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لرئيس املصري عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة، يؤكد لكلمة 

1TP0Fفيها أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب األساسية

∗
 

.٢٠١٤ / ١٠ / ١٢القاهرة،   

 

 فلسطين،رئيس دولة ... فخامة الرئيس حممود عباس 

 ،أصحاب السمو واملعايل

 السيدات والسادة،

ب بكم على أرض مصر، بيت العروبة، وأن أنقل لكم حتية شعب البداية أن أرحّ  يطيب يل يف

بادرت  يستجابتكم لهذه الدعوة التار يعتز بحضوركم اليوم إىل القاهرة، ويقدّ يمصر العظيم الذ

نؤكد تضامننا جميعاً مع  يبتوجيهها إليكم جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج الصديقة، لك

بل لتوفير الدعم الالزم لقيادته حمنته، وحتى نتفق معاً على أفضل السُّ  شعب فلسطين الشقيق يف

زءاً أصيالً كان وسيظل ج يالذ ،جهودهما إلعادة إعمار قطاع غزة الشرعية وحلكومته الوطنية يف

ع شعبها بكامل حقوقه املشروعة على كل بقعة نتطلع إىل استقاللها وتمتّ يمن دولة فلسطين الت

 .من أراضيها

 السيدات والسادة،

انطلقت منذ اندالع  ييُمثل هذا املؤتمر خطوة هامة ال غنى عنها لدعم اجلهود املصرية الت

ولية حقن الدماء واحلفاظ على أرواح ؤا مسغزة، فلقد حملت مصر على عاتقه األزمة األخيرة يف
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رات الشعب الفلسطيني، وواصلت مساعيها دون كلل منذ أن الفلسطينيين األبرياء وصيانة مقدّ

أعلنت مبادرتها لوقف إطالق النار، حيث رعت عدة جوالت تفاوضية خالل واحد وخمسين يوماً 

يف التوصل إىل وقف  ـا ا�لصة رغم الصعاب التي أعاقت جهوده ـمن القتال، إىل أن جنحت 

كما استمرت جهود مصر . املاضي ]آب[ السادس والعشرين من أغسطس شامل إلطالق النار يف

ملتابعة ذلك اإلجناز لضمان تثبيته، وهو ما حتقق من خالل دعوتها الطرفين الفلسطيني 

اضي للتوصل إىل الشهر امل واإلسرائيلي إىل استئناف املفاوضات غير املباشرة بالقاهرة يف

تفاهمات حول القضايا املعلقة، وتوافقهما على مواصلة املفاوضات خالل النصف الثاين من 

 .الشهر اجلاري

وليتها جتاه ؤوبالتوازي مع ذلك، عملت مصر على رأب الصدع الفلسطيني من منطلق مس

ىل تفاهمات حول رعاية جهود املصاحلة الوطنية وإنهاء االنقسام، وأثمرت مساعيها عن التوصل إ

قضايا املصاحلة، األمر الذي يعزز عودة السلطة الفلسطينية إىل قطاع غزة وممارسة حكومة 

ولياتها نحوه، تأكيداً لوحدة األراضي الفلسطينية حتت راية واحدة وعنوان ؤالتوافق الوطني ملس

 .وحيد للشرعية

ل البعد اإلنساين عبر ومل تكتفِ مصر بأن تمارس دورها سياسياً، بل امتد جهدها ليشم

باإلضافة .. توفير احتياجات األشقاء الفلسطينيين من املؤن الغذائية واألدوية واملستلزمات الطبية

إىل توفير العالج للجرحى واملصابين باملستشفيات املصرية، وستظل مصر ملتزمة بوفائها 

ة حقيقية تؤكد بهما وأخوّللشعب الفلسطيني وبمساندة قضيته العادلة، تعبيراً عن مواقف أصيلة 

 .مصر أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب األساسية

إن ما قامت به مصر على تلك األصعدة يؤسس أرضية مناسبة لتفعيل التحرك الدويل 

العاجل واملطلوب، بالتنسيق والتعاون مع احلكومة الفلسطينية، إلعادة اإلعمار وإصالح األوضاع 

 فعملية إعادة اإلعمار وتلبية احتياجات املواطنين يف. فتها األزمة األخيرةخلّ ياملأساوية الت

التهدئة الدائمة، وممارسة السلطة الوطنية : قطاع غزة تستند إىل حمورين أساسيين وهما

ق نخذل الشعب الفلسطيني الذي يُعلّ وأالّ ،القطاع، وعلينا جميعاً أن نرتكز عليهما لصالحياتها يف

 .ملؤتمر آماالً كبيرة، لكنها أكثر تواضعاً إذا ما قيست بإمكانيات ا�تمع الدويلعلى هذا ا
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 السيدات والسادة،

