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  الرئيس ياسر عرفاتكلمة 
  توقيع اتفاق تنفيذ احلكم الذاتييف حفل 

  ]مقتطفات[ .4/5/1994، القاهرة
  
  

  [.......]  
  ..أيتها السيدات والسادة احملترمون  
وهي خطوة ترتبط بخطوات أُخرى يف الضفة الغربية خالل األشهر  إننا نوقع اليوم على خطوة البداية  

  ..شعبنا ألول مرة من أن يرى أمامه األفق احلقيقي إلقامة السالم العادلالقليلة القادمة كي يستطيع 
إن االنسحاب من غزة وأريحا هو املقدمة التي تفتح الباب نحو إزالة االحتالل بأكمله وإقامة عالقات   

نا بين شعبينا اإلسرائيلي والفلسطيني من أجل أطفال.. يا سيادة رئيس الوزراء رابين.. جديدة بين شعبينا
وإن كانت هذه اخلطوة حتتاج إىل شجاعة جبارة إلتمامها بعد عهود طويلة من احلروب والعنف، فإن .. وأطفالكم

اخلطوات القادمة حتتاج إىل شجاعة أكبر وإىل رؤية عميقة وبعد نظر حقيقي وصبر حازم حتى نقيم سالماً راسخًا 
  ..سالم الشجعان.. سالم الشجعان.. ال يتزعزع
ب فلسطين فوق أرضه خالل جميع مراحل التاريخ ويساهم يف صنع احلضارة اإلنسانية لقد عاش شع  

.. وإله الديانات السماوية الثالث.. إله الكون.. واخلالق الواحد.. الواحد القهارصوت اإلله .. صوت السالم ءعالإ ويف
  ..فوق هذه األرض املقدسة.. للتسبيح بحمده وفضله وباسمه

.. ليوم انطالقاً من تراثه العميق املوغل يف التاريخ يعبر عن إخالصه للسالم العادلوشعب فلسطين يعبر ا  
امتزج بتراب األرض،  لعرق الفالح الفلسطيني الذي.. وبهذا يكون شعبنا أميناً ملسيرات أجياله املتعاقبة.. والشامل

يرى دائماً أن التاريخ ال يمكن أن  ولتصميم الصانع الفلسطيني على بناء احلياة وازدهارها وإلبداع املثقف الذي
  ..يخرج عن جمراه مهما طال الزمن

لقد كافح شعبنا طويالً أيها السادة حتى يرى حلول هذا اليوم، يوم البداية لعهد السالم، ومن أجل أن يحل   
األمهات  من أجل أن نتبع هذا االعتراف باحلقوق الوطنية تتطلع عيون.. قدم شعبنا التضحيات الغالية.. السالم

والسجناء الذين أملهم يف احلرية .. ا على أن حب الوطن واإلخالص له أعلى قيم احلياةوالثكاىل واألطفال الذين نشأ
لهم ولشعبهم يتجدد كل يوم، واملقيمين يف خميمات اللجوء الذين مل يتوقفوا حلظة عن الثقة يف أن عهداً جديداً من 

مل يذهب عبثاً، والشعوب احلية والعظيمة جتعل جراحها وتضحية شهدائها االنعتاق سوف يأتي ال حمالة وكل ذلك 
ويف ظل التسامح والتعايش السمح بين .. وعذابها الطويل حافزاً للمستقبل وعنواناً لبناء عهد جديد يقوم على العدل

  ..الديانات الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالم عبر القرون
 هذا اليوم، وحتملنا بصبر وطول نفس كل التعثر والشكوك واعتبرنا دائماً لقد قدمنا الكثير حتى نصل إىل  

آالم املاضي واحلاضر هي خطوة نبتعد بها عن عهد .. أن كل خطوة نخطوها يف مفاوضات السالم رغم كل اآلالم
  ..احلروب وعهد العنف لنقترب من عهد املساواة يف احلقوق وتطبيق الشرعية الدولية

ندرك جميعاً بأن كل على اخلطوة البداية ال بد أننا  غم من أننا نحتفل اليوم بالتوقيعلذلك وعلى الر  
هو .. احلريصين على السالم بمن فيهم شعبنا املقيم على أرضه ويف الشتات يقيس جدية هذه اخلطوة بمقياس واحد

