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  كلمة للرئيس حممود عباس يف قمة
  والصين 77دول اجلنوب الثانية جملموعة الـ 

  ]مقتطفات[ .15/6/2005الدوحة، 
   
  

[.......]  
إن املمارسات التي تنتهجها إسرائيل، من استمرار االستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري على أرضنا، بخاصة 

أنها تمنع وحتول دون قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة يف منطقة القدس بقصد تهويدها، باإلضافة إىل 
للحياة، فإنها تقفل نوافذ األمل، وجتعل شعبنا يتشاءم من إمكانية حتقيق وترسيخ الديمقراطية املستمرة يف 

  .فلسطين، والتي قدمت وتقدم نموذجاً ناجحاً من خالل سلسلة االنتخابات الرئاسية واحمللية والتشريعية
بين الفصائل الفلسطينية كافة، والذي أطلقناه بدعم من أشقائنا " حوار القاهرة"االتفاق على التهدئة يف وقد شكل 

جميعاً، رافعة لوحدة املوقف الوطني الفلسطيني، والتي تقلصت بنتيجتها أعمال العنف إىل أدنى مستوى منذ أربع 
  .سنوات، وهنا نؤكد إصرارنا على استمرار الهدنة واحلفاظ عليها

ونطالب الطرف اإلسرائيلي بالتوقف عن أعمال االستفزاز واخلروقات، وسنواصل العمل يف جمال اإلصالح األمني 
واالقتصادي واإلداري، والذي يلقى تأييداً واسعاً يف أوساط شعبنا، الذي أكد مراراً تمسكه بخيار السالم واحلل 

  .التفاوضي
  .ة وشمال الضفة الغربيةإننا مقبلون على مرحلة االنسحاب من قطاع غز

ونحن نأمل تكثيف الدعم الدويل يف هذه املرحلة، حتى يكون االنسحاب شامالً وتاماً وفق القانون الدويل، وأن 
يتوفر املمر اآلمن مع الضفة، وأن يكون ذلك خطوة على طريق البدء يف مفاوضات احلل النهائي، كما أكدت عليها 

الطريق، ورؤية الرئيس األميركي بوش بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة إىل جانب إسرائيل، على حدود  خارطة
  .1967يونيو عام  –الرابع من حزيران 

من هنا، فإننا نتوقع أن تتم مساعدة شعبنا إلجناح جتربته الديمقراطية، وذلك بتوفير حرية التنقل، وفك احلصار 
االقتصادي، وإطالق سراح األسرى، وإجناز االنسحاب اإلسرائيلي إىل مواقع ما قبل سبتمبر وإزالة احلواجز واخلنق 

، وتنفيذ التفاهمات التي توصلنا إليها مع احلكومة اإلسرائيلية يف شرم الشيخ، حيث أنه ال يمكن 2000أيلول  –
  .حتقيق وترسيخ الديمقراطية يف غياب احلرية

لسالم واملفاوضات، والتزامنا بتنفيذ خارطة الطريق بشكل متزامن ومتواز، ليتم ونؤكد جمدداً على تمسكنا بخيار ا
بنتيجتها تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية 

  .194الالجئين، على أساس القرار 
السالم يتطلب انسحاباً إسرائيلياً كامالً من األراضي الفلسطينية "ونشير هنا إىل ما أقرته قمة اجلنوب األوىل بأن 

  ".احملتلة، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
[.......]  
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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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