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  القمة الثالث والثالثينأمام مؤتمر  خطاب للرئيس ياسر عرفات

  دول الوحدة اإلفريقيةملنظمة 
  ]مقتطفات[ *.2/6/1997هراري، 

  
  

[.......]  
تعلمون، ما آلت إليه عملية السالم وعلى كافة املسارات، وخاصة املسار الفلسطيني من طريق مسدود، 

سرائيلية احلالية التي تنتهجها على الدوام واملتجسدة يف ضربها وذلك بسبب السياسات املتعنتة للحكومة اإل
على أساس قرارات  1991عرض احلائط بمرجعية عملية السالم يف الشرق األوسط، والتي بدأت يف مدريد عام 

، ومبدأ األرض مقابل السالم ومماطلتها 1978لسنة  425و 1973لسنة  338و 1967لسنة  242جملس األمن 
االلتزام بالتنفيذ الكامل واألمين والدقيق لالتفاقات التي تم التوصل إليها بين منظمة التحرير  وتهربها من

خرى، وفوق هذا األُالفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من جهة، وحكومة إسرائيل من اجلهة 
سة استيطانية شرسة ومبرجمة يف تستمر احلكومة اإلسرائيلية يف انتهاج سياسة مصادرة األراضي وكذلك سيا

األراضي الفلسطينية عامة، ويف القدس الشريف وما حولها خاصة، ويف جبل أبو غنيم بهدف خنق وطمس الهوية 
عام على  2000الفلسطينية للمدينة املقدسة وتهويدها، ولعزل مدينة بيت حلم التي نستعد لالحتفال فيها بمرور 

، بل وحماولة خلق منافس لبيت حلم وبديل لها يف هذه االحتفاالت باإلضافة ميالد سيدنا املسيح عليه السالم
لتمزيق الوحدة الترابية ألراضينا الفلسطينية وحتويلها إىل كانتونات معزولة وسياسة اإلغالق واحلصار على 

ي تقدمها الدول شعبنا والتي تكلفنا خسائر تزيد على سبعة ماليين دوالر يومياً، وتعادل ثالثة أضعاف املنح الت
املانحة لنا، بجانب رسم وحتديد خريطة الوضع النهائي للقضاء على حق شعبنا يف تقرير مصيره، وإقامة دولته 

  .وعاصمتها القدس الشريف ةالفلسطينية املستقل
[.......]  

 واسمحوا يل هنا أن أذكّر بضرب إسرائيل وحكومتها احلالية عرض احلائط بقرارات الشرعية الدولية
 181واألمم املتحدة ذات الصلة باألراضي العربية احملتلة عامة، واألراضي الفلسطينية خاصة، ابتداء من القرارين 

، وانتهاء بالقرار الذي صوتت عليه اجلمعية العامة يف دورتها االستثنائية العاشرة 51/223و 1947لسنة ) 2د ـ (
دولة، متجاوزاً بذلك أغلبية الثلثين  134ا القرار على تأييد بأغلبية كاسحة، وكنتم أنتم يف مقدمتها، حيث حاز هذ

  .املطلوبة، لتصبح له القوة الشرعية وقابلية التنفيذ كتلك القرارات الصادرة عن جملس األمن
كل املواثيق واألعراف والقوانين احلالية بهذه املمارسات واالنتهاكات ل إن هذه احلكومة اإلسرائيلية

الدولية واالتفاقات املعقودة بيننا، جتعل من نفسها دولة فوق القانون، األمر الذي يهدد بنسف وتقويض عملية 
ي ستؤثر على جممل األوضاع يف املنطقة دوامة العنف والصراعات، والت السالم برمتها يف املنطقة، ويعود بها إىل

  .وعلى السالم العربي
][.......  

إنني باسم شعبنا الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية، وباسمي شخصياً، نؤكد لكم ولدول العامل 
نا املبدئي الثابت والدائم بالسالم، وباملفاوضات كخيار استراتيجي ال رجعة عنه، وصوالً إىل تأمين سكقاطبة، تم

حقه املشروع يف تقرير مصيره، وبناء دولته احلقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني يف وطنه، وخاصة 
وبما لكم ولبلدانكم من مكانة وهيبة إقليمياً املستقلة بعاصمتها القدس الشريف، مهيبين بكم عمل جل ما بوسعكم 

                                                 
 .3/6/1997، "القدس" *
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الدقيق واألمين لكافة االستحقاقات املترتبة تنفيذ بالودولياً، للضغط على احلكومة اإلسرائيلية احلالية لاللتزام 
لرئيس كلينتون، ودعوتها طبقاً التفاقات السالم التي وقعناها يف البيت األبيض يف واشنطن حتت إشراف اعليها 

سياستها املتمثلة بمصادرة األراضي وبسياستها االستيطانية وممارساتها االستفزازية والتعسفية، للكف عن 
وحملها على  اإلنسانالدولية ولشرعية حقوق وانتهاكاتها الفاضحة واخملالفة لكافة الشرائع واملواثيق والقوانين 

إىل مائدة املفاوضات على املسارين السوري واللبناين واملسار الفلسطيني على أساس قرارات جملس األمن العودة 
  .األرض مقابل السالمومبدأ 

[.......]  
لدى قرارات خرى بجزيل الشكر، مهيباً بكم حشد جهودكم وطاقاتكم، ويف اخلتام أتوجه إليكم مرة أُ

منظمة الوحدة اإلفريقية، وقرارات القمم العربية ومنظمة املؤتمر اإلسالمي ومنظومة دول حركة منظمتكم العتيدة، 
عدم االنحياز وخاصة قراراتها يف نيودلهي والقاضية بربط تطوير وتطبيع العالقة مع إسرائيل بمدى التزامها 

األصدقاء متحدين من أجل وت الشرعية الدولية، فلنكن أيها اإلخوة واحترامها لالتفاقات املبرمة بيننا، ولقرارا
استمرار عملية السالم يف الشرق األوسط وعلى كافة املسارات وصوالً لتحقيق السالم الشامل والدائم والذي يعود 

  .باخلير والرخاء والرفاه واالستقرار على املنطقة وشعوبها والعامل بأسره
[.......] 

  



 

 
 

  

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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