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 نشر فيها يقترح عباس حممود الفلسطيني للرئيس صحافية مقابلة

 أراضي يف أميركية، بقيادة) الناتو( األطلسي شمال حلف من قوة

0Fاملستقبلية الفلسطينية الدولة

* 

 ]مقتطفات[ .٢/٢/٢٠١٤رام الله، 

 

من، اقترح الرئيس على بدء حمادثات السالم التي طغى عليها احلديث عن األ شهرأبعد ستة 

طلسي ن تقوم قوة من حلف شمال األأالفلسطيني حممود عباس على وزير اخلارجية جون كيري 

جل غير أ إىليف دولة فلسطينية مستقبلية  ]دوريات أمنية[ عمال الدوريةأميركية بأحتت قيادة 

 .وضمن القدس) الدولة(راضي أنحاء أود يف كل ن يوضع جنأحمدود، على 

يف عطلة ] يف رام الله[يف مقره هنا " نيويورك تايمز"وقال الرئيس عباس يف مقابلة مع 

 ـخمس سنوات  إىلمكان بقاء قوات إسرائيلية يف الضفة الغربية ملدة تصل ن باإلإسبوع نهاية األ

زالتها على مراحل من الدولة إن املستوطنات اليهودية يجب إو ـوليس ثالث، كما قال سابقاً 

نما قوة شرطة فقط، إن فلسطين لن يكون لها جيش، وإوقال . الفلسطينية وفق جدول زمني مماثل

سرائيل من تهريب إمسؤولة عن منع ما تخشاه " ناتو"طلسي وهكذا ستكون بعثة حلف شمال األ

 .رهابإسلحة وأ

ملدة طويلة، وحيثما يشاؤون، ليس ) يمكن نشرها: "(املتصورة" ناتو"وقال عباس عن بعثة 

ن أالطرف الثالث بوسعه . يضاً على احلدود الغربية، ويف كل مكانأنما إفقط على احلدود الشرقية، و

                                                           

*
 :اإللكتروين" القدس"موقع  :املصدر 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/486918 
 .٢/٢/٢٠١٤يف " نيويورك تايمز"ونُشرت املقابلة يف صحيفة 
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. نحن سنكون منزوعي السالح: "ضافأو." سرائيليين، وليحمونان يبقوا ليطمئنوا اإلأبوسعهم . يبقى

 "نهم آمنون؟أسرائيليون ذا مل يشعر اإلإمن أي أننا سنتمتع بأي وهم بأ ن عندناأهل تعتقدين 

]. تاريخ انقضاء مهلة املفاوضات[نه ليس تاريخاً مقدساً إ: "وقال الرئيس عباس

ذا مل نحصل إو. توقفأتوقف؟ لن أشيء واعد، هل  إىلننا وصلنا بنهاية الشهور التسعة أفلنفترض 

 ."فق، فسنتوقفيكن هناك شيء يف األ ي شيء، وملأبعد تسعة شهور على 

ن أمن حقه "ن إ كيري، قائالً] اتفاق اإلطار[طار إحد ما عن  إىلى بنفسه أن عباس نأغير 

وحاكى هذا بياناً ." ي شيء نريدأن لنا احلق يف قول إي شيء يريد، ويف نهاية املطاف فأيفعل 

سرائيل ليست ملزمة إ"ن إ الفائت قائالًسبوع سرائيلي بنيامين نتنياهو األلقاه رئيس الوزراء اإلأ

 ."ميركاأباملوافقة على كل ما تقترحه 

[.......] 

 إىل مشيراً  ،"هذا موضوع مرفوض" :سرائيل كدولة يهودية، قال عباسإوحول االعتراف ب

وعرض . سرائيلإعتا اتفاقيات سالم مع هذا الطلب عندما وقّ ،مثالً ،و مصرأردن نه مل يُطلب من األأ

 ١٩٤٨العام  إىلرسالة يعود تاريخها  ىصفحة وزعه على نطاق واسع وقد اشتمل عل ٢٨من  ملفاً

ها رئيس وزراء خطّ" دولة يهودية"ميركي هاري ترومان حيث شُطب منها تعبير بتوقيع الرئيس األ

دوين مونتغيو، عضو احلكومة إخرى تناولت أُغوريون، ومذكرة  ـ سرائيل املؤسس لها ديفيد بنإ

قامة وطن قومي للشعب إ" على وعد بلفور مؤيداً  ١٩١٧ يفطانية اليهودي، الذي اعترض البري

 .يف فلسطين" اليهودي

وكاالت  إىلمن الشارع والقيادة الفلسطينية لالنضمام  نه قاوم ضغوطاًأقال عباس و

اللجنة جمايل للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وإومن بينها اقتراع  ـمم املتحدة األ

 [....].التي يترأسها " فتح"املركزية حلركة 

 إىلرغب يف انتهاز كل فرصة يف كل دقيقة يف الوقت احلاضر، لعلنا نصل أ [....]نا أ: "وقال

حل مشاكلي مباشرة مع أن أريد أحب احملاكم، وأنا ال أمام احملاكم، فأحب الوقوف أال . شيء
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ن أحصل على حقوقي، فتصوري نفسك يف مكاين، ما الذي يجب عليه أذا مل إو. طراف املعنيةاأل

 "فعله؟أ

ذا بقي املزيد من احلياة إطاملا حييت، و: "وقال. نه لن يسمح بقيام انتفاضة ثالثةأعلن أو

 ."عود إىل النضال املسلحأنني لن إيف املستقبل، ف

فكاره كله، وقد حصل على دعم أل ليس جديداً" ناتوال"ت أمن من وان اقتراح قإوقال عباس 

فكاره أنه عرض أ يضاً أوقال . وملرت ومن الرئيس جورج بوشأيهود إمن رئيس الوزراء السابق 

ردنيين، على نتنياهو يف اجتماع بمنزل رئيس الوزراء أميركية تضم أبشأن وجود قوة بقيادة 

. ك هيالري رودهام كلينتوننذاآميركية سرائيلي قبل عدة سنوات بحضور وزيرة اخلارجية األاإل

" .ندونيسيا للمشاركةإدعو تركيا وأنا ال أن هم الذين تثق بهم؟ ذا كنت ال تثق بحلفائك، فمَ إقلت له "

 ."بجيشي الّ إثق أنا ال أ" :ن نتنياهو قالأويستعيد عباس 

ذا إ. نه املفتاحإ. ول السيد نتنياهون نخاطب يف املقام األأعلينا "وقال الرئيس الفلسطيني 

 ."خرى ستكون سهلةمور األُن كل األإكان يثق بالسالم، ف


