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  فيها للنكبة يؤكد  59كلمة للرئيس حممود عباس يف الذكرى 

  أن مبادرة السالم العربية قائمة على مبدأ عودة األرض يف مقابل السالم
  15/5/2007رام الله، 

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  الوطن والشتات أيتها األخوات واإلخوة يف
  أخواتي وإخواين وأبنائي أسرى احلرية يف سجون االحتالل ومعتقالته

  أهلنا يف خميمات اللجوء ويف كل مكان
  السالم عليكم

تمر علينا اليوم الذكري التاسعة واخلمسون للنكبة، هذا اجلرح العميق يف قلب وضمير كل مواطن فلسطيني، حيث 
نا حتت االحتالل، و من يعيشون يف املنايف، فكل فلسطيني يتجاذبه يف هذا تتساوى املعاناة بين من يعيشون ه

  .اليوم الشعور بالغضب من جهة واألمل والتحدي من جهة أخرى
تسعة وخمسون عاماً مرت على شعبنا الذي تعرض إىل أخطر املؤامرات وعانى أبشع وأقسى أشكال الظلم 

، ليصبح اخمليم رمزاً للفلسطيني كالجئ تتلخص قضيته يف 1948واالضطهاد، وتم التنكر لوجوده كشعب بعد عام 
  .احلصول على مساعدات إنسانية

نتذكر نحن أبناء جيل النكبة، أيتها األخوات واإلخوة، تلك األيام احلالكة السواد، يوم اقُتلعنا من الوطن، وتشتت 
هوية، وغدا حلم الوطن الفلسطيني بعيد  شعبنا، وحال هذا الشتات دون لقاء األخ بأخيه، وأصبح الفلسطيني صفة ال

  .املنال
أود أن أستذكر ذلك اليوم، رغم أننا ما زلنا يف ظل الظروف صعبة، ولكنها يجب أال يتحجب عن أجيالنا، ممن ولدوا 

، أننا اجترحنا معجزة البقاء رغم التفاوت الهائل يف موازين القوى، والتعقيدات 1948بعد سنوات من نكبة عام 
  . حدود لها إقليميا ودولياًالتي ال

فمن حق شعبنا، وأجياله الصاعدة أن يفخر بأننا رغم كل الصعوبات والضغوط مل نستسلم، ومل نرضخ، ومل نيأس، 
بل قررنا يف ظل أوضاع وظروف صعبة إقليمياً ودولياً أن نبادر إىل كسر الصمت وإسقاط املؤامرة، فكانت ثورتنا 

بقيادة رئيسنا الراحل القائد الرمز األخ أبو عمار ورفاق دربه، الذين قادوا  1965م التي انطلقت يف الفاحت من عا
نضال شعبنا، واستطاعوا بتضحيات وبطوالت هذا الشعب العظيم أن يحولوا قضية فلسطين من قضية الجئين إىل 

  .قضية شعب له احلق يف تقرير املصير، وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  تها األخوات، أيها اإلخوةأي

لقد كانت مسيرتنا التي استمرت أكثر من أربعة عقود حافلة بمحطات مضيئة، إذ وحدت منظمة التحرير الفلسطينية 
شعبنا وفصائله املناضلة ضمن أطر ديمقراطية، واستطاعت أن حتصل على االعتراف العربي والدويل بها كممثل 

نها جنحت يف أن تالئم الكفاح املسلح مع العمل السياسي، الذي أدى إىل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، كما أ
كسب تأييد وتضامن قطاعات واسعة من الرأي العام العاملي، حيث أصبحت القضية الفلسطينية مفتاحاً الستتباب 

  .األمن والسالم واالستقرار يف الشرق األوسط ويف العامل
فاق مكة املكرمة، وقيام حكومة الوحدة الوطنية، استمراراً لتلك املسيرة وتشكل اخلطوات التي نقطعها اليوم بعد ات

وتعزيزاً لها، فسلطتنا الفلسطينية الوطنية، ومرجعيتنا منظمة التحرير الفلسطينية ستحافظ على موقفها الواحد 
ا على أنفسنا، املوحد، انطالقاً من االلتزام ببرناجمها الوطني وبكل االتفاقيات التي وقعنا عليها وقطعناه

  .ومستندين إىل مبادرة السالم العربية، التي تشكل عناصرها وأسسها برنامج سالم حقيقي ومتكامل
إننا نطالب اجملتمع الدويل اليوم، وخاصة اللجنة الرباعية الدولية، وبشكل أخص الواليات املتحدة األمريكية، بأن 

ع حكومة الوحدة الوطنية، من أجل إنهاء احلصار الظامل تمارس دورها كوسيط نزيه يف الصراع يحترم ويتعامل م
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على شعبنا، بحيث نتمكن من معاجلة كل القضايا املطروحة على جدول أعمال احلكومة اجلديدة ويف املقدمة إنهاء 
الفلتان األمني والفوضى الداخلية، وفرض القانون، وذلك من خالل تطبيق اخلطة األمنية، دون أي تردد أو تأخير، 

