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  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام املؤتمر الشعبي 
  الفلسطيني الذي عقد يف غزة إللغاء مواد 

  يف امليثاق الوطني الفلسطيني
  ]مقتطفات[ *.14/12/1998غزة،  

  
  

  السيد رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني
  السيد رئيس اجمللس التشريعي 

  عب الفلسطيني فخامة الرئيس وليام جيفرسون كلينتون الضيف الكبير للش
  السيدة هيالري كلينتون، الضيفة الكريمة لشعبنا الفلسطيني

  حضرات السادة أعضاء الكونغرس األميركي املرحب بهم هنا بين شعبنا الفلسطيني 
  األخوات واإلخوة احلضور

[.......]  
اذ عملية السالم التي جاءت إلنق" مذكرة واي ريفر"إنني أؤكد مضينا قدماً يف تنفيذ التزاماتنا وأحدثها 

  [....].من عثرتها 
وأود، يا سيادة الرئيس، أن أنوه إىل أن استمرار النشاط االستيطاين يف القدس الشريف، وبقية األراضي 
الفلسطينية، وحماصرة مدينة بيت حلم، بجانب أنه يشكّل انتهاكاً لالتفاقات املوقعة، وخمالفة صريحة لقرارات 

إنه يمثل أيضاً حماولة حلرمان شعبنا من الشعور باألمل يف املستقبل وإلفقاده الثقة األمم املتحدة ومليثاقها، ف
  .بعملية السالم

كما أن مواصلة اعتقال أبنائنا األسرى يف السجون اإلسرائيلية، يعني إبقاء اجلرح النازف يف قلب كل 
  [....].عائلة فلسطينية 

يطانية ومصادرة األراضي، والقيام باإلفراج عن لذلك جندد التأكيد على ضرورة وقف النشاطات االست
  [....].األسرى، كمتطلبات أساسية وحيوية لدعم مسيرة السالم وتوفير البيئة األمثل لتطورها 

[.......]  
إن أهم متطلبات السالم الدائم والعادل والنهائي هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، 

األرض مقابل "ا فيها القدس الشريف طبقاً ملا تم االتفاق عليه يف مؤتمر مدريد للسالم بم 1967التي احتلت يف 
، بجانب حل قضية الالجئين، وزوال االستيطان، وبما يضمن لشعبنا أن يعيش بطمأنينة وحرية يف ظل "السالم

  [....].دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
[.......]  
أننا لن نتساهل، ولن نسمح ألحد ] و[....] [أن شعبنا مع السالم العادل والشامل [....] لك ونؤكد [....] 

  .بالعبث بأمن الطرفين، وأننا سنواجه كل حماوالت العنف والعبث باألمن أياً كان مصدرها
غاء تعديل امليثاق، بإل 1996أبريل /يف نهاية كلمتي أحب أن أذكر أن اجمللس الوطني قد قرر يف نيسان

جميع البنود التي تتعارض مع التزاماتنا باحلل السلمي، ونبذ وإدانة اإلرهاب، وما يخالف قراري جملس األمن 
 22، ولقد قمت باسم منظمة التحرير الفلسطينية بإرسال رسالة لفخامة الرئيس كلينتون بتاريخ 338و 242

 1996لغاؤها نتيجة لقرار اجمللس الوطني يف ، أوضحت فيها بنود امليثاق التي تم إ1998يناير /كانون الثاين

                                                 
 .14/12/1998، )"اإللكترونية(وفا " *
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وأكدت التزامنا بالعيش بسالم جنباً إىل جنب مع إسرائيل، ولقد تلقيت رداً إيجابياً من فخامتكم، تضمن ترحيباً 
كما رحبت احلكومة اإلسرائيلية بعد رسالتي إىل السيد . بالقرار والرسالة، وأعتبره تلبية كاملة لاللتزام املتفق عليه

معون بيرس رئيس الوزراء آنذاك بقرار اجمللس، وبادر حزب العمل بعدها بإلغاء حتفظه على قيام الدولة ش
  .الفلسطينية
وافقت اللجنة التنفيذية على " واي ريفر"نوفمبر، والتزاماً منا بمذكرة /يف السادس من تشرين الثاينو

  .اجمللس املركزي التأكيد على هذه الرسالةتأكيد رسالتي لفخامة الرئيس كلينتون وقبل أربعة أيام أعاد 
[.......]  

واي "واآلن، ويف حضور فخامة رئيس الواليات املتحدة األميركية، ضيفنا الكبير وانسجاماً مع مذكرة 
، فإنني أتوجه إليكم، أنتم أعضاء اجمللس الوطني والتشريعي، واملركزي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وجملس "ريفر

لسطيني والهيئات والشخصيات الشعبية واالجتماعية والوطنية وانطالقاً من قرار اجمللس الوطني الوزراء الف
، أتوجه إليكم جميعاً لتأييد هذه الرسالة، والتأكيد على القرارات السابقة الذكر 1996أبريل /الفلسطيني يف نيسان

وقد . (ن وترفعون أيديكم باملوافقة على ذلكفهل تتفضلو. للجنة التنفيذية واجمللس املركزي يف دعم عملية السالم
  ).وقف اجملتمعون ورفعوا أيديهم باملوافقة على رسالة السيد الرئيس للرئيس كلينتون

كما ترى، يا فخامة الرئيس فإن هنالك تأييداً قوياً لقراراتنا ولرسالتي، وذلك يبرز على نحو نهائي بأننا 
  .[....]املضي قدماً على طريق السالم والتعايش  قمنا بتنفيذ التزاماتنا، وأننا جادون يف

[.......] 

  



 

 
 

  

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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