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 ياسر عرفات يف اجللسة االفتتاحية الفلسطيني خطاب الرئيس

  1]مقتطفات[ ملؤتمر القمة العربي الطارىء يف بغداد
 

  28/5/1990بغداد، 
  

  
  خطاب األخ الرئيس ياسر عرفات

  رئيس دولة فلسطين
  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  يف مؤتمر القمة العربية االستثنائية
  اجلمهورية العراقية –املنعقد يف بغداد 
28/5/1990  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  "ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحلق وأنت خير الفاحتين"

انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويُتمّ نعمته عليك ويهديك "
  ".صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا

  
  الله العظيم صدق

  
  األخ الفارس الرئيس صدام حسين

  األخوة امللوك والرؤساء واألمراء العرب
أن تستضيف هذا  –يا أخي الفارس  –أن نلتقي اليوم يف بغداد، بعدما تمنيت عليك   

توى الرفيع من املسؤولية ومن االستجابة داء وجاءت االستجابة على هذا املساملؤتمر، فلبّيت الن
واجب القومي، يعني أن نقف على األرض الصلبة، على صخرة التصدي ملا يواجهنا من اىل نداء ال

 أمدٍ  ذبي اجلديد، كما مل نقرأها منخماطر التحدي، وأن نقرأ الصفحات األوىل من كتاب األفق العر
  .بعيد
......  

  األخ الرئيس الفارس
  األخوة امللوك والرؤساء واألمراء العرب

تصر على انتهاج سياسة الغطرسة، واحتقار ارادة اجملتمع ان احلكومة االسرائيلية،   
الدويل، وبتشجيع من الواليات املتحدة األمريكية وجهت اىل الشعب الفلسطيني، واىل األمة العربية، 
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احملتلة، وتوطينها باملهاجرين اليهود، من االحتاد  تصعيداً عدوانياً جديداً بتهويد األرض
  .وفياتي ودول أوروبا الشرقية وغيرها، األمر الذي يشكل تهديداً متصاعداً لألمن القومي العربيالس

السياسة االسرائيلية واحلركة ان هذه الهجرة التي حتتل املرتبة األوىل من أولويات   
السافر والتواطؤ املفضوح، باغالق أبواب أمريكا وغيرها الصهيونية العاملية وبالدعم األمريكي 

ارض اسرائيل "أمام املهاجرين، تشكّل حماولة جديدة الحياء الفكرة اخلرافية الصهيونية، وحلم 
، واذا كانت هجرة املواطن حقاً من حقوق االنسان، فإن هذا احلق ينتهي عندما يبدأ حق "الكبرى

، أن املتحمسين يف الغرب للدفاع عن حق االنسان اليهودي يف الهجرة. انسان آخر أو شعب آخر
مطالبون بالكف عن التواطؤ على حق االنسان الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، الذي ينتهك يومياً 

من أجل توطين املهاجر اليهودي على أنقاض . على أرض فلسطين، تارة بالقتل وتارة باالقتالع
  .االنسان الفلسطيني، تمهيدا لتشريد الشعب الفلسطيني من وطنه

دركون املعنى احلقيقي لتهجير اليهود السوفيات، قسراً، اىل سنان، ياالن حكماء حقوق إ  
أرض فلسطين، إنه احتالل األرض الفلسطينية، ومكان احلق الفلسطيني، ومورد حياة الفلسطيني، 
وتفريغ الوطن الفلسطيني من شعبه العربي وخلق أمور واقعة ال تعرقل فقط االمكانية العملية 

يلي على أساس الشرعية الدولية، وعلى أساس مشروع السالم االسرائ –لتسوية الصراع العربي 
العربية  األراضيالعربي، بل تخلق الشروط الديمغرافية والعملية لالمتداد االسرائيلي التوسعي، الى

ويف هذا السياق يقف اجملاهدون الفلسطينيون، اليوم، مع أخوانهم اجملاهدين اللبنانيين . اجملاورة
اجلنوب اللبناين، يف مواجهة الغارات اجلوية، والقصف البري والبحري يف الرباط الثاين يف 

االسرائيلي على القرى واملدن اللبنانية واخمليمات الفلسطينية، وهم بذلك يدافعون عن عروبة 
  .اجلنوب اللبناين، وعن أرض اجلنوب التي وصلت إليها أمواج الهجرة اليهودية عبر املستوطنين

ين اليهود، ال تقام على األرض الفلسطينية احملتلة فقط، بل تقام ان مستوطنات املهاجر  
تنبه من يحتاج منا اىل تنبيه أيضا على كل األراضي العربية احملتلة، السورية واللبنانية، لكي 

أليس هذا يدفعنا . جديد، اىل أن هجرة اليهود السوفيات، هي تهديد لألمن القومي العربي برمته
لشؤون األمن القومي، ولرصد فورا كقادة لألمة العربية، التخاذ قرار بتشكيل جملس متفرغ 

وأن يجتمع .. اخملاطر التي تهدد األمن القومي، سواء كانت هجرة أو تسلح أو توزيع مياه أو سرقتها
  .هذا اجمللس يف مدة أقصاها شهران من تاريخه

، التي وافقت عليها الواليات املتحدة؟ وماذ وماذا بشأن القرارات الدولية: وهنا نتساءل  
قانون "وهل يلغي . بشأن حق العودة للفلسطينيين، املنصوص عليه يف قرارات هيئة األمم املتحدة

الذي أصدرته الشرعية الدولية؟ هل القانون " حق العودة"الذي سنه الكنيست االسرائيلي " العودة
مما تلزمها الشرعية الدولية؟ لقد صار همها األساسي، هو  االسرائيلي يُلزم الواليات املتحدة بأكثر

استخدام الفيتو لتعطيل هذه الشرعية الدولية دفاعا عن اسرائيل، عن جرائم اسرائيل، عن مذابح 
  .اسرائيل، وعن االحتالل االسرائيلي

ية ألن حتدد األمة العربية عالقاتها السياسية واالقتصاد –أيها األخوة  –لقد آن األوان   
اليهودية اىل األرض الفلسطينية مع دول العامل، يف ضوء موقف هذه الدول من قضية الهجرة 

والعربية، التي ستؤدي اىل التوسع االسرائيلي يف األرض العربية، ومن هنا، فإن علينا استخدام 
كافة األسلحة، بما فيها سالح العقوبات وسالح املقاطعة االقتصادية، والضغط السياسي 
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على األرض العربية يف عملية االعتداء عنوي، على الدول واملؤسسات والشركات التي تشارك وامل
  .واحلق العربي يف هذا اجملال

ولقد حظي مشروع السالم الفلسطيني، . ان رسالتنا اىل العامل، هي رسالة حرية وسالم  
لقد . األسرة الدوليةالذي هو مشروع سالم عربي، قائم على الشرعية الدولية، بأوسع التأييد من 

ما يف  قاء العرب، ومع الدول الصديقة، كلبذلت منظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع األش
وسعها من أجل الوصول اىل السالم العادل، القائم على أساس حتقيق حق الشعب العربي 

  .سالفلسطيني باالستقالل واقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القد
  

...........  
   

 



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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


