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وثيقة رقم 198:

السفرية روزماري  الدامئة يف مجلس األمن  املندوبة األمريكية  نائبة  كلمة 
ديكارلو حول الوضع يف الرشق األوسط198

26 متوز/ يوليو 2011

بيان صحفي

بعثة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة

26 متوز/ يوليو 2011

كلمة السفرية روزماري ديكارلو نائبة املندوبة األمريكية الدامئة ضمن مناقشة مجلس األمن الدويل 
املفتوحة للوضع يف الرشق األوسط

شكراً لك السيد الرئيس، وإنه لرشف أن نحظى بك، السيد الوزير هوير، رئيساً للمجلس. وشكراً 
للمنسق الخاص سريي عىل ما أطلعتنا عليه اليوم. 

الفلسطيني.  اإلرسائييل  للنزاع  ومنصف  عادل  بحل  ملتزمة  املتحدة  الواليات  إن  الرئيس،  السيد 
الرئيس أوباما رؤيا شاملة للسالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني. وأشار  أيار/ مايو املايض عرض  ويف 
إىل أنه “يف الوقت الذي تتخلص فيه شعوب الرشق األوسط وشامل أفريقيا من أعباء املايض، تصبح 
االندفاعة نحو التوصل إىل سالم ينهي النزاع ويسوي كل املطالب أكث استعجاالً وإلحاحاً أكث من أي 
وقت مىض. “وقد أرست كلمة الرئيس أساساً متيناً ملفاوضات املستقبل، ولقيت كلامته تأييدًا شديداً 

من املجتمع الدويل. 

فيه  تحل  أن  يكن  الذي  الوحيد  فاملكان  الوقت.  طوال  ورصيحة  واضحة  حكومتي  كانت  لقد 
مسائل الوضع النهايئ، مبا فيها الحدود واألرض، هو املفاوضات بني الطرفني —وليس املنتديات الدولية 

كاألمم املتحدة. 

السيد الرئيس، إن من واجبنا جميعاً أن نتأكد من أن أعاملنا تساعد يف دفع عجلة جهود السالم 
إىل األمام. ولذا كان اهتاممنا منصباً عىل التشجيع عىل التعاطي املبارش بني الطرفني عىل أساس كلمة 

الرئيس أوباما. 

ونحن ال نزال مستمرين يف دعمنا لجهود السلطة الفلسطينية الهامة لتعزيز االقتصاد الفلسطيني 
وتنمية اإلمكانيات والحرفية املهنية لقواتها األمنية وبناء املؤسسات الالزمة لقيام الدولة. 

والرخاء  السالم  تحقيق  من  الفلسطينيون  القادة  يتمكن  لن  أوباما،  الرئيس  أوضح  كام  ولكن، 
القادة  عىل  يجب  كام  والرفض.  اإلرهاب  إىل  سبيل  سلوك  عىل  مرصة  حامس  ظلت  طاملا  لشعبهم 

أن  حامس  عىل  وينبغي  العنف.  عىل  التحريض  ملكافحة  إضافية  خطوات  يتخذوا  أن  الفلسطينيني 

 تطلق فوراً وبدون أي رشوط رساح جلعاد شاليط الذي مر اآلن أكث من خمس سنوات عىل معاناته

يف األرس. 
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الدورة  افتتاح  قبل  األوسط  الرشق  عن  املفتوحة  مناقشتنا  أيام  آخر  هو  اليوم  الرئيس،  السيد 
القادمة للجمعية العامة لألمم املتحدة. وينبغي أال يساور أحداً أي شك يف أن التدابري الرمزية لعزل 
إرسائيل يف األمم املتحدة يف أيلول/ سبتمب لن تخلق دولة فلسطينية مستقلة. والواليات املتحدة لن 

تؤيد حمالت انفرادية من طرف واحد يف األمم املتحدة يف أيلول/ سبتمب أو يف أي وقت آخر. 

الطرفني ذاتيهام.  املتبادل بني  باالتفاق  إال  للبقاء  قابل  اتفاق دائم للسالم  التوصل إىل  فال يكن 
ومن خالل املفاوضات الجادة املسؤولة فقط يستطيع الطرفان تحقيق أهدافهام املشرتكة يف وجود 
التي تعيش جنباً إىل جنب يف سالم وأمن مع دولة  اليهودية اآلمنة  دولتني لشعبني، إرسائيل الدولة 

فلسطني املستقلة واملتالصقة جغرافياً والقابلة للحياة. 

إن هذا هو الهدف. وهذه هي الرؤيا. ولكن ال توجد طرق مخترصة. ولذا نحن ندعو كل الدول 
األعضاء مرة أخرى إىل أن تشجع الطرفني عىل اتخاذ التدابري البّناءة لتعزيز السالم – وتجنب األعامل 
فوق  الرمزية  اإلغرءات  تضع  أو  املفاوضات  بنتيجة  سلفاً  وتجحف  الثقة  تقوض  أن  شأنها  التي من 

مرتبة العمل الجاد للتوصل إىل اتفاق. 

دعني أكرر التأكيد أيضاً عىل أننا، كأي حكومة أمريكية أخرى عىل مدى عقود من الزمن، ال نقبل 
رشعية النشاط االستيطاين اإلرسائييل املستمر. ومصري املستوطنات القامئة يجب أن يبّت به الطرفان 
ومحاكمة  لردع  جهودها  تواصل  أن  إرسائيل  عىل  ويجب  األخرى.  النهايئ  الوضع  قضايا  جانب  إىل 

مرتكبي العنف املتطرفني ضد الفلسطينيني. 

السيد الرئيس، اسمح يل بتطرق مقتضب إىل الوضع يف غزة. 

