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احلسن الثاين إىل األمين العام املغربي  مقتطفات من الرسالة التي بعث بها امللك
لألمم املتحدة، بطرس غايل، يستنكر فيها إقدام إسرائيل على فتح نفق بمحاذاة 

  املسجد األقصى وما نتج عن ذلك من أحداث دامية 

  
]27/9/1996[              
  

استنكر العاهل املغربي امللك احلسن الثاين باعتباره رئيساً للقمة السابعة ملنظمة املؤتمر 
سالمي وجلنة القدس االجراءات التي أقدمت عليها احلكومة اإلسرائيلية، جلهة فتح نفق حتت اال

  .احلرم الشريف، وما نتج عن ذلك من أحداث دامية

إننا نستنكر "وقال يف رسالة بعث بها إىل الدكتور بطرس غايل األمين العام لألمم املتحدة 
املسلمين وينتهك بصفة صارخة القرارات الدولية هذا العمل االستفزازي الذي يمس مشاعر العرب و

وأضاف أن االجراءات االسرائيلية تأتي ". التي تنص على احملافظة على مصالح املدينة املقدسة
لتجسيد خطاب اسرائيلي سياسي ممنهج يكرس الءات احلكومة احلالية، يف إشارة إىل رفض 

طينية وعدم التفاوض على الوضع النهائي االلتزام بالقرارات الدولية ومناهضة قيام دولة فلس
  .ملدينة القدس

وقال امللك احلسن الثاين الذي أجرى اتصاالت عدة مع قادة الدول العربية واالسالمية 
أصبحنا أمام واقع جديد يضرب بعرض احلائط ما تم االتفاق عليه يف "لتقويم املوقف الراهن 

وأوضح أن ". السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل مؤتمر مدريد وما تم التوصل إليه من اتفاق بين
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أخلت بمقتضيات هذه االتفاقات كونها قامت باجراءات 

عملية متمثلة يف عزل القدس الشريف وتوسيع املستوطنات وتقييد حركة العمران يف األحياء 
لقدسي الشريف، وسجل أنه يف مقابل التزام والقيام بحفريات لتقويض أسس احلرم ا. العربية

السلطة الوطنية الفلسطينية باالتفاقات املتفق عليها برغم احلصار املضروب واملآسي التي 
يعانيها شعب فلسطين فيما اسرائيل مازالت متمادية يف تعنتها ويف جتاوزها للمبادئ الدولية 

إال نحو الطريق املسدود والعودة باملنطقة  ونهجها سياسة فرض األمر الواقع بالقوة التي لن تؤدي
  ".بأمرها إىل دوامة العنف وعدم االستقرار

وطلب من غاىل اعتماد هذا اخلطاب وثيقة رسمية يف الدورة احلالية لألمم املتحدة وجملس 
األمن، كي يتحمل اجملتمع الدويل مسؤوليته يف الوقوف ضد االجراءات التي تمس باحلقوق 

  .العربية واالسالمية املشروعة لألمة

                                                            
  28/9/1996 لندن، احلياة، :املصدر.  



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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