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السيايس الدويل ومنائه االقتصادي ،فإن تأثري مشاركته ونتاجات تفاعله ستصب يف مصلحة قضيتنا
األوىل قضية فلسطني وستدعمها وتحشد التأييد الدويل لها يف املحافل الدولية ال سيام يف الوقت
الحايل وبعد تق ّدم فلسطني بطلبها لعضوية كاملة يف األمم املتحدة ،كونها قضية عادلة لشعب يسعى
لتحقيق حلمه يف إقامة دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس ،وتحقيق السالم الشامل
والعادل يف الرشق األوسط.
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السيد األمني العام،
حني التقينا هنا بالذات يف أيلول /سبتمرب من العام املايض ،من منا كان يتصور أن العامل الذي تغري
يف غضون أقل من عام بفعل األزمة االقتصادية غري املسبوقة ،سيتغري إىل هذا الحد؟
وخالل بضعة أشهر ،حمل “الربيع العريب” نفحة أمل هائلة .منذ أمد بعيد متكنت الشعوب
العربية التي ترزح تحت االضطهاد من رفع رأسها ونادت بحقها يف أن تكون حرة أخرياً .وبسواعدهم
العارية عارضوا العنف والوحشية .ولقد قدم الشباب العريب أفضل نفي ملن كانوا يعلنون بأن العامل
العريب – اإلسالمي كان بطبيعته معادياً للدميوقراطية ولحقوق اإلنسان.
السيدات والسادة ،زماليئ األعزاء ،ليس من حقنا أن نخيب أمل الشعوب العربية .ليس من حقنا
أن نحطم أحالمهم .ألنه إذا تحطم أمل هذه الشعوب ،فهذا يعطي حجة للمتعصبني الذين مل يتخلوا
عن إثارة اإلسالم ضد الغرب عرب تأجيج الكراهية والعنف يف كل مكان.
هذه دعوة إىل العدل الذي زلزل العامل ،والعامل ال ميكنه االستجابة لهذه الدعوة إىل العدل عرب
إدامة الظلم .يفرض علينا ربيع الشعوب العربية العجائبي هذا واجباً أخالقياً ،وواجباً سياسياً بالنهاية
لحل نزاع الرشق األدىن .مل يعد بإمكاننا االنتظار!
املنهج املستخدم حتى اآلن ،وأنا أزن كلاميت ،قد فشل .إذاً يجب تغيري املنهج!
يجب التوقف عن االعتقاد بأن بلداً واحداً ،ولو كان األكرب ،أو مجموعة صغرية من البلدان ميكنها
حل مشكلة بهذا التعقيد .لقد ُت ِرك العديد من الجهات الفاعلة األساسية إىل جانب الطريق األمر
الذي حال دون التمكن من الوصول إىل حل .أود أن أقول بأن ما من شخص ميكنه تخيل قدرة عملية
السالم عىل االستغناء عن أوروبا ،وما من شخص ميكنه تخيل قدرة عملية السالم عىل االستغناء عن
جميع األعضاء الدامئني يف مجلس األمن ،وما من شخص ميكنه تخيل القدرة عىل االستغناء عن الدول
العربية التي اتخذت خيار السالم.
أصبح ال بد من مقاربة جامعية لخلق الثقة وتوفري الضامنات لكل واحدة من األطراف .إذاً
بالتأكيد ،السالم سيصنعه اإلرسائيليون والفلسطينيون .وليس شخصاً آخر.
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وما من أحد ميكنه اإلدعاء بأنه سيفرض عليهم السالم .لكن يتعني علينا مساعدتهم .املنهج مل
يعد مييش.
لنقر معاً بأن تحديد رشوط مسبقة للمفاوضات ،هو مثابة ُحكم علينا بالفشل .الرشوط املسبقة
هي نقيض املفاوضات .إذا كنا نريد الدخول يف املفاوضات ،التي هي الطريق الوحيد املمكن للسالم،
ال يجوز وضع رشوط مسبقة.
فلنغري املنهج! كل عنارص الحل معروفة :مؤمتر مدريد لعام  ،1991وخطاب الرئيس أوباما يف
 19أيار /مايو املنرصم ،وخريطة الطريق ،واملبادرة العربية للسالم واملحددات التي وافق عليها
االتحاد األورويب.
إذاً فلنكف عن املجادلة إىل ما ال نهاية حول املحددات وأن تبدأ املفاوضات .فلنعتمد جدوالً
زمنياً محدداً وطموحاً 60 .عاماً مضت من دون أن يتقدم ذلك سنتمرتاً واحداً .هذا أال يفرض علينا
تغيري املنهج والجدول الزمني؟
– شهر الستئناف املحادثات،
– ستة أشهر لالتفاق حول الحدود واألمن،
– وعام للتوصل إىل اتفاق نهايئ.