إن مصادرة األسلحة املتطورة التي كانت يف طريقها إىل غزة، عالوة عىل إطالق الصواريخ وقذائف 
بأن إلرسائيل  تذّكرنا  أن  يجب  القلق،  إىل  والداعية  إرسائيل،  عىل  غزة  من  األخرية  اآلونة  يف  الهاون 

مصالح واضحة وأمنية مرشوعة مستمرة بالنسبة للُشحنات املتجهة إىل غزة. 

ومع أن إرسائيل خففت من القيود عىل حركة البضائع وتنقل الناس من غزة وإليها، فإنه يلزم 
عمل املزيد. فأهايل غزة العاديون ال تزال لهم احتياجات إنسانية فعلية. ولذا نحن نعمل بشكل وثيق 
مع إرسائيل ومجتمع املانحني الدوليني والسلطة الفلسطينية إليصال املساعدات الرضورية امللحة إىل 
أهايل غزة. ونحن مستمرون يف حث أولئك الذين يريدون إرسال مساعدات عىل استخدام القنوات 
يف  الفلسطينية  اإلنسانية  االحتياجات  وتلبية  املرشوعة  األمنية  إرسائيل  الحتياجات  املوجودة ضامناً 

نفس الوقت. 

السيد الرئيس، دعني أقول كلامت قليلة عن األزمة القامئة يف سورية. فقد وجد العامل إلهاماً يف 
العاملية. فرد  البالد للمطالبة بحقوقهم  الشوارع يف أرجاء  الذين نزلوا إىل  شجاعة وسلمية املحتجني 

النظام بالعنف والوحشية واالعتقاالت الجامعية. 

لكن الجيل هو أن سورية سائرة نحو نظام سيايس جديد يشكله الشعب السوري وتستمد فيه 
الحكومة رشعيتها من موافقة املحكومني. والتحول إىل الديقراطية جار اآلن. قد يحاول الرئيس األسد 

تأخريه، لكنه لن يستطيع إيقافه، ولن تعود سورية أبداً إىل سابق عهدها. 
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وديقراطية  موحدة  بسورية  السوري  الشعب  مطالب  تاماً  تأييداً  تؤيد  املتحدة  الواليات  إن 
املواطنني  لكل  الحامية  املساواة يف  ويوفر  األساسية  الحريات  يحرتم  ومتثيلية وبحكم جامع مشتمل 
مبوجب القانون بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الجنس. ولذا ندعو الحكومة السورية إىل أن 
توقف العنف واالعتقاالت فوراً وتسمح باالحتجاجات السلمية وحرية التعبري. ويجب أن تتوقف اآلن 
انتهاكات الحقوق اإلنسانية وأن يسمح فوراً ملراقبي الحقوق اإلنسانية بالوصول إىل كل أنحاء سورية. 
بها  التي طالب  للمهمة  الحقائق  بعثة تقيص  بدخول  السامح  إىل  السورية مجدداً  الحكومة  وندعو 

مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف نيسان/ أبريل املايض. 

سورية  يف  الوضع  معالجة  مسؤولية  كاهله  عىل  تقع  الدويل  األمن  مجلس  إن  الرئيس،  السيد 
والقمع املستمر الذي ترتكبه الحكومة والذي من شأنه أن يزيد من تفاقم عدم االستقرار يف سورية 

ويقوض السالم واألمن يف املنطقة. 

الجديدة  لبنان  تفي حكومة  أن  نأمل  نحن  لبنان.  عن  بكلمة  الرئيس  السيد  يل  ليسمح  وأخرياً، 
بكل تعهداتها الدولية مبا فيها التطبيق الكامل لقررات مجلس األمن 1559 و1680 و1701 والتمسك 

بالتزام لبنان باملحكمة الدولية الخاصة بلبنان. 

وندعو الحكومة اللبنانية بأن تستمر، عىل األخص، يف الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل يف 
دعم املحكمة. فاإلجراءات القضائية اللبنانية املستقلة متهد للبالد الفرصة لتجاوز تاريخها من العنف 
يعارضون  الذين  فأولئك  اللبناين.  الشعب  يستحقهام  اللذين  واالستقرار  السالم  وتحقيق  السيايس 
املحكمة الدولية الخاصة إمنا يسعون لخلق خيار زائف بني العدالة واالستقرار. ولبنان، كأي بلد آخر، 

يستحق اإلثنني. 

وشكراً للسيد الرئيس. 

وثيقة رقم 199:

كلمة محمود عباس يف املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول 
املفاوضات واألمم املتحدة199 ]مقتطفات[

27 متوز/ يوليو 2011

إىل بالذهاب  واضحاً  أمريكياً  رفضاً  تتلَق  مل  الفلسطينية  “القيادة  إن  عباس  محمود  الرئيس   قال 
مع  نتصادم  أن  نريد  وال  نتصادم  لن  ونحن  الوسطاء،  من  رفضهم  عن  نسمع  ولكن  املتحدة،  األمم 

أمريكا، ولكن نريد أن ننسق املواقف مع كل دول العامل ومع الواليات املتحدة األمريكية”. 

 وقال: “نحن ذاهبون إىل مجلس األمن وهذا ما سنتثبت منه يف الرابع من الشهر القادم حيث 
ثم  املشورة،  ليعطوننا  واألجانب  العرب  الخباء  بحضور  الدوحة  يف  العربية  املتابعة  لجنة  اجتامع 

سنسري بكل اإلجراءات املطلوبة الحقًا، وسواء نجحنا أو مل ننجح لن يكون بديالً للمفاوضات ولكن يف 

حال نجاحنا سيكون شكل املفاوضات مختلفًا، وأنا أقول إن خيارنا هو املفاوضات حتى بعد الذهاب 

إىل األمم املتحدة”. 


