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كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام اجمللس التشريعي الفلسطيني يف جلسته االستثنائية 
  التي عقدت ملناقشة االستيطان اإلسرائيلي يف القدس الشرقية

  ١٣/٣/١٩٩٧بيت حلم، 
 

  

استعرض الرئيس ياسر عرفات تطورات الوضع السياسي املتأزم واملأزق اخلطير الذي 
تنكر احلكومة اإلسرائيلية ملرجعية عملية السالم واالتفاقات املوقعة يواجه العملية السلمية نتيجة 

مع منظمة التحرير الفلسطينية يف طرحها ملفاهيم متناقضة تمامًا مع هذه العملية وشروطها 
  .ونصها وروحها

وأكد الرئيس خالل جلسة استثنائية للمجلس التشريعي يف املدينة أمس أنه لن يكون 
الشريف ذات املضمون الفلسطيني والعربي واإلسالمي واملسيحي منوهًا  هناك سالم دون القدس

  .أننا نعيش مرحلة حرجة ومهمة ومصيرية من تاريخ نضالنا الطويل

وحذر الرئيس من خطة إسرائيلية جديدة لالستيطان يف رأس العامود لتكمل بذلك 
  .ن جنوبهاخمططها بعزل املدينة املقدسة عن الضفة الغربية وفصل شمال الضفة ع

ن القرارات اإلسرائيلية اخلطيرة إوقال سيادته يف خطاب أمام أعضاء اجمللس التشريعي 
ومنها قرار االستيطان يف جبل أبو غنيم ال تمس فقط مساً مباشراً عملية السالم بل تمس كذلك 

  .وضع القدس التي تعني الفلسطينيين أوالً وأخيراً

ت مفتوحة أمامنا داعياً باسم الشعب الفلسطيني من كما أكد سيادته على أن جميع اخليارا
على منبر التشريعي نتانياهو إىل أن يحافظ على عملية السالم وأن ال يلتهمها متوجهاً يف نفس 

  .صوتاً يف الكنيست لبروتوكول اخلليل ٨٧الوقت إىل قوى السالم اإلسرائيلية الذين أعطوا 

من %  ٢لالقتراح اإلسرائيلي باالنسحاب من وعبر السيد الرئيس عن رفضنا الشديد 
استحقاقًا  ٢٤يف الضفة الغربية واعتبر ذلك ابتزازاً إسرائيلياً جديداً مشيراً إىل وجود " ج"املنطقة 

  .نقطة معلقة يف مقدمتها املطار وامليناء واملمر اآلمن ٧٠لعملية السالم بل أكثر من 

دسة فأكد على أنه ال سالم بدون القدس وعاد السيد الرئيس للحديث عن املدينة املق
عاصمة دولة فلسطين وهي ليست موضوعاً فلسطينياً فحسب وإنما مسألة عربية وإسالمية 

  .ومسيحية

                                                            
 ١٤/٣/١٩٩٧ ،القدس :املصدر. 
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وينطبق  ١٩٦٧وأضاف أنني عندما أقول القدس أعني القدس الشريف التي احتلت يف 
 ٣٣٨و ٢٤٢اصة القرارين عليها ما ينطبق على كل األراضي العربية احملتلة يف نفس التاريخ خ

اللذين انعقد مؤتمر مدريد على أساسهما وعلى مبدأ األرض مقابل السالم أي أن القدس الشريف 
  .١٩٦٧هي جزء ال يتجزأ من األراضي العربية والفلسطينية التي احتلت يف 

وأوضح أن قرارات الضم مل تعترف بها األمم املتحدة وال تعترف بها الواليات املتحدة 
وجاء قرار باإلجماع الدويل برفض القرارات  ٤٧٨، والقرار ٢٥٢القرار  ة فهناك كيميراأل

  .اإلسرائيلية لضم القدس الشريف إليها

كي الذي جاء متناقضًا مع يروعبر السيد الرئيس عن أسفه الشديد لقرار الفيتو األم
ف أمام الرئيس مبارك كي بيل كلينتون سارع وعدل املوقيراإلجماع العاملي إال أن الرئيس األم

