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وثيقة رقم :307

ترصيح صحفي لوليام هيغ حول القوانني اإلرسائيلية عىل املنظامت
غري الحكومية( 307نص مرتجم عن األصل)
 7كانون األول /ديسمرب 2011

تحدث وزير الخارجية وليام هيغ عقب مقرتحات الكنيست اإلرسائييل لتمرير قانون من شأنه
تقييد التمويل األجنبي للمنظامت غري الحكومية:
“تشعر بريطانيا بقلق عميق إزاء مقرتحات لتمرير قانون يف الكنيست اإلرسائييل من شأنه
الحد من التمويل األجنبي للمنظامت غري الحكومية .وهذا قد يكون له تأثري خطري عىل املشاريع
املمولة من اململكة املتحدة وبلدان أخرى لدعم القيم والحقوق العامة ،األمر الذي قد ُيعترب تقويضاً
ملبادئ الدميقراطية التي ُأسست عليها دولة إرسائيل .ويف حني أن إقرار هذا الترشيع يعود للكنيست
اإلرسائييل ،فإننا ندعو بشدة جميع األطراف املعنية إلعادة النظر يف هذه الخطوة ،كام ندعو الحكومة
اإلرسائيلية أن تبدي معارضتها له بشكل واضح”.

وثيقة رقم :308

مقابلة مع املدير العام ملنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا حول الدولة
الفلسطينية[ 308مقتطفات]
 9كانون األول /ديسمرب 2011
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يوم الثالثاء القادم ،ستشاركني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف رفع العلم الفلسطيني
إىل جانب أعالم الدول األخرى األعضاء يف اليونيسكو .ما الذي توحي به إليك هذه املناسبة؟
أعتقد وآمل وأحلم أن هذه املناسبة ستشجع وتعبئ كل القوى من أجل السالم والوصول إىل
وضع أفضل يف هذه املنطقة التي تعرف املشكالت واملآيس منذ زمن طويل .وآمل أن تكون
اليونيسكو التي أشاد بها البعض “لقبولها عضوية فلسطني” وانتقدها البعض اآلخر ،قادرة عىل
توفري لبنة جديدة عىل طريق السالم واحرتام الكرامة “اإلنسانية” .وإذا توفر ذلك ،فإن اليونيسكو
ستكون فخورة مبا حققته .وباملقابل ،فلو نتج عن هذا القرار زيادة التوترات ،فسيكون أمراً
يؤسف له وخصوصاً للمنظمة.
ما أريد أن أقوله إننا اليوم يف قلب هذه الزوبعة السياسية.
من الناحية العملية ،ما الذي ستستفيد منه فلسطني بوضعها الجديد؟
أعتقد أن قبول فلسطني كعضو كامل العضوية سيؤهلها لالستفادة من كافة إمكانات التعاون
املتوافرة مع اليونيسكو .ولكن أود اإلشارة إىل أننا كنا نتعاون مع الطرف الفلسطيني بشكل
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