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  كلمة للرئيس حممود عباس يف مؤتمر قمة شرم الشيخ يعلن فيها
  إسرائيلي –التوصل إىل اتفاق فلسطيني 

  على وقف العنف ضد الشعبين
  ]مقتطفات[ .8/2/2005شرم الشيخ، 

  
  

[.......]  
كانوا، إن اتفقنا ورئيس الوزراء أريئيل شارون على وقف كافة أعمال العنف ضد اإلسرائيليين والفلسطينيين أينما 

  .الهدوء الذي ستشهده أراضينا ابتداء من اليوم، هو بداية حلقبة جديدة وبداية للسالم واألمل
ما أعلناه اليوم، بجانب إنه يمثل تنفيذاً ألول بنود خارطة الطريق، التي أسستها اللجنة الرباعية، فهو أيضاً خطوة 

مسارها وزخمها، وكي يستعيد الشعبان الفلسطيني أساسية هامة توفر فرصة جديدة كي تستعيد عملية السالم 
واإلسرائيلي األمل والثقة يف إمكانية حتقيق السالم، وأحسب أننا ندرك جميعاً مسؤولياتنا الكبيرة واملشتركة 
لتعزيز هذه الفرصة وتطويرها، إن ذلك يكون بالسعي السريع الستعادة روح الشراكة يف السالم واملستقبل، 

ية واإلقالع عن اخلطوات أحادية اجلانب، ويترتب علينا ابتداء من اللحظة أن نعمل حلماية ما وتكريس التبادل
  .أعلناه بتوفير اآلليات املالئمة لضمان التنفيذ

ما اتفقنا عليه اليوم هو جمرد بداية لعملية جَسْر الهوة واخلالفات بيننا، نختلف على أمور عدة وربما فيها 
األسرى واجلدار واملياه وإغالق مؤسسات القدس ضمن مواضيع أُخرى، لن نتمكن اليوم املستوطنات واإلفراج عن 

  .من حل هذه املواضيع بأكملها، ولكن مواقفنا منها تبقى واضحة ثابتة
ة الطريق، أال وهو استئناف إن تكثيف جهودنا لتنفيذ االستحقاقات سيقودنا إىل التزام آخر من التزامات خارط

لألراضي الفلسطينية، وحل  1967مفاوضات الوضع النهائي، بهدف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ العام 
جميع قضايا الوضع النهائي وهي القدس والالجئون واحلدود واملستوطنات واملياه وغيرها من القضايا 

  .املرجعيات املذكورة يف خارطة الطريق احملفوظة ملفاوضات الوضع النهائي، وذلك حسب
[.......]  

إنني هنا يف مدينة شرم الشيخ، مدينة السالم، أجدد باسم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، 
ين تمسكنا بمرجعية عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية، واالتفاقات املوقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وب

حكومة إسرائيل، وبخطة خارطة الطريق، وأؤكد حرصنا على احترام جميع التزاماتنا وتنفيذ كامل استحقاقاتنا، 
  .ولن ندخر أي جهد مستطاع حلماية الفرصة الوليدة للسالم، التي يوفرها ما أعلنا عنه هنا اليوم

اشمية مواصلة جهودهم الطيبة، وكذلك إننا نأمل من أشقائنا يف جمهورية مصر العربية واململكة األردنية اله
 –فإننا ننتظر أن تتوىل اللجنة الرباعية الدولية مهامها لضمان حتقيق تقدم متسارع على املسار الفلسطيني 

  [....].اإلسرائيلي، مع السعي لبذل اجلهود إلحياء عملية السالم على املسارين السوري واللبناين 
  

                                                 
  املصدر: http://www.wafa.pna.net  

 



 

 
 

  

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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