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إن الواليات املتحدة تؤيد تأييد ًا تام ًا مطالب الشعب السوري بسورية موحدة ودميقراطية
ومتثيلية وبحكم جامع مشتمل يحرتم الحريات األساسية ويوفر املساواة يف الحامية لكل املواطنني
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.
وندعو الحكومة السورية مجدداً إىل السامح بدخول بعثة تقيص الحقائق للمهمة التي طالب بها
مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف نيسان /أبريل املايض.
السيد الرئيس ،إن مجلس األمن الدويل تقع عىل كاهله مسؤولية معالجة الوضع يف سورية
والقمع املستمر الذي ترتكبه الحكومة والذي من شأنه أن يزيد من تفاقم عدم االستقرار يف سورية
ويقوض السالم واألمن يف املنطقة.
وأخرياً ،ليسمح يل السيد الرئيس بكلمة عن لبنان .نحن نأمل أن تفي حكومة لبنان الجديدة
بكل تعهداتها الدولية مبا فيها التطبيق الكامل لقررات مجلس األمن  1559و 1680و 1701والتمسك
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
السيايس وتحقيق السالم واالستقرار اللذين يستحقهام الشعب اللبناين .فأولئك الذين يعارضون
املحكمة الدولية الخاصة إمنا يسعون لخلق خيار زائف بني العدالة واالستقرار .ولبنان ،كأي بلد آخر،
يستحق اإلثنني.
وشكراً للسيد الرئيس.
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كلمة محمود عباس يف املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول
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قال الرئيس محمود عباس إن “القيادة الفلسطينية مل تتلقَ رفضاً أمريكياً واضحاً بالذهاب إىل
األمم املتحدة ،ولكن نسمع عن رفضهم من الوسطاء ،ونحن لن نتصادم وال نريد أن نتصادم مع
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
اجتامع لجنة املتابعة العربية يف الدوحة بحضور الخرباء العرب واألجانب ليعطوننا املشورة ،ثم
سنسري بكل اإلجراءات املطلوبة الحقاً ،وسواء نجحنا أو مل ننجح لن يكون بديالً للمفاوضات ولكن يف
حال نجاحنا سيكون شكل املفاوضات مختلفاً ،وأنا أقول إن خيارنا هو املفاوضات حتى بعد الذهاب
إىل األمم املتحدة”.
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وأضاف سيادته يف افتتاح جلسة املجلس املركزي“ :اآلن أصبح من الصعب الرتاجع عن الذهاب
لألمم املتحدة ،ألن هذا التوجه استحقاق وليس بديالً للمفاوضات ،ونريد أن نبدأ من األمم املتحدة
ألسباب كثرية” .وأشار إىل أن “لدينا  122دولة تعرتف بدولة فلسطني عىل حدود عام  ،1967واآلن
النشاط موزع يف كل مكان ،ونحن نريد أن نحشد التأييد لتبقى هذه القيادة يف حالة اجتامع وأن
نطلب الرأي واملشورة من جميع البرش”.
وقال الرئيس“ :يف هذه املرحلة كانت لدينا كثري من الزيارات الواسعة شملت تقريباً دول العامل
أو القارات الخمس والسبب يف ذلك أننا نخوض معركة الذهاب إىل األمم املتحدة ،ونريد أن نحشد
الدعم والتأييد ،ونقلل ونخفف من املعارضة والرفض وعدم الفهم من قبل بعض الدول لقضيتنا
ألن بعض الدول تستمع فقط إىل الطرف اآلخر وتتبنى مواقفهم ،لذلك علينا أن نذهب لهذه الدول
بالذات لنقول رأينا”.
وأضاف“ :التقيت األيباك يف السابق رغم معارضة الكثريين ،وهذه اللقاءات أثرت أو مل تؤثر
لكنها تضع سهامً يف املوقف اإلرسائييل املتعنت ،لذلك كانت الزيارات األخرية التي تركزت يف دول
أوروبا الرشقية والغربية ،وقبلها كانت هولندا وتحدثنا مع الحكومة وامللكة والربملان وكانت النتيجة
رفع مستوى التمثيل الدبلومايس الفلسطيني ،ورفع العلم الفلسطيني عىل مبنى البعثة ،وقررت
الحكومة رفع املساعدة املالية للسلطة الوطنية من  35مليون إىل  42مليون ،واألمر الثاين امللفت
للنظر أننا أصبحنا نتمتع ببند ما يسمى الدولة األكرث رعاية يف هولندا ،وكانت الزيارة مفيدة وميكن
أن نبني عليها يف أماكن أخرى ،وبالنسبة إلسبانيا والرنويج اتفقتا عىل رفع مستوى التمثيل الدبلومايس
الفلسطيني وكلتا الدولتني قالت نحن معكم يف الذهاب إىل األمم املتحدة وسنسعى مع بعض الدول
األوروبية لدعم موقفكم ،ولكن مل يقولوا إننا سنصوت معكم ،ولكن سندعمكم ،وهذا دليل عىل نجاح
التحرك الفلسطيني”.
