
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

 املتحدة، بان كي مون يدعو اسرائيلحديث صحايف خاص لألمين العام لألمم 
  جتميد االستيطان وتسهيل مرور الفلسطينيين عبر املعابر كلهااىل  
 ٢٥/٣/٢٠١٠نيويورك، 

 
  

 :ويف ما يأتي نص احلديث

اسمحوا  اإلسرائيلية لكن - أعلم أن حوارنا يجب أن يركّز على ما يحدث على اجلبهة الفلسطينية <
أ اسمحوا يل أن أبد تطرّق إىل عدد من املسائل األخرىيل أوالً، قبل أن نتحدّث عن هذه املسألة، ال

ما هو رأيكم بالتحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء احلايل نوري  باالنتخابات احلالية يف العراق
ياد عالوي رئيس كتلة املالكي من عودة العنف يف حال مل يتمّ إعادة فرز األصوات ومطالبة ا

هل جترى هذه االنتخابات بصورة جيّدة أم . األمم املتحدة بضرورة التدخل يف العراق» العراقية«
 سيئة يف ما يتعلق بفرز األصوات؟

لقد أجريت  .شكلت هذه االنتخابات دليالً على التزام الشعب العراقي الراسخ بالديموقراطية -
أما عملية فرز األصوات . ة أو أي حماوالت للتالعب بالنتائجبصورة جيّدة ومل تسجّل شوائب مهمّ

مل تتدخل األمم املتحدة  .فهي عملية مهمة للغاية ينبغي على الشعب العراقي حتديد طبيعتها
مباشرة يف هذه العملية، لكنها تأمل يف أن يجرى فرز األصوات بشفافية وموضوعية وأن يتمّ 

 .احترام نتائج االنتخابات

 حظت األمم املتحدة وجود أي ممارسة سيئة على صعيد فرز األصوات ونتيجة االنتخابات؟هل ال <

بحسب تقييمنا، مل حتصل أي ممارسة سيئة ومل تسجّل أي شائبة أو تالعب بالنتائج ما يعتبر  -
 .أمراً إيجابياً

تأجيل  ليحاو من كل »وأعناق أنوف قطع« هّدد الرئيس عمر البشير بـ فلننتقل إىل السودان <
كيف تنظرون إىل  ل تدخالً يف شؤون البلد الداخليةوهو يعتبر أن ذلك يشك االنتخابات يف السودان

 هذه التهديدات؟ وهل تظنون أنه يجب تأجيل االنتخابات أم ال؟

بمثابة حدث مهم جداً جلهة ) أبريل(نيسان  ١١أوالً، ستكون هذه االنتخابات املزمع إجراؤها يف  -
فقد جعلت األمم املتحدة من الوضع السياسي يف السودان يف هذا العام .امللف السوداين التعامل مع

ونحن نبذل كل ما بوسعنا من جهود حتى جترى االنتخابات . العام املقبل أولويتها القصوىويف
ويجب تقديم الدعم الكامل  .بصورة هادئة يف شهر نيسان وأن تكون االستفتاءات ناجحة

وأنا على بيّنة يف الوقت . سيراقبون االنتخابات حتى يتمّ إجراء انتخابات شفافة لألشخاص الذين
 .نفسه بالتحدي اللوجيستي الضخم املوجود يف هذا البلد

 وهل ستدعمون تأجيل االنتخابات إن رأت السلطات السودانية ذلك مناسبًا؟ <

                                                            
 ٢٦/٣/٢٠١٠احلياة، لندن، : املصدر  

http://tinyurl.com/gshchsh 
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 .لالنتخابات األمر يعود إىل احلكومة السودانية واللجنة الوطنية السودانية -

لكنّ الرئيس اعتبر أن أي دعوة إىل تأجيل االنتخابات هي بمثابة تدخل يف شؤون البلد مضيفاً  <
 .«أننا سنقطع أنف وعنق كل شخص يسير يف هذا االجتاه«على حدّ قوله 

ب ويترت فيه أبداً يف هذا الوقت بالتحديدال أود أن أعلّق على هذا النوع من اخلطاب غير املرغوب  -
على احلكومة السودانية أوالً أن تقرّر ما إذا يجب إجراء هذه االنتخابات يف موعدها أو تأجيلها 

فأنا أتفهّم أن يتمّ تأجيل إجراء االنتخابات .وقت نفسه حتديات لوجيستية هائلةعلماً أن ثمة يف ال
تشرين الثاين أو تأخير حصولها لفترة زمنية قصيرة، لكن ملاذا يجب تأجيل إجرائها إىل شهر 

