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 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان تدين فيه املذبحةبيان صادر عن 
 العرب قرب تل أبيبعمال أحد اإلسرائيليين ضد الها اقترفالتي 

22/5/1990    

  

املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ببالغ الغضب أنباء املذبحة اجلديدة التي شنها أحد  تلقت
أبيب، وإجراءات القمع واملالحقة التي شنها اجليش اإلسرائيليين ضد العمال العرب بالقرب من تل 

اإلسرائيلي ضد املواطنين الذين خرجوا احتجاجاً على املذبحة يف قطاع غزة، وأسفرت بدورها عن 
  .مذبحة أكثر عنفاً

عن مصرع تسعة عشر فلسطينياً، وجرح أكثر من  –حتى إعداد هذا البيان  –لقد أسفرت هذه املذابح 
الوصف الذي تداولته األدبيات  –وبحق  –فرداً حتى استحقت هذه األحداث  ألف ومائة وخمسين

  ".يوم املذابح باجلملة"الصحفية بوصفه 

لقد استدعت هذه املذبحة لألذهان سلسلة املذابح السابقة وسلسلة التبريرات اإلسرائيلية، ومل يعد 
سير مذابحها املتكررة من اجملدي القبول بالذريعة التي اعتادت أن تسوقها إسرائيل يف تف

ملرتكبيها، وإال كان علينا أن نقبل أن كل اجليش اإلسرائيلي مريض نفسياً إذ " املرض النفسي"بـ
  .ارتكب يف أعقاب املذبحة األوىل واحدة أشد قسوة منها

لقد كشفت مثل هذه املذابح دائماً منهجاً منظماً للقمع والقهر واإلرهاب الذي تدعي إسرائيل أنها 
ثم ينفض يديه يف انتظار  –إذا فعل  –به ومل يعد يكفي من اجملتمع الدويل أن يستنكر حتار

  .املذبحة اجلديدة

لقد بات من املتعين تنسيق اجلهود بين كل من املعنيين بحقوق اإلنسان وأولئك الذين يأملون يف 
. هم من أجل وقف املذابح لألبرياء يف فلسطيناستبعاد شريعة الغاب يف التعامل أن يضموا صفوف

ولقد اجتمع اإلجماع الفلسطيني والعربي عند ثالثة مطالب حمددة تستحق املساندة الكاملة أولها 
الدعوة لعقد اجتماع فوري جمللس األمن لوضع اجملتمع الدويل أمام مسؤولياته واتخاذ التدابير 

ة حتقيق دولية للتحقيق يف هذه املذابح، وثالثها، دفع الالزمة لوقف املذابح، وثانياً تشكيل جلن
  .اجلهود الدولية لوضع األراضي الفلسطينية احملتلة حتت احلماية الدولية
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ولقد أبرقت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان فور بدء هذه املذابح ألمين عام منظمة العمل الدولية، 
لوقفها  –بكل الوسائل املتاحة  –ملذبحة، والعمل واحتادات العمال يف العامل تناشدهم إدانة هذه ا

كما أبرقت إىل سكرتير عام األمم املتحدة ملساندة املطلب الشرعي والعادل ملنظمة . ومنع تكرارها
التحرير الفلسطينية وما انعقد عليه اإلجماع الدويل لتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني يف 

 .األراضي احملتلة
  



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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