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  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام 
  القمة اإلسالمية الطارئة

  ]مقتطفات[ .5/3/2003، الدوحة
  

  
  [.......]  
إن أجندة قمتكم االستثنائية والطارئة لديها موضوعان وقضيتان يف غاية الدقة واألهمية، وطريقة   

ين، وهما شعب العراق وأمنه، وقضية معاجلتهما والتعامل معهما سيكون لها آثار كبيرة على السالم واألمن العاملي
فلسطين واحلرب املستمرة واملتواصلة ضد مقدساتنا وضد شعبنا وأرضنا وحريتنا من هذا االحتالل اخلطير 

أمّا بالنسبة لألزمة يف العراق الشقيق، يجب أن يكون املوقف واملتصاعد أمام أعين وسمع األسرة الدولية بأسرها؛ 
إىل قرارات القمم اإلسالمية السابقة، والقمم العربية، وقمم عدم االنحياز وقرارات  اإلسالمي املطلوب مستنداً

الشرعية الدولية، ويف هذا السياق، فإننا ندعم كل اجلهود اإلقليمية والدولية املبذولة حلل هذه األزمة بالوسائل 
حدة، التي تمثل املركز الدويل حلل السلمية وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، ويف إطار األمم املت

، 1441النزاعات واألزمات بالطرق السلمية، وعليه فنحن مع استمرار عمليات التفتيش الدولية اجلارية وفقاً للقرار 
التي يواجهها شعبنا الشقيق  نهاء األزمةإلويجب إعطاء كل الوقت الالزم للمفتشين الدوليين الستكمال مهامهم، و

ها املنطقة خاصة وأن إسرائيل وحكومتها املتطرفة احلالية مصرة على التصعيد على كافة بالعراق وتواجه
املستويات أثناء ذلك لتحاول السيطرة على املنطقة وإكمال احتاللها ألراضينا وتنفيذ مؤامرتها اخلطيرة ضد 

ة اجلارية ضد شعبنا وسلطتنا شعبنا ومقدساتنا وبما يتحدثون عنه علناً لعملية الترانسفير لشعبنا واحلرب املدمر
  .الوطنية وضد مقدساتنا املسيحية واإلسالمية للمساس بها وتهويدها وخاصة يف القدس الشريف واحلرم الشريف

فكما تعلمون وتشاهدون، فإن هذه احلرب اخملططة والتصعيدية واالستيطانية، حسبما أعلن مراراً على   
مرت كافة مناحي احلياة عند شعبنا، واملرافق واملؤسسات املدنية لسان كبار املسؤولين يف إسرائيل، والتي د

واألمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية وبناها الفوقية والتحتية، االقتصادية والصناعية والتجارية وحجز أموالنا 
من أبناء  الضرائبية وغيرها،  قد خلفت أيضاً عشرات اآلالف من اجلرحى واملصابين واملعاقين، وآالف الشهداء

شعبنا من كافة األعمار رجاالً ونساءً وأطفاالً، وخلفت كارثة إنسانية مروعة ومعاناة وآالماً كبيرة جداً لشعبنا 
الصامد املرابط يف أرض الرباط خالل أكثر من عامين من احلرب اإلجرامية حتت مسميات السور الواقي والشتاء 

  .القارص واحلرث العميق واألمواج العاصفة
  ][.......  
ويف هذا اإلطار ومن منطلق األخوة واملصير والتضامن اإلسالمي، وملا لفلسطين وشعبها من مكانة   

وتقدير يف قلوبكم ووجدانكم وتفكيركم، فإننا وباسم أرض اإلسراء واملعراج، وباسم شعبها املصر على الصمود 
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ساعدة املادية والسياسية واملعنوية واإلعالمية والثبات، نناشدكم اإلسراع يف تقديم كل أشكال العون وامل روالصب
لنا، وزيادتها وتعزيزها رسمياً وشعبياً، من أجل تدعيم وتقوية صمودنا يف أرضنا ودفاعنا عن حقوقنا 
ومقدساتنا، وكذلك التحرك العاجل على خمتلف األصعدة اإلقليمية والدولية لتنشيط وتفعيل ودعم اجلهود 

ماية وإنقاذ مسيرة السالم من مأزقها وأزمتها الراهنة واخلطيرة، ومطالبة األسرة الدولية واملبادرات املبذولة، حل
ممثلة باألمم املتحدة وجملس األمن، واللجنة الرباعية، ودول عدم االنحياز، لتحمل مسؤولياتهم إزاء األمن والسالم 

يادته، وتوفير احلماية الدولية الالزمة يف منطقتنا، وذلك بالعمل على وقف احلرب والعدوان املدمر ضد شعبنا وق
ثر ملراقبة التنفيذ على األرض لالتفاقات، ؤوضرورة العودة لطاولة املفاوضات بإشراف دويل فاعل وم له،

والشامل يف منطقة الشرق األوسط، طبقًا  والدائم وللوصول إىل حتقيق وإقامة وبناء وتوطيد السالم العادل
اخلاص بالالجئين، وبشكل يضمن  194، 425، 338، 242التي استند إليها وخاصة  للمرجعية والقرارات الدولية

حتقيق حقوق ومصالح وأمن كافة أطراف النزاع وعلى قدم املساواة، والعيش يف إطار من حسن اجلوار واالحترام 
م والشامل يف املنطقة املتبادل، ولشعبنا الفلسطيني الذي يتوق جداً ويضحي فعالً من أجل هذا السالم العادل والدائ

كلها، استعادة وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وجتسيد حقه يف تقرير املصير واحلرية، وإقامة 
  .دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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