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نيويورك
الرئيس:

السيد اليتشاك ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .سلوفاكيا)

التعجيل باستئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية
افتتحت اجللسة يف الساعة .10/15
العامة وفقا إلجراء “االحتاد من أجل السالم” عمال بالقرار
استئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة
( 377د )5-لعام  1950؛ والوثيقة  ،A/ES-10/771اليت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعلن افتتاح دورة اجلمعية
تتضمن رسالة مؤرخة  19كانون األول/ديسمرب  2017موجهة
العامة االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة بشأن األعمال
من املمثل الدائم جلمهورية فنزويال البوليفارية لدى األمم املتحدة
اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض
إىل رئيس اجلمعية العامة ،تطلب أيضا أن تستأنف الدورة
الفلسطينية احملتلة.
االستثنائية الطارئة العاشرة يف أقرب وقت ممكن.
يذكر األعضاء أن اجلمعية العامة ،يف الفقرة  6من قرارها
أعتزم إدارة أعمال هذه اجللسة وفقا للنظام الداخلي
دإط 18/10-املؤرخ  16كانون الثاين/يناير  ،2009قررت
للجمعية العامة واملمارسة املتبعة يف املاضي للدورة االستثنائية
“رفع الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا ،واإلذن الطارئة العاشرة.
لرئيس اجلمعية العامة يف أحدث دوراهتا باستئناف انعقاد
وفقا للمادة  63من النظام الداخلي للجمعية العامة،
الدورة االستثنائية بناء على طلب من الدول األعضاء”.
سيعمل رئيس الدورة الثانية والسبعني ونواب الرئيس لتلك الدورة
ويف ذلك الصدد ،أود أن ألفت انتباه الوفود إىل ما يلي :بذات الصفة يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة.
الوثيقة  ،A/ES-10/769اليت تتضمن رسالة مؤرخة  18كانون
األول/ديسمرب  2017موجهة من املمثلني الدائمني لرتكيا
واليمن لدى األمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ،تطلب
يتضمنهذااحملضرنصاخلطبوالبياناتامللقاةبالعربيةوترمجةاخلطبوالبياناتامللقاةباللغاتاألخرى.وينبغي أال تُقدم
التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد
املعين إىل.Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506, (verbatimrecords@un.org) :
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
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هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف أن تقرر أن
تعمل جلنة وثائق التفويض للدورة الثانية والسبعني بالصفة نفسها
يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة ؟

تقرر ذلك (املقرر دإط 101/10-أوال).
جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة
(المادة  ١٩من الميثاق) ((A/ES-10/770
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :متشيا مع املمارسة املتبعة ،أود
أن ألفت انتباه اجلمعية العامة إىل الوثيقة  ،A/ES-10/770اليت
ختص الدول األعضاء اليت تأخرت يف سداد اشرتاكاهتا املالية
لألمم املتحدة مبوجب أحكام املادة  ١٩من امليثاق.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علماً على النحو
الواجب باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة؟

تقرر ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يف هذا الصدد ،هل يل أيضا
أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف اتباع أحكام القرار ،٢/٧٢
الذي يسمح جلزر القمر ،وغينيا-بيساو وسان تومي وبرينسييب
والصومال بالتصويت يف اجلمعية العامة حىت هناية دورهتا الثانية
والسبعني ،ويف السماح أيضا هلذه الدول األعضاء بالتصويت يف
الدورة االستثنائية الطارئة ؟

تقرر ذلك.
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السيد اليماني (اليمن) :السيد الرئيس ،امسحوا يل يف
البداية أن أتقدم بفائق الشكر لكم لعقدكم الدورة االستثنائية
الطارئة العاشرة للجمعية العامة يف ظل الظروف الدقيقة اليت متر
هبا منطقتنا واليت يرتتب عليها هتديد لألمن والسلم الدوليني،
تبعاً للقرار ،٨٢٢١جمللس اجلامعة العربية على املستوى الوزاري
يف دورته غري العادية املنعقدة يف القاهرة بتاريخ  ٩ديسمرب/
كانون األول  ،٢٠١٧واجللسة االستثنائية غري االعتيادية للقمة
اإلسالمية اليت ُعقدت يف اسطنبول بتاريخ  ١٣ديسمرب/كانون
األول من العام اجلاري .كما نتوجه بالشكر واالمتنان لكل
الدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز على دعمها لعقد هذه
الدورة االستثنائية الطارئة انسجاماً مع موقفها الثابت بشأن
القضية الفلسطينية.
إننا نعرب عن أسفنا لقيام الواليات املتحدة األمريكية
باستخدام حق النقض (الفيتو) ض ّد مشروع القرار S/2017/1060
الذي قدمته مجهورية مصر العربية يف جملس األمن بالنيابة عن
اجملموعة العربية (انظر  ،)S/PV.8139والذي يهدف إىل محاية
مدينة القدس ورفض أي حماولة لتغيري وضعها القانوين والتارخيي
الراسخ يف القانون الدويل .كما نعرب جمددا عن استيائنا من
النهج الذي اختذته الواليات املتحدة األمريكية يف مواجهة 14
صوتاً يف جملس األمن ،متثل بشكل قاطع اإلمجاع الدويل بشأن
مدينة القدس الشريف امتثاالً ملبادئ القانون الدويل والشرعية
الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

البند  5من جدول األعمال (تابع)
إن القرار الذي اختذته اإلدارة األمريكية يف  6كانون األول/
األعمال اإلسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية ديسمرب من العام اجلاري بشأن مدينة القدس يُع ّد باطال وال
يرتتب عليه أي أثر قانوين يغري من وضع القدس احملتلة .ولكنه
المحتلة وبقية األرض الفلسطينية المحتلة
يُعترب اعتداء صرحياً على حقوق الشعب الفلسطيين وعلى األمة
مشروع القرار ()A/ES-10/L.22
العربية ومجيع املسلمني واملسيحيني يف العامل ،وانتهاكاً خطرياً
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
قر بعدم جواز
للقانون الدويل ومليثاق األمم املتحدة الذي يُ ّ
اليمن لعرض مشروع القرار .A/ES-10/L.22
االستيالء على األرض بالقوة .كما أن من شأنه أن يهدد بشكل
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ج ّدي السلم واألمن واالستقرار يف املنطقة ويف العامل ،عالوة على السالم ّ
وحل الدولتني ،وفقاً ملرجعية السالم ،مبا فيها مبادرة
تقويض فرص السالم ّ
وحل الدولتني وتعزيز العنف والتطرف .السالم العربية اليت ما زالت منذ عام  2002تقدم أسساً عادلة
إن القدس الشرقية ما زالت حمتلة ،وهي جزء ال يتجزأ من للحل السلمي حسبما توافق عليه اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك
أرض دولة فلسطني ،اليت نؤكد على حقها املطلق يف السيادة جملس األمن.
واليوم ،فإن اجلمهورية اليمنية ،بصفتها رئيس اجملموعة
على كافة األرض الفلسطينية احملتلة يف عام  ،1967مبا فيها
القدس الشرقية .وعليه ،فإننا ندعو كافة الدول ،مبا فيها الواليات العربية هلذا الشهر وبالشراكة مع تركيا بصفتها رئيس منظمة
املتحدة ،إىل عدم االعرتاف بأي تدابري أو إجراءات تتعارض التعاون اإلسالمي ،تتوجهان إىل اجلمعية العامة من أجل تقدمي
مع ذلك .ونطالبها بعدم إنشاء بعثاهتا الدبلوماسية يف املدينة مشروع القرار  A/ES-10/L.22بشأن وضع مدينة القدس مبوجب
املقدسة ،التزاماً بقرارات جملس األمن اليت ّ
أكد عليها مشروع القرار  377ألف (د“ ،)5-متحدون من أجل السالم” .ويؤكد
القرار املقدم أمامكم ،وموقف اجلمعية العامة الثابت بشأن هذه هذا املشروع على أن أي قرارات أو إجراءات هتدف إىل تغيري
طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تركيبتها الدميوغرافية
القضية على مدى عقود طويلة.
كما أننا ندين بشدة مجيع السياسات واملمارسات واخلطط ليس هلا أي أثر قانوين وهي باطلة بطالناً تاماً ،وجيب إلغاؤها
اإلسرائيلية غري القانونية اليت هتدف إىل ضم القدس الشرقية امتثاالً لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،ويدعو مجيع الدول يف
ّ
احملتلة ،وتغيري طابعها العريب وتركيبتها الدميوغرافية ،وكل حماوالت هذا الصدد إىل االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف مدينة
تغيري الوضع التارخيي والقانوين القائم لألماكن املقدمة اإلسالمية القدس الشريف ،عمال بقرار جملس األمن .)1980( ٤٧٨
واملسيحية فيها ،مبا يف ذلك احلرم الشريف .ونقدر ،يف هذا
الصدد ،الدور الذي تقوم به اململكة األردنية اهلامشية يف توفري
احلماية والتصدي لكل هذه احملاوالت غري الشرعية ،بصفتها
الوصي على األماكن املقدسة يف املدينة.

كما نقدر أيضاً الدور الذي تقوم به جلنة القدس برئاسة
اململكة املغربية .كما حنيي صمود الشعب الفلسطيين الشقيق،
املدافع عن أرضه ومق ّدساته وتارخيه وتراثه ،وقوفاً يف وجه الظلم
والقهر والعدوان و ّ
كل من حياول التنكر لوجوده وحقه األصيل
والطبيعي يف املدينة العربية املقدسة.

كما يطالب بأن متتثل مجيع الدول لقرارات جملس األمن
بشأن مدينة القدس الشريف وأالّ تعرتف بأي إجراءات أو تدابري
تتعارض وأحكام تلك القرارات .كما يكرر تأكيد دعوته من
أجل عكس االجتاهات السلبية اليت هتدد ّ
حل الدولتني على
أرض الواقع ومن أجل تكثيف وتسريع اجلهود وأنشطة الدعم
على الصعيدين الدويل واإلقليمي يف سبيل حتقيق سالم شامل
وعادل ودائم يف الشرق األوسط دون تأخري على أساس قرارات
األمم املتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ،مبا يف ذلك مبدأ
األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق اليت
وضعتها اجملموعة الرباعية وإهناء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ
يف عام .1967

إن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ،مبا فيها األرض
الفلسطينية ،هو أساس التوتر يف املنطقة .فال أمن وال استقرار
ونوّد أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن عميق امتناننا
فيها دون ّ
حل يُنصف الشعب الفلسطيين وميكنه من نيل حقوقه
املشروعة يف احلرية والكرامة ويف استقالل دولته الفلسطينية للجهود الكبرية اليت قامت هبا مجهورية مصر العربية الشقيقة
وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ األرض مقابل بصفتها املمثل العريب يف جملس األمن يف تقدمي مشروع القرار
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األماكن املقدسة يف القدس واجللسة االستثنائية ملؤمتر القمة
اإلسالمي الذي عقد يف اسطنبول برئاسة اجلمهورية الرتكية،
واإلمجاع الدويل على خطورة القرار األمريكي وتداعياته على
السلم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدويل.

 S/2017/1060يف اجمللس وحشد الدعم الالزم له .كما نشكر
وحنيي
مجيع الدول األعضاء اليت ّ
صوتت لصاحل مشروع القرار ّ
موقفها املبدئي من هذه القضية .كما نتوجه بالشكر ّ
لكل الوفود
املتبنية ملشروع القرار الذي نقدمه اليوم يف اجلمعية العامة على
دعمها للمبادئ اليت ينص عليها ،مبا يعكس أيضاً موافقها
جنتمع اليوم ليس بسبب أي عداء جتاه الواليات املتحدة
الثابتة جتاه سيادة القانون والقضية الفلسطينية العادلة.
األمريكية بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداء على حق الشعب
وندعو مجيع الدول احملبة للسالم واليت تريد السالم حقا الفلسطيين األصيل والطبيعي يف مدينة القدس الشريف وعلى
إىل الوقوف بثبات من أجل سيادة القانون ودعم هذا املشروع األمة العربية وعلى مجيع مسلمي ومسيحيي العامل وعلى مكانة
 A/ES-10/L.22والتصويت لصاحله ولصاحل احلق ،ولصاحل حتقيق القدس الدينية واإلنسانية االستثنائية .ونؤكد على أن القرار
األمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة املدينة املقدسة بأي شكل
السالم واالستقرار يف الشرق األوسط ويف العامل أمجع.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب من األشكال ،وإمنا يؤثر بطبيعة احلال على مكانة الواليات
املتحدة األمريكية كوسيط للسالم ،وذلك ألهنا فشلت يف
عن دولة فلسطني.
اختبار القدس رغم حتذيراتنا وحتذيرات العامل أمجع من التهاون
السيد المالكي (فلسطني) :لقد طالبنا بعقد هذه اجللسة
يف هذا االختبار ومن مغبة قرارات تؤجج املشاعر الدينية
االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة ،إعالء لصوت اجملتمع
وتساهم يف حتويل صراع سياسي قابل للحل إىل حرب دينية
الدويل الذي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف احلكومات
ال حدود هلا .وال ميكن إال أن نسأل :من خيدم هذا القرار؟ إنه
يف مجيع أحناء العامل ،كما األغلبية الساحقة يف جملس األمن يف
خيدم احلكومة اإلسرائيلية يف تنفيذ أجندهتا االستعمارية وقوى
تصويته على مشروع القرار  ،S/2017/1060املؤكد على ثبات
التطرف واإلرهاب يف املنطقة والعامل .ومن يتخيل أن يكون
الوضع القانوين والسياسي والتارخيي للقدس الشريف ،وبطالن
هناك مصداقية خلطة سالم تُستثىن فيها القدس؟ وهل هناك أي
كل احملاوالت لتغيري هذا الوضع (انظر  .)S/PV.8139وأشكر هنا
صوت داعم للسالم وذي مصداقية دعم هذا القرار؟ ماذا قالت
اجملموعة العربية والدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
عنه الدول والتجمعات اإلقليمية والسياسية والربملانات وحىت
وحركة عدم االحنياز على دعوهتا إىل عقد هذه اجللسة الطارئة
األمني العام لألمم املتحدة ،واملرجعيات واملؤسسات الدينية
بعدما عرقل استخدام الفيتو قدرة جملس األمن على أداء مهامه
املسيحية واإلسالمية يف كل مكان يف العامل؟ أال تسأل الواليات
يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،رغم دعم  14دولة عضوا يف
املتحدة األمريكية نفسها :ملاذا تقف معزولة يف موقفها هذا
جملس األمن للقرار الذي قدمته مجهورية مصر العربية الشقيقة
الذي يرفضه القريب والبعيد؟ وملاذا أقرب حلفائها مل يستطع
مشكورة.
حىت غض الطرف عن قرارها هذا؟ إن اإلجابة واضحة :القدس
وبات من صالحية اجلمعية العامة حتمل هذه املسؤولية الشريف مهد احلضارات وأرض الرساالت السماوية ومسرى
مبوجب “متحدون من أجل السالم” .وتأيت هذه اجللسة تبعا النبيني وبوابة السماء مدينة القيامة واألقصى ،أوىل القبلتني
لقرارات اجمللس الوزاري الذي عقد يف القاهرة بطلب من دولة وثالث احلرمني الشريفني ،هي عصية على التزوير والتشويه،
فلسطني واململكة األردنية اهلامشية مبوجب الوصاية اهلامشية على
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ولن تستسلم ألي حصار أو هيمنة أو احتكار ،هي مفتاح
احلرب والسلم يف الشرق األوسط ويف العامل أمجع .ولذلك،
كان القانون واإلمجاع الدويل واضحني بشأهنا ،والدول كافة
حريصة على احرتام خصوصية مكانتها والوضع التارخيي القائم
يف األماكن املقدسة ،مبا يف ذلك يف احلرم الشريف.

