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 فخامة الرئيس أم�ن ا�جميل

 معا�  اخ الدكتور نبيل شعث، 

 الدوليةا�خارجية والعالقات ممثل سيادة الرئيس الفلسطي�ي ومستشاره للشؤون 

 أ�حاب الدولة واملعا�  والسعادة

 اددقاء اعزاء... الصديقات العز�زات 

 ب�ـل ا�خ�ـ�، واسـمحوا �ـ  بدايـة أن أضـم 
ً
 أسـعد هللا دـباحكم جميعـا

ً
 بكـم، وشــاكرا

ً
دـو�ي لصـوت فخامتـه مرحبـا

اكمـــة كم الكر�مـــة لـــدعوة املؤسســـات املنظمـــة لهـــذا املـــؤتمر، وك�ـــ  ثقـــة بـــأن معـــارفكم املستفيضـــة وخ�ـــ�اتكم امل�� تلكـــم تلبيـــ

 .النتائج وا�خالدات ا�ختامية ال�ي سينت�ي إل��ا و�عظيموالعميقة، سوف �سهم �  إثراء أشغال هذا املؤتمر ومناقشاته، 

سمحوا أن أتوجه ع�  نحو خا،، بزز�ل الشكر والتقدير، لسيادة اخ محمود عباس، رئـيس دولـة فلسـط�ن، وا

رئيس الججنة التنفيذية ملنظمة التحر�ر الفلسطينية، ع�  تفضـله الكـر�م بقبـول دعوتنـا لهـذا املـؤتمر، وانتدابـه اخ العز�ـز 

 .قيقة والدافئة لهذا املؤتمرأشكر الدكتور نبيل، ع�  �لماته الر الدكتور نبيل شعث ملخاطبة هذا ا�جمع الكر�م، أشكره و 

لفخامـــة الـــرئيس الشـــيخ أمـــ�ن ا�جميـــل، ع�ـــ  رعايتـــه الكر�مـــة، وإســـهامه ال�خ�ـــىي النشـــط، �ـــ  والشـــكر مودـــول 

 ير للصـديقكما وأتوجه بالشكر والتقـد... مراميه �لوغ أهدافه و  �افة الظروف الكفيلة بإنزاز  التحض�� لهذا املؤتمر، و��يئة

بي�ـ� ر�مليــه املــدير املقــيم ملؤسســة �ــونراد أدينــاور �ــ  لبنـان، وللســيد روالن فرود�شــتاين، مــن مركــز و�نفــرد مــارتن للدراســات 

 .لفكرته وموضوعه ا الظاهر النشطة �  اعداد لهذا املؤتمر، وحماسهم ااورو�ية، ع�  مساهم��م

 

 السيدات الفضليات... السادة افاضل 

 وامل�ان، أهمية استثنائية عند تناول هذا املؤتمر بالعرض والنقد والتقييم للزمان 

ا�حــرب ، 1967�ــ  حز�ــران عــام  الك�ــ�ى  ينعقــد املــؤتمر �ــ  الــذكرى ا�خمســ�ن للهز�مــة العر�يــةمــن حيــث الزمــان، 

السا�ع، ع�  الرغم مما  يومها حرب ايام الستة ال�ي لم �غرب �عد، شمُس اسرائي� ،  –اقصر �  تار�خ الصراع العر�ي 

، مــــا زال لقمـــة عصــــية ع�ـــ  البلـــع وازدراد، وإســــرائيل ال�ـــي انتقلــــت ت ســـالم ثنائيــــة، فالشـــعب الفلســـطي�يأبـــرم مـــن اتفاقــــا

مــن مزــرد قــوة �ــائن غر�ــب مــزروع عنــوة �ــ  ا�جســم العر�ــي إ�ــ  قــوة إقليميــة جبــارة، مــا زالــت عشــية تلــك ا�حــرب ا�خاطفــة، 

 ها وتداعيا��اتائزعن هضم واستيعاب نعاجزة 
ً
 .، وارجح أ��ا لن تنجح مستقبال

 ،
ً
 ا�شغال اشتعال اقليم برمته، و يلتئم املؤتمر �  �حظة ومن حيث الزمان أيضا

ُ
ع�ن، العر�ي والدو� ، عن َم تَ ملْز ا

 بكث�ــــ� مــــن اســــف، ال�ــــي  تلــــك القضــــية... القضــــية الفلســــطينية
ً
عر�ــــي ��ــــا، تراجــــع م�ان��ــــا، وت��ــــل اهتمــــام النراقــــب جميعــــا

 
ً
، و�ـــاألخص رســـميا

ً
نحـــن هنـــا، لنؤكـــد مـــن جديـــد، محور�ـــة أم القضـــايا والصـــراعات �ـــ  املنطقـــة، ولنبعـــث برســـالة ... شـــعبيا

، لــن تــنعم هــذه املنطقــة ألطــوال الصــراعات املعادــرة وخخــر احــتالالتأنــه مــن دون الودــول إ�ــ  حــل عــادل ودائــم : مفادهــا

 .اربالهدوء واستقر 

 ع�ـ  تزـاوز العالقـة الفلسـطينية اللبنانيـة مؤتمرنـا هـذاان، فإن ا�عقاد أما من حيث امل�
ً
 �ـ  بكفيـا، يـ��ض شـاهدا

