الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

الوطنية ،ودع ً
ام للجهود الوطنية والعربية املبذولة إلنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة والوحدة
الوطنية ولغايات توفري األجواء لتحقيق ذلك ،وإلعطاء الفرصة للجنة االنتخابات املركزية الستكامل
الجاهزية إلجراء االنتخابات يف كافة محافظات الوطن ،وبناء عىل الصالحيات املخولة لنا ،وبناء عىل
ما تقتضيه املصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما ييل:
مادة ()1
تأجيل موعد إجراء االنتخابات املحلية يف املحافظات الشاملية املقرر بتاريخ 2011/10/22م إىل
حني توافر الظروف املناسبة إلجرائها يف كافة محافظات الوطن ،ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام
هذا القرار.
مادة ()2
عىل الجهات املختصة كافة ،كل فيام يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينرش يف الجريدة الرسمية.
صدر يف مدينة رام الله بتاريخ 2011/8/22 :ميالدية
املوافق /22 :رمضان 1432 /هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مذكرة رفعها مجموعة من املثقفني الفلسطينيني بخصوص املبادرة
224
الديبلوماسية الفلسطينية يف األمم املتحدة
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السادة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
السادة قادة الفصائل الفلسطينية
السادة قادة النقابات واألطر الجامهريية واملنظامت األهلية
مع التأكيد عىل أهمية املبادرة الديبلوماسية الفلسطينية يف األمم املتحدة ،ومن أجل نجاحها
يف تشكيل منعطف اسرتاتيجي يف ظل وصول املفاوضات الثنائية إىل طريق مسدود ،يستند إىل شق
مسار سيايس وكفاحي جديد ،عىل قاعدة تحقيق املصالحة الوطنية ،وإعادة االعتبار للتمثيل الوطني
يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية ،فإن هذه املبادرة يجب أن ترتبط بنقل القضية الفلسطينية بكل
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أبعادها وجوانبها إىل األمم املتحدة ،مبا يكفل الحفاظ عىل الحقوق الوطنية ،مبا يف ذلك تلك التي
تضمنتها قرارات األمم املتحدة منذ بدء الرصاع وحتى اآلن ،ويف مقدمتها القراران رقم  181و ،194مع
وجوب تحمل األمم املتحدة مسؤولياتها مبوجب ميثاقها ،وأن تجدد هذه املبادرة التأكيد عىل ما ييل:
شعب لديه حقوق وطنية وإنسانية أساسية ،أهمها حق عودة
 .1التأكيد عىل أن الفلسطينيني ٌ
الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم وممتلكاتهم التي رشدوا منها قرساً ،وحق تقرير املصري ،وحق
االستقالل الوطني والسيادة يف دولة مستقلة .هذه الحقوق معرتف بها من قبل األمم املتحدة كحقوق
غري قابلة للترصف ميلكها الشعب الفلسطيني ،ال سيام مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة
رقم  11 ،194كانون األول  ،1948وقرار الجمعية العمومية رقم  22 ،3237ترشين الثاين  .1974كام
أن حق تقرير املصري هو حق جامعي لكافة الفلسطينيني ،بغض النظر عن موقعهم الجغرايف.
 .2منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وتستمد
رشعيتها من الشعب يف الوطن واملنفى ،وهي الجهة املخولة باملطالبة بالحقوق الرئيسة للشعب
الفلسطيني .كام أنها كيان معرتف به بصفته املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني من قبل
جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ،مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة رقم ،3236
 22ترشين الثاين .1974
 .3إن منظمة التحرير الفلسطينية ،يف إطار دورها ومكانتها بصفتها املمثل الرشعي والوحيد،
مسؤولة عن حامية وتعزيز حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني ،ويف مقدمتها الحقوق غري القابلة
للترصف يف العودة كحق فردي وجامعي ،وتقرير املصري كحق جامعي للفلسطينيني يف كافة أماكن
تواجدهم.
 .4إن كافة املبادرات الدبلوماسية ،مبا يف ذلك مبادرة األمم املتحدة يف أيلول ،يجب أن تحافظ
عىل مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني يف
األمم املتحدة ،وأن تحمي وتعزز حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للترصف.
 .5وعليه ،فإن القيادة الفلسطينية ،عىل مستوى املنظمة والفصائل ،تتحمل املسؤولية التاريخية
عن اتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات لضامن بقاء منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي
والوحيد للشعب الفلسطيني يف جميع أماكن تواجده ،والحفاظ عليها يف األمم املتحدة يف أيلول
وما بعده ،وااللتزام بالشفافية وحق الرأي العام الفلسطيني باالطالع عىل كل القرارات والخطوات
السياسية التي تتعلق مبستقبله ،مبا يف ذلك مضمون أي مشاريع قرارات تتعلق باملبادرات الدبلوماسية
الفلسطينية يف األمم املتحدة.