كما تقر هذه الدول وتعرتف باملنطق الذي أنشئت
هذه املنظومة الدولية من أجله منذ ما يزيد عن سبعني عاما
على إثر احلرب العاملية الثانية ،املنطق القائم بالعدل واإلرادة
اجلماعية واملتمثلة يف ميثاق األمم املتحدة والشرائع الدولية،
حيث متر هذه املنظومة باختبار غري مسبوق ،فلسطني أحد أبرز
عناوينه ،إذ أمجعت كافة األطر الدولية على حقنا وعدالة قضيتنا
الفلسطينية ،مبا يف ذلك اجلمعية العامة وجملس األمن وجملس
حقوق اإلنسان وحمكمة العدل الدولية ومؤمتر األطراف املتعاقدة
السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة .وحنن اليوم على ثقة كبرية بأن
الدول ستعتمد يف تصويتها على هذه األسس واملرجعيات الثابتة
والصرحية وعلى املنطق املتسق مع احلضارة اإلنسانية.

إن دولة فلسطني حترتم سيادة الدول طاملا تنسجم هذه
السيادة مع القانون الدويل ،ولكننا لن نقبل استخدام السيادة
كذريعة النتهاك القانون الدويل والتعدي على حقوق شعبنا
الفلسطيين غري القابلة للتصرف ،والتنكر حلقنا يف وجودنا على
أرضنا.

إن التاريخ يسجل األمساء وحيفظها ،اسم من يقف مع
احلق وذلك الذي ينطق بالباطل .وحنن كنا وما زلنا طالب حق
وسالم ،بالرغم من االضطهاد والظلم والقهر الذي نتعرض له
أطفاال ونساء ورجاال وشيوخا ،اضطهاد ميتد من وعد بلفور قبل
مائة عام إىل النكبة قبل  70عاما إىل احتالل الضفة الغربية ،مبا
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة قبل  50عاما حىت يومنا هذا.

اليوم ،أضاعت الواليات املتحدة األمريكية جمددا فرصة
للعدول عن قرارها غري املشروع واالستفزازي ،لتلتحق باجملتمع
الدويل وتنهي عزلتها ،ولكنها مضت يف جتاهلها للتداعيات
اخلطرية لقرارها ولدعوات اجملتمع الدويل هلا باحرتام قرارات
الشرعية الدولية اليت حتكم عاملنا واليت حتول دون تأجيج
للصراعات ،بل تقدم مرجعيات للحلول السلمية العادلة.

إننا نقف اليوم مع دول العامل أمجع ،متحدين من أجل
احلرية والعدالة والسالم ،ال يثنينا فيتو أو هتديد ألننا يف إطار
مواجهتنا للتحديات ،نعتمد على القانون الدويل وحنتكم إليه
وليس إىل ما يبدو على أنه وعظ ديين يُوظف من أجل تربئة
االستعمار وتربير االستيالء على األرض بالقوة .ونتعجب من
أن إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،مل تدرك بعد أن الدول
هنا متثل شعوبا عانت لعقود طويلة من االستعمار والفصل
العنصري واالضطهاد واهليمنة والعدوان ،وإهنا متيز جيدا النوايا
االستعمارية ولن تقبل أي مربر هلذه اجلرائم ،ال أمنيا وال دينيا
وال قوميا ،ألهنا مربرات دحضتها جتربة الشعوب ونضاالهتا،
وأن هذه الدول وشعوهبا وفية ولن تنسى فلسطني والدعم الذي
قدمته هلم يف أحلك األوقات ،حىت نيل حريتهم واستقالهلم.
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وبالرغم على سرينا طريق اآلالم لقرن من الزمن ،مل يثننا
ذلك عن السعي لتحقيق السالم كلما سنحت لنا الفرصة.
ولكن االستعمار والسالم ال يلتقيان ،فمن خيتار السالم جيب أن
يتخلى عن االستعمار ،ومن خيتار االستعمار فهو عدو للسالم.
وإسرائيل ال ختفي سياساهتا ونواياها .ولقد قرر الوسيط االحنياز
هلا ،مقرا بالباطل ومتجاهال للحق ،مما يستدعي استحداث آلية
دولية متعددة األطراف حتت مظلة األمم املتحدة وعلى أساس
الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم جتسد اإلرادة الدولية
إلهناء االحتالل والصراع وحتقيق حل عادل ودائم وشامل ،يوفر
األمن والسالم لكافة شعوب املنطقة.
إن عملية السالم ليست حكرا على أحد ،والقضية
الفلسطينية ال تزال مسؤولية اجملتمع الدويل ككل ،مبا فيه األمم
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املتحدة ،حىت إجياد حل عادل يكفل نيل الشعب الفلسطيين انقطاع بني الشعب واألرض والتاريخ ،ومنتصرا للمبادئ العاملية
حلقوقه اليت ال ميكن أن ختضع حلسن النية من السلطة القائمة والقيم اإلنسانية اليت حضرمت اليوم ،أنتم مجيعا ،دفاعا عنها.
باالحتالل .كما ال تستطيع الدول ،حتت ذريعة دعم احلوار بني
فـأنا أدعوكم ،وباسم الشعب الفلسطيين ،للتصويت لصاحل
األطراف ،أن تتهرب من مسؤولياهتا وواجباهتا مبوجب القانون مشروع القرار  ،A/ES-10/L.22إعالء لصوت احلق الثابت الذي
الدويل ،مبا يف ذلك عدم االعرتاف بالوضع غري الشرعي الذي ال يسوغ إنكاره وانتصافا للتاريخ واعرتافا باملبادئ الراسخة يف
خلقته إسرائيل وعدم اإلسهام يف استمرار هذا الوضع ،والتمييز القانون الدويل ويف قراراتكم الشرعية ودحضا للتزوير ورفضا
بني األرض احملتلة ودولة االحتالل ،ومساءلة األطراف وحماسبتها لالبتزاز والرتهيب .من يريد السالم ،يصوت اليوم من أجل
على انتهاكاهتا ،ودعم الشعب الفلسطيين يف نضاله لتحقيق السالم.
حريته واستقالله ،مبا يف ذلك االعرتاف بدولة فلسطني على
السيد جاويش أوغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
حدود عام .1967
السيد الرئيس ،على عقد هذه اجللسة التارخيية للجمعية العامة.
إن صمود شعبنا يف أرضه أسطوري ،وتطلعاته حنو حتقيق كما أرحب بالسيد رياض املالكي ،وزير خارجية دولة فلسطني.
احلرية والكرامة مشروعة وأمله يف حتقيق األمن والرفاه ألبنائه
لقد اجتمعنا هنا يف هذه القاعة مرات عديدة وقلنا إن
وأجياله القادمة يُب َعث كل يوم .ولكن بطش االحتالل اإلسرائيلي
للفلسطينيني احلق يف العيش كبقيتنا واحلق يف احلرية واألمن
يسلب منهم أحالمهم ومستقبلهم .فيكفي ما شاهدناه يف
واحلق يف أن ينعموا بالرخاء واحلق يف التمتع مبا هو ملكهم .بيد
األيام القليلة املاضية من قنص ملُقعد يف قطاع غزة وإطالق النار
أن كلماتنا ال تغري شيئا .فال يزال االحتالل غري الشرعي مستمرا
على وجه طفل وحماصرة كتيبة جنود لطفل أعزل واختطاف
وال يستطيع الفلسطينيون التمتع حبقوقهم األساسية .وتتعرض
طفلة شجاعة ،يف منتصف الليل ،من بني أحضان والديها .مىت
ممنهج .إن تصويت اليوم أمر
متييز
و
لعنف
الفلسطينية
األجيال
ِ
ينتهي التهجري والتنكيل والتدمري؟ مىت تنتهي نكبتنا وتتحقق
هام يذكرنا بأن الفلسطينيني ليسوا وحدهم .وهذا التصويت
حريتنا ونعيش بكرامة وأمن وسالم على أرضنا وأرض أجدادنا
مهم ليبني لنا أن القضية الفلسطينية ما زالت قضيتنا .ولذلك،
وأسالفنا؟
سنعرب اليوم عن نصرتنا للعدالة وللسالم .سنتكلم اليوم نُصرة
يف حني حيتفل العامل يف األيام املقبلة بعيد ميالد املسيح ،للقدس -أورشليم -مدينة األديان السماوية الثالثة .وسنظهر
تُطفأ األنوار يف أرض املسيح ،يف القدس ويف بيت حلم ويف أنه ميكن ملختلف األعراق واألديان أن تتعايش يف سالم يف
الناصرة ،ردا على حماوالت طمس اهلوية الفلسطينية العربية فلسطني.
املسيحية واإلسالمية للمدينة ،وتأكيدا على وحدة الشعب
إن للفلسطينيني احلق يف إقامة دولتهم على أساس حدود
والتفافه حول القضية .لقد حسم التاريخ موقفه من االستعمار
عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية .وهذا هو الشرط
والفصل العنصري واالستيطان واجلدران ،وال ميكن أن تبقى
الرئيسي واألمل الوحيد لتحقيق السالم العادل والدائم يف
فلسطني وحدها رهينة مآسي مراحل تارخيية لفظتها اإلنسانية.
املنطقة .بيد أن القرار الذي اختذته إحدى الدول األعضاء يف
ويبقى الشعب الفلسطيين مرابطا يف بيت املقدس وأكناف بيت
األمم املتحدة مؤخرا باالعرتاف بأورشليم أو القدس عاصمة
املقدس ،تعبريا عن العالقة العضوية اليت ال انفصام فيها وال
إلسرائيل ينتهك القانون الدويل ،مبا يف ذلك مجيع قرارات األمم
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املتحدة ذات الصلة .وهذا القرار يشكل اعتداء صارخا على
مجيع القيم العاملية.

قمنا هبذا التصويت من قبل ،عندما منحنا فلسطني مركز دولة
غري عضو هلا صفة املراقب يف األمم املتحدة ،يف عام .٢٠١٢
وحيدونا وطيد األمل يف أن ميهد هذا التصويت الطريق إىل
السالم والعدالة املطلوبني بشدة يف الشرق األوسط .وكرئيس
ملؤمتر قمة منظمة التعاون اإلسالمي ،تقدمت تركيا مبشروع
القرار هذا إىل جانب اليمن .كما طلبنا ،جنبا إىل جنب مع
جامعة الدول العربية ،أن يعقد رئيس اجلمعية العامة هذه الدورة
االستثنائية الطارئة.

الثالثة مجيعها .ومن مسؤولية البشرية مجعاء احلفاظ على وضعها
التارخيي .والقرارات االنفرادية بشأن وضعها هتدد نسيج املدينة
املتعدد األعراق والثقافات .ومن شأن هذه اخلطوات تقويض
آفاق حتقيق سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط .وهي حتبط
آفاق حل الدولتني .ولألسف ،فقد أخفق جملس األمن يف الوفاء
مبسؤولياته مرة أخرى بسبب ممارسة حق النقض .واآلن ،يتوجب
على اجلمعية العامة حتقيق العدالة.

السيدة هيلي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :العار لألمم املتحدة اليت ظلت طوي ً
ال مكاناً عدائياً
لدولة إسرائيل .وقد اعرتض األمني العام احلايل واألمني العام
السابق على الرتكيز غري املتناسب لألمم املتحدة على إسرائيل.
وهذا خطأ يقوض مصداقية هذه املنظمة ،وهو بدوره أمر ضار
بالعامل قاطبة.

وقد نظمنا ،حبكم رئاستنا ملنظمة التعاون اإلسالمي،
مؤمتر قمة استثنائية يف اسطنبول يف  13كانون األول/ديسمرب.
ورفضت منظمة التعاون اإلسالمي ،بوصفها ثاين أكرب هيئة
حكومية دولية يف العامل ،القرار باإلمجاع واعتربته باطال والغيا،
وفقا لقرار جملس األمن  )1980( 476الذي أدان بأشد
العبارات قرارا مماثال اختذه الربملان اإلسرائيلي يف عام .1980
ختاماً ،وباسم األمة الرتكية برمتها ،أود أن أؤكد أن تركيا
كما أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي كذلك القدس الشرقية
لن ختذل القدس أبداً .ولن يُرتك الشعب الفلسطيين وحده أبداً.
عاصمة لدولة فلسطني.
إن القدس -أورشليم -مدينة مقدسة لألديان اإلبراهيمية إن العامل أكرب من مخس دول.

وقبل هذا االجتماع ،هددت دولة عضو يف األمم املتحدة
مجيع األعضاء اآلخرين .و ُطلب منا مجيعا التصويت معارضني
ملشروع القرار  A/ES-10/L.22أو مواجهة العواقب .بل إنه قد
جرى هتديد البعض بتخفيض املعونة اإلمنائية.
هذا املوقف غري مقبول .هذا تسلط واجلمعية لن تؤيده.
وليس من األخالق االعتقاد بأن كلمات الدول األعضاء
وكرامتها للبيع .دعوين أقوهلا هبذه الطريقة -حنن لن خناف .قد
يكون بلد ما قوياً ،ولكن ذلك ال جيعله على حق.

وكثرياً ما تساءلت ملاذا ،يف مواجهة هذا العداء ،اختارت
إسرائيل أن تظل عضوا يف املنظمة .مث أتذكر أن إسرائيل اختارت
البقاء يف هذه املؤسسة ألن من املهم أن تقف دفاعا عن نفسها.
وكان لزاماً على إسرائيل أن ندافع عن بقائها كدولة .إال أهنا
تقف أيضاً كرمز للمثل العليا للحرية والكرامة اإلنسانية وهو ما
يفرتض أن األمم املتحدة جتسده .وإذ أقف هنا اليوم ،وأجدين
مضطرة للدفاع عن سيادة وسالمة بلدي ،الواليات املتحدة
األمريكية ،فإن الكثري من األفكار نفسها يتبادر إىل الذهن.

