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  بمناسبة عباس حممود الرئيس كلمة
  الثاين الفلسطيني التشريعي اجمللس أعمال افتتاح

  ]مقتطفات.* [18/2/2006 الله، رام
   

[.......]  
 بكل بأسره، العامل ومع شعبنا ومع معكم، احلديث أود العادة، رتج وكما الثاين، التشريعي جملسنا وأمام اليوم

 باإلجنازات واملليئة واملعقدة، الصعبة الوطنية جتربتنا فصول بداية مستعرضاً وصراحة، ووضوح مسؤولية
 لهيئاته األعلى السياسي واملرجع الشعب، هذا قائد الفلسطينية التحرير منظمة حققتها التي أيضاً، الكبرى

 التحرير منظمة اعتماد لوال تتحقق، أن الطويلة املسيرة هذه عبر إلجنازاتنا كان وما كافة، وإطاراته ومؤسساته
 ومستنيرة، ومدروسة حمسوبة سياسات وتبني الكفاح، سبل أفضل اعتماد وعلى الوطنية، الوحدة على الفلسطينية

  .الدولية الشرعية قرارات إىل وتستند الفلسطيني، للشعب العليا الوطنية املصلحة حتكمها
  

[.......]  
 وإطاراتها وقياداتها قائدها وجود من الرغم على الهامة، التاريخية احلقبة هذه التحرير منظمة قادت لقد

 كان وما. شعبها وحقوق ورسالتها وجودها على للحفاظ القسوة شديدة معارك وواجهت. الوطن خارج ومؤسساتها
 لوال واإلبادة، التصفية حماوالت جميع تتجاوز وأن احلياة، قيد على تبقى أن الفلسطينية وللثورة التحرير ملنظمة
 للقضية نوعياً زخماً أضافت شجاعة، سياسية مبادرات على والصلب، العنيد املسلح كفاحها جانب إىل إقدامها

 وناطق الفلسطيني، للشعب وحيد كممثل بها االعتراف إىل أدى ودولياً، إقليمياً هائالً، دعماً واستقطبت الفلسطينية،
 أؤكد الوطني، جملسنا من أساسياً جزءاً يشكل الذي املنبر، هذا ومن. الوطنية حقوقه وباسم باسمه ومؤهل مقتدر
 يف أدائها وتطوير وهياكلها، إطاراتها وجتديد منظمتنا، لتفعيل والفصائل، القوى كافة بين احلوار استكمال وجوب

  .املرجوة النتائج إىل للتوصل األوان وآن.. طويل زمن منذ احلوار بهذا بدأنا لقد. اجملاالت كل
  

 املظفرة الوطنية مسيرتنا حمطات من هامة، أُخرى حمطة معكم أستذكر فإنني.. أخواتي إخواين.. السياق هذا ويف
 اقترن الذي االستقالل، وإعالن املنفى، يف فلسطين دولة قيام بإعالن الشجاعة، التاريخية مبادرتنا.. وهي أال

 املبادرة هذه رفعت بحيث وحمتواها، معاملها وحدد املنشودة لدولتنا أسس مما 338و 242 بالقرارين باعترافنا
  .بنا الدويل االعتراف مستوى من واحملسوبة املدروسة

  
[.......]  

 االحتاد بسقوط الدويل، التوازن يف كبير، اختالل وقع حين السياسي، النضايل العمل هذا تراكمات أثمرت كما
. للمنطقة جديدة استقرار معادالت يف والتفكير البحث إىل احلاجة فظهرت الثانية، اخلليج حرب ونشوب السوفياتي

 بقواه العامل لقفز قوياً، وتمثيلياً سياسياً  كياناً  جتسد وكمنظمة بها، معترف كدولة حاضرة فلسطين تكن مل ولو
 بدأت احلضور، هذا لتثبيت الفرصة وبالتقاط. ودولية إقليمية ترتيبات أية سياق يف بنا، أحد فكر وملا عنا، اجلديدة

 بدأت ثم خلت، لعقود حمرماً كان الذي الفلسطيني – األميركي احلوار وبدأ بالدوران، جديد سياسي عمل عجلة
 تعمل سرية قنوات كانت الوقت ذات ويف وتطوراتها، وتفاعالتها فصولها يعرف وكلنا مدريد، يف السالم عملية

  .الفلسطينية التحرير ومنظمة إسرائيل بين املتبادل واالعتراف أوسلو، اتفاق عن أسفرت.. العلنية القنوات بموازاة
  

[.......]  
 إىل أدت إنها إالّ نريد، ما كل تتضمن ال نعتبرها كنا وإن فإننا أوسلو، اتفاقات جراء حدث ملا موضوعي وبمقياس