ن هذا ال يعني إطالقاً موافقة احلكومة اإلسرائيلية على ما تقوم به من عمليات إحيث قال 
  .استيطانية خاصة يف القدس الشريف

كية التي وقعها جيمس بيكر التي تنص يروذكر الرئيس عرفات برسالة الضمانات األم
الفلسطينية أثناء املرحلة االنتقالية بما فيها على عدم إجراء أية تغييرات ديمغرافية يف األراضي 

وتابع قائالً بأن رسالة الضمانات سلمت للوفود العربية والتي " القدس الشريف"القدس الشرقية 
  .على أساسها وقاعدتها انطلقت أعمال مؤتمر مدريد للسالم

عاقبة وأسهب السيد الرئيس يف احلديث عن االستيطان عبر احلكومات اإلسرائيلية املت
ن مستوطنة معاليه أدوميم مل تقم يف عهد هذه احلكومة ولكنها جزء من اخلطة اإلسرائيلية إفقال 

الهادفة إىل عزل مدينة القدس عن األراضي الفلسطينية عزالً كامالً وفصل جنوب الضفة عن 
  .شمالها

حاولت  وأشار سيادته إىل أن القرار االستيطاين يف منطقة جبل أبو غنيم هو قرار قديم
بعض القوى اإلسرائيلية أن تدفع به أثناء حكم رابين وبيرس ولكن حكومة رابين، ورابين نفسه 
وبيرس كذلك رفضا رفضاً قاطعاً أن يتعامال مع جبل أبو غنيم ألنهما يعرفان حساسية هذا املوقع 

  .اخلطير بالنسبة للجبل

ئاً جديداً على الكنيسة وأضاف سيادته لدي خرائط بكل شيء وال أستبعد أن يقيموا شي
البيزنطية القديمة بعد أن يقيموا املستوطنة اجلديدة يف جبل أبو غنيم والتي تهدف إىل فصل 

  .القدس عن بيت حلم وعزل القدس عن األراضي الفلسطينية

وعاد سيادته للتأكيد بأن العملية ليست فقط يف منطقة جبل أبو غنيم فأيضاً يف رأس 
مترًا جنوب احلرم الشريف فهناك خطة إلنشاء مستوطنة جديدة على هذه  ١٢٠العامود على بعد 

  .األرض



٣ 
 

وتطرق إىل ادعاءات البلدية أن هذه املناطق كانت يف السابق مساحات خضراء لكنها اآلن 
منزل  ٧٠٠٠سمحت فيها بالبناء لإلسرائيليين يف حين كانت هناك موافقة مبدئية على إقامة 

 ٢٥٠٠ثم إىل  ٣٥٠٠بلدية القدس السابق تيدي كوليك انخفضت إىل للفلسطينيين يف عهد رئيس 
  .ثم ال شيء ٦٠٠ثم إىل  ١٠٠٠إىل  ١٥٠٠إىل 

وشدد سيادته على أن اخلطة حول القدس هي خطة مرتبة خطيرة متعددة األطراف مؤكدًا 
  .على أنه يجب أن يفهم نتانياهو وحكومته أنه ال سالم بدون القدس

ات االستيطانية التي وصفها بأنها مدبرة لنسف عملية السالم وحذر سيادته من اخملطط
  .فنتانياهو يعطي بيد وينتزعه باليد األخرى

وخاطب سيادته أعضاء التشريعي بانه كما هو معروف بأن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية 
  . يجب أن تكون قد حلت كذلك جملس التنظيم األعلى هو جلنة فرعية لالستيطان

سحق رابين بعدم إضافة أي إوذكر سيادته بتعهدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل 
منزل جديد إىل املستوطنات أو عدم توسيع أية مستوطنة وأن ال تبعد حدود املستوطنة أكثر من 