 .؟ فأنا لست واثقاً من إمكان التحضير لها يف شكل مناسب يف هذا احلين)نوفمبر(

 هل ستلتقون الرئيس البشير يف مدينة سرت الليبية؟ <

 .ليس لديّ أي خمطط يف هذا اإلطار -

وجب هل ترغبون يف لقائه أم أن القيود القانونية ال تزال تمنعكم من ذلك؟ فال يحق له السفر بم <
 .قرار صادر عن احملكمة اجلنائية الدولية

 .لقد قلت لك إنه ليس لديّ خمطط للقائه يف هذا الوقت -

هل تملكون السلطة القانونية للقائه؟ هل حتظون بموافقة القسم القانوين على ذلك؟ هل بوسعكم  <
 لقاؤه حتى لو سافر؟

أنت تعرفين أن احملكمة وجهت إليه .لسنا نتكلم عن هذا النوع من القيود القانونية القاسية -
 ...تهمة

 نعم ولهذا السبب أنا أسألكم <

يكمن .قرار احملكمة اجلنائية الدولية بالتايل، يجب أن أحترم سانيةالرتكابه جرائم ضد اإلن -
 .دوري يف احملافظة على العدالة

 .هذا يعني أنكم لن تلتقوا به حتى لو طُلب منكم ذلك <

 .اً ملشورة مستشاري القانوين مناقشة أية حاالت استثنائيةيجب دائماً وفق -

لقد عدتُ لتوّي من بيروت التي تشهد حركة سياسية حول احملكمة اخلاصة .فلننتقل إىل لبنان <
بلبنان ما دفع البعض إىل االعتقاد أن احملكمة اخلاصة باغتيال رئيس الوزراء رفيق احلريري 

وبحسب .آلخر يف ذلك فقدان ثقة باحملكمةفيما رأى البعض ا وآخرين على وشك إصدار اتهاماتها
هؤالء األشخاص، ستكون هذه احملكمة غير فاعلة وغير جمدية إما بسبب السياسة أو بسبب عدم 

 فما رأيكم بذلك؟. كفاءة دانيال بلمار

هذا املوضوع يدخل ضمن صالحيات السيد  يخوّلني التحدّث عن أية اتهامات لست يف موقع -
 .وأنا أثق بالكامل بعمل السيد بلمار لمار بصفته مدعي عام هذه احملكمةب
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وهل تشعرون أن شيئاً ما سيصدر عن احملكمة قريبًا؟ هل من فترة زمنية حمددة تتعلق بعمل  <
 احملكمة بعد أن تمّ إنشاؤها؟

ة تشكّلت منذ نأمل يف أن يتم إحراز بعض التقدم يف هذه العملية القانونية بما أن هذه احملكم -
بالتايل، نحن نتوقع إحراز تقدم يف أقرب وقت ممكن علماً أن ال إطار زمنياً حمدد .فترة معيّنة

يف الوقت نفسه، أنا أعرف أن السيد بلمار وفريقه يعملون بكد من أجل إحراز . لعملها أو مهلة أخيرة
 .ي سترشح عن ذلكينبغي علينا إذاً، انتظار النتيجة الت. تقدّم يف عملية التحقيقات

يف ضوء ما طلبه بلمار وفريقه القيام به يف لبنان يف األسابيع القليلة األخيرة جلهة استجواب  <
إنهم . »ال تسعوا وراء العدالة، فستتسبب بحرب أهلية«أعضاء تابعين حلزب الله، قال البعض 

أنهم خائفون فيقولون يبدو . »سيناريو دير شبيغل«خائفون من األسئلة التي يطلقون عليها اسم 
فهم . »انسوا األمر، انسوا مسألة احلصانة والعدالة إن كان األمر سيؤدي إىل عدم استقرار البلد«

  .يطالبون بصرف النظر عما يجرى

 .إن فرض العدالة واحملافظة عليها هو أمر صعب وخطر أحياناً وقد يطرح العديد من التحديات -

 للقيام بماذا؟ <

لكن قد جند صعوبة . هذا مبدأ نبيل جداً ويجب تبنيه.العدالة ووضع حدّ للحصانة للمحافظة على -
 .يف التوصل إىل ذلك أحياناً 

