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  :اسرائيل ـ فلسطين/امريکا
 المللی است المقدس مغاير صلح و حقوق بين تصميم ترمپ در مورد بيت

  

 
المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل و  تصميم رئيس جمھور اياالت متحده در روز چھارشنبه برای به رسميت شناختن بيت

المللی  فدراسيون بين. المللی جھان را به مضحکه تبديل کرده است قدس نظم بينالم انتقال سفارت امريکا از تل آويو به بيت

ھای عضو و ھمکار آن در فلسطين ـ الحق، مرکز حقوق بشر الميزان ـ و مرکز حقوق  ھای حقوق بشر و سازمان جامعه

امريکا با اين . کنند ز میھای جوالن نگرانی شديد خود را از اين تصميم غيرمسؤوالنه ابرا بشر المرصاد عرب در بلندی

ھا، به ويژه حق تعيين  تصميم چک سفيد ديگری در اختيار اسرائيل و اشغالگری آن و نقض حقوق اساسی فلسطينی

 .دھد سرنوشت آنھا، قرار می

شد،  المقدس در مذاکره ھای قبلی صلح ھمواره بسيار با دقت انجام می ھای مربوط به جايگاه بيت در حالی که بحث

ھا و اميدھا برای دستيابی به صلح پايدار و جامع ايجاد   رئيس جمھور ترمپ مانعی جدی در راه کليۀ تالشتصميم

تواند به اوج گيری خشونت در اسرائيل و فلسطين بينجامد و در سراسر منطقه و به ويژه، با توجه  اين تصميم می. کند می

  .ھا دامن بزند متحدان امريکا به تنشالمقدس در افکار عمومی، در ميان  به اھميت نمادين بيت
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  :ھای حقوق بشر، گفت المللی جامعه ، رئيس فدراسيون بينديميتريس کريستوپولوس

ھای صلح  دھد، تالش ای اشغالی تغيير نمی المقدس را به عنوان منطقه اين تصميم با وجود اين که جايگاه حقوقی بيت«

تصميم . رود المللی حقوقی به شمار می ای اساسی به نظام بين و حملهکند  در اسرائيل و فلسطين را به شدت تضعيف می

  ».بخشد المللی اعتبار می ھای بين المللی و جنايت قانونی بين اياالت متحده به بی

المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل و انتقال سفارت امريکا به آنجا نقض آشکار اصول اساسی حقوق  شناسائی بيت

  .ھای شورای امنيت ملل متحداست مستقيم و عمدی تعھدھای اياالت متحده بر اساس قطعنامهالمللی و نقض  بين

المقدس توافق داشته  المللی دربارۀ رعايت جايگاه حقوقی بيت ، جامعۀ بين١٩۴٧از زمان طرح تقسيم ملل متحددر سال 

المقدس شرقی به دست اسرائيل پس از جنگ  اشغال بيت. المقدس محکوم بوده است ھا به جايگاه حقوقی بيت حمله. است

، زمانی که ١٩٨٠در سال .  شورای امنيت سازمان ملل محکوم شده است٢۴٢ به روشنی در قطعنامۀ ١٩۶٧شش روزه 

ِکنست بيت ِ  شورای امنيت تأکيد کردند که ھر اقدامی به ۴٧٨  و۴٧۶ھای  المقدس را پايتخت اسرائيل اعالم کرد، قطعنامه ِ

در نتيجه، شورای امنيت ملل متحد از . رود المللی به شمار می المقدس ناقض حقوق بين قصد تغيير ماھيت و جايگاه بيت

ھا را از آنجا خارج  المقدس مستقر کرده بودند خواست اين ھيأت ھمه کشورھائی که ھيأت ديپلماتيک خود را در بيت

نشين  ھای کوچ  خود تأکيد کرد که ايجاد شھرک٢٣٣۴ در قطعنامۀ ٢٠١۶شورای امنيت بار ديگر در دسمبر . نندک

المقدس شرقی، از ھيچ اعتبار قانونی برخوردار نيست  ، شامل بيت١٩۶٧اسرائيل در مناطق اشغالی فلسطين پس از سال 

ھا مانع اصلی راه حل دو کشور و صلح  نشين ه کوچشورای امنيت تأکيد کرد ک. و نقض آشکار حقوق بين الملل است

المللی دارند که  المللی داوری اعالم کرده است، کليه کشورھا تعھدی بين ھمچنان که ديوان بين. پايدار در جامعه ھستند

را ين سرنوشت مردم فلسطين يِھای غير قانونی را به رسميت نشناسند و ھرگونه مانعی بر سر راه اعمال حق تع وضعيت

  .از ميان بردارند

 عرب که امروز و فردا ۀو اتحاديمتحد المللی، به ويژه شورای امنيت ملل   بينۀھای ما از جامع بر اين اساس، سازمان

ھای الزام  ھای ممکن را در پيش بگيرند تا قطعنامه خواھند کليه اقدام ھای اضطراری برگزار خواھند کرد، می اجالس

  . درآيندءالمقدس، به اجرا  بيتۀبار، به ويژه در متحدآور ملل

المللی را  خواھند رعايت حقوق بين دولتی می المللی بين ھای بين ھا و سازمان ھای ما از دولت عالوه بر اين، سازمان

المقدس، از جمله با خودداری  تضمين کنند، مواضع محکمی عليه تصميم امريکا بگيرند و عليه انتقال ھر سفارتی به بيت

  .ھائی، فعاليت کنند ھای رسمی در چنين سفارت جلسه  در از شرکت

خواھيم قاطعانه بر موضع جداسازی خود باقی بماند و موضعی قوی و مشترک را تعريف   اروپا میۀسرانجام، از اتحادي

  .کند تا اطمينان يابد که ھيچ مانعی بر سر راه مردم فلسطين قرار نگيرد

  


