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ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
افتتحت اجللسة الساعة .10/15
اإلعراب عن التعاطف فيما يتعلق بالهجومين اللذين وقعا أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة مقدمي اإلحاطات التالية
أمساؤهم :السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام إلدارة
في بوركينا فاسو وكاليفورنيا وإدانتهما
الشؤون السياسية وبناء السالم؛ والسيدة ندى جمدالين ،املديرة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن أعضاء جملس
املشاركة ملنظمة ايكوبيس الشرق األوسط؛ والسيد جدعون
األمن ،أود أن أعرب عن إدانتنا للهجوم الذي وقع أمس على
برومربغ ،املدير املشارك ملنظمة ايكوبيس الشرق األوسط.
كنيسة بروتستانتية يف سيلغادجي ،بوركينا فاسو ،وحلادث
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
إطالق النار الذي وقع يف كنيس “تشاباد أوف بواي” يف سان
أدعو أيضا إىل املشاركة يف هذه اجللسة املتكلمني التايل امسامها:
دييغو ،الواليات املتحدة األمريكية ،يوم السبت.
سعادة السيد ماجد عبد الفتاح عبد العزيز ،املراقب الدائم
وأطلب من احلاضرين أن يقفوا اآلن وأن يلتزموا الصمت
جلامعة الدول العربية لدى األمم املتحدة؛ وسعادة السيد شيخ
ملدة دقيقة ُّ
ترحا على أولئك الذين فقدوا أرواحهم يف هذين
نيانغ ،رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه
اهلجومني على أماكن عبادهتم.
غري القابلة للتصرف.
التزم أعضاء جملس األمن الصمت ملدة دقيقة.
وأقرتح أن يدعو اجمللس املراقب الدائم لدولة الكرسي
إقرار جدول األعمال
الرسويل ذات مركز املراقب لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف
اجللسة ،وفقاً للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا
أقر جدول األعمال.
الصدد.
الحالة في الشرق األوسط ،بما في ذلك قضية فلسطين
لعدم وجود اعرتاض ،تقرر ذلك.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من النظام
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة
ممثلي األردن وإسرائيل وإكوادور واإلمارات العربية املتحدة أعماله.
وأوروغواي ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان والربازيل
وأعطي الكلمة اآلن للسيدة ديكارلو.
والبحرين وبنغالديش وبوتسوانا وتركيا وتونس واجلمهورية العربية
السيدة ديكارلو (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أعرب عن
السورية والعراق ومجهورية فنزويال البوليفارية وفنلندا وفييت نام
التعازي إثر اهلجومني على الكنيس اليهودي يف سان دييغو
وقطر وكوبا ولبنان وليختنشتاين وماليزيا وملديف ومصر واملغرب
والكنيسة يف سيلغادجي ،بوركينا فاسو ،فض ً
ال عن اهلجمات
واململكة العربية السعودية وناميبيا والنرويج وهنغاريا واليابان.
السابقة على مواقع دينية يف نيوزيلندا وسري النكا .ونعرب عن
وأقرتح أن يدعو اجمللس املراقب الدائم لدولة فلسطني ذات تعاطفنا مع أسر الضحايا واحلكومات املعنية .إن األمم املتحدة
مركز املراقب لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف هذه اجللسة ،تدين اإلرهاب بكل مظاهره.
وفقاً للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا الصدد.
وأود أيضا أن أشيد ،بالنيابة عن أسرة األمم املتحدة
لعدم وجود اعرتاض ،تقرر ذلك.
بأسرها ،باللواء فرانسيس فيب  -سانزيري ،قائد قوة األمم
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املتحدة ملراقبة فض االشتباك ورئيس البعثة ،الذي وافته املنية تشكيل حكومة جديدة .وحنن على استعداد ملواصلة العمل مع
فجأة يف  19نيسان/أبريل .لقد قاد البعثة بكل تفان ومحاسة يف احلكومة اجلديدة عند تشكيلها.
ظل ظروف صعبة .ولسوف نتذكر حياته املهنية املثالية يف خدمة
يتزامن الغياب املطول حلل سياسي للنزاع مع التدهور
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
املستمر للحالة يف األرض الفلسطينية احملتلة .فخالل الفرتة

إننا نلتقي اليوم يف الوقت الذي تواصل فيه األمم املتحدة املشمولة بالتقرير ،أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن خطط لبناء
تعزيز جهودها الرامية إىل معاجلة األزمة اإلنسانية واالقتصادية ما ال يقل عن  2 100وحدة سكنية يف مستوطنات املنطقة
والسياسية املستمرة يف األرض الفلسطينية احملتلة .ومع ذلك جيم وطرحت عطاءات لتشييد حوايل  950وحدة إضافية.
فإن استمرار غياب احلل السياسي للنزاع األوسع يقوض ويعقد
وستقوم إحدى اخلطط املقرتحة بإضفاء الطابع القانوين بأثر
جهودنا .وحتت ضغط العنف وتوسيع املستوطنات والتدابري رجعي  -مبوجب القانون اإلسرائيلي  -على البؤرة االستيطانية
األحادية واالنقسامات الفلسطينية الداخلية وازدياد الريبة غري القانونية يف حريش بضمها إىل املستوطنة القائمة يف
املتبادلة ،تظل فرص حتقيق سالم عادل ودائم بعيدة املنال أكثر تاملون .وليس للمستوطنات أي أثر قانوين وتشكل انتهاكا
من أي وقت مضى.
للقانون الدويل.

وال تزال املخاوف املتزايدة من الضم يف املستقبل تطغى
على آمال حتقيق حل الدولتني .وال تزال إمكانية إقامة دولة
فلسطينية متصلة األراضي ومتلك مقومات البقاء تتآكل بسبب
احلقائق امليدانية .وقد حذرت األمم املتحدة مراراً من أنه ال ميكن
إدارة النزاع إىل األبد .والوضع الراهن لن يؤدي إال إىل مزيد من
التدهور يف احلالة وإىل تنامي التطرف لدى مجيع األطراف وإىل
املزيد من املعاناة والنزاع.
وقبل أن أتطرق إىل التطورات األخرية على أرض الواقع،
أود أن أهنئ رئيس الوزراء الفلسطيين اشتية على تشكيل حكومة
فلسطينية جديدة .وأمتىن له كل النجاح وأحث مجيع الفصائل
الفلسطينية والزعماء السياسيني الفلسطينيني على العمل سوية
حبسن نية لتوحيد غزة والضفة الغربية يف ظل حكومة فلسطينية
واحدة وشرعية.

كما استمرت عمليات هدم ومصادرة املباين اململوكة
للفلسطينيني يف مجيع أحناء الضفة الغربية ،مبا فيها القدس
الشرقية .فقد هدمت السلطات اإلسرائيلية أو صادرت 37
مبىنُ ،مشرِد ًة  49شخصا ،غالبا على أساس أهنا تفتقر إىل
تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل ،وهي ما يكاد يستحيل على
الفلسطينيني احلصول عليها .وباإلضافة إىل ذلك رفضت احملكمة
احمللية اإلسرائيلية ،يف  ٣١آذار/مارس ،ثالث دعاوى استئناف
قدمها فلسطينيون يقيمون يف حي سلوان يف القدس الشرقية.

وظلت احلالة يف األماكن املقدسة يف القدس هادئة نسبيا
يف الشهر املاضي .وأود أن أغتنم فرصة تزامن املناسبات اليهودية
واملسيحية واإلسالمية ألرجو أن يعم السالم واالزدهار لشعيب
فلسطني وإسرائيل ،ولكن كذلك للحث على استمرار اهلدوء،
ال سيما يف األماكن املقدسة ،وهو ما ال ميكن حتقيقه إال من
كما أود أن أهنئ الشعب اإلسرائيلي على انتخاباته خالل احرتام الوضع الراهن واالتفاقات ذات الصلة.
العامة الدميقراطية العامة اليت جرت يف  9نيسان/أبريل .ويف
وقد استمرت دوامة العنف ،لألسف ،يف أماكن أخرى.
 17نيسان/أبريل ،طلب الرئيس ريفلني من رئيس الوزراء نتنياهو ففي  ٣٠آذار/مارس ،احتفل الفلسطينيون يف غزة بالذكرى
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السنوية األوىل ملسرية العودة الكربى ،اليت أحياها الفلسطينيون
بتظاهر  ٥٠ ٠٠٠فلسطيين بالقرب من السياج احمليط .وعلى
الرغم من أن الغالبية العظمى من املتظاهرين ظلت مساملة،
جتاهل عدد صغري نداءات ضبط النفس واخنرطوا يف أعمال
عنف ضد إسرائيل وحاولوا اخرتاق السياج .وقتلت قوات الدفاع
اإلسرائيلي سبعة فلسطينيني ،من بينهم أربعة أطفال ،وأصابت
 ١ ٣١٦منهم جبروح ،خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وأكرر
النداءات السابقة الصادرة من األمم املتحدة بأن األطفال ينبغي
أال يكونوا على اإلطالق هدفا ألعمال العنف ،وينبغي أال
ُيـ َع َّر ُضوا خلطر العنف أو يُ َش َّج ُعوا على املشاركة يف أعمال العنف.
وكذلك أكرر ندائي إىل إسرائيل بأنه ال ينبغي هلا استخدام القوة
الفتاكة إال يف الرد على هتديد وشيك باملوت أو إصابة خطرية،
وكمالذ أخري.

29/04/2019

وكذلك استمر العنف الذي ميارسه املستوطنون خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير .فوفقا ملا ذكره مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أصيب  ١٩فلسطينيا أو دمرت ممتلكاهتم من قبل
آخرين .ويف  ٣نيسان/أبريل ،أطلق مدنيان إسرائيليان النار يف
نابلس ،مما أدى إىل إصابة فلسطينيني ،أحدمها رجل يبلغ من
العمر  ٢٣عاما تويف الحقا يف املستشفى .ويف  ٢٤نيسان/
أبريل ،أطلق جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية النار مرتني على
اجلزء األسفل من جسم صيب فلسطيين معصوب العينني يبلغ
من العمر  ١٥عاما عقب اعتقاله لالشتباه يف أنه كان يرشق
باحلجارة ،عندما حاول اهلرب بينما كان ال يزال معصوب
العينني .وقالت قوات الدفاع اإلسرائيلية أهنا كانت ترد على
رشق كثيف باحلجارة وأن أحد مثريي الشغب أصيب وهو
حياول اهلرب بعد إلقاء القبض عليه.
ويف الفرتة نفسها ،سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 ١٤هجوما فلسطينيا ضد املستوطنني اإلسرائيليني ،وغريهم من
املدنيني اإلسرائيليني يف الضفة الغربية ،حيث رشق الفلسطينيون
باحلجارة مركبات تسري على الطرق القريبة من بيت حلم واخلليل
ورام اهلل .وقد أبلغ عن إصابة شخص واحد جبراح وعن إحلاق
أضرار بـ  ١٣مركبة.

وأطلق املقاتلون الفلسطينيون  ٣٠صاروخا وقذيفة هاون
من غزة باجتاه إسرائيل ،خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .واإلطالق
العشوائي للصواريخ وقذائف اهلاون جتاه السكان اإلسرائيليني
املدنيني حمظور مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،وجيب أن
يتوقف فورا .كما أطلقت عدة بالونات حارقة من غزة على
جنوب إسرائيل .وهذه جيب أن تتوقف .وجيب أيضا أن تكفل
محاس أن تبقى االحتجاجات سلمية وأن متنع االستفزازات
وشهدت الفرتة املشمولة بالتقرير تدهور األزمة املالية
بالقرب من السياج ،مبا يف ذلك حماوالت اخرتاقه.
الفلسطينية .فعلى الرغم من تدابري التقشف املعلنة وتعهدات
ويف غضون ذلك ،قتل ثالثة فلسطينيني ،يف الضفة الغربية ،دول عربية يف األخرية بتقدمي دعم ،فإن خطر االهنيار املايل
رميا بالرصاص على يد القوات اإلسرائيلية ،وأصيب  ٦٣منهم للسلطة الفلسطينية آخذ يف االزدياد .وال بد من إجياد حل
جبراح ،مبن فيهم  ١٨طفال .ويف  ٢٧آذار/مارس ،أصيب مستدام ألزمة متويل السلطة الفلسطينية ،على وجه السرعة.
مساعد طيب فلسطيين يبلغ من العمر  ١٧عاما برصاص قوات وينبغي لكال الطرفني معاجلة أسباب األزمة عن طريق احلوار،
األمن اإلسرائيلية بالقرب من خميم الدهيشة لالجئني يف بيت وتنفيذ اتفاقاهتما الثنائية وجتنب اختاذ إجراءات انفرادية تقوض
حلم ،وتويف فيما بعد متأثرا جبراحه .وقد وقع إطالق النار خالل استقرار وأمن الفلسطينيني واإلسرائيليني على حد سواء .وأحث
اشتباكات أعقبت عملييت اعتقال نفذهتا قوات األمن اإلسرائيلية أعضاء جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدةالدولية املقدمة
إىل الشعب الفلسطيين على استخدام اجتماعهم غدا يف بروكسل
يف املخيم يف وقت سابق من ذلك اليوم.
4/82

1912252

29/04/2019

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

S/PV.8517

للعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حل هذه األزمة،
اليت هتدد بقاء السلطة الفلسطينية.

لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن األزمة يف غزة أزمة سياسية يف
جوهرها .وقد أحرز تقدم كبري بشأن رفع اإلغالقات ،وال يزال
تعزيز املصاحلة بني الفلسطينيني ضروريا .وأكرر دعويت مجيع
الفصائل الفلسطينية إىل املشاركة جبدية مع مصر يف جهود
املصاحلة .وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر الدول
األعضاء اليت دعمت تنفيذ مشاريع جلنة االتصال املخصصة
حىت اآلن ،وأحث الدول األخرى على املسامهة يف هذا اجلهد
اهلام ،مبا يف ذلك من خالل الدعم املايل اهلام لوحدة إدارة
الربامج ،وكذلك خلطة االستجابة اإلنسانية.

إجياد حوايل  ٢٠ ٠٠٠وظيفة مؤقتة يف  .٢٠١٩وقد أسهمت
 4.6ماليني دوالر تقريبا لدعم خطة االستجابة اإلنسانية ،منذ
أيلول/سبتمرب ،يف إيصال األدوية األساسية وإجراء حوايل ٥٠٠
 ٩عملية جراحية طارئة .وأرحب كذلك بتمديد قطر متويلها
لألمم املتحدة لشراء وتوفري الوقود حملطة توليد الكهرباء يف غزة
حىت حزيران/يونيه.

