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 مؤتمر القمة العربيكلمة للرئيس ياسر عرفات يف 
  ]مقتطفات[ .21/10/2000، القاهرة

  
  

  [.......]  
السبب املباشر، لهذه القمة الطارئة، هو هذه املوجة من العدوان الغاشم، الذي تعرض له شعبنا  لقد كان  

ومل تكن هذه الزيارة [....] بارك الفلسطيني، التي بدأت حين دنست أقدام شارون أرض احلرم الشريف واألقصى امل
فقد كانت يف . إذن فما حدث إنما كان تخطيطاً متفقاً عليه مع احلكومة اإلسرائيلية[....] املبيتة جمرد عمل عابر 

سياق افتعال بُعد جديد يف الصراع العربي ـ اإلسرائيلي أال وهو البعد الديني، الذي ال يخفى على أحد مدى خطورته، 
احتوائه، والسيطرة على تفاعالته، الذي فجره الوفد اإلسرائيلي يف أواخر أيام مباحثاتنا يف كامب  ومدى صعوبة
  .[....]ديفيد الثانية 

  [.......]  
ولقد حاولت احلكومة اإلسرائيلية، مدعومة ببعض الدوائر الدولية، تصوير ما يجري من جرائم قتل   

ن طرفين عسكريين، وبرز دون وجه حق مصطلح ضرورة للتوصل جماعي ضد شعبنا، كما لو أنه اشتباك قتايل بي
  .[....]إىل إطار لوقف إطالق النار بين اجلانبين، إالّ إن هذه احملاولة باءت بالفشل 

  [.......]  
فقط من أجل ] ليس[إن قمة شرم الشيخ مل تكن سوى حمطة على طريق طويل يتعين املضي فيه قدماً،   

عبنا وحماصرة مدننا، وإنما من أجل وضع حد نهائي، لكل أسباب العدوان والقتل وقف العدوان العسكري ضد ش
واملعاناة، وهذا ال يكون ولن يكون إالّ حين تُرغَم إسرائيل على اإلذعان للشرعية الدولية، وتنفيذ االتفاقات املوقعة، 

سحاب من جميع األراضي ووقف العدوان، وفتح املعابر الدولية، وفك احلصار عن مدننا وعن شعبنا، واالن
والقدس ) أرض شبعا(الفلسطينية والعربية احملتلة، بما فيها السورية واللبنانية والقطعة األخيرة من لبنان 

، والقرارات 194الشريف، عاصمة دولتنا الفلسطينية، وكذلك حل قضية الالجئين حالً عادالً، على أساس القرار 
  .الدولية األُخرى

  [.......]  
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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