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 عباس، حممود الفلسطيني :مؤتمر صحايف مشترك للرئيسَين

 ٥ مشكلة حل أهمية عباس فيه يؤكد هوالند، فرنسوا والفرنسي

 أن فيه على هوالند ويشدد الصراع، إلنهاء فلسطيني الجئ ماليين

 الدولتين حل يهدد اإلسرائيلي االستيطان

١٨/١١/٢٠١٣.P0F
*
P ]مقتطفات[ 

 

ماليين الجئ فلسطيني من  ٥يجب حل مشكلة " :قال رئيس دولة فلسطين حممود عباس

 ."أجل التوصل إىل إنهاء الصراع

يف مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هوالند بمقر اوأضاف سيادته يف مؤتمر صح

، وإقامة ٦٧السالم العادل وإنهاء االحتالل الذي بدأ عام ن أثنين، الرئاسة يف رام الله، اليوم اال

الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان األكيد لألمن واالستقرار 

 .الذي سينعكس على املنطقة

[.......] 

وأكد الرئيس أنه بحث مع ضيفه تطورات عملية السالم يف الشرق األوسط والعراقيل وما 

ض وجتهض حدث يف املنطقة وأثرها على األمن والسلم العامليين، إضافة إىل التهديدات التي تقوّي

عملية السالم، وما يمارسه املستوطنون من عدوانية وتخريب وحرق واعتداءات على املقدسات 

 .ودور العبادة، واحتجاز األسرى
                                                           

 :يف الرابط التايل، "وفا"وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية املوقع اإللكتروين ل: املصدر  *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php? action=detail&id=163582 
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 ،رجيته جون كيريوأشاد سيادته بجهود الرئيس األميركي باراك أوباما، ووزير خا

 .الذين أكدوا أن االستيطان غير شرعي ،وأطراف الرباعية الدولية

والذي من شأنه دفع احلكومة  ،كما أشاد الرئيس بالقرار األوروبي حول املستوطنات

اإلسرائيلية للتفكير بسياساتها االستيطانية، ونحن نطالب بمقاطعة منتجات املستوطنات وال 

 .نطالب بمقاطعة إسرائيل

[.......] 

من جانبه طالب الرئيس هوالند إسرائيل بوقف تام وكامل للنشاطات االستيطانية، التي 

رفض فرنسا لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي  اً تعرقل التوصل إىل حل الدولتين، مؤكد

 .وأضاف أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الفضلى ألمن اإلسرائيليين .الفلسطينية

[.......] 

أفضل أمن إلسرائيل هو دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، وهذا ما " أن وأضاف

سبقوين، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران ث عنه كل الرؤساء الفرنسيين الذين حتدّ

أمام الكنيست اإلسرائيلية، وهذا ما أؤكده اآلن، وهناك عملية سالم جارية حلل النزاع القائم منذ 

ونحن  ،عقود، والعودة إىل املفاوضات للوصول إىل حل سلمي، واتفاقات تتناول كافة املواضيع

يا سيادة الرئيس من خالل البوادر  ما قمتم به أنتم أيضاًنثق بالطرفين للوصول إىل حل، وهو 

 ."التي طرحتموها للوصول إىل اتفاق

 نحن نقول إن احلل هو الوصول إىل السالم بقيام دولتين لشعبين تعيشان جنباً ": وتابع

إىل جنب بسالم، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية على حدود عام 

، مع إمكانية تبادل أراضٍ، وإيجاد آلية دولية للتعويض، وهذا ما يجب الذهاب فيه إىل ١٩٦٧

 ."النهاية يف طريق السالم
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وشدد الرئيس الفرنسي على موقف فرنسا الواضح بضرورة وقف االستيطان الذي يهدد 

 ."جئينأقول للفلسطينيين يجب أن تكون مقترحاتكم واقعية فيما يتعلق بالال" :السالم، مضيفاً

[.......] 

ه على أسئلة الصحفيين، أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا ضد االستيطان وتنادي ويف ردّ

د املفاوضات، ويجعل من الصعب تنفيذ حل الدولتين، وباألمس استمعت ملبادرة، بوقفه، ألنه يعقّ

اجلديد يف  عتبرها، من رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بسحب مشروع البناءاكما 

 .املستوطنات ليتمكن املفاوضون الفلسطينيون من العودة للمفاوضات

وقال هوالند إن البوادر ضرورية للوصول للمفاوضات، وإن مل يكن هناك بوادر من طرف 

املبادرة املطلوبة من اجلانب اإلسرائيلي وقف االستيطان، ومن اجلانب  .لآلخر فسنبقى مكاننا

سألة الالجئين، وحتدثنا مع الرئيس عباس بهذا املوضوع، كما حتدثنا الفلسطيني تأجيل بحث م

 .عن ضرورة إيجاد حل واقعي لهذه القضية

وكرر هوالند نداءه للشركات الفرنسية باالستثمار والعمل يف فلسطين، ألن املصلحة 

ت املشتركة تقضي باستثمارات من القطاع اخلاص يف فلسطين، رغم وجود تعقيدات، والتي حتدث

 .بشأنها وسأحتدث مع نتنياهو، ولكن من اجليد أن حتصل تنمية اقتصادية

يف  صحيح أن هناك عجزاً .ذلك وأكد أن فلسطين تعيش يف تنمية، واملؤسسات الدولية تقرّ

ولكن فلسطين ليست وحدها تعاين العجز، والكلمة األساس هي الثقة، وأن يحصل تقارب  ،امليزانية

 .لتحقيق السالم ألن االقتصاد أداة قوية