وال تزال احلالة يف جنوب لبنان وعلى طول اخلط األزرق
هادئة .ففي  ٢نيسان/أبريل ،ترأست قوة األمم املتحدة املؤقتة
يف لبنان اجتماعا ثالثيا منتظما حضره وفدان رفيعا املستوى من
القوات املسلحة اللبنانية وجيش الدفاع اإلسرائيلي .ويف ١٧
نيسان/أبريل ،قام فريق خرباء تقنيني تابع للقوة بتقييم النفق
الواقع جنوب اخلط األزرق بالقرب من بلدة زاريت اإلسرائيلية،
وهو الذي أعلنت قوات الدفاع اإلسرائيلية عن اكتشافه يف ١٣
كانون الثاين/يناير .وخلصت قوة األمم املتحدة إىل أن النفق
عرب اخلط األزرق ،مما يشكل انتهاكا للقرار .)٢٠٠٦( ١٧٠١
ويف اليوم التايل ،أبلغ قائد قوة األمم املتحدة قائد القوات

وأنتقل إىل األزمة اإلنسانية واالقتصادية املستمرة يف غزة،
وأبدأ بتسليط الضوء على حمنة النساء .إن سبعني يف املائة من
مجيع النساء يف غزة اليوم عاطالت عن العمل .ونتيجة لذلك،
فإن األسر اليت يكون عائلها من النساء أكثر عرضة للفقر
وانعدام األمن الغذائي .وعالوة على ذلك ،فإننا ندري أن الفقر
وانعدام الفرص االقتصادية من العوامل الرئيسية الكامنة وراء
العنف ضد املرأة يف غزة .وتواصل األمم املتحدة تقدمي املساعدة
وباالنتقال إىل احلالة يف املنطقة ،ال يزال لبنان مستقرا،
للنساء والفتيات الفلسطينيات يف جمموعة واسعة من اجملاالت،
ولكن ما زال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به لضمان تلبية مع استمرار التزام اجلهات الفاعلة السياسية باحلوار املؤدي إىل
املوافقة الربملانية على خطته إلصالح قطاع الكهرباء اليت طال
احتياجاهتم.
كما حترز األمم املتحدة تقدما كبريا يف تنفيذ جمموعة انتظارها .وال تزال املناقشات جارية بشأن ميزانية  ،٢٠١٩إذ
من التدخالت اإلنسانية واالقتصادية العاجلة من أجل حتقيق تسببت التخفيضات املقرتحة يف أجور القطاع العام يف اندالع
استقرار احلالة يف غزة ،ومنع التصعيد ،ورفع عمليات اإلغالق احتجاجات .ومن الالفت ،أن وزير الدفاع إلياس بو صعب
ودعم جهود املصاحلة اليت تقودها مصر .وقد مت ،خالل السنة والقائد العام للقوات املسلحة اللبنانية اجلنرال جوزيف عون زارا
املاضية ،مجع ما يقرب من  ١١٠مليون دوالر للوقود والصحة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وجنوب لبنان يف  ٢٤نيسان/
واملياه والصرف الصحي وبرامج العمل املؤقت .وحشدت أبريل ،مع تصريح الوزير بو صعب أن القوات املسلحة اللبنانية
األمم املتحدة وشركاؤها حنو  ٤٥مليون دوالر ستمكن من ستزيد من نشر القوات يف جنوب لبنان.

ويف تطور إجيايب ،مددت إسرائيل ،يف  ١نيسان/أبريل،
بعض مناطق صيد األمساك يف غزة إىل  ١٥ميال حبريا .وأرحب
هبذا القرار ،وأحثها بقوة على أن توسع كذلك بقية منطقة
الصيد ،اليت ال تزال حمدودة ب  ٦إىل  ١٢ميال حبريا.
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املسلحة اللبنانية ووزير الدفاع بو صعب بالنتائج اليت خصلت
إليها قوة األمم املتحدة وطلبت متابعة عاجلة .وقد أكدت قوة
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان اآلن وجود مخسة أنفاق ،أكدت
على أن ثالثة منها عربت اخلط األزرق وتشكل انتهاكا للقرار
.)٢٠٠٦( ١٧٠١

سياسي تفاوضي .وهو يعمل مع مجيع األطراف وحيرز تقدما
مطردا يف إنشاء جلنة دستورية ذات مصداقية متوازنة وشاملة
تكون فاحتة لعملية سياسية أوسع تشمل التنفيذ الكامل جلميع
عناصر القرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وسوف يطلع اجمللس على
تلك اجلهود غدا.

وباالنتقال إىل احلديث عن اجلوالن ،وقع رئيس الواليات
املتحدة دونالد ترامب ،يف  ٢٥آذار/مارس ،إعالنا رمسيا يعرتف
بسيادة إسرائيل على اجلوالن السوري احملتل.

وبينما نتحرك من أجل تلبية االحتياجات األساسية
للشعب الفلسطيين ،سواء يف غزة أو الضفة الغربية ،فإننا لن
نغفل عن القضية السياسية األساسية ،وهي آفاق قيام دولتني
مساملتني آمنتني تعيشان جنبا إىل جنب يف وئام .وهذه الضرورة
حتتم علينا مجيعا العمل مع الطرفني ،وإعادهتما إىل طاولة
املفاوضات ،وحثهما على تفادي األعمال االنفرادية اليت تقوض
آفاق السالم .وينبغي لنا أيضا أن نعمل مع كال اجلانبني لتهيئة
بيئة مؤاتية للعودة إىل مناقشات جمدية .ولكن اإلجراءات العازمة
من جانب األطراف ذاهتا هي وحدها اليت ميكن أن تنقذ حل
الدولتني .وخبالف ذلك ،سيظل الفلسطينيون واإلسرائيليون
يعيشون حياهتم وهم ال يعرفون سوى الصراع وعدم الثقة
واخلوف ،عوضا عن اإلمكانات الالهنائية اليت ميكن أن جيلبها
السالم العادل والدائم.

وكما أشار األمني العام يف السابق ،فإن موقف األمم
املتحدة بشأن اجلوالن واضح .وينعكس ذلك يف قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة ،وال سيما القراران  )١٩٦٧( ٢٤٢و ٤٩٧
(.)١٩٨١

وحيافَظ على وقف إطالق النار بني إسرائيل وسوريا يف
ظل هدوء نسيب ومستويات متدنية من النشاط العسكري يف
املنطقة الفاصلة ومنطقة احلد من األسلحة على اجلانب برافو.
واستمرت قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف رصد ومساع
مستوى منخفض نسبيا من إطالق األسلحة الصغرية يف املنطقة
الفاصلة ومنطقة احلد من األسلحة على اجلانب برافو .وقدرت
يف اخلتام ،أود أن أشكر منظمة إيكوبيس الشرق األوسط
القوة أن إطالق النار كان بسبب أنشطة تدريب قامت هبا قوات
على االنضمام إلينا يف مناقشات اليوم .إن جهودها املثالية
األمن السورية .وواصلت القوة أيضا رصد وجود القوات املسلحة
لتشجيع التعاون اإلسرائيلي  -الفلسطيين  -األردين حول
العربية السورية يف مواقع خمتلفة من منطقة الفصل ،مبا يف ذلك
التحديات البيئية املشرتكة جلديرة بالثناء .وأرحب بااللتزام
بالقرب من مواقع األمم املتحدة.
املستمر من جانب الدول األعضاء بالدعم السخي هلذه
وباألمس ،ومبساعدة من جلنة الصليب األمحر الدولية ،املبادرات وإيالئها االهتمام.
قامت القوة بتيسري نقل رجلني سوريني كانا حمتجزين يف إسرائيل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة ديكارلو على
منذ عدة سنوات .وكذلك متت إعادة رفات جندي من جيش
إحاطتها اإلعالمية.
الدفاع اإلسرائيلي مفقود منذ عام  ،١٩٨٢من سوريا إىل
أعطي الكلمة اآلن للسيدة جمدالين.
إسرائيل بعد حتديد موقعه مبساعدة القوات الروسية.
السيدة مجدالني (تكلمت باإلنكليزية) :ذات يوم صيفي
فيما يتعلق بالصراع يف سوريا ،فإن املبعوث اخلاص لألمني
العام إىل سوريا ،السيد غاير بيدرسن ،يواصل جهوده إلجياد حل حار من عام  ،2017قررت أسرة صيب يبلغ من العمر 5
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سنوات ،حممد ،اهلروب من الواقع القاسي يف غزة بالذهاب
إىل الشاطئ .إال أن والديه مل يدركا أن اجملرى املائي القريب
الذي يتدفق إىل البحر كان مليئا مبياه اجملارير غري املعاجلة .ويف
مساء ذلك اليوم ،عانت أسرة حممد كلها من مرض شديد؛ ويف
غضون  ١٠أيام ،تويف حممد .فقد هاجم دماغه فريوس بعد أن
سبح يف املياه امللوثة.
وحىت يومنا هذا ،فإن  ٩٧يف املائة من املياه اجلوفية يف غزة
غري صاحلة لالستهالك اآلدمي ،و ٣٠يف املائة من األمراض يف
غزة مردها إىل مسببات األمراض الين تنقلها املياه .ومبعدل أربع
ساعات يف املتوسط من اإلمداد بالطاقة يوميا ،تعجز مرافق مياه
الصرف عن العمل ،فتقوم يوميا بتفريغ ما يعادل حجم ٣٤
مسبحا أوملبيا من مياه اجملارير غري املعاجلة إىل البحر األبيض
املتوسط .وبعد أكثر من  ١٢سنة من احلصار واحلروب املتعاقبة
واخلسائر يف األرواح ،مبا يف ذلك األطفال ،وفشل املصاحلة
الفلسطينية الداخلية ،فإن كارثة إنسانية يف قطاع غزة تتكشف
فصوهلا اآلن ،أمام ناظرينا.
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إيكوبيس ،عاش طفولته على ضفاف هنر األردن .ويتذكر كم
كانت مياهه صافية وسريعة اجلريان .وقد اعتادت أسرته الصيد
هناك وضخ املياه من النهر لري احلقول .وبعد احتالل الضفة
الغربية ،يف عام  ،١٩٦٧فقد أمني وأسرته الوصول إىل ضفاف
النهر وحصتهما املشروعة من مياهه .وحني قام أمني بزيارة موقع
املعمودية مع إيكوبيس بعد أكثر من  ٥٠عاما ،انتابته صدمة
شديدة .فالنهر العفي الذي يذكره بات جمرى هزيال.
وكغريهم من الالجئني واملقيمني ،عندما ينظر أمني وأسرته
إىل وادي األردن ،فإهنم يرون واقعا سياسيا معقدا حيد من تلبية
حىت احتياجاهتم األساسية .فالوصول املقيد إىل املياه ،ومصادرة
األراضي لتوسيع املستوطنات غري القانونية ،واحلديث عن ضم
املنطقة جيم الذي يلوح يف األفق جيعلهم أكثر إصرارا على عدم
التخلي عن مستقبل أفضل.

ولألسباب ذاهتا اليت ذكرهتا للتو ،وضعت إيكوبيس خطة
رئيسية متكاملة لوادي األردن تساعد يف حتويله من وا ٍد للفقر
واليأس إىل وادي للرخاء املشرتك لكافة اجملتمعات من حبرية طربية
وعوضا عن التقاعس ،جئنا جدعون وأنا هنا أمام جملس
إىل البحر امليت ،استنادا إىل مبادئ التنمية املستدامة وتكافؤ
األمن ،جنبا إىل جنب مع يانا ،املديرة األردنية ملنظمة إيكوبيس
الشرق األوسط ،كجزء من فريق ملتزم يرفض أن يظل أطفالنا الفرص ويف إطار حل الدولتني على حدود عام .١٩٦٧
إن إيكوبيس تنادي بأن حل مشكالت املياه ال ميكن
وبيئتنا رهينة للنزاع .حنن هنا إلقناع األعضاء بأن أمن املياه واملناخ
حيوي األمهية من أجل مستقبل أفضل للناس كافة يف منطقتنا .أن ينتظر .وحنن نعترب أن املسائل املتعلقة باملياه واحلصول على
ولئن كان ميكن للسياسيني أن يتحدثوا عن سياسة الفصل بني حقوق املياه الفلسطينية مل يعد من املمكن تأجيلها بسبب
القوات ،فالواقع أمنا ال ميكن أن ننفصل عن بيئتنا املشرتكة .الفشل يف التوصل إىل اتفاق بشأن مجيع قضايا الوضع النهائي
لقد كشفت إيكوبيس للجمهور عن أن حمطة عسقالن لتحلية األخرى .واألحكام واآلليات املنصوص عليها يف اتفاقات أوسلو
املياه ،اليت توفر  15يف املائة من مياه الشرب يف إسرائيل ،تُغلق بشأن املياه العابرة للحدود وإدارة مياه الصرف ما عادت تليب
بشكل متقطع بسبب التلوث الذي حتمله التيارات القادمة من احتياجات التنمية املستدامة للفلسطينيني ،أو حىت اإلسرائيليني،
شواطئ غزة باجتاه الشمال .وهذا درس كبري لنا مجيعا :فاملياه اليوم.
والبيئة ال تعرفان حدودا أو ختوما.
إن آثار تغري املناخ خالل العقد األخري قد عززت حجتنا
وزوال هنر األردن مثال آخر على الكلفة البيئية األوسع اليت
وكذلك احلاجة امللحة إىل إحداث تغيري يف السياسات.
نتكبدها جراء النزاع العريب  -اإلسرائيلي .أمني ،والد ناشط يف
والسنوات العشرون املاضية شهدت حاالت اجلفاف املتكرر،
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هي األعمق من نوعها يف تارخينا املسجل .وقد أسهمت يف آثار
أوسع عرب احلدود وزيادة ندرة املياه ،وعدم االستقرار السياسي
وتزايد أزمات الالجئني واألزمات اإلنسانية يف منطقتنا .وما
مل يكن هناك حترك فوري ملعاجلة األزمة يف غزة اليوم ،ينبغي
أن يكون اجملتمع الدويل مستعدا الستقبال املزيد من قوارب
الالجئني.
وكإحدى منظمات اجملتمع املدين ،متكنا خالل مؤمترنا
األخري من استضافة ممثلني رفيعي املستوى من حكوماتنا
الثالث ،الذين اتفقوا مجيعا على أن تغري املناخ يقدم نفسه على
أنه هتديد مضاعف فيما يتعلق بأمننا املائي .ويف حني أن معظم
العامل خيشى زيادة درجات احلرارة مبقدار درجتني مئويتني ،فإن
الشرق األوسط خيشى زيادة تصل إىل  ٤درجات مئوية.
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مثل هذا اليوم .واستغرق األمر مخس سنوات من التخطيط
لكي يقفز رؤساء البلديات إىل النهر بالفعل .لقد وضعنا برناجما
تثقيفيا بعنوان “جريان املياه اجليدة”  -ولنذكر أن ذلك الربنامج
قد نفذ يف املدارس على كال جانيب هنر األردن بغرض توعية
األطفال حبقيقة مياههم وجرياهنم .ورأوا شريطا هنريا قليل املياه
شديد التلوث ،فبدأوا يتفهمون ألول مرة أثر النزاع على املياه.
وبدأ األطفال وآباؤهم يسألون رؤساء البلديات بعفوية تامة
“ملاذا كل هذا التلوث يف األردن وما الذي جيب أن نفعله على
اجلانب اآلخر لتنظيفه؟” وبفضل متكينهم من قبل الشباب
وآبائهم الختاذ إجراءات لصاحل اجملتمعات احمللية ،قفز رؤساء
البلديات إىل النهر معا ليس باعتبارهم أصدقاء خملصني ،بل
بصفتهم قادة يدعون احلكومات الوطنية يف مجيع اجلوانب إىل
أن من شأن إصالح النهر وحده أن يتيح فرصا اقتصادية حقيقية
للسكان يف املنطقة.

واستنادا إىل األمثلة اليت عرضتها ،جئنا إىل هنا برسالة قوية
إىل حكوماتنا ،وإىل أعضاء جملس األمن .حنن ،معا ،نواجه
وأدت بنا افرتاضات القرن العشرين اليت فرضت دبلوماسية
هتديدا مشرتكا بسبب النزاع وندرة املياه النامجة عن تغري املناخ.
وتغري املناخ ال مييز بني الطرف األقوى والطرف األضعف يف املياه إىل طريق النزاع والتنافس على املياه .وكنا نعتمد اعتمادا كليا
على املياه الطبيعية خالل القرن املاضي ،وبالتايل تنازعت مجيع
النزاع .وال بد من التحرك اليوم.
األطراف على كل قطرة مياه طبيعية .وكانت تلك هي العقلية
وهناك حاجة إلعادة تقييم االفرتاضات ورفض النزعة
اليت أدت إىل جفاف هنر األردن هنر والتقلص الكارثي للبحر
االنفرادية والسعي إىل تعزيز التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود
امليت .وكانت تلك هي العقلية اليت مت على أساسها التفاوض
لتحقيق االستقرار واألمن على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
على املياه يف اتفاقات أوسلو يف منتصف عقد التسعينيات من
وتركت املياه دون حل بوصفها إحدى مسائل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة جمدالين على القرن املاضيُ .
إحاطتها.
الوضع النهائي ،نظرا لصعوبة التوصل إىل اتفاق بشأن تقاسم
املياه الطبيعية الشحيحة وسينتهي إىل فائزين وخاسرين يف هناية
وأعطي الكلمة اآلن للسيد برومربغ.
املطاف .بيد أن التقدم احملرز يف تكنولوجيات املياه يف هذا القرن،
السيد برومبرغ (تكلم باإلنكيلزية) :خالل عملي على
بقيادة الكثري من االبتكارات اإلسرائيلية ،يتيح فرصا حقيقية.
مدى  ٢٥عاما يف إيكوبيس الشرق األوسط ،كان نشاطي
ويعين استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف أغراض الزراعة
املفضل الذي لن أنساه هو القفز إىل هنر األردن جنبا إىل جنب
وتطوير تكنولوجيا حتلية املياه التخفيف من مشكلة شح املياه
مع ورؤساء البلديات اإلسرائيليني والفلسطينيني واألردنيني .وكنا
باعتبارها موردا طبيعيا.
نثري معا رذاذا كثيفا من املاء ،ولكننا أدلينا معا ببيان هام يف
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وليس االنتقال من التنافس إىل التعاون يف جمال املوارد
الطبيعية احليوية باعتباره وسيلة للمساعدة يف هتيئة االستقرار
السياسي فكرة جديدة .ففيما بعد احلرب العاملية الثانية أرسى
اتفاق أوروبا القارية املتعلق بالفحم والصلب ،بقيادة العدوين
السابقني فرنسا أملانيا أسس االستقرار يف أوروبا .وميكن أن يكون
تسخري البحار والشمس املشرتكة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني
واألردنيني أداة نستخدمها لتحقيق السالم واالستقرار .وحتمل
ندى جمدالين ويانا أيب طالب وشخصي ومجيع موظفينا يف عمان
ورام اهلل وتل أبيب أصوات الشباب والطالب والسكان ورؤساء
البلديات .وعملنا مجيعا على تثقيف أنفسنا واجملتمعات اليت
نعمل فيها .وأجرينا البحوث الالزمة ،فضال عن إبداء القيادة.

