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 حديث صحايف خاص للرئيس حممود عباس يؤكد فيه عدم التراجع عن جعل
 موضوع املستوطنات، مشدداً على أن نالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطي 

  ١يناقش ضمن ملف احلدود س 
  ١٠/١١/٢٠٠٧رام الله، 

  
  

……..  
يعني ما هي النتائج التي جتعل .. ما هو احلد االدنى املطلوب فلسطينيا من انابوليس* 

  الفلسطينيين يخرجون من املؤتمر سعداء؟ 
ان نخلص من : قضايا ال بد ان تتحقق، اوال ٣ـ حتى نخرج من انابوليس مبسوطين هناك 

ل النهائي وهي القدس قضايا احل(توضيح اسس القضايا الست : ثانيا. االستحقاقات السابقة
صحيح ان هذه القضايا واضحة يف خريطة ). والالجئين واملستوطنات واحلدود واملياه واألمن

الطريق ويف املبادرة العربية، ولكن ال بد من توضحيها يف الوثيقة حتى ننتقل اىل القضية الثالثة، 
  . اال وهي املواعيد وبدء املفاوضات وغيرها

........  
اشيع عن .. هل هناك جوانب نوقشت وبقيت سرية) سبعة اجتماعات(قاءاتك مع اوملرت بالنسبة لل* 

  ... تفاهمات اولية بشأن القدس
.. مل ألزمه بشيء وهو مل يلزمني بشيء.. نحن تناولنا كل شيء يتعلق بقضايا املفاوضات

يوم (ه قال يف تصريحات ل. كانت عبارة عن استعراض للقضايا كافة) احملادثات مع اوملرت(
نحن جلسنا معا وحتدثنا يف هذه . انه يجب مناقشة أو حل كل القضايا االساسية) الثالثاء املاضي

، مثل ١٩٦٧لهذه احلدود وهي حدود عام  guidelineوهناك .. يعني حتدثنا عن احلدود. القضايا
. ١٩٦٧الذي يتحدث عن انهاء االحتالل لعام  ٢٤٢خطاب الرئيس بوش وقرار االمم املتحدة 

  . نحن نقول نعم ممكن.. السؤال هو هل يمكن ان يجري تعديل لهذه احلدود
........  

زرت القدس السيما البلدة القديمة ووجدت الوضع مؤملا ملا آلت اليه االوضاع هناك السيما * 
التغلغل االستيطاين االسرائيلي فيها وكذلك االوضاع االقتصادية التي أدت يف بعض االحيان 

  ما الذي تفعلونه لرفع هذه املعاناة؟ .. راضي للمنظمات االستيطانيةلتسريب اال
احداها ) الذي حضر جزءا من االجتماع(ـ بالنسبة للقدس هناك جلان يترأس اخونا رفيق احلسيني 

لكن القدس ككل، أي القدس . للنهوض باوضاع القدس االجتماعية واالقتصادية واالنسانية
انا احتدث عن القدس الشرقية التي احتلت عام . تراجع عن هذا احلكيوال . الشرقية، فهي عاصمتنا

   اما موضوع املستوطنات فيناقش ضمن ملف احلدود. فهي لنا ١٩٦٧

                                                 
  ١١/١١/٢٠٠٧ الشرق األوسط، لندن،: املصدر ١

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&article=445159&issue=10575 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


