
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  176، ص )2007 فيرخ( 72، العدد 18المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  لرئيس حممود عباس أمام مؤتمر أنابوليسلكلمة 
  27/11/2007أنابوليس، 

  
  

 بسم الله الرحمن الرحيم
 بوش السيد الرئيس جورج

 السيد رئيس الوزراء أوملرت
 املشاركة السيدات والسادة الوزراء وممثلو الدول

 احلضور الكرام
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وباسم الشعب  كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا،الرئيس، باسمي  أشكركم سيدي
العامل كله يف السعي نحو إقامة السالم،  الفلسطيني على دعوتنا حلضور هذا املؤتمر الدويل، الذي يجسد إرادة

انه الظلم واحلروب العدل الذي غاب طويالً عن بالدنا، حيث ساد مك وبشكل شامل ونهائي، يف منطقتنا، وحتقيق
 .والعنف واالحتالل

باخليار األصعب، خيار صنع السالم وإنهاء  وأنت اليوم يا فخامة الرئيس، تؤكد معنا على ضرورة أن نمسك جميعاً 
املنطقة كلها، ويف مقدمتها شعبنا الفلسطيني، ثمناً فادحاً من حياة  عهود مظلمة من العداء دفعت فيها شعوب

 .أجيال متعاقبة ومن رفاهية وتقدم وحترر ماليين البشرمستقبل  شبابها ومن
 الرئيس، ألنك أيضاً وعبر املبادرة إىل الدعوة لهذا املؤتمر ذي الصفة التاريخية ولذا أشكرك يا فخامة

لقاءنا بأمل كبير، لكنه أمل  واالستثنائية، وجهت رسالة قوية وواضحة إىل شعوب الشرق األوسط كلها، التي تراقب
إن معاين رسالتك ليست خافية، فهي حتمل . الضياع بقلق هائل خوفاً على هذه الفرصة اجلديدة منمصحوب 

 بلدكم العظيم وقراره، يف تبني حتقيق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي، والعربي عهدك والتزامك الشخصي، والتزام
املنشود، ويف أن يتوج  نع ذلك السالماإلسرائيلي، ويف حتويل ميدان املفاوضات إىل امليدان األول واألساسي لص

سماء العامل، عامل الغد اخلايل من العنف  عهدك بهذه املأثرة الكبرى، التي ستضيف جنمة جديدة تسطع يف
 .واالضطهاد والتعصب

فهي  .سيادة الرئيس باختيارك لهذه املدينة الساحرة أنابوليس كمكان لعقد مؤتمرنا الدويل والبد أن أشيد يا
حياتنا، إن احلرية هي الكلمة التي  ة إىل جمالها وموقعها املميز، حتمل رمز احلرية، القيمة األرقى يفباإلضاف

كلها، وهي شمسهم وضوء مستقبلهم، وهي آخر كلمات  تمثل أمل الفلسطينيين، وتختصر معاين حياة أجيالهم
 .اليومي شهدائهم وضحاياهم، وهي نشيد أسراهم

معها، إذ إنه بدون إصرارها وتصميمها  بالغ لدور الدكتورة كوندوليزا رايس والعاملينويجب أن أعبر عن تقديري ال
ما كان بإمكاننا أن نلتقي اليوم، فقد سارت الدكتورة رايس معنا  العنيد، ورؤيتها لكل جوانب الصراع يف منطقتنا،

السالم،  وأن طريق التفاوض حول تؤكد أن طريق السالم هو طريق ال خيار غيره وال رجعة فيه، أشواطاً هامة، حتى
 .ومن أجل إجناز السالم هو الطريق الصحيح

 احلضور املميز واملشاركة الواسعة من الدول العربية واإلسالمية الشقيقة، واللجنة ويهمني أن أشير إىل أن هذا
دول األوروبية من ال الرباعية وجمموعة الدول الصناعية الكبرى واألعضاء الدائمين يف جملس األمن والعديد

