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هل تشعرون بأن موقف اللجنة يف البيان أصبح يشكل املرجعية الواقعية ذات الصلة باملحادثات 
غري املبارشة التي تودون دعمها بشدة وإقناع القادة العرب بااللتزام بامليض قدماً يف دعمه؟ 

ج: أعتقد أن البيان األخري الذي أصدرته اللجنة الرباعية يف موسكو كان األكرث شموالً ومتانًة مقارنًة 
اللجنة  أعضاء  املتوافق عليها بني  النظر  األخرى. ولقد عكس بشكل فعيل وجهات  البيانات  مع 
الرباعية،  اللجنة  أعضاء  بني  الهدف  وحدة  إىل  اإليجابية  من  بكثري  أنظر  وإنني  كلهم.  الرباعية 
وأنا عىل ثقة من أنه سيتم االستفادة من األمر ليكون املبادئ التوجيهية الصحيحة وإطار العمل 

الجيد.

س: وماذا عن املرجعية؟

ج: إن مصطلح “املرجعية” هو مصطلح قانوين بحت، ويجب االتفاق عليه من قبل األطراف املعنية 
فأضحى  موقفنا،  عن  عبت  الرباعية  اللجنة  أن  إال  املتحدة.  الواليات  من  بتسهيل  )بالتفاوض( 
واضحاً جداً ال سيام أن وجهات النظر املتوافق عليها تعتمد عىل الوقائع. بالتايل، عىل املفاوضات 
بني األطراف املعنية، أي اإلرسائيليني والفلسطينيني، أن تعكس متاماً ما أعربت عنه اللجنة الرباعية. 

إنه السبيل األفضل والنهايئ للتوّصل إىل حّل نهايئ لكل املسائل األساسية.

وثيقة رقم 85:

كلمة محمود عباس يف القمة العربية يف رست يف ليبيا85

27 آذار/ مارس 2010

سيادة األخ القائد معمر القذايف

قائد ثورة الفاتح من سبتمب العظيمة

رئيس القمة العربية

أصحاب الجاللة والسمو والفخامة والسيادة

اإلخوة القادة العرب

معايل األمني العام

السادة أعضاء الوفود

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

متمنياً  القمة  رئاسة  لتسلمه  القذايف  معمر  القائد،  األخ  سيادة  إىل  بالتهنئة  أتقدم  أن  يُسعدين 
الشيخ  سمو  األخ،  السمو  ُأحيي صاحب  كام  املهمة،  هذه  يف  األكيد  نجاحه  من  واثقاً  التوفيق،  له 
حمد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر، عىل رئاسته الناجحة للقمة السابقة، وأيضاً أتقدم بالشكر 
والتقدير ملعايل األخ، عمرو موىس ولألمانة العامة للجامعة العربية عىل عملهم الدؤوب واملتواصل 

إلنجاح أعامل هذه القمة.
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العظمى،  االشرتاكية  الشعبية  الليبية  العربية  للجامهريية  والتقدير  بالشكر  أتقدم  أن  هنا،  وأود 
لها.  الالزمة  والتسهيالت واألجواء  الدعم  اإلعداد، وتوفري كل  الضيافة وحسن  وشعباً عىل كرم  قائداً 
فانعقاد هذه القمة عىل أرض الجامهريية التي لها يف قلوبنا وأفئدتنا جميعاً مكانة خاصة ومتميزة، 

يزيدنا تصمياًم عىل الخروج بأفضل النتائج والقرارات التي تتوخاها وتنتظرها شعوبنا العربية.

سيادة األخ القائد معمر القذايف، رئيس القمة،

األخوة أصحاب الجاللة والفخامة والسيادة والسمو

القادة العرب.

فإننا  العربية،  الدول  جامعة  العرب،  بيت  البيت،  هذا  تحت سقف  مجدداً  نلتقي  ونحن  اليوم 
ُندرك أننا منر يف مرحلة بالغة األهمية، وأمام تحدٍ خطري. إنه االمتحان املصريي الذي يستدعي نهضة 
موقف  بالتوافق عىل صياغة  استحقاقاتها  بكافة  املرحلة  متطلبات هذه  مجابهة  القادرة عىل  األمة 
عريب موحد، وإجابات محددة عىل كل ما يواجهنا من معضالت، واعتامد وسائل وهياكل ومنظومات، 
تكفل تطوير األداء وتفعيل جهودنا املشرتكة، فأمتنا بتاريخها وبإمكانياتها وبقدرات وطموحات دولها 
وشعوبها، قادرة عىل حامية مصالحها وتثبيت موقعها املستحق وإسهامها الحضاري املتصل يف عامل 

علينا أن نحسن قراءة ما يجري فيه من متغريات متواصلة ومتالحقة.

