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  حديث صحايف للرئيس حممود عباس
  30/10/2007القاهرة، 

  
  

يكلف أي أحد من  نفى السيد الرئيس حممود عباس استئناف احلوار بين حركتي فتح وحماس، وأكد أنه لن ومل
الشرعية الفلسطينية واالعتذار للشعب  قيادات حركة فتح باحلوار مع حماس إال بعد أن تتراجع عن االنقالب ضد

 .الفلسطيني
للسيد عبد الله حسن رئيس جملس إدارة ورئيس حترير وكالة أنباء الشرق األوسط،  وقال الرئيس، يف حديث أدىل به

 ."احلوار معهم فورا غزة وتبدأ بالتنفيذ سأبدأ بمجرد أن تعلن حركة حماس عن تراجعها عن االنقالب يف إنه"
تطبيق قرارات جملس األمن واملبادرة العربية وخارطة  وأكد أنه لن يقدم أي تنازالت يف مؤتمر أنابوليس، وسيطلب

وعاصمتها القدس الشرقية  67إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود عام  الطريق التي تنص جميعها على
 .الالجئين وعودة

احلايل إال بعد االعتراف بإسرائيل يف الوقت  وطالب الدول العربية واإلسالمية بعدم اتخاذ أي إجراءات تطبيعية أو
وحل مشكلة الالجئين حالً عادالً على  67والعربية التي احتلت عام  أن تنسحب من جميع األراضي الفلسطينية

 .194املتحدة رقم  أساس قرار األمم
اإلسرائيلي وستيف هاديل مستشار األمن القومي  وأشار الرئيس عباس إىل أنه اتفق مع إيهود أوملرت رئيس الوزراء

مشتركة من أجل العمل على " فلسطينية إسرائيلية أمريكية"جلنة ثالثية  ي يوم اجلمعة املاضي على تشكيلاألمريك
 .القادم األول من خارطة الطريق قبل الذهاب ملؤتمر السالم الدويل املقرر عقده خالل الشهر تطبيق البند

طرحتها منذ زمن على اجمللس التشريعي  إن هذه القضية"الوقت الراهن، وقال  ونفى أبو مازن تعيين نائب له يف
القانون األساسي، واآلن اجمللس التشريعي معطل، ولذلك أمر تعيين  السابق، ألن تعيين نائب يحتاج إىل تعديل يف

 ."حالياً  نائب يل جممد
، قال حتديد أجندته واألطراف املدعوة وحول ما إذا كانت الظروف مهيأة النعقاد االجتماع الدويل اآلن وهل تم

جورج بوش الجتماع دويل ومل يكن واضحا نوعية هذا  ياألمريك سيادته إن موضوع املؤتمر بدأ بدعوة من الرئيس
 .االجتماع، ومن سيحضر هذا االجتماع، وما هي أجندته االجتماع، وتوقيت هذا

رئيس بوش بموافقتنا، مادام أنه لقاء دويل فنحن مستعدون للحضور، وأبلغنا يومها ال لكن مع ذلك قلنا" وأضاف 
باعتبار أن البلدين  حيث املبدأ قلنا إذا كان اجتماع دويل لقضية الشرق األوسط يجب أن حتضر سوريا ولبنان ومن

 ."النهاية وجدنا حالً ووافق األمريكان لهما أراضٍ حمتلة، وفى البداية كان األمريكان مترددين لكننا يف
اخلارجية العرب يف نيويورك على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم  ءوأشار إىل أنه بعد ذلك اجتمع مع وزرا

بعد أن  جورج بوش، ووزيرة اخلارجية األمريكية كونداليزا رايس، ووضحت األمور يالرئيس األمريك املتحدة ومع
 .جرى حديث توضيحي لهذا املؤتمر

بر لكنه ليس موعداً نهائياً فممكن أن يتأخر على نوفم 15 املؤتمر سيعقد يف وأوضح أنه من حيث املوعد قيل لنا إن
 .أما من حيث احلضور فبدأ املوقف يتبلور أكثر. . التطورات  ضوء