 حتى لو أدى ذلك إىل حرب أهلية؟ <

فما يحدث هو  .فهو غير مرغوب فيه.كر يف هذا النوع من السيناريواتكال، ال أريد حتى أن أف -
 .جب أال يتم تعطيل هذه العملية القانونيةحماولة لصرف النظر عما يجرى وبرأيي ي

، الرئيس اللبناين الذي يدير جلسة احلوار إىل االلتزام ١٧٠١لقد دعوتم يف التقرير حول القرار  <
وحديثاً، أطلق  لك البند املتعلق بسالح حزب اللهبعناصره كافة بما يف ذ ١٧٠١بتطبيق القرار 

هل ترون أن ذلك يحمل رسالة معّينة؟ وبأنه  يمانأنصار سورية يف لبنان حملة ضد الرئيس سل
 ينبغي على اجملتمع الدويل التنبه إىل ذلك وفعل شيء إزاء هذا املوضوع؟

لفرقاء دليل عمل قانوين وسياسي مهم للغاية ويجب على ا ١٧٠١أوالً يعتبر قرار جملس األمن  -
عددة لكن ثمة عناصر مت ١٧٠١القرار لقد الحظنا إحراز تقدم يف تطبيق  املعنيين به كافة احترامه

آمل يف أن يتم حل هذه . أوالً، أنا قلق جداً من حيازة حزب الله السالح مهمّة يجب أن تطبّق بالكامل
وأظن لألسف أن هذا احلوار مل ينجح . وأنا أقدّر مبادرة الرئيس سليمان بإجراء حوار وطني. املسألة

ح حزب الله علماً أنه ثمة تهريب أسلحة إىل األراضي يف املرة األخيرة يف معاجلة مسألة تسل
 .اللبنانية ويجب وقف ذلك من خالل مراقبة احلدود

 اللبنانية؟ -احلدود السورية  <

 .اللبنانية -نعم، احلدود السورية  -
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ال نراكم تفعلون أي شيء إزاء تطبيق هذه القرارات سواء تلك . هل ثمة تعاون كافٍ مع القرار <
هل باتت هذه املسألة بحكم  .بهذه املسألة أو بمسألة ترسيم احلدود بين سورية ولبناناملتعلقة 

 امليتة؟

لقد دعوت القيادتين السورية واللبنانية إىل حل هذه املسألة من خالل تعيين جلنة ملراقبة  -
ة وثمة مسأل. ويجب تعزيزها من خالل مراقبتها. وأنا أعرف أنه يتمّ خرق هذه احلدود. احلدود

أخرى تتعلق بالتحليق املستمر للطائرات اإلسرائيلية يف األجواء اللبنانية األمر الذي يقوّض عمل 
كما . ناهيك عن خرق سيادة لبنان. والقوات املسلحة اللبنانية» يونيفيل«قوات الطوارئ الدولية 

قشت هذه لقد نا. يجب أن تنسحب القوات اإلسرائيلية فوراً من منطقة الغجر ومن مزارع شبعا
 .املسائل كافة عندما قمت بزيارة إسرائيل

 وماذا قالوا بهذا اخلصوص؟ ما الذي قاله اإلسرائيليون؟ <

 .سينظر وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك بشكل جدي يف هذه املسائل -

كما تعلمون،  .«كفى«؟ يميل بعض اجلهات إىل القول ١٥٥٩وهل تبحثون يف إمكان إلغاء القرار  <
فقد أرادوا أن تتخلوا عن مبعوثكم اخلاص . أن تنسحب إسرائيل والتوصل إىل أمور أخرىيريدون 

 ، فهل ستفعلون ذلك؟١٥٥٩لتطبيق القرار 

فال يزال السيد تيري رود الرسن مبعوثي اخلاص ويجب أن يصدر . كال ليس لديّ خمطط مماثل -
ملفوض متابعته عن جملس أي قرار يف شأن تطبيق قرار جملس األمن أو مستقبله أو الشخص ا

 .األمن وليس عني أنا

فاجلميع يتكلم عن . يتوقع عدد كبير من األشخاص يف لبنان إمكان حدوث حرب يف املنطقة <
 هل تظنون أن احلرب ستنشب؟. احلرب

فثمة  .وثمة عناصر كثيرة تدل على عدم االستقرار يف املنطقة. ليس الوضع مالئماً لذلك -
لهذا السبب كنت أعمل بكد إىل . عديدة تعيق عملية السالم يف الشرق األوسطديناميكيات إقليمية 

