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 سر عرفات أمام جملس األمنيا الفلسطيني خطاب الرئيس

 1]مقتطفات[ طارئة حول قضية فلسطينيف جلسته ال 

 

  25/5/1990جنيف، 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم 

  

  السيد رئيس جملس األمن
  لألمم املتحدةالسيد األمين العام 

  السادة أعضاء جملس األمن
  .العربية املوحدة التي أعلنا ميالدها قبل أياماألخ مندوب اجلمهورية اليمنية الدولة 

  
إنه من دواعي االعتزاز أن أكون اليوم بينكم، يف هذا البلد املضياف الذي أتشرف فيه للمرة   

الثانية، خالل فترة عام ونصف تقريباً، بالوقوف أمام حمفل دويل موقر ألسمعكم صوت فلسطين، 
أن أشكركم على إتاحة الفرصة  –يها السيد الرئيس أ –كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، وأود 

وإذا . اخلاصة يل األمر الذي مكنني من قيامي بهذه املهمة نيابة عن فلسطين والشعب الفلسطيني
العميق خلطورة الوضع يف منطقتنا، فإننا نعتبره، أيضاً، كنا نعتبر هذا املوقف دليالً على إدراككم 

لسطيني الذي يتعرض، اآلن، ألبشع عملية قمع وإرهاب وهو مظهر تعاطف وتضامن مع شعبنا الف
  . ومن أجل األهداف واملبادئ والقيم التي كرستها املنظمة الدوليةيناضل من أجل احلرية، 

وعندما تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية بطلبها بدعم من اجملموعة العربية ومن خاللها   
فإن ذلك كان نابغاً من إدراكنا وتقديرنا حلقيقة أن  لعقد هذه اجللسة العاجلة جمللسكم املوقر،

األوضاع يف منطقتنا، قد بلغت أقصى درجات التوتر وخطر االنفجار، ووصلت مستوى مل يعد معه 
التردد مقبوًال، وال التنديد اللفظي كافياً، بل بات يتطلب التحرك العملي السريع لفرض هيبة 

  . الشرعية الدولية
، ُنفذت جمزرة بشعة ضد عمال فلسطينيين، كانوا "األحد األسود"املاضي، يوم فيوم األحد   

أطفالهم اليومي، بعد أن اقتلعتهم سياسات االحتالل  زيبحثون يف ذلك الصباح الباكر عن خب
وما تبع ذلك، . االسرائيلي من أرضهم، واضطرتهم للعمل يف أسوأ ظروف االستغالل واالضطهاد

وات االسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بمتابعة اجملزرة، وما وما زال، من قيام الق
رافق ذلك من تفجر العنصرية االسرائيلية، التي شملت اجلماهير الفلسطينية يف اجلليل واملثلث 
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شهيداً وما يزيد عن ألفي  25والنقب، والتي سقط نتيجة لها خالل األيام اخلمسة املاضية أكثر من 
  .جريح

ن ذلك كله هو جمرد حلقة يف سلسلة القبضة احلديدية، واملمارسات االسرائيلية إ  
العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، تلك السياسات واملمارسات التي أجمعت األسرة الدولية، 

  .حكومات وشعوبًا، على التنديد بها
…….. 

الفلسطينيين وإنشاء وال زالت اسرائيل تواصل تطبيق سياسة االستيطان بمصادرة أراضي   
املستوطنات اليهودية عليها وتغيير الطبيعة الديمغرافية لألرض الفلسطينية احملتلة حتدياً لقرار 

، الذي يطلب اىل سلطات االحتالل االسرائيلي وقف 20/7/1979تاريخ  452جملس األمن رقم 
تاريخ  465رقم العمليات االستيطانية يف األراضي العربية احملتلة، وقرار جملس األمن 

الذي يطالب اسرائيل بتفكيك املستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط املستوطنات  1/3/1980
  .وبنائها

    
  السيد الرئيس،  
    
لقد عمدت اسرائيل مؤخراً اىل استغالل الظروف التي سمحت بفتح أبواب الهجرة أمام   

هذا احلق يف الهجرة اىل هدف اليهود السوفيات، ومن دول أوروبا الشرقية وغيرها، لتحويل 
استيطاين يتمثل يف التهجير القسري اىل اسرائيل فقط، دون إعطاء املهجرين حق اختيار سياسي 

ونحن نذكر أن حق أي فرد . مكان الهجرة، األمر الذي يشكل انتهاكاً حلق االنسان اليهودي املهاجر
قد ركزت لو. نها الشعب الفلسطينيأو شعب يتوقف عندما تبدأ حقوق األفراد والشعوب األخرى وم

على العمل بكل الوسائل إلغالق كافة األبواب أمام هجرة اليهود السوفيات، وإبقاء األرض  إسرائيل
ولقد ساعدتها يف ذلك قرارات وعراقيل صدرت عن بعض الدول، . الفلسطينية وحدها مفتوحة

