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خطاب ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية

يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
بمناسبة انعقاد الدورة اخلاصة ملناقشة القضية الفلسطينية

*يف جنيف13/12/1988يف 

السيد الرئيس؛
السادة األعضاء؛

1974مل يدر بخلدي قط أن لقائي الثاين، منذ عام 
املضيافة؛ فقد كدت أعتقد أن املواقع واملواقف السياسية اجلديدة، التي انتقل إليها شعبنا الفلسطيني خالل اجتماع 
الوطني الفلسطيني يف اجلزائر، والتي أعلنت، كلها، وسط استحسان وترحيب دوليين كبيرين، سوف تفرض 
علي احلضور إىل مقر املنظمة الدولية يف نيويورك إلطالعكم على مقرراتنا وتصوراتنا بالنسبة لقضية السالم يف 

.ة يف اجلسم الفلسطيني السياسيوطننا، كما صاغها جملسنا الوطني الفلسطيني، وهو أعلى سلطة تشريعي
لذلك، فإن لقائي معكم، اليوم، يف جنيف، بعد أن حال قرار أمريكي جائر دون ذهابي إليكم هنالك، هو 
مصدر اعتزاز وسعادة يل، فاالعتزاز مصدره وجودي معكم وبينكم ألنكم املنبر األم لكل قضايا احلق والسالم يف 

ن وجودي يف جنيف، حيث العدل واحلياد نبراس ودستور يف عامل تدفع أما سعادتي فإنها مستمدة م. العامل
غطرسة القوة بأصحابها إىل فقدان احلياد وحاسة العدل فيهم، ومن هنا، فإن قرار جمعيتكم املوقرة، الذي صدر 

ماع الدويل بعقد االجتماع هنا، مل يكن انتصاراً على القرار األمريكي، ولكنه انتصار اإلج154بموافقة الدول الـ 
نسيجيفاستقرتقدالعادلةشعبناقضيةأنعلىدليلوهومثيل،لهيسبقملباستفتاءللحق ولقضية السالم

.اإلنساينالضمير
والعدل،احلقمعالوقفةهذهالصديقة،الدوللهذهأواملوقر،لهذاينسىلنالفلسطينيشعبناإن

الشعوب،جلميعواطمئناناً ثقةينعكسسوفوالذياملتحدة،األمممنظمةأجلهامنقامتالتيواملبادئللقيمصوناً 
.واحلياةوالكرامةاحلريةأجلمنالفلسطينيشعبنامثلوتناضلواالحتالل،والقهرالظلممنتعاينالتي

التيعاملية،الوالشخصياتالدولية،واملنظماتوالقوى،الدول،لكلالعميقبالشكرأتقدماملناسبة،وبهذه
والدولالشعبية،والصينالسوفياتي،االحتاديفاألصدقاءوخاصةالوطنية،حقوقهوأيدتشعبنا،ساندت

وكلالالتينية،أمريكاودولاآلسيوية،والدولاإلفريقية،والدولاإلسالميةوالدولاالنحياز،عدمودولاالشتراكية،
إىلوأدعوهاشعبنا،جتاهاألخيرةمواقفهاعلىواليابان،الغربية،باأورودولأشكركمااألخرى،الصديقةالدول
منطقةمنطقتنا؛يفالعادلواحللالسالمآفاقلفتحالقرارات،لهذهاإليجابيالتطويرطريقعلىاخلطواتمنمزيد

.األوسطالشرق
معكفاحها،يفريقيا،إفوجنوبنامبيا،يفالتحريرحلركاتودعمنا،تضامننا،بتأكيدأتقدموكذلك،

.العنصريإفريقياجنوبنظاماعتداءاتضداإلفريقيةاملواجهةلدولدعمنا
ومساندةبتأييدنا،بادرتالتيالصديقة،الدوللتلكوامتناينشكريعنألعبركذلك،الفرصة،هذهوأغتنم

.فلسطينبدولةواالعترافالوطني،جملسناقرارات
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كويالر،ديبيريزخافييرالسيداملتحدة؛لألممالعاماألمينلسيادةاجلزيلشكربالأنوّهأنيفوتنيوال
ماوبخاصةملشاكلها،وحلولدويلانفراجمنالبشريةإليهتصبوماإجنازيفاملتواصلةجهودهمعلىومساعديه،

الفلسطينيالشعبممارسةباملعنيةاللجنةوأعضاءرئيسإىلوالتقديربالشكرأتقدمكمافلسطين،بقضيةيتعلق
االنحيازعدملدولالتسعةللجنةوشكريحتيتيكذلكشعبنا،قضيةجتاهجلهودهمللتصرف،القابلةغيرحلقوقه

.شعبنالقضيةبناءعملمنتقدمهماكلعلىفلسطين،بقضيةاخلاصة
بحكمتكثقةوكلّياجلمعية،لهذهرئيساًانتخابكمبمناسبةالتهاينأحرّ–الرئيسسيدييا–وإليك

.السابقةالدورةألعمالالرفيعةقيادتهعلىسلفكأحيّيكماودرايتك،
مساعدةمنقدمهماكلعلىالسويسري،وللشعبالسويسرية،للحكومةاجلزيلوالشكرالتحيةأرفعوأخيراً،

.السبيلهذايفوجهدوتسهيالت،كبيرة،

الرئيس؛السيد
األعضاء؛السادة

قضيةلطرحمنكممشكورةدعوةتلقيت؛1974سنةنوفمبرمنعشرالثالثيفعاماً،عشرأربعةقبل
اجلسام،باألحداثاحلافلةالسنواتهذهكلبعدإليكم،أعودأناذاوهااملوقرة،اجلمعيةهذهأمامالفلسطينيشعبنا
هذهملمثليواالستقالل،احلريةمعاركيفالنتصاراتهاتتويجاًبينكم،أماكنهااحتلتقدجديدةشعوباً ألرى

