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رئيس ياسر عرفات خالل اجتماع اجمللس املركزي الفلسطيني، يدين فيه كلمة ال
  املوقف األميركي يف جملس األمن بخصوص جمزرة القدس األخيرة 

  ١١/١٠/١٩٩٠تونس، 
  

  
  ..السيد الرئيس 

  االخوة يف القيادة الفلسطينية

  االخوة األعضاء

بالغة األهمية واخلطورة سواء على الصعيد ينعقد جملسنا املركزي هذا اليوم يف ظل ظروف 
الشريف ويف سائر أرجاء  الفلسطيني او العربي أو الدويل وخاصة ونحن نعيش مع أهلنا يف القدس

وطننا الفلسطيني احملتل، هذه األحداث الدامية واجملازر املستمرة واالعتداءات الصهيونية 
  .العنصرية ضد مقدساتنا االسالمية واملسيحية

فترة وجيزة من الوقت احتل الصهاينة الطغاة دير القديس ماريوحنا يف القدس فقبل 
يف مقدساتنا املسيحية  الزالوا يعبثون فيه ويعيثون فساداًالشريف واعتدوا على بطريرك القدس و

  .يف بيت حلم وبيت ساحور وغيرها

لشريف كما وقبل يومين حترك الصهاينة العنصريون ليدنسوا هذه املرة من جديد احلرم ا
دنسوا سابقاً احلرم االبراهيمي الشريف، حيث حاولت جمموعات من رجال الدين الصهاينة 

املتعصبين وضع حجر األساس ملا يسمى بالهيكل يف احلرم الشريف، حيث أسرى النبي حممد 
صلى الله عليه وسلم، وعرج إىل السماء من املسجد األقصى املبارك، ومسجد الصخرة املشرفة، 

ى لهم أهلنا يف القدس ملنعهم من ارتكاب جريمتهم النكراء ضد مقدساتنا وشكلوا هذا السد فتصد
البشري املؤمن اجملاهد حلراسة هذه املقدسات، ففتحت عليهم سوائب املستوطنين املسلحين النار 

من أسلحتهم وشاركهم يف ذلك قوات اجليش والشرطة والشين بيت التي كانت حترس هؤالء 
 مهمتهم البشعة وحتى الطائرات الهيلوكبتر فتحت كذلك النار من رشاشاتها وألقت يف الصهاينة

جريح  ٩٠٠شهيداً وأكثر من  ٣٢بقنابل الغازات احملرمة دولياً على أهلنا وسقط نتيجة ذلك 
واعتقال املئات من كوادرنا وقياداتنا السياسية والدينية وانتقلت مباشرة املواجهات العنيفة إىل 

رة ويافا قب، حيث التهبت الناصوحتى إىل اجلليل واملثلث والنلنا يف الضفة والقطاع جميع أه
نا يف الضفة والقطاع باملظاهرات واالحتجاجات واملواجهات وسقط وغيرها بجانب مدننا وقرا

من جراء ذلك مزيداً من الشهداء ومزيداً من اجلرحى، واعتقلت القوات االسرائيلية املزيد من أهلنا 

                                                            
  ١١/١٠/١٩٩٠ تونس، وفا،  :املصدر.  
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فهم إىل االالف من املعتقلين يف عسقالن وجنيد وغيرها وال زالت االشتباكات تعم أرجاء لتضي
أرضنا احملتلة، وأغلقت قوات االحتالل االسرائيلي كافة املناطق يف القدس والضفة واعتبرتها 

مناطق مغلقة الكمال جرائمها اخملطط لها مع سبق االصرار والترصد، حيث أن شامير وحكومته 
ن استغالل أزمة اخلليج واتفاقهم االستراتيجي مع الواليات املتحدة واخلطة األمريكية يحاولو

باشراكهم عسكرياً مع القوات األمريكية يف أي عملية عسكرية متوقعة يف املنطقة وذلك من أجل 
البشعة ضد مقدساتنا وأطفالنا ونسائنا وشعبنا ولقد تشكلت لهذا الغرض جلنة من  هالقيام بجرائم

بشكل منتظم مع رئيس جتتمع مير وارينز ورابين، يعني ذلك احلزبين الكبيرين وهذه اللجنة شا
  .األركان وقائد الطيران ومدير االستخبارات

ولقد دعونا فور ذلك جملس األمن إىل االنعقاد، ولكن االدارة األمريكية وحلفائها مارسوا 
رارات االدانة واحلماية الدولية ومازالوا يمارسون ضغوطاً ملنع جملس األمن من اصدار ق

ملقدساتنا ولشعبنا أو أيه إشارة للمؤتمر الدويل اخلاص بقضية الشرق األوسط يف الوقت الذي 
أصدرت ضد العراق ثمانية قرارات يف شهر واحد حلصار العراق وجتويع شعب العراق، بينما 

لسطين وحلماية اسرائيل استخدمت فيتو سبع مرات خالل فترة زمنية قصيرة ضد فلسطين وشعب ف
  .وجرائم اسرائيل واالحتالل االسرائيلي ألرضنا الفلسطينية والعربية يف جنوب لبنان واجلوالن

نقدر هنا تقديراً عالياً ردود الفعل ضد اجلريمة التي صدرت من كثير من األصدقاء يف وإننا 
سالمية واالفريقية وعدم فرنسا واالحتاد السوفياتي والصين، وكثير من الدول األوروبية واال

