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كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام مؤتمر االشتراكية الدولية يؤكد فيها خيار السالم، 
  ١]مقتطفات[ويحذر من خماطر النشاط االستيطاين يف األراضي الفلسطينية 

  ٢١/١/١٩٩٧روما، 
  

  ..........  
يام البروتوكول اخلاص أعنا قبل صدقاء فقد وقَ يتها السيدات والسادة األأكما تعلمون   

ليه بعد مفاوضات طويلة وجهود إعادة االنتشار من اخلليل والذي تم التوصل إلتنفيذ اتفاق 

الذي اتخذه شقاء املعنيون بنجاح وتقدم عملية السالم وكذلك القرار صدقاء واألمشكورة بذلها األ

هود التي بذلها بنفسه ووفده ننا نشكر الرئيس كلينتون على اجلإالسيد نتانياهو ويف هذا االطار ف

وروبي ومندوبه السيد موراتينوس كما ال بد رسله لذلك اىل املنطقة وكذلك الشكر لالحتاد األأالذي 

ننا إة للوصول اىل هذا البروتوكول ويبمن شكر الرئيس مبارك وامللك حسين على جهودهما الط

عادة االنتشار من إفيما يتعلق بمين وخاصة أنأمل ان يتم تنفيذ هذا البروتوكول بشكل دقيق و

خرى وفق التواريخ واملواعيد احملددة والتي ال تتجاوز منتصف العام املناطق الفلسطينية األ

سريعة للقضايا التي ال زالت عالقة من اليجاد احللول إحتقيق ذلك باالضافة اىل بحث ون إ .القادم

هم سثقة املتبادلة والتعاون، األمر الذي سيجواء جديدة من الأاتفاق املرحلة االنتقالية سوف يخلق 

يجاد حلول إبالتأكيد يف استئناف جدي ملفاوضات الوضع النهائي التي سوف يترتب عليها 

سرائيلي، وجناح عادلة ودائمة، حتدد مستقبل التعايش والتعاون بين الشعبين الفلسطيني واإل

ود جميع املؤمنين بعملية السالم لدفعها ننا نتطلع اىل جهودكم وجهإوهنا ف. عملية السالم برمتها

  .على املسار السوري واللبناين ليعم السالم منطقة الشرق األوسط

  عضاءالسيد الرئيس السيدات والسادة األ  

ن القيادة الفلسطينية التي دخلت مفاوضات مدريد على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، إ  

وسلو األول والثاين وبروتوكول اخلليل، لتصنع أاقي رض مقابل السالم، ووقعت على اتفومبدأ األ

سرائيليين على أساس من االعتراف املتبادل، واحلقوق املتكافئة سالم الشجعان مع جيراننا اإل

سرائيلي، قد وافقت على مبدأ التدرج وقبلت فكرة املرحلة واملتساوية للشعبين الفلسطيني واإل

                                                            
 .٢٢/١/١٩٩٧القدس، : املصدر  ١



٢ 
 

ن السالم هو خيارنا االستراتيجي أاه عملية السالم، حيث ، تعبيراً عن صدق نواياها جتاالنتقالية

  .الثابت الذي ال رجعة عنه واملرتكز على أساس من التكافؤ واالحترام املتبادل واألمن للجميع

وكما تعلمون، فقد أبدينا مرونة فائقة وضبطاً للنفس وتقيداً تاماً باالتفاقات مع   

مس القريب، انطلقنا يف ذلك كما كنا دائمًا ل التنفيذي باألننا حينما وقعنا البروتوكوإنتانياهو، و

عادتها اىل طريقها الصحيح على كافة إمن حرصنا على استمرار وجناح العملية السلمية، و

دقاء وحمبي العدل والسالم صونحن اذ ننهج هذا السبيل، ندعو جميع األ. مسارات التفاوض

ن يكرسوا جهدهم ألشعوب يف تقرير مصيرها، ة والديمقراطية، واملدافعين عن حق اواحلري

جنازات الكبيرة التي حتقق حتى اآلن منذ انطالقة عملية واهتمامهم من أجل احملافظة على اإل

ليها جميعاً حتى نبني معاً صرح السالم إالسالم، ولتحقيق وجتسيد اآلمال العظيمة التي نصبو 

  .العادل والدائم يف املنطقة

  السيد الرئيس  

  تها السيدات والسادة،أي  

جله، ونسعى بكل جهدنا اخمللص لبلوغ غاياته النبيلة، أن هذا السالم الذي نعمل من إ  

سيظل مبتوراً وعرضة للكثير من اخملاطر والتهديدات يف ظل مواصلة دعم النشاطات االستيطانية 

 غالقإليف كافة املناطق الفلسطينية وخاصة يف القدس الشريف، واستمرار فرض سياسة ا

واحلصار االقتصادي، وحماوالت فرض سياسة األمر الواقع من جانب واحد لعدد من املسائل 

  .........اجلوهرية التي يجب بحثها يف مفاوضات الوضع النهائي



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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