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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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ويف حني أن مقرتح اللجنة الرباعية للمفاوضات هو أمر مرحب به ،ال بل طال انتظاره حقاً،
يجب أن نتذكر قبل ذلك أنه كان لدينا جداول زمنية محددة لهذه املفاوضات ،لكن يف كل مرة ،كان
الطرفان يفشالن يف إنجاز االتفاقات ضمن إطار زمني محدد .وإننا نأمل أن يلتزم الطرفان هذه املرة
بإيجاد حل حتى قبل املوعد املنشود بنهاية عام  .2012كام ندعو تلك الدول التي لديها نفوذ عىل
الطرفني إىل تشجيعهم عىل املشاركة يف املفاوضات بحسن نية ودون رشوط مسبقة أو تغي ٍري ملعامل
النتيجة النهائية.
إن العقبة الرئيسية الوحيدة التي تقف أمام املفاوضات بشكل واضح هي البناء املتواصل
للمستوطنات اإلرسائيلية غري املرشوعة .ففي الشهر املايض فقط ،وبعد صدور خطة اللجنة الرباعية،
رفضت حكومة إرسائيل الدعوات الجامعية من هذا املجلس واللجنة الرباعية وأعلنت عن نيتها بناء
 1100وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة جيلو .إن هذا العمل الرجعي يغري الحقائق عىل األرض
ويبدل معامل قضايا الوضع النهايئ دون شك .فهذا الترصف هو العقبة يف طريق السالم وليس الطلب
الفلسطيني للحصول عىل العضوية يف األمم املتحدة.
وترحب جنوب إفريقيا باالتفاق األخري بشأن تبادل األرسى .فهذا االتفاق ،والذي وصفه األمني
العام بـ“ :التقدم امللحوظ يف الوضع اإلنساين” ،هو خطوة إيجابية نحو مزيد من التعاون بني إرسائيل
وفلسطني .ونأمل أن ُيسمح لألفراد الذين تم إطالق رساحهم بعيش حياة طبيعية دون اضطهاد،
وأن تفي الحكومة اإلرسائيلية بالتزاماتها بتسهيل اإلفراج عن جميع السجناء الباقني يف أرسع وقت
ممكن.
ويجب عىل الحكومة اإلرسائيلية أن تفي بالتزاماتها مبوجب القانون اإلنساين الدويل فيام يتعلق
مبن تبقى من السجناء السياسيني الفلسطينيني من خالل ضامن سالمتهم؛ والسامح لذويهم بالوصول
إليهم واحرتام حقوق اإلنسان األساسية لألرسى.
ونكرر قلقنا العميق إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان ضد األطفال الفلسطينيني واعتقالهم .وال
حاجة للقول إننا جميعاً ندرك جيداً اآلثار النفسية السلبية طويلة األمد التي يرتكها هذا األمر عىل
هذه املجموعة الضعيفة .ففي هذا الصدد ،أشار تقرير األونروا بتاريخ  12يونيو  2011إىل أن“ :آثار
عمليات هدم املنازل ميكن أن تكون مدمرةً للغاية عىل األطفال .فالكثري من األطفال املترضرين من
عمليات الهدم يظهرون عالمات ما بعد الصدمة من اضطراب وإجهاد واكتئاب وقلق” .وقبل بضعة
أيام ،أعرب ا ُملق ِّر ُر الخاص لألمم املتحدة ،يف كلمة ألقاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة بشأن
أوضاع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية األرايض املحتلة منذ عام  ،1967عن قلقه إزاء التقارير
الواردة عن العنف ضد األطفال الفلسطينيني أثناء اعتقالهم واحتجازهم من قبل السلطات العسكرية
اإلرسائيلية .وإننا نأسف لتزايد حاالت اعتقال القارصين يف السنوات األخرية ،وندعو إرسائيل مجدداً إىل
حامية حقوق األطفال والوفاء بالتزاماتها مبوجب القوانني الدولية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين.
وتتطلع جنوب إفريقيا ،عاج ًال وليس آج ًال ،إىل الرتحيب بفلسطني بصفتها العضو الـ 194
لألمم املتحدة .كام نأمل يف أن تتمكن عملية اللجنة الرباعية من إنجاز أهدافها املعلنة يف أقرب وقت
ممكن وأن تحقق أخرياً السالم الدائم بني إرسائيل وفلسطني.
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ونتطلع أيضاً إىل إحراز تقدم ملموس من شأنه أن يقربنا أكرث من تحقيق سالم شامل ودائم يف
الرشق األوسط .وستواصل جنوب إفريقيا املساهمة بكل الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إىل حل
مشكلة الرشق األوسط بجميع جوانبها.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بالسيد كاليسون مونييال ،املتحدث باسم دائرة العالقات
والتعاون الدويل عىل الرقم 0828845974
صادر عن دائرة العالقات والتعاون الدويل
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ترصيح صحفي ألمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
يارس عبد ربه حول موافقة رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق إيهود أوملرت
283
عىل إعادة  %94من الضفة الغربية
 27ترشين األول /أكتوبر 2011

قال أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يارس عبد ربه إن رئيس الوزراء
اإلرسائييل السابق إيهود أوملرت وافق خالل املفاوضات عىل إعادة نحو  %94من األرايض املحتلة
أراض يشمل .%6
العام  ،1967إضافة إىل تبادل ٍ
وأوضح عبد ربه أن أوملرت وافق كذلك عىل أن تكون القدس عاصمة للدولتني ،تخضع لرقابة
دولية ،وعدم وجود أي إرسائييل داخل األرايض الفلسطينية ،الفتاً يف ندوة برام الله ،أمس ،إىل أن
كتاباً تصدره وزيرة الخارجية األمريكية السابقة ،كونداليزا رايس سيؤكد هذه املعلومات ،وينفي ما
أشار إليه سابقاً رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،بأن أوملرت مل يرتك له شيئاً يستند إليه عن
اتفاقات وشيكة كانت ستربم مع الفلسطينيني.
وأكد عبد ربه ال ميكن العودة إىل املفاوضات بالصيغة التي كانت قامئة عليها يف املايض ..موقفنا
واضح يف هذا االتجاه ،وأي تراجع سيفقدنا ثقة الرأي العام الفلسطيني بسياساتنا.
واستهجن “ما تطرحه بعض القوى الفلسطينية من أن نقيض املفاوضات هو ما يسمونه املقاومة،
وكأن املفاوضات خيانة” .كام عرب عن استهجانه من استهتار إرسائيل وحكومتها من الفلسطينيني،
والعامل ،بطرح “وقف بالتقسيط لالستيطان”.
وبخصوص املصالحة الفلسطينية ،قال عبد ربه لست واثقاً من أن فجر املصالحة سيبزغ يف
املدى القريب ..لألسف هناك حسابات واعتبارات ضيقة تتحكم يف موقف األشقاء يف حامس ..أخىش
األالعيب اإلرسائيلية ،ومثة مؤرشات عليها منذ صفقة األرسى ،لإليحاء لحامس بأنها باتت طرفاً موثوقاً
فيه بعد أن أثبت جدارته ،والدعاوى للتعاطي مع حامس من قبل شخصيات إرسائيلية ،دليل عىل
ذلك ،وهذا لن يكون ،إنها محاولة البتزاز السلطة.
وأضاف رمبا كانت حامس تنتظر التحوالت اإلقليمية ونتائجها ونتائج الصدام بيننا وبني املوقفني
األمرييك واإلرسائييل ،بل إن بعضهم بات يتحدث يف مقاالت نرشتها صحيفة الرسالة التابعة لحركة
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