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مقال لرئيس اجمللس التشريعي الفلسطيني، السيد أحمد قريع، يعتبر فيه قرار احلكومة 
  اإلسرائيلية بإقامة مستوطنة يهودية يف جبل أبو غنيم يف القدس بمثابة إعالن حرب

١٧/٣/١٩٩٧  
 

  
ألن املدينة املقدسة يف خطر، فإن السالم نفسه بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط يف 

وال تطال الرؤية نهايتها، ويعجز اجلميع عن .. باشتعال حرائق تدرك نقطة البداية فيها  هاوية تنذر
 !ير الكارثةامتالك القدرة على احلد من اندفاعتها اجملنونة التي تطلق نذ

ما بين مسافتين متقاربتين زمنيًا، حيث صدر العدد الثاين من جملة اجمللس التشريعي، 
أصبح اآلن بين أيديكم، تقاطرت األحداث على الساحة الفلسطينية، بعد وصدور عددها الثالث، الذي 

أن اتخذت احلكومة اإلسرائيلية قرارها االستفزازي بإقامة مستوطنة يهودية جديدة يف جبل أبو 
  .غنيم، فوق األرض العربية التي تشكل جزءاً من املدينة املقدسة

مليات حكومة إسرائيلية باتت جتهد لقد كان القرار بمثابة إعالن حرب صادر عن غرفة ع
... نفسها يف تبديد كل جهود السنوات الصعبة املاضية، بكل إجنازاتها، على طريق حتقيق السالم 

الذي كنا نطمح ونعمل على أن يكون شامالً وعادًال ودائماً، ويعيد للشعب الفلسطيني حقه يف 
منح الطرف اآلخر طمأنينة األمن واالستقرار وحقه يف تقرير املصير، وي.. العودة والدولة املستقلة 

  .هاجسه واهتمامه

وأمام هذا اخملطط املبرمج البتالع القدس وتهويدها، والذي ينطوي على نذر زلزال مدمر، 
قرر اجمللس التشريعي الفلسطيني البقاء يف حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة الهجمة 

 كل األراضي الفلسطينية، وتخصيص جلساته، االستيطانية الصهيونية الشرسة يف القدس ويف
  .وتكريس مناقشاته لهذه القضية

وقد جاءت دعوة جملسنا إىل اإلضراب العام احتجاجاً على املمارسات االستيطانية 
اإلسرائيلية، بما تنطوي عليه من خماطر حقيقية، كونها تمس القلب الفلسطيني وعاصمته األبدية 

شعبياً ورفضاً قاطعًا وغضباً صارخاً على اخملطط اإلسرائيلي  لتشكل احتجاجاً ،مدينة القدس
االستيطاين البتالع األرض وتهويد القدس، وتأكيداً ضمنياً ملدى قوة خيوط العالقة التي تربط 

  .جملسنا التشريعي بالناس الذين اختاروه، واستعدادهم املتأصل للتضحية والعطاء بال حدود

إلضراب، تبقى منطوية على دالالت عميقة تكرس تلك القاعدة إن القراءة املضمونية لهذا ا
  .التي تؤكد على أن جملس الشعب ال يكون شيئاً إن مل يستق نسقه من قوة الشعب
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ولقد كان جملسنا التشريعي قوياً بشعبه، الذي استجمع كل قوته لالستجابة، ال عشقاً يف 
على اإلجراءات اإلسرائيلية التي استهدفت تعطيل احلياة اليومية، وإنما إلصدار إعالن احتجاجي 

  .مدينة القدس.. موطن روحه 

د شكل اإلضراب نموذجاً يحتذى للعالقة بين املؤسسة التشريعية التي اختارها الشعب، وق
ومؤسسة اختارت حليفها وسندها الشعب نفسه، فتحققت جدلية العالقة األصلية، وكما ينبغي أن 

وكان اإلضراب، بمضمونه وشكله التنفيذي، أول فعل شعبي . تخبواملن... تكون، بين املنتخب 
جماعي يرقى إىل ذلك النوع من األشكال التي عرفتها الساحة الفلسطينية إبان ذروة استغراق 

