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كلمة ألمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،صائب عريقات،
يف إفطار رمضاين أقيم لعائالت األسرى مع أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين
لدى دولة فلسطين ،يدعو فيها الدول إىل عدم املشاركة يف الورشة االقتصادية

املزمع عقدها يف املنامة عاصمة البحرين

رام الله2019/5/27 ،

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العامل بعدم
املشاركة يف الورشة االقتصادية املزمع عقدها يف املنامة عاصمة البحرين.
جاء ذلك خالل االفطار الرمضاين الذي أقيم ،مساء اليوم االثنين ،يف رام الله لعائالت األسرى ،مع
أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى دولة فلسطين.
وقال عريقات" :ما يخطط له يف املنامة والدعوات التي وجهت حلضورها ،ليس جمرد أنه مل يتم
استشارتنا فقط باملوضوع ،نحن أعلنا باسم الرئيس حممود عباس واللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير والفصائل واحلركات الفلسطينية ورجال األعمال ومؤسسات اجملتمع املدين وحقوق
اإلنسان بأننا لن نذهب ،ونطلب من كل من قرر الذهاب أال يذهب".
وأضاف إن املسألة ليست استبدال األرض مقابل السالم ،بل يريدون املال مقابل السالم.
وطالب عريقات أعضاء السلك الدبلوماسي أال يستجيبوا ملثل هذه الدعوات ،وال أعتقد انه من الالئق
ان يذهب أحد ملناقشة القضية الفلسطينية وفلسطين قررت أال تذهب وحتضر ،وهل يعقل أن ادعو
دول العامل ملناقشة قضية دولة والطرف املعني غير موجود ويقول ال أريد ذلك".
وتابع" :نطلب من جميع من قرر الذهاب أن يعيد النظر ،وان يتوقف ويتمسك بمبادرة السالم العبية
وقمة الظهران التي أسماها خادم احلرمين الشريفين امللك سلمان بقمة القدس ،والتمسك بقرارات
قمة تونس ،والقانون الدويل والشرعية الدولية".
وأشار إىل أن أعضاء السلك الدبلوماسي لدى فلسطين سمعوا اليوم رسائل أهايل األسرى ،ومنهم
من هو حمكوم  6آالف عام" ،نحن نسعى حلريتنا واستقاللنا وانهاء االحتالل واقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وحل قضايا احلل النهائي
كافة ،وعلى رأسها قضية الالجئين استنادا لقرار  194واالفراج عن األسرى".
ولفت إىل أن االفطار نظم باسم الرئيس حممود عباس ،وهو تقليد سنوي لعائالت أبطالنا األسرى
مع السلك الدبلوماسي العامل يف فلسطين ،مبينا أن عائالت وزوجات وأبناء االسرى حتدثوا لتصل
رسائلهم للعامل ،وحتى يعلم العامل أن هناك اعتقال اسمه "االعتقال االداري" الذي من املمكن أن
يمتد إىل  5سنوات دون حماكمة ،وتمنع عائالت االسرى من زيارة أبنائهم ،كما هو حال زوجة
 املصدر :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ،وفا
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=TOh1U6a855661161861aTOh1U6
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األسير مروان البرغوثي املمنوعة من زيارة زوجها للعام الثالث ،كما سمع الدبلوماسيون معاناة
عائلة األسير أيمن الشرباتي احملكوم ( 100عام) على لسان ابنه.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

