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وحتى تنجح تلك املفاوضات ،ال بد لها من تحقيق أربعة أمور:
االتفاق بشأن حدود الدولتني عىل أساس خطوط  4يونيو  1967مع تبادل عادل لألرايض باالتفاق
بني الطرفني.
ثانياً ،الرتتيبات األمنية التي تحرتم السيادة الفلسطينية ،وتشري إىل انتهاء االحتالل ،وتحمي األمن
اإلرسائييل ،ومتنع ظهور اإلرهاب وتتعامل بشكل فعال مع التهديدات الجديدة والناشئة.
ثالثاً ،التوصل إىل حل عادل ومنصف وتوافقي لقضية الالجئني.
رابعاً ،تحقيق طموحات الطرفني بالنسبة للقدس .فمن خالل املفاوضات ،ال بد من التوصل لحل
لوضع القدس باعتبارها عاصمة مستقبلية للدولتني.
ٌ
أهداف ال تتعارض
ونعتقد أن أمن إرسائيل وتحقيق مطلب الفلسطينيني بإقامة دولة فلسطينية
مع بعضها .بل عىل العكس من ذلك ،فهي غايات تعزز بعضها بعضاً ،لكنها لن تتحقق يف ظل استمرار
بناء املستوطنات واعتداءات املستوطنني”.
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نص البيان الختامي للمجلس األعىل ملجلس التعاون
ما يتعلق بفلسطني يف ّ
الخليجي[ 327مقتطفات]
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صدر عن الدورة الثانية والثالثني للمجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية ،البيان
الختامي اآليت نصه:
().....
* الوضع العريب الراهن:
األوضاع يف األرايض الفلسطينية وتطورات النزاع العريب – اإلرسائييل:
استعرض املجلس األعىل مستجدات القضية الفلسطينية ،وأكد أن السالم الشامل والعادل والدائم
ال يتحقق إال بقيام الدولة الفلسطينية املستقلة ،عىل حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م،
وعاصمتها القدس الرشقية ،وطالب املجلس األعىل املجتمع الدويل باتخاذ موقف حاسم بإلزام
إرسائيل باالنسحاب الكامل من كل األرايض العربية املحتلة إىل خط الرابع من يونيو 1967م ،يف
فلسطني والجوالن العريب السوري املحتل ،واألرايض التي ما زالت محتلة يف جنوب لبنان ،واحرتام
القرارات والقوانني الدولية يف هذا الشأن.
وأدان املجلس األعىل قرار السلطات اإلرسائيلية بناء وحدات استيطانية يف القدس الرشقية،
والضفة الغربية ،وشق طريق لربط املستوطنات بالقدس املحتلة ،بهدف عزل املدينة املقدسة عن
محيطها الفلسطيني ،وتغيري طابعها الدميوغرايف ،واعترب ذلك الغياً وفقاً لقرارات الرشعية الدولية
ذات الصلة ،مؤكداً عىل أن القدس الرشقية خط أحمر ال يجوز االقرتاب منه ،مشدداً عىل أن هذه
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املامرسات تعد تحدي ًا إلرادة املجتمع الدويل ،وتكشف النوايا اإلرسائيلية املبيتة التي تثبت عدم
جديتها ،وعدم اكرتاثها لتلك الجهود الهادفة إىل تحقيق السالم.
قدر املجلس األعىل جهود منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) التي أمثرت
عن قرار قبول دولة فلسطني كاملة العضوية يف املنظمة ،باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون
الدويل ،وتعزز فرص السالم ،ونجاح املساعي الخرية للدول الراعية للسالم والتعايش.
وعرب املجلس األعىل عن دعمه لطلب دولة فلسطني قبولها عضواً يف األمم املتحدة ،باعتباره انتصاراً
للحق والعدالة ،والقانون والرشعية الدولية ،ودعامً لخيار السالم ،وتعزيزاً لفرص نجاح املفاوضات.
().....
* صدر يف الرياض – اململكة العربية السعودية –  25محرم 1433هـ /املوافق  20ديسمرب 2011م
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محرض اجتامع الفصائل الفلسطينية يف القاهرة حول املصالحة الوطنية
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آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني:
 –1تحت رعاية مرصية اجتمعت الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم  2011/12/20لبحث آليات تنفيذ
اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة يف .2001/5/4
 –2اتفق األطراف عىل أن تكون اآلليات التي تم التوصل إليها ملزمة للجميع وهي عىل النحو التايل–:
أوالً :منظمة التحرير:
 –3توافقت الفصائل عىل أن يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية خالل اجتامع لجنة
منظمة التحرير املنصوص عليها يف إعالن القاهرة  2005واتفاقية الوفاق الوطني  2011املقرر يوم
 2011/12/22والذي دعا إليه الرئيس /محمود عباس.
ثانياً :االنتخابات:
 –4توافقت الفصائل عىل األسامء املقرتحة للجنة االنتخابات املركزية وبحيث يتم عرض هذه األسامء
عىل الرئيس /أبو مازن إلصدار مرسوم رئايس بتشكيل اللجنة عىل أن يتم استبدال أي اسم من
األسامء املقرتحة يف حال اعتذاره وبالتوافق مع الفصائل ،من بني األسامء االحتياطية وهم:
– د .حنا نارص (الضفة الغربية)
– رامي الحمد الله (الضفة الغربية)
– يارس موىس حرب (غزة)
– مازن سيسامل (غزة)
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