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نقبل اجراء انتخابات في االراضي : محمود عباس في ندوة طليطلة 

  وفق شروط المجموعة االوروبية في قمتها االخيرةالفلسطينية المحتلة

  
ة            ) أبو مازن (أآد السيد محمود عباس      . سطينية ان المنظم ر الفل ة التحري عضو اللجنة التنفيذية لمنظم

ة              سطينية المحتل ات في االراضي الفل ة          «تقبل اجراء انتخاب سوق االوروبي شروط التي وضعتها ال بال
  .حسب البيان الذي اصدرته في قمتها االخيرة في مدريد» المشترآة

  
و  ال أب ة   وق ة طليطل ي مدين د ف اء المنعق ى هامش اللق ؤتمرًا صحفيًا عل د م ذي عق ازن، ال ود  م ين يه  ب

ي    سالم العرب ول ال سطيني ح د فل رقيين ووف رائيلي، –ش ول أي ضمانات  « االس ستعدون لقب ن م نح
المقترح لحل النزاع في الشرق األوسط واوضح ان منظمة التحرير لم تقل            »  الدولي مر المؤت يفرضها

ون   ان الف« ة ينتخب ارج االرض المحتل سطينيين خ شعب      »ل ى ان ال سه عل ت نف ي الوق دد ف ه ش ، لكن
ى ان مؤسسات               «: الفلسطيني وحدة ال تتجزأ وقال     شيرًا ال ادة واحدة، م نحن نشكل مؤسسة واحدة وقي

  . الممثلة للشعب الفلسطينيمنظمة التحرير وهيئاتها هي وحدها
  

أن الخطوة           اده ب ة        وأعرب ابو مازن عن اعتق أتي من حكوم زاع يجب ان ت ة لحل الن سياسية المقبل  ال
ال           . اسرائيل سياسي وق م        ل «: اما بالنسبة الى المنظمة فهي مستمرة في خطها ال اط اذا ل ن نصاب بإحب

وراء               . نلق الرد الجدي السريع    ى ال ودة ال . »ان الجمود السياسي آت من اسرائيل لكن ذلك ال يعني الع
صرة عل  ر م ة التحري سرعة وان  اذ ان منظم ر ب م يثم و ل ى ول سياسي حت ا ال ي خطه تمرار ف  ى االس

ن          ع ع ى التراج ر ال ة التحري كال بمنظم ن االش كل م أي ش ؤدي ب ن ي سالم ل رائيلي لل رفض االس ال
  .مبادرتها

  
  مخاوف

  
 الصحافي، حيث لوحظ وجود عدد آبير من الصحافيين االسرائيليين، في              ابو مازن في مؤتمره    وقال

ر مباشرة       ود                رسالة غي دى اليه ة ل اك مخاوف مشروعة تاريخي ى االسرائيليين، ان هن اك    . ال لكن هن
ى     ) لدى الحكومة االسرائيلية   (خوفًا مصطنعًا لتبرير عدم التراجع عن التعنت      «ايضًا   ذهاب ال وعدم ال
ا ان         «وقال ابو مازن  » السالم دة من اهمه دولي السباب عدي المؤتمر ال نحن لدينا مخاوف ونطالب ب

  .»لدولي يضع الضمانات األمنية للجميعالمجتمع ا
  

ة يمكن ان              دول العربي ا من اجل تقريب       «واعرب ابو مازن عن اعتقاده بأن بعض ال د م ساهم بجه ت
ر  ات النظ الم      » وجه ى س ط ال سعى فق ة ال ت د ان المنظم رائيلية، مؤآ ة االس ة والحكوم ين المنظم ب

  .»بحيث تصبح المنطقة آلها في سالم« اسرائيلي – اسرائيلي، بل الى سالم عربي –فلسطيني 
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ة                       و ضفة او غزة في حال اقام عندما سأل صحافي اسرائيلي السيد محمود عباس اذا آان سيقيم في ال
ل االسرائيليون                         ة صفد مسقط رأسه اذا قب ة في مدين دولة فلسطينية، اجاب انه شخصيًا يفضل االقام

  .ذلك
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