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أقول لهؤالء: كفاكم هروباً إىل األمام باخرتاع أساليب ووسائل تافهة ومعروف سلفاً أين تؤدي، بل 
يجب أن يكون همنا اآلن إعادة بناء منظمة التحرير، وقد تهاوى النظام يف مرص وبقاياه لن تقدم 

لهم أي مساعدة لفرتة طويلة من الزمن.

)....(
حليفهم  تنحية  رغم  سياساته  يف  متمسكاً  زال  ما  الفلسطينية  السلطة  تيار  أن  واضحاً  يبدو  س: 
األساس رمز النظام يف مرص، ومن ثم هل تعتقد أن الشارع الفلسطيني ميكن أن يتحرك خالل 

الفرتة املقبلة إلزاحة هذه السلطة؟

املوجودة،  القمع  أجهزة  من  تخوف  هناك  ولكن  الفلسطيني  الشعب  توجهات  من  متأكد  أنا  ج: 
يف كبرية  بأعداد  املتظاهرين  لخروج  مبارك  تنحي  بعد  محاولة  هناك  كانت  أنه  رأيتم   ولقد 

تشارك  ومل  الناس،  هؤالء  قمعت  األمن  أجهزة  لكن  مرص،  يف  يحصل  ملا  تأييداً  الغربية  الضفة 
السلطة وحركة فتح يف أي من هذه املسريات، وقال عزام األحمد بعد سقوط مبارك: إننا فقدنا 

حليفاً لقضيتنا الفلسطينية ومدافعاً عنا وما إىل ذلك.

هذا  يشتعل  أن  يكن  ساعة  وكل  الرماد،  تحت  الجمر  كحال  حاله  الداخل  يف  شعبنا  وضع  إن 
الشعب ويدمر أجهزة السلطة.

س: وهل تعمل الفصائل الفلسطينية عىل حصول هذا األمر؟

ج: الفصائل يكن أن تسعى إىل هذا املوضوع، ويف املرحلة القادمة إذا فشلنا يف إعادة بناء منظمة 
التحرير وظل تيار السلطة متعنتاً يف سياسة البحث عن الرساب والوهم فإننا سوف ننشئ جبهة 

وطنية عريضة ستكون مبنزلة مرجعية للشعب الفلسطيني.

ولقد بدأ الكثري ممن كان مع محمود عباس بالتخيل عنه ويحاولون أن يفتحوا جسوراً وحوارات 
معنا.

).....(

وثيقة رقم 43:

املتحدة  األمم  لدى  األمريكية  املتحدة  الواليات  لسفرية  صحفي  مؤمتر 
يف  املستعمرات  حول  رودس  بن  القومي  األمن  ومستشار  رايس  سوزان 

الضفة الغربية43 ]مقتطفات[

18 شباط/ فباير 2011

بالرتحيب  فقط  أقوم  التأخري— سوف  للجميع —آسف عىل  الخري  مساء  مرحباً،  كراويل:  السيد 
األمن  مستشار  نائب  إليها  وينضم  رايس.  سوزان  املتحدة،  األمم  منظمة  لدى  بسفريتنا  والتعريف 
القومي بن رودس. أعتقد أن سوزان سوف تلقي كلمة افتتاحية رسيعة جداً، وأعرف أن عليها اللحاق 
بطائرتها برسعة ولذلك لن تجيب سوى عىل عدد قليل من األسئلة، ولكن عند هذه النقطة، سوف 

أحول الكالم إىل سوزان.
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السفرية رايس: شكراً لك يب جاي. أسعدتم مساءً جميعاً. وكام قلت اليوم باسم الواليات املتحدة 
يف مجلس األمن، وكام أكدت الواليات املتحدة ذلك يف مناسبات كثرية طوال سنوات عديدة، إننا نرفض 
ونندد بأشد العبارات برشعية النشاط االستيطاين اإلرسائييل املستمر. إننا ننظر إىل النشاط االستيطاين 
اإلرسائييل يف األرايض املحتلة منذ عام 1967 بأنه يقوض أمن إرسائيل، ونظامها الديقراطي، وآمال 

السالم واالستقرار يف املنطقة.

