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كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام مؤتمر القمة االستثنائي ملنظمة املؤتمر اإلسالمي 
  ١٢].مقتطفات[ يطالب فيها بالعمل على إنقاذ القدس من خطر التهويد واالستيطان

  ٢٣/٣/١٩٩٧إسالم أباد، 
  

...............  

  السادة رؤساء الوفود،   

  خوة،يها األأخوات، يتها األأ

دت أصابت عملية السالم، والتي أعون معنا تلك التطورات اخلطيرة التي بنكم تتاأال شك   

ن أطاحة بكل اآلمال التي انبعثت منها، فما ف منجزاتها واإلسير يهدد بوقفها ونطخاىل مأزق 

ثمرت اجلهود اجلبارة يف توقيع بروتوكول اخلليل، حتى فوجئنا بقرارات احلكومة االسرائيلية أ

عادة إس وتهويدها وبناء املستوطنات اجلديدة داخلها وحولها، وخديعة بشأن مؤامرة عزل القد

من املساحة التي ما تزال واقعة حتت  %٢كثر من أتعد ياالنتشار يف الضفة الغربية الذي مل 

اآلمن بين الضفة وغزة، واملعابر غالق املمر إغالق مطارنا الدويل وإضافة اىل االحتالل، باإل

سلوب أيف الوقت الذي عمدت احلكومة االسرائيلية  اًتي رفضت من جانبنا كليالدولية وامليناء، وال

حزاب الدينية رضاء األلتزاماتها طبقاً لالتفاقات املوقعة، إلإاملماطلة والتسويف للتهرب من تنفيذ 

دت هذه السياسة أاالسرائيلية املتطرفة واملعادية لعملية السالم وحلقوق الشعب الفلسطيني، وقد 

سهمت يف تأزم الوضع وزيادة أنتة اىل جتميد املفاوضات على املسارين السوري واللبناين، واملتع

حدة التوتر وتعثر املفاوضات بشكل خطير على املسار الفلسطيني، وبجانب هذا كله ما يوزعون 

  .قصىمن صور لهيكل سليمان يف احلرم الشريف مكان املسجد األ

  

  تهويد القدس

االستيطاين اجلديد يف القدس الشريف ليأتي يف سياق خمطط متعمد ن قرار البناء إ  

لتهويدها، كما يهدف اىل عزلها عن الضفة الغربية من جهة واىل فصل شمال الضفة عن جنوبها 

نه إقامة عازل بينها وبين القدس الشريف، إيجاد بديل عن مدينة بيت حلم ومن جهة ثانية، وإل
                                                            

 .٢٤/٣/١٩٩٧القدس، : املصدر  ١
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مر واقع لتدمير عملية السالم برمتها، أالوضع النهائي، وخلق قرار يهدف اىل استباق مفاوضات 

وذلك بانتهاك صارخ لالتفاقات املوقعة وااللتزامات والضمانات املقدمة، بما فيها خطاب 

تي لت الشرعية الدولية اامريكي الذي قدم لنا يف مؤتمر مدريد للسالم، وكذلك لقرارالضمانات األ

واستخفاف ملشاعر املؤمنين  مم املتحدة، يف حتدّالعامة لأل يام عن اجلمعيةأخرها قبل آصدر 

مريكي ليشجع سره، ولألسف جاء الفيتو األأرادة اجملتمع الدويل باملسلمين واملسيحيين وإل

  .يها للشرعية الدوليةسرائيل على استمرار عدوانها وحتدّإ

الذي ننشده، ولن ينة السالم وهي مفتاح السالم العادل والدائم والشامل ن القدس مدإ  

هلها عاصمة للدولة الفلسطينية، فالقدس أيتحقق هذا السالم دون عودة القدس العربية احملتلة اىل 

هم بنود هذه القمة وجميع املؤتمرات والقمم أسالمية ومسيحية، وهي إهي فلسطينية عربية 

من بهذا ارات جملس األمم املتحدة وقراالسالمية، بل نذكر كذلك بجميع قرارات اجلمعية العامة لأل

  .اخلصوص، وكذلك قرارات القمم واملؤتمرات لدول عدم االنحياز والدول االفريقية والقمم العربية

  

  مر الواقعفرض األ

علنتها احلكومة االسرائيلية والذي مل أعادة االنتشار، تلك اخلديعة التي إما من حيث أ  