جانب الزعماء يف املنطقة مثل الرئيس األسد والقيادات يف لبنان وإسرائيل وفلسطين والزعماء 
 .اآلخرين يف املنطقة كافة

 هل تشتمون رائحة حرب؟ هل تعتقدون أن احلرب ستنشب؟ <

 .أنا أعمل من أجل السالم فحسب -

يرى البعض أن ممارسة الضغوط على إيران قد . لننتقل إىل مسألة إيران التي تعتبر مشكلة أخرى <
يغضبها ويدفعها إىل تفجير هذا الغضب يف مناطق خمتلفة مثل لبنان أو يعتبر أن اإلسرائيليين 

ىل شنّ اعتداء على إيران على أن سينزعجون من الضغوط كافة التي تمارس عليهم ما سيدفعهم إ
 فهل تخشون حدوث سيناريوات مماثلة؟. يكون كل من العراق ولبنان مسرحاً لقتالهما

ولست وحدي يف ذلك بل يجمع اجملتمع الدويل بكامله على . أنا قلق إزاء برنامج إيران النووي -
إليرانيون بالكامل لذلك، يجب أن يلتزم ا. ضرورة معاجلة هذا املوضوع يف أسرع وقت ممكن
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أما يف ما يتعلق باتخاذ إجراءات أخرى، فهذا يعود جمللس . بالقرارات التي يصدرها جملس األمن
أنا أعلم أن أعضاء جملس األمن يشاركون بشكل فاعل يف مشاورات تتعلق بطبيعة . األمن

 .اإلجراءات التي يجب اتخاذها ضد إيران قبل أن يفوت األوان

 ؟)مارس(ذار قبل نهاية شهر آ <

حيث يشارك أعضاؤه بشكل فاعل . ليس لديّ أدنى فكرة، يجب طرح هذا السؤال على جملس األمن -
 .يف هذا املوضوع

هل تفهمون السبب الذي يدفع اإليرانيون إىل رفض العروض التي يتم تقديمها إليهم؟ هل  <
 تعرفون ما يريدون؟ هل تعلمون ما يريده اإليرانيون؟

 .ا ال أستطيع أن أتكلم بلسان اإليرانيينفأن. ال أعرف -

لكن بصفتكم أميناً عاماً لألمم املتحدة، وبعد االطالع على املواقف التي يتخذها اإليرانيون، هل  <
تتفهمون السبب الذي يدفعهم إىل رفض العروض التي قدمتها إليهم كل من جمموعة الدول 

 ة؟األوروبية الثالث والوكالة الدولية للطاقة الذري

 .أنا أملك آراء خاصة حول هذا املوضوع لكنني لست يف صدد نشرها يف العلن -

 -اسمحوا يل أن أعود إىل املسألة األساسية التي أردتم التحدث عنها أي املسألة الفلسطينية  <
ستدعون يف الرسالة التي ستوجهونها خالل القمة العربية يف مدينة سرت األطراف . اإلسرائيلية
هل تشعرون . إىل االستمرار يف دعم احملادثات عن قرب مهما فعلت إسرائيل ميدانياً اجملتمعين

بأنه يترتب عليكم القيام بخطوة إضافية بغية إقناعهم بالسير يف هذا االجتاه فيما إسرائيل ال تزال 
 مستمرة يف حتدي اجملتمع الدويل ويف تغيير الوضع ميدانياً؟

نة الرباعية بياناً حازماً لتوحيد أهداف اللجنة الرباعية أصدر يف هذا الوقت أعضاء اللج -
بالتايل، ينبغي علينا أن نراقب تقدم . واجملتمع الدويل وقد حظي ذلك بدعم جامعة الدول العربية

لقد أوضحت اللجنة الرباعية أننا ننظر يف إمكان . ما يقوم به األفرقاء ال سيما احلكومة اإلسرائيلية
 .اإلضافية إن لزم األمر فيما نعمل على مراقبة الوضعاتخاذ بعض اخلطوات 

ما هي اآللية التي ستعتمدونها . فلنتحدث عن هذا املوضوع قليالً ألن ما تفضلتم بقوله مهم جداً <
 ملراقبة الوضع وما هي اخلطوات احملتمل اتخاذها عندما يلزم األمر؟ 

ة االجتماع مع بعضهم بعضاً ومراقبة الوضع لقد تمّ إيالء املبعوثين يف اللجنة الرباعية مسؤولي -
وعندما يكون األمر ضروريًا، . وسوف يقومون برفع تقارير إىل املسؤولين عن اللجنة الرباعية