:ألؤكدأعظم،وثقةأقوى،وتصميمأعلى،بصوتإليكمأعودبأينللجميعوأعلن،احلميمة،شعبناتهاينأقدمالشعوب
لتشاركبينكم،مكانهاتأخذأنالوطني،جملسنايفاقيامهعنأعلنّاالتيفلسطين،ولدولةيثمر،أنلنضالنابدالإنه

البشرية،لهاتتعرضالتيللمآسيحدووضعاإلنسان،حقوقوشرعيةاملنظمة،هذهميثاقترسيخيفوإياكم
.للجميعواحلريةوالسالموالعدلاحلققواعدوإرساء

ملنظمةنعمفلسطين؛وشعبلفلسطينعمن":العامةاجلمعيةقاعةيفلناقلتموعندماعاماً،عشرأربعةقبل
يذكر،أثرلهايكونلنقراراتكمأنالبعضتوهمفلسطين؛لشعبالثابتةالوطنيةللحقوقنعمالفلسطينية؛التحرير

أنبعدليتحول؛ذاك،يومحملتهالذيالزيتون،غصنروتالتيالينابيعأهممنكانتالقراراتتلكأنيدركأندون
القهر،علىالنصربثمارواعدةالسماء،يفوفرعهااألرضيفجذورهاشجرةإىلوالعرق؛والدمع،دم،بالسقيناه
لتحقيقالعمركرسشعبناأبناءمنجيالًفأعطيناكموالعدل،احلريةبانتصاراألملأعطيتمونا.واالحتاللوالظلم،

وليكونالوطن،هذاشرفعنبهاليدافعالوطن،جارةحاليوم،يحمل،الذياملباركة،االنتفاضةجيلإنهاألمل،هذا
.واالستقاللللحريةيتعطششعبإىلباالنتماءجديراً

تدخلالتياملباركة،انتفاضتناجماهيرومنونساء،رجاالًالبطل؛شعبناأبناءمنجميعاً،إليكم،فتحية
االحتاللمواجهةيفوالديمقراطي،احلضاريسلوباألوهذاالدقيق،التنظيموهذاالكبير،الزخمبهذاالثاينعامها
.ضدهاإلسرائيليوناحملتلونيومياً،يرتكبها،التيالوحشيةواجلرائموالظلم،والقهر

احلجارةأطفالمنإليكمحتيةاجلماعية،ومعتقالتهاالحتالل،سجونيفوشاباتنا،شبابنامنإليكمحتية
أماماألعزلالفلسطينيلداووداجلديدةالصورةللذاكرةمعيدينوأسلحته،هودباباتبطائراتهاالحتالليتحدون
.بالسالحاملدججاإلسرائيليجالوت

للثورةوكقائدالفلسطينية،التحريرملنظمةكرئيسإننياألول؛لقائنايفكلمتيختاميفقلتلقد
لقد.واحدةدقيقةالقتالاستمرارنريدوالتراق،عربيةأويهوديةدمنقطةنرىأننريدالإننا:أؤكدالفلسطينية،

ضمانعلىاملبنيالعادل،السالمأسسوضعإىلولنسارعواآلالم،العذاباتهذهكللنختصرإليكموقتها،توجهت،
.بسواءسواءالشعوبجميعوحقوقوأمانيه،وتطلعاته،شعبنا،حقوق
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تمكنواوأنمصيره،تقريريفحقهممارسةأجلمناشعبننضالمعتقفواأن:إليكمأتوجهإين:وقلت
هذاإنهاءعلىتساعدوناوأنوبالعسف،البنادق،حرابحتتإليهدُفعالذياإلجباري،منفاهمنالعودةمنشعبنا
حراً ودياره،وطنهيفالعيشمنيتمكنحتىالسنين،منعدةعقودمدىعلىشعبناأجيالفيهتعيشالذيالظلم
.واإلنسانيةالوطنيةحقوقهبكافةمتمتعاً ،سيداً

احللموكان.فلسطينيفيبدأوالسلمفلسطين؛منتندلعاحلربإن:املنبرهذاعلىمنقلتماآخروكان
قدمعلىواليهوديواملسيحي،املسلم،فيهايعيشالتيالديمقراطية،فلسطيندولةنقيمأنحينذاك؛يراودنا،الذي

.املعاصرعاملناويفاألرض،هذهعلىأخرىبشعوبإسوةموحد،واحدجمتمعيفوواجبات،اًحقوقاملساواة،
إرثمناملستلهمالفلسطيني،احللمهذايفسراإلسرائيلياملسؤولرأيناعندماكبيرة،دهشتناكانتوكم

جمتمعيفالتعايشإىلالداعيةاألساسيةاحلضاريةالقيمومنفلسطين،سماءأنارتالتيالسماويةالرساالت
.عليهوالقضاءكيانهتدميريستهدفخمططأنهعلىحرديمقراطي

وبينبينهاملسافةبُعدنلحظوأنالوقع،هذاصعوبةمنالعبرةنستخرجأن–الرئيسسيادةعليناوكان
حلإليجادللتحقيق،بلةوالقاالواقعيةالبديلة؛الصيغعنللبحثالفلسطينيةالتحريرمنظمةيففبادرنااحللم،

للجميعيضمنكماواالستقالل،والسيادة،احلرية،يفشعبناحقوقويضمناملطلق،الاملمكنالعدلويعتمدللقضية
.عاماًأربعينمنذمستمرةتزالالومعاركحروباًاألوسط،والشرقفلسطين،ويجنبواالستقرار،واألمنالسالم