ملا تم االتفاق عليه  انتهاكاًرض التي ما زالت حتت االحتالل، فهو يشكل من مساحة األ% ٢يتجاوز 

مر الواقع، مما فاقم من خطورة مالء وفرض األمن حيث انه يأتي يف نفس سياق سياسة اإل

ن أوضاع وكشف عن النوايا احلقيقية للحكومة االسرائيلية احلالية جتاه عملية السالم، خاصة واأل

 االتفاقاتلنصوص  ةسلسلة طويلة من االنتهاكات واخلروقات االسرائيليهذه اخلطوة تأتي ضمن 

ن احلصار ال زال مفروضاً من احلكومة االسرائيلية أحد، خاصة وأاملبرمة التي مل تعد خافية على 

كثر من سبعة ماليين دوالر، وهي أعلى الشعب الفلسطيني ونخسر يومياً نتيجة لذلك احلصار 

  .اف ما تقدمه مشكورة الدول املانحة لناضعأخسائر تعادل ثالثة 

  

  مراء،واألخوة امللوك والرؤساء األ

  صحاب السيادة،أخوة األ



٣ 
 

الطبيعي ملستمر ومتواصل، ولكن عادتها اىل مسارها إنقاذ عملية السالم ون سعينا إلإ  

وصادقة، وهذه الشراكة تتوقف على صدق وحسن استمرارها وتقدمها بحاجة اىل شراكة حقيقية 

ذ ال يمكن مواصلة اجلهود إوالتزامها باالتفاقات املبرمة نصاً وروحًا، ايا احلكومة االسرائيلية نو

مر رض وفرض األمالء ومصادرة األستيطان وسياسة اإلجل السالم مع استمرار اإلأوالعمل من 

حلاق الضرر بشعبنا إالواقع التي تنتهجها احلكومة االسرائيلية احلالية، والتي تسببت يف 

حلاق إدى اىل أمن جراء احلصار واالغالق والعقاب اجلماعي واخلنق االقتصادي، مما الفلسطيني، 

، واىل تدهور الظروف املعيشية الصعبة للشعب سائر باالقتصاد الفلسطيني الناشئفدح اخلأ

ة ونسف عملية صرار على جتاهل قرارات الشرعية الدوليالفلسطيني وكذلك خرق االتفاقات واإل

  .السالم من جذورها

رض مقابل السالم، ساس مبدأ األألقد ذهبنا كوفود عربية اىل مؤتمر مدريد للسالم على   

من والسالم رض واألاالسرائيلية ترفض اليوم هذه املقولة وتريد األسالم الشجعان، ولكن احلكومة 

ات مع الدول العربية والدول االسالمية مة االسالمية، بل وتريد العالقمة العربية واألمعنا ومع األ

مة العربية ومع دول عدم االنحياز ومع العامل على حسابنا كشعب فلسطيني، وعلى حساب األ

  .واالسالمية، ومقدساتها يف فلسطين والقدس الشريف

  لغة املاضي  

ة قامته يف ظل مثل هذه السياسة االسرائيلية املستمدة من لغإي تعاون يمكن أفأي ثقة و  

املاضي وغطرسة القوة ومنهج االحتالل البغيض، الذي حاولنا طي صفحته بكل صدق، تطلعًا منا 

  .من متبادلأاىل املستقبل والوعود التي يحملها يف طياته من كرامة وندية وتعايش واستقرار و

ن احلكومة االسرائيلية احلالية تتنكر اللتزاماتها، تتنكر للمرجعية التي انطلقت على إ  

ن احلكومة االسرائيلية احلالية تصر على جتاوز كافة القيم واملبادئ أساسها عملية السالم، كما أ

السلمية السامية، وترفض سالم الشجعان الذي وقعناه يف البيت االبيض حتت رعاية الرئيس 

ارات الشرعية الدولية، اىل جانب ررض مقابل السالم وبقكلينتون، ضاربة عرض احلائط بمبدأ األ

دى اىل جمود هذه العملية أمر الذي مواصلة تعنتها جتاه مساري التفاوض السوري واللبناين، األ

قامة سالم، سالم الشجعان، بمفهومه العادل والدائم والشامل إمكانية التوصل اىل إوتبديد اآلمال ب

  .يف املنطقة
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  نقاذ عملية السالمإ

  السادة رؤساء الوفود،

  ،خوةيها األأخوات، يتها األأ

نقاذ عملية السالم، وقد قمنا بالرغم من كل هذه العقبات والعراقيل فإننا نواصل سعينا إل  

