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الدورة الثالثة والسبعون
اجللسة العامة 47

اخلميس 6 ،كانون األول/ديسمرب  ،2018الساعة 15/00
نيويورك
الرئيسة:

السيدة إسبينوسا غارسيس  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إكوادور)

افتتحت اجللسة الساعة .15/55
البند ( 38تابع)
الحالة في الشرق األوسط
مشروع القرار ()A/73/L.42
مشروع التعديل ()A/73/L.46
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
الواليات املتحدة األمريكية لعرض مشروع القرار .A/73/L.42

السيدة هيلي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :إن اليوم ميكن أن يشكل يوما تارخييا يف األمم
املتحدة أو جمرد يوم عادي آخر .اليوم ،ميكن أن يكون يوما
تدين فيه اجلمعية العامة بصوت عال ،دون قيد أو شرط وبوضوح
أخالقي ،واحدة من أكثر حاالت اإلرهاب وضوحا وبشاعة يف
العامل ،أو أن يكون يوما ترفض فيه القيام بذلك.

يف يوم اجلمعة املاضي ،اختذت اجلمعية العامة ستة قرارات
 وأكرر ستة قرارات  -تدين إسرائيل يف يوم واحد (انظر .)A/73/PV.43ويف املتوسط ،تصوت األمم املتحدة ضد
إسرائيل  20مرة يف السنة .وعلى مر السنني ،صوتت األمم
املتحدة إلدانة إسرائيل أكثر من  500مرة .هذا هو ما يبدو
عليه اليوم العادي يف األمم املتحدة.
وبقدر ما ترى الواليات املتحدة ذلك السجل مروعا،
ال ميكن ألحد أن يشكك يف أن األمم املتحدة معروف عنها
عداؤها لدولة إسرائيل .ولكن عالوة على ذلك ،سيجري تصويت
آخر بعد ظهر هذا اليوم مما يتيح للجميع فرصة أخرى لتسجيل
مواقفهم على حنو معاد إلسرائيل .واملسألة املطروحة علينا اآلن
خمتلفة متاما ،وهي ،ما إذا كانت األمم املتحدة ترى اإلرهاب
مقبوال إذا كان موجها ضد إسرائيل  -وضد إسرائيل فحسب.
إن هذا أمر ينبغي لنا مجيعا التفكري فيه مليا .ومشروع
القرار املعروض علينا ( )A/73/L.42ال يعلق على خصائص

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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أي اتفاق سالم .وكما قلت ،فقد علقت األمم املتحدة مئات يدين إسرائيل ومل تتخذ قرارا واحدا يدين حركة محاس .وميثل
املرات على ما تود أن تراه يف اتفاق سالم ،وستقوم بذلك مرة ذلك أكثر من أي شيء آخر إدانة لألمم املتحدة نفسها.
أخرى يف وقت الحق اليوم .واهلدف من مشروع القرار هذا هو
واليوم ،يف هذه اللحظة ،ميكن لألمم املتحدة تغيري ذلك
الدفاع عن عنصر أساسي من عناصر السالم .وهذا األساس هو السجل املشني .إن العامل بدأ يعرتف بالزيادة اخلطرية واملثرية
رفض اإلرهاب ،ألننا مجيعا نعلم أنه ال ميكن حتقيق السالم دون للقلق ملعاداة السامية عرب خمتلف أحناء العامل .وحتدث األمني
وجود اتفاق عام على أن اإلرهاب أمر غري مقبول.
العام علنا وبقوة معارضا لذلك ،وكذلك فعل العديد من رؤساء
فلنتحدث عن بعض أنشطة محاس ،وهي كيان مدرج يف
قوائم الواليات املتحدة واالحتاد األورويب وغريمها باعتبارها منظمة
إرهابية .إن ميثاق محاس يدعو عالنية إىل تدمري إسرائيل؛ وتكرر
البيانات الصادرة عنها باستمرار ذلك اهلدف .وعلى مر السنني،
استخدمت محاس العديد من الطرق اهلمجية لتنفيذ هجمات
إرهابية .ففي البداية ،استخدمت التفجريات االنتحارية .فخالل
التسعينات من القرن املاضي وأوائل األلفية الثالثة ،استقل أعضاء
مسلحون بالقنابل من حركة محاس حافالت إسرائيلية ودخلوا
مطاعم إسرائيلية وفجروا أنفسهم ،مما أدى إىل مقتل املئات من
املدنيني األبرياء وإصابة آالف آخرين.

الدول والربملانات يف مجيع أحناء العامل .ولكن ما اختارت األمم
املتحدة القيام به اليوم سيجسد كثريا جدية كل بلد عندما يتعلق
األمر بإدانة معاداة السامية ،ألنه ال يوجد أمر أكثر معاداة
للسامية من القول إن اإلرهاب ليس إرهابا عندما يستخدم ضد
الشعب اليهودي والدولة اليهودية.

ال يوجد شيء أكثر معاداة للسامية من القول إننا
ال نستطيع إدانة اإلرهاب ضد إسرائيل ،بينما ال نرتدد لدقيقة
واحدة يف إدانة نفس األفعال إذا كانت موجهة ضد أي بلد
آخر .لقد شاهدت البلدان اليت ال تتخذ هذه املواقف من تلقاء
نفسها جتتمع هنا يف األمم املتحدة وتتخلى عن كل شعور
ومنذ ذلك احلني ،انتقلت إىل إطالق الصواريخ بشكل باإلخالص وكل إحساس بالدقة وكل إحساس باحلقيقة.
عشوائي على إسرائيل من غزة ،حيث أطلقت آالف منها يف
اليوم لدينا الفرصة لتغيري ذلك .ميكننا التكاتف معا كقوة
السنوات اخلمس املاضية ،مبا يف ذلك أكثر من  ٤٠٠صاروخ موحدة وأخالقية وقوية من أجل حتقيق السالم الذي أراده
خالل فرتة يومني يف الشهر املاضي .وقد استهدفت األحياء مؤسسو هذه اهليئة.
وأصيبت حافلة بصاروخ موجه مضاد للدبابات.
لكن إن مل يكن ذلك كافيا إلقناع أعضاء اجلمعية العامة،
ويف اآلونة األخرية ،تغريت األساليب اليت تنتهجتها محاس أطلب إليهم أن يضعوا جانبا للحظة املوت والدمار الذي
مرة أخرى ،إذ اعتمدت املزيد من أساليب قتل تلمدنيني أحلقته محاس بإسرائيل .أطلب منهم أن يفكروا يف املعاناة اليت
اإلسرائيليني وإحلاق أضرار باملمتلكات املدنية اإلسرائيلية .وقد أحلقها الشعب الفلسطيين بنفسه .وما فتئت حركة محاس متثل
أطلقت اآلالف من الطائرات الورقية والبالونات املشتعلة ،واليت حكومة األمر الواقع يف غزة منذ عام  ،٢٠٠٧ومع ذلك ،بعد
محلت يف كثري من األحيان الرموز النازية حنو املناطق املدنية مضي  11عاما من حكم محاس ،ال تتوفر يف غزة الكهرباء إال
اإلسرائيلية .هذه حالة منوذجية لإلرهاب .ومع ذلك ،يف خضم لبضع ساعات فقط يف اليوم .وال ميكن سوى لـ  ١٠يف املائة
كل هذا ،مل تقم األمم املتحدة على اإلطالق  -وأكرر على من السكان الوصول إىل مياه الشرب املأمونة .ويقرتب معدل
اإلطالق  -باختاذ قرار يدين حركة محاس .واختذت  ٧٠٠قرار البطالة من  50يف املائة بل ويزيد  -وهو أحد أعلى معدالت
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البطالة يف العامل بأسره .وتستخدم محاس التعذيب واالعتقال على مشروع القرار  ،A/73/L.42الذي قدمته الواليات املتحدة
التعسفي ملعاقبة خصومها السياسيني .لقد جعلت من غزة دولة األمريكية.
بوليسية ،كل ذلك بينما تنفق مواردها ،مبا يف ذلك موارد األمم
وكما فعلنا يف مناسبات أخرى ،نعلن التزامنا الثابت
املتحدة ،على الصواريخ وأنفاق اإلرهاب .والشعب الفلسطيين جبميع اجلهود الدولية اليت قد تفضي إىل التوصل إىل حل
هو من يعاىن األمرين بسبب محاس .من أجل مصلحة الشعب سلمي لالحتالل الذي يعاين منه الشعب الفلسطيين .ويف هذا
الفلسطيين ،ينبغي للعامل أن جياهر برفض ما تنتهجه محاس من الصدد ،فإننا ندعم مبادرات مثل خارطة الطريق اليت وضعتها
دمار وما ال تزال تتسبب فيه.
اجملموعة الرباعية ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية وغريها

إن مشروع القرار املعروض علينا سيصحح خطأ تارخييا .من املبادرات اليت تشكل ضمانة لتحقيق سالم عادل ودائم،
واألهم من ذلك أنه سيضع اجلمعية العامة يف صف احلقيقة حىت يتمكن الشعبان من العيش داخل حدود آمنة ومعرتف هبا.
والتوازن يف اجلهود املبذولة لتحقيق السالم يف الشرق األوسط.
وعالوة على ذلك ،فإننا نؤكد من جديد اقتناعنا بأن
إن مشروع القرار يدين اهلجمات الصاروخية اليت تشنها محاس
احلل الوحيد يف األجل الطويل الحتالل فلسطني هو احلل
على املدنيني األبرياء .ويطالب محاس وغريها من امليليشيات
القائم على وجود دولتني ،الذي سيفضي يف هناية املطاف إىل
بإهناء شن اهلجمات العنيفة ،مبا يف ذلك استخدام الطائرات
الورقية املشتعلة ،كما يؤكد من جديد دعم األمم املتحدة للسالم إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة داخل احلدود
العادل والدائم والشامل .وقبل أن تتمكن اجلمعية العامة من الدولية ملا قبل عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقا
الدعوة إىل التسوية واملصاحلة بني الفلسطينيني وإسرائيل ،جيب لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة .وكما ذكرنا
عليها إدانة إرهاب محاس على حنو ال لبس فيه بشكل علين .يف مناسبات أخرى ،فإن وفد بلدي يدين أي عمل يؤدي إىل
وبغض النظر عما يعتقده أي بلد يف هذه القاعة بشأن تسوية العنف أو يعرض للخطر أرواح املدنيني .وحنن نطلب من مجيع
سلمية يف املستقبل ،فإن دعم مشروع القرار هذا ميثل خطوة األطراف إيالء األولوية حلماية املدنيني واهلياكل األساسية.
أساسية لتحقيقها .فالسالم جيب أن يبىن على احلقيقة.
وبعد إجراء عدد من املشاورات ،قرر وفد بلدي سحب
وأود أن أسأل اإلخوة واألخوات العرب عما إذا كانت
الكراهية بتلك القوة .هل الكراهية جتاه إسرائيل قوية لدرجة
أهنم سيدافعون عن تنظيم إرهابية  -تنظيم يلحق ضررا مباشرا
بالشعب الفلسطيين؟ أمل حين الوقت لتصبح تلك الكراهية من
املاضي؟ ولتحقيق السالم واألمن احلقيقيني يف املنطقة بأسرها،
أمل حين الوقت ليتخلى الطرفان عن تلك الكراهية؟ وخدمة
للسالم ومن أجل هذه اهليئة ،أحث زمالئي بكل احرتام على
تأييد مشروع القرار الذي قدمته الواليات املتحدة.