إن الواليات املتحدة ،وإىل حد بعيد ،هي أكرب مساهم
وهذه حلظة حامسة يف التاريخ .والتصويت لصاحل الشعب وحيد يف األمم املتحدة ووكاالهتا .وحنن نفعل ذلك ،جزئيا،
الفلسطيين اليوم سيضعنا على اجلانب الصحيح من التاريخ .لقد من أجل النهوض بقيمنا ومصاحلنا .وعندما حيدث ذلك ،فإن
مشاركتنا يف األمم املتحدة تنتج خرياً عظيماً للعامل .معاً ،فإننا
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نقدم الطعام والكساء والتعليم للبائسني .حنن نرعى السالم اهلش
يف مناطق الصراع يف مجيع أحناء العامل وحنافظ عليه .وحنن نضع
األنظمة اخلارجة على القانون موضع املساءلة .ونفعل ذلك ألنه
ميثل هويتنا .إهنا طريقتنا األمريكية.
ولكن ،فلنكن أمناء .عندما نقدم مسامهات سخية لألمم
املتحدة ،لدينا أيضاً توقعات مشروعة بأن يتم االعرتاف حبسن
نوايانا واحرتامها .وعندما ُتتص دولة باهلجوم يف هذه املنظمة،
فإن تلك الدولة ال ُترتم .وما هو أكثر من ذلك -أن يُطلب
من تلك الدولة أن تدفع مثن امتياز عدم االحرتام .ويف حالة
الواليات املتحدة ،يُطلب منا أن ندفع أكثر من اآلخرين مقابل
هذا االمتياز امللتبس .وخالفاً لبعض البلدان األعضاء يف األمم
املتحدة ،فإن حكومة الواليات املتحدة مسؤولة أمام شعبها.
واألمر كذلك ،فإن علينا واجب االعرتاف حني يُنفق رأمسالنا
السياسي واملايل بشكل غري سليم .وعلينا التزام باملطالبة مبزيد
من االستثمار ،وإذا ما أُخفق استثمارنا ،علينا التزام بإنفاق
مواردنا بطرق أكثر إنتاجية .تلك هي األفكار اليت تتبادر
إىل الذهن عندما ننظر يف مشروع القرار املعروض علينا اليوم
(.)A/ES-10/L.22
واحليثيات املتعلقة بقرار الرئيس بشأن نقل السفارة األمريكية
إىل القدس قد قُدمت بالفعل .وهي معروفة اآلن .واختذ القرار
وفقا لقانون الواليات املتحدة يعود تارخيه إىل عام ،١٩٩٥
وموقفها قد أيده الشعب األمريكي مراراً منذ ذلك الوقت.
والقرار ال يشكل حكما مسبقا على أي مسائل تتعلق بالوضع
النهائي ،مبا يف ذلك حدود القدس .وال يستبعد القرار حل
الدولتني ،إذا ما وافقت األطراف على ذلك .القرار ال يلحق
ضرراً جبهود السالم .بل إن قرار الرئيس يعكس إرادة الشعب
األمريكي وحقنا كدولة يف اختيار موقع سفارتنا .وليست هناك
حاجة لالستفاضة يف وصفه أكثر من ذلك.
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وبدالً عن ذلك ،هناك نقطة أهم البد من إبرازها .إن
الواليات املتحدة ستتذكر هذا اليوم ،الذي استُه ِدفت فيه
باهلجوم يف اجلمعية العامة جملرد ممارسة حقنا كدولة ذات سيادة.
سنتذكره عندما نُدعى مرة أخرى لتقدمي أكرب مسامهة يف العامل
إىل األمم املتحدة .وسنتذكره عندما تأتينا بلدان عديدة تدعونا،
مثلما تفعل يف كثري من اآلحيان ،إىل دفع ما هو أكثر واستخدام
نفوذنا لصاحلهم.
أمريكا ستضع سفارهتا يف القدس .وهذا هو ما يريد
الشعب األمريكي منا أن نفعله ،وهو الصواب بعينه .ال تصويت
يف األمم املتحدة سيحدث فرقاً يف هذا الشأن .ولكن هذا
التصويت سيحدث فرقاً يف نظرة األمريكيني إىل األمم املتحدة
ويف نظرتنا إىل البلدان اليت ال حترتمنا يف األمم املتحدة .وسيُذكر
هذا التصويت.
عار على
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية)ٌ :
علي أن أقف هنا اليوم .ومن
األمم املتحدة أن يكون لزاماً ّ
العار أن تعقد هذه اجللسة أصالً .القدس هي أقدس مكان
على وجه األرض بالنسبة للشعب اليهودي .وهي عاصمة دولة
إسرائيل .إهنا حقيقة ال تقبل اجلدل ،ببساطة .وقد أعلن امللك
داوود القدس مدينة الشعب اليهودي قبل  ٣ ٠٠٠سنة خلت.
والكتاب املقدس اليهودي يذكر القدس  ٦٦٠مرة .وصلواتنا
يرتدد فيها اسم القدس املقدس مراراً .وكما قال رئيس وزرائنا
األول ،ديفيد بن غوريون ،فإن القدس “جزء ال يتجزأ من تاريخ
إسرائيل ،من إميان إسرائيل”.
ويف يدي اآلن عملة أصلية .ويرجع تارخيها إىل سنة ٦٧
قبل امليالد ،منقوش عليها بالعربية “حرية صهيون” .أرجو من
الوفود أن تنظر يف املغلفات اليت أمامها .ستجد لديها نسخة
طبق األصل من العملة .إهنا دليل واضح من زمن هيكلنا الثاين.
وهي تثبت الصلة القدمية لليهود بالقدس .وارتباطنا بالقدس
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ال ينفصم .ال إعالن لليونسكو ،وال خطب جوفاء وال قرار الوقت ،تكرر شن اهلجمات بالصواريخ والقذائف على مواطنينا.
ومع ذلك التزمت اجلمعية العامة الصمت.
للجمعية العامة سيدفعنا خارج القدس أبداً.
ومل تقل الواليات املتحدة سوى احلقيقة كما هي ،وقد
تلك هي احلقائق اليت ال تريد هذه اهليئة أن تسمعها .تلك
هي احلقائق اليت تود هذه اهليئة أن تتجاهلها .ولذلك ،سأخرب أعلنت رمسيا ما كان صحيحا دائما — وهو أن القدس ستظل
األعضاء اليوم عن رباط آخر ال ينفصم ،إنه رباط النفاق الذي مثلما كانت دائما عاصمة لدولة إسرائيل.
ال ينفصم بني الفلسطينيني واألمم املتحدة .البعض قد حذر من
أما الذين يؤيدون مشروع القرار  A/ES-10/L.22فإهنم أشبه
أن قرار الواليات املتحدة متحيز وضار بالسالم.
بال ُدمى ،بل إهنم ُدمى متسك خبيوطها العبو الدمى الفلسطينيني.
فالعكس هو الصحيح ،ألن اخلطوات األحادية اليت فهم ُدمى أُرغمت على الرقص يف حني جتلس القيادة الفلسطينية
يتخذها الفلسطينيون واألمم املتحدة هي اليت أعاقت حتقيق على مقاعد الفرجة ابتهاجا بذلك .إهنم عمى ال يبصرون وال
السالم لعدة سنوات .ففي كل قرار مناهض إلسرائيل ،ومع علم هلم بأولئك الذين يتالعبون هبم ،متاما كال ُدمى .وال يعدو
كل هجوم على شعب بلدي ،متكنت األمم املتحدة من ترسيخ هذا التصويت عن كونه تضليال.
معايريها املزدوجة.
فالفلسطينيون هم من يعلمون أن مشروع القرار هذا ليس
وحنن جنلس اآلن يف دورة طارئة للجمعية العامة ما فتئت
تعقد منذ عام  .١٩٩٧وما زلنا نعيش يف عامل حافل بالنزاعات
واحلروب ،ولكن ما أن يتعلق األمر بإسرائيل — وهي الدميقراطية
احلقيقية الوحيدة يف الشرق األوسط -حىت تظل اجلمعية يف
انعقاد دائم يف جلسة علنية.

وكم هي عدد املرات اليت مدت فيها إسرائيل يدها ألجل
السالم منذ عام ١٩٩٧؟ وكم مرة عرضنا على الفلسطينيني
االنضمام إلينا يف احلوار؟ وكم مرة ُرفضت فيها هذه النداءات
للسالم؟ لقد أخطأنا مجيعا التقدير.
وعندما عرض رئيس الوزراء باراك على الفلسطينيني
إقامة دولتهم يف عام ٢٠٠٠كنا قد ووجهنا بصعود املفجرين
االنتحاريني إىل احلافالت وإطالق النار يف شوارعنا .ويف عام
يف  ٢٠٠٥انسحب رئيس الوزراء شارون من غزة ،وأعاد منها
مجيع املواطنني اإلسرائيليني إىل بلدهم .ومل تعد هناك مستوطنة
إسرائيلية واحدة ،ومل يعد هناك احتالل لغزة إطالقا .ومنذ ذلك
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سوى خداع .وهم يعلمون أنه لن يكون له أثر على حياة
الشعب الفلسطيين ،ويعلمون أنه لن يساعد على هتيئة فرص
العمل للمواطنني ،ويعلمون أنه لن يساعد على توفري رعاية
صحية أفضل للسكان يف رام اهلل أو غزة .وال يعدو مشروع
القرار هذا أن يكون صرفا لالنتباه .بل َّ
إن كل ما سيفعله هو
أن حيرض الفلسطينيني على مواصلة رفضهم للسالم ،وفيما
لو صوتت عليه اجلمعية مؤيدة له ،فسيكون ذلك هو الرأي
املرفوض.
وأشكر تلك البلدان اليت أبدت شجاعة باالمتناع عن تأييد
مشروع القرار  .A/ES-10/L.22فهي مل تقع فريسة لعرض ال ُدمى
الذي نراه أمامنا .وهذه هي البلدان اليت تدافع عن السالم حبق.
وهي الدول القائدة اليت تربهن مبوقفها هذا أنه ليس بوسع أي
من قرارات األمم املتحدة أن يعيد كتابة التاريخ .فحني يقر أي
قرار تتخذه األمم املتحدة عدم شرعية وجود إسرائيل يف أجزاء
من القدس ،فهو يقر أيضا بعدم شرعية وجود اليهود عند حائط
املبكى.
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ومل يكن اليهود قادرين على الوصول إىل حائط املبكى إال
جزئيا عرب آالف السنني ،أو أهنم منعوا متاما من الوصول إليه .ومل
تُب ِد األمم واإلمرباطوريات واملمالك األخرى اليت احتلت مدينة
القدس عرب القرون احرتاما حلرية الدين ،ولكننا سرعان ما أقمنا
دميقراطية قوية عقب إنشاء إسرائيل .وكما نعلم فإن الدميقراطية
تقوم على أساس احلريات الفردية ،اليت منها حرية الدين .وما
برح نظامنا الدميقراطي وكذلك التزامنا بتلك احلريات يف تنام
مستمر طوال السنوات اليت أعقبت نشأة إسرائيل .ونعلم أن
القدس مدينة مقدسة لباليني األشخاص يف مجيع أحناء العامل.
وإسرائيل دولة حترتم مجيع األديان وتشجع اجلميع لزيارة املدينة
املقدسة والصالة فيها.
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الفلسطيين .وال يشجع مشروع القرار هذا إال على املزيد من
العنف وعدم االستقرار .وهو يشجع القيادة الفلسطينية على
مواصلة السري يف مسارها اخلطري .وبذلك تسمح هلا اجلمعية
العامة مبواصلة العنف باسم القدس — اليت هي مدينة السالم.

