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واألعراف املستقرة، يف العامل املتحرض. وقد سكت كثريون عىل ذلك حتى حولوا إرسائيل إىل طفل 
مدلل ومغرور، وما كان لرتكيا أن تسكت حني أرادت أن متارس ذلك الدالل والغرور حني أسالت 

دماء أبنائها، فقررت أن تتصدى لتلك العربدة وأن توقفها عند حدها. 
).....(

ملا سألته: هل الجولة الحالية يف دول الربيع العريب تدخل ضمن مساعي التصفري قال ضاحكاً إن 
التقريب هدفها. حيث ال توجد مشاكل تقتيض التصفري. 

وثيقة رقم 235:

االعتداء عىل مسجدين يف  األمريكية حول  الخارجية  لوزارة  بيان صحفي 
الضفة الغربية235

12 أيلول/ سبتمب 2011

وزارة الخارجية األمريكية

مكتب املتحدث الرسمي

بيان من فيكتوريا نوالند، املتحدثة الرسمية:

القريتني  يف  مسجدين  عىل  واالستفزازية  الخطرية  االعتداءات  بشدة  املتحدة  الواليات  تدين 
الفلسطينيتني يتام يوم 8 أيلول/ سبتمب وقرصى يوم 5 أيلول/ سبتمب. إن تلك األفعال القامئة عىل 

الكراهية ليس لها مبر أبداً. وينبغي القبض عىل املسؤولني عنها وإخضاعهم لقوة القانون. 

إننا نالحظ أن الحكومة اإلرسائيلية باملثل أدانت االعتداءات وأصدرت تعليامتها لسلطات تنفيذ 
القانون بالعمل بشكل حثيث عىل تقديم املسؤولني عن تلك االعتداءات إىل العدالة. 

نحن نحث كال الطرفني عىل تجنب احتامالت التصعيد. فالعنف لن يدفع إىل األمام، بل سيعوق، 
األمل يف السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل أساس القبول واالحرتام. 

وثيقة رقم 236:

املتحدة  الواليات  يف  األسبق  السعودية  العربية  اململكة  لسفري  مقال 
األمريكية تريك الفيصل حول الدولة الفلسطينية236

13 أيلول/ سبتمب 2011

استخدموا الفيتو ضد الدولة الفلسطينية... اخرسوا تحالفكم مع السعودية

األمري تريك الفيصل

الدولة يف األمم املتحدة،  الفلسطينية من أجل  الواليات املتحدة أن تدعم املبادرة  يتوجب عىل 
ذلك، تفعل  مل  وإذا  العريب.  العامل  يف  لها  بقيت  التي  الضئيلة  املصداقية  بخسارة  تخاطر  أن   أو 
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وقوع  فرص  سيزيد  ما  إيران،  وتتقوى  اإلرسائييل  األمن  ويتناقص  أكث،  األمرييك  النفوذ  فسيتقلص 
حرب أخرى يف املنطقة. 

وباإلضافة لهذا، فلن تتمكن السعودية بعد ذلك من التعاون مع الواليات املتحدة بنفس الطريقة 
التي قامت بها تاريخياً. ونتيجة لالضطراب السائد يف معظم أرجاء العامل العريب، فسُينظر “للعالقة 
العرب  من  العظمى  الغالبية  جانب  من  سامة  أنها  املتحدة عىل  والواليات  السعودية  بني  الخاصة” 

واملسلمني، الذين يطالبون بالعدالة للشعب الفلسطيني. 

أكث  خارجية  سياسة  لتبني  وإقليمية  محلية  بسبب ضغوط  السعوديون  الزعامء  سيضطر  ورمبا 
استقاللية وحزماً. ومثل دعمنا العسكري مؤخراً للملكية يف البحرين، وهو ما عارضته الواليات املتحدة، 
فرمبا تتبنى السعودية سياسات أخرى تتعارض مع السياسات األمريكية، مبا يف ذلك معارضة حكومة 
رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك، ورفض فتح سفارة هناك عىل الرغم من الضغوط األمريكية للقيام 

بذلك. ورمبا تتباعد الطرق بني الحكومة السعودية وواشنطن يف أفغانستان واليمن أيضاً. 

املنظامت  ودعم  الرسمي،  االعرتاف  ذلك:  يستتبع  ما  وكل  دولة  يستحق  الفلسطيني  الشعب 
الدولية، والقدرة عىل التعامل مع إرسائيل عىل قدم املساواة والفرصة للعيش بسالم وأمن. 

وعىل إرسائيل أن تنظر للمبادرة الفلسطينية للدولة ليس عىل أنها تهديد، وإمنا كفرصة للعودة 
إىل طاولة املفاوضات ومنع وقوع نزاع آخر. وتظهر االستطالعات األخرية أن نسبة تصل 70 يف املائة 
من الفلسطينيني يقولون إنهم يعتقدون أن انتفاضة جديدة ستندلع إذا مل يتم كرس الجمود يف وقت 
الفلسطيني املعتدل  الزعيم  قريب، وهذا يجب أن يشجع إرسائيل عىل السعي لتحقيق السالم مع 

محمود عباس. 

