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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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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
494

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

اتخاذ إجراءات صارمة تفيض إىل إحياء العملية السلمية مع حث إرسائيل بحزم عىل التعامل مع األمر
بصدق وجدية فيام يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء املستوطنات والبدء يف تفكيكها بدالً من التوسع
فيها واالعرتاف بحق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة عىل حدود الرابع من يونيو 1967م
وعاصمتها القدس ،والتوصل إىل حل عادل لقضية الالجئني وفقاً لقرارات الرشعية الدولية .ونتيجة
الستمرار التعنت اإلرسائييل وتعطيل عملية السالم ،فإن اململكة العربية السعودية تدعو جميع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة إىل االعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها
القدس الرشقية ،ومنحها العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.
السيد الرئيس :يشكل الوضع القائم يف قطاع غزة املحارص عامالً آخر يزيد من تفاقم املشكلة،
حيث أصبحت غزة سجناً كبرياً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إرسائيل وما ينجم عنه من عواقب
إنسانية وخيمة ،كام تواصل قوات االحتالل اإلرسائييل االعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب
الفلسطيني ،وتربهن إرسائيل من خالل اعتداءاتها وتجاوزاتها املتكررة أنها دولة فوق القانون ،ال تعري
أهمية لقرارات الرشعية الدولية والقانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة لحامية املدنيني ،مستعينة
يف ذلك بصمت املجتمع الدويل وتقاعسه إزاء ما تقرتفه من جرائم حرب ،ويف هذا اإلطار نطالب
األمم املتحدة ،وخاصة مجلس األمن واللجنة الرباعية ،بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان اإلرسائييل
املستمر والعمل عىل توفري حامية دولية للشعب الفلسطيني األعزل يف قطاع غزة وإنهاء الحصار
اإلرسائييل عليه وفتح املعابر من قطاع غزة وإليه.
إن السالم الذي نسعى إىل تحقيقه هو السالم العادل والشامل ،ولن يتحقق ذلك دون انسحاب
إرسائيل من جميع األرايض املحتلة مبا يف ذلك الجوالن واألرايض اللبنانية املحتلة ،وبناء عليه فإن اململكة
العربية السعودية تدعو مجلس األمن إىل العمل بدون إبطاء عىل تحقيق السالم العادل والشامل يف
الرشق األوسط وفقاً ملا ينص عليه قرارا مجلس األمن  242و ،338وجميع قرارات األمم املتحدة ذات
الصلة ،ومقررات مؤمتر مدريد خاصة مبدأ األرض مقابل السالم ،وكذلك مبادرة السالم العربية.
السيد الرئيس :إن األحداث والتغيريات التي تشهدها املنطقة العربية تتطلب موقفاً مسؤوالً
يهدف إىل الحفاظ عىل استقرار دول املنطقة ووحدة أراضيها وسالمتها اإلقليمية والسلم املدين يف
إطار املطالب املرشوعة لشعوب املنطقة ،ويف الوقت الذي تحرص فيه اململكة العربية السعودية عىل
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول إال أن قيادة اململكة تشعر باألىس والحزن العميقني لسقوط
العديد من الضحايا املدنيني مبا يف ذلك األطفال والنساء والشيوخ جراء األزمات والتحوالت التي
تشهدها منطقة الرشق األوسط ،وقد دعت اململكة إىل تغليب صوت العقل والحكمة يف معالجة هذه
األزمات وتجنب العنف وإراقة املزيد من الدماء واللجوء إىل اإلصالحات الجادة التي تكفل حقوق
وكرامة اإلنسان العريب ،مع رضورة الحرص عىل األمن واالستقرار يف ربوع الوطن العريب والحفاظ عىل
وحدة أوطانه واستقاللها.
().....
السيد الرئيس :إن حامية حقوق اإلنسان وسيادة القانون ونرش ثقافة السالم ومبادرات الحوار فيام
بني الثقافات والشعوب تعد عنارص أساسية يف أي اسرتاتيجية فعالة ملكافحة اإلرهاب والتطرف ،ويف
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هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أن التطور الرسيع الذي شهدته قطاعات النقل واالتصاالت والحاسبات
واإلعالم كان له تأثريه البالغ عىل تيسري وتكثيف التواصل والتفاعل بني أبناء املعمورة مبختلف أديانهم
ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم ،فلم يعد هناك جزء من األرسة البرشية بكل تنوعها وتعددها يعيش
مبعزل عن التأثر والتأثري .لذلك ،فإننا مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة األمم املتحدة يف سبيل
إيجاد املناخ الصحي لنرش قيم الحوار والتسامح واالعتدال ،وبناء عالقات تعاون وسالم بني الثقافات
والشعوب والدول).....( .
السيد الرئيس :إننا نؤكد متسكنا باألمم املتحدة وبالنظام الدويل املتعدد األطراف ،فمجتمعنا
الدويل أحوج ما يكون إىل التكاتف والتآزر من أجل وضع حلول عادلة للمشاكل العاملية املتفاقمة عرب
احرتام جاد ملا استقر يف وجدان البرشية من قيم وأعراف ومبادئ تعزز التعاون البناء وتحقق األمن
والسالم واالزدهار لجميع األمم .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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مقال لوزير الخارجية األسرتايل السابق جاريث إيفانز حول “إرسائيل”
254
والواليات املتحدة و“عملية السالم”
 26أيلول /سبتمرب 2011

إرسائيل وأمريكا عىل الجانب الخطأ من التاريخ
بقلم جاريث إيفانز
قبل فرتة وجيزة من اغتيال رئيس الوزراء اإلرسائييل إسحق رابني عىل يد متطرف مييني يهودي يف
نوفمرب /ترشين الثاين من عام  ،1995التقيت به يف تل أبيب .كنت آنذاك يف زيارة إلرسائيل باعتباري
وزيرًا لخارجية أسرتاليا بهدف دعم قضية التنفيذ الرسيع التفاقات أوسلو للسالم إىل النهاية وصوالً
إىل قبول قيام الدولة الفلسطينية من خالل التفاوض .وأذكر أنني اختتمت حجتي بقدر رمبا كان
أعظم قليالً مام ينبغي من الصلف قائالً“ :ولكن من الواضح بالطبع أنني أعظ شخصاً متحوالً”.
وال يزال رد رابني محفوراً يف ذاكريت .فقد صمت لربهة من الوقت ثم قال بنصف ابتسامة“ :ملتزماً،
وليس متحوالً”.
عىل الرغم من تعلقه العاطفي العميق بفكرة إرسائيل التي تضم كل مساحة يهودا والسامرة
التاريخية ،فإن رابني كان يدرك أن السبيل الوحيد لضامن وجود دولة يهودية دميقراطية تتمتع بحدود
آمنة صالحة للبقاء يتلخص يف تقبل قيام دولة فلسطينية إىل جانبها تتمتع بنفس القدر من األمن
والقدرة عىل البقاء .وكان من املفرتض أن يتقاسم الجانبان مدينة القدس كعاصمة ،وأن يعمال عىل
إيجاد حلول مقبولة للقضية البالغة الحساسية املتصلة بعودة الالجئني الفلسطينيني.
َ
تتعاف منها عملية السالم قط .فمنذ ذلك الوقت مل يب ِد
كان مقتل رابني مبثابة الكارثة التي مل
أي زعيم إرسائييل أي يشء أشبه ببعد نظر رابني والتزامه وقدرته عىل تطبيق حل الدولتني من خالل
التفاوض.
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