  .خمسين متراً عن أخر بيت فيها

يل لكن ليس وحتدث سيادته عن قبة راحيل فقال إنه من حقهم أن يأتوا لزيارة قبة راح
وهي " ب"من حقهم أن يزيلوا مسجد بالل ويقيموا بناء جديداً حمله وكذلك يحولوها إىل منطقة 

  .شأنها شأن املزار يف أريحا" أ"ليست كذلك بل هي منطقة 

وقال سيادته أنهم يصدرون قراراً أخطر من معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وهو مصادرة 
  .حول القدس ألف دونم ٣٠ – ٢٥ما يتراوح عن 

وشدد على أن اخملططات والقرارات اإلسرائيلية يف هذه الفترة احلرجة تستهدف عملية 
  .السالم برمتها وكذلك ال نواجهها وحدنا كفلسطينيين بل كأمة عربية وإسالمية

وقال اتفقنا معهم حول هذه اخلطوات سواء حول ما يجري يف القدس أو االستعدادات 
منوهاً إىل أن اخملطط االستيطاين يف بيت حلم يهدف إىل منافسة  ٢٠٠٠الحتفاالت بيت حلم 

  .وإحالل هارحوما حمل بيت حلم ٢٠٠٠وإفشال احتفاالت بيت حلم 

كما تناول السيد الرئيس يف خطابه قضية االستيطان يف منطقة وادي التين وطوباس 
  .وجنين واخلليل التي هي بمثابة وحش يلتهم عملية السالم

بالرسالة املهمة واخلطيرة التي أصررنا أن نتسلمها عبر صديقنا املرحوم  وذكر سيادته
والتي تنص  ١٩٩٣س يف ة النرويج السابق التي وقعها بيريوهان يورغن هولست وزير خارجي
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على حماية املؤسسات الفلسطينية العربية يف القدس وكذلك حماية األماكن املقدسة املسيحية 
  .واإلسالمية

تماع رئيس عالياً موافقة الدول الراعية والشاهدة على االتفاقيات حلضور اجوثمن السيد ال
  .السبت يف غزة لبحث اخلروقات اإلسرائيلية الفاضحة لالتفاقات

وشكر السيد الرئيس جاللة امللك حسين على مواقفه السديدة خاصة على رسالته األخيرة 
  . لبنيامين نتانياهو

املندوبين يف جامعة الدول العربية إضافة إىل اتفاقه وتطرق سيادته إىل حضوره اجتماع 
مع جاللة احلسن الثاين عاهل املغرب أن ندعو إىل عقد جلنة القدس ووضع قضية القدس على 

اجلاري يف إسالم أباد يف الباكستان  ٢٣جدول أعمال املؤتمر اإلسالمي الطارئ الذي سينعقد يف 
مع جميع املراجع الدينية املسيحية من موسكو، لندن، مشيراً إىل أنه تم البحث يف قضية القدس 

  .أسقف كانتربري، الفاتيكان، البطريرك املسكوين، البابا شنودة، السريان، األرمن وغيرهم

إن عدم إحداث أية تغييرات ديمغرافية يف : وخاطب سيادته أعضاء التشريعي قائالً
تنا إىل مؤتمر مدريد ومنطلقاتنا عندما األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف هي منطلقا

عندما قلنا إن هناك خمس قضايا تعتبر من قضايا املرحلة " ٢"وأوسلو " ١"اتفقنا على أوسلو 
 ،رابعاً احلدود النهائية واملياه ،ثالثاً الالجئون ،ثانياً املستوطنات ،النهائية أوالً القدس الشريف

النازحون لهم جلنة رباعية مصرية أردنية . زحينأما بخصوص الالجئين فهم خمتلفون عن النا
فلسطينية إسرائيلية اجتمعت مؤخراً وهناك حماولة إسرائيلية لتمييع األمور يف عملية النازحين 

  .عندما يختلق الوفد اإلسرائيلي يف كل جلسة شيئاً جديداً



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/ 


