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  بيان جمللس جامعة الدول العربية
  يدين فيه املمارسات اإلسرائيلية يف األراضي

  احملتلة، ويطالب بعودة املبعدين
  .16/2/1993، القاهرة

  
    
األيام األخيرة تصاعداً ملحوظاً يف عدد الشهداء الفلسطينيين، وال سيما األطفال، برصاص اجلنود  شهدت  

أن جنودها قتلوا  8/2/1993فقد أعلنت السلطات اإلسرائيلية يف  .ية احملتلةاإلسرائيليين يف األراضي الفلسطين
ثالثة متظاهرين فلسطينيين يف الضفة الغربية احملتلة ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا يف األراضي 

ل بإبعاد مئات الشهداء منذ قيام إسرائي وبذلك يرتفع عدد. الفلسطينية احملتلة خالل ثالثة أيام إىل عشرة شهداء
شهيداً فضالً عن مئات اجلرحى وقد ازدادت همجية قوات " 40"إىل أكثر من  17/12/1992الفلسطينيين يف 

االحتالل يف انتهاكها حلقوق اإلنسان إىل احلد الذي أصبحت تستعمل فيه الصواريخ املضادة للدبابات لهدم 
  .عشرات املنازل يف آن واحد

يف األراضي العربية احملتلة التعديالت التي أجرتها سلطات االحتالل  ومما يزيد من خطورة املوقف  
على قانون العقوبات، مما قد يترتب على هذا التعديل سقوط أضعاف ما سقط حتى  1992اإلسرائيلي يف بداية عام 

ى التحقيق معها اآلن من الشهداء، على يد فرق املوت اإلسرائيلية ألن التعديل يعفيها من أي مسؤولية جنائية أو حت
  ".الصيد احلر"عن أعمالها، حتى أنه قد أطلق على هذا التعديل قانون 

وقد تواترت األنباء وأكدت اإلحصائيات التزايد الرهيب يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة   
. على إثر تسلم حكومة يتسحاق رابين للسلطة، فقد تضاعفت نسبة الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات االحتالل

ناهيك عن ابتداع . اً منهم كانوا من األطفالومل يكن أغلب هؤالء من املسلحين بل كانوا عزالً كما أن عدداً كبير
األساليب اجلديدة يف تدمير البيوت وتعذيب املواطنين وإفراغ األراضي من أهلها والذي يشكل انتهاكاً صارخًا 
حلقوق اإلنسان واستهتاراً فظيعاً باملواثيق واألعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة بحماية 

  .ألراضي الواقعة حتت االحتاللاملدنيين يف ا
من هنا، فإن اجتماع اليوم، يؤكد من جديد استنكاره وتنديده الشديدين بهذه املمارسات التعسفية التي   

برغبتها يف حل  ةتتنافى مع أبسط قواعد القانون الدويل اإلنساين، والتي تظهر زيف ادعاءات السلطات اإلسرائيلي
ونظراً لتزايد خطورة املوقف، فإن اجملتمعين يناشدون اجملتمع . م يف املنطقةالقضية الفلسطينية وحتقيق السال

الدويل ممثالً يف األمم املتحدة ال سيما جلنة حقوق اإلنسان التابعة لها التحرك السريع لوضع حد لتجاوزات 
يق وقرارات الشرعية ذي فاق كل احلدود، ضاربة بذلك عرض احلائط بكل املواثإسرائيل وبطشها باملدنيين العزل ال

  .الدولية
، 799ويؤكد اجمللس أن قرار إسرائيل بعودة بعض املبعدين ال يعدّ تنفيذاً كامالً لقرار جملس األمن رقم   

  .ويطالب بتطبيق قرار جملس األمن وذلك بعودة جميع املبعدين بصورة كاملة وفورية
  

                                                 
  "على 16/2/1993د عقد مجلس الجامعة اجتماعًا طارئًا، بتاريخ وق. 16/2/1993، )القاهرة" (أخبار جامعة الدول العربية ،

 .مستوى المندوبين الدائمين



 

 
 

  

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
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