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  الرابعة  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام الدورة
  واخلمسين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  ]مقتطفات[ .23/9/1999، نيويورك
  

  
  [.......]  
آتي إليكم اليوم، أنتم ممثلي اجملتمع الدويل، للسنة الثانية على التوايل، ساعياً الستمرار دعمكم، من أجل   

صرف للشعب الفلسطيني، خاصة يف هذه املرحلة الدقيقة واحلساسة، التي تفصلنا عن إجناز احلقوق غير القابلة للت
  .إعالن دولتنا الفلسطينية املستقلة، وبسط سيادتها على أرضنا احملررة

  [.......]  
وأيضاً فإن احلكومة اإلسرائيلية مطالبة وبشكل فوري وحاسم أن تتوقف عن جميع إجراءاتها املناقضة   

واثيق الدولية، واملدمرة لفرص حتقيق السالم، ويف مقدمتها النشاطات االستيطانية ومصادرة للقرارات وامل
إن . يف منطقة القدس الشريف وحولها، وحصار مدينة بيت حلم، ويف بقية األراضي الفلسطينية ةاألراضي، خاص

توقيع مذكرة شرم الشيخ،  استمرار هذه املمارسات االستيطانية سيشكل إجهاضاً لآلمال والتوقعات التي ولدها
اجلاري، وذلك لنكمل سوياً مع شريكي اجلديد ] سبتمبر[أيلول  13ونسفاً حملادثات الوضع النهائي التي انطلقت يف 

السيد براك مسيرة سالم الشجعان، الذي بدأناه مع شريكي الراحل يتسحاق رابين، الذي دفع حياته من أجل هذا 
  .يرس لشرق أوسط جديدالسالم وكذلك مع شريكي شمعون ب

ولذا فإننا نتطلع لرؤية تغيير حقيقي وملموس يف مواقف وأعمال اجلانب اإلسرائيلي ليفتح الباب قوالً   
وفعالً أمام حتقيق السالم العادل والشامل، سالم الشجعان، الذي يوفر للشعب الفلسطيني حقه يف تقرير مصيره 

ريف وحق الالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل وطنهم، تنفيذاً لقرار وإقامة دولته املستقلة، وعاصمتها القدس الش
  .الذي ينص على حق الالجئين يف العودة إىل ديارهم وتعويض من ال يرغب يف العودة 194اجلمعية العامة رقم 

  السيد الرئيس،  
جتسيد حق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، إنما يوفر إن   

 الضمانة األكيدة لسالم وطيد يف الشرق األوسط، ويجسد كذلك ميثاق األمم املتحدة وقراراتها على مدى خمسين
ة وهي إسرائيل ودولة عربية وهي دولة يهودي: الذي أقر قيام دولتين يف فلسطين 181عاماً، بداية بالقرار الدويل 

إن حقوق الشعوب ال تسقط بالتقادم أو بالقهر، وقد برهن شعبنا على مدى هذه السنوات الطوال أنه جدير . فلسطين
وقد حان الوقت للمجتمع الدويل ممثالً باجلمعية العامة أن يؤكد على . باحلياة وباحلرية وجدير بالدولة املستقلة

  .جتسيدههذا احلق ويعمل على 
  [.......]  
ولكي يكتمل السالم ال بد من أمرين أساسيين، أولهما هو ضرورة التوصل إىل التسوية النهائية على كافة   

املسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، على أساس التطبيق الكامل والدقيق لقرارات الشرعية الدولية، خاصة 

                                                 
 " 23/9/1999، )غزة)" (اإللكترونية(وفا  . 
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هما تقديم الدعم واملساعدة االقتصادية الكافية من قبَل اجملتمع وثاني. 425و 338، 242قرارات جملس األمن 
الدويل لتحقيق وضع اقتصادي أفضل، والتوصل إىل حتقيق الرخاء يف املنطقة، ويف مقدمة متطلبات ذلك انتشال 

ات االقتصاد الفلسطيني من احلالة املزرية التي سببتها سنوات االحتالل الطويلة حتى يصبح ممكناً بناء عالق
وال بد يل هنا من شكر الدول املانحة التي قامت وتقوم بتقديم مساعدات . تعاون اقتصادي على صعيد املنطقة

هامة للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، للتغلب على الصعوبات الهائلة التي واجهتنا منذ قيام السلطة 
ية السابقة على املناطق الفلسطينية ملدد طويلة، الوطنية بسبب اإلغالق واحلصار الذي فرضته احلكومة اإلسرائيل

ا عمق حالة الدمار الشامل لالقتصاد الفلسطيني، حيث ال زال شبح الفقر والبطالة يهدد قدراتنا االقتصادية ممّ
  .وخططنا إلعادة اإلعمار والبناء والتنمية

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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