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  حديث متلفز للرئيس حممود عباس يؤكد فيه 
  يف لبنان مرفوض أن توطين الفلسطينيين

  18/4/2008موسكو، 
  

  

قال السيد الرئيس حممود عباس، إن توطين الالجئين الفلسطينيين يف لبنان مرفوض وال رجعة عن حق العودة، 
 .وال مصلحة لنا يف املشاكل الداخلية يف هذا البلد الشقيق

الفضائية، اليوم، ' روسيا اليوم'الذي بثته قناة ' أصحاب القرار' حوار مع سيادته ضمن برنامج وأضاف، يف 
  .نطمئن األشقاء اللبنانيين بأن توطين الالجئين يف بلدهم أمر نرفضه بشكل بات ولن نقبل به
احلة التي أنهت حقبة وأوضح السيد الرئيس أن العالقات الفلسطينية اللبنانية دخلت مرحلة مهمة حاليا بعد املص

  .ماضية
وأشاد السيد الرئيس خالل اللقاء بالرئيس الروسي فالديمير بوتين، وبخاصة أنه أدخل بالده يف مرحلة جديدة، 
موضحا أنه ملس تعاطف الرئيس بوتين الكبير مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ورغبته يف ضرورة إيجاد حل 

  .للقضية الفلسطينية
الكل يعلم أن الرئيس بوتين قام خالل فترة حكمة التي تواصلت ثماين سنوات بدور مهم جداً،  :وقال السيد الرئيس

والشعب الروسي يكن له كل االحترام والتقدير، ومن الواضح أن عالقات روسيا االحتادية مع الدول العربية خالل 
  .هذه الفترة قد تطورات كثيرا، حتى أن الرئيس بوتين زار كل الدول العربية

يمكن القول إن روسيا قد تعافت يف عهده الرئيس بوتين، ونرى أنها قادرة ألن تقول كلمتها : وأضاف سيادته
  .بسبب عالقاتها القوية مع الدول العربية، ولكونها عضوا يف جملس األمن الدويل، واللجنة الرباعية الدولية

ارته احلالية ملوسكو ثالثة مسائل رئيسية يف ولفت السيد الرئيس أنه بحث مع أعضاء القيادة الروسية خالل زي
قضية السالم يف الشرق األوسط وما جرى بعد مؤتمر أنابوليس، واجلهود املبذولة للتهدئة يف قطاع غزة، : مقدمتها

  .باإلضافة إىل مؤتمر موسكو حول الشرق األوسط، والعالقات الثنائية
، وجرى االتفاق عليه يف 'أنابوليس'ل مؤتمر نحن حتدثنا عنه قب: وبخصوص مؤتمر موسكو قال سيادته

، واملقصود منه متابعة عملية السالم، وتوسيع األجندة التي بحثت يف مؤتمر أنابوليس مثل املسارين 'أنابوليس'
  .السوري واللبناين

ن يعطي ، موضحا أنه يتوقع بأ'أنابوليس'وأكد السيد الرئيس أن مؤتمر موسكو سيتابع ما جرى بعملية السالم بعد 
  .هذا املؤتمر دفعة جديدة لعملية السالم يف الشرق األوسط

ال نريد احلديث عن ' :، أجاب السيد الرئيس2008وردا على سؤال عن درجة تفاؤله بتحقيق السالم خالل العام 
أن  ، وربما املقصود بذلك أن الرئيس بوش يريد2008التفاؤل والتشاؤم، قيل يجب أن نصل إىل حل قبل نهاية عام 

يتعلق بملف الشرق األوسط قبل نهاية واليته، ونحن بدورنا نلمس أن األطراف تسعى منذ  يرى شيئا أجنز بما
أنابوليس ملفاوضات معمقة، ونحن مستعدون للوصول إىل حل هذا العام، فاألمور واضحة، ألن العملية السياسية 

ة للسالم وخطة الرئيس تستند إىل خطة خارطة الطريق التي تشمل كل مرجعيات عملية السالم كاملبادرة العربي
  .بوش حلل الدولتين وغيرها

وشدد السيد الرئيس على رفضه للتوصل إلعالن مبادئ أو إعالن نوايا، ألن املطلوب حل لقضايا احلل النهائي 
إذا حسنت النوايا ووجدت الرغبة فال يوجد ما يمنع أن نتفق، وال مانع لدينا بأن تكون اللجنة الرباعية 'الست، و
  .'ما يتعلق بتطبيق خطة خارطة التي وضعتهااحلكم في

وبما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد السيد الرئيس على ضرورة عودة حماس عن انقالبها على الشرعية، مُرحبا يف 
الوقت ذاته بكل الوساطات العربية والدولية وخصوصا املبادرة اليمنية ومساعي الرئيس األمريكي األسبق جيمي 

  .للخروج من األزمة الراهنة كارتر، والتي تهدف
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املبادرة اليمنية وافقنا عليها، وتم االتفاق على تنفيذها، ولكن لألسف يوجد اختالف يف الرؤى : وقال السيد الرئيس
حول كيف يمكن أن نتعاطى مع هذه املبادرة، فنحن نقول إن املبادرة موجودة ولكن مطلوب متابعة تطبيقها، 

ودها وال نريد إبعادها، وإذا أرادت أن تكون جزءا من السلطة واملفاوضات عليها وحماس جزء من شعبنا ولها وج
أن تتواءم مع املرجعيات التي قبلت بها منظمة التحرير الفلسطينية، ألن املنظمة هي مظلة ومرجعية السلطة 

  .الوطنية
نيا على اجلهود املصرية وأكد السيد الرئيس دعمه كل املساعي املبذولة للتوصل إىل تهدئه يف قطاع غزة، مث

  .املبذولة يف هذا اجلانب
وتطرق سيادته إىل أهمية التوصل إىل التهدئة يف القطاع، بهدف إنهاء معاناة املواطنين وفك احلصار وتمكين 
املواطنين من حرية احلركة، داعيا يف الوقت ذاته إىل وقت إطالق الصواريخ لعدم وجود جدوى لها، وحتى ال 

  .استخدامها ذريعة ملمارسة إجراءاتها القمعية بحق شعبنا تواصل إسرائيل
وأعاد السيد الرئيس التأكيد على أن السلطة الوطنية ملتزمة يف تقديم العون واملساعدة ألهايل قطاع غزة حتى يف 

ت الناس ال ذنب لهم، ومن واجب السلطة أن حتمي مواطنيها، وعلى الرغم من وجود الناس حت: ظل االنقالب، مضيفا
ألف موظف يف غزة، بينما من يتقاضون  77من موازنة السلطة لقطاع غزة وندفع رواتب % 58قمع حماس ندفع 

ألف موظف، باإلضافة إىل دفع أثمان املياه والكهرباء وإعفاء  73راتبا يف الضفة من السلطة الوطنية هم 
  .سانية واألساسية التي يحتاجها املواطنوناملواطنين من الضرائب والرسوم يف القطاع، وكذلك إدخال املواد اإلن

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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