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  غزة إعمار إلعادة الدويل املؤتمر أمام عباس حممود للرئيس كلمة
  2/3/2009شرم الشيخ، 

 
 

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  فخامة األخ الرئيس حممد حسني مبارك

  فخامة الرئيس نيكوالي ساركوزي
  أصحاب الدولة واملعايل رؤساء الوفود

  احلضور الكريم.... السيدات والسادة أعضاء الوفود 
  

بعميق     البداية أود أن أتقدم باسم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطينييف
الشكر والتقدير واالمتنان إىل فخامة الرئيس مبارك وجمهورية مصر العربية على هذه الدعوة واستضافة مؤتمرنا 

يف هذه املدينة التي أصبحت رمزا جلهود    )إعمار غزة املؤتمر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة(هذا، 
  . السالم

  
وأود أن اشكر فخامة الرئيس ساركوزي الذي استضافت بالده قبل عام مؤتمر باريس االقتصادي الناجح بامتياز 

قاء لدعم السلطة الفلسطينية، ملشاركته الرئيسية يف هذا املؤتمر، وكذلك أود أن أتقدم إليكم جميعا أيها األش
  . واألصدقاء بالشكر العميق حلضوركم

مشروع مارشال إلعادة إعمار األراضي 'هنا البد يل أن أنوه بالشكر والتقدير الذي أطلقه دولة الرئيس بيرلسكوين 
، أعتقد أن مثل هذا املشروع سيكون مساهمة فعالة يف دعم االقتصاد الفلسطيني وبالذات يف دعم 'الفلسطينية

  .لفلسطينية التي بدأت ترى هذه األيام نهوضا ملحوظا وبخاصة السياحة الدينيةمشاريع السياحة ا
إن وجودكم هنا يف هذا احملفل وبعد أسابيع قليلة من إنتهاء احلملة العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة، لهو 

رسالة تسهم يف بلسمة  رسالة قوية يدرك مغزاها جيدا شعبنا الذي ما زال يعاين نتاج أهوال وجمازر العدوان، وهي
جراحه وهو يقف بين أنقاض البيوت واملدارس واملستشفيات املدمرة، إذ تؤكد له أن اجملتمع الدويل يصغي 

وأن اجملتمع الدويل   لعذاباته ويدعم حقوقه األساسية يف احلرية واألمن واالستقالل واالزدهار واحلياة الطبيعية،
طيني إلعادة بناء ما دمره اإلحتالل، وعلى دعم السلطة الفلسطينية لتنفيذ الشعب الفلس   عاقد العزم على مساعدة

تقف ضد احلرب والعدوان متبنية خيار السالم   خططها االقتصادية والتنموية، ونؤكد أن دول وشعوب العامل
  . العادل

  السيد الرئيس
  السيدات والسادة

ور التاريخي ملصر يف دعم الشعب الفلسطيني وقضيته إن دعوة مصر، واستضافتها لهذا املؤتمر تأتي يف سياق الد
ويف دفع جهود السالم العادل والدائم يف منطقتنا وتأتي أيضا يف حلظة فلسطينية حاسمة فقبل أيام وعلى ارض 
القاهرة وبدعوة ورعاية من مصر، انطلقت أعمال احلوار الوطني الفلسطيني والتي ستتواصل خالل األيام القليلة 

إنني أوكد هنا جمدداً، إننا نبذل كل جهد ممكن لكي يخرج هذا احلوار بنتائج ايجابية، حتقق الوفاق    القادمة،
الوطني، وتنهي حالة االنقسام، وتعيد توحيد شطري وطننا بهيئاته ومؤسساته، وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة 

الوطن وتعد إلجراء االنتخابات الرئاسية وفاق وطني حتترم وتلتزم بااللتزامات الوطنية والدولية وتدير شؤون 
  .والتشريعية يف موعدها احملدد يف كانون الثاين القادم

                                                            

  المصدر: http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=33660  
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إن استعادة وحدة الوطن والشعب تمثل األولوية والضرورة التي ال غنى عنها، ونأمل أن نوفق بالوصول إىل النتائج 
  .والتوافق والوحدةأمامنا إال خيار االتفاق   يوجد   املستهدفة يف أقرب وقت ممكن فال

  
  السيد الرئيس

  السيدات والسادة
إىل حتمل مسؤولياتها  2007لقد بادرت السلطة للتحرك منذ اليوم األول لإلنقالب الذي شهدته غزة يف حزيران 

كما أن   تخصص إىل اليوم أكثر، من نصف مواردها لهذا الغرض،    جتاه أبناء شعبنا يف القطاع، وما تزال احلكومة
حتركت خالل احلرب العدوانية إليصال ما أمكن إيصاله من مساعدات ومستلزمات خاصة يف اجملال السلطة 

كما باشرت منذ اسبوعين،   الصحي إىل القطاع، وحتركت فور انتهاء العدوان إلصالح شبكات املياه والكهرباء
  .ب البيوت املدمرة واملتضررةبدفع مساعدات نقدية عاجلة تقدر بخمسين مليون دوالر من ميزانيتها إلغاثة أصحا

يف األسابيع املاضية   لقد خلف العدوان آثاراً أشبه بما تخلفه الزالزل، وأحسب أن الوفود التي توجهت إىل القطاع
صدمت وفجعت بحجم الكارثة التي خلفها العدوان الذي استهدف أساساً املواطنين املدنيين وبيوتهم ومزارعهم 

رس واملستشفيات واملساجد والطرق وشبكات املياه والكهرباء ومباين املؤسسات، واستهدف املدا . وأشجارهم
يوما جزءا كبيرا مما أجنزه وبناه شعبنا  22خالل   ومصانع وورش ومنشآت القطاع اخلاص، لقد دمر العدوان

  .سنة بفضل املساعدة الصادقة والسخية منكم أيها السادة جميعا 15وسلطته الوطنية على مدى 
  د الرئيس السي

  السيدات والسادة
إن السلطة الوطنية ستعرض عليكم اليوم برناجمها إلعادة اعمار قطاع غزة ولدعم االقتصاد الفلسطيني، إن اخلطة 
التفصيلية التي أعدتها احلكومة والتي سيقدمها لكم الدكتور سالم فياض رئيس جملس الوزراء تقدم رؤيا وطنية 

ز االقتصاد الوطني الفلسطيني وتوفر ديناميكية تعزز متانة واستقرار النسيج تعز   شاملة تطمح آلفاق تنموية
  .الستعادة وحدتنا الوطنية   االجتماعي الفلسطيني، ما يدعم توجهنا

ويف هذا اجملال فإن مواصلة تسديد االلتزامات من قبل األشقاء واألصدقاء لدعم موازنة السلطة يقوي إرادتنا 
  .قيق وحدتناالوطنية حلث اخلطى نحو حت

  
   إن هذه اخلطة تستند إىل تقييمات واقعية ودقيقة ملتطلبات إعادة بناء واعمار ما تم تدميره يف القطاع
   والحتياجات ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، للقيام بأعبائها الضخمة جتاه أبناء شعبنا يف الضفة والقطاع،

بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها  كما أن هذه اخلطة تقترح آليات وصيغا خالقة إلعادة االعمار
وبالتنسيق مع الهيئات الدولية ومع القطاع اخلاص الفلسطيني بصورة تضمن سرعة وحسن التحرك والتنفيذ 

  .وتوفر كل متطلبات الشفافية والعدالة
  

د بجدارة ، وهم موجودون يف هذه القاعة، شهد ويشه2007أن جميع من شارك يف مؤتمر باريس، يف نهاية 
حكومتنا يف اقتراح وتنفيذ خطة اإلصالح والتنمية التي قدمت حينذاك ولقيت تأييد ودعم العامل، إن النجاحات 
التي حققها تنفيذ برامج اخلطة يف اجملاالت االقتصادية والتنموية واالجتماعية واألمنية، رغم كل املصاعب التي 

نظمتنا املالية والرقابية واإلدارية إىل أرقى املستويات يمثل دليالً يضعها االحتالل وما واكب التنفيذ من ارتقاء أ
  .على قدرة األداء الفلسطيني وضمانة لنجاح تنفيذ اخلطة التي ستناقشونها اليوم

  
ومن هنا فإنني ادعوكم جميعاً لدعم واعتماد برامج وآليات خطتنا املقدمة إليكم وتوفير كل املستلزمات 

وشعبنا يثق بأن أشقاءه وأصدقاءه الذين وقفوا معه على الدوام قَدموا إىل هنا اليوم ليؤكدوا واملتطلبات لنجاحها، 
  .مواصلة دعمهم وتأييدهم له وللسلطة الوطنية الفلسطينية

  السيد الرئيس 
  السيدات والسادة

ل السياسي، لقد اعتقد أننا ندرك جميعا أن جهود اإلعمار والتنمية ستبقى قاصرة وعاجزة ومهددة يف ظل غياب احل
دمرت آلة احلرب اإلسرائيلية عدة مرات العديد من مؤسساتنا ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية التي 
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شيدناها بدعم من األصدقاء واألشقاء، وحتولت مزارعنا وبياراتنا اجملبول تُرابِها بعرق وإبداع مزارعينا، إىل 
رائيلية لذلك فإننا إذ نشيد بحضوركم، ونقدر دعمكم املتواصل ونثمن أراض جرداء، بفعل اجلرافات والدبابات اإلس

ما تقدمونه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على الصعيد املايل واالقتصادي والفني، فإننا نشدد على احلاجة 
اً قبل الدول والهيئات احلاضرة هنا كانت حاضرة أيض  املاسة لتحقيق تقدم جوهري نحو احلل العادل، إن جميع

شهراً يف انابوليس ويف باريس، لقد سِرنا من جانبنا بخطوات واثقة وبقلوب وعقول مفتوحة يف مفاوضات  15
السالم غير أن مواصلة إسرائيل التنكر اللتزاماتها ورفضها تنفيذ االستحقاقات املتوجبة عليها، وإصرارها على 

ورسم احلدود بالقوة   وحملاولة فرض األمر الواقع مواصلة االستيطان وبناء اجلدار العنصري اللتهام أرضنا
  .املسلحة واإلمعان يف فرض احلصار على شعبنا عاد بنا إىل الطريق املسدود

  
   إن العدوان اإلسرائيلي على غزة، أكد جمدداً عقم وإفالس سياسة القوة الغاشمة وإذ أظهرت املآسي التي خلفها

لدفع عملية مفاوضات   للحرب، فقد أبرز وأكد احلاجة امللحة للتحرك السريع العدوان النتائج الكارثية خليار اللجوء
جدية بهدف التوصل إىل اتفاق سالم حَددت معاييره وأسسه قرارات الشرعية الدولية واملبادرة العربية للسالم التي 

وحا إىل األبد، وهو أمر أعادت القمة العربية اإلقتصادية يف الكويت قبل شهرين طرحها كخيار ال يمكن أن يظل مطر
يتطلب وقبل كل شيء وقف جميع النشاطات االستيطانية يف بالدنا وخروج قوات االحتالل اإلسرائيلي إىل حدود 

  .وفق االتفاقات والتفاهمات بين اجلانبين 2000أيلول  28
  .ونذكر هنا خطة خارطة الطريق وتقرير ميتشيل اللذين أصرا على هذه املواضيع

ملشاورات لتشكيل حكومة جديدة يف إسرائيل فإننا نعتقد أن اجملتمع الدويل ينتظر ويطالب بأن تؤكد وإذ جتري ا 
هذه احلكومة على التزامها بحل الدولتين وباالتفاقات املوقعة وال يمكن تخيل أية إمكانية النطالق عملية السالم 

إننا نرى ضرورة التحرك السريع يف هذا اجملال جمدداً قبل تلبية هذه املتطلبات الضرورية واألساسية، ومن هنا ف
من قبل إدارة الرئيس باراك اوباما وبقية أطراف اللجنة الرباعية ودول العامل كافة إلحياء عملية السالم، من أجل 

، ومن أجل قيام دولة فلسطين 1967إنهاء االحتالل اإلسرائيلي جلميع األراضي الفلسطينية التي احتلت العام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية، كي تعيش بسالم إىل جانب اسرئيل املستقلة

  
  السيد الرئيس

  السيدات والسادة
إن الوقت يمضي سريعا مثقالً بجثث الضحايا وخيبات األمل وظالم اليأس وانسداد األفق، وإذ كنا نستطيع أن نعيد 

شبكات املياه والكهرباء، وإذ كنا  بناء البيوت والعمارات واملدارس واملستشفيات واملساجد وشق الطرق وبناء
فإن األمر الذي يحمل خطورة كبرى هو أننا قد ال نستطيع إذا   نستطيع إعادة غرس األشجار والورود واملزروعات،

مل نتحرك جميعا وبسرعة، أن نعيد ألطفالنا وشاباتنا وشباننا ورجالنا ونسائنا األمل بالسالم واحلرية، والقدرة 
  .عادية، والثقة بقدوم أيام أفضل يف املستقبلعلى احللم بأشياء 

  
  :لذلك نقول من هنا، من مدينة السالم 

  آن األوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله 
  آن األوان أن يتوقف وإىل األبد اللجوء إىل خيار العدوان واحلرب واالحتالل واإلستيطان

  آن لدولة فلسطين املستقلة أن تولد
  أن يسود أرض السالمآن للسالم 

  .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 

 



 

 
 

  

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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