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  قرار احلكومة اإلسرائيلية بشأن قرار جملس األمن
  .إرسال جلنة حتقيق

  
  

وعلى التصريح املتعلق به الذي أدىل رئيس جملس األمن به،  672ـ اطلعنا على قرار جملس األمن رقم 1
  .وكالهما غير مقبول منا إطالقاً

 عيد املظلة عند حائط املبكى على ـ أ ـ يتجاهل قرار جملس األمن تماماً الهجوم على املصلين اليهود يف2
إنه قرار سياسي ال . جبل الهيكل، املكان األكثر قداسة للشعب اليهودي، وال يدين أولئك الذين هاجموا املصلين

  .عالقة له بالواقع احلقيقي
التي سقطت نتيجة احلوادث يف جبل الهيكل، يف الوقت  ب ـ أعربت دولة إسرائيل عن حزنها على الضحايا

وهي قد ألفت أيضاً جلنة استقصاء مستقلة للتحقيق يف تسلسل . ي كان على قوات األمن أن تقوم بواجباتهاالذ
إن دولة إسرائيل . وستقدم اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها يف أسرع وقت. احلوادث وأسبابها وعمل قوات األمن

  .هو معروف، على حرية العبادة الكاملة يف كل األماكن املقدسة جلميع األديان، وفقاً لقوانينها حتافظ، كما
مل يحدث يف تاريخ القدس كله، أن حوفظ على حرية العبادة فيها جلميع األديان كما يحافظ عليها منذ 

مفتوحة إىل هذه الدرجة أمام  ، ومل يحدث أن كانت أبواب املدينة1967توحيد املدينة يف ظل سيادة إسرائيل سنة 
  .اجلميع

؛ إنها العاصمة ذات السيادة لدولة إسرائيل، وبناء "منطقة حمتلة"ـ ليست القدس، بأي جزء من أجزائها، 3
عليه، ال جمال ألي تدخل من األمم املتحدة يف أية قضية تتعلق بالقدس، تماماً كما ال تتدخل يف األحداث، األشد 

  .دول أخرىخطورة، التي حتدث يف 
  .ـ حيال ما ذكر آنفاً لن تستقبل إسرائيل وفد األمين العام لألمم املتحدة4
ـ ستواصل إسرائيل القيام بواجبها طبقاً لقوانينها، واحملافظة على األماكن املقدسة، وعلى أمن كل 5

  .السكان يف القدس، يهوداً وعرباً، كما يف كل مكان آخر حتت سلطتها
  

                                                 
  "15/10/1990، "هآرتس. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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