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س: ماذا عن سلبيات وإيجابيات التفكري بحل السلطة الفلسطينية؟ 

ج: أوالً ليس هناك من تحدث بنص واضح ورصيح عن حل السلطة، نحن قلنا دامئاً أن لدينا خيارات 
كثرية، عندما نفشل يف كل يشء، نلجأ إىل يشء آخر بدل التوقف والفرجة، ليس معنى هذا أن 
نحل السلطة ومنيش، ألن حل السلطة واملغادرة سيؤدي إىل فوىض، ولكن باملقابل يجب أن نفكر 
يف يشء لنضع إرسائيل يف الزاوية، وكام قلت سابقاً فإن االحتالل اإلرسائييل هو أرخص احتالل يف 
التاريخ، وإرسائيل تحتل وليس عليها أي مسؤوليات، لها الواقع ولنا االسم، هذه املعادلة السخيفة 
يجب أن تحل، ولكن كيف؟ نحن نرى أن علينا امليض يف خياراتنا كلها، نحن بدأنا يف الخيار األول، 
وهو الذهاب إىل مجلس األمن من أجل وقف االستيطان، وهناك بني أيدينا اآلن خيارات أخرى، 
وبعدها منتلك خيارات متتابعة ومتصلة، ومبعنى أن ال يسبق خيار خياراً آخر، ولكن إذا فشلنا يف 
كل يش، علينا أن نتوقف يف لحظة مراجعة شاملة لنفكر يف كيفية حل مشكلتنا مع هذا االحتالل، 
الذي أعيد القول إنه أرخص أنواع االحتالل، فهو ال يكلف اإلرسائيليني شيئاً، ويف نفس الوقت هو 

مستمر باحتالل األرض، يلك ويحكم وال يعطي.

وثيقة رقم 293:

بيان سيايس صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية حول املامرسات 
العنرصية اإلرسائيلية293
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والدولية  األمريكية  واملساعي  الجهود  بإفشال  اإلرسائيلية  الحكومة  به  تقوم  الذي  الوقت  يف 
والقرارات  وللقوانني  املوقعة  لالتفاقيات  وتتنكر  معنى،  ذات  مفاوضات  عملية  إطالق  إىل  الهادفة 
سلطات  تواصل  واستقالله،  حريته  عىل  وتؤكد  الفلسطيني  الشعب  حقوق  عىل  تنص  التي  الدولية 
كافة  الحائط  بعرض  العدوانية ضد شعبنا، ضاربة  وانتهاكاتها  تصعيد مامرساتها  اإلرسائييل  االحتالل 
النداءات واإلدانات واملطالبات الدولية لوقف هذا التمرد الصارخ عىل الرشعية الدولية ورشعة حقوق 

اإلنسان واتفاقيات جنيف وغريها. 

ال زالت سلطات االحتالل اإلرسائييل تواصل استهدافها للقدس ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية، 
من  للنيل  حفرياتها  وتواصل  والسكانية،  والثقافية  والدينية  السياسية  معاملها  تغيري  عىل  وتعمل 
وتقوم  غزة،  قطاع  ضد  الظامل  وحصارها  اإلجرامي  عدوانها  وتواصل  كام  ومحيطه،  األقىص  املسجد 
البيد  بتعطيل  وتقوم  والبحر،  الب  يف  الفلسطينيني  واألطفال  املواطنني  باغتيال  املعادية  طائراتها 
املناهضة  السلمية  الشعبية  للمسريات  قمعها  بتصعيد  الوقت  ذات  يف  وتستمر  الفلسطيني،  الدويل 
ضد  املستمر  عدوانهم  يف  وتحميهم  للمستوطنني  العنان  وتطلق  والتوسع،  الضم  وجدار  لالستيطان 
شعبنا وممتلكاته خاصة يف مناطق نابلس والخليل، ويوم 2010/12/18 أقدم قطعان املستوطنني عىل 
إرضام النار يف قطيع من املوايش وأحرقوا 17 رأساً منها يف “خربة طويل” جنوب نابلس، وذلك تعبرياً 

عن تفيش العنرصية والهمجية ومدى التدهور األخالقي الذي وصلته سلطات االحتالل اإلرسائييل. 
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إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تستنكر بشدة وتدين هذه املامرسات العنرصية والفاشية فإنها: 

تطالب الواليات املتحدة األمريكية والرباعية الدولية واألمم املتحدة واملجتمع الدويل بإدانة هذا   .1
السياسية  الحامية  وتوفري  له  حد  لوضع  الفوري  بالتدخل  وتطالبها  املتواصل،  اإلجرامي  العدوان 

والقانونية لشعبنا تحت االحتالل. 

تطالب كافة الدول مبامرسة الضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية حتى تنصاع إلرادة املجتمع الدويل   .2
ورشعياته، كام تطالبها بربط عالقاتها مع إرسائيل بوقف عدوانها اليومي ضد شعبنا، ومبدى التزامها 

بأسس عملية السالم ومرجعياتها. 

تطالب قوى السالم يف إرسائيل برفع صوتها عالياً ضد االحتالل ومامرساته العنرصية املتواصلة.   .3

تطالب العامل اإلسالمي والفاتيكان برضورة التحرك من أجل حامية القدس ومقدساتها.   .4

تطالب األمم املتحدة بإرسال فريق عمل خاص مبراقبة االنتهاكات اإلرسائيلية اليومية وعدوانها ضد   .5
شعبنا، كمهمة عمل دامئة ريثام يتحقق جالء االحتالل. 

وثيقة رقم 294:

للشعب  الدامئة  السيادة  حول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
القدس294  رشقي  فيها  مبا  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  الفلسطيني 

]مقتطفات[
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إن الجمعية العامة،
).....(

تعيد تأكيد الحقوق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطيني وسكان الجوالن السوري املحتل عىل   –1
مواردهم الطبيعية، مبا فيها األرض واملياه؛

األرض  يف  الطبيعية  املوارد  استغالل  عن  بالكف  باالحتالل،  القامئة  السلطة  إرسائيل،  تطالب   –2
الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، ويف الجوالن السوري املحتل أو إتالفها أو التسبب يف 

ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر؛

أو  الطبيعية  موارده  الستغالل  نتيجة  بالتعويض  املطالبة  يف  الفلسطيني  الشعب  بحق  تعرتف   –3
إتالفها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال، بسبب التدابري غري 
املرشوعة التي تتخذها إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها 
القدس الرشقية، وتعرب عن األمل يف أن تعالج هذه املسألة يف إطار مفاوضات الوضع النهايئ بني 

الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل؛

تؤكد أن ما تقوم به إرسائيل حالياً من تشييد للجدار واملستوطنات يف األرض الفلسطينية املحتلة،   –4
مبا يف ذلك داخل القدس الرشقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدويل ويحرم الشعب الفلسطيني 


