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ألمين العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي، يؤكد فيها لكلمة 

يف حال فشلت املساعي األميركية يف التوصل خيار طلب مؤتمر دويل 

1TP0Fاإلسرائيلي ـ إىل إنهاء النزاع الفلسطيني

∗
 

 .١٠/٣/٢٠١٤القاهرة، 

 

 ،أصحاب املعايل والسعادة

ة بممارسة الشعب الفلسطيني رئيس اللجنة املعنيّ ـسعادة السفير عبد السالم ديالو 

 ،حلقوقه غير القابلة للتصرف التابعة لألمم املتحدة

 السيدات والسادة،

أبدأ بشكر جميع أصحاب املعايل الوزراء على املشاركة يف هذا االجتماع الهام، وأتوجه 

ىل السيد السفير عبد السالم ديالو رئيس اللجنة املعنية باحلقوق غير القابلة للتصرف بتحياتي إ

ر عن تقديري البالغ للشعب الفلسطيني، وجميع أعضاء اللجنة املعنية والسادة احلضور، وأن أعبّ

للجهود التي تبذلها اللجنة املعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يف دعم 

الشعب الفلسطيني وحقه يف تقرير املصير وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس  ومساندة

 .الشرقية

عاماً  ٢٠١٤اجتماع اليوم يأتي تفعيالً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باعتبار عام 

ة ويأتي هذا القرار تعزيزاً للثقة وااللتزام الدويل بعدال .دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

                                                           

∗
 :يف الرابط اإللكتروين التايلموقع جامعة الدول العربية : املصدر 

http://tinyurl.com/llj4poa 
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القضية الفلسطينية، والتي مل تنل سنوات االحتالل والتشريد من عزيمة هذا الشعب على املضي 

نها ميثاق األمم املتحدة قدماً يف نضاله املشروع من أجل نيل كافة حقوقه املشروعة التي تضمّ 

امة ومقاصده وكافة قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ويف مقدمتها حق الشعب الفلسطيني يف إق

 .وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧دولته املستقلة على حدود عام 

 السيدات والسادة،

إن اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف تتوىل 

وقد شكلتها األمم املتحدة منذ فترة طويلة وتستحق  ،ولية احملافظة على حقوق شعب فلسطينؤمس

نها كثيراً يف اجلامعة العربية عن طريق رة التي نثمّ واصلة جهودها املقدّمنا جميعاً الدعم مل

احملافظة على احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني يف مواجهة املمارسات واالنتهاكات التي تقوم 

وكذلك تتعارض مع  ،ويف مواجهة سياسة االستيطان التي تخالف االتفاقيات الدولية ،بها إسرائيل

 .املتحدة ذات الصلةقرارات األمم 

ال شك أنكم تشاركونني الرأي بأهمية املغزى السياسي لتعامل ا�تمع الدويل مع 

الدولة كاملة  ،النظر عن نوع عضويتها يف األمم املتحدة فلسطين سياسياً وقانونياً كدولة بغضّ

القرار من اجلمعية ا�تمع الدويل عندما أصدر  .ألن املهم هنا هو الدولة ،العضوية أو دولة مراقبة

وبالتايل  ،نها الدولةأذكر  ٢٠١٢من عام  ]تشرين األول[ العامة يف التاسع والعشرين من نوفمبر

أصبحت أراضيها حتت االحتالل دولة حتت االحتالل، فالقرار الدويل برفع مركز فلسطين أكد أنها 

بدولة فلسطين إنما تعني ن قاعدة االعتراف الدويل أكما  ،أصبحت دولة واقعة حتت االحتالل

بما  ،١٩٦٧من عام  ]حزيران[ شمولها لكل األراضي الفلسطينية التي تم احتاللها يف حرب يونيو

وهي مدينة حتت االحتالل مثل باقي مدن الضفة الغربية ومثل غزة التي ال  ،فيها القدس الشرقية

الحتالل يتم طبقاً التفاقيات فكما تعلمون تنظيم ا. سرائيل حتتلهاإتزال أمام القانون الدويل 

وهي اتفاقيات ملزمة جلميع الدول، فعندما يتحدث قرار من األمم املتحدة، من  ،١٩٤٩جنيف عام 

 .عتبر ملزماًاجلمعية العامة أو من جملس األمن يتحدث عن تنفيذ هذه االلتزامات، فإن هذا القرار يُ 

 السيدات والسادة،
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كي السيد يراجلهود التي يبذلها وزير اخلارجية األمإن جامعة الدول العربية قد دعمت 

