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إن مسؤولية مجلس األمن الدويل إزاء األمن والسالم الدويل ،ال بد أن يتجسد االلتزام بها عرب قبول
عضوية دولة فلسطني ألن هذا هو املدخل الحقيقي نحو التسوية الدامئة واستقرار الرشق األوسط.
سادساً –:تؤكد القيادة الفلسطينية مساندتها إلرضابات األرسى يف سجون االحتالل ،وتدين جميع
أشكال العقوبات الجامعية والفردية ضد آالف املعتقلني واألرسى مبا فيها اإلجراءات العنرصية ضد
عدد من القادة الوطنيني األرسى ،وحرمان املعتقلني من أبسط حقوقهم مبوجب اتفاقية جنيف
الرابعة وسواها من املواثيق الدولية.
وسوف تتابع اللجنة التنفيذية بكل اإلرصار هذا األمر الهام والوطني وبالتعاون مع كل املؤسسات
الدولية املختلفة.
سابعاً –:بحثت القيادة الفلسطينية يف موضوع املصالحة الفلسطينية واستئناف اللقاءات التي
من شأنها اإلرساع يف خطوت تنفيذ بنود اتفاق املصالحة مبا ينهي االنقسام ويعزز الوحدة الوطنية.
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إن وقت التوصل إىل حل الدولتني آخذ بالنفاد .هذه هي املسألة الوحيدة التي اتفق عليها
الجميع يف كل النقاشات التي دارت حول عملية السالم يف الرشق األوسط يف األمم املتحدة األسبوع
املايض ،فأحداث الربيع العريب مل تزد املوضوع إال رضورة ،والرأي العام يف املنطقة ال يحتمل املزيد
من الفشل يف االستجابة لتطلعات الفلسطينيني الرشعية بطريقة تلبي االحتياجات اإلرسائيلية ،كام
أن هناك استياء متزايداً يف فشل الجهود الدولية منذ أوسلو يف الوقت نفسه ،فإن التوتر بني إرسائيل
وجريانها يف ازدياد مستمر ،خصوصاً مع تركيا ومرص ،والقادة املعتدلني يف كال الجانبني يتعرضون
لضغوط من قبل املتطرفني ،كم تستمر الهجامت الصاروخية من غزة عىل إرسائيل.
تتحمل جميع األطراف املسؤولية عن املأزق الحايل ،ففي حني تشجب اململكة املتحدة أي محاولة
لنزع الرشعية عن إرسائيل ،ينبغي عىل أصدقاء إرسائيل أن يشعروا بقلق أكرب إزاء تزايد عزلتها يف
املجتمع الدويل ،فالنشاط االستيطاين الذي يغري الحقائق عىل األرض يشكل عامالً كبرياً يف هذا،
فتوسيع املستوطنات هي عملية أحادية الجانب وغري قانونية مبوجب القانون الدويل ،وهي تفسد
الثقة بني الطرفني وتقوض املبدأ األسايس لألرض مقابل السالم ،لقد صوتنا لصالح قرار يف مجلس األمن
يف شباط يدين مثل هذه النشاطات االستيطانية ،من جانبهم ،أضاع الفلسطينيون فرصاً من أجل
السالم من خالل فرض مزيد من الرشوط للعودة إىل املفاوضات.
جاء الرئيس محمود عباس إىل نيويورك مؤكداً أنه ال يبحث عن املواجهة وسلط الضوء عىل
التقدم العظيم الذي أحرزه رئيس الوزراء فياض والسلطة الفلسطينية يف بناء مؤسسات الدولة ،وقام
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بتقديم طلب إىل مجلس األمن الدويل للحصول عىل العضوية الكاملة لفلسطني يف األمم املتحدة
الذي هو اآلن قيد البحث من قبل لجنة العضوية يف األمم املتحدة ،لكنه مل يفرض إجراء تصويت يف
مجلس األمن أو يف الجمعية العامة لألمم املتحدة.
نصحنا ضد هذا الطلب ،ألنه يف حني أننا نؤيد مبدأ إقامة دولة فلسطينية ،نحن نعلم أنه ليس
هناك سوى تسوية عن طريق التفاوض ميكن أن تخلق دولة فلسطينية قابلة للحياة ،ال ميكن ألي
قرار يف األمم املتحدة أن يحل بديالً عن اإلرادة السياسية الالزمة حتى يتمكن الجانبان من العودة
إىل طاولة املفاوضات ،ال يجب أن تتغري الحقائق عىل األرض إال من خالل املفاوضات ،ويجب عىل
شعوب املنطقة أن يصنعوا قراراتهم ويختاروا مستقبلهم بأنفسهم فنحن ال ميكننا أن نفرض حالً وهذا
ينطبق عىل اإلرسائيليني والفلسطينيني كام هو الحال يف ثورات شامل إفريقيا يجب عىل اإلرسائيليني
والفلسطينيني الجلوس وجهاً لوجه واالتفاق عىل سالم دائم ألجيال املستقبل.
وهذا يتطلب شجاعة وقيادة حاسمة من كال الجانبني ،فضالً عن تنازالت صعبة .هدف بريطانيا
واالتحاد األورويب ثابت :إقامة دولة فلسطينية تعيش يف سالم وسيادة وأمن جنباً إىل جنب مع
إرسائيل ،أمن إرسائيل وتحقيق حق الفلسطينيني يف إقامة دولة ال يتعارضان ،عىل العكس من ذلك
ستكون إرسائيل أكرث أماناً عندما تقوم دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وبالتايل لقد دعونا كال الجانبني للتفاوض من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن الحدود ،استناداً إىل
خطوط  4حزيران  1967مع تبادل األرايض ويجب أن تشمل الرتتيبات األمنية التي تحرتم السيادة
الفلسطينية ولكن تحمي األمن اإلرسائييل ومتنع العودة إىل اإلرهاب كام يجب أن يكون هناك حل
عادل ومنصف لالجئني ،واالتفاق عىل القدس كعاصمة مستقبلية للدولتني ،يف  19مايو أدىل الرئيس
أراض متفق
أوباما خطاباً مهامً قائالً إن الواليات املتحدة ستستند أيضاً إىل حدود  1967مع تبادل ٍ
عليه ،األمر الذي شجعناه بقوة.
