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تصويت أوروبا بـ“نعم” .وبالرغم من أن التصويت سيفتح خيارات تفاوضية لفلسطني هي خيارات
مسدودة حالياً ،فإنه ميكن أن يساعد إرسائيل أيضاً .ذلك أن التحركات نحو االعرتاف بدولة فلسطينية
ضمن حدود العام  1967من شأنها أن تعزز رشعية وجود إرسائيل ذاتها.
وبالرغم من املخاوف اإلرسائيلية ،فإن التصويت لن يفتح بالرضورة طريقاً أسهل أمام الفلسطينيني
للجوء إىل محكمة الجنايات الدولية وقد يضع أوروبا يف مركز تستطيع منه التوصل إىل تفاهم هادئ
مع الفلسطينيني عىل أنهم لن يلجأوا إىل محكمة الجنايات الدولية لفرتة طويلة من الزمن ،وهو ما
سينزع سبب القلق من هذه القضية.
السبب التاسع لتصويت األوروبيني بـ“نعم” هو أنه لن يجعل العنف الفلسطيني أكرث رجحاناً.
والواقع أن مزيجاً من تصور حدوث فشل وتأثريات الربيع العريب ميكن أن يولد “انتفاضة ثالثة”.
وتحتاج السلطة الفلسطينية املحشورة بني إرسائيل والصور التلفزيونية املنعشة ملظاهر الثورات
العربية إىل دليل عىل التقدم إذا أريد لها أن متنع مشاعر اإلحباط من التحول إىل عنف .وسيكون
الدعم األورويب لالعرتاف بدولتهم إشارة علنية قوية إىل أن التقدم ممكن.
أخرياً فإن التصويت بـ“نعم” يف األمم املتحدة ال يستتبع اعرتافاً ثنائي ًا بفلسطني .فالتصويت
هو عىل رفع مكانة التمثيل يف األمم املتحدة ،وال تستطيع سوى الدول فرادى منح فلسطني
االعرتاف بها.
وهناك أيضاً سبب حادي عرش أيض ًا ملوقف أورويب موحد متفق عىل التصويت بـ“نعم” .فالعامل
شاهد أمثلة كثرية عىل عدم قدرة أوروبا عىل القيام بدور دويل فعال .وال بد أن املتفائلني سيأملون
يف أن يفاجئنا األوروبيون هذه املرة بعمل اليشء الصحيح وتحقيق نجاح ديبلومايس يف خضم ذلك
ألنفسهم ،هم يف أشد الحاجة إليه.
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بيان للجنة الرباعية الدولية تدعو فيه الفلسطينيني واإلرسائيليني إىل
247
استئناف املفاوضات
(األقواس املسننة يف هذه الوثيقة ،وما بداخلها من إيضاحات ،هي من إعداد
املصدر األصيل)
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بيان للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالرشق األوسط تدعو فيه الفلسطينيني واإلرسائيليني إىل
استئناف مفاوضات السالم:
تأخذ [اللجنة] الرباعية علامً بالطلب الذي تقدم به الرئيس [الفلسطيني محمود] عباس يف
 23أيلول /سبتمرب  2011املعروض اآلن عىل مجلس األمن.
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تؤكد الرباعية بيانها يف  20أيار /مايو  2011مبا فيه تأييدها الشديد لرؤية تحقيق السالم
اإلرسائييل – الفلسطيني التي طرحها رئيس الواليات املتحدة َبراك أوباما.
استحرضت الرباعية بياناتها السابقة وأكدت تصميمها عىل السعي بفاعلية ونشاط يف سبيل
التوصل إىل حل شامل للنزاع العريب – اإلرسائييل عىل أساس قرارات مجلس األمن  242و 338و1397
و 1515و 1850ومبادئ مدريد مبا فيها األرض مقابل السالم وخريطة الطريق واالتفاقيات السابقة
التي تم التوصل إليها بني الطرفني.
وأكدت الرباعية مجدداً التزامها بالسالم العادل الدائم والشامل يف الرشق األوسط وبالسعي يف
سبيل الحل الشامل للنزاع العريب – اإلرسائييل ،وتشدد مجدداً عىل أهمية مبادرة السالم العربية.
وكررت الرباعية نداءها العاجل للطرفني للتغلب عىل العقبات الحالية واستئناف املفاوضات
اإلرسائيلية – الفلسطينية الثنائية دون تأخري أو رشوط مسبقة .لكنها متفقة عىل أن االجتامع
بحد ذاته لن يعيد بناء الثقة الالزمة لنجاح هذه املفاوضات .ولذا فإنها تقرتح اتخاذ الخطوات
التالية:
 .1أن يتم خالل شهر اجتامع تحضريي بني الطرفني لالتفاق عىل جدول أعامل ومنهاج سري
املفاوضات.
 .2أن يلتزم الطرفان يف ذلك االجتامع بأن الغاية من أية مفاوضات هي التوصل إىل اتفاق ضمن إطار
زمني و ُيتفق عليه بني الطرفني عىل أن ال يتجاوز نهاية العام  .2012وتتوقع الرباعية من الطرفني
أن يتقدما خالل ثالثة أشهر مبقرتحات شاملة حول األرض واألمن وأن يكونا قد حققا تقدماً خالل
ستة أشهر .ووصوالً إىل هذا الهدف ستعقد الرباعية بالتشاور مع الطرفني مؤمتراً دولياً يف موسكو
يف الوقت املناسب.
 .3سوف يتم عقد اجتامع للامنحني يقدم فيه املجتمع الدويل كامل دعمه املستدام لتدابري السلطة
الفلسطينية لبناء الدولة التي وضعها رئيس الوزراء فياض تحت قيادة الرئيس عباس.
 .4تعرتف الرباعية بإنجازات السلطة الفلسطينية يف إعداد مؤسسات قيام الدولة كام هو ثابت من
تقرير لجنة االرتباط الخاصة ،وستجري مشاورات لتحديد الخطوات التي ميكنها اتخاذها لتقديم
دعم فعيل إفرادي أو جامعي يف سبيل قيام الدولة وضامن استقالل وسيادة أكرب بكثري للسلطة
الفلسطينية يف إدارة شؤونها وفق اإلجراءات القامئة.
 .5تدعو الرباعية الطرفني إىل تجنب األعامل االستفزازية إذا أريد للمفاوضات أن تكون فاعلة .وقد
جددت الرباعية تأكيد التزاماتها للطرفني املنصوص عليها يف خريطة الطريق.
 .6التزمت الرباعية باالستمرار يف االنخراط بنشاط وبالتشجيع عىل التقدم وباستعراضه .واتفقت
الرباعية عىل االجتامع بانتظام وتكليف ممثل الرباعية بتكثيف تعاونه ،مبا فيه عقد اجتامعات
سابقة الجتامع الطرفني التحضريي ووضع توصيات ملا [يجب أن] تعمله الرباعية.
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