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  كلمة لياسر عرفات
  يتناول فيها االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  ]مقتطفات[ *.19/9/1993القاهرة، 
  

  [. . . . . . .]  
  أيها اإلخوة؛  
، يف هذا االجتماع الكريم، باعتباره أوّل لقاء عربي شامل ينعقد بعد توقيع إعالن إليكملقد حضرت   

العربي وواجبي القومي يفرضان عليّ وضع إخوتي وأهلي يف الدول املبادئ الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، ألن حقكم 
وستظل جزءا من أمتها العربية بحقيقة ونتائج هذا احلدث، وألن فلسطين التي كانت، دائما، قضية كل العرب، تبقى 

   ]....[ ووطنها
  [. . . . . . .]  
يرات وموازين قوى نوعية ومعايير نقف على أبواب مرحلة جديدة من تاريخنا بكل ما حتمل من متغ ]....[  

يف ظل هذا النظام العاملي اجلديد، واضعين نصب أعيننا مصلحة أمتنا وأمنها االستراتيجي الوطني . جديدة
والقومي، وحقها يف الوحدة والتطور والتقدم واالزدهار، وحتقيق أهدافها القومية بتحرير جميع األراضي العربية 

دولته دة شعبنا لكامل حقوقه الوطنية الثابتة يف العودة وتقرير املصير وإقامة والفلسطينية احملتلة واستعا
درايل بين األردن وفلسطين، طبقاً للخيار الطوعي ياملستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وصوال إىل االحتاد الكونف

  ]....[واحلر بين الشعبين الشقيقين 
  [. . . . . . .]  
ـ أيها اإلخوة ـ شكّل خطوة بداية، ليس إال، تضع أسس احلل االنتقايل  إليهإن االتفاق الذي توصلنا   

يجب أن يكون قائما على رحيل االحتالل، وانسحابه التام عن أرضنا وشعبنا وعناوين احلل النهائي الذي 
دة جزء ومقدساتنا وقدسنا الشريف، وأما اخلطوات املرحلية واالنتقالية، فإنها تتمثّل، يف هذه املرحلة، باستعا

نها يف قطاع غزة ومنطقة أريحا، ساس االنسحاب اإلسرائيلي الكامل ععزيز من أرضنا الفلسطينية احملتلة على أ
وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عليهما، مع تطبيق سلطة حكومة الذات الفلسطينية االنتقالية يف بقية األراضي 

لشريف باالنتخابات واحملافظة على املؤسسات العربية واألماكن الفلسطينية احملتلة، واشتراك فلسطينيي القدس ا
، وذلك ضمن إطار كيان واحد وسلطة 1967 بجانب عودة النازحين منذ سنة. املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها

إن أهم ما يف االتفاق ليس النص على االنسحاب من غزة وأريحا فقط،  .فلسطينية واحدة، وانتخابات عامة شاملة
وهذا االتفاق . وإنما اإلقرار بأن السلطة الفلسطينية وواليتها تشمالن وتغطيان جميع األراضي الفلسطينية احملتلة

قشة قضايا ليس حال شامال وإنما هو جزء من مرحلة انتقالية مرتبطة بالوضع النهائي، الذي سيبدأ فيه بحث ومنا
القدس الشريف، واملستوطنات، والالجئون القدامى، : هامة وأساسية تتعلق بمستقبل شعبنا وأمتنا، أال وهي

وهذا ما تم االتفاق بشأنه يف إعالن املبادئ، كما أن احلل النهائي مرتبط بحل هذه القضايا والسالم . واحلدود
  .يةالشامل ال يقوم إال باحلل على كافة املسارات العرب

إن هذه اخلطوة االنتقالية حتقق جزءا بسيطا من حقوقنا للوصول إىل احلل الشامل على جميع اجلبهات   
وهذا بدوره يتطلب االرتقاء بصيغ العمل العربي املشترك وخاصة بين الدول العربية اخلمس، ملا فيه . العربية

، بما فيها اجلوالن، وجنوب لبنان، واألراضي مصلحتنا املشتركة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضينا احملتلة
  .338و 242جملس األمن  ااألردنية احملتلة، تنفيذا لقرارات األمم املتحدة والشرعية الدولية، بما فيها قرار

السيد : إن االتفاق احلايل ـ أيها اإلخوة األعزاء ـ والذي وقع عليه راعيا مؤتمر السالم، عبر الوزيرين  
كوزيريف، وبحضور ورعاية الرئيس كلنتون يف البيت األبيض، وباعتباره إعالن مبادئ للمرحلة  كريستوفر والسيد

كما أن احلل النهائي . االنتقالية، سوف يخضع، يف الفترة القادمة، إىل تفاوض تفصيلي حول كل نقطة من نقاطه
انطباقهما على القضايا الكبرى و 338و 242األراضي احملتلة، وتنفيذ قراري يرتبط بالوصول إىل انسحاب عن كل 

وهذا يُبيّن تعقيد املسار . الباقية، ويف مقدمتها قضية القدس الشريف، واملستوطنات، والالجئون، واحلدود
                                                 

وقد أدلى عرفات بكلمته هذه أمام الدورة المئة لمجلس جامعة . 74، ص 26/9/1993، 954، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة" *
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الفلسطيني واملراحل الصعبة واملليئة باأللغام التي سيجتازها، مما يوضح التمايز املوضوعي بين مسارنا 
وهذا التعقيد والتمايز يف مسارنا الفلسطيني يتعلق . خرى للدول الشقيقةالفلسطيني وبين جميع املسارات األُ

  .باملواضيع الشائكة التي ترتبط بالقضية الفلسطينية، كما يتعلق باملدة الزمنية للحل االنتقايل واحلل النهائي
  [. . . . . . .]  
  أيها اإلخوة؛  
ز املاضي، بكل آالمه وقساوته، تغليبا إن أمتنا العربية حتتاج يف هذا الظرف التاريخي إىل جتاو  

للمصلحة العليا ألمتنا، ومن أجل مواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية، ونحن أكثر قوة وتضامنا ووحدة، كي 
تتمكن أمتنا من التعامل بحكمة وشجاعة مع النظام العاملي اجلديد الذي يتبلور، اآلن، شيئا فشيئا، حتى ال تكون 

  ][....ى حساب شعوبنا وأجيالنا آثاره السلبية عل
  [. . . . . . .] 

  



 

 
 

  

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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