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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 208:

بيان صحفي لوزارة الخارجية الروسية حول االستيطان يف رشقي القدس208 
)نص مرتجم عن األصل(

12 آب/ أغسطس 2011

قرار  اإلعالم، حول  وسائل  سؤال  عن  لوكاشيفيتش  ألكسندر  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  رد 
إرسائيل مبواصلة التوسع االستيطاين يف القدس الرشقية

التقارير أن وزير الداخلية اإلرسائييل أقّر بناء 1600 وحدة سكنية جديدة يف حي  السؤال: أفادت 
رمات شلومو يف القدس الرشقية. كيف تعلقون عىل هذا القرار؟

عن  اإلعالن  تم  لقد  بالجديد.  ليس  السؤال  وهذا  أمس،  يوم  التقارير  بالفعل، ظهرت هذه  اإلجابة: 
خطط البناء يف تلك املنطقة قبل عام ونصف، تحديداً يف آذار 2010، ولكن تم تأجيل ذلك 

بعدها. 

إن القرارات الخاصة بالنشاط االستيطاين اإلرسائييل يف القدس الرشقية، أو يف أي مكان آخر يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة، كام ذكرنا مراراً وتكراراً، من شأنها فقط إثارة املخاوف واستجرار 
اإلدانات. فهي تزيد من حدة الوضع املعقد واملتقلب أصالً يف عملية السالم يف الرشق األوسط، 
وهي ليست قانونية وتتعارض مع جهود املجتمع الدويل، وخاصة اللجنة الرباعية للوسطاء 
املفاوضات  الستئناف  الطرفان  منها  ينطلق  مقبولة  قاعدة  إيجاد  إىل  تهدف  التي  الدوليني، 

الفلسطينية اإلرسائيلية. كام نأمل أن يعيد الجانب اإلرسائييل النظر يف هذه الخطط. 

اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تسبب املزيد من  الطرفني عىل االمتناع عن  إننا نحث 
التوتر وتعيق عملية البحث عن سبل للخروج من هذا الوضع. 

وثيقة رقم 209:

مقابلة مع صائب عريقات حول حّل السلطة، ووقف املساعدات األمريكية، 
وتجميد أموال الرضائب209

13 آب/ أغسطس 2011

رام الله – وطن لألنباء: أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير أنه 
إذا ما تم مواجهة طلب الحصول عىل عضوية لدولة فلسطني عىل حدود عام 1967 بالفيتو يف مجلس 

األمن فإنه لن يتم الحصول عىل العضوية الكاملة، وإمنا دولة غري عضو. 

فضائية  وتبثها  تنتجها  التي  األهيل”  العمل  “نافذة عىل  برنامج  من  عريقات خالل حلقة  وأملح 
“وطن” بالتعاون مع شبكة املنظامت األهلية إىل إمكانية حل السلطة يف حال تم وقف املساعدات 
وأموال الرضائب كرد عىل توجه الفلسطينيني إىل األمم املتحدة موضحاً أنه إذا ما أوقفت املساعدات 

وأموال الرضائب، فإن “سلطة االحتالل ستكون من النهر إىل البحر”. 


