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يؤكد فيها  ،لرئيس احلكومة الفلسطينية املكلف، سالم فياضتصريح صحايف خاص 
رار استم، مشيراً إىل أن ن يكون هناك سقف زمني لعملية السالمأعلى ضرورة 

  ١]مقتطفات[ الفلسطينيةض تبعد الدولة رالنشاطات االستيطانية على األ
  ٣/١١/٢٠٠٧رام الله، 

  
  

سالم فياض، ان اجلهود االميركية لدفع عملية السالم لن ينظر اليها من قبل .أكد رئيس الوزراء د
الفلسطينيين بمصداقية ما مل تتضمن سقفاً زمنياً حمدداً للتوصل اىل اتفاق، مطالباً احلكومة 

قبل مؤتمر انابوليس، ومعلناً وجود اشارات دولية ايجابية االسرائيلية باالفراج عن الفي معتقل 
  .بدعم امليزانية الفلسطينية يف مؤتمر باريس الشهر املقبل

على انه ليس مطلوبا فقط من احلكومة " اسوشيتدبرس"وشدد فياض يف مقابلة مع وكالة 
هو منصوص عليه يف االسرائيلية ازالة حواجز يف الضفة الغربية وتفكيك البؤر االستيطانية، كما 

املرحلة االوىل من خارطة الطريق، وانما ايضا االفراج عن الفي اسير فلسطيني من السجون 
االسرائيلية قبل عقد مؤتمر انابوليس، مشدداً على ان الفلسطينيين يشعرون بأن اسرائيل يمكنها ان 

  .تقدم املزيد يف هذا اجملال اكثر مما فعلت حتى اآلن
.........  

رئيس الوزراء اىل ان املفاوضين الفلسطينيين واالسرائيليين غطوا الكثير من املواضيع يف واشار 
املفاوضات السابقة، وان هناك اجماعا دوليا على ضرورة التوصل اىل اتفاق سالم، مشيراً اىل انه 

يف حال اطلق مؤتمر انابوليس املفاوضات بين اجلانبين فانه من املنطقي توقع التوصل اىل 
  .فاق يف غضون شهور معدودةات

ال يمكن التوقع ان "وشدد يف هذا الصدد على احلاجة اىل سقف زمني النهاء املفاوضات، وقال 
نذهب اىل انابوليس ليقال لنا من قبل اجملتمع الدويل ان هذه مبادئ جيدة، واآلن عودوا اىل 

أمر ..من ذلك أعلمونا باألمربلدانكم وتعاملوا مع هذه القضايا، تفاوضوا عليها، وعندما تنتهوا 
  ".كهذا، أنا متأكد، لن يتم النظر اليه بمصداقية، اذ إنه من امللح وضع موعد انتهاء املفاوضات

النشاط "واشار اىل ان استمرار النشاطات االستيطانية على االرض تبعد الدولة الفلسطينية، وقال 
مة البؤر االستيطانية العشوائية بدال االستيطاين يتواصل ومصادرة االرض تتواصل، وتتواصل اقا

من إزالتها، وهي جميعها امور تقلقنا، ومن اجل ذلك اعتقد انه يتوجب االتفاق على مدى زمني 
  ".فهذا ضروري

  
........  

                                                 
  ٤/١١/٢٠٠٧األيام، رام الله، : املصدر ١
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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
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