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وثيقة رقم 167:

بيان صحفي ملنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد فيه التوجه إىل األمم املتحدة 
يف أيلول/ سبتمرب 1672011

26 حزيران/ يونيو 2011

بدولة  اعرتاف  عىل  للحصول  املقبل  أيلول  يف  املتحدة  لألمم  التوجه  الفلسطينية  القيادة  قررت 
الرشعية  قرارات  من  انطالقاً  الدولية  األرسة  يف  فلسطني  وعضوية   ،1967 عام  حدود  عىل  فلسطني 
ميثاق وفق  الشعوب  لجميع  املصري  تقرير  بحق  وعمالً   1947 عام  منذ  بفلسطني  الخاصة   الدولية 

األمم املتحدة.

وقالت يف بيان تاله أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يارس عبد ربه، عقب اجتامعها مبقر 
الرئاسة برام الله، مساء اليوم األحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، إن هذا املوقف ينطلق من حرص 
فلسطني  دولة  تقوم مبوجبه  عادل وشامل  تحقيق سالم  الرشعية، عىل  وقيادته  الفلسطيني  الشعب 

املستقلة التي تعيش بسالم وأمن مع جريانها والتي تلتزم بجميع املواثيق والقرارات الدولية.

ودعت القيادة جميع الدول بدون استثناء إىل دعم هذا التوجه الذي يعزز املساعي الهادفة إىل 
استئناف املفاوضات عىل أسس جدية وال تتعارض معه، وهي األسس التي أكدت عليها مبادرة السالم 

العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية وأفكار الرئيس أوباما وبيانات االتحاد األورويب وسواها.

التوقيع  تم  الذي  الوطنية  املصالحة  اتفاق  لتحقيق  املكثفة  الجهود  استمرار  وعبت عن رضورة 
عليه يف القاهرة والتغلب عىل جميع املعوقات التي تعرتضه.

بوفاق  تحظى  كفاءات  حكومة  بتشكيل  تتمثل  التي  البدء  أن خطوة  بيانها  يف  القيادة  وأكدت 
املصالحة يف  اجتامع  عباس خالل  الرئيس  عنه خطاب  التام كام عب  الوضوح  تتطلب  وطني شامل، 
االتفاقيات  وجميع  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وسياسة  ببنامج  الحكومة  التزام  لجهة  القاهرة 

واملواقف التي عبت عنها وأبرمتها يف املايض.

وروح  يتعاكس  املواقف  عن  التعبري  يف  “الفيتو”  واستخدام  الرفض  أسلوب  أن  القيادة  وترى 
التفاهامت التي متت يف اجتامع القاهرة، ومع رضورة االحتكام إىل املصالح الوطنية الشاملة وليس 

االنكفاء وراء األغراض الحزبية الخاصة والضيقة.

وشددت عىل أن إنجاز املصالحة يجب أن يتقدم عىل أية مصالح ضيقة أو ارتباطات إقليمية، ألن 
أوضاع القضية الفلسطينية واملنطقة حولنا تتطلب التخلص الرسيع من االنقسام، ومواجهة التحديات 

املقبلة مبا فيها املعركة السياسية القادمة بصف وطني موحد.

هذه  يف  والهامة  الرضورية  مساندتها  تعزيز  إىل  الشقيقة  العربية  الدول  جميع  القيادة  ودعت 
إىل  والتوجه  السيايس  بالتحرك  الخاصة  الراهنة،  الظروف  ظل  يف  وخاصة  الوطنية  للسلطة  املرحلة 
األمم املتحدة، وكذلك يف مواجهة سياسة حكومة نتنياهو التي ترص عىل تعطيل جميع فرص استئناف 
عملية السالم وعىل اإلمعان يف االستيطان وخاصة يف مدينة القدس ويف رفض كل الجهود واملبادرات 

الدولية مبا فيها االقرتاح الفرنيس وأفكار الرئيس أوباما.
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وتتمنى القيادة مواصلة وتطوير الدعم للسلطة الوطنية التي تعاين من ضائقة مالية شديدة، لها 

أبعاد ونتائج خطرية عىل أوضاع مؤسساتنا الوطنية وصمود شعبنا واحتياجاتنا األساسية لضامن ثباتنا 

عىل أرض وطننا.

الله  عبد  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  مبواقف  العظيم  واعتزازها  الكبري  تقديرها  عن  وعبت 

بن عبد العزيز التي عب عنها يف لقائه األخري مع الرئيس محمود عباس، والتي متثل تكريساً وتعزيزاً 

لسياسة ونهج اململكة يف جميع املراحل دعاًم لفلسطني وصمود شعبها ويف قلب القدس الرشيف.

 وأكدت رضورة االستمرار يف تنسيق املواقف مع اململكة الشقيقة مبا لها من مكانة بارزة عىل 

الصعيدين العريب والدويل، كام تعب عن تقديرها ألهمية العالقات مع تركيا الصديقة وقيادتها، وخاصة 

نتائج الزيارة األخرية للرئيس محمود عباس إىل تركيا التي أسهمت يف تطوير التفاهم والتنسيق خالل 

املرحلة الراهنة مبا لها من أهمية استثنائية.

وعبت القيادة عن ثقتها يف استمرار التحركات الشعبية السلمية يف مواجهة االستيطان وسياسة 

يؤكد عىل  إمنا  أراضيها  من  باستعادة جزء  الذي حققته  واإلنجاز  بلعني  أن منوذج  مؤكدة  االحتالل، 

أهمية استمرار هذا النهج وفعاليته أمام جنون الغطرسة والتوسع االستيطاين واالحتاليل.

إجراءات وجه  يف  الوقوف  إىل  الدولية  املؤسسات  وجميع  شعبنا  جامهري  القيادة   ودعت 

الحكومة اإلرسائيلية العنرصية ضد أرسانا ومعتقلينا، وهي السياسة التي تأيت يف إطار تصعيد العنف 

واإلرهاب بشكل شامل ضد شعبنا بأرسه.

وثيقة رقم 168:

ترصيح صحفي ألكمل الدين إحسان أوغلو حول تغيري اسم منظمة املؤمتر 
اإلسالمي إىل منظمة التعاون اإلسالمي، ومطالبة املجتمع الدويل باالعرتاف 

بدولة فلسطني168

28 حزيران/ يونيو 2011

بدأت أعامل الدورة الثامنة والثالثني ملجلس وزراء الخارجية، بالدول األعضاء يف منظمة التعاون 

الثالثاء اليوم  أستانة،  كازاخستان،  عاصمة جمهورية  سابقاً(، يف  اإلسالمي  املؤمتر  )منظمة   اإلسالمي، 

28 يونيو 2011، بحضور فخامة الرئيس الكازاخستاين، نور سلطان نزار باييف، واألمني العام للمنظمة، 

البوفيسور أكمل الدين إحسان أوغيل. وشهدت الجلسة االفتتاحية إجامع الدول األعضاء عىل قرار 

تغيري شعار واسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، ليصبح )منظمة التعاون اإلسالمي( ليعكس القرار الجديد 

تحوالً نوعياً يف أداء املنظمة، وارتقاء كبرياً بفعاليتها كمنظومة دولية تعمل يف شتى املجاالت السياسية 

واالقتصادية والثقافية واالجتامعية. 

وهو ما أكد عليه الرئيس نزار باييف يف كلمته أمام االجتامع، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به 

منظمة التعاون اإلسالمي، معتباً أنها باتت األمم املتحدة للعامل اإلسالمي، ومشدداً يف الوقت نفسه 


