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صدر يف مدينة رام الله بتاريخ: 2011/8/12 ميالدية املوافق: 12/ رمضان/ 1432 هجرية

رئيس  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  فلسطني  دولة  رئيس  عباس  محمود 
السلطة الوطنية الفلسطينية 

وثيقة رقم 211:

بيان لألونروا تعرب فيه عن قلقها إزاء حال مخيم الالجئني الفلسطينيني 
يف الالذقية يف سورية211

14 آب/ أغسطس 2011

ترصيح صادر عن الناطق الرسمي لألونروا كريس غانيس:

)األونروا( تشعر  األدىن  الرشق  الفلسطينيني يف  الالجئني  املتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم  إن وكالة 

بالقلق البالغ حيال التقارير التي تفيد بوقوع إطالق نريان كثيف من قبل السلطات األمنية السورية 

الالذقية، مبا يف ذلك  املحيطة يف  الرمال واملناطق  الفلسطينيني يقع يف ضاحية  داخل مخيم لالجئني 

إطالق نريان كثيف من القوارب البحرية. وتفيد تقارير صادرة من عدة جهات بوقوع حاالت وفاة 

تجعل  االتصال  رداءة وسائل  أن  الرغم من  وذلك عىل  الفلسطينيني،  الالجئني  أوساط  بني  وإصابات 

مسألة تأكيد العدد الحقيقي للوفيات واإلصابات أمراً مستحيالً. 

إن األونروا تدين استخدام القوة ضد املدنيني. ونحن ندعو السلطات السورية ألن تصدر أوامرها 

الدويل ولضامن أن كافة  النفس وذلك استنادًا للقانون  لقواتها األمنية مبامرسة أقىص درجات ضبط 

اإلنسانيني  للعاملني  املجال  بإتاحة  أيضاً  نطالب  أننا  كام  الفلسطينيني.  الالجئني  فيهم  مبن  املدنيني، 

بالوصول بشكل رسيع وميرس وذلك ليتمكنوا من تقديم العون للمصابني والجرحى. وإضافة لذلك، 

خدماتها  استئناف  من  الوكالة  تتمكن  ليك  وذلك  ميرسة  وصول،  حرية  األونروا  مبنح  نطالب  فإننا 

بالكامل يف املخيم الذي ترضر بشكل بالغ جراء االضطرابات. 

وثيقة رقم 212:

يف  العضوية  ألخذ  املتحدة  األمم  إىل  الذهاب  حول  عباس  ملحمود  مقال 
الجمعية العامة212

15 آب/ أغسطس 2011

ملاذا نذهب إىل األمم املتحدة؟

محمود عباس 

بالتعاون مع أشقائنا العرب، وبدعم وتعاطف كاملني من أصدقائنا عىل املستوى الدويل، أطلقنا 
التي نشأت  القضية  الدولية األعىل شأناً  الهيئة  أمام هذه  املتحدة لنضع  بالتوجه إىل األمم  مبادرتنا 
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أصالً استناداً إىل قراراتها بدءاً من عام 1947، ولنطلب منها قبول عضويتنا الكاملة فيها أسوة بكل 
الدول التي استحقت ونالت استقاللها وسيادتها. 

أن  أولها  أحد،  عىل  خافية  عادت  ما  بحقائق  اصطدمنا  أننا  لوال  املبادرة  هذه  لنطلق  نكن  مل 
مؤرشاً  تعطِ  مل  اإلرسائيلية  الحكومة  أن  وثانيها  مسدود،  طريق  إىل  وصلت  قد  الثنائية  املفاوضات 
واحداً، ومل متنحنا بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة إىل املفاوضات الجادة املسؤولة التي من شأنها 
أن تفيض إىل حل عادل ودائم للنزاع يف املنطقة، وثالثها أن القوى الدولية الراعية لعملية السالم باتت 
عاجزة عن إقناع إرسائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وبالكف عن سياساتها االستيطانية والتهويدية 

التي تجعل من عملية السالم أمراً محفوفاً باملخاطر. 

خيارنا  ستبقى  املفاوضات  أن  نؤكد  زلنا  فام  املفاوضات،  عن  كبديل  األمم  إىل  التوجه  نقرر  مل 
أن نجاحنا يف  نعتقد  أو بعده بل وأكث من ذلك فنحن  أيلول  السالم، سواء قبل  للوصول إىل  األول 
هذا املحفل الدويل سيعزز فرص الدخول يف مفاوضات جادة متكافئة الواجبات تضمن الوصول إىل 
السالم يف أقرب وقت، ونعني باملفاوضات الجادة تلك التي تستند إىل مبادئ الرشعية الدولية املمثلة 
يف قرارات مجلس األمن 242 و338 و194، ومبدأ األرض مقابل السالم، وتلتزم بجدول زمني واضح، 
وتتعهد أطرافها باالمتناع عن كل إجراء قد يلحق الرضر بنتائج املفاوضات مثل االستيطان والتهويد 

والرتحيل وغري ذلك من سياسات وتدابري. 