وإسرائيل بلد يتسم بالتفاؤل ،فقد عدنا إىل ديارنا بعد أن
أمضينا آالف السنني يف املنفى ،وأعمرنا الصحراء وجعلناها
ختضر يف ذات الوقت الذي دافعنا فيه عن بلدنا من عدد
ال حيصى من اهلجمات .وقبل حنو  42عاما مضت اختذت
اجلمعية العامة قرارا خمزيا آخر ( 3379د )30-ساوت فيه
بني الصهيونية والعنصرية .واستغرق إلغاء ذلك القرار البغيض
 16عاما .وليس ٍّ
لدي أدىن شك يف أن مشروع قرار اليوم هذا
وهناك مفارقة بعينها يف مشروع قرار اليوم .فالبلدان اليت سوف ينتهي إىل مزبلة التاريخ أيضا .وليس ٍّ
لدي أدىن شك يف
قدمته — بلدان مثل اليمن حيث وجدت اجلماعات اإلرهابية أنه سيأيت اليوم الذي سيعرتف فيه اجملتمع الدويل بأسره يف هناية
مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املطاف بأن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
مرتعا خصبا فيها — هي نفسها البلدان اليت تتهم الواليات
السيد مونكادا أكوستا (مجهورية فنزويال البوليفارية)
املتحدة وإسرائيل بانتهاك القانون الدويل .وال تنتهي املفارقة عند (تكلم باإلسبانية) :تتشرف مجهورية فنزويال البوليفارية بأن تأخذ
ذلك احلد .ففي كل سياق آخر تدعو هذه اهليئة إىل السالم الكلمة باسم حركة بلدان عدم االحنياز اليت طلبت باالشرتاك
واحرتام حقوق اإلنسان ،غري أن ذلك لن يكون احلال عندما مع منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية عقد الدورة
يتعلق األمر بإسرائيل .بل إن اجلمعية تتجاهل متاما األعمال االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة مرة أخرى يف ضوء
اإلرهابية املروعة اليت هتدد املدنيني اإلسرائيليني .فقد شهدنا آخر التطورات املتعلقة بقضية فلسطني ،ما يؤكد أننا نويل أمهية
خالل األسبوعني املاضيني وحدمها شن  ٢٣هجمات صاروخية ملستقبل شعب بطل ،فضال عن وضع مدينة القدس .ونود أن
من قبل محاس على إسرائيل ،ولكننا مل نسمع شيئا من األمم نغتنم هذه الفرصة على وجه اخلصوص ،لإلعراب عن امتناننا
املتحدة ،ومل تُعقَد أي جلسة جمللس األمن ومل تُعقَد أي دورة لكم ،سيدي الرئيس ،على سرعة االستجابة لطلبنا ،وهو ما
طارئة للجمعية العامة .وهددت السلطة الفلسطينية بأعمال ينسجم مع نداء األمم احلرة يف العامل.
العنف وأيام من الغضب .ومع ذلك مل تص ُدر أي إدانة لتلك
وباملثل ،فإن من املهم التشديد على أنه قد متت الدعوة
التهديدات من جانب األمم املتحدة.
إىل عقد هذه اجللسة العامة وفقا ألحكام القرار ( 377د)5-
وأود أن أتكلم بوضوح ،وجيب عدم التغاضي أبدا عن املؤرخ  ٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩٥٠واملعنون “متحدون من
العنف واإلرهاب .وإذا كانت هذه اهليئة تتحد حقا من أجل السالم” بالنظر إىل أن جملس األمن قد التزم الصمت وظل
أجل السالم ،لكانت قد اعتمدت مشروع قرار يدين العنف عاجزا عن التصدي هلذه املسألة بالرغم من التزاماته مبوجب
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ميثاق األمم املتحدة .وكما رأينا يوم االثنني املاضي  ١٨كانون
األول/ديسمرب حني مارس وفد الواليات املتحدة حق النقض
على التصويت على مشروع قرار جملس األمن S/2017/1060
بشأن وضع مدينة القدس ،الذي قدمه وفد مجهورية مصر
العربية.
تشعر حركة بلدان عدم االحنياز بقلق عميق إزاء استمرار
االنتهاكات من جانب إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،يف
األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك احملاوالت الرامية إىل تغيري
الطابع والوضع والتكوين الدميغرايف للقدس .ويف هذا الصدد،
ندين مجيع االنتهاكات للقانون الدويل واألعمال االستفزازية يف
املدينة ،أياً كان مرتكبها وحتت أي ظرف ،مع التشديد على أن
هذه اإلجراءات باطلة والغية وليس هلا أساس قانوين مبوجب
قرارات جملس األمن ذات الصلة .وعالوة على ذلك ،نؤيد مجيع
قرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة بشأن القدس،
ونكرر أن املدينة جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة.
وفضال عن ذلك ،تُعرب الدول األعضاء يف احلركة عن
قلقها العميق إزاء اخلطط اليت أعلنها رئيس الواليات املتحدة
األمريكية ،دونالد ترامب ،يف  ٦كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧
لنقل سفارة ذلك البلد يف إسرائيل إىل القدس ،فض ً
ال عن أي
إجراء من هذا القبيل من شأنه زيادة ترسيخ سيطرة إسرائيل على
وضمها حبكم األمر الواقع ،وهو أمر غري قانوين .ونود
القدس ّ
مرة أخرى التحذير من أن هذه االستفزازات ،اليت تنتهك قرارات
جملس األمن ذات الصلة ،ستزيد من التوترات وقد ترتتب عليها
عواقب بعيدة األثر .وبناء على ذلك ،ندعو حكومة الواليات
املتحدة إىل وضع حد جلميع االنتهاكات واالستفزازات ،ونشري
إىل املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ،مبا يف
ذلك عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة ومجيع قرارات جملس
األمن واجلمعية العامة ذات الصلة ومجيع األحكام السارية
للقانون الدويل ،وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
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ونشري على وجه التحديد إىل قراري جملس األمن 476
( )1980و ،)1980( 478اللذين أعاد فيهما اجمللس بوضوح
التأكيد ،يف مجلة أمور ،على أن مجيع التدابري واإلجراءات
التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسرائيل ،السلطة القائمة
باالحتالل ،واليت هتدف إىل تغيري طابع ووضع مدينة القدس
املقدسة ليس هلا أي سند قانوين وجيب إلغاؤها فوراً .كما أكد
سن القانون األساسي من
القرار  )1980( 478على أن ّ
جانب إسرائيل يشكل انتهاكاً للقانون الدويل وقرر أال يعرتف
بالقانون األساسي وغريه من األعمال اليت تقوم هبا إسرائيل
اليت تسعى ،نتيجة لذلك القانون ،إىل تغيري طابع ووضع مدينة
القدس .وعالوة على ذلك ،دعا مجيع الدول األعضاء إىل قبول
هذا القرار ،يف حني يدعو صراحة الدول اليت أقامت بعثات
دبلوماسية يف القدس إىل سحب هذه البعثات من القدس .وبناء
على ذلك ،ندعو إىل االحرتام الكامل لقرارات ومقررات جملس
األمن ذات الصلة ،واليت هي ملزمة قانوناً لنا مجيعاً بوصفنا دوالً
أعضاء يف املنظمة.
وحتذّر احلركة من أنه نظرا للحالة املضطربة للغاية وتضاؤل
احتماالت حتقيق السالم العادل ،فإن مجيع اإلجراءات االنفرادية
وغري القانونية واالستفزازية يف القدس ،فض ً
ال عن تفشي التهديد
مبثل هذه األعمال ،ميكن أن تزعزع بشكل خطري الوضع اهلش
على أرض الواقع مبا لذلك من عواقب خطرية ،فضال عن أهنا
تشكل خطرا على إمكانية حتقيق حل الدولتني استناداً إىل
حدود ما قبل  .1967ولذلك ،تشري احلركة إىل قرار جملس
األمن  )2016( 2334الذي ُّاتذ قبل حوايل سنة والذي
أكد فيه اجمللس ،يف مجلة أمور ،أنه لن يعرتف بأي تعديالت
يف خطوط الرابع من حزيران/يونيه  ،1967مبا يف ذلك ما
يتعلق بالقدس ،سوى تلك اليت يتفق عليها الطرفان من خالل
املفاوضات .كما دعا الطرفني إىل أن ميتنعا عن أعمال االستفزاز
والتحريض والشعارات الرنانة امللهبة للمشاعر هبدف حتقيق مجلة
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أتشاطر معكم خاطرة أخرية بصفيت الوطنية .إن رسالتنا
أمور ،منها وقف تصعيد احلالة على أرض الواقع وإعادة بناء
الثقة واالطمئنان ،ومن مث إظهار التزام حقيقي حبل الدولتني إىل اإلدارة احلالية للواليات املتحدة األمريكية هي كما يلي :إن
عرض السالم العاملي للخطر.
بالعمل من خالل السياسات واإلجراءات ،وهتيئة الظروف العامل ليس للبيع وإن هتديداهتا تُ ّ
الالزمة لتعزيز السالم.
السيدة لودي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :يضم

ولذلك ،تعيد الدول األعضاء يف احلركة تأكيد التزامها وفد بلدي صوته إىل أصوات اآلخرين يف اإلشادة بقراركم،
باإلسهام يف التوصل إىل حل عادل ودائم وسلمي لقضية سيدي الرئيس ،القاضي بإعادة انعقاد الدورة االستثنائية الطارئة
فلسطني جبميع جوانبها وفقاً للقانون الدويل .ولذلك ،فإننا نؤكد العاشرة للجمعية العامة على وجه السرعة بشأن مسألة القدس.
احلاجة امللحة لالضطالع جبهود مشرتكة هبدف تعزيز السالم
يف مواجهة هذا التحدي اجلديد ،حيث ترمي اإلجراءات
واألمن من خالل إهناء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ قبل أكثر االنفرادية من جانب أحد البلدان إىل تقويض عقود من عمل
من  ٥٠عاماً يف عام  ،١٩٦٧دون مزيد من اإلبطاء ،وندعو اجملتمع الدويل وإىل حتدي القانون الدويل ،فإن برملان البشر
إىل تكثيف مجيع اجلهود الدولية واإلقليمية حتقيقاً هلذا الغرض ،والعامل هذا هو احملفل املالئم إلرسال رسالة مطمئنة إىل الشعب
مبا فيها تلك ذات الصلة باحلفاظ على استمرارية حل الدولتني ،الفلسطيين الذي يعاين ويُضطهد منذ أمد طويل ،والذي أخذ
استناداً إىل حدود ما قبل عام  ،1967احرتاماً لشروط التسوية يفقد األمل يف إمكانية إقامة دولة فلسطني املستقلة املتصلة
السلمية القائمة منذ أمد بعيد واليت أقرها اجملتمع الدويل ،مبوجب األراضي واليت متلك مقومات البقاء ،فض ً
ال عن فقدان األمل يف
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ،مبا فيها مبدأ فعالية األمم املتحدة وقدرهتا على معاجلة حمنته.
األرض مقابل السالم ،ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق
وبالنيابة عن شعب وحكومة باكستان ،أكرر أن قرار
اليت وضعتها اجملموعة الرباعية .وعالوة على ذلك ،من املهم
الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس باعتبارها ما تُسمى عاصمة
التشديد على أن إجياد حل شامل لقضية فلسطني هو السبيل
إسرائيل ونقل سفارهتا إىل املدينة املقدسة يشكل انتهاكاً واضحاً
الوحيد املمكن لتحقيق السالم املنشود يف الشرق األوسط وأخرياً
للقانون الدويل ويتناىف مع أحكام العديد من قرارات جملس
وضع هناية للصراع العريب اإلسرائيلي برمته.
األمن واجلمعية العامة.
يف اخلتام ،تؤكد احلركة جمدداً دعمها الراسخ وتضامنها
وحنن نأسف ونرفض هذا اإلجراء وحنث الواليات املتحدة
مع القضية الفلسطينية العادلة ،والتزامها القوي مبواصلة دعم
على إلغاء قرارها.
الشعب الفلسطيين البطل يف سعيه لنيل حقوقه غري القابلة
إننا جند أنفسنا أمام منعطف تارخيي .وتقتضي التطورات
للتصرف وحتقيق تطلعاته الوطنية املشروعة ،مبا يف ذلك حقه
يف تقرير املصري واحلرية واالستقالل يف دولته املستقلة فلسطني ،غري العادية اليت شهدهتا األسابيع القليلة املاضية استجابة
وعاصمتها القدس الشرقية ،وهو أمر حيوي من أجل إقامة سالم استثنائية أيضا منا .وجيب علينا أن نلتزم بالقواعد السائدة
واملرعية منذ القدم ،قانونية كانت أم أخالقية .كما جيب علينا
عادل وشامل ودائم.
أن جندد التزامنا بإحباط أي حماولة وكل حماولة النتهاك احلقوق
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غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين واهلدف النهائي املتمثل الدائم يف الشرق األوسط .ولن تشكل أي خطة أخرى حال
عادال أبدا .ولن جتدي أي خطة أخرى .ولن تنجح أي خطة
يف حل الدولتني.
ويعتقد وفد بلدي أن حق النقض الذي استخدمته أخرى .ولن تكون أي خطة أخرى مقبولة بالنسبة لنا.
السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
الواليات املتحدة يف وقت سابق من هذا األسبوع يف جملس
األمن (انظر  )S/PV.8139ميثل اسرتاتيجية خطرية يف غري حملها .أشكركم ،سيدي ،على عقد هذه الدورة البالغة األمهية ردا
لقد سعى حق النقض إلضفاء الشرعية على إعالن باطل على إعالن الرئيس ترامب االعرتاف بالقدس الشريف عاصمة
والغ بالفعل ويفتقر إىل أي شرعية .ومن خالل مشروع القرار إلسرائيل ونقل سفارة الواليات املتحدة يف إسرائيل إىل مدينة
 A/ES-10/L.22املعروض علينا اليوم ،ستقول باقي دول العامل القدس الشريف.
بوضوح وبشكل ال لبس فيه إهنا ال ميكن أن تتواطأ يف أي عمل
كما نعرب عن التقدير إىل جامعة الدول العربية ومنظمة
غري مشروع ،ولن تفعل ذلك.
املؤمتر اإلسالمي على االستجابة بسرعة لفشل جملس األمن
وما برح دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس يف وقت سابق من هذا األسبوع يف اعتماد مشروع القرار
الشريف من ركائز السياسة اخلارجية لبلدي .ودعمنا ما زال  S/2017/1060بشأن هذه املسألة .كما نشكر الدول األعضاء
وسيظل دائما ثابتا بالرغم من التهديدات اليت تلقيناها يف األيام يف حركة عدم االحنياز على دعمها القوي.
األخرية .وقد أثبت بلدي دائما تضامنه مع الشعب الفلسطيين
إن موقف إندونيسيا ،كما أعرب عنه رئيسنا يف مؤمتر قمة
وتطلعاته املشروعة .وأكد برملاننا — كل من جملس الشيوخ منظمة التعاون اإلسالمي يف اسطنبول هو أن اعرتاف الواليات
واجلمعية الوطنية — باإلمجاع هذه املشاعر .إننا مجيعا نقف املتحدة بالقدس الشريف عاصمة إسرائيل أمر غري مقبول وهو
حبزم وراء الشعب الفلسطيين وندعمه يف كفاحه العادل.
ال يغضب الكثري من شعوب العامل فحسب ،بل إنه يشكل

وأود أن أذكر بأن أول قرار منفرد للجمعية العامة بشأن
القدس ،القرار ( 2253د إ ط )5-الذي اختذ يف  4متوز/
يوليه  ،1967يف دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة (انظر
 )A/PV.1548قد قادته بكل فخر باكستان وشاركت يف تقدميه.
واليوم وبنفس الفخر ،تنضم باكستان إىل بقية اجملتمع الدويل يف
اعتماد مشروع القرار التارخيي هذا والذي نعرب فيه عن رفضنا
اجلماعي لقرار الواليات املتحدة التحريفي .وشاركنا أيضا يف
تقدمي مشروع القرار.
يف اخلتام ،أود أن أقول إن قيام دولة فلسطني املستقلة
واملتصلة جغرافيا واليت متلك مقومات البقاء ،استنادا إىل املعايري
املتفق عليها دوليا وحدود ما قبل عام  1967وعاصمتها القدس
الشريف ،ال يزال الضمانة الوحيدة املستدامة لتحقيق السالم
1745859

أيضا إهانة للعدالة .وال حيقق هذا القرار األحادي اجلانب
شيئا سوى أنه يبعدنا أكثر عن حتقيق حل الدولتني وجيعل قيام
دولة فلسطني مستقلة يبدو أمرا بعيد املنال إن مل يكن دربا
من دروب املستحيل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن القرار يضعف
عملية السالم الضعيفة أصال ويعرض للخطر اجلهود اليت تعني
على اجلمعية العامة أن تبذهلا منذ مدة طالت أكثر مما ينبغي
من أجل حتقيق السالم .ولذا ،فإننا نؤكد أن القرار ينبغي رفضه.
وعالوة على ذلك ،فإن هذا االعرتاف األحادي اجلانب ينتهك
ويقوض عددا من قرارات جملس األمن واجلمعية العامة ويدعم
األعمال غري املشروعة اليت ارتكبتها إسرائيل يف انتهاك للقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
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وجيب احرتام مجيع القرارات بشأن وضع مدينة القدس
الشريف وبقية األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام
 ١٩٦٧دون استثناء .وبالرغم من توافق اآلراء الدويل الذي
يعرتف حبساسية مسألة القدس وحموريتها لعملية السالم ،شهدنا
لألسف خالل األيام القليلة املاضية بيانات ال حترتم العديد من
قرارات جملس األمن واجلمعية العامة.

وأدعو مرة أخرى مجيع الدول احملبة للسالم إىل تأييد مشروع
القرار الذي قدمته اليمن وتركيا بالنيابة عن العديد من الدول
اليت شاركت يف تقدميه ،مبا يف ذلك إندونيسيا .ويعلق الشعب
اإلندونيسي آماال كبرية على أن تتخذ األمم املتحدة ودوهلا
األعضاء ،واليت تُنتهك قراراهتا بشكل صارخ ،القرار الصحيح
وتتبىن موقفا قويا ضد أي اعرتاف أحادي اجلانب يتعارض مع
القانون الدويل .كما حتث إندونيسيا الدول األعضاء يف األمم
املتحدة على أال تقتدي باإلجراء االنفرادي للواليات املتحدة يف
نقل سفارهتا إىل القدس .وإندونيسيا مقتنعة بأننا ال يزال بوسعنا
االعتماد على األمم املتحدة لالرتقاء إىل مستوى توقعات العامل.

