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من وثيقة يعلن فيها توقيع لرئيس الفلسطيني حممود عباس لكلمة 

1TP0Fمنظمة ومعاهدة واتفاقية دولية ١٥النضمام إىل أجل ا

∗
 

 .٢٠١٤ / ٤ / ١رام الله، 

 

يف مقر الرئاسة يف مدينة ع رئيس دولة فلسطين حممود عباس، مساء اليوم الثالثاء، وقّ

منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، بعد رفض احلكومة  ١٥رام الله، على وثيقة لالنضمام إىل 

ا نعلى أننا نريد إقامة دولت اإلسرائيلية اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى القدامى، مشدداً

 يوليو/  تموز ٢٩تي بدأت يف الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس من خالل عملية التفاوض ال

٢٠١٣. 

تت باإلجماع على قرار االنضمام إىل وقال الرئيس يف مستهل اجتماع القيادة التي صوّ

نريد استخدام هذا احلق ضد أحد، وال نريد أن نصطدم مع اإلدارة األميركية ال : "املنظمات الدولية

 ."كبيرة وبذلت جهوداًبالذات، ونريد عالقة طيبة وجيدة معها ألنها تساعدنا 

وأضاف أن اجتماع القيادة اليوم جاء لبحث القضايا الراهنة املتعلقة باالتفاقيتين اللتين 

اتفقنا فيهما مع اإلدارة األميركية ومن خاللها مع إسرائيل، وهما موضوع استئناف املفاوضات 

، مع تأجيل ١٩٩٣بل أسرى ما ق ١٠٤وتستمر لتسعة أشهر، وإطالق سراح  ٧ /٢٩التي انطلقت يف 

 .االنضمام إىل املنظمات الدولية

 ٢٩ق سراحها يوم طلَا الرابعة كان املفروض أن يُدفعات أمّ ٣طلق سراح أُ: وتابع سيادته

نا وبعدنا بإطالق سراح األسرى العزيزين على قلالشهر املاضي، ومنذ ذلك الوقت إىل يومنا هذا وُ

أشهر، ولكن مع األسف  ٩إىل منظمات األمم املتحدة ملدة الذهاب  ]من[ والذين امتنعنا من أجلهم

                                                           

 :، يف الرابط اإللكتروين التايل"وفا" الفلسطينية، واملعلومات األنباء موقع وكالة: املصدر  ∗

  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=171455 
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الشديد كل مرة يقال لنا احلكومة اإلسرائيلية ستجتمع ألجل إطالق سراحهم، لكن إىل اآلن مل يحدث 

وكان اليوم آخر موعد لتجتمع احلكومة اإلسرائيلية لهذا الغرض، لكن مل يحصل هذا على  ،شيء

 .اإلطالق

قلنا "نه عرض األمر على القيادة فيما يتعلق بموضوع األسرى، أ وأشار الرئيس عباس إىل

منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة،  ٦٣ق سراحهم فإننا سنبدأ يف الذهاب واالنضمام إىل طلَإذا مل يُ

من االتفاقيات لالنضمام إىل املنظمات  ع عدداًوكان موقفها املوافقة باإلجماع على أن نوقّ

 ."واملعاهدات

ال أعتقد أننا نحتاج إىل " :، وقالسترسل فوراً ١٥ دته أن االتفاقيات الـوأوضح سيا

 ."املوافقة من أجلها وإنما االنضمام إليها مباشرة

مرة منذ  ٣٩خارقة، والتقيناه  وزير اخلارجية األميركية بذل جهوداً : وأضاف سيادته

أن هذا اإلجراء حق لنا، خرى، كما ال نعمل ضد أحد، لكن مل جند طريقة أُ  .انطالق املفاوضات

 .للمفاوضات أشهر، ومل نوافق على إلغاء هذا احلق إنما تسهيالً ٩ووافقنا على تأجيله ملدة 

ما نراه اآلن مماطلة من اجلانب اإلسرائيلي، وبالتايل مل جند أي مناص لنذهب ": وقال

 ."ع على هذه االتفاقياتونوقّ

على التوصل إىل تسوية من خالل وأكد سيادته على إصرار القيادة الفلسطينية 

املفاوضات واملقاومة السلمية الشعبية، ونرفض غير ذلك، وسنستمر يف مساعينا للوصول إىل 

بعاصمتها القدس، وحل عادل  ١٩٦٧احلل السلمي الذي يعطينا الدولة الفلسطينية على حدود 

 .١٩٤ومتفق عليه لقضية الالجئين حسب القرار 

إىل جنب مع إسرائيل بأمن وأمان،  لتنشأ دولة فلسطين لتعيش جنباًهذا ما نريده ": وقال

ي جهود أميركا ونشكرها، وسنستمر يف نحيّ .هذا هو موقفنا ،لن تتغير سياستنا ولن يتغير سلوكنا

 ".هذا من الليلة ال مانع لدينا، سنستمر ألنه ال مناص أمامنا إالّ هذه اجلهود اعتباراً


