
2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

421

وثيقة رقم 206:

التوسع  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  باسم  الرسمي  للمتحدث  بيان 
االستيطاين يف رشقي القدس206 )نص مرتجم عن األصل(

6 آب/ أغسطس 2011

إن األمني العام يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء موافقة حكومة إرسائيل األخرية عىل بناء أكث من 
900 وحدة سكنية يف القدس الرشقية. كام أنه يؤكد مجدداً أن النشاط االستيطاين يف الضفة الغربية، 
االستفزازية عىل  األعامل  من  بالقلق  يشعر  وأنه  الدويل،  للقانون  مخالف  الرشقية،  القدس  فيها  مبا 
األرض. ويدعم األمني العام الجهود الجارية إليجاد وسيلة الستئناف محادثات السالم، ويؤكد أن تهيئة 

بيئة مواتية للميض قدماً هو أمر غاية يف األهمية. 

وثيقة رقم 207:

ترصيح صحفي لوزير الخارجية املرصي محمد كامل عمرو حول االستيطان 
اإلرسائييل يف رشقي القدس207

12 آب/ أغسطس 2011

أعرب السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية عن إدانة مرص الكاملة إلرصار إرسائيل عىل امليض 
قدماً يف سياسة االستيطان، وحذر من أن إمعان الحكومة اإلرسائيلية ىف تنفيذ هذه السياسة إمنا يؤكد 
التوصل إىل تسوية مع  للمجتمع الدويل عىل نواياها الحقيقية، وعن عدم وجود أي رغبة لديها يف 

الجانب الفلسطيني عب مفاوضات جادة تستند إىل مرجعية واضحة وإطار زمني محدد. 

وقال وزير الخارجية ىف ترصيحات صحفية قبل مغادرته برلني اليوم 12 الجاري، أن مرص تنظر 
بانزعاج كبري إىل أنباء مصادقة الحكومة اإلرسائيلية عىل إقامة 4300 وحدة سكنية بالقدس الرشقية 
املحتلة باإلضافة إىل أكث من 900 وحدة سكنية أعلنت الحكومة اإلرسائيلية املصادقة عىل بنائها منذ 

أيام يف مستوطنة جبل أبو غنيم. 

وقال وزير الخارجية أن مرص ترفض أن تقوم الحكومة اإلرسائيلية —من خالل هذا النمط من 
الفلسطينيني  حساب  عىل  املجتمع  يواجهها  التي  السكن  أزمة  بحل  املنفلت—  االستيطاين  التوسع 
وخصامً من مساحة دولتهم املستقبلية وتواصلها الجغرايف، مضيفاً أن الجميع يعلم أن املستوطنات 
ظل  يف  ببقائها  ُيسمح  ولن  الدويل،  القانون  نظر  يف  رشعية  غري  تظل  املحتلة  األرايض  عىل  املقامة 

التسوية النهائية. 

الخصوص  وجه  عىل  القدس  يف  إرسائيل  به  تقوم  ما  أن  إىل  باإلشارة  ترصيحه  الوزير  واختتم 
التسوية  يجعل  ألنه  جميعاً  واملسلمني  العرب  أيضاً  ولكن  وحدهم  الفلسطينيني  مشاعر  يستفز  ال 
السلمية العادلة ملسألة القدس غري واردة، مشدداً عىل أن هذا التوجه سيمثل جرية كبى يف حق 

الشعب الفلسطيني ينبغي عىل كل أمم العامل أن تقف بوجهها. 


