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وثيقة رقم 118:

نبيل  املرصي  الخارجية  وزير  اختيار  حول  حامس  لحركة  صحفي  ترصيح 
العريب أمينًا عاماً لجامعة الدول العربية118

16 أيار/ مايو 2011

العربية، رصح  الدول  العريب أميناً عاماً لجامعة  الخارجية املرصي نبيل  تعقيباً عىل اختيار وزير 
مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

إننا يف حركة حامس نهنئ األخوة يف جمهورية مرص العربية قيادةً وشعباً عىل التوافق واإلجامع 
والتوفيق  النجاح  له  متمنني  العربية،  الدول  لجامعة  عاماً  أميناً  العريب  نبيل  الدكتور  باختيار  العريب 
يف تحقيق تطلعات جامهري األمة العربية، نحو التقدم والتكامل والوحدة كمنظومة سياسية ومكون 
دويل قادر عىل حامية مصالحه والدفاع عن قضاياه املصريية، ويف مقدمتها القضية الفلسطينية، من 

خالل دعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية.

وبهذه املناسبة فإننا نتوجه بالشكر والتقدير للسيد عمرو موىس األمني العام الحايل عىل الجهود 
التي بذلها عىل طريق العمل العريب املشرتك، ونرصة القضايا العربية، ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.

املكتب اإلعالمي

اإلثنني 13 جامدى اآلخرة 1432هـ

املوافق 16 أيار/ مايو 2011م

وثيقة رقم 119:

مقال ملحمود عباس حول الدولة الفلسطينية119

16 أيار/ مايو 2011

الدولة الفلسطينية التي تأخرت كثرياً

محمود عباس

رام الله، الضفة الغربية – قبل ثالثة وستني عامًا، أجب صبي صغري يبلغ من العمر ثالث عرشة 
سنة عىل الخروج من بيته يف مدينة الجليل للفرار مع عائلته إىل سوريا. عاش الطفل يف خيمة من 
القامش والتي توزع عىل كل الالجئني القادمني من فلسطني. ورغم رغبته وعائلته يف العودة إىل بيته 
العديد من  مثل  ذلك  مثلها يف  الطفل،  اإلنسان، وقصة هذا  أبسط حقوق  فإنهم حرموا من  وبلده 

الفلسطينيني اآلخرين، هي قصتي.

بيد أننا ونحن نحتفل بعام آخر من الطرد —الذي نسميه النكبة— سيكون لدى الشعب الفلسطيني 
اعرتافاً سنطلب  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  اجتامع  وخالل  القادم  )أيلول(  سبتمب  ففي  لألمل.   دافع 
دولياً بالدولة الفلسطينية عىل حدود عام 1967 واالعرتاف بدولتنا كعضو كامل العضوية يف األمم املتحدة.
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االحتالل  فيه  يتواصل  الذي  الوقت  يف  االعرتاف  هذا  وراء  من  القيمة  عن  البعض  يتساءل  وقد 
كبرية  قيمة  بوجود  نعتقد  أننا  بيد  للخطر.  السالم  عملية  بتعريض  آخرون  يتهمنا  بينام  اإلرسائييل، 

للغاية لهذا االعرتاف بالنسبة لكل الفلسطينيني يف الداخل ويف املنفى وتحت االحتالل.

من املهم اإلشارة إىل أن املرة األخرية التي طرح فيها التساؤل بشأن الدولة الفلسطينية يف األمانة 
نقسم  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  الدويل:  املجتمع  عىل  طرح  الذي  السؤال  كان  املتحدة،  لألمم  العامة 
أرضنا إىل دولتني. ففي نوفمب )ترشين الثاين( 1947 قدمت الجمعية العامة لألمم املتحدة توصياتها 
العرب  بطرد  الصهيونية  القوات  قامت  حتى  طويل  وقت  يِض  مل  أنه  بيد  قاطعة.  بصورة  وأجابت 
الفلسطينيني لضامن أغلبية يهودية يف دولة إرسائيل املستقبلية، وتدخلت الجيوش العربية وتواصلت 
األحد  يوم  وأصيبوا  قتلوا  الذين  هم  املبعدين  هؤالء  أحفاد  كان  وقد  الطرد.  من  واملزيد  الحرب 
بيوت إىل  العودة  يف  لحقهم  الرمزية  املامرسة  محاولتهم  خالل  اإلرسائيلية  القوات  برصاص   املايض 

عائالتهم.

بعد دقائق من إعالن قيام دولة إرسائيل يف 14 مايو )أيار( 1948 اعرتفت بها الواليات املتحدة. 
املتحدة  لألمم  املقدم  الفلسطيني  الطلب  سيمهد  ينفذ.  مل  وعداً  تبقى  الفلسطينية  دولتنا  أن  بيد 
الطريق لتدويل النزاع كقضية قانونية ال سياسية فحسب، كام سيمهد الطريق أمامنا ملتابعة الدعاوى 

ضد إرسائيل يف األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان ومحكمة العدل الدولية.

يصعب  ونسائنا  رجالنا  من  فالكثري  حيلة،  أنه  عىل  كدولة  بنا  االعرتاف  لطلبنا  ينظر  أال  يجب 
اآلن  املتحدة  األمم  إىل  نذهب  نحن  القبيل.  من هذا  سياسية  لالشرتاك يف مرسحية  معهم  التواصل 
لتأمني حقنا يف العيش بحرية يف الـ 22 يف املائة الباقية لنا من أرضنا التاريخية ألننا نتفاوض مع دولة 
إرسائيل منذ 20 عاماً دون تحقيق دولة خاصة بنا. وال يكننا االنتظار إىل ما ال نهاية يف الوقت الذي 
الدخول  الفلسطينيني  املحتلة وتنكر عىل  الغربية  الضفة  املستوطنني إىل  إرسال  تواصل فيه إرسائيل 
الوعود  الدولية أو  القدس، فيام مل تتمكن الضغوط  إىل غالبية أراضينا واألماكن املقدسة، خاصة يف 

باملكافآت من قبل الواليات املتحدة من وقف برنامج االستيطان اإلرسائييل.

