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 وم العامليبمناسبة الي عرفات ياسر السيد رسالة

  12]مقتطفات[ شعب الفلسطينيلللتضامن مع ا
 

29/11/1991  
  

  .......  
يأتي احتفالكم، يف هذا العام، باليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يف وقت مصيري 

 1991يف الثالثين من أكتوبر  –كما تعلمون  –حيث افتتح . حاسم تمرّ به قضيتنا الفلسطينية
، ومبدأ األرض مقابل السالم، 338، 242أساس قراري األمم املتحدة مؤتمر السالم يف مدريد، على 

وبرعاية الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفياتي، وبمشاركة جميع األطراف املعنية 
 أن نعبر عن تقديرنا العميق للجهود وال يسعنا، يف هذه املناسبة، إال. بالنزاع يف الشرق األوسط

وتعلمون أيضاً، أيها . البناءة احلثيثة التي بذلها رئيسا املؤتمر، من أجل بدء هذه العملية السلمية
هيل اهمة ايجابية، بناءة ومتميزة، لتسالسادة الكرام، ان منظمة التحرير الفلسطينية، ساهمت مس

اجملحفة، واالستفزازات املتواصلة، والعقبات اخلطيرة  انعقاد هذا املؤتمر، على الرغم من الشروط
  .التي تضعها احلكومة اإلسرائيلية التي تهدف اىل عرقلة انعقاده

  
.......  

  
ومن الناحية األخرى، تواصل احلكومة اإلسرائيلية، على الرغم من بدء العملية السلمية، وانعقاد 

 . تها العدوانية والقمعية ضد شعبنا الفلسطينيمؤتمر السالم يف مدريد، تنفيذ سياساتها وممارسا
وبدالً من اتخاذ اجراءات تساهم يف بناء الثقة، فإنها تلجأ اىل أعمال استفزازية، وتضع عراقيل 

  .خطيرة هدفها عرقلة وإحباط اجلهود السلمية، وحرف مسارها عن حتقيق أهدافها
ائيلية املتكررة على شعبنا يف أماكن تواجده يف هذا اإلطار تأتي االعتداءات والغارات اجلوية اإلسر

سياسة القبضة احلديدية والقمع اإلسرائيلي لشعبنا يف األراضي يف جنوب لبنان، وكذلك تصعيد 
حمّى االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية والعربية الفلسطينية احملتلة، وتصعيد 

من االحتاد السوفياتي، وغيره من بلدان أوروبا  األخرى احملتلة، وجلب املهاجرين اليهود، قسراً،
الشرقية، وأثيوبيا، وتوطينهم يف مستوطنات جديدة يف األراضي احملتلة، خمالفة بذلك كافة 
قرارات األمم املتحدة، وإرادة اجملتمع الدويل، التي تعتبر هذه املستوطنات غير شرعية وعقبة يف 

رار على ضم هضبة اجلوالن صار الكنيست األخير، باإلوباالضافة اىل ذلك يأتي قر .طريق السالم
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احملتلة، كعمل استفزازي، وحتد إسرائيلي ليس فقط لألطراف املعنية بالنزاع يف املنطقة، بل كتحد 
قدس واجلوالن لرئيسي املؤتمر وللمجتمع الدويل بأسره، ولقرارات األمم املتحدة، التي تعتبر ضم ال

 يكن، وكذلك يأتي االعتداء األخير على حمكمة القدس الشرعية، بعد ظهرنه مل الغياً وباطًال، وكأ
، من جانب قوة مشتركة من الشرطة واخملابرات وحرس احلدود 18/11/1991يوم االثنين 

  .اإلسرائيلي، كتحد آخر وعمل استفزازي جديد من قبل احلكومة اإلسرائيلية
، صعبة وشاقة، نحو حتقيق هدف نبيل، وهو ان عقد مؤتمر السالم يف مدريد يمثل فاحتة ملسيرة

إقامة السالم العادل يف املنطقة، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وحق شعبنا يف تقرير 
العرقلة واالحباط، إنها فرصة تاريخية هامة يجب أن ال تفوت، وان ال تقابل بمحاوالت . املصير

ف قرن من أجل حقه يف صطوال حوايل ن ان شعبنا الفلسطيني، الذي ناضل. وأعمال االستفزاز
ة، احلياة احلرة املستقلة الكريمة على أرض وطنه كباقي شعوب املنطقة والعامل، يمتلك الشجاع

ان األمن، والسالم، واالستقرار، توائم . ورة ايجابية وبناءة معهااملادية واملعنوية، للتعامل بص
واالنصاف لشعبنا . وم، الحقاق احلق، والعدلولقد حانت الفرصة، الي .للحق، والعدل، واالنصاف

معًا، وجلميع كي يتحقق األمن، والسالم، واالستقرار للشعبين االسرائيلي والفلسطيني الفلسطيني، 
واننا نغتنم هذه املناسبة لنتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير العميق لقوى السالم . شعوب املنطقة

التيارات الفاعلة يف إسرائيل، وجلميع اإلسرائيليين االسرائيلية جميعها، يف كافة األحزاب و
الداعين لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ولفتح احلوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
. والداعمين ملبدأ مبادلة األرض بالسالم، كأساس لتحقيق السالم العادل والدائم يف املنطقة

بعقول منفتحة، وقلوب مستنيرة، تيارات الظالمية، والتطرف نتوجه بالشكر لهم، ألنهم يواجهون 
  .من أجل حياة مستقبلية آمنة ومساملة لهذا اجليل ولألجيال القادمة ]ويسعون[والتعنت 

اننا نتوجه، من خالل احتفالكم، اليوم، اىل جلنتكم املوقرة، واىل األمم املتحدة، واجملتمع الدويل 
بأسره، بالطلب امللح بضرورة تأمين احلماية الدولية لشعبنا، والعمل من أجل وقف االنتهاكات 

وطنات، األمم املتحدة ومواثيقها، بما يف ذلك العمل لوقف بناء املستاالسرائيلية لقرارات 
ومصادرة األراضي، ومصادرة املياه الفلسطينية، ووقف السياسات القمعية التي تمارسها سلطات 
االحتالل ضد شعبنا ومقدساته؛ وذلك من أجل إعطاء الدفع والزخم الالزمين لعملية السالم، 

تحدة يف وتوفير عناصر الثقة الالزمة الجناحها، وهو يتطلب مشاركة فاعلة ودوراً أكبر لألمم امل
  .عملية السالم القائمة

  
..........  

  
  

    
    



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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