
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

  أكد أن الفلسطينيين ال يستطيعون االنتظار إىل ما ال نهاية

دولة أجنزنا شروط إقامة : حممود عباس يف مقال للنيويورك تايمز
  فلسطين

  

رئيس السلطة  كتبهينشر املوقع اإللكتروين ملؤسسة الدراسات الفلسطينية املقال الذي 
األميركية " ورك تايمزنيوي"بشكل خاص لصحيفة ) أبو مازن(الفلسطينية حممود عباس 

  .2011أيار  17ونشرته يف عددها الصادر بتاريخ 

 
 :فيما يلي نص املقال

  
على النزوح من بيته يف مدينة  اًقبل ثالثة وستين عام اًربيع 13أجبر فتى فلسطيني يبلغ من العمر 

لتي وزعت على واتخذ هذا الفتى مأوى له يف خيمة من اخليام ا. اجلليل مع عائلته إىل سورياصفد يف 
وعلى الرغم من أنه وعائلته حلموا على مدى عقود طويلة بالعودة . وا من فلسطينالالجئين الذي قدم

إن . من أبسط حقوق اإلنسان األساسية عدالذي ي من هذا احلق مواىل بيتهم وأرض وطنهم، إال أنهم حرإ
  . قصتي أنا قصة هذا الفتى، كما هو حال الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، هي

الذكرى  وهي -  دنا من أرضنا وتشريدنا منهايف هذا الشهر الذي نحيي فيه ذكرى سنة أخرى من طر
ففي شهر : ث باألملللتشب فلسطيني ما يدعوهال لدى الشعب الما يز -  يها بالنكبةالتي نسم

مم املتحدة ، سوف نطلب من أسرة اجملتمع الدويل وأمام اجلمعية العامة لألاملقبلسبتمبر /أيلول
كامل العضوية يف  وقبول دولتنا العتيدة كعضو 1967االعتراف بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 

  . هيئة األمم املتحدة

ائيلي اجلاثم على يتساءل الكثيرون عن قيمة هذا االعتراف يف الوقت الذي يتواصل فيه االحتالل اإلسر
من بالقيمة ومع ذلك، فنحن نؤ. عريضها للخطرم وتهمنا آخرون بتقويض عملية السالوقد ات. أرضنا

بمن فيهم أولئك الذين  -  الهائلة التي تنطوي عليها إقامة دولتنا العتيدة جلميع أبناء شعبنا الفلسطيني
  . حتالل واملقيمون يف الشتاتأرض الوطن والذين يعيشون حتت اال يقيمون على

يف اجلمعية  فيه قضية فلسطين باهتمامٍ مركزي حظيت ية أن نستذكر بأنه يف آخر مناسبةمن األهم
ن فيما إذا كان يجب تقسيم وطننا ح على اجملتمع الدويل يكمرلألمم املتحدة كان السؤال الذي طالعامة 

، أصدرت اجلمعية العامة توصيتها وأجابت باملوافقة على 1947سبتمبر /ويف شهر أيلول. إىل دولتين
  . هذه املسألة
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د العرب الفلسطينيين من بيوتهم وديارهم بعد ذلك بفترة وجيزة على طر الصهيونيةدمت العصابات أَق
وحينها تدخلت اجليوش فترة، قام بعد إسرائيل التي ستدولة الساحقة لليهود يف  الغالبيةلضمان 

 وقد كان أبناء. املزيد من أبناء الشعب الفلسطينيندالع املزيد من احلروب وتهجير اذلك  عوتب. العربية
ا للقتل واإلصابة على يد قوات دوا من وطنهم هم من تعرضوراملواطنين الفلسطينيين الذين ط هؤالء

ممارسة  ،رمزية عندما حاولوا، وإن بصورة )2011 أيار 15( حتالل اإلسرائيلية يوم األحد املاضياال
  . حقهم يف العودة إىل ديار آبائهم وأجدادهم

عيد دقائق من اإلعالن عن إنشاء دولة عترافها بالدولة اإلسرائيلية با ركيةيمنحت الواليات املتحدة األم
ز جملا ين اًل الوعد بإقامة دولة فلسطين قائمزاويف املقابل، ما  ،1948مايو /أيار 14إسرائيل يف يوم 

  .بعد

يس ، ولقانونياً  اًأمر هعتباراطريق أمام تدويل النزاع بنضمام فلسطين لهيئة األمم املتحدة الاسيمهد 
ضد إسرائيل لدى مؤسسات األمم  الشكاوىد الطريق أمامنا ملتابعة كما سيمه. سياسي جمرد أمر

  . أة بموجب املعاهدات ذات الصلةشاملتحدة وهيئات حقوق اإلنسان وحمكمة العدل الدولية املن

ية سياسية؛ أو مسرح اف بدولتنا العتيدة على أنه حيلة أو مراوغةال يجوز النظر إىل سعينا لنيل االعتر
فقد ضحى الكثير من أبناء شعبنا رجاالً ونساءً بحياتهم لهذا الوطن من أجل احلرية والكرامة 

ى لنا من أرض العيش بحرية يف ما تبقنذهب اليوم إىل األمم املتحدة لكي نضمن حقنا يف . واالستقالل
ائيل مع دولة إسر سنة 20كنا نتفاوض على مدى ). منها% 22والتي ال تزيد عن (فلسطين التاريخية 