. والشتات املنايف من شعبنا أبناء من اآلالف عودة ووفرت الوطن، أرض من أجزاء على وطنية سلطة أول قيام
 تمثيلي سياسي حمتوى أي يحمل ال إدارياً جملساً األمر، بداية يف إسرائيل، أرادته الذي – اجمللس هذا وأسست

 أعضائه، الختيار كوسيلة االنتخابات وفرضنا. الدولة برملان إىل منه أقرب كإطار فرضناه إننا إالّ تشريعي،
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 أن إىل املؤقت، الدستور هو الذي األساسي، قانوننا يف إليه وصلت ما إىل لتصل ومسؤولياته، صالحياته وطورنا
  .الله بإذن العتيدة لدولتنا الدائم دستورنا نقر

  
 مل إذ متواضعة كانت بأنها البعض يراها أوسلو اتفاق تطبيق بداية يف حتققت التي اإلجنازات أن من الرغم وعلى

 كل من الالحقة املراحل يف انسحبت إسرائيل إن إالّ باملئة، الواحد األوىل املراحل يف اإلسرائيلي االنسحاب يتجاوز
 ،1967 عام احتلت التي الفلسطينية األراضي جلميع االحتالل إنهاء إىل تقود أن السالم لعملية متوقعاً وكان مدننا،

 األخوات أيتها التذكير وأود. املفاوضات خالل ومن ذاتها أوسلو اتفاقات وفق الدائم، الوضع قضايا جميع وحل
 يف ونحن رابين يتسحاق الوزراء رئيس باغتيال قامت التي إسرائيل، يف املتطرفة القوى ثائرة ثارت كيف واإلخوة

 سلمية، ملسيرة حد لوضع مقصودة حماولة وإنما سياسي، اغتيال جمرد األمر يكن مل احلقيقة ويف. الطريق أول
 أحادية حلول وفرض الفلسطيني، الشريك نفي وهو أال خمتلف، بنهج واستبدالها. أهدافها نحو قدماً تمضي كانت

  .االستيطاين التوسع يف االستمرار مع السالح بقوة الواقع األمر وفرض الغاشمة، القوة منطق إىل تستند اجلانب،
  

 وال أوسلو، اتفاق إلغاء إىل يدعو برنامج أرضية على إسرائيل، يف للوزراء رئيساً نتنياهو بنيامين انتخاب جاء وقد
 إسرائيل، يف السلطة رأس إىل جاء أنه حقيقة يلغ مل ذلك إن إالّ املواقع، من عدد بإخالء قام كونه احلقيقة، من يغير
 أعلنها الذي شارون أريئيل الوزراء رئيس لعهد بذلك، يمهد كان وكأنه االتفاق، ذلك إلغاء إىل يدعو برنامج وفق

  .ومؤسساتها الفلسطينية السلطة ألطر منهجي تدمير يف تمثلت الفلسطيني، الشعب ضد مفتوحة معركة
  

 واحلصار احلديدية القبضة وشدد الغربية الضفة يف االستيطان عمليات وضاعف العنصري، الفصل جدار أقام لقد
  .املنية وافته أن إىل رئيسها وحاصر تواجده أماكن جميع يف الفلسطيني الشعب على

  
 القائد الراحل الرئيس استشهاد أسباب بأسره، العامل يف أصدقائنا مع نتابع بأننا أؤكد أن اجملال، هذا يف وأود
  .احلقيقة كل جالء يتم حتى مفتوحة ستبقى عمار أبو استشهاد فقضية امللف، هذا نطوي ولن عرفات، ياسر الرمز

  احلضور، واإلخوة األخوات
  

 إقدام بأن تذكيركم وأود. املفاوضات عن بديالً اجلانب أحادية اإلجراءات نهج اإلسرائيلية احلكومة اعتمدت لقد
 جراحي، إجراء أنها على جانبنا من قُرئت غزة قطاع من اجلانب أحادي االنسحاب خطة على شارون الوزراء رئيس
 على متبادلة إسرائيلية فلسطينية التزامات تتضمن دولية كمبادرة قبلناها التي لطريق،ا خارطة خطة إللغاء

 والعودة دويل مؤتمر وعقد العسكري، واالنسحاب االستيطان وقف صعيد على إسرائيلية والتزامات األمني، الصعيد
 ،"واملياه واحلدود واملستوطنات والقدس الالجئون" وهي الدائم الوضع قضايا جميع حلل املفاوضات طاولة إىل

  .والدائم العادل السالم وحتقيق املنشودة، الفلسطينية الدولة وإقامة االحتالل، إنهاء إىل وصوالً
  

[.......]  
 السالم عملية يف التدهور لوقف رفيعة، مستويات وعلى جدية حماوالت جرت أنه باملقابل نتجاهل أن نستطيع وال

