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  ،حديث إذاعي خاص ألمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
 يتناول فيه موقف السلطة الفلسطينية من االستيطان ،حممود عباس

  ١ ]مقتطفات[اإلسرائيلي  
  ٢٤/٥/٢٠٠١، غزة

  

.........  

املقامة إن تفكيك املستوطنات " صوت فلسطين"يف حوار شامل مع " أبو مازن"وقال السيد 
هو املوقف الفلسطيني الذي ستظل  ١٩٦٧يونيو /على األراضي الفلسطينية منذ الرابع من حزيران

القيادة الفلسطينية تطرحه وتتمسك به خالل التفاوض مع اجلانب اإلسرائيلي على قضايا احلل 
  .النهائي

يها ما يتم الدعوة إىل وقف جميع األنشطة االستيطانية بما ف" أبو مازن"كما كرر السيد 
بحجة النمو الطبيعي، مؤكدًا أن االستيطان غير شرعي ولذلك ال بد أن يجتث من جميع األراضي 

  .الفلسطينية كما حدث يف شبه جزيرة سيناء املصرية

وأوضح أن مطلبنا يف املرحلة االنتقالية هو جتميد االستيطان ووقفه نهائياً يف املرحلة 
  .النهائية

من أراضي الضفة الغربية % ١٠٠أن موقفنا هو احلصول على " أبو مازن"وأعلن السيد 
  .وقطاع غزة وأننا غير مستعدين للتفريط بأي سنتيمتر منها

عن آخر املستجدات السياسية والدور األميركي يف ضوء اللقاءات " أبو مازن"وحتدث السيد 
  .التي أجراها يف واشنطن

إىل أننا أعلنا موقفنا بصراحة " و مازنأب"أشار السيد " جلنة ميتشل"وبالنسبة لتوصيات 
من التوصيات وكانت لنا مالحظات عليها، منوهاً إىل أننا قبلناها على أساس أنها تتعامل بشكل 

التعاون األمني وإنهاء القضايا االقتصادية ووقف : صريح وواضح مع القضايا األساسية وهي
باالتفاقات االنتقالية والذهاب ملفاوضات  كافة األنشطة االستيطانية وحل كافة القضايا املتعلقة

  .احلل النهائي

ورأى أن هذه القضايا حتتاج إىل مواعيد ثابتة ومرتبطة مع بعضها البعض وال يمكن 
  .فصلها أو جتزئتها، مشدداً على أنه ال بد من ميكانيكية من أجل املراقبة والتنفيذ

                                                            
 ٢٤/٥/٢٠٠١اإللكترونية،  وفا :املصدر.  
  ".صوت فلسطين"أدىل أبو مازن بهذا احلديث لـ  -  ١



٢ 
 

ألميركيين ولألمم املتحدة، مشيراً إىل أن هذا موقفنا الذي نقلناه ل" أبو مازن"وكشف السيد 
أن املنظمة الدولية وافقت على التوصيات باعتبارها شريكاً يف اللجنة، كما قبلت اإلدارة األميركية 

  .التعامل معه

إن اجلانب اإلسرائيلي وضع حتفظاً أساسياً : وحول املوقف اإلسرائيلي من التوصيات، قال
  .االستيطان حيث أنه ال زال يرفض التجميد الكلي لهواحداً على التوصيات وهو قضايا 

وأعلن أننا ننتظر اآلن ما ستقوم به الواليات املتحدة األميركية، خاصة وأنها سترسل 
  .مبعوثاً جديداً إىل املنطقة لوضع اخلطة الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات

أن العنف ليس " مازنأبو "وبالنسبة لوقف االعتداءات االحتاللية على شعبنا، أكد السيد 
مسألة فلسطينية ألننا ال نبادر إليه لكن القوات اإلسرائيلية هي التي تمارسه ضدنا واستخدمت 

  .فيه كل أنواع األسلحة، إضافة إىل االغتياالت وهدم البيوت وقتل اآلمنين

وأكد على أن توفير األمن يتطلب أن يتعاون جميع الفرقاء من أجل التهدئة ويجب أن ال 
ون هذا املوضوع منفصالً عن باقي القضايا التي تضم االقتصاد واالستيطان واملرحلتين يك

  .االنتقالية والنهائية

على أهمية الدور األميركي الذي بدأ بالتحرك يف عملية السالم " أبو مازن"وشدد السيد 
  .الشرق أوسطية وتفعيله

املنطقة وذلك من خالل  وأوضح أن األيام القادمة ستثبت جدية اجلانب األميركي يف
  .مواقفهم التي نأمل أن ال تظل منحازة للجانب اإلسرائيلي



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
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