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نيويورك
الرئيس:

السيد يرمييتش ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .صربيا)

افتتحت اجللسة الساعة .15/30
البند  37من جدول األعمال (تابع)
قضية فلسطني
تقرير اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري
القابلة للتصرف ()A/67/35

يف ضوء ذلك ،ويف حالة عدم وجود اعتراض ،سنمضي
يف أعمالنا على هذا النحو.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل السودان ليتوىل عرض مشروع
القرار .A/67/L.28

السيد عثمان (السودان) :يسعدين ويشرفين ،بصفيت
املمثل الدائم جلمهورية السودان والرئيس احلايل ملجلس
تقرير األمني العام ()A/67/35
السفراء العرب يف األمم املتحدة ،أن أرحب يف مستهل بياين
مشاريع القرارات ( A/67/L.17و  A/67/L.18و  A/67/L.19بتواجد ومشاركة أبناء خملصني من الشعب الفلسطيين ثابروا
و  A/67/L.20و )A/67/L.28
ورابطوا وصربوا وابدوا حسن النية مع مجيع الشركاء خلدمة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بناء على طلب مقدمي القضية الفلسطينية .فمرحبا بكم أيها القائد املناضل ،الرئيس
مشروع القرار وبالنظر إىل وجود رئيس السلطة الفلسطينية ،حممود عباس أبو مازن .ومرحبا بصحبكم الكرام بيننا يف هذه
فخامة السيد حممود عباس ،أود أن ابلغ األعضاء بأننا سنبت اجللسة التارخيية يف هذا اليوم التارخيي.
أوال مبشروع القرار  ،A/67/L.28املعنون “مركز فلسطني يف
يسعدين ويشرفين أيضا هبذه الصفة أن أتوىل عرض
األمم املتحدة”.
مشروع القرار املعروض على اجلمعية ،املعنون “مركز
بعد ذلك ستواصل اجلمعية عقد مناقشتها بشأن البند  37فلسطني يف األمم املتحدة” ،الوارد يف الوثيقة ،A/67/L.28
واملقدم يف إطار البند  37من جدول األعمال ،واخلاص بقضية
من جدول األعمال مباشرة بعد نظرها يف مشروع القرار.
يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى .وينبغي
أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع
أحد أعضاء الوفد املعين إىل .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506 :وستصدر
التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة.
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فلسطني ،وذلك بالنيابة عن الدول املشاركة يف تقدمي القرار
التالية :أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،أفغانستان ،إكوادور،
اإلمارات العربية املتحدة ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي،
أيسلندا ،باكستان ،البحرين ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بليز،
بنغالديش ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بريو ،بيالروس،
تركيا ،تونس ،اجلزائر ،جزر القمر ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،جنوب أفريقيا،
جيبويت ،زمبابوي ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،السنغال،
السودان ،سورينام ،سرياليون ،سري النكا ،سيشيل ،شيلي،
الصومال ،الصني ،طاجيكستان ،العراق ،عمان ،غرينادا،
غيانا ،غينيا  -بيساو ،فلسطني ،مجهورية فزنويال البوليفارية،
فييت نام ،قطر ،قريغيزستان ،كازاخستان ،كوبا ،الكويت،
كينيا ،لبنان ،ليبيا ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،املغرب،
ملديف ،اململكة العربية السعودية ،موريتانيا ،ناميبيا ،نيجرييا،
نيكاراغوا ،اهلند ،اليمن.

املستقلة ،باإلضافة إىل التوصل إىل حل عادل ملشكلة الالجئني
الفلسطينيني وفقا للقرار ( 194د ،)3-والوقف الكامل جلميع
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة،
مبا فيها القدس الشرقية.
وتشري فقرات ديباجة مشروع القرار أيضا إىل قرار
اجلمعية العامة  177/43الذي اعترفت فيه اجلمعية بإعالن
دولة فلسطني الصادر عن املجلس الوطين الفلسطيين يف
 15تشرين الثاين/نوفمرب  ،1988واىل تأكيد التزام اجلمعية
العامة باحلل القائم على وجود دولتني ،وفقا للقانون الدويل،
باإلضافة إىل التأكيد على حق مجيع دول املنطقة يف العيش يف
سالم داخل حدود آمنة ومعترف هبا دوليا.

وتعيد فقرات ديباجة مشروع القرار التأكيد على حق
الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري واالستقالل يف دولته
فلسطني على األرض الفلسطينية املحتلة يف عام ،1967
وتدعو اجلمعية العامة إىل اختاذ قرار مبنح فلسطني مركز دولة
يهدف مشروع القرار اهلام هذا إىل اختاذ قرار تارخيي غري عضو مراقب يف األمم املتحدة.
مبنح فلسطني مركز دولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة.
واكرر ،تدعو هذه اجلمعية العامة  -وحنن على ثقة
وتتضمن ديباجة مشروع القرار فقرات تعيد التأكيد على مبدأ
بأهنا فاعلة  -إىل اختاذ قرار مبنح فلسطني مركز دولة غري
ميثاق األمم املتحدة لعدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة.
عضو مراقب يف األمم املتحدة ،بدون املساس يف األمم
وتؤكد كذلك فقرات ديباجته على حق الشعب الفلسطيين
املتحدة باحلقوق واالمتيازات املكتسبة ودور منظمة التحرير
يف تقرير املصري ،مبا يف ذلك حقه يف إقامة دولته الفلسطينية
الفلسطينية باعتبارها ممثل الشعب الفلسطيين.
املستقلة.
ويؤكد مشروع القرار يف فقرات ديباجته أيضا على
كما جتدد بعض فقرات ديباجة مشروع القرار التأكيد
تصميم اجلمعية العامة على اإلسهام يف إعمال احلقوق الثابتة
على قرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة ،مبا فيها
للشعب الفلسطيين والتوصل إىل تسوية سلمية يف الشرق
القرار املتعلق بتسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية ،اليت
األوسط تنهي االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ يف عام 1967
أكدت على ضرورة انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية
وحتقق الرؤية القائمة على وجود دولتني .كما تعرب عن احلاجة
املحتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس الشرقية ،وإعمال
امللحة إىل استئناف وتسريع املفاوضات من أجل حتقيق تسوية
حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف ،ويف مقدمتها
سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وعلى رأسها حقه يف تقرير املصري وحقه يف إقامة دولته
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هذا ،وحتث الفقرة  6مجيع الدول والوكاالت املتخصصة لقيم العدالة واحلق وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيين
ومؤسسات منظومة األمم املتحدة على مواصلة دعم الشعب الذي يتطلع إلينا ،كما ذكرت ،يف هذه اللحظات
الفلسطيين ومساعدته على نيل حقه يف تقرير املصري واالستقالل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
واحلرية يف أقرب وقت ،واالستقالل واحلرية وحق تقرير املصري خطاب رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
هي من املبادئ الراسخة يف هذا امليثاق ،ميثاق األمم املتحدة .ورئيس السلطة الفلسطينية.
وهذا يوم تارخي إلعالء وتثمني مثل هذه القيم واملبادئ.
السيد عباس (فلسطني) :جتيئ فلسطني اليوم إىل اجلمعية
يشكل مشروع القرار املطروح أمامكم اليوم استكماال العامة لألمم املتحدة وهي ال تزال تُضمد ِجراحها وتواصل
طال انتظاره لتنفيذ تشريع قامت به اجلمعية العامة يف مثل دفن ُشهدائها األحباب من األطفال والنساء والرجال،
هذا اليوم منذ  65عاما ،حيث قررت وقتذاك تقسيم فلسطني ضحايا العدوان اإلسرائيلي ،وتبحث عن بقايا حياة وسط
التارخيية إىل دولتني ،حصلت إحدامها على استقالهلا وبقيت أنقاض البيوت اليت دمرهتا القنابل اإلسرائيلية يف قطاع غزة،
الدولة األخرى ،فلسطني ،تنتظر حىت هذه اللحظة .وحنن يف فأبادت عائالت بأكملها ،برِجاهلا ونسائها وأطفاهلا ،واغتالت
هذه اللحظة التارخيية ،يتطلع إلينا مجيع أبناء الشعب الفلسطيين ذكرياهتم وأحالمهم وآماهلم ومستقبلهم وتوقهم ملمارسة
يف فلسطني إىل دعم اجلمعية العامة وحتقيق تطلعاهتم وآماهلم احلياة العادية وللعيش يف ظل احلرية والسالم.
يف هذا القرار.
جتيئ فلسطني اليوم إىل اجلمعية العامة ألهنا تُؤمن بالسالم
منذ ذلك اليوم ،ظلت اجلمعية العامة تتخذ سنويا جمموعة وألن شعبها ،وكما أثبتت األيام املاضية ،أحوج ما يكون إليه.
من القرارات اهلامة اليت تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيين،
جتيئ فلسطني اليوم إىل هذا املحفل الدويل الرفيعُ ،ممثل
مبا يف ذلك حقه يف تقرير املصري .وتؤكد أيضا على ضرورة
الشرعية الدولية وحاميها ،مؤكدين قناعتنا بأن األسرة الدولية
التوصل إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات
تقف اآلن أمام الفرصة األخرية إلنقاذ احلل القائم على وجود
الشرعية الدولية .ويف هذا السياق ،ميثل مشروع القرار
دولتني .وجتيئ فلسطني إليكم اليوم يف حلظة فارقة ،إقليميًا
املعروض عليكم اليوم إضافة نوعية على طريق حتقيق اإلرادة
ودوليًا ،كي تكرس حضورها وحتمي إمكانات وأُسس السالم
الدولية املتمثلة يف إحالل سالم حقيقي يف الشرق األوسط
العادل املأمول يف املنطقة.
على أساس احلل القائم على وجود دولتني .ومن هنا ،أدعو
لقد أكد العدوان اإلسرائيلي على أبناء شعبنا يف قطاع
مجيع الدول إىل املسامهة اليوم يف صناعة التاريخ ،حقيقة أقول
صناعة التاريخ ،وفتح آفاق للمستقبل من خالل التصويت غزة مرة أخرى على الضرورة االستثنائية والعاجلة واملُلحة
إلهناء االحتالل اإلسرائيلي ونيل شعبنا حريت ُه واستقالل ُه،
لصاحل مشروع القرار.
كما أكد هذا العدوان أيضا على متسك احلكومة اإلسرائيلية
ال يسعين ،ختاما ،إال أن أعرب عن خالص التقدير والعرفان،
بنهج االحتالل والقوة الغامشة واحلرب ،ما يفرض على األسرة
باسم املجموعة العربية ومقدمي هذا املشروع ،لكل الذين
الدولية االضطالع مبسؤولياهتا حنو الشعب الفلسطيين وحنو
وقفوا مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة .وإن هذا يعترب انتصارا
السالم .ولـهذا ،حنن هـنا اليوم.
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وأقول بأمل وحزن شديدين :مل يكن هناك بالتأكيد أحد
يف العامل حباجة إىل أن يفقد عشرات األطفال الفلسطينيني
حياهتم كي تتأكد احلقائق اليت أشرنا إليها ،ومل تكن هناك
حاجة آلالف الغارات القاتلة واألطنان من املتفجرات كي
يتذكر العامل أن هناك احتالال جيب أن ينتهي ،وأن هناك شعبا
جيب أن يتحرر ،ومل تكن هناك ضرورة حلرب مدمرة جديدة
كي نُدرك غياب السالم .ولـهذا ،حنن هـنا اليـوم.

وعندما أقر املجلس الوطين الفلسطيين عام  1988مبادرة
السالم الفلسطينية وإعالن االستقالل الذي استند إىل القرار
( 181د )2-املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب  ،1947الصادر
عن هيئتكم املوقرة ،فقد كان بذلك وبقيادة الزعيم الراحل ياسر
عرفات يصادق على قرار تارخيي صعب وشجاع يُحدد متطلبات
مصاحلة تارخيية تطوي صفحة احلروب واالعتداءات واالحتالل.
مل يكن ذلك باألمر اهلني ،ولكننا امتلكنا الشجاعة
واإلحساس باملسؤولية الختاذ القرار الصحيح حلماية املصاحل
الوطنية ال ُعليا لشعبنا ،ولتأكيد متاثلنا وتوافقنا مع الشرعية
الدولية ،وهو ما لقي يف العام نفسه ترحيب وتأييد ومباركة
هذه اهليئة الرفيعة اليت جتتمع اليوم.

لقد اجترح الشعب الفلسطيين معجزة النهوض من رماد
النكبة يف عام  ،1948واليت أُري َد هبا تدمري كيان ِه وهتجري ُه
وصوال إىل استئصال وجوده وحمو حضوره املتجذر يف باطن
األرض وأعماق التاريخ .ويف تلك األيام السوداء ،عندما انتُزع
مئات آالف الفلسطينيني من بيوهتم وشردوا داخل وطنهم
لقد استمعنا واستمعتم بالتأكيد خالل الشهور املاضية إىل
وخارجه ،وقُذف هبم من كنف بالدهم اجلميلة الناهضة إىل سيل ال يتوقف من محالت التهديد والوعيد اإلسرائيلية ردًا
خميمات الالجئني ،يف واحدة من أبشع محالت االستئصال على مسعانا السلمي والسياسي والدبلوماسي كي تنال فلسطني
والتطهري العرقي يف التاريخ احلديث.
مكانة دولة غري عضو يف األمم املتحدة ،ولقد شاهدمت بالتأكيد
يف تلك األيام السوداء ،أخذ شعبنا يتطلع إىل األمم املتحدة كيف مت تنفيذ جانب من هذه التهديدات وبصورة وحشية
كمنارة لألمل والرجاء برفع الظلم وحتقيق العدل والسالم ُمروعة قبل أيام يف قطاع غزة.
وإحقاق احلقوق ،وما زال شعبنا يؤمن بذلك ،وينتظر .ولـهذا
ومل نسمع من أي مسؤول إسرائيلي كلم ًة واحد ًة
حنن هـنا اليـوم.
تُبدي ِحرصًا صادقًا على إنقاذ عملية السالم ،بل َشهِد
شعبنا ويشهد تصعيدًا غري مسبوق يف االعتداءات العسكرية
واحلصار وعمليات االستيطان والتطهري العرقي ،وخاصة يف
القدس الشرقية املحتلة ،واالعتقاالت الواسعة ،واعتداءات
املستوطنني وغريها من املمارسات اليت تستكمل مواصفات
نظام الفصل العنصري لالحتالل االستيطاين الذي يقنن آفة
العنصرية ويرسخ الكراهية والتحريض.

يف مسرية نضاله الوطين الطويلة ،حرص شعبنا على حتقيق
التوافق والتماثل بني أهداف وطرائق نضاله وبني القانون الدويل
وروح العصر مبتغرياته ووقائعه ،وحرص على أال يفقد إنسانيته
ومسو أخالقياته وقيم ِه الراسخة وقدراته اخلالقة على البقاء
والصمود واإلبداع واألمل رغم هول ما الحقه ويالحقه إىل
ورغم جسامة املهمة وثقلها،
اآلن من توابع النكبة وأهواهلاُ .
فقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية ،املُمثل الشرعي الوحيد
إن ما يدفع احلكومة اإلسرائيلية إىل التمادي يف سياساهتا
للشعب الفلسطيين وقائدة ثورته ونضاله ،على الدوام ،على العدوانية ويف ارتكاب جرائم احلرب ينبع من قناعة لديها بأهنا
حتقيق هذا التوافق والتماثل.
فوق القانون الدويل ،وأهنا متتلك حصانة حتميها من املحاسبة
واملساءلة ،وهو شعور مع األسف ،يغذيه ختاذل البعض عن
4

1261633

A/67/PV.44

إدانة ووقف انتهاكاهتا وجرائمها ،ومواقف وسطية تساوي
بني الضحية واجلالد .لقد حانت اللحظة كي يقول العامل
بوضوح :كفى للعدوان وكفى لالستيطان وكفى لالحتالل.
وهلذا حنن هنا اليوم.
مل ِ
نأت إىل هنا ساعني إىل نزع الشرعية عن دولة قائمة
بالفعل منذ عقود هي إسرائيل ،بل لتأكيد شرعية دولة جيب أن
تقام سريعًا هي فلسطني ،ومل نأت هنا كي نضيف تعقيدات
لعملية السالم اليت قذفت هبا املمارسات اإلسرائيلية إىل غرفة
العناية املركزة ،بل إلطالق فرصة جدية أخرية لتحقيق السالم،
وال يستهدف مسعانا اإلجهاز على ما تبقى من مفاوضات
فقدت جدواها ومصداقيتها ،بل هو حماولة لبث روح جديدة
يف احتماالهتا ووضع أساس متني هلا ،استنادًا إىل مرجعيات
القرارات الدولية ،إذا أريد هلا أن تنجح.

