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 ة جلامعة الدول العربية تدين فيهاألمانة العام عن صادر بيان

  1ية ضد الفلسطينيين يف األراضي احملتلةسرائيلتصاعد املمارسات اإل
 

  ]12/1993/؟؟[ ،القاهرة
  
  

الترقب ممارسات العربية، بمزيد من مشاعر القلق و تتابع األمانة العامة جلامعة الدول  
  .ين يف الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلينية جتاه املواطنسرائيلالقمع اإل

وتؤكد أنه على الرغم من توقيع اتفاق إعالن املبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية   
، واستمرار املفاوضات لوضع هذا االتفاق موضع التنفيذ، فإن سلطات االحتالل إسرائيلو

معية جتاه املواطنين ، وجماعات املستوطنين قامتا بتصعيد املمارسات القةيسرائيلاإل
الفلسطينيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، خاصة قطاع غزة، الذي حتول اىل ساحة مصادمات 

  .دامية سقط فيها العديد من اجلرحى من أبناء الشعب الفلسطيني

باتخاذ  إسرائيلان هذا التصعيد اخلطير يأتي يف وقت كان العامل فيه يتوقع أن تقوم   
قيقية يف السالم وتهدئة األوضاع لتمهيد األرض أمام تسلم سلطة احلرغبة قة واللثاجراءات بناء ا

ية وفقاً التفاق إعالن سرائيلاحلكم الذاتي الفلسطيني ملهامها الشرعية وانسحاب القوات اإل
  .املبادئ

ة احلقيقية يف عرقلة يسرائيلية تكشف عن النية اإلسرائيلان هذه املمارسات القمعية اإل  
  .ي، وافراغه من مضمونه، بحجة تدهور األوضاع األمنيةسرائيلتنفيذ االتفاق الفلسطيني اإل

واألمانة العامة جلامعة الدول العربية إذ توجه أنظار العامل اىل خطورة األوضاع املتردية   
تناشد . الم يف املنطقةيف األراضي الفلسطينية احملتلة وتأثيراتها السلبية على جممل عملية الس

اجملتمع الدويل ومنظمة األمم املتحدة وأجهزتها اخملتلفة وعلى رأسها جلنة حقوق االنسان التدخل 
يف األراضي الفلسطينية احملتلة  السريع لوضع حد النتهاك حقوق وحريات االنسان الفلسطيني

من ممارسة حقه يف تقرير  يوحمايته من املمارسات االسرائيلية حتى يتم تمكين الشعب الفلسطين
  .مصيره على كامل ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية
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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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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