 جورج األميركي الرئيس ورؤية الطريق خارطة خطة وآخرها ديفيد، كامب وقمة الشيخ، شرم قمم ومنها برمتها،
 مع جنب إىل جنباً وسالم بأمن تعيش ومزدهرة وديمقراطية مستقلة فلسطينية دولة قيام أساس على القائمة بوش
  .األميركية املتحدة الواليات موقف يف تاريخي تطور شك أدنى بدون وهذا. إسرائيل دولة

  
 األوىل املرة يف وفرت هدنة إىل التوصل كان فقد الفلسطينية لشعبنا العليا للمصلحة منا وإدراكاً اإلطار هذا ويف

 وبجدية معاً  نسعى تهدئة من املاضي العام خالل تبعها وما أشهر ثالثة عن تقل ال ملدة مسبوق غير هدوءاً
  .املوقعة واالتفاقات الدولية الشرعية أساس على اسيةالسي املسيرة الستئناف املواتي املناخ نوفر كي لتثبيتها
  اجمللس، أعضاء وإخواين أخواتي
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 أن نستطيع فهل املرتفعة، املالية وكلفته اإلداري اجلهاز تضخم عن التشهير من وبنوع احلديث من كثير يجري
 اقتصادياً الداخلي وضعنا على مدمرة آثاراً ترك قد االنتفاضة سنوات خالل اإلسرائيلي العدوان أن نتجاهل
 إسرائيل، دخول من منعوا الذين العمال من اآلالف عشرات العمل عن العاطلين بطوابير التحق حيث وإدارياً،

 كانت التي باملؤسسات واخلسائر اخلراب وحلق الفلسطينية، األراضي يف العاملة اخلاصة األموال رؤوس وتقلصت
 حياة أحالت إجراءات من له حصر ال مما وغيرها واحلواجز واإلغالقات اجلماعية، العقوبات سياسة بسبب قائمة
  .جحيم إىل الفلسطيني الشعب

  
 بحكم وصارت األعباء، هذه جميع وحدها الفلسطينية الوطنية السلطة حتمل إىل إليه، املشار الوضع أفضى ولقد
 جيوش امتصاص مهمة طليعتها يف يقف آخر، لها يعرف وال أول لها مشاكل حل عن املسؤولة هي الظروف هذه

 عمل فرص يجدون وال باآلالف، سنوياً دراستهم ينهون الذين اجلامعات، خريجي من وبخاصة العمل، عن العاطلين
 أو أرادت سواء السلطة، حتول إىل أفضى الذي األمر استيعابهم، على قدرته وضعف اخلاص، القطاع ضعف ظل يف
 الوزارات وأُتخمت احلكومي، الوظيفي اجلهاز يف تضخم عن حكماً أسفر ما وهو للعمل، رب أكبر إىل ترد، مل

  .باملوظفين واملؤسسات
  

 على الكبير اعتمادنا من وزاد ثقيالً حمالً العامة املوازنة حتميل إىل الوضع هذا أدى فقد جميعاً، تعلمون وكما
 كل من تتطلب عمليةً جارية، ومصروفات رواتب من احلكومي القطاع مستلزمات تأمين وجعل الدويل، الدعم

 العرب األشقاء قبل من الدعم وتأمين الدولية عالقاتنا حلشد ومستمر دائم بشكل التحرك فلسطينية، حكومة
  .العامل يف واألصدقاء

  
[.......]  

 الذي برناجمي من وانطالقاً  الفلسطينية، التحرير ملنظمة وكرئيس الوطنية للسلطة منتخب كرئيس موقعي، ومن
  ..يلي ما على أؤكد أساسه على انتخبت

  
 ثمار جنني خالله من واقعي، سياسي استراتيجي كخيار التفاوضي بالنهج وحكومة رئاسة التزامنا سنواصل: أوالً 

 إدارة عبر وسنجد. الزمن من طويلة عقود مدى على احلثيث ونضاله املتواصلة شعبنا وتضحيات كفاحنا
 شديدة دولية قرارات ذلك يف ويدعمنا املشروعة الوطنية أهدافنا لتحقيق عملية فرصة وحكمة، بجدية املفاوضات

  .وحقوقنا قضيتنا بشأن الوضوح
  

 املقاومة أشكال وتطوير تعزيز مواصلة علينا يتوجب سياسي، كخيار التفاوضي النهج فيه نعتمد الذي الوقت ويف
  .السلمي الطابع ذات الشعبية

  
 الوحيد الشرعي املمثل كونها الفلسطينية التحرير منظمة دور وتقوية تفعيل يف االستمرار جميعاً منا مطلوب
  .اإلسرائيلي اجلانب مع املفاوضات ذلك يف بما بمصيره يتعلق ما كل على وتشرف تقود والتي لشعبنا

  
 بناء صلةوموا اجلانب أحادية واملغامرات احلديدية القبضة بسياسة واستبداله التفاوضي، املسار تعطيل إن :ثانياً 