مشروع التعديل الذي قدمه ألننا نعتقد أن القيام بذلك سيساعد
على ضمان أن تضطلع اجلمعية العامة بدورها يف هذه املسألة
البالغة األمهية .ونغتنم هذه الفرصة لندعو مجيع املمثلني والدول
األعضاء إىل االنضمام إىل مبادرة اعتماد مشروع القرار الذي
اقرتحه وفد الواليات املتحدة بأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية العامة.
وأكرر التأكيد على أن وفد بلدي قد اختذ قرارا بسحب مشروع
التعديل ،ونطلب من الرئاسة أن تأخذ هذا القرار بعني االعتبار.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :سحبت دولة بوليفيا
السيد يورنتي سوليث (دولة بوليفيا املتعددة القوميات) املتعددة القوميات مشروع التعديل الوارد يف الوثيقة .A/73/L.46
(تكلم باإلسبانية) :قدم وفد بلدي مشروع التعديل A/73/L.46
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تشرع اجلمعية العامة اآلن يف النظر يف مشروع القرار
.A/73/L.42
أعطي الكلمة ملمثل الكويت للكالم يف نقطة نظام.
السيد العتيبي (الكويت) :أتكلم بالنيابة اجملموعة الدول
العربية بوصف الكويت رئيسة اجملموعة العربية هلذا الشهر.
إن بند جدول األعمال قيد النظر املعنون“ ،احلالة يف
الشرق األوسط” ،وعلى حنو خاص القضية الفلسطينية ،يرتبط
ارتباطا مباشرا بالسلم واألمن الدوليني .وهذا البند مدرج منذ
سنوات طويلة يف جدويل أعمال جملس األمن واجلمعية العامة.
واختذت عشرات القرارات اليت تدين االحتالل اإلسرائيلي
وتطالب بإهنائه .وكذلك تدين ممارساته وسياساته اليت تنتهك
ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل.
ولو كان قد مت إهناء هذا االحتالل ملا كانت لدينا حاجة للنظر
يف اختاذ أي قرارات هبذا الشأن .لذلك ،فإن القضية الفلسطينية،
وهي جوهر الصراع العريب اإلسرائيلي ،من املسائل املهمة اليت
تستوجب قراراهتا احلصول على أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين
واملصوتني ،وفقا للمادة  18من امليثاق واملادة  83من النظام
الداخلي للجمعية العامة.

06/12/2018

مشروع القرار املقدم من الواليات املتحدة ( .)A/73/L.42ومنذ
أن أتيت إىل األمم املتحدة ،واجلميع يسمعين يف هذه القاعة
أتكلم عن ازدواجية املعايري وعن حاجتنا إىل اإلنصاف يف األمم
املتحدة .نتناول شواغل وقضايا جسيمة ،واألجوبة ليست
دائما سهلة .ولكن إذا مل منارس العدالة ،فليس لدينا أي شيئ
آخر .هذا ال يتعلق باقرتاح ،بل بفعل الشيئ الصحيح .ومل
يسبق للجمعية العامة أن قالت شيئا عن محاس ،مل تذكر شيئا
واحدا عن محاس ،حىت عندما نتفق مجيعا على أن سلوك محاس
يقوض أي أمل يف السالم .ومل تنطق أبدا اجلمعية العامة بكلمة
“محاس” يف أي قرار.
يوم اجلمعة املاضي ،مل يكن هناك مقرر ينص على أن
اعتماد القرارات يف إطار هذا البند من جدول األعمال يتم
بأغلبية الثلثني (انظر  )A/73/PV. 43مل تتصرف اجلمعية يف ظل
هذه الظروف؛ وباملثل ،ينبغي األ يكون هناك قرار بانطباق
أغلبية الثلثني اآلن.

ينبغي أال تكون هناك معايري مزدوجة يف هذه القاعة .وأريد
أن أكون واضحة بشأن نتائج هذا التصويت اإلجرائي .وهذا
قرار يعين جمرد عرقلة اعتماد مشروع القرار الذي قدمته الواليات
املتحدة .والذين يتقدمون هبذا االقرتاح يريدون الفشل ملشروع
هذا هو مفهوم اجملموعة العربية .ونتمىن على الرئاسة العمل قرارنا .أخي الكوييت يعرف ذلك ،وكذلك جمموعة الدول العربية.
وفقا لإلجراءات والقواعد املعمول هبا ،علما بأنه كانت هناك وال ينبغي للرئيسة أن تسمح هلم بأن يعملوا كما حيلو هلم.
وحتث الواليات املتحدة مجيع الدول األعضاء على الوقوف
سابقة ،قرر فيها الرئيس األسبق للجمعية العامة يف حزيران/يونيه
املاضي ،أن هذا الوصف ينطبق على احلالة يف الشرق األوسط ،معنا يف هذا التصويت اإلجرائي .وبناء على ذلك ،أحث مجيع
أي وصف املسائل املهمة اليت متس السلم واألمن الدوليني .الدول األعضاء على التصويت ضد اقرتاح أغلبية الثلثني املطلوبة.
فلنصوت لصاحل مشروع القرار بالطريقة اليت أريد هبا التصويت،
(انظر (A/ES-10/PV. 38
أي باحلصول على األغلبية البسيطة ،متاما كما اعتمدت مجيع
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثلة مشاريع القرارات األخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمال
الواليات املتحدة األمريكية بشأن نقطة نظام.
يوم اجلمعة املاضي.
السيدة هيلي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :لقد أصغيت باهتمام إىل
باإلنكليزية) :األغلبية البسيطة هي املطلوبة توفرها العتماد
التعليقات اليت أدىل هبا ممثال الكويت والواليات املتحدة.
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العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا الشعبية ،أوزبكستان،
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا،
زمبابوي

يف هذه املرحلة ،أود أيضا أن أبلغ األعضاء بأن العديد
من الوفود اتصلت يب بشأن األغلبية املطلوبة العتماد مشروع
القرار .A/73/L.42أما وقد أحطت علما بنص مشروع القرار
الذي يتناول املسائل اليت عاجلها جملس األمن ،ومع األخذ املعارضون:
يف االعتبار املقرر الذي اختذته اجلمعية العامة خالل اجللسة
ألبانيا ،أندورا ،أنتيغوا وبربودا ،أسرتاليا ،النمسا ،بربادوس،
العامة الثامنة والثالثني للدورة االستثنائية الطارئة العاشـرة انظر
بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاريا ،كندا ،كولومبيا،
( ،)A/ES-10/PV. 38سأطرح على اجلمعية العامة مسألة ما إذا
كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،دومينيكا،
كان من املطلوب توفر أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني
اجلمهورية الدومينيكية ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا،
العتماد مشروع القرار  ،A/73/L.42وفقا ألحكام املادتني 83
أملانيا ،غانا ،اليونان ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،اهلند،
و  84من نظام الداخلي.
أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،كرييباس ،التفيا ،ليبرييا ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مالوي ،مالطة ،جزر مارشال ،املكسيك،
سنشرع اآلن يف البت يف مسألة ما إذا كان من املطلوب
ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،موناكو ،اجلبل األسود،
توفر أغلبيه ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني العتماد مشروع
ناورو ،هولندا ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
القرار .A/73/L.42
بريو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
أُجري تصويت مسجل.
رومانيا ،ورواندا ،سانت كيتس ونيفيس ،ساموا ،سان
مارينو ،وسنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
املؤيدون:
جنوب السودان ،إسبانيا ،السويد ،مجهورية مقدونيا
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،األرجنتني ،أذربيجان ،جزر
اليوغوسالفية السابقة ،توفالو ،.أوكرانيا ،اململكة املتحدة
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بليز ،بوليفيا
لربيطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة
(دولة  -القومية) ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروناي دار
األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو.
السالم ،تشاد ،الصني ،جزر القمر ،الكونغو ،كوبا،

جيبويت ،أكوادور ،مصر ،السلفادور ،إثيوبيا .وغامبيا املمتنعون عن التصويت:
وغرينادا وغواتيماال وغينيا وإندونيسيا وإيران (مجهورية
أرمينيا ،بوتان ،بوركينا فاسو ،كابو فريدي ،شيلي،
 اإلسالمية) والعراق واليابان واألردن وكازاخستانكوستاريكا ،كوت ديفوار ،فيجي ،غابون ،غينيا -
والكويت وقريغيزستان ولبنان وليبيا ومدغشقر وماليزيا
بيساو ،غيانا ،آيسلندا ،جامايكا ،كينيا ،مجهورية الو
وملديف ومايل وموريتانيا وموريشيوس واملغرب وموزامبيق
الدميقراطية الشعبية ،ليختنشتاين ،منغوليا ،نيبال،
وناميبيا ونيكاراغوا والنيجر ،نيجريياُ ،عمان ،باكستان،
نيوزيلندا ،النرويج ،باالو ،الفلبني ،سانت لوسيا ،سري
قطر ،االحتاد الروسي ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
النكا ،سويسرا ،تيمور  -ليشيت.
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،الصومال ،جنوب
حيث كانت نتيجة التصويت  75صوتا مؤيدا مقابل ،72
أفريقيا ،السودان ،سورينام ،اجلمهورية العربية السورية،
تايلند ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،أوغندا ،اإلمارات مع امتناع  26عضوا عن التصويت ،فقد قررت اجلمعية العامة
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أن اعتماد مشروع القرار  A/73/l.42يتطلب توفر ثلثي األعضاء الدويل وقرارات األمم املتحدة املتخذة هبذا الشأن .وأن على
إسرائيل أن متتنع عن القيام باألعمال العدائية واستخدام القوة
احلاضرين واملصوتني.
[بعد ذلك ،ابلغ وفد غواتيماال األمانة العامة بأنه كان حبق الشعب الفلسطيين .وعليها أن تتوقف فورا عن السياسات
واملمارسات الباطلة غري القانونية ،املتمثلة يف بناء املستوطنات
ينوي التصويت ضد ذلك]
اإلسرائيلية على أرض دولة فلسطني احملتلة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :قررت اجلمعية أن من
إن دولنا تدين بال حتفظ ،مجيع األعمال اإلرهابية أياً كان
املطلوب توفر أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني العتماد
مرتكبوها أو ضحاياها .كما ندين كل الدول واجلماعات واألفراد
مشروع القرار .A/73/L.42
اليت متارس اإلرهاب أو تتغاضى عنه أو حترض عليه .وإننا نؤمن
أعطي الكلمة اآلن للوفود اليت ترغب يف الكالم تعليال
بأنه ليس هناك أي مربر لألعمال اإلرهابية .وتدين دولنا أي
للتصويت قبل التصويت .وأود أن اذكر الوفود بأن تعليالت
يعرض أرواح املدنيني للخطر.
عمل من شأنه أن يثري العنف وأن ّ
التصويت تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تُديل هبا الوفود ونؤكد على ضرورة احرتام القانون الدويل حلقوق اإلنسان،
من مقاعدها.
والقانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك ما يتعلق حبماية املدنيني،
السيد المعلمي (اململكة العربية السعودية) :سيديت واختاذ اخلطوات املناسبة لكفالة سالمة املدنيني ورفاهيتهم،
الرئيسة ،يشرفين أن أحتدث أمامكم اليوم ،باألصالة عن اململكة وضمان املساءلة عن مجيع االنتهاكات.
العربية السعودية ،وبالنيابة عن مملكة البحرين ،ودولة اإلمارات
ونشري إىل بعض من قرارات األمم املتحدة ال ـ  500اليت
العربية املتحدة واجلمهورية اليمنية.
تدين إسرائيل ،ونذكر من ضمن ما ذكرت آخر هذه القرارات،
وأبدأ بالقول إننا نتفق متام االتفاق مع ما تقدم به زميلنا وهو القرار د إ 20/10-الصادر بشأن محاية السكان املدنيني
مندوب دولة الكويت ،نيابة عن جمموعة الدول العربية .وبصفتنا الفلسطينيني .إننا نطالب إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل،
بأن متتنع عن القيام باألعمال العدوانية ،وأن تتقيّد بااللتزامات
الوطنية ،فإن الدول األربع تود أن تضيف املالحظات التالية.
واملسؤوليات القانونية الواقعة على عاتقها .إننا نشجب أي
تشدد دولنا على أمهيه السالم الدائم والشامل يف الشرق أعمال من شأهنا أن تثري العنف وأن تعرض أرواح املدنيني
األوسط ،باعتباره خيارا اسرتاتيجيا إلهناء الصراع العريب اإلسرائيلي للخطر .وندعو مجيع اجلهات الفاعلة إىل كفالة احلفاظ على
على أساس حل الدولتني ،وفقا للمرجعيات الدولية ،ومبادره الطابع السلمي لالحتجاجات ،وإننا نشجب أيضاً إطالق
السالم العربية لعام  ،2002اليت تتطلب قيام الدولة الفلسطينية القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية ،كما ندعو
على حدود الرابع من حزيران/يونيه  ،1967وعاصمتها القدس إىل اختاذ خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم إلطالق النار
الشريف ،وعودة الالجئني ،وإهناء االحتالل اإلسرائيلي جلميع يتم التقيد به متاما.
األراضي العربية ،مبا فيها اجلوالن العريب السوري واألراضي
أن إسرائيل ،ومنذ العام  1947وحىت وقتنا احلايل مل حترتم
اللبنانية.
قراراً دولياً وال قانوناً أخالقياً وال إنسانياً ،بل إهنا استمرت يف
وتؤكد دولنا على أن التوصل إىل حل دائم للنزاع الفلسطيين انتهاك القرارات الدولية وخاصة قرارات اجلمعية العامة املوقرة،
اإلسرائيلي ال ميكن أن يتم إال بالوسائل السلمية ،وفقا للقانون وقرارات جملس األمن؛ دون أدىن اعتبار أو احرتام هلذه املنظمة
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اليت هي عضو فيها ،وال لإلرادة الدولية اليت تدين انتهاكاهتم يف
حق الفلسطينيني .لذلك ،فإن دولنا األربع سوف تصوت ضد
مشروع القرار A/73/L.42؛
خاص ًة وأن القرار من شأنه أن يوفّر غطاء شرعي النتهاكات
يقوض فرص حتقيق السالم
إسرائيل يف حق الفلسطينيني ،وأن ّ
الذي ننشده مجيعاً من أجل التوصل إىل حل الدولتني .وأن
هذا القرار سوف يصرف النظر عن القضية األساسية اليت
نواجهها وهي االحتالل واالستيطان واحلصار ،هذه هي عناصر
القضية الرئيسية اليت نواجهها يف فلسطني ،ويف غزة ،ويف الضفة
الغربية ،ويف القدس الشريف؛ وال ينبغي لنا أن نصرف انتباهنا
أو اهتمامنا إىل أي شيء سوى إزالة هذه العراقيل اليت تقف يف
وجه السالم .نرجو ونأمل من مجيع الدول األعضاء التصويت
ضد مشروع القرار املطروح أمامكم.

السيد خوشرو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :آخذ الكلمة لشرح موقفنا بشأن مشروع القرار
 A/73/L.42املعنون “أنشطة محاس وغريها من اجلماعات
املقاتلة يف غزة”.
يستند مشروع القرار إىل اخلداع ،ألنه يتجاهل متاما السبب
األساسي للنزاع  -وهو احتالل إسرائيل غري القانوين املستمر
منذ عقود لفلسطني .إن هذا االحتالل ال يزال هو حمور مجيع
النزاعات يف الشرق األوسط .إنه املصدر الرئيسي ملمارسات
إسرائيل الوحشية جتاه الشعب الفلسطيين على مدى أكثر من
سبعة عقود .إنه السبب اجلذري الستمرار انتهاك حقوق اإلنسان
األساسية للفلسطينيني وغريهم من العرب الذين يرزحون حتت
االحتالل اإلسرائيلي .وميثل السبب الرئيسي للمعاناة والظلم
املفروضني على الفلسطينيني ،مما أدى إىل تشريد ما يقرب ٦
ماليني الجئ .وهلذا السبب ،يعاين الفلسطينيون ،املسلمون
واملسيحيون على حد سواء ،من حالة هي مبثابة تطهري عرقي.

A/73/PV.47

احلصار غري املشروع والال إنساين املفروض جعل غزة سجنا
مكشوفا غري صاحل للسكن فيه ،جرى تصميمه كي يكون
غري مستدام للحياة البشرية .ومتثل احلالة عقابا مجاعيا ضخما
وحقيقيا لسكان غزة بأكملهم ،مبن فيهم النساء واألطفال .إنه
جرمية حرب.
ومن أحدث األفعال الوحشية اليت ارتكبتها إسرائيل ُ
قتل
أكثر من  ١٦٠فلسطينيا وإصابة آالف آخرين خالل مسرية
العودة الكربى السلمية يف غزة .والواقع اآلخر القائم على أرض
الواقع الذي يتجاهله مشروع القرار متاما وبصورة متعمدة هو
استمرار األنشطة االستيطانية غري القانونية يف األرض الفلسطينية،
األمر الذي ال يشكل انتهاكا صارخا التفاقية جنيف الرابعة
فحسب ،بل أيضا جرمية من جرائم احلرب .عالوة على ذلك،
فإن ما تسمى مبشاركة إسرائيل يف عملية السالم هي جمرد غطاء
للتسرت على سياستها املتمثلة يف العدوان والتوسع .ونفذ نظام
االحتالل اإلسرائيلي كل هذا االزدراء بسهولة يشجعه على
ذلك التغريات اليت طرأت على املشهد السياسي يف الواليات
املتحدة وأدت إىل االعرتاف بالقدس عاصمة ملا يسمى إسرائيل
ونقل سفارهتا إىل القدس.
كما تواصل إسرائيل اإلنكار التام ألي حق للفلسطينيني
يف تقرير املصري .وانعكسهذا يف قانون يهودية الدولة العنصري
الذي مت سنه مؤخرا .باإلضافة إىل ذلك ،اختذت تدابري غري
مسبوقة نظام لتسريع هتويد القدس ،وتغيري تركيبتها الدميوغرافية
وهويتها الدينية والثقافية ،والقضاء على الوجود الفلسطيين
واملسيحي واإلسالمي يف املدينة املقدسة.
ومت اختاذ مجيع التدابري السالفة الذكر بينما كان جملس
األمن خيفق يف النهوض مبسؤولياته لوضع حد لالحتالل غري
الشرعي واملأساة القائمة منذ عقود طويلة.

واألسوأ من ذلك ،أن ميلوين فلسطيين تقريبا يعيشون يف
هذا الفشل هو نتيجة مباشرة للدعم املستمر واملطلق
قطاع غزة يف ظل احلصار اخلانق الذي تفرضه إسرائيل .إن من جانب الواليات املتحدة لكل سياسات وممارسات النظام
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اإلسرائيلي .وتشجع هذه السياسات النظام على االستمرار
يف سياساته غري القانونية وممارساته الالإنسانية ضد الشعب
الفلسطيين ،يف انتهاك واضح للقانون الدويل ،والقانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وقرارات األمم
املتحدة ،واألهم من ذلك ،مبدأ اإلنسانية.
ميثل تقدمي مشروع القرار مثاال آخر على دعم الواليات
املتحدة لرواية إسرائيل فيما خيص الصراع ،وتربير عدواهنا على
الفلسطينيني .إن مشروع القرار حماولة خادعة لتحويل انتباه
اجملتمع الدويل عن األسباب اجلذرية للصراع يف الشرق األوسط،
أي احتالل األراضي الفلسطينية .ترمي مبادرة الواليات
املتحدة إىل تقويض الدعم الدويل املستمر والقوي إلحقاق
قضية فلسطني .وهي حتاول جتاهل قرارات األمم املتحدة ذات
الصلة ،اليت اعتمدت على مدى عقود دعما لإلعمال الكامل
حلقوق الفلسطينيني .لذلك ،فمشروع القرار ال يستهدف حركة
محاس فحسب ،بل ويستهدف أيضا تعددية األطراف والدعم
طويل األمد الذي تقدمه املنظمة والدول األعضاء فيها للشعب
الفلسطيين.
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القرار املشوه هذا سيزيد من جرأة النظام اإلسرائيلي على مواصلة
احلصار الوحشي املفروض على غزة منذ سنوات ،مما يزيد من
تفاقم األزمة اإلنسانية املريعة بالفعل هناك .كما أنه سيبعث
برسالة خاطئة وحمبطة جدا للفلسطينيني ،وخاصة يف قطاع غزة.
يف اخلتام ،أود أن أكرر التأكيد على أنه ال ميكن حتقيق
السالم يف الشرق األوسط عن طريق اإلكراه أو الرتهيب أو
السياسات التمييزية أو االنتقائية .إن إدانة الكفاح املشروع
للفلسطينيني ضد االحتالل غري قانونية وغري مشروعة وختلو من
احلكمة السياسية ،وهي بالتايل غري مقبولة.
إن أي حل لألزمة يتطلب إهناء االحتالل واستعادة مجيع
احلقوق غري القابلة للتصرف للفلسطينيني ،مبا يف ذلك حقهم
يف العودة ،وتقرير املصري وإقامة دولتهم فلسطني املستقلة القابلة
للبقاء ،والقدس الشريف عاصمة هلا .وعلى الرغم من كل
األعمال الوحشية واملتهورة اليت ترتكبها إسرائيل ،إىل جانب
الدعم الثابت ،وخطط ومؤامرات الواليات املتحدة يف هذا
الصدد ،فإننا على ثقة من أن مجيع هذه احلقوق سوف تتحقق
وأن قوة املنطق سوف تسود على منطق القوة.

ترفض مجهورية إيران اإلسالمية رفضا قاطعا مشروع
القرار .سنصوت ضده وحنث مجيع الدول األعضاء على
أن حتذو حذونا وترفض بوضوح اعتماده .حنن نعرتف حبركة
محاس كحركة مقاومة مشروعة تقاتل من أجل حترير األرض
الفلسطينية من االحتالل األجنيب .وحركة محاس جزء ال يتجزأ
من الشعب الفلسطيين وتدافع عن املدنيني الفلسطينيني ضد
فالسالم الشامل والعادل والدائم يف الشرق األوسط يستند
العدوان العسكري اإلسرائيلي .هذا بكل املقاييس هو حق
على أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة مبا يف ذلك قرار
طبيعي ومشروع مبوجب القانون الدويل.
جملس األمن  )2016( 2334ومبدأ األرض مقابل السالم
وعالوة على ذلك ،قامت حركة محاس يف السنوات وخريطة الطريق ،ومبادرة السالم العربية ،اليت تبنتها مجيع الدول
األخرية باستمرار بدور هام ومسؤول يف احلفاظ على األمن العربية يف قمة بريوت يف عام  .2002واليت نصت على أن
يف قطاع غزة ،وظلت ملتزمة بعناصر اتفاق وقف إطالق النار حتقيق السالم مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها ،جيب أن
لعام  .2014لذلك ،فإن اعتماد أي قرار ضد حركة محاس ،يسبقهما إهناء احتالهلا لألراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ
لن خيدم إال مصاحل نظام االحتالل .كما أن اعتماد مشروع عام  ،1967ونؤكد من جديد دعمنا للحل القائم على دولتني
السيد العتيبي (الكويت) :بالنيابة عن اجملموعة العربية،
أطلب من مجيع الدول األعضاء التصويت ضد مشروع القرار
 ،A/73/L.42الذي سنصوت عليه بعد قليل ألننا نعتقد بأنه
يصرف االنتباه عن األسباب اجلذرية للقضية الفلسطينية ويسهم
يف كسر التوافق الدويل حوهلا.
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إسرائيل وفلسطني اللتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن
داخل حدود معرتف هبا على أساس حدود ما قبل .1967
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن يف
مشروع القرار  ،A/73/L.42املعنون “أنشطة محاس واجلماعات
املسلحة األخرى يف غزة” .طلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:

A/73/PV.47

غامبيا ،غينيا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،األردن ،كازاخستان ،الكويت ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليبيا ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،قطر،
االحتاد الروسي ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
سرياليون ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،السودان ،سورينام،
اجلمهورية العربية السورية ،تونس ،تركيا ،اإلمارات العربية
املتحدة ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

ألبانيا ،أندورا ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا،
جزر البهاما ،بلجيكا ،بليز ،البوسنة واهلرسك ،الربازيل،
بلغاريا ،كابو فريدي ،كندا ،شيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،املمتنعون عن التصويت:
كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،دومينيكا،
أفغانستان ،أنغوال ،أرمينيا ،بربادوس ،بوتان ،بوركينا
اجلمهورية الدومينيكية ،إريرتيا ،إستونيا ،فيجي ،فنلندا،
فاسو ،الكامريون ،كوت ديفوار ،إكوادور ،السلفادور،
فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غواتيماال ،هاييت،
غينيا االستوائية ،إثيوبيا ،غابون ،غانا ،غرينادا ،غينيا
هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا،
 بيساو ،غيانا ،اهلند ،كينيا ،منغوليا ،نيبال ،الفلبني،جامايكا ،اليابان ،كرييباس ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالوي ،مالطة ،جزر
سري النكا ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،تونغا ،ترينيداد
مارشال ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو،
وتوباغو ،أوغندا ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،فانواتو
اجلبل األسود ،ناورو ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،باالو،
رفض مشروع القرار  A/73/L.42بأغلبية  87صوتا مقابل
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،سانت  57صوتا ،مع امتناع  33عضوا عن التصويت.
[بعد ذلك ،أبلغ وفدا أفغانستان وجنوب السودان األمانة
كيتس ونيفس ،سان مارينو ،صربيا ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
العامة أهنما كانا يعتزمان التصويت معارضني].
سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب السودان ،إسبانيا،
السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل إعطاء الكلمة للوفود
توفالو ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الراغبة يف تعليل التصويت بعد التصويت ،هل يل أن ّ
أذكر الوفود
الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي
بأن تعليالت التصويت حمددة بعشر دقائق وينبغي أن تديل هبا
املعارضون:
الوفود من مقاعدها.
اجلزائر ،أذربيجان ،البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،دولة
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :إن مشروع
بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،بروين دار السالم ،قرار اليوم ،الوارد يف الوثيقة  ،A/73/L.42يتيح فرصة للعودة عن
الصني ،جزر القمر ،الكونغو ،كوبا ،جيبويت ،مصر ،اخلطأ .وقد أتاح مشروع القرار الذي اقرتحته الواليات املتحدة
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9/19

A/73/PV.47

وبدعم من حتالف عاملي لألمم املتحدة فرصة أخرى إلدانة حركة
محاس أخريا.
ونشكر الواليات املتحدة والسفرية هيلي على وقوفهما مع
احلق ،وحنن فخورون بأن أكثرية من الدول األعضاء دافعت
عن احلقيقة واختذت موقفا أخالقيا بإدانة محاس بسبب أعماهلا
اإلرهابية اليت ال تتوقف.
لقد حققنا األكثرية اليوم .وكان ميكن لتلك األكثرية أن
تصل إىل األغلبية لو مل يتم اختطاف التصويت باستخدام
خطوة إجرائية سياسية .وكان بوسعنا جعل محاس تقف أمام
العدالة بصوت واحد قوي شجاع .وينبغي للدول األعضاء اليت
صوتت معارضة ملشروع القرار أن ختجل من نفسها .وأطلب
من تلك البلدان أن تنتظر حىت يتعني عليها أن تتعامل فيه مع
اإلرهاب على أراضيها .إن صمت هذه البلدان يف مواجهة الشر
يكشف عن وجهها احلقيقي ويبني لنا مع أي جانب تقف -
اجلانب الذي ال يبايل حبياة اإلسرائيليني والفلسطينيني األبرياء
يب محاس .إن من يؤيدون اإلرهاب
الذين يسقطون ضحايا إلرها ّ
اليوم سيُضطرون ملواجهة عواقبه املميتة غدا.

06/12/2018

السكنية اإلسرائيلية ،متعمدين استهداف املدنيني .ويف تشرين
الثاين/نوفمرب ،أطلقت محاس قرابة  ٥٠٠صاروخ على إسرائيل
خالل فرتة يومني .إن محاس ترتكب جرمية حرب مزدوجة
بإطالقها للصواريخ من األحياء الفلسطينية يف غزة مباشرة على
التجمعات السكنية املدنية اإلسرائيلية .وقد شيدت محاس
حوايل  ٤٠نفقا ألغراض إرهابية للتسلل إىل البلدات اإلسرائيلية
احلدودية الختطاف وقتل اإلسرائيليني .وجنحنا يف كشف وحتييد
 ١٥نفقا خالل هذا العام وحده ،وكان آخرها يف تشرين األول/
أكتوبر .ونفذت محاس مئات التفجريات االنتحارية وحوادث
إطالق النار والطعن ،ما أسفر عن مقتل وجرح آالف األبرياء.
ونظمت أعمال شغب عنيفة ال هناية هلا مبحاذاة السياج األمين
بني إسرائيل وغزة ،ساعية إىل غزو واجتياح إسرائيل ،وهي تشجع
الشبان الفلسطينيني على إطالق أشياء مشتعلة باجتاه إسرائيل.

إن عناصر محاس يستغلون سكان غزة  -إخواهنم وأخواهتم
الفلسطينيني  -كدروع بشرية ،وهو نشاط مؤسف وغري قانوين
على حد سواء .ومحاس حترم شعبها من حقوقه اإلنسانية
األساسية وتسرق مساعدات إنسانية بباليني الدوالرات ،ممولة
من الضرائب اليت يدفعها مواطنو الدول األعضاء يف األمم
نثين على األطفال يف إسرائيل  -يف سديروت ونتيفوت املتحدة ،لتمويل طموحاهتا اإلرهابية .وال تفوت محاس يوما
وأشكلون  -الذين يتحملون بشجاعة املخاطر اليت ال ميكن دون أن تنكر حق إسرائيل يف الوجود يف حد ذاته.
تصورها لسقوط الصواريخ .وحنن نفكر يف سكان غزة كذلك؛
كما أن محاس تنتهك القانون الدويل انتهاكا صارخا
فهم يستحقون مستقبال أكثر إشراقا ،وليس مستقبال يسيطر مبواصلة احتجاز أربعة شبان إسرائيليني كانت قد أخذهتم رهائن.
عليه نظام من اإلرهابيني .إن العامل لن يلتزم الصمت إىل أن ويف عام  ،٢٠١٤اختطفت محاس وقتلت أورون شاؤول ،وهدار
توقف محاس طرقها العنيفة وغري القانونية .وقد حان الوقت غولدن .كما حتتجز محاس أفراهام منغيستو وهشام السيد ،ومها
لذلك .وتعلم مجيع الدول األعضاء يف هذه القاعة ،سواء شابان إسرائيليان يعانيان من أمراض عقلية .وترفض محاس
اختارت االعرتاف بذلك أم ال ،أن محاس منظمة إرهابية تقدمي أي دليل على أن هؤالء الرجال ال يزالون على قيد احلياة
وال تسمح بزيارات اللجنة الدولية للصليب األمحر هلم .إن األمم
إسالمية متطرفة تكرس جهودها لتدمري إسرائيل.
املتحدة ملزمة قانونيا وأخالقيا بضمان عودة أبنائنا.
فعلى مدى السنوات الـ  ١٣املاضية ،منذ أن انسحبت
وعلى الرغم من أن محاس تنتهك القانون الدويل انتهاكا
إسرائيل متاما من قطاع غزة وسيطرت عليه محاس بعنف ،أطلق
إرهابيو محاس أكثر من  ١٣ ٠٠٠صاروخ على التجمعات صارخا ،فإن قيادهتا متلك اجلرأة ألن تشكو إسرائيل لدى األمم
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املتحدة .ففي األسبوع املاضي ،بعث زعيم محاس إمساعيل هنية
برسالة إىل األمم تسلمت مجيع الدول األعضاء نسخا منها،
يدين فيها إسرائيل ويدعو إىل املزيد من العنف .هل اتصل
إمساعيل هنية بكم ،السيدة الرئيسة؟ إنه الرجل الذي أثىن على
أسامة بن الدن ،ووصفه بأنه جماهد .ويديه ُمضبة بدماء عدد
ال حيصى من األرواح الربيئة .وال يوجد فرق بني شر محاس
ووحشية تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام أو تنظيم
القاعدة أو مجاعة بوكو حرام .فكل هذه املنظمات أخذت على
عاتقها ترويع األبرياء.

A/73/PV.47

محاس الستخدامها العشوائي للنريان الصاروخية وغريها من
األسلحة ضد اجملتمعات واملدنيني اإلسرائيليني .وتؤيد اململكة
املتحدة حتقيق السالم الشامل بني الطرفني وتدعو إليه ،وفقا
لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

إن مشروع القرار يوضح جبالء أن مجيع أعمال العنف
ضد املدنيني غري مقبولة .وتدعو اململكة املتحدة مجيع اجلهات
الفاعلة إىل ممارسة ضبط النفس واالمتناع عن أي أعمال عنف
أخرى .إن للفلسطينيني احلق يف املشاركة يف االحتجاج السلمي
وإلسرائيل احلق يف الدفاع عن نفسها ،ولكن ينبغي أن تستخدم
اليوم ،وإذ حيتفل الشعب اليهودي مبعجزة احلانوكا (عيد ضبط النفس يف استخدام الذخرية احلية .ويساورنا قلق بالغ
التدشني) ،اختذت أكثرية من الدول األعضاء موقفا أخالقيا .إزاء اإلصابات يف كال اجلانبني ،مبا يف ذلك عدد القتلى من
فقد أيدت مشروع القرار ،وأدانت محاس بشكل قاطع .الفلسطينيني يف هذا العام.
واختارت دول أخرى التصويت معارضة ملشروع القرار .وجلس
وجيب على محاس أن تقرر ما إذا كانت على استعداد
البعض بشكل سليب على اهلامش يف حماولة ألن يبدوا حمايدين أو للقبول مببادئ اجملموعة الرباعية واالنضمام إىل جهود السالم
موضوعيني .وألكن واضحا :ال يوجد شيء هنا يسمى حياد .أم أهنا ستواصل استخدام اإلرهاب ،بكل العواقب املرتتبة على
وال يوجد شيء يسمى “كال اجلانبني” .وال توجد مساواة من ذلك بالنسبة للسكان يف غزة وإسرائيل .وبالتايل ،فإننا نؤيد متاما
الناحية األخالقية .فثمة منظمة إرهابية هتدد املدنيني وتنتهك دعوة مشروع القرار إىل اختاذ خطوات ملموسة صوب حتقيق
القانون انتهاكا صارخا ،ومثة دولة حتميه .واليوم ،قامت أغلبية املصاحلة بني الفلسطينيني ،وإىل اختاذ خطوات حمددة حنو إعادة
اجملتمع الدويل بفضح محاس؛ وغض آخرون الطرف عنها .ولن توحيد قطاع غزة والضفة الغربية حتت حكم السلطة الفلسطينية
يطول الوقت حىت تتوقف كل دول العامل عن إدارة ظهورها وكفالة أدائها لوظائفها على حنو فعال يف قطاع غزة .ونرحب
آلالف الفلسطينيني واإلسرائيليني الذين يسقطون ضحايا باجلهود اليت تبذهلا مصر ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص
لإلرهاب ،وتعرب أخريا بوضوح وعلى حنو ال لبس فيه عن لعملية السالم يف الشرق األوسط واجملتمع الدويل األوسع نطاقا
إدانتها حلماس.
جتاه حتقيق ذلك اهلدف.
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
تؤيد اململكة املتحدة تعليل التصويت الذي سيديل به بعد قليل
ممثل النمسا باسم االحتاد األورويب .وسنديل بالبيان التايل بصفتنا
الوطنية.
صوتت اململكة املتحدة مؤيدة ملشروع القرار ،A/73/L.42
ونشكر الواليات املتحدة على عرضه ،ألن من الصواب إدانة
1841583

وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء احلالة اإلنسانية املرتدية يف غزة.
وجيب أن تكون األولوية الفورية للتخفيف من حدة التوتر وجتنب
اندالع نزاع آخر .ونتوقع من محاس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل
أال يدخروا وسعا ملنع املزيد من التصعيد .وقد أجرينا مناقشات
متكررة مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن احلاجة
إىل التخفيف من القيود املفروضة على غزة .وترحب اململكة
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املتحدة باجلهود اليت بُذلت مؤخرا لتحسني احلالة اإلنسانية،
ولكن ما زال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به .إن من حق
شعب إسرائيل وسكان غزة العيش من دون خوف مستمر على
أمنهم .وللشعبني كليهما احلق يف العيش بأمان ويف سالم.
وجيب اختاذ خطوات عاجلة ملعاجلة األسباب األساسية
للنزاع.

06/12/2018

إن االحتاد األورويب مقتنع حقا بأن حتقيق حل الدولتني على
أساس حدود عام  ،١٩٦٧والقدس عاصمة للدولتني ،والذي
يليب االحتياجات األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية والتطلعات
الفلسطينية إلقامة الدولة والسيادة ،وينهي االحتالل وحيل
مجيع املسائل املتعلقة بالوضع النهائي ،وفقا لقراري جملس األمن
 )٢٠٠٩( ١٨٦٠و  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤واالتفاقات السابقة،
هو السبيل الواقعي والعملي الوحيد إلهناء النزاع وحتقيق السالم
العادل والدائم .وسيواصل االحتاد األورويب العمل صوب حتقيق
هذه الغاية مع الطرفني وشركائه اإلقليميني والدوليني.

وحنتاج اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،إىل عملية سياسية
توفر احلل القائم على وجود دولتني ،استنادا إىل املعايري الراسخة
اليت ما فتئت اململكة املتحدة تعتربها اإلطار العملي الوحيد
واالحتاد األورويب يشعر بقلق عميق إزاء احلالة يف غزة.
لتحقيق سالم عادل ودائم .ولذلك ،فإن اململكة املتحدة كانت
ستصوت لصاحل مشروع القرار اآلخر بشأن هذه املسألة ،لو مت ففي غزة مليوين شخص يعانون من أجل الوصول إىل اخلدمات
تقدميه .وال تزال اململكة املتحدة ملتزمة بالعمل مع كال الطرفني ،األساسية وإمدادات كافية من املياه والكهرباء .واألوضاع
فضال عن الشركاء اإلقليميني والدوليني ،دعما لذلك اهلدف .اإلنسانية مزرية .ونشيد جبهود املنسق اخلاص لعملية السالم
يف الشرق األوسط ،نيكوالي مالدينوف ،للتخفيف من خطر
السيد كيكرت (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
حدوث املزيد من التدهور وحتسني احلالة اإلنسانية.
أديل هبذا البيان باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ،الذي
وبشكل أعم ،يود االحتاد األورويب أن يعرب عن دعمه
أيدته اململكة املتحدة لتوها .يؤيد هذا البيان البلدان املرشحة
لالنضمام ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا واجلبل األسود جلميع اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين ،ال سيما وكالة األمم
ً
وصربيا وألبانيا؛ وبلد عملية حتقيق االستقرار واالنتساب واملرشح املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
احملتمل ،البوسنة واهلرسك؛ وبلد الرابطة األوروبية للتجارة احلرة (األونروا) .إن مساعدة األونروا لالجئني الفلسطينيني هي عامل
ليختنشتاين ،العضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية؛ وكذلك لالستقرار يف غزة واملنطقة .وجيب أن تكون األولوية الفورية
للتخفيف من حدة التوترات وجتنب نشوب نزاع آخر يف غزة.
أوكرانيا.
ونتوقع من سلطات األمر الواقع يف غزة أن تبذل قصارى جهدها
وإذ نكرر التأكيد على أن االحتاد األورويب يؤيد مشروع
ملنع املزيد من التصعيد .وحيث االحتاد األورويب كل اجلهات
القرار  ،A/73/L.42بشأن أنشطة محاس واجلماعات املسلحة
الفاعلة املعنية على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس
األخرى يف غزة ،أود التأكيد والتشديد مرة أخرى على االلتزام
لتجنب املزيد من اخلسائر يف األرواح ومنع أي تصعيد وعدم
القوي واملستمر من جانب االحتاد األورويب باملعايري املتفق عليها
اللجوء إىل أعمال العنف أو استغالل املظاهرات السلمية ألي
دوليا من أجل سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط ،استنادا إىل
غرض آخر.
القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة واالتفاقات
ويف حني نذكر حق إسرائيل يف الدفاع عن النفس ،فإننا
السابقة .وأي خطة سالم ال تعرتف بتلك املعايري املتفق عليها
نتوقع من السلطات اإلسرائيلية أن تلتزم متاما مببدأي الضرورة
دوليا حمكوم عليها بالفشل.
12/19

1841583

06/12/2018

والتناسب يف استخدامها للقوة .وال غىن عن عودة السلطة
الفلسطينية إىل قطاع غزة من أجل حتسني الظروف واألوضاع
اإلنسانية بشكل دائم .مع ذلك ،ولضمان حتقيق نتائج دائمة،
فإن إحداث تغيري جوهري يف الوضع يف غزة أمر بالغ األمهية.
وجيب أن يشمل ذلك إهناء سياسة اإلغالق اإلسرائيلية وفتح
املعابر بالكامل ،مع معاجلة الشواغل األمنية املشروعة إلسرائيل.
وسيواصل االحتاد األورويب دعم جهود األمم املتحدة
واملساعي املصرية الرامية إىل إعادة توحيد غزة والضفة الغربية
حتت سلطة فلسطينية شرعية واحدة .كما سيستمر االحتاد
األورويب يف العمل مع شركائه واإلسرائيليني والفلسطينيني،
ومع اجلهات الفاعلة اإلقليمية واجملموعة الرباعية املعنية بالشرق
األوسط ،حتقيقا لتلك الغاية .وهناك حاجة ملحة الستعادة
األفق السياسي .ولذلك ،ارتفع صوت االحتاد األورويب والدول
األعضاء فيه خالل األشهر األخرية للتأكيد من جديد على
موقفها املوحد والراسخ يف دعم حل الدولتني ،واعتبار القدس
عاصمة للدولتني يف املستقبل.

A/73/PV.47

نص مشروع القرار ،يف رأينا ،ليس قويا مبا فيه الكفاية
يف ما يتعلق مببدأ حل الدولتني باعتباره هدفنا االسرتاتيجي.
واإلشارات الواردة يف النص إىل متطلبات القانون الدويل
وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،يف رأينا ،ضعيفة جدا يف
هذا الصدد .والنرويج تؤيد العمل الذي تقوم به مصر من أجل
املصاحلة والتقارب بني الفصائل الفلسطينية .إن مشروع القرار،
كما نراه ،غري واضح فيما يتعلق باملتطلبات األساسية حلكومة
الوحدة الوطنية الفلسطينية ،على النحو املعرب عنه يف معايري
اجملموعة الرباعية.
وستواصل النرويج عملها كرئيس للجنة االتصال املخصصة
لتنسيق املساعدات الدولية املقدمة إىل لفلسطينيني من أجل
حتقيق استقرار الوضع يف غزة ،وتعزيز الدعم الدويل للسلطة
الفلسطينية ،وزيادة اجلهود اإلنسانية يف غزة.

السيد ساندوفال منديوليا (املكسيك) (تكلم باإلسبانية):
صوتت حكومة املكسيك لصاحل مشروع القرار ،A/73/L.42
ألهنا تدين بشكل قاطع مجيع أشكال العنف املرتكبة ضد
السيد الرويعي (البحرين) :تؤكد مملكة البحرين على موقفها السكان املدنيني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية من قبل
الثابت والداعم للشعب الفلسطيين الشقيق ولكافة اجلهود الرامية أي جهة ويف مجيع األحوال ،فضال عن مجيع أشكال ومظاهر
إىل حتقيق سالم عادل وشامل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،األعمال اإلرهابية.
والذي يؤدي إىل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
واملكسيك تؤيد استئناف احلوار ،من أجل التوصل إىل
القدس الشرقية ،وفقا ملبادرة السالم العربية ،ومبادئ حل الدولتني حل عادل ودائم على أساس حل الدولتني ،الذي ميكن إسرائيل
وقرارات الشرعية الدولية واألمم املتحدة ذات الصلة.
وفلسطني من العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعرتف هبا
وإن مملكة البحرين تشدد على إدانتها ورفضها جلميع دوليا ،وفقا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة.
أشكال العنف والتطرف واالعتداءات واإلرهاب ضد املدنيني،
السيد نغوين (فييت نام) (تكلم باإلتكليزية) :تقدر فييت
أيا كانت أسباهبا ودوافعها ،وتؤكد على ضرورة احرتام القوانني نام أميا تقدير وتؤيد مجيع اجلهود اليت يبذهلا اجملتمعان الدويل
واملواثيق الدولية ذات الصلة.
واإلقليمي للمضي قدما بعملية السالم يف الشرق األوسط من

السيد هاتريم (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :صوتت أجل السالم واالستقرار والتعاون والتنمية يف املنطقة .ونرى أن
النرويج لصاحل مشروع القرار  A/73/L.42وتود أن تقدم تعليال الصراع ال ميكن تسويته إال من خالل املفاوضات السلمية الرامية
إىل إجياد حل شامل وعادل ،على أساس قرارات جملس األمن
للتصويت.
1841583
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ذات الصلة ،واحرتام احلقوق األساسية للشعب الفلسطيين من جانب القوات اإلسرائيلية ،وال سيما استخدام الذخائر
واحلقوق املشروعة جلميع البلدان يف العيش جنبا إىل جنب يف وأسلحة احلرب أداة للقمع املتظاهرين ال ُع ّزل.
سالم وأمن.
ويف اخلتام ،ترفض شيلي أي ربط أو حماولة للربط بني
ونأسف ألنه مل يكن يف وسعنا التصويت لصاحل مشروع اإلرهاب والشعب الفلسطيين كله .فبلدنا يستضيف أكرب عدد
القرار  A/73/L.42بشأن أنشطة محاس واجلماعات املسلحة من الفلسطينيني خارج الشرق األوسط .ويف ذلك الصدد،
األخرى يف غزة .ويف الوقت نفسه ،نكرر موقفنا الثابت املتمثل تعرب شيلي عن امتناهنا إلسهام اجلالية الفلسطينية يف حتقيق
تنمية بلدنا وتقدمه.
يف إدانة مجيع أعمال اإلرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

السيدة يانيث لوثا (إكوادور) (تكلمت باإلسبانية) :امتنع
السيد سكوكنك تابيا (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :لقد
صوتت حكومة شيلي مؤيدة ملشروع القرار  A/73/L.42ونود وفد بلدي عن التصويت ،وأود أن أديل بالبيان التايل تعليال
للتصويت.
توضيح موقفنا بشأن هذه املسألة.
بصفتنا دولة عضوا ،فإن علينا واجبا ومسؤولية إزاء دعم
اجلهود الدبلوماسية واإلقليمية والدولية بني األطراف لضمان
إحراز تقدم حنو حل سياسي وهنائي وعادل جلميع األطراف
فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط وقضية فلسطني .وجيب أن
يستند حل كهذا إىل وجود دولتني  -فلسطني وإسرائيل  -بوصفه
السبيل الوحيد لتحقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط.

تعرب شيلي جمددا عن تأييدها الكامل وغري املشروط
للقرار ( ١٨١د )3-الذي قرر اجملتمع الدويل مبوجبه إنشاء
دولتني  -إحدامها عربية واألخرى يهودية .وعليه ،تعرتف شيلي
وحتافظ على عالقات دبلوماسية مع كل من دوليت إسرائيل
وفلسطني .ونؤكد أيضا أن حق كليهما يف بقائهما بوصفهما
دولتني مستقلتني دميقراطيتني ويف تعايش سلمي داخل حدود
آمنة ومعرتف هبا دوليا ،جيب التوصل إليه من خالل املفاوضات
وقد أعادت إكوادور تأكيد دعمها الكامل لروح وطابع
الثنائية بني الطرفني.
قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة ،ال سيما القرار
وبالنسبة لبلدنا ،فال نرى سببا أو سياقا ميكنهما تربير  )٢٠١٦( ٢٣٣٤ومجيع املبادرات اليت اقرتنت بعملية احلوار
األعمال اإلرهاب .ونؤكد جمددا أيضا أنه جيب أن تفي التدابري والتفاوض بني إسرائيل وفلسطني .وترى إكوادور أنه ال ينبغي أن
اليت اختذهتا الدول ملكافحة اإلرهاب بااللتزامات الناشئة عن تقتصر احلالة يف الشرق األوسط وقضية فلسطني على إدانة محاس
القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة .وتدعو شيلي إىل وحدها ،وأهنا تتطلب إجياد حل سلمي تفاوضي عاجل هلا.
تكثيف اجلهود الرامية إىل التوصل إىل سالم دائم .وتدعو السلطة
وختاما ،تدين إكوادور األعمال اإلرهابية جبميع صورها،
الفلسطينية أيضا إىل العودة إىل غزة دون إبطاء .وحنث إسرائيل وتعيد جمددا دعوهتا إىل وقف أعمال العنف أيا كان مصدرها.
على رفع القيود املشددة املفروضة على املواطنني الفلسطينيني
السيد بالنشارد (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :تعد إدانة
يف غزة وحتسني الظروف املعيشية الصعبة اليت تؤثر على حياة
جمموعة من البلدان اليوم لدور محاس يف استمرار البؤس يف غزة
مليوين شخص يف تلك األراضي .وندين مجيع أعمال االستفزاز
وكذلك اخلطر الذي تشكله على إسرائيل خطوة إجيابية .وما زلنا
والعنف اليت تسبب الضرر للسكان املدنيني على كال اجلانبني
نرى اليوم أن هناك فرصة التباع هنج أكثر مشوال إزاء هذه املسألة
قبل كل شيء .ونشعر باألسف لالستخدام غري املتناسب للقوة
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يف اجلمعية العامة ،ولكننا نعلم مجيعا أن جمرد التصويت وإصدار وستواصل أيرلندا ،إىل جانب شركائها يف االحتاد األورويب،
القرارات ليسا حال للنزاع .فلنغتنم هذه الفرصة لكي نشجع كال العمل مع الطرفني وشركائها اإلقليميني والدوليني ألجل حتقيق
اجلانبني على استئناف املفاوضات املباشرة والعمل على حتقيق تلك الغاية.
السالم الدائم لشعبيهما .وما تزال كندا ملتزمة هبدف حتقيق
وبوصفنا بلدا عاىن من النزاعات ومتكن من التغلب عليها
سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك إنشاء وتوطيد عملية سالم ناجحة بفضل الدعم الدويل الفعال،
دولة فلسطينية تعيش جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مع إسرائيل .ال تزال أيرلندا تأمل يف التغلب على االنقسامات والعداءات

