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  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام مؤتمر القمة االستثنائي 
  ملنظمة املؤتمر اإلسالمي يطالب فيها بالعمل على 

  إنقاذ القدس من خطر التهويد واالستيطان
  ]مقتطفات[ .23/3/1997إسالم آباد، 

  
  

  [.......]  
ال شك أنكم تتابعون معنا تلك التطورات اخلطيرة التي أصابت عملية السالم، والتي أدت إىل مأزق خطير   

يهدد بوقفها ونسف منجزاتها واإلطاحة بكل اآلمال التي انبعثت منها، فما أن أثمرت اجلهود اجلبارة يف توقيع 
مؤامرة عزل القدس وتهويدها وبناء بروتوكول اخلليل، حتى فوجئنا بقرارات احلكومة اإلسرائيلية بشأن 

من % 2املستوطنات اجلديدة داخلها وحولها، وخديعة إعادة االنتشار يف الضفة الغربية الذي مل يتعد أكثر من 
املساحة التي ما تزال واقعة حتت االحتالل، باإلضافة إىل إغالق مطارنا الدويل وإغالق املمر اآلمن بين الضفة 

ة وامليناء، والتي رفضت من جانبنا كلية يف الوقت الذي عمدت احلكومة اإلسرائيلية إىل وغزة، واملعابر الدولي
أسلوب املماطلة والتسويف للتهرب من تنفيذ التزاماتها طبقاً لالتفاقات املوقعة، إلرضاء األحزاب الدينية 

ت هذه السياسة املتعنتة إىل واإلسرائيلية املتطرفة واملعادية لعملية السالم وحلقوق الشعب الفلسطيني، وقد أد
جتميد املفاوضات على املسارين السوري واللبناين، وأسهمت يف تأزم الوضع وزيادة حدة التوتر وتعثر 
املفاوضات بشكل خطير على املسار الفلسطيني، وبجانب هذا كله ما يوزعون من صور لهيكل سليمان يف احلرم 

  .الشريف مكان املسجد األقصى
ء االستيطاين اجلديد يف القدس الشريف ليأتي يف سياق خمطط متعمد لتهويدها؛ كما يهدف إن قرار البنا  

إىل عزلها عن الضفة الغربية من جهة وإىل فصل شمال الضفة عن جنوبها من جهة ثانية، وإليجاد بديل عن مدينة 
ت الوضع النهائي، وخلق بيت حلم وإقامة عازل بينها وبين القدس الشريف، إنه قرار يهدف إىل استباق مفاوضا

أمر واقع لتدمير عملية السالم برمتها، وذلك بانتهاك صارخ لالتفاقات املوقعة وااللتزامات والضمانات املقدمة، 
بما فيها خطاب الضمانات األميركي الذي قدم لنا يف مؤتمر مدريد للسالم، وكذلك لقرارات الشرعية الدولية التي 

ية العامة لألمم املتحدة، يف حتد واستخفاف ملشاعر املؤمنين املسلمين صدر آخرها قبل أيام عن اجلمع
واملسيحيين وإلرادة اجملتمع الدويل بأسره، ولألسف جاء الفيتو األميركي ليشجع إسرائيل على استمرار عدوانها 

  .وحتديها للشرعية الدولية
الذي ننشده، ولن يتحقق هذه السالم إن القدس مدينة السالم وهي مفتاح السالم العادل والدائم والشامل   

دون عودة القدس العربية احملتلة إىل أهلها عاصمة للدولة الفلسطينية، فالقدس هي فلسطينية عربية إسالمية 
مسيحية، وهي أهم بنود هذه القمة وجميع املؤتمرات والقمم اإلسالمية، بل نذكر كذلك بجميع قرارات اجلمعية 

                                                            
 "24/3/1997، "القدس . 
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رات جملس األمن بهذا اخلصوص، وكذلك قرارات القمم واملؤتمرات لدول عدم االنحياز العامة لألمم املتحدة وقرا
  .والدول اإلفريقية والقمم العربية

من % 2أمّا من حيث إعادة االنتشار، تلك اخلديعة التي أعلنتها احلكومة اإلسرائيلية والذي مل يتجاوز 
اكاً ملا تم االتفاق عليه من حيث أنه يأتي يف نفس مساحة األرض التي ما زالت حتت االحتالل، فهو يشكل انته