أخاطبكم اليوم أيها األخوة األعزاء، باسم شعبنا الفلسطيني، انطالقاً من إياننا جميعاً بأن قضية 
الشعب الفلسطيني واسرتداد حقوقه الثابتة هي القضية املركزية لدولنا العربية، فإنها بالتايل ُتشكل 
وبكل تأكيد نقطة توافق حول واحد من أهم املرتكزات االسرتاتيجية للعمل العريب املشرتك يف املرحلة 
ستشكل  ظروٍف  الخطورة،  وبالغة  مسبوقة  غري  استثنائية  ظروٍف  يف  نعيش  ونحن  خاصة  املقبلة، 
لطبيعة  املشرتك  إدراكنا  عىل  املنعطف  هذا  توجه  يتوقف  وسوف  كله،  تاريخنا  يف  حاساًم  منعطفاً 
املرحلة الصعبة التي نجتازها ومدى استعدادنا املشرتك للتعامل معها، ومواجهة تحدياتها. فال شك 
التطورات الخطرية، وتشاهدون وتسمعون ما تقوم به إرسائيل ضد القدس  أنكم تتابعون معنا كل 
ومواطنيها، حيث تتصاعد منذ مدة املامرسات االحتاللية اإلرسائيلية ضد هذه املدينة املقدسة، بوترية 
وتكثيف مل يحدث منذ عقود. وأصبح هدم واحتالل البيوت وترشيد أصحابها، ومصادرة األرايض وبناء 
الوحدات االستيطانية، مامرسةً يوميةً تُنفِذ برنامج التطهري العرقي. وأصبح املسجد األقىص املبارك أوىل 

القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني، هدفاً ثابتاً لحملة االحتالل وللمتطرفني اإلرسائيليني.

العاصمة  القدس  تهويد  أجل  من  واإلسالمية  املسيحية  املقدسات  تستهدف  التي  الحملة  هذه 
الخالدة لدولة فلسطني، وإلغاء وجهها وهويتها العربية واإلسالمية األصيلة، وإىل عزل املدينة املقدسة 
لتدمري  واقع  أمر  الدائم وخلق  الوضع  مفاوضات  استباق  إىل  يهدف  قرار  الغربية، وهو  الضفة  عن 
عملية السالم برمتها وذلك بانتهاك صارخ لالتفاقات املوقعة، وااللتزامات والضامنات املقدمة مبا يف 
ذلك خطاب الضامنات األمرييك الذي قُدم لنا يف مؤمتر مدريد للسالم، وكذلك بقية قرارات الرشعية 

الدولية يف تحيز واستخفاف مبشاعر املؤمنني املسلمني واملسيحيني، وبإرادة املجتمع الدويل.

لقد قلنا أيها األخوة دوماً، ونجدد القول أمامكم اليوم، بأن القدس هي درة التاج، وهي بوابة 
ومفتاح السالم، وأكدنا باستمرار أن العبث باملدينة املقدسة من قبل االحتالل هو إذكاء لنار التوتر، 
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وتأزيٌم للوضع وإشعال الحروب يف املنطقة والعامل. ونحن إذ ُنحيي معكم اليوم، صمود أبناء شعبنا 
يف املدينة املقدسة وهم يتصدون مع بقية أبناء شعبنا يف كل مكان لهذه الهجمة الجديدة ضد األقىص 
وضد القدس، فإننا نؤكد متسكنا بكل ذرة تراب، وكل حجر من القدس، ونحن مصممون عىل الدفاع 
عن عاصمة فلسطني، وعن املسجد األقىص، وعن كنيسة القيامة وعن كل مقدساتنا، ومصممون عىل 
اتفاق للسالم ال يتضمن  بأنه لن يكون هناك أي  الشجعان، ونؤكد مجدداً  أبناء شعبنا  دعم صمود 
إنهاء االحتالل اإلرسائييل ألرضنا ويف مقدمتها القدس الرشيف، إذ ال معنى لدولة فلسطني دون أن 

تكون القدس الرشيف عاصمة لها.