واليوم توفر حتلية املياه نسبة  ٧٠يف املائة من مياه الشرب
يف إسرائيل ،يف حني تسهم مياه الصرف الصحي املعاجلة
بنصف حجم الزراعة فيها .وأصبح تقاسم املياه الطبيعية بنصيب
عادل بني اإلسرائيليني والفلسطينيني أمرا ممكنا اآلن بفضل توافر
كميات كبرية من املياه املعاجلة املكملة للمياه الطبيعية .وبسبب
تغري املناخ البحر األبيض املتوسط ستضخ إسرائيل املياه احملالة
يف حبرية طربية هبدف ضمان جودة املياه يف البحرية وتوفري
إمدادات املياه العذبة إىل األردن .وميكن أن يشكل ذلك جزءا
من إصالح هنر األردن  -وهو هنر مقدس بالنسبة لنصف
البشرية .واستنادا إىل السياسات احلكومية يف جمال حتلية املياه
من ناحية ،وقيادة اجملتمع احمللي يف الدعوة إلصالح النهر من
ناحية أخرى للمرة األوىل خالل  50عاما بدأت تدفقات املياه
ولدينا شركاء من أجل السالم على مجيع اجلوانب .وتبني
العذبة مرة أخرى من حبرية طربية إىل هنر األردن.
لنا شراكتنا املستمرة على مدى  ٢٥عاما أن حسن اجلوار يقوم
ويف غضون السنوات اخلمس املاضية وحدها ،مكننا على املياه اجليدة ،وليس األسوار اجليدة بالضرورة .وبروح الفصح
التقدم التكنولوجي احملرز يف جمال الطاقة الشمسية من تسخري واالحتفال به وكذلك شهر رمضان القادم ،فلنحرر املياه لكي
الشمس .وقد ظلت اململكة األردنية اهلامشية رائدة إقليمية يف متنحنا احلياة واألمل يف منطقتنا.
ذلك الصدد ولديها استثمارات كبرية يف جمال الطاقة الشمسية
وندعو جملس األمن إىل حث حكومات بلداننا الثالث -
مستفيدة من أراضيها الصحراوية الشاسعة .ويعد املزيج من املياه إسرائيل وفلسطني األردن  -على تعزيز التعاون بينها يف جمال
املصنعة اليت يتم ضخها من الساحل اإلسرائيلي والفلسطيين املياه والبيئة ،مبا يف ذلك إصالح هنر األردن والبحر امليت،
لتباع يف األردن بطاقة كهربائية منتجة من أشعة الشمس يف والوفاء حبقوق املياه واالحتياجات الفلسطينية وتنفيذ هدف
األردن لتباع بدورها يف إسرائيل وفلسطني ،عامال حمتمال يف التبادل يف جمال املياه والطاقة لصاحل مستقبلنا املشرتك يف مواجهة
تغيري قواعد اللعبة السياسية .ومن شأن تبادل كهذا أن يكفل تغري املناخ ،وأن يتم ذلك كله يف سياق حل الدولتني .وهنيب
أمن املياه والطاقة للجميع ،ويستجيب النعدام األمن املناخي مبجلس األمن أن يدعو مجيع وكاالت األمم املتحدة املعنية
ويهيئ اعتمادا صحيا متبادال بني اقتصاداتنا وجمتمعاتنا .يف واملنظمات الدولية ،مبا فيها جلنة االتصال املخصصة لتنسيق
العام املاضي وبتمويل أملاين قادت إيكوبيس وفدا إقليميا لصناع املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعب الفلسطيين ،للمساعدة يف
القرارات وقادة األعمال التجارية إىل أوروبا للنهوض باملشروع .تيسري تنفيذ تلك األهداف.
ونواصل اليوم بفضل متويل سويدي ختطيط مشاريع جتريبية يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد برومربغ على
جمال الطاقة الشمسية يف األردن هبدف بيع الكهرباء اخلضراء
إحاطته.
للمرة األوىل عرب احلدود.
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أود أن أنوه حبضور العضو الثالث من إيكوبيس الشرق قتامة بعد االنتخابات اإلسرائيلية اليت زادت من ترسيخ حكم
اليمني املتطرف يف إسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري حتت
األوسط هنا اليوم ،السيدة يانا أيب طالب ،من األردن.
وأعطى الكلمة اآلن للمراقب الدائم لدولة فلسطني ذات قيادة رئيس الوزراء نتنياهو .إن الدعم املطلق املقدم إىل إسرائيل
من جانب عضو دائم يف جملس األمن مل يزدها إال جرأة يف
مركز املراقب لدى األمم املتحدة.
االستهتار بالقانون ،وقد زاد من انتهاكاهتا للحقوق اإلنسانية
السيد منصور (فلسطني) :أشكر الرئاسة األملانية والفرنسية
لشعبنا واستعمارها ألرضنا.
جمللس األمن على قيادهتما املشرتكة املاهرة على مدى الشهرين
وإن إسرائيل ،إذ تتلقّى املساعدة والتحريض يف جرائمها،
املاضيني .وأشكر أيضا وكيلة األمني العام للشؤون السياسية
ّ
االستماع
إل
األعضاء
على
ليس
و
التوسعية.
شهيتها
من
يد
ز
ت
ُ
وبناء السالم ،روزماري ديكارلو على إحاطتها وتوجيهها املقتدر
ضم املستوطنات
تها
ني
بشأن
األخرية
اآلونة
يف
اخلبيثة
بياناهتا
إىل
ّ
ّ
إلدارهتا .ونشيد أيضا باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا املنسق اخلاص
نيكوالي مالدينوف وفريقه ،،فضال عن الدور احليوي والدعم اإلسرائيلية املبنية بصورة غري قانونية يف األرض الفلسطينية احملتلة،
يبي التجاهل الصارخ حلقوق
الذي تقدمه وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني مبا فيها القدس الشرقية ،األمر الذي ّ
التبجح هبذه التصرحيات املؤججة للمشاعر
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) واجلهود اليت يبذهلا الفلسطينيني .ويتم ّ
ال يصى من جرائم احلرب
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،واليونيسيف ،وبرنامج األمم بال خجل ،ناهيكم عن العدد الذي ُ
املتحدة اإلمنائي ،ومجيع وكاالت األمم املتحدة املوجودة يف اليت تُرتكب يومياً يف وضح النهار ،من جانب رئيس الوزراء
وغريه من املسؤولني اإلسرائيليني ،يف ازدراء تام لسلطة اجمللس
امليدان يف هذا الوقت الصعب.
واجملتمع الدويل بأسره.
وأؤيد ،سيدي الرئيس ،التعليقات اليت أدليتم هبا ،سيدي،
لقد استمعنا إىل إدانات من مجيع أحناء العامل هلذه
ووكيلة األمني العام ديكارلو فيما يتصل باخلسائر البشرية النامجة
عن اهلجمات على دور العبادة ،مبا فيها اليت شنت يف بوركينا التصرحيات االستفزازية والتحريض واألعمال غري القانونية .وقد
كان رفضها مدوياً .واستمعنا أيضاً إىل دعوات متكررة تطالب
فاسو.
بوقف سياسات إسرائيل غري القانونية واهلدامة ووجوب امتثاهلا
وأود أن أشكر السيدة ديكارلو أيضا على هتنئتها لرئيس
اللتزاماهتا القانونية .وحنن ممتنون إزاء هذه املواقف املبدئية وإزاء
الوزراء أشتية مبناسبة تشكيل احلكومة اجلديدة .وأود أيضا أن
التضامن مع شعبنا وقضيته العادلة .بيد أن اإلدانات وحدها
أرحب بالسيدة جمدالين والسيد برومربغ وصديقتهما السيدة
ال تكفي؛ فهذه الدعوات ،سواء كانت رقيقة أو حازمة ،لن
طالب ،ونشكرهم على إحاطاهتم وجودهم معنا.
تلقى آذاناً صاغية من إسرائيل ،اليت تواصل الدوس على القانون
وجنتمع يف حلظة تتسم بقدر كبري من عدم اليقني والتقلب .الدويل واالستهزاء بالنظام الدويل .وينبغي أن يكون األمر واضحاً
ويستمر التدهور السريع للحالة يف األرض الفلسطينية احملتلة ،اآلن :إن مناشدة إسرائيل وحماولة اسرتضائها مل تنجح قط.
مبا فيها القدس الشرقية ،ويزداد الشعور باليأس وينسد أفق
ومن دون حتقيق املساءلة ،كيف ميكن ألحد أن يتوقّع
السالم من جراء إصرار السلطة القائمة باالحتالل على فرض
أي شيء سوى اإلفالت اجلامح من العقاب الذي شهدناه
خمططاهتا غري القانونية بأي مثن .وقد أصبح األفق املنظور أكثر
على مدى عقود من الزمن بل وما هو أسوأ من ذلك؟ لقد
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حان الوقت لتحويل األقوال إىل أفعال والتضامن إىل عمل.
وجيب اختاذ تدابري جا ّدة من جانب اجملتمع الدويل على وجه
االستعجال ملساءلة إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل .وجيب
أن تكون هناك عواقب لالنتهاكات؛ فهذا هو السبيل الوحيد
لوقف تدهور عملية السالم وعكس املسار إلنقاذ إمكانية إجياد
حل سلمي وعادل وجتنيب الشعبني الفلسطيين واإلسرائيلي
عقوداً أخرى من املواجهة والنزاع واملعاناة واخلسارة.

إن توافق اآلراء الدويل يف هذا الصدد قوي ،مثلما هو
قوي بشأن حل الدولتني استنادا إىل حدود عام  ١٩٦٧بوصفه
أساساً للتوصل إىل حل سلمي يقوم على أساس القانون الدويل؛
وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ ومرجعيات مدريد ،مبا
يف ذلك مبدأ األرض مقابل السالم؛ ومبادرة السالم العربية؛
وخريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية .وقد مت تأكيد
هذا املوقف من جديد بصورة ال لبس فيها يف قرار جملس األمن
 )٢٠١٦( ٢٣٣٤وال يزال يشكل جوهر موقف اجملتمع الدويل،
على النحو املبني يف األسابيع والشهور والسنوات املاضية.

 ،١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية ،كان ح ً
ال توفيقياً تارخيياً
ومؤملاً ،ال ح ً
ال ينبذه املستج ّدون يف صنع السالم أو يستهزئون
به.

إن حصار إسرائيل املفروض منذ  ١٢سنة على قطاع
غزة غري قانوين .وإن عزل وسجن مليوين شخص هو عقاب
مجاعي كبري يرقى إىل كونه جرمية حرب ،فض ً
ال عن كونه املصدر
الرئيسي لألزمة اإلنسانية الكارثية واليأس يف قطاع غزة ،على
النحو املعرب عنه يف مظاهرات مسرية العودة الكربى .وما
يسمى باحتجاز إسرائيل لإليرادات الضريبية الفلسطينية هو
سرقة سافرة تنتهك االتفاقات الثنائية واتفاقية جنيف الرابعة،
اليت حتظر هنب موارد الشعوب احملتلة.

وهذه ليست دعوة متشددة أو هتديداً .فاختاذ إجراءات هو
أمر واجب ،استناداً إىل القواعد واملبادئ واملتطلبات املنصوص
فال ميكن أبدا القبول باالحتالل والضم وانتهاكات حقوق
عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل وقرارات األمم
املتحدة .إهنا مسؤولية تتسق مع توافق اآلراء الدويل الطويل اإلنسان بوصفها تصرفات عادلة وأخالقية وال ميكن قبوهلا
األمد ومع االلتزامات  -اليت مت التعهد هبا مراراً ولكن مل يتم على أهنا الوضع املعتاد اجلديد ،بغض النظر عن التلفيق أو
الشعارات الرنانة أو الذرائع .إن ما يواجهه األطفال والنساء
الوفاء هبا بعد.
إن الشعب الفلسطيين مل يعا ِن على مدى عقود طوال ومل والرجال الفلسطينيون من قتل غاشم وإصابات وترويع على يد
ينتظر قرابة قرن من أجل حريته  -منذ أن مت االعرتاف أول مرة قوات االحتالل اإلسرائيلية واملستوطنني اإلسرائيليني املتطرفني،
وسجن اآلالف من املدنيني الفلسطينيني،
بأنه جاهز لالستقالل  -لكي يرضى مبجرد حكم ذايت حمدود .فضال عن احتجا َز َ
مبن فيهم األطفالّ ،
ٍ
انتهاكات جسيمة للقانون الدويل
يشكل
ومن يظنون ذلك يتجاهلون التاريخ والقانون الدويل وعزم شعب
أذكر احلاضرين بأن اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان تصل إىل حد اخلروقات
على حتقيق العدالة واملساواة .وأود أيضاً أن ّ
قبول القيادة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطني على حدود عام اجلسيمة.

