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املمارسات اإلسرائيلية  تدين فيه انة العامة جلامعة الدول العربيةبيان صادر عن األم
ة واالعتداء على يقلقيلمدينة ، وآخرها اقتحام آالف املستوطنين يف املناطق احملتلة

  ∗سكانها 
١٥/٤/١٩٨٧  

  
 

مدينة ذكرت األنباء أن اآلالف من سكان املستعمرات الصهيونية يف الضفة الغربية اقتحموا 
قلقيلية، وسطوا على البيوت، وأحرقوا املمتلكات، واعتدوا على السكان العزل، وأتلفوا احلقول، كل 

  .يحرك ساكناً لوقف هذه املمارسات الشنيعة ذلك على مرأى ومسمع من اجليش اإلسرائيلي الذي مل

ارسات القمعية، مما ال شك فيه أن حكام إسرائيل يريدون، بواسطة هذا املسلسل الرهيب من املمو
النظامية منها، وغير النظامية، منع اجلماهير العربية من إبداء أي مظهر من مظاهر االحتجاج، 

  .أبسط القيم اإلنسانية والقانونية حتى عندما تنتهك

إن حكام إسرائيل يعاقبون سكان املناطق احملتلة كلما احتجوا على قصف خميماتهم يف اجلنوب 
آلخر، أو على الزج باآلالف من أبنائهم يف سجون االحتالل، أو على سوء اللبناين بين احلين وا

  .معاملتهم، أو على انتهاك بيوتهم ومقدساتهم، مثلما حدث يف نهاية األسبوع املاضي

يل يريدون أن يكون صوتهم هو األعلى، وهتافهم هو األكثر ضجيجاً ملا يتحدثون عن وحكام إسرائ
حرية اليهود وعن حق اليهود وعن حب اليهود للوطن، ولكنهم يردون الفعل بعنف ووحشية كلما 

اندلعت مظاهرات نابعة من حب العرب للحرية، أو من حبهم للوطن يف الضفة والقطاع واجلوالن، 
  .باحلريةأو من تعلقهم 

لقد مرت عشرون سنة على االحتالل اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني يف املناطق احملتلة ال ينفك 
  .يؤكد حبه للوطن، وانتماءه إىل العروبة

  .وال يمكن للضمير اإلنساين أن يسكت عن هذه املمارسات إىل ما ال نهاية له

ة الدولية التي أدانت هذه املمارسات أكثر واألمانة العامة جلامعة الدول العربية تنتظر من اجملموع
من مرة، وقفة أكثر حزماً حتى يوضع حد لها، ولسقوط الضحايا األبرياء يف األراضي العربية 

  .احملتلة
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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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