وتقرتح فرنسا استضافة مؤمتر املانحني بدءاً من هذا الخريف ،ليك يتمكن الفلسطينيون من
االنتهاء من بناء دولتهم العتيدة .فرنسا تريد أن تقول لكم بأنه ال يجب أن نبحث دفعة واحدة عن
حل تام ،ألن الحل التام ليس موجوداً!
فلنخرت طريق التسوية ،وهذا أمر ليس تخلياً وإنكاراً ،لكن سيسمح بالتقدم خطوة خطوة .إذاً ها
إن  60عاماً قد مرت والفلسطينيون ينتظرون دولتهم .أمل يحن الوقت ملنحهم األمل؟
ها إن  60عاماً وإرسائيل تعاين من عدم العيش بسالم .ها إن  60عاماً ومسألة التعايش السلمي
بني الشعبني الفلسطيني واإلرسائييل تبقى ُمضايقة .مل يعد يف إمكاننا االنتظار للسري عىل طريق
السالم!
لنضع أنفسنا مكان الفلسطينيني .أوليس رشعياً أن يطالبوا بدولتهم؟
بىل بالطبع! ومن ال يرى بأن إنشاء دولة فلسطينية دميوقراطية ،قابلة للحياة وسلمية قد تكون
بالنسبة إىل إرسائيل أفضل ضامنة ألمنها؟
لنضع أنفسنا مكان اإلرسائيليني .أوليس رشعياً بأن يطالبوا بعد  60عاماً من الحروب واالعتداءات
التفجريية بضامنات لهذا السالم الذي انتظروه طويالً؟
بىل بالطبع! أقول ذلك بقوة :إذا هدد أي كان يف العامل وجود إرسائيل ،فإن فرنسا ستكون فوراً
وبالكامل إىل جانب إرسائيل .إن التهديدات حيال دولة عضو يف األمم املتحدة هي غري مقبولة ولن
تكون مقبولة.
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نحن اليوم أمام خيار صعب جداً .الجميع يعرف جيداً ،لنوقف الخبث أو ديبلوماسية
املياومة ،الجميع يعرف جيداً بأنه ال ميكن الحصول فوراً عىل االعرتاف التام والكامل بوضعية الدولة
العضو يف األمم املتحدة .السبب األول هو فقدان الثقة بني الجهات الفاعلة األساسية.
لكن فلنقل الحقيقة :من يقدر أن يشك يف أن الفيتو يف مجلس األمن لن يولد دورة عنف يف
الرشق األوسط؟ من ميكنه أن يشك يف ذلك؟
ولهذا ،هل ميكن استبعاد مرحلة انتقالية؟ ملاذا ال نتصور وضعية الدولة املراقبة يف األمم املتحدة
لفلسطني؟ قد تكون خطوة مهمة ،سنخرج بعد  60عاماً من الجمود الذي يصب يف خدمة املتطرفني.
سنعطي مجدداً أمالً للفلسطينيني عرب تحقيق تقدم باتجاه حل الوضع النهايئ.
لتأكيد انخراطهم الحازم لصالح السالم املتفاوض عليه ،يتعني عىل القادة الفلسطينيني ،يف إطار
هذا املسعى ،إعادة تأكيد الحق بالوجود وبأمن إرسائيل .يتعني عليهم االلتزام بعدم استخدام هذه
الوضعية الجديدة للجوء إىل أعامل تتعارض مع مواصلة املفاوضات.
زماليئ األعزاء ،ليس لدينا إال بديل واحد :الجمود والتقييد أو حل انتقايل قد يسمح بإعطاء أمل
للفلسطينيني ،من خالل وضعية دولة مراقبة .باملوازاة ،يتعني عىل إرسائيل مامرسة ضبط النفس ذاته،
واإلحجام عن القيام مببادرات تستبق الحل النهايئ.
الهدف النهايئ هو االعرتاف املتبادل لدولتي األمة لشعبني ،تقومان عىل قاعدة خطوط  1967مع
تبادل أراضٍ متفق عليها ومتكافئة.
فلتقرر هذه الجمعية العامة ،التي متتلك السلطة ،التقدم للخروج من فخ الشلل القاتل ،وتقرر
تأجيل املواعيد الفاشلة واالستئناف الذي ال غد له.
فلنغري املنهج! فلنغري العقلية! فليجهد كل واحد لفهم أسباب اآلخر ،ومعاناة اآلخر ،وهواجس
اآلخر .عىل كل واحد أن يفتح عينيه وأن يكون مستعداً للقيام بتنازالت.
