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وثيقة رقم 218:

عن  الصادر  القرار  حول  اإلرسائيلية  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  بيان 
املؤمتر العام الـ 54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية218

24 أيلول/ سبتمب 2010

الفرتة بني 20–24 من شهر  الذرية يف فيينا يف  الدولية للطاقة  الـ 54 للوكالة  العام  عُقد املؤمتر 
أيلول/ سبتمب 2010. وقد ترأس البعثة اإلرسائيلية إىل املؤمتر املدير العام للجنة اإلرسائيلية للطاقة 

الذرية، الدكتور شاؤول حوريف.

إن إرسائيل تعب عن ارتياحها إزاء حقيقة رفض املؤمتر ملرشوع القرار العريب املتعلق مبا يسمى 
بـ“قدرات إرسائيل النووية”، وهو مرشوع قرار يهدف مبجمله إىل عزل إرسائيل واإلساءة إليها. وقد 
كانت دول الجامعة العربية قد تجاهلت طلباً من الرئيس األمرييك بشطب مرشوع القرار من جدول 

األعامل، حتى ال يؤثر ذلك سلباً عىل سري عملية السالم.

ومن ضمن قامئة الدول التي أيدت مرشوع القرار ضد إرسائيل نفس الدول التي تنتهك تعهداتها 
الدولية بحظر انتشار األسلحة النووية، وعىل رأسها إيران وسوريا.

كام وتعرب إرسائيل عن شكرها للدول الكثرية التي عارضت هذا القرار، مؤكدة بذلك عىل دعمها 
إلرسائيل. وتعتقد إرسائيل بأن نتيجة التصويت تنقل إىل جريانها رسالة واضحة بأنه يتوجب عليهم 

اختيار مسار الحوار والتعاون وليس مسار التطرف واملواجهة.

اآلن عىل  قادرة  الوكالة  تصبح  بأن  التصويت،  لنتيجة  ووفقاً  أملها،  تعرب عن  دولة إرسائيل  إن 
الرتكيز عىل مسائل مهنية مهمة، وليس عىل القضايا السياسية املثرية للجدل، كام تأمل يف أن تكف 

دول الجامعة العربية عن طرح مرشوع القرار هذا مجدداً يف العام املقبل.

وثيقة رقم 219:

كلمة إسامعيل هنية حول املصالحة، واألرسى219

24 أيلول/ سبتمب 2010

تضامن  حركة  أوسع  إىل  الفلسطيني  الشعب  الفلسطينية،  الحكومة  رئيس  هنية  إسامعيل  دعا 
مع األرسى يف سجون االحتالل، لتشمل تنظيم االعتصامات واملسريات والتحركات الجامعية، وتكثيف 

الفعاليات التضامنية معهم، مشدداً عىل مكانة األرسى بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وجدد هنية خالل خطبة الجمعة )24–9( يف أحد مساجد مخيم الشاطئ بغزة حرص الحكومة 
عىل إنجاز املصالحة، مشدداً عىل أن املصالحة الفلسطينية الواجب تحقيقها “يجب أن تستند عىل 

تأمني الرشاكة الوطنية وتأمني املرجعيات القيادية للشعب الفلسطيني”.

وأشار أنه ال يكن تكرار تجارب املايض للمصالحة دون ترجامت حقيقية عىل األرض، مرحباً بكافة 
الجهود املحلية العربية املبذولة لتحقيق التوافق الوطني.


