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 فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن 

 رئيس فلسطين     

 على الحكيم محمدمعالي السيد 

 رئيس المجلس الوزاري -وزير خارجية جمهورية العراق  

 أصحاب المعالي السادة الوزراء 

اجتماعنا الطارئ اليوم باعثه الحاجة إلى بلورة موقف عربيي  جمياعي مين  
األمريكي للسالم بين اإلسيرائيليين والللسيطينيين كميا أعلين عنيه اليرئيس الطرح 

 يناير الماضي. 28"ترامب"، بحضور ومشاركة رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  في 

إن قضية على هيه  الدرجية مين الخطيورة واألهميية للعيالم العربيي ت تضيي 
أن يكيييييون موقلنيييييا الجمييييياعي عليييييى هاو المسيييييتو  مييييين الجديييييية والشيييييعور 
بالمسئولية.. فللسطين ليسيو قضيية الللسيطينيين وحيدهم، وليم تكين كيهل  فيي 
أي وقو.. ولن تكون... هي قضية عربية تهم العرب جميعًا وتجمع شملهم من 

حيط إلى الخليي... واجتماعنيا الييوم هيو، فيي معنيا  ورسيالته، وقلية تضيامن الم
 مع الللسطينيين .. شعبًا وقيادة. 

 فخامة الرئيس محمود عباس..



 

2 

بعث برسالٍة للعالم أجميع بي ن الللسيطينيين ليسيوا وحيدهم .. نحن اليوم ن 
اعيم فيي وأن ال رار الللسطيني الُحر، له ظهير عربي .. مسانٌد في كي  حيا ، ود

 ك  حين.

مالحظييياو مختصيييرة عليييى الخطييية  أربيييع ولتسيييمحوا ليييي أن أسيييج  هنيييا 
 األمريكية:

المالحظة األولى أن العرب ي خهون ك  م ترح للسالم، مين أي طيرٍف كيان 
.. بالجدييية الكامليية وبيييروح المسييئولية.. ألن إنهييياء الصييراو ميييع إسييرائي  هيييو 

اإلدارة األمريكييية وريرهييا ميين مصييلحة فلسييطينية وعربييية م.كييدة .. ولكييم طالبنييا 
األطراف بانخراٍط أكبر لدفع الطرفين للتلياو  .. وبعمي  أكثير مين أجي  توضيي  
 نهاية الطريق ومحدداو التلاو  حتى ال تدور المحادثاو في دائيرة عبثيية مين

 نهايييةاللييم نكيين نتوقييع أن تكييون " -صييراحةوبكيي  -تليياو  ال ينتهييي.. ولكننييا 
ة لآلميا  ومجافيية لصنصياف عليى النحيو اليهي صيدر.. لطريق" مخيبالُم ترحة ل

كانو اإلشاراو واضحة  منه االعتراف األمريكيي بال يدس عاصيمة إلسيرائي  منيه 
نحو عامين.. إلى رير هل  من اإلجراءاو والسياساو والمواقف األمريكية التيي 

ضيططًا ريير مسيبوق عليى الللسطينيين...وسيبق لهيها  -في مجموعهيا–شك لو 
أن رف  هه  المواقيف فيي حينيه.. أقيو  إن اإلشياراو كانيو واضيحة، المجلس 

عيين  الطييرح األمريكييي األخييير، والمييدعوم إسييرائيليًا، قييد كشييفولكيين الح ي يية أن 
-تحيييوٍ  حييياد فيييي السياسييية األمريكيييية المسيييت رة تجيييا  الصيييراو الللسيييطيني 
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اإلسيييرائيلي وكيليييية تسيييويته .. وهيييو أميييٌر ُيشيييك  مصيييدر انزعيييا  وقليييق شيييديد 
التي تشيكلو -بالنسبة لنا.. ونر  أن هها التحو  في محدداو الموقف األمريكي

ال يصييب فييي  -(1991منيه بييدء مسيييرة التسييوية السييلمية فييي  ميي.تمر مدريييد  
 صال  السالم أو الح  الدائم والعاد .