األرواح الربيئة اليت أزهقتها القنابل اإلسرائيلية ألكثر من مائة
ومثانية وستني شهيدًا معظمهم من األطفال والنساء ،وبينهم 12
فردًا من عائلة واحدة هي عائلة الدلو يف غزة ،هلي تذكري مؤمل
وجارح للعامل بأن االحتالل العنصري االستيطاين جيعل احلل
القائم على وجود دولتني وإمكانية السالم خيارًا بالغ الصعوبة
إن مل يكن مستحيالً.
إنه وقت العمل وحلظة التقدم إىل األمام .ولـهذا نـحن
هـنا اليـوم.

إن العامل ُمطالب اليوم بأن يُجيب على سؤال حمدد كررناه
دائمًا :هل هناك شعب فائض عن احلاجة يف منطقتنا؟ قولو
لنا وعلى العامل أن يقول هل حنن شعب فائض عن احلاجة؟ أم
أن هناك دولة ناقصة ينبغي املسارعة والتعجيل بتجسيدها فوق
أرضها هي فلسطني؟ إن العامل مطالب اليوم بأن يُسجل نقلة
باسم منظمة التحرير الفلسطينية أقول :لن ّ
منل ولن هامة يف مسرية تصحيح الظلم التارخيي غري املسبوق الذي أُحلق
ّ
نكل ولن يفتُ َر تصميمنا عن مواصلة السعي لتحقيق السالم بالشعب الفلسطيين منذ نكبة عام .1948
العادل .ولكن وقبل كل شيء وبعد كل شيء ،أُؤكد أن
إن كل صوت يُؤيد مسعانا اليوم هو صوت نوعي
وشجاع ،وكل دولة متنح التأييد اليوم لطلب فلسطني نيل مكانة
شعبنا لن يتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة كما حددهتا قرارات ُ
هيئات األمم املتحدة ،وشعبنا متمسك حبقه يف الدفاع عن دولة غري عضو تثبت بذلك دعمها املبدئي واألخالقي للحرية
نفسه أمام االعتداءات واالحتالل ،مباذا؟ ،سيواصل املقاومة وحقوق الشعوب والقانون الدويل والسالم .إن تأييدكم اليوم
الشعبية السلمية ،هذا هو ما نستطيع أن نقوم به ،مواصلة ملسعانا سيبعث رسالة مبشرة ملاليني الفلسطينيني على أرض
املقاومة الشعبية السلمية ،وملحمة الصمود والبناء فوق أرضه ،فلسطني ويف خميمات الالجئني يف الوطن والشتات ولألسرى
وسينهي االنقسام البغيض ،ويعزز وحدته الوطنية ،ولن نقبل مناضلي احلرية يف السجون اإلسرائيلية بأن العدالة ممكنة ،وأن
إال باستقالل دولة فلسطني وعاصمتها القدس فوق مجيع األمل مربر ،وأن شعوب العامل ال تقبل باستمرار االحتالل.
األراضي اليت احتلت عام  1967لتعيش بأمن وسالم إىل وهلذا حنن هـنا اليـوم.
جانب دولة إسرائيل ،وحل قضية الالجئني على أساس القرار
إن تأييدكم ملسعانا سيكون سببًا لألمل لدى شعب
 ،194وحسب منطوق مبادرة السالم العربية.
حماصر باحتالل استيطاين عنصري ،وبتقاعس مع األسف يصل
ال أعتقد أن هذا إرهاب ،منارسه يف األمم املتحدة ،غري إىل حد التواطؤ عن جلم العدوانية اإلسرائيلية ،وحبالة شلل يراد
أننا نُكرر هنا التحذير مرة أخرى :إن نافذة الفرص تضيق ،فرضها على إرادة املجتمع الدويل ،فتأييدكم سيؤكد لشعبنا
والوقت ينفد سريعًا ،وحبل الصرب يقصر ،واآلمال تذوي ،إن
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أنه ليس وحيدًا ،وأن رهانه على التمسك بالشرعية الدولية مل ولكننا نعمل بواقعية .وإسرائيل أمة مل تتردد أبدأ يف الدفاع عن
نفسها ،ولكنها ستمد يدها دائمًا للسالم.
ولن يكون رهانًا خاسرًا.
وحنن يف مسعانا اليوم كي تنال فلسطني مكانة دولة غري
عضو يف األمم املتحدة ،نُجدد التأكيد أن فلسطني ستتمسك
على الدوام باحترام ميثاق وقرارات األمم املتحدة والقانون
الدويل اإلنساين وتكريس املساواة وضمان احلريات العامة
وسيادة القانون وتعزيز الدميقراطية والتعددية وصيانة وتدعيم
حقوق املرأة .هذا هو ما نكرسه اليوم .وكما وعدنا أصدقاءنا
وإخواننا ،فإننا سنستمر يف التشاور معهم إن صادقت هيئتكم
املوقرة على طلب رفع مكانة فلسطني ،وسنتصرف مبسؤولية
وإجيابية يف خطواتنا القادمة ،وسنعمل على تعزيز التعاون مع
دول وشعوب العامل من أجل السالم العادل.

إن السالم قيمة رئيسية للمجتمع اإلسرائيلي .والكتاب
املقدس يناشدنا ويقول “إحبث عن السالم واعمل على
حتقيقه”.والفن والشعر لدينا يزخران بقيم السالم ،الذي
يدرس يف مدارسنا .وكان هدفًا للشعب اإلسرائيلي ولكل
زعيم إسرائيلي منذ إعادة إنشاء دولة إسرائيل قبل  64عامًا.
وجاء يف إعالن استقالل إسرائيل:
“حنن مند أيدينا إىل مجيع دول اجلوار وشعوهبا من
أجل السالم وحسن اجلوار ،ونناشدها أن تقيم أواصر
التعاون والتآزر املتبادلة”.
لقد احتفلنا يف هذا األسبوع بالذكرى السنوية اخلامسة
والثالثني للزيارة التارخيية اليت قام هبا الرئيس أنور السادات إىل
القدس .لقد وقف الرئيس السادات وقفته الشهرية يف خطاب
ألقاه قبيل الزيارة أمام الربملان املصري يف القاهرة وقال إنه
سيذهب “إىل أقاصي األرض” إلحالل السالم مع إسرائيل.

قبل  65عامًا ويف مثل هذا اليوم أصدرت اجلمعية العامة
لألمم املتحدة القرار  181الذي قضى بتقسيم أرض فلسطني
التارخيية ،وكان ذلك مبثابة شهادة ميالد لدولة إسرائيل .وبعد
 65عامًا ويف نفس اليوم الذي أقرته هيئتكم املوقرة يومًا
للتضامن الدويل مع الشعب الفلسطيين ،فإن اجلمعية العامة
وقد رحب مناحم بيغن ،رئيس وزراء إسرائيل آنذاك،
تقف أمام واجب أخالقي ال يقبل القيام بأدائه ترددًا ،وأمام
بالرئيس السادات يف إسرائيل ،ومهد بذلك الطريق إىل
استحقاق تارخيي مل يعد الوفاء به حيتمل تأجيالً ،وأمام متطلب
السالم .وصباح هذا اليوم ،وقف رئيس الوزراء نتنياهو عند
عملي إلنقاذ فرص السالم ،ال يتقبل طابعه امللح انتظارا.
مركز مناحم بيغن حيث قال عن مشروع القرار الذي توشك
إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة اجلمعية العامة على التصويت عليه:
ميالد دولة فلسطني .وهلذا بشكل خاص حنن هنا اليوم وأملنا
“إن إسرائيل مستعدة ألن تعيش يف سالم مع
باهلل أيتها السيدات والسادة وبكم وشــكرًا ،والسالم عليكم.
دولة فلسطينية ،ولكن ،حىت يكون السالم دائمًا ،ال بد
السيد بروسور (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أقف اليوم
من محاية أمن إسرائيل .جيب أن يعترف الفلسطينيون
أمام اجلمعية بكل فخر ألين أمثل الدولة اليهودية الوحيدة يف
بالدولة اليهودية وأن يكونوا على استعداد لوضع حد
العامل ،دولة بنيت يف وطن الشعب اليهودي القدمي وعاصمتها
للزناع مع إسرائيل بصورة هنائية .وما من مصلحة واحدة
األبدية ،القدس ،قلبها النابض .حنن أمة ذات جذور ضاربة
من هذه املصاحل احليوية ،هذه املصاحل احليوية للسالم،
يف القدم وآمال مشرقة للمستقبل .حنن أمة نثمن املثل العليا
تتمثل يف مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت عليه
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يف اجلمعية العامة اليوم ،ولذلك ،ال ميكن إلسرائيل أن
تقبله .والسبيل الوحيد لتحقيق السالم يتمثل يف اتفاقات
تتوصل إليها األطراف وليس من خالل قرارات األمم
املتحدة اليت تتجاهل أمن إسرائيل احليوي ومصاحلها
الوطنية متامًا .وألن هذا القرار متحيز للغاية ،فإنه ال
يتقدم بقضية السالم ،بل إنه يعود هبا إىل الوراء.
“أما فيما يتعلق حبقوق الشعب اليهودي يف هذه
األرض ،فإن لدي رسالة بسيطة ألولئك الذين يتجمعون
يف اجلمعية العامة اليوم :ما من قرار لألمم املتحدة ميكن
أن يفك ارتباط  4 000سنة بني شعب إسرائيل وأرض
إسرائيل”.
إن شعب إسرائيل ينتظر قائدًا فلسطينيًا يكون مستعدًا
للسري على خطى الرئيس السادات .والعامل ينتظر أن ينطق
الرئيس عباس باحلق قائ ً
ال إن السالم لن يتحقق إال من خالل
املفاوضات واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية .إن العامل
ينتظر منه أن يقول إن السالم جيب أن يعاجل االحتياجات
األمنية إلسرائيل وأن يضع حدًا للزناع بصورة هنائية أيضًا.
وما دام الرئيس عباس يؤثر الرمزية على احلقيقة ،وما دام
يفضل التوجه إىل نيويورك سعيًا إىل قرارات األمم املتحدة،
عوضًا عن السفر إىل القدس من أجل حوار حقيقي ،سيظل
أي أمل يف السالم بعيد املنال.

احلقيقة أنه منذ  65عامًا ،صوتت األمم املتحدة
لتقسيم االنتداب الربيطاين إىل دولتني :دولة يهودية ودولة
عربية .دولتان لشعبني .وقبلت إسرائيل تلك اخلطة .ورفضها
الفلسطينيون والدول العربية من حولنا وشنت حرب إبادة
إللقاء اليهود يف البحر.
احلقيقة أنه يف الفترة من  1948حىت  ،1967كانت
الضفة الغربية حتت اإلدارة األردنية وغزة حتت اإلدارة املصرية.
والدول العربية مل حترك ساكنًا إلنشاء دولة فلسطينية .وبدالً
من ذلك ،سعت لتدمري إسرائيل وانضمت إليها منظمات
إرهابية فلسطينية حديثة النشأة.
احلقيقة أنه يف كامب ديفيد يف عام  ،2000ومرة أخرى
يف أنابوليس يف عام  ،2008قدم القادة اإلسرائيليون عروضًا
بعيدة األثر من أجل السالم .وقوبلت تلك العروض بالرفض
والتملص وحىت اإلرهاب .احلقيقة أنه من أجل النهوض
بالسالم ،قامت إسرائيل يف عام  2005بتفكيك جمتمعات
بكاملها وأخلت آالف األشخاص من بيوهتم يف قطاع غزة.
وبدالً من اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل سلمي ،حول
الفلسطينيون غزة إىل قاعدة إرهاب إيرانية ،انطلقت منها
آالف الصواريخ صوب املدن اإلسرائيلية .وكما يذكرنا ما
حدث يف األسبوع املاضي حتديدًا ،فقد حتولت املنطقة إىل
منصة إلطالق الصواريخ ضد املدن اإلسرائيلية ،وإىل مرتع
إلرهابيي العامل ومستودع ذخرية لألسلحة اإليرانية.

إن إسرائيل لطاملا مدت يدها بالسالم وستظل متد يدها
ومرة تلو األخرى ،رفضت القيادة الفلسطينية حتمل
بالسالم دائمًا .وعندما واجهنا قائدًا عربيًا ينشد السالم،
عقدنا سالمًا .كان هذا هو احلال مع مصر ،وهذا هو احلال املسؤولية .رفضوا اختاذ القرارات الصعبة من أجل السالم.
مع األردن .ومرة بعد األخرى ،سعينا من أجل السالم مع
وتظل إسرائيل ملتزمة بالسالم ،ولكنا لن ننشئ قاعدة
الفلسطينيني .ومرة بعد األخرى ،قوبلنا برفض جهودنا وإنكار إرهاب إيرانية أخرى يف عقر دارنا .إننا حنتاج إىل سالم يدوم،
حقوقنا واإلرهاب يستهدف مواطنينا.
سالم يضمن مستقبل إسرائيل.
لقد وصف الرئيس عباس جمريات هنار اليوم بأهنا تارخيية،
إال أن األمر التارخيي الوحيد يف خطابه هو كم جتاهل التاريخ.
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وقبل ثالثة أشهر ،وقف رئيس وزراء إسرائيل يف نفس إرهابية متطر املدنيني اإلسرائيليني بالصواريخ .تلك هي محاس
هذه القاعة ،وعلى نفس هذه املنصة (انظر  ،)A/67/PV.12نفسها اليت أطلقت ما يربو على  1 300صاروخ على قلب
ومد يده بالسالم للرئيس عباس .وكرر أن هدفه هو حتقيق املدن الرئيسية يف إسرائيل هذا الشهر.
احلل القائم على وجود دولتني لشعبني ،دولة فلسطينية مزنوعة
إن مشروع القرار هذا لن خيلع صفة الدولة على السلطة
السالح تعترف بإسرائيل كدولة يهودية .بلى ،دولتان لشعبني .الفلسطينية اليت فشلت بوضوح يف الوفاء مبعايري الدولة .مشروع

ويف واقع األمر ،أنا مل أمسع الرئيس عباس يستخدم عبارة
“دولتني لشعبني” بعد ظهر اليوم .والواقع أنين مل أمسعه البتة
يتفوه بعبارة “دولتني لشعبني” ،ألن القيادة الفلسطينية مل
تعترف أبدًا بأن إسرائيل دولة أمة للشعب اليهودي .وهي
مل تكن يومًا مستعدة للقبول مبا أقرت به هذه اهليئة ذاهتا قبل
 65عامًا  -أن إسرائيل دولة يهودية .والواقع ،أنه طالب
العامل اليوم بأن يعترف بدولة فلسطينية ،إال أنه ما زال يرفض
االعتراف بالدولة اليهودية .وهو ال يكتفي بعدم االعتراف
بالدولة اليهودية ،بل إنه حياول أن ميحو التاريخ اليهودي.
بل إنه حاول هذا العام أن ميحو الرابط بني الشعب اليهودي
والقدس .وقال إن اليهود حياولون تغيري الطابع التارخيي
للقدس .وقال إننا حناول “هتويد القدس”.