لحل  امللحة  الحاجة  حول  بالكامل  متفقون  األمن  مجلس  أعضاء  من  وغريها  املتحدة  الواليات 
النزاع بني إرسائيل والفلسطينيني، وهو اآلن أكث إلحاحاً من أي وقت مىض، نظراً للتطورات األخرية يف 
املنطقة. ويجب أن يستند ذلك القرار إىل حل الدولتني إىل اتفاق بني الطرفني يقود إىل إنشاء الدولة 

الفلسطينية القابلة للحياة، واملستقلة، واملرتابطة املناطق، مرة واحدة وإىل األبد.

أكث مام فعلت  السالم  السعي إلحالل ذلك  بلد أجنبي جهوداً وطاقة وموارد يف  أي  مل يستثمر 
يتسنى من خاللها  التي  الوحيدة  الطريقة  ولكن  بذلك.  القيام  يف  نستمر  املتحدة، وسوف  الواليات 
إجراء  من خالل  عملية،  كمسألة  الدولتني هي،  بحل  املتمثل  املشرتك  الهدف  الهدف،  ذلك  تحقيق 
مفاوضات مبارشة بني الطرفني. وال يوجد أي طريق مخترص آخر لبلوغ هذه النتيجة. ويجب قياس 
كل عمل محتمل، مبا يف ذلك العمل يف مجلس األمن، مقابل اختبار واحد، وهو ما إذا كان هذا العمل 
القرار  هذا  أن  هو  وتقديرنا  أكب.  بدرجة  سيبعدهام  أو  واالتفاق  املفاوضات  من  الطرفني  سيقرّب 
لن يؤدي إىل تحقيق تقدم يف تنفيذ هدف دفع الطرفني بدرجة أقرب إىل املفاوضات واالتفاق. بل 

بالعكس قد يساهم يف زيادة التشدد يف مواقف أحد الطرفني أو كليهام معاً.

وبدالً من النتيجة التي توصلنا إليها اليوم، كانت الواليات املتحدة تعمل بجهد كبري، وقّدمنا بدعم 
من أعضاء آخرين يف مجلس األمن مساراً بناءً كان من املمكن له أن يحظى باإلجامع بدعم املجلس 
ويساهم يف تحقيق التقدم يف هدف السالم. ونأسف كثرياً لعدم قبول هذا الجهد الذي مل يعد قابالً 
للحياة. الحامسة الكبرية للديقراطية واإلصالح يف املنطقة يجعل رضورة تسوية هذا األمر أكث إلحاحاً. 
إىل  للتوصل  الحاسم  الهدف  هذا  يشاطروننا  من  مع  سوية  يكننا،  ما  بأقىص  القيام  نواصل  وسوف 

السالم بني دولة إرسائيل اآلمنة وفلسطني الدولة ذات السيادة.

ويرسين اآلن أن أتلقى أسئلتكم.

السيد كراويل: عامل الهاتف، سوف نتحول اآلن إىل األسئلة ويستطيع بن رودس أن يتدخل خالل 
جلسة األسئلة واألجوبة.

عامل الهاتف: شكراً لك. سوف نبدأ اآلن بجلسة األسئلة واألجوبة. فإذا أردتم طرح سؤال يرجى 
الضغط عىل الزر رقم 1. وتأكدوا من أن هاتفكم غري مكتوم، وسجلوا أسامءكم بوضوح عند وصلكم 
بعد   .2 رقم  الزر  عىل  الضغط  يكنكم  سؤالكم،  لسحب  سؤالكم.  لتقديم  مطلوب  اسمكم  بالخط. 

لحظة سوف نتلقى السؤال األول.

سؤالنا األول يأيت من مات يل من األسوشيتد برس. سيدي، خطك مفتوح.