ه دون شك رسالة هامة إىل شعب فلسطين وإىل املنطقة إن انعقاد هذا املؤتمر يوجّ 

دعم وهذه الرسالة ال تتعلق فحسب بالتعاطف واملؤازرة واالستعداد لبذل ال. وا�تمع الدويل بأسره

واملساندة، لكنها تتناول أيضاً ضرورة وضع حد الستمرار الوضع القائم، وعلى استحالة العودة 

وتلك كلها استخالصات صحيحة، يعززها . إليه، أو حماولة حتقيق استقرار مؤقت لن يدوم طويالً

ل إىل اقتناعنا جميعاً بأن الطريق الوحيد الستدامة السلم واألمن لكل شعوب املنطقة هو التوص

سبعينيات القرن  بدأتها مصر يف يتسوية عادلة ودائمة وشاملة، استكماالً ملسيرة السالم الت

 .املاضي

فال بديل عن هذه التسوية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني التفرغ للبناء دون أن يخشى 

الفلسطينيين من خفى عليكم أن استمرار حرمان كما أنه ال يُ. تدمير ما بناه بسواعده وبدعمكم

عون الدفاع عنها، لزرع بذور االستعداء والشقاق ن يدّر الذرائع ملَحقوقهم املشروعة طاملا وفّ

والختالق احملاور وحملاولة فرض الوصاية على شعب فلسطين الشقيق بدعوى دعمه لتحقيق 

اة الشعب وبالتايل، فإن علينا أن نعمل لكي نحرم كل هؤالء من فرصة استغالل معان. تطلعاته

كنا بالقيم واملبادئ اإلنسانية وبالقانون ذات الوقت لنؤكد تمسّ  الفلسطيني لتحقيق أغراضهم، ويف

 .نتمسك جميعاً بها يوالشرعية الدولية الت

 السيدات والسادة،

 يلقد ساهمت مصر ودعمت بشكل إيجابي كل املبادرات والتحركات الصادقة الت

ومن هذا املنطلق، أعربت . وسط على أسس عادلة وسليمةالشرق األ استهدفت حتقيق السالم يف

 يكية وآخرها تلك التيربذلتها الواليات املتحدة األم يعدة مراحل عن تقديرها للجهود الت مصر يف

كما أنها دأبت أيضاً على التحذير من عواقب تزايد التوتر . املاضي] نيسان[ريل أبشهر  رت يفتعثّ 

ل إنذاراً خطيراً لكل األطراف من دالع القتال يف قطاع غزة، والذي مثّ والتصعيد غير املبرر قبل ان

 .نزالق إىل دائرة العنف والتدميرعواقب اال
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حتيط بمنطقتها، ومن منطلق دورها التاريخي  يإن مصر، إذ تدرك ا�اطر والتحديات الت

بإرادة وتصميم واإلقليمي ورؤيتها القائمة على مبادئ ثابتة وقيم راسخة، لتدعو إىل السعي 

هها لقادة وزعماء الدول فحسب، لكنني وهذه دعوة ال أوجّ . لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة

كابدت ويالت احلروب، وحزنت  يحريص على أن تسمعها شعوب املنطقة كلها، تلك الشعوب الت

 يومن هنا فإنني أناد. د اجلرحى وتسمع أنين املصابينزالت تضمّ لسقوط الضحايا، وما

لقد حان الوقت إلنهاء الصراع دون إبطاء، للوفاء باحلقوق، إلقامة : اإلسرائيليين شعباً وحكومة

أنكم جميعاً تشاركونني النداء إىل كل أم وأب،  كما أثق يف. الرخاء ويُحْصَد األمان العدل حتى يعمّ

ق حقيقية إسرائيل، كي جنعل من هذه اللحظة نقطة انطال فلسطين ويف إىل كل طفل وشيخ، يف

 يتلك ه. لتحقيق السالم الذي يضمن االستقرار واالزدهار، ويجعل حلم العيش املشترك حقيقة

م علينا أن يكون ميراثنا تضعها املبادرة العربية للسالم الذي نتطلع إليه، والذي يحتّ يالرؤية الت

 .لألجيال القادمة

 السيدات والسادة،

د تقدير جمهورية مصر العربية ومملكة خرى على أرض مصر، وأجدب بكم مرة أُ أرحّ

النرويج الصديقة الستجابتكم لدعوتهما، وأتمنى خملصاً أن تكون نتائج هذا املؤتمر على قدر 

كما أؤكد لكم استعداد مصر لتقديم كل دعم . عات وآمال شعب فلسطين وشعوب املنطقة بأكملهاتوقّ

ول ؤساقاً مع دورها التاريخي واملسيل؛ اِتّممكن بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وا�تمع الدو

 .وإقراراً ملبادئ احلق والقانون والشرعية ،إزاء أمتها ومنطقتها

 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