المالحظة الثانية.. أن السياق الهي ُطرحو فيه الخطة األمريكية، وتوقيو 
اسيتلهام فيي أقي  ت يدير، لكيي ال ن يو  الريبية والتشيك ...  طرحها ُيثير عالماو

وكنييا نتوقييع ونتمنييى أال تخيير  تسييوية تاريخييية علييى هييها ال ييدر ميين الخطييورة 
واألهمية، على حد قو  الرئيس األمريكي،  بالصورة التيي خرجيو بهيا.. وك نهيا 
 محصلة تلاو  بين الوسيط وأحد طرفي النزاو .. ب  وك نها منحة من الوسييط
إلييى هييها الطييرف بالتحديييد.. ل ييد كييان فييي طييرح الخطيية علييى هييها النحييو رسييالة 

 سلبية للرأي العام أثرو على است باله للخطة ومضمونها.

ن كنُو ال أررب في  أن أناقش تلاصي  الخطية  المالحظة الثالثة.. إنني وا 
األمريكييية .. إال أننييي أكتلييي ف ييط بييال و  إننييا كعييرب لسيينا متشيينجين أو ميين 

يانا مثي  خخيرين .. بي  اصار المواقف العنتريية.. نحين ال نزاييد أو نتياجر ب ضيأن
ندرس بعمٍق وت ٍن كام  ما ُيطرح علينيا، واضيعين نصيب أعيننيا مسيت ب  أبنائنيا 
وحكم التاريخ علينا .. ومن ح نا أيضًا أن ن ب  أو نرف  .. من ح نا ي ينيًا أن 

ال عام 18ُن دم طرحنا ور.يتنا  كما فعلنا منه  ًا في مبادرة السيالم العربيية( .. وا 
ال ُيمكن  ضاً إمالءاٍو أو عر  يمث  -في ح ي ته وجوهر  –الم ترح األمريكي  كان
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رفضه أو حتى مناقشته .. وسيكون األمر في هه  الحالة منافييًا ألبسيط مبيادئ 
 العدالة واإلنصاف، ب  ومجافيًا للمنطق وطبيعة األشياء. 

.. فهنيا  ميا ُيشيير ل سيف إليى أن خييرةحظية األوهو ما ي ودني إليى المال
الطييرف اإلسييرائيلي يلهييم الخطيية األمريكييية بمعنييى الهبيية أو العطييية التييي يتعييين 
ارتنامهيييا واالسيييتحواه عليهيييا .. وهنيييا  ميييا ي.كيييد أن اليميييين اإلسيييرائيلي يعتبييير 
الطرح األمريكي ضيوًء أخضير للُمضيي فيي خطية طالميا تبناهيا وحليم بتنلييهها.. 

ضم المستوطناو كلها ورور األردن ب كمله.. واالنلصيا  أحادييًا عين ب يية وهي 
الطيييرح  ة .. ومعنيييى هلييي  أن تكيييون نتيجييية هيييهااألراضيييي المحتلييية فيييي الضيييل

األمريكييي هييي اسييتدامة االحييتال  مييع إضييلاء الشييرعية عليييه .. وهييي نتيجيية ال 
 أظن أبدًا أن هه  اإلدارة األمريكية تسعى إليها، أو أن المجتمع الدولي ُي ر بها.

نمييا أيضييًا  ولهييها فنننييا نجتمييع اليييوم ليييس ف ييط لت ييييم الطييرح األمريكييي، وا 
ا الطييرح ميين خثييار وتبعيياو سييلبية لمناقشيية وبحييث مييا ُيمكيين أن يترتييب علييى هييه

على األر ، واالنعكاساو المحتملة لهها الطرح على واقع معيشة الللسيطينيين 
 .ومست بلهم

 فخامة الرئيس.. معالي السادة الوزراء..