 .وحين يطلب منا، سنلتقي مع بعضنا بعضًا ونناقش املسائل كافة

 ؟»خطوات إضافية«ماذا عن اخلطوات اإلضافية، هل ناقشتم ذلك؟ ماذا تقصدون بـ  <

 .من املبكر التحدّث عن ذلك، فيجب أوًال مراقبة الوضع بأكمله -
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دعوين أسألكم بصفتكم األمين العام لألمم املتحدة، وعلى ضوء تدهور الوضع امليداين، هل حان  <
الوقت لتقوموا أنتم، أمين عام األمم املتحدة بان كي مون بدعوة جملس األمن إىل اإلمساك بزمام 

وبما أنكم قلتم إن هذه . قوم بتحدي القانون الدويل وتنتهك قرارات جملس األمناألمور؟ فإسرائيل ت
 املستوطنات غير شرعية، أمل يحن الوقت لذلك؟

أما بالنسبة إىل اتخاذ املزيد من . لقد قلت بوضوح إن بناء هذه املستوطنات هو غير شرعي -
عوثي اخلاص بعد مراقبة الوضع التدابير فسيترتب علي التمعن بالتفاصيل التي سيزودين بها مب

 .عن كثب وبدقة

. نعم، لكنكم تعلمون انهم ينفذون قراراتهم اخلاصة ويمضون يف بناء املستوطنات غير الشرعية <
 .أنتم تعلمون ذلك وال حاجة أن يطلعكم مبعوثكم اخلاص على األمر

 .لقد رفعت التقارير املناسبة إىل جملس األمن -

جمللس األمن ان يقوم ببعض اخلطوات ويثبت جدية اجملتمع الدويل؟  برأيكم، هل حان الوقت <
ويثبت أنه لن يسمح بتحدي قراراته وبتحدي القانون الدويل بأعمال غير شرعية حملو اتهام األمم 

 املتحدة باعتماد موقف مزدوج؟

الشرق  أعتقد أن جملس األمن بذل الكثير من اجلهود يف املاضي لدفع عملية السالم قدماً يف -
. واملهم اليوم أن تثبت األطراف املعنية وبوضوح عن إرادتها السياسية خلوض احلوار. األوسط

أوالً، جتميد االستيطان  :بالنسبة إىل اإلسرائيليين، ثمة مضامير عديدة يجب العمل على حتقيقها
يار العنف وبالنسبة إىل الفلسطينيين، يجب عليهم عدم اخت. وتسهيل املرور عبر املعابر كلها

  .والسعي إىل االحتاد

حضرة األمين العام، كان واضحاً تأثركم العاطفي واملعنوي عندما اصطحبكم رئيس الوزراء  <
 ...سالم فياض ليريك

 ...نعم، حي املاصيون -

هل يمكن أن حتضهم على القيام بمثل . نعم، وهو أمر مل يتسنَّ ألعضاء جملس األمن القيام به <
. ما تعلمون، تقوم الدول األعضاء يف جملس األمن بزيارات ميدانية لتقييم الوضعهذه اجلولة؟ فك

 هل تنصحون جملس األمن بالقيام بذلك؟

لقد رفعت إىل جملس األمن خالل جلسة نقاش علنية التقرير املناسب، وقمت مرة جديدة  -
ما رفعت تقريراً باملشاركة يف املشاورات غير الرسمية مع الدول األعضاء يف جملس األمن، ك

جمدداً حول تقييمي اخلاص للوضع، واآلن يعود إىل أعضاء جملس األمن اتخاذ القرار يف شأن 
  .اخلطوات املفترض اعتمادها

ما اخلطب يف حضهم على االضطالع بمهمة ليروا بأم أعينهم كما فعلتم؟ ملاذا أنتم مترددون  <
 يف هذا الشأن؟

 .نفسهاالدول األعضاء تأخذ قراراتها ب -
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 .ولكن يسعكم إبداء رأيكم <

  .أنا على ثقة بأن الدول األعضاء ستتخذ قراراً يف هذا الشأن -

هل حقاً مل تكونوا على علم بحقيقة الوضع قبل ذهابكم إىل هناك برفقة سالم فياض، حسبما  <
علومات هل تلومون نفسكم أو فريق العمل الذي يزودكم بامل. شرحتم؟ لقد كنتم حتت تأثير الصدمة

ألنكم مل تطلعوا بما فيه الكفاية على الوضع؟ وهل من جدوى لقيام الدول األعضاء يف جملس 
 األمن بمثل هذه املهمات؟