حقوقوشرعيةوقراراتها،املتحدة،األممميثاقاعتمادإىلبادرمن–رئيسالسيادةيا–نحننكنملأو
اإلسرائيلي؟–العربيالصراعحللمرجعياًأساساًالدوليةوالشرعيةاإلنسان،

الصراع؟لهذاحلملشروعأساساًتصلحكبادرة،77عاميف–غروميكو–فانسببياننرحبملأو
عجلةلدفعم،1977سنة–األمريكي–املصريللبيانطبقاًجنيف،مؤتمريفاالشتراكعلىنوافقملأو

املنطقة؟يفوالسالماحلل
للسالمدويلملؤتمرالدعوةمشروعبعدهومن،1982عامفاس،يفالعربيالسالممشروعنعتمدملأو

قراراتها؟ووفقاملتحدةاألممبرعاية
األوسط؟الشرقمنطقةيفللسالم"بريجينيفمشروع"نؤيدملأو
يفالعادلالسالمأسسبشأناملشتركةاألوروبيةالسوقدولعنالصادرالبندقيةبيانونؤيدنرحبملأو

املنطقة؟
الدويل؟للمؤتمرالتحضيريةاللجنةبشأنميتران–غورباتشيفالرئيسينمبادرةونؤيد،نرحب،ملأو
والدولاإلفريقيةوالدولبهاتقدمتالتيالسياسية،اتواملبادرالبيانات،بعشراتنرحبملأو

ودول عدم االنحياز، والدول االشتراكية، والدول األوروبية وغيرها، بهدف إيجاد تسوية سلمية ترتكز اإلسالمية
على مبادئ الشرعية الدولية لتأمين السالم وحل الصراع؟

ه ما من مبادرة واحدة، أو مشروع واحد، أو بيان واحد من فماذا كان موقف إسرائيل من هذا كله؟ مع أن
كل ما أشرت إليه، يخلو من مراعاة التوازن السياسي، أو يغفل مطالب، ومصالح أطراف الصراع العربي اإلسرائيلي 

كافة؟
لقد كان موقف إسرائيل من هذا كله، املزيد من تصعيد خمططاتها االستيطانية والتوسعية، وتأجيج 

لصراع بتعميم اخلراب، والدمار، وإراقة الدماء، وتوسيع جبهات الصدام، حتى شملت لبنان الشقيق، الذي عملية ا
، وما تم أثناء ذلك الغزو من مذابح وجمازر ضد الشعبين اللبناين 1982اجتاحته جيوش االحتالل سنة 

جنوب لبنان حتى اآلن، ويواجه والفلسطيني، بما فيها مذابح صبرا وشاتيال، وال تزال إسرائيل حتتل جزءاً من
.اجلوية، والبحرية، والبرية، ضد مدنه وقراه، وضد خميماتنا يف اجلنوب: لبنان، يومياً، الغارات، واالعتداءات
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عم إسرائيل باستمرار احتاللها لألراضي الفلسطينية العربية، ويف استمرار اإلسرائيلية العدوانية التوسعية، ويف د
.جرائمها وسياسة القبضة احلديدية ضد أطفالنا ونسائنا

كما وأنه من املؤمل، واملؤسف كذلك، استمرار احلكومة األمريكية يف رفضها االعتراف بحق ستة ماليين 
ة للشعب األمريكي ولشعوب األرض قاطبة، وأذكرهم بموقف فلسطيني يف تقرير مصيرهم، وهو حق مقدس بالنسب

عدم جواز احتالل أراضي الغير بالقوة؛ وحق : الرئيس ولسون، صاحب املبدأين العامليين يف العالقات الدولية وهما
، بواسطة جلنة كينج كرين، اختار الواليات 1919تقرير املصير للشعوب، وعندما أستفتي الشعب الفلسطيني عام 

تحدة كدولة انتداب، ولكن الظروف حالت دون ذلك، وجاءت بريطانيا بديالً عنها، وإنني ألتوجه إىل الشعب امل
هل من اإلنصاف أن ال يُطبق على الشعب الفلسطيني ما شرّعه الرئيس ولسون بهذا اخلصوص؟: األمريكي متسائالً

181الوحيدة لقيام دولة إسرائيل هي القرار إن اإلدارات األمريكية املتعاقبة تعرف أن شهادة امليالد 
، والذي وافقت عليه، يف حينه، الواليات املتحدة، واالحتاد 1947نوفمبر 29الصادر عن اجلمعية العامة يف 

.السوفياتي، وهو ينص على قيام دولتين يف فلسطين واحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية
الذي يقر، ويعترف، بنصف هذا القرار املتعلق بإسرائيل، وترفض فكيف تفسر احلكومة األمريكية موقفها

نصفه اآلخر املتعلق بالدولة الفلسطينية؟ بل وكيف تفسر حكومة الواليات املتحدة عدم التزامها بتنفيذ قرار سبق 
العودة إىل ، والقاضي بحق الفلسطينيين يف 194لها وأن تبنته أكثر من مرة يف جمعيتكم املوقرة، وهو القرار رقم 

.ديارهم، وممتلكاتهم التي طردوا منها، أو التعويض على من ال يرغب يف العودة
إن حكومة الواليات املتحدة، تعلم أنه ليس من حقها، أو من حق غيرها جتزئة الشرعية الدولية، وتفتيت 

.أحكام القوانين الدولية

السيد الرئيس؛
يعود إىل عشرات السنين، قدم خاللها مئات اآلالف من إن نضال شعبنا املتواصل يف سبيل حقوقه 

الشهداء واجلرحى، وعانى من كل أنواع العذاب املأساوي، ولكنه مل يهن، ومل تفتر عزيمته؛ بل عززت إصراره يف 
.تشبثه بوطنه الفلسطيني، وبهويته القومية