فريد من نوعه يف تاريخ الصراع، يشكل قوة دفع  واألسيوية الهامة ودول عدم االنحياز والدول األفريقية يف مؤتمر
اإلسرائيلية قدماً إىل  –التشجيع على مضي مفاوضات السالم الفلسطينية  وحماية عالوة على أنه يحمل معاين

 قائم على إنهاء االحتالل وقيام دولة فلسطين إىل جانب دولةالوصول إىل حل الدولتين ال األمام، وضرورة

كافة جوانبها كخطوة  اإلسرائيلي من –اإلسرائيلي والعربي  –إسرائيل، وحل كافة قضايا الصراع الفلسطيني 
وإنني أعتز أن هذه املساهمة العربية . املنطقة نوعية البد منها حتى تقام عالقات سالم شاملة وطبيعية يف
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يف أعمال هذا املؤتمر تدل كذلك على وقوف الدول الشقيقة والصديقة معنا  المية واملشاركة الدولية الواسعةواإلس
تاريخية  وكقيادة لهذا الشعب يف جهودنا لتحقيق السالم، إنه دعم لنهجنا الذي يدعو إىل تسوية كشعب فلسطين

 .املنطقة يع دولمتوازنة تكفل السالم واألمن لدولتنا املستقلة وإلسرائيل وجلم
مبادرة السالم العربية، مل تكن خطوة ذات  إن هذا احلضور العربي واإلسالمي يف لقاء اليوم، هو أيضا تأكيد على أن

شجاعة تستهدف تغيير طبيعة العالقات يف املنطقة وافتتاح عهد  أهداف غير حمددة، بل هي خطة إستراتيجية
 ى املوقف العربي واإلسالمي وحده، بل يتطلب مقابلة هذا املوقفذلك ال يتوقف عل غير أن حتقيق. جديد فيها

، بما فيها 1967احملتلة عام  باستعداد إستراتيجي مماثل يقود أساساً إىل إنهاء احتالل جميع األراضي الفلسطينية
اع األخرى األراضي اللبنانية، وحل جميع قضايا الصر القدس الشرقية، وكذلك اجلوالن السوري وما بقي حمتالً من

 194من كافة جوانبها السياسية واإلنسانية الفردية والعامة، وفق القرار  وخاصة قضية الالجئين الفلسطينيين
وتتحمل أعباءً  عليه مبادرة السالم العربية، وبمشاركة الدول العربية الشقيقة التي تستضيف الالجئين، كما أكدت

 .متعددةً يف هذا النطاق
: إن منطقتنا تقف اليوم أمام منعطف يفصل بين مرحلتين تاريخيتين قلت يا فخامة الرئيسولعلي ال أبالغ إذا 

اليوم  أنابوليس ومرحلة ما بعده، وبمعنى آخر، فإن الفرصة االستثنائية الكبرى التي يوفرها مرحلة ما قبل مؤتمر
الفلسطيني واإلسرائيلي لضرورة  يناملوقف العربي واإلسالمي والدويل، والدعم الكاسح من الرأي العام يف اجملتمع

املفاوضات، ولعدم التفريط باإلمكانيات التي يحملها معه، إن مثل  اغتنام مناسبة هذا املؤتمر الذي يطلق عملية
 .مرة أخرى، ولن يتوفر لها لو تكررت ذات اإلجماع ونفس الزخم هذه الفرصة لن تتكرر

 السيد الرئيس
الواليات املتحدة  ي السالم فقط، بل نواجه امتحاناً ملصداقيتنا جميعاً،ما نواجهه اليوم ليس جمرد حتد إن

التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية،  وأطراف اللجنة الرباعية وكل اجملتمع الدويل، وإسرائيل، ومنظمة
قة بين سيترك آثاره بشكل عميق على مستقبل املنطقة، وعلى العال واجملموعة العربية واإلسالمية، وهو امتحان

 .القوى الدولية التي تهتم بسالم واستقرار املنطقة من ناحية أخرى شعوبها من ناحية، وبين
العبء الذي  النظرة إىل أنابوليس اليوم، وبالتايل، فإننا ندرك حجم املسئولية التي نتحملها، وثقل لقد جئنا بهذه

