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كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام االجتماع الطارئ جمللس جامعة الدول العربية يهدد 
  فيها بإعالن دولة فلسطينية رداً على االستيطان اإلسرائيلي يف القدس الشرقية

 ١/٣/١٩٩٧، القاهرة

 

  

هدد الرئيس ياسر عرفات أمس يف القاهرة بإعالن دولة فلسطينية رداً على قرار احلكومة 
  .اإلسرائيلية بناء مستوطنة يف جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية

وقال يف االجتماع الطارئ جمللس اجلامعة العربية الذي انعقد يف القاهرة بعد قرار 
إذا أعلنا اليوم من اجلامعة العربية إنشاء دولة "إسرائيل بناء حي يهودي جديد يف القدس 

  .يف إشارة منه إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو " فلسطينية ماذا سيكون موقفه؟

املفروض أن نعلن دولتنا بعد مضي خمس سنوات ولكن باعتباره "وأضاف الرئيس 
يقوم اآلن بهذه التغييرات يف القدس الشرقية متحدياً االتفاقات املبرمة ومتجاهًال ) نتانياهو(

م من اجلامعة العربية إنشاء دولة فلسطينية ماذا سيكون حمادثات الوضع النهائي، فإذا أعلنا اليو
  ".إنها بالنسبة يل ستكون واحدة بواحدة"وقال  "موقفه؟

. لدينا أسلحة كثيرة على الصعيد احمللي والعربي والدويل"وتابع الرئيس بانفعال وحزم 
  .باالستيطان يف القدس الشرقية" فهل ال بد أن نذكره بإدانة العامل أجمع خلططه

دقيقة رئيس احلكومة  ٤٠واتهم الرئيس عرفات يف خطابه املرجتل الذي استغرق 
ليس هناك من سالم دون : أقول له"لكنه أضاف ". نسف عملية السالم"اإلسرائيلية بأنه يريد 

  ".استعادة الفلسطينيين القدس، وليس هناك سالم مع االستيطان

بأنها تريد ببنائها لهذا احلي اليهودي، واتهم الرئيس عرفات احلكومة اإلسرائيلية أيضاً 
  .منافسة السلطة الفلسطينية يف احتفاالت األلف الثانية لوالدة املسيح يف مدينة بيت حلم

جبل أبو غنيم يقع جنوب شرق القدس على حدود بيت حلم، وقرار احلكومة "وأوضح أن 
تفلوا فيها بالعام األلفين اإلسرائيلية باالستيطان فيه يهدف إىل إقامة بيت حلم بديلة كي يح

هذا يشكل مؤامرة ليس فقط ضد اإلسالم ولكن "، حمذراً من أن "لوالدة املسيح وليس يف بيت حلم
  ".ضد املسيحية أيضاً

                                                            
 ٢/٣/١٩٩٧ ، القدس :املصدر. 
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وشدد عرفات على أن جميع قرارات جملس األمن واألمم املتحدة وخطاب الضمانات 
حتظر " ١٩٩١ر السالم يف مدريد عام األميركية املرسل إىل األطراف العربية املشاركة يف مؤتم

  ".إجراء أي تغيير ديموغرايف يف األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية

وعرض على املشاركين يف االجتماع تصميماً أعدته إسرائيل لتحقيق مشروعها ببناء 
كية بطريرهيكل سليمان مكان املسجد األقصى يف القدس، وأكد أن نتانياهو قدم هذه الصورة إىل 

  .الروم األرثوذكس يف القدس

  ".قمة عربية أو حتى إسالمية إذا اقتضى األمر"ومل يستبعد الرئيس طلب عقد 

وشدد الرئيس يف خطابه على أهمية السير على املسارين اللبناين والسوري جنباً إىل جنب 
  .مع املسار الفلسطيني، حتى يكون هناك سالم دائم وشامل وعادل يف املنطقة

أكد أن حماوالت إسرائيل لتهويد القدس ليست جديدة فقد أعلنت ضم املدينة متنكرة بذلك و
وكذلك قرارات القمم العربية واإلسالمية واإلفريقية  ٤٦٥و ٢٥٢للقرارات الدولية خاصة القرارين 

  .ودول عدم االنحياز

والالجئين وتابع قائالً أن القدس هي من مواضيع البحث النهائي مثلها مثل احلدود 
القدامى واجلدد، إضافة إىل املستوطنات، مذكراً يف هذا اإلطار باالتفاق مع إسحق رابين بعدم 

  .ة أي بيت ألي مستوطنةدزيا

وأشار إىل أن احلديث عن بناء مساكن للسكان الفلسطينيين حماولة خداع مشدداً على أن 
  .القدس فلسطينية عربية إسالمية مسيحية

يف خطابه الرئيس كلينتون ألن بيانه ضد مستوطنة أبو غنيم كان  وشكر الرئيس عرفات
  .قوياً

ال يجوز إطالقاً أن نقف مكتويف األيدي، وال يفل احلديد إال احلديد "وقال خماطباً احلضور 
، مشدداً على ترسيخ دعائم الوجود "باختصار ال بد من املواجهة إذا كانت هناك مواجهة

  .الفلسطيني يف القدس

لرئيس خطابه مناشداً احلضور تنفيذ قرارات القمم العربية والوقوف مع الشعب وختم ا
  :الفلسطيني يف مواجهة غول االستيطان إلنقاذ القدس وقال

األخ ألخيه يف هذه .. أردت أن أحتدث إليكم من القلب إىل القلب ومن الوجدان إىل الوجدان "
  ."إن هذه األوقات صعبة ومصيرية" أمري هارون أخي اشدد به أزري واشركه يف"الظروف الصعبة 



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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