فلطاملا كان حق الفلسطينيني يف تقرير املصري معرتفاً به
ومؤيَّداً على الصعيد العاملي .وقد أكدت حمكمة العدل الدولية
ويتمسك الشعب الفلسطيين بثبات
أنه حق للجميع بال استثناءّ .
بتطلعاته الوطنية املشروعة يف االستقالل وحق العودة واإلعمال
التام حلقوقه املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
فض ً
واستعمار إسرائيل لألرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس
ال عن حقوقه اإلنسانية غري القابلة للتصرف ،ولن يستسلم
الشرقية ،غري قانوين .وسواء اختذت التدابري شكل مستوطنات
ملصري أدىن من ذلك.
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أو جدران أو هدم للمنازل أو إخالئها من ساكنيها أو عمليات
نقل قسري ،أو كانت يف صورة أخطار هتدد الوضع التارخيي
لضمها  -فجميع هذه
للمواقع املقدسة يف القدس أو أي تدابري ّ
التدابري غري قانونية وترقى إىل مستوى جرائم احلرب وال ميكن
تربيرها حتت أي ذريعة كانت ،مبا يف ذلك على أساس مزاعم
أمنية أو مراسيم من الكتاب املقدس أو ما يُسمى بتشريعات
صادرة عن السلطة القائمة باالحتالل .وجيب أن تنتهي مجيع
هذه السياسات واملمارسات غري القانونية .فهي لن تلقى أي
قبول على أهنا مشروعة ،وستكون دائماً ّ
حمل رفض ومقاومة ولن
تؤدي إىل السالم واألمن.
ورسخ نفسه طوال  ٥٢سنة من خالل
إن احتالالً ُوجد ّ
هذه االنتهاكات ال ميكن اعتباره قانونياً مبوجب القانون الدويل.
إنه احتالل غري مشروع ،وإسرائيل هي ّ
حمتل غري قانوين .وجيب
على اجملتمع الدويل أن يوقف تطبيع هذا االحتالل ومعاملته
بأي صورة من اإلذعان .إنه غري قانوين بكل الطرق وجيب وضع
حد له.
املستغرب أنه عندما يتعلق األمر بفلسطني ،يتم النظر
ومن
َ
إىل الدعوات للتقيد بالقانون  -سواء لوقف االستيطان أو توفري
احلماية للشعب احملتل أو حىت فعل شيء بسيط مثل حظر
منتجات املستوطنات غري القانونية  -على أهنا تضليلية بدالً من
كوهنا أدوات مشروعة لرفع الظلم .فال ب ّد هلذا النهج املعيب أن
يتغي .وبعد ما يقرب من ثالثة عقود من املفاوضات ومناشدة
ّ
السلطة القائمة باالحتالل  -من مؤمتر مدريد للسالم وعملية
أوسلو إىل جهود اجملموعة الرباعية ومؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس
وكل حماولة أخرى فيما بينها  -مل حيدث شيء سوى أن إسرائيل
متادت أكثر يف انتهاكاهتا وعنفها وعنادها .وحتقيق املساءلة
هو السبيل الوحيد املمكن ملمارسة الضغط الالزم من أجل
كسر هذه احللقة اخلبيثة وإلهناء االحتالل أخرياً وإعمال حقوق
الشعب الفلسطيين  -وهي حجر األساس للسالم واألمن يف
الشرق األوسط.
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لقد كان جملس األمن شديد الوضوح يف هذا السياق .وكان
اجللي يف القرار  )٢٠١٦( ٢٣٣٤عزُمه على عدم االعرتاف
من ّ
بأي تغيريات على حدود عام  ،١٩٦٧مبا يف ذلك ما يتعلق
بالقدس ،عدا عن تلك اليت يتفق عليها الطرفان من خالل
املفاوضات .ودعا اجمللس الدول بشكل مباشر إىل التمييز ،يف
معامالهتا ذات الصلة ،بني إسرائيل واألراضي اليت حتتلها منذ
عام .١٩٦٧
إنه التزام .وأكرر  -التمييز التزام.
وبالنسبة للدول األعضاء اليت تفكر يف إنشاء بعثات يف
إسرائيل ،سواء دبلوماسية أو ثقافية أو جتارية ،وممثلي الدول
األعضاء الذين يقومون بزيارات رمسية إىل إسرائيل ،فإن هذا
االلتزام ،وفقا للقرار  ،)1980( 478يشمل القدس الشرقية.
وال توجد استثناءات .وال ميكن للقرارات واإلعالنات اليت
وقعتها البلدان األخرى اليت حتيد عن القانون الدويل وقرارات
األمم املتحدة أن تغري احلقائق وال أن تضفي الشرعية على ما هو
غري شرعي.
وقد اعترب جملس األمن بشكل قاطع ،يف القرار 478
( ،)1980أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية احملتلة غري قانوين
والغ وباطل وليس له أي أثر قانوين .وباملثل ،يف القرار 497
( ،)1981اعترب أن ضم إسرائيل للجوالن السوري احملتل غري
قانوين والغ وباطل وليس له أي أثر قانوين .وينطبق الشيء نفسه
على أي تدابري للضم ختطط هلا إسرائيل أو تفرضها على أي
جزء من األراضي العربية األخرى اليت حتتلها منذ عام .1967
وال يزال حظر االستيالء على األراضي بالقوة قائما.
واالعرتاف بعمليات الضم هذه من جانب أي بلد ،مهما كان
كبريا وقويا ،ليس له أي أثر قانوين .ولذلك نكرر إدانتنا ورفضنا
الكامل للقرارات اليت اختذهتا الواليات املتحدة مؤخرا ،يف انتهاك
مليثاق األمم املتحدة وقرارات جملس األمن ،دون أي اعتبار
للحقوق غري القابلة للتصرف ومصري املاليني من الفلسطينيني.
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وباملثل ،مع زيادة التكهنات حول ما يسمى خبطة السالم
األمريكة املعلقة ،نكرر التأكيد على أن أي مبادرة منفصلة
عن القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،وجتحد
حقوق اإلنسان ،لن تكون جمدية وال عادلة ،ولن يكتب هلا
النجاح.

على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،اليت طاملا ساعدت يف بناء
مؤسسات دولة فلسطني وتعزيزها .ونراه يف دعم اجملتمع الدويل
القوي لوالية األونروا ،يف انتظار التوصل إىل حل عادل لقضية
الالجئني الفلسطينيني ،ويف االستجابة ألزمة متويل الوكالة ،مبا يف
ذلك قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي بإنشاء وقف لالجئني .ونراه
يف اجلهود احلازمة اليت يبذهلا األردن بصفته القيم على األماكن
املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف القدس .ونرى ذلك يف اجلهود
اليت تبذهلا مصر وروسيا ملساعدتنا على التعايف من شعبتنا املؤملة
واستعادة الوحدة الفلسطينية .ونراه يف كل تصويت مبدئي يف
األمم املتحدة دعما للحق والعدالة ،على الرغم من الكم اهلائل
من الضغط والتهديدات.

وعلى الرغم من الصورة القامتة ،فإننا مل نفقد األمل .وقد
يقول البعض إننا نعيش يف حالة إنكار؛ ولكننا لسنا كذلك .إننا
ندرك ضخامة األزمة اليت نواجهها  -وهي أزمة وجودية يف الواقع
 ولكننا مل نتخل عن إمياننا بأن القانون الدويل سيؤدي بناإىل حتقيق العدالة .بل على العكس من ذلك ،فعلى الرغم من
املخاوف العميقة إزاء ضعف النظام القائم على القواعد وقدرته
على حتمل التحديات الراهنة ،نشعر باالطمئنان إزاء قوته وطول
أجله من خالل البيانات القوية من اجملتمع الدويل بأسره إلدانة
حماوالت إسرائيل الرامية إىل ضم القدس الشرقية احملتلة واجلوالن
السوري احملتل ،مما يؤكد أن املواقف يف هذا الصدد مل تتغري.

وبطبيعة احلال ،وعلى حنو ما مت التأكيد عليه يف البداية،
مثة حاجة ألكثر من الكالم .فبقاء األمور على حاهلا ال ميكن
أن يستمر .لقد حان وقت العمل؛ وال يسعنا أن نستمر يف
شجب التهديدات احملدقة بتعددية األطراف ونظامنا الدويل دون
العمل جبدية حلمايتهما وإعادة تأهيلهما وإحيائهما على أساس
قيمنا وإنسانيتنا ومستقبلنا املشرتك .عندئذ فقط ميكننا التغلب
على التحديات وتصحيح مسارنا .وهذه مسألة ملحة بالنسبة
لفلسطني ،وللمجتمع الدويل أيضا ،الذي جيب أن يغتنم الفرصة
اآلن.

إن القانون الدويل ملزم ،وقرارات جملس األمن صاحلة
وملزمة إىل أن تنفذ .وعالوة على ذلك ،تتحمل الدول مسؤولية
عدم االعرتاف بشرعية حالة نامجة عن انتهاك القانون ،وأي
دولة تساعد دولة أخرى يف ارتكاب فعل غري مشروع دوليا
تتحمل املسؤولية عن أفعاهلا .هذا ليس كالمنا ن؛ لكنها قواعد
ومعايري دولية حمددة جيب االلتزام هبا.

ونرى تلك القوة وطول األجل أيضا يف االلتزام الراسخ
مببادرة السالم العربية ،اليت مت التأكيد عليها من جديد يف مؤمتر
القمة العربية يف تونس خالل الشهر املنصرم ،وكذلك يف املواقف
القوية اليت أكدها مرارا وتكرارا االحتاد األورويب ،ومنظمة التعاون
اإلسالمي ،وحركة بلدان عدم االحنياز ،وعواصم ال حصر هلا يف
مجيع أحناء العامل .ونرى ذلك يف اجلهود اجلارية اليت تبذهلا جلنة
االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعب
الفلسطيين ،ويف الدعم السخي املقدم من اجلهات املاحنة،
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ومن جانبنا ،حنن على استعداد للقيام بذلك .وال نزال
ملتزمني باتباع مسار سلمي وسياسي وقانوين وغري عنيف من
أجل إعمال حقوقنا وإهناء النزاع ،وقد مد الرئيس عباس مرة أخرى
يده لتحقيق السالم .وقد التزم رئيس الوزراء أشتية ،الذي توىل
مؤخرا رئاسة حكومة دولة فلسطني ،بالعمل مع مجيع الشركاء
ملعاجلة األزمات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية
واألزمات املتعلقة باحلماية اليت تؤثر يف الشعب الفلسطيين،
على الرغم من تدابري التقشف الصارمة اليت فرضت بعد سرقة
إسرائيل إليراداتنا .ونقوم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا اإلقليميني،
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على النحو املبني يف آخر اجتماع وزاري جلامعة الدول العربية يف
القاهرة ،من أجل التصدي للتحديات اليت نواجهها.
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داهان ،البالغة من العمر مثاين سنوات ،وأصيبا جبروح .هذا هو
ثاين كنيس يتعرض إلطالق النار يف غضون ستة أشهر .ومن
غري املقبول أن نعيش يف زمن جيب فيه حراسة املصلني أو أن
يلتفتوا وراء ظهورهم خالل الصالة ،خوفا من أن يطلق عليهم
الرصاص .إننا نصلي من أجل معبد بواي ،ونقف مع األسر
املتضررة خالل هذا الوقت املؤمل.

وال ميكن ألحد أن يتهمنا بعدم الرغبة يف حتقيق السالم أو
عدم السعي إىل حتقيق املصاحل الفضلى لشعبنا .وشرطنا الوحيد
هو أن أي جهد أو مبادرة جيب أن يستندا إىل الشرعية الدولية
واملعايري املنصوص عليها على مدى عقود يف قرارات جملس
عندما اجتمعنا آخر مرة يف هذه القاعة يف إطار هذا البند
األمن واجلمعية العامة ذات الصلة .هذا هو احلد األدىن املطلوب
وينبغي احرتامه ،وليس جتاهله ،من جانب أولئك الذين يسعون من جدول األعمال (انظر  ،)S/PV.8449طلب مين رئيس
إىل قيادة جهود صنع السالم .ونناشد اجملتمع الدويل أن يفي اجمللس ،سفري أملانيا ،أن أوضح كيف تقوم إسرائيل بتنفيذ
القانون الدويل ،وال سيما فيما يتعلق باجملتمعات احمللية اليهودية
اآلن مبسؤولياته قبل فوات األوان.
وأشكركم ،سيدي الرئيس ،وأعضاء اجمللس على اهتمامكم ،يف يهودا والسامرة .واليوم ،سأقدم األجوبة .ولكن قبل أن نناقش
القانون الدويل ،ال بد لنا من فهم السياق والوقائع .واليوم ،أود
وأحثكم على اختاذ إجراء.
أن أعرض على اجمللس الركائز األربع اليت تثبت قضية امللكية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اليهودية على أرض إسرائيل.
إسرائيل.
الركيزة األوىل هي الكتاب املقدس .إن حق ملكية الشعب
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة
اليهودي على “إرتس يسرائل” (أرض إسرائيل) موثق جيدا يف
ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون السياسية وبناء السالم.
العهد القدمي ويف غريه .والركيزة الثانية هي التاريخ .وقد تأكدت
والشكر موصول ملمثلي منظمة “إيكوبيس الشرق األوسط”
املطالبة اليهودية بأرض إسرائيل مرارا وتكرارا ،ال عرب التاريخ
على بياناهتم.
اليهودي فحسب ،بل عرب تاريخ العامل .والركيزة الثالثة هي مطالبة
إننا جنتمع يف وقت مؤمل بالنسبة للشعب اليهودي .ففي يوم قانونية .إن حقوقنا يف األرض مدونة يف القانون الدويل ،مبا يف
السبت ،يف حني كان اليهود خيتتمون االحتفال بعيد الفصح ،ذلك يف الوثيقة اليت أسست هذه املنظمة .والركيزة الرابعة هي
هرع مسلح إىل معبد بواي ،بكاليفورنيا ،وقام بإطالق النار .السعي إىل حتقيق السلم واألمن الدوليني .إن وجود إسرائيل أقوى
وقد أجرب أكثر من  100شخص يف منتصف الصالة على وأكثر أمنًا يعين عاملاً أقوى وأكثر أمنًا .ومن خالل تلك الركائز
خفض رؤوسهم لالحتماء من طلقات الرصاص املتطايرة يف األربع ،سأقدم إىل اجمللس اإلجابات على األسئلة اليت طرحها.
القاعة .ومت إطالق النار على لوري كاي وقتلت وهي تقفز يف
فلنناقش الركيزة األوىل لإلثبات ،وهي الكتاب املقدس.
مرمى النريان حلماية احلاخام ييسروئيل غولدشتاين ،الذي أسس
إن حق الشعب اليهودي يف أرض إسرائيل مذكور أكثر من
الكنيس وأصيب جبروح .وعلى الرغم من إطالق النار عليه،
عشر مرات يف التناخ  -الكتاب املقدس العربي  -الذي
واصل احلاخام غولدشتاين إلقاء خطبته .كما مت إطالق النار
يتضمن التوراة ،أو العهد القدمي ،والكتابات واألنبياء .ففي سفر
على أملوغ بريتس ،البالغ من العمر أربعة وثالثني عاما ،ونويا
التكوين ،أول كتاب من العهد القدمي ،يقول اهلل إلبراهيم:
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“وأقيم عهدي بيين وبينك وبني نسلك من بعدك
يف أجياهلم عهدا أبديا ،ألكون إهلا لك ولنسلك من
بعدك .وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك،
كل أرض كنعان ملكا أبديا ،وأكون إهلهم( ”.الكتاب
املقدس ،سفر التكوين ،اإلصحاح السابع عشر)٨-٧ :
هذا هو سند ملكية أرضنا .ومن كتاب سفر التكوين إىل
اهلجرة اليهودية من مصر ،إىل تلقي التوراة يف جبل سيناء،
إىل حتقيق عهد اهلل يف أراض إسرائيل املقدسة ،يرسم الكتاب
املقدس صورة متسقة .والتاريخ الكامل لشعبنا وصلتنا بأرض
إسرائيل يبدأ هناك .وهذا احلق ليس ُمسلما به يف الكتاب
املقدس العربي وال من جانب الـ  ١٥مليون يهودي يف مجيع
أحناء العامل فحسب .بل إنه حق معرتف به يف مجيع الديانات
التوحيدية الثالث :اليهودية واملسيحية واإلسالم .والقرآن نفسه
يُسلم بصك امللكية اإلهلي للشعب اليهودي يف أرض إسرائيل.
والركيزة الثانية هي تاريخ أرض إسرائيل والشعب اليهودي
على مدار ألفي عام .فقد ضمت اململكة اليهودية يف أرض
إسرائيل  ١٢قبيلة .وكانت أكربها  -قبيلة يهوذا  -تعيش يف
املنطقة املعروفة اآلن باسم يهودا .واجلميع على دراية بكلمة
“يهودي” و“اليهودية” .فهي تأيت من كلمة “يهودا” ،تلك
اململكة اليت حكمها امللك داوود وامللك سليمان .لقد كانت
مملكة عاصمتها القدس .وكانت مقر املعبد األول الذي دمره
البابليون يف عام  587قبل امليالد واملعبد الثاين الذي دمره
الرومان يف سنة  ٧٠ميالدية .وحينما دمر الرومان اململكة
اليهودية ،أرسلوا شعبنا إىل املنفى الذي دام ألفي عام وأبعدوا
معظمنا عن أرضنا .وحىت الرومان أنفسهم اعرتفوا بأن األرض
هي أرضنا وملكنا.
قد يتذكر الذين زاروا روما أن اإلمرباطور الروماين تيتوس
احتفل ،يف واقعة شهرية ،بنصره وبطرد اليهود ببناء قوس ضخم
على طريق  Via Sacraيف روما .ويشمل القوس رمسا توضيحا
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لرجاله وهم حيملون املنوراه بعيدا من املعبد اليهودي .وعلى
الرغم من أن الرومان عرفوا أن األرض كانت ملكا لنا وأننا
ننتمي إليها ،فقد حاولوا حمو عالقتنا القدمية باألرض بتسميتها
سوريا فلسطني .ملاذا فلسطني؟ ألن الرومان نسبوها إىل إقليم
جنويب من أقاليم اإلمرباطورية السورية .هكذا مسي شريط األرض
الضيق يف أرض إسرائيل ،الذي يقع بني مصر يف اجلنوب ولبنان
يف الشمال ،بفلسطني.
وطوال األلفي عام التالية ،غزا الصليبيون أرض إسرائيل،
وبعدهم اإلمرباطورية العثمانية ،ولكن على الرغم من قرون من
احلروب والغزو ،مل يغادر الشعب اليهودي أرضه على اإلطالق.
وكانت هناك طائفة يهودية يف أرض إسرائيل طوال ذلك الوقت.
وبالرغم من اإلمرباطورية الرومانية أجربت معظم أبناء طائفتنا
على الذهاب للمنفى ،فقد كنا نعلم أننا يوما ما سنعود إىل
وطننا القدمي .وطوال ألفي عام ،واصل اليهود يف مجيع أحناء
العامل الصالة ثالث مرات يوميا من أجل عودتنا اليت طال
انتظارها إىل الوطن إىل صهيون ،إىل القدس .وكما قلنا يف عيد
الفصح يف األسبوع املاضي ،وكما نفعل يف كل عام“ ،العام
القادم يف القدس”.
وإذا مل تكن جذور الشعب اليهودي العميقة والقدمية
يف أرض إسرائيل دليال كافيا ،دعونا ننظر يف القانون الدويل،
أي الركيزة الثالثة .ففي عام  ،1917أصدر اللورد بلفور ،وزير
خارجية بريطانيا ،بيانًا أكد الدعم الربيطاين إلنشاء “وطن
قومي للشعب اليهودي” .وحدد وعد بلفور الوطن القومي يف
أرض إسرائيل .وأيد وعد بلفور أيضا على وجه التحديد القضية
الصهيونية ،إذ كتب اللورد بلفور ما يلي:
“يسرين كثريا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته
بالتصريح التايل الذي يعرب عن التعاطف مع طموحات
اليهود الصهاينة اليت مت تقدميها للحكومة ووافقت عليها”.
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وبعد استسالم اإلمرباطورية العثمانية يف احلرب العاملية
األوىل ،انتقلت امللكية القانونية على أرض إسرائيل للربيطانيني.
ومبوجب تلك امللكية القانونية ،استطاعوا إصدار وعد بلفور
وااللتزام باملساعدة على إقامة وطن قومي للشعب اليهودي
يف وطننا التارخيي .ويف عام  ،1922مل يعرب نظام االنتداب
الذي أنشأته عصبة األمم عن دعمها إلقامة وطن قومي لليهود
فحسب؛ بل شجع ويسر عودة اليهود يف الشتات إىل وطننا.
وأكد

