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ال  أمر  هذا  أوسلو.  اتفاقات  قبل  موجوداً  كان  الذي  الكامل  اإلرسائييل  االحتالل  إىل  أخرى  مرة 
ُيتصور أنه يتم ألنه إذا ما تم فهو يكرس املوقف الفلسطيني. نعلم أن الرئيس الفلسطيني يسعى 
إىل اإلعداد والتجهيز لإلعالن عن الدولة الفلسطينية خالل عام بعد ميض عام آخر من مرشوعه 
أو مقرتحه لتنفيذ إعالن الدولة خالل عامني، وبالتايل السلطة يجب أن تستمر يف ترتيب األوضاع 

ليك يكون الشعب الفلسطيني واإلمكانات الفلسطينية ُمعدة إلعالن الدولة.

).....(

وثيقة رقم 227:

بيان االجتامع املشرتك للقيادة الفلسطينية حول املفاوضات مع “إرسائيل”، 
ووقف االستيطان227
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املفاوضات  جدية  عىل  امللموس  الدليل  يثل  االستيطان  وقف  أن  الفلسطينية  القيادة  أكدت 
والعملية السياسية برمتها، و“هذا ما أجمع عليه العامل بأرسه مبا يف ذلك اإلدارة األمريكية، حيث كانت 

املطالبة واضحة وشاملة لحكومة إرسائيل بالتجميد التام للنشاطات االستيطانية”.

يدلل  إمنا  املفاوضات،  وبني  االستيطاين  التوسع  بني  الجمع  عىل  اإلرسائيلية  الحكومة  إرصار  إن 
بوضوح عىل عدم جديتها يف التعامل مع مساعي السالم، وأنها تسعى الستخدام املفاوضات كغطاء 
االحتالل  بقوة  مصريها  وتقرير  الفلسطينية  األرض  معامل  وتغيري  االستيطاين  النهج  ذات  ملواصلة 

والعدوان.

وأضاف ]يارس عبد ربه الذي تال البيان الصحفي الذي صدر عقب االجتامع[: عىل ضوء ذلك فإن 
القيادة تحمل الحكومة اإلرسائيلية املسؤولية عن تعطيل املفاوضات والعملية السياسية، وعن إحباط 
أن  القيادة  أكدت  كام  بأرسه.  الدويل  واملجتمع  الرباعية  واللجنة  األمريكية  لإلدارة  السياسية  الجهود 
بدون  االستيطان  وقف  مقدمتها  ويف  تثبت جديتها،  ملموسة  يتطلب خطوات  املفاوضات  استئناف 
تكرر  الذي  املبارش  والتفاوض  السالم  يف  الرغبة  عن  املعسول  الكالم  عن  بدياًل  استثناءات،  أو  قيود 
الحكومة اإلرسائيلية ترداده بهدف خداع وتضليل الرأي العام العاملي والرأي العام يف إرسائيل نفسها.

العامة  الجمعية  يف  وكذلك خطابه  أوباما،  األمرييك  الرئيس  ملوقف  تقديرها  عن  القيادة  وعبت 
لألمم املتحدة بشأن أسس السالم ورضورة تطبيق حل يقود إىل قيام دولة فلسطني املستقلة، ومواقف 

أطراف اللجنة الرباعية الدولية وجميع الدول الصديقة.

وقدرت جهود لجنة املتابعة العربية ومساندتها للموقف الفلسطيني املتوازن الذي يحرص عىل 
العملية السياسية واستمرارها وإزالة العقبات من أمامها.

الجهود  الفعالة يف هذه  للمشاركة  واستعدادها  السياسية  الجهود  مواصلة  وأكدت عىل رضورة 
الواقع  األمر  الخداع، ومن سياسة فرض  أساليب  تخلو من  التي  املبارشة  املفاوضات  انطالق  لضامن 

اإلرسائيلية وخاصة تقرير مصري األرض املحتلة عب التوسع االستيطاين.
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وأشار بيان القيادة إىل أنه سيتم البحث املعمق مع لجنة املتابعة العربية لجميع جوانب التحرك 
انطالق  لضامن  والعربية،  الفلسطينية  الحقوق  لحامية  املطروحة  السياسية  والخيارات  السيايس، 

العملية السياسية وفق أسس جدية تنسجم وقواعد الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

عىل  وأكدت  الوطنية،  املصالحة  جهود  عنها  أسفرت  التي  الدولية  بالنتائج  القيادة  رحبت  كام 
رضورة مواصلتها، من أجل التقدم نحو إنهاء االنقسام، وتوقيع وثيقة املصالحة املرصية وحامية املصري 

الوطني من جميع املحاوالت الهادفة الستخدام االنقسام الداخيل ضد مصالح شعبنا.

وثيقة رقم 228:

مقابلة مع الرئيس املرصي حسني مبارك يحذر فيها من انهيار املفاوضات 
الفلسطينية اإلرسائيلية228 ]مقتطفات[
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س: )....( ما هي رؤية سيادتكم لعملية السالم برمتها، وهل ستحقق املفاوضات املبارشة أهدافها 
يف إقامة الدولة الفلسطينية؟

ج: نعم مرص فتحت الطريق للسالم يف الرشق األوسط.. ومل تدخر جهداً خالل األعوام املاضية لدفع 
مسريتها وإقالتها من عرثاتها.. نحن نؤمن بالسالم العادل والشامل والدائم كرشط رضوري لتحقيق 
األمن واالستقرار لكافة دول وشعوب املنطقة.. والسالم لن يتحقق إال بإنهاء احتالل إرسائيل لألرايض 

الفلسطينية والعربية املحتلة.. وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

القضية الفلسطينية هى جوهر النزاع العريب اإلرسائييل.. ومفتاح تسويته وتحقيق تقدم ]تقدمه[، 
واتفاقات  تقدم مامثل  تحقيق  أمام  الطريق  يفتح  الفلسطيني،  املسار  التفاق سالم عىل  وصوالً 

مامثلة عىل املسارين السوري واللبناين.

بثوابت  نتمسك  املغلقة..  األبواب  داخل  نقوله  ما  هو  العلن  يف  نقوله  وما  معروفة..  مواقفنا 
املوقف الفلسطيني والعريب.. ونحن مع السالم العادل الذى يعيد الحقوق ألصحابها عىل نحو ما 

تضمنته مبادرة السالم العربية املطروحة منذ عام 2002.

لقد بذلت جهوداً كبرية لتهيئة األجواء إلطالق املفاوضات املبارشة يف واشنطن.. وطرحت رؤية 
مرص بقوة ووضوح ىف كلمتي بالبيت األبيض.. كام عاودت طرحها خالل استضافة الجولة الثانية 
من املفاوضات يف رشم الشيخ.. من غري املعقول أن تنطلق املفاوضات ثم تتوقف بسبب استئناف 
ينال من أهم مقومات  املحتلة عىل نحو  يلتهم األرايض  فالنشاط االستيطاىن  بناء املستوطنات.. 

الدولة الفلسطينية املستقلة.. وهو األرض.

نواصل اتصاالتنا مع الجانب اإلرسائيىل والواليات املتحدة وأوروبا إلنقاذ السالم.. وزياريت الرسيعة 
االستيطان  انتهاء مهلة تجميد  أيام معدودة من  السياق.. وقبل  وإيطاليا جاءت يف هذا  ألملانيا 
رئيس الوزراء اإلرسائيىل اتصل يب مرتني يف محاولة إليجاد مخرج من املأزق الراهن.. وقلت له 
إن استئناف بناء املستوطنات يعرقل املفاوضات ويقوض عملية السالم.. أبو مازن طلب اجتامع 