طراف الراعية لعملية السالم واملوقعة والشاهدة على االتفاقيات االنتقالية بدعوة كافة الدول واأل

يعي، وواصلنا عادتها اىل مسارها الطبإنقاذ عملية السالم وإليام بمدينة غزة أاىل مؤتمر عقد قبل 

خراج عملية إمساعينا لتتحمل هذه االطراف مسؤولياتها معنا يف حتقيق هذا الهدف النبيل و

  .ليهإالسالم من املأزق الذي آلت 

لزام إجل العمل على أرها من تضافر جهود اجملموعة الدولية بأس ذ نتطلع اىلإننا إ  

بمرجعية عملية السالم، احلكومة االسرائيلية على احترام تنفيذ االتفاقات والتعهدات وااللتزام 

مكاناتها لتكون قوة دافعة، وقوة حماية للحق إمتنا االسالمية وأفإننا نعوّل الكثير على قدرات 

ة للحكومة الفلسطيني والعربي واالسالمي واملقدسات االسالمية يف صميم هذه اجلهود الرادع

املوقف الفلسطيني  السالم، ولدعم اتفاقاالسرائيلية، لوقف جتاوزاتها وخرقها الصريح لبنود 

هداف املرجوة من عملية السالم، ته، ومؤازرة نضال الشعب الفلسيني يف حتقيق األالعادل ومساند

دولته املستقلة  قامةإالتي تكفل استعادته وممارسته حلقوقه الوطنية يف احلرية وتقرير املصير، و

خرى بما فيها املسار السوري وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك العمل على كافة املسارات األ

  .قامة السالم العادل والشامل والدائمإواملسار اللبناين حتى يمكن 

ووجدانها متنا االسالمية أك ما تمثله القدس وقضية فلسطين يف ضمير ننا ندرإ  

عمالها ويف صلب أمة وعلى رأس جدول القضية يف طليعة قضايا األ وعقيدتها، فقد بقيت هذه

  .ها وعنايتها، فال سالم بدون القدس الشريفماهتما

ن القدس الشريف وما أمتنا االسالمية ولشعوبها، أقول لقادة أين من على هذا املنبر إو  

 االستيطان، وخطر التهويدنقاذها من غول إن أعناقنا، وأمانة وضعها العلي القدير يف أحولها، هي 

نقاذها، وتوفير كافة دعوكم للعمل اجلاد والعاجل إلأواملصادرة، هو فرض عين علينا جميعًا، لذا 

هنا ذكركم أاالمكانيات لتعزيز صمودها، واحلفاظ على طابعها التاريخي واحلضاري والديني، و

قصى املبارك والذي بي للمسجد األبفتح النفق حتت السور الغر ةقدمت عليه احلكومة االسرائيليأما 
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نه شكل اعتداء على أل  رجاء الوطن لدى الشعب الفلسطيني،أسبب موجة غضب وسخط عمت كافة 

وىل وعلى املقدسات االسالمية واملسيحية ولقد سقط لنا يف هذه املواجهات مع ألقبلة املسلمين ا

  .كثر من الفي شهيد وجريحأاجليش االسرائيلي 

هم، يدعونا اىل االسراع يف مراجعة موقفنا جميعاً، والعمل على حماصرة ن اخلطر الداإ  

جراءات توفر مصداقية وفاعلية لدولنا إالسياسة االسرائيلية العدوانية املتمادية، واتخاذ 

االسالمية، كي ال يشعر الطرف اآلخر، بأن عاصمتنا الروحية كمسلمين سهلة املنال وممكنة 

  .االبتالع

فكار دعوكم اىل تشكيل جلنة خاصة تمثل مؤتمرنا هذا اىل وضع األأية، نني يف النهاإ  

ننا بصدد اجتماع أواالقتراحات املالئمة لتفعيل دور مؤتمرنا االسالمي، ملتابعة املوقف خاصة و

جناحها، ودعم اجلهود املباركة التي ن تتضافر جهودنا جميعًا إلأوشيك للجنة القدس، التي ال بد و

الثاين، وكذلك اجلهود التي يبذلها  سنرئيس القمة االسالمية جاللة امللك احل يبذلها رئيسها،

الرئيس حممد حسني مبارك رئيس القمة العربية، واجلهود التي يبذلها خادم احلرمين الشريفين 

  ..............امللك فهد، ومعه القادة العرب واملسلمون جميعهم



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/ 


