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حديث صحايف للرئيس الفلسطيني، حممود عباس، يعدّ فيه خيار حل السلطة 

   الفلسطينية أمراً غير مطروح
  

  ]مقتطفات[  .11/11/2011تونس، 
  

إن خيار حل السلطة غير مطروح إطالقاً مهما كانت [....] الفلسطيني حممود عباس قال الرئيس 
  .نتائج التصويت على طلب فلسطين للعضوية يف األمم املتحدة
، مشدداً )عضوية فلسطين باألمم املتحدة(وأضاف عباس أنه ال يتوقع أن تنجح اخلطوة هذه املرة 

  .مساعيها للحصول على العضويةعلى أن القيادة الفلسطينية ستستمر يف 
وأكد عباس أن حصول فلسطين على عضوية األمم املتحدة ال يتناقض إطالقاً مع عملية 

حتى لو حصلنا على العضوية سنذهب إىل املفاوضات ألن ما بيننا وبين إسرائيل " :التفاوض، قائالً
  ".حل يف األمم املتحدة بل على طاولة التفاوضعلى األرض ال يُ

واضحة، وهي أن تكون الدولة إننا نريد التعايش مع إسرائيل وفق أسس " :السيد الرئيسوقال 
أن الذهاب إىل " ، مضيفاً "بعاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين بالذات 67الفلسطينية على حدود الـ 

  ".[....]األمم املتحدة ال يعني مطلقاً حتدي أي طرف وخاصة الواليات املتحدة 
[.......]  

ى أن تكون الرباعية الدولية تمارس أي ضغوط على اجلانب الفلسطيني من أجل العودة إىل ونف
سبتمبر املاضي ] أيلول[ املفاوضات، موضحاً أن بيان الرباعية الذي صدر يف الرابع والعشرين من

مفاوضات م عملياً على األرض، خاصة وأنه يدعو إىل العودة للكان بياناً جيداً أيدناه وننتظر أن يترجَ"
  ".وفق مرجعيات واضحة، ودون أي إجراءات استفزازية من أي طرف على األرض قد تعيق املفاوضات

ن أن اللقاء املقبل مع الرباعية ليس بداية مفاوضات مع إسرائيل، وإنما تمهيد للمفاوضات وبيّ
  .وجس نبض لكال الطرفين حملاولة جسر الهوة 

..].....[  

                                                            
  املصدر:  http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=117253 

 .تونسيف  بهذا احلديث يف مؤتمر صحايف عقده بمقر إقامته عباس وقد أدىل
  



 

 
 

  

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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