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  وثائق فلسطينية
  

   53 ـلكلمة للرئيس ياسر عرفات أمام الدورة ا
  للجمعية العامة لألمم املتحدة

  ]مقتطفات[ *.28/9/1998نيويورك، 
  

   
.......][  

وعندما تولت حكومة السيد بنيامين نتنياهو زمام احلكم يف إسرائيل بدأ فصل جديد باعتماد هذه 
ع االتفاقات القائمة وحاولت علناً التخلص من أسس ومرجعية عملية احلكومة خطوطاً سياسية عامة ال تنسجم م

ومبدأ األرض مقابل السالم وامتنعت هذه احلكومة عن تنفيذ  425، 338، 242السالم أال وهي قرارات جملس األمن 
ظلت احلكومة االنتشار يف اخلليل والذي جاء بعد جهود أميركية مكثفة و إعادة] اتفاق[االتفاقات القائمة باستثناء 

مثل املمر اآلمن بين الضفة  الكبرى لشعبنا األهميةتتهرب ومل تنفذ استحقاقات املرحلة االنتقالية ذات  اإلسرائيلية
 اإلسرائيليةسراح األسرى واملعتقلين الفلسطينيين يف السجون  وإطالقالغربية وقطاع غزة واملطار وامليناء 

وال  1997] مارس[آذار  7حلة األوىل التي كان املفروض أن تبدأ يوم واملناطق الصناعية كما مل تنفذ ال املر
والتي كان يجب أن تقود مع  1997] سبتمبر[أيلول  7االنتشار والتي كان يجب أن تبدأ يوم  إعادةالثانية من 

٪ 90حوايل من  اإلسرائيلياملرحلة الثالثة والتي مر ميعاد تنفيذها أيضاً منذ منتصف هذا العام إىل خروج اجليش 
من أرضنا وفوق كل ذلك مارست هذه احلكومة سياسات اخلنق االقتصادي واإلغالق والقمع املباشر ضد شعبنا 
والتي تكبدنا خسائر يومية بما ال يقل عن عشرة ماليين دوالر مما يعتبر كارثة اقتصادية واستمرت يف تكثيف 

ليل القديمة وعدم املوافقة على تشغيل املطار م ومدينة اخلوتهويد القدس وعزل مدينة بيت حل االستيطان
   .الفلسطيني واملمر اآلمن واملناطق الصناعية وامليناء لزيادة اخلنق واحلصار على شعبنا ولضرب عملية السالم

.......][  
وعلى أمل وقف التدهور يف الوضع القائم، قام اجلانب الفلسطيني، بالتعاون مع العديد من األطراف 

، وبشكل خاص مع الراعي األميركي، وخاصة جمهودات الرئيس بيل األخيرةثيف التحرك يف الفترة املعنية بتك
م طرحها التي تبلورت يف املبادرة التي شملت العناصر الهامة املعلقة، وت كلينتون والتي نشكره عليها، تلك اجلهود

ه املبادرة األميركية مع أنها دون احلد املعنية، وكما تعلمون فقد وافق اجلانب الفلسطيني على هذ األطرافعلى 
 ، يرفض كل هذه املبادرة ويستمر يف حماوالتهاإلسرائيلياألدنى من مطالبنا احملقة، ويف املقابل ما زال الطرف 

نيس يمن مضامينها، هذا وقد أرسل الرئيس كلينتون مشكوراً السيدة مادلين أولبرايت والسيد د وإفراغهالتقويضها 
وبالرغم من ذلك مل تتجاوب احلكومة اإلسرائيلية مع ذال جهوداً كبيرة لدفع عملية السالم وحمايتها، روس اللذين ب

هذه اجلهود ولذلك فإننا ندعو الراعي األميركي لإلعالن عن مبادرته والكشف علناً وصراحة عن مسؤولية الطرف 
مسؤوليات الواليات املتحدة جتاه عملية املعطل للسالم، كما ندعوه لالستمرار يف التحرك بفاعلية تتالئم مع 