 تضم األمم املتحدة والواليات ياآلن من حضور أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والت ولفت إىل أنه تأكد حتى
الواليات املتحدة، الصين  فرنسا، بريطانيا،" الدائمين وأعضاء جملس األمن  يوروباملتحدة وروسيا واالحتاد األ

السعودية، األردن، البحرين، تونس، اجلزائر، السودان، سوريا،  ، وجلنة املتابعة العربية والتي تضم مصر،"وروسيا 
مية إسال املغرب، اليمن واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إضافة إىل ثالث دول فلسطين، قطر، لبنان،

 .والنرويج
، وكان هناك رأي لنا أنه إنه أصبح شبه مؤتمر دويل هذا احلشد يجعلنا نقول"وفى السياق ذاته، أكد الرئيس على أن 

فيجب دعوة عدد من الدول مثل جنوب أفريقيا والهند والبرازيل واليونان،  مادام االجتماع سيكون بهذا احلجم
                                                 

  المصدر :http://www.wafa.ps/arabic/  
  .المصرية" وآالة أنباء الشرق األوسط"إلى  أدلى عباس بهذا الحديث
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نستطيع حتديد  احلضور لكننا حتى اآلن ال كثيرة تعلن عن رغبتها يف نسمع كل يوم أن هناك دوالً  واحلقيقة نحن
 ."حجم احلضور بكل دقة

البد أن تكون األجندة واضحة بحيث تشمل أوالً خطة خارطة الطريق  وبالنسبة ألجندة املؤتمر، رأى أبو مازن أنه
املرحلة  بد أيضا أن يشار إىل قضايابوش واملبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وال املتضمنة رؤية الرئيس

وكيفية معاجلته هذه القضايا وليس  القدس، املستوطنات، احلدود، الالجئين، املياه واألمن: النهائية الست وهي
 .احلل ألن احلل سيأتي يف مرحلة الحقة

يكون هناك وقت  د أنأنه عندما سينتهي املؤتمر ستبدأ املفاوضات حول تفصيل هذه القضايا، وهنا ال ب وأشار إىل
األسئلة مل تتبلور ولكن مطروحة للبحث  حمدد للمفاوضات، فال يعقل أن تكون مفتوحة بدون سقف زمني، فهذه

 .واألخذ والعطاء
 جلنة للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية تناقش ورقة تشمل كافة القضايا التي ستقدم ولفت إىل أن هناك اآلن

الواجب تطبيقها من اجلانبين  طة الطريق والبند األول من هذه اخلارطة يحدد االلتزاماتللمؤتمر واملستندة إىل خار
من األمريكيين ومنا بطبيعة احلال أن هذه االلتزامات  هناك اآلن إحلاح"الفلسطيني واإلسرائيلي، مشيرا إىل أن 

باعية التي ستقرر من الذي عليه، خصوصا أن هناك مراقبة من قبل اللجنة الر يجب على كل طرف أن يلتزم بما
أنابوليس، فهناك جلنة  التزاماته ومن الذي مل يطبق ويجب االنتهاء من تطبيق البند األول قبل مؤتمر طبق

 ." ستتعامل مع هذا املوضوع
 اتفقنا مع أوملرت على تشكيل"الفلسطينية اإلسرائيلية وما هم أطرافها، قال الرئيس  وحول دور جلنة املفاوضات

يوم اخلميس  يمريكاأل األخير وستيف هاديل مستشار األمن القومي يلجنة يوم اجلمعة املاضي يف لقائهذه ال
تتأخر، ألن هناك حدثا شخصيا يف إسرائيل وهو  املاضي على تشكيل هذه اللجنة على أن تبدأ عملها وأنا آمل أن ال

