الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

إرسائيل ،تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من توصيل املساعدات األساسية إىل معظم أفراد
الشعب الفلسطيني.
من ثم ،فاإلجابة عن السؤال الذي طرحته يف البداية —وهو ما إذا كان الفلسطينيون ميكنهم
بالفعل إدارة دولة— هي نعم .من خالل إقامة مؤسسات قوية مدارة بشكل فعال ،اتخذ الفلسطينيون
والدول املانحة أسلوباً يتدرج من املستوى األدىن إىل املستوى األعىل يف تحقيق عملية السالم .وال ميكن
تسوية قضايا الوضع النهايئ —الحدود واألمن والالجئني والقدس— إال من خالل املفاوضات ،والتي
تعترب مثاالً ألسلوب يتدرج من املستوى األعىل للمستوى األدىن .ويف عامل مثايل ،يجب املقاربة بني
األسلوبني .ولألسف ،مل يحدث ذلك .وهذا هو أصل املأزق الفلسطيني – اإلرسائييل.
حينام تفكر الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف كيفية التصويت عىل القضية الفلسطينية ،يجب
أن تضع يف حسبانها أنه ال يوجد حل ميكن أن يسوي قضايا الوضع النهايئ .فقط املفاوضات الحقيقية
الجادة هي التي ميكنها تحقيق ذلك .لكن العقبة األساسية أمام االعرتاف بالدولة الفلسطينية هي
االحتالل .خالف ذلك ،بإمكان الفلسطينيني إدارة دولة.
* وزير خارجية الرنويج ورئيس لجنة االتصاالت لتنسيق املساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية
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يف ما ييل نص البيان الذي صدر عقب اجتامع أمني عام األمم املتحدة بان يك – مون ووزير
الخارجية الرويس سريجي الفروف ووزيرة الخارجية األمريكية هيالري رودام كلينتون وممثلة
االتحاد األورويب العليا للشؤون الخارجية وسياسة أمن االتحاد األورويب كاثرين آشتون يف نيويورك
يوم  23أيلول /سبتمرب :2011
تأخذ الرباعية علامً بالطلب الذي تقدم به الرئيس عباس يف  23أيلول /سبتمرب  2011املعروض
اآلن عىل مجلس األمن.
تؤكد الرباعية بيانها يف  20أيار /مايو  2011مبا فيه تأييدها الشديد لرؤية تحقيق السالم اإلرسائييل
الفلسطيني التي طرحها رئيس الواليات املتحدة باراك 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.
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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 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 إفرادياً أو جامعياً يف سبيل قيام الدولة وضامن استقالل وسيادة أكرب بكثري للسلطة
الفلسطينة يف إدارة شؤونها وفق اإلجرءات 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 تعمله الرباعية.
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الوزيرة كلينتون :مرحباً بكم جميعاً .يرس الواليات املتحدة جداً أن الرباعية استطاعت إصدار
بيان هذا اليوم يتضمن مقرتحاً أساسياً ومفصالً حول املبارشة مبفاوضات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني
دون إبطاء أو رشوط مسبقة.
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