
598

2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 298:

كلمة نبيل العريب حول حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه298

29 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

قال األمني العام لجامعة الدول العربية نبيل العريب، اليوم الثالثاء، إن “الوقت قد حان يك ينال 

الشعب الفلسطيني حريته واستقالله ويعيش كبقية شعوب األرض حراً فوق أرض وطن مستقل”. 

وأوضح العريب يف كلمة وجهها ملناسبة االحتفال باليوم العاملي للتضامن مع شعبنا، أن االحتفال 

املوقف  استمرار  بسبب  وسلبية  وتطورات خطرية  ومشحونة  قامتة  أجواء  وسط  يأيت  املناسبة  بهذه 

اإلرسائييل  االستيطان  وقف  اإلرسائيلية  الحكومة  رفض  يف  واملتمثل  واملتشدد  املتعنت  اإلرسائييل 

وعرقلة  واملامطلة  املراوغة  سياسة  استمرار  يعكس  الذي  األمر  الرشقية،  والقدس  الضفة  يف 

السالم عملية  مع  تعاملها  يف  اإلرسائيلية  الحكومة  مامرسات  بسبب  والدولية  اإلقليمية   الجهود 

واملفاوضات. 

وشدد عىل أنه قد حان الوقت ألن يعمل املجتمع الدويل لتحقيق هذا الهدف املرشوع، ويعيل 

صوت الحق والعدل والقيم واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق هذه املنظمة. 

وإقامة  السلمية  التسوية  لتحقيق  الدولتني  الدويل عىل حل  املجتمع  توافق  رغم  أنه  إىل  وأشار 

الدولة الفلسطينية املستقلة واملتصلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الرشقية، تستمر إرسائيل يف 

تحديها وانتهاكاتها للرشعية الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان، وتواصل سياستها االستيطانية الهادفة 

إىل ابتالع األرض الفلسطينية وخلق وقائع جديدة عىل األرض تؤدي إىل تهديد حل الدولتني وتقويضه 

والقضاء عىل أي فرصة حقيقية إلقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة. 

الرشقية  القدس  مدينة  لتهويد  القانونية  غري  األحادية  إجراءاتها  يف  تستمر  إرسائيل  بأن  وّذكر 

ومحيطها وتغيري تركيبتها والديغرافية والتاريخية واالستيالء عىل تاريخها وتراثها اإلسالمي واملسيحي. 

باستمرار  الخاصة  ومامرستها  سياساتها  يف  إرسائيل  استمرار  أن  املؤكد  من  أصبح  أنه  وأضاف: 

االستيطان ووضع رشط جديد يتمثل يف مطالبة الجانب الفلسطيني باالعرتاف بإرسائيل كدولة يهودية 

إمنا يعكس انعدام وغياب اإلرادة السياسة الحقيقة للحكومة اإلرسائيلية للدخول يف مفاوضات جادة 

تتعامل مع كافة قضايا الوضع استناداً إىل الرشعية الدولية ومرجعياتها الثابتة ضمن إطار زمني محدد 

وبعيداً عن الحلول الجزئية واملرحلية واملؤقتة. 

وقال “مل يعد من املقبول أن تظل القضية الفلسطينية التي يتطلع املجتمع الدويل إىل الوصول 

للحياة رهينة  القابلة  الفلسطينية  الدولة  العادل والشامل وإقامة  السالم  لها وتحقيق  إىل حل دائم 

للسياسة اإلرسائيلية العنرصية التي تستند إىل االحتالل والهيمنة، دون اعتامد مرجعية للمفاوضات 

تستند إىل القانون الدويل والقرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة، وهي تواصل وتصّعد بشكل 

هستريي عملية بناء املستوطنات فوق أرايض دولة فلسطني املستقبلية”. 
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وأضاف “استمرار إرسائيل يف حصارها الظامل عىل قطاع غزة وتبنيها لهذا الكم الهائل من القرارات 
العنرصية الخطرية التي تعيد إىل األذهان تجربة الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا، يؤثر بشكل خطري 
وسلبي عىل حياة أكث من مليون ونصف املليون من فلسطيني عام 1948 يف محاولة لفرض وتنفيذ 

سياسة الرتانسفري والتهجري القرسي ومصادرة حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم”. 

