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بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول متابعة العمل
لالعرتاف بعضوية فلسطني يف األمم املتحدة ،وإدانة قرار الحكومة
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عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن اجتامعاً لها يف
رام الله يوم الخميس .2011/9/29
وتم بحث التطورات األخرية وخاصة اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة وما رافقه من مواقف
ونتائج حيث توصل االجتامع إىل ما ييل:
أوالً –:التعبري عن االعتزاز والتقدير للخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس عباس عىل منرب
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،والذي عرب عن آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني ،ومعاناته
جيالً بعد جيل ،وعن تصميمه عىل نيل حريته واستقالله ،يف إطار نهوض شامل تشهده املنطقة يف
سبيل الكرامة والدميقراطية عرب هبات الربيع العريب والفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية أن هذه الوثيقة التاريخية مبا تضمنته من وضوح يف الرؤية والتزام
بقواعد الرشعية الدولية ،قدمت بشكل شامل أسساً متوازنة للتسوية العادلة التي تضمن األمن
والسلم يف املنطقة وعىل املستوى الدويل ،وأجابت عىل جميع القضايا املطروحة التي تشكل عقبات
فعلية أمام التسوية ابتداء من نهج التوسع واالستيطان اإلرسائييل الزاحف وخطط حكومة إرسائيل
لتعطيل كل الجهود الجادة الفلسطينية والعربية والدولية الساعية إىل إطالق عملية سياسية تستند
إىل مرجعية واضحة لعملية السالم.
ثانياً –:توجيه تحية حارة إىل شعبنا العظيم يف جميع أماكن تواجده ،لدعمهم الكامل ووقفتهم
العظيمة التي وجهت رسالة واضحة إىل العامل بأن املوقف السيايس الوطني الذي حملته القيادة
الفلسطينية هو موقف الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات ،ويعرب عن طموحاتهم وأحالمهم
بإقامة دولتهم الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف وعودة الالجئني إىل وطنهم.
وترى القيادة الفلسطينية أن الحملة الوطنية لدعم االعرتاف بدولة فلسطني  194وطابعها
الجامهريي والسلمي الشامل ،ومشاركة مئات اآلالف من أبناء شعبنا يف الوطن والشتات واملهاجر
فيها مع قوى واسعة عربية وشقيقة ودولية صديقة ،متثل أعىل درجات الوحدة الوطنية والشعبية،
وتؤكد أن قضية فلسطني تبقى يف مقدمة القضايا التي تلتف حولها شعوب املنطقة وقوى السالم
والحرية يف العامل.
ثالثاً –:تدين القيادة الفلسطينية بحزم قرار الحكومة اإلرسائيلية األخري ببناء  1100وحدة
استيطانية جديدة ،والذي يعرب عن تصميمها عىل مواصلة سياسة التوسع الوحيدة التي متثل حقيقية
برمجها [برامجها] وأهدافها دون لبس أو غموض .وليس الحديث اإلرسائييل امليلء بالزيف عن
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الرغبة يف مفاوضات برشوط مسبقة ،إال محاولة إلجراء هذه املفاوضات واستخدامها كغطاء ملواصلة
سياسة الضم الزاحف ولتقرير نتائج املفاوضات ومصري األرض الفلسطينية املحتلة سلفاً ومسبقاً عرب
االستيطان واستمراره.
إن هذا القرار االستيطاين الجديد وتوقيته يف أعقاب اجتامع الجمعية العامة وبيان اللجنة
الرباعية الدولية مبارشة ،إمنا جاء تأكيداً من إرسائيل عىل عدم استعدادها الحرتام اإلرادة الدولية
وأسس عملية السالم وقرارات الرشعية الدولية ،بل وسعيها الواضح إلحباط كل جهود املجتمع الدويل
من أجل إطالق عملية سالم جادة وذات أسس تستند إىل املرجعيات املعروفة.
وتستغرب اللجنة التنفيذية أن اللغة التي استخدمتها اإلدارة األمريكية والدول األوروبية يف إدانة
هذا القرار اإلرسائييل والذي يشكل كذلك تحدياً سافراً ملواقفهم وسياستهم ال ترقى إىل مستوى
الخطورة التي ميثلها عىل محمل الجهود الدولية إلعادة الحياة إىل املفاوضات وإحياء العملية
السياسية ،عدا عن كونه يشكل اعتداء واضحاً عىل أبسط قواعد القانون والرشعية الدولية مبعناها
الدقيق واملحدد.
إن القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد أنها ال ميكنها قبول إجراء مفاوضات تفتقد إىل أدىن حدود
املسؤولية والجدية يف ظل استمرار االستيطان وسلب األرض وإطالق العنان للمستوطنني يف تدمري
املمتلكات الفلسطينية وقطع األشجار واالعتداء عىل املساجد واملقدسات ،ويف شن حملة عنرصية
سافرة ضد الفلسطينيني كشعب وكيان ووطن.
رابعاً –:درست اللجنة التنفيذية بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية األخري ،حيث لحظت توافر عدد
من العنارص املشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة ملوضوعي
الحدود واألمن مبا ال يتجاوز ثالثة أشهر ،باالستناد إىل مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس األمن
الدويل وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية ورؤية الرئيس األمرييك باراك أوباما التي عرضها
يف خطابه يوم  19أيار املايض التي اعتربت حدود عام  1967أساساً للتفاوض والحل ،إضافة إىل اإلشارة
الواضحة إىل التزامات الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل يف خطة خارطة الطريق واالمتناع عن القيام
بأعامل استفزازية ،مام يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات االستيطانية بجميع أشكالها.