اإلخوة واألخوات

مواجهة  نخوض  فإننا  شعبنا،  وعن  القدس  عن  الدفاع  معركة  فيه  نخوض  الذي  الوقت  يف  إننا 
ساخنة عىل صعيد عملية السالم. فقد رحبنا بكل الجهود الصادقة الرامية لتحقيق السالم، ونرحب 
بالتوجهات التي أعلنها الرئيس أوباما، خاصة فيام يتعلق بحل الدولتني، وانخرطنا مع اإلدارة األمريكية 
حددته  الذي  موقفنا  منطلقات  عىل  الحفاظ  مع  واقع  إىل  التوجهات  هذه  لرتجمة  متصل  جهد  يف 
نتأثر  ومل  مكان،  كل  يف  املواقف  هذه  عىل  وأكدنا  العربية.  السالم  ومبادرة  العربية  القمم 
بالضغوط، ومل نتخل عن دورنا، ومل نسمح بأن يكون صوت فلسطني غائباً أو مغيباً عن أي محفل، 
بل أردناه حارضاً وشجاعاً يعب ويدافع عن حقوقنا. وأكدنا من هذا املنطلق يف كل اللقاءات الدولية 
املجتمع  التي حددها  املتطلبات  توفري  يتطلب  بأنه  نؤمن  الذي  السالم  بخيار  اليوم، متسكنا  ونؤكد 
الدويل والرئيس أوباما إلعادة إطالق عملية السالم العادل واملفاوضات، ويف مقدمتها، الوقف الشامل 
ملرجعية  الواضح  والتحديد  الفلسطينية،  األرايض  أرجاء  بقية  ويف  القدس  يف  االستيطانية  للنشاطات 
إطالق  جدوى  عدم  تدرك  التي  العامل  دول  لدى  ملوقفنا  ودعاًم  تفهاًم  ملسنا  وقد  السالم.  عملية 
املفاوضات، يف ظل استمرار االستيطان، وتدرك عبثية التفاوض حول الحدود يف حني يعمل االحتالل 
عىل رسم وفرض الحدود، التي تلبي أهدافه التوسعية، وعب طرح مخطط الدولة ذات الحدود املؤقتة 
الذي رفضناه، ونؤكد رفضنا له اليوم. وأصبحت هذه الدول تدرك أن أي عملية سالم محكومة بالفشل 
الدولية،  الدويل والرشعية  ما دامت تفتقر التفاق حول مرجعياتها وأهدافها وفق ما حدد املجتمع 
وظهر ذلك جلياً فيام طرحه املبعوث األمرييك جورج ميتشل ملا سامه مبباحثات التقريب، أو ما يسمى 
العربية، حيث  املتابعة  لجنة  من خالل  مضمونها  إطالعكم عىل  تم  والتي  املبارشة  غري  باملحادثات 
طرح السيد ميتشل أن املدة الزمنية لحل قضايا الوضع النهايئ كافة هي 24 شهراً وأنه سيبدأ بقضية 

الحدود والتي سيتم انجازها خالل األشهر األربعة األوىل.

وبالتوافق  ومتواصل  مستمر  الطبيعي  مسارها  إىل  السلمية  العملية  وإعادة  للسالم  سعينا  إن 
التحركات،  كل  يف  كافة  واألصدقاء  األشقاء  مع  املشرتك  والتنسيق  العربية  القرارات  بكل  وااللتزام 
لكن استمرارها وتقدمها بحاجة إىل رشاكة حقيقية وصادقة، وهذه الرشاكة تتوقف عىل صدق نوايا 
الطرف اآلخر يف إرسائيل والتزامه باالتفاقات املبمة نصاً وروحاً، إذ ال يكن مواصلة الجهود واستئناف 
املفاوضات غري املبارشة التي تم االتفاق عىل الرشوع فيها بتوصية من لجنة املتابعة العربية وبقرار 
السالم، مع استمرار االستيطان وسياسة  الفلسطينية وبرعاية أمريكية والعمل من أجل  القيادة  من 
اإلمالء ومصادرة األرايض، وفرض األمر الواقع التي تنتهجهام الحكومة اإلرسائيلية الحالية التي تسببت 