ا من بيروت؛ سيبتلع البحر إن قادة إسرائيل، الذين أخذتهم النشوة اخلادعة توهموا أنه؛ بعد خروجن
املنظمة، ومل يتوقعوا أن يتحول رحيل املنايف إىل مسار للعودة إىل الوطن؛ إىل ساحة الصراع احلقيقية؛ إىل 

فكانت االنتفاضة الشعبية الباسلة داخل أرضنا احملتلة؛ االنتفاضة التي قامت لتستمر حتى . فلسطين احملتلة
.الل الوطنيتتحقق أهدافنا يف احلرية، واالستق

أن أكون واحداً من أبناء هذا الشعب الذي يسطّر بدماء أطفاله، –يا سيادة الرئيس –وإنه ملما يشرفني 
ونسائه، ورجاله، أروع مالحم املقاومة الوطنية، ويجترح معجزات يومية أشبه باألساطير كي تستمر انتفاضته، 

فتحية إكبار لهذه اجلماهير من . عة احلق أن يقهر القوةوكي تنمو وتكبر حتى تفرض إرادتها، ولتثبت أن باستطا
إنه اإليمان الذي مل تزعزعه كل آلة إسرائيل . شعبنا التي تصنع، اليوم، هذه التجربة الثورية الديمقراطية الفريدة

تيالء ومل يرهبه الرصاص بكل أنواعه؛ ومل ينل منه دفن األحياء وكسر العظام، وإجهاض احلوامل، واالس. العسكرية
أما العقاب اجلماعي، . على مصادر املياه، ومل يوهن عزيمته االعتقال، والسجن، والنفي، والطرد خارج الوطن

ونسف البيوت، وإغالق اجلامعات، واملدارس، والنقابات، واجلمعيات، واملؤسسات، وتعطيل الصحف، وحصار 
تعم الثورة كل بيت، ولتتجذر يف كل شبر من أرض 

. الوطن
إن شعباً هذه سيرته، وهذا تاريخه، ال يمكن أن يُهزم، وال يمكن لكل قوى البطش واإلرهاب أن تثنيه عن 

وكما حمتنا بندقية الثائر فحالت . عقيدته الراسخة بحقه يف وطنه، وبقيم العدل والسالم واحملبة والتعايش السمح
صفيتنا، وتدمير هويتنا الوطنية يف ساحات املواجهات السياسية، إن هذا االلتفاف العاملي حول قضيتنا دون ت
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العادلة لتحقيق السالم القائم على العدل يظهر، بشكل ساطع، أن العامل يدرك، بال التباس، من هو اجلالد، ومن هو 
ل من أجل احلرية والسالم، ومن هو اإلرهابي؟الضحية، من هو املعتدي، ومن هو املعتدى عليه، ومن هو املناض

وها هي املمارسات اليومية لقوات جيش االحتالل، وعصابات املستوطنين املتعصبين املسلحين، ضد 
.شعبنا وأطفالنا ونسائنا، تفضح وجه االحتالل اإلسرائيلي البشع، وتُظهره على حقيقته العدوانية

التجمعات اليهودية نفسها داخل إسرائيل وخارجها، وأخذ يفتح إن هذا الوعي العاملي املتنامي، قد مسّ
عيونها على حقيقة املشكلة، وعلى جوهر الصراع، وخاصة أمام املمارسات اإلسرائيلية اليومية غير اإلنسانية،

.نفسهاالسمحةاليهوديةالديانةروحتدمرالتي
وتعلقهالعنصري،لالضطهادرفضهاليهودييعلنأناملستحيل،حدودوإىلالصعب،منباتلقد

والشعبالفلسطيني،اإلنسانحقوقضدإسرائيلوانتهاكاتجرائمعلىيصمتوأناإلنسان،وبحقوقباحلريات،
.املستوطنينوعصاباتللمحتلينالبشعةاليوميةاملمارساتأمامخاصةالفلسطيني،والوطنالفلسطيني،

طمسإىلاحلاكمةاإلسرائيليةالدوائرسعتالذياليهوديطناملوابين–الرئيسسيادة–نميزإننا
إسرائيلداخليوجد،بأنهندركإننابلإسرائيل،قادةممارساتوبينباستمرار،ضميرةوصورةوعيهوتزييف

والتوسع،واملذابح،القمع،سياسةعلىإسرائيلحكومةيقرونالالذينوالشجعان،الشرفاء،اليهودمنوخارجها،
الشعبباسموإننيواالستقالل،واحلرية،احلياة،يفاملتساويةحقوقهلشعبناويقرونوالطرد،واالستيطان،

.الشريفالشجاعاملوقفهذاعلىأشكرهم–الفلسطيني
حريةإىليسعىالوهوالدولية،والقوانينالدوليةالشرعيةعليهتقرهوالله،ليسحقاًيريدالشعبناإن

يتميزأنلغيرهويرفضغيره،علىيتميّزأنيرفضشعبناإنآخر،شعبمصيريُلغيمصيرإىلأوغيره،يةحرتقهر
يفالشعوبكلإىلهذا،بندائيأتوجه،وإنني.عليهاماوعليهلها،مالهالشعوب؛كلمعالتساوييريدشعبناعليه،

أيجانبمنوالظلمالقهرصفحةتطويأنواجبهامنأنواعتبرتالنازي،االحتاللمنعانتالتيوخاصةالعامل،
عليهايلقيهمابوضوحاليوم،ترى،بأنوالنازية،والفاشيةاإلرهابضحايالكلالعونتمدّوأنآخر،شعبضدشعب

يةببقأسوةفيه،يعيشونوطنهميفالشمسحتتمكاناًأطفالهيريدالذياملعذبشعبناجتاهمسؤولياتمنالتاريخ
.احلرةأرضهمفوقأحراراًالعامل،أطفال