القرار هذا لن ميكن السلطة الفلسطينية من االنضمام إىل املعاهدات
أو املنظمات أو املؤمترات الدولية كدولة .مشروع القرار هذا
ال ميكن أن يشكل مرجعية مقبولة ملفاوضات سالم مع إسرائيل
ألنه ال يذكر شيئًا عن االحتياجات األمنية إلسرائيل .وهو ال
يدعو الفلسطينيني إىل االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ،وال
يطالب بوضع حد للزناع وإهناء كل الدعاوى.

دعوين أبلغ اجلمعية مبا سيفعله مشروع القرار هذا .إنه
ينتهك التزامات أساسية ملزمة ،منها التزام كان الكثري من
الدول املمثلة هنا اليوم يف هذه القاعة شهودًا عليه  -التزام
بأن كل املسائل املعلقة يف عملية السالم لن حتل إال من خالل
مفاوضات مباشرة .ومشروع القرار يوجه رسالة مفادها أن
املجتمع الدويل مستعد لغض الطرف عن اتفاقات السالم.

وأود أن أقول للرئيس عباس احلقيقة وهي أن القدس
ولشعب إسرائيل ،هذا يثري سؤاالً بسيطًا :لِم نستمر يف
يهودية الطابع قبل أن يكون ملعظم مدن العامل أي طابع .وقبل تقدمي تضحيات مؤملة من أجل السالم مقابل قطع من الورق
ثالثة آالف سنة ،حكم امللك داود من القدس ،وعاش اليهود لن حيترمها اجلانب اآلخر؟
يف القدس منذ ذلك احلني.
إنه سيجعل التوصل إىل تسوية سلمية عرب التفاوض أمرًا
وبدالً من حتريف التاريخ ،فقد آن األوان لكي يبدأ غري مرجح ،إذ يواصل الفلسطينيون التصلب يف مواقفهم،
الرئيس عباس يف صنع التاريخ بإقرار السالم مع إسرائيل.
ويضعون العراقيل والشروط املسبقة للدخول يف املفاوضات
إن مشروع القرار هذا لن يدفع السالم قدمًا .مشروع والتوصل إىل السالم .كما أنه ،لألسف ،سوف خيلق توقعات
القرار هذا لن يغري الوضع على أرض الواقع .وهو لن يغري ال ميكن تلبيتها ،األمر الذي ثبت أنه يشكل وصفة لتأجيج
حقيقة أن السلطة الفلسطينية ال سيطرة هلا يف غزة  -وهي  40الزناع وعدم االستقرار.
يف املائة من األراضي اليت يدعون أهنم ميثلوهنا .الرئيس عباس ال
هناك طريق واحد فقط لتحقيق الدولة الفلسطينية ،وذلك
ميكنه حىت زيارة نصف أراضي الدولة اليت يدعي متثيلها .تلك الطريق ال مير عرب هذه القاعة يف نيويورك .إن الطريق الذي
األراضي تسيطر عليها محاس ،وهي منظمة معترف دوليًا بأهنا
8
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مير عرب املفاوضات املباشرة بني أورشليم (القدس) ورام اهلل هو للسالم .د ُعونا ال نترك التاريخ يسجل يف هذا اليوم أن األمم
الذي سوف يقود إىل السالم املضمون والدائم بني اإلسرائيليني املتحدة ساعدهتم يف السري على طريق احلماقة.
والفلسطينيني .ليس هناك طرق خمتصرة ،وال حلول سريعة،
السيد ناتاليغاوا (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد آن
وال تسويات فورية .وكما قال الرئيس أوباما عام “ 2010ال األوان .لقد آن األوان ليضع املجتمع الدويل األمور يف نصاهبا.
ميكن فرض السالم من اخلارج”.
مل يعد بإمكان العامل أن يغض الطرف عن املعاناة الطويلة
الرسالة احلقيقية اليت يوصلها مشروع القرار هذا إىل
شعب إسرائيل هي أن املجتمع الدويل سوف يشيح بنظره
بعيدًا عن انتهاكات الفلسطينيني هلذه االتفاقات.

إن القيادة الفلسطينية ،بتقدميها مشروع القرار هذا ،ختتار
مرة أخرى اخليار اخلطأ .فقبل مخس وستني سنة ،كان بإمكان
الفلسطينيني أن خيتاروا العيش جنبًا إىل جنب مع دولة إسرائيل
اليهودية .قبل مخس وستني سنة ،كان بإمكاهنم أن خيتاروا
القبول حبل إقامة دولتني لشعبني .لقد رفضوه آنذاك ،وها هم
يرفضونه اآلن.
ينبغي أال يشجع املجتمع الدويل ذلك الرفض .ينبغي أال
يشجع القيادة الفلسطينية على القيادة بتهور ،فتمضي ضاغطة
بكلتا قدميها على دواسة الوقود ،وغري ممسكة بعجلة القيادة،
وعيناها ال تركزان على الطريق .عليه ،بدالً من ذلك ،أن
يشجع الفلسطينيني على الدخول يف مفاوضات مباشرة بدون
شروط مسبقة من أجل التوصل إىل سالم تارخيي تعترف فيه
دول ٌة فلسطيني ٌة مزنوع ُة السالح بالدولة اليهودية.
قال ونستون تشرشل“ :ال أحد يستطيع دحض احلقيقة؛ قد
ينفر منها اخلائف ،ويسخر منها اجلاهل ،وحيرفها احلاقد ،لكنها
تظل باقية” .احلقيقة أن إسرائيل تريد السالم ،والفلسطينيون
يتجنبون السالم.

اليت يكابدها الشعب الفلسطيين ،وحرمانه من حقوق اإلنسان
البسيطة ومن احلريات األساسية ،واحليلولة دون حصوله على
حقه يف تقرير املصري ،وحقه يف االستقالل .مل يعد بإمكان العامل
أن ينكر حقيقة أن الفلسطينيني ،بالرغم من العوائق اهلائلة اليت
تضعها القوة املحتلة ،قد استطاعوا ،جبدهم وعظيم تصميمهم،
بناء القدرات اليت تتيح هلم أن يعملوا كدولة مستعدة ألن تقف
كتفًا بكتف مع أي دولة أخرى يف هذه اجلمعية ،ومستعدة
ألن تطلق كامل إمكاناهتا كقوة إجيابية تعمل من أجل التقدم.
لذلك ،ال ميكن أن يكون هناك أي سبب مينع املجتمع
الدويل من املوافقة على طلب منح فلسطني مركز الدولة
املراقب غري العضو ،وهي الكيان الذي اعترفت له اجلمعي ُة
بصفة الدولة ،قبل حنو  24عشرين عاما ،عرب قرارها .43/77
لذا فقد شاركت إندونيسيا يف تقدمي مشروع القرار املعروض
على اجلمعية ،وجندد اإلعراب عن أملنا يف أن يُ َ
نظر بإجيابية
إىل طلب فلسطني احلصول على العضوية الكاملة يف األمم
املتحدة .ونرى أن منح العضوية الكاملة لفلسطني يتفق مع
الرؤية املشتركة للحل القائم على وجود دولتني .ونعتقد أن
الدولة الفلسطينية املستقلة ،حبصوهلا على حقوق متساوية،
وعلى مسؤوليات متساوية بالتأكيد أسو ًة بالدول األخرى،
سوف تسهم يف التوصل إىل سالم عادل ودائم وشامل يف
الشرق األوسط.

َمن يؤيدون مشروع القرار اليوم ال يسهمون يف تقدم
إن دوامة العنف العشوائي احلالية واالستخدام غري
السالم؛ بل يعيقون السالم .لقد أنشئت األمم املتحدة من
املتناسب للقوة يف غزة بفلسطني ،يذكراننا جبدية احلاجة إىل
أجل نصرة قضية السالم .واليوم ،يدير الفلسطينيون ظهرهم
االستئناف املخلص لعملية السالم وتسريعها ،وباحلاجة إىل
1261633
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خلق الظروف املؤاتية لتلك العملية .يعين ذلك إهناء األنشطة
االستيطانية غري القانونية ورفع احلصار عن غزة ،وبالتايل وضع
حد لسياسة العقاب اجلماعي غري اإلنسانية .مثة حاجة أيضًا
إىل أن تعزز فلسطني احلوار الفلسطيين الداخلي يف هذه اللحظة
التارخيية.

السالم يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بشأن فلسطني املنشأة عام
 .1947خرجت تلك اللجنة باقتراح احلل القائم على إنشاء
دولتني  -دولة يغلب عليها الطابع اليهودي وأخرى يغلب
عليها الطابع العريب ،تعيشان جنبًا إىل جنب  -ما أدى يف
النهاية إىل اختاذ القرار ( 181د )2-الذي وضع خطة التقسيم.

لكن ،مل يكن كل من كان يتعني عليه تأييد تلك الرؤية
مبنح دولة فلسطني مركز الدولة املراقب غري العضو،
نرسل إشارة تفيد بإعالء صوت الدبلوماسية ونبذ العنف .مستعدا لذلك ،ونتيجة لذلك عانت شعوب املنطقة طوال
إننا ،بذلك ،نفصح إفصاحًا قويًا عن احلاجة إىل االحترام سبعة عقود.
املتبادل بني الدول؛ ونضع ثقتنا يف مبدأ عاملية العضوية يف
لكن ،منذ تلك األيام األوىل الصعبة ،اعترب مبدأ التعاون
األمم املتحدة؛ ونشرع يف إزالة ظلم تارخيي مؤمل ،مؤكدين أن بني الطرفني ضرورة أساسية ،كما يظهر يف وضع خطة للوحدة
البشرية مجعاء ،مبن فيها شعب فلسطني الذي طال أمد معاناته ،االقتصادية بني اجلانبني .ورغم أن القرار ( 181د )2-مل ينفذ
هلا احلق يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
بصورة كاملة أبدا ،إال أن املبدأ  -فكرة أن اجلانبني حباجة إىل
السيد بريد (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :تعارض كندا العمل معا لتحقيق مصريمها وإمكاناهتما املتبادلني واملترابطني
هذا القرار بأقوى العبارات ،ألنه يقوض أسس احلل القائم على  -بقى بوصفه عنصرا أساسيا يف اجلهود املتعاقبة للتوصل إىل
وجود دولتني الذي التزم به املجتمع الدويل منذ عقود والتزم السالم الذي أفلت حىت اآلن.
به الطرفان كذلك.
يف عام  ،1948أنشا القرار ( 194د )3-جلنة توفيق

ولئن كنا ندرك أن التسوية النهائية ال تزال بعيدة املنال،
فقد ظلت كندا تعارض اإلجراءات األحادية اجلانب ،ملا
تتسبب فيه من ضرر .إن املسائل العالقة أشد تعقيدًا وصعوب ًة
من أن تُحل بتدابري أحادية تبسيطية .ال نعتقد أن التدابري
األحادية اليت يتخذها أحد الطرفني ميكن تربيرها باهتامات
بتوجهات أحادية لدى الطرف اآلخر .وال ميكن هلذا النهج
إال أن يؤدي إىل التأكل الدائم واهنيار صميم أسس عملية هلا،
على الرغم من نقصها ،الفرصة الواقعية الوحيدة ألن تعيش
دولتان مساملتان ومزدهرتان جنبا إىل جنب بوصفهما جارتني.
إن تأييد كندا للتسوية عرب التفاوض ،شأنه شأن معارضتنا
للمبادرة املعروضة علينا اآلن ،راسخ يف تاريخ هذه املنظمة
املوقرة ويف اجلهود احلثيثة حلل هذه املسألة .لقد حظيت كندا
بشرف أن تكون واحدًا من البلدان املكلفة بإعداد خطة
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هبدف إجياد حلول لطائفة كاملة من املشاكل اليت تواجه
اجلانبني .لقد أرست مبدأ مهما يف دعوة األطراف املعنية إىل
السعي للتوصل إىل اتفاق عرب التفاوض ،بغية التسوية النهائية
جلميع املسائل العالقة بينهم.

ويف عام  ،1967اعتمد جملس األمن القرار 242
( .)1967وطلب املجلس إيفاد ممثل خاص لألمني العام
إىل املنطقة للترويج التفاق واملساعدة يف اجلهود الرامية إىل
حتقيق تسوية سلمية ومقبولة وزيادة ترسيخ مبدأ أن احللول
تتطلب قبول الطرفني وعملهما بصورة مجاعية .وأعيد التأكيد
على تلك الفكرة يف عام  1973يف قرار جملس األمن 338
( ،)1973الذي قرر أنه ينبغي على الفور وبالتزامن مع وقف
إطالق النار ،الشروع يف املفاوضات بني األطراف املعنية حتت
رعاية اجلهات املناسبة هبدف إقامة سالم عادل ودائم.
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يشكل هذان القراران ملجلس األمن)1967( 242 ،
و  ،)1973( 338حجر األساس املعترف به صراحة جلميع
االلتزامات واالتفاقات والتفامهات الالحقة بتحقيق السالم بني
الطرفني ،وتكريس ضرورة التفاوض باعتباره مبدأ أساسيا.
أعاد كل من اإلسرائيليني والفلسطينيني تأكيد املبادئ
وااللتزامات الواردة يف القرارين يف عام  ،1993بالتوقيع
التارخيي على اتفاقات أوسلو .أشارت املادة األوىل إىل النقطة
صراحة بإبراز أن الترتيبات املؤقتة جزء ال يتجزأ من عملية
السالم برمتها وأن املفاوضات بشأن الوضع الدائم ستفضي إىل
تنفيذ قراري جملس األمن  )1967( 242و .)1973( 338

و )1973( 338و  .)2002( 1397ومن بني العناصر
األساسية ملبادئ املجموعة الرباعية الواردة يف خريطة الطريق
أن قبول كال الطرفني قبوال واضحا ال لبس فيه هلدف التوصل
إىل تسوية متفاوض بشأهنا ضروري لبلوغ املقصد .ومتضي
لتؤكد على أن التسوية املتفاوض بشأهنا بني الطرفني ستسفر
عن ظهور دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية وقابلة للنمو
تعيش جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مع إسرائيل وجرياهنا
اآلخرين .وتقتضي خريطة الطريق ،حبكم طبيعتها ،بذل جهود
مشتركة تتطلب اختاذ خطوات متبادلة يتخذها الطرفان.
ويف وقت الحق من ذلك العام ،أقر جملس األمن رمسيا
يف القرار  )2003( 1515خريطة الطريق اليت وضعتها
املجموعة الرباعية ،مع دعوة الطرفني إىل الوفاء بالتزاماهتما
مبوجب خريطة الطريق بالتعاون مع املجموعة الرباعية وحتقيق
رؤية دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن.

