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  كلمة للرئيس ياسر عرفات، خالل اجتماع جلنة 
  املتابعة العربية، يوضح فيها املوقف الفلسطيني 

 وخطة تينيت" جلنة ميتشل"من تقرير 
  ]مقتطفات[ .18/6/2001عمان، 

   
  

[.......]  
إن تقرير جلنة ميتشل التي تشكلت طبقاً لقرارات قمة شرم الشيخ بجانب املبادرة املصرية ـ األردنية 

التحرك األوروبي واألميركي والروسي والعربي مع منظمة األمم املتحدة وضع األساس السياسي احملدد إلحياء و
عملية السالم، وقد أعقب قرارنا بوقف إطالق النار حترك أميركي هام وسريع حيث أرسل الرئيس بوش ووزير 

 لعملية السالم والسيد جورج تينيت مدير خارجيته السيد باول إىل املنطقة السيد وليم بيرنز املوفد األميركي
تينيت بعد مفاوضات شاقة وعسيرة، وقد تم التوصل إىل الورقة األمنية التي قدمها اخملابرات املركزية األميركية، 

يمكن الفصل بين الترتيبات األمنية واإلطار السياسي، انطالقاً من رفضنا دنا للموفدين األميركيين أنه ال إالّ إننا أك
دعاء اإلسرائيلي الذي يحصر الصراع يف جانبه األمني ويرفض اخلوض يف أبعاده السياسية وخاصة أن فقدان لال

األمن واالستقرار هو النتيجة الطبيعية واملنطقية لوجود االحتالل اإلسرائيلي ولهجمة االستيطان واملستوطنين 
  .على أرضنا وشعبنا

وصياته مع تفاهمات قمة شرم الشيخ واملبادرة املصرية ـ ولهذا فنحن نتعامل مع تقرير جلنة ميتشل وت
األردنية وقرارات الشرعية الدولية كرزمة واحدة، والعمل على تنفيذها بالتوازي وليس بالتتايل وهنا أؤكد أن وقف 

تدوم إذا مل يقم اجلانب اإلسرائيلي بوقف إطالق النار وأية إجراءات واتفاقات واجتماعات أمنية ال يمكن لها أن 
االستيطان قديمه وحديثه وإذا مل يتخذ على األرض خطوات سريعة لوقف عدوانه ورفع حصاره العسكري 

واالقتصادي واملايل وطوقه األمني وفتح معابرنا الدولية ومباشرة املفاوضات السياسية إلنهاء االحتالل 
رائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية املستقلة اإلسرائيلي وإزالة االستيطان اإلس

  .194وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدويل 
[.......]  

إالّ إن ما اتخذناه من قرارات وإجراءات وخطوات على األرض ال تكفي لألسف ألن احلكومة اإلسرائيلية 
  .[....]مأخوذة بجنون القوة واحلرب  احلالية

ولهذا كله فإن قضية إرسال مراقبين دوليين بقرار من جملس األمن الدويل تظل القضية األوىل املطلوب 
البت فيها على وجه السرعة بعد أن استخدمت الواليات املتحدة الفيتو يف جملس األمن الدويل وعطلت إرسال 

  .[....]اخلطير يف األشهر األخيرة املراقبين الدوليين قبل التدهور 

                                                 
 " 18/6/2001، )غزة)" (اإللكترونية(وفا.  

 



 

 
 

  

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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