إن القيادة الفلسطينية وهي تؤكد التزامها بحل الدولتني عىل حدود عام  ،1967وحرصها عىل أن
تكون املفاوضات طريقاً للوصول إىل هذا الحل ،ترى أن عىل حكومة إرسائيل أن تلتزم بوضوح بجميع
األسس واملرجعيات الواردة يف بيان اللجنة الرباعية الدولية وخاصة فيام يتصل بوقف االستيطان
واالعرتاف بحدود عام  ،1967حتى ميكن انطالق املفاوضات املنشودة يف أرسع وقت.
خامساً –:تؤكد اللجنة التنفيذية رضورة مواصلة العمل للوصول إىل قرار عن مجلس األمن الدويل
لالعرتاف بعضوية دولة فلسطني يف األمم املتحدة ،وتدعو إىل إزالة أية معوقات أمام تحقيق هذا
الهدف يف أرسع وقت.
وتناشد اللجنة التنفيذية جميع الدول أعضاء مجلس األمن إىل التعامل اإليجايب مع هذا الطلب،
ألنه يعكس إدراكاً عميقاً لحق أسايس لشعب فلسطني طال أمد تجاهله وإنكاره واستجابة لرياح
الحرية التي أطلقها الربيع العريب ،وضامنة فعلية لسالم منطقة الرشق األوسط والعامل بأرسه.
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إن مسؤولية مجلس األمن الدويل إزاء األمن والسالم الدويل ،ال بد أن يتجسد االلتزام بها عرب قبول
عضوية دولة فلسطني ألن هذا هو املدخل الحقيقي نحو التسوية الدامئة واستقرار الرشق األوسط.
سادساً –:تؤكد القيادة الفلسطينية مساندتها إلرضابات األرسى يف سجون االحتالل ،وتدين جميع
أشكال العقوبات الجامعية والفردية ضد آالف املعتقلني واألرسى مبا فيها اإلجراءات العنرصية ضد
عدد من القادة الوطنيني األرسى ،وحرمان املعتقلني من أبسط حقوقهم مبوجب اتفاقية جنيف
الرابعة وسواها من املواثيق الدولية.
وسوف تتابع اللجنة التنفيذية بكل اإلرصار هذا األمر الهام والوطني وبالتعاون مع كل املؤسسات
الدولية املختلفة.
سابعاً –:بحثت القيادة الفلسطينية يف موضوع املصالحة الفلسطينية واستئناف اللقاءات التي
من شأنها اإلرساع يف خطوت تنفيذ بنود اتفاق املصالحة مبا ينهي االنقسام ويعزز الوحدة الوطنية.
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مقال لوليام هيغ حول الدولة الفلسطينية

261

 29أيلول /سبتمرب 2011
إن وقت التوصل إىل حل الدولتني آخذ بالنفاد .هذه هي املسألة الوحيدة التي اتفق عليها
الجميع يف كل النقاشات التي دارت حول عملية السالم يف الرشق األوسط يف األمم املتحدة األسبوع
املايض ،فأحداث الربيع العريب مل تزد املوضوع إال رضورة ،والرأي العام يف املنطقة ال يحتمل املزيد
من الفشل يف االستجابة لتطلعات الفلسطينيني الرشعية بطريقة تلبي االحتياجات اإلرسائيلية ،كام
أن هناك استياء متزايداً يف فشل الجهود الدولية منذ أوسلو يف الوقت نفسه ،فإن التوتر بني إرسائيل
وجريانها يف ازدياد مستمر ،خصوصاً مع تركيا ومرص ،والقادة املعتدلني يف كال الجانبني يتعرضون
لضغوط من قبل املتطرفني ،كم تستمر الهجامت الصاروخية من غزة عىل إرسائيل.
تتحمل جميع األطراف املسؤولية عن املأزق الحايل ،ففي حني تشجب اململكة املتحدة أي محاولة
لنزع الرشعية عن إرسائيل ،ينبغي عىل أصدقاء إرسائيل أن يشعروا بقلق أكرب إزاء تزايد عزلتها يف
املجتمع الدويل ،فالنشاط االستيطاين الذي يغري الحقائق عىل األرض يشكل عامالً كبرياً يف هذا،
فتوسيع املستوطنات هي عملية أحادية الجانب وغري قانونية مبوجب القانون الدويل ،وهي تفسد
الثقة بني الطرفني وتقوض املبدأ األسايس لألرض مقابل السالم ،لقد صوتنا لصالح قرار يف مجلس األمن
يف شباط يدين مثل هذه النشاطات االستيطانية ،من جانبهم ،أضاع الفلسطينيون فرصاً من أجل
السالم من خالل فرض مزيد من الرشوط للعودة إىل املفاوضات.
جاء الرئيس محمود عباس إىل نيويورك مؤكداً أنه ال يبحث عن املواجهة وسلط الضوء عىل
التقدم العظيم الذي أحرزه رئيس الوزراء فياض والسلطة الفلسطينية يف بناء مؤسسات الدولة ،وقام
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