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  رفضه فيها يعلن عباس، حممود الفلسطيني للرئيس كلمة

   لبنان يف الفلسطيني السالح 

14/8/2011 

 

الرئيس عباس، املشهود له صراحته، يكثف من جوالته وزياراته اىل دول العامل، حيث ما تلبث أن 
يف احلركة يف مطار، حتى تكون تستعد لإلقالع باجتاه مطار آخر،  >طائرة فلسطين<تهبط 

عقود، من أجل أن تتمكن من الهبوط يف مطار عاصمة دولة  3الدبلوماسية األكثر فاعلية منذ 
الفلسطينية املستقلة، وذلك بتوفير أكبر دعم لقبول فلسطين عضوًا كامل العضوية يف هيئة األم 

االعضاء يف املتحدة، حيث بلغت اإلعترافات بالدولة الفلسطينية حتى اآلن نحو ثلثي عدد الدول 
  ·· األمم املتحدة

أن التوجه إىل جملس األمن الدويل، هو من أجل < >أبو مازن<التوجه جمللس األمن وأكد الرئيس 
نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وأنه اآلن هو اخليار الوحيد يف ظل إستمرار اإلستيطان 

ريك اآلخر، الذي ال يلتزم بتنفيذ االسرائيلي، وعدم اجلدوى من العودة إىل املفاوضات لغياب الش
اإلتفاقات واملرجعيات الدولية، ويستمر يف بناء املستوطنات يف القدس والضفة الغربية، بدالً من 

  · >جتميدها ووقفها

عمل  >السلطة الوطنية الفلسطينية<و >منظمة التحرير الفلسطينية<ومنذ انتخابه رئيساً لـ 
ة ومقومات اقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وأعلن مرارًا الرئيس ابو مازن على اجناز الهيكلي

سيكون موعداً  2011سبتمبر، /يف ظل عدم جدية الطرف اإلسرائيلي، فإن شهر أيلول<وتكراراً أنه 
لطلب اعتراف األمم املتحدة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، سواء من خالل املفاوضات أو عبر 

  · >املتحدة جملس األمن الدويل أو األمم

  · >أن يتم التصويت على عضوية فلسطين يف جملس األمن الدويل<وأمل الرئيس الفلسطيني 

أي  -حتقيق مبدأ حل الدولتين <وكرر الرئيس عباس التأكيد على املوقف الفلسطيني القائم على 
ة، وعاصمتها القدس الشرقي 1967أن تكون هناك دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران 

فيكفي الشعب الفلسطيني ما عاناه من االحتالٍل، وهو االطول يف · وهو ما تؤيده كل دول العامل
اخلشية من التهديدات اإلسرائيلية للسلطة  >أبو مازن<وال يبدي الرئيس · >التاريخ احلديث

ألن اإلحتالل <ه إىل جملس األمن الدويل، يف حال التوج >اتفاق أوسلو<لغاء الفلسطينية وا
االسرائيلي مستمر بسياسة اإلستيطان وتقطيع أوصال الوطن، ومواصلة بناء املستوطنات وتهويد 
القدس، فضالً عما يقوم به من ضغوطات على السلطة سواء للتضييق على الداخلين واخلارجين إىل 
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الضفة الغربية، أو استمرار حصار غزة، ليضاف إىل مسلسل تهديدات املسؤولين اإلسرائيليين، 
التي باتت مكشوفةً أمامنا وأمام العامل الذي يدين هذه التهديدات، ويرى فيها أنها ال تفيد العملية و

  · >السلمية، بل وتعرقل التسوية السلمية

أن تتمكن الوفود من الكونغرس األميركي التي ستزور األراضي <وتمنى الرئيس الفلسطيني 
قع املعاناة التي نعيشها، من خالل مشاهداتهم الفلسطينية خالل الفترة املقبلة من أن تلمس وا

لألوضاع ميدانياً، وماذا يعني اإلستيطان، فلعلها تغير قناعاتهم وينقلون ما يشاهدونه لإلدارة 
  · >األميركية وخصوصاً الكونغرس األميركي