محادثات  نحو  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  لقيادة  الفرص  من  العديد  أوباما  إلدارة  توفرت  وقد 
ثنائية، لكن صناع السياسة األمريكية انشغلوا لسوء الحظ باالقتصاد املحيل املتدهور واملشهد السيايس 
املشلول أكث من انشغالهم بالعثور عىل حل قابل للتطبيق مللحمة الظلم هذه. وألن واشنطن مل تقدم 
أي مقرتحات جديدة قابلة للحياة، فأقل ما تستطيع القيام به هو التنحي جانباً، وعدم الوقوف يف 

وجه الجهود السعودية واألوروبية والعربية ملساندة الحقوق الفلسطينية يف األمم املتحدة. 

السعودية  أن  األوروبيني  لنظرائهم  انفراد  مؤخراً عىل  اإلرسائيليون  املسؤولون  اعرتف حتى  وقد 
التي  واملالية  والسياسية  الدينية  الرشعية  الفلسطينيني  منح  عىل  قادرة  ستكون  التي  هي  فقط 
يحتاجونها إلنجاز اتفاق مع إرسائيل. وقدمت السعودية 2.5 مليار دوالر للسلطة الفلسطينية منذ 
حزيران 2009 ما يجعلها أكب داعم منفرد للقضية الفلسطينية. لكن هذه األموال لن يكون لها كبري 

فائدة ما مل يحصل الفلسطينيون عىل حقوقهم األساسية. 

ويجب أن تكون املبادرة العربية لعام 2002 نقطة البداية للمفاوضات، وحل الدولتني املستند 
فيها  أثبتت  التي  للكيفية  نظراً  املفاوضات،  الوحيد الستئناف  الواقعي  األساس  إىل حدود 1967 هو 

عملية سالم أوسلو أنها عقيمة. 

ومبادرة الدولة الفلسطينية هي فرصة للحلول مكان أوسلو، مع آلية ترتكز عىل مفاوضات دولة 
مع دولة —وهو طرح رابح للجانبني يجعل النزاع أكث قابلية لإلدارة، ويضع األساس لحل دائم. 
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والخارسان الوحيدان يف هذا السيناريو قد يكونان سوريا وإيران، وهام دولتان منبوذتان عملتا 
دون كلل —من خالل دعمهام لحامس وحزب الله— عىل نسف عملية السالم. وقد لعبت السعودية 
مؤخراً دوراً قيادياً يف عزل الحكومة الوحشية للرئيس السوري بشار األسد، من خالل املطالبة بإنهاء 
قتل املحتجني واستدعاء السفري السعودي من دمشق. والسقوط املتوقع لنظام األسد الببري يوفر 
فرصة اسرتاتيجية نادرة إلضعاف إيران. ودون هذا الحليف الحيوي ستجد طهران من األصعب عليها 

أن تعزز الخالفات يف العامل العريب. 

وهناك فرصة اليوم للواليات املتحدة والسعودية الحتواء إيران، ومنعها من زعزعة االستقرار يف 
املنطقة. لكن هذه الفرصة ستتالىش إذا أدت أفعال إدارة أوباما يف األمم املتحدة إىل انقسام قرسي 

بني دولتينا. 

ومع أن السعودية راغبة وقادرة عىل رسم مسار جديد ومختلف إذا فشلت الواليات املتحدة يف 
الترصف بشكل عادل تجاه فلسطني، فإن الرشق األوسط ستتحسن أحواله بشكل أفضل بكثري، من 

خالل استمرار التعاون والنوايا الطيبة بني هذين الحليفني منذ وقت طويل. 

ومن هنا فالدعم األمرييك للدولة الفلسطينية هو أمر أسايس، وسيكون الستخدام الفيتو عواقب 
سلبية شاملة. ففضالً عن تسببه يف أرضار جسيمة للعالقات األمريكية – السعودية، وإثارته الغضب يف 
أوساط املسلمني يف أرجاء العامل، فسوف ُتلحق الواليات املتحدة الرضر أكث فأكث بعالقاتها مع العامل 
اإلسالمي، وتعزز املوقف اإليراين وتهدد االستقرار اإلقليمي. دعونا نأمل بأن تختار الواليات املتحدة 

طريق العدل والسالم. 

وثيقة رقم 237:

الفلسطيني إىل مجلس األمن لالعرتاف  التوجه  كلمة محمود عباس حول 
بعضوية فلسطني الكاملة يف األمم املتحدة237

16 أيلول/ سبتمب 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

األخوات واإلخوة، 

يا أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد يف الوطن والشتات، 

أتوجه إليكم بخالص وأصدق تحيايت، عشية ذهابنا إىل األمم املتحدة، ناقالً إىل هذا املحفل الدويل 
خلف  أجيال  خالله  عاشت  عامًا،  وستني  ثالثة  مدار  عىل  ظِلَم  الذي  شعبنا،  ومعاناة  هموم  مجدداً 
أجيال تحت االحتالل ويف مخيامت اللجوء والترشد، محرومة يف وطنها، أو محرومة من وطنها، تنتهك 
حقوقها كل يوم عىل مرأى ومسمع هذا العامل الذي أنشأ األمم املتحدة ومؤسساتها، لحامية حقوق 

الشعوب يف تقرير مصريها وملنع احتالل أرايض الغري بالقوة. 

فقد ولدت مأساة شعبنا مع والدة هيئة األمم املتحدة التي اتخذت عرشات بل مئات القرارات 
والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة أو عن مجلس األمن، غري أنها مل تجد طريقها للتنفيذ. 


