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وثيقة رقم 232:

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حول استمرار التوجه لألمم املتحدة 
ألخذ العضوية232

8 أيلول/ سبتمب 2011

تؤكد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رضورة االستمرار يف التوجه نحو األمم املتحدة 
من  الرابع  حدود  وفق  فلسطني  دولة  بعضوية  االعرتاف  عىل  الحصول  أجل  من  القادمة  دورتها  يف 

حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية. 

والشقيقة  الصديقة  والهيئات  الدول  جميع  مع  جهودها  الفلسطينية  القيادة  تواصل  وسوف 
لتحقيق هذا الهدف. 

وتعتب القيادة الفلسطينية أن هذا اإلنجاز يف األمم املتحدة سوف يساعد عىل إطالق عملية سالم 
الدولتني عىل حدود تطبيق حل  وهو  واضح  ذات هدف  حقيقية  مفاوضات  بدء  يف  ويسهم   جادة 

عام 1967. 

أجل  من  إرسائيل  وحكومة  املتطرف  اليمني  أوساط  بها  تقوم  التي  الحملة  القيادة  وتستهجن 
يس  ال  اإلرسائييل  االحتالل  وإنهاء  فلسطينية  دولة  فقيام  اإلرسائييل،  العام  الرأي  وتضليل  تخويف 
رشعية دولة إرسائيل بل عىل العكس من ذلك متاماً فإنه هو السبيل الوحيد لضامن أمنها وأمن جميع 

دول وشعوب املنطقة. 

إن القيادة الفلسطينية تؤكد عىل أن تعامل األمم املتحدة بشكل إيجايب مع حق شعب فلسطني 
الدويل وزنه وثقله من أجل  املجتمع  الصحيح حتى يضع  الطريق  الحرية واالستقالل هو وحده  يف 
تخليص العملية السياسية من استمرار الدوران يف الفراغ وإفقادها ملصداقيتها كام كان يحدث خالل 

السنوات املاضية وال يزال. 

مع  يتجاوب  الذي  الدويل  املجتمع  ملوقف  الكبري  تقديرها  عن  تعب  الفلسطينية  القيادة  إن 
النداء الذي ترتدد أصداءه يف املنطقة العربية من أقصاها إىل أقصاها،  نداء الحرية للشعوب، وهو 
آخر  الفلسطيني،  الشعب  واالنعتاق  للحرية  الدولية  املساندة  هذه  تشمل  حتى  الوقت  حان  وقد 
االحتالل بفعل  اآلن  حتى  املصري  تقرير  يف  حقه  يارس  مل  والذي  لالحتالل  الخاضع  األرض   شعوب 

واالستيطان. 

وتؤكد القيادة الفلسطينية أن الوصول إىل قرار من األمم املتحدة بشأن االعرتاف بعضوية دولة 
ووحيد  رشعي  كممثل  ودورها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكانة  يعزز  إمنا  وحدودها  فلسطني 
قرارات  وتنفيذ  وطنه  إىل  شعبنا  عودة  الشاملة يف  أهدافها  إنجاز  ويؤكد عىل  الفلسطيني،  للشعب 

الرشعية الدولية جميعها. 

إىل توجهنا  إحباط  إىل  ترمي  التي  الدعوات  كل  ورفض  لفظ  إىل  شعبنا  جامهري  ندعو   إننا 
األمم املتحدة تحت ستار شعارات مزايدة أو انهزامية. 
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وتدعو القيادة الفلسطينية جامهري شعبنا إىل مواصلة دورها يف دعم مسريتنا واملعركة السياسية 
شعبي  تحرك  أوسع  عب  واالستقالل،  الحرية  نيل  سبيل  يف  فلسطني  صوت  إلعالء  تخوضها  التي 
ويف الشتات  تجمعات شعبنا يف مخيامت  أقصاه، وجميع  إىل  أقصاه  من  الفلسطيني  الوطن   يشمل 

املهاجر. 

التحرك، وأن  التام بالوسائل السلمية يف هذا  الفلسطينية عىل رضورة االلتزام  القيادة  كام تؤكد 
يدرك الجميع أن ما تقوم به قطعان املستوطنني من أعامل تخريب وإرهاب إمنا هو استفزاز متعمد 
ومعد له ومدعوم من قبل حكومة اليمني اإلرسائييل وجيش االحتالل، بهدف استدراج شعبنا وتخريب 

الطابع السلمي لتحركنا الشعبي. 

اإلباء  حلم  واالستقالل،  الحرية  أبواب  نفتح  وسوف  جدواه  يثبت  سوف  السلمي  كفاحنا  إن 
واألجداد، وحق شعبنا واألجيال الفلسطينية القادمة. 

البيان، وجود فجوة كبرية بني املوقفني  وأكد عبد ربه يف رده عىل أسئلة الصحفيني عقب تالوة 
الفلسطيني واألمرييك حول التوجه الفلسطيني إىل األمم املتحدة. 

وقال عبد ربه “إن الجانب األمرييك ال يريد أن نتوجه إىل األمم املتحدة، وأن موقف القيادة واضح 
ومعلن وهو التوجه لنيل االعرتاف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران 

عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية”. 

يف  جادون  فنحن  املتحدة،  األمم  خيار  أو  املفاوضات  خيار  إما  يطرح  أن  يجب  “ال  وأضاف: 
أو استغالل  فيها لبس  لتكون مفاوضات جادة ليس  املفاوضات، ولكن يجب إحاطتها مبوقف دويل 

لتوسيع املستوطنات وتغيري الوقائع عىل األرض”. 

خياران  هام  بل  يتعارضان  ال  املتحدة  األمم  إىل  والذهاب  املفاوضات  إن  قائالً،  ربه  عبد  وتابع 
مكمالن لبعضها البعض. 

حقوقنا  هو  املطروح  بل  املتحدة،  الواليات  مع  عالقاتنا  ليس  هو  اآلن  املطروح  أن  إىل  وأشار 
الوطنية وحرية شعبنا، وحقوقنا الوطنية لن نجعلها قيد املساومة، وهناك موقف أمرييك واضح سواء 
يف الكونغرس أو جهات أخرى يف اإلدارة األمريكية حول العالقات واملساعدات للشعب الفلسطيني يف 

املستقبل. 

القاهرة  يف  لها  اجتامع  ستعقد  اللجنة  إن  به،  عبد  قال  العربية،  املتابعة  لجنة  اجتامع  وحول 
وجميعه  أمن  مجلس  فهناك  املتحدة،  األمم  نحو  العميل  للتحرك  األخرية  اللمسات  وضع  أجل  من 

]وجمعية[ عامة، وإجراءات يجب االتفاق عليها. 

وأضاف أن االتفاق سيكون عىل اإلجراءات العملية وليس عىل املوقف العام، فاملوقف العام تم 
اتخاذه وهو الذهاب إىل األمم املتحدة، لذلك يجب دراسة كافة اإلجراءات العملية والصياغية. 

املوقف  مساندة  أجل  من  الدويل  املجتمع  نحو  العربية  املجموعة  تحرك  أهمية  ربه  عبد  وأكد 
الفلسطيني، واالتصال مع كل الكتل الدولية لتأمني النجاح للطلب الفلسطيني ومساندته. 


