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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
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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.