الرئيس؛السيد
يتسمدويلمناخظليفالراهنةاالنتفاضةذروةإىلالنضاليةمسيرتناتصلأنللتفاؤليدعوملماإنه

التيالنجاحاتبالغ،بسرورلنشهد،وإنناللشعوب،والتقدمالدوليين،والوفاقاالنفراجإىلوجادحثيثبسعي
العامل،يفالتوتروبؤراملشاكلمنلكثيرحلولإىلالتوصليفالفعالباإلسهامالعام،وأمينهااملتحدةاألممهاحققت

.اجلديدالدويلالوفاقهذاظليف
وبؤراألرضمشاكلإىلااللتفاتدوناجلديدالدويلاإليجابياملناخهذاترسيخيستحيلأنهاملؤكدومن

والدول،اإلنسانأعمالتقييميفومسؤوليةدقةأكثرإنساينضميرصياغةمنيمكنناممافيها،املنتشرةالتوتر
والدمار،احلربعنبعيداًجديدة،ومسؤولياتحتديات،منعليناالقادمالقرنيحملهملااالستشرافشفافيةويملك

.للبشريةوالتقدموالسلم،والرفاه،احلرية،مناملزيدأجلومن
فهي.املعاصرةاملشاكلمشكلةهيفلسطينقضيةأنعلى–الرئيسسيادةيا–هناأحديختلفوال

السالمعلىاإلقليميةالقضايابينخطراًاألشدوهيوتشابكاً،تعقيداًاألكثروهيأعمالكم،جدولعلىعمراًاألقدم
وجميعاألعظمالدولتيناهتمامتستدعيالتياملشاكلبيناألولويةمكانةحتتلفإنهاهنا،ومن.الدوليينواألمن

لتعميمضماناًأكبرذاتهابحدتكونعادلة،أسسوفقحللهاطريقلرسماملطلوبباجلهدالقياموضرورةالعامل،دول
.األوسطالشرقيفالسالم

لنضالمناووفاءومصيره،فلسطينشعبعنمسؤولةكقيادة–الفلسطينيةالتحريرمنظمةيفونحن
ألهميةمناووعياًوالوفاق،االنفراجأجواءمعالتجاوبعلىمناوحرصاًالشهداء،لتضحياتوإجالالًبنا،شع



6

يفويفسحوالقتال،احلروبملآسيحداًيضعسياسيحلإليجادالسلميةالسياسيةاملساعييفاإلسهام
بيناجلزائريفعاديةغيردورةإىلالفلسطينيطنيالوجملسنادعونالذلك–الدوليةالقوانينحتكمهسلميلتعايش

النزاعيفأساسيكطرفموقفناوتوضيححتديدبهدفوذلكاملنصرم،نوفمبرشهرمنعشرواخلامسعشرالثاين
.وموافقتهمشاركتهدونمنحلّالاإلسرائيلي،–العربي

أكد،احلرية،كاملةديمقراطيةممارسةلخالومنالوطني،جملسناأناعتزاز،بكللكم،أقولأنويسعدين
لتعميقالطريقمهدماواملسؤولةوالبناءة،اجلادة،القراراتمنفاتخذالعليا،الوطنيةملسؤولياتهحتملهجديد،من

والسالماألمنتضمنكماوالسياسية،الوطنيةشعبناحقوقتضمنسلميةتسويةإيجاديفوإسهامنارغبتناوإبراز
.للجميع

الرئيس؛السيد
وذلكالشريف،القدسوعاصمتهافلسطيندولةقيامإعالن:هوالوطنيواحلاسماألولالقرارإن

أجيالهوتضحياتفلسطين،وطنهيفالفلسطينيالعربيللشعبوالقانوينوالتاريخي،الطبيعي،احلقإىلاستناداً
التيالدوليةالشرعيةقوةومنالعربية،القممقراراتمنانطالقاًوكذلك.واستقاللهوطنهمحريةعندفاعاًاملتعاقبة
املصير،تقريريفحلقهالفلسطينيالعربيالشعبمنوممارسة،1947عاممنذاملتحدةاألممقراراتجتسدها

.املتتاليةلقراراتكموطبقاًأرضه،فوقوالسيادةالسياسي،واالستقالل
األمموثائقمنرسميةوثيقةأصبحوقدالدولية،األسرةأمامالتاريخياإلعالنهذاأكرروأنا–ويهمني

وممارسةاالحتالل،لدحرحتقيقهيتمحتىالعملعننتوقفولنعنه،لنارجعةالالقرارهذابأنأؤكدأن–املتحدة
والثقافية،الوطنيةويتهمهفيهايطورونكانوا،أينماللفلسطينيينفلسطيندولةدولته،يفلسيادتهشعبنا

ظليفاإلنسانية،وكرامتهموالسياسية،الدينيةمعتقداتهمفيهاوتصاناحلقوق،يفالكاملةباملساواةويتمتعون
واحتراماألقلية،حقوقاألغلبيةورعايةاألحزاب،وتكوينالرأي،حريةأساسعلىيقومبرملاينديمقراطينظام

أوالعرقأساسعلىالعامةاحلقوقيفالتمييزوعدمواملساواة،االجتماعيالعدلوعلىاألغلبية،قراراتاألقلية
الوفاءأساسوعلىاملستقل،والقضاءالقانونسيادةيفرضدستورظلويفوالرجل،املرأةبينأواللون،أوالدين

.القرونعبرناألديابينالسمحوالتعايشالتسامحيفواحلضاريالروحيفلسطينلتراثالكامل
للتطوروطموحاً وحضارة،تراثاً،العربية؛أمتهمنجزءوشعبهاعربية،دولةهيفلسطيندولةإن
العامليواإلعالناملتحدة،األمموبمبادىءالعربية،الدولجامعةبميثاقتلتزموالتحرر،والوحدةاالجتماعي،