فيها القدس الشرقية ،ليس له أي شرعية قانونية ويُعترب الغيا
وباطال .وأي حماولة من هذا القبيل تشكل أيضا انتهاكا صارخا
للقانون الدويل وعقبة كربى أمام حتقيق حل الدولتني وإحالل
سالم شامل.

السيد محمد (ملديف) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد
بلدي ،بوصفه أحد مقدمي مشروع القرار  ،A/ES-10/L.22أن
يشكر ممثل اليمن على توليه عرض مشروع القرار يف اجلمعية
العامة .كما نشكر تركيا وفلسطني على قيادهتما يف عقد دورة
اجلمعية العامة االستثنائية الطارئة العاشرة للنظر يف وضع القدس.
وتشيد حكومة بلدي بالقيادة الرؤيوية اليت يضطلع هبا رئيس
دولة فلسطني ،حممود عباس ،بشأن هذه املسألة ،وال سيما ثقة
فلسطني الثابتة باألمم املتحدة.

وأود أن أُذكر بإجياز بالتاريخ باقتباس الفقرة ( ٥ب) من
قرار جملس األمن  )1980( 478اليت تنص على أن اجمللس
يدعو “الدول اليت أقامت بعثات دبلوماسية يف القدس إىل
سحب هذه البعثات من املدينة املقدسة” .وقد ُاتذ قرار جملس
أخريا ،أود مرة أخرى أن أؤكد إلخواين وأخوايت الفلسطينيني
األمن لعام  1980بأغلبية  ١٤صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع
عضو واحد عن التصويت .وال يزال القرار ساريا وسيظل كذلك أن دعم إندونيسيا للتطلعات املشروعة للشعب الفلسطيين
وحقوقه يف العيش يف ظل احلرية والسالم والعدالة والكرامة
حىت يتحقق السالم يف فلسطني.
وتؤكد إندونيسيا جمددا موقفها املتمثل يف أهنا ال تقبل يف وطنه ثابت وسيظل غري منقوص .وإذ أقف هنا يف هذه
أي بيان أو إجراء ال حيرتم اجلمعية العامة وإجنازاهتا اليت جتسد القاعة أمثل شعب إندونيسيا ،ذلك البلد ذو السيادة وأحد
االعرتاف العاملي باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين ،وال أكرب الدميقراطيات يف العامل والذي ميلك مصريه وقراراته ،فإنين
سيما إذا كان هذا البيان أو اإلجراء من جانب دولة واحدة أو أؤكد مرة أخرى التزامنا القوي والثابت بالوقوف مع الشعب
دولتني فقط .وأود أن أشدد مرة أخرى على أن أي حماولة لتغيري الفلسطيين لنيل حقوقه املشروعة وغري القابلة للتصرف .ودعمنا
طابع أو وضع األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا لن يتوقف ولن يصيبه الوهن أبدا.

إن القدس الشريف هي من مسائل الوضع النهائي اليت
جيب أن ُتل عن طريق املفاوضات بني الطرفني .وعلينا ،حنن
احلاضرين ،يف هذه القاعة ،بوصفنا دوال حمبة للسالم ،التمسك
بسيادة القانون والعدالة وكرامة تعددية األطراف .وجيب أن
نظهر حسن النية ونضع ثقتنا يف منظومة صون السالم واألمن.
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العامل ،من أكرب الدول إىل أصغرها ،مبوجب ميثاق األمم املتحدة
باحرتام القانون الدويل وااللتزام به .وكل دولة عضو يف األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك إسرائيل ،ملزمة باحرتام قرارات جملس األمن
حبسن نية وبتنفيذ هذه القرارات.

جنبا إىل جنب مع إسرائيل ،داخل حدود آمنة ومعرتف هبا
على أساس خطوط عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وهذا هو احلل الذي قدمته قرارات جملس األمن .ولذلك تدعو
ملديف إسرائيل إىل تنفيذ القرارات ذات الصلة ،واالحرتام التام
اللتزاماهتا القانونية اليت قطعت يف االتفاقات الدولية ،والعودة
فورا إىل إطار ميكن أن ينهض بعملية السالم يف الشرق األوسط
على أساس حل قائم على وجود دولتني.

واضحة للغاية :إن اجملتمع الدويل متحد يف دعم سيادة القانون،
وال مكان يف النظام الدويل لالحتالل والضم غري الشرعيني
ألراضي أي شعب.

السيد منذر (اجلمهورية العربية السورية) :تدين حكومة
اجلمهورية العربية السورية قرار الواليات املتحدة األمريكية نقل
سفارهتا إىل مدينة القدس احملتلة واالعرتاف هبا عاصمة لالحتالل
اإلسرائيلي .وتؤكد أن هذه القرارات تشكل انتهاكا فاضحا ملركز
مدينة القدس القانوين والسياسي والتارخيي وال تعدو كوهنا جزءا
من جرمية اغتصاب فلسطني وتشريد شعبها وإقامة هذا الكيان
االستيطاين احملتل على تراهبا.

وأعلن جملس األمن بعبارات واضحة وبسيطة أن احتالل
إسرائيل لدولة فلسطني غري قانوين ،وضمها القدس الشرقية غري
قانوين ،وقرار أي بلد االعرتاف بالقدس باعتبارها ما يسمى
إن مركز الثقل يف السياسة الدولية آخذ يف التحول حنو
عاصمة إلسرائيل ونقل مقار البعثات الدبلوماسية إىل القدس،
هي أيضا أمور غري قانونية وينبغي أن يعتربها اجملتمع الدويل سيادة القانون .وال توجد دولة كبرية للغاية حبيث تتجاهل هذا
الواقع ،على حنو ما سيبلوره مشروع القرار الذي سيعتمد اليوم.
باطلة والغية.
ومما يبعث على االطمئنان أن نرى  14عضوا من وستواصل ملديف العمل على ضمان استمرار هذا الواقع على
أعضاء جملس األمن الـ 15وهم يصوتون يف وقت سابق من مر الزمن ،إذ نأمل بأن ننتخب لعضوية جملس األمن للفرتة
هذا األسبوع تأييدا للقانون الدويل فيما يتعلق بوضع القدس .2020-2019 .وسنعمل مع مجيع الدول األعضاء على
وستظهر اجلمعية العامة ،باعتمادها مشروع القرار بشأن القدس ضمان أن تظل األمم املتحدة جهة فاعلة رئيسية يف إجياد حل
اليوم ،توافق اآلراء الدويل على املسألة .إن الرسالة املوجهة إىل دائم لشعب فلسطني ويف صياغة حل مشرتك ملصري مشرتك لنا
إسرائيل وحفنة من البلدان اليت تدعم أعماهلا غري القانونية ،مجيعا.

ويتعني على إسرائيل أن تفهم أن الوضع النهائي للقدس
ال ميكن أن يقرر إال بتسوية عن طريق املفاوضات وأن أي
إجراء انفرادي لالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل سيشكل
انتهاكا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة بشأن
إن هذه القرارات اليت اختذهتا إدارة الرئيس األمريكي
هذه املسألة .وهذه فرصة ألن تتخذ إسرائيل قرارا اسرتاتيجيا
يشكل مستقبل شعبها وشعوب منطقة الشرق األوسط بأسرها تشكل انتهاكا فاضحا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة،
اليت طالبت إسرائيل باالنسحاب من األراضي اليت احتلتها يف
وخارجها.
وتناشد حكومة بلدي إسرائيل االنسحاب من احتالهلا عام  ،1967مبا فيها القدس .وبالتايل ،فإن هذه القرارات ال
غري القانوين لفلسطني واملساعدة على هتيئة الظروف الالزمة تعدو كوهنا إجراءات أحادية ال شرعية وال قيمة هلا على الوضع
إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ميكنها أن تتعايش ،القانوين ملدينة القدس .غري أن خطورهتا تكمن يف أهنا إعالن
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رمسي من اإلدارة األمريكية بأهنا مل ولن تكون طرفا نزيها وال
وسيطا مؤهال يف أي سعي للتوصل إىل تسوية سلمية للصراع
العريب  -اإلسرائيلي.

21/12/2017

املتحدة األمريكية غري معنية بالتوصل إىل حل شامل وعادل
للصراع العريب-اإلسرائيلي وأن الغطرسة وصلت هبا إىل حد
هتديد الدول وتوعدها إذا وقفت هذه الدول إىل جانب الشعب
الفلسطيين وانتصرت لقرارات الشرعية الدولية .فأي سالم يرجتى
على يد قوة عظمى باتت تعامل مع األمم املتحدة وكأهنا جزء
من مؤسساهتا وباتت تعترب الدول األعضاء فيها طالبا يف مدرسة
تعاقبهم إذا مل خيضعوا لسلطتها وهيمنتها.

وتدين اجلمهورية العربية السورية بشدة استخدام الواليات
املتحدة األمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار
 S/2017/1060حول وضع القدس يف جملس األمن ،األمر الذي
يؤكد جمددا على استهتار الواليات املتحدة بالقوانني الدولية
السيد بن مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية):
وانتهاكها الفاضح لقرارات الشرعية الدولية .كما يفضح دعمها
الالحمدود للكيان العنصري اإلسرائيلي االستيطاين على حساب نشكركم ،سيدي الرئيس ،على استئناف الدورة االستثنائية
الطارئة العاشرة مبوجب إجراء “متحدون من أجل السالم”،
حقوق الشعب الفلسطيين.
إن اجلمهورية العربية السورية ،بالرغم من احلرب اإلرهابية عمال بقرار اجلمعية العامة ( 377د )5-الصادر يف عام .1950
تؤيد بنغالديش البيانني اللذين أديل هبما بالنيابة عن حركة
عدم االحنياز ومنظمة التعاون اإلسالمي .وقد حضر رئيس بلدنا
الدورة االستثنائية السادسة ملؤمتر القمة اإلسالمية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ،اليت دعا إليها الرئيس أردوغان يف اسطنبول يف ١٣
كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٧للتعبري عن آرائنا بشأن عملية
السالم يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك مسألة القدس الشرقية.
كما أكدت رئيسة وزراء بلدنا جم ّددا على موقفنا الذي ال
لبس فيه بشأن القدس الشرقية بوصفها عاصمة لدولة فلسطينية
مستقلة تتوفر هلا مقومات البقاء.

اليت تتعرض هلا وبكل حتدياهتا ،مل ولن تفقد البوصلة ولن
ترتاجع عن موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية وإزاء احلقوق
الفلسطينية واإلسالمية واملسيحية يف القدس الشريف .ولن
تدخر حكومة بلدي جهدا من أجل استعاده مجيع األراضي
العربية احملتلة .إن اجلمهورية العربية السورية كانت وما زالت
ثابته على موقفها املبدئي الداعم حلق الشعب الفلسطيين يف
تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة على كامل ترابه الوطين،
وعاصمتها القدس ،وضمان حق العودة لالجئني وفقا للقرار
( 194د )3-لعام  .1948وإذ ترحب اجلمهورية العربية
السورية حبصول دولة فلسطني على صفة العضو املراقب يف
وال تزال بنغالديش تشعر ببالغ القلق إزاء أي قرار أو
األمم املتحدة ،فإهنا تطالب مبنحها العضوية الكاملة احلقوق يف إعالن ،قد ميس بوضع القدس الشرقية باعتبارها إحدى مسائل
هذه املنظمة.
الوضع النهائي يف عملية السالم يف الشرق األوسط ،ويسهم يف
وختاما ،سيدي الرئيس ،جتدد اجلمهورية العربية السورية تغيري وضعها التارخيي والقانوين وتركيبتها الدميوغرافية وطابعها
مطالبتها األمم املتحدة بتحمل مسؤولياهتا عن تنفيذ قرارات العريب واإلسالمي التارخيي .وما زلنا نشعر بالقلق إزاء اآلثار
جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة يف سبيل وضع حد والتهديدات اخلطرية احملتملة احملدقة بالسالم واألمن الدوليني
ملعاناة الشعب الفلسطيين واهناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي اليت قد يؤججها أي قرار أو إجراء من هذا القبيل ،مما سيُشعل
العربية وإقامة الدولة الفلسطينية ،وعاصمتها القدس .فما جيري موجات جديدة من التوتر والعداء والتطرف العنيف يف منطقة
اليوم يثبت بشكل ال حيتمل أي شك أو تسويف أن الواليات
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الشرق األوسط املضطربة أصالً ،واليت قد تطال أجزاء أخرى يشكل انتهاكا خطرياً وصارخا مليثاق األمم املتحدة والقانون
الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
من العامل.
وتشدد بنغالديش على ضرورة احلفاظ على الوضع القانوين
للقدس يف إطار قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا يف ذلك
قرارات جملس األمن ذات الصلة .وتؤكد بنغالديش جمددا موقفها
املؤيد إلقامة دولة فلسطني على أساس حدود عام ١٩٦٧
وعاصمتها القدس الشرقية .وحتث بنغالديش مجيع األطراف
املعنية على اتباع هنج عملي يف عملية السالم يف الشرق األوسط
بغية التوصل إىل ّ
حل الدولتني من أجل حتقيق السالم واالستقرار
الدائمني يف املنطقة .وبينما تسعى بنغالديش جاهدة إىل معاجلة
التدفق املستمر ألعداد هائلة من األشخاص املشردين قسرا من
والية راخني يف ميامنار ،فإننا نواصل تأييد أي نداء أو مبادرة
لطي صفحة النزاعات اليت طال أمدها واليت ال تزال تثري السخط
ّ
والتعصب والعنف األعمى ،مه ّدد ًة اجملتمع الدويل دون استثناء.
وتؤيد بنغالديش مشروع القرار ،متاشيا مع التزامنا الدستوري
ومع موقفنا املبدئي الراسخ بشأن القضية الفلسطينية والتزامنا
بالسالم واالستقرار الدوليني ومببادئ القانون الدويل.

