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خامساً: ندعو شعبنا الفلسطيني إىل الصمود ومواصلة االلتفاف حول خيار املقاومة..، كام ندعو 
حقوقه  واستعادة  االحتالل  دحر  حتى  ومقاومته  شعبنا  صمود  دعم  إىل  واإلسالمية  العربية  أمتنا 

الوطنية كافة، وتحرير األقىص..

سينتزع  املجاهد  الفلسطيني  الشعب  وأنَّ  بالتقادم،  تسقط  ال  الحقوق  أنَّ  الدنيا  ِّل  لك د  ونؤكِّ
حريته واستقالله.. وسينترص ال محالة عىل االحتالل واإلرهاب والظلم.. وستبقى إرادة شعبنا أقوى 

من جبوت االحتالل وقمعه وجيشه.. فالنَّرص آٍت آت..

﴿َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعىَس أَن َيُكوَن َقِريًبا﴾

املكتب اإلعالمي

الثالثاء 25 ذي القعدة 1431هـ
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وثيقة رقم 252:

حول  واشنطن،  يف  ميتشل  جورج  لقائه  عقب  عريقات،  صائب  ترصيح 
املوقف الفلسطيني من االستيطان252

4 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

أعلن رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير د. صائب عريقات، مساء اليوم الخميس، 
يف  أمرييك  رد  سيكون  أنه  واشنطن،  يف  ميتشل  جورج  السالم  لعملية  األمرييك  املبعوث  لقائه  عقب 

املستقبل القريب عىل موضوع وقف االستيطان.

وقال عريقات، يف ترصيحات صحافية، “سيكون رد أمرييك يف املستقبل القريب للقيادة الفلسطينية 
بخصوص الجهود األمريكية مع إرسائيل واألطراف يف املنطقة بخصوص وقف االستيطان”.

وأضاف: “لقد التقيت اليوم مع عدد من املسؤولني األمريكيني يف مقر وزارة الخارجية األمريكية يف 
واشنطن وضم االجتامع السيناتور ميتشيل ودينيس روس، وديفيد هيل، ولقاء آخر مع مساعد وزير 

الخارجية جيف فيلتامن”.

وأوضح “إننا نقلنا رسالة من الرئيس محمود عباس للجانب األمرييك باملوقف الفلسطيني املحدد 
بوجوب وقف كافة األنشطة االستيطانية حتى تعطى عملية السالم الفرصة التي تستحق”.

والقدس  الغربية  الضفة  يف  اإلرسائيلية  االستيطانية  األنشطة  عن  وثائق  “قدمنا  عريقات:  وتابع 
والعرشين من شهر  السادس  منذ  استيطانية  أكرث من تسعامئة وحدة  بإنشاء  بدأت  والتي  الرشقية 

أيلول سبتمب املايض، املوعد الذي انتهى فيه تجميد البناء االستيطاين يف األرض الفلسطينية”.

املفاوضات حول  استئناف  أجل  تام من  االستيطان بشكل  املطلوب وقف  أن  “ركزنا عىل  وقال: 
كافة قضايا الوضع النهايئ والرتكيز بشكل فوري عىل موضوع الحدود للدولة الفلسطينية عىل األرض 

الفلسطينية التي احتلتها إرسائيل يف عام 1967”.
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وأوضح عريقات أن “ميتشل أكد لنا أن إدارة الرئيس أوباما تبذل جهوداً مستمرة ومتواصلة مع 
كل األطراف وخاصة إرسائيل، وسيستمرون يف بذل الجهود حتى يتوصلوا لوقف االستيطان إلطالق 

املفاوضات”.

الرشق  دراسات  معهد  يف  محارضة  يف  كلينتون  بيل  األسبق  األمرييك  الرئيس  مع  شارك  أنه  وبني 
األوسط عن الوضع الفلسطيني واالستيطان والخيارات الفلسطينية يف حال عدم وقف االستيطان، وأن 
هذه الخيارات ما زالت قيد الدرس مبا يشمل تقديم طلب ملجلس األمن لالعرتاف بدولة فلسطني عىل 
حدود عام 1967، وكذلك اعرتاف الواليات املتحدة بها أيضاً، “لكننا شددنا أن الخيار األول للقيادة 

الفلسطينية أن تنجح إدارة الرئيس أوباما بوقف االستيطان الستئناف املفاوضات”.

وحرض اللقاء رئيس املفوضية العامة ملنظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن السفري معن عريقات.

وثيقة رقم 253:

ترصيح لحركة حامس تستنكر فيه سعي الحكومة الربيطانية لحامية مجرمي 
الحرب الصهاينة، الذين ينتهكون القوانني الدولية يف فلسطني املحتلة253
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تعقيباً عىل ترصيحات وزير خارجية بريطانيا “وليام هيغ” يوم أمس األربعاء )11/3( التي أعلن 
فيها عن نيَّة حكومته تقديم مرشوع قانون ملجلس العموم لوقف مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة 

عىل األرايض البيطانية..، رصَّح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

القضاء  صالحيات  وتحجيم  لتقييد  البيطانية  الحكومة  مسعى  نستهجن  حامس  حركة  يف  إننا 
الحرب  مجرمي  لحامية  مفصاًل  عماًل  ونعّده  أراضيها..،  عىل  الحرب  مجرمي  مالحقة  يف  البيطاين 

الصهاينة الذين ينتهكون القوانني واألعراف الدولية يف فلسطني املحتلة.

املواقف  مع  وتناقضاً  الصهيونية،  للضغوط  خضوعاً  يّعد  البيطانية  للحكومة  التوجه  هذا  إنَّ 
سياسة  عىل  واضحاً  ودلياًل  الحرب،  مجرمي  ومحاكمة  اإلنسان  حقوق  لحامية  الداعية  البيطانية 

املعايري املزدوجة عندما يتعّلق األمر بالكيان الصهيوين.

مع  تتناقض  التي  توجهاتها  يف  النظر  إعادة  إىل  البيطانية  الحكومة  ندعو  حركة حامس  يف  إننا 
ونطالبها  الدويل،  السلم  يتهدد  خطراً  الصهيوين  الكيان  يف  يرى  الذي  والدويل  األورويب  العام  الرأي 
اإلنسانية  املنظامت  ندعو  الحرب..، كام  املطالبة مبالحقة مجرمي  الدولية  املواثيق واألعراف  بالتزام 
املنحازة،  السياسات  لتلك  للتصدي  البيطاين  العموم  مجلس  أعضاء  عىل  الضغط  إىل  والحقوقية 
للعدالة الدولية وحامية للشعب الفلسطيني من االحتالل الصهيوين املستمر يف جرامئه  وذلك صوناً 

وانتهاكاته ألبسط حقوق اإلنسان.

املكتب اإلعالمي
الخميس 27 ذي القعدة 1431هـ
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