لكن حرب عام  1948مل تنته بالسالم .بل انتهت
باتفاقات هدنة بني إسرائيل وجرياهنا .ومل تُعترب خطوط اهلدنة
بني إسرائيل ومصر واألردن وسورية ولبنان حدودا دولية على
اإلطالق .بل كانت ببساطة خطوطا لتعيني هناية أول معركة يف
حرب العرب ضد إسرائيل .وحافظ األردن على سيطرته على
يهودا والسامرة ،وسيطرت مصر على قطاع غزة .وتشكلت تلك
االتفاقات يف غياب معاهدات للسالم الدائم ،اليت مل توقع إال
بعد مضي عقود.

“العالقة التارخيية للشعب اليهودي بفلسطني
وبأسباب إعادة إقامة وطنهم القومي يف ذلك البلد”.

وكان العرب هم من أصروا على أن خطوط اهلدنة لن تكون
حدودا دائمة .وكما ينص عليه االتفاق األردين  -اإلسرائيلي
عام ”،١٩٤٩يوافق الطرفان على تلك اخلطوط ،دون املساس
بالتسويات اإلقليمية أو خطوط احلدود يف املستقبل ”.وألن
هذه اخلطوط ليست حدودا فإن اجملتمعات اليهودية يف يهودا
والسامرة مل تعرب أي حدود دولية حىت يومنا هذا؛ وهي مشيدة
على أراض اسرتاتيجية من أجل أمن إسرائيل ،وتصنف باعتبارها
من قضايا الوضع النهائي ،حسب ما وافقت عليه األطراف يف
اتفاقات أوسلو.

وهذه الوثائق هي ،حبكم تعريفها ،وثائق صهيونية .وتعين
الصهيونية إعمال حق الشعب اليهودي يف تقرير املصري والسيادة
على أرض إسرائيل .وهذا هو ما تعنيه الصهيونية  -ال أكثر وال
أقل .وترد يف القانون الدويل جبوهرها وحرفيا.

ويف عام  1945اعتمد ميثاق األمم املتحدة ،الذي صيغ
يف أعقاب حمرقة اليهود .وكفل امليثاق حق الشعوب يف ممارسة
تقرير املصري .كما يشري إىل “احلق الطبيعي للدول ،فرادى أو
ولذا فإن دعم حق إسرائيل يف الوجود يف وطننا ضروري
مجاعات ،يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على
أحد أعضاء األمم املتحدة” .وسعي شعب إىل تقرير مصريه للسلم واألمن الدوليني  -باعتبار ذلك الركيزة النهائية .وعلى
مدى عقود من الزمن ،فضل العديد من القادة العرب السيف
ال ميكن أن يقوض سالمة وأمن دولة أخرى.
على غصن الزيتون ،حىت قبل وقت طويل من إنشاء ما يسمى
وبعد ذلك بعامني ،دعت خطة األمم املتحدة لتقسيم
باملستوطنات .هل املوجودون هنا يعرفون مىت أنشئت منظمة
فلسطني إىل إقامة دولة يهودية ودولة عربية .فماذا فعلنا؟ قبلنا
التحرير الفلسطينية؟ لقد أنشئت يف عام  ١٩٦٤أي قبل
بذلك .أما الفلسطينيون فلم يقبلوا .وبدال من السالم ،اختاروا
عام  ١٩٦٧بثالث سنوات .فهل يُعقل هذا؟ ما الذي كانوا
احلرب وفتحوا النار على اليهود .وتعرضت دولتنا الصغرية جدا
حيتاجون حتريره قبل عام ١٩٦٧؟ يف عام  ١٩٦٤مل تكن هناك
واملعلنة حديثا فجأة للهجوم .ويف عام  ،1948يف اليوم األخري
أي مستوطنة قائمة يف يهودا والسامرة ،وكان حقنا يف الوجود
من االنتداب الربيطاين ،أعلنت إسرائيل استقالهلا وتعرضت يف
ال يزال مرفوضا.
أعقاب ذلك للهجوم فورا من قبل مخسة جيوش عربية انضمت
إن إلقاء اللوم على اجملتمعات اليهودية يف يهودا والسامرة
إىل الفلسطينيني ،آملني يف تدمريها .لقد كسبت إسرائيل تلك
بشأن انعدام السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني إمنا هو مبثابة
احلرب ،وأُنقذ أمل الشعب اليهودي ومستقبله.
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يف ما يتعلق بالتعاون اإلقليمي ،فإننا نعمل بالفعل مع العديد
من جرياننا بشأن األمن ،واألهداف املشرتكة ،وإقامة العالقات.
ونريد هلذه العالقات أن تزدهر وأن تكون علنية .رابعا ،إننا لن
تفعل أي شيء أو نوافق على أي شئ خيل بأمننا .إننا نريد
مستقبال سلميا مع جرياننا ،لكن أمننا غري قابل للتفاوض ،وحنن
الذين سنقرر أين يُرسم اخلط الفاصل.

جتاهل للحقائق التارخيية عمدا يف أفضل األحوال .لقد رفض
العرب فرص السالم مرارا وتكرارا :فقد رفض العرب تقرير جلنة
بيل عام ١٩٣٧؛ ويف عام ُ ١٩٤٧رفضت خطة األمم املتحدة
للتقسيم؛ ويف عام  ١٩٤٨رفض عرض اهلدنة اإلسرائيلي؛ ويف
مؤمتر قمة كامب ديفيد عام  ،٢٠٠٠رفض السالم؛ ويف مؤمتر
قمة طابا عام  ٢٠٠١رفض السالم؛ ويف مؤمتر أنابوليس عام
 ٢٠٠٧رفض السالم؛ وما زلنا ننتظر إجابة على العرض املقدم
إننا على استعداد للعمل سويا ،وحنن مستعدون للكالم.
من رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت عام  .٢٠٠٨ولدى وعلى استعداد لتحقيق مستقبل أفضل ألطفالنا .إن السالم
النظر يف مبادرة وزير اخلارجية كريي للسالم عام  ،٢٠١٤اختار لن يتحقق إال إذا قُبلت ركائز املاضي األربع ،وركائز املستقبل
عباس محاس؛ واليوم ،فيما يتعلق خبطة الواليات املتحدة املقبلة األربع.
للسالم ،يقول الفلسطينيون إهنا ميتة لدى وصوهلا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ألعضاء
إن مما يضعف والية هذه اهليئة ،املكلفة مبهمة جعل عاملنا اجمللس الذين يرغبون يف اإلدالء ببيانات ،وبعد ذلك إىل ممثلي
أكثر سالما وأمنا ،أن تواصل إلقاء اللوم على اجلانب الذي الدول األعضاء األخرى .وأود أن أذكر الزمالء بأن هناك أكثر
يقدم احللول ،وتكافئ الذي يرفضها .إن من اخلطورة الثناء على من  ٥٠بلدا ترغب يف أخذ الكلمة .ولذلك ،أود أن أطلب من
اجلانب الذي حيض على الكراهية وميول اإلرهاب .إن الرفض املتكلمني احرتام املهل الزمنية ،قدر اإلمكان .وسوف أستخدم
الفلسطيين مشكلة مزمنة .إن القادة الفلسطينيون يرفضون الساعة الرملية هنا.
االعرتاف حبق الشعب اليهودي يف تقرير مصريه يف أرض إسرائيل
السيد هانتر (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
ويصرون على عودة شعبهم إىل األرض أفواجا .إن هذا السلوك
باإلنكليزية) :نتفق مع منظمة إيكوبيس الشرق األوسط على
يتناقض مباشرة مع مجيع ركائز املاضي األربع ويبقينا غري قادرين
أن الطريق إىل االستقرار يف الشرق األوسط سيمهده التعاون
على إرساء السالم يف املستقبل .ينبغي أال تكون هناك أي
اإلقليمي على مستويات كثرية ،وبالتأكيد تعد املياه والطاقة
مكافأة للرفض .وينبغي أال تكون هناك جائزة للعدوان.
ضرورية لتحقيق السالم يف املنطقة .ومما يثلج الصدر أن نسمع
إن السالم احلقيقي سيغدو ممكنا عندما تُقبل وتتحقق ركائز أن اإلسرائيليني والفلسطينيني واألردنيني يعملون سويا  -وأحيانا
املاضي األربع ،بيد أن السالم احلقيقي سيتأيت عندما توضع حىت بطريقة الفتة لالنتباه،كما قال جدعون  -ملعاجلة التحديات
ركائز املستقبل األربع موضع التنفيذ .وهذه هي ركائز املستقبل املشرتكة يف جمال الطاقة واملياه .ويعد مشروع منظمة إيكوبيس
األربع :أوال ،جيب على الفلسطينيني قبول دولة إسرائيل اليهودية الشرق األوسط للصلة بني املياه والطاقة مثاال عظيما هلذا
واالعرتاف هبا .مل يقل أي زعيم فلسطيين تلك العبارة على التعاون .فهو يسخر إمكانيات األردن كمورد للطاقة املتجددة
اإلطالق .ثانيا ،جيب على الفلسطينيني إهناء محلة التحريض .على نطاق واسع ويستخدم خربات اإلسرائيليني والفلسطينيني
لقد طفح الكيل .كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يتوقع منا على حد سواء يف حتلية املياه.
تقدمي أي تنازالت لقائد يدفع لشعبه من أجل قتل شعبنا؟ ثالثا،
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إن جناح واستدامة املشاريع من قبيل هذا املشروع أمر
السيد المنيخ (الكويت) :أود يف البداية أن أتقدم بالشكر
يدل بوضوح على أن اإلسرائيليني والفلسطينيني ميكنهم العمل ،إىل السيدة روزماري ديكارلو ،على إحاطتها اإلعالمية القيمة
كما أهنم يعملون سويا على مستوى اجملتمع احمللي كل يوم والوافية للمجلس.
لتحسني حياهتم .إن جزءا كبريا من األسباب اليت جتعل هذه
أود أيضا أن اشكر السيدة ندى جمدالين والسيد جدعون
املشاريع حتقق مثل هذا النجاح هو أهنا تركز على ما هو أفضل برومربغ على إحاطتيهما اإلعالميتني الشاملتني واهلامني.
للمجتمعات احمللية .ويف حني أننا نسمع الكثري عن مسؤوليات
حنتفل اليوم بالذكرى الثانية واخلمسني لالحتالل
إسرائيل ،فإن املذنب احلقيقي الذي حيرم اجملتمعات احمللية من
اإلسرائيلي ،وبالذكرى اخلامسة والعشرين التفاقات أوسلو،
حياة أفضل هو محاس .إن عمل املنظمات غري احلكومية مثل
والذكرى اخلامسة والعشرين جملزرة اخلليل .وكذلك بالذكرى
منظمة إيكوبيس الشرق األوسط يواجه صعوبة أكرب يف غزة
السنوية األوىل الحتجاجات مسرية العودة الكربى .ويف مقابل
بسبب إصرار محاس على فرض مصاحلها اخلاصة قبل مصاحل
ذلك ،ال تزال االعتداءات اإلسرائيلية ماضية لتكريس االحتالل
سكان غزة .فهل تسمح محاس على اإلطالق بتضافر اجملتمعات
وتقويض أي فرصة للسالم احلقيقي الذي مينح الشعب الفلسطيين
احمللية معا لتكوين تعاونيات منتجة للطاقة بعيدة عن سيطرهتا،
حقوقه املشروعة .وتواصل السلطة القائمة باالحتالل عمليات
ودون االستيالء على أرباحها؟ هل تسمح محاس على اإلطالق
االحتجاز التعسفي ،وهدم املباين الفلسطينية ومصادرهتا.
خلرباء حتلية املياه اإلسرائيليني بالعمل جنبا إىل جنب مع السكان
وتتمادى بشكل غري مسبوق يف التوسع ببناء املستوطنات
يف غزة؟ وبشكل أعم ،هل ستوقف محاس اهلجمات اليت
غري القانونية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس
ال داعي هلا على اجملتمعات احمللية اإلسرائيلية وتكف عن حرهبا
الشرقية ،وتقوم بالتهجري القسري للمدنيني الفلسطينيني وتشديد
املفلسة أخالقيا على حساب الشعب الفلسطيين؟ إهنا احلرب
احلصار املفروض على قطاع غزة منذ حوايل  12عاما .وتواصل
اليت مل تنجح إال يف إثارة النزاعات ،وأفضت إىل الفقر واليأس،
اعتداءاهتا على األماكن اإلسالمية واملسيحية وتنتهكها .وتصر
بينما تعوق قدرة اجملتمع الدويل على املساعدة.
على اختاذ قرارات انفرادية غري قانونية ،من قبيل حجب جزء من
وأعتقد أننا نعرف اإلجابة على هذه األسئلة .ال ميكن عائدات الضرائب الفلسطينية ورفض جتديد والية البعثة الدولية
بأي طريقة جمدية املساعدة يف معاجلة مستقبل غزة وشعب غزة املؤقتة يف اخلليل .ناهيك عن الشروع يف إجراءات هتدف إىل
إال إذا خرجت محاس من الصورة ،أو اختذت اخليارات الالزمة تغيري طابع ووضع مدينة القدس التارخييني ،وتركيبتها الدميغرافية،
لالستقرار ،والسالم يف هناية املطاف.
وكذلك حماولة فرض سياسة األمر الواقع ،وتكريس سيادهتا على
وتقدر الواليات املتحدة ،عمل منظمة إيكوبيس الشرق األراضي اليت حتتلها.
األوسط ،اليت تكرس نفسها لتعزيز هنج اجملتمع احمللي جتاه األمن
أما بالنسبة للجوالن احملتل ،فهو أرض سورية حتتلها
واملياه والطاقة ،على الرغم من الظروف الصعبة للغاية .وأعتقد إسرائيل ،وقوانينها وسلطتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل
أنه ميكننا مجيعا أن نتفق على أن هذا النموذج للتعاون اإلقليمي تعترب الغية وباطلة ،وليس هلا أي أثر قانوين .فاالعرتاف بسيادة
ينبغي أن يتكرر إلرساء أسس السالم.
إسرائيل على اجلوالن خيالف ميثاق األمم املتحدة ،ومبادئ
القانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة.
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نود الرتكيز يف بياننا هذا على االستنتاجات اليت خلص
إليها تقرير اللجنة الدولية املستقلة ( )A/HRC/40/74اليت
أنشأها جملس حقوق اإلنسان للتحقيق يف االنتهاكات املرتكبة
خالل املظاهرات اليت جرت داخل األراضي الفلسطينية احملتلة.
واليت جاءت على النحو التايل.
أوال ،الضحايا املدنيون .مل نفاجأ بأن التقرير قد أقر
باستخدام القوات اإلسرائيلية لألسلحة والذخرية احلية اليت أدت
إىل وفاة  183شخصا ،من بينهم  32طفال .باإلضافة إىل إصابة
أكثر من  6 000شخص جبراح ،من بينهم  159امرأة و 940
طفال .ناهيك عن مقتل ثالثة مسعفني وأثين من الصحفيني.
وخلصت اللجنة يف تقريرها إىل أن اجلنود اإلسرائيليني أطلقوا
النار بشكل متعمد وعن قصد.
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للمتظاهرين الفلسطينيني ،واليت تتطلب يف كثري من األحيان
رعاية طبية متخصصة ،األمر الذي أصبح يشكل حتديا لنظام
أعباء
الرعاية الصحية يف غزة .وفرضت على القطاع الصحي ّ
ال ميكن حتملها أو التغلب عليها.
يف ضوء تلك الفظائع املوثقة ،طالبت اللجنة إسرائيل بإجراء
حتقيق حمايد ومستقل على الفور ،على حنو يتماشى مع املعايري
الدولية .كما طالبت إسرائيل برفع احلصار اجلائر املفروض على
قطاع غزة الذي يتناىف مع القوانني واألعراف الدولية .وعليه
ندعو إىل متابعة جادة هلذه االستنتاجات لضمان حماسبة الذين
ارتكبوا هذه اجلرائم واالنتصاف للضحايا ،بالنظر إىل تعرض
األرواح املدنية للخطر ،مع تصاعد وترية العنف .مما يقتضي
من اجملتمع الدويل مطالبة إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
بوقف مجيع أعمال العدوان ضد الشعب الفلسطيين ،وااللتزام
حبماية املدنيني ،وكفالة احرتام القوانني الدولية ومجيع قرارات
الشرعية الدولية .وال ميكن لفلسطني أن تكون استثناء هلذه
القاعدة .وجيب أن يلتزم اجملتمع الدويل بالوالية الدولية لوكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
األدىن (األونروا) ،ورفد ميزانيتها وأنشطتها باملوارد واملسامهات
املالية الالزمة.

