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وثيقة رقم 45:

املستوطنات  حول  هيغ  وليام  الربيطاين  الخارجية  لوزير  صحفي  بيان 
الفلسطينية املحتلة سنة 451967 )نص مرتجم عن  اإلرسائيلية يف األرايض 

األصل(

18 شباط/ فباير 2011

بعد التصويت الذي جرى اليوم عىل مرشوع قرار مجلس األمن بشأن املستوطنات اإلرسائيلية يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة، قال وزير الخارجية: 

“لقد عبت بكل وضوح عن قلقي البالغ إزاء الجمود الحايل يف عملية السالم يف الرشق األوسط. 
فاليوم صوتت اململكة املتحدة مع الدول األخرى، مبا يف ذلك فرنسا وأملانيا، للتعبري عن هذا القلق 
وتعزيز وجهة نظرنا التي ال زالت تؤكد أن املستوطنات، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف القدس الرشقية، 

غري قانونية مبوجب القانون الدويل، وهي عقبة يف طريق السالم وخطر عىل حل الدولتني. 

وينبغي أال تحّيدنا األحداث التي تحصل يف املنطقة ككل عن العمل من أجل التوصل إىل حل عادل 
ودائم للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني. فنحن نعتقد أن أمن إرسائيل وتفعيل حق الفلسطينيني بإقامة 

دولة فلسطينية أهداف غري متعارضة. بل عىل العكس من ذلك، هي أهداف مرتابطة ارتباطاً وثيقاً. 

أدعو كال الطرفني للعودة يف أقرب وقت ممكن إىل املفاوضات املبارشة من أجل التوصل إىل حل 
ما  اليوم  للتصويت  الرسمي  َتعليُلنا  وّضح  اعتقادنا،  فحسب  واضحة.  معايري  عىل  استناداً  الدولتني، 

تحتاجه هذه املعايري حتى تنجح املفاوضات. 

وقد يتوصل الطرفان إىل اتفاق بشأن حدود الدولتني عىل أساس خطوط 4 حزيران 1967، يشمل 
تبادالً عادالً لألرايض. 

أما  االحتالل؛  نهاية  وبرهنة  سيادتهم  احرتام  األمنية  الرتتيبات  تشمل  للفلسطينيني،  وبالنسبة 
التهديدات  مع  بفعالية  والتعامل  اإلرهاب،  ظهور  ومنع  أمنهم،  حامية  فهي  لإلرسائيليني،  بالنسبة 

الناشئة والجديدة. 

حل عادل ومنصف ومتفق عليه لقضية الالجئني. 

تحقيق طموحات الطرفني بالنسبة للقدس، فيجب إيجاد طريقة من خالل املفاوضات إليجاد حل 
لوضع القدس باعتبارها عاصمة مستقبلية للدولتني. 

وبالتايل، وعىل هذا األساس، نأمل من كال الطرفني العودة إىل املفاوضات يف أقرب وقت ممكن. 
ويبقى هدفنا التوصل إىل اتفاق بشأن جميع قضايا الوضع النهايئ والرتحيب بفلسطني كعضو كامل 

بحلول أيلول 2011. وسوف نساهم يف تحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل لدينا.

املخاوف،  نشاطرها هذه  لها،  كأصدقاء  ألننا  واملبرة إلرسائيل.  العميقة  األمنية  املخاوف  ونفهم 
وسوف نسعى جاهدين مع إرسائيل للحفاظ عىل أمنها واستقرار املنطقة من حولها. فتلك املخاوف 

بالتحديد هي سبب تصويتنا اليوم لصالح هذا القرار. 
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مع  السالم  عب  األمثل  بالشكل  تحقيقه  يكن  إلرسائيل  وآمن  سلمي  مستقبل  تأمني  أن  ونؤمن 

الفلسطينيني، وهذا بدوره يكن أن يؤدي إىل تحقيق السالم مع املنطقة ككل، وسوف يعزز االستقرار 

يف املنطقة بكل تأكيد. كام نؤمن أن إرسائيل سوف تكون أكث قدرة عىل مواجهة ومعالجة التهديدات 

األكب إذا كانت يف حالة سالم مع الفلسطينيني. ولذا فإننا نأسف من أي قضية تؤخر فرص السالم، 

ألنها باعتقادنا تؤخر أمن إرسائيل”.

وثيقة رقم 46:

مقابلة مع عضو اللجنة املركزية لحركة فتح محمد اشتية حول العالقة مع 
أمريكا واملصالحة الفلسطينية والعالقة مع قطر والحكومة الفلسطينية46

20 شباط/ فباير 2011

س: ماذا بعد الفيتو األمرييك وهل ستقوم أمريكا مبعاقبة السلطة؟

ج: أوالً إن اإلدارة األمريكية انطلقت يف قرار الفيتو من مصالحها اآلنية رغم أن هذا الفيتو سوف 

العربية  الشعوب  أمام  املعلنة وما تفصح عنه  يرض مبصلحها االسرتاتيجية ويتناقض مع مواقفها 

من تأييدها للتغيري والديقراطية فيام هي تساند االحتالل وتكرس العنرصية واالستيطان بالقوة 

الحتالل شعب آخر مقهور.

أما نحن فقد انطلقنا من مواقفنا الوطنية ومشاعرنا الحرة ومشاعر العرب الحرة أيضاً وقد أثبتت 

الحقيقة أن أمريكيا عاجزة عن الضغط عىل إرسائيل سواء بسبب سعيها لرىض غالبية الكنغرس 

أو غريه من املصالح اآلنية ولكنها ضّيعت فرصة تاريخية بأن تثبت للعامل العريب والعامل أنها نزيهة 

وأنها وسيط معتدل وغري منحاز.

س: هل ستقطع أمريكا املساعدات عن السلطة؟

ج: أمريكا سبق وهددت أكث من مرة بقطع املساعدات عن السلطة، سواء حني تحداها الرئيس وأوكل 

مهمة تشكيل حكومة إلسامعيل هنية أو حني ذهب للمصالحة أو حني ذهب للقمة العربية يف 

فيام  وقضيتنا  شعبنا  ومصالح  قناعتنا  مبوجب  وسنترصف  ترصفنا  نحن  العام  وباملجمل  دمشق، 

ظهرت إرسائيل وأمريكيا أمام العامل وهام عاريتان، وإذا أرادت أمريكا أن يصدقها الشارع العريب 

أنها مع الديوقراطية فإن هذا سيكون صعبًا اآلن بعد ما تكّشف موقف أوباما من الفيتو. وأنا 

ال أعتقد أن التهديدات األمريكية بقطع املساعدات عن السلطة ستكون يف صالح أمريكا أو يف 

صالح إرسائيل. وأعتقد أنها مجرد ضغوطات فقط.

صعيد  عىل  جديد  هناك  أم  وأمنية  دعوة  مجرد  هي  هل  للمصالحة،  القيادة  لدعوة  بالنسبة  س: 

الفرصة؟

العام  هذا  الوطنية  الوحدة  تتحقق  أن  جداً  املمكن  من  وبرصاحة  فرصة،  وهناك  هناك جديد،  ج: 

وهي دعوة جدية وأرجو أن ال تضيع حامس الفرصة، وصندوق االقرتاع سيكون البوابة الستكامل 