.االنحيازعدموبمبادىءاإلنسان،حلقوق
منوالشعوب،الدولجميعمعستعمل،وإنهاالسلمي،التعايشبمبادىءملتزمةللسالم،بةحمدولةإنها

.احلقوقواحترامالعدلعلىقائمدائمسالمحتقيقأجل
وقراراتها،املتحدةاألمممليثاقوفقاًالسلميةبالطرقواإلقليميةالدوليةاملشاكلبتسويةتؤمندولة

سالمةأوالسياسي،واستقاللهاأراضيهاسالمةضدباستعمالهاأواإلرهاب،أوالقوةأوبالعنفالتهديدوترفض
.واستقاللهاأراضيهاعنالدفاعيفالطبيعيبحقهااملساسدونأخرى،دولةأيةأراضي

دولة–الرئيسسيادةيا–هيتلك.العدلإىلثابواأوعدلواملناألمانغيريحملالالغدبأنتؤمندولة
عاملصياغةيفوتبدعلتشاركالعامل،دولبينمكانهاتأخذكيجتسيدها،علىوسنعملقيامهاأعلناالتيفلسطين

كلفوقد.اللهبإذنفرصةبأقرباملؤقتةحكومتهالدولتناوسيكونبالسالم،وينعمالعدليسودهحر
اتخذالقرارهذاجتسيدأجلومن.تشكيلهاحليناملؤقتةمةاحلكوهذهمهامتويلالتنفيذيةاللجنةالفلسطينيالوطني
التسويةمسيرةيفاجلاداملضيعلىعزمنايؤكدمماأهمهاإىلاإلشارةيهمنيقراراتجملةالوطنيجملسنا
.إجناحهاسبيليفاجلهدأقصىوبذلالعادلة،السلمية

وجوهرها،األوسطالشرقبقضيةواخلاصالدويلاملؤتمرانعقادضرورةعلىالوطنيجملسناأكدلقد
الصراعأطرافوجميعاألمن،جملسيفالعضويةدائمةالدولوبمشاركةاملتحدة،األممإشرافحتتفلسطين،قضية
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املساواة،قدموعلىالفلسطيني،للشعبالوحيدالشرعياملمثلالفلسطينيةالتحريرمنظمةفيهابمااملنطقة،يف
والسياسيةالوطنيةاحلقوقوضمان،338و242األمنجملسقراريعدةقاعلىينعقدالدويلمراملؤتأنباعتبار

.املصيرتقريريفحقهمقدمتهاويفالفلسطيني،للشعباملشروعة
التيوالعربيةالفلسطينيةاألراضيجميعمنإسرائيلانسحابضرورةعلىالوطنيجملسناأكدكما

والضم،اإلحلاقإجراءاتجميعوإلغاءالفلسطينية،الدولةوإقامةالعربية،القدسفيهاابم،1967عاماحتلتها
القممأقرتهماوهو،1967عاممنذوالعربيةالفلسطينيةاألراضييفإسرائيلأقامتهاالتياملستعمراتوإزالة

.واجلزائربفاسالعربيةالقمميفوخاصةالعربية،
العربية،القدسفيهابمااحملتلة،الفلسطينيةاألراضيوضعإىلالسعيضرورةعلىالوطنيجملسناوأكد

الدويل،املؤتمرأعمالإلجناحمؤاتمناخولتوفيرشعبنا،حلمايةحمدودة،لفترةاملتحدةاألممإشرافحتت
ورضىبقبولوسط،األالشرقيفودوالًشعوباًللجميعوالسالماألمنوحتقيقشاملةسياسيةتسويةإىلوالوصول
القراراتكذلكأكدتهماوهذااألراضي،هذهعلىالفعليةسلطاتهاممارسةمنفلسطيندولةولتمكينمتبادلين،

كما.املتحدةاألممقراراتوفقالفلسطينيينالالجئينقضيةحلعلىكذلكجملسناوأكدالعربية،القممعنالصادرة
كمااألديان،جميعألتباعفلسطينيفاملقدسةاألماكنيفالدينيةالشعائروممارسةالعبادةحريةضمانعلىأكد
والفلسطيني،األردينالشقيقينالشعبينبينواخلاصةاملميزةالعالقةبشأنالسابقةقراراتهعلىالوطنيجملسناأكد
أساسوعلىكونفدرالية،سسأعلىستكونالهاشميةاالردنيةواململكةفلسطيندولةبيناملستقبليةالعالقةوأن

.بينهمااحليويةواملصالحالتاريخيةللروابطتعزيزاًالشقيقين،للشعبينواحلرالطوعياالختيار
جميعبينوالسالم،األمنترتيباتويضمناألمنجملسيضعأنضرورةعلىتأكيدهجددولقد

.املنطقةيفبالصراعاملعنيةالدول
مضمونهامنواضحهوكما–تعكسالقراراتهذهأنإىلأشيرأن–الرئيسيادةسيا–هناويهمني

األسرةوحرصالدويل،التوافقملناخالعميقينوتقديرناوفهمناواحلرية،بالسالمالراسخةقناعتنا–وصياغتها
هذهتعكسكمااع،الصرألطرافاألساسيةواملصالحللمطالبتستجيبمتوازنة،حلولإىلالوصولعلىالدولية

جملسعبروضمانهاتأمينهاوضرورةعليها،وحرصهالسالمقضيةمنالفلسطينياملوقفجديةمدىالقرارات
.املتحدةاألممرعايةوحتتاألمن

تسوقهاكانتالتيوالذرائعاملسبقة،واملواقفاحلججكلعلىواحلازمالواضحالردحتملالقراراتهذهإن
.الفلسطينيةالتحريرمنظمةوسياسةموقفحولالدول،بعض