ثانيا ،انتهاكات القوانني الدولية .شددت اللجنة ن على أن
املظاهرات مدنية الطابع ،وأهدافها سياسية واضحة .وخلصت
أيضا إىل أن عمليات القنص اليت نفذهتا القوات اإلسرائيلية
باستخدام الذخرية احلية قد أدت إىل قتل وجرح متظاهرين
مدنيني ،مما يشكل بالفعل انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل،
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ومعظم هذه االعتداءات على
املتظاهرين ترقى إىل جرائم حرب ،أو جرائم ضد اإلنسانية.
يف اخلتام ،خنشى أن جند أنفسنا حنيي الذكرى السنوية العاشرة
وحىت أولئك األشخاص احملميني مبوجب القوانني واألعراف
واالتفاقيات الدولية ،مثل اتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية جنيف أو العشرين ملظاهرات مسرية العودة الكربى .ولعل ما خلصت
الرابعة وبروتوكوهلا اإلضايف األول وغريها مل يسلموا من جرائم إليه القمة العربية األوروبية األوىل اليت انعقدت يف شرم الشيخ
يف شهر شباط/فرباير ،والقمة العربية اليت انعقدت يف تونس يف
القوات اإلسرائيلية.
ثالثا ،أثر احلصار على القطاع الطيب .وجدت اللجنة أن شهر آذار/مارس متثل دفاعا للحيلولة دون حدوث ذلك من
احلصار املفروض على قطاع غزة يؤثر تأثريا ضارا على نظام خالل التمسك بالسالم كخيار اسرتاتيجي .لقد قدمت البلدان
الرعاية الصحية .ويشكل ذلك انتهاكا للحقوق األساسية العربية مبادرة السالم العربية يف عام  ،2002اليت ترتكز على
للسكان يف العيش واحلصول على الرعاية الصحية ،ال سيما أساس القانون الدويل ،وقرارات الشرعية الدولية ،ومبدأ األرض
بالنسبة للجرحى من املتظاهرين .وخلصت اللجنة أيضا إىل مقابل السالم .وال ميكننا قبول حل للصراع العريب اإلسرائيلي
ما مفاده أن اإلصابات اليت تسببت فيها قوات األمن اإلسرائيلية ال ينسجم مع هذه املرجعيات الدولية .وجيب أن يسبق احلل
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إهناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية احملتلة
منذ عام  ،1967مبا فيها القدس الشرقية ،واالعرتاف بدولة
فلسطني وحقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف،
مبا فيها حق تقرير املصري ،وحق العودة ،وتعويض الالجئني
الفلسطينيني ،وحل قضيتهم بطريقة عادلة ،وفقا لقرار اجلمعية
العامة ( 194د.)3-

إننا إذ نأخذ تلك األهداف واملبادئ يف احلسبان ،فإننا
مضطرون إىل القول بأن سياسة االستيطان يف الضفة الغربية
والقدس الشرقية مستمرة ،وتقرتن بتدابري ،من قبيل التشريد
القسري واإلخالء واهلدم .ووفقا للقرار  ،)2016( 2334ندين
بشدة تلك السياسة ،اليت تتناىف مع القانون الدويل ،وتقوض
ماهية حل الدولتني وال تؤدي إال إىل زيادة حدة التوترات ،كما
يتبني من تزايد العنف بني املستوطنني اإلسرائيليني والفلسطينيني.
فأي استخدام للعنف ،أيا كان مرتكبه ،أمر غري مقبول وجيب
املقاضاة عليه.

تؤيد بلجيكا احلوار مع اجملتمع املدين واإلسهامات القيمة
اليت تقدمها النساء والشباب يف ذلك السياق .ونود أن نشدد
على مدى إسهام عملهم يف هتيئة بيئة تفضي إىل السالم واحرتام
حقوق اإلنسان .إن دينامية اجملتمع املدين وتعدديته ،ومها جزء
من جمتمع منفتح ودميقراطي ،أساسيان له من أجل متكينه من
القيام بعمله من دون عوائق .ونشعر بالقلق إزاء اإلجراءات
والسياسات املعادية للمجتمع املدين.

كذلك نشعر بالقلق إزاء احلالة يف اخلليل .إن تقرير مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية عن هذا املوضوع ،الصادر يف نيسان/
أبريل  2019يرسم صورة قامتة للحالة .ونذكر مبسؤولية الطرفني
عن احرتام القانون الدويل ومسؤولية إسرائيل ،بوصفها السلطة
القائمة باالحتالل ،عن ضمان محاية الفلسطينيني يف اخلليل ويف
مجيع أحناء األراضي الفلسطينية احملتلة.

السيد بيكستين دو بوتسويرفا (بلجيكا) (تكلم
بالفرنسية) :أود أن اشكر مجيع املشاركني يف اإلحاطة اإلعالمية
اليوم ،وال سيما ممثلي منظمة ايكوبيس الشرق األوسط.

أما فيما يتعلق باحلالة يف غزة ،فأشدد على أنه جيب على
أود أن أبدا بياين بإعادة تأكيد التزامنا حبل الدولتني ،على مجيع القادة احرتام احلق األساسي يف التظاهر السلمي.
وقد برهن جملس حقوق اإلنسان على مسؤوليته عن
الرغم من التطورات يف امليدان اليت تبعدنا عن هذا احلل كل يوم.
وال تزال بلجيكا مقتنعة بأنه ال يوجد خيار سوي التوصل إىل تقييم احلالة من خالل إنشاء جلنة التحقيق الدولية املستقلة.
حل تفاوضي يقوم على التعايش بني دولتني ،ومدينة القدس واالستنتاجات اليت خلص إليها تقرير اللجنة خطرية ومهمة.
عاصمة هلما يف املستقبل ،وفقا للمعايري الدولية املتفق عليها.
وبينما نقر حبق إسرائيل يف كفالة أمنها ،فإننا نُذكر بأن
إسرائيل جيب عليها أن حترتم مبدأي التناسب والضرورة يف
استخدام القوة .وحنث السلطات اإلسرائيلية على إجراء حتقيق
مستقل يف مزاعم االستخدام غري املشروع للقوة املميتة حىت
يتسىن حماسبة اجلناة.

أي مبادرة ذات مصداقية الستئناف عملية السالم جيب أن
تستند إىل القانون الدويل ،وأن تضع حدا لألنشطة االستيطانية،
ومتكن الفلسطينيني من الوصول الكامل واحلر إىل مواردهم،
والتمتع حبقوقهم ،مع ضمان أمن إسرائيل .إن احلل العادل
والشامل والدائم الذي يدعمه اجملتمع الدويل ،وال سيما جملس
ومن غري املقبول أيضا أن تقوم العناصر املتطرفة باختطاف
األمن ،يصب يف صاحل إسرائيل ويكفل أمنها واستقرار املنطقة املظاهرات يف غزة .وندعو مجيع املسؤولني عن استخدام األطفال
بأسرها.
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إىل عدم استخدامهم أو تشجيعهم على املشاركة باملظاهرات يف
غزه اليت قد تصبح عنيفة.

هناك مسائل ساخنة معقدة ومتشابكة يف الشرق األوسط
مع استمرار النزاعات واملواجهات .واحلالة اآلخذة يف التطور تثري
القلق املتزايد .فقضية فلسطني هي جوهر مسألة الشرق األوسط،
وهي أساسية بالنسبة لتلك املنطقة .وصون احلقوق واملصاحل
املشروعة للشعب الفلسطيين مسؤولية مشرتكة للمجتمع الدويل.

احلصار وفتح نقاط العبور بشكل كامل ،مع مراعاة الشواغل
األمنية املشروعة إلسرائيل .و

أوالً ،جيب علينا احلفاظ على احلل القائم على وجود دولتني،
ومعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع الفلسطيين  -اإلسرائيلي .وبناء
على مبادرة السالم العربية ،ومبدأ األرض مقابل السالم وقرارات
جملس األمن ذات الصلة ،ينبغي أن يعمل اجملتمع الدويل على
حل القضية الفلسطينية بغية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
كاملة على أساس حدود عام  ١٩٦٧وعاصمتها القدس
الشرقية .وينبغي أن تتماشى أي مبادرة جديدة مع املعايري
الدولية املذكورة أعاله.

وندعو مجيع األطراف إىل احرتام قانون حقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين وكفالة السماح بوصول اجلهات
الفاعلة اإلنسانية دون عوائق .وتضطلع وكالة األمم املتحدة
وال تزال احلالة الراهنة يف فلسطني سيئة ،مع استمرار بناء
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن بدور
ال غىن عنه باعتبارها جهة فاعلة يف جمال العمل اإلنساين ،املستوطنات ،وتعثر حمادثات السالم الفلسطينية  -اإلسرائيلية،
واألزمة اإلنسانية اخلطرية .وتشعر الصني بقلق عميق إزاء احلالة.
وستواصل بلجيكا دعم اجلهود اليت تبذهلا يف امليدان.
إن حل األزمة يف غزة يتطلب تغيريا جوهريا يشمل رفع أود أن أسلط الضوء على النقاط التالية.

احلل السياسي لألزمة يتطلب كذلك إعادة السيطرة على
اإلقليم إىل السلطة الفلسطينية.
وندعو مجيع األطراف إىل املشاركة يف حمادثات املصاحلة
بني الفلسطينيني بشكل بناء .وإجراء انتخابات وفقا للمعايري
الدميقراطية الدولية ميكن أن يسهم يف حتقيق املصاحلة .والوحدة
تصب يف مصلحة الشعب الفلسطيين وحتقيق السالم يف املنطقة.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد أنه متاشيا مع قرارات
اجمللس ذات الصلة ،ال سيما القراران  )1967( 242و 497
( ،)1981فإننا ال نعرتف بسيادة إسرائيل على األراضي اليت
حتتلها منذ يونيه/حزيران  ،1967مبا يف ذلك مرتفعات اجلوالن،
وحنن ال نعتربها جزءا من أراضي دولة إسرائيل .ولن نقبل أن
يكون احتالل مرتفعات اجلوالن سابقة لتربير أعمال حمتملة
مماثلة يف األرض الفلسطينية احملتلة.
السيد ما جاوشو (الصني) (تكلم بالصينية) :أشكر وكيلة
األمني العام ديكارلو على إحاطتها اإلعالمية .وقد استمعت
أيضا بعناية شديدة إىل عرضي السيد برومربغ والسيدة جمدالين.
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ثانيا ،جيب أن نظل متحدين وأن نسعى إىل استئناف
حمادثات السالم بني إسرائيل وفلسطني يف وقت مبكر .وجيب أن
يتوقف بناء املستوطنات .وينبغي لألطراف املعنية أن تتجنب أي
أعمال أو أقوال ميكن أن تؤدي إىل تفاقم احلالة ،أو أي خطوة
من شأهنا أن تقوض الثقة بغية هتيئة الظروف الالزمة الستئناف
احلوار .ومن الضروري أن تضطلع لألطراف اليت لديها تأثري
يف الشرق األوسط بدور بناء وان متتنع عن القيام بأي أعمال
انفرادية تزيد من تصعيد التوتر يف املنطقة .ويتعني بذل املزيد
من اجلهود من أجل تسريع عملية املصاحلة بني الفلسطينيني،
والعمل بنشاط على استكشاف سبل جديدة لتيسري إحالل
السالم يف الشرق األوسط بغية التغلب على حالة اجلمود يف
حمادثات السالم الفلسطينية  -اإلسرائيلية.
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السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية):
يدين وفد بلدي بأشد العبارات موجة اهلجمات اإلرهابية اليت
شهدناها يف نيوزيلندا وسري النكا وبوركينا فاسو والواليات
املتحدة ،مبا يف ذلك اهلجوم على الكنيس يف كاليفورنيا .ونعرب
عن تضامننا مع حكومات تلك البلدان ومع أسر الضحايا.
ونعرب أيضا عن تضامننا مع موزامبيق بسبب الفيضانات
واألعاصري يف ذلك البلد الشقيق اليت أسفرت عن دمار كبري.

ثالثا ،ينبغي أن نويل اهتماما كبريا للحالة االقتصادية
واإلنسانية يف فلسطني وأن نعمل على حتسينها .إن امتناع
السلطات املعنية عن حتويل الضرائب اليت مت مجعها بالنيابة عن
فلسطني مسألة تثري قلق الصني .ونرحب بالدعم املايل املقدم
إىل فلسطني الذي أعيد تأكيده يف اجتماع وزراء خارجيه الدول
العربية املعقود مؤخرا .وندعو األطراف املعنية إىل التنفيذ الكامل
اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية ،مبا يف ذلك بروتوكول
باريس ،وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة .وينبغي للمجتمع
نود أوال أن نشكر وفد بلدكم ،سيدي الرئيس ،على عقد
الدويل تكثيف دعمه لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل هذه املناقشة املفتوحة البالغة األمهية وعلى ما تبدونه من مهارة
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وحتسني احلالة اإلنسانية يف إدارة عملنا هذا الشهر .كما أشارك األعضاء اآلخرين يف
لالجئني الفلسطينيني.
اإلعراب عن امتناننا جلميع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على
وفيما يتعلق باملسائل الساخنة األخرى يف الشرق األوسط ،بياناهتم املفصلة والزاخرة باملعلومات املستكملة .باإلضافة إىل
ال بد أن يواصل اجملتمع الدويل االلتزام باحلل السياسي وتيسري ذلك ،هننئ دولة إسرائيل على إجراء االنتخابات العامة يف بداية
احلوار واملفاوضات والتعامل مع الوضع بشكل بناء يراعي شهر نيسان/أبريل واختتامها بنجاح .ونرحب حبضور الوفدين
احلقوق واملصاحل املشروعة جلميع األطراف.
اإلسرائيلي والفلسطيين ،وكذلك الوفود األخرى املدرجة أمساؤهم
إن اجلوالن السوري أرض معرتف دوليا بأهنا حمتلة .وقد على قائمة املتكلمني يف هذه املناقشة املفتوحة ،تضامنا مع
ٌ
اختذ جملس األمن عدة قرارات تدعو إىل انسحاب إسرائيل منها .اإلسرائيليني والفلسطينيني.

