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رسالة من أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،صائب عريقات،
إىل وزير اخلارجية األملاين ،هايكو ماس ،يدعو فيها أملانيا إىل حماسبة

االحتالل واملساهمة يف االنتصاف لضحاياه

رام الله2019/5/20 ،

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة إىل وزير
اخلارجية األملاين هايكو ماس ،أعرب فيها عن خيبة أمله وحزنه العميقين بشأن البيان املضلل
الذي أصدرته وزارة اخلارجية األملانية ،والذي "يهنئ به إسرائيل بمناسبة مرور  70عاماً على
انضمامها إىل هيئة األمم املتحدة ،ويعرب عن قلق احلكومة األملانية من انتقاد األمم املتحدة غير
الالئق وتعاملها املنحاز ضد إسرائيل ،وعدم قبول أملانيا بأية معاملة غير عادلة إلسرائيل يف
املنظمة الدولية ودعم مصاحلها املشروعة".
وطالب عريقات ،وزير اخلارجية بالوقوف إىل جانب تعزيز احترام القانون الدويل ووضع حد
للحصانة اإلسرائيلية ،وذكّره بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،273قرار قبول إسرائيل يف
األمم املتحدة ،مشيراً إىل أن القرار يشدد على أن عضوية إسرائيل كانت مشروطة بتنفيذ ميثاق
األمم املتحدة ،وكذل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  194املؤرخ بـ  11كانون األول/
ديسمبر " 1948حق عودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم" ،مع مراعاة التصريحات والشروح
التي أدىل بها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية اخملصصة لضمان امتثال إسرائيل
للقرارات املذكورة سابقاً.
وقال يف رسالته" :بعد أكثر من  70عاماً ،مل تنفذ إسرائيل بعد التزاماتها املعلنة يف القرار ،237
بما يف ذل إعمال حق الالجئين الفلسطينيين على النحو الذي أكده القرار  ،194وال تزال تواصل
عدم احترام القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة .لكن على األقل ،يجب أن أقول إنني أتفق مع
بيان بأن "إسرائيل ما زالت تُنتقد بشكل غير الئق" ،بالفعل إنه ال يتم انتقاد إسرائيل بما فيه
الكفاية ،حيث أن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشكل ممنهج بعد أكثر من
 70عاماً ال يزال متواصالً وقد أطال أمد حالة عدم االستقرار يف املنطقة بأسرها".
وأضاف" :بدالً من الترويج للمزيد من سياسة اإلفالت من العقاب على اجلرائم واالنتهاكات
اإلسرائيلية املوثقة جيداً ،فإنه يجب على اجملتمع الدويل حتمل مسؤوليته وحماسبة إسرائيل .إن
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فلسطين تؤمن بقوة بقيمة استخدام األدوات الدبلوماسية والقانونية لتعزيز قضية السالم .لكن مع
األسف ،تواصل إسرائيل ،سلطة االحتالل ،وعدد قليل من الدول الضغط من أجل عدم استخدام
األدوات السلمية املتاحة لفلسطين ،بما يف ذل عدم نشر قائمة الشركات املتواطئة مع االستيطان
والتي تنتفع من االحتالل اإلسرائيلي غير املشروع وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة رقم  36/31بتاريخ  24آذار عام ."2016
وختم قائالً "نأمل أن تسهم أملانيا بتحقيق العدالة لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل
وقرارات األمم املتحدة ،إذ ستبقى سياسات إسرائيل املستمرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني
املشروعة تُثار يف األمم املتحدة ،ولكن بمجرد ما تتوقف إسرائيل عن انتهاك التزاماتها وتنعم
فلسطين باحلرية من االحتالل لن تكون هناك حاجة لطرح مثل هذه القرارات يف املنتديات
الدولية".
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

