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 يطالب قوات االحتالل اإلسرائيلية) 2002( 1435قرار جمللس األمن رقم 

  باالنسحاب من املدن الفلسطينية
  ]مقتطفات[ .24/9/2002، نيويورك

  
  

  إن جملس األمن،  
  [.......]  
جميع الهجمات اإلرهابية ضد املدنيين، بما فيها الهجمات اإلرهابية بالقنابل التي شهدتها  وإذ يدين  

/ أيلول 17والتي تعرضت لها مدرسة فلسطينية يف اخلليل يف  2002سبتمبر / أيلول 19و  18يومي  إسرائيل
  ،2002سبتمبر 

/ أيلول 19إزاء إعادة احتالل مقر رئيس السلطة الفلسطينية يف مدينة رام الله يف  وإذ يساوره بالغ القلق  
  ويطالب بإنهائه فوراً، 2002سبتمبر 

تالل املدن الفلسطينية والقيود الصارمة املفروضة على حرية حركة األشخاص إعادة اح وإذ يثير جزعه  
  والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء األزمة اإلنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني،

  [.......]  
از فيها جميع أعمال اإلرهاب واالستفزع أعمال العنف وقفاً تاماً، بما مطالبته بوقف جمي يعيد تأكيدـ 1  

  والتحريض والتدمير؛
إسرائيل بأن توقف على الفور التدابير التي تتخذها يف رام الله ويف املناطق احمليطة بها، بما  يطالبـ 2  

  يف ذلك تدمير الهياكل األساسية املدنية واألمنية والفلسطينية؛
بانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلية على وجه السرعة من املدن الفلسطينية بهدف  يطالب أيضاً ـ 3  

  ؛2000سبتمبر / العودة إىل املواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلول
بالسلطة الفلسطينية أن تفي بالتزامها الصريح بكفالة تقديمها املسؤولين عن ارتكاب األعمال  يهيب ـ4  

  اإلرهابية إىل العدالة؛
عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها اجملموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل والسلطة  يعرب ـ5  

الفلسطينية وجميع الدول يف املنطقة إىل التعاون مع هذه اجلهود، ويعترف يف هذا السياق باستمرار األهمية التي 
  عربية يف بيروت؛تتسم بها املبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته اجلامعة ال

  .إبقاء املسألة قيد نظره يقررـ 6  
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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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 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