وتعارض الصني أي إجراءات انفرادية لتغيري هذا الوضع الراهن،
ومنذ بداية هذه األلفية كانت احلالة يف الشرق األوسط
وال ترغب يف أن ترى ازدياد تصعيد التوترات اإلقليمية.
دائما أحد شواغلنا الرئيسية عند النظر يف النزاعات الدولية
إن التنمية هي مفتاح حتقيق السالم .وقد استضافت الصني ،اجلارية.
يف منتصف نيسان/أبريل ،املنتدى الصيين العريب الثاين لإلصالح
إن غينيا االستوائية ،على غرار غريها من البلدان ،ما فتئت
والتنمية .ومؤخرا ،استضافت الصني أيضا بنجاح املنتدى الثاين تأمل يف معاجلة املشاكل اليت تسببها النزاعات يف املنطقة مبزيد
للحزام والطريق للتعاون الدويل .وقد شاركت بلدان عربية وبلدان من الوضوح واإلخالص ،ولكن قبل كل شيء بإنصاف .وما
من الشرق األوسط بنشاط يف هذين احلدثني .والصني على حدث يف سورية واليمن ولبنان وفلسطني وأجزاء أخرى من
استعداد لالستفادة من املشاركة الواسعة يف مبادرة احلزام والطريق املنطقة ينتهك صراحة مقاصد ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق
من أجل تعزيز التعاون وتشجيع حتقيق املنفعة املتبادلة لبلدان بالتسوية السلمية للمنازعات .إن احلالة يف املنطقة حساسة
املنطقة ،بغية توفري فرصة وبرنامج للتنمية يف الشرق األوسط ،للغاية ،ومن املرجح بشدة أن تتدهور ،األمر الذي جيعل من
واملشاركة يف إقامة جمتمع ذي مستقبل مشرتك للبشرية مجعاء .املهم للغاية ضمان عدم اختاذ أي من األطراف املشتبكة يف تلك
النزاعات خلطوات غري حكيمة قد جتر املنطقة إىل موجة جديدة
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من أعمال العنف ،اليت لن تساعد على التوصل إىل حل سلمي
ومستدام ودائم .ولذلك ،جيب على كل أصحاب املصلحة يف
املنطقة بذل كل جهد ممكن لتجنب أي عمل قد حيرض على
املزيد من العنف بني األطراف املتحاربة.
وباإلضافة إىل العديد من الوفيات واإلصابات النامجة
عن األعمال التدمريية املستمرة يف املنطقة ،فإن هذه األعمال
أيضا يف إحلاق خسائر فادحة بالبنية التحتية واحملاصيل،
تسببت ً
فض ً
ال عن نقص اخلدمات اهلامة الالزمة إلعاشة الناس ،مما يعين
انتكاس ما حتقق من تنمية لشعوهبا على مدار عقود .وقد أجرب
ذلك ماليني األشخاص على االنتقال من مناطقهم األصلية
وقبول مصري املهاجرين الفقراء ،الذين تتم إساءة معاملتهم يف
مجيع أحناء العامل .ومن بني هؤالء ،املاليني من الفلسطينيني
الذين نزحوا قسريًا إىل مناطق خمتلفة من الشرق األوسط وأماكن
أخرى ،مع احتفاظهم بأمل كبري يف أن يتمكنوا هم وأطفاهلم يف
يوم من األيام من العودة إىل مسقط رأسهم.
وبينما ننتظر إعالن خطة الواليات املتحدة لتحقيق السالم،
اليت نأمل أن تأخذ بعني االعتبار شواغل طريف النزاع وأن تشكل
نقطة انطالق حمايدة وبناءة لعملية مفاوضات جديدة ،فإن وفد
بلدنا يشعر بقلق شديد إزاء احتمال أن تؤثر االنتخابات اليت
أجريت يف إسرائيل يف وقت سابق من هذا الشهر تأثريا كبريا
على قرارات وأفعال وسلوك طريف النزاع ،وهو شاغل أعربنا عنه
يف بياننا الصادر يف كانون الثاين/يناير (انظر  )S/PV.8449وكان
ذلك واضحا يف مناقشات اجمللس الالحقة اليت عقدها يف شهري
شباط/فرباير وآذار/مارس (انظر  S/PV.8466و )S/PV.8489
بشأن قرار إسرائيل املتعلق بعدم جتديد والية الوجود الدويل
املؤقت يف اخلليل واخلالف بني إسرائيل وفلسطني بشأن حتصيل
اإليرادات الضريبية ،على سبيل املثال ال احلصر.
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عديدة ،ما مل يكن هناك سبب واضح لذلك .وهذا شيء جيب
على السياسيني اإلسرائيليني والفلسطينيني أن يضعوه يف االعتبار
إذا كانوا يعتزمون حقًا حل خالفاهتم الطويلة األمد يوًما ما .وما
فتئت غينيا االستوائية تأمل أن ترى اإلسرائيليني والفلسطينيني
يفهمون أن إجياد حل سياسي هنائي لنزاعهم سيساعد على حل
العديد من النزاعات اليت تزعزع استقرار املنطقة اليوم .إن إقامة
دولة فلسطينية مستقلة عامل أساسي إلحالل السالم بشكل
فعلي ودائم يف الشرق األوسط.
وال تزال حالة النساء واألطفال ومجيع سكان قطاع غزة
مصدر قلق .وعلى مدى العقد املاضي ،شهدت غزة تراجعا يف
اخلدمات العامة املطلوبة ويف فرص العمل .ويرجع ذلك بشكل
كامل إىل االشتباكات املستمرة بني إسرائيل وحركة محاس
واالنقسامات الفلسطينية الداخلية .وحننا نقدر عمل الوكاالت
اإلنسانية اليت تدعم السكان ،وحنث اجملتمع الدويل على تشجيع
هذه اجلهود من خالل زيادة املسامهة يف وكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن .وجيب
على كل من إسرائيل ومحاس االمتناع عن أي عمل أحادي
اجلانب من شأنه أن يؤدي إىل تفاقم الصراع الذي ال ميكن حله
يف رأينا إال من خالل املفاوضات واحلوار على أساس مفهوم
دولتني مستقلتني ،إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبًا إىل جنب
يف سالم وأمن داخل حدود معرتف هبا دوليا.

ونشجع مصر واألطراف الفاعلة الدولية األخرى على
مواصلة العمل على تعزيز املصاحلة بني الفلسطينيني ،واليت
باإلضافة إىل دورها الرئيسي يف توحيد الفلسطينيني ،فإن هلا
دورا حامسا يف السيطرة على قطاع غزة وإدارته ،حيث أن القطاع
ال يزال يتسبب اليوم يف مشاكل أمنية خطرية على احلدود
مع إسرائيل اجملاورة .ونشجب حقيقة عدم اختاذ إسرائيل ألي
وتاريخ هذا النزاع حيذرنا من إثارة خالفات أخرى فيما خطوات لوقف مجيع األنشطة االستيطانية يف األرض الفلسطينية
يتعلق باملسائل القليلة اليت حظيت بنوع من االتفاق لسنوات احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،على النحو املنصوص عليه يف
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الفقرة  2من القرار  ،)2016( 2334وعلى النحو املشار إليه
يف تقرير األمني العام املؤرخ  26آذار/مارس (.)S/2019/251
إننا ندعو األمم املتحدة واجملتمع الدويل إىل تكثيف اجلهود
ملمارسة املزيد من الضغوط على الطرفني ،حىت يتسىن استئناف
مفاوضات بني إسرائيل وفلسطني ،تفضي للتوصل إىل حل
تفاوضي قائم على احلوار هلذا النزاع الذي استمر لسنوات طوال.
السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نشكر
وكيلة األمني العام روزماري ديكارلو على تقريرها عن احلالة يف
أيضا مقدمي اإلحاطتني
األراضي الفلسطينية احملتلة .ونشكر ً
اإلعالميتني اآلخرين من املنظمة غري احلكومية ايكوبيس الشرق
األوسط.
ونأسف أن نالحظ أن الشرق األوسط ال يزال مير بفرتة
اضطرابات ،حيث تعاين املنطقة من العديد من األزمات ،القدمية
واجلديدة ،اليت ال يزال التهديد اإلرهايب ميثل أحد أخطرها .ويشري
نطاقه إىل احلاجة إىل بذل جهد منسق من جانب اجملتمع الدويل
إلنشاء أوسع جبهة ممكنة ملكافحة اإلرهاب ،وهو ما دعت
إليه روسيا مر ًارا وتكر ًارا .ويشكل تسوية املسألة الفلسطينية -
اإلسرائيلية أمرا أساسيا لتحقيق االستقرار يف الشرق األوسط،
مؤخرا زيادة يف االجتاهات اخلطرية على تلك اجلبهة،
وقد الحظنا ً
وهو ما يتجلى يف ممارسات مثل اختاذ خطوات من جانب واحد
واجلموح يف مراجعة الرتتيبات املتفق عليها مسبقًا .وبالنسبة
لنا ،فإن األساس املعرتف به دولياً لتسوية القضايا يف الشرق
األوسط ،مبا يف ذلك قرارات جملس األمن ذات الصلة ومبادرة
السالم العربية ومبادئ مدريد ،ال يزال ثابتاً.
إننا مل نصل بعد إىل نقطة الالعودة .ويشري تقرير اجملموعة
الرباعية املعنية بالشرق األوسط للوساطة الدولية لعام 2016
إىل اإلجراءات اليت جيب اختاذها الستعادة الثقة بني الطرفني
وتنشيط عملية سياسية مستدامة .ويتعني ،أوال وقبل كل شيء،
أن يتوقف النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة الغربية
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وسياستها املتمثلة يف هدم املمتلكات الفلسطينية .وجيب رفض
أعمال العنف ووضع حد للهجمات اإلرهابية .كما جيب على
كل من الفلسطينيني واإلسرائيليني االمتناع عن التصرحيات
العدوانية واالستفزازية ،وهذه بالضبط نظرتنا لإلعالنات عن
خطط لضم مستوطنات يف الضفة الغربية.
وحنن نعتقد اعتقادا راسخا أنه ال ميكن ألي طرف حتقيق
انفراجة يف املوقف مبفرده ،كما أكد تاريخ الشرق األوسط مر ًارا
وتكر ًارا .ويف رأينا ،فإن آلية اجملموعة الرباعية ،اليت متت املوافقة
على مهامها مبوجب العديد من قرارات جملس األمن ،ال تزال
مهمة وأن مثة حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى .وحنن
على استعداد لتعبئة جهودها على اجلبهة السياسية .وستواصل
روسيا التعاون يف وضع خطة بناءة من أجل التوصل إىل تسوية
يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك عن طريق تكثيف تعاوهنا مع
األطراف الفاعلة اإلقليمية .وقد أكد أحدث اجتماع ملنتدى
التعاون الروسي  -العريب ،الذي ُعقد يف موسكو يومي 16
و  17نيسان/أبريل ،أن ُنجنا املتعلقة بالتوصل إىل حلول دائمة
لألزمات يف الشرق األوسط متطابقة .وال يزال اقرتاحنا بعقد
مؤمتر قمة يف روسيا بني زعيمي فلسطني وإسرائيل مطروحا.
وجيب أن نشري إىل أن الزعيم الفلسطيين أكد مر ًارا وتكر ًارا
موافقته عليه .وسيكون من املهم عدم التوقف عن بذل جهود
عازمة الستعادة وحدة الفلسطينيني .وكان اجتماع احلوار
الداخلي الفلسطيين األخري ،املعقود يف موسكو يف شهر شباط/
فرباير ،مفي ًدا ،ال سيما يف سياق جهود األطراف اإلقليمية،
وخاصة مصر واألردن.
وحنن حباجة أيضا إىل جهود دولية فعالة للتخفيف من حدة
احلالة اإلنسانية املرتدية يف قطاع غزة .وأي مساعدة لغزة جيب
أن تُقدم بالتنسيق مع السلطات الشرعية حتت قيادة الرئيس
عباس ،وينبغي أن تسهم يف معاجلة مشكلة استعادة الوحدة
الفلسطينية .وقد كان ذلك هو سبب القرار الذي اختذناه مؤخرا
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بتزويد الفلسطينيني يف غزة والضفة الغربية ب  ٢ ٠٠٠طن من أن املفهوم الروسي للتدابري األمنية يف اخلليج الفارسي ميكن أن
الدقيق .وسنواصل مساعدة وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل يشكل أساسا جيدا هليكل إقليمي مستقبلي يف ذلك الصدد.
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،اليت تضطلع بأنشطة
و حتسني العالقات فيما بني بلدان الشرق األوسط سيعطي
ذات بعد سياسي عالوة على البعد اإلنساين وهلا أثر هام يف زمخا لألنشطة الرامية إىل إهناء النزاعات األكثر حدة ،ومن أمهها
حتقيق االستقرار يف األراضي الفلسطينية وبلدان الشرق األوسط .أن مفهوم التسوية السياسية والدبلوماسية ينبغي أن يظل هو
وجيب تكثيف الدبلوماسية اجلماعية من أجل منع اهنيار
جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل هتيئة الظروف لتحقيق حل
الدولتني ،احلل الوحيد اجملدي للشرق األوسط ،من خالل
حمادثات مباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني .ونعتقد أن
إيفاد بعثة جمللس األمن إىل الشرق األوسط ستساعدنا على
تعزيز وحدتنا وتعاوننا مع األطراف .وحنث زمالءنا يف اجمللس
على النظر يف هنج مبتكرة الستئناف عملنا بشأن التسوية يف
الشرق األوسط .غري أن أي أفكار ينبغي أن تأخذ يف االعتبار
املعايري املتفق عليها للتسوية ،مبا يف ذلك مبادرة السالم العربية
اليت اعتمدها قادة الدول العربية ،واليت تكرس املبدأ اهلام املتمثل
يف األرض مقابل السالم .ونود أن نؤكد مرة أخرى ،يف ذلك
السياق ،أنه ال ميكن أن يكون هناك أي شك يف أن اجلوالن
أرض سورية ،احتلتها إسرائيل نتيجة حلرب  ،١٩٦٧وقد ُضمت
بشكل غري شرعي بعد  ١٤عاما.