السالم، ومع مصاحلها ومصداقيتها يف منطقة الشرق األوسط، وحلماية هذه املنطقة من أخطار تدمير عملية 
السالم، واليوم صباحاً، تكرم الرئيس كلينتون باتخاذ خطوة هامة إلنقاذ عملية السالم بعقد اجتماع يف البيت 

  .لسطيني واإلسرائيلياألبيض للوفدين الف
وكان اجتماعاً مهماً لدفع عملية السالم وحمايتها، ونحن نشكره على ذلك خاصة وأن اجلهود األميركية 

  .ستتابع لدفع عملية السالم ولتنفيذ االتفاقات املوقعة
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ادية لتكثيف وتفعيل حتركها، والسيما روسيا االحتخرى املهتمة ويف هذا السياق، فإننا ندعو األطراف األُ
بصفتها أحد راعيي عملية السالم، والصين واليابان، كما ندعو بشكل خاص االحتاد األوروبي بما له من مصالح 

االجتاه  إنقاذ وحماية عملية السالم، ويف هذا وإمكانات اقتصادية وسياسية للتحرك العاجل والفاعل من أجل
على  لعقد مؤتمر دويل للدول املصممة ةريرنسية ـ املصنفسه، فإننا ندعوكم جميعاً إىل دعم وتأييد املبادرة الف

  .إنقاذ عملية السالم من املأزق اخلطير الذي آلت إليه
.......][  

وال يفوتني يف هذا املقام أن أتقدم باسم الشعب الفلسطيني بالشكر العميق جلميع الدول املانحة والبنك 
عمار وطنه، وقيام تنمية إاناة شعبنا، ومساعدته يف بناء والدويل على مساهماتها القيمة والهادفة إىل تخفيف مع

اقتصادية واجتماعية ذات جدوى وأجدد لهم الشكر ألنهم يفعلون ذلك بالرغم من العراقيل والعقبات التي تضعها 
  .إسرائيل يف هذا اجملال

.......][  
 إجراءاتقية جنيف الرابعة حول م مؤتمر األطراف املتعاقدة التفاتوقع أن يعقد وقبل نهاية هذا العان إننا

الفلسطينية احملتلة بما يف ذلك القدس الشريف وفقاً ملا أوصت به مراراً الدورة تنفيذ االتفاقية يف األراضي 
  .االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لألمم املتحدة

ثالثة واخلمسين للجمعية ويف هذا السياق فإننا نتوقع كذلك أن تكون مشاركة إسرائيل يف الدورة ال
اعتماد التمثيل اإلسرائيلي تلك األراضي التي  أوراقيضمن أن ال تشمل العامة منسجمة مع القانون الدويل بحيث 

بما يف ذلك القدس الشرقية  1967كأراض فلسطينية وعربية حمتلة منذ حددها جملس األمن واجلمعية العامة 
  .الدويلوهو أمر يُجمع عليه اجملتمع . احملتلة

جميعاً من هذا املكان منبع الشرعية الدولية وصناعة السالم وحماية  إليكم السيد الرئيس، أود أن أتوجه
احلرية واألمن واالستقرار وحتقيق العدالة ورفاهية البشرية أن تقفوا إىل جانب شعبنا خاصة وأن السنوات اخلمس 

، وشعبنا يطالبنا بأن 1999مايو ] أيار[ 4نية ـ اإلسرائيلية، يف للمرحلة االنتقالية ستنتهي وفقاً لالتفاقات الفلسطي
ويتطلع إىل إقامة دولته وال بد من إقامة هذه الدولة الفلسطينية املستقلة باعتبارها حق نتحمل مسؤولياتنا، 

 وسطاألشعبنا يف تقرير مصيره وأؤكد لكم أن شعبنا سيستمر يف متابعة وحماية سالم الشجعان يف منطقة الشرق 
ناشدكم بأن يستمر دعمكم لنا كما كان دوماً يف اللحظات احلاسمة من تاريخ شعبنا وحاضره ومستقبله نو

  .دولتنا إقامةالوطني يف  هدفهلتحقيق 
.......][ 

  



 

 
 

  

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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