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  مؤتمر صحايف للناطقة باسم الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم،
  حنان عشراوي، تشدد فيه على أهمية إدراج موضوع االستيطان

  يف جدول أعمال املفاوضات الثنائية مع إسرائيل
  

      25/8/1992 ،واشنطن
  

ه مع أول اجتماع ل) بتوقيت بيروت(وعقد الوفد الفلسطيني يف وقت متأخر من مساء أمس   
  .الوفد اإلسرائيلي إذ كان وصل االثنين إىل واشنطن متأخراً عن موعد االفتتاح

وضع النقاط على "غير أن الناطقة باسم الوفد الدكتورة حنان عشراوي حرصت على   
قبل بدء اجللسة بتوضيح املوقف الفلسطيني يف مؤتمر صحايف شددت فيه على أهمية " احلروف

جدول األعمال وحضت اإلسرائيليين على التجاوب مع املقترحات  إدراج موضوع االستيطان يف
قد تزيلها سريعاً " أجواء النيات الطيبة"الفلسطينية اخلاصة باحلكم الذاتي االنتقايل وحذرت من أن 

ودعت إىل التعامل مع هذه املرحلة باحلذر . حقيقة النزاعات العميقة التي ال تزال قائمة
ألن الفلسطينيين اعتادوا نوعاً من االنفصام لدى "اللهجة اإلسرائيلية  واملسؤولية على رغم تغيير

  ".اإلسرائيليين الذين يقولون شيئاً بينما تبقى املمارسة على األرض شيئاً آخر

مرحلة "وأكدت تصميم اجلانب الفلسطيني على حماولة إجناح هذه اجلولة، معتبرة إياها   
رها على رغم أن هناك حكومة إسرائيلية هغير يف جوصعبة ألن املمارسات اإلسرائيلية مل تت

  ".اعتنقت اإلعالنات اإليجابية مما أشاع جوًا من التوقع

وأضافت أن الوفد الفلسطيني كان يأمل يف إزالة املسائل املتعلقة باالستيطان وبانتهاك   
 ". إبقاء هذين املوضوعين فيهلكن، ويا لألسف، نحتاج إىل"حقوق اإلنسان من جدول األعمال 

وقالت أيضاً إن على اجلانبين اآلن أن يناقشا بجدية مسألة االستيطان واخلالفات بينهما يف 
ألف  11وأذكركم بأن هناك . فوقف بناء خمسة آالف وحدة سكنية ال يكفي"موضوع احلكم الذاتي 

ت لن واقع وأؤكد لكم أن املستوطناوسأعيدكم إىل ال(...) ألف عائق أمام السالم 11وحدة سكنية أي 
ورأت أن الوعد األميركي بمنح إسرائيل  ".ذا اختفت عن األرضتختفي من جدول األعمال إال إ

ونحن نبذل ما يف وسعنا لضمان عدم استخدام (...) تعقيدات جديدة "ضمانات القروض أوجد 
  ".لسالمالقروض األميركية لدعم النشاطات غير املشروعة أو إلضعاف عملية ا
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وأعلنت أن وفدها ينتظر رداً إسرائيلياً على مقترحاته للحكم الذاتي املوقت، الفتة إىل أن   
الفرق بين موقفي  اجلانبين يف هذا الصدد هو أن الفلسطينيين يرون فيه طريقاً للوصول إىل الدولة 

تاريخ الشعوب مل  يف"والحظت أنه . بينما يرى فيه اإلسرائيليون وسيلة ملنع الوصول إىل الدولة
إن مصدر السلطة هو األساس ونريد سلطة . فاملشترعون يعينون اإلداريين. ينتخب شعب إداريين

  ".فلسطينيين ينتخبهم الشعب الفلسطيني

أخطر قضية تطرح اآلن هي االستيطان يف القدس وهي مسألة "وأعربت عن اعتقادها أن   
القدس الستباق املفاوضات وملنع أي مفاوضات  إن إسرائيل تعمل على تغيير معامل. جوهرية لنا

  ".يف شأن مستقبل القدس

  .......  

  

  

 

 



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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