فكأنما شعبنا، بهذه .. اجلسد والروح الفلسطينية بثورة احلجارة، خالل األيام اجمليدة لالنتفاضة 
لتي ما زالت كامنة يف دمه، مل تهن ومل تضمر، بل تصلبت بعد أن أقام االستجابة، يلوح بأسلحته ا

  .سلطته واختار بإرادته كل ممثليه

ومل يتوقف اجمللس التشريعي الفلسطيني عند الدعوة لإلضراب وإنما أصدر أكثر من بيان 
كد سياسي واضح وحمدد لشعبنا وللعامل كله يؤكد حرصه على عملية السالم بنفس القدر الذي يؤ

  . حرصه وتمسكه احلازم بحقوق شعبنا

  ...القدس يف خطر 

  ...نعم القدس يف خطر 

فاملدينة تتهدها خرائط وخمططات التهويد، والبلدوزارات التي تتهيأ ألن تقلب األرض 
  .وطاولة املفاوضات يف ضربة واحدة

دقة وألن املدينة يف خطر، فقد اختار ممثلو شعبنا عقد جلستهم املكرسة لألخطار احمل
باملدينة املقدسة وخمططات تهويدها واستيطانها، على مشارف مسرى الرسول الكريم حممد صلى 
الله عليه وسلم، ومن موقع يف مدينة ميالد السيد املسيح عيسى عليه السالم، لتأكيد تلك الوشائج 

زلية لألرض التي تربط القدس ببيت حلم، وشمال الضفة الفلسطينية بجنوبها، مما يؤكد الوحدة األ
والكيان الفلسطيني، وفشل احملاوالت االستيطانية لعزلها أو تمزيقها، كما يؤكد عمق العالقة 

  .الروحية بين املسيحية واإلسالم، واألرض املقدسة والسالم

إن لغة احلكومة اإلسرائيلية اجملافية للغة السالم، وممارستها املستهترة التي تقف على 
ماذا : لسالم التي تعمل جاهدة يف تمييعها، تطرح علينا سؤاالً جوهرياً الطرف النقيض مع جهود ا

تبقى من عملية السالم؟ وما اجلدوى من استمرارية اجللوس على طاولة املفاوضات بعد أن عززت 
إسرائيل انتهاكاتها الصارخة بقرارها األخير بشأن إعادة االنتشار، الذي يستخف بكل املعاين 

بل ... الفلسطيني واألمة العربية  لمة السالم، ويتقصد إهانة الشعب ليها كوالقيم التي تنطوي ع
  .والعامل بأسره وكل جهوده يف سبيل السالم
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ما تبقى لنا سوى وقف املفاوضات، أو تعليقها، هذه املفاوضات التي باتت حتلق يف 
خمططات الفراغ، وأصبحت حتت هذه الظروف مضيعة للوقت بل تشكل مظلة تمر حتت سقفها 

االستيطان وتهويد القدس، ماذا تبقى لنا سوى الشروع الفوري يف إعداد النفس لكل االحتماالت 
وتهيئة األوضاع الذاتية إلعالن الدولة الفلسطينية املستقلة فوق األرض الفلسطينية، وذلك فور 

دولة وحتديد حيث من حقنا عندها إعالن ال .١٩٩٩انتهاء الفترة االنتقالية يف الرابع من أيار 
ق ال ينازع من حقوق شعبنا الفلسطيني وحقنا عندها على ححدودها وعاصمتها ونظامها وك

  .العامل كله أن يعترف بهذه الدولة، وأن يساعدنا على حترير ما يتبقى من أرضها حتت االحتالل

  .ها نحن ندق الناقوس إليقاظ الضمير العربي واإلسالمي، والضمير املسيحي والدويل

للحؤول دون السقوط يف الهاوية، فالسالم ... اخلطر  بإننا نطلق هنا النداء، نداء من قل
  .مسؤوليتنا ومسؤوليتكم.. مسؤوليتنا جميعاً 

  ..أما القدس فلها رب يحميها 

  ..وللقدس أيضاً شعب يحميها 



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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