الهدف الربيطاين هو العودة العاجلة ملفاوضات ذات مغزى عىل هذا األساس ،وسوف نحكم عىل
جميع املقرتحات بناء عىل التقدم التي ستحرزه يف تحقيق هذا الهدف ينص بيان اللجنة الرباعية
الذي تم اإلقرار عليه يوم الجمعة من قبل االتحاد األورويب وروسيا والواليات املتحدة واألمم املتحدة
عىل جدول زمني واضح لخامتة للمفاوضات هذه خطوة إىل األمام نأمل أن توفر أساساً للجانبني
للعودة إىل طاولة املفاوضات يجب عىل الفلسطينيني الرتكيز عىل هذا الجدول الزمني للمحادثات
بدالً من وضع رشوط مسبقة كثرية بالنسبة لإلرسائيليني ،الوقت مير برسعة قبل أن يتمكنوا من العمل
يف مصب مصلحتهم االسرتاتيجية ،عليهم أن يأخذوا املفاوضات بحزم وبواقعية ،وأن يقوموا بخطوات
أكرث جرأة من القادة اإلرسائيليني يف السنوات األخرية.
ال يوجد تصويت وشيك يف مجلس األمن بينام تبحث لجنة العضوية توصيتها ،اآلن مل
يقدم لنا اقرتاح مفصل الذي عىل أساسه سنحدد موقفاً ،إذا قامت اللجنة بإرجاع القضية إىل
مجلس األمن ،أو إذا قام الرئيس عباس بالذهاب إىل الجمعية العامة ،سوف تستخدم اململكة املتحدة
حقها يف التصويت بطريقة تزيد من احتامل العودة إىل مفاوضات ذات مغزى وتدعم املعتدلني يف
كال الجانبني.
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اتسمت التغيريات التاريخية التي شهدناها يف املنطقة منذ كانون الثاين بدعوات من أجل مزيد
من الحرية ومستقبل أفضل للناس العاديني يف أنحاء املنطقة ،وبالنسبة لإلرسائيليني والفلسطينيني
أدت التغيريات إىل مزيد من عدم اليقني وزيادة الضغوطات فأصبح للشعب الفلسطيني توقعات أكرب
إلقامة دولة فلسطينية وأصبحت إرسائيل قلقة أكرث حول ما قد يعني هذا ألمنها ،لكن أفضل طريقة
للتعامل مع هذه الشكوك هو الوصول إىل يقني السالم.
* وزير الخارجية الربيطاين
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س :كيف تنظر إىل خطوة عباس مبطالبة األمم املتحدة باالعرتاف بالدولة؟
ج :الخطوة تعبري عن فشل التسوية واليأس من خيار املفاوضات .كان األوىل بالرئيس أبو مازن
الرجوع إىل شعبه وقواه السياسية لالتفاق عىل اسرتاتيجية جديدة بدل الهروب إىل خارج البيت
وإثارة كل هذا الضجيج الذي يهدف إىل الهروب من استحقاق ما يسمى بـ“الربيع العريب” يك
ال يصل “الربيع” إىل السلطة الفلسطينية بعد سقوط نظام (الرئيس املرصي السابق) حسني
مبارك ،حليفها األسايس يف املنطقة.
س :السلطة تقول إن هذا أمر مخطط ومدروس ولديها برنامج إقامة مؤسسات الدولة منذ زمن
وأن الظروف نضجت للحصول عىل االعرتاف؟
ج :لألسف هذا غري صحيح .املوجود عىل األرض هو االحتالل ،ألن السلطة ال متتلك أي سيادة عىل
األرض وال حتى مساحة مهمة ،هربت إىل مسألة االعرتاف .يف تاريخ كل الثورات والشعوب ،إن
التحرير وبسط السيادة عىل األرض يسبقان االعرتاف الدويل ،وال قيمة لالعرتاف من دون السيطرة
والسيادة عىل األرض .سبق أن اعرتفت األمم املتحدة يف قرار التقسيم بدولة فلسطينية عىل
 45يف املئة من مساحة فلسطني ،أين هي؟ ويف عام  ،1988اعرتفت بدولة فلسطينية عىل  22يف
املئة من األرض ،أين هي هذه الدولة؟ املوجود هو االحتالل ،والشعب الفلسطيني ينام ويصحو
عىل االحتالل كل يوم.
س :تركيز “حامس” و“الجهاد” عىل هذه الخطوة ،هل ألنها مل تتم بتوافق أو إجامع فلسطيني؟
ج :هذا من جانب العالقات الفلسطينية الداخلية .لكن عىل الصعيد السيايس واالسرتاتيجي هناك
مخاوف ومخاطر كبرية تنطوي عىل هذه الخطوة ،أهمها التنازل عن  78يف املئة من أرض فلسطني
التاريخية ،وتحويل الرصاع يف ما بعد كأنه رصاع عىل الحدود بني دولتني وليس رصاعاً عىل
الحقوق والوجود ،وكذلك تهديد مصري الفلسطينيني يف الشتات ويف مناطق الـ  48والتفريط بحق
العودة ،وأيضاً إلغاء القرارات السابقة لألمم املتحدة املتعلقة بفلسطني وشطب الصفة التمثيلية
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