منيصوتالفلسطيني،الوطنييفممثليهخاللومنبانتفاضته،شعبنافيهكانالذيالوقتويف
حللالدوليةالعالقاتيفاجلديدةاالنفراجحقبةتعززهالذيالسائداالجتاهمعجتاوبهعلىمؤكداًالسالم،أجل

والتعصبوالتوسعيةالعدوانيةالنزعاتتغذيكانتاإلسرائيليةاحلكومةفإنالسلمية،لوسائلباالعامليةالنزاعات
.شعبناحلقوقوالتنكرالعدوانبخيارتمسكهالتؤكدالديني،

إرادةمعتنسجمومسؤولة،واضحةسياسيةمواقفجهته،منصاغ،الفلسطينياجلانبإن
الشجاعالدويل،الدعمهذايفوليس.أعمالهوإجناحللسالمالدويلاملؤتمرعقدعلىاملساعدةسبيليفوذلكالدويل،

معوانسجامهاقراراتنا،ومصداقيةمسارناصوابعلىالساطعالدليلإالفلسطين،بدولةباالعترافواملشكور،
.للسالماحملبةالعامليةاإلرادة

اإلدارةفإنوقراراتنا،موقفناوتأييدشرحإىلبادرتلتيااحلرة،األمريكيةلألصواتالكبيرتقديرناومع
البمواقفاإلقراروحدنا،عليناتفرض،زالتوالالصراع،أطرافبينموحدبمعيارملتزمةغيرزالتالاألمريكية

.الدويلاملؤتمرإطارداخلواحلوارالتفاوضقبلحسمهايمكن
للردالوحيداملدخلهومتبادل،أساسعلىواحلقوقباملساواةالصراعلطريفاإلقرارأنأذكر،أنويهمني

فإنأصحابها،نواياتعكساألرضعلىاملمارسةالسياساتكانتوإذا.تصدرجهةأيةمنالتساؤالتجميععلى
مامأاملصير،هذاومستقبلمصيرهعلىطمـأنتهإىلالهادفةالتساؤالتوطرحبالقلق،األجدرهوالفلسطينيالطرف

.النوويةاألسلحةفيهابمااألسلحة،بأحدثاملدججةإسرائيلدولة
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الرئيس؛السيد
االحتاللمقاومةيفالشعوبحقتؤكدالتياملتحدة،األممبقراراتالتزامهالوطنيجملسناجددلقد

أنواعه،بكلرهابلإلرفضهوجدد.استقاللهاأجلمنالنضاليفوحقهاالعنصري،والتمييزواالستعماراألجنبي
عاماجلزائريفالعربيةالقمةوقراراخلصوص،بهذاالسابقةبقراراتهالتزامهمؤكداًالدولة،إرهابذلكيفبما

القاهرةإعالنيفوردوبما،1985للعام40/61ورقم،1987للعام159/42رقماملتحدةاألمموقراري،1988
.وصاخلصبهذا7/11/1985بتاريخالصادر

التحريرملنظمةكرئيس–فإننيذلكومعفيه،لبسوال–الرئيسسيادةيا–واضحموقفهذاإن
أماميأرىمنجميعذاته،الوقتيفوأحييأشكاله،بكلاإلرهابأدينأنني:أخرىمرةهنامنأعلن–الفلسطينية

وهماالستعمار،نيرمنبالدهمحتريرعاركمأثناءباإلرهاب،ومستعمروهمجالدوهماتهمهمممنالقاعةهذهيف
.واحلريةالعدلوقيمملبادىءاخللصواألوفياءلشعوبهم،األمناءالقادةاليوم

الشهيدنائبيالعمر،رفيقاملقدمةويفواإلرهابيين،اإلرهابأيديعلىالشهداءمنسقطملنإجاللوحتية
والقرىواملدنواألماكناملواقعخمتلفيفشعبنالهاتعرضالتياملذابحوشهداءالوزير،خليلالرمز

.اللبنايناجلنوبويفوالقطاع،الضفةيف

الرئيس؛سيادة
األعضاء؛السادة

الركب،يتقدمونوأطفالناشعبناجماهيرهيوهااالنتظار،يحتمليعدملالفلسطينيوطننايفاملوقفإن
املستقلاحلروطنهميفالسالمقواعدوإرساءاحملتل،إجالءأجلمنيومياً دونيستشهوهماحلرية،مشاعلحاملين

االعتباربعينآخذينالواقعية،أساسعلىقراراتهمنانطلقالفلسطينيالوطنيفإنلذلك.كلهااملنطقةويف
.بينهماالتسامحمناخوتوفرواإلسرائيليين،الفلسطينيينظروف

منأكثرفمنذ.واستثنائيةتاريخيةمسؤوليةهيوحقوقهشعبناقضيةجتاهاملتحدةاألمممسؤوليةإن
وأخرىفلسطينية،عربيةواحدة.فلسطينيفدولتينإقامة،181رقمللقراربناءاملتحدةاألممقررتعاماً،أربعين
الشرعيةشروطيوفرزالماارالقرهذاأنبشعبنا،حلقالذيالتاريخيالظلموبرغماليوم،نرى،ونحن.يهودية
.الوطنيواالستقاللبالسيادةالفلسطينيالعربيالشعبحقتضمنالتيالدولية

األطرافجميعجانبمناستثنائياًجهداًيتطلباملنطقة،يفالسالمعمليةوتيرةتسريعفإنلذلك،
يتحمالناللذينالسوفياتي،واالحتادةاألمريكياملتحدةالوالياتبالذكر؛وأخصالدولية،واألطرافاملعنية،

.منطقتنايفالسالمقضيةجتاهكبيرةمسؤولية
يفوهامحيويالدولية،والهيئاتالكتلوكلاألمن،جملسيفالدائمينواألعضاءاملتحدة،األممدورإن