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية قد الطويلة األمد .ويتطلب ذلك وجود القيادة والرؤية ،جنبا إىل
جنب مع الدعم الفعال من جانب اجملتمع الدويل .وال تزال
اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند .٣٨
إقامة سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط ممكنة.
البند ( 38تابع)
وجيب أن تستند إىل املعايري املتفق عليها ويف املدى البعيد،
الحالة في الشرق األوسط
وأن تعرتف باالحتياجات والتطلعات األمنية املشروعة لكال
الشعبني الفلسطيين واإلسرائيلي .ونرى أن من املهم إعادة تأكيد
مشروع القرار ()A/73/L.49
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة تلك التفامهات املشرتكة .وحنث مجيع زمالئنا األعضاء يف األمم
املتحدة على دعم مشروع القرار اليوم.
أيرلندا لتعرض مشروع القرار .A/73/L.49
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن يف
السيدة بيرن ناسون (أيرلندا) (تكلمت باإلنكليزية) :يسر
أيرلندا أن تعرض مشروع القرار  A/73/L.49املعنون “إقامة سالم مشروع القرار  A/73/L.49املعنون “إقامة سالم شامل وعادل
ودائم يف الشرق األوسط”.
شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط”.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف اعتماد مشروع
ولألسف فإن سالما كهذا ال يلوح يف األفق حاليا.
ويتطلب حل النزاع يف الشرق األوسط بعد مضي  ٢٥عاما على القرار A/73/L.49؟
التوقيع على اتفاقات أوسلو عكس التطورات السلبية احلالية يف
السيد فاغنر (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
امليدان .ويبعدنا النشاط االستيطاين والعنف واإلرهاب معا عن باإلنكليزية) :تطلب الواليات املتحدة إجراء تصويت مسجل
التقدم احملرز حنو حل الدولتني عن طريق التفاوض ،حبيث تكون على مشروع القرار .A/73/L.49
القدس عاصمة مستقبلية للدولتني.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
وكما يشري مشروع القرار املعروض على اجلمعية العامة ،فإنه مسجل.
جيب أن يستند حل الدولتني إىل املعايري املتفق عليها يف املدى
أجري تصويت مسجل.
البعيد ،مبا يف ذلك إهناء االحتالل الذي بدأ يف عام .١٩٦٧
وجيب أن تليب تسوية النزاع االحتياجات األمنية اإلسرائيلية املؤيدون:
والفلسطينية ،وكذلك تطلعات الفلسطينيني إىل إقامة دولتهم
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
ذات السيادة الوطنية وإجياد حل جلميع مسائل الوضع النهائي.
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
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البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،املعارضون:
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
أسرتاليا ،إسرائيل ،ليربيا ،جزر مارشال ،ناورو ،الواليات
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
املتحدة األمريكية
فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي،
الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،املمتنعون عن التصويت:
الكامريون ،كندا ،كوت ديفوار ،غينيا االستوائية،
كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك،
غواتيماال ،هندوراس ،ميامنار ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا،
جيبويت ،دومينيكا ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريرتيا،
جنوب السودان ،تيمور  -ليشيت ،فانواتو
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
اعتمد مشروع القرار  A/73/L.49بأغلبية  ١٥٦صوتا
غيانا ،هاييت ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية
مقابل  6أصوات ،مع امتناع  12عضواً عن التصويت (القرار
إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
.)٨٩/٧٣
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،الكويت،
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
لبنان ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات تعليالللتصويت بعد التصويت.
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،وأود أن أذكر الوفود بأن تعليالت التصويت تقتصر على ١٠
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،دقائق وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،النرويج،
السيد غفور (سنغافورة) (تكلم باإلنكليزية) :صوتت
عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
سنغافورة مؤيدة ملشروع القرار  A/73/L.42الذي مل يعتمد،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،رومانيا ،االحتاد
ومؤيدة للقرار  ٨٩/٧٣الذي اختذ للتو .وحسب فهمنا،
الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا،
فمشروع القرار والقرار هذان مرتابطان ،وهلذا السبب مت النظر
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سان مارينو ،اململكة
فيهما يف نفس اجللسة العامة .وينبغي أن يُفهم موقف سنغافورة
العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب على أنه يأخذ يف االعتبار مضمون القرار ومشروع القرار .وأود
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد ،أن أشدد على أن موقفنا اليوم قد اسرتشد أيضاً مببدأين رئيسيني.
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
أوالً ،ال تتغاضى سنغافورة عن أعمال العنف ضد األهداف
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ،ترينيداد وتوباغو ،املدنية ،مبا يف ذلك إطالق الصواريخ على املناطق املدنية .ونقر
تونس ،تركيا ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،حبق إسرائيل يف الدفاع عن النفس واختاذ تدابري متناسبة يف محاية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،سكاهنا املدنيني .ثانياً ،نؤكد جمدداً موقفنا الثابت املتمثل يف دعم
مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية التوصل إىل حل سلمي للمسألة اإلسرائيلية  -الفلسطينية من
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
خالل حل الدولتني عن طريق التفاوض ،تعيش مبوجبه إسرائيل
وفلسطني جنباً إىل جنب يف سالم وأمن.
16/19

1841583

06/12/2018

A/73/PV.47

وتُشجع سنغافورة على جتديد احلوار فيما بني مجيع األطراف
السيد منصور (فلسطني) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
املعنية وتدعو ها مجيعا إىل ممارسة ضبط النفس ،وبذل قصارى سيديت الرئيسة ،على إدارتكم املاهرة للجمعية العامة بشأن هذه
جهودها حلماية املدنيني على جانيب احلدود ،واختاذ تدابري عاجلة املسألة اهلامة.
لتهدئة احلالة .وجيب على مجيع األطراف أن تتحمل مسؤولية
وجيب أن نبدأ بالتأكيد من جديد على خالص امتناننا
إهناء العنف واستعادة اهلدوء والتوصل إىل سالم عادل ودائم العميق جلميع الدول األعضاء اليت وقفت إىل جانب العدالة اليوم،
وشامل يف الشرق األوسط.
دعماً لقضية فلسطني احملقّة ،وحقوق الشعب الفلسطيين غري
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :لقد اختذت
األمم املتحدة قراراً آخر ضد إسرائيل (القرار  ،)٨٩/٧٣إضافة
إىل العدد املتزايد من القرارات اليت تنزع الشرعية عن بلدي.

القابلة للتصرف والتوافق العاملي يف اآلراء بشأن اإلطار املرجعي
للتوصل إىل حل عادل ودائم وسلمي للقضية الفلسطينية ،اليت
هي جوهر النزاع العريب  -اإلسرائيلي .وإذ أن هذه الدول ثابتة
من حيث املبدأ ،فقد ساعدت على إيقاف احملاوالت الرامية إىل
تقويض عقود طويلة من اجلهود الرامية إىل تسوية هذا الظلم على
أساس القانون وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،اليت تشكل
العمود الفقري للتوافق الدويل وهي مفتاح السالم.

فوتت هذه اهليئة فرصة أخرى إلدانة اإلرهاب وإصدار
لقد ّ
بيان واضح ضد محاس ،وهي تنظيم إرهايب يؤذي ويقتل األبرياء
حق إسرائيل يف الوجود يف
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وتنكر ّ
حد ذاته وحترف كل أمل يف السالم عن مساره .ويف اليوم نفسه،
اختذت اجلمعية العامة القرار الذي قدمته أيرلندا .وهذا يذكرين
وقد تعزز هذا التوافق الدويل اليوم بالدعم القوي للقرار
بالتعليق الشهري لسفري إسرائيل السابق لدى األمم املتحدة ،أبا  ٨٩/٧٣بشأن حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق
إيبان ،الذي قضى سنوات عديدة يف هذا املبىن .حيث قال :األوسط ،والتأكيد من جديد على التزام اجلمعية العامة بأسس
“إذا ق ّدمت اجلزائر قراراً يعلن أن األرض مسطحة ومعايري التسوية السلمية ،على النحو املنصوص عليه يف قرارات
سطحتها ،فإنه سوف يتخذ بأغلبية األمم املتحدة ذات الصلة ،ومبادئ مدريد ،ومبادرة السالم
وأن إسرائيل قد ّ
ّ
العربية وخريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية .إن التأكيد
 ١٦٤مقابل  ١٣صوتاً”.
القاطع ،متشياً مع العديد من قرارات اجلمعية العامة وجملس
ومنذ أن قال ذلك قبل أكثر من  ٥٠عاماً ،مل يتغري شيء
األمن ،مبا يف ذلك القرار  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤أمر شديد األمهية
يف هذه القاعة .فإذا كانت األمم املتحدة تسعى إىل إحداث
يف ضوء اإلجراءات الرامية إىل تقويض توافق اآلراء العاملي
تغيري حقيقي يف الشرق األوسط ،فعليها أن تبدأ باألساسيات
للتوصل إىل حل عادل حيقق حقوق الشعب الفلسطيين وحل
وبإدانة اإلرهاب بشكل قاطع ،واالعرتاف حبق إسرائيل يف
الدولتني دولتني ،فلسطني وإسرائيل اللتني تعيشان جنباً إىل
الوجود بوصفها دولة يهودية ودميقراطية وأن ترفض بوضوح مجيع
جنب يف سالم ووئام ،على أساس حدود ما قبل عام .1967
اجلهات الفاعلة اليت ال تعرتف بإسرائيل واملعايري االزدواجية
ونشكر أيرلندا على عرضها القرار وبوليفيا على تعديلها
والنفاق اليت شهدناها هنا اليوم.
مشروع القرار  A/73/L.46الذي كان أساساً للقرار .ونعرب
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
عن عميق تقديرنا للوفود اليت صوتت تأييداً للقرار ،تأكيداً
للمراقب عن دولة فلسطني.
على مواقفها املبدئية وتضامنها .من الواضح أن اجملتمع الدويل
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لن يقبل بالتخلّي عن القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ارتكاب اجلرائم واإلفالت من العقاب ،على حساب الشعب
واملرجعيات الراسخة للتوصل إىل حل .وهذا هو األساس واحلد الفلسطيين ،واحلل القائم على وجود دولتني ،وهدف حتقيق
السالم.
األدىن ألي مشاركة يف هذه املسألة بطريقة منصفة وبناءة.
ولن نرتاجع يف ذلك ،سواء فيما يتعلق باإلجراءات املتخذة
هنا يف األمم املتحدة أو يف العملية السياسية .فمفاوضات
السالم ال ميكن أبدا أن تكون ذات مصداقية  -ولن تنجح
أبدا  -إذا انفصلت عن هذا اجملال ،كما يتضح من حاالت
اإلخفاق التارخيية لعملية السالم واجلمود السياسي احلايل.
وينبغي للدول األعضاء اليت تؤيد قرارات األمم املتحدة
بشأن قضية فلسطني منذ أمد طويل أال تقبل االدعاءات
اهلجومية اليت حتط من مواقفها الوطنية ،والقيم املشرتكة ،واجلهود
املتعددة األطراف بشأن هذه املسألة اليت تكتسي أمهية على
الصعيد العاملي .إننا نرفض أي تشهري أو إهانة موجهة إليهم
ملساندتنا من حيث املبدأ .ونكرر التأكيد على أن تلك القرارات
ليست أحادية اجلانب أو معادية إلسرائيل؛ بل إهنا تشريعات
خطرية تؤيد القانون واحلقوق وتناصر السالم .واالدعاءات
بعكس ذلك غري صحيحة ،وهذه القرارات تعاجل مجيع جوانب
هذه املسألة ،استنادا إىل القانون وبطريقة معقولة وغري استفزازية.
وفيما يتعلق بالنداءات اليت تدعو إىل حتقيق التوازن،
فإننا نقول إنه ليس هناك أي توازن أو تناسب يف النزاع على
وشعب ْ
حمتل ،وقواعد القانون الدويل،
اإلطالق .فهناك حمت ٌل،
ٌ
مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان ،واضحة
يف هذا الصدد .ولذلك ،فإننا نرفض فرضية ضرورة حتقيق توازن
يف قرارات األمم املتحدة كذريعة للقيام مبا هي إجراءات واضحة
معادية للفلسطينيني  -وهي إجراء آخر يف قائمة اإلجراءات
العقابية اليت اختذهتا اإلدارة احلالية للواليات املتحدة ،اليت بدأت
بالقرار االستفزازي بشأن القدس ،يف انتهاك لقرارات جملس
األمن وتوافق اآلراء العاملي ،الذي اختذ قبل عام واحد يف مثل
هذا اليوم ،والذي يتضح أنه ال يؤدي سوى لتمادي إسرائيل يف
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إن ما حدث اليوم يف اجلمعية العامة كان نامجا عن
التحريض على مواجهة ال لزوم هلا ،بدوافع وأهداف مشكوك
فيها .وكان استغالل مسائل العنف واإلرهاب ،والغرض الصريح
لتلك املواجهة ،هو التسمية والتشهري بشكل صارخ ومتحيز.
وهذا ليس من شأن اجلمعية العامة؛ فدورها يتمثل يف تعزيز
احللول التعاونية واملستدامة للمشاكل والنزاعات املعقدة يف
عاملنا .أما اإلجراء الذي اختذته الواليات املتحدة فيفعل العكس،
فهو يفاقم التوترات ويقوض اجلهود اجلماعية واجلادة اليت تبذهلا
األطراف املعنية للتهدئة ،وبناء الثقة واالطمئنان ،والسعي حبق
لتحقيق املصاحلة والسالم.
إن العنف واإلرهاب عنصران خطريان هلذا النزاع ،كما يف
غريه من النزاعات يف مجيع أحناء العامل ،إال أننا نرفض احملاوالت
املغرضة الختزال قضية فلسطني يف مسألة العنف واإلرهاب.
إهنا قضية سياسية وإقليمية ومسألة من مسائل حقوق اإلنسان.
إهنا مسألة تتعلق بإهناء االحتالل .إهنا تتعلق بشعب حمروم من
حقه يف العيش يف ظل احلرية والكرامة والسالم يف وطنه .إن
الروايات الزائفة اليت تزيد من إحلاق الضرر باجلانب الفلسطيين
وتعفي إسرائيل من مسؤولياهتا غري مقبولة وتتجاهل بشكل
كامل األسباب اجلذرية للنزاع واألزمات املتكررة ،وهو االحتالل
اإلسرائيلي غري القانوين واالستيطان وحصار أرضنا وقمع شعبنا.
ولذلك ،نتوجه خبالص الشكر جلميع الوفود اليت صوتت
معارضة مشروع قرار الواليات املتحدة  ،A/73/L.42ورفضت
السرد الكاذب والنهج املدمر ،ونؤكد على أن هذا األمر ال يقتصر
على فلسطني؛ بل جيب رفضه يف مجيع احلاالت .وال ميكن
للمجتمع الدويل أن يسمح بتفكيك النظام القائم على القواعد
هبذه السهولة .وجيب احلفاظ على تعددية األطراف واملؤسسات
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الدولية حيث إهنا ضرورية لتحقيق التقدم البشري ،والتغلب على
التحديات العديدة اليت نواجهها بشكل مجاعي.
وقد تعارضت مربرات هذه املبادرة بشكل مباشر مع حقيقة
أن قرارات اجلمعية العامة بشأن قضيتنا حافلة باإلدانة الواضحة
بالعنف واإلرهاب ضد املدنيني يف مجيع الظروف .وقد صيغت
بشكل صحيح ،يف إطار القانون الدويل ،ومع إيالء االعتبار
الواجب للسياق املتزايد الحتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية،
مبا يف ذلك القدس الشرقية منذ عام  ،1967وهو احتالل غري
شرعي وليس املصري األبدي املسبق للشعب الفلسطيين وجيب
أن ينتهي.
وال ميكننا أن نقبل بسرد أحادي اجلانب يعزو العنف إىل
اجلانب الفلسطيين ،بينما يتجاهل العنف واإلرهاب اإلسرائيلي
اليومي ضد األطفال والنساء والرجال الفلسطينيني ،والذي
يتجلى بطرق ال حصر هلا ،مما يستدعي احلماية الدولية اليت
ال يزال هذا الشعب حمروما منها بشكل غري عادل .إن هذه
املبادرة ال تقدم أي حل .ولن يتم إجياد حل هلذه الكارثة
اإلنسانية والبؤس اإلنساين يف قطاع غزة من خالل هذه األعمال
العدائية .وهناك حاجة ماسة جياد حلول سياسية وإنسانية.
ال بد من رفع احلصار اإلسرائيلي غري القانوين.

A/73/PV.47

وأود أن أقول للوفود اليت صوتت مؤيدة مشروع قرار
الواليات املتحدة إننا نشعر خبيبة أمل عميقة ،لكننا نفهم أن
لكل دولة احلق السيادي يف حتديد تصويتها .ومع ذلك ،فإننا
نرى اليوم باعتباره وضعا شاذا وال نزال مطمئنني بشأن الدعم
املبدئي والتضامن املقدم إىل فلسطني من مجيع أحناء العامل.
ونرفض رفضا قاطعا مبدأ القوة فوق احلق ،ونؤكد من جديد
على أن التدابري العقابية اليت هتدف إىل تقويض حقوقنا ،وإهانة
شعبنا ،وإضعافنا لن تؤدي بنا إىل اخلضوع .إن حقوقنا غري قابلة
للتصرف ،وقضيتنا عادلة ،وحنن نقف حبزم للدفاع عنها.
وال بد يل أن أسأل أي شرف أو جمد ميكن أن يكون يف
مهامجة شعب أعزل حمتل ،حرم من احلرية ملدة طويلة ،وعاىن
كثريا .أي شرف ميكن أن يكون يف استخدام القوة إلحلاق
األذى ،بدال من رفع الظلم ومساعدة احملتاجني حقا؟ ليس هناك
أي شرف على اإلطالق .إن الشعب الفلسطيين شعب صامد
وأيب .ولن يستسلم هلذا الظلم؛ بل سيواصل السعي للتوصل
إىل هناية سلمية له بطريقة تكفل إعمال حقوقه غري القابلة
للتصرف ،مبا يف ذلك حق تقرير املصري ،وحق العودة ،واحلق يف
حياة حرة وكرمية تنعم بالسالم واألمن يف دولته املستقلة ،دولة
فلسطني ذات السيادة ،وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بذلك تكون اجلمعية قد
كما نشيد مرة أخرى باجلهود األخوية اليت تبذهلا مصر حنو
حتقيق املصاحلة الفلسطينية .وال تزال إحدى األولويات الوطنية اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند .38
رفعت اجللسة الساعة .17/30
تتمثل يف إهناء هذا االنقسام الضار ،ومل مشل شعبنا وإعادة
توحيد أرضنا ،واستعادة سيطرة حكومة الوفاق الوطين الفلسطيين
ومهامها يف قطاع غزة ،كما هو احلال يف الضفة الغربية ،بقانون
واحد ،وحكومة واحدة ،وقوة أمنية واحدة ،وذلك على أساس
املبادئ اليت وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية .وندعو إىل
وضع حد للنفاق الذي يدعو إىل املصاحلة الفلسطينية ،من
ناحية ،ولكنه يهدد مبعاقبة الفلسطينيني للقيام هبا ،من جهة
أخرى.
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