ويف عام  ،1995ارتكز اتفاق أوسلو الثاين على تلك
األسس اهلامة .ويف الديباجة ،أعاد اجلانبان التأكيد على
رغبتهما يف حتقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصاحلة
تارخيية من خالل عملية سياسية متفق عليها .وتنص العبارة
وأكد القرار  )2008( 1850تأييد املجلس الواضح
األخرية  ،7يف إطار املادة احلادية والثالثني ،على أال يبادر أي
طرف بأي تدبري أو يتخذ أي خطوة من شأهنا أن تغري مركز للمفاوضات اليت جرت يف أنابوليس يف عام  2007والتزامه
الضفة الغربية وقطاع غزة ،إىل أن يتم الوصول إىل نتيجة بعدم الرجوع عن املفاوضات الثنائية .وأكد هذا القرار من
جديد الدعم الدويل ملبادئ املجموعة الرباعية وتصميم الطرفني
مفاوضات الوضع الدائم.
وأعيد التأكيد جمددا على تلك املبادئ يف عام  .2002على حتقيق هدفهما املتمثل يف إبرام معاهدة سالم حتل مبوجبها
دعا قرار جملس األمن  )2002( 1397اجلانبني اإلسرائيلي مجيع املسائل املعلقة ،بدون استثناء .ودعا أيضا الطرفني إىل
والفلسطيين وقادهتما إىل التعاون يف تنفيذ خطة عمل تينت االمتناع عن اختاذ أية خطوات قد تقوض الثقة أو ختل بنتائج
وتوصيات تقرير ميتشل هبدف استئناف املفاوضات بشأن املفاوضات.
التوصل إىل تسوية سياسية .كما عرض تقدمي الدعم إىل األمني
العام واآلخرين يف جهودهم الرامية إىل استئناف عملية السالم.

ويف العام التايل ،2003 ،أنشئت املجموعة الرباعية
للشرق األوسط .ووضعت خريطة الطريق ،وهي خطة
تعتمد على األداء وتستند إىل األهداف تغطي امليادين األمنية
واإلنسانية وميدان السالم .ويستند هنجها واجتاهاهتا صراحة
إىل املبادئ الواردة يف قرارات جملس األمن )1967( 242
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شكلت قرارات جملس األمن املتعاقبة وشىت االلتزامات
والتفامهات الدولية على مدى قرابة سبعة عقود لبنات عملية
سالم تعاونية ما زالت غري مكتملة .يتوقف الطريق إىل السالم
تارخييا على املفاوضات املباشرة بني الطرفني حلل املسائل
املعلقة ،وما زال هذا هو احلال حىت اآلن .لن تأيت احللول إال
بأن يعمل اجلانبان معا.
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إن مشروع القرار املعروض علينا لن يدفع قضية السالم
إىل األمام أو حيفز العودة إىل املفاوضات .هل سيكون الشعب
الفلسطيين أفضل حاال نتيجة له؟ ال .على النقيض من ذلك،
ستؤدي هذه اخلطوة األحادية اجلانب إىل تشديد املواقف
وإثارة آمال غري واقعية ولن تفعل شيئا لتحسني حياة الشعب
الفلسطيين.

ومع ذلك ال ميكن ألحد أن ميحو آالم الشعب الفلسطيين
مبجرد أن يغمض عينيه .إن واقع فلسطني بسيط ،لكنه قاس.
إنه يف شوارع غزة ،حيث يعاين آالف الناس من حصار
الإنساين يف سجن مفتوح .إنه يف شوارع الضفة الغربية ،حيث
يتعني على الناس عبور نقاط التفتيش عند كل ناصية تقريبا.
إنه يف قلب الشعب الفلسطيين ،الذي تعرض للنفي واملجازر
واحلروب والعقاب اجلماعي واحلصار منذ عقود طوال .إن
واقع فلسطني جرح دام يف ضمري البشرية مجعاء  -يف ضمرينا
مجيعا.

إن كندا ملتزمة بتحقيق سالم شامل وعادل ودائم يف
الشرق األوسط تعيش مبوجبه دولتان جنبا إىل جنب يف سالم
وأمن وازدهار .إن أي حل على أساس قيام دولتني ال بد من
وكنت شخصيا شاهدا على ذلك الواقع حينما زرت
أن يتم عرب التفاوض واالتفاق املتبادل بني اجلانبني .إن أي
إجراء أحادي اجلانب ،من أي جانب ،خارج اإلطار الثنائي غزة مؤخرا مع جمموعة من الوزراء العرب يف ذروة األزمة
األخرية .وقابلت يف مستشفى الشفاء يف غزة ،أحد اآلباء -
املشار إليه آنفا لن يفيد يف هناية املطاف.
ظلت كندا تدعم منذ زمن بعيد اجلهود الرامية إىل محل باسل أشيفا  -الذي فقد ابنته يوشا قبل فترة قصرية ،خالل
الطرفني على اجللوس إىل طاولة التفاوض حلل مجيع املسائل القصف الذي ترك زوجته أيضا مصابة جبروح بالغة .واتكأ
املعلقة ،وما برحنا ملتزمني هبذا اهلدف اليوم .لكن ال ميكننا برأسه على صدري حبثا عن املواساة ،ومل ينبس ببنت شفة،
تأييد مبادرة حنن مقتنعون متاما بأهنا ستقوض هدف التوصل بل كانت دموعه تنهمر ،حينما كان يروي مأساة عائلته .ومل
إىل تسوية شاملة ودائمة وعادلة للطرفني .ولتلك األسباب تعكس دموعه حزنه الشخصي وحده ،بل أيضا مأساة األمة
ستصوت كندا ضد مشروع القرار .ونتيجة لقرار هذه اهليئة الفلسطينية كلها ،اليت تسعى سعيا حثيثا طلبا لإلنصاف.
واليوم يوم تارخيي .وأخريا ،اليوم لدينا فرصة لنفتح أعيننا
املؤسف متاما بالتخلي عن السياسات واملبادئ فإننا سننظر يف
على احلقيقة .اليوم لدينا فرصة ملنح الشعور باالرتياح للشعب
مجيع اخلطوات املقبلة املتاحة.
وندعو كال الطرفني إىل العودة إىل طاولة التفاوض الفلسطيين الذي يطمح يف فرصة حلفظ كرامته بعد سنوات
دون شروط مسبقة .وكندا مستعدة لتقدمي مساعيها احلميدة من اإلهانة .ولذا ،يسرين ويشرفين املشاركة يف هذه اجللسة
التارخيية للجمعية العامة .لقد اجتمعنا هنا لرفع الظلم التارخيي
ودعمها الكامل.
الذي وقع على الشعب الفلسطيين.
السيد داود أوغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :لدينا
ونؤمن مجيعا ونعتز برؤية مستقبل عادل وسلمي ومتسم
قول مأثور يف تركيا“ :من يغمض عينيه يعيش فحسب يف
الظالم” .طوال  65عاما ،والعامل يغمض عينيه عن حمنة بالوئام .ومن أجل ذلك املستقبل ،جيب علينا مجيعا أن نقف
الشعب الفلسطيين .على مدى عقود كثرية ،أغمضنا أعيننا معا تأييدا للطلب الفلسطيين لتصبح فلسطني دولة مراقبة غري
عن حق الشعب الفلسطيين يف دولته .وطوال  65عاما ،مل جير عضو .إهنا حلظة تارخيية بالنسبة لنا مجيعا .وندرك مجيعا حق
الفلسطينيني يف إقامة دولة ،وهو احلق الذي حرموا منه لألسف
الوفاء بأي قرار اختذته هذه اهليئة يؤيد دولة فلسطينية.
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على مدى عقود .وال مربر حلرمان الفلسطينيني من ذلك احلق اليوم .لقد كانت هناك دائما ذريعة ملعاملة الشعب الفلسطيين
معاملة الإنسانية.
على أي أساس ،سواء كان أخالقيا أو سياسيا أو قانونيا.
قدم رئيس السلطة الفلسطينية ،حممود عباس يف العام
املاضي ،طلب فلسطني االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة
(انظر  )A/66/PV.19ولألسف ،ظل الطلب بال استجابة من
جملس األمن .وهنا تأيت فرصة أخرى لنا .ونناشد املجتمع
الدويل ،والدول األعضاء يف هذه اهليئة ،لوفاء بالتزامه املتأخر
بالفعل جتاه الفلسطينيني ومنحهم مركز دولة غري عضو يف
املنظمة .حان الوقت لكي منقوم مجيعا بدعم القيم العاملية
للعدالة والكرامة .وإذا كانت هناك كلمة واحدة تتصف هبا
اإلنسانية ،فهي الكرامة .إذ ميكن للمرء العيش من دون خبز،
ولكن ال ميكنه العيش بدون كرامة .كما كان كفاح الشعب
الفلسطيين على مدى  65سنة املاضية من أجل الدفاع عن
كرامته .يريد الفلسطينيون االحترام واالعتراف حبقهم يف
تقرير مصريهم ومستقبلهم.
والنستطيع أن نتغاضى عن دعم مطلب الشعب الفلسطيين
املشروع متاما إلقامة دولته .وإذا أردنا الكالم عن نظام دويل
ووضع ثقتنا يف منظومة األمم املتحدة ،فينبغي أن يرفرف العلم
الفلسطيين أمام هذا املبىن .ولن ميثل ذلك العلم دولة عضو
مستقلة بني أسرة الدول فحسب .بل سيدل على أننا وقفنا
أخريا معا لرفع ظلم دام عقودا طويلة على الشعب الفلسطيين
ودولة فلسطني .تلك مسؤوليتنا جتاه الشعب الفلسطيين .وحىت
أكون واضحا .لن تتحقق رؤيتنا للعدالة ،والنظام الدويل
وحقوق اإلنسان حىت اللحظة اليت نرى فيها حقا علم دولة
فلسطني يرفع جنبا إىل جنب مع أعالمنا ،بوصفها دولة كاملة
العضوية يف األمم املتحدة .وسيأيت ذلك اليوم قريبا.

ثانيا ،يتعلق األمر بالسياق السياسي والتارخيي .ولسوء
الطالع ،أصيبت باجلمود عملية التفاوض من أجل التوصل
إىل سالم شامل على أساس وجود دولتني ،تعيشان جنبا إىل
جنب يف سالم .وبدال من ذلك ،نرى احنرافا ،يوما بعد يوم،
عن احلل املقبول دوليا الذي يدعو إىل إقامة دولة فلسطينية
مستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية ،داخل حدود فلسطني
لعام  .1967ويف الوقت احلايل ،فإن الوضع الراهن ليس
مستداما وال مقبوال .وكان اهلجوم اإلسرائيلي األخري على
غزة ،الذي أسفر عن فقدان العديد من أرواح املدنيني األبرياء،
دليال على تلك احلقيقة .ويف الوقت نفسه ،يؤدي استمرار
التوسع يف املستوطنات غري القانونية إىل تقويض رؤية احلل
القائم على وجود دولتني.
ويتعلق اجلانب الثالث برؤيتنا االستراتيجية لفلسطني
وملنطقتنا .ال ميكن حتقيق السالم يف منطقة الشرق األوسط
وخارجها بدون التوصل إىل تسوية عادلة وشاملة للقضية
الفلسطينية .وال ختدم حالة اجلمود يف املفاوضات واملأزق احلايل
يف املنطقة مصلحة أي أحد .يتعلق تأييد طلب الفلسطينيني مبا
إذا كنا نريد حتقيق السالم الدائم يف منطقة الشرق األوسط
وخارجها .ويعد منح فلسطني مركز الدولة املراقبة غري العضو
يف األمم املتحدة مبثابة عامل مساعد .فإنه سيوجد الزخم
الالزم الذي متس احلاجة إليه للتوصل إىل حل شامل عن طريق
التفاوض ،بدال من أن يكون بديال لذلك .إن دعوتنا دعوة
للسالم ،ال أكثر وال أقل.

وحنن حباجة إىل معاجلة املسألة بطريقة بناءة وغري متحيزة.
ولدينا ثالثة أسباب رئيسية للقيام بذلك العمل .أوال وقبل فاألمر يتطلب احلكمة واحلصافة والرؤية املتمثلة يف عدم إنكار
كل شيء ،هو التزام إنساين وأخالقي من جانبنا .ال ميكن أن إمكانية حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة بعد اآلن .ويلزمنا
ينكر أحد معاناة الفلسطينيني منذ احلرب العاملية األوىل وحىت
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بأن نستمع لنداء االنتصاف والعدالة للشعب الفلسطيين ،الذي
كان يلقى آذانا صماء حىت اآلن.
ويف ذلك السياق ،أود أيضا أن أتناول جهودا مضللة معينة
كانت هتدف إىل احليلولة دون فوز الفلسطينيني باالعتراف
بالدولة الفلسطينية يف األمم املتحدة .وتتسم احلجة بأن
الفلسطينيني جيب أن يستأنفوا عملية املفاوضات قبل احلصول
على االعتراف بالدولة الفلسطينية بالسطحية .ويؤسفنا أن
نرى أنه بذلت أيضا جهود لردع الفلسطينيني يف سعيهم حنو
طلب العضوية يف األمم املتحدة ،فضال عن اجلهود املبذولة لثين
أعضاء األمم املتحدة عن تأييد ذلك الطلب .ومسعنا يف كثري
من األحيان إن “اآلن ليس الوقت املناسب” ،كما كان احلال
حينما قدم الرئيس عباس إىل األمني العام الطلب الفلسطيين
للحصول على عضوية األمم املتحدة.

وستقف تركيا جبوار الفلسطينيني إىل األبد .هم ليسوا
وحدهم ،ولن نتخلى عنهم .وسنقف إىل جوارهم حىت تكون
هناك فلسطني احلرة واملستقلة ،وعاصمتها القدس الشريف،
اآلن وإىل األبد .وأناشد مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
الوفاء مبسؤوليتها اليت طال انتظارها جتاه الفلسطينيني .وأدعوها
للوفاء بوعد طال انتظاره ،مبوجب قرار اجلمعية العامة 181
(د )2-لعام .1947
ولن يكون مشروع القرار  A/67/L.28الذي سيجري
التصويت عليه من األعضاء قريبا ،إال خطوة أولية يف االجتاه
الصحيح للتخفيف من معاناة وجه املآزرة أبناء األمة الفلسطينية
بأكملها .اآلن حلظة تارخيية .حان الوقت للدفاع عن احلق
األساسي للفلسطينيني يف إقامة دولة فلسطينية .ينبغي أن يرفع
علم فلسطني يف هذه اجلمعية جبانب أعالمنا.

