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الرئيس ياسر عرفات يف اجللسة اخلاصة التي عقدها جملس األمن الدويل لبحث كلمة 
  ]مقتطفات[مسألة االستيطان يف القدس 

  ٥/٣/١٩٩٧، نيويورك

..........  

 

 السادة السفراء،

أود يف بداية حديثي معكم أن أعيد التأكيد باسم شعبنا الفلسطيني وحكومة السلطة  
الوطنية ومنظمة التحرير وباسمي بأننا ملتزمون بعملية السالم وبتحقيق أهدافها والوفاء بكل 
التعهدات التي التزمنا بها يف كافة االتفاقات التي تم التوصل إليها وتوقيعها بيننا وبين شركائنا 

إن خيار الشعب الفلسطيني هذا نابع عن رغبة حقيقية وقناعة تامة بأن السالم هو .  السالميف
اخليار الوحيد أمام جميع شعوب املنطقة لتجنب ويالت احلرب ونتائج االحتالل والعنف والدمار 

إنكم تتفقون معي بأن السالم املنشود هو السالم العادل القائم على أسس مبادرات . واحلصار
سالم وقرارات الشرعية الدولية والذي يتم تنفيذه بشكل أمين وكامل نصاً وروحاً ألجل ترجمة ال

ولقد . االتفاقات التي تم التوصل إليها بعد سنوات من التفاوض إىل حقائق عملية على أرض الواقع
ن وبعد بعد توقيع سالم الشجعان بيني وبين الراحل إسحق رابي" إسرائيليين وفلسطينيين"أمكن لنا 

تخطي العقبات وتذليل العوائق أمكننا التوصل يف بداية هذا العام إىل انفراج رحب به العامل كانت 
نتائجه توقيع اتفاق بروتوكول اخلليل يف احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة وبداية عمل جلان 

ريق االستمرار التفاوض اخملتلفة ولقد كان شعبنا يتطلع لالستمرار يف التقدم بعملية السالم عن ط
  .يف تنفيذ ما تم االتفاق عليه بيننا وبين اإلسرائيليين وفقاً للجداول الزمنية احملددة

وكنا جميعاً على أبواب تنفيذ إعادة االنتشار كما تم االتفاق والبدء يف عملية التفاوض 
التوصل إىل حول قضايا املرحلة النهائية وإجناز أعمال جلان التفاوض حول القضايا التي مل يتم 

  .اتفاق حولها من قضايا املرحلة االنتقالية

  السيد رئيس اجمللس

  السادة السفراء

إنه يؤسفني أن اقول هنا أن قرار احلكومة اإلسرائيلية الصادر ببدء املرحلة األوىل من بناء 
 يف ضواحي القدس العربية ويف" أبو غنيم"العربية ويف جبل  أحياء استيطانية جديدة داخل القدس

. مدخل بيت حلم قد وجه ضربة لكل تلك اآلمال التي بناها العامل حول تقدم وجناح عملية السالم
إن القرار اإلسرائيلي املشار إليه هو تعبير عن استمرار السياسة االستيطانية التي اعتبرها العامل 
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لطرفين من القيام وهي تشكل انتهاكاً لالتفاقات التي تمنع أياً من ا. جميعه عقبة يف طريق السالم
بإجراءات تمس أو تغير الوضع يف مدينة القدس باعتبارها أحد املواضيع التي تم االتفاق على 

  .التفاوض حولها يف املرحلة النهائية

وكذلك فإنها خمالفة جدية لقرارات األمم املتحدة والشرعية الدولية ورسالة التأكيدات 
دعاء السيادة على مدينة القدس بكاملها وجتاهل األميركية لنا، وهو قرار من جانب واحد با

احلقوق الفلسطينية واإلسالمية والعربية واملسيحية والدولية يف تلك املدينة املقدسة وحتد خطير 
لقرارات الشرعية الدولية وجملس األمن واستفزاز ملشاعر كل أولئك البشر الذين يرون يف مدينة 

اث العاملي ومهد احلضارة اإلنسانية األول، وهو لألسف القدس رمز تآخي الديانات وتواجد التر
إىل جانب ذلك كله، إعالن صريح عن الرغبة من جانب احلكومة اإلسرائيلية يف إنهاء عملية السالم 
والعودة ألجواء ومناخات القهر والعنف واالحتالل واالستيالء غير الشرعي والقانوين على أراضي 

دهم من املدينة املقدسة، يف حركة تطهير عرقي خطير وسحب وأمالك الفلسطينيين العرب وطر
  .هوياتهم وعزل املدينة املقدسة ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من دخولها

إن شعبنا يتطلع إليكم باألمل يف وقف هذا التدهور والعودة بعملية السالم إىل مسارها 
يف العامل وإننا هنا لنستمع منكم  الصحيح الذي سعدت بنجاحه وتقدمه قلوب كل حمبي السالم

ونتعاون معكم من أجل أن يستعيد شعبنا وكافة شعوب املنطقة ثقتهم بعملية السالم ودعمكم لها 
والتفاف العامل حولها انطالقاً من قراراتكم الهامة التي صدرت أو ستصدر ملواجهة ذلك ولتثبيت 

  .دعائم الشرعية الدولية وقرارات منظمتكم املوقرة

رر شكري لكم وأتمنى جمللسكم التوفيق والنجاح يف مهماته لتثبيت دعائم السالم أك
  .واالستقرار يف العامل



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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