غياب األمل وتغلغل اليأس هو الذي  أي يف أنينبغي علينا أن نضطلع به، إننا نعرف وأظن أنكم تشاطروننا الر
ننشر أمالً حقيقياً، لتحقيق التحول الكامل نحو السالم التام يف  يغذي التطرف، لذا فإن علينا واجباً مشتركاً يف أن

 .واملنظور، وخالل مدة واليتكم يا سيادة الرئيس وبدعمكم ومساندتكم املدى القريب
القدس  شاملة وعميقة، حول جميع قضايا الوضع النهائي، بما فيها قضايا غداً عملية تفاوض علينا أن نبدأ

التفاوض بخطوات مباشرة  والالجئين واحلدود واملستوطنات واألمن واملياه وغيرها، وعلينا أن ندعم هذا
يشمل السالم التعاقدي الشامل والكامل، وبما  وملموسة على األرض تثبت أننا نسير يف طريق ال ارتداد عنه نحو

ذلك النمو الطبيعي، وإعادة فتح مؤسسات القدس املغلقة، وإزالة البؤر  وقف كافة النشاطات االستيطانية بما يف
 .القانون ورفع احلواجز وإطالق سراح األسرى وتسهيل مهمة سلطتنا يف فرض النظام وسيادة االستيطانية،

جديداً ال احتالل فيه وال استيطان  أن يري فجراً  ويحق يل هنا أن أدافع بصراحة وبدون أي تردد عن حق شعبي يف
املعتقلين، وال أعمال اغتيال وحصار وحواجز حول القرى واملدن،  وال جدران عزل، وال سجوناً يرزح فيها آالف

 الرئيس ألرى أن أسرانا قد حترروا وعادوا ملمارسة دورهم يف دعم السالم والوقوف معنا وأتطلع بقوة يا فخامة
 .بناء وطنهم ودولتهميف مهمة 

القدس هو عنصر أساسي يف أي اتفاق سالم نتوصل إليه،  ومن واجبي كذلك جتاه السالم أن أقول بأن مصير مدينة
عاصمة لنا، وأن نقيم عالقات مفتوحة مع القدس الغربية، وأن نكفل جلميع  فنحن نريد للقدس الشرقية أن تكون

أساس ما  كل األديان حقهم يف ممارسة شعائرهم والوصول إىل األماكن املقدسة بدون إجحاف وعلى املؤمنين من
 .يضمنه القانون الدويل واإلنساين

سوف نواصل العمل وفق ما تمليه علينا خطة خارطة الطريق، والتزاماتنا  وأريد أن أؤكد يف هذا السياق على أننا
الوطنية  ولتوفير األمن والنظام وحكم القانون، إن حكومة السلطة الفوضى والعنف واإلرهاب فيها، ملكافحة

الهدف النبيل الذي يمثل مصلحة  الفلسطينية تعمل بدون كلل أو تردد ويف ظروف بالغة الصعوبة، لتحقيق هذا
استحقاقاً سياسياً تفرضه االتفاقات املوقعة أو خطة خارطة  وطنية فلسطينية بالدرجة األوىل، قبل أن يكون

 .الطريق
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هو عليه،  وبين استخدامه كغطاء إلبقاء الوضع القائم كما تماماً بين التشديد على خطر اإلرهاب إن شعبنا يميز
أمامنا لبناء مؤسساتنا املدنية  والستمرار املمارسات التي نتعرض لها كل يوم، ينبغي أن تكون هنالك فرصة

الفرصة حتى تقوم سلطتنا وحكومتنا بمهامها على أكمل  هواألمنية واالقتصادية، وأن يرعى اجملتمع الدويل هذ
تصميمنا إلنهاء االحتالل، ينطلق من رؤية أننا بذلك نقضي على أهم وابرز  وجه، ويهمني أن أؤكد هنا على أن

األحوال  اإلرهاب يف منطقتنا وعلى نطاق العامل، بدون أن أقلل من ضرورة مكافحة اإلرهاب يف كل ذرائع
حضارتنا اإلنسانية ومكاسبها  أي مصدر جاء، ألنه خطر شامل يهدد مستقبل كل شعب منا، وينذروالظروف ومن 

 .وإجنازاتها بأفدح العواقب والشرور
أجل تعزيز  أشيد بالدور املثابر والبارز الذي يقوم به السيد توين بلير، والذي يواصل العمل من وال يسعني إال أن

لتحسين ظروف احلياة وشروط  مشاريع كبرى على املستوى االقتصاديبناء املؤسسات الفلسطينية وإجناز 
الوضعين السياسي واألمني، وكذلك بدور االحتاد  السالم، مع عرضه املستمر ألفكار خالقة تساهم يف تقدم

 الذين التزموا دوماً بدعم هذه املشاريع االقتصادية وبناء مؤسسات الدولة األوروبي واليابان وبأشقائنا العرب
 .القادمة الفلسطينية

 السيد الرئيس
مواطن يف إسرائيل، وهذا اخلطاب من على هذا املنبر  وأريد أن أغتنم هذه الفرصة حتى أخاطب عقل وضمير كل

أهمية الدعم الدويل واإلقليمي لنجاح عملية السالم، إال أن العنصر املقرر يف  ينطلق من إدراكنا الكامل بأنه رغم
 .وقادتهما الشرعيين ه وديمومته هو يف نهاية األمر الرأي العام يف فلسطين وإسرائيلالسالم واستقرار صنع

جوهرية، غير أن رئيس الوزراء إيهود أوملرت، أظهر  إنه على الرغم من خالفاتنا التي تشمل أموراً: وأبدأ بالقول
الوصول إىل هذه اخلطوة الهامة  جلسات حوارنا الثنائية، مما أسهم بشكل فعلي يف رغبة نحو السالم، ملستها خالل

 .جنتمع إلطالقها اليوم التي
ننجز مهمة تاريخية طال انتظارها، وأن يضع كل  أود أيها السيد رئيس الوزراء أن نواصل العمل وعن قرب حتى

أجل التغلب على العقبات التي سوف تعترضنا، وسد الفجوات بين  منا ثقله وخبرته وروح التصميم عنده من
 حتقيق حل ينهي االحتالل وسنوات املعاناة الطويلة لالجئين من شعبنا، ويضمن عالقات ، وصوالً إىلموقفينا

وثائق وأية  حسن جوار وتعاون اقتصادي وانفتاح إنساين، تشكل بمجموعها ضمانات للسالم أقوى من أية
 .التزامات أو تعهدات على الرغم من ضرورتها وأهميتها

 .هذا اليوم االستثنائي كذلك إسرائيل يف وأقول ملواطني
نحن وال أنتم نستجدي السالم من بعضنا البعض، إنه مصلحة مشتركة  أيها اجليران على هذه األرض الصغيرة، ال

 .واحلرية حق لنا، مثلما هو السالم واألمن حق لكم ولنا لنا ولكم، إن السالم
 ننظر معاً إىل املستقبل بثقة وأمل، وآن لهذه األرضواالحتالل أن تنتهي، وآن لنا أن  لقد آن لدائرة الدم والعنف

إذا توفرت اإلرادة  املعذبة التي سميت بأرض احملبة والسالم أن تكون جديرة باسمها، فليس السالم مستحيالً 
 .وصدقت النوايا، ونال كل ذي حق حقه

 نحو جمهول هو يف ذات الوقتبيننا مستحيل، ال يريد سوى أن يطيل أمد هذا الصراع  إن من يقول أن صنع السالم
املطروح اليوم والذي نعرف  معلوم، أي نحو استمرار سفك الدماء لعقود أخرى، لن نصل بعدها إىل حل يتجاوز احلل

العقول والضمائر، إن السالم ممكن، لكنه يحتاج إىل  كلنا ما هي أسسه وعناصره، أو أن تقتل فكرة السالم يف
ونحن يف هذا اليوم نمد أيدينا لكم كأنداد متساويين، والعامل شاهد علينا  ه،جهدنا املشترك حتى نصنعه ونصون