فاعتزام حكومة الواليات املتحدة تغيري وضع القدس
التارخيي يقوض املصاحل املشروعة للشعب الفلسطيين وللدول
العربية واإلسالمية .وسيُفضي إىل عواقب خطرية هت ّز االستقرار
واألمن يف الشرق األوسط وتزيد من تفاقم التوترات يف املنطقة
وتعرقل اجلهود الرامية إىل استئناف حمادثات السالم اإلسرائيلية-
الفلسطينية.
وتدعوكوبا جملس األمن إىل االضطالع باملسؤوليات املوكلة
إليه مبوجب ميثاق األمم املتحدة واملتعلقة بصون السالم واألمن
الدوليني ،واختاذ القرارات الالزمة ومطالبة إسرائيل بإهناء احتالهلا
لألراضي الفلسطينية وسياساهتا العدوانية وممارساهتا االستعمارية
فورا ،فضال عن امتثاهلا لقرارات اجلمعية العامة بشأن احلالة يف
الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني.
وأك ّدت وزارة الشؤون اخلارجية جمددا أن كوبا ستواصل
دعم التوصل إىل حل شامل وعادل ودائم للنزاع الفلسطيين
اإلسرائيلي على أساس وجود دولتني ،حيرتم حق الشعب
الفلسطيين يف تقرير املصري وقدرته على العيش يف دولة مستقلة
وذات سيادة داخل حدود ما قبل عام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.

السيدة رودريغيث كاميخو (كوبا) (تكلمت باإلسبانية):
تؤيد كوبا متاما البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال
البوليفارية باسم حركة عدم االحنياز .كما نؤيد البيانني اللذين
أدىل هبما وزير خارجية تركيا باسم منظمة التعاون اإلسالمي
يف اخلتام ،أود أن أضيف ببساطة أنه وفقا ملوقف كوبا
وممثل اليمن بالنيابة عن جمموعة الدول العربية.
املبدئي الراسخ بشأن هذه املسألة ،فقد انضمت إىل مقدمي
إن موقف بلدي بشأن املسألة املعروضة علينا اليوم ثابت ،مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  A/ES-10/L.22بعنوان “وضع
على النحو املوضح يف بيان وزارة خارجية كوبا بشأن قرار القدس” ،وستصوت مؤيدة له بطبيعة احلال.
الواليات املتحدة االعرتاف مبدينة القدس عاصمة إلسرائيل،
السيد خوشرو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
والذي صدر يف  ٦كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٧ويف هذا باإلنكليزية) :خالل العقود العديدة املاضية ،ما فتئ النظام
الصدد ،أعربت وزارة اخلارجية يف مجهورية كوبا عن بالغ قلقها اإلسرائيلي يرتكب جمموعة من اجلرائم باحتالل األرض
إزاء إعالن رئيس الواليات املتحدة مدينة القدس عاصمة الفلسطينية وقتل الفلسطينيني وتشريدهم ،وذلك مع اإلفالت
إلسرائيل على حنو انفرادي ،وعن رفضها هلذا اإلعالن ،الذي
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التام من العقاب .وساعدت الواليات املتحدة وحرضت على
ذلك طوال الوقت بتقدمي دعمها غري املشروط للنظام اإلسرائيلي
وبالدفاع عنه بكل السبل .ومل تتوان حكومة الواليات املتحدة
قط عن إساءة استخدام حقها يف النقض يف جملس األمن ،يف
انتهاك مليثاق األمم املتحدة ،حلماية النظام اإلسرائيلي من إرادة
اجملتمع الدويل.

21/12/2017

إننا ندين بشدة هذا العمل االنفرادي الطائش من جانب
الواليات املتحدة لتشويه احلقائق التارخيية واستبداهلا باخليال.
فهذه اإلدارة مل جتهد نفسها إلخفاء نواياها يف حتويل تركيز
جملس األمن من قضية فلسطني إىل مسائل بديلة خمتلقة يف
منطقتنا من أجل إعطاء النظام اإلسرائيلي جماالً أكرب ملواصلة
اتباع سياساته وممارساته اإلجرامية حبرية.
وهبذه النية ،أكدت الواليات املتحدة عدة مرات يف
املناقشات املفتوحة جمللس األمن بشأن احلالة يف الشرق األوسط
أن الواليات املتحدة مل تعد تؤيد العقيدة املشرتكة دولياً بأن
قضية فلسطني هي أولوية اجمللس يف املنطقة .وهذه البيانات
املستهجنة جزء من مؤامرة أكرب لشرعنة االحتالل اإلسرائيلي
والسياسات واملمارسات التوسعية اليت ال تنتهك كل قاعدة
من قواعد القانون الدويل فحسب ،بل وتعاليم مجيع األديان
السماوية وتعاليم األنبياء القائمة على العدل والرمحة.

وقبل ثالثة أيام ،عندما استخدمت الواليات املتحدة حق
النقض ضد مشروع قرار جمللس األمن ،فإهنا كانت املرة الثالثة
واألربعني اليت متارس فيها الواليات املتحدة حق النقض حلماية
إسرائيل من مواجهة عواقب جرائمها الشنعاء واليت تعرقل فيها
اجلهود اليت يبذهلا أعضاء اجملتمع الدويل إلجياد حل للقضية
الفلسطينية .إن القرار غري القانوين الذي اختذته إدارة الواليات
املتحدة مؤخرا باالعرتاف بالقدس عاصمة للنظام اإلسرائيلي
ونقل سفارهتا إىل هذه املدينة املقدسة قد ّبي بوضوح أن
هتتم إالّ بتأمني أقصى قدر من مصاحل
الواليات املتحدة ال ّ
ومل تلتفت الدول األعضاء هلذه الرغبة املخادعة على
النظام اإلسرائيلي وال ّ
تكن أي احرتام حلقوق الشعب الفلسطيين اإلطالق .وتعد جلسة اجلمعية العامة هذه ،وكذلك اجللسة
املشروعة ،مبا فيها حقه يف تقرير املصري.
األخرية جمللس األمن بشأن هذه املسألة (أنظر )S/PV.8139
لقد ظلت القضية الفلسطينية مدرجة يف جدول أعمال مظاهر واضحة على أن خطة الواليات املتحدة قد فشلت،
األمم املتحدة منذ السنوات األوىل اليت أعقبت إنشاء املنظمة .وأن احتالل فلسطني والقدس هو مركز كل النزاعات يف الشرق
وعالوة على ذلك ،فإن اجملتمع الدويل اعرتف عن حق منذ عقود األوسط.
عديدة حبقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف .ويكمن
ففلسطني يف قلوب وعقول مجيع املسلمني ومجيع الدول
االحتالل اإلسرائيلي يف صميم مجيع األزمات والنزاعات القائمة احملبة للسالم يف أحناء العامل كافة .وإنكار هذه احلقيقة مرادف
يف الشرق األوسط وخارجه ،وهي حقيقة اعرتفت هبا األمم للتواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي غري املشروع وإجراءاته غري
املتحدة منذ مدة طويلة .إن ما تعاين منه منطقتنا من مأساة القانونية وجتاهل الضمري اإلنساين .ومجهورية إيران اإلسالمية
مروعة وجرح ال يندمل منذ املئة سنة املاضية ،والذي بدأ مبؤامرة تعرب عن تضامنها مع شعب فلسطني املضطهد يف هذا الوقت
وعد بلفور ،قد دخل مرحلة جديدة جراء الوعد غري الصائب العصيب.
سياسياً وغري املشروع وغري القانوين الذي قطعه رئيس الواليات
السيد شين بو (الصني) (تكلم بالصينية) :إن القضية
املتحدة بنقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس الشريف.
الفلسطينية هي جوهر احلالة يف الشرق األوسط ومشكلة أساسية
تؤثر على السالم يف املنطقة .ويربز وضع القدس بوصفه جانبا
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القدس ،الذي قدمته مصر يوم االثنني 18 ،كانون األول/
ديسمرب (أنظر  .)S/PV.8139وأعرب كذلك عن تقدير وفدي
لليمن على عرض مشروع القرار  A/ES-10/L.22بشأن وضع
مدينة القدس ،يف هذه الدورة.

معقدا وحساسا بشكل خاص يف أي تسوية للقضية الفلسطينية.
ويتضمن عدد كبري من قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن
أحكاما بشأن وضع القدس .ويف ظل الظروف الراهنة ،نناشد
اجملتمع الدويل أن يظل متحدا يف جهوده املشرتكة لتحقيق
السالم وتيسري هتدئة احلالة فيما يتعلق بالقدس مبا خيدم املصاحل
ويؤيد وفدي البيان الذي أدىل به ممثل فنزويال باسم حركة
العليا لالستقرار واهلدوء وعملية السالم يف الشرق األوسط.
عدم االحنياز.
إن حل الدولتني هو املسار الصحيح صوب التوصل إىل
وتنضم ماليزيا إىل اجملتمع الدويل يف اإلعراب عن قلقنا
تسوية سياسية لقضية فلسطني .ويتعني على اجملتمع الدويل أن العميق ورفضنا لقرار الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس عاصمة
يبين على قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،ومبدأ األرض إلسرائيل ونقل سفارهتا من تل أبيب إىل القدس .فهذا اإلجراء
مقابل السالم ومبادرة السالم العربية ،وأن يكثف جهوده لتيسري يقوض اجلهود الرامية إىل إجياد حل شامل وعادل ودائم للنزاع
استئناف املفاوضات وتسوية مسائل حامسة مثل الوضع النهائي الفلسطيين  -اإلسرائيلي .وقد أثار االستياء واإلحباط لدى
للقدس والتوصل إىل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية غالبية الدول األعضاء ،وال سيما الفلسطينيني وداخل العامل
الفلسطينية .وتؤيد الصني بقوة عملية السالم يف الشرق األوسط اإلسالمي ،مبا يف ذلك أولئك الذين يرغبون يف رؤية السالم
وتسهلها .وإننا نؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيين يف واالستقرار واألمن يف املنطقة .كما إنه يشكل انتهاكا حلقوق
اسرتداد حقوقه القانونية الوطنية وإقامة دولة فلسطني املستقلة الشعب الفلسطيين وحقه يف تقرير املصري.
على أساس حدود ما قبل  ،1967والقدس الشرقية عاصمة هلا،
وهذا القرار يتعارض مع قرارات جملس األمن ذات الصلة،
وبسيادة كاملة .وموقف الصني يف هذا الصدد لن يتغري أبداً.
مثل القرارين  )1980( 478و .)2016( 2334فقد أرسى
ويف متوز/يوليه ،قدم رئيس الصني ،شي جينبينغ ،اقرتاحاً هذان القراران أسس عملية السالم اليت أكدت على أن مدينة
من أربع نقاط لتسوية القضية الفلسطينية ،مبا يف ذلك النهوض القدس هي قضية الوضع النهائي اليت جيب تسويتها من خالل
بعملية سياسية على أساس حل الدولتني؛ وااللتزام برؤية مشرتكة املفاوضات الثنائية بني فلسطني وإسرائيل يف إطار حل الدولتني.
وشاملة وتعاونية ومستدامة لألمن؛ وزيادة تنسيق اجلهود الدولية
ومسألة القدس الشريف هي جوهر القضية الفلسطينية.
لتعزيز التآزر من أجل السالم؛ واتباع هنج كلي للتنمية من أجل
واالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل يؤيد االحتالل اإلسرائيلي
السالم .وستواصل الصني االضطالع بدورها البناء يف تشجيع
الوحشي والسياسات القمعية اليت تسببت يف معاناة هائلة
التوصل إىل حل سياسي للقضية الفلسطينية لصاحل السالم
للشعب الفلسطيين .ويساورنا القلق بأن هذه احلالة املزرية لن
واالستقرار والتنمية يف الشرق األوسط.
تغذي إال جدول أعمال املتطرفني وحتبط جهودنا اجلماعية
السيد يعقوب (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،صوب حتقيق هدفنا اهلدف األكرب املتمثل يف مكافحة اإلرهاب
أود أن أعرب عن تقديري لكم ،سيدي الرئيس ،والثناء عليكم وإهناء دوامة العنف.
لعقد هذه الدورة االستثنائية الطارئة يف الوقت املناسب يف
أعقاب إخفاق جملس األمن يف اعتماد مشروع قرار مماثل بشأن
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إن اجلمود يف عملية السالم يف الشرق األوسط يتطلب احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين والتوصل إىل حل شامل
حلوالً عملية تستند إىل القانون الدويل والقواعد الدولية ،ودائم ملشكلة الشرق األوسط.
ونأمل أن تقدم الواليات املتحدة إسهاما مفيدا بالعدول عن
وتتحمل الواليات املتحدة وإسرائيل املسؤولية الكاملة
قرارها وحتمل مسؤوليتها يف املساعدة على حتقيق سالم شامل عن كل عواقب التوتر وعدم االستقرار اليت ستنشأ يف منطقة
ودائم على أساس حل الدولتني .وماليزيا ما فتئت تؤمن بأن الشرق األوسط نتيجة هلذا القرار الطائش واالستعالئي .وينبغي
حل الدولتني ،حيث يعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبا للواليات املتحدة وإسرائيل إيالء االهتمام الواجب للجهود اليت
إىل جنب يف سالم ،على أساس حدود ما قبل عام  ،1967يبذهلا اجملتمع الدويل حلل قضية الشرق األوسط ،مبا يف ذلك
والقدس الشرقية عاصمة لفلسطني ،هو احلل العملي الوحيد هلذا قضية فلسطني ،وفقا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات
النزاع الذي طال أمده.
الصلة لصاحل الشعب الفلسطيين والعريب ،واالهتمام بعملية

السيد جا (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية) (تكلم السالم يف الشرق األوسط بأمانة وجد.
باإلنكليزية) :إن اجملتمع الدويل يعزز تعاونه أكثر من أي وقت
ويغتنم وفدي هذه الفرصة ليكرر اإلعراب عن تأييده
مضى من أجل إهناء املواجهة والنزاع بني فلسطني وإسرائيل ،وتشجيعه لكفاح الشعب الفلسطيين من أجل استعادة حقه
اليت دامت أكثر من نصف قرن ،وكفالة السالم الدائم يف الشرق املشروع يف إقامة دولة مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة هلا،
األوسط.
وكفاح الشعب العريب من أجل قضية العدالة.
ويف مؤمتر القمة السابع عشر حلركة عدم االحنياز ،املعقود
يف فنزويال يف أيلول/سبتمرب ،أكد رؤساء الدول واحلكومات
جمدداً التزامهم بالدفاع عن مصاحل البلدان النامية ،وتشمل
املسائل املتصلة مباشرة بالسلم واألمن العامليني ،مثل احلالة يف
الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني ،من خالل تعزيز
تعددية األطراف ،وال سيما عن طريق تعزيز الدور الرئيسي لألمم
املتحدة .عالوة على ذلك ،ويف كانون األول/ديسمرب ،٢٠١٦
اختذ جملس األمن القرار  ،)٢ ٠١٦( ٢٣٣٤الذي حيث إسرائيل
على وقف البناء غري القانوين للمستوطنات اليهودية يف الضفة
الغربية والقدس الشرقية.

السيد زايمان (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة .إن موقف
جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالقدس هو موقف مبدئي يتمثل يف
قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة .ونرى أن
القدس مسألة وضع هنائي يتعني حلها من خالل املفاوضات
املباشرة بني الطرفني على أساس قرارات جملس األمن واجلمعية
العامة ذات الصلة .وقد اسرتشدنا بذلك يف قرارنا بتأييد مشروع
القرار  A/ES-10/L.22واملشاركة يف تقدميه.
ونؤيد البيان الذي أدىل به ممثل فنزويال باسم حركة عدم
االحنياز.