  .االنحياز ونشكرهم عليها

ولكننا نقول لالدراة األمريكية ومن يقف معها ملاذا هذا التحيز الفاضح السرائيل وعدم 
الكيل بميزان واحد للقرارات والشرعية الدولية، إن الشرعية جزء واحد ال يتجزأ، سواء يف اخلليج أو 

ومل ينفذ حتى اآلن،  ٣٣٨و ٢٤٢سنة صدر قرار  ٢٣منذ  فريقيا أو فلسطين،انامبيبيا أو جنوب 
وصدر قرار باملؤتمر الدويل اخلاص بالشرق األوسط ومل ينفذ، وضمت اسرائيل القدس املقدسة 
بالنسبة للمسلمين واملسيحين ومل حترك أمريكا وحلفائها ساكنًا، وضمت اسرائيل اجلوالن ومل 

  .حترك أمريكا وحلفائها ساكناً

  ..يسالسيد الرئ

  ..أيها االخوة

منذ اندلعت أزمة اخلليج حتركنا يف منظمة التحرير الفلسطينية الحتواء االزمة وحل املشكلة 
، ٧٦يف االطار العربي كما فعلنا كأسرة عربية يف لبنان وأثناء اخلالف السوري الفلسطيني سنة 

كل التي حتدث داخل وغيرها من احلوادث واملشا ٧٣-٧٢العراق األوىل  –وأثناء أزمة الكويت 
لألزمة الذي كنا نحاول ايجاد خمرج وحل عربي الوقت األسرة العربية، ولكن يا لألسف، ففي 
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احلالية للخليج كان البعض يرفض هنا، وما حدث يف اجتماع القمة العربية يف القاهرة مؤخراً 
وفلسطينية عن  –سودانية  –كشف أيضاً أبعاد هذه املشكلة حيث حجبت ثالثة اقتراحات ليبية 

التصويت القرار القرار الذي صدر وليس باالجماع ولكن فقط باألغلبية وهذا ضد قوانين وأنظمة 
اجلامعة العربية، ومع ذلك استمرينا يف حتركنا بالرغم من احلمالت الظاملة والتشويه املعتمد 

ن العاملين دون ملوقفنا بل نال هذا التشويه شعبنا كله حتى يف لقمة عيشه حيث طرد املئات م
  .ذنب من بعض بلدان اخلليج، وأنا أقول لهم هنا وباسمكم قطع األرزاق من قطع األعناق

لقد قدمنا بالتعاون مع االخوة يف اليمن والسودان وتونس واألردن واجلزائر واملغرب وليبيا 
لوجود قوات "ية حلل األزمة يف اخلليج حالً سياسياً سلمياً ويف االطار العربي وبمظلة دولمبادرات 

وحتركنا مؤخراً بأفكار فلسطينية تصلح قاعدة ملبادرة شاملة عربية بعد عرضها على " أجنبية
اخوتنا يف الدول الشمار إليها وأرسلناها إىل أطراف عربية أخرى غيرها، وكذلك إىل أطراف دولية 

ر املشترك وكذلك خاصة بعد خطاب الرئيس ميتران، ثم جاء التحرك السوفياتي الفلسطيني األخي
التحرك مع فرنسا وايطاليا واسبانيا والسويد ودول أوروبية أخرى وكذلك دول أفريقية واسالمية 
ودول من عدم االنحياز لتصب يف نفس االجتاه لنزع فتيل احلرب املدمرة الكارثة والتي لن يكون 

العاملي والسالم العاملي فيها منتصراً وإنما ستدفع أمتنا العربية واملنطقة كلها، بل االقتصاد 
ا وجهدنا املتواضع مع كل اخمللصين يف أمتنا العربية والذين نالثمن غالياً، وسنستمر يف حترك

أسميهم دول احلل العربي، ومع أصدقائنا يف العامل أجمع للوصول إىل احلل السياسي ألزمة اخلليج 
لعربي ومستقبل أمتنا العربية حالً يحفظ حقوق اجلميع ومصالح اجلميع ويحفظ األمن القومي ا

وهذا يستوجب كذلك حل جميع األمريكي واألجنبي يف أرضنا العربية، العسكري بعيداً عن الوجود 
، مشاكل املنطقة كلها بجانبها من فلسطين إىل جنوب لبنان إىل اجلوالن، فالشرعية كل ال يتجزأ

غداد والنتائج املرضية التي نتجت ومن هنا جاء هذا التحرك السوفياتي الفلسطيني األخير إىل ب
  .عنه

وأخيراً أقول ألهلي وأحبتي يف القدس، يف فلسطين احملتلة الفجر آت آت، والنصر آت آت 
والدولة على مرمى حجر، وسيرفع طفل من أطفال احلجارة علم فلسطين، علم األمة العربية فوق 

 وق القدس عاصمة دولة فلسطين،أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، سيرفع هذا العلم ف
يونية أننا نحن املسلمين، نحن هولتعلم أمريكا وحلفاؤها ومن يقف معها ويف مقدمتهم الدولة الص

مقدساتنا ان املسيحيين، نحن الفلسطينيين، نحن العرب نقولها بكل االيمان والقوة واالرادة 
  .النفطاالسالمية واملسيحية يف فلسطين أغلى وأهم وأبقى عندنا من 

" وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا"بسم الله الرحمن الرحيم 
  .صدق الله العظيم
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وأقول لكم وألهلي يف أرضنا احملتلة، صبرا آل ياسر حان موعدكم مع النصر، مع النصر، 
  .مع النصر



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/ 


