
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

حممود عباس خالل مأدبة إفطار يعتبر فيه االستيطان  الفلسطيني كلمة الرئيس
، االسرائيلي يف االراضي الفلسطينية هو أكبر الهموم التي تواجه الشعب الفلسطيني

   العائالت وطرد البيوت هدم إىل إضافة
 ١٦/٩/٢٠٠٩رام الله، 

 
 

تواجه الشعب الفلسطيني هذه األيام، هو قال السيد الرئيس حممود عباس، إن أكبر الهموم التي 
االستيطان املستشري يف األراضي الفلسطينية، خاصة يف مدينة القدس، إضافة إىل هدم البيوت 

  .وطرد العائالت من بيوتها التي عاشت فيها منذ مئات السنين
سي، يف وأضاف سيادته، خالل مأدبة اإلفطار التي أقامها لرجال الدين، وأعضاء السلك الدبلوما

مقر الرئاسة بمدينة رام الله يف الضفة الغربية مساء اليوم، كل هذه الهموم التي نواجهها، جتعلنا 
إننا أهل هذه البالد مسلميها ومسيحيها، مصممون على أن نبقى يف بلدنا، وأن نعيش يف 'نقول 

  .'بلدنا وأن نبني بلدنا، وأن نترك اآلخرين يعيشون يف بلدهم
نحن ال نريد أن نغتصب حق أحد، بل نريد أن نبنى دولتنا املستقلة لتعيش 'ئيس وتابع السيد الر

  .'جنبا إىل جنب بجانب دولة إسرائيل
دولية، وفق ال الشرعية على بناءا حقنا نريد ونحن واضح، والباطل واضح احلق إن' سيادته، وقال 

ذا هو همنا الذي نعيشه، ولكننا ما أقرته الشرعية الدولية، ال نطالب بأكثر ولن نرضى بأقل، لذلك ه
  .'حقوقنا على نحصل حتى  سنستمر يف عملنا ونضالنا ومفاوضاتنا

وأضاف السيد الرئيس، ولكن بصراحة مسائل االستيطان وغيرها ال تقبل، ألننا نؤمن بأن 
ني يف الضفة الغربية كافة، ويف القدس خاصة، إنما هو غير شرعي، وال تقبل به االستيطان الذي ب

الشرعية الدولية، وال يوجد أحد يف العامل يقول أن االستيطان شرعي، لذلك نحن نطالب بوقف 
  .'االستيطان أوال، ومن ثم إزالته عن أرضنا لنبنى دولتنا

ن تنسحب إسرائيل من األراضي السورية حتى يكون هناك سالم شامل ال بد أ'وتابع سيادته، 
واللبنانية، وقدمت إلسرائيل عروض مغرية ال يوجد لها مثيل يف السابق، وهي مبادرة السالم 

  .العربية
وقال السيد الرئيس، إن هذه املبادرة التي تقول أن إسرائيل إذا انسحبت من األراضي العربية فإن 

قاتها مع إسرائيل، وهذا عرض ال يمكن إلنسان عاقل جميع الدول العربية واإلسالمية ستطبع عال
  .أن يرفضه، ألنه ال يستطيع أن يغامر بمستقبله ووجوده

نحن مصممون على الوصول إىل احلل الشامل والعادل، وندعو الله أن يحقق آمال 'وأضاف سيادته 
  .'الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

                                                            
 وفا الفلسطينية، واملعلومات األنباء وكالة: املصدر  

 :http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=50749 



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/ 