وأكد أن الضفة املحتلة مبا فيها القدس الرشقية هي أراضٍ محتلة مبوجب القانون الدويل وما تقوم 
به إرسائيل من إجراءات أحادية هي إجراءات باطلة والغية وال يعتد بها، وأنه عىل املجتمع الدويل 
تحمل  املتحدة  الواليات  وخاصة  الفاعلة  واألطراف  الدولية  الرباعية  واللجنة  األمن  مجلس  وخاصة 
عملية  مع  اإلرسائيلية  الحكومة  بها  تتعامل  التي  واملامطلة  املراوغة  لعملية  حد  ووضع  مسؤولياتها 
السالم واملفاوضات معرباً عن دهشته الشديدة إزاء املوقف األورويب أمام الصلف والتعنت اإلرسائييل. 

اإلدانة واملواقف االحتجاجية والتغايض عن  االنتقال من مرحلة  الدويل  املجتمع  وقال “إن عىل 
االنتهاكات اإلرسائيلية إىل مرحلة الضغط الفعيل واتخاذ املواقف العملية والجادة ملواجهة السياسة 
االحتالل يسابق  إن  إذ  التعاقدية  الدولية واللتزاماتها  القوانني واملواثيق  لكافة  اإلرسائيلية وتجاهلها 
الزمن لرسم الحدود لدولة فلسطني، وفق رؤيته من خالل فرض أمر واقع عىل األرض يغري حقائقها 

وشواهدها ويقوض اإلمكانية الواقعية لدولة فلسطني”. 

لسان  عىل  جاء  والذي  الفلسطيني  للموقف  الكامل  العريب  الدعم  عىل  تأكيده  العريب  وجدد 
العامة لألمم املتحدة يف 24 سبتمب املايض، والتي طالب فيها  الرئيس محمود عباس أمام الجمعية 
وفق  للرصاع  دائم  حل  إىل  للتوصل  التفاوض  بخيار  التمسك  وتأكيد  مستقلة  فلسطني  دولة  بقيام 

قرارات الرشعية الدولية. 

حقوق  ومواثيق  الدويل  العام  والرأي  الدولية  بالرشعية  اإلرسائييل  االستهتار  تجاوز  “لقد  وقال 
اإلنسان كل حدود، وعىل العامل أن يدرك بأن القضية الفلسطينية هي املفتاح الحقيقي لتحقيق األمن 

اإلقليمي والدويل”. 

وأشار إىل وجود استعداد فلسطيني للعودة الفورية إىل طاولة املفاوضات وفق مرجعية معتمدة 
تتوافق والرشعية الدولية، ورشيطة وقف شامل لالستيطان ألنه مل يعد من املجدي أو املقبول استمرار 
مفاوضات سواء مبارشة أو غري مبارشة تستنفذ الوقت والجهد وال تؤدي إىل أي انفراج أو تقدم عىل 
انهيار  الحكومة اإلرسائيلية مسؤولية  االستيطان اإلرسائيلية وتحميل  استمرار سياسة  األرض يف ضوء 

وتوقف عملية املفاوضات والتداعيات الخطري التي ستنتج عن ذلك. 

وأضاف أن استمرار فشل املجتمع الدويل يف إيجاد حل عادل وشامل لهذا الرصاع املمتد منذ عقود 
الشعب  املعاناة عىل  ويرفع  اإلرسائييل  االحتالل  وينهي  أصحابها  إىل  والحقوق  األرض  إعادة  يضمن 
الفلسطيني الذي يعاين من االحتالل والقهر واملامرسات التعسفية والعنرصية ويساهم يف إقامة دولته 
االستقرار يف هذه  زعزعة  استمرار  إىل  سيؤدي  الرشقية  القدس  وعاصمتها  للحياة  والقابلة  املستقلة 
املنطقة الحيوية من العامل وازدياد عوامل التوتر والعنف، ما سيؤدي إىل أوخم العواقب عىل السلم 

واألمن الدوليني. 


