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يشدّد فيها أن ما " األونيسكو"كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام املؤتمر العام ملنظمة 
زاد األزمة التي تمر بها عملية السالم تفاقماً وتعقيداً، إمعان احلكومة اإلسرائيلية 

  بمصادرة األراضي وبناء املستوطنات
  ٢٣/١٠/١٩٩٧، باريس

  

  "نفق مظلم"

وقال إن ". نفق مظلم"أمام األونيسكو رأى عرفات أن عملية السالم دخلت يف  هويف خطاب
ما زاد يف األزمة التي تمر بها عملية السالم تفاقماً وتعقيداً، إمعان احلكومة اإلسرائيلية يف "

مصادرة األراضي الفلسطينية وبناء املستوطنات اإلسرائيلية فوقها وتوسيع املستوطنات القائمة 
اوالتها الدؤوبة لتهويد مدينة القدس الشريف بالكامل وطمس مكانتها وهويتها وكذلك حم

بيت حلم مهد سيدنا "وأضاف أن مدينة ". الفلسطينية والدينية كمركز حضاري للسالم والتعايش
سالم تتعرض حلصار مستمر لوضع العراقيل أمام استعداداتنا لالحتفال سنة الاملسيح عليه 

سالم يف حماولة الستباق مفاوضات الوضع النهائي ورسم السيح عليه بميالد سيدنا امل ٢٠٠٠
واحد مما يشكل انتهاكاً صريحاً لالتفاقات املبرمة ولقرارات  نبخريطة احلل الدائم من جا

السياسات "وأكد أن ". الشرعية الدولية والتفاق جنيف الرابع وحتدياً سافراً إلرادة اجملتمع الدويل
ة واملتنكرة ملرجعية عملية السالم واإلرادة الدولية بإقامة السالم املنشود اإلسرائيلية الرافض

أشاعت أجواء من عدم الثقة واليأس والكراهية وشجعت أعمال العنف والتطرف التي يقوم بها أعداء 
السالم من اجلانبين من أجل تقويض العملية السلمية وتدميرها وعودة املنطقة إىل دائرة العنف 

استمرار احلكومة اإلسرائيلية يف نشاطاتها "واعتبر أن ". ضاد واحلروب والدماروالعنف امل
ة وخصوصًا يف القدس الشريف يهدف إىل إضفاء الشرعية على االحتالل عياالستيطانية التوس

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وتفريغ عملية السالم من مضمونها حيث أن االستيطان والسالم 
ويف هذا الصدد نؤكد جمدداً املوقف . اً كما أن السالم واإلرهاب نقيضانال يلتقيان تمام

الفلسطيني الواضح والثابت الذي يدين ويرفض أعمال العنف واإلرهاب أياً كان مصدرها 
منا وما زلنا نقوم بكل جهد ممكن من أجل احملافظة على األمن قوقد . وأشكالها ومن يقف وراءها
وطلب من ". عمال اإلرهابية وقد حققنا جناحات كبيرة يف هذا اجملالواالستقرار وإحباط هذه األ

التنفيذ الدقيق واألمين لكل استحقاقات اتفاق املرحلة االنتقالية ويف "إسرائيل إنهاء هذه األزمة بـ 
مقدمها استحقاق املرحلة الثانية من إعادة االنتشار وفتح املطار واملمر اآلمن واستكمال العمل 

يناء وإطالق األسرى واملعتقلين يف السجون اإلسرائيلية وغيرها من االستحقاقات التي إلجناز امل
ما زالت احلكومة اإلسرائيلية تتهرب من تنفيذها أو التزامها حتى يمكننا معاودة مفاوضات 

  ."الوضع النهائي
                                                            

 ٢٤/١٠/١٩٩٧ بيروت، ،النهار :املصدر. 



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
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