يف الختام ،أود قول ذلك بدافع الصداقة العميقة واإلخالص للشعب الفلسطيني ،أريد أن أقول
للفلسطينيني :فكروا باألمهات اإلرسائيليات اللوايت يبكني أعضاء من عائالتهن قتلوا يف االعتداءات
التفجريية .إنهن يشعرن باألمل ذاته الذي تشعر به األمهات الفلسطينيات حني يتم اإلعالن عن وفاة
واحد من أقربائهم فجأة.
أريد أن أقول ذلك بدافع الصداقة العميقة واإلخالص للشعب اإلرسائييل :أسمعوا ما نادى به
شباب الربيع العريب ،إنهم كانوا يهتفون“ :تعيش الحرية!” .مل يهتفوا“ :فلتسقط إرسائيل” .ال ميكنكم
البقاء جامدين بينام ريح الحرية والدميوقراطية تهب يف منطقتكم.
أقول ذلك بدافع الصداقة العميقة واإلخالص لهذين الشعبني اللذين تعذبا كثرياً :حان الوقت
مضن للغاية أن ال تنتهز الجمعية العامة
لبناء السالم ألطفال فلسطني وأطفال إرسائيل .لكن سيكون ٍ
لألمم املتحدة فرصة وعي الشعوب العربية لخدمة الدميوقراطية من أجل حل مشكلة تجلب الشقاء
لهذين الشعبني اللذين يف كل األحوال محكوم عليهام بالعيش جنباً إىل جنب .وإذا اخرتنا حالً تسووياً،
ننفح من جديد الثقة واألمل.
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أود قول ذلك برزانة ملمثيل جميع األمم .علينا أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية .إن الجمعية العامة
لألمم املتحدة هي التي تحمل هذا املوعد مع التاريخ.
فلنطمنئ إرسائيل ونعطي األمل إىل الشعب الفلسطيني .الحل موجود عىل الطاولةِّ .
فضلوا الحل
التسووي عىل الجمود ،ألنه ميكن أن يريض الجمود الجميع هنا لكنه سيخلق أعامل عنف ،ومرارة
ومعارضة قد تهدد بالخطر الوعي لدى الشعوب العربية .تقول لكم فرنسا بأنه يجب أن تنتهي
املأساة لسبب بسيط ،ألنها استمرت فرتة طويلة جداً.
أوجه لكم شكري.
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أجرى املقابلة مينا العريبي
شهدنا يوماً تاريخاً مع تقديم الرئيس عباس طلب االنضامم إىل األمم املتحدة ،مباذا شعرت
وأنت تشهد هذا الحدث التاريخي؟ وماذا ستفعل “منظمة التعاون اإلسالمي” لدعم هذا
الطلب؟
كانت لحظة تاريخية ،وأنا حقاً شعرت بالفخر والرشف بأنني ميكن أن أكون مرتبطاً بهذه اللحظة
وأن أحرضها وأن أكون من بني الذين شاركوا ،بتواضع وبشكل محدود ،يف إنجاح ذلك .وأرى أنه
واجب عىل كل مسلم وكل إنسان صادق أن يدعم القضية الفلسطينية .وقد تأخر تحقيق دولة
فلسطني ألكرث من  60عاماً ،ويف  1947أعطت األمم املتحدة الحق لوالدة بلدين ،لكنّ اإلرسائيليني
انتهزوا الفرصة إلقامة دولتهم والعامل ساعدهم عىل ذلك ،ومل يساعد الفلسطينيني عىل إنشاء
دولتهم .ولكن وبعد  6عقود من املعاناة حان الوقت للعمل عىل إقامة الدولة وأن تكون فلسطني
عضواً دامئ ًا لألمم املتحدة واملجتمع املدين ،وعلينا أن نساعد يف هذا .ونحن يف “منظمة التعاون
اإلسالمي” نبذل كل جهودنا لذلك ،وندعو األعضاء ملنح دعمهم الكيل .ولدينا عضوان يف “منظمة
التعاون اإلسالمي” يف مجلس األمن (لبنان والبوسنة والهرسك) ،ونحن نعمل جاهدين معهام
لنحصل عىل تأييدهام .كام نؤيد هذه القضية من خالل قنوات أخرى ،وهي جزء من دبلوماسيتنا
الهادئة التي نواصل العمل بها.
هل حصلتم عىل أي وعود منهام؟
نعم ،حصلنا عىل وعود ،ونحن نعمل عىل إقناع باقي الدول.
هناك سعي الستئناف املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،هل ميكن أن يعرقل ذلك جهود
الفلسطينيني لالعرتاف بدولتهم؟
شخصياً ال أرى أن قيام الدولة يعيق املفاوضات ،بل قيام الدولة الفلسطينية سيساعد املفاوضات
ألنه ستكون هناك دولة مسؤولة ،واملفاوضات ستكون بني دولتني لديهام السيادة عىل بلديهام.
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