وبواقعية  كامل،  بصدق  السالم  عملية  مضينا يف  إذ  باملصداقية  لنا  العامل  فقد شهد  ناحيتنا  من 
وواصلنا  مؤسساتنا،  وبنينا  حياتنا،  شؤون  إدارة  وأحكمنا  األمن،  فأرسينا  كاملة،  وبشفافية  مدروسة 
سن القوانني والترشيعات التي تضاهي ما لدى دول ومجتمعات سابقة لنا بعقود، واتجهنا إىل إعامل 
العقل والحكمة يف معالجة شؤون شعبنا، فابتعدنا عن الشعارات الطنانة وقاومنا التطرف واالستفزاز 
شعبنا  ضد  اإلرسائييل  العدوان  فيه  يزدهر  الذي  الحقل  هو  التطرف  أن  يقيناً  نعلم  ألننا  والعنف، 

الفلسطيني. 

مل نحقق ما حققناه من إنجازات إرضاء ألحد، بل ألننا يف حاجة إىل دعم صمود شعبنا عىل أرضه، 
وهذا الصمود هو يف حد ذاته أول وأهم أشكال املقاومة ضد االحتالل، فاملرشوع الصهيوين انطلق 
أساساً من مقولة األرض بال شعب لشعب بال أرض، ولذا فقد هيأت منجزاتنا بقاء شعبنا عىل أرضه، 
بل عودة مئات اآلالف من الفلسطينيني منذ اتفاق أوسلو عام 1993، وهيأنا مناخاً يكننا من املطالبة 
مبا أصبح حقاً بديهياً لنا: دولة مستقلة كاملة السيادة عىل األرض التي احتلت عام 1967، مع حل 

عادل ومتفق عليه لقضية الالجئني وفقاً للقرار 194. 

له من  نتعرض  ما  أيضاً حجم  لدى إرسائيل، وواضح  قلق  مبادرتنا من  أثارت  للعيان كم  واضح 
ضغوط وتهديدات من إرسائيل وحلفائها بهدف ثنينا عن التوجه إىل األمم املتحدة، غري أننا عقدنا 
العزم عىل امليض يف هذا الطريق حتى النهاية متوكلني عىل الله ثم عىل عدالة قضيتنا، ثم عىل أغلبية 

دول العامل التي أبدت استعدادها للتجاوب مع طلبنا. 

ومع ذلك فنحن ندرك أننا ما مل نحَظ بالدعم العريب السيايس واملايل الجتياز هذه املرحلة الدقيقة 

فإن تلك الضغوط والتهديدات ستتواصل وستقلل من فرص النجاح. 
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من حق أشقائنا العرب، ويف مقدمتهم جاللة خادم الحرمني الرشيفني، أن نعرتف لهم بالفضل يف 

مد يد العون املتواصل ألشقائهم الفلسطينيني يف كل الظروف ويف مواجهة كل امللامت، غري أن دعمهم 

اآلن يكتيس طابعاً مميزاً يف إسناد حركتنا الدبلوماسية التي ستسهم يف تقريب السالم. 

وثيقة رقم 213:

أوضاع  حول  الله،  عبد  الله  عبد  لبنان  يف  الفلسطيني  السفري  مع  مقابلة 
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان213

16 آب/ أغسطس 2011

أجرى املقابلة محمد بركات 

التقت “الراي” السفري الفلسطيني يف بريوت عبد الله عبد الله وأجرت معه الحوار اآليت:

واضح ما الهدف العام من زيارة الرئيس محمود عباس للبنان، لكن ما الهدف التقني النهايئ من  	•
هذه الزيارة؟

الرئيس أبو مازن سيأيت إىل لبنان من البوسنة والهرسك، وهم أعضاء يف مجلس األمن، وسينتقل  	–
بقضايا  تتميز  زيارته  لكن  األمن،  مجلس  ولبنان عضو يف  هناك.  أعضاء  دول  لزيارة  إفريقيا  إىل 

إضافية، ألن لبنان أيضاً عضو يف لجنة املتابعة العربية، وألنه كذلك سيرتأس مجلس األمن الشهر 

الطالع، وألنه يثل املجموعة العربية يف املجلس. والطلب الفلسطيني للعضوية الدامئة والكاملة 

يف األمم املتحدة رمبا هو الوحيد الذي يحظى بإجامع عريب كامل منذ أعوام طويلة، ومن الطبيعي 

التنسيق مع الرئاسات اللبنانية لتنسيق املواقف والتشاور وتبادل النصائح. 

كام قلَت فإن لبنان سيكون رئيس مجلس األمن الدويل حني يتقدم املرشوع، يف حني أن األمريكيني  	•
ليسوا موافقني، كيف سيساعد لبنان؟

مجلس األمن رفض يف السابق 59 مرة طلبات عضوية لدول تقدمت بطلب عضوية كاملة، وهذا  	–
ليس جديداً. ورمبا ال نستطيع إقناع الواليات املتحدة ورمبا ال ُيعمل املسؤولون األمريكيون عقلهم 

التخاذ موقف مناسب، لكنهم موافقني عىل كل فقرة قدمها الرئيس عباس ومع القرار 181 ومع 

حل الدولتني ومع حدود 1967، أي هم “بالقطعة” مع كل فقرة يف الطلب لكن يف السياسة األمور 

مختلفة. 

ومعركتنا  مرة،  بعد  مرة  الكرة  وسنعيد  واسعة،  وخياراتنا  املطاف،  نهاية  ليس  هذا  حاٍل  وبأي 

مستمرة. 


