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وثيقة رقم 202:

كلمة محمود عباس يف واشنطن حول عملية السالم، واستئناف املفاوضات202

1 أيلول/ سبتمب 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس باراك أوباما

فخامة الرئيس حسني مبارك

جاللة امللك عبد الله الثاين

السيد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو

السيد توين بلري

السيدة هيالري كلينتون

السادة الكرام

أود يف البداية أن أشكر الرئيس أوباما عىل دعوتنا واستضافتنا هنا اليوم، متهيداً إلطالق مفاوضات 
الوضع الدائم للتوصل إىل اتفاق سالم فلسطيني إرسائييل حول كافة قضايا الوضع النهايئ خالل عام، 

واستناداً إىل قرارات الرشعية الدولية ذات العالقة والقانون الدويل.

نتقدم نحو إطالق هذه املفاوضات غداً ونحن مدركون للمصاعب واملحاذير والعقبات التي تقف 
أمامنا ومستوعبني لدروس التجارب السابقة.

 ونؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية أننا سنعمل بكل تصميم وجدية ونية صادقة من 
أجل إنجاح هذه املفاوضات. ونجدد التزامنا بتنفيذ كل ما ترتب علينا من التزامات وندعو جرياننا 
الجانب اإلرسائييل لتنفيذ التزاماته وخاصة وقف كافة األنشطة االستيطانية كافة، مؤكدين بأن الدعوة 
لتنفيذ االلتزامات وكذلك رفع الحصار املفروض عىل غزة وإنهاء اإلغالق والحواجز التي تخالف حق 
الفلسطينيني يف الحياة والتحرك ال تشكل رشوطاً مسبقة وإمنا هي تنفيذ لتعهدات والتزامات سابقة، 
وأننا سنبذل كل جهد ممكن وبال كلل أو ملل، يك تصل إىل غايتها وأهدافها يف معالجة جميع القضايا، 
قضايا املرحلة النهائية: القدس، والالجئني، واملستوطنات، والحدود، واألمن، واملياه، ومن ثم اإلفراج 
يحقق  الذي  السالم  منطقتنا،  شعوب  إليه  تتوق  الذي  السالم  تحقيق  بغية  املعتقلني،  جميع  عن 
الحرية واالستقالل والعدالة للشعب الفلسطيني يف وطنه ويف الشتات والذي يعاين أشد املعاناة منذ 
عقود، السالم الذي يصحح الظلم التاريخي الذي ألحق بشعبنا، والسالم الذي يحقق األمن واألمان 
له وللشعب اإلرسائييل ويفتح أمامهام وأمام شعوب املنطقة حقبة من السالم العادل عىل املسارات 

كافة، وحقبة من االستقرار والتقدم والرخاء.

املتواصل  أوباما، وجهدكم  الرئيس  إن تصميمنا هذا يستمد تشجيعاً كبرياً من عزيتكم، فخامة 
منذ توليتم الرئاسة، والروح الوثابة التي أطلقتموها يف العامل، ومن رعايتكم لهذه املفاوضات مبارشة 

وعب الدور املتميز للسيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية والسناتور ميتشل وطاقمه.
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الدور الجوهري والفاعل  الله داللة عىل  امللك عبد  الرئيس مبارك وجاللة  إن مشاركة فخامة 

السالم، وهو  تحقيق  فرص  دعم  الهاشمية يف  األردنية  واململكة  العربية  لجمهورية مرص  واملتصل 

العربية  الدول  التي جسدت إجامع  العربية  السالم  مبادرة  الذي عبت عنه  باملوقف  دور متصل 

وبالتايل الدول اإلسالمية أيضاً، عىل تحقيق السالم الشامل والعادل عىل املسارات كافة يف منطقتنا 

ومثينة  مخلصة  فرصة  وقدمت  اإلرسائييل،  اللبناين  واملسار  اإلرسائييل  السوري  املسار  ذلك  يف  مبا 

. لصنعه

كام أن حضور السيد توين بلري مبعوث اللجنة الرباعية معنا اليوم مؤرش بالغ الداللة وهو الذي 

يتابع بجهود مشكورة منذ سنوات ما تقوم به السلطة الفلسطينية من عمل استثنايئ لبناء مؤسسات 

الدولة.

أصحاب الفخامة

صاحب الجاللة

لقد آن أوان صنع السالم، وآن أوان إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 1967، ونيل الشعب الفلسطيني 

الحرية واالستقالل والعدالة، آن األوان أن تقوم دولة فلسطني املستقلة ذات السيادة إىل جانب دولة 

إرسائيل، آن األوان لوضع حد نهايئ للرصاع يف منطقة الرشق األوسط.

إن الشعب الفلسطيني املتمسك بحقوقه يف الحرية واالستقالل، هو األكرث احتياجاً لألمن والعدل 

والسالم، ألنه الضحية واألكرث ترضراً من استمرار دوامة الحروب والعنف، وهو يرسل رسالة إىل جرياننا 

السالم  اتفاق  املفاوضات وإنجاز  تدعيم فرص نجاح  أيضاً عىل  بأنه األحرص  العامل  اإلرسائيليني وإىل 

العادل يف أرسع وقت ممكن، بهذه الروح سنعمل إلنجاح هذه املفاوضات، وبهذه الروح نثق بأننا 

قادرون عىل تحقيق مهمتنا التاريخية الصعبة، صنع السالم يف أرض السالم.

السيد نتنياهو، ما حصل باألمس أدنَّاه إدانة شديدة، وما حصل اليوم ندينه أيضاً، وال نريد إطالقاً 

بينهم،  بينهم وعيشاً طبيعياً  الفلسطينيني، نريد سالماً  أن تراق قطرة دم ال من اإلرسائيليني وال من 

نريد أن نعيش رشكاء وجريان إىل األبد، دعنا نوقع اتفاقاً نهائياً للسالم وننهي حقبة طويلة من الرصاع 

وإىل األبد.

وشكراً

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