.املرحلةهذه
الفلسطينية،التحريرملنظمةتنفيذيةالللجنةرئيساً بصفتيالتالية،الفلسطينيةالسالمبمبادرةأتقدملذا،

:فلسطينلدولةاملؤقتةاحلكومةمهامحالياًتتوىلالتي
العاماألمينإشرافوحتتاألوسط،الشرقيفللسالمالدويلللمؤتمرالتحضيريةاللجنةلعقداجلادالعمليتمأن:أوالً

وتفضلالدول،منالعديدأيدهايوالتميتران،–غورباتشيوفالرئيسينمبادرةعلىبناءًوذلكاملتحدة،لألمم
ميعجتؤيدهالذيالدويلاملؤتمرلعقدتمهيداًلكوذاملاضي،سبتمبرأواخريفجمعيتكمعلىبعرضهاميترانالرئيس

.إسرائيلحكومةباستثناءالعامل،دول
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مؤقتإلشرافالعمليتمأن:نرىفإنناالدولية،وبالشرعيةاملتحدةلألمماحليويبالدورإيماننامنانطالقاً:ثانياً 
علىنفسهالوقتيفوتشرفشعبنا،حلمايةدوليةقواتووضعاحملتلة،الفلسطينيةأرضناعلىاملتحدةلألمم

.بلدنامناإلسرائيليةالقواتانسحاب
–العربيالصراعأطرافبينةشاملسلميةلتسويةللوصولستعملالفلسطينيةالتحريرمنظمةإن:ثالثاً

الشرقيفللسالمالدويلاملؤتمرإطاريفاألخرى،والدولوإسرائيلفلسطيندولةذلكيفماباإلسرائيلي،
حقواحترامالوطني،واالستقاللالتحرريفشعبناحقوخاصةصالح،املوتوازناملساواةيحققبمااألوسط
.338و242للقرارينووفقاًجميع،للواألمنوالسالمالعيش

االتفاقحيتيمماالعادل،احللنحوأساسياً شوطاً قطعنانكونالدويل،املؤتمراخلداألسسبهذهاإلقرارحالويف
.والسالماألمنترتيباتكلعلى

الرئيس؛السيد
تقريريفاملشروعةوطنيةالحقوقهنيلعلىيحرصمابقدرالفلسطينيشعبناأنواضحاً،يكونأنأرجو

هذهلتحقيقالسلميةاملسيرةعلىيحرصفإنهالفلسطينية،دولتهأرضعناالحتاللوإزالةوالعودةاملصير
.وقراراتهاميثاقهاووفقاملتحدةاألممبرعايةالدويل،املؤتمرإطاريفاألهداف،

املعاناةهذهطولبسببأكبر،بحماسةربماواألرض،شعوبكلمثلالسالمإىليتوقشعبإننا:أؤكدوإين
طبيعية،بحياةالتمتعمنحرمانهوبسببوأطفالنا،شعبنايحياهاالتياحلياةقسوةوبسببالسنوات،هذهطوال
.القاسيةاليوميالعيشومعاناةوالتشرد،النفسوعذابواملآسياحلروبعنبعيداً

ولتتشابكالدويل،االنفراجوأجواءالسلمي،التعايشسياسةوالزيتونلغصناملؤيدةاألصواتفلترتفع
ودماراألرواح،آالفتضحياتوكلفتعمرها،طالملأساةحداًتضعتعوض،القدتاريخيةفرصةعندفاعاًاأليدي
.واملدنالقرىمئات

.واحلريةالوطنشجرةمنقلوبنايفيتفرعفألنهالسالم،بغصنيدنانمدإذوإننا؛

الرئيس،سيدال
األعضاء؛السادة

.العدلعلىالقائمالسالماحلقيقي؛السالملنصنعيديباسطاًشعبنا،باسملكمأتيتلقد
السالم،هذالنصنعاملتحدة،األممإشرافحتتهناإىليأتوابأنإسرائيلقادةأطالباملنطلقهذاومن

وأطرافدولجلميعيريدهكمالدولتهاألمنويريدوالسالم،ريةواحلالكرامةيريدشعبناإن:لكمأقولكمالهموأقول
.اإلسرائيلي–العربيالصراع

الديمقراطيةقوىمقدمتهمويفوشرائحهم،وقواهمفئاتهمبكلاإلسرائيليينإىلبالتخصيصأتوجهوهنا
منذاملتواصلةاحلروبشبحعنوبعيداًالسالم،لنصنعوالتخويف،اخلوفعنبعيداًتعالوا:لهموأقولوالسالم،

أطفالناإالوقودهايكونلنالتيالقادمة،احلروببانفجارالتهديدعنوبعيداًالصراع،هذاأتونيفعاماًأربعين
والقهراالحتاللعنبعيداًالدمار،وأسلحةالقوةغطرسةعنبعيداًالشجعان،سالمالسالم،لنصنعتعالوا.وأطفالكم

.والتعذيبوالقتلوالذل
يفلله".فلسطينأرضالسالم،أرضعلىالسالملنقيم،"سواءكلمةإىلتعالواالكتابأهليا":قل

يفربنافحييناالسالم،يرجعوإليكالسالمومنكالسالمأنتاللهم"،"املسرّةالناسويفالسالماألرضوعلىاألعايل
".السالمدارداركاجلنةوأدخلناالسالم
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دولتناعلمأرىاملقدسة،حجارتكميفالوطنأرىوإينآت،آتوالنصرآت،آتالفجر:لشعبناأقولوأخيراً،
.احلبيبالوطنروابيفوقيرفرفالفلسطينية

وبركاتهورحمتهعليكموالسالموشكراً،



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


