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رفض استقبال بعثة من األمم املتحدة الذي يسرائيلية النص احلريف لبيان احلكومة اإل

   لتقصي احلقائق حول جمزرة املسجد األقصى
              14/10/1990القدس، 

  
  
  

وبيان رئيس جملس األمن يف هذا  672طلعنا على نص قرار جملس األمن الرقم ا - 1
 .وهما مرفوضان من جانبنا تماماً . الصدد

يغفل قرار جملس األمن تماماً الهجوم على املصلين اليهود يف عيد املظلة عند  - 2
وهو واحد من أكثر األماكن قدسية بالنسبة ) احلرم القدسي الشريف(احلائط الغربي يف جبل املعبد 

 .هذا  قرار سياسي ليس له صلة بالواقع.إىل الشعب اليهودي وال يدين هؤالء الذين هاجموا املصلين
املعبد جبل دولة إسرائيل عن أسفها للخسائر يف األرواح التي وقعت نتيجة حلوادث تعرب 

كما كلفت اسرائيل جلنة مستقلة . يف الوقت الذي كانت قوات األمن مسؤولة عن أداء واجبها
وستقدم اللجنة النتائج التي تتوصل . يف مسلسل األحداث وأسبابها وأعمال قوات األمن للتحقيق 

  .تها يف أقرب وقت ممكنإليها وتوصيا
وكما هو معروف فإن دولة إسرائيل تضمن حرية كاملة لألديان يف األماكن املقدسة 

ومل يحدث مطلقاً يف تاريخ القدس أن توفرت حرية . بالنسبة إىل كل الديانات بما يتفق مع القانون
ومل . 1967عام الدين للجميع مثلما توفرت منذ أن توحدت املدينة حتت السيادة االسرائيلية 

 .يحدث مطلقاً أن كانت املدينة مفتوحة أمام اجلميع
فهي العاصمة الشرعية لدولة " ض حمتلةاأر"القدس ليست يف أي شكل من األشكال  - 3

اسرائيل ومن ثم ليس هناك جمال ألي تدخل من جانب األمم املتحدة يف أي شيء يتعلق بالقدس 
 .ضها أشد عنفاً حتدث يف دول أخرىيف حوادث بعمثلما ال تتدخل األمم املتحدة 

 .وبالنظر إىل ما سبق لن تستقبل اسرائيل وفد األمين العام لألمم املتحدة - 4
ستستمر اسرائيل يف القيام بمسؤوليتها بما يتفق مع قوانينها لضمان أمن األماكن  - 5

  .عليهااملقدسة وسالمة جميع  سكان القدس من اليهود والعرب مثل باقي املناطق التي تسيطر 
 

                                                            
  16/10/1990 لندن، احلياة،: املصدر.  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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