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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

عقدت  اللجنة  أن  إىل  بدايته  يف  أشار  العربية  السالم  ملبادرة  الوزارية  اللجنة  عن  املنبثقة  املصغرة 
الدولة  العطية وزير  الدكتور خالد بن محمد  الدوحة برئاسة سعادة  بتاريخ 2011/8/3 يف  اجتامعاً 
للتعاون الدويل بدولة قطر، ومبشاركة معايل الدكتور نبيل العريب األمني العام لجامعة الدول العربية، 
والدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ومعايل السادة وزراء 
الهاشمية، وجمهورية مرص  األردنية  اململكة  من  اللجنة، وهم  أعضاء  الدول  وفود  ورؤساء  خارجية 
إىل  اللجنة  وأشارت  املغربية.  واململكة  اللبنانية،  والجمهورية  السعودية،  العربية  واململكة  العربية، 
أنها بحثت خطوات التحرك العريب املقبلة يف األمم املتحدة، يف ضوء التكليف الصادر للجنة املصغرة 
عن اجتامع اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية التي انعقدت بالدوحة بتاريخ 2011/7/14. وأكد 
البيان أنه يف ضوء ما أقرته اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية من مواقف وخطوات يف اجتامعيها 
بتاريخ 5/28 و2011/7/14 يف الدوحة فإنها استعرضت نتائج االتصاالت واملشاورات التي جرت مع 
مختلف الجهات املعنية مبتابعة التحرك العريب لالعرتاف بدولة فلسطني وطلب العضوية الكاملة لها 
يف األمم املتحدة، كام تدارست اللجنة مختلف اإلجراءات القانونية والسياسية الواجبة االتباع خالل 
الفرتة املقبلة واملتعلقة بالتحرك العريب يف األمم املتحدة، وأنها خلصت بعد التداول إىل النقاط األربع 

التي أقرتها. 
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تعقيباً عىل قيام االحتالل الصهيوين ببناء وحدات استيطانية جديدة، وإطالق مخططات لتنفيذ 
ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: مشاريع أخرى بوترية متسارعة، رصَّ

تنفيذ  يف  الصهيوين  الكيان  ينتهجها  التي  املتالحقة  الخطوات  بشّدة  ندين  حركة حامس  يف  إنَّنا 
مشاريعه االستيطانية القامئة عىل رسقة األرايض الفلسطينية وتغيري معاملها وطمس حقائقها، ونعّدها 

خرقاً فاضحاً للقوانني الدولية واستهتاراً بقرارات األمم املتحدة واملجتمع الدويل.

إّننا إذ ندين استمرار االحتالل الصهيوين يف بناء آالف الوحدات االستيطانية، لنستهجن الصمت 
الدولية،  واألعراف  اإلنسانية  تعّد جرية ضد  التي  واملشاريع  املخططات  تجاه هذه  املطبق  الدويل 
حامية  يف  الكاملة  مسؤولياتهام  تحّمل  إىل  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  وندعو 
الشعب الفلسطيني من خطر هذا الغول االستيطاين، ورضورة التحرّك العاجل لدى املؤسسات الدولية 

ملنع االحتالل الصهيوين من مواصلة جرامئه يف رسقة وتهويد األرض الفلسطينية. 
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