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  לכבוד 
  שר ההסברה והתפוצות        שר החוץ 

  יואל אדלשטיין        אביגדור ליברמן
  6587118-02: בפקס      5303506-02: בפקס

  

  , שלום רב

  ם על מדינה פלסטינית" לקראת ההצבעה באוכםחומר הסברה לשימוש

  

לכם אנו שולחים , ברהמדינה לא חלקבל מעמד של כדי ם "אועצרת הכללית של הפניית הפלסטינים ללקראת 

חומר הסברה חשוב שיכול לסייע להרים את קרנה של ישראל בעולם ולשפר את מעמדה הבינלאומי של מדינת 

  . ישראל

אשר אינה מעוניינת , היא מדינה שוחרת שלום, כמו גם רוב רובם של תושביה, כולנו מסכימים כי מדינת ישראל

ם "ההצבעה באו . ליום שבו נוכל לחיות בשלום עם שכנינובהמשך הסכסוך או בשליטה על עם אחר ומייחלת

כמדינה החפצה בשלום , ולהציג את ישראל כפי שהיא, היא הזדמנות חשובה להדגיש את המסר הזה בעולם

  . ולא כפי שמבקשים לצייר אותה לעתים כמחרחרת מלחמה

  

מדינה פלסטינית לצד מדינת קו ההסברה הנכון לישראל הוא קו אשר מקבל בחום את רעיון הקמת , לשם כך

מאחר את נוסח הצעת הפלסטינים יש לראות כהישג ישראלי . ם" ורואה בעין יפה את ההצבעה באוישראל

שלילת השאיפה ההסטורית סטורית גם בגבולות מדינת ישראל ובהכרה השאישור תוכן ההצעה מהווה למעשה 

  .  הפלסטינית למחיקת ישראל מעל המפה

אותו ניתן להעביר למשלחות הישראליות בעולם ולעשות בו , מומלץ" דף מסרים"ם אנו מצרפים לנוחותכ

  . שימוש על מנת לשפר את מעמדה הבינלאומי של ישראל

  

ב אינה "ובמקרה זה ארה (בין כה וכה צפויה ההצעה להתקבל ברוב גדול, ם"חשוב לציין כי לפי המצב באו

 כאשר ,היא תמצא את עצמה מבודדת,  להצעהתנגדבמידה שמדינת ישראל תבחר לה. )יכולה להטיל וטו

זהו מסר מסוכן . בשלוםהמסר שיתקבל בעולם הוא כי ישראל מתנגדת לפתרון של שתי מדינות ואינה חפצה 

    .  למנוע אותוביותר שיש

 בכך ניתן לצמצם את הנזק, תחליט ממשלת ישראל שלא לתמוך בפנייה הפלסטיניתחשוב לציין שגם אם 

 עולה בקנה אחד עם להדגיש כי המהלךעדיין חשוב , בכל מקרה.  ישראל תימנע מתמיכה,ה נגדשבמקום הצבע

  . עמדות ישראל

  

  ,בברכה

  

  ל שלום עכשיו"מ מזכ"מ, חגית עופרן

  

  02-5304382: בפקס, דני איילון, סגן שר החוץ: העתק
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  ם להכרה כמדינה לא חברה"דף מסרים על פניית הפלסטינים לאו

  ות ישראל בעולםלשימוש נציגוי

  

ממשלת ישראל קראה וממשיכה לקרוא להסכם .  גדולם יש להציג כהישג ישראלי"את המהלך הפלסטיני באו

 ,כמו כן. מאמצת גישה זו של ממשלת ישראל וההחלטה ,מ"של שתי מדינות לשני עמים המבוסס על מו

ראל ההסטורית והיא מעניקה מעידה על הויתור של הפלסטינים על השאיפה להשתלט על כל ארץ ישההחלטה 

   . בגבולות ישראל ובירושלים כבירת ישראל,לראשונה בהסטוריה, הכרה בינלאומית

  : רים להדגשה במסגרת ההסברה בנושאלהלן כמה מס

  

 מעוניינים נואינ,  שנכפה עלינומעוניינים בהמשך הסכסוךאיננו . דינת ישראל ותושביה הם חפצי שלוםמ •

 . ייחלים ליום שבו נוכל לחיות בשלום עם שכנינומואנו על עם אחר לשלוט 

 כמו גם  עמדת ממשלת ישראל.פתרון של שתי מדינות לשני עמים הוא הפתרון הרצוי לישראל •

ניתן . התחייבויותיה הבינלאומיות היא כי הסכסוך יסתיים בהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל

 : אילןנאום בר ראש הממשלה נתניהו בלהשתמש בציטוט היפה של 

ולא לכפות עליהם את הדגל שלנו או את , לא לנהל את חייהם, אנחנו לא רוצים למשול בהם

, בחזון השלום שלי חיים בארץ הקטנה שלנו שני עמים חופשיים זה בצד זה .התרבות שלנו

ואיש מהם אינו . ההמנון שלו והשלטון שלו, לכל אחד הדגל שלו .בשכנות טובה ובכבוד הדדי

  .מאיים על הביטחון ועל הקיום של שכנו

הצעת ההחלטה שהגישו .  במפורש כי נושאי הליבה ייקבעו במשא ומתןקובעתם "ההחלטה באו •

 ומתן ייקבעו במשא, כמו גם יתר נושאי הליבה, הפלסטינים קובעת במפורש כי גבולות המדינה הפלסטינית

 .עם הפלסטינים להסכם של שתי מדינותממשלת ישראל קראה וממשיכה לקרוא למשא ומתן . בין הצדדים

  : ניתן לצטט מנוסח הצעת ההחלטה שהגישו הפלסטינים

 להשגת הסדר שלום  [...]מ"העצרת הכללית מדגישה את הדחיפות שבחידוש והאצת המו"

   "לים שיפתור את כל נושאי הליבהבר קיימא וכולל בין הפלסטינים והישרא, צודק

ם היא מהלך "פניית הפלסטינים לאו. המהלך תואם את רוח הסכמי אוסלו ושאר ההסכמים הבינלאומיים •

היא עולה , כיוון שכך. אשר משאיר את כל פרטי הסדר הקבע למשא ומתן בין הצדדים, הצהרתי בלבד

הקבע והקמת המדינה הפלסטינית ייקבעו אשר קבעו במפורש כי הסדר בקנה אחד עם רוח הסכמי אוסלו 

 . מ בין הצדדים"במו

 1948-מאז הקמת מדינת ישראל ב. בגבולות ישראל, לראשונה בהסטוריה, ם מהווה הכרה"ההחלטה באו •

בהצעת ההחלטה שהגישו הפלסטינים . שהכיר רק בגבולות הצעת החלוקה, י העולם"גבולותיה לא הוכרו ע

עם ' 67על בסיס קוי ... לצד ישראל "ינית שתוכר כמדינה לא חברה תהיה נאמר במפורש כי המדינה הפלסט

 . כך שלמעשה מדובר בהכרה הסטורית בגבולות ישראל, "מ על הסדר הקבע"תיקונים שייקבעו במו
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הפלסטינים כוללים בנוסח ההחלטה את ההכרה בירושלים . ההחלטה מכירה בירושלים כבירת ישראל •

 . ואת הצורך לפתור את מעמדה של העיר במשא ומתן, שתי מדינותכבירה של 

ם "האו. חותמת בינלאומית לכךמעניקה  ו1948תיק ההחלטה מהווה ויתור הסטורי של הפלסטינים על  •

. מ בין הצדדים"עם תיקונים שייקבעו במו' 67עומד להכיר בפלסטינים כמדינה לא חברה על בסיס גבולות 

 ועל שאיפתם למחוק '67של הפלסטינים על כל תביעה מעבר לקוי זוהי למעשה הכרה בינלאומית בויתור 

, ממנהיגי החמאס בעזה, זהאר-בהקשר זה ניתן להשתמש בציטוט מדברי מחמוד א. את ישראל מעל המפה

עיתון  (".48חותם רשמי לוויתור על אדמות "ם והדגיש כי היא מהווה "שהביע את התנגדותו לפנייה לאו

 ). 25/11/12, אלקודס

יוזמת הליגה הערבית שבה הצעת ההחלטה שהגישו הפלסטינים כוללת אימוץ . מוץ היוזמה הערביתאי •

.  מדינות ערב לכונן שלום עם ישראל כאשר יושג הסכם שלום של שתי מדינות לשני עמים22התחייבו 

 . אימוץ זה מבטיח את תמיכת מדינות ערב במהלך וכן שינוי אסטרטגי במזרח התיכון לטובת ישראל

ינצלו את מעמדם כמדינה לא הפלסטינים מהאפשרות שמדינת ישראל אינה חוששת  .בית הדין הבינלאומי •

בראש ובראשונה משום שמדינת ישראל היא . לבית הדין הבינלאומיחברה ויגישו תביעות נגד ישראל 

גם היום ממילא מגישים , שנית. אשר מכבדת את כל החוקים והאמנות הבינלאומיות, מדינת חוק

במעמד , ולבסוף. הפלסטינים תביעות שונות בבית הדין הבינלאומי נגד ישראלים באמצעות מדינות אחרות

ובמידת , הפלסטינים עלולים להיות חשופים לתביעות מצד ישראל או גורמים אחרים, של מדינה לא חברה

 .  ישראל תשקול לפנות לבית הדין הבינלאומי, הצורך

 

 