بالتأكيد، شكراً جزيالً، سعادة السفرية رايس أردت أن أسألك ما إذا كانت بعض البلدان قد  سؤال: 
انسحبت من رعاية القرار، من بينها هندوراس، وبناما، وترينيداد، قرغيزستان. وماذا كان تأثري 
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 الدبلوماسية األمريكية عىل الدول الراعية للقرار؟ وما هو موقفك اآلن حول هذه الرحلة إىل
الرشق األوسط التي اقرتحتها روسيا؟ هل ال زلت – هل عدت إىل معارضتها أو أنك تعتقدين 

أنه يوجد بعض االحتامل يف أن تؤدي إىل نتيجة إيجابية؟

السفرية رايس: حسناً، مات، مل ندخل يف عملية كسب التأييد لصالح أو ضد الدول الراعية لهذا القرار. 
مل تكن غايتنا أن تكون النتيجة هي التي توصلنا إليها اليوم يف املجلس حيث أننا مل نتمكن 
من التكلم بصوت واحد. كانت غايتنا تحقيق التقدم يف هذه العملية من خالل اقرتاح بناء 
يتألف من ثالثة أجزاء الذي حصل عىل دعم عدد كبري من أعضاء مجلس األمن ونعتقد أنه 
إىل  برحلة  للقيام  الروس  قدمه  الذي  االقرتاح  ذلك  وشمل  باإلجامع.  تبنيه  املمكن  من  كان 
املنطقة —التي سوف تكون أول رحلة من نوعها خالل 30 سنة— منذ أكث من 30 سنة يقوم 
يف  أخرى  دول  وإىل  بل  وحسب،  الفلسطينية  واألرايض  إرسائيل  إىل  ليس  األمن،  مجلس  بها 
املنطقة. بيان رئايس قوي جداً من مجلس األمن، يذهب إىل أبعد مام وصلنا إليه مؤخراً حول 
مسألة املستوطنات وقضايا مهمة أخرى كان من املحتمل أن يوافق عليها املجلس. وكنا أيضاً 
مستعدين الستخدام البيان املرتقب للرباعية كوسيلة إلصدار بعض البيانات الجديدة واملهمة 

حول قضايا أساسية تتعلق باألرايض، وباملستوطنات.

أي برأينا، من املؤسف جداً أن هذا االقرتاح، الذي كان من املحتمل أن يحظى باإلجامع عىل 
دعم مجلس األمن، مل ُيقبل ألنه كان سيدفع العملية ُقدماً بداًل من أن يؤدي إىل النتيجة التي 
توصلنا إليها اليوم. ولكن يبدو أن اقرتاح الرحلة إىل املنطقة أصبح اليوم حتى أشد تعقيداً مام 

كان عليه يوم أمس. وأعتقد أن قدرة تنفيذه مشكوك فيها عند هذه النقطة.

ولكنك تقصدين ماذا تغري من حيث أن الرحلة هي فكرة جيدة؟ سؤال: 

السفرية رايس: املجلس غري متفق. ولسوء الحظ أن هذا االقرتاح قد خضع للتصويت. كان االقرتاح 
الذي تقدمنا به يتضمن ثالثة عنارص كانت تستطيع دفع العملية ُقدماً لو أخذت سوية. مل 
فوائد هذه  قيمة  كافية  بدرجة  يقّدروا  أنهم رمبا مل  إىل  قبول ذلك، مام يشري  األطراف  يخرت 

الرحلة وعنارصها األخرى.

السيد كراويل: سوف نتوجه إىل السؤال التايل.

عامل الهاتف: سؤالنا التايل مقدم من ساري عريقات من صحيفة القدس اليومية. خطك مفتوح 
سيدي.

الغربية  الضفة  يف  للمستوطنات  املستمر  البناء  ترفضون  إنكم  تقولني  رايس،  السفرية  نعم  سؤال: 
لكونه عمالً غري رشعي، ومع ذلك صوتم بالرفض عىل قرار يصف ذلك العمل بأنه غري رشعي. 
ملاذا ذلك، عىل أساس أن وزارة الخارجية تعترب منذ عام 1978 أن النشاطات االستيطانية غري 