بإلحاق أفدح األرضار بشعبنا الفلسطيني.
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إنني من عىل هذا املنب، أقول لقادة أمتنا العربية ولشعوبها، إن القدس وما حولها أمانة وضعها 
الله سبحانه وتعاىل يف أعناقنا، وإن إنقاذها من غول االستيطان وخطر التهويد واملصادرة، هو فرض 
اإلمكانيات  كافة  وتوفري  إلنقاذها  والعاجل  الجاد  للعمل  جميعاً  أدعوكم  لذلك  جميعاً،  علينا  عني 
أن  أهمية  أؤكد عىل  أن  أود  والديني،  والحضاري  التاريخي  طابعها  والحفاظ عىل  لتعزيز صمودها 

نعمل جميعاً عىل مجموعة من املقرتحات وهي:

الدولية  املنظامت  وكذلك  األورويب  واالتحاد  الدويل  األمن  الدويل وخاصة مجلس  املجتمع  دعوة   –1
وتحمل  القدس  إرسائيل يف  بها  تقوم  أحادية  إجراءات  بأي  االعرتاف  عدم  إىل  اليونسكو  وخاصة 
القدس  الرتاث يف  مسؤولياتها لوقف هذه اإلجراءات يف املسجد األقىص واملواقع األثرية ومواقع 
وبيت لحم والخليل وباقي املناطق الفلسطينية املحتلة وحاميتها من التهديدات اإلرسائيلية والتي 
يزيد عددها عن مئة وخمسني َمعَلاًم أثريا يعملون عىل وضعها وضمها كمواقع أثرية يهودية عىل 
ومنع  األرض  عىل  اإلرسائيلية  االنتهاكات  ملراقبة  دوليني  مراقبني  وإيفاد  وادعاءاتهم،  زعمهم  حد 

حدوثها، وتوفري الحامية الدولية لشعبنا.

أهمية أن تتقدم املجموعة العربية يف نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لألمم   –2
املتحدة إلدانة اإلجراءات اإلرسائيلية يف القدس الرشيف، وإلزام إرسائيل بالقانون الدويل اإلنساين 

بصفتها قوة احتالل يتوجب عليها عدم املساس بالوضع يف القدس.

حشد الدعم العريب واإلسالمي والتنسيق مع منظمة املؤمتر اإلسالمي وخاصة لجنة القدس للعمل   –3
عىل وقف إجراءات إرسائيل يف القدس ولتعبئة الرأي العام العاملي لوقف االعتداءات عىل املقدسات 
املسيحية واإلسالمية وحاميتها، والتأكيد عىل أن القدس الرشقية أرض محتلة وبأن جميع اإلجراءات 

التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائييل فيها باطلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطني.

تقديم دعم مايل إضايف وبشكل عاجل من خالل صندوقي األقىص والقدس، وذلك بزيادة الدعم   –4
املقرر يف قمة بريوت 2002 واملوجه للصندوقني املذكورين إىل خمسامئة مليون دوالر لدعم صمود 
املالية  واملؤسسات  الصناديق  ودعوة  وطنه،  أرض  عىل  وتثبيته  القدس  يف  الفلسطيني  الشعب 
العربية لتنفيذ مشاريَع تنموية يف القطاعات كافة التي تدعم الوجود العريب يف املدينة املقدسة 
التي يخصص 58% منها  الفلسطينية  مع أهمية استمرار وتعزيز الدعم ملوازنة السلطة الوطنية 

لدعم شعبنا يف قطاع غزة الحبيب.

وضع خطة تحرك عريب لدعم صمود القدس، وتكليف األمانة العامة لدعوة مجلس الجامعة عىل   –5
مستوى الوزراء خالل ثالثة شهور لتقييم املوقف عىل ضوء تطور األحداث يف القدس.