إن قرار رئيس الواليات املتحدة ترامب باالعرتاف بالقدس
وجنوب أفريقيا تشعر ببالغ القلق ألن القرار األحادي
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة الواليات املتحدة هناك يستحق
للواليات املتحدة باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل يقوض
اإلدانة والرفض عاملياً ،فهو حتد واضح وإهانة للشرعية الدولية
التقدم احملرز يف سياق عملية السالم يف الشرق األوسط .ونعتقد
واإلرادة اجلماعية للمجتمع الدويل .ووضع القدس ال يزال شديد
أن عملية السالم تسعى إىل تأمني سالم دائم ومستدام بني دولة
احلساسية حبيث يتعني تسويته بصورة عادلة من خالل استعادة
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إسرائيل ودولة فلسطني .ونرى أن قرار حكومة الواليات املتحدة ثالثاً ،إدراك أنه ال ميكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع وأن
بشأن نقل سفارة الواليات املتحدة إىل القدس أمر مؤسف وغري التفاوض السلمي هو الوسيلة الوحيدة لضمان السالم واألمن
بناء يف النهوض حبل مستدام من خالل عملية السالم يف الشرق واالستقرار الدائمني؛ رابعاً ،االلتزام بتعددية األطراف من أجل
تأمني حل مستدام ونظام دويل قائم على قواعد.
األوسط.
وحكومة جنوب أفريقيا ما فتئت تؤيد حل الدولتني
لفلسطني وإسرائيل ،على أساس االعرتاف الدويل بدولة
فلسطني واستقالهلا ،استنادا إىل حدود  ٤حزيران/يونيه ،١٩٦٧
وعاصمتها القدس الشرقية ،حبيث يتسىن لشعيب فلسطني
وإسرائيل العيش بسالم ،جنباً إىل جنب ،يف دولتني مستقلتني.

أخرياً ،نناشد حكومة الواليات املتحدة األمريكية إعادة
النظر يف قرارها بنقل سفارهتا يف إسرائيل إىل القدس ،حيث
أن هذه اخلطوة تضر وتقوض مبادئ احلل القائم على وجود
دولتني على أساس التعايش السلمي بني الشعبني اإلسرائيلي
والفلسطيين.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
ونذكر أيضاً جبميع قرارات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك
قراري جملس األمن  )1980( 476و  ،)1980( 478عن دولة الكرسي الرسويل ذات مركز املراقب.
الذي أكد فيه اجمللس بوضوح ،يف مجلة أمور ،أن مجيع التدابري
المونسنيور غريسا (الكرسي الرسويل) (تكلم باإلنكليزية):
واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسرائيل ،السلطة يود وفد الكرسي الرسويل أن يعرب عن تقديره للدول األعضاء
القائمة باالحتالل ،واليت هتدف إىل تغيري طابع ووضع مدينة على التزامها بتجنب جوالت جديدة من العنف وتشجيع احلوار
القدس املقدسة ليس هلا أي سند قانوين وجيب إلغاؤها فوراً؛ واملفاوضات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني بشأن عملية السالم
وأكد أن قيام إسرائيل بإصدار القانون األساسي يشكل انتهاكا ومسألة القدس .ويف الوقت نفسه ،يود أن يذكر بالتزام مجيع
للقانون الدويل؛ وقرر عدم االعرتاف بالقانون األساسي وغريه الدول باحرتام الوضع التارخيي الراهن للمدينة املقدسة ،وفقاً
من اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل ،نتيجة للقانون ،سعياً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
منها إىل تغيري طابع مدينة القدس ووضعها؛ ودعا مجيع الدول
إن اهلوية الفريدة للقدس ،ذات األمهية العاملية ،مستمدة
األعضاء إىل قبول ذلك القرار ،مطالباً الدول اليت أنشأت بعثات
من طابعها اخلاص كمدينة مقدسة باعتبارها األقدس بالنسبة
دبلوماسية يف القدس بسحب هذه البعثات من املدينة املقدسة.
للديانات التوحيدية الثالث ورمزا للماليني من املؤمنني يف مجيع
ويف هذا الصدد ،ندعو إىل االحرتام الكامل لقرارات جملس
أحناء العامل الذين يعتربوهنا عاصمتهم الروحية .وأمهيتها تتجاوز
األمن ومقرراته ذات الصلة.
مسألة احلدود ،وتلك احلقيقة ينبغي اعتبارها أولوية يف كل
وما برحت جنوب أفريقيا ترى أن اخليار األمثل حلل النزاع مفاوضات من أجل التوصل إىل حل سياسي.
العريب اإلسرائيلي يستند ،أوالً ،إىل حق الشعب الفلسطيين غري
ولذلك ،يدعو الكرسي الرسويل إىل حل سلمي حيرتم طابع
القابل للتصرف يف تقرير املصري واالستقالل ،مما يستتبع موقفاً
القدس ،وقدسيتها وقيمتها العاملية ،ويؤكد من جديد أنه ال
مبدئياً ضد االحتالل العسكري للشعب الفلسطيين وأرضه؛
ميكن احلفاظ على طابعها الفريد حبيث تكون ضمانة للحوار
ثانياً ،حق شعيب كل من إسرائيل وفلسطني يف العيش جنبا إىل
جنب يف سالم يف دولتيهما ،داخل حدود معرتف هبا دوليا؛
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واملصاحلة من أجل السالم يف املنطقة إال من خالل كفالة
وضعها بضمانات دولية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري يف
مناقشة هذا البند.
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار ،A/ES-10/L.22
ّ
املعنون “وضع القدس”.
وأعطي الكلمة ملمثلة األمانة العامة.
السيدة بوالرد (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع
القرار ،وباإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة
 ،A/ES-10/L.22انضمت البلدان التالية إىل مقدمي مشروع
القرار :األردن ،إكوادور ،اإلمارات العربية املتحدة ،إندونيسيا،
أوزبكستان ،باكستان ،البحرين ،بروين دار السالم ،بنغالديش،
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،تونس ،اجلزائر ،جزر القمر،
اجلمهورية العربية السورية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
جنوب أفريقيا ،جيبويت ،دولة فلسطني ،السنغال ،السودان،
الصومال ،العراق ،عمان ،غامبيا ،مجهورية فنزويال البوليفارية،
قطر ،كوبا ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،ماليزيا ،مصر ،املغرب،
ملديف ،اململكة العربية السعودية وموريتانيا.
كما أود أن أبلغ الوفود بأن مايل قد انسحبت من تقدميه.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
االحتاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األردن ،أرمينيا،
إريرتيا ،إسبانيا ،إستونيا ،أفغانستان ،إكوادور ،ألبانيا،
أملانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أندورا ،إندونيسيا،
أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية إيران اإلسالمية،
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أيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،بابوا غينيا اجلديدة ،باكستان،
البحرين ،الربازيل ،بربادوس ،الربتغال ،بروين دار السالم،
بلجيكا ،بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بوتسوانا ،بوركينا
فاسو ،بوروندي ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بريو،
بيالروس ،تايلند ،تركيا ،تشاد ،تونس ،اجلبل األسود،
اجلزائر ،جزر القمر ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،اجلمهورية
العربية السورية ،مجهورية كوريا ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،جنوب أفريقيا ،جيبويت،
الدامنرك ،دومينيكا ،زمبابوي ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،سري النكا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة،
السنغال ،السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سيشيل،
شيلي ،صربيا ،الصومال ،الصني ،طاجيكستان ،العراق،
عمان ،غابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غيانا ،غينيا،
فرنسا ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،فنلندا ،فييت نام،
قربص ،قطر ،قريغيزستان ،كابو فريدي ،كازاخستان،
كمبوديا ،كوبا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،الكونغو،
الكويت ،لبنان ،لكسمربغ ،ليربيا ،ليبيا ،ليتوانيا،
ليختنشتاين ،مالطة ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر،
املغرب ،ملديف ،اململكة العربية السعودية ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،موريتانيا،
موريشيوس ،موزامبيق ،موناكو ،ناميبيا ،النرويج ،النمسا،
نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،اهلند،
هولندا ،اليابان ،اليمن ،اليونان

املعارضون:
إسرائيل ،باالو ،توغو ،جزر مارشال ،غواتيماال ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،هندوراس ،الواليات املتحدة
األمريكية
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املمتنعون:
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وضع القدس باعتبارها العاصمة املستقبلية للدولتني .وسنواصل
احرتام توافق اآلراء الدويل بشأن القدس الذي جيسده ،يف مجلة
أمور ،قرار جملس األمن  ،)1980( ٤٧٨مبا يف ذلك يف ما
يتعلق مبكان ممثلياتنا الدبلوماسية ،حىت ّ
حل الوضع النهائي
للقدس.

األرجنتني ،أسرتاليا ،أنتيغوا وبربودا ،أوغندا ،باراغواي،
بنما ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بولندا ،ترينيداد
وتوباغو ،توفالو ،جامايكا ،جزر البهاما ،جزر سليمان،
اجلمهورية التشيكية ،اجلمهورية الدومينيكية ،جنوب
السودان ،رواندا ،رومانيا ،غينيا االستوائية ،فانواتو،
وإذ نُسلّم باألمهية اخلاصة لألماكن املقدسة يف القدس،
الفلبني ،فيجي ،الكامريون ،كرواتيا ،كندا ،كولومبيا ،فإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه جيب التمسك بالوضع الراهن
كرييباس ،التفيا ،ليسوتو ،املكسيك ،مالوي ،هاييت ،جلبل اهليكل/احلرم الشريف مبا يتفق مع التفامهات السابقة
هنغاريا
خبصوص الدور اخلاص لألردن.
اعتُمد مشروع القرار  A/ES-10/L.22بأغلبية 128
وستواصل بلداننا العمل دون كلل مع األطراف والشركاء
صوتاً مقابل  ،9مع امتناع  35عضواً عن التصويت
اإلقليميني والدوليني ،ال سيما يف إطار اجملموعة الرباعية للشرق
(القرار .)ES-10/19
األوسط ،من أجل التشجيع على العودة إىل عملية جمدية حنو
[بعد ذلك ،أبلغ وفد سان مارينو األمانة العامة بأنه كان
حل الدولتني عن طريق التفاوض ،مبا يتماشى مع املعايري املعروفة،
يعتزم التصويت مؤيداً].
من أجل إحالل سالم ميكن احلفاظ عليه .وحل الدولتني عن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة طريق التفاوض الذي يليب تطلعات اجلانبني على السواء هو
ال للتصويت بعد التصويت ،أُ ّ
للمتكلمني تعلي ً
ذكر الوفود بأن السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق السالم واألمن الدائمني اللذين
تعليالت التصويت تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تديل هبا يستحقهما اإلسرائيليون والفلسطينيون على السواء.
الوفود من مقاعدها.
السيدة بيرد (أسرتاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :تلتزم أسرتاليا
السيدة ليند (إستونيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أديل هبذا منذ أمد بعيد حبل الدولتني يف النزاع بني إسرائيل والفلسطينيني.
التعليل للتصويت بعد التصويت باسم الدول التالية األعضاء وقد مت اإلعراب عن هذا على أعلى املستويات يف احلكومة
يف االحتاد األورويب :إسبانيا ،إستونيا ،ألبانيا ،أملانيا ،أيرلندا ،األسرتالية وأعيد تأكيده يف األسابيع األخرية.
إيطاليا ،الربتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،اجلبل األسود ،مجهورية
وهناك الكثري مما نتفق معه يف القرار  .ES-10/19فنحن
مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ،الدامنرك ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
نوافق على أن القدس مسألة من مسائل الوضع النهائي اليت
السويد ،صربيا ،فرنسا ،فنلندا ،قربص ،لكسمربغ ،ليتوانيا،
يتعني حلها من خالل املفاوضات ،وستُبقي أسرتاليا متثيلها
مالطة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
الدبلوماسي لدى إسرائيل يف تل أبيب ومتثيلها لدى السلطة
النمسا وهولندا.
الفلسطينية يف رام اهلل .ونوافق أيضاً على الدعوة إىل تكثيف
إننا نؤكد من جديد التزامنا الثابت حبل الدولتني .ويف هذا اجلهود الرامية إىل حتقيق سالم شامل وعادل ودائم .وال تؤيد
السياق ،يظل موقف دولنا بشأن القدس على حاله .وال ب ّد من أسرتاليا أي إجراء أحادي اجلانب من قبل أي من طريف هذا
الوفاء بتطلعات الطرفني وإجياد سبيل من خالل املفاوضات حلل النزاع؛ فنحن نعترب أن هذه األعمال تقوض عملية السالم.
1745859

23/27

A/ES-10/PV.37

بيد أننا ال نرى أن هذا القرار اإلضايف  -إىل جانب
القرارات الكثرية بشأن عملية السالم اليت تتخذها اجلمعية العامة
كل سنة  -يساعد على إعادة الطرفني إىل طاولة املفاوضات.
وال نود أن نرى أي طرف معزوالً عن العملية ،ولذلك امتنعنا
عن التصويت يف هذه املناسبة.

21/12/2017

وخالل السنوات العديدة املاضية ،ظلت السلفادور ثابتة
يف دعمها هلذه القضية ،وهو ما ينعكس يف مجيع القرارات
ذات الصلة املقدمة يف اللجان املختلفة ويف اجلمعية العامة.
ودون التعرض ملضمون القرار الذي اختذ للتو وتشاركت يف
تقدميه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،نالحظ
املمارسة املتكررة بشكل متزايد املتمثلة يف تقدمي نصوص لكي
تنظر فيها اجلمعية العامة بدون إتاحة احلد األدىن من الوقت
الالزم ملناقشتها مسبقاً ،مبا يف ذلك يف احلاالت اليت تطرح فيها
مشاريع القرارات للتصويت.

