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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.

وثيقة رقم :252

ترصيح صحفي لهيالري كلينتون حول بيان اللجنة الرباعية للرشق األوسط
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
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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إن اقرتاح اللجنة الرباعية يعكس القناعة الراسخة لألرسة الدولية بأن سالماً عادالً ودامئاً ال ميكن
أن يتحقق إال من خالل مفاوضات بني الطرفني .وعليه ،فإننا نحث كال الطرفني عىل اإلفادة من هذه
الفرصة للعودة إىل املحادثات ،كام تتعهد الواليات املتحدة بتقديم دعمنا يف الوقت الذي يتخذ
الجانبان نفسهام الخطوات الهامة التي تيل نحو حل الدولتني وهو ما نرجوه جميعاً بأن يتحقق.
ولكم جزيل الشكر.
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كلمة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يف األمم املتحدة التي
تضمنت تركيزاً عىل قضية فلسطني[ 253مقتطفات]
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السيد الرئيس ،يطيب يل أن أتقدم لسعادتكم بخالص التهنئة عىل انتخابكم رئيساً لهذه الدورة
السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وإين عىل ثقة بأن رئاستكم لهذه الدورة ستسهم
بفعالية يف تحقيق األهداف التي يتطلع إليها املجتمع الدويل يف الظروف الدولية الراهنة.
().....
السيد الرئيس :ال يزال الرصاع العريب – اإلرسائييل يهيمن ويطغى عىل كل قضايا الرشق األوسط،
فال يوجد رصاع إقليمي أكرث تأثرياً منه عىل السالم العاملي .وقد فاقم املشكلة غياب النوايا الحسنة
لدى الحكومة اإلرسائيلية التي ما زالت مستمرة يف االستحواذ عىل املزيد من األرايض الفلسطينية،
ويف بناء املستعمرات لخلق حقائق جديدة عىل األرض واالستمرار يف قتل الفلسطينيني وترشيدهم
ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم .إن املستعمرات اإلرسائيلية تقوض احتامالت قيام دولة فلسطينية
متصلة وقابلة للحياة ،وتجعل من الصعوبة مبكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفعالية
أو من إقناع الفلسطينيني بإمكانية تحقيق السالم .إنه من غري األخالقي أن تفرض العقوبات ويشدد
الحصار عىل شعب رازح تحت االحتالل ،يف حني تستمر سلطات االحتالل يف أنشطتها االستيطانية
مبنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ،ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف ،إن السالم هو السبيل الوحيد
لتحقيق أمن الفلسطينيني واإلرسائيليني ،لكننا نشكك يف النوايا اإلرسائيلية حني متتنع إرسائيل عن
تقديم أية مبادرات سلمية جادة ،بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر يف عرقلة املفاوضات عن
طريق اتخاذ اإلجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السالم.
لقد آن األوان ألن تدرك إرسائيل أنها ال ميكن أن تستمر يف تجاهل الرشعية الدولية املبنية عىل
القانون الدويل ،فقد أصدرت الدول مجتمعة يف مجلس األمن مبا فيها الدول دامئة العضوية بيانات
متكررة ضد استمرار األنشطة االستيطانية اإلرسائيلية .لقد عربت الدول العربية بجالء عرب مبادرة
السالم العربية التي أطلقتها اململكة العربية السعودية وتبنتها قمة بريوت العربية عام 2002م ،عن
التزامها بتحقيق السالم العادل والشامل الذي يقوم عىل قواعد القانون الدويل ،غري أننا مل نجد التزاماً
متبادالً من إرسائيل ،إنه أمر بالغ األهمية أن يتخذ املجتمع الدويل موقفاً يعكس بوضوح إجامعه عىل
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