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 ، )أبو مازن(كلمة لرئيس احلكومة الفلسطينية، حممود عباس 

  يف اختتام قمة العقبة
  .4/6/2003العقبة، 

  

  
وامللك عبد وأود أيضاً أن أشكر الرئيس مبارك . أود أن أشكر امللك عبد الله الستضافته اجتماعنا اليوم"  

وأشكر أيضاً لك يا . الله وامللك حمد وويل العهد عبد الله الذين اجتمعوا يف مصر أمس على بيانهم الداعم جلهودنا
وجزيل الشكر خصوصاً للرئيس بوش الذي قام بأطول رحلة . رئيس الوزراء شارون النضمامك إلينا هنا يف األردن

  .من أجل السالم بيننا جميعاً
نحن أمام فرصة جديدة للسالم مبنية على أساس رؤية الرئيس . ميعاً أن هذه حلظة مهمةإننا ندرك ج  

  .بوش وخارطة الطريق التي قبلناها دون حتفظات
هدفنا دولتان، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إىل جنب بسالم وأمن، وطريقنا هو طريق التفاوض   

حل كافة قضايا املرحلة النهائية وإنهاء االحتالل الذي بدأ يف املباشر إلنهاء الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي و
  .وعانى يف ظله الفلسطينيون شديد املعاناة 1967العام 

  .ويف ذات الوقت، ال نتجاهل عذابات اليهود على مر التاريخ وقد حان الوقت إلنهاء كل هذه املعاناة  
  .ب علينا إلجناح املسعىعلى إسرائيل الوفاء التام بمسؤولياتها وسنقوم بما يتوج  
ولكي أكون صريحاً وواضحاً، ال يوجد حل عسكري لصراعنا ونكرر إدانتنا ورفضنا لإلرهاب والعنف ضد   

  .اإلسرائيليين أينما كانوا
إن هذه الوسائل ال تنسجم مع تقاليدنا الدينية واألخالقية بل تشكل عقبة خطيرة أمام دولتنا املستقلة   

  .مع الدولة التي نريد بناءها، دولة قائمة على حقوق اإلنسان وحكم القانونذات السيادة وتتعارض 
االنتفاضة املسلحة . سنبذل كافة اجلهود وسنستخدم كل إمكاناتنا لتنتهي عسكرة االنتفاضة وسننجح  

ء الدولة يجب أن تنتهي، وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية يف سعينا إلنهاء االحتالل ومعاناة الفلسطينيين وبنا
  .الفلسطينية
سيادة القانون وسلطة سياسية : نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما التزمنا به أمام شعبنا واجملتمع الدويل  

واحدة وسالح شرعي واحد يف يد اجلهات اخملتصة للحفاظ على القانون والنظام العام وتعددية سياسية يف إطار 
  .الديمقراطية

وسنكون شركاء كاملين يف . هوادة، نهاية كاملة للعنف واإلرهابهدفنا واضح وسنطبقه بحزم وبال   
احلرب الدولية ضد اإلرهاب وندعو شركاءنا يف هذه احلرب إىل منع املساعدات املالية والعسكرية عمن يعارضون 

  .هذا املوقف يف سياق التزامنا مصلحة الشعب الفلسطيني وبصفتنا أعضاء يف األسرة الدولية
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لتحريض على العنف والكراهية مهما كان شكله وأياً كانت وسائله وسنقوم بإجراءات كما سنعمل ضد ا  
من جانبنا لضمان أن ال يصدر أي حتريض عن املؤسسات الفلسطينية كما يجب أن نعيد تفعيل وتنشيط اللجنة 

  .األميركية اإلسرائيلية الفلسطينية ملكافحة التحريض
القانون وتأكيد سلطة احلكومة ضمن مؤسسات فلسطينية تتصف إننا سنستمر يف سعينا لبسط سيادة   

باملساءلة ونسعى إىل بناء دولة ديمقراطية تشكل إضافة نوعية إىل اجملتمع الدويل وستكون كافة أجهزة األمن 
  .الفلسطينية جزءاً من هذه اجلهود وستعمل معاً لتحقيق هذه األهداف

نحن ملتزمون بهذه اخلطوات ألنها أساساً يف . حد بتهديدهإن مستقبلنا الوطني على احملك ولن نسمح أل  
الفلسطينيون يجب أن يعيشوا . لكي ننجح، ال بد أن يحصل حتسن واضح يف حياة الفلسطينيين. مصلحتنا الوطنية

ويجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على احلركة والذهاب إىل أعمالهم ومدارسهم وزيارة عائالتهم وأن . يف كرامة
  .يشوا حياة عادية من دون خوف على أرواحهم وممتلكاتهم ورزقهميع

يجب أن ال يخشى الفلسطينيون على حياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم كما نؤكد ونرحب باحلاجة إىل دعم   
اجملتمع الدويل وبخاصة الدول العربية، كما نرحب ونؤكد على احلاجة إىل آلية رقابة دولية بقيادة الواليات 

لتمكننا من حتقيق هدفنا يف دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة قادرة على احلياة يف إطار حسن جوار املتحدة 
  ".مع كافة الدول يف املنطقة بما فيها إسرائيل

 
  



 

 
 

  

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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