ال تزال املفاوضات الخيار األول بالنسبة لنا، لكن فشلنا يف الوقت الراهن يدفعنا إىل اللجوء إىل 
املجتمع الدويل للمساعدة يف الحفاظ عىل الفرصة لنيل السالم وإنهاء هذا الرصاع. الوحدة الوطنية 
الفلسطينية هي خطوة رئيسية يف هذا الصدد. وعىل عكس ما أكد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني 
نتنياهو، والتوقعات بإمكانية تكرار هذه املقولة هذا األسبوع خالل زيارته لواشنطن، فإن الخيار ليس 

بني الوحدة الفلسطينية أو السالم مع إرسائيل، بل هو بني حل الدولتني أو االحتالل واملستوطنات.

انتظارها،  التي طال  الدويل  املجتمع  الرغم من محاولة إرسائيل حرماننا حقنا يف عضوية  وعىل 
عام  معاهدة  مونتيفيديو،  اتفاقية  يف  املدرجة  الدولة  إلقامة  الالزمة  الرشوط  كل  فينا  تجتمع  فإننا 
والذين  فلسطينيون  هم  أرضنا  يف  السكان  فأغلبية  للدول.  والواجبات  الحقوق  تحدد  التي   1933
اعرتفت األمم املتحدة مراراً وتكراراً بحقهم يف تقرير املصري، وكذلك املحكمة الجنائية الدولية يف عام 
2004. وأرضنا معروفة بأنها األرايض التي تقع ضمن حدود عام 1967، عىل الرغم من احتاللها من 

قبل إرسائيل.
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أكث  وبعثات يف  ولدينا سفارات  األخرى  الدول  مع  الدخول يف عالقات  القدرة عىل  نحن منتلك 

من 100 دولة. وقد أقر البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واالتحاد األورويب بأن مؤسساتنا متطورة 

بصورة تجعلها مؤهلة للدولة. لكن احتالل أرضنا فقط هو ما يعيقنا عن الوصول إىل طاقتنا الوطنية 

الكاملة، فهو يعرقل اعرتاف األمم املتحدة بنا.

والديقراطية  اإلنسان  بحقوق  ملتزمة  للسالم،  محبة  دولة  تكون  أن  الفلسطينية  الدولة  تنوي 

وسيادة القانون ومبادئ ميثاق األمم املتحدة. وما إن يتم االعرتاف بنا من قبل األمم املتحدة ستكون 

األسايس  الرتكيز  للرصاع مع إرسائيل. وسينصب  األساسية  القضايا  للتفاوض عىل كل  دولتنا مستعدة 

للمفاوضات عىل التوصل إىل حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني انطالقًا من قرار األمم املتحدة 

رقم 149، الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة 1948.

ستتفاوض الدولة الفلسطينية الجديدة من موقف دولة عضو يف األمم املتحدة أرضها محتلة من 

قبل دولة أخرى، لكن شعبها غري مستعد لقبول الرشوط التي توضع أمامه. نحن نطالب كل الدول 

الصديقة املحبة للسالم باالنضامم إلينا يف تحقق تطلعاتنا بإنشاء الدولة الفلسطينية عىل حدود 1967 

لنا قبل الذي قطعه  الدويل بوعده  املجتمع  املتحدة. وإذا ما أوىف  باالنضامم إىل األمم   ودعم طلبنا 

الفلسطينيني حينئذ سيكون هناك  الالجئني  بشأن  عادل  إىل حل  التوصل  ستة عقود مضت وضامن 

مستقبل من األمل والكرامة لهذا الشعب.

* رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وثيقة رقم 120:

ترصيح صحفي ألكمل الدين إحسان أوغلو حول قتل “إرسائيل” ملتظاهرين 
يف ذكرى النكبة120

16 أيار/ مايو 2011

قيام إرسائيل  الدين إحسان أوغيل  أكمل  البوفيسور  املؤمتر اإلسالمي  العام ملنظمة  أدان األمني 

باالعتداء عىل املظاهرات السلمية يف ذكرى النكبة الفلسطينية والتي جرت يف فلسطني وعىل الحدود 

يف الجوالن السوري املحتل وقرية مارون الرأس يف جنوب لبنان مام أدى إىل سقوط عدد من الشهداء 

والجرحى. وقال إن املظاهرات السلمية التي جرت يف ذكرى النكبة جاءت للتذكري بالظلم الواقع عىل 

شعب فلسطني منذ أكث من ثالث وستني عاماً. 

املتظاهرين  مهاجمة  أن  مؤكداً  األوضاع،  يف  التدهور  مسؤولية  إرسائيل  العام  األمني  حّمل  وقد 

انتهاكاً جسيامً للقانون الدويل ال سيام وأن االعتداء عليهم تم داخل األرايض  العزل يشكل  املدنيني 

الفلسطينية والسورية واللبنانية. كام دعا األمني العام املجتمع الدويل ملنع إرسائيل من جّر املنطقة 

إىل حرب جديدة، وإىل إلزامها باحرتام القانون الدويل ووقف انتهاكاتها.