 بما يتعـ�ن هو بمثابة و  ...وامل�لفة ، حالة استثناء املؤملة واملر�رة�  �عدها ا�خار� 
ً
 لنا جميعا

ً
لوضـع هـذه فعلـه علينـا تذكرة
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اســـتكمال التســـو�ات �ـــذل �ـــل جهـــد ممكـــن مـــن أجـــل و مـــن جديـــد، العالقـــات، �ـــ  �عـــدها الـــداخ� ، ع�ـــ  الســـكة ال�ـــحيحة 

والغاء مدججة بثقافة الكراهية اوضاع الشاذة ال�ي تمر ��ذه العالقات، سيما �عد دخول أطراف  وتزاوز ، واملصا�حات

 عـــدة، واســـتخدام  سياســـات التوظيـــف واســـتمرار، هـــاوالتكف�ـــ� ع�ـــ  خط
ٌ

و�ـــة خدمـــة ألجنـــدات فئال�ـــي تورطـــت ف��ـــا أطـــراف

 ملأو  أو خنية، ضيقةوحز�ية 
ً
 املخاوف املتبادلة،  تفاقمصا�ح إقليمية ال تخف  ع�  أحد، امر الذي أف�ىى إ�  �عظيما

ً
أمنيـا

 
ً
 ومعيشيا

ً
 .ن�لياد املعادلة هذه لدى طر� وسياسيا

 

 السيدات والسادة

دياغ��ا ع�  أمل أن بلور��ا و ا �  نع�  امتداد يوم�ن �امل�ن، سنطوف وإياكم ع�  جملة من العناو�ن ال�ي اج��د

، وأن نتــوفر ع�ــ  ةوالدوليــ ةواقليميــ ةالداخليــ أ�عــادهننت�ـي �ــ  ا�ختــام، إ�ــ  تظه�ــ� الصــورة ال�املــة للمشــهد الفلسـطي�ي �ــ  

ومســـتقبل كفاحـــه �ـــ  ســـبيل الوطنيـــة قـــراءة مســـتقبلية لجخيـــارات والبـــدائل املختلفـــة ال�ـــي تنتظـــر شـــعب فلســـط�ن وقضـــيته 

 .ستقاللهحر�ته وا

�وجــــــه ��م، ســــــيقود نقاشــــــاتنا و وك�ــــــ  ثقــــــة، أن تنــــــوع خلفيــــــات املشــــــارك�ن واملشــــــار�ات، واخــــــتالف مــــــواقعهم وتزــــــار 

، وأدق ا�خالدـــات ق أعمـــ نحـــو حواراتنـــا 
ً
 ســـيما وأننـــاالنتـــائج ال�ـــي ستســـهم مـــن دون شـــك، �ـــ  إضـــاءة الطر�ـــق أمامنـــا جميعـــا

  ...اختال  اولو�ات �حظة خلط اوراق و  مرحلة�عيش 

عصـــارة مـــداوالتكم و ، ال�ـــي تب�ـــي ع�ـــ  نتـــائج مـــن ا�شـــطة الحقـــةك�ـــ  ثقـــة، �ـــ  أن يؤســـس مؤتمرنـــا هـــذا، لسلســـلة 

 نتطلع للقيام ��ا و ، أف�اركم
ً
مع شر�ائنا اللبناني�ن والدولي�ن، من أجل إلقاء املز�د من اضواء ال�اشفة، ع�ـ  �عـض سو�ة

ع�ـــ  املســــتو��ن بـــادرات �عـــض امللتـــدقيق، و�مـــا �ســـاعد ع�ــــ  إطـــالق ا�جوانـــب ال�ـــي تحتـــاج ملز�ـــد مـــن البحــــث والتمحـــيص وا

 .�عض استعصاءات وتزاوز املح�  واقلييي، ال�ي يمكن أن �ساعد �  تفكيك �عض ازمات 

ى وفر�ـــق من�ــىّ  ســام، أن أتوجــه بزز�ــل الشــكر للصــديق العز�ــز قبــل أن اختــتم �لم�ــي ال��حيبيــة هــذهواســمحوا �ــ  

وللـزمالء والـزميالت �ـ  مؤسسـ�ي �ـونراد أدينـاور ، ولزميل�ـي هالـة سـالم، وفر�ـق عمـل مركـز القـدس، العمل �  بيت املستقبل

ا �ـــان التئـــام هـــذا ملـــطـــوال عـــدة أســـابيع وأشـــهر،  واملودـــولة، جهـــودهم املثـــابرةو  ،ال�ـــ�امهمالـــذين مـــن دون  ،وو�نفـــرد مـــارتن

 
ً
 ممكنا

ً
 .املؤتمر أمرا

 
ً
 و ، �ــــ  هـــذا ا�جـــزء ا�جميـــل والعز�ــــز مـــن لبنـــان قامـــةخـــارج طيـــب اا�مــــن  لضـــيوفنا الكـــرامراجيـــا

ً
�جمعكــــم  متمنيـــا

 السداد والتوفيق ،الكر�م

 
ً
 لكم  سالما

ً
 عليكم وسالما
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