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  القمة العربية لدعم االنتفاضة الفلسطينية 
  )22/10/2000ـ21(

  
  افتتاح مؤتمر القمة العربيكلمة للرئيس حسني مبارك يف 

  ]مقتطفات[ .21/10/2000، القاهرة
  
  

  [.......]  
وقد حان الوقت [....] ب الفلسطيني الصامد عشامنا الكامل باحلقوق املشروعة للأؤكد من جديد التز[....]   

ذي نقول فيه إلسرائيل بكل صراحة ووضوح، وبكل اكتراث بالسالم ومستقبل التعايش واالستقرار يف املنطقة إن ال
ما جرى قد أدى إىل اهتزاز ثقة الشعوب يف جدوى عملية السالم، وترك آثاراً سلبية حتتاج إىل معاجلة تبرهن بها 

  .[....]مقدمتهم الشعب الفلسطيني  إسرائيل على رغبتها احلقيقية يف التعايش مع جيرانها، ويف
نحن نعلم أن حجم التوقعات العربية من هذه القمة كبير، كما أن سقف التطلعات إليها يبدو عاليًا، [....]   

ولكن مهمتنا يف النهاية كقادة لهذه األمة هي أن تمضي يف الطريق الذي يحقق مصاحلها ويكفل استقرارها، 
راكم ـن تـتي جنمت عـاالنفعالية، فنحن جميعاً غاضبون وممتلئون باملشاعر ال ويحميها من االستسالم للمواقف

العربي ـ اإلسرائيلي طويلة ومعقدة، وأننا كلما قطعا الـوقت نفسه نـدرك أن قضية الصراع ي ـداث، ولكننا فـاألح
مشقة وتعقيداً، ولذا يظل من املتعين  ر تزداد صعوبة، واملفاوضات تزدادأشواطاً نحو التسوية السلمية، جند األمو

  .[....]علينا ـ كأصحاب حق ـ أن نمضي عبر الطريق الطويل نحو حقوقنا املشروعة 
ال  أن تدرك أننا ال نستطيع قبول أي تسوية إالّ إذا كانت عادلة منصفة، كما أننا] إسرائيل[عليها  [....]  

أننا نريدها أن تدرك أيضاً أن األمة العربية عندما اختارت طريق  يمكن أن نرضى بأي سالم إالّ إذا كان شامالً، كما
السالم، فقد فعلت ذلك على أساس التزام إسرائيل بنفس الهدف، وطبقاً للقواعد القانونية التي ارتضاها اجملتمع 

مع الصراع  الدويل املعاصر وليس شريعة الغاب ومفاهيم استخدام القوة الغاشمة، لذلك فإن تعاملنا يف املستقبل
العربي ـ اإلسرائيلي سيضع يف حساباته املواقف اإلسرائيلية وسياسات حكوماتها جتاه الفلسطينيين وحقوقهم، 

كما أننا لسنا أمة مستضعفة ليس أمامها إالّ خيار واحد، وإنما نحن أمة [....] وجتاه العرب ومستقبل التعايش معهم 
صيغة التي ارتضاها اجملتمع الدويل كمرجعية قانونية ا، وقبلت الاختارت السالم بعد أن أثبتت قوتها وقدرته

  .لكيفية حتقيق السالم
  [.......]  
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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