ويقتضي عدم االستقرار يف الشرق األوسط أن يعمل
أعضاء اجملتمع الدويل على حنو مسؤول من أجل الوحدة.
ولكن ،بدال من التحرك صوب فرض عقلية التكتالت اليت
عفى عليها الزمن ،وهي الكيفية اليت تصور هبا الكثريون مؤمتر
وارسو ،جيب أن ننظر يف إجياد منرب للحوار ميكننا من اتباع هنج
غري تصادمي يف البحث عن حلول للمسائل األمنية يف الشرق
األوسط .وقد ُطلب من األمني العام بذل جهود يف ذلك الصدد
وفقا للقرار  ،)١٩٨٧( ٥٩٨ومثة اهتمام هبذا االحتمال وسط
اجلهات الفاعلة اإلقليمية ،وهو ما أعيد تأكيده خالل مؤمتر
برملانيي الدول اجملاورة للعراق الذي ُعقد مؤخرا يف بغداد .ونرى
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االجتاه الرئيسي .وجيب إهناء احملاوالت الرامية إىل التوصل إىل
حل عن طريق القوة أو تشجيع خمتلف اجلماعات املسلحة غري
املشروعة على حتقيق أهداف جيوسياسية .وحنن على استعداد
للتعاون بشكل بناء مع الشركاء بشأن كل بند من بنود جدول
األعمال بشأن الشرق األوسط .وجيب أن نزيد التنسيق ونضع
هنجا موحدة ونواصل اختاذ خطوات حنو الوحدة .فالتحاليل
تؤكد على أمهية اجلهود املبذولة يف ذلك االجتاه.
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
أبدأ بتهنئة رئيس الوزراء نتنياهو على تكليفه بتشكيل احلكومة
اإلسرائيلية اجلديدة ،ورئيس الوزراء أشتية على تشكيل احلكومة
اجلديدة للسلطة الفلسطينية .وتتطلع اململكة املتحدة إىل العمل
مع اإلدارتني للنهوض بأهداف السالم واالزدهار .وكذلك
أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية من اجملتمع املدين.
تواصل اململكة املتحدة ،على غرار احلكومات األخرى،
تشجيع التوصل إىل حل عادل للنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين،
وفقا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة .وال يزال
فهمنا ،الذي يشرتك معنا فيه معظم أعضاء اجمللس ،هو أن
السالم املستدام يتطلب سالمة وأمن إسرائيل تعيش جنبا إىل
جنب مع دولة فلسطينية هلا مقومات البقاء وذات سيادة،
استنادا إىل حدود عام  ،١٩٦٧مع تبادل متفق عليه لألراضي،
والقدس عاصمة مشرتكة للدولتني وتسوية عادلة ونزيهة متفق
عليها وواقعية ملسألة الالجئني .وسيقتضي األمر الدعم من
اجملتمع الدويل بأسره بغية حتقيق هذا السالم التارخيي.
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وأفهم أن إعالن بلفور قد أثري ،ولذلك ،أود أن أحدد أساس مؤقت ،ألن رفض مجيع اإليرادات لن يؤدي إال إىل إحلاق
موقف حكومة اململكة املتحدة منه .لقد ُحرر إعالن بلفور الضرر بالفلسطينيني.
يف خضم احلرب العاملية األوىل .وكانت ذكرى مرور  ١٠٠عام
واملضي قدما باملزيد من املستوطنات غري القانونية سيقضي
عليه قبل عامني ،يف عام  .٢٠١٧وكان نتاجا لزمانه .إننا نتفهم على اجلدوى الفعلية حلل يقوم على وجود دولتني .وندين
وحنرتم احلساسيات املتعلقة بإعالن بلفور واألحداث اليت وقعت إعالن السلطات اإلسرائيلية يف  ٤نيسان/أبريل عن اعتزامها
يف املنطقة منذ عام  .١٩١٧وحنن ملتزمون ،كما قلت ،بإرساء املضي قدما خبطط لبناء أكثر من  ٤ ٦٠٠وحدة استيطانية
األمن وحتقيق العدالة لإلسرائيليني والفلسطينيني من خالل يف مجيع أحناء الضفة الغربية ،وهي أكرب خطة استيطان تعلن
إحالل السالم الدائم .وكما نؤيد ونفخر بدورنا يف إنشاء دولة يف السنوات األخرية ،كما ذكر الكثريون .وكذلك يساورنا بالغ
إسرائيل احلديثة كوطن يهودي ،كذلك نؤيد تأييدا كامال اهلدف القلق إزاء تعليقات ما قبل االنتخابات اليت أدىل هبا رئيس الوزراء
املتمثل يف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تتوفر هلا مقومات نتنياهو دعما إلمكانية ضم بعض األجزاء على األقل من الضفة
البقاء .فهناك شقان إلعالن بلفور ،ومل يتم الوفاء بشقه الثاين .الغربية .فتلك اخلطوة ستكون خمالفة للقانون الدويل ومدمرة
واالحتالل عائق مستمر لضمان احلقوق السياسية للطوائف غري جلهود السالم.
اليهودية يف فلسطني اليت توخاها إعالن بلفور أيضا .وبذلك
وبالنظر إىل الدينامية املدمرة احلالية بني الطرفني ،ال يوجد
املفهوم ،فهو يظل عمال غري مكتمل.
ما يوقف حوادث العنف اليت ال نزال نشهدها ،واليت هتدد بزيادة
غري أنين أود اليوم أن أشارك اآلخرين الذين يدعون إىل أن تصلب املواقف املتطرفة من اجلانبني .إننا ندين بأشد العبارات،
ننظر إىل املستقبل ال إىل املاضي .وحنث احلكومتني اإلسرائيلية ومن دون مواربة ،إرهاب محاس وغريها من اجلماعات املسلحة
والفلسطينية اجلديدتني على اغتنام الفرصة لعكس مسار الدينامية يف غزة .كما ينبغي إدانة عنف املستوطنات من دون حتفظ،
احلالية املدمرة وحتسني احلالة الراهنة يف امليدان ،والسعي إىل هتيئة وتقع على السلطات اإلسرائيلية املسؤولية عن توفري احلماية
الظروف املواتية للتفاوض على سالم دائم .وينبغي لذلك أن يبدأ املناسبة للسكان املدنيني الفلسطينيني .ولن يزايد علينا أحد
من دون تأخري وحبوار متجدد مباشر من أجل إجياد حل األزمة يف االعرتاف حباجة إسرائيل املشروعة إىل توفري األمن ،ولكن
الراهنة املتمثلة يف حتويل اإليرادات .إن هدف احلل القائم على ال تزال لدينا شواغل بشأن االستخدام املفرط للقوة من قبل
وجود دولتني على احملك .ويشكل املأزق احلايل املتعلق بنقل جيش الدفاع اإلسرائيلي .فيجب أن تكون التدابري املستخدمة
إيرادات التخليص اجلمركي خطرا على االستقرار ويهدد بقاء مالئمة وتتماشى مع القانون الدويل .وينبغي السعي إىل املساءلة
الدولة الفلسطينية املستقبلية .وتعتقد اململكة املتحدة اعتقادا عن طريق إجراء حتقيقات سريعة وشفافة.
راسخا بأن حتقيق الرخاء وبناء املؤسسات الفلسطينية القوية
إن مبقدور احلكومتني اإلسرائيلية والفلسطينية اجلديدتني
سيخدمان املصاحل األمنية يف األجل الطويل .ونشجع احلكومة
قيادة شعبيهما إىل مستقبل أفضل خال من العنف .وميكن
اإلسرائيلية على العدول عن قرارها حبجب اإليرادات ،األمر
للقادة إما أن يغتنموا الفرصة للمضي قدما بإجياد دينامية
الذي يقوض اتفاقات أوسلو ،كما أوضح غريي من املتكلمني،
جديدة ،أو مواصلة هنج قصر النظر واملصلحة الذاتية ،الذي
ونشجع السلطة الفلسطينية على قبول ما تبقى من إيرادات على
لن يؤدي إال إىل املزيد من التدهور لشعبيهما .وحنثهما ،يف هذه
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األوقات املباركة من العام ،يف أعقاب عيد الفصح وقبل بداية
شهر رمضان ،على االستفادة من واليتيهما اجلديدتني للسعي
حنو إرث دائم للسالم .ومن مسؤوليتنا يف اجمللس واجملتمع الدويل
ككل أن ندعم األطراف يف جهودها الرامية إىل التوصل إىل
حل عادل ودائم.
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :بداية،
أود أن أشكر وكيل األمني العام ،السيدة روزماري ديكارلو ،على
إحاطتها اإلعالمية الشاملة والثاقبة للغاية ،كما أشكر السيدة
ندا جمدالين والسيد جدعون برومربغ ،املديران املشاركان ملنظمة
إيكوبيس الشرق األوسط ،على مالحظاهتما الزاخرة باملعلومات.
لألسف ،ورغم النداءات املتكررة من أجل وقف التصعيد
يف الشرق األوسط ،مل يتحقق أي تقدم على اإلطالق.
والتطورات األخرية يف قطاع غزة ويف الضفة الغربية تذكرنا بأمهية
استمرار عملية التهدئة .وبالرغم من وقف إطالق النار األخري
بني إسرائيل ومحاس ،ال يزال الوضع األمين يف متقلبا ،ومن
شأن أي تقديرات خاطئة أن تفضي إىل اندالع العنف .ويف
هذا السياق ،أود التشديد على ضرورة امتثال مجيع األطراف
بالكامل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان.
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أود اآلن أن أتناول بإجياز احلالة السياسية واألمنية يف قطاع
غزة ،الذي ال يزال متقلبا .وما يشعرنا ببالغ القلق ،حتديدا،
هو مصري مليوين شخص يف غزة .وحمدودية وصوهلم إىل
اخلدمات األساسية ميكن أن تؤدي بسهولة إىل تصعيد التوترات
االجتماعية اليت قد تزعزع االستقرار يف املنطقة أكثر من ذلك.
واحللول الشاملة للسالم واألمن جيب أن تأخذ يف احلسبان
أيضا التهديدات اليت يشكلها تغري املناخ واجلوانب البيئية مثل
اإلجهاد املائي والتنافس على املوارد الطبيعية .وإنين أقدر كثريا
مالحظات املديرين املشاركني ملنظمة إيكوبيس يف هذا الصدد.
إن إجياد عامل يكفل األمن والسالمة للجميع ال يتحقق بردود
فعلنا فقط .بل إنه يتطلب أيضا االستباق واملنع .لذلك ،نؤكد
على احلاجة إىل اسرتاتيجيات أفضل لتقييم املخاطر األمنية
املتصلة بتغري املناخ وإدارهتا.
وما زلنا نعتقد أنه لن يتسىن اإلسهام بشكل إجيايب يف
العملية إال من خالل العودة إىل مفاوضات ثنائية جمدية ،استنادا
إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة والقانون الدويل ،اليت
تتضمن معايري متفق عليها دوليا .وهتيئة أفق سياسي وإطار
مناسب للتقدم السياسي ،لن يكون ممكنا إال بالعمل مع شركائنا
اإلقليميني والدوليني ،بدءا باجملموعة الرباعية املعنية بالشرق
األوسط.

وأولويتنا هي استعادة أفق سياسي الستئناف عملية سالم
هادفة .ونرى أن حل الدولتني عن طريق التفاوض وتسوية
مجيع قضايا الوضع النهائي ،مبا يف ذلك القدس واملستوطنات
ومستقبل الالجئني الفلسطينيني واحلدود والرتتيبات األمنية،
يظل سبيال واقعيا للوفاء بالتطلعات املشروعة لكل من الطرفني
وحتقيق السالم الطويل األمد .ونناشد اجلانبني االمتناع عن
اختاذ خطوات أحادية استباقا لنتائج مفاوضات الوضع النهائي،
ونتوقع منهما إظهار التزامهما بالسالم من خالل إجراءاهتما
وسياساهتما .وندين مجيع أعمال العنف ،اليت تتعارض أساسا
وقبل أن أختتم بياين ،أود التأكيد على الدور البالغ األمهية
مع التقدم على طريق حل سلمي قائم على وجود دولتني.
يف املنطقة الذي تؤديه وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
وحنن نتابع عنكثب املناقشات اليت تقودها مصر بغية حتقيق
املصاحلة الفلسطينية الداخلية ونأمل يف جناح هذه العملية .وإذ
حنيط علما بتشكيل احلكومة الفلسطينية اجلديدة ،فإننا نواصل
حث مجيع الفصائل الفلسطينية على العمل معا من أجل حتقيق
التطور املستدام لتلك العملية ،مما يسمح للسلطة الفلسطينية
باستئناف االضطالع مبسؤولياهتا بالكامل يف غزة .إن وجود
سلطة فلسطينية وحيدة وشرعية قد يكون خطوة مهمة لوحدة
الدولة الفلسطينية املستقبلية وأساسا التفاق سالم مستدام.
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الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،وينبغي أن نبذل قصارى
جهدنا للحفاظ عليها .أخريا وليس آخرا ،أود أن أؤكد جمددا
التزامنا باألمن واالستقرار يف املنطقة .وقبل عام  ،٢٠١٠فإن
أكرب الوحدات البولندية يف عمليات حفظ السالم قد نُشرت يف
الشرق األوسط .وحنن فخورون بالعودة إىل املنطقة من خالل
دعم قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان بوحدة عسكرية بولندية.
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف أعقاب
حلظة صمتنا هذه ،أود مرة أخرى أن أعرب عن صدمة فرنسا
وإدانتها القاطعة فيما يتعلق باهلجوم على كنيس بوواي .إن
معاداة السامية هي عدونا مجيعا .معاداة السامية ،وبشكل
أعم ،الكراهية الدينية هي عكس كل ما نؤمن به وتشكل
هتديدا وجوديا لنا مجيعا .وندين أيضا بأشد العبارات اهلجمات
اإلرهابية اليت وقعت يف بوركينا فاسو مؤخرا .وأكثر من أي وقت
مضى ،جيب أن تكون مكافحة اإلرهاب يف ذلك البلد ويف
مجيع أحناء منطقة الساحل هي أولويتنا املشرتكة.
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مثل سراب يف الصحراء .إن التطورات املتعلقة بسياسة االستيطان
يف الضفة الغربية والقدس الشرقية اليت ُوصفت يف الشهر املاضي
يف تقرير األمني العام عن تنفيذ القرار ( )٢٠١٦( ٢٣٣٤انظر
 )S/2019/251هي أمر يبعث على القلق الشديد وتؤدي حتما
إىل تآكل حل الدولتني على األرض .وهذه النقطة األوىل.
منذ بداية العام ،متت املوافقة على أكثر من  ٤ ٥٠٠وحدة
سكنية جديدة يف الضفة الغربية .وهذا استمرار جلهود عامي
 ٢٠١٧و .٢٠١٨وشهد العام املاضي مستوى قياسيا من
اإلعالنات ملا يقرب من  ١٦ ٠٠٠وحدة سكنية .وهذه الزيادة
أكثر خطورة ألهنا تستند إىل درجة مل يسبق هلا مثيل بالنسبة
إلنشاء أو توسيع مستوطنات تقع يف عمق الضفة الغربية .ويف
الوقت نفسه ،استمرت يف األشهر األخرية سياسة إضفاء الطابع
القانوين على ما يسمى باملستوطنات الربية يف القانون اإلسرائيلي.
وباملثل ،فإن ممارسات هدم البنايات الفلسطينية ونزع امللكية
والتهجري القسري لسكاهنا تتكثف وتتزايد بأكثر من  ٥٠يف املائة
يف األشهر الثالثة األوىل من عام  ٢٠١٩مقارنة بنفس الفرتة
من العام املاضي .وهذا االجتاه مقلق بشكل خاص يف القدس
الشرقية ،خاصة يف املدينة القدمية واألحياء احمليطة هبا .ويصاحبه
تآكل بطيء ولكن مطرد يف الوضع الراهن يف األماكن املقدسة
يف القدس ،مما أدى إىل جتدد التوترات يف الشهر املاضي حول
ساحة املساجد .ومع وجود أكثر من  ٦٠٠ ٠٠٠مستوطن يف
القدس الشرقية والضفة الغربية ،ال ميكن أن نتجنب الواقع الذي
ال يطاق ،وهو أننا اآلن أقرب إىل نقطة الالعودة.

أود أن أشكر السيدة روزماري ديكارلو على إحاطتها
اإلعالمية الزاخرة باملعلومات ،وكذلك السيدة ندا جمدالين والسيد
جدعون برومربغ ،ممثلي منظمة إيكوبيس الشرق األوسط .لقد
أتاحت لنا اإلحاطة اليت قدماها منظورا قيما بشأن ُبـ ْعد من أبعاد
النزاع مل يتناوله اجمللس مبا فيه الكفاية .إن إحاطتهما اإلعالمية
املشرتكة ،كالعمل الذي يقومان به معا على أرض الواقع ،مثالية
أيضا وتوجه لنا مجيعا رسالة أمل نرحب هبا بشكل خاص وأود
أن أشكرمها حبرارة ،كما أنين ممنت للرئاسة األملانية على اختاذ
املبادرة السعيدة بدعوهتما .وأود التأكيد جمددا على أنه من
وأنتقل بذلك إىل نقطيت الثانية  -أي التحول احلايل حنو
املهم ،أكثر من أي وقت مضى ،ضمان أن تعمل السلطات
ضم الضفة الغربية حبكