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 سعادة السفري رئيس اجمللس
 السادة السفراء املندوبون الدائمون

 السيدات والسادة..
يأتي اجتماُعنا اليوم في ظرف بالغ الدقة ُيحتم اتخاذ مواقف  

قد تواترت اإلشارات واألنباء بشأن اعتزام فواضحة ال لبس فيها.. 
إسرائيل إلى القدس، أو  لدىاإلدارة األمريكية نقل السفارة األمريكية 

  لها.االعتراف بالقدس كعاصمٍة 
ونظرًا  -نرجوه وهو ما ال ،إن حدث –ونظرًا لخطورة هذا األمر 

، ليس فقط على الوضع في فلسطين، لتداعياته السلبية المحتملة
.. فقد تقرر عقُد هذا االجتماع لتوجيه رسالة  على اإلقليم بأسرهولكن 

على اتخاذ مثل هذا اإلجراء واضحة لإلدارة األمريكية بأن إقدامها 
الخطير ستكون له عواقب وتداعيات، ولن يمر من دون تبعاٍت 

 تتناسب ومدى خطورته.
جهود اإلدارة  تشجيعلقد سبق لهذا المجلس، ولي شخصيًا،  
بين الفلسطينيين  إلحياء مسار التسوية السياسية الحالية كيةاألمري

رأينا في االهتمام األمريكي بهذه القضية  إننا.. بل  اإلسرائيليينو 
المحورية بادرة إيجابية تستدعي المؤازرة وتستلزم التأييد والدعم .. 
وقد عبر عدٌد من الدول العربية عن ذلك الدعم لجهود إدارة الرئيس 

ما تجاوبت السلطة الفلسطينية مع هذه الجهود بكل انفتاح ترامب، ك
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وبروح إيجابية .. غير أن هذا االنفتاح وتلك اإليجابية لم ُتقابل سوى 
بسياسة إسرائيلية ُتمعن في البناء االستيطاني، وتسعى إلى توتير 
األجواء واختالق المشكالت كما حدث في أزمة البلدة القديمة بالقدس 

 ضي، وغيرها.في يوليو الما
، الدول العربيةومع ذلك فقد ظل الطرف الفلسطيني، ومن ورائه  

حريصًا على تجنب التصعيد .. بل وعمل جاهدًا على تهيئة البيت 
نهاء االنقسام،  ضيعبر المُ  داخليال ُقدمًا في مسار المصالحة وا 

الذي طالما اتخذته إسرائيل ذريعة من أجل التنصل من االلتزامات 
 والتحلل من المسئوليات.

الطرف  قابلها العاقلة هذه السياسة الفلسطينية والعربية 
يكون هناك ولن ..الُمتطرفة بالتعنت والتمترس خلف مواقفه اإلسرائيلي

لو أن اإلدارة األمريكية  كاف الستمرار هذه السياسةدافع أو مبرر 
أقدمت على نقل السفارة األمريكية إلى القدس، أو االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل.. إن قرارًا مثل هذا سيكون من شأنه القضاء على 
الدور األمريكي كوسيط موثوق لرعاية التسوية بين الفلسطينيين 

ومن ثمَّ القضاء على أية فرصة حقيقية  والقوة القائمة باالحتالل ..
سرائيل.  إلحياء عملية سياسية ذات معنى بين الفلسطينيين وا 

، إلى القدس أي سفارةالبد أن يكون واضحًا للجميع أن نقل  
القانونية الوضعية ُيسهم في تغيير س ،وبالذات السفارة األمريكية

يضرب األساس الذي تقوم عليه التسوية و  ،للمدينة والسياسية
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 كبرىيضع عالمة استفهام وفي حالة السفارة األمريكية سوف  المنتظرة
 .لهذه التسويةبحل الدولتين كصيغة  واشنطنحول التزام 

 السادة السفراء  
إن هذا المجلس يضع األمور في نصابها من دون تهوين أو  

نما للتحذير من العواقب  تهويل .. وقد اجتمعنا اليوم، ال إلثارة مشاعر وا 
الخطيرة لإلقدام على خطوة طالما عرف الرؤساء األمريكيون المتعاقبون 

مغزاها ومدى تهديدها لالستقرار في المنطقة، فتجنبوا  1980منذ 
ك بهذا النهج الثابت، وأن ا ندعو اإلدارة األمريكية أن تتمسنن.. إ اتخاذها

مبادرات من شأنها أن ُتفضي إلى تغيير وضعية القدس  تمتنع عن أية
ويخطئ  .. القانونية والسياسية، أو المس بأٍي من قضايا الحل النهائي

من يظُن أن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها مسألة القدس، يمكن 
مسرحًا للتالعب أو مجااًل للعبث من دون عواقب خطيرة على أن تكون 

لها من بما  –في المنطقة .. إن العبث بمصير القدس األمن واالستقرار 
ونعرات من شأنه تأجيج مشاعر التطرف  -مكانة في قلب كل العرب

 والعداء والكراهية بطول العالمين العربي واإلسالمي. العنف
اتخاذ القرار السليم الذي ينسجم مع  ألمريكيةننتظر من اإلدارة اإننا  

دور الواليات المتحدة التقليدي في رعاية العملية السلمية.. وأؤكد أن هذا 
  متابعة لصيقة لتطورات هذا الموقف.المجلس سيبقى في حال 

  
 شكرًا سيادة الرئيس.
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