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وثيقة رقم 179:

اللجنة  وصفقة  الفلسطينية  السلطة  حول  حوامتة  لنايف  صحفي  مؤمتر 
الرباعية الدولية179

11 متوز/ يوليو 2011

حذر األمني العام للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطني نايف حوامتة من “االستجابة الفلسطينية 
لصفقة تطرحها اللجنة الدولية الرباعية، التي تجتمع اليوم يف واشنطن، الستئناف املفاوضات مقابل 

عدم الذهاب لألمم املتحدة”. 

السلطة  عىل  متارس  وإرسائيلية  أمريكية  “ضغوطاً  إن  عامن  يف  أمس  صحايف  مؤمتر  يف  وقال 
دولة  بعضوية  لالعرتاف  القادم  )سبتمب(  أيلول  يف  املتحدة  األمم  إىل  التوجه  لتأجيل  الفلسطينية 

فلسطني عىل حدود 1967”، داعياً إىل “عدم االستجابة لها”. 

وأضاف أن “الصفقة املقرتحة تستند إىل مقرتح تبناه االتحاد األورويب سابقاً الستئناف املفاوضات 
الفلسطينية – اإلرسائيلية عىل أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئني الفلسطينيني 

وفق القرار الدويل 194، مقابل التأجيل”. 

وبرغم الرفض اإلرسائييل لذلك املقرتح، عىل غرار موقفه من خطاب الرئيس األمرييك باراك أوباما 
الفلسطيني للقبول مبساومة تأجيل  الجانب  أيار )مايو( املايض، إال أن “الضغوط تتزايد عىل  يف 19 

الخطوة األممية”. 

وأكد “]عىل[ القرار الفلسطيني، رضورة الذهاب مبارشة لألمم املتحدة بأغلبية الثلثني قبل نهاية 
الشهر الحايل لتقديم مرشوع قرار االعرتاف بالدولة عىل حدود 1967 إىل األمني العام لألمم املتحدة، 

وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة يف أيلول )سبتمب( القادم، مبوجب قرارات املنظمة األممية”. 

احتامل  إلدراك  أوالً  األمن  مجلس  عىل  القرار  يطرح مرشوع  لن  الفلسطيني  “الجانب  أن  وبني 
اصطدامه بالفيتو األمرييك”، مؤكداً أنه “استحقاق وطني فلسطيني معلق التنفيذ منذ عام 1948”. 

ولفت إىل رضورة “الفصل بني خطوة التوجه لألمم املتحدة واستئناف املفاوضات باعتباره ليس 
بديالً عنها”، مطالباً “بإجراء مفاوضات شاملة مبرجعية دولية وإرشاف األمم املتحدة، وليست ثنائية 

تحت إرشاف اإلدارة األمريكية”. 

إىل ذلك، تحدث حوامتة عن “محاوالت تجري لاللتفاف عىل اتفاق املصالحة الفلسطينية الذي تم 
توقيعه يف 4 أيار )مايو( املايض”. 

وزاد “لقد مىض أكث من شهرين عىل التوقيع من دون إحراز تقدم، بدالً من املبارشة بتشكيل 
لجنة عليا من كافة الفصائل والقوى والشخصيات املستقلة لإلرشاف عىل آليات تنفيذ االتفاق، ينبثق 

عنها خمس لجان شاملة”. 

ودعا إىل “تحرك شعبي فلسطيني جديد للضغط باتجاه تنفيذ اتفاق املصالحة باآلليات الجامعية 
السلطات  بني  والفصل  واملؤسسية  الديقراطية  أساس  عىل  الوطنية  الوحدة  وبناء  االنقسام  إلنهاء 

بإرشاف لجنة انتخابية مستقلة”. 
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وبحسب االتفاق، تتشكل لجنة عربية موسعة لإلرشاف عىل التنفيذ تضم 5–7 دول، يف مقدمتها 
األردن ومرص، وبخاصة ما يتعلق “بإعادة بناء األجهزة األمنية حتى تكون مفتوحة أمام جميع أبناء 

الشعب الفلسطيني”، وفق حوامتة. 

الوطنية  الوحدة  إعادة  عن  االنتخابات،  إجراء  حني  إىل  مسؤولة،  التحرير  “منظمة  أن  وأوضح 
بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل”. 

األيدي  الستيعاب  بها  املعمول  واالجتامعية  االقتصادية  الخطة  يف  النظر  “إعادة  رضورة  وبني 
العاملة باملستوطنات، وتحقيق العدالة االجتامعية لتوزيع أموال السلطة عىل الطبقات الشعبية التي 

تتحمل العبء األكب للصمود والثبات، بهدف طرد االحتالل وتقرير املصري”. 

اتفاق  تنفيذ  عند  حولها  الفلسطيني  التوافق  جرى  التي  األربعة  البامج  إىل  “باالستناد  وطالب 
املصالحة، وتتمثل يف اتفاق القاهرة يف آذار )مارس( 2005، وبرنامج الوفاق الوطني )وثيقة األرسى( 

عام 2006، واتفاق مكة يف شباط )أبريل( 2007، واتفاق القاهرة 2009، ومن ثم االتفاق األخري”. 

ودعا “للعودة إىل اآلليات الجامعية وليس الحوارات الثنائية بني فتح وحامس التي تبلغ طريقاً 
مسدوداً”، الفتاً إىل “الدور الشعبي الفلسطيني الذي تعاظم يف آذار )مارس( املايض عىل وقع الثورات 

العربية للمطالبة بإنهاء االنقسام”. 

الشتات،  ويف  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  داخل  الواسعة  واالحتجاجات  “املظاهرات  أن  واعتب 
إضافة إىل مسريات العودة التي انطلقت يف ذكرى نكبة أيار )مايو( 1948 أنتجت هزة فعلية داخل 

أوساط السلطة يف رام وغزة”. 

وشكلت “تداعيات الثورات العربية وانسداد األفق السيايس وعدوانية االحتالل وفشل كل أشكال 
اتفاق  عىل  التوقيع  ثم  ومن  القاهرة  يف  الحوار  الستئناف  أدى  ضغطاً  املدمرة،  العبثية  املفاوضات 

املصالحة”. 

ورأى أن “الوطن العريب يّر مبرحلة عربية جديدة، قد يطلق عليها مرحلة االستقالل الثاين للتحرر 
تقيض  دساتري  وفق  االجتامعي،  والتقدم  بالديقراطية  الشعوب  وتأكيد حق  والفساد  االستبداد  من 
أنظمة  وإيجاد  املواطنة  يف  واملساواة  ومقدراته  املجتمع  عىل  تغولها  وعدم  السلطات  بني  بالفصل 

انتخابية ديقراطية”. 
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فيام ييل النص الذي قدمته الواليات املتحدة ليصدر كبيان عن اللجنة الرباعية الدولية:

“اجتمعت اللجنة الرباعية يف واشنطن العاصمة يوم 2011/7/11، وانضم إليها مبعوث الرباعية 
توين بلري. 


