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 نة  مةا ٌلةً وفةً,  الخرٌة  مةتتمر انعقةا  بمناسةبة كلمةة هنٌة إسماعٌل الوزراء رئٌس تلى

 : الكلمة

 محاوالتهةا بةاء  بعة  إقلٌمٌةة وقةو  فلسةطٌنٌة قٌةا ا  الحصةار هةذا فً المرة هذه فً ٌشارك

 وذهبة  اإلسةرائٌلً العة و لصةال  السٌاسةٌة المواق  وانتزاع غزة فً لفوضىا لنشرة بالفشل

 ,. الرٌاح أ راج محاوالتهم

 والتغطٌةة ال ولٌةة بٌهو ٌةة فلسةطٌنً اعتةرا  ونةزع االحةتلل لشةرعن  هو الخرٌ  متتمر إن

 وجةرائم فشةل مةن وأفغانسةتان وفلسةطٌن العةرا  فةً بة  منٌةة بمةا األمرٌكٌة اإل ارة فشل على

 .اإلسلمٌة الشعوب بح  هاكبتأر

 عوراتهةةا تكشةةف  أن بعةة  للسةةتمرار وقةةو  الفلسةةطٌنٌة السةةلطة مةةن  أٌضةةا المةةتتمر وٌهةة  

 والحةرب الفوضةى لنشةر وإسرائٌل األمرٌكٌة اإل ارة أحكتها التً المتامرا  كل بالفشل وباء 

 .الفلسطٌنٌة األرضً فً األهلٌة

  ون الفلسةةطٌنً بةةالقرار فئةةة تسةةتفر  أن ٌوافةة  ال الفلسةةطٌنً البٌةة :  كلمتةة  فةةً هنٌةةة وقةةال

 و مواقة  علةى للتنةازل مخةول العةرب النظةام وال الشةتا  فةً شةعبنا أبناء من الملٌٌن موافقة

 .. فلسطٌنٌة تواثب

 هةذه وأن المتتمر فً األنظمة مشاركة على راضٌة غٌر العربٌة الشعوب أن ٌشك أح  من وما

 .. استسلمٌ  حلول أي سترفض الشعوب

 العربً الضمٌر ألن الواقع أرض على أثر أ  تنازال  ألي ٌكون لن بأن  تامة قناعة على نحن

 ... ٌرفضها

 نتةةةائ  تجاهةةةل العةةةالم ألن,  المةةةتتمر هةةةذا لةةةرفض المبةةةرر لةةة  والعربةةةً الفلسةةةطٌنً والشةةةعب

 الغاصب للمحتل التحٌز فً أوغل ق  أٌضا العالم وألن,  حماس بحركة جاء  التً ال ٌمقراطٌة

 .. لها مثٌل المعاصر التارٌخ ٌشه  لم التً الحصار جرٌمة على وصم  شارك الجمٌع وألن

 اإل ارة رعاٌةة تحة  الحةرب بته ٌة ا  المقنةع السةلم عةن والح ٌث لٌسوباأن متتمر انعقا  إن

 .. أوسلو المتمة الحلقا  من حلقة ٌكون أن ل  ٌرا  العربٌة والمشاركة األمرٌكٌة

 مسةتوطنا  وتبنً الق س تهو  حتى االنتظار هو المتتمر من اله  : الوزراء رئٌس وأضا 

 المبةا رة نة  فةً الةوار ة فٌهةا بمةا الحقةو  وشةطب بغزة وٌستفر ,  الج ار وٌستكمل ج ٌ ة

 .العربٌة

 :ما ٌلً على الحكومة تتك 

 .واألسر  والق س العو ة ح  مق متها وفً الفلسطٌنٌة والثواب  بالحقو  التمسك* 



 إتجاه علٌها ٌترتب وال بشًء الفلسطٌنً الشعب تلزم ال الفلسطٌنً الوف  ٌق مها تنازال  إي •

 .التحرر مشروع استكمال أمام الطرٌ  تقطع تعه ا  أي القا مة األجٌال

 العربٌة الوفو  ذلك فً بما مباشرة والغٌر المباشرة التطبٌع محاوال  كل وج  فً نق  •

  ول مق مةةة فةةً كانةة  عربٌةةة  ول مسةةتو  علةةى خطٌةةرة تراجةةع خطةةوة المشةةاركة ونعتبةةر •

 .المنطقة فً واإلسرائٌلً األمرٌكٌة الهٌمنة وج  فً الممانعة

 موقفهةا إبةراز إلةى والة ولً العربةً المجتمةع فً الحٌة والشرائ  واألحزاب القو  كل  عوة •

 .العا لة وقضٌت  الفلسطٌنً الشعب حماٌة أجل من المستوٌا  كل على والتحرك الواض 

 ال ولٌة الشرائع وت عمها ون عمها المقاومة مشروعٌة على نتك  •

 وإسرائٌل أمرٌكً مصال  مع تتماشً وتبعا  مواق  من أنابولٌس بع  ٌأتً ما نرفض •

 .. شعبنا عزٌمة من للنٌل تسعً سٌاسا  أو إجراءا  إي وج  فً بحزم وسنق  •

 محةةاوال  كةةل أمةةام واحةة  وجةة  فةةً والوقةةو  الصةة  لتوحٌةة  وفصةةائل  شةةعبنا أبنةةاء نةة عو •

 إسرائٌل لصال  أمرٌكا تقو ها التً ال ولٌة للقرارا  االنحٌاز

 المفلةس لمةتتمر هةذا فةً زور شةهو  ٌكونةوا ألن بأنفسةهم  أتنة أن إلى العربٌة ال ول ن عو •

 .شعبنا ض ,,  األمرٌكٌة اإل ارة مكائ   حض على ٌعملوا وأن,  شعبنا صمو  ٌ عموا وأن

 ومنةع األفةواه تكمةٌم وسٌاسةة االحةتلل تخة م التةً والتسةلط القمةع سٌاسةة الحكومةة تستنكر •

 أن الحكومةة وتةري أنةابولٌس لمةتتمر المعارضةة الغربٌةة الضةفة فةً والمسٌرا  االعتصاما 

 الملحقةة بوقة  الحكومةة وتطالب..  الفلسطٌنً الشعب عن واالنفصال الخو  عن تعبٌرا ذلك

 .. الضفة فً الفلسطٌنٌة والمقاومة حماس حركة تتعرض التً والتسلط

 أحةةرار وتعاهةة  أنةةابولٌس تةةرفض التةةً والهٌئةةا  واألحةةزاب الجماعةةا  و الةة ول مواقةة  نحٌةةً

 ثقتنةا مةع,  األمةة حقةو  فةً ال تفةرط وأن األسةري وأها  الشه اء ل ماء وفٌة تبقً أن العالم

 ..والجغرافٌا التارٌخ حقائ  من ٌغٌر لن أنابولٌس متتمر بان

 .. للنواب تحٌة..  لألسر  تحٌة., للشه اء تحٌة