ونحميه  فال يجب أن نضيع هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر مرة أخرى، دعونا نصنع سالم الشجعان ومساند لنا،
 .من أجل مستقبل أطفالنا وأطفالكم

الرباعية الدولية، وجميع املشاركين يف هذا املؤتمر،  حولنا، أعضاء اللجنة وإىل أصدقائنا يف العامل الواسع من
إن شعبنا لن : جميعاً أخرى خارج هذا املؤتمر، كانت وال تزال ترغب يف تقديم يد العون لنا، أقول لكم وقوى ودول

إىل أن يستمر حضوركم السياسي معنا بعد  ينسى وقوفكم معه يف جميع الظروف وحتت ظل أقسى احملن، ونتطلع
اإلسرائيلية وصوالً إىل نتائجها املرجوة، وكلنا أمل أن يتعزز عمل  – ؤتمر ملساندة املفاوضات الفلسطينيةهذا امل

 .مؤتمر باريس االقتصادي بعد أسابيع عدة هذا املؤتمر بنجاح
 .احلقيقي لتغيير وجه املنطقة بأسرها إن استمرار املفاوضات وجناحها هو املفتاح

 :لعزيزقال الله تعاىل يف كتابه ا
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 الله الرحمن الرحيم بسم
 صدق الله العظيم" خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا"

 صدق الله العظيم" فاجنح لها وتوكل على الله، إن الله سميع عليم وإن جنحوا للسلم: "وقال تعاىل
  :جون إف كيندي وأذكر هنا قول

  (من أن نتفاوض ا ال نتفاوض أبداً بدافع اخلوف، ولكن دعونا ال نخاف أبداً دعون)
والضفة الغربية ويف خميمات الشتات واملهاجر،  وإىل شعبنا الفلسطيني، إىل الفلسطينيين جميعهم يف غزة والقدس

هذا الصراع وعن  واحد منكم أمله الشخصي ومأساته اخلاصة الناجتة عن أنا أعرف أن لكل: أتوجه بهذه الكلمات
اليوم يمد يده لنا، لكي  واالحتالل املريرة، ال تيأسوا أبداً وتفقدوا الثقة واألمل، فهذا هو العامل كله سنوات النكبة

التاريخي الذي حلق بشعبينا، ونحن سنكون مستعدين كأفراد  يساعد على إنهاء نكبتنا التي طال أمدها، ورفع الظلم
 اة، عندما نتوصل إىل تسوية تعطينا حقوقنا التي نتساوى بها مع كل الشعوب يفواملأس وكشعب لتجاوز األمل

 .عامل اليوم، حق االستقالل وتقرير املصير
ينتظرن عودة أبنائهن من السجون، وإىل األطفال الفلسطينيين الذي يحلمون  إىل األمهات الفلسطينيات اللواتي

أينما كنتم، ثقوا  إىل أسرانا الشجعان وإىل أخوتي وأبنائي وبناتيومستقبل أكثر ازدهاراً وسالماً، و بحياة جديدة
 .كله لكم اليوم، ثقوا، فإن الفجر قادم يف الغد واملستقبل، ألن فلسطين املستقلة قادمة، هذا هو وعد العامل

صراركم إنكم يف القلب والفؤاد، وإن ساعات الظالم سوف تزول أمام إ وإىل شعبي وأهلي يف قطاع غزة، أقول لكم
وإن  على وحدة شعبنا يف الضفة والقطاع كوحدة جغرافية وسياسية واحدة ال انفصام لعراها، وإصرارنا جميعاً

 .معاناتكم سوف تنتهي، وإن احلق والسالم سوف ينتصران
 السيد الرئيس

ذل أقصى اجلهد نب دعونا: "أختم بجملة قالها أبراهام لنكولن يف واحدة من أحلك ساعات التاريخ األمريكي دعوين
سالماً عادالً ودائماً بين أنفسنا ومع جميع  حتى ننهي العمل الذي نحن بصدده، لنفعل كل ما يمكن أن يحقق ويعزز

 ."األمم
 الرئيس شكراً سيدي

 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

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


