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 مؤسسة هتنظم الذيات أمام امللتقى الدويل الثاين كلمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرف
 الشريف، احلرم اقتحامب ،شارون يدين فيها قيام رئيس حزب الليكود،أريئيل ،ربسول
   املصلين ضد بمذبحة اإلسرائيلية القوات قيام من الثاين اليوم يف أعقبه وما
 ٧/١٠/٢٠٠٠، )اسبانيامايوركا،(فورمنتو 

  
  

  حضرة السيد خوسيه لويس فيرنانديز
  دولة السيد الرئيس خوسيه ماريا أثنار
  دولة السيد الرئيس انطونيو غوتيريس

  السيدات والسادة واألصدقاء،
  

امللك إخوان كارلوس، وللسيد رئيس الوزراء بداية اسمحوا يل بتوجيه الشكر واجلزيل جلاللة 
خوسيه ماريا أثنار، وللسيد خوسيه فيرنانديز، على دعوته الكريمة يل للمشاركة يف هذا امللتقى 
الثاين، الذي تنظمه مؤسسة ربسول يف جزيرة مايوركا اإلسبانية اجلميلة، والذي ستتاح لنا من 

ل ملشكالت واهتمامات دول البحر األبيض املتوسط خالله فرصة احلوار املشترك والبناء، والتناو
  .يف جمال السياسة واالقتصاد واإلعالم واألعمال والثقافة

......  

وبهذه األفعال والسياسات اخلطيرة واملذابح ألطفالنا وجماهير شعبنا، فإن احلكومة 
إنها ال تريد السالم، فهذه أصبحت حقيقة واضحة جلميع املعنيين : اإلسرائيلية تقول للعامل أجمع

بسالم الشجعان، وحمبي السالم واحلرية يف العامل، فإسرائيل بعملياتها العسكرية ضد جماهيرنا 
ءاتها املشروطة، ومواقفها املتعنتة والرافضة ملرجعية عملية السالم، وعدم تطبيقها وبال

االتفاقات املبرمة، تسعى بالقوة إىل فرض احلل، الذي يتالءم مع أطماعها االستيطانية، 
والتوسيعية، يف أرضنا ومقدساتنا، ويكرس ويشرع االحتالل واالستيطان ألرضنا، ويهود القدس 

اكن املقدسة املسيحية واإلسالمية فيها، وما قام به شارون مؤخراً من اقتحام احلرم الشريف واألم
الشريف، ومعه ثالثة آالف جندي، وما أعقبه يف اليوم الثاين من قيام القوات اإلسرائيلية بمذبحة 

ضد املصلين، وذلك بإطالق النار عليهم يف املسجد األقصى واحلرم الشريف وهم يصلون، مما 
لتواطؤ بين قوات اجليش اإلسرائيلي واحلكومة اإلسرائيلية، وشارون واقتحامه املسجد، لفتح يثبت ا

وقد شاهدتم هول وبشاعة . معاركهم العسكرية يف القدس وضد املقدسات اإلسالمية واملسيحية
وقسوة اجملازر، التي يقترفها جيش االحتالل اإلسرائيلي، ضد شعبنا، وضد أطفالنا، وضد نسائنا، 
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د مقدساتنا املسيحية واإلسالمية، والتي فقدنا فيها أكثر من اثنين وستين شهيداً وألفين ومائة وض
  .جريح، جراحات معظمهم خطيرة نتيجة لألسلحة والقذائف

ولقد كشفت األحداث أن زيارة شارون املشؤومة للمسجد األقصى واحلرم الشريف تمت 
ة آالف جندي حلراسة شارون، إن هذه الزيارة كانت بموافقة احلكومة اإلسرائيلية، التي حشدت ثالث

الفصل األول الدامي يف خطة عسكرية لتفجير األوضاع الهشة أساساً، فقوات االحتالل، مل تكتف 
بمجزرتها ضد املصلين يف املسجد األقصى، بل فوجئت اجلماهير، واملدن الفلسطينية، والقرى، 

فرض طوق وحصار شاملين، على كافة تلك املناطق واخمليمات، بحشود عسكرية إسرائيلية تقوم ب
والتجمعات، وتغلق املعابر بين الضفة وغزة، وتفرض حصاراً اقتصادياً شامالً على الضفة، 

إنها حرب عسكرية، وحرب اقتصادية، وحرب جتويع، قد أعلنتها . والقطاع، والقدس الشريف
ة، وكأن هذه احلكومة، التي تدعي أنها احلكومة اإلسرائيلية بديالً ملواصلة املفاوضات السياسي

تنشد السالم، قد أقنعت نفسها بأن حمام الدم، الذي أغرقت فيه الشعب الفلسطيني، قد يجبر شعبنا 
على الرضوخ لالحتالل، واالستيطان، وتهويد القدس الشريف واملقدسات املسيحية واإلسالمية، 

ره، وإقامة دولته املستقلة، وعاصمتها والتنازل عن حقوقه الوطنية، وعن حقه يف تقرير مصي
القدس الشريف، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، التي أقرت ونصت على حقوقنا الوطنية، بدءاً من 

 ٣٣٨و  ٢٤٢، الذي قسم فلسطين إىل دولتين، دولة فلسطين، ودولة إسرائيل، والقرارين ١٨١القرار 
اخلاص بحق الالجئين الفلسطينيين يف  ١٩٤ار اللذين نصا على االنسحاب اإلسرائيلي، والقر

و  ٢٥٢العودة، وقرارات جملس األمن الدويل األخرى، واخلاصة بالقدس الشريف، ومنها القرارات 
  .٤٧٨و  ٤٦٥و  ٢٦٧

إن العمليات العسكرية اخلطيرة التي تواجه بها القوات اإلسرائيلية، جماهيرنا وشعبنا 
قعنا معهم اتفاقات السالم منذ أوسلو وحتى اآلن، وأي ذنب وأبناءنا، شيء ال يصدق، ونحن قد و

جناه هذا الطفل حممد الدرة، ليقتل بالرصاص احلي، وبأعصاب باردة، وبقلوب ال ترحم طفولته 
واستغاثته، واستغاثة والده اجلريح؛ إن هذه احلالة من سفك الدماء، وقتل األطفال والنساء، 

صواريخ والقنابل لقتلهم، كما شاهد العامل كله هذه اجلرائم واستخدام الرصاص احملرم دولياً وال
املروعة، على مدى األيام املاضية، وقد أدخلت احلزن واألسى لقلب كل أسرة يف هذا العامل، وخلفت 
وراءها اللوعة واألسى واملأساة لدى شعبنا، وعائالته الثكلى، واملهيضة بأبنائها اجلرحى؛ وال يمر 

املزيد من الشهداء، واملزيد املزيد من اجلرحى، فهل يصبر العامل أكثر مما صبر، يوم إال ويسقط فيه 
على هذه املأساة املستمرة ضد شعبنا؟ إن هذه اجملازر الدامية، وهذا القتل املتعمد بمختلف أنواع 

  .الذخيرة احلية، لن يقرب السالم، إىل أرض السالم فلسطين، ويف منطقة الشرق األوسط

.......  



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