أن اللقاءات متواصلة من أجل إستكمال مراحل <املصاحلة الفلسطينية وأوضح الرئيس عباس 
بعد تأخر  2011مايو /تطبيق املصاحلة الفلسطينية التي وقعنا عليها يف القاهرة يف شهر أيار

لعدة أشهر أضر بنا، حيث تمكنا من توقيع املصاحلة بعد أن تخلت بعض األطراف الفلسطينية عن 
  · >اخلارجية >يتواتف<الـ 

لتدخل إليها فصائل وجدت بعد  >منظمة التحرير الفلسطينية<أهمية تفعيل دور <وشدد على 
كل وسائل الضغط على املنظمة والسلطة مع تعزيز التفاهم مع خمتلف <، رافضاً >تأسيسها

لشعب ، فهما من مكونات ا>اجلهاد اإلسالمي>و >حماس<الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي 
  · >الفلسطيني، وال يمكن إال أن تكونا ضمن أطره الدستورية والشرعية

ينأى عن <مبدأ التدخالت األجنبية يف الساحة الفلسطينية، فإنه  >أبو مازن<وكما رفض الرئيس 
  · >التدخل يف أي من أوضاع الدول العربية، التي يحترم حترك شعوبها وحتديد خياراتها

ام الفلسطينيين يف لبنان بالقوانين واألنظمة للدولة اللبنانية، فنحن إلتز<وكرر التأكيد على 
ضيوف يف لبنان ونحترم الضيافة، واألمن هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وعلينا التعامل معها 
لترسيخ ذلك وتأمين اإلستقرار، فقد مررنا بتجارب عديدة أكد فيها الفلسطيني أن خميماتنا لن 

اً لإلرهابيين، ولن تكون صندوقاً لتوجيه الرسائل، ويعرف أشقاؤنا اللبنانيون تكون مأوى ومالذ
إننا خالل اإلعتداء اإلرهابي ضد اجليش يف نهر البارد وقفنا إىل جانب اجليش اللبناين، وأن هذا 
العدوان الذي قامت به جمموعة اختطفت اخمليم، ما زال أهلنا وأبناء شعبنا يدفعون ثمن نتائجها، 

أعيد اجناز إعمار بعض املراحل، وما زالت هناك مراحل أخرى من أجل عودة أهلنا إىل حيث 
  · >اخمليم

ضد السالح الفلسطيني يف لبنان جملةً وتفصيًال، ألنه ال قيمة له <السالح الفلسطيني وأكد أنه 
لغنا على األراضي اللبنانية، ومن يقول غير ذلك يهدف إىل املتاجرة بالقضية الفلسطينية، وأب

احلكومات اللبنانية، ونكرر اآلن بأننا سنسلم السالح يف الوقت الذي تشاؤون ذلك، السالح الذي 
نحن مسؤولون عنه داخل اخمليمات، أما السالح الذي هو خارج إطار مسؤوليتنا، فيتبع إىل 

  · >تنظيمات أخرى حتمله ألسباب خاصة بها
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الفلسطينيين للتوطين وتمسكهم بحق العودة، تقتنع بعض األطراف اللبنانية من رفض <وأمل أن 
وأن إعطاء الفلسطينيين حقوق العيش بكرامة وأمان، ال يعني التوطين، بل يُساهم يف حتصين واقع 

  · >أبناء شعبنا الفلسطيني، إىل حين عودتهم إىل بالدهم

كل إهتمام، وركز الرئيس عباس على أهمية إيالء القضايا اإلجتماعية واإلستشفائية والتعليمية 
أن صحة الناس تهمنا، ولهذا نقوم بتقديم خدمات طبية، وكذلك موضوع الطالب، حيث <فأكد 

أنشأنا صندوقاً يؤمن املساعدات اجلامعية لكافة الطالب الفلسطينيين يف لبنان، وقد سجل يف 
حصاءات طالب، وبينت اإل 2000العام املاضي أن الذين استفادوا من هذه املساعدات بلغوا حوايل 

أنهم من خمتلف أماكن التواجد الفلسطيني يف لبنان، وأيضاً من خمتلف الشرائح الفلسطينية، وهذا 
  ·>العام بوشر بقبول تقديم طلبات الطالب اجلامعيين للحصول على املساعدات

 

 



 

 
 

  

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
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