ط ونرجو أن يكون غير معطل بحيث تبدأ ونتمنى أن يكون مرضه بسي إعالن مرض أوملرت، فنحن نتمنى له الشفاء
 ."اجلانب الفلسطيني واإلسرائيلي واألمريكي اللجنة التي تتكون من

إن منظمة " يالفلسطينية يف مؤتمر انابوليس، قال الرئيس الفلسطين وبالنسبة ملوقف حماس وفتح من املشاركة
التشريعي  ع واحلكومة الداخلية واجمللسستشارك يف املؤتمر وهي التي تفاوض وهي التي توق التحرير هي التي
 ."ليس لهما عالقة

اعتمد بأحد طريقين إما باالستفتاء الشعبي، وهنا يستطيع الكل  االتفاق ال يكون ساري املفعول إال إذا"وأضاف أن 
وغير معارضة وحماس وغيرها من القوى، وإما أن يكون من خالل اجمللس الوطني  أن يقول رأيه معارضة

باملوافقة أو  الذي يمثل جميع الفلسطينيين، فحماس موجودة ولكنها تستطيع أن تقول رأيها فيما بعد نيالفلسطي
 ."بالرفض

ملنظمة التحرير الفلسطينية التي أترأسها وأنا الذي أقود  التفاوض شأن من شؤون اللجنة التنفيذية"وأشار إىل أن 
وفاق الوطني الذي اتفقنا عليها وحماس مقرة بهذا وكثيرا موجود حتى يف وثيقة ال هذه املفاوضات وهذا االتفاق

 ."يقولون أن املفاوضات ال شأن لنا بها فهذا شأن منظمة التحرير وأبو مازن ما
جزء " حماس" إىل أنه يف كل بلد فيها معارضة ورئيس الدولة يمارس سلطته وعندها يعود للشعب، هؤالء ولفت

الفلسطيني يمكن أن يعارضوا أو يرفضوا فلو  كانت لهم األغلبية بين الشعب من الشعب يمكن أن يقولوا رأيهم فإذا
 .يف املائة قال ال فسنلتزم ولو قال نعم سنلتزم أيضا برأي الشعب 50جئنا فرضاً بأي إجناز والشعب أكثر من 

 بالتأكيد ال نعرف لكن"التمثيل يف مؤتمر أنابوليس، قال الرئيس الفلسطيني حممود عباس  وبالنسبة ملستوى
العربية ستحضر بما  سنحضر والدول يسرائيللرئيس بوش وأنا ورئيس الوزراء اإلبعض الدول سيمثلها رؤساء فا
 ."يتراءى لها من مستوى التمثيل
التطبيع ومشاركة اململكة العربية السعودية يف املؤتمر مع وجود إسرائيل، أشار  وحول اجلدل الدائر حاليا بشأن

اإلسرائيليين  عندما تلتقي السعودية وإسرائيل ليس بالضروري أن يتحدث السعوديون مع مازن إىل أنه أبو
يعنى أن السعودية أو غيرها اعترفت أو  فالسعودية حتضر اجتماعات األمم املتحدة وإسرائيل عضو فيها، فهذا ال

 .على مقررات املبادرة العربيةتعترف بإسرائيل أن تعترف اآلن بناء  طبعت وليس مطلوبا من الدول العربية التي ال
إسرائيل من  إن العرب ملتزمون باملبادرة العربية التي قدمتها السعودية والتي تقول إذا انسحبت وقال الرئيس،

ستقيم عالقات مع إسرائيل وكذلك الدول  ، فإن الدول العربية67عام  الفلسطينية والعربية احملتلة يف يراضاأل
 .وإسالمية لة عربيةدو 57اإلسالمية وجمموعهم 
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بأي خطوة يف اجتاه التطبيع فيكفي  ليس مطلوبا من هذه الدول العربية أن تقوم وأضاف أنه قبل أن يحدث هذا
من أجل احلل وأعطت يف نهاية الطريق التطبيع مقابل إنهاء  أنها أطلقت مبادرة ويكفي أنها وضعت معامل الطريق