إن الللسطينيين يرفضون الوضع الحالي ألنه ال ُيلبي تطلعاتهم ويضيعهم  
أن ُتلضييي خطيية للسييالم إلييى فعليييًا تحييو احييتال  .. وسيييكون ميين قبييي  العبييث 
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عليى فكيرة  يي.دي طيرٌح ُيلتير  أنيه ي يوم تكريس هيها االحيتال  وشيرعنته.. وأن
الييدولتين إلييى وضييع ي تييرب ميين وضييع الدوليية الواحييدة التييي تضييم فئتييين ميين 

أي وضييع "أبارتايييد" يكييون فيييه الللسييطينيون مييواطنين ميين الدرجيية  المييواطنين..
وهو وضع نبه  العالم منه زمن،  مواطنة..الثانية، محرومين من أبسط ح وق ال

.. وأقييو  بصييراحة إن تطبي ييه ال يخييدم حتييى  ولييم يعييد لييه مكييان فييي المسييت ب 
الجانيييييب اإلسيييييرائيلي، إه ت يييييف اعتبييييياراو اليييييديموررافيا بوضيييييوح فيييييي صيييييف 

 الللسطينيين على المد  الطوي .

هور إن هييه  السيييناريوهاو ال تجلييب اسييت رارًا أو ت يييم سييالمًا، بيي  تضييع بيي
وأر  أن البيدي  المنط يي وانمين ميا زا  مائة عام أخر  من الصراو والمعاناة.. 

فييي أيييدينا لييو صييحو النوايييا .. البييد أن يتليياو  الطرفييان بنلسيييهما ميين أجيي  
الوصو  إلى حي  يسيتطيع كيٌ  منهميا التعيايش معيه وال بيو  بيه .. ال ُيمكين أن 

صيى لمطاليب طيرف، والتجاهي  تكون ن طة البداية لهيها التلياو  هيي الحيد األق
الكاميي  لر.ييية الطييرف انخيير.. ال ُيمكيين أن تكييون خطييوط الحيي ، بيي  وتلاصيييله، 

فرضًا وم ررة سللًا.. فعالم يكون التلاو  إهن، إن كان األمُر كله قيد  ةملروض
ُأقيير والحييدود ُرسييمو، والتلاصييي  ُحسييمولو .. المطلييوب والميي مو  هييو أن يبييدأ 

ومتكياف... ي خيه فيي االعتبيار مطاليب الطييرفين، التلياو  عليى أسياس صيحي  
وتطلعاو الطرفين .. أو عليى األقي  الحيد األدنيى مين هيه  المطاليب والتطلعياو، 
فييي ضييوء تجييارب التليياو  السيياب ة، وجييوالو المحادثيياو المتعييددة التييي تحميي  



 

6 

%.. 90بين طياتهيا خطيوط الحي  وصيورة التسيوية النهائيية بنسيبة ت تيرب مين 
االعتبييار مبيييادئ ال ييانون الييدولي وال يييراراو األممييية.. وأسيييس وبمييا ي خييه فيييي 

... إن تلاوضييًا  علييى هييها األسيياس هييو السييبي  الوحيييد إلييى العداليية واإلنصيياف
 تسوية عادلة، وقابلة للب اء.

وأقييو  فييي الختييام .. إن التحييدياو التييي تطرحهييا علينييا الُخطيية األمريكييية 
البييد وأن تييدفع اإلخييوة الللسييطينيين إلييى العميي  ب قصييى سييرعة علييى سييد الثطييرة 

والسعي بك  سبي  إليى الخطيرة التي ما برحو تنخر في بنيان العم  الوطني .. 
عليى ثالثية عشير  رأب هها الصدو الهي خصم من النضا  الللسطيني لميا يربيو

عامًا كاملية مين االن سيام اليداخلي.. ل يد خن لهيها االن سيام البطيي  أن ُيلارقنيا 
تواجه الللسطينيين جميعًا .. وال ينبطيي المتسارعة  إلى رير رجعة.. فالتحدياو 

 أن يواجهوها من سمين متلرقين. 

 الشيم  .. ونرجيو ةلملمي مين أجي  إن هنا  إشاراو أوليية إيجابيية لمسياوٍ 
وقو .. فيالرأي العيام العربيي، فخامية اليرئيس،  قربفي أأن تُثمر هه  المساعي 

 .اليوم قب  الطد يررب في طي هه  الصلحة

 شكرًا لكم.


