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وثيقة رقم :156

ترصيح صحفي لوزارة الخارجية األمريكية حول املستعمرات اإلرسائيلية

156

 16حزيران /يونيو 2011
مكتب املتحدث الرسمي
 16يونيو /حزيران 2011
سؤال :ما هي سياسة الواليات املتحدة الحالية تجاه املستوطنات اإلرسائيلية؟
جواب :موقف الواليات املتحدة من املستوطنات اإلرسائيلية مل يتغري ،ولن يتغري .فنحن ،مثل أي
حكومة أمريكية عىل مدى عقود ،ال نقبل رشعية النشاط االستيطاين املستمر .وقد عرض
الرئيس أوباما يف خطابه مؤخراً آراءنا بالنسبة لطريق املستقبل.

وثيقة رقم :157

مقابلة مع نائب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس موىس أبو مرزوق
حول مستجدات املصالحة الوطنية وتشكيل الحكومة[ 157مقتطفات]
 19حزيران /يونيو 2011

أكد نائب رئيس املكتب السيايس لحركة “حامس” موىس أبو مرزوق ،أن إرسائيل “لن تقبل
حكومة فلسطينية توافقية حتى لو شكلت من شخصيات قبلتها سابقاً” .وشدد أبو مرزوق يف لقاء
خاص مع “الراي” ،عىل أن الحكومة “ستكون مبنأى عن الربنامج السيايس ،وهناك لجنة أخرى تتوىل
إعداد هذا الربنامج ،ورئيس الوزراء املقبل ليس له دور يف وضع أو تنفيذ الربنامج السيايس وكذلك كل
الوزراء لديهم مهمة محددة يف االتفاق”.
وعن أجواء الحوار األخري يف القاهرة ،قال “إن األجواء بني قياديت حامس وفتح طيبة ومريحة،
وهذا لطبيعة املرحلة ،خصوصاً أننا نحاول طي صفحة االنقسام بأفضل طريقة ممكنة ،حيث طبيعة
االتفاق املقبل ،مرحلة انتقالية بسيطة وحكومة ذات مهامت محددة” ،مشرياً إىل أن “الكثريين
ينتظرون تشكيل الحكومة ليعلنوا مواقفهم منها ويف مقدمهم األمريكيون واألوروبيون وغريهم”.
ولفت أبو مرزوق إىل أن تشكيل الحكومة التوافقية “سيكون نهاية مرحلة االنقسام وبداية
مرحلة جديدة تتسم بوحدة شعبنا ومتاسكه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه”.
وعن استبعاد اسم سالم فياض ،قال“ :هناك تحفظان بخصوص األخ سالم فياض ،األول أنه كان
هناك حكومة يف الضفة الغربية وحكومة يف قطاع غزة ،فبقاء إسامعيل هنية مثالً أو سالم فياض يف
رئاسة الحكومة املقبلة من حيث الشكل ال يستقيم وال يعطي االنطباع أن هناك تغيرياً ،كام أننا اتفقنا
عىل أنه ال نريد أن يكون هناك أي اسم يف موضع تجاذب”.
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