رشعية؟

السفرية رايس: مل تصف الواليات املتحدة النشاط االستيطاين عىل أنه غري رشعي منذ العام 1980، كام 
اليوم، هو أن االستمرار يف  أعتقد. ولكن ما نؤمن به بثبات وكررنا تأكيده بقوة، مبا يف ذلك 
النشاط االستيطاين غري مرشوع. وهو يلحق الرضر بعملية السالم. ويطرح عقبات أمام تحقيق 
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الهدف الذي نعتقد أنه مهم حيوياً لتحقيق حل الدولتني. وكنا واضحني جداً بأننا كنا نتفق مع 
بقية أعضاء مجلس األمن حول مسألة عدم رشعية املستوطنات. تتمثل الصعوبة من وجهة 
نظرنا بأن قراراً حول تلك املسألة اآلن، الذي كان غري متوازن ومتحيزاً إىل جانب واحد، يكن 
أن يؤدي إىل تصلب املواقف وجعل الطرفني أكث تحصناً داخل متاريسهم وأقل رغبة يف العودة 
برسعة وبصورة بناءة إىل اآللية الوحيدة التي تستطيع تحقيق هدف حل الدولتني، أال وهي 

املفاوضات املبارشة.

السفرية، ملاذا هذا النزاع؟ ملاذا يستبعد الطرفان واحدهام اآلخر يف عملية السالم ويصوتان  سؤال: 
عىل االستيطان اإلعالن بأن النشاطات االستيطانية غري قانونية؟

محاولة  إىل  ويهدف  واحد  قرار صادر ملصلحة جانب  تحصل عىل  أي وقت  ألنه يف  رايس:  السفرية 
باتفاق الطرفني، فإنك، يف أسوأ  الحكم عىل قضايا أساسية تحتاج إىل حل وال يكن حلها إال 
الحاالت، ُتعيق وتعقد الجهود املبذولة لتحقيق السالم. ويؤدي ذلك إىل نتائج عكسية. وبدالً 
أكيداً  ل ربحاً  العملية، فقد كان هدفنا تقديم يشء ُيشكِّ إعاقة  الخروج بيشء يؤدي إىل  من 
األمن،  واهتامم مجلس  ويزيد جهد  للغاية،  بطرق محسوسة  ُقدمًا  العملية  ويحرك  للطرفني 
ويجعله يتكلم بصوت واحد حول قضايا جوهرية بطريقة مل نعهدها من قبل. ولسوء الحظ، 

كان ذلك غري ممكن.

ولكن الواقع هو أن ذلك الهدف املتمثل بحل الدولتني ال يكن تحقيقه سوى من خالل إجراء 
مفاوضات مبارشة بني الطرفني وسوف نواصل جهودنا لتحقيق ذلك الهدف بتصميم كبري.

بن، هل لديك أي يشء تريد أن تضيفه؟

السيد رودس: نعم. بالتأكيد. أريد فقط أن أضيف إىل ذلك أنه فيام يتعلق باملستوطنات أعتقد أنه منذ 
بداية هذه الحكومة، أبدى الرئيس بصورة واضحة جداً، وأبدت الحكومة بصورة واضحة جداً أننا 
ال نقبل برشعية املستوطنات. لقد رصح الرئيس بذلك يف القاهرة، وهو ترصيح كرره مرتني أمام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، وهذا ما يقود نهجنا يف التعامل مع هذه القضايا. يحصل ذلك 
ضمن السياق األوسع لجهودنا، جهودنا املثابرة، لتحقيق حل الدولتني والسالم الدائم والشامل 
بني إرسائيل اآلمنة وفلسطني الدولة ذات السيادة. وحالياً، نركز اهتاممنا ليس عىل قضية خاصة 
واحدة وحسب، بل عىل السياق األوسع الرضوري لدفع الطرفني إىل التحرك نحو السالم. ويف 

تقديرنا هو أننا سوف نستثمر جهودنا وتأثرينا، مرة أخرى، لخدمة ذلك الهدف النهايئ.