 واالبتعاد التدهور من مزيد إىل إالّ  يؤدي لن االغتيال أعمال يف قدماً واملضي االستيطان وتطوير وتعزيز اجلدار،
 البيضاء الراية رفع على شعبنا سيرغم السياسات من النوع هذا أن يظن من هنالك كان وإذا واالستقرار السالم عن

 غير كاملة حقوقه نيل على تصميمه وقوة وإيمانه الشعب هذا حقيقة يعرف ال إنه إذ.. تماماً واهم فهو واالستسالم
 يف واستقرار سالم لرؤية املتعطش العامل إىل بنداء وأتوجه األحادية، لنهج املطلق رفضنا أؤكد هنا، ومن منقوصة،

 جدية جهوداً الفور على تبدأ كي األميركية، اإلدارة خاص وبوجه الرباعية اللجنة بالنداء وأخص األوسط الشرق
 للسالم العربية واملبادرة بوش الرئيس ورؤية الدولية الشرعية أساس على العمل إىل التفاوضي املسار إلعادة

  .الطريق خارطة خطة حتى أوسلو من املوقعة والتفاهمات واالتفاقات
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" حماس" حركة حصول إىل أدى والذي – الثانية التشريعية االنتخابات جراء حدث الذي – الداخلي التغيير إن :ثالثاً 
 هذا البتزاز مادة وال شعبنا ضد العدوان من ملزيد مبرراً يكون ال أن ينبغي التشريعي، اجمللس أعضاء أغلبية على

 االبتزاز هذا أرفض شخصياً وأنا الشعب هذا وقيادة االنتخابي، خياره على يعاقب ال الفلسطيني فالشعب. الشعب
  .عنه التراجع إىل اجلميع وأدعو

  
 سواء اإلصالحية، املبادرات جميع رعاية وسأواصل تتوقف، ال أن يجب الوطنية السلطة إصالح عملية إن :رابعاً 

 ألنني االجتاه، هذا يف تصب جديدة مبادرات أي أو جانبنا، من لقرار تنفيذاً الفلسطيني، القضاء بها يقوم التي تلك
 رفعتها التي األساسية الشعارات وتطبيق أساسه على شعبنا وانتخبني فوضني الذي برناجمي تنفيذ على مصمم

 الوفاء على القدرة وتمتلك مواطنيها لكل واألمان األمن توفر وفعالة، قوية ثابتة واحدة سلطة إىل للوصول
 بين الفصل مبدأ مؤسساتُها وحتترم بتنفيذها، وتلتزم القوانين حتترم سلطة. شعبها مصالح وحماية بالتزاماتها

 شرعي وسالح اجلميع، على الواحد القانون سلطة وفرض اخلصوص، وجه على القضاء سلطة وتعزيز السلطات،
 القدس وعاصمتها املستقلة فلسطين دولة العتيدة دولتنا لوالدة سليمة مقدمة تكون سلطة سياسية، وتعددية واحد،

 وتتمتع ومصداقية بكفاءة التزاماتها تؤدي املنطقة، يف القائمة للدول نوعية إضافة نراها بأن نحلم التي الشريف،
  .يتجزأ ال ككل الدولية الشرعية لنا كفلته مما أكثر نريد وال العدالة، قاعدة على بحقوقها

  
 واقتدار كفاءة بكل مهامها وتؤدي التحديات تواجه حكومة لرؤية نتطلع ونزيهة، حرة انتخابات أدينا وكما

 احترام بحتمية – القادمة احلكومة وأعضاء – اجمللس أعضاء أذكّر فإنني العتيدة حكومتنا عن احلديث وبمناسبة
 اجلميع أن وبما السالح فوضى ظاهرة إنهاء على الوطنية املصلحة بمقتضى والعمل املوقعة، االلتزامات كافة

 هو واحد سالح وجود بحتمية يلتزم أن اجلميع فعلى مؤسساتها بكل وطنية سلطة وهيكليات بنية يف اآلن يشارك
  .الشرعية سالح

  
 عدم وهي أال وسلطتنا ومنظمتنا لثورتنا الواقي الدرع بمثابة كانت حقيقة على أؤكد تقدم، ما كل وبعد إين :خامساً 

 العربي انتمائنا بعمق نعتز كفلسطينيين ألننا ذلك نوع أي من تمحور أي إىل وسياساتنا، مواقفنا يف االجنرار
 قضيتنا وعدالة حقوقنا ومع معنا اجلميع بوقوف نعتز مثلما فيهما، والتوحيدي الوحدوي بدورنا ونعتز واإلسالمي

  .املستقل الوطني قرارنا واحترام
[.......]  

   
  

  http://www.wafa.pna.net/cphotonews.asp?num=1565: املصدر(*) 
  
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

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