وأعتقد أنها تتجه يف العام احلايل إىل . تقوم الدول األعضاء يف جملس األمن بمهمات خاصة بها -
  .بعض الدول األفريقية

هب الدول األعضاء يف جملس األمن يف املهمات عينها التي هل تعتبرونها فكرة جيدة أن تذ <
 تقومون بها حضرتكم؟ أهي فكرة صائبة؟

 .ملاذا ال تطرحين السؤال على جملس األمن؟ قد تتخذ الدول األعضاء فيه قراراً -

 .أنا أسأل عن رأيكم سيدي <

 .لقـد سبـق وقمت بما يـجـدر بـي القيـام به -

وقد حتدث . ليةً ضدكم؟ لقد سبق أن أهانوكم وأهانوا األوروبيين أيضاًهل تخشون حملةً إسرائي <
 .يف دبي» حماس«غوردون براون يف الواقع عن إهانة وأنهم سلكوا درب القتل االعتباري لقائد 

 وملاذا أخشى األمر؟ -

 .ألنكم مترددون بشأن مسألة غاية يف السهولة <

لقد رأيت بنفسك، ومسيرتي خير . لست متردداً أو متلكئاًال جمال لسوء الفهم هنا، فأنا . ال أرجوك -
سنة  ٦٠اإلسرائيلي منذ أكثر من  - يدوم الصراع الفلسطيني. دليل على حديثي العلني والواضح

وعندما تكون الكرة يف . وقد بذلت قصارى جهودي بصفتي أمين عام األمم املتحدة. لسوء احلظ
ولهذا السبب أحض اجلميع على . اكن، فهذه املشكلة احلقةملعب الدول األعضاء وال تقوم بتحريك س

  .التحلي بإرادة سياسية حلل النزاع

لقد أدانت الدول األعضاء، على غرار اململكة املتحدة وفرنسا أيضاً، إسرائيل معتبرةً أمر حيازة  <
 .يف دبي، مهيناً» حماس«جوازات السفر املزورة، بهدف دعم مقتل قائد 

املسألة طويلة ومعقدة . تمامًا، إذ إن األمر كان بمثابة التحقيق يف دعوى جنائيةالوضع خمتلف  -
  .ومتشعبة جدًا، لذا، تعتبر خمتلفةً بطبيعتها

لقد أصدرت اللجنة الرباعية . اسمح يل أن أختم بالسؤال اآلتي، فثمة أمر أرغب بأن تطلعوين عليه <
هل تعتقدون أن بيان اللجنة  .راءته يف تفاصيلهبياناً مهماً جداً ومفصالً وينبغي على اجلميع ق
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الرباعية هذا يوازي املرجعية الواقعية ذات الصلة باحملادثات غير املباشرة التي تديرها الواليات 
 املتحدة؟ 

هل تشعرون بأن موقف اللجنة يف البيان أصبح يشكل املرجعية الواقعية ذات الصلة باحملادثات 
 عمها بشدة وإقناع القادة العرب بااللتزام باملضي قدمًا يف دعمه؟ غير املباشرة التي تودون د

أعتقد أن البيان األخير الذي أصدرته اللجنة الرباعية يف موسكو كان األكثر شموالً ومتانةً  -
ولقد عكس بشكل فعلي وجهات النظر املتوافق عليها بين أعضاء . مقارنةً مع البيانات األخرى

وإنني أنظر بكثير من اإليجابية إىل وحدة الهدف بين أعضاء اللجنة  .اللجنة الرباعية كلهم
الرباعية، وأنا على ثقة من أنه سيتم االستفادة من األمر ليكون املبادئ التوجيهية الصحيحة 

 .وإطار العمل اجليد

 وماذا عن املرجعية؟ <

األطراف املعنية  هو مصطلح قانوين بحت، ويجب االتفاق عليه من قبل» املرجعية«إن مصطلح  -
إال أن اللجنة الرباعية عبرت عن موقفنا، فأضحى . بتسهيل من الواليات املتحدة) بالتفاوض(

بالتايل، على املفاوضات . واضحاً جداً ال سيما أن وجهات النظر املتوافق عليها تعتمد على الوقائع
اً ما أعربت عنه اللجنة بين األطراف املعنية، أي اإلسرائيليين والفلسطينيين، أن تعكس تمام

  .إنه السبيل األفضل والنهائي للتوصّل إىل حلّ نهائي لكل املسائل األساسية. الرباعية



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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