وأضاف“ :إن الذهاب إىل األمم املتحدة ليس عمالً أحادياً كام يروج إرسائيلياً وأمريكياً ،نحن نريد
أن نذهب إىل  193دولة لنشتيك إليها ،هذا ليس عمالً أحادياً بل العمل األحادي ما تقوم به إرسائيل
من نهب لألرض واالستيطان والحصار ،إرسائيل تقوم بالعمل األحادي وتنتهك االتفاقيات املوقعة معها
من قبل الجانب الفلسطيني ،ونحن ال نريد أن نعزل دولة إرسائيل نريد أن نتعايش مع دولة إرسائيل
بأمن وسالم واستقرار مع دولة إرسائيل جنب ًا إىل جنب نحن نريد أن نعزل سياسة دولة إرسائيل وال
نريد أن ننزع الرشعية عنها”.
().....
وفيام يتعلق باملفاوضات ،قال الرئيس“ :نحن مل نناقش قضايا املرحلة النهائية وال مرة إال ملسات
يف كامب ديفيد ،ومل نصل إىل نتيجة ومل نوفق بالوصول إىل نتيجة واألسباب معروفة يف ذلك الوقت،
وفشلت كامب ديفيد ولكن يف عهد أوملرت ناقشنا جميع قضايا املرحلة النهائية وبحثناها يف العمق
وتبادلنا الرأي والرأي اآلخر وتحدث كل منا عن موقفه وكنا قريبني جداً يف القضايا الخمس ،أما
القضية السادسة فهي قضية األمن فقد اتفقنا عليها ولكن مل نوقع”.
وأضاف“ :اآلن كل ما حصل يف عهد أوملرت ينكر متاماً يف عهد نتنياهو ويريد أن يبدأ من
الصفر ،ونتنياهو مل يعطِ شيئاً بحجة األمن وأنه الوحيد الذي يستطيع حامية أمنه ،وذهبنا بناء عىل
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دعوة أمريكا يف  2أيلول املايض إلطالق املفاوضات ومل ننجح وذهبنا إىل رشم الشيخ ومل ننجح وإىل
القدس الغربية ومل ننجح والسبب هو أنه ال يريد أن يناقش سوى قضية األمن ،وبعد ذلك حاولت
اللجنة الرباعية أن تجد أرضية للمفاوضات وعملت كثرياً ونجحت أحياناً وفشلت يف أحيان أخرى إىل
آخر اجتامع ونجحوا أن يجتمعوا ولكن عندما اجتمعوا قدمت لهم بعض األفكار ولكن هذه األفكار
رفضوها منها حل قضية الالجئني يف فلسطني والدولة اليهودية والكتل االستيطانية أمر واقع ،وعدم
الذهاب إىل األمم املتحدة”.
وأشار الرئيس ،أنه يف حال عرض هذه األفكار عىل الجانب الفلسطيني لن يقبل بأي جملة ،ولن
نقبل بيهودية الدولة إطالقاً.
وأكد سيادته“ :مل يكن هناك مفاوضات ومل ننجح يف إطالقها وما جرى من لقاءات كانت محاوالت
إلطالق مفاوضات وليس مفاوضات ،واللجنة الرباعية أعلنت أنها مل تتمكن من جرس الهوة بني الطرفني”.
وقال الرئيس ،كنا نتوقع من اللجنة الرباعية أن تصدر بيان حول حدود  ،1967ولكن مل
يصدروا ،واآلن مل يعد هناك وقت ،وخيارنا هو الذهاب إىل األمم املتحدة ألنه استحقاق وليس بديل
للمفاوضات.
وفيام يتعلق باملصالحة الفلسطينية ،قال الرئيس :إن “املصالحة خيار أسايس والوحدة الوطنية
طريق إجباري لنا ولو كنت أريد أن أناور سياسياً مل أقم بطرح مبادرة للمصالحة يف املجلس املايض،
عىل حامس قبول تشكيل الحكومة التي قلت إنها حكومتي التي ستأخذنا إىل األمام وال تعيدنا إىل
الوراء وهي حكومة انتقالية من املستقلني والتكنوقراط”.
وأضاف :أنا “مستعد لذلك وصوالً إىل االنتخابات الشفافة والنزيهة ،وقد تكلمت مع بعض الدول
بهذا الخصوص وقالوا يل معك حق ونحن معك ،ونحن مع إنجاز أشياء أخرى عىل األرض كتفعيل
املعرب وإنجاز قضية الجوازات وإنجاز االنتخابات املحلية ،وأنا تكلمت مع املرصيني يف هذا الخصوص
من أجل رفع وترية الدخول والخروج إىل غزة ،ونريد تفعيل لجنة املنظمة ومستعد للحديث يف هذا
االتجاه ،وبالتايل ممكن أن تسري األمور مع بعضها عىل سكة واحدة ،وأريد أن تسري باقي القضايا لو
توقف بعض منها لدفع األمور إىل األمام”.
().....
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بيان من شخصيات سلوفاكية حول دعم طلب فلسطني االنضامم إىل
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فيام ييل الرتجمة العربية لنص العريضة:
“خالل شهر أيلول هذا العام ستناقش الجمعية العمومية لألمم املتحدة قبول فلسطني عضواً
يف هيئة األمم املتحدة .وقد تصاعد الضغط لالعرتاف الدويل بدولة فلسطني بعد وقوف دول
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