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وأشار إىل أن “الحديث عن أن الذهاب لألمم املتحدة هو إلعالن االستقالل غري صحيح ألن إعالن
االستقالل تم يف املجلس الوطني الفلسطيني يف الخامس عرش من نوفمرب عام  ،1988وكذلك الحديث
عن أننا نذهب لألمم املتحدة العرتاف الدول بنا هذا غري صحيح ،ما نحن بصدده يف األمم املتحدة
هو تقديم طلب العضوية لدولة فلسطني عىل حدود  1967وعاصمتها القدس الرشقية”.
وكشف عريقات أنه عند الذهاب إىل األمم املتحدة ستكون رئاسة مجلس األمن للبنان ،ورئاسة
الجمعية العامة لقطر ،ورئاسة املجموعة العربية لفلسطني .وأضاف “بالتايل ال نذهب ملواجهة أحد،
واالتصاالت مع الجانب األمرييك سائرة بشكل يومي وعىل كل املستويات”.
وبالنسبة لتوقيت تقديم طلب العضوية لألمم املتحدة ،أوضح عريقات أن سكرتري األمم املتحدة
اتصل بالرئيس عباس وأبلغه أنه باإلمكان تقديم طلب العضوية من اليوم وحتى العرشين من أيلول.
وأكد عريقات أن سكرتري األمم املتحدة تعهد للرئيس عباس بأنه لن يحجز طلب العضوية ،حتى
لو مورست ضغوط من الدول العظمى.
وأوضح أنه تم االتفاق عىل تشكيل وفد وزاري برئاسة قطر وعضوية مرص وفلسطني واألردن
واألمني العام للجامعة العربية ومن يرغب من الدول األخرى ،سيتوجه للعواصم الخمس للدول دامئة
العضوية يف مجلس األمن واألعضاء املهمني مثل أملانيا واليابان.
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قرار رئايس رقم  102لسنة  2011حول إعادة تشكيل لجنة الدستور
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رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية بعد االطالع عىل النظام األسايس ملنظمة التحرير الفلسطينية ،واالطالع عىل القانون
األسايس املعدل لسنة 2003م وتعديالته ،واالطالع عىل القرار الرئايس بشأن تشكيل لجنة الدستور
الفلسطيني ،وبناءً عىل الصالحيات املخولة لنا ،وتحقيقاً للمصلحة العامة ،قررنا ما ييل:
مادة ()1
تعديل القرار الرئايس بشأن تشكيل لجنة الدستور الفلسطيني ،وذلك عىل النحو التايل .1 :يعني
السيد سليم الزعنون رئيس املجلس الوطني الفلسطيني رئيساً للجنة .2 .يعني السيد نبيل شعث نائباً
لرئيس اللجنة.
مادة ()2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ()3
عىل جميع الجهات املختصة كل فيام يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينرش يف الجريدة الرسمية.
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صدر يف مدينة رام الله بتاريخ 2011/8/12 :ميالدية املوافق /12 :رمضان 1432 /هجرية
محمود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية
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بيان لألونروا تعرب فيه عن قلقها إزاء حال مخيم الالجئني الفلسطينيني
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ترصيح صادر عن الناطق الرسمي لألونروا كريس غانيس:
إن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) تشعر
بالقلق البالغ حيال التقارير التي تفيد بوقوع إطالق نريان كثيف من قبل السلطات األمنية السورية
داخل مخيم لالجئني الفلسطينيني يقع يف ضاحية الرمال واملناطق املحيطة يف الالذقية ،مبا يف ذلك
إطالق نريان كثيف من القوارب البحرية .وتفيد تقارير صادرة من عدة جهات بوقوع حاالت وفاة
وإصابات بني أوساط الالجئني الفلسطينيني ،وذلك عىل الرغم من أن رداءة وسائل االتصال تجعل
مسألة تأكيد العدد الحقيقي للوفيات واإلصابات أمراً مستحيالً.
إن األونروا تدين استخدام القوة ضد املدنيني .ونحن ندعو السلطات السورية ألن تصدر أوامرها
لقواتها األمنية مبامرسة أقىص درجات ضبط النفس وذلك استناد ًا للقانون الدويل ولضامن أن كافة
املدنيني ،مبن فيهم الالجئني الفلسطينيني .كام أننا نطالب أيضاً بإتاحة املجال للعاملني اإلنسانيني
بالوصول بشكل رسيع وميرس وذلك ليتمكنوا من تقديم العون للمصابني والجرحى .وإضافة لذلك،
فإننا نطالب مبنح األونروا حرية وصول ،ميرسة وذلك ليك تتمكن الوكالة من استئناف خدماتها
بالكامل يف املخيم الذي ترضر بشكل بالغ جراء االضطرابات.
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مقال ملحمود عباس حول الذهاب إىل األمم املتحدة ألخذ العضوية يف
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ملاذا نذهب إىل األمم املتحدة؟
محمود عباس
بالتعاون مع أشقائنا العرب ،وبدعم وتعاطف كاملني من أصدقائنا عىل املستوى الدويل ،أطلقنا
مبادرتنا بالتوجه إىل األمم املتحدة لنضع أمام هذه الهيئة الدولية األعىل شأناً القضية التي نشأت
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