وخطير، ملفاهيم حق  وذلك ضمن مفهوم خاص ويف حتريف أساسي وأسترالياخاصة أميركا 
الهجرة التي نصت عليه اتفاقيات هلسنكي، وحتويلها لتحقيق غرض سياسي عدواين، يتمثل يف 

حرمان الشعب الفلسطيني، من العيش يف وطنه، وحرمان الجئيه من حق العودة، وإحالل 
ومن الضروري أن أشير هنا، بكل . املهاجرين اجلدد حمل أصحاب احلق والوطن األصليين

سؤولية املتوجبة، اىل أن موضوع تهجير اليهود السوفيات اىل األرض الفلسطينية يمثل خطراً امل
وسوف يمتد هذا اخلطر . على املنطقة بأسرها، وليس على األرض الفلسطينية احملتلة وحدها

ليصيب دوالً عربية جماورة، بل لقد بدأ ذلك فعالً، يف اجلوالن، ويف جنوب لبنان، حيث أثبتت 
  .رب األليمة يف الشرق األوسط، أن أطماع اسرائيل وشهيتها التوسعية ال تقف عند حدالتجا

    
  السيد الرئيس،  
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أرى من الواجب هنا، أن أشير بكل األسف اىل الدعم الالحمدود، وعلى كافة الصعد، الذي   
راسات اماالحتالل، وتصعيد املتقدمه الواليات املتحدة إلسرائيل، مما يشجعها على االستمرار يف 

األسرة الدولية ويف عرقلتها لكل  توالوحشية، ضد الشعب الفلسطيني، ويف حتديها لقرارا اإلرهابية
إن الواليات . رق األوسط، بما يف ذلك املقترحات األميركية نفسهاشمبادرات السالم يف منطقة ال

الشعب واالنسان املتحدة األميركية التي ترفع شعار حقوق االنسان، قد أهملت تماماً حقوق 
الفلسطيني وجتاهلت األبعاد االنسانية واألخالقية الشاملة ملفهوم حقوق االنسان، مما شجع 
إسرائيل على التمادي يف ممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية 

لبنان اىل احملتلة، ويف األرض العربية حيث تتعرض القرى اللبنانية واخمليمات الفلسطينية يف 
  .غارات الطيران االسرائيلي والقصف التدميري

    
  السيد الرئيس،  
    
لقد آن األوان اآلن، نظراً للمخاطر احملدقة بمنطقة الشرق األوسط جراء استمرار إسرائيل   

الحتاللها لألراضي العربية الفلسطينية وجراء تصعيدها إلرهاب الدولة املنظم وحلرب اإلبادة ضد 
قها التهديدات العدوانية والتوسعية ضد عدة دول عربية، وخاصة العراق واألردن شعبنا، بإطال

تحمل جملسكم املوقر وقبل فوات يولبنان وبتحضيراتها املستمرة للعدوان واحلرب، آن األوان ألن 
أن اسرائيل . األوان مسؤولية تنفيذ قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالصراع العربي االسرائيلي

ها وتهديداتها وحتضيرها للحرب تقود املنطقة اىل كارثة ال سابق خملاطرها خاصة بممارسات
وأن منطقة الشرق األوسط هي من املناطق التي تتكدس فيها األسلحة التقليدية والنووية 
والكيماوية والبيولوجية، وما يعنيه هذا من كارثة سوف تتعدى حدود منطقة الشرق األوسط وتهدد 

  .دولييناألمن والسلم ال
  

  السيد الرئيس،  
  

إن األخطار التي تهدد مستقبل السالم يف الشرق األوسط قد بدأت تبرز أبعادها يوماً بعد   
يوم، كما بدأت تظهر نتائجها يف القتل اجلماعي ويف التصعيد املتزايد يف حالة التوتر التي تقود 

احتاللها لألرض الفلسطينية التي يعلن اسرائيل على استمرار صرار ويف إ. املنطقة اىل حافة احلرب
  ".أراضي موروثة وحمررة"شامير قبل أيام، رسمياً، اعتبارها 

فإن منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة على التزامها  –ها السيد الرئيس يأ –ولهذا   
من االستراتيجي والثابت بالسالم، تعرض على جملسكم املوقر اخلطوات العملية التالية التي جتعل 

وحتول قراراتها اىل ممارسة، وتعيد الثقة واألمل بدور وفعالية . اتفاق األسرة الدولية واقعاً
  .جملسكم املوقر على حتقيق السالم واألمن والعدل الدوليين
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لعملية السالم، أن يعين األمين العام لألمم املتحدة مبعوثاً خاصًا ودائماً له للتفرغ : أوال  
أو أن . سلمي عادل ودائم ملشكلة الصراع العربي االسرائيليوإجراء االتصاالت الالزمة إليجاد حل 

  .يقوم هو بنفسه بهذه املهمة
أن يقرر جملسكم املوقر توفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأرواحه : ثانيا  

