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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

عند  إال  عليه  متفقاً  بأن ال يشء  املتبعة  للقاعدة  واألمن، ووفقاً  األرض  أساس  اآلن عىل  التحرك 
االتفاق عىل كل يشء، وهذا يؤسس لقاعدة حل قضايا الالجئني والقدس وباقي قضايا الوضع النهايئ 
بني الجانبني وذلك بهدف تحقيق أهداف املفاوضات. االتفاقية حول كل القضايا ستنهي الرصاع وتحل 

كافة االدعاءات. 

تطلب اللجنة الرباعية من الطرفني العودة للمفاوضات املبارشة بدءاً بفرتة تحضريية وذلك لتعزيز 
يكن  ال  الذي  الجهد  لهذا  والدعم  املساعدة  بتقديم  الرباعية  اللجنة  تستمر  وسوف  النجاح.  فرص 

التخيل عنه”. 

وثيقة رقم 181:

الدويل  املجتمع  الفلسطينية حول  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  بيان 
واالعرتاف بالدولة الفلسطينية181

12 متوز/ يوليو 2011

عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، اجتامعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس 
يوم 12–7–2011 يف مدينة رام الله، وتوصلت إىل ما ييل:–

فيها  مبا  الغربية  الضفة  يف  واسعة  وأرجاء  القدس  يف  األرايض  سلب  أعامل  استمرار  إن  أوالً:– 
 منطقة األغوار، مع اإلعالن عن عمليات بناء استيطانية جديدة وعىل نطاق واسع، إمنا يؤكد عىل أن
السياسية، وإن خطتها  للعملية  انطالقة جديدة  حكومة إرسائيل ماضية يف تدمري كل فرص تحقيق 

الوحيدة تتمثل يف العمل الحثيث عىل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

االنغالق  نحو  األوضاع  تدفع  واالنتهاكات  الجرائم  هذه  أن  من  تحذر  الفلسطينية  القيادة  إن 
التام ألية تسوية سياسية، وتحبط جميع املساعي الدولية التي عملت من أجل الحفاظ عىل إمكانية 

انطالق هذه التسوية عىل أساس الرشعية الدولية. 

وعىل ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية عىل التقدم يف جهودها، فإن ذلك يوضح متاماً أن سياسة 
نتنياهو تتحمل املسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، وذلك بسبب إرصاره مع حكومته اليمينية عىل 
نهج  مواصلة  عىل  األمرييك،  الكونغرس  أمام  وخاصة  املتكرر،  وإعالنه  العادلة  التسوية  أسس  رفض 
التوسع ومتزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة األمن وسواها من الذرائع، ومعارضته اإلقرار 
بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه عىل سياسة ضم القدس وعىل إنكار حقوق الالجئني، 
تدمري  يف  ورغبته  التوسعية  مطامعه  تحويل  إىل  يسعيان  وحكومته  نتنياهو  فإن  كله  ذلك  وفوق 
مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم عىل االستيطان والتوسع إىل قاعدة يستسلم أمامها املجتمع 

الدويل والرباعية الدولية. 

الفلسطيني  الشعب  أرض  عىل  واالستيالء  االحتالل  مواصلة  عن  تعلن  التي  السياسة  هذه  إن 
ومن  السالم،  لجهود  وتخريبها  استمرارها  يف  أساسية  مسؤولية  املتحدة  الواليات  تتحمل  الوطنية، 
املؤسف أن يقال عىل لسان أوساط أمريكية إن الهوة واسعة بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل مام 
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عطل صدور موقف عن اللجنة الرباعية الدولية، بينام الواقع يؤكد أن الهوة ال توجد إال بني إرسائيل 
وسياستها وبني موقف العامل بأرسه والرشعية الدولية. 

الوسائل  املتحدة األمريكية سوى خيار استخدام جميع  الواليات  اليوم وخاصة  العامل  أمام  وليس 
إلرغام املحتلني عىل وقف سياستهم العنرصية والتوسعية واإلقرار برضورة إنهاء االحتالل واالعرتاف 

بحدود عام 1967 والوقف التام لالستيطان. 

إن هذه التطورات تؤكد عىل خيار التوجه إىل األمم املتحدة للحصول عىل اعرتاف دويل بحدود 
دولة فلسطني وبحقها يف االنضامم إىل عضوية املجتمع الدويل عىل قدم املساواة مع جميع شعوب 

العامل. 

وتدعو اللجنة التنفيذية مختلف القوى الدولية إىل مساندة هذا الخيار بدون تحفظ، ألنه السبيل 
األكث فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الرصاع املستمر منذ عقود طويلة. 

ثانياً:– ترفض اللجنة التنفيذية القرار العنرصي للكنيست اإلرسائييل بشأن معاقبة كل من يدعو 
إىل مقاطعة املستوطنات ومنتجاتها. 

ورفض  للمستوطنات  مقاطعتها  يف  التشديد  إىل  العامل  دول  وخاصة  األطراف  جميع  ندعو  إننا 
التوسع ورسقة  بقبول  الدولية  الرشعية  يلزم  أن  يريد  الذي  اإلرسائييل  العنرصي  االبتزاز  إىل  الرضوخ 

األرض ونهب خريات شعبنا وانتهاك جميع القواعد الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. 

األرسى،  قضية  مع  والدويل  الوطني  التضامن  توسيع  التنفيذية عىل رضورة  اللجنة  تؤكد  ثالثاً:– 
يف مواجهة القرارات اإلرسائيلية التي اتخذتها حكومة االحتالل لفرض قيود وإجراءات تخلو من كل 

قواعد التعامل اإلنساين مبوجب القانون الدويل. 

عناوين  من  بارزاً  عنواناً  باعتباره  باألولوية  يحظى  موضوع  هي  واملعتقلني  األرسى  حقوق  إن 
الحرية واالنعتاق من االحتالل لشعبنا الفلسطيني بأرسه. 

بااللتزامات  الوفاء  إىل  الشقيقة  والدول  العربية،  الدول  جامعة  التنفيذية  اللجنة  تدعو  رابعاً:– 
عطلت  التي  الراهنة  املالية  األزمة  عىل  التغلب  يف  املساهمة  أجل  من  الفلسطينية  للسلطة  املالية 
دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من املوظفني، وكذلك العديد من االلتزامات العملية الرضورية يف 

قطاعات التعليم والصحة وسواها. 

وتأمل اللجنة التنفيذية أن تويل الدول العربية الشقيقة هذا األمر ما يستحقه من اهتامم ألنه 
يلحق الرضر بصمود شعبنا يف مواجهة أقىس مراحل الهجوم االحتاليل واالستيطاين. 

خامساً:– تؤكد اللجنة التنفيذية عىل دعمها للموقف الذي عب عنه الرئيس محمود عباس تجاه 
تأكيدها عىل أن  البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع  اتفاق املصالحة ورضورة  عملية تطبيق 
املواقف املتشددة واالشرتاطات التي تصدر عن مصادر حركة حامس إمنا تتعاكس مع الروح اإليجابية 
واملرنة التي بدأ بها توقيع اتفاق املصالحة، حتى يكن مساندة تقدم السلطة ودورها يف جميع امليادين 

وعىل كل الصعد، وليس الرتاجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خالل املرحلة املاضية. 


