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  كلمة للرئيس ياسر عرفات، بمناسبة حلول عيد
  الفطر، يؤكد فيها وقف إطالق النار

  ]مقتطفات[ *.16/12/2001رام الله، 
.....]..[  

إنني ومن عمق هذه املعاناة، وهذا الصمود األسطوري لشعبنا، ومؤسسـاتنا، أقـول إن هـذه احلـرب الباغيـة، 
ال يمكـن .. ن تنال من عزيمته وكبريائه الذي ال يمكن أن يهـانلن والتي تشنها إسرائيل لن تكسر شوكة شعب اجلباري

  . أن يهان، والتاريخ خير شاهد على ما أقول
أن أؤكـــد بأننـــا لـــن نســـمح لكـــائن مـــن كـــان، بـــأن يزعـــزع مشـــروعنا الـــوطني  يف هـــذا الظـــرف وأود يـــا إخـــوتي

ويـزوّر مضـمونه الـوطني العربـي الناصـع والقومي واحلضاري الكبير، أو يضع العراقيل يف طريقه، أو يشوه صورته، 
  .البياض

والـوطن، سـلطة حـين تتخـذ قرارهـا فـال بـد  على هـذه األرض، ويف هـذا اجملتمـع لن نسمح بغير سلطة واحدة
تتخــذ مبــادرة فــال بــد مــن  وحــين تبــرم اتفاقــاً أو.. فــال بــد أن يحتــرم، وحــين تقطــع عهــداً فــال بــد وأن يــوفى.. أن يحتــرم

  . قية الكاملة ملوقفهاتوافر، نعم املصدا
وسنســتمر بهــا بمــا فيهــا  واإلجــراءات، أعلنــا حالــة الطــوارئ وقمنــا بسلســلة مــن الترتيبــات خــوةاألإننــا، أيهــا 

 إطــالقعلــى مبــادرة وقــف  وأقــدمناخارجــة عــن القــانون،  اإلرهابيــةالتشــكيالت غيــر الشــرعية ذات النشــاطات  إعــالن
اإلســرائيليون ال يحترمونهــا وال يريــدون وقــف إطــالق " .ادرة والتقيــد بهــاالنــار، ويتعــين علــى اجلميــع احتــرام هــذه املبــ

علم علم اليقـين، بكـل مـا ذه املبادرة والتقيد بها، وإنني أ، نعم احترام ه"نحترم نحن ما نقوم به أن، ولكن علينا النار
اللـه ملناطقنـا مسـتغالً يرمي إليـه شـارون، مـن عدوانـه العسـكري املتصـاعد وحصـاره ملـدننا وقرانـا وخميماتنـا واحت

   .هذه العمليات التي حتدث ضد املدنيين اإلسرائيليين والتي أدنّاها وندينها
هــز مصــداقية القيــادة وقراراتهــا، وال ال يســمح ب أنهــذا الصــراع املعقــد الــذي نحــن فيــه، ال يســمح ويجــب  إن

يجـــب أن نســـمح أو نمـــنح لشـــارون ومؤسســـاته العســـكرية كـــل مـــا يحتـــاج مـــن مبـــررات لتصـــعيد عدوانـــه وتزويـــده بمـــا 
  ..يساعده على وصم نضالنا التحرري املشروع والشجاع باإلرهاب وقتل املدنيين

املسـلحة، وأدعـو جمـدداً إىل وقـف تـام أليـة  إنني أؤكد جمدداً اليوم، الوقف الشامل والفوري جلميـع األعمـال
 اهــا دائمــاً وسنحاســب كــل مــدبريها واخملططــين لهــا، وكــذلكعمليــات وأعمــال وخاصــة الهجمــات االنتحاريــة التــي أدنّ

  . الهاونات التي ال هدف لها سوى إعطاء املبرر للهجمات اإلسرائيلية ضدنا ضد شعبنا ضد أطفالنا ونسائنا إطالق
وإضراراً باملصالح الوطنية العليا لشعبنا وألمتنا العربية وسيتم  ى هذا القرار سيعد مساًن أي خروج علوإ

  .مالحقة اخلارجين عليه بصالبة
إن الهــدف مــن ذلــك هــو تأكيــد مصــداقية توجهنــا وخياراتنــا بغيــة اســتعادة الهــدوء لتنفيــذ توصــيات ميتشــل 

  .الصراعوسيلة الوحيدة حلل الن تشكل أويجب  وتفاهمات تينيت والعودة إىل طاولة املفاوضات التي تشكل
احلريـــة واالســـتقالل وبنـــاء الدولـــة الفلســـطينية الـــوطني علـــى هـــدف  اإلجمـــاععلـــى يقـــين مـــن صـــالبة  إننـــي

اخلـاص  194و، 425، 338، 242قرارات الشرعية الدولية بمـا فيهـا اصمتها القدس الشريف، ويف إطار املستقلة وع
  .ل السالمبالالجئين، ومبدأ األرض مقاب

   .....]..[  
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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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