جيب أن تنتقل دولة فلسطني من الظل وأن تُعطى مكاهنا
وبالنسبة للبعض ،كان التوقيت غري مناسب أيضا حينما
تال الرئيس الراحل عرفات اإلعالن الفلسطيين لالستقالل يف الصحيح يف الشمس وإىل األبد.
 15تشرين الثاين/نوفمرب  .1988وميكن للمرء أن يرجع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل املضي يف النظر يف
باحلجة إىل حينما اختذت اجلمعية العامة القرار ( 181د )2-مشروع القرار املعنون “مركز فلسطني يف األمم املتحدة”
بشأن تقسيم فلسطني يف هذا التاريخ يف عام  .1947لذلك امسحوا يل أن ابدي بضع مالحظات بصفيت رئيسا للجمعية
أود أن أطرح سؤاال بصراحة :إذا مل يكن اآلن ،فمىت؟ مىت العامة يف دورهتا السابعة والستني.
سيكون الوقت مناسبا للفلسطينيني لتحقيق حقهم يف إقامة
خالل هذا االجتماع ،تشرفنا جدا باالستماع اىل ممثلي
الدولة ،إن مل يكن اليوم؟
دولتني عظيمتني ،الرئيس حممود عباس ،رئيس فلسطني،
ال ميكن أن يستخدم اجلمود احلايل يف عملية السالم ذريعة والسفري رون بروسور ،ممثل دولة إسرائيل .فكالمها من أبناء
تؤدي إىل تقويض الطلب الفلسطيين لتصبح فلسطني دولة ابراهيم ،االول من ذرية امساعيل والثاين من ذرية اسحق.
معترف هبا دوليا .إن االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس خيارا وكالمها ينتمي إىل أرض ما انفكت دائما وعلى مر قرون
بل هو التزام أخالقي ،وسياسي واستراتيجي وقانوين على عديدة من الزمن مكتوية بالصراع ،مع وقوع ضحايا ال تعد
املجتمع الدويل .وأريد أن أخاطب وأحيي مجيع الفلسطينيني وال حتصى يف اجلانبني .ومل تنحسر حدة الصراع طوال 67
من اخلليل إىل بيت حلم ،من جنني إىل أرحيا ،من رام اهلل إىل عاما من وجود هذه املنظمة ،على الرغم من أهنا خرجت إىل
خان يونس ،من القدس  -القدس الشريف  -إىل غزة.
حيز الوجود “ إلنقاذ االجيال املقبلة من ويالت احلرب”.
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إين واثق من أنكم مجيعا ستفعلون ذلك بدافع من شعور
وعلى الرغم من اجلهود الشجاعة اليت بذهلا بعض الساسة
العظام يف القرن العشرين ،مل تتحقق بعد تسوية سلمية شاملة حقيقي يف قلوبكم مفاده أن خياركم هو خدمة قضية السالم
مرتكزة على التفاوض متكن اسرائيل وفلسطني من العيش النبيلة.
جنبا إىل جنب يف سالم وأمن .لذلك ما برحنا نشهد عداوة،
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار املعنون A/67/L.28
وجفاء وعدم ثقة ،وال يزال اآلباء يدفنون أوالدهم
“مركز فلسطني يف األمم املتحدة” .أعطي الكلمة لوكيل

ويف عامل اليوم املعلوم واملترابط فإن ما حيصل بني هنر األمني العام.
األردن وشواطئ البحر األبيض املتوسط قد أصبح عنصرا
السيد غريس (وكيل األمني العام إلدارة شؤون اجلمعية
رئيسيا يف أمن ورفاه البشرية مجعاء.
العامة واملؤمترات) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ

وما من شك لدي يف أن التاريخ سوف حيكم بأن تقدمي مشروع القرار  ،A/66/L.28انضمت البلدان التالية إىل
هذا اليوم له مغزى كبري .ولكن ما إذا كان ذلك سيعترب يف قائمة مقدميه :أذربيجان ،أنغوال ،بليز ،بيالروس ،سري النكا،
املستقبل خطوة يف االجتاه السليم على الطريق املفضي للسالم ،سورينام ،غرينادا ،غينيا ،فييت نام ،قريغيزستان ،والنيجر.
فإنه سيتوقف على الكيفية اليت نتصرف هبا يف أعقاب تلك
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تسجيل
اخلطوة .لذلك علينا أن نتحلى باحلكمة والعمل حنو تعزيز مسجل.
اهلدف الذي نتقامسه مجيعا.
ُأجري تصويت مسجل.
ويف هناية مالحظايت ،أود ،من على هذا املنرب ،أن اوجه
املؤيدون:
نداء إليكم مجيعا ،وخباصة إىل صديقي العزيزين من فلسطني
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
وإسرائيل ،للعمل من اجل السالم والتفاوض حبسن نية ،ويف
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،البحرين،
هناية املطاف النجاح يف التوصل إىل تسوية تارخيية .هذا هو
بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
هدفنا املشترك ،وأهم واجب رمسي لنا حنو العامل بأسره ،ولكنه
بوليفيا ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا
أوال وأخريا واجبنا حنو الرجال والنساء األبني الذين يعيشون
فاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،الرأس األخضر ،مجهورية
يف أرض تعترب مقدسة للكثريين جدا منا.
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،جزر القمر،
لقد ُكتب يف كتاب الزوهار املقدس ما يلي “ :إن اهلل جيسد
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،قربص،
السالم ،والسالم ينبع من امسه ،وحنن مجيعا يوحدنا السالم”.
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
السلاَ ِم َويَ ْه ِدي َم ْن
ونقرأ يف القرآن الكرميَ “ :واللهَُّ يَ ْد ُعو إِلَ ٰى َدا ِر َّ
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
يَ َشا ُء إِلَ ٰى ِص َر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم” (سورة يونس ،اآلية .)25
السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غابون،
ويف غضون حلظات قصرية ،سأطلب إىل األعضاء اإلدالء
غامبيا ،جورجيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غينيا ،غينيا
بأصواهتم على مشروع القرار بالشكل الذي يرونه مناسبا.
 بيساو ،غيانا ،هندوراس ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،إيرلندا،
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إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان،
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ليختنشتاين ،لكسمربغ،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،بريو ،الفلبني ،الربتغال ،قطر ،االحتاد الروسي،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت
وجزر غرينادين ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية
السعودية ،السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سرياليون ،جزر
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية،
طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
كندا ،اجلمهورية التشيكية ،إسرائيل ،جزر
مارشال ،ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،ناورو،
باالو ،بنما ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون عن التصويت:
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،جزر البهاما ،بربادوس،
البوسنة واهلرسك ،بلغاريا ،الكامريون ،كولومبيا،
كرواتيا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،إستونيا،
فيجي ،أملانيا ،غواتيماال ،هاييت ،هنغاريا ،التفيا،
ليتوانيا ،مالوي ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
هولندا ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بولندا ،مجهورية
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كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،ساموا ،سان مارينو،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،توغو ،تونغا ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،فانواتو
اعتُمد مشروع القرار  A/67/L.28بأغلبية  138صوتا
مقابل  9أصوات ،مع امتناع  41عضوا عن التصويت.
(القرار .)19/67
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :اعطي الكلمة اآلن ملعايل
األمني العام باين كي  -مون.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :لقد أُجري تصويت هام
اليوم يف اجلمعية العامة .إن القرار الذي اختذته اجلمعية العامة
مبنح فلسطني مركز دولة غري عضو يف األمم املتحدة كان من
صالحيات الدول األعضاء .وإين على أهبة االستعداد للوفاء
بدوري وسأبلغ اجلمعية كما طلب يف القرار .19/67
وكان موقفي متسقا على الدوام .وأؤمن بان للفلسطينيني
احلق املشروع يف إقامة الدولة املستقلة اخلاصة هبم .واعتقد أن
إلسرائيل احلق يف العيش بسالم وأمن مع جرياهنا .وال يوجد
أي بديل للمفاوضات من أجل حتقيق تلك الغاية.
ويؤكد التصويت اليوم على إحلاح استئناف مفاوضات
ذات مغزى .وعلينا أن مننح زمخا جديدا جلهودنا اجلماعية
الرامية إىل ضمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة
ودميقراطية ومتصلة األراضي ولديها مقومات البقاء تعيش جنبا
إىل جنب مع دولة إسرائيل اليت تنعم باألمن .وأناشد الطرفني
جتديد التزامهما بتحقيق السالم عن طريق املفاوضات .وأعول
على مجيع املعنيني يف التصرف مبسؤولية ،واملحافظة على
االجنازات اليت حتققت يف بناء الدولة الفلسطينية يف ظل قيادة
الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض ،وتكثيف اجلهود حنو
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حتقيق املصاحلة الوطنية والسالم العادل والدائم الذي ال يزال
هدفنا املشترك وأولويتنا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :اشكر األمني العام على
بيانه.
نشرع اآلن يف تعليالت التصويت .أود أن اذكر الوفود
بان تعليالت التصويت تقتصر على مدة عشر دقائق وتديل هبا
الوفود من مقاعدها.
السيدة رايس (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :لفترة عقود من الزمان ،ظلت الواليات املتحدة
تعمل للمساعدة على التوصل إىل هناية شاملة للزناع العريب -
اإلسرائيلي الطويل واملأساوي .وكنا دائما واضحني يف التأكيد
على انه ال ميكن للفلسطينيني واإلسرائيليني حتقيق السالم
الذي يستحقه الطرفان إال من خالل املفاوضات املباشرة بني
الطرفني  -وهو جود دولتني لشعبني بإنشاء دولة فلسطني
املستقلة وذات السيادة ولديها مقومات البقاء تعيش جنبا إىل
جنب يف سالم وأمن مع دولة إسرائيل اليهودية الدميقراطية.
وال يزال ذلك هدفنا ،ولذلك حنن نقيس أي إجراء
مقترح على أساس ذلك املعيار الواضح .فهل سيقرب القرار
الطرفني من حتقيق السالم أم سيباعد بينهما بصورة أكرب؟ وهل
سيساعد القرار اإلسرائيليني والفلسطينيني على العودة إىل
املفاوضات أم انه سيعيق جهودهم للتوصل إىل اتفاق مقبول
من الطرفني؟ ويضع القرار  19/67املؤسف واملؤدي إىل نتائج
عكسية املتخذ اليوم املزيد من العوائق يف طريق حتقيق السالم.
ولذلك السبب صوتت الواليات املتحدة معارضة للقرار.

تلك الدولة الفلسطينية وتسوية مجيع مسائل الوضع النهائي
هو من خالل العمل البالغ أمهية ،وان كان مؤملا ،املتعلق
باملفاوضات املباشرة بني الطرفني .وال يشكل ذلك جمرد التزام
راسخ للواليات املتحدة .فقد أكدت إسرائيل والفلسطينيون
مرارا وتكرارا على التزامهم مبوجب االتفاقات القائمة بتسوية
مجيع املسائل من خالل املفاوضات املباشرة ،وهو أمر أيده
املجتمع الدويل مرارا .والواليات املتحدة توافق على ذلك -
وبقوة.
فهذه اإلعالنات العظيمة اليت أصدرت اليوم ستتالشى
قريبا ،وسيستفيق الشعب الفلسطيين لريى انه مل يتغري شيء
يف حياته ،سوى أن آفاق التوصل إىل السالم الدائم تراجعت.
ولذلك تناشد الواليات املتحدة كال الطرفني استئناف
املحادثات املباشرة بدون شروط مسبقة بشأن مجيع املسائل
اليت تفرق بينهما ،وحنن نتعهد بان الواليات املتحدة ستكون
موجودة لدعم الطرفني بقوة يف تلك اجلهود .وستواصل
الواليات املتحدة  -يف املنطقة ويف نيويورك ويف أماكن أخرى
 حث مجيع األطراف على جتنب اختاذ املزيد من اإلجراءاتاالستفزازية .وسنواصل املعارضة بقوة جلميع اإلجراءات
االنفرادية يف اهليئات أو املعاهدات الدولية اليت تتحايل على
النتائج اليت ال ميكن التوصل إليها سوى عن طريق التفاوض
أو املساس هبذه النتائج ،مبا يف ذلك قيام الدولة الفلسطينية،
وسنواصل مقاومة أي جهد يسعى لزنع الشرعية عن إسرائيل
أو لتقويض أمنها.

وال ميكن إحراز تقدم حنو التوصل إىل أي حل عادل
ودائم قائم على وجود دولتني بالضغط على زر التصويت
ويقول مؤيدو مشروع القرار املتخذ اليوم إهنم يسعون إىل األخضر هنا يف هذه القاعة ،وال يؤدي اختاذ أي قرار إىل
قيام دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على القيام بأعماهلا تعيش إنشاء دولة غري موجودة أو تغيري الواقع على األرض .ولذلك
يف سالم مع إسرائيل .وحنن أيضا نسعى لذلك .ولكننا ما السبب ،ينبغي أال يسيء أي أحد تفسري تصويت اليوم على
برحنا واضحني يف تأكيدنا على أن السبيل الوحيد إلنشاء مثل
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انه يشكل أهلية لعضوية األمم املتحدة .فهو ال يفعل ذلك - .ومؤيدين حلل يتعرض للتهديد اليوم من حالة اجلمود يف
عملية السالم .وهو خيار واضح الرؤية ومتسق منطقيا.
والقرار ال يثبت أن فلسطني دولة.
وترى الواليات املتحدة أن ينبغي أال يفسر القرار احلايل
وال ميكن أن يفسر على انه حيدد إطارا مرجعيا .ويف العديد
من اجلوانب ،حيكم القرار مسبقا على ذات املسائل اليت يقول
إنه يتعني التوصل إىل تسويتها من خالل املفاوضات ،ال سيما
يف ما يتعلق باألرض .ويف الوقت نفسه ،يتجاهل القرار عمليا
املسائل األساسية األخرى ،مثل األمن ،اليت ال بد من حلها
للتوصل إىل أي اتفاق عملي .وظل الرئيس أوباما واضحا يف
قوله إن الواليات املتحدة تؤمن بإجياد أساس واقعي إلجناح
املفاوضات ،وحنن سنواصل بذل جهودنا على أساس ذلك
النهج.

ومنذ عام  ،1982وأمام الكنيست يف القدس ،دعا
الرئيس ميتران إىل إنشاء دولة فلسطينية .ومنذ ذلك الوقت ،مل
تدخر فرنسا وسعا يف تشجيع ذلك القرار .وسريا على ذلك
التقليد ،تعهد الرئيس فرانسوا هوالند يف عام  2012بتأييد
االعتراف الدويل بالدولة الفلسطينية.