 .االحتالل
املؤتمر، قال الرئيس  سؤال حول إمكانية قيام إسرائيل بالتحرك إىل األمام على طريق السالم خالل هذا ورداً على
، عاما نطالب بمؤتمر دويل 30الواقع، نحن منذ  إن كل شيء جائز إال أننا نتعامل مع"حممود عباس  يالفلسطين

 لها ونستفيد منها وعلينا أن نضع الكرة يفبالنسبة لنا علينا أن نستغ اآلن هذه الفكرة أصبحت أمامنا وهى فرصة
يريد،  ال يسرائيليد سالم لكن إذا الطرف اإلمن أجل املماحكة ولكن على األقل نحن رواد سالم ونر ملعب اآلخر ليس

 ."هنا االمتحان، ستظهر األمور خالل شهر أو شهر ونصف الشهر
أوملرت  يى كل اجلدية، ورئيس الوزراء اإلسرائيلنحن نتفاوض مع اإلسرائيليين، والرئيس بوش أبد اآلن"وأضاف 

وعليّ أن أتعامل معه وأتفاوض معه  لكن ماذا يضمر ويخبئ، أنا ال أعرف أنا يل الواقع والظاهر ةيجابيإنسمع منه 
 ."أن يطلب منه أن يكون جاداً  اجملتمع الدويل وأن أكون جاداً معه ثم أطالبه باجلدية وأطالب

بدون شيء، قال  ينفس السيناريو ليصبح املؤتمر تصوير ومصافحات وينته رائيل بتكراروبشأن احتمال قيام إس
الصور، فعندما  وضعنا هذا التحفظ واألمريكان قالوا بصراحة لن يكون هذا املؤتمر من أجل التقاط لقد"أبو مازن 

مكان  يأ ن أن يتصوروا يفيتصوروا، فيمك يدولة من أكبر دول العامل ال اعتقد أنهم جاؤوا لك 40أو  30يدعون 
 ."آخر

قصة صور فنحن لن نذهب، وإذا كان هناك جدية فالكل سيشارك والدليل على  لذلك قلنا إذا كانت القصة"وأضاف 
 ."احلضور ترسل طلبات تعبر عن رغبتها يف ذلك دول كثيرة

 األمم املتحدة، وكما وردت يفلنطلب تطبيق الشرعية الدولية كما وردت من  وأكد الرئيس أننا ذاهبون إىل املؤتمر
وقال  .1515 رقم حتولت إىل قرار جمللس األمن الدويل يالعربية املعتمدة بخطة خارطة الطريق الت املبادرة

ومل أجنح، واآلن أريد أن أطالب بهذا  سأطالب بهذا ولن أطالب بأقل من هذا، أنا ذهبت إىل كامب ديفيد وطلبت هذا"
 ."تطالب بأقل من هذا العربية أيضا ال غيرها من الدولوبالتأكيد مصر والسعودية و

على القبول بأقل من قرارات الشرعية الدولية، فكل املشاكل لها حلول،  أحد أن يجبرنا يوشدد على أنه لن يستطيع أ
 ."للصراع القضية ال وهذه القضية ال فماذا سيبقى، سنعود بعد سنتين أو ثالثة أما أن نقول هذه

مشكلة الالجئين والقدس واحلدود  البد من حل يجب حل املشكلة من جميع جوانبها، وبالتايل" واستطرد قائال
 ."ثم نوقع معاهدة سالم كما وقعت مصر واملستوطنات واملياه واألمن، وكل القضايا يجب حلها

يجب أن  سيكون الوضع خطيراً، لكن"حالة فشل املؤتمر، وقال  وحذر سيادته من السيناريوهات املتوقعة يف
 فليس بالضرورة أن ما نأمله يتحقق لكن الفشل سينعكس سلبا علينا وعلى املنطقة نتفاءل ونأمل أن ينجح،

