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لرئيس الفلسطيني حممود عباس يقول فيه إن حلّ تصريح صحايف ل

الدولتين خيار السلطة الفلسطينية األول واألخير، وإن حلّ السلطة 

 غير وارد

  ]مقتطفات[ *.٤/٢٠١٢/ 16

[.......]  

  :وفيما يأتي نص احلديث مع الرئيس

لدولتين ربما بات غير يف اآلونة األخيرة برزت سلسلة حتذيرات من أن حل ا": األيام"  

ممكن يف ظل استمرار النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية، هل تشارك هذه 

  األصوات خشيتها هذه؟

إسرائيل جتعل حل الدولتين غير ممكن من خالل االستيطان، هي حتاول بكل : الرئيس

األخير هو حل الدولتين، ونعتبر أن وسائلها أن تقضي عليه، ولكن بالنسبة لنا فإن خيارنا األول و

  .االستيطان غير شرعي وسيبقى غير شرعي

  قريباً غير قابل التطبيق؟] يصبح[أال تخشى من أن حل الدولتين قد ": األيام"

بالنتيجة فإنه مهما فعلت إسرائيل سيبقى حل الدولتين قائماً، وكما قلت فإن : الرئيس

    .استيطانها يجب أن ينتهي

  اذا تقول ملَن بدأت أصواتهم تتعاىل بالدعوة حلل الدولة ثنائية القومية؟م": األيام"

                                                            
  :انظر املوقع اإللكتروين التايل :املصدر  *

 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=189575&date=  
على متن الطائرة الرئاسية ) رام الله" (األيام"جرتها صحيفة وجاء كالم الرئيس عباس خالل مقابلة صحافية أ

   .املتجهة من طوكيو إىل بانكوك
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سمعت أصواتاً كثيرة تقول هذا الكالم، ورأيت بعض اإلعالنات يف الصحف : الرئيس

  .وغيرها، أنا ال أريد أن أحجر على آراء الناس، ولكن أنا مع حل الدولتين

[.......]  

رات الفلسطينية يف ظل تعطل العملية التفاوضية، عند احلديث عن موضوع اخليا": األيام"

  ما هو رأيك بهذه الدعوات؟.. فإن بعض األصوات تدعو إىل وقف التنسيق االمني

هذا كالم فارغ، عندما يكون لدينا أمن فإن هذا ملصلحتنا والتنسيق األمني ليس : الرئيس

سيق األمني، ألننا نريد أمن لطرف واحد، ولكن أيضاً لألرض الفلسطينية ونحن حريصون على التن

  .املواطن الفلسطيني، وبالتايل فإن ما يقال بهذا الشان هو برأيي، مزايدات رخيصة

قلت إن ال حل للسلطة الفلسطينية باعتبارها إجنازاً، ولكن أال تخشى على السلطة ": األيام"

  من االنهيار يف ظل األزمة املالية واملأزق السياسي؟

سباب كثيرة تؤدي إىل إضعاف السلطة الفلسطينية ولكن موضوع حلها هناك أ: الرئيس

  .غير وارد

يف موضوع األزمة املالية فإنها ناجتة أساسًا عن تلكؤ بعض الدول العربية يف ": األيام"

  ؟..تنفيذ التزاماتها

التدهور ناجت لألسف عن عدم وفاء بعض الدول العربية بالتزاماتها، وقد التزمت : الرئيس

    . ول العربية مؤخراً بمبالغ يف القمة العربية يف بغداد ونرجو أن يتم التنفيذالد

هل تتفق مع الرأي الذي يقول إن الربيع العربي أدى إىل تقليل التدخالت ": األيام"

  اإلقليمية يف الساحة الفلسطينية؟
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بهمومها اآلن الشعوب العربية مشغولة بمشاكلها الداخلية وأعتقد أن انشغالها : الرئيس

الداخلية يجعل اهتماماتها اخلارجية قليلة إىل حين، ومن ثم يعود لها دور ليس بالتدخل فال نريد 

  .ألحد التدخل يف الشؤون الداخلية ولكن نريد االهتمام أكثر بالقضية الفلسطينية

[.......]  



 

 
 

  

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 الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