سيادة األخ رئيس القمة،

األخوة أصحاب الفخامة والجاللة والسيادة والسمو،

يتطلبان  املنطقة،  يف  والسالم  األمن  ومستقبَل  من خطر  له  يتعرض  وما  الدولتني  حل  إنقاذ  إن 
التحرك الفوري إللزام حكومة إرسائيل بإعالن موقف واضح غري قابل للتأويل بقبول حل الدولتني عىل 
حدود سنة 1967، أقول حل الدولتني ألن إرسائيل حتى اآلن ال تؤمن بهذا وال تعمل بهذا وال ندري 
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بأي اتجاه يريدون أن يأخذوننا، وإلزامها كذلك بوقف أنشطتها االستيطانية وفق ما نصت عليه خطة 
خارطة الطريق، وإن تنفيذ هذين األمرين، يشكل املدخل الرضوري إلمكانية نجاح أية جهود نحو 
إحياء العملية السياسية ومبا يفيض إىل إنهاء االحتالل ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة يف قطاع غزة 
وفتح املعابر وتشغيل املمر اآلمن لضامن حامية وحدة األرايض الفلسطينية، والحفاظ عىل إمكانية 
بالبيان  ترحيبنا  نجدد  اإلطار  هذا  يف  ونحن  السيادة  ناجزة  مرتابطة  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام 
األخري الذي أصدرته اللجنة الرباعية يف اجتامعها يف موسكو، يف 2010/3/19 م كام رحبنا سابقاً بالبيان 
الصادر عن االتحاد األورويب يف ديسمب 2009، وهو أمر هام، ولكن األهم اآلن لكافة أطراف املجتمع 
الدويل وخاصة اإلدارة األمريكية التحرك برسعة وبشكل عميل وملموس إليجاد آليات إللزام إرسائيل 
بتنفيذ ما جاء يف تلك البيانات، ووضع حد الستهتار الحكومة اإلرسائيلية إزاء مستقبل األمن والسالم 
يف املنطقة، ليس فقط بإلزامها باالتفاقات املوقعة ومبرجعية عملية السالم، وحل الدولتني بل وباتخاذ 

خطوات عملية وملموسة تفرض عىل إرسائيل وقف األنشطة االستيطانية.

اإلخوة األعزاء،

إننا يف الوقت الذي نخوض فيه التحديات، عىل جبهتي القدس والعملية السياسية، فإننا كنا وال 
الذي فرضه  الوطنية إلنهاء االنقسام  زلنا نعمل مبثابرة وبكل جهد صادق ألداء استحقاق املصالحة 
علينا انقالب حامس يف قطاع غزة يف حزيران 2007، ومن أجل استعادة وحدة الوطن أرضاً وشعباً 
الذي يتعرض له شعبنا يف غزة، فقد تجاوبنا مع  الجائر  الحصار  ومؤسسات ونظاماً سياسياً، وإلنهاء 
الجهد املخلص الذي قامت به مرص الشقيقة وبدعم عريب مقدّر، وتوج بورقة املصالحة املرصية، والتي 
املزيلة  املواقف  عدة وألشهر طويلة، ووقّعت عليها حركة فتح، وقدمنا كل  جاءت حصيلة حواراتٍ 
هذه  عىل  التوقيع  إن عىل حامس  اليوم،  ونقول  وقلنا  الوطنية،  املصالحة  لتقدم  واملسهلة  للعوائق 
الورقة، ونحن من جانبنا نؤمن بحل األزمة القامئة وأي إشكال آخر عب االحتكام إىل الشعب والعودة 
إىل صناديق االقرتاع. وهذا املوقف نابع من حرصنا عىل حامية قانوننا األسايس ومن إياننا العميق 
برفض االحتكام للسالح، وبرفض املامرسات االنقالبية يف العمل الوطني، مام يعزز صمودنا بالوقوف 
موحدين يف مواجهة سياسات االحتالل ومامرساته العدوانية، ألن االحتالل هو املستفيد الوحيد من 

االنقسام، وألن تلك املصالحة تعزز التدخل االيجايب للقوى الدولية.

أشكركم مجدداً عىل حسن استامعكم، وأنا واثق بأننا قادرون عىل الخروج من هذه القمة الهامة 
القدس  يف  شعبنا  لصمود  وداعم  مطلوب ورضوري  هو  مبا  بامتياز  واألقىص  القدس  قمة  هي  التي 

الرشيف ويف تصديه ودفاعه املستميت عن مقدساتها املسيحية واإلسالمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اللَُّه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾

صدق الله العظيم

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


