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ولن يغري االعرتاف بفلسطني كدولة الوضع بالنسبة لحامس. ال شك أن عداء حامس األيديولوجي 
أن  الغرب  ودول  إلرسائيل  ينبغي  ال  ولكن  خطرية؛  قضية  يشكل  لوجودها  ورفضها  إلرسائيل  الحايل 
الذي حققته حامس يف  الفوز االنتخايب  الفادح بعدم االعرتاف برشعية  تضاعف من جسامة خطئها 
غزة يف عام 2006 برفض أي دولة فلسطينية تلعب فيها حامس دوراً حاكامً اآلن. بل إن باب الحوار 

مع حامس ال بد وأن يظل مفتوحاً. 

أنه مام  تؤكد  التي  تأكيد—  بكل  يتفهمها  رابني  كان  إيجابية —التي  األكث  الحجة  أيضاً  وهناك 
يصب يف مصلحة إرسائيل بال أدىن شك أن تنزع فتيل هذه القضية بتقبل حقيقة مفادها أن الدولة 
الفلسطينية تشكل رشطاً ال غنى عنه لضامن سالم إرسائيل وأمنها يف األمد البعيد. بل إن إرسائيل ال بد 
وأن تتعامل مع التصويت يف األمم املتحدة باعتباره فرصة لبداية جديدة للمفاوضات، وليس ذريعة 
لتجدد املواجهات. والواقع أن التوصل إىل مثل هذه النتيجة البنَّاءة أصبح أكث إلحاحاً من أي وقت 

مىض، وذلك يف ضوء الواقع الجيوسيايس الجديد يف الرشق األوسط يف أعقاب الربيع العريب. 

فضالً عىل ذلك فإن أي تغيري ملموس يف االتجاه فيام يتصل بالقضية اإلرسائيلية الفلسطينية من 
شأنه أن يحقق قدراً عظيامً من الفائدة للغرب يف عالقاته بالعامل اإلسالمي. ولقد أظهرت استطالعات 
الرأي الحديثة التي أجريت يف إطار إحياء الذكرى العارشة لهجامت الحادي عرش من سبتمب/ أيلول 

استمراراً مخيفاً لحالة العداء التي تولدت نتيجة للتدخالت يف العراق وأفغانستان. 

من الصعب أن نتصور أن القيادات اإلرسائيلية الحالية قد تغري مسارها يف هذه املرحلة، ولعل 
الوقت املتبقي مل يعد يسمح بإفالت إدارة أوباما من الخطيئة السياسية الداخلية التي ورطت نفسها 
فيها فيام يتصل بهذه القضية. ولكن الوقوف عىل الجانب الخطأ من التاريخ ليس بالوضع املريح عىل 
اإلطالق. وهذا هو عىل وجه التحديد املكان الذي سوف تنتهي إليه الواليات املتحدة وإرسائيل وأقرب 
أصدقائها —مبا يف ذلك بلدي أسرتاليا— إذا قررت اإلرصار عىل مقاومة موجة التعاطف الدويل القوية 

لصالح التحرك اآلن لالعرتاف بالدولة الفلسطينية. 

الدولية،  األزمات  ملجموعة  الفخري  والرئيس   ،1996–1988 الفرتة  أثناء  أسرتاليا  خارجية  وزير 
ورئيس الجامعة الوطنية األسرتالية.