جون كيري بهدف نبذ سياسة إدارة النزاع والعمل على إنهاء هذا النزاع الذي استمر أكثر من ستة 

ويف فترة زمنية حمددة وطبقاً لقواعد الشرعية الدولية، لكن ممارسات ومواقف إسرائيل  ،عقود

 .ملفاوضات ونسف كافة اجلهود الرامية إلنهاء هذا الصراعاملتعنتة قد تؤدي إىل عدم جناح هذه ا

خرى هل هناك خيارات أُ  ؟والتساؤل اآلن ماذا لو فشل كيري يف التوصل إىل إنهاء النزاع

جابة هي وا إليها؟ يف نظري اإلأيمكن لفلسطين ويمكن للعرب ويمكن لكل أصدقاء فلسطين أن يلج

ها اخليار التقليدي مثل االلتجاء إىل جملس األمن من ،هناك عدة خيارات أمام فلسطين. ..نعم

وللعلم فإن املؤتمر الدويل اخلاص باحتالل إسرائيل  .واألجهزة الدولية طلب عقد مؤتمر دويل

ثم  ،ملدة يوم ونصف ١٩٧٣من عام  ]كانون األول[ قد يف ديسمبرعُ ١٩٦٠لألراضي العربية عام 

خرى ألنه يمكن بالطبع لفلسطين أن تطلب عقده مرة أُ و ،خرىاالجتماع ومل يتم عقده مرة أُ  انفضّ

 .١٩٦٧لت عام يتعلق باالنسحاب من األراضي التي احتُ

وربما يجب طرقها اآلن إلحكام احلصار حول  ،طرق من قبلخرى مل تُ أبواب أُ  هناك أيضاً

ر يف القرن ايد واالستعماهسرائيلي يمثل آخر معاقل األبارتإسرائيل بالتركيز على أن االحتالل اإل

 .الواحد والعشرين

ونقطة االنطالق هنا هي احلملة التي بدأت بالفعل يف عدة دول  ،خرآهناك أيضاً موضوع 

 Boycott, Disinvestment and طلق عليهاأوروبية ويف الواليات املتحدة أيضاً ويُ

Sanctions  (BDS) ، وهي تهدف إىل دفع الدول واملؤسسات إىل عدم اإلقدام على أي استثمار

سرائيلية التي تأتي من سرائيلي يعمل يف األراضي احملتلة، ومقاطعة املنتجات اإلإيف أي مشروع 

كذلك يف هذا .  سرائيلي بالفعلوقد بدأت هذه احلملة يف التأثير على االقتصاد اإل. هذه األراضي

وروبي وبدأ ها االحتاد األالتي أقرّ) guidelines( إلشارة إىل القواعد اإلرشاديةبد ا السياق، ال

والتي تقضي بعدم تطبيق القواعد التفضيلية التي  ،هذا العام )كانون الثاين( العمل بها منذ يناير

 .ما يتعلق بالبضائع التي تأتي من األراضي احملتلةبق على القواعد اإلسرائيلية طبَّتُ
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ن كان إو ،خرى منها موضوع تم إثارته عدة مرات يف املاضين هناك أساليب أُوال شك أ

ق عليه املقاومة السلمية على طريقة املهاتما غاندي طلَق بما يُوهو تعلَّ ،بع بطريقة فعالةتَّمل يُ

 .الذي استخدمها يف الهند وتخلصت الهند من االحتالل البريطاين

مور يمكن التفكير فيها، ولكن يف الوقت احلايل أعتقد أن الدفع يجب أن يكون أهناك عدة 

 .نهاء هذا النزاع عن طريق املفاوضات التي تدور اآلنإيف سبيل 

لقد حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله كي يعيش كبقية شعوب األرض 

ا�تمع الدويل لتحقيق هذا الهدف حراً فوق أرضه ووطنه املستقل، وحان الوقت ألن يعمل 

 .صوت احلق والعدل والقيم واملبادئ املنصوص عليها يف جميع املواثيق الدولية واملشروع، ويعل

 السيدات والسادة،

ب جمدداً بالسادة احلضور يف مبنى جامعة الدول العربية يف يف نهاية كلمتي أود أن أرحّ 

ي املتمسك بقيام دولة فلسطين املستقلة على حدود على املوقف العرب بيت العرب، وأؤكد أيضاً 

هو هدف  .وتكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وجزء ال يتجزأ من أراضيها ،١٩٦٧

 .سوف تسعى جميع الدول العربية وتسعى جميع الدول احملبة للسالم لتحقيقه يف أقرب فرصة

 

 ..والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


