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  )أبو مازن(حممود عباس كلمة 
  توقيع اتفاق تنفيذ احلكم الذاتييف حفل 
  ]مقتطفات[ .4/5/1994، القاهرة

  
  

  [.......]  
  ...أيها السادة  
لقد اختار شعبنا طريق السالم وعبّر عن هذا اخليار بأرقى وسائل العمل، فكان كفاحه اجمليد من أجل   

ان صموده يف صراع البقاء إعجازاً قل نظيره يف هذا العصر وكل السالم حمط إعجاب العامل بأسره مثلما ك
  .العصور

باالتفاقيات  وإننا ونحن نخطو أوىل اخلطوات وأهمها على األرض ندرك باليقين أن السالم ال يصنع  
والوثائق فحسب وإنما يكتسب حياته وديمومته من جدارته يف حتقيق مصالح البشر ومدى توفيره من احتياجاتهم 

  .يومية وصلته بتطلعاتهم املستقبليةال
ومن خالل هذا الفهم أحب أن أحتدث بلغة املستقبل وأن أوجه حديثي أوالً إىل شركائنا اإلسرائيليين الذين   

معه منذ اللحظة صياغة  هم يف واقع األمر الشق اآلخر يف املعادلة والطرف اآلخر الذي تقاتلنا معه طويالً ونحاول
  .داً لويالت ومآسي األمس ملصلحة سالم ووئام لليوم والغدعالقات جديدة تضع ح

وأقول لشركائنا، لقد حاربتم طويالً غير أنكم وأنتم يف أوج القوة مل تشعروا يوماً بالراحة والطمأنينة   
 ذلك أن القوة مهما بلغت لن تفلح يف إلغاء... واألمان، لقد كان هنالك يف كل يوم ويف كل حلظة ما يقلق وما يخيف

الشعور بأذى العزلة عن احمليط اجلغرايف والبشري الذي تعيشون فيه، وال يحول دون األمل من الدم النازف على 
إننا مددنا أيدينا إليكم، لنتخلص حقاً من كل آالم املاضي، وأنتم ... الدوام من جسدكم وجسد من تتقاتلون معهم

ومن منكم ضده تتحملون اجلزء األكبر من املسؤولية يف الذي نصنعه يف هذه الفترة الدقيقة من منكم مع السالم 
النجاح القادم أو الفشل ال سمح الله، ومسؤوليتكم كما نراها تبدأ بالتخلص من رواسب التفكير القديم املليء 
باخملاوف والشكوك والسعي الالمتناهي نحو الضمانات التي تمس يف الصميم مصالح اآلخرين ليحل حملها 

متطلبات الغد، يشعر فيه شركاؤكم يف رحلة السالم بطمأنينة وثقة من جدوى ورسوخ التعاون  توجه خالق نحو
معكم، واألمر هنا ال يتصل بلغة جديدة جند أنفسنا نتحدث بها وإنما بروح جديدة تنبعث يف السلوك على كل 

  .املستويات
حتاولون اليوم إجناز سالم مع الشعب لقد أجنزتم سالماً مع مصر الدولة األكبر يف عاملنا العربي ـ وأنتم   

الفلسطيني صاحب القضية ومركز الصراع، وال أشك حلظة يف نضوج وعيكم جتاه حقيقة بديهية تقول إن السالم 
 ةيف منطقتنا ال يمكن أن يصبح حقيقة راسخة ومضمونة دون أن تكتمل حلقاته املترابطة، لنراه أيضاً مع سوري

  .ولبنان واألردن جمسداً بأوضح الصيغ وأرسخ املضامين عدالة
  [.......]  
ويف يوم كهذا أتوجه باحلديث إىل شعبنا الفلسطيني، إىل الناس الذين مل يخل بيت من بيوتهم من شهيد   

لوا سقط باألمس القريب متواصالً مع قوافل الشهداء الذين سقطوا منذ بدء الصراع وعبر كل فصوله والذين شك
بتضحياتهم الغالية جسر العبور إىل حمطة السالم، كما أن أطفال االنتفاضة وتضحياتهم أنضج هذه اللحظات 

ننا نلمس نبضكم ونعيش خماوفكم ونتفهم أنقول لشعبنا احلي اليقظ وغزير الوعي والثقافة ... التاريخية
أننا نرى معكم فرصة التحام جديد خلوض  مالحظاتكم على الصيغ التي توصلنا إليها منذ أوسلو وحتى اآلن، غير

                                                 
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
 "5/5/1994، )بيروت" (السفير. 
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الشعار اللفظي  فما أعظم أن نبدأ بصعوبة على األرض وما أشقى أن نواصل بسهولة اعتناق... جتربة جديدة
  ...واالرتهان لقيوده

من أجل ... إننا سنلتقي على األرض لنشارك يف حلو حياتنا ومرها، لنكافح على ساحة الكفاح احلقيقية  
اجملتمع والوطن الذي أنهكته احلرب الطويلة واملريرة وزرعت يف أحشائه الكثير من األمراض واملثالب ترميم بناء 

والثغرات لنكافح معاً من أجل احللم الذي مل يفارقنا ولن يفارقنا حلظة ما دمنا على قيد احلياة وأعني به حلم 
حلم التمتع .. حلم األمان واالطمئنان على أرض وطننا ..حلم احلياة اجلديدة ألبنائنا وأحفادنا.. واالستقالل.. احلرية

حلم ... حلم اإلسهام اخلالق يف بناء منطقتنا وتثبيت دعائم استقرارها.. بالعزة والكرامة حتت شمسنا وسمائنا
  .القادمة االتواصل احلضاري اخلالق مع أمتنا العربية واإلسالمية والعامل أجمع بعيداً عن احلروب ومتطلباته

  ..][.....  
إننا ندعو بإخالص إىل احتشاد وطني تتكافل فيه اجلهود واإلمكانات إلجناز مهام احلاضر واملستقبل   

على أساس ديمقراطي، ونحو بناء مؤسسات عصرية ترسل لثراء جمتمعنا التعددي أفضل مقومات التقدم واالزدهار 
تعالوا لنعمل .. ألولية كل عوامل التحقق واإلجنازوتوفر لتطلعاتنا الوطنية التي مل ينجز فيها بعد سوى اخلطوات ا

من أجل الوفاء بمتطلبات ومهام .. معاً من أجل العودة ومن أجل القدس التي نتأهب للشروع بالتفاوض بشأنها
  ..املرحلة النهائية من عملية السالم بكل جوانبها

ه وليس فوق شعارات مستحيلة ال فلنبنه فوق تراب.. إن الوطن الذي ننشده هو وطن للفلسطينيين جميعاً  
  .إىل مزيد من االبتعاد عنها تفضي بنا إالّ

  [.......]  
  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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