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  يف اجللسة االفتتاحية للقاء مكة كلمة للرئيس حممود عباس
  ]مقتطفات[ .7/2/2007مكة املكرمة، 

   
  

[.......]  
ما جرى وما يجري هذه األيام من تهويد للحرم الثالث للمسجد الثاين للقبلة األوىل من قبل اإلسرائيليين، وخاصة 

ك يف كل مناطق القدس لتهويدها والغرض األساسي تغيير وقبل ذل[....] ما يجري هذا اليوم عند بوابة املغاربة 
معاملها وتهويدها وهي قضية أيضاً من القضايا التي تدفعنا أن نبتعد عن كل شيء ونركز فقط على األمور 
األساسية التي تهم شعبنا، وتهم أمتنا العربية واإلسالمية، وال شك أيضاً أن ما يدفعنا هو ما جرى يف األيام 

ونسميها األيام السوداء ال أعادها الله علينا، كانت نكبة من النكبات ال نريد أن تتكرر ال نريد أن تعود بأي األخيرة، 
حال من األحوال ال نريد لهذه الدماء أن تسفك ال أريد لهذه األرواح أن تزهق، نريد ألبنائنا أن يعيشوا حياة كريمة 

ع من الدوافع، التي جاءت بنا إىل هنا، ومما ال شك فيه نريد أن حمميين منا ال مهددين منا، ولذلك هذا أيضاً داف
ية هي مطلب اجلميع وال أقول مطلب جهة دون أُخرى، الكل ينادي نشكل حكومة وحدة وطنية وحكومة الوحدة الوطن

بها من وثيقة الوفاق الوطني وما قبل ذلك دعوة اجمللس التشريعي، وما بعد ذلك إىل يومنا هذا الدعوات اخملتلفة 
ر، املتواترة التي كانت تأتي من اجلميع من أجل أن نشكل حكومة وحدة وطنية، نريد حكومة تخلصنا من احلصا

نريد حكومة تفتح اآلفاق العربية والدولية والعاملية أمامنا، نريد حكومة قادرة على أن جتلب لنا كل إمكانات 
العيش الهانئ الكريم، ومن هنا ربما يكون هذا مطلباً من مطالبنا األساسية، التي نريد أن نحققها بإذن الله هنا يف 

  [....].ادم احلرمين الشريفين رعاية اململكة العربية السعودية، ويف رعاية خ
[.......]  

   
  

 
  

                                                 
  املصدر: http://wafa.ps/arabic/  

إىل لقاء عاجل يف مدينة مكة، وكلمته عقب هذا اللقاء يف " حماس"و" فتح"نداء للملك عبد الله بن عبد العزيز يدعو فيه : أنظر
  ".الوثائق العربية"

 



 

 
 

  

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  
 


