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  كلمة الرئيس ياسر عرفات يف جلسة افتتاح
  الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني

  ]مقتطفات[ .23/9/1991، اجلزائر
  
  

[.......]  
إننا أيتها األخوات واألخوة، نراقب عن كثب حركة األحداث على الصعيد الدويل وندقق يف 

و متسارع شاملة العامل بأسره، وندرك حقيقة عمق وآثار التحوالت الكبرى التي حتدث على نح
سياسية ال خالف حولها وهي أن العامل إنْ مل يكن يبني بالفعل نظاماً دولياً جديداً فإنه يتجه 
حثيثاً نحو تكريس واقع دويل جديد على أسس جديدة أخالقية وسياسية ومادية واقتصادية 

وهنا، على اجملتمع الدويل أن يتنبه . القادمةجلوهر وآفاق العالقات الدولية يف احلقبة الزمنية 
بجدية إىل القضية الفلسطينية يف هذا اخلضم من التطورات واملتغيرات، وأن يعمل كل ما يف 

لقد فقد . استطاعته لتفادي الوقوع مرة ثانية يف خطيئة ظلم الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم
قديم وحُرم من أبسط حقوقه الوطنية الشعب الفلسطيني وطنه جراء مظامل النظام الدويل ال

والسياسية، وحتى اإلنسانية، بل وطُرد من أرضه يف حقبة ما بعد احلربين العامليتين األوىل 
والثانية، ويف سياق ما تالها من حروب ساخنة أو باردة، وال يصح، وال يمكن، ضمن أي منطق أو 

إن هنالك مسؤولية  .الدويل اجلديدتفسير أن يحرم من هذه احلقوق يف ظل مرحلة نشوء النظام 
أخالقية وإنسانية وسياسية، تقع على عاتق اجملتمع الدويل والضمير اإلنساين يف رفع هذا الظلم 

وأنه ال يمكن أن يبنى سالم على اضطهاد الشعوب، والسالم يف الشرق األوسط ال . وإحقاق احلق
طيني بما فيها حقه يف العودة وتقرير يمكن أن يستتب إال بتحقيق احلقوق الوطنية للشعب الفلس

  .املصير وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
إنني ال أقول ذلك جملرد اإلشارة إىل فداحة اخلطأ األخالقي يف األمر، وإنما من أجل أمور 

  .عميقة أخرى تتعلق بوعينا لوضع الشرق األوسط يف هيكلية وروح النظام اجلديد
. ات، منطقة تتوازى فيها فرص السالم بذات القدر مع فرص احلربإن الشرق األوسط بالذ

والشرق األوسط، وقضيته املركزية قضية فلسطين، يظل يف كل األحوال بؤرة مفصلية أساسية 
إنه يمنح النظام الدويل استقراراً راسخًا . تمتلك إمكانات هائلة يف التأثير على الواقع الدويل بأسره

لذا فإنني من على هذا املنبر أتوجه إىل الرئيس جورج بوش، وإىل الرئيس . رأو يسلبه هذا االستقرا
ميخائيل غورباتشوف، وإىل قادة الدول الصناعية الكبرى، وإىل الدول األوروبية، والدول الصديقة 
يف األمم املتحدة، وإىل قادة الفكر الديمقراطي يف العامل أجمع، إىل جميع الشعوب والقادة والقوى 

ة للحرية والسالم، والساعية من أجلها، إين أتوجه إىل هؤالء جميعاً، بنداء نابع من القلب احملب
انتبهوا إىل الشرق األوسط، اعملوا كل ما يف استطاعتكم من أجل تسوية النزاع العربي ـ .... والعقل

ضع يف اإلسرائيلي، وجوهره قضية فلسطين، على أساس العدل والشرعية الدولية قبل أن يتخذ الو
املبذولة لعقد واجلهود  إن الزمن يمضي بسرعة كبيرة،. املنطقة طابعًا مزمناً مستعصياً على احلل

                                                 
   التحرير الفلسطينية ـ تونسأوراق دولة فلسطين ـ منظمة.  
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وإذا كان العامل كله يتحدث بصدق عن فرصة ثمينة . مؤتمر السالم تدخل طوراً بالغ الدقة واجلدية
الطريق الصعب تلوح يف األفق، فإننا نحن الفلسطينيين كنا أول من اتخذ اخلطوة األوىل على 

. والطويل، وسوف نكون أكثر األطراف جدية يف التعامل مع هذه الفرصة بعقل مفتوح وإرادة قوية
إن خيار السالم هو خيارنا املبدئي الراسخ، أقدمنا عليه بوعي عميق عبر مبادرة السالم 

السالم الدائم  إننا نريد. الفلسطينية التي عززناها بخطوات واقعية ودستورية رحب بها العامل كله
وإننا نعي بحكم التجربة وبحكم . والعادل ألن كفاحنا الوطني انطلق أساساً من أجل هذا السالم

للواقعية السياسية بمنطلقاتها وآفاقها العصرية، أن السالم ولكي يكون حقيقة راسخة  اعتمادنا
رير مصيرها، وإىل الدعائم ال بد أوالً من أن يستند بوضوح إىل احلق الطبيعي للشعوب يف تق