سياق سياسة اإلمالء وفرض األمر الواقع، مما فاقم من خطورة األوضاع وكشف عن النوايا احلقيقية للحكومة 
اإلسرائيلية احلالية جتاه عملية السالم، خاصة وأن هذه اخلطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من االنتهاكات 

يلية لنصوص االتفاقات املبرمة التي مل تعد خافية على أحد، خاصة وأن احلصار ال زال واخلروقات اإلسرائ
مفروضاً من احلكومة اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني ونخسر يومياً نتيجة لذلك احلصار أكثر من سبعة ماليين 

  .دوالر، وهي خسائر تعادل ثالثة أضعاف ما تقدمه مشكورة الدول املانحة لنا
  وة امللوك والرؤساء واألمراء،اإلخ  
  اإلخوة أصحاب السيادة،  
إن سعينا إلنقاذ عملية السالم وإعادتها إىل مسارها الطبيعي ملستمر ومتواصل، ولكن استمرارها   

وتقدمها بحاجة إىل شراكة حقيقية وصادقة، وهذه الشراكة تتوقف على صدق وحسن نوايا احلكومة اإلسرائيلية 
ات املبرمة نصاً وروحاً، إذ ال يمكن مواصلة اجلهود والعمل من أجل السالم مع استمرار والتزامها باالتفاق

االستيطان وسياسة اإلمالء ومصادرة األرض وفرض األمر الواقع التي تنتهجها احلكومة اإلسرائيلية احلالية، 
اجلماعي واخلنق  والتي تسببت يف إحلاق الضرر بشعبنا الفلسطيني، من جراء احلصار واإلغالق والعقاب

االقتصادي، مما أدى إىل إحلاق أفدح اخلسائر باالقتصاد الفلسطيني الناشىء، وإىل تدهور الظروف املعيشية 
الصعبة للشعب الفلسطيني وكذلك خرق االتفاقات واإلصرار على جتاهل قرارات الشرعية الدولية ونسف عملية 

  .السالم من جذورها
ؤتمر مدريد للسالم على أساس مبدأ األرض مقابل السالم، سالم الشجعان، لقد ذهبنا كوفود عربية إىل م  

ولكن احلكومة اإلسرائيلية ترفض اليوم هذه املقولة وتريد األرض واألمن والسالم معنا ومع األمة العربية واألمة 
مع العامل على حسابنا اإلسالمية، بل وتريد العالقات مع الدول العربية والدول اإلسالمية ومع دول عدم االنحياز و

  .كشعب فلسطيني، وعلى حساب األمة العربية واإلسالمية، ومقدساتها يف فلسطين والقدس الشريف
  [.......]  
وإين من على هذا املنبر أقول لقادة أمتنا اإلسالمية ولشعوبها، إن القدس الشريف وما حولها، هي أمانة   

وضعها العلي القدير يف أعناقنا، وإن إنقاذها من غول االستيطان، وخطر التهويد واملصادرة، هو فرض عين علينا 
فة اإلمكانيات لتعزيز صمودها، واحلفاظ على جميعاً، لذا أدعوكم للعمل اجلاد والعاجل إلنقاذها، وتوفير كا

طابعها التاريخي واحلضاري والديني، وأذكركم هنا بما أقدمت عليه احلكومة اإلسرائيلية بفتح النفق حتت السور 
الغربي للمسجد األقصى املبارك والذي سبب موجة غضب وسخط عمت كافة أرجاء الوطن لدى الشعب الفلسطيني، 

ى قبلة املسلمين األوىل وعلى املقدسات اإلسالمية واملسيحية ولقد سقط لنا يف هذه املواجهات ألنه شكل اعتداء عل
  .مع اجليش اإلسرائيلي أكثر من ألفي شهيد وجريح

  [.......]  
إننا أيها اإلخوة أمام حتد خطير ويف مواجهة مرحلة بالغة الدقة، إنه االمتحان املصيري الذي يستدعي   

ة والقادرة على جمابهة متطلبات هذه املرحلة بكافة استحقاقاتها، وباسم الشعب الفلسطيني نهضة األمة املقتدر
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أناشدكم وأناشد ضمائركم بأن نسمو فوق أي خالف وأن نوحد الكلمة واملوقف واجلهد داعين بإخالص أن يوفقنا 
ومسرى نبينا حممد صلّى الله  املوىل سبحانه يف إنقاذ القدس الشريف، أوىل القبلتين، وثالث احلرمين الشريفين،

  .عليه وسلم، ومهد سيدنا املسيح عليه السالم
  [.......]  

 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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