. الل قوات طوارئ دوليةمم املتحدة، ومن خوممتلكاته ومقدساته يف األرض احملتلة، حتت علم األ
ومن أجل إنهاء االحتالل . إضافة لنشر قوة املراقبين الدوليين املوجودة حالياً بالقدس اىل جانبها

  .االسرائيلي كامالً عن أرضنا الفلسطينية
أن يصدر جملسكم املوقر قراراً واضحاً، ويضمن مراقبته وتنفيذه، لوقف الهجرة : ثالثا  

األراضي الفلسطينية احملتلة، ويمنع بشكل كامل بناء املستوطنات االسرائيلية أو  يطانية اىلاالست
نية منها أو العسكرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخاصة القدس العربية دتوسيعها، سواء امل

  .تنفيذاً للقرارات الدولية يف هذا الشأن
دائمة العضوية يف جملس األمن لالجتماع  لسكم املوقر ممثلي الدولأن يدعو جم: رابعا  

فوراً لبحث موضوع التسوية السلمية وعملية السالم والتحضير لعقد املؤتمر الدويل للسالم يف 
  .الشرق األوسط تنفيذاً للقرارات الدولية 

البدء يف اتخاذ الترتيبات الالزمة لفرض العقوبات على اسرائيل، وفقاً ألحكام : خامسا  
ع من امليثاق، بسبب اجلرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة الفصل الساب

، اخلاصة بمعاملة املدنيين يف وقت 1949ونتيجة النتهاكها التفاقيات جنيف الرابعة لعام 
ولرفضها تنفيذ القرارات الدولية ذات العالقة ولتحديها وعرقلتها املتعمدة ملسيرة السالم احلرب، 

  . شرق األوسطيف ال
إن جتربة األمم املتحدة يف فرض العقوبات ضد جنوب أفريقيا قد أتت ثمارها يف ناميبيا   

حيث حصل الشعب الناميبي البطل على استقالله من خالل اتفاق نيويورك الذي جرى تنفيذه حتت 
فرقة رعاية األمم املتحدة، وبدأت أيضا بإعطاء ثمارها لشعب جنوب أفريقيا، بعيداً عن الت

ا العميق للدور الفعال الذي قام نويف هذا السياق نود أن نعبر عن تقدير. العنصرية والتمييز العرقي
  .به األمين العام لألمم املتحدة السيد ديكويالر يف هذا اجملال

إن واجب الوفاء وااللتزام بتراث احلضارة االنسانية ومفاهيم اخلير والعدالة التي كرسها   
أعضاء اجمللس للتحقيق  ملوقر تشكيل جلنة حتقيق دولية منلب أن يقرر جملسكم اذاك التراث يتط

  .ب الفلسطينيشعيف جميع اجلرائم ضد االنسانية التي ارتكبتها احلكومة االسرائيلية ضد ال
  

  السيد الرئيس،  
    
إننا إذ نؤكد جمدداً أن اختيارنا لطريق السالم هو خيار استراتيجي أصيل، نؤكد أيضًا   

. االسرائيليحقنا يف استمرار املقاومة ويف الدفاع عن النفس حتى يتم وضع حد نهائي لالحتالل 
ته لنا شرعة حقوق االنسان وميثاق األمم املتحدة والقرارات الدولية لفإن ذلك حق مقدس قد ك
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إن االنتفاضة الشعبية الباسلة سوف تستمر وتتواصل ضد االحتالل . دة الشعب الفسطينيوإرا
  .حقنا يف احلرية واالستقالل الوطني على أرض وطننا عاالسرائيلي لبالدنا حتى انتزا

سطيني منذ عام فلادرته التي أعلنتها باسم الشعب اإن شعبنا امللتزم بقضية السالم وبم  
ل حقوقه السياسية والوطنية لعمومية لألمم املتحدة، مصمم على نيونصف أمام اجلمعية ا

أصيل من هذه األسرة الدولية ومن اجملتمع  ءذلك ألننا جز. انية أسوة ببقية الشعوب األخرىواالنس
  .االنساين الذي شاركنا يف حمل مشعل حضارته وعلى أرضنا تآلفت الديانات السماوية الثالث

لهذا الشعب أن يستريح وأن يعيش أمناً حراً مستقالً، وآن ألطفاله  –ها الرئيس أي –لقد آن   
أن يعيشوا مثل بقية أطفال شعوب العامل يف أمن بعيداً عن اخلوف والدمار واملوت، وآن لدماء 
شعبنا أن حتقن، وآن الوقت ألن يرتفع علمه فوق أرضه احلرة وتتحقق حريته، وأن يسدل الستار 

على آخر احتالل عسكري استيطاين عنصري على هذه البقعة املقدسة من مرة أخيرة وإىل األبد، 
  .األرضي كوكبنا

  
  .شكراً يا سيدي الرئيس  
    

 

 

  



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/ 


