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ترصيح لسفرية الواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة سوزان
رايس حول الرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني[ 281مقتطفات]
 24ترشين األول /أكتوبر 2011

شكراً ،السيدة الرئيسة ،وشكراً لك ،نائب األمني العام باسكو ،عىل العرض املوجز الذي قدمتامه.
سوف أبدأ بالنزاع اإلرسائييل – الفلسطيني.
تواصل الواليات املتحدة العمل بنشاط مع الطرفني ومع اللجنة الرباعية ،ومع رشكائنا الدوليني
من أجل استئناف املفاوضات عىل أساس بيان اللجنة الرباعية الصادر بتاريخ  23أيلول /سبتمرب.
يطرح ذلك البيان مساراً واضح ًا وجديراً بالثقة نحو العودة إىل طاولة املفاوضات ،وهو املسار الوحيد
لتحقيق حل الدولتني الذي نسعى إليه جميعاً .يعيد بيان اللجنة الرباعية التأكيد عىل رؤيا الرئيس
أوباما بشأن السالم التي رشحها يف ترصيحاته يف أيار /مايو .لقد وافق كل من الرئيس عباس ورئيس
الوزراء نتنياهو عىل إرسال مفاوضني إىل القدس إلجراء اجتامعات متهيدية مع مبعويث اللجنة الرباعية
موجه ًا نحو وضع األسس الالزمة لهذه االجتامعات
يف  26ترشين األول /أكتوبر .وبالتايل ،يبقى تركيزنا ّ
ولالجتامعات الالحقة التي ستؤدى إىل تبادل الطرفني مقرتحات شاملة حول األرايض واألمن يف نهاية
العام عىل النحو املبني يف الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الرباعية .إننا نحث جميع أعضاء
هذا املجلس وجميع الدول األعضاء عىل توحيد جهودها للمساعدة يف خلق مناخ إيجايب الستئناف
املفاوضات.
ويف نهاية املطاف ،فإن اإلرسائيليني والفلسطينيني هم الذين ال بد من أن يعيشوا جنباً إىل جنب.
وهم فقط الذين يستطيعون التوصل إىل اتفاق حول القضايا املؤملة التي تفرق بينهام :الحدود واألمن،
والالجئني ،والقدس .لقد كنا واضحني جداً بأننا نعتقد أن الجهود الفلسطينية الرامية للحصول عىل
وضعية الدولة العضو يف األمم املتحدة لن تقدم عملية السالم ،بل بدالً من ذلك سوف ُتعقد وتؤخر
احتامالت التوصل إىل تسوية تفاوضية ،ورمبا ُتخرجها عن مسارها .ولذلك ،فقد عارضنا باستمرار مثل
هذه املبادرات من جانب واحد .ويف نفس [الوقت] سوف نواصل بذل كل الجهود إلعادة الطرفني
مجدداً إىل طاولة املفاوضات.
إن حكومة أوباما ،شأنها يف ذلك شأن سائر الحكومات األمريكية التي حكمت البالد منذ عقود،
ال تقبل برشعية النشاط االستيطاين اإلرسائييل املستمر .إن مصري املستوطنات القامئة يشكل قضية
يجب أن يعالجها الطرفان ،مع قضايا أخرى تتعلق بالوضع الدائم ،مبا يف ذلك وضع مدينة القدس.
ولهذا السبب ،نعترب الخطوات التي اتخذتها الحكومة اإلرسائيلية لترسيع بناء املستعمرة الجديدة يف
غيفات هاماتوس مخيبة جداً لآلمال.
وال يزال التهريب غري القانوين لألسلحة يف غزة يشكل تهديداً خطرياً عىل املدنيني يف غزة ،ويف
إرسائيل ،ويف مرص .ويجب أن يتوقف .أما فيام يتعلق بحامس ،فإننا نعيد التأكيد عىل أهمية [أن]
يتعني عليها تلبية التزاماتها مبوجب املبادئ التي حددتها اللجنة الرباعية املتعلقة بالال عنف ،واالعرتاف
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بحق إرسائيل يف الوجود ،واالعرتاف باالتفاقيات السابقة .إننا ندعو مجدداً الفلسطينيني واإلرسائيليني
إىل اتخاذ إجراءات بناءة لتعزيز السالم وتجنب القيام بأعامل تعقد هذه العملية أو تقوض الثقة.
والواليات املتحدة مرسورة جداً ألن جلعاد شاليط متكن أخرياً من االنضامم إىل عائلته بعد خمس
سنوات طويلة قضاها يف األرس.
().....
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كلمة جنوب إفريقيا يف األمم املتحدة حول الوضع يف الرشق األوسط،
والقضية الفلسطينية ،وعضوية دولة فلسطني( 282نص مرتجم عن األصل)
 25ترشين األول /أكتوبر 2011

لقد دفع الربيع العريب مجلس األمن التابع لألمم املتحدة للنظر يف اتخاذ إجراءات حاسمة يف عدد
من القضايا ،ولكنه ال يزال مصاباً بالشلل وعاجزاً عن التحرك أمام القضية األطول مدة عىل جدول
أعامله فيام يتعلق بالرشق األوسط.
وهناك اجتامعات شهرية ملناقشة الوضع يف الرشق األوسط ،وعىل مدى السنوات القليلة
املاضية ،جاءت الترصيحات يف نفس االتجاه .ولكن ال يوجد تحرك حقيقي نحو تسوية نهائية للقضية
اإلرسائيلية /الفلسطينية.
يف  23أيلول  ،2011قدم الرئيس عباس طلباً للحصول عىل عضوية كاملة لفلسطني يف
األمم املتحدة .وكانت حامسة العامل ودعمه الذين رافقا هذا الحدث التاريخي مؤرشاً عىل مدى
أهمية قضية إقامة الدولة الفلسطينية ،ليس فقط للفلسطينيني ،ولكن يف واقع األمر لبقية العامل أيضاً.
ويف هذا الصدد ،تعترب جنوب إفريقيا أن مسألة عضوية فلسطني يف األمم املتحدة يجب أن تحل
عىل وجه الرسعة وفقاً ألحكام امليثاق ،والنظام الداخيل للجمعية العامة ،والنظام الداخيل املؤقت
ملجلس األمن .فقبل كل يشء ،تعتقد جنوب إفريقيا أننا ال يجب أن ُ
نرشط عضوية فلسطني يف
األمم املتحدة باتفاق السالم.
وتود جنوب إفريقيا إعادة التأكيد عىل قناعتها باآليت:
أن فلسطني دولة؛
وأن فلسطني دولة محبة للسالم؛
وأن فلسطني مستعدة وقادرة عىل تنفيذ التزاماتها مبوجب ميثاق األمم املتحدة.
وإذ نضع يف اعتبارنا الحساسيات السياسية املالزمة لهذه العملية ،فإننا نعتقد أنه بات من املهم
اآلن أكرث من أي وقت مىض أن نترصف بطريقة تليق مبكانة هذا املجلس ونويص بعضوية فلسطني
الكاملة يف األمم املتحدة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي عىل املجلس أن يفي بالتزاماته مبوجب امليثاق
وأن يقوم يف الوقت نفسه بإحياء عملية املفاوضات بهدف التوصل إىل حل الدولتني.
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