لسطيني أن ينتظر إىل ما ال نهاية، ال يستطيع الشعب الف. من إقامة دولتنا دون أن نقترب ولو قيد أنملة
توطنين إىل الضفة الغربية حتالل اإلسرائيلية إرسال املزيد من املسواصل فيه قوات االيف الوقت الذي ت

م أبناء شعبنا من الوصول إىل معظم أراضيهم وأماكنهم املقدسة، وال سيما القدس راحملتلة وحت
فلم تفلح الضغوط السياسية وال الوعود التي قطعتها الواليات املتحدة . الشرقية، عاصمة دولة فلسطين

  . ها عن وقف نشاطها االستيطاينينمنحها املكافآت يف ثإلسرائيل ب

ه بب فشل هذه املفاوضات، إىل التوجتنا مضطرين، بسولكننا ب. األولاوضات هي خيارنا ما تزال املف
سلمية  ى الفرصة األخيرة املتبقية للتوصل إىل نهايةإىل اجملتمع الدويل ملساعدتنا يف احملافظة عل

ا يف هذا ال غنى لنا عنه الوحدة الوطنية الفلسطينية خطوة تمثل. وعادلة للنزاع العربي اإلسرائيلي
أن يكرره خالل هذا  عياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وما يتوقح به بنيامين نتنبخالف ما يصرو. املضمار

األسبوع أثناء زيارته إىل واشنطن، فإن االختيار ال يكمن بين الوحدة الوطنية الفلسطينية والسالم مع 
وتوسيعها على إسرائيل؛ وإنما يكمُن هذا االختيار بين حلّ الدولتين واالستيطان وبناء املستوطنات 

  . أرضنا

التي  على الرغم من احملاوالت التي تبذلها إسرائيل ملنعنا من االنضمام لعضوية اجملتمع الدويل
لنا إلقامة دولتنا املستقلة والتي تنص عليها ي تؤهة الشروط التنا بكافيانتظرناها طويالً، فقد أوف
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فالسكان . د حقوق الدول وواجباتهاوحتد 1933ت يف عام عقاتفاقية مونتفيدو، وهي املعاهدة التي و
هم يف بحق اًوتكرار اً الذين اعترفت األمم املتحدة مرارالدائمون على أرضنا هم أبناء الشعب الفلسطيني، 

كما . 2004تقرير مصيرهم، واعترفت بهم كذلك حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف عام 
، على الرغم من 1967يشكل األراضي الواقعة ضمن حدود عام  يعترف اجملتمع الدويل بإقليمنا على أنه

  . وقوعها حتت نير االحتالل اإلسرائيلي

مع دول أخرى، ولنا سفارات وبعثات وفضالً عما تقدم، فنحن نملك القدرة على الدخول يف عالقات 
 واالحتاد هذا وقد أشار البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. دولة 100يف ما يقرب من  دبلوماسية

د جاهزيتنا واستعدادنا يؤك من التطور والكفاءة على نحو بي إىل أن مؤسساتنا باتت على قدراألورو
لكن  ،حتالل اجلاثم على صدورنا املعيق الرئيسيوللوصول اىل هدفنا يبقى اال. إلقامة دولتنا املستقلة

  . تقلةهذا ال يمنعنا من اعتراف األمم املتحدة بالدولة الفلسطينية املس

للسالم، وهي تلتزم بحقوق اإلنسان  إن دولة فلسطين عاقدة العزم على أن تكون دولة حمبة
سوف تكون دولتنا . املتحدةوالديموقراطية وسيادة القانون واملبادئ التي يرعاها ميثاق األمم 

 للتفاوض حول كافة القضايا إىل عضوية هيئة األمم املتحدة،  مستعدة وجاهزة، حاملا ننضم
ومن جملة القضايا التي ستركز عليها هذه املفاوضات . ئيلاجلوهرية يف النزاع القائم بيننا وبين إسرا

الصادر عن اجلمعية  )194(عادل لقضية الالجئين من أبناء شعبنا بناء على القرار  التوصل إىل حل
  . 1948العامة لألمم املتحدة يف عام 

يف هيئة  عضو ت من موقفها الذي يقضي بأنها دولةوسوف تدخل دولة فلسطين يف هذه املفاوضا
 اً مهزوم خرى، وليس باعتبارنا شعباًأ وتخضع أراضيها لالحتالل العسكري من قبل دولة األمم املتحدة

  . تفرض عليه يبدي استعداده لقبول أية شروط

اتنا وآمالنا عم إلينا يف مسعانا نحو حتقيق تطلإننا ندعو الدول الصديقة واحملبة للسالم لالنضما
ومن خالل دعم انضمامها إىل  1967الوطنية من خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

اجملتمع  ل والكرامة ألبناء شعبنا ما مل يفولن يكون هناك مستقبل لألم. عضوية هيئة األمم املتحدة
ضية الالجئين لق عادل وما مل يضمن حتقيق حل لوعد الذي قطعه لنا قبل ستة عقودالدويل با

  . الفلسطينيين

  حممود عباس
  16/5/2011رام الله، 

  
  ")وفا"نكليزية لوكالة األنباء الفلسطينية الترجمة عن اإل(



 

 
 

  
، وال الدراسات الفلسطينية ؤسسةالدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة مل مؤسسة

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . إدارة املؤسسةيمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

  ipsbrt@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