 ."كلها
اعتبارنا  يجب أن نضع يف يجب على الكل أن يتحمل مسؤوليته ألن عواقب الفشل صعبة وخطيرة لذلك"وأضاف 

 ."اجتاه النجاح هذا وندفع يف
يهمنا جدا أن كل خطوة تخطى "االستعدادات ملؤتمر أنابوليس، قال أبو مازن  وحول التنسيق مع مصر بشأن

قضية يجب أن  كل أن تكون بالتنسيق مع مصر، فمصر بالنسبة لنا مهمة جدا وبالتايل للمؤتمر الدويل لالستعداد
ا التواصل كثيرة أيضا نبحثها وهذ نكون على اتصال دائم مع مصر والرئيس حسنى مبارك وهناك قضايا ثنائية

 ."املكثف نهدف منه حل القضية الفلسطينية
الرئيس  تردد بشأن وجود ترتيبات حلوار ينطلق قريبا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، قال وحول ما
باحلوار مع حماس ومل  يوجد حوار مع حماس وال يوجد أحد خمول إنه ال" "مازن أبو"حممود عباس  يالفلسطين

 ."حماس زام األحمد أو غيره بالتفاوض أو احلوار معأكلف أحداً سواء ع
أقل حدة جتاه حماس، قال  وبشأن تصريحاته إلحدى الفضائيات العربية والتي رأى البعض أن لهجتها كانت

ننكر  ، فنحن اليوموجود من الشعب الفلسطين إن ما قلته لهذه الفضائية إن حماس جزء مهم"الرئيس عباس 
، ولكن لن نتحاور معهم إال يباألخير هم جزء من الشعب الفلسطين هم بيننا دماء، ولكنوجودهم، نحبهم أو نكره

 ."االنقالب بعد أن يعودوا عن
موحدين أفضل من الفرقة احلالية، قال  ورداً على سؤال حول أهمية ذهاب الفلسطينيين إىل مؤتمر أنابوليس

موحدين ننتظر إىل متى، حتى تفوت الفرصة، ولذلك  كنا غير إن نكون موحدين أفضل لكن إذا"الرئيس الفلسطيني 



  180، ص )2007خريف ( 72، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

4 
 

 حريصين على املصلحة العامة عليهم أال يمارسوا أفعاالً ضد مصلحتهم وضد املصلحة "حماس"إذا كانوا فعال هم 
 ."ثالثا العامة فما ارتكبوه أساء لهم أوال وأساء للشعب ثانيا وأساء إىل مستقبلنا

املؤتمر على شرط  أعلق املشاركة يف ا فال يمكن أن أؤجل أو أؤخر أو أعطل أويجب أن يعرفوا هذا، أما أن"وأضاف 
العامل بها وحدة كاملة وإجماع على أي قضية، فجميع الدول بها  ظل وحدة، هل توجد دولة يف أنه ال أذهب إال يف

 ة وننتظر حتىيمكن أن أضيع هذه الفرص أحيانا تعارض من حيث املبدأ، لكن أنا ال معارضة، وهذه املعارضة
 ."نتوحد

لعدم استئناف  يالرئيس الفلسطين وحول ما تقوله حماس بشأن وجود ضغوط من الواليات املتحدة وإسرائيل على
توجد أي ضغوط، فهم يدعوا هذا، وأحب أن اذكرهم بشيء  ال"حممود عباس  ياحلوار معها، قال الرئيس الفلسطين
ضغوط أال أجريها وأجريتها وأصررت على أن تشارك حماس، وعندما  كان عليا فأنا عندما وافقت على االنتخابات

علينا  االنتخابات مورست ضغوط كثيرة علينا لكن أصررت على أن تشكل حماس احلكومة، ومورست فازت يف
 ."الوحدة ضغوط لعدم الذهاب إىل مكة وذهبت ووقعنا االتفاق وشكلت حكومة

