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أال تكون املباحثات غري املبارشة مفتوحة النهاية ووضع حد زمني ال يتجاوز أربعة شهور.  –1

أال تنتقل املباحثات غري املبارشة إىل مفاوضات مبارشة انتقاالً تلقائياً، ويؤخذ يف االعتبار يف صدد   –2
بيان  بتاريخ 2009/6/24 وكذلك  الجامعة  بيان مجلس  الضوابط املذكورة يف  املفاوضات املبارشة 

اللجنة يف 2009/11/12.

خامساً: طرح اإلجراءات اإلرسائيلية غري املرشوعة يف القدس واألرايض املحتلة عىل محكمة العدل 
الدولية وعىل مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم املتحدة والدول األطراف يف اتفاقيات 
كافة  من  تطلب  كام  ذلك،  لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  بدء  العام  األمني  من  والطلب  جنيف، 
الفوري مع  التنسيق  التي تعمل بها هذه املنظامت  العواصم  وزارات الخارجية والسفراء العرب يف 
األمانة العامة نحو تحقيق هذا الهدف، وتكليف املجموعة العربية يف اليونسكو بطرح موضوع الضم 
غري املرشوع للحرم اإلبراهيمي يف الخليل ومسجد بالل بن رباح يف بيت لحم إىل قامئة املواقع األثرية 

اإلرسائيلية عىل اليونسكو.

سادساً: تطالب اللجنة برفع الحصار اإلرسائييل عن قطاع غزة بشكل فوري، والطلب من الواليات 
املتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظامل والال إنساين.

سابعاً: عقد اجتامع للجنة مبادرة السالم العربية عىل املستوى الوزاري يف األسبوع األول من شهر 
يوليو/ متوز 2010 لتقييم ومراجعة ما تفيض إليه الجهود القامئة واالتفاق عىل الخطوات القادمة يف 

هذا املجال.

املحتلة  األرايض  املامرسات اإلرسائيلية يف  املبارشة، واستمرار  املباحثات غري  ثامناً: يف حالة فشل 
تقوم الدول العربية بالدعوة إىل عقد اجتامع عاجل ملجلس األمن إلعادة عرض النزاع العريب اإلرسائييل 
من مختلف أبعاده، وتطلب من الواليات املتحدة عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل املباحثات 

وتدهور األوضاع يف األرايض املحتلة يبر ذلك.

وثيقة رقم 72:

صهيونية  قوات  اقتحام  حول  العراق  يف  املسلمني  علامء  هيئة  بيان 
ومستوطنني الحرم القديس، ومحاوالت االستيالء عىل مساجد املسلمني72
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 الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله، وعىل آله وصحبه ومن وااله. وبعد:

الفلسطينيني خاصة  استذكار إخواننا  الصهيوين وعىل مقربة من  الكيان  لئيمة من   ففي خطوة 
الكيان  لهذا  املسلحة  القوات  قامت   1994/3/25 اإلبراهيمي يف  الحرم  يوم مجزرة  عامة  واملسلمني 
الذي  األمر  الحرم،  الولوج داخل  السياح واملتطرفني  لعدد من  لتسهل  القديس،  الحرم  باقتحام  أمس 
دفع إىل اشتباكات بني هؤالء وأبناء فلسطني الغيارى، أسفرت عن جرح اثني عرش فلسطينياً، بينهم 

مصلون ومعتكفون.
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 وكان هذا الكيان قد عمد قبل أيام – يف جرية أخرى – إىل ضم مسجد بالل بن رباح والحرم 
اإلبراهيمي يف مدينة بيت لحم إىل سجالته الحكومية وعدهام جزء من الرتاث )اليهودي( املزعوم.

 إن محاوالت هذا الكيان االستحواذ عىل مساجد املسلمني قرساً جرية تأريخية وإنسانية وقانونية 
لن يجني أصحابها من ورائها غري الخيبة واملآالت الخارسة إن عاجاًل أو آجاًل بعون الله تعاىل.

إن هيئة علامء املسلمني إذ تدين هذه األعامل اإلجرامية؛ فإنها تدعو العرب واملسلمني حكاماً 
وشعوباً إىل أن يكونوا مبستوى التحدي، وأال يكتفوا بالتنديد من بعيد، ألن التغايض عن ذلك من شأنه 
أن يقود إىل التامدي يف الظلم، والتطور يف التجاوزات، وما حادثة اغتيال املبحوح، إال صورة معبة 
واملشاعر  العاملية،  واألعراف  الدولية،  واالعتبارات  اإلنسانية  القيم  بكل  الكيان  هذا  استخفاف  عن 

اإلسالمية والعربية.

وتدعو الهيئة منظمة املؤمتر اإلسالمي والجامعة العربية والنظام العريب واألمة اإلسالمية جمعاء 
إىل عدم ترك هذه التجاوزات دون رد مناسب، فمن ال يحافظ عىل تراثه ويدافع عن حقوقه لن تكون 

له مكانة موقرة بني األحياء.

﴿َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن﴾ الشعراء: 227.
األمانة العامة

16 ربيع األول 1431ه
 2010/3/2

وثيقة رقم 73:

ُأجري  الذي  الخاص  النقاش  خالل  الكنيست،  أمام  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
بناء عىل طلب املعارضة73

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(
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أيها السيد رئيس الكنيست،

وكذلك  الكنيست  أعضاء  إىل  لالستامع  للحكومة  رئيساً  بصفتي  الفرصة  ينحني  النقاش  إن هذا 
الرد عليهم مرة يف الشهر أو )يف الحالة هذه( مرة يف 6 أسابيع عىل ما أعتقد والتطرق إىل مجريات 
بأن  لهذا اإلطار علاًم  الفرتة. ومثة أهمية  الحكومية خالل هذه  أو إىل اإلجراءات  البالد  األحداث يف 
هناك برملانات متارس دورها بأسلوب آخر )من قبيل الوقت املخصص للمساءلة يف البملان البيطاين 
وما إىل ذلك من أساليب مشابهة(، وبالتايل هناك فائدة وجدوى يف إجراء هذا النقاش. كام أنني أرى 
مجاالً للنقد واألسئلة الحادة وحتى الالذعة وال أجد أي مشكلة يف األمر، لكنني أتحفظ من املسبات 
أو القذف الشخيص. أعتقد بأن املشكلة تخص الكنيست نفسها أوالً، إذ يتوقع املواطنون أن يجري 
نقاشاً موضوعياً مهام كان صاخباً يقوم عىل آداب سلوكية دون االنزالق إىل “البلطجة” الكالمية. إنني 