عن  لنشمر  مجدداً  نعود  وسوف  املقرتحات  من  الحزمة  هذه  قدمنا  السياق،  ذاك  ويف  لذا 
سواعدنا ونواصل سعينا الثابت يف سبيل تقدم السالم، ألن القضية، مرة أخرى، هي بالنسبة لنا 
ليست الرتكيز عىل قضية واحدة خاصة فحسب، بل النظر إىل ما نستطيع القيام به عىل أساس 
 الواليات املتحدة وعىل أساس املجتمع الدويل لدعم عملية تقود إىل قيام دولتني تعيشان جنباً
إىل جنب بسالم وأمن. وهكذا، فإن هذه هي النقطة التي تركز عليها السياسة األمريكية، وضمن ذلك 
السياق نستمر يف اعتبار املستوطنات غري رشعية، وتلحق الرضر بالعملية. وما نرغب القيام به هو 
أن نكون خالقني ومثابرين عىل العمل مع املجتمع الدويل والعمل مع اإلرسائيليني والفلسطينيني 
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مسعى  وهي  الطرفان،  عليها  اتفق  التي  والرؤية  املشرتك  هدفنا  تحقيق  وراء  سعياً  للتحرك 

مشرتك عب املفاوضات املبارشة للتوصل إىل حل الدولتني اللتني تعيشان جنباً إىل جنب بسالم.

).....(

وثيقة رقم 44:

باسو  املتحدة  األمم  لدى  إفريقيا  جنوب  لجمهورية  الدائم  املمثل  كلمة 
سانغكو حول االستيطان اإلرسائييل44 )نص مرتجم عن األصل(

18 شباط/ فباير 2011

يؤمنون  الذين  أولئك  أصوات  إىل  صوتنا  ونضم  القرار،  مرشوع  لصالح  إفريقيا  جنوب  صوتت 
األمام.  إىل  السالم  عملية  تحريك  أمام  عائقاً  أصبح  القانوين  غري  اإلرسائييل  االستيطاين  النشاط  بأن 
تحقيق  يف  الرغبة  عىل  ويقيض  لفلسطني،  الجغرافية  الخريطة  يغري  الرشعي  غري  املستوطنات  فبناء 
حل الدولتني الذي يتامىش مع دعوة معظم األطراف إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، 
أساس  إرسائيل عىل  دولة  جانب  إىل  بسالم  تتعايش  البقاء؛  مقومات  لها  الرشقية،  القدس  عاصمتها 

حدود عام 1967.

إىل  التوصل  املمكن  من  وأنه  األمام،  إىل  تتقدم  السالم  عملية  أن  بالتأكد  ملزٌم  املجلس  هذا  إن 
تسوية نهائية بني الطرفني. لذلك ينبغي عىل املجلس االستجابة للعقبات —مثل االستيطان غري القانوين 

واألنشطة الال رشعية— التي تعوق عملية السالم، وبالتايل تشكل تهديداً للسالم واألمن الدوليني. 

السيدة الرئيسة 

عىل الرغم من إخفاق هذا املجلس يف أداء دوره؛ ال بد أن متيض عملية السالم قدماً إىل ما هو 
بخارطة  املتعلقة  السابقة  وااللتزامات  االتفاقات  بتنفيذ  ملتزمني  الطرفان  يزال  فال  اليوم.  من  أبعد 

طريق اللجنة الرباعية؛ من ضمنها تلك املرتبطة باملستوطنات غري الرشعية. 

ويف هذا الصدد، ندعو إرسائيل إىل الكف فوراً وبشكل كامل عن جميع األنشطة االستيطانية يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة؛ مبا يف ذلك القدس الرشقية. 

السيدة الرئيسة 

والتي  النهايئ،  الوضع  إىل مواصلة مفاوضاتهام بشأن قضايا  الطرفني  القرار قد دعا  كان مرشوع 
يتخىل  أال  الرضوري  ملن  وإنه  والالجئني.  والحدود،  واملستوطنات،  بالقدس،  تتعلق  مسائل  تتضمن 
الطرفان عن مسار املفاوضات. فنحن، كمجتمع دويل، يتوجب علينا دعم الطرفني يف سعيهام لتحقيق 

هذا الهدف. 

أشكرك

صادر عن البعثة الدامئة لجنوب إفريقيا لدى األمم املتحدة يف نيويورك 

لالستعالمات: السيدة نومفانيلو كوتا 