ذا فإن من حق شعبنا ومن حق كل وله.. مقياس التنفيذ الدقيق واألمين، والتغيير للواقع الفعلي القائم على األرض
خملص للسالم احلقيقي أن يؤكد أن كل إجراءات العزل ملدينة القدس الشريف وفصلها عن حميطها وحرمان 

اقتصادها مما يعطل احلياة فيها ويشل .. إليها وإىل أماكن العبادة اإلسالمية واملسيحية الفلسطينيين من الدخول
  ..ويفصل بين أبناء العائلة الواحدة

مع نهج املساواة والعدالة وحقوق اإلنسان ـ الذي .. إن ذلك كله ال ينسجم مع روح السالم العادل واحلقيقي  
الفلسطيني .. نطمع يف اعتماده كأساس للعالقات احلرة اإليجابية بين الشعبين اجلارين كما قال السيد بيرس
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بعد اجملزرة الدموية التي تعرضت لها وما تعانيه حتى اليوم يمكن استمرار عذاب مدينة اخلليل  وال.. واإلسرائيلي
من احلصار والتطويق يف داخلها وخارجها كما أن استمرار االستيطان وحماولة فرضه باألمر الواقع يف القدس 

إن شجاعة السالم .. بة والبعيدةويف مناطق أُخرى يتعاكس مع عملية السالم وجوهرها ونصوصها وأهدافها القري
تدفعني اليوم إىل أن أعتقد صراحة السالم التي ال يمكن بدونها أن ننهي عهد املواجهة وندفع عهد التعاون البناء 

  ..واحلقيقي
إن الشعوب العربية وماليين املسلمين واملسيحيين يف العامل سوف يوافقون خطواتنا العملية غداً حتى   

وجميع الذين يحرصون على جناح .. ية التعايش وفتح صفحة جديدة من العالقات الطبيعيةيحكموا على إمكان
ان ـي تواجه هذا السالم بما فيها االستيطـيدركون أهمية اخلطوات الكبيرة الت.. جتربة السالم الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

عهد جديد حلماية  ـ بما يخدم افتتاح ا اتفقنا ـ الحقاًـوقضية الالجئين والقدس الشريف وضرورة أن يتم حلها كم
  .املنطقة بأسرها وضمان االنفتاح بين شعوبها ودولها عبر احترام قواعد ومقررات الشرعية الدولية مستقبل

  أيها السيدات والسادة  
إنني واثق اليوم بأن شعب فلسطين سوف يستقبل هذه املرحلة اجلديدة حريصاً على إعطاء فرصة   

حرصه على هويته الوطنية وكيانه الوطني املستقل الفتتاح هذا العهد إىل الشعب .. حقيقي حقيقية لبناء سالم
من أجل مصاحلنا احلقيقية يف احلاضر ومصالح أجيالنا .. اإلسرائيلي من أجل اختتام مرحلة دوامة العنف

  .القادمة
ا قواعد العدالة وقدرنا املشترك أن نعيش معاً كجيران حتكمن.. إن التعايش بيننا ممكن وحتمي  

من إهدار  لن يقود سوى إىل مزيد إن األحقاد والتعصب والتطرف. والديمقراطية والكرامة الوطنية واإلنسانية
ا بديلها فنحن نطرحه اليوم وهو املساواة والبناء املشترك واحترام حق كل شعب وأمّ.. طاقاتنا املبدعة واخلالقة

م من جديد إىل أمتنا العربية العظيمة بقياداتها وشعوبها ونحن على عتبة وخياره املستقل وأمنه ـ كما أتوجه اليو
أول خطوة للعودة إىل أرض الوطن مؤكدين أن آالمها وتضحياتها وتصميمها على نصرة احلقوق الوطنية 
 املشروعة لشعبنا الفلسطيني تدفعنا اليوم إىل مزيد من توثيق روابطنا األخوية يف جميع امليادين حتى يكون

  ..السالم لفلسطين كما كان دائماً هو السالم للعرب جميعاً
نعم أيها السادة إن سالمنا هو سالم ألمتنا العربية وهو سالم إلسرائيل وهو سالم ملنطقة الشرق األوسط   

  ..نعم.. وسالم للعامل أجمع
اجملد .. ا ذا اجلالل واإلكرامي.. تباركت ربنا وتعاليت.. وإليك يعود السالم.. ومنك السالم.. اللهم أنت السالم  

  .والسالم. وعلى األرض السالم ويف الناس املسرة.. لله يف األعايل
  



 

 
 

  

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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