
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

رسمية باسم اخلارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حتذّر التصريح صحايف للمتحدثة 
فيه السلطات اإلسرائيلية من العواقب الوخيمة خلططها فرض السيادة على أجزاء 

 واسعة من األراضي الفلسطينية احملتلة
9/7/2020 
 

 

من العواقب الوخيمة حذرت وزارة اخلارجية الروسية اليوم اخلميس السلطات اإلسرائيلية 
 .خلططها فرض السيادة على أجزاء واسعة من األراضي الفلسطينية احملتلة

وقالت املتحدثة الرسمية باسم اخلارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي 
عقدته اليوم اخلميس، يف معرض تعليقها على خطط الضم اإلسرائيلية: "نعتقد أن أي حماولة لفرض 

إسرائيل على أراض فلسطينية لن تضع حدا ألفق تسوية النزاع بناء على مبدأ حل الدولتين سيادة 
فحسب بل وسيتسبب على األرجح بجولة جديدة من العنف يف املنطقة وستسهم يف تأجيج املشاعر 

 ".االحتجاجية املتشددة

 الدولتين حلل املؤيد بموقفها ملتزمة تزال وال كانت موسكو أن على وشددت الدبلوماسية
 املباشرة املفاوضات الستئناف اجلهود بذل ضرورة إىل مشيرة الدويل، القانون أساس على بناء

بين طريف النزاع يف أسرع وقت ممكن حتت رعاية األمم املتحدة وبدعم من "الرباعية" الدولية )روسيا 
سائل املتعلقة بالوضع والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة(، بغية حل جميع امل

 .النهائي وحتقيق تسوية مستدامة مبنية على قرارات األمم املتحدة ومبادرة السالم العربية

وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تمكن من االحتفاظ بمنصبه بعد 
 بيقتط يف اجلاري الشهر مطلع أزمة سياسية عميقة استمرت ألكثر من عام يف بالده مرارا بالشروع

ناير، يت األبيض يف يالب نشرها التي السالم خطة بموجب احملتلة الفلسطينية املناطق ضم إجراءات
 ".على الرغم من الرفض الفلسطيني القاطع للخطة املعروفة إعالميا بـ"صفقة القرن

 األردن غور بينها من أراضي الضفة الغربية احملتلة، %30وتشمل هذه اخملططات ضم نحو 
 .الضفة يف املستوطنات وجميع

لكن نتنياهو مل يف بوعوده ومل تنطلق إجراءات الضم بعد، على خلفية تقارير إعالمية 
 .تتحدث عن وجود خالفات بهذا الشأن داخل احلكومة اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية على حد سواء
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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