وأد الفتنة، واستبعاد شبح االقتتال الداخلي، ونحافظ على التهدئة بشكل تام ونستأنف مسيرة اإلصالح والتنمية ل
االقتصادية واالجتماعية يف سبيل التغلب على البطالة واتساع دائرة الفقر وحالة االنهيار االجتماعي، وهجرة 

  .الكفاءات ورؤوس األموال التي تزايدت معدالتها بشكل خطير
ونشير هنا إىل أننا ما زلنا متمسكين باخلطة األمنية األمريكية التي طرحت علينا ورفضها الطرف اإلسرائيلي 

  .ألنها أساس ملطالبنا. ونصر على تطبيقها
  أيتها األخوات، أيها اإلخوة

  يا أبناء شعبنا املناضل
وار القائم بشأن تفعيل وتطوير منظمة إننا نسعى من جانبنا إىل ترتيب وحتصين وضعنا الداخلي، الذي يشمل احل

التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وضمان مشاركة وطنية شاملة يف أطرها، كما نحرص على توطيد وتمتين 
عالقاتنا مع كل الدول العربية واإلسالمية والدولية، ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية، مطالبين بتطبيق خطة 

، مقابل ذلك تواصل إسرائيل انتهاج سياسة القوة والبطش واإلمعان يف اغتيال خارطة الطريق بشأن حل الدولتين
واعتقال اآلالف من املواطنين الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وبناء جدار الفصل العنصرين، والسعي بكافة 

  .الوسائل إىل فرض تهويد القدس
عالن عنها بشأن بناء ثالث مستوطنات جديدة ويف هذا اجملال، فإنني أحذر وأنبه من خطورة اخلطوة التي تم اإل

يف القدس الشرقية وحولها، التي تهدف إىل إقامة عشرين ألف وحدة سكنية استيطانية تربط ما بين املستوطنات 
  .القائمة شمال املدينة وجنوبها، بحيث يتم عزلها وعزل سكانها الفلسطينيين نهائياً عن الضفة الغربية

لب بالتدخل فوراً إليقاف هذه اخلطة، فالقدس ستبقى عنوان كل حل عادل، وتخليصها من إن اجملتمع الدويل مطا
أسر االحتالل هو هدف أسمى من كل األهداف، وهو الذي بإمكانه ضمان مكانتها كمركز للتسامح الديني والتعايش 

  .اإلنساين وحسن اجلوار
احلواجز وغيرها من املمارسات اإلسرائيلية، لن إن طريق االستيطان وبناء اجلدار واالجتياحات واالغتياالت و

  .تقرب السالم املنشود بيننا، بل ستجعل الطريق نحوه أكثر صعوبة وتعقيداً
إن مبادرة السالم العربية القائمة على مبدأ عودة األرض مقابل السالم، هي فرصة تاريخية أمام إسرائيل وأمام 

وقد آن األوان للتخلص من أوهام احلصول على السالم مع . عذاباتشعوب املنطقة، لوضع حد لعقود من احلروب وال
  .استمرار االحتالل، أو أن القوة ستجبر الفلسطينيين على الركوع واالستسالم

وأؤكد اليوم بأننا لن نساوم على حقوقنا التي كفلتها لنا الشرعية الدولية، والتي تتخلص يف إنهاء االحتالل الذي 
دولتنا املستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية  ، وإقامة1967بدأ عام 

  .194الالجئين الفلسطينيين بموجب قرار األمم املتحدة 
  يا أبناء شعبنا الفلسطيني يف كل مكان

تخليص  يف هذا اليوم الذي يرمز إىل مأساتنا ونكبتنا، أعاهدكم أن أبذل أقصى ما لدي من طاقة وجهد من أجل
شعبنا من عذاباته ويف مقدمتهم أبنائي وأشقائي األبطال يف سجون االحتالل، ومن بينهم قادة ونواب ووزراء 

  .منتخبون، وأن تبقى قضيتهم أولوية يف جهودنا وعملنا اليومي، حتى يتم إطالق سراحهم
ناتهم والتي نبذل أقصى جهودنا ولن يفوتني يف هذا اليوم دون التوقف عند مأساة أبناء شعبنا يف العراق، ومعا

إليجاد حل لها مع حكومة العراق، ومع أطراف إقليمية ودولية خمتلفة حلمايتهم من االعتداءات التي يتعرضون 
وأود أن أعبر ألشقائنا يف خميمات لبنان وكل خمليمات الشتات كافة، بأننا سنبقى ندافع عن حقوقهم . لها

  .يف جميع امليادين، فقضية الالجئين هي جوهر وأساس املشكلةوقضيتهم العادلة بمختلف الوسائل و
رغم كل املعاناة وكل اآلالم، ال بد للحق أن ينتصر، وال بد أن تشرق شمس احلرية، فالتحية والتقدير لكل فلسطينية 

  .وفلسطيني من أبناء شعبنا يف الوطن ويف الشتات
  .ا ولدماء شهدائنا األبرار رحمهم الله جميعاًولنجدد جميعاً العهد بأننا سنبقى أوفياء لقضية شعبن

  .اجملد واخللود لشهدائنا األبرار، وألسرانا البواسل احلرية، ولشعبنا العزة والكرامة
  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 



 

 
 

  

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
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