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  )28/3/2001 ـ 27(ان القمة العربية يف عمّ
  

  كلمة للرئيس ياسر عرفات يف اجتماع القمة
  ما يريده اان، يحدد فيهالعربية يف عمّ 

  الفلسطينيون من العرب 
  *.27/3/2001ان، عمّ 

  
  

].......[  
ماعية عملية العقوبات اجل إطاركل قرية وبلدة وخميم ومدينة يف وطننا أصبحت معزولة ومطوقة يف  إن

 .[....]واخلنق االقتصادي 

 .][....هذا، يعود السؤال إىل فرض نفسه، ماذا نريد من القمة كفلسطينيين وكعرب  وأمام

].......[  
ىل العامل بأسره ثانياً، بأنه ال يمكن بل سالة واضحة إىل إسرائيل أوالً، وإنأمل أن ترسل قمتكم ر إننا

ومن .] [...مما قررته الشرعية الدولية  زول بحقوقه إىل مستوى أقل وأدنىويستحيل االستفراد بشعب فلسطين أو الن
 وإعادة 28/9إىل ما كانت عليه قبل  األوضاع إلعادةعلينا العودة إىل ما تم االتفاق عليه يف شرم الشيخ هنا 

ية الدولية يف شرم ولتنفيذ هذه االتفاقات املتفق عليها بالرعا وأمنهم ألمننالطبيعتها العادية  واألوضاع األمن
  .الشيخ ومدريد وغيرها

كما أننا نأمل أن جند السبل لتحقيق الدعم لصمود شعبنا وفق ما قررته قمة القاهرة وتصحيح أي خلل 
للدعم حتى اخلطوة األخيرة، فالدعم ليس  األوىلقد وقع، دون أن يضيق صدرنا بأن يكون أشقاؤنا معنا من اخلطوة 

 اإلنسانيةيف ظل حصار وعقوبات جماعية تريد القضاء على جميع مقومات احلياة  يةاألولجمرد تلبية للحاجات 
 .[....]تأكيد لشعبنا بأن أمته العظيمة ستظل سنده وعونه  األساسهي يف  وإنماوجتويع شعب فلسطين بأسره، 

].......[  
والعنف،  اإلرهابمسألة وهنا، أرى لزاماً عليّ أن أقدم لقادة األمة وبكل الوضوح والتحديد، موقفنا من 

  .هما البضاعة املفضلة لدى البعض للمتاجرة بهما، وكذلك موقفنا بشأن السالم واملفاوضات األمرانوهذان 
ة والتصريحات التحريضية على هذا الصعيد، نعيد تأكيد موقفنا ، ودون التفات لألغراض املريبإننا

الدولة، وعلى اجملتمع  وإرهاب األفراد إرهابفة مظاهره، كاب لإلرهاب، الرافض على نحو مطلق، والفعلياملبدئي 
العسكرية واملعيشية  أشكالهضد شعبنا الفلسطيني بكافة  اإلسرائيليةيعيد قراءة املمارسات  أنالدويل 

  .واملسيحية اإلسالميةواالستيطانية واالقتصادية وحتى االعتداءات املتكررة ضد مقدساتنا 
].......[  

منا بدأنا العمل والتز فإننا.. وبدايةً.. اط على احلروفقبالعنف فهنا ال بد من وضع النفيما يتعلق  اأمّ
باتفاقيات ومؤتمرات السالم، سالم الشجعان وال زال شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ملتزماً بهذا السالم، وال 

                                                 
 .27/3/2001، )غزة)" (اإللكترونية(وفا " *
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 أنالعنف، كما  أشكالخطر وأ أعلىعلى حماولة تهويد القدس هي  واإلصرار األرضجدال يف أن االستيطان وسرقة 
يد  وإطالقاحملرمة دولياً،  وأسلحته، بدباباته، ومدافعه، وآالف جنوده، اإلسرائيليوجود معظم وحدات اجليش 

واستخدام الطائرات لتدمير بنيتنا التحتية  أرضهماملستوطنين واجلنود، لضرب الفلسطينيين واحتالل وسلب 
شامل  وإغالقتأثيراً خاصة حين تترافق مع حصار  وأشدهادرجات العنف،  أعلىي والغتيال قياداتنا وكوادرنا، ه

  .يشكل أسوأ أنواع العنف والعقوبات اجلماعية احملرمة دولياً
على جاهزية منذ اآلن، للعمل وبشكل مشترك وبمشاركة دولية وعربية ملواجهة هذا  فإننا.. ورغم ذلك

فورية إىل مائدة املفاوضات ومن خالل التنفيذ الدقيق لبنود االتفاقات العنف أياً كان مصدره من خالل العودة ال
  .مشترك ودويل أوروبيـ  أردينـ مصري ـ  لتي كانت حصيلة حضور وجهد أميركياملوقعة وآخرها شرم الشيخ، وا

  .األرضلقد وافقت إسرائيل على بنود شرم الشيخ، وال نرى ما يمنع من العمل الفوري لتنفيذها على 
سمت تفاوضياً برمت وجزء منها مل ينفذ، وقضايا كثيرة حُاتفاقات أُ اإلسرائيليينن بيننا وبين ك، فإكذل

 اأمّ. وتنتظر التنفيذ وهي اتفاقيات حتمل توقيع الدول الراعية لعملية السالم وعدد من الدول الصديقة والشقيقة
وفق ما نصت عليه االتفاقيات وبحيث تشمل  إليهافيما يخص مفاوضات الوضع الدائم فقد كان الدخول املباشر 

كل متكامل بشون واملستوطنات واحلدود واملياه وغيرها يف مقدمتها القدس الشريف والالجئوجميع القضايا و
يفيد، ثم يف كامب د حمطاتها أهم إحدىوقد دارت هذه املفاوضات بكثافة ووقعت . ومترابط مع بعضه البعض

وحماوالتها للخروج عن قرارات الشرعية  بإسرائيلتتعلق  سبابألا، ومل تكتمل استمرت بعدها حتى مفاوضات طاب
  .الدولية ومرجعية عملية السالم

ال يطرح فكرة العودة للبدء من الصفر كما ال يحق له جتاوز االتفاقات  أنمن يريد السالم حقاً، يجب  إن
  .][....ديدة يات مزعومة جاتفاقات جديدة ومرجع إيجادواملرجعيات، ليضيع وقتاً وجهداً يف 

املشابهة  األماكناحلماية الدولية لهي حق مشروع من حقوق شعبنا مثلما حدث يف كثير من  إن [....]
يف العودة واالستقالل وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .. األساسييتحقق لشعبنا حقه  أنىل لوضعنا، وإ

  ...][..ينياً وعربياً وعلى كل الصعد للحاضر واملستقبل فلسط الشريف، هذا هو موقفنا، وهذه هي رؤيتنا
.......][ 

  



 

 
 

  

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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