وثيقة رقم 255:

كلمة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أشار فيها إىل حشد التأييد 
الدويل لدعم فلسطني يف األمم املتحدة255 ]مقتطفات[

26 أيلول/ سبتمب 2011

الدورة  من  الثالثة  السنة  ألعامل  وجهها  التي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  كلمة 
الخامسة ملجلس الشورى السعودي:

).....(

أيها اإلخوة:

اإلسالمية  الدول  بني  املشرتك  والعمل  التضامن  دعم  للمملكة،  الخارجية  السياسة  أولويات  من 
واالرتقاء بسبل التعاون يف ما بينها. وعندما يكون العامل اإلسالمي رشيكاً وعامالً إيجابياً فاعالً يف النظام 
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قضيتنا  مصلحة  يف  تفاعله ستصب  ونتاجات  مشاركته  تأثري  فإن  االقتصادي،  ومنائه  الدويل  السيايس 
الوقت  يف  سيام  ال  الدولية  املحافل  يف  لها  الدويل  التأييد  وتحشد  وستدعمها  فلسطني  قضية  األوىل 
الحايل وبعد تقّدم فلسطني بطلبها لعضوية كاملة يف األمم املتحدة، كونها قضية عادلة لشعب يسعى 
الشامل  السالم  وتحقيق  القدس،  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  دولته  إقامة  يف  حلمه  لتحقيق 

والعادل يف الرشق األوسط. 

).....(

وثيقة رقم 256:

كلمة الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي يف األمم املتحدة حول فلسطني256

26 أيلول/ سبتمب 2011

السيد األمني العام، 

حني التقينا هنا بالذات يف أيلول/ سبتمب من العام املايض، من منا كان يتصور أن العامل الذي تغري 
يف غضون أقل من عام بفعل األزمة االقتصادية غري املسبوقة، سيتغري إىل هذا الحد؟

الشعوب  متكنت  بعيد  أمد  منذ  هائلة.  أمل  نفحة  العريب”  “الربيع  حمل  أشهر،  بضعة  وخالل 
العربية التي ترزح تحت االضطهاد من رفع رأسها ونادت بحقها يف أن تكون حرة أخرياً. وبسواعدهم 
العارية عارضوا العنف والوحشية. ولقد قدم الشباب العريب أفضل نفي ملن كانوا يعلنون بأن العامل 

العريب – اإلسالمي كان بطبيعته معادياً للديوقراطية ولحقوق اإلنسان. 

السيدات والسادة، زماليئ األعزاء، ليس من حقنا أن نخيب أمل الشعوب العربية. ليس من حقنا 
أن نحطم أحالمهم. ألنه إذا تحطم أمل هذه الشعوب، فهذا يعطي حجة للمتعصبني الذين مل يتخلوا 

عن إثارة اإلسالم ضد الغرب عب تأجيج الكراهية والعنف يف كل مكان. 

هذه دعوة إىل العدل الذي زلزل العامل، والعامل ال يكنه االستجابة لهذه الدعوة إىل العدل عب 
إدامة الظلم. يفرض علينا ربيع الشعوب العربية العجائبي هذا واجباً أخالقياً، وواجباً سياسياً بالنهاية 

لحل نزاع الرشق األدىن. مل يعد بإمكاننا االنتظار!

املنهج املستخدم حتى اآلن، وأنا أزن كلاميت، قد فشل. إذاً يجب تغيري املنهج!

يجب التوقف عن االعتقاد بأن بلداً واحداً، ولو كان األكب، أو مجموعة صغرية من البلدان يكنها 
األمر  الطريق  إىل جانب  األساسية  الفاعلة  الجهات  العديد من  ُترِك  لقد  التعقيد.  بهذا  حل مشكلة 
الذي حال دون التمكن من الوصول إىل حل. أود أن أقول بأن ما من شخص يكنه تخيل قدرة عملية 
السالم عىل االستغناء عن أوروبا، وما من شخص يكنه تخيل قدرة عملية السالم عىل االستغناء عن 
جميع األعضاء الدامئني يف مجلس األمن، وما من شخص يكنه تخيل القدرة عىل االستغناء عن الدول 

العربية التي اتخذت خيار السالم. 

إذاً  األطراف.  من  واحدة  لكل  الضامنات  وتوفري  الثقة  لخلق  جامعية  مقاربة  من  بد  ال  أصبح 
بالتأكيد، السالم سيصنعه اإلرسائيليون والفلسطينيون. وليس شخصاً آخر. 