ونود أيضاً أن نرى الواليات املتحدة األمريكية تواصل
القيام بدور قيادي يف السعي إىل إجياد حل للنزاع .وعلى الرغم
من أننا ال نتوّهم بأن إجياد حل للنزاع سيكون سهالً ،فإن أملنا
الثابت والصادق هو يف أن تعود إسرائيل والفلسطينيون إىل
ونعتقد أن تقدمي مشاريع القرارات أمام اجلمعية العامة
طاولة املفاوضات يف أقرب وقت ممكن ،ونواصل تشجيعهما
جيب أن يستند إىل حد أدىن من املشاورات املفتوحة مع مجيع
على القيام بذلك.
السيد أريوال راميريث (باراغواي) (تكلم باإلسبانية) :الدول األعضاء يف املنظمة ،بغض النظر عن الطابع الطارئ هلذه
امتنعت باراغواي عن التصويت على القرار  ،ES-10/19بشأن الدورة ودون املساس به .وترى السلفادور أن عدم إتاحة اجملال
وضع القدس ،يف ضوء حقيقة أن هذه املسألة هي قيد نظر للمناقشات املسبقة واملفتوحة داخل اجلمعية العامة ال ميكن أن
جملس األمن ،اجلهاز املكلف مبوجب ميثاق األمم املتحدة يشكل سابقة لالضطالع بعمل اهليئة األكثر متثيال يف منظمتنا.
لذلك ،ومن دون تقويض املوقف الذي رمبا كانت السلفادور قد
بصون السلم واألمن الدوليني.
اختذته نتيجة مشاورات بشأن النص ،قررت السلفادور االمتناع
وتؤكد حكومة باراغواي من جديد موقفها الثابت بأن هذه
عن التصويت تعبرياً عن عدم موافقتها على العملية.
املسألة جيب أن ُتل من خالل املفاوضات املباشرة بني الطرفني،
ونؤكد مرة أخرى أن تصويتنا ينبغي أال يدع جماالً للشك يف
مبا يؤدي إىل قيام دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم داخل
تأييدنا للحوار وتعددية األطراف بوصفهما السبيل الوحيد الذي
حدود آمنة ومعرتف هبا.
يفضي إىل تسوية النزاعات والتصدي للتحديات العاملية ،أو
السيد اسكالنتي هاسبون (السلفادور) (تكلم
يف مناشدتنا جلميع األطراف املعنية بتكثيف املشاورات واحلوار
باإلسبانية) :أود أن أديل هبذا البيان تعلي ً
ال للتصويت على القرار
وتعددية األطراف بغية االقرتاب أكثر من حلول ملموسة على
دإط 19/10-املعنون “وضع القدس” الذي اختذته هذه الدورة
أرض الواقع.
االستثنائية الطارئة للجمعية العامة .وعلى وجه اخلصوص ،أكرر
السيد غارسيا موريتان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية):
تأييد السلفادور املستمر للتوصل إىل تسوية تفاوضية على أساس
حل الدولتني حيث ميكن أن يعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون امتنعت األرجنتني عن التصويت على القرار دإط19/10-
ال جبميع يف هذه الدورة االستثنائية الطارئة املستأنفة ألننا نعتقد أنه لن
معاً يف وئام ،يف إطار مبادئ ميثاق األمم املتحدة وعم ً
يساعد على التوصل إىل حل للنزاع بني الطرفني .وهذا ال يعين
قرارات جملس األمن ذات الصلة.
تغيريا يف موقف األرجنتني فيما يتعلق باملسألة األساسية .وتكرر
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األرجنتني مرة أخرى تأييدها الثابت للتوصل إىل حل سلمي يف الشرق األوسط ،ويف هذا الصدد ،فإننا ننظر حبذر إىل حلظة
وهنائي وشامل لقضية فلسطني ،على أساس حل الدولتني يف تنفيذ القرار دإط.19/10-
إطار حدود ما قبل عام  1967وما حتدده نتيجة املفاوضات
السيد بالنشارد (كندا) (تكلم بالفرنسية) :آثرت كندا
بني الطرفني.
االمتناع عن التصويت .وال تزال كندا ملتزمة التزاما راسخا
بتحقيق سالم عادل وشامل ودائم يف الشرق األوسط يشمل
إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إىل جنب مع دولة إسرائيل
يف سالم وأمن .وكندا ،مثلما كان موقفها الثابت دائما ،ترى
أن وضع القدس جزء من مسألة الوضع النهائي ،وأن مسألة
وضع القدس ال ميكن حلها إال يف إطار تسوية شاملة للنزاع
اإلسرائيلي -الفلسطيين.

وتؤيد األرجنتني بقوة مجيع اجلهود الرامية إىل إحالل
السالم واالستقرار يف الشرق األوسط .وحنث أصحاب الشأن
اإلقليميني والبلدان الصديقة إلسرائيل وفلسطني على اإلسهام
بصورة بناءة يف مساعدة الطرفني على املضي قدما يف تسوية
خالفاهتما من أجل استئناف املفاوضات .وهذا يتطلب جهودنا
اجلماعية يف العمل على حتقيق احلل القائم على وجود دولتني
عم ً
ال بقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ،وعلى النحو املبني (تكلم باإلنكليزية)
يف خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية.
وما فتئت كندا تدعم هتيئة الظروف الضرورية للطرفني
السيد جينغا (رومانيا) (تكلم باإلنكليزية) :تشدد رومانيا إلجياد حل سلمي .ونشعر خبيبة أمل ألن القرار دإط19/10-
على ضرورة إجياد حل عادل ودائم للنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين متحيز وال يعزز آفاق السالم الذي نصبو إليه ،ولذلك امتنعنا
عن طريق تنفيذ احلل القائم على وجود دولتني ،حيث تعيش عن التصويت اليوم.
إسرائيل وفلسطني جنبا إىل جنب يف سالم وأمن ،باعتباره احلل
ونغتنم هذه الفرصة أيضاً للتأكيد على أمهية مدينة القدس
العملي الوحيد الذي ميكن أن يكفل حتقيق تطلعات الطرفني.
بالنسبة لألديان التوحيدية الثالثة .وإنكار الصلة اليت تربط
فالقدس متثل مسألة مركزية يف مفاوضات السالم ،وجيب أن
القدس بديانات اليهودية واإلسالم واملسيحية يقوض سالمة
يتقرر وضعها باالتفاق املباشر بني الطرفني املعنيني ،كما أكد
املكان للجميع .ونؤكد أيضاً على ضرورة اإلبقاء على الوضع
كل من االحتاد األورويب واألمم املتحدة ،فضال عن إدارة
الراهن يف األماكن املقدسة يف القدس .وكندا تدعو إىل اهلدوء
الواليات املتحدة.
وتدين بشدة العنف واإلرهاب واستهداف املدنيني الذي شهدناه
إن موقف رومانيا بشأن وضع مدينة القدس يتفق مع خالل األسابيع القليلة املاضية.
أحكام القانون الدويل وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة
السيد هيرميدا كاستيو (نيكاراغوا) (تكلم باإلسبانية):
ذات الصلة .ورومانيا ،إذ تعرب عن قلقها إزاء التداعيات
تعلي ً
ال لتصويتها تأييداً للقرار دإط ،19/10-تعرب نيكاراغوا
السلبية احملتملة فيما يتعلق باملناخ األمين يف الشرق األوسط،
عن قلقها البالغ ورفضها لإلجراءات األحادية األخرية الرامية إىل
فإهنا تدعو إىل اهلدوء وتشجع الطرفني على استئناف احلوار
تغيري طابع القدس ووضعها وتكوينها الدميغرايف ،األمر الذي
املباشر من أجل املضي قدما بعملية السالم .ونعتقد أن الوقت
يشكل انتهاكا صارخا لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن
قد حان إلحياء اجلهود الدولية من أجل استئناف عملية السالم
ذات الصلة ،مبا يف ذلك القرار  ،)2016( 2334الذي ينص
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بوضوح على أنه لن يُعرتف قانونيا بأي تغيريات على خطوط 4
حزيران/يونيه  ،1967مبا يف ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية،
خالف تلك اليت يتفق عليها الطرفان.
ومن املؤسف أن جملس األمن مل يعتمد مشروع القرار
 ،S/2017/1060بشأن وضع القدس ،الذي قدمته مصر يف 18
كانون األول/ديسمرب ،وهو ما أدى إىل جتاهل صوت اجملتمع
الدويل وأرسى سابقة خطرية فيما يتعلق مبسائل السالم والقانون
الدويل .إن حل قضية فلسطني ووضع القدس يتطلبان بشكل
عاجل إجراء مفاوضات ملتزمة وحمددة متاماً وفقاً لقرارات األمم
املتحدة ذات الصلة .وتؤكد نيكاراغوا أن تلك اإلجراءات
االنفرادية هتدد السلم واألمن الدوليني يف هذه املنطقة وتبعدنا
أكثر عن إجياد حل للحالة يف الشرق األوسط.

21/12/2017

لالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل لن يكون إجيابيا أو مفيدا
فيما يتعلق بعملية السالم .ومع ذلك ،فإن عقد دورة للجمعية
العامة وفقا إلجراء االحتاد من أجل السالم أو دورة استثنائية
طارئة إلدانة هذا اإلعالن رد فعل ليس مفيدا أو متناسبا .وجيب
أن تكون الواليات املتحدة جزءا من حل النزاع بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني وأال تعترب مشكلة إضافية حتول دون إحراز تقدم.
وندعو مجيع اجلوانب إىل التحلي باهلدوء والعقالنية.

وتؤيد املكسيك احلوار بوصفه الوسيلة لتسوية النزاع بني
إسرائيل وفلسطني ،على أساس احلل القائم على وجود دولتني،
الذي يشمل حق إسرائيل وفلسطني يف العيش يف سالم داخل
حدود آمنة ومعرتف هبا دوليا ،على النحو املتفق عليه يف اتفاقات
أوسلو وأقرته قرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة.
ومن الضروري جتنب أي إجراء من شأنه أن يعرقل إقامة وجيب على إسرائيل احرتام طابع مدينة القدس الشريف ووضعها
دولتني .واحلل الوحيد يتمثل يف إقامة دولتني -دولة إسرائيل اخلاص واحملافظة على اخلصائص الروحية والدينية الفريدة للمواقع
ودولة فلسطني داخل حدود ما قبل  ،1967والقدس الشرقية املقدسة يف املدينة.
وعلى حنو ما فعلته املكسيك حىت اآلن ،فإهنا ،على غرار
عاصمة لدولة فلسطني -حيث ميكن للبلدين التعايش والتمتع
بكامل تطلعاهتما يف األمن والتعاون والوئام والسالم الدائم ،البلدان األخرى اليت تتمتع بعالقات دبلوماسية مع إسرائيل،
ومتتع الدولتني والشعبني بنفس احلق يف السالم واألمن والتنمية ستبقي سفارهتا يف تل أبيب عمال بقرار جملس األمن 478
( ،)1980فضال عن قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بوضع
املستدامة.
إن نيكاراغوا ،بوصفها بلدا حمبا للسالم وحمرتما للقانون القدس .ونشري إىل أن القدس أيضا جزء ال يتجزأ من فلسطني،
الدويل ،تؤكد جمددا على دعمها الكامل جلميع املبادرات الرامية وينبغي أن يكون اجلزء الشرقي لتلك املدينة عاصمة هلا .وتؤكد
إىل إجراء احلوار واملفاوضات املؤدية إىل حتقيق السالم والوحدة املكسيك جمددا على اقتناعها الراسخ بأنه جيب التوصل إىل
والتعاون يف املنطقة .وندعو إىل تكثيف اجلهود على الصعد حل سياسي وسلمي للنزاع من خالل املفاوضات املباشرة بدون
شروط مسبقة بني الطرفني لتسوية املسائل املوضوعية ،مبا يف
الوطنية واإلقليمية والدولية إلجياد حل لقضية فلسطني.
ذلك الوضع النهائي للقدس.
السيد غوميث كاماتشو (املكسيك) (تكلم باإلسبانية):
السيد إلينغر (اجلمهورية التشيكية) (تكلم باإلنكليزية):
إن املكسيك امتنعت عن التصويت ألهنا تشعر بالقلق من الطريقة
اليت شوه هبا البحث املشروع عن إحالل السالم بني فلسطني تؤيد اجلمهورية التشيكية تأييدا كامال موقف االحتاد األورويب
وإسرائيل .وحنن اليوم أكثر بعدا عن التوصل إىل اتفاق ،بدال من املشرتك إزاء القدس ،على النحو املبني يف أحدث بيان صادر
أن نكون أقرب منه .وتعتقد املكسيك أن أي إعالن انفرادي عن اجمللس األورويب .ومع ذلك ،قررنا االمتناع عن التصويت
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اليوم ألننا نرى أن القرار  10/19-ESال يسهم يف عملية
السالم يف الشرق األوسط .وعلى العكس من ذلك ،فهو
يسهم يف توسيع شقة اخلالفات بني اجلانبني — اإلسرائيليني
والفلسطينيني .وتعتقد اجلمهورية التشيكية اعتقادا جازما أن من
األمهية مبكان التوصل إىل نتائج فيما يتعلق بقضية القدس على
طاولة املفاوضات.
السيد مناتساكانيان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
أعربت أرمينيا بالفعل عن موقفها إزاء وضع القدس وهي مل
تغريه .ويشكل وضع القدس إحدى أهم املسائل املدرجة يف
جدول األعمال الدويل وينبغي حتديده عن طريق املفاوضات
يف سياق حلول للنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيين تكون مقبولة
للطرفني .وميكن لذلك أن ميهد الطريق إلحالل السالم واألمن
الدائمني.

A/ES-10/PV.37

احملادثات املباشرة ،وجيب أن تصبح القدس عاصمة للدولتني .ويف
إطار االحتاد األورويب ،ستسعى التفيا ،بالرتافق مع سائر الدول
واملؤسسات األعضاء يف االحتاد األورويب ،إلجراء حوار فعال من
أجل التوصل إىل نتائج إجيابية يف عملية الشرق األوسط .ومن
األمهية مبكان أال تصعد التوترات يف احلالة السياسية واألمنية يف
املنطقة .وتعتقد التفيا أن القرار  10/19-ESسيسهم يف حتديد
وضع مدينة القدس ،ولذلك امتنعت التفيا عن التصويت.

ُرفعت اجللسة الساعة .12/40

ويف القدس وجود أرميين منذ قرون وتراث تارخيي وثقايف
أرميين غين .إن الكنيسة الرسولية األرمينية أحد أهم األوصياء
الرئيسيني على األماكن املقدسة املسيحية .ولذلك نتابع باهتمام
مجيع التطورات فيما يتعلق بالقدس .وأحطنا علما باملواقف إزاء
القدس اليت أعرب عنها يف وقت سابق ونقر بأهنا ال ختل بتحديد
الوضع النهائي للمدينة عن طريق املفاوضات.
السيدة بوغياي (هنغاريا) (تكلمت باإلنكليزية) :لقد ظل
موقف احلكومة اهلنغارية ثابتا .إن هنغاريا ال تعلق على قرارات
السياسة اخلارجية اليت تتخذها حكومة الواليات املتحدة.
وموقف احلكومة اهلنغارية إزاء عملية السالم يف الشرق األوسط
ال يزال بدون تغيري.
السيد مازيكس (التفيا) (تكلم باإلنكليزية) :ال يزال
موقف التفيا مل يتغري .وترى التفيا أنه ميكن إحالل السالم
يف الشرق األوسط بتحقيق احلل القائم على وجود دولتني من
خالل احملادثات اإلسرائيلية-الفلسطينية ،مع مراعاة مصاحل كال
الطرفني .وترى التفيا أن وضع القدس جيب أن يتقرر من خالل
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