يبحثون عن حجة، وأنا أقول لهم " حماس" ل على ضغوط أحد، لذلك همأنا مع مصلحة الشعب وال أسأ"وتابع قائال 
سأحتاور معكم وإن مل أفعل فهنا يمكنكم أن تقولوا أن أبو مازن وقع  تراجعوا اليوم عن انقالبكم وبعد ساعة أنا

 ."وهذا لن يحدث علية ضغط وتراجع
فيذ سيبدأ احلوار معهم فورا، مشيرا إىل أنه بالتن وأكد أنه بمجرد أن تعلن حماس عن تراجعها عن االنقالب وتبدأ

يجب أن تتراجع "تناور، مؤكدا رفضه لهذه األساليب واملناورات، وقال  يمكن أن تعلن حماس بيان وبعد ذلك
 تهم الشعب يكل األمور الت انقالبها وعند ذلك يمكن أن جنلس معهم ونتحاور ونتحدث يف حماس بالكامل عن

 ."الفلسطيني
إذا أعلنت حماس تراجعها، قال أبو مازن  صدرت بعد االنقالب يال بشأن إمكانية إلغاء املراسيم التوردا على سؤ

اتخذته بشأن جعل االنتخابات بالقائمة الواحدة يعترضون عليه،  يال يوجد مرسوم واحد ضدهم، واملرسوم الذ"
 يف تم لكم األغلبية فيه أن يرفضها، أماوأن ياحلياة الطبيعية ونتفق يمكن للمجلس التشريع وأقول لهم عندما تعود

 ."ستطيع أن أعطل احلياةأ أنا ال يحالة غياب اجمللس التشريع
للرئيس  ممكن يحالة غياب اجمللس التشريع مراسيم يسمونها مراسيم اشتراعية بمعنى أنه يف وأوضح أنه أصدر

 .يرفضها ا أوأن يصدر مراسيم بقوة القانون ويف حالة عودة عمل اجمللس فله أن يقره
أنه سبق طرح هذه "حاليا، مضيفا  وبشأن احتمال تعيين نائب له، قال الرئيس الفلسطيني إن هذا األمر معطل

القانون  أريد أن أعين نائباً وهذا يحتاج إىل تعديل يف القضية منذ زمن على اجمللس التشريعي السابق وقلت لهم
 ."معطل حاليا ر تعيين نائب يلالتشريعي معطل ولذلك أم واآلن اجمللس ياألساس

لقد طلبنا إطالق "يف اجتماعه األخير مع أوملرت بشأن قضية األسرى، قال الرئيس  وردا على سؤال حول ما دار
مروان البرغوثى  السابق، وطلبنا منهم إطالق دفعة أخرى على رأسها من األسرى، فهم أطلقوا دفعتين يف املزيد

 ."وعدد من القيادات
عنهم ضمت عبد الرحيم ملوح نائب أمين عام اجلبهة الشعبية  أن الدفعة األوىل من األسرى املفرج وأشار إىل

 نحن نريد كل"الدفعة الثانية ركاد سامل أمين عام اجلبهة العربية الفلسطينية، وقال  لتحرير فلسطين، فيما ضمت
 ."أسرانا وأي أسير يخرج نعتبره مكسباً

ألف فلسطيني دخلوا بتصريحات  54حملة مل الشمل، فيوجد لدينا  مهمة وهي نحن أجنزنا أيضا قضية"وأضاف 
 يف 3500لديهم أي وثيقة أو أي هوية، اآلن أخذنا موافقة بإعطاء هؤالء هويات وبدأ  وانتهت التصريحات وليس

ك سنقدم اإلجراءات وبعد ذل من غزة 2500الضفة العربية بعمل اإلجراءات وخالل يومين أو ثالثة أيام سيجري 
 ."هؤالء ويحصلون على الهوية أوراق سبعة آالف آخرين وهكذا حتى يتم االنتهاء من كل

 
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