أسامء املوقعني عىل مذكرة حول التوجه إىل األمم املتحدة
محمد أبو دقة – هاين املرصي– جميل هالل – طالل الرشيف – شعوان ج ّبارين – كرمة النابليس
محمد – أبو مهادي – خليل أبو شاملة – هند عواد – عريب الرنتاوي – أحمد الخالدي– ممدوح
العكر – وليد اللوح – منيب املرصي – محسن أبو رمضان – محمد املقادمة – معني رباين – محمد
حجازي – يرسي درويش – خليل شاهني – غزة – إبراهيم أبراش – عمر الشوييك – عبد الر ّزاق
التكريتي – بسام درويش – طالل عوكل – نادية حجاب – تيسري محيسن – هاين حبيب – نورا عريقات –
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نارص أبو العطا – أكرم العجلة – زياد أبو شاويش – كميل منصور – محمد العروقي – سامي أبو سلطان –
سامي أبو سامل – رجب أبو رسية – مأمون سويدان – محمد دهامن – زكريا محمد – أكرم
عطا الله – بشري بشري – ملى أبو عودة – ماجد كيايل – سمرية الناطور – عيل أبو شهال – سعد
عبد الهادي – حسن ج ّبارين – مأمون سويدان – فيحاء عبد الهادي – حافظ عمر – عصمت قزمار –
أنطوان شلحت – عوض عبد الفتاح – إبراهيم الشقاقي – أحمد يعقوب – عصام يونس – أكرم
سلهب – أنس أبو عون – تيسري نرص الله – زينب الغنيمي – عصام اليامين – إسامعيل الزابري –
هيثم الزابري – مازن املرصي – نديم روحانا – حازم أبو هالل – سامية بامية – رامي صائغ – سائد
أبو حجلة – محمد مسعود – نادية أبو نحلة – عبد الله النجار – رميا ترزي.
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مقابلة مع محمود عباس حول استحقاق عضوية الدولة الفلسطينية يف
األمم املتحدة[ 225مقتطفات]
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نبدأ بالحدث املرتقب وهو استحقاق عضوية الدولة الفلسطينية يف األمم املتحدة الذي يتأرجح
بني متريره عرب مجلس األمن ،وبالتايل االصطدام بالفيتو األمرييك ،أو إقراره عرب التصويت
يف الجمعية العامة ..من وجهة نظركم ما هو الخيار األنسب وما هي احتامالت الفشل
أو النجاح؟
الخيار األنسب هو ما ذكرته لجنة املتابعة العربية يف اجتامعها األخري يف الدوحة والتي قالت
إنه ال بد من الذهاب إىل األمم املتحدة من أجل الحصول عىل دولة كاملة العضوية يف املنظمة
الدولية وعاصمتها القدس الرشيف عىل أساس حدود  ،1967هذا هو الحل األفضل.
ولكن الحصول عىل العضوية الكاملة ال بد أن مير عرب مجلس األمن؟
اآلن هناك إجراءات يف مجلس األمن ،ولكن هذا كله سيتوضح أكرث وأكرث يف األيام القادمة ،مبعنى
أننا نريد الذهاب إىل مجلس األمن وإىل الجمعية العامة ألن املفاوضات أغلقت أبوابها ،وإذا
فتحت أبواب املفاوضات برشوط نحن نقبلها فاملفاوضات أوىل ،أما اآلن فالخيار هو مجلس األمن
بعد أن أغلقت أبواب التفاوض.
وكيف تتوقعون أن تتم األمور يف األمم املتحدة من خالل اتصاالتكم التي أجريتموها يف الفرتة
املاضية ،وهل ستكون يف صالحكم؟
كام تعلمون بلغ عدد الدول املعرتفة بنا حتى اآلن  122دولة ورمبا تصبح قريباً  128دولة من
أصل  192دولة ،وعندها سيكون لدينا إن شاء الله اعرتاف بحدود الثلثني.
واملسألة واضحة ومحسومة بهذا الشكل ..هناك طبعاً دول ليست معرتفة بنا ولكن متثيلنا لديها
عالٍ جداً مثل دول أوروبا الغربية كإسبانيا وإيرلندا والدمنارك وهولندا ..كل هذه الدول رفعت
متثيلنا لديها إىل مستوى بعثة ولكن مل تعرتف بنا كدولة مستقلة إىل اآلن.
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