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  كلمة للرئيس حممود عباس يف افتتاح قمة شرم الشيخ
   .25/6/2007شرم الشيخ، 

  
  سيادة الرئيس حسني مبارك

  جاللة امللك عبد الله الثاين
  دولة رئيس الوزراء ايهود اوملرت

إن املنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي، فإما طريق السالم والتقدم واالستقرار أو طريق العنف والتطرف 
  .اب، ومفتاح الطريق األول بيننا وبدنارهواإل

جادة وفق إطار زمني متفق  ...توجه إىل شريكي رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اوملرت لبدء مفاوضاتأوبدوري 
يش بأمن وسالم بجانب جارتها إسرائيل، ععليه بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ت

رساء دعائم السالم العادل إعوبنا التي انتخبتنا لتحقيق تطلع الغالبية العظمى منها وفلدينا مسؤولية أمام ش
  .نهاء الصراع العربي اإلسرائيليوإوالدائم والشامل 

ؤكد على أنني إعلى الرغم من جرح الشعب الفلسطيني العميق الناجم عن االنقالب الدموي الذي شهده قطاع غزة، إال 
خين باستمرار بذل كل جهد ممكن دون كلل أو ملل وبعيداً عن مربعات اليأس، لتحقيق تصميمنا والتزامنا الراس

  .استقالل وحرية الشعب الفلسطيني
 قطاع غزة، وما قد يترتب عن ذلك من يفال ينكر أحد عمق املأساة التي حلت بشعبنا نتيجة لالنقالب العسكري 

ذلك أقول مل احضر إىل هنا للحديث عن  وعلى الرغم من ننا شعب ال زال حتت االحتالل،أتراجع ومعاناة، خاصة و
  .املاضي والصراع، وإنما عن املستقبل واآلمال

  :ويف هذا السياق أود التأكيد على ما يلي
رهاب ومبدأ جلانب اإلسرائيلي ونبذ العنف واإلالتزامنا بالشرعية الدولية وبعملية السالم باالتفاقات املوقعة مع ا- 

لسطين املستقلة إىل جانب دولة إسرائيل التي اعترفنا بها، عندما تبادلنا رسائل االعتراف الدولتين، دولة ف
، وهذا هو البرنامج السياسي الذي التزمت به احلكومة الفلسطينية اجلديدة برئاسة الدكتور 1993املتبادل عام 
  .سالم فياض

عب شواحدة ال يمكن جتزئتها وسيبقى ال رافيةغالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة ج- 
  .الفلسطيني موحداً

يصال كافة حاجات ومتطلبات إزراء اإلسرائيلي ايهود اوملرت الستمرار وسنعمل مع اجملتمع الدويل ومع رئيس ال- 
حتت خط الفقر، هم مسؤوليتنا يف كافة حاجاتهم %) 87(منهم ) مليون 1.5(بناء شعبنا يف قطاع غزة حيث يعيش أ

  .تطلباتهموم
زالة احلواجز إفراج عن املعتقلين والتأكيد على وجوب وقف كافة النشاطات االستيطانية ووقف بناء اجلدار واإل- 

جواء املناسبة حملتجزة، فلقد آن األوان خللق األوحتويل أموالنا ا 2005غالق وتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ عام واإل
  .طالق عملية السالم واملفاوضات السياسيةإإلعادة 

ساس أرساء دعائم سالم عادل وشامل ودائم وعلى إإن يدي ممدودة للشعب اإلسرائيلي للعمل سوياً حتى نتمكن من 
قامة الدولتين ومبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق ورؤية الرئيس جورج بوش وقرارات الشرعية إمبدأ 

نهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ إى مبدأ األرض مقابل السالم ولاملوقعة التي تؤكد جميعها ع الدولية واالتفاقات
وحل قضايا الوضع النهائي، القدس، احلدود، املستوطنات، الالجئين وغيرها من خالل مفاوضات  1967عام 

  .سيس لعهد جديد يف املنطقةوأنا على قناعة تامة أن بإمكاننا التوصل إىل حل تاريخي من شأنه التأ. مباشرة
إن يدي ليست الوحيدة املمدودة إىل الشعب اإلسرائيلي، فلقد أعادت القمة العربية التي عقدت يف الرياض مؤخراً 

مما يعني ) دولة 57(التأكيد على املبادرة العربية التي كانت قد تبنتها أيضاً منظمة املؤتمر اإلسالمي والتي تمثل 
واقتالع أسباب العنف والصراع رساء دعائم السالم الشامل والعادل يف منطقتنا إلأن هناك فرصة سانحة 

رهاب من جذورها، وأدعوكم لعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية التي نعيش كجيران يف دولتين على حدود واإل
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ر الكريم بعيداً عن ، فإن تم ذلك فإن املستقبل سيكون لالزدهار والتقدم والرخاء واالستقرار والعيش احل1967عام 
  .اخلوف واالحتالل والعنف

إن املبادرة العربية للسالم تمثل فرصة : فخامة الرئيس مبارك، جاللة امللك عبد الله، دولة رئيس الوزراء اوملرت
نهاء معاناة شعوب املنطقة وحتقيق السالم واالستقرار لهذه الشعوب وبما يكفل اجتثاث سانحة يجب اغتنامها إل

  .م العادلالطرف والعنف واإلرهاب وإرساء السجذور الت
السالم  طالق عمليةإتعيد ومل مل يف أن تخرج قمتنا هذه بقرارات تبعث األأإن شعوبنا تتطلع إلينا اليوم وكلها 

  .ألبنائنا جميعاً وأحفادنا جميعاًحتى نصنع مستقبالً أفضل 
  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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