إن الشرعية الدولية منحت شعبنا مباركة ثمينة حلقه يف . الشرعية الدولية، إىل قراراتها ومبادئها
ن الشرعية الدولية أكدت بشكل ال ته املستقلة على ترابه الوطني، وإتقرير مصيره وإقامة دول

ى أن االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة بما غموض فيه عل
فيها القدس الشريف، أمر ال تراجع عنه وال تساهل يف تطبيقه، والشرعية الدولية اعترفت لشعبنا 
املشرد بحقه يف العودة إىل أرضه وممتلكاته، والشرعية الدولية أدانت االستيطان اإلسرائيلي يف 

إن مراجعة لقرارات األمم . ي الفلسطينية احملتلة واعتبرته عمالً غير شرعي ال بد وأن يتوقفاألراض
املتحدة، وحتى ملواقف جميع دول العامل على انفراد تشير إىل أن هذه األسس هي جوهر السالم يف 
 الشرق األوسط، وهي جوهر احلل العادل للقضية الفلسطينية، هي املصداقية املطلوبة لعملية

إننا جندد استعدادنا للعمل مع جميع األطراف الدولية . السالم وملؤتمر السالم املوشك على االنعقاد
من أجل إجناح مؤتمر السالم لتحقيق ما تصبو إليه شعوب املنطقة من سالم عادل وأمن واستقرار، 

دنا للتعاون وجندد استعدا. وخاصة شعبنا الفلسطيني الطامح إىل حتقيق حريته واستقالله وعودته
من أجل تذليل العقبات املتبقية على طريق انعقاده، آملين أن تبذل األطراف األخرى جهودها كي 

اجلميع أننا نرفض االبتزاز اإلسرائيلي  تساعد من جانبها على حل هذه العقبات، ولكن ليعلم
سطيني، من موقع إننا نفعل ذلك من موقعنا املسؤول، كممثلين لشعبنا الفل. والشروط اإلسرائيلية

منظمة التحرير التي صاغتها اإلرادة الوطنية لشعبنا من خالل التراكم النضايل املتنامي والتي 
  .يقر العامل بمرجعيتها يف كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السالم

إننا أيتها األخوات واألخوة، سوف ندرس يف هذه الدورة خمتلف اجلوانب املتعلقة بهذه 
ألة احليوية، مسترشدين باملصالح الوطنية العليا لشعبنا وأمتنا وبالثوابت الوطنية الراسخة املس

املعبر عنها يف قرارات جمالسنا الوطنية وبوجه خاص قرار االستقالل واملبادرة السلمية 
  .وإين لعلى يقين من أن جملسنا ال بد وأن يتخذ أصوب القرارات وأسلم التوجهات .الفلسطينية

  ماهير أمتنا العربية املناضلة،يا ج
لقد تعرضت أمتنا العربية ألحداث عاصفة خالل العام املاضي كانت ذروتها حرب 

وقد . ول ـ أمتنا العربيةولقد أفرزت هذه احلرب نتائج مأساوية دفعت ثمنها ـ يف املقام األ. اخلليج
 زال العراق وشعبه الشقيق يعايناحلرب إىل تدمير بلدين عربيين، هما العراق والكويت، وال  أدت هذه

نه ليحز يف النفس أن وإ. وتكبد شعبنا كذلك أفدح اخلسائر من جرائها. صار نتيجة لهااجملاعة واحل
تؤدي هذه احلرب العاتية إىل تعميق الشروخ يف اجلسد العربي الواحد، وإشاعة البغضاء يف 

متها كي تكون جديرة باحتالل النفوس، يف وقت حتتاج فيه أمتنا إىل رص صفوفها وتوحيد كل
  .مكانتها الالئقة يف العامل املعاصر
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. إنني باسمكم أدعو قادة أمتنا العربية جميعاً إىل فتح صفحة جديدة يف العالقات األخوية
على الدوام  التضامن العربي األصيل الذي كان أدعوهم باسم القدس، إىل عودة جماعية إىل روح

. ر العربية املتطلعة إىل احلرية والتقدم ونصرة قضاياها العادلةمبعث األمل يف نفوس اجلماهي
وإنني ألدعو إخواين املغاربيين قادة وشعوباً ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية والقومية ليشكلوا 
الرافعة يف هذا الوقت بالذات للمساهمة مع جميع اخمللصين يف أمتنا العربية لتوحيد الصفوف 

طيع أمتنا أن جتابه التحديات التي تواجهنا جميعاً بأن نكون أو ال نكون، وجمع الكلمة، حتى تست
  .وحتى ال يكون النظام العاملي على حسابنا وحساب أمننا القومي ومستقبل أجيالنا القادمة

  أيتها األخوات، أيها األخوة،
 إنني أتطلع مثلما يتطلع شعبنا البطل يف الوطن احملتل ويف كل مكان، إىل أن يكون 

خلية بحث وعمل، حمطة جتديد وتطوير، منطلق قرارات صائبة وحيوية ال تتوقف عند .. جملسنا هذا
هذه مسؤولياتكم باملقام . حدود اجلهود السياسية وحدها وإنما تشمل كل جماالت حياتنا الوطنية

  .األول، وهذا ما يصبو إليه شعبنا يف كل مكان
[.......]  

  



 

 
 

  

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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