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  ،)أبو مازن(الرئيس الفلسطيني املنتخب، حممود عباس  ةملك
  يف حفل أدائه اليمين الدستورية

  ]مقتطفات[ .15/1/2005رام الله، 
  
  

[.......]  
اليوم وبعد ظهور نتائج االنتخابات واجتياز شعبنا العظيم لهذا االمتحان، أقف أمامكم بصفتي رئيساً وممثًال 

إننا سنواصل املسيرة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق احلوار مع جميع : للشعب الفلسطيني بأسره ألقول
كما سنواصل مسيرة . القوى وكل التيارات الفاعلة يف وطننا، واحلرص على صالبة بنيان جمتمعنا ومؤسساتنا

عطى كل سالم الشجعان الذي كان يعمل دوماً يف سبيله، والذي أ/ياسر عرفات من أجل حتقيق السالم العادل
  .حياته وجهده وعرقه من أجل حتقيقه

[.......]  
لقد وقف . لقد صوت الشعب من أجل سيادة حكم القانون والنظام والتعددية وتداول السلطة واملساواة بين اجلميع

  .الشعب مع خيار السالم العادل وإنهاء االحتالل والتعايش على قدم املساواة وفق الشرعية الدولية
  :ةاألخوات واإلخو

إن هذا العام هو عام االنتخابات الفلسطينية، االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، فلنحشد كل طاقاتنا 
الوطنية لتشمل عملية االنتخابات كذلك كل املؤسسات والنقابات والقوى السياسية والفصائل، حتى نبث روحًا 

  .جديدة يف حياتنا السياسية الداخلية
واملهمة األساسية أمامنا هي مهمة التحرر الوطني، مهمة إنهاء االحتالل عن أرضنا وإقامة إن التحدي األكبر، 

وعاصمتها القدس الشريف والتوصل إىل حل عادل ومتفق عليه لقضية  1967الدولة الفلسطينية على حدود 
. عن قمة بيروت ومبادرة السالم العربية الصادرة 194الالجئين على أساس الشرعية الدولية وأولها القرار 

ولتحقيق هذه األهداف، فإن نهجنا سيبقى النهج الذي اتخذته منظمة التحرير الفلسطينية خياراً استراتيجياً، خيار 
أمّا الطريق نحو هذا الهدف، فهو . السالم العادل الذي يمكن التوصل إليه بالتفاوض من أجل انتزاع حقوقنا الوطنية

لقد قلنا مراراً وتكراراً إننا ملتزمون بالشق املتعلق بنا يف خارطة . خارطة الطريقما اتفقنا والعامل حوله يف خطة 
وباملقابل فعلى إسرائيل أن تنفذ ما . الطريق، وإننا سننفذ التزاماتنا حرصاً على املصلحة الوطنية الفلسطينية

  .عليها
قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي أو ففي األيام املاضية وقعت جملة من األحداث وهي مدانة من طرفنا سواء ما 

ردود الفعل من بعض األطراف الفلسطينية مما ال يساعد على تهدئة األوضاع التي تتيح الفرصة لعملية سلمية 
  .جدية وذات مصداقية، إننا نسعى للوصول إىل وقف إطالق نار متبادل لتنتهي هذه الدوامة

ولكن الشراكة ليست باألقوال وإنما باألفعال، إنها . يف صنع السالم إن يدنا ممدودة للشريك اإلسرائيلي للمساهمة
إن . بإنهاء االغتياالت واحلصار واالعتقاالت ومصادرة األراضي واالستيطان واجلدار الفاصل وتدمير املنازل

، بل من خالل الشراكة ال يمكن أن تتم يف ظل اإلمالءات، وإن السالم لن يتحقق أبداً عن طريق حلول جزئية أو مؤقتة
العمل سوياً نحو التوصل إىل حل نهائي ودائم يعالج كافة القضايا العالقة ويفتح صفحة جديدة على أساس 

وأريد التأكيد هنا على استعدادنا التام الستئناف مفاوضات الوضع النهائي، وتوفر اجلاهزية . دولتين جارتين
  .لقضاياالسياسية عندنا للوصول إىل اتفاق شامل حول خمتلف ا

نحن شعبان كتب علينا أن نعيش : ومن على هذا املنبر، ويف هذا اليوم، أقول للقيادة اإلسرائيلية وللشعب اإلسرائيلي
. جنباً إىل جنب وأن نتقاسم احلياة على هذه األرض، والبديل الوحيد عن السالم هو استمرار االحتالل والصراع

                                                 
  املصدر: http://www.wafa.pna.net  
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لنبدأ يف بحث قضايا الوضع الدائم كي ننهي إىل األبد الصراع بيننا فلنبدأ يف تطبيق خارطة الطريق، وبالتوازي 
  .وبينكم

كما أنني أتوجه من هذا املنبر إىل جميع األطراف املعنية وخاصة اللجنة الرباعية الدولية داعياً إىل قيامها بدورها 
، وللحيلولة دون دخولنا مرة أُخرى يف دهاليز الشروط املسبقة التي ترمي املباشر يف رعاية تنفيذ خارطة الطريق

إىل تعطيل تطبيقها، أو إغراقنا يف متاهات احللول االنتقالية واجلزئية طويلة األمد التي تستهدف تأجيل دخولنا 
  .إىل احلل العادل والشامل

بموجب خارطة الطريق فهي تتوقع أن تقوم جميع  إن السلطة الفلسطينية إذ تبدي استعدادها لتطبيق كل التزاماتها
وال يعقل أن نبقى وحدنا مطالبين بتنفيذ ما علينا، بينما االستيطان مستمر واجلدار يمتد . األطراف بواجباتها كذلك

داخل األرض الفلسطينية ويفصل بين الفلسطيني والفلسطيني، وبين الفلسطيني وأرضه، ويدمر مقومات احلياة 
كما يستمر اإلغالق واحلصار واالعتقاالت وكل أنواع االنتهاكات، ضد أبناء شعبنا، . وف من أبناء شعبناملئات األل

  .مما ينشر أجواء اليأس واإلحباط وعدم الثقة يف املستقبل
 إن العامل بأسره مطالب اليوم بأن يمنح شعبنا األمل، وأن ال يكرر األخطاء السابقة التي عطلت العديد من املبادرات

وأنا أتوجه بندائي هذا إىل جميع القادة يف دول اللجنة الرباعية وإىل جميع . واجلهود اإليجابية يف املاضي
املسؤولين احلريصين على بدء انطالقة جدية ملسيرة السالم، وإىل الواليات املتحدة األميركية بخاصة ألنها 

ية الفلسطينية ودعمها هو أمر هام، ولكن هذا الدعم إن الترحيب بالديمقراط. صاحبة الدور األساسي يف هذا السياق
يبقى ناقصاً إذا مل يعززه العمل على إنهاء االحتالل بجميع مظاهره وإجراءاته حتى يمكن لهذه الديمقراطية أن 

  .تستمر وتزدهر
التي اعتبرت كما أطالب اجملتمع الدويل باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ قرار حمكمة العدل الدولية يف الهاي 

  .بناء جدار الفصل العنصري أمراً غير شرعي ودعت إىل إزالته
[.......]  

إن سيادة القانون تتمثل بوجود سلطة واحدة، وسالح شرعي واحد، يف إطار من التعددية السياسية والتداول 
الل صناديق االقتراع، فمن حقنا جميعاً أن نختلف، ومن واجبنا جميعاً أن نحتكم إىل الشعب من خ. السلمي للسلطة

فلتبقى الديمقراطية . ولكن أحداً ال يملك احلق يف جتاوز إرادة الشعب وأخذ القانون بيده وتطبيق أجندته اخلاصة
  .والقانون هما الطريق الوحيد ملعاجلة شؤون حياتنا الداخلية بمختلف جوانبها

إن إصالح وتطوير القضاء، واملؤسسات . ىللقد بدأنا مسيرة اإلصالح، وهي مسيرة مستمرة وستستمر بإذنه تعا
األمنية واحلكومية، واستمرار تطوير نظامنا املايل واالقتصادي وإرساء آلية جدية للتعاون بين القطاع العام 
والقطاع اخلاص هي أولويات لتمكين السلطة الوطنية من أداء دورها يف خدمة مصالح شعبنا الفلسطيني، وهي 

ومن واجبنا جميعاً سلطة ومعارضة وجمتمعاً مدنياً أن ال . ة الفلسطينية التي نصبو إليهاواجب إلرساء أسس الدول
  .نسمح لالحتالل بثنينا عن هذا الطريق وأن ال نتيح للفوضى الداخلية بأن تعطل هذه املسيرة

مع حتديد وسوف نعمل على إرساء تعاون وثيق بين خمتلف مؤسسات السلطة، التشريعية، القضائية، والتنفيذية 
الفواصل بينها ودور كل منها بشكل مستقل، استناداً إىل القانون األساسي الذي يجب أن يتحول إىل قاعدة ثابتة 

  .وتقليد راسخ يف حياتنا السياسية، من أجل تطوير نظامنا السياسي واحلفاظ على حيويته
وتفعيل دورها الوطني باعتبارها وسوف نسعى بكل جهدنا من أجل إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 

املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولزيادة االهتمام بمصالح شعبنا خارج الوطن، وحتى تتبوأ املنظمة دورها 
القيادي الذي يعزز دور السلطة الوطنية، ويؤكد على وحدة القرار الوطني الفلسطيني، ويحمي البرنامج الوطني الذي 

  .تقالل الفلسطينيوإعالن االس 1988صدر عام 
[.......]  

 
  



 

 
 

  

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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