وال يسع لفرنسا أن تفوت ذلك املوعد ،وهو مرحلة
جديدة للمضي قدما حنو احلل القائم على وجود دولتني .وال
يسع فرنسا سوى أن تستجيب لنداء الرئيس عباس من أجل
استئناف عملية للسالم ذات مصداقية؛ وبعد أيام قليلة من
اندالع أعمال العنف جمددا بني إسرائيل وغزة ،ال يسعنا سوى
وال يشكل الزناع األخري يف غزة سوى آخر تذكرة أن نقدم الدعم الكامل لشركاء السالم يف حني يسعى من
بان عدم إحالل السالم خياطر بوجود احلرب .ونناشد من يتبنون الكفاح املسلح لتكون يدهم هي العليا.
يشاركون أملنا يف حتقيق السالم بني دولة فلسطني ذات
وتأيت اخلطوة الفلسطينية يف حلظة صعبة والتداعيات
السيادة وإسرائيل اليت تنعم بالسالم أن ينضموا إلينا يف دعم قد تكون خطرية .ولكن فرنسا تدعو مجيع األطراف إىل
املفاوضات وليس تشجيع املزيد من أعمال صرف االنتباه .فهمها واالعتراف بأمهيتها البالغة وإىل الرد عليها باستئناف
وببساطة ال توجد حلول سريعة .وبعد فترة طويلة من املفاوضات ،وليس بأعمال انتقامية ال تساعد أحدا سوى
اإلدالء باألصوات ،وبعد فترة طويلة من نسيان اخلطب ،فان املتطرفني.كما تدعو فرنسا املجتمع الدويل  -األمريكيني
الفلسطينيني واإلسرائيليني هم من عليهم الكالم مع بعضهم واألوروبيني والعرب  -إىل حشد اجلهود من أجل اإلسهام يف
البعض  -واالستماع لبعضهم البعض  -وإجياد سبيل للعيش حتقيق هذه الغاية.
جنبا إىل جنب يف األرض اليت يقتسموهنا.
وتناشد فرنسا أيضا الفلسطينيني االستفادة من هذا
السيد أرو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :بتصويتها اليوم النجاح السياسي من أجل اإلسهام يف إحالل السالم مستقبال.
من أجل االعتراف بفلسطني دولة غري عضو هلا صفة املراقب وهذا يعين ،أوال ،االستمرار يف مكافحة اإلرهاب والقيام
يف املنظمة ،صوتت فرنسا مؤيدة للحل القائم على وجود بكل ما هو ممكن لوضع حد للهجمات اليت ال تتوقف على
دولتني لشعبني ،إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف إسرائيل؛ واملضي قدما ،على أساس التزامات منظمة التحرير
سالم وأمن ويف إطار حدود معترف هبا دوليا؛ وصوتنا مؤيدين الفلسطينية ،باجتاه املصاحلة الداخلية الفلسطينية واليت من دوهنا
لقرار كنا ندعو إليه قبل أن يتحالف معه املجتمع الدويل قاطبة سيكون احلل القائم على وجود دولتني جمرد سراب؛ ويف
املقام األول ،العودة إىل طاولة املفاوضات فورا ودون شروط
18
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وتأمل سنغافورة أن تستأنف إسرائيل وفلسطني
مسبقة؛ وأخريا ،جتنب إطالق دورة من املواجهات العقيمة
يف اهليئات الدولية .ألن اجلانب األصعب ال يزال ينتظرنا املفاوضات .وستواصل سنغافورة دعم مجيع اجلهود الدولية
الرامية إىل تيسري إجياد حل تفاوضي حيقق مصاحل فلسطني
وينتظرهم.
وهذه الرؤية املتمثلة يف دولتني لشعبني جيب أن تصبح وإسرائيل واملنطقة بأسرها يف األجل الطويل.
توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد شابر (هولندا).
واقعا .واالعتراف الدويل الذي منحته اجلمعية اليوم للدولة
الفلسطينية املقترحة ال ميكن أن يصبح حقيقة إال من خالل
وحنن ننضم إىل املجتمع الدويل يف الترحيب بوقف
اتفاق على أساس املفاوضات بني الطرفني حول مجيع قضايا اهلجمات على غزة وعلى جنوب إسرائيل .ونعرب عن أسفنا
الوضع النهائي يف إطار تسوية سلمية عادلة وشاملة تليب العميق للخسائر يف األرواح واألضرار اليت حلقت باجلانبني
التطلعات املشروعة إلسرائيل وفلسطني .وهذا ال يشكل حتديا الفلسطيين واإلسرائيلي .ونأمل أن يلتزم اجلانبان بوقف إطالق
للحكومتني والشعبني فحسب ،ولكن للمجتمع الدويل أيضا .النار الذي مت التوصل إليه مؤخرا وأن يعاجلا على الفور أي
وفرنسا على استعداد ملواجهته بوصفها صديقة إلسرائيل قضايا إنسانية نامجة عن أعمال العنف.
وفلسطني.
السري مارك اليل غرانت (اململكة املتحدة) (تكلم
السيد شوا (سنغافورة) (تكلم باإلنكليزية) :يؤيد وفد باإلنكليزية) :تشعر اململكة املتحدة بقلق بالغ إزاء املأزق
بلدي حق الشعب الفلسطيين يف أن يكون له وطن .ولذلك ،اخلطري يف عملية السالم على مدى العامني املاضيني .ونعتقد
أيدت سنغافورة القرارين  17/66و  ،18/66املؤرخني  30أن نافذة التوصل إىل حل قائم على وجود دولتني آخذة يف
تشرين الثاين/نوفمرب  .2011غري أننا امتنعنا عن التصويت االنغالق بسرعة .وهدفنا الرئيسي هو العودة إىل مفاوضات
على قرار اليوم  19/67ألننا نعتقد أن السبيل الوحيد إلجياد ذات مصداقية بغية التوصل إىل حل قائم على وجود دولتني.
األساس حلل مستدام يف األجل الطويل هو التوصل إىل تسوية وهذا هو املبدأ التوجيهي الذي حدد كيفية تصويتنا على القرار
تفاوضية متماشية مع قرار جملس األمن  19/67 .)1967( 242اليوم.
فللجانبني حقوق مشروعة ومسؤوليات مشتركة وجيب أن
ودعما هلذا اهلدف ،سعينا إىل احلصول على التزام من
يكونا مستعدين لتقدمي تنازالت لتحقيق املصلحة األعم املتمثلة
القيادة الفلسطينية بالعودة فورا إىل املفاوضات دون شروط
يف إحالل سالم دائم.
مسبقة .وكان ذلك هو العامل األهم على اإلطالق الذي
وال ميكن أن يسفر أي حترك أحادي اجلانب عن حتقيق أثر على تصويتنا .كما طلبنا تأكيدا من الفلسطينيني بأهنم
نتيجة عادلة وسلمية ودائمة ،وذلك حتديدا ألن مثة ترابطا لن يتخذوا إجراءات فورية يف وكاالت األمم املتحدة ويف
وثيقا بني حقوق ومسؤوليات اجلانبني .وحماولة فلسطني ترقية املحكمة اجلنائية الدولية ألن ذلك سيجعل العودة سريعا إىل
مركزها يف األمم املتحدة إىل مستوى دولة مراقبة غري عضو املفاوضات أمرا مستحيال .وال يساورنا أي شك يف أن الرئيس
ينبغي النظر إليها يف سياق جهودها يف العام املاضي للحصول عباس رجل سالم يتحلى بالشجاعة ،وقد عملنا بشكل مكثف
على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة .ولن يفيد ذلك تطلعاهتا مع الفلسطينيني قبل التصويت اليوم يف حماولة للحصول على
ألن احلقائق على أرض الواقع لن تتغري.
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هذه التأكيدات .ولكن يف غياهبا ،مل نتمكن من التصويت
مؤيدين للقرار .ولذلك ،امتنعنا عن التصويت.
وتتمثل أولويتنا اآلن يف استئناف املفاوضات .وحنث
مجيع األطراف ،مبا يف ذلك إسرائيل ،على جتنب اختاذ خطوات
قد تضر بعملية السالم ردا على ما حدث اليوم .وستصبح
فلسطني دولة مراقبة غري عضو يف األمم املتحدة اعتبارا من هذا
التاريخ فصاعدا ،ولكن ذلك ال يغري احلالة على أرض الواقع.
والسبيل الوحيد إلعطاء الشعب الفلسطيين الدولة اليت حيتاج
إليها ويستحقها ومنح الشعب اإلسرائيلي األمن والسالم
اللذين يستحقهما هو من خالل التوصل إىل حل تفاوضي قائم
على وجود دولتني .ونتوقع أن تبذل الواليات املتحدة ،بدعم
قوي ونشط من اململكة املتحدة واملجتمع الدويل ،قصارى
جهدها يف األسابيع والشهور املقبلة لكي تأخذ بزمام القيادة
بقوة يف استئناف املفاوضات ونتوقع أن يكون اإلسرائيليون
والفلسطينيون على استعداد للدخول يف حمادثات كهذه.

ونتوقع أال تتخذ القيادة الفلسطينية خطوات أحادية
اجلانب على أساس قرار اليوم  19/67واليت ميكن أن تعمق
الصراع وتبعدنا أكثر عن التوصل إىل تسوية سلمية .وندعو
اجلانبني إىل الدخول يف مفاوضات جادة دون شروط أو مزيد
من التأخري .وجيب على الطرفني اإلحجام عن اختاذ أي إجراء
يقوض آفاق املفاوضات واهلدف املتمثل يف احلل القائم على
وجود دولتني.

وأملانيا ترحب صراحة بأن القرار الذي اختذ اليوم يدعو
إىل احلل القائم على وجود دولتني ،ومن مث فإنه يعترف متاما
حبق إسرائيل يف الوجود بسالم .وأكرر أن الشواغل األمنية
املشروعة إلسرائيل جيب معاجلتها بطريقة ذات مصداقية وإال
فإن عملية السالم ستظل متوقفة .وأملانيا ستبذل قصارى
جهدها لدعم مجيع اجلهود اهلادفة إىل متهيد الطريق أمام عملية
تفاوض حقيقية .وال ميكن حتقيق ذلك إال بإظهار اجلانبني
لإلرادة السياسية الالزمة وااللتزام النشط من جانب املجتمع
السيد فيتيغ (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤمن أملانيا إميانا الدويل ،مبا يف ذلك املجموعة الرباعية واألطراف اإلقليمية
راسخا بوجود دولتني ،إسرائيل وفلسطني ،لشعبني يف الشرق الفاعلة.
السيد سيغر (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :كان الدافع
األوسط .وحنن نؤيد اهلدف املتمثل يف إقامة دولة فلسطينية.
وقد عملت أملانيا لسنوات من أجل حتقيق هذه الغاية ،وذلك وراء قرار سويسرا التصويت مؤيدة للقرار  ،19/67الذي
أساسا من خالل دعمها جلهود بناء الدولة اليت تضطلع هبا اعتمدته اليوم اجلمعية العامة ،رغبتنا يف حل املأزق احلايل الذي
السلطة الفلسطينية .غري أنه جيب أن يكون واضحا للجميع أنه تشهده املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ،وإعادة إطالق
ال ميكن إقامة الدولة الفلسطينية إال عرب مفاوضات مباشرة بني عملية السالم .ونعتقد أن ترقية فلسطني إىل مركز الدولة
املراقبة ،يف األمم املتحدة ،سيبعث احلياة من جديد يف مفهوم
اإلسرائيليني والفلسطينيني.
وحنن نعتقد أن هناك ما يدعو إىل الشك يف ما إذا كانت احلل القائم على وجود دولتني ،يف سياق مفاوضات السالم
اخلطوة اليت اختذت اليوم مفيدة لعملية السالم يف هذه املرحلة .اإلسرائيلية الفلسطينية .ويف ذلك الصدد ،فإننا نؤيد جهود
ونشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إىل زيادة تصلب املواقف السالم اليت يبذهلا املجتمع الدويل ،الداعية إىل احلل القائم على
بدال من حتسني فرص التوصل إىل حل قائم على وجود دولتني وجود دولتني ،إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف
سالم وأمن.
من خالل املفاوضات املباشرة.
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لقد ذكر القرار بأمهية القرارات اليت اعتمدت يف املاضي،
خصوصا القرار ( 181د )2-املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1947املتعلق بإنشاء دولة عربية ودولة يهودية ،والقرار
 177/43املؤرخ  15كانون األول /ديسمرب  ،1988الذي
يعترف بإعالن منظمة التحرير الفلسطينية عن الطبيعة العربية
إلحدى الدولتني ،والطبيعة اليهودية للدولة األخرى .ويشري
القرار الذي اعتمد قبيل حلظات ،إىل القدس عاصمة للدولتني.
ويف ضوء تلك الصيغ ،من بني أمور أخرى ،فإننا نعترب القرار
نداء من أجل استئناف املفاوضات املباشرة وحجر الزاوية
فيما خيص دعم احلل القائم على وجود دولتني ،الذي تتالشى
احتماالته.

 19/67الذي اعتمد للتو ،املتضمن احلل القائم على وجود
دولتني ،حيث تعيش إسرائيل جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مع
دولة فلسطينية مستقبلية ،دميقراطية وقابلة للحياة ومستدامة.
ويشكل احلل القائم على دولتني ،يف الواقع ،احلل الوحيد
املمكن للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،وجيب بذل كل جهد
ممكن من أجل حتقيق تلك الغاية.

وتعترب بلجيكا أن القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة
اليوم ال يشكل اعترافا بدولة بكل معىن الكلمة .ويتعني أن
يكون إنشاء دولة قانونية بشكل كامل ،نتيجة للمفاوضات
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني .ويف رأينا ،ال يوجد بديل عن
املفاوضات ،مهما كانت صعوبتها .ولذلك جيب أن تعطى
إن ترقية فلسطني إىل مركز دولة مراقب يف األمم املتحدة ،األولوية الستئناف سريع ملحادثات السالم .ويف هذا السياق،
ال خيول هلا حقوقا فحسب ،بل تترتب عليها مبوجبه التزامات جيب أن متتنع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن القيام
أيضا ،خصوصا االلتزام املتعلق باالمتناع عن استخدام القوة ،بأي عمل أحادي من شأنه تقويض مصداقية عملية السالم.
أو التهديد باستخدامها ،كما هو منصوص عليه يف ميثاق
وتدعو بلجيكا إىل جانب شركائها األوروبيني،
األمم املتحدة .كما أنه يفتح الباب أمام العديد من االتفاقيات الطرفني ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني لبدء العمل فورا
الدولية ،وخاصة تلك املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان ومكافحة فيما خيص حل الصراع .إننا مصممون على التعاون بنشاط
اإلرهاب.
مع الواليات املتحدة خبصوص مبادرة من شأهنا وضع معايري
وال ينطوي هذا القرار على اعتراف ثنائي بالدولة
الفلسطينية ،الذي سيتوقف على مفاوضات السالم املستقبلية.
السيد غرولس (بلجيكا) (تكلم بالفرنسية) :إن بلجيكا
تؤيد تأييدا تاما البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
خالل هذه املناقشة ،وترغب يف اإلدالء باملالحظات التالية.

لعملية التفاوض وتقدمي ضمانات وحوافز كافية لكال الطرفني.
وكانت نتيجة التصويت اليوم عالمة واضحة على وجوب
تسريع عملية السالم .ومن الضروري االستئناف غري املشروط
للمفاوضات .وما يتعني القيام به بأي مثن ،هو اجلمع بني
املفاوضني اإلسرائيليني والفلسطينيني حول مائدة التفاوض.

السيد تفروف (بلغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :إن بلغاريا
تؤيد اإلعالن املتعلق بعملية السالم يف الشرق األوسط والبيان
الذي سيُدىل بعد قليل بالنيابة عن االحتاد األورويب .وامسحوا
يل بصفيت الوطنية ،تقدمي شرح موجز لتصويتنا.

يشكل تصويت اليوم ،خطوة هامة يف اجتاه إنشاء دولة
فلسطني ،اليت نتطلع هلا مجيعا .لكن بلجيكا تعتقد بأنه سوف
جيري حتقيق تقدم حقيقي ،عندما يتمكن الفلسطينيون من
االستفادة على أرض الواقع من وجود دولة يف املستقبل ،تتمتع
لقد امتنع وفد بلدي عن التصويت على القرار 19/67
باملؤسسات الالزمة ،واملوظفني واألدوات لتؤدي وظائفها
بشكل سليم .وتتفق بلجيكا بشكل كامل مع هدف القرار بعد حتليل دقيق .حيث أننا ال نتوقع أن يغري هذا القرار ،الواقع
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إن احلالة احلرجة يف غزة وجنوب إسرائيل ،جتعل التجديد
الفوري جلهود السالم أكثر إحلاحا وعاجال أكثر من أي وقت
مضى .كما تقدر بلغاريا كثريا اجلهود الدبلوماسية اليت تبذهلا
مصر والواليات املتحدة واألمني العام ،اليت أدت إىل وقف
إطالق النار احلايل ،وشجعت اآلمال يف استئناف عملية
السالم.

على األرض بني إسرائيل وفلسطني ،أو يسرع التوصل إىل
احلل القائم على وجود دولتني .ونفهم أن اعتماد احلل الذي
مينح فلسطني مركز مراقب غري عضو يف األمم املتحدة ينبغي
أال يلحق الضرر بعملية املفاوضات املباشرة بأي شكل من
األشكال .ولذلك ،فإننا ندعو إىل استئنافها فورا دون شروط
مسبقة .وال تزال تلك املحادثات ،القائمة على أساس مبادئ
املجموعة الرباعية والقرارات القائمة ،وقرارات جملس األمن
السيد ستارشيفيتش (صربيا) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ
واجلمعية العامة ذات الصلة ،تشكل السبيل الوحيد املستدام ذي بدء ،أود أن أهنئ فلسطني حبرارة ،على احلصول على
إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ،ودميقراطية وقابلة للبقاء ،مركز دولة مراقبة غري عضو يف األمم املتحدة .ويشكل ذلك
تعيش بسالم وأمن إىل جانب إسرائيل.
خطوة هامة يف الطريق الطويل ،بل أقول الطويل جدا ،صوب
كما تؤيد بلغاريا باستمرار التطلعات املشروعة للشعب حتقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيين يف إقامة دولته.
الفلسطيين املتعلقة حبقه يف تقرير املصري .وكان بلدي من بني ويشكل بالنسبة لـلـ 132دولة عضوا يف األمم املتحدة ،اليت
أوائل البلدان اليت اعترفت بدولة بفلسطني يف عام  .1988اعترفت حىت اآلن بدولة فلسطني ،عالمة بأن دعمها للقضية
وكما أن للشعب اليهودي وطنا يف دولة إسرائيل ،للشعب الفلسطينية ،قد أعطى نتائج وعزز من حق الفلسطينيني يف
تقرير املصري وإقامة دولة مستقلة.
الفلسطيين أيضا احلق يف إقامة دولة فلسطني املستقلة.
على املستوى الثنائي ،أسست بلغاريا وتواصل تطوير
عالقات وثيقة وودية مع كل من فلسطني وإسرائيل .لكن
شغلنا الشاغل ،هو التأثري السليب املحتمل للقرار على احتماالت
االستئناف املبكر للمفاوضات .ونظرا للحالة احلرجة يف املنطقة
والسياق الدويل الذي قدم فيه القرار ،لدينا شكوك حقيقية
بشأن ما إذا كان سيدفع عملية السالم بشكل أكرب إىل األمام.
لقد أكدنا باستمرار أن اإلجراءات أحادية اجلانب اليت
يتخذها أي من اجلانبني تأيت بنتائج عكسية ،وهتدد استمرار
احلل القائم على وجود دولتني يف هناية املطاف .إن بلغاريا
تدعو الطرفني إىل االمتناع عن اختاذ أي إجراءات من هذا
القبيل ،من شأهنا إحلاق الضرر بعملية السالم ،سواء على
الصعيد الثنائي أو يف املحافل الدولية .،كما نناشدمها أيضا
العمل حبسن نية من أجل التوصل إىل تسوية عن طريق
التفاوض وااللتزام بالتعهدات العلنية اليت التزما هبا.
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وشأهنا شأن يوغوسالفيا من قبل ،كانت صريبا من بني
الدول األعضاء الـ  .132وتأييدنا للكفاح الفلسطيين من
أجل تقرير املصري واالستقالل مل يفتر أبدًا .وهو يستند إىل
شعورنا بالعدالة وإىل األساس الوطيد الذي يتمثل يف عدد من
قرارات جملس األمن واجلمعية العامة اليت يرجع تارخيها إىل
بدايات األمم املتحدة  -وكلها يؤكد حق الفلسطينيني يف
دولة مستقلة وذات سيادة خاصة هبم ،تقوم على أساس احلل
القائم على وجود دولتني.
وخالفًا ليوغوسالفيا يف الفترة من  1967إىل ،1992
أقامت صربيا عالقات دبلوماسية مع إسرائيل واحتفظت
بتعاون ودي جيد مع تلك الدولة .ولذلك ،فإننا نعي متامًا
الشواغل األمنية املشروعة إلسرائيل وهنتم بالنهوض هبذا احلل
الذي حيقق قيام الدولة لفلسطني واألمن والسالم إلسرائيل
وفلسطني على السواء .وال تستحق دولة كان شعبها ضحية
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املحرقة أو شعب ما زال يسعى إىل إقامة دولته أن يعيش نفس
احلالة املحفوفة باملخاطر املستمرة منذ ما يزيد على  60عامًا.
لقد سئم شعبا الدولتني الصراع؛ وينبغي أال يطول انتظارمها
أكثر من ذلك حىت ينتهي الصراع .وعلينا أال نقبل أبدًا نظرة
املشككني يف إمكانية إجياد حل للصراع وأنه ينبغي للعامل أن
يقبل بذلك.
وينبغي أن تستأنف مفاوضات عملية السالم يف الشرق
األوسط على سبيل االستعجال ،وأن تتسارع خطاها حىت
يتسىن التوصل إىل اتفاق سالم على أساس قرارات جملس األمن
ذات الصلة ومبادئ مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السالم
العربية .ويف غضون ذلك ،دعونا نأمل ،ودعونا نعمل بطريقة
تؤمن استمرار وقف إطالق النار احلايل .ولشعيب الدولتني
مصلحة يف ذلك ،حىت وإن كان صقورمها حياولون اإلحياء
بانطباع خمتلف.

تقرير املصري لكل من الشعبني اليهودي والفلسطيين ،واحلاجة
إىل االعتراف املتبادل بني دوليت إسرائيل وفلسطني ،وحقوق
إسرائيل وفلسطني يف أراضيهما ويف العيش يف سالم داخل
حدود مستقرة وآمنة ،وضرورة التوصل إىل حل شامل جلميع
اخلالفات العالقة بني الطرفني من خالل مفاوضات مباشرة.
وهندوراس تفهم أن التصويت الذي جرى اليوم ال يعين
اختاذ قرارات أو االدعاء بأن على املجتمع الدويل أن يتخذ
بشكل متعدد األطراف قرارات ختص إسرائيل وفلسطني
فحسب ،وحبق .وانطالقًا من جتربتنا الوطنية ،فإننا نعرف أن
السالم ال ميكن أن يفرض من اخلارج ،بيد أنه ميكن أن ينبع
من الشعب نفسه .واالعتراف بفلسطني وإسرائيل من جانب
أطراف ثالثة ال ميكن أن حيقق السالم بني هاتني الدولتني.
ولكي يتحقق احلل القائم على وجود دولتني ولفائدة كل من
الشعبني ،جيب أن تكون هناك مفاوضات مباشرة وتفامهات
بينهما .واعترافنا بالدولتني يهدف إىل توجيه رسالة احترام
واضحة من هندوراس إىل كل من الشعبني ،اللذين نود أن
نرامها يتعايشان يف سالم .وحنن نعلم جيدًا أن ما سيحقق
سالمًا راسخًا بني هاتني الدولتني يف النهاية هو اعترافهما
املتبادل باحلق يف تقرير املصري وحقهما يف العيش كدول،
وليس أي قرار من املجتمع الدويل.

السيدة فلوريس (هندوراس) (تكلمت باإلسبانية) :بعد
أن صوتنا اليوم لصاحل القرار  19/67بشأن مركز فلسطني يف
األمم املتحدة ،ال ميكن حلكومة هندوراس إال أن تذكر بالدوافع
اليت أدت بشعوبنا إىل إنشاء هذه املنظمة االستثنائية  -إلنقاذ
األجيال املقبلة من ويالت احلرب والتأكيد جمددًا على إمياننا
حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته ،واحلقوق
وبالتصويت لصاحل هذا القرار ،فإن هندوراس ال تتخذ
املتساوية للدول ،كبريها وصغريها .واملرجعية األساسية لألمم
املتحدة هي أن حتقيق السالم يقتضي منا التحلي بالتسامح موقفًا إزاء املزاعم اإلقليمية واحلدود للطرفني ،ألننا نعرف
من الدروس املستقاة من جتربتنا اخلاصة أيضًا أن هذه املسائل
والعيش معًا يف حسن جوار.
وهندوراس تؤيد بقوة التوصل إىل حل بني الدولتني ،ينبغي أال تكون موضوع إعالن سياسي من جانب أطراف
إسرائيل وفلسطني .وشعب هندوراس يتشاطر بقوة الرغبة ثالثة .فمثل هذا التدخل ال يتجاوز سلطتنا كأطراف ثالثة
األصيلة لشعوب الشرق األوسط يف السالم .وقرارنا بالتصويت ومصاحلنا املشروعة فحسب ،بل إنه يزيد من صعوبة إجياد
لصاحل منح فلسطني مركز املراقب غري العضو يف األمم املتحدة حل للزناعات ومن تصلب املواقف .واألمر خيتلف متامًا عندما
ينطلق من رغبتنا الصادقة يف اإلسهام يف إقرار السالم العادل تكلف األطراف طرفًا ثالثًا حمايدًا  -يعمل بالنيابة عنها يف
والشامل والدائم الذي نرى أنه ينبغي أن يقوم على أساس حق
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إطار املساعي احلميدة أو من خالل عملية وساطة أو حتكيم أو
إجراء قضائي  -بإجياد حل سلمي خلالفاهتا.

احلق الفلسطيين يف إقامة دولة وبناء السلطة الفلسطينية .وهذا
اإلجناز يستحق اعترافنا الكامل ،وسنواصل بناء مؤسسات
دولة فلسطني ذات سيادة .ويف هذا الصدد ،تدعو الدامنرك
الفلسطينيني كافة إىل دعم الرئيس عباس يف جهوده من
أجل النهوض باملصاحلة الفلسطينية كعنصر مهم لوحدة دولة
فلسطينية تنشأ يف املستقبل.

لآلخر ،بل ينبغي أن يفهم على أنه تعبري عن الرغبة القوية
لألمم املتحدة يف أن يسود الوئام والتقدم يف الشرق األوسط.
وهندوراس تدعو إىل التحلي باالعتدال وإىل استخدام احلقوق
واالمتيازات اليت منحت لفلسطني كدولة مراقب غري عضو يف
األمم املتحدة لفتح قنوات جديدة للتفاهم املباشر والدنو من
اهلدف النهائي للقرار ،واملتمثل يف التعايش السلمي والتضامن
بني الشعوب واألمم.

وليس ممكنا حتقيق األمن الدائم إال عرب حل سياسي
للصراع .ويف نفس الوقت ،فإننا نناشد الطرفني أيضا االمتناع
عن اختاذ أي خطوات ميكن أن تؤثر سلبا على احلالة أو على
اجلهود املبذولة من أجل التوصل إىل حل تفاوضي .فقد تأخر
الوقت كثريا لالستجابة للدعوة الواردة يف القرار )2( 181
الذي اختذ قبل  65عاما بشأن إنشاء الدولتني.

ونفس الشيء ينسحب على املسائل املنفصلة والدقيقة
املتبقية اليت تظل مفتوحة للمفاوضات أو التفاهم .وحل
تلك املسائل يكمن يف املفاوضات املباشرة بني األطراف.
ولذلك ،من األمهية مبكان أن تعود إسرائيل وفلسطني إىل
وإذ نرحب باتفاق وقف إطالق النار يف األسبوع املاضي،
طاولة املفاوضات مع التركيز على إجياد صيغ ملعاجلة الشواغل
بينهما ،واألمن من بينها .وينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم فإن التصعيد املفاجئ للزناع يف غزة يربز احلاجة امللحة للتحرك
تلك اجلهود وأن يظل جاهزًا لتيسريها ودعمها بكل ما أويت قدمًا صوب حل شامل للزناع .ونناشد اجلانبني بشدة للبناء
على قرار اليوم واستئناف املفاوضات الثنائية املباشرة فورًا
من السبل البناءة.
والتصويت اليوم باالعتراف مبركز فلسطني كمراقب غري وبدون شروط بشأن كل املسائل املتعلقة بالوضع النهائي،
عضو يف األمم املتحدة ينبغي أال يعترب انتصارًا جلانب أو هزمية واحترام االتفاقات والتفامهات السابقة.

لقد جاء اختاذ القرار ،الذي منح من اآلن فصاعدا
فلسطني مركز الدولة املراقبة غري العضو يف اجلمعية العامة،
امتدادا طبيعيا لدعمنا الثابت للحل القائم على وجود دولتني،
ولبناء الدولة الفلسطينية .ومع ذلك فإن تصويتنا ال ينطوي
على اعتراف ثنائي رمسي بدولة فلسطينية ذات سيادة .فتلك
مسألة منفصلة ،وسنواصل النظر فيها يف اإلطار املنشأ مبوجب
القانون الدويل.

السيد شتاور (الدامنرك)(تكلم باإلنكليزية) :يف مثل هذا
اليوم قبل  65عامًا ،ويف هذه اجلمعية (انظر ،)A/PV.128
صوتت الدامنرك لصاحل إنشاء دولتني يف فلسطني السابقة حتت
االنتداب .واليوم ،وإذ صوتنا لصاحل القرار  ،19/67فإننا نؤكد
مرة أخرى التزامنا باحلل القائم على وجود دولتني ،حيث دولة
إسرائيل ودولة فلسطني مستقلة ودميقراطية ومتصلة األراضي
وتتوفر هلا مقومات البقاء  -تعيشان جنبًا إىل جنب يف سالم
السيد راغاغاليين (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :تلتزم
وأمن  -وهذا التزام نتشاطره مع بقية االحتاد األورويب.
إيطاليا بقوة  -متشيا مع موقف االحتاد األورويب الثابت
والدامنرك ما فتئت تقف يف صف إسرائيل وحقها األصيل  -بالتوصل إىل سالم شامل تفاوضي بني اإلسرائيليني
يف الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدويل .كما أننا نؤيد والفلسطينيني ،حيقق املصاحل األساسية لالحتاد األورويب ،فضال
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عن حتقيق مصاحل األطراف يف املنطقة .ويرتكز دعمنا القوي الوحيد املمكن إلقامة الدولة الفلسطينية ،ولنيل العضوية
جلهود بناء الدولة الفلسطينية وعالقاتنا الثنائية املمتازة مع كال الكاملة يف األمم املتحدة.
الطرفني إىل اقتناع راسخ بأنه جيب حتقيق السالم الشامل على
وأود أن أختتم كلميت بتكرار اإلفصاح عن دعم إيطاليا
أساس حل يقوم على وجود دولتني :إسرائيل ،ودولة فلسطني الثابت للتوصل إىل حل يقوم على وجود دولتني عرب التفاوض،
الدميقراطية ذات السيادة اليت تتوفر هلا مقومات البقاء واملتامخة ويرتكز على قرارات جملس األمن ذات الصلة ،ومبادئ مدريد،
إلسرائيل ،على أن تعيش كلتامها داخل حدود متفق عليها وخريطة الطريق ،واالتفاقات املربمة سابقا بني األطراف ،فضال
وأن تتمتعا بالسالم واألمن .وتلتزم إيطاليا بإمياهنا بأنه ال ميكن عن مبادرة السالم العربية.
التوصل إىل ذلك االتفاق إال عن طريق املفاوضات الثنائية،
السيد ميتسيالس (اليونان) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
وتدعم بقوة دعوة االحتاد األورويب مجيع األطراف إىل مواصلة
استرشد تصويت اليونان تأييدا للقرار  19/67بشأن االرتقاء
اختاذ إجراءات تفضي إىل بيئة تسودها الثقة ،الضرورية لكفالة
بفلسطني إىل مركز الدولة املراقبة غري العضو مبوقفنا املبدئي
إجراء مفاوضات جمدية ،مع االمتناع عن األعمال اليت تقوض
الثابت الذي يرى أن حل مسألة الشرق األوسط ينبغي أن
مصداقية تلك العملية.
يستند إىل وجود دولتني :دولة فلسطينية مستقلة ،تتوفر هلا
لقد قررت إيطاليا التصويت مؤيد ًة للقرار  19/67مقومات البقاء ،وتعيش يف أمن وسالم مع دولة إسرائيل.
استنادًا إىل املعلومات اليت حصلنا عليها من الرئيس عباس ونعتقد اعتقادا راسخا بأن ذلك هو احلل الوحيد لضمان
بشأن النهج البنّاء الذي يعتزم اختاذه بعد هذا التصويت .وأشري حتقيق مصاحل كال الشعبني يف األجل الطويل ،فضال عن حتقيق
بصفة خاصة إىل استعداده الستئناف املفاوضات املباشرة دون السالم واالستقرار يف املنطقة بأسرها .وعليه ،فإن من واجب
شروط مسبقة ،واالمتناع عن السعي للحصول على عضوية املجتمع الدويل توفري الضمانات الالزمة لذلك.
أي من الوكاالت املتخصصة األخرى يف ظل الظروف الراهنة،
حتتوى الفقرة  5من القرار على حكم هام  .فمن رأي اليونان
أو السعي إىل إمكانية استخدام الوالية القضائية للمحكمة
أنه ال ميكن الوفاء باحلق الثابت وغري القابل للتفاوض للشعب
اجلنائية الدولية .وفيما يتعلق هبذا األخري ،فإن إيطاليا ال تقبل
الفلسطيين يف إقامة دولته إال عرب عملية سالم موجهة حنو حتقيق
اختاذ اإلجراءات القانونية اليت هتدف إىل التشكيك يف حق
النتائج ،فضال عن املفاوضات املباشرة بني الطرفني يف مجيع قضايا
إسرائيل الثابت يف الدفاع عن نفسها ،أو اللجوء إىل التدابري
الوضع النهائي .وتتضمن التسوية الشاملة  -حبكم التعريف -
الالزمة حلماية أرواح مواطنيها .ونود أيضا أن نؤكد اقتناعنا
محاية احلق األصيل لدولة إسرائيل يف السالم واألمن .وإذ تصوت
الراسخ بأنه ينبغي أال يطبّق املركز احلايل للسلطة الفلسطينية
اليونان مؤيدة هلذا القرار ،فإهنا ترى أهنا تسهم يف استئناف عملية
بأثر رجعي حتت أي ظرف من الظروف .وتشدد إيطاليا على
السالم دون شروط مسبقة ،ويف السعي من أجل التوصل إىل
أن التصويت الذي جرى اليوم ال يشكل حكما مسبقا ،بأي
احلل القائم على وجود دولتني .وحنث اجلانب الفلسطيين يف ذلك
حال من األحوال ،على التزامها بالتوصل إىل تسوية سلمية
الصدد ،على االمتناع عن اختاذ خطوات من جانب واحد .وحنث
شاملة عن طريق التفاوض ،باعتبارها ال تزال متثل الطريق
اجلانب اإلسرائيلي على االمتناع عن القيام بأعمال يف امليدان من
شأهنا أن تؤثر سلبا على استمرارية وجود هذا احلل.
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السيد كوروسي (هنغاريا) (تكلم باإلنكليزية) امتنعت
هنغاريا عن التصويت على القرار  19/67على أساس
االعتبارات التالية:
يستند موقف هنغاريا من عملية السالم يف الشرق
األوسط ،ومركز فلسطني ،والقرار الذي اختذ اليوم ،إىل
املصلحة األساسية هلنغاريا واالحتاد األورويب يف حتقيق السالم
واالستقرار يف املنطقة .وعندما نقيّم أي مبادرات ،مبا يف ذلك
قرار اليوم ،فإننا نويل اهتماما جلميع العوامل اهلامة ،مبا يف ذلك
آثارها املحتملة على آفاق استئناف عملية السالم يف الشرق
األوسط .ويف ذلك السياق ،فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء العواقب
السلبية املحتملة اليت ميكن أن تنجم عن اختاذ قرار اليوم .وال
يزال موقفنا من الدولة الفلسطينية قائما ،وال يترك أي جمال
للنظر يف هذا القرار بطريقة سلبية .ونؤمن إميانا راسخا بأنه
جيب أن تستند تسوية الصراع يف الشرق األوسط إىل حل يقوم
على وجود دولتني .وحتقيقا لذلك اهلدف ،فإننا نؤيد إنشاء
دولة فلسطني ذات السيادة ،اليت تتوفر هلا مقومات البقاء،
املتامخة إلسرائيل ،على أن تعيشا جنبا إىل جنب يف سالم
وأمن ،ويتم تنفيذ ذلك عرب املفاوضات املباشرة .وندعم -
متشيا مع البيان الذي أدلت به يف وقت سابق اليوم املمثلة
السامية كاثرين أشتون باسم االحتاد األورويب  -مجيع اجلهود
الرامية إىل عقد مفاوضات موضوعية ومباشرة بني الطرفني يف
األشهر املقبلة.
السيد سايديك (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :تود
النمسا أن تعرب عن تأييدها الكامل للمواقف اليت أُعرِب
عنها يف البيان الذي أدلت به املمثلة السامية لالحتاد األورويب
املعنية بشؤون اخلارجية والسياسة األمنية ،كاثرين أشتون ،يف
وقت سابق اليوم ،والبيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
األورويب يف وقت الحق.
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وإذ صوتت النمسا مؤيدة للقرار  19/67فإمنا تصوت
تأييدا للحل القائم على وجود دولتني .بل هو تصويت على
الثقة باجلهود اجلادة اليت بذلتها السلطة الفلسطينية ،حتت قيادة
الرئيس عباس ،هبدف بناء مؤسسات فعالة للدولة .وصوتنا
أيضا لدعوة تلك القيادة إىل الوفاء بالتزامها بالعودة إىل طاولة
املفاوضات مع إسرائيل دون شروط إضافية ،فضال عن كونه
دعوة لكال الطرفني إىل العودة إىل املفاوضات حبسن نية.
وبالقدر ذاته ،فإن تصويتنا مبثابة نداء إىل الشعب الفلسطيين
وفصائله السياسية لتوحيد الصفوف وراء اجلهود اليت تبذهلا
قيادهتم إلجياد حل تفاوضي دائم ،على النحو املنصوص عليه
يف القرار.
السيدة هردا (اجلمهورية التشيكية) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أن أكرر االفصاح عن دعم اجلمهورية التشيكية إلجراء
مفاوضات تؤدي إىل قيام دولة فلسطني ،وجلميع اخلطوات
البناءة حتقيقا لتلك الغاية .ونواصل ،يف ذلك الصدد ،تشجيع
اجلانبني على العودة إىل حمادثات مباشرة تؤدي إىل حل
تفاوضي يقوم على حل وجود الدولتني دون تأخري أو شروط
مسبقة .وقد دعت اجلمهورية التشيكية يف مناسبات عديدة
مجيع األطراف املعنية إىل جتنب اختاذ أي خطوة قد تعيق نتيجة
تلك العملية أو تؤثر عليها سلبًا.
هلذا السبب صوتت اجلمهورية التشيكلية معارضة القرار
.67/19
تؤيد اجلمهورية تأييدا كامال تطلعات فلسطني للحصول
على مركز الدولة من خالل التوصل إىل اتفاق تفاوضي شامل
بني الطرفني يفضي إىل إقامة دولتني ،مها دولة إسرائيل ودولة
فلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن واعتراف
متبادل.
السيد فينانني (فنلندا) (تكلم باإلنكليزية) :صوتت فنلندا
مؤيدةالقرار  67/19هبدف تعزيز آفاق قيام دول ٍة فلسطينية،
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ودعما للقوى املعتدلة امللتزمة بالسعي إىل ذلك اهلدف عرب الواقع وال يسهل رجوع الطرفني إىل املفاوضات املباشرة .غري
ثبات
املفاوضات .حنن ملتزمون باحلل القائم على وجود دولتني ،أن تأييدنا قيا َم دولة فلسطينية عرب املفاوضات يظل ثابتا َ
حبيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطني املستقلة والدميقراطية تأييدنا ملشروعية إسرائيل وحقها يف األمن.
واملتصلة والقابلة للحياة جنبا إىل جنب يف سالم وأمن.
وإذ نتطلع إىل ما وراء تصويت اليوم ،حنث كال الطرفني
على الرجوع فورا إىل املفاوضات بنية حسنة .من الضرورة
مبكان أال يسعى أي طرف الستغالل نتيجة تصويت اليوم
أو أن يبالغ يف ردة فعله ،مبا يف ذلك يف إطار منظومة األمم
املتحدة ،بطرق ميكن أن تقوض آفاق التوصل إىل تسوية عادلة
ودائمة.

لقد شهدنا كيف أصبح للسلطة الفلسطينية اآلن
مؤسسات ختطت العتبة اليت ميكن توقعها من دولة حديثة.
يستحق ذلك اإلجناز اعترافنا الكامل .ستظل فنلندا تسهم
يف بناء املؤسسات املستقبلية لدولة فلسطني ذات السيادة.
ونناشد مجيع األطراف االستفادة من هذا املقرر ،واالخنراط
يف املفاوضات فورا وبدون شروط ،واالمتناع عن اختاذ أي
السيد ماكالي (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :يتسق
خطوات ميكن أن تؤثر سلبا على احلالة وعلى اجلهود الرامية تصويت نيوزيلندا املؤيد للقرار  67/19مع سياساتنا الراسخة
إىل التوصل إىل تسوية تفاوضية.
بشأن قضية فلسطني وتأييدنا ل  .يؤيد القرار املعايري املتفق
إن تصويتنا املؤيد اليوم للقرار ،الذي مينح فلسطني مركز عليها دوليا لتسوية املسألة اإلسرائيلية الفلسطينية .يؤيد تصويتنا
الدولة املراقب غري العضو يف األمم املتحدة ،استمرار طبيعي حق إسرائيل املطلق يف الوجود ،حبيث يعيش جمتمعها احلي يف
لتأييدنا القاطع الحلل القائم على وجود دولتني وبناء الدولة حرية وازدهار ،ال خيشى هجوما ،وال حىت قذائف محاس،
الفلسطينية .إال أن تصويت فنلندا ال يعين اعترافا رمسيا بدول ٍة على أن تعيش تلك الدولة اإلسرائيلية ،جنبا إىل جنب مع دولة
فلسطينية ذات سيادة .تلك مسألة منفصلة ،وسوف حندد فلسطينية مستقلة ومتصلة ،وقابلة للحياة يف حدود معترف هبا.
موقفنا الوطين من ذلك األمر وفقا لإلجراءات املنصوص عليه وندرك أن كل ذلك ال ميكن أن يتحقق إال عرب احلل التفاوضي
القائم على وجود دولتني.
يف دستور فنلندا.

السيد كوينالن (أستراليا) (تكلم باإلنكليزية) :قرار
أستراليا االمتناع عن التصويت على القرار  67/19يوازن
مابني تأييدنا الراسخ حلق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه
وإقامة دولته وبني ختوفنا من أن األساس الوحيد الدائم لتسوية
هذا الصراع هو املفاوضات املباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني.
ال مينح القرار مركز الدولة؛ بل يعطي مركز الدولة املراقب
غري العضو للسلطة الفلسطينية يف األمم املتحدة .لطاملا أيدنا
حال تفاوضيا يقوم على وجود دولتني يسمح إلسرائيل اآلمنة
أن تعيش جنبا إىل جنب مع دولة فلسطينية مقبلة مستقلة.
وتساور أستراليا خماوف من أن هذا القرار قد يصعب يف
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لقد أظهرت أحداث الشهر املاضي قدرات الرئيس عباس
شريكا من أجل السالم .ونؤكد دعمنا له ولرئيس الوزراء
فياض واآلخرين الذين يعملون من أجل جعل احلل القائم على
وجود دولتني ممكنا .ونأمل هبذا القرار أن يتمكن الطرفان
من عمل ما هو مطلوب للرجوع إىل طاولة املفاوضات ،وأال
تصدر أي أقوال أو أفعال تعوق ذلك الرجوع .ونأمل أيضا
أال تؤدي ردود األفعال جراء هذا التصويت إىل تقويض التقدم
املحرز يف جهود بناء الدولة الفلسطينية .لقد أصاب رئيس
اجلمعية العامة حقا حني قال إننا مجيعا سيُحكم علينا حبسب
تصرفنا بعد هذا التصويت.
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يقوم القرار  67/19على احلل القائم على وجود دولتني
وما فيه من مبادئ ،وهو ال خيل مبا سوف خترج به مفاوضات
الوضع النهائي بني الطرفني .كما ال ينتهك اتفاقات أوسلو.
للفلسطينيني احلق يف أن يتخذوا هذه اخلطوة ،القائمة على
حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري .عالوة على ذلك ،لقد
آن األوان لتعترف اجلمعية العامة باجلهود اجلادة اليت بذلتها
السلطة الفلسطينية يف بناء مؤسسات الدولة.

أيا كانت أمهية تصويت اليوم ،فإن علينا أن نلتفت إىل ما
سيحدث غدا .هذا القرار رمز سياسي اللتزام األمم املتحدة
باحلل القائم على وجود دولتني .وقد أدلت نيوزيلندا بصوهتا
وفقا لذلك على افتراض أن تصويتنا ال خيل مبوقف نيوزيلندا
من اعترافها بفلسطني .غري أن ما يتخذ هنا يف نيويورك من
قرارات وما جيري من مناقشات لن يؤدي إىل جعل إسرائيل
تعيش يف سالم جنبا إىل جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة
ومتصلة .وال شك أن مما يؤسف له أن مقرر اليوم قد حتقق
ال يشكل ترقية مركز فلسطني يف األمم املتحدة خطوة
بالتصويت يف األمم املتحدة وليس باملفاوضات املباشرة .لكن استفزازية .وهو يرسل رسالة مفادها أن منظمة التحرير
تلك هي حقيقة الوضع على أرض الواقع ،الذي أشار إليه كثري الفلسطينية والرئيس عباس ملتزمان التزاما حقيقيا باحلل
من املتكلمني اآلخرين.
السلمي القائم على الوسائل الدبلوماسية .لكن ال حقوق إال
علينا بالتايل أن نسجل اليوم بداية ديناميكية جديدة ،ومعها مسؤوليات .لقد آن األوان ألن يتحد الفلسطينيون يف
تستدعي أن يرجع الطرفان فورا وبدون شروط مسبقة إىل بناء جمتمع قائم على الدميقراطية ،وسيادة القانون ،وحقوق
املفاوضات ،قبل أن نفقد مجيعا فرصة احلل القائم على وجود اإلنسان .ومن اخلطوات اإلجيابية أن هذا القرار حيظى بدعم
واسع من اجلانب الفلسطيين .النرويج ملتزمة التزاما قويا باحلل
دولتني.
السيد بيدرسني (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :النرويج القائم على وجود دولتني ،حبيث تعيش دولة فلسطينية ذات
من املؤيدين بقوة للحق الفلسطيين املتطلع إىل مركز الدولة سيادة ،ودميقراطية ،ومتصلة ،وقابلة للحياة جنبا إىل جنب مع
وفقا للقانون الدويل .وحنن ملتزمون مبواصلة متكني املؤسسات دولة إسرائيل يف سالم وداخل حدود آمنة ومعترف هبا.
لن يتحقق السالم واألمن الدائمان لكل من الفلسطينيني
واإلسرائيليني إال من خالل حل متفاوض عليه .ونناشد كال
الطرفني االستفادة من قرار اليوم بطريقة بناءة والتعجيل
باستئناف مفاوضات الوضع النهائي الشاملة.

الفلسطينية .لقد اجتازت السلطة الفلسطينية بالفعل عتبة الدولة
القائمة بوظائفها يف القطاعات الرئيسية .وقد أيدت ذلك
جلنة االتصال املخصصة ،برئاسة النرويج ،يف عامي 2011
و 2012على السواء .ونؤيد ترقية مركز فلسطني باجلمعية
العامة إىل مركز الدولة املراقب غري العضو .يتسق ذلك مع
إن تأييدنا ملركز حمسن لفلسطني يف األمم املتحدة ال
موقفنا الراسخ من تسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين على حيكم مسبقا على مسألة االعتراف .ال تزال اإلجراءات الوطنية
أساس احلل القائم على وجود دولتني .لقد أيدنا خطة التقسيم لالعتراف رمسيا بدولة فلسطني معلقة.
يف اجلمعية العامة عام  ،1947وانضمام إسرائيل دول ًة كاملة
رفعت اجللسة الساعة .18/00
العضوية يف األمم املتحدة عام  ،1949مبا يف ذلك البيانات
اليت صدرت يف ذلك السياق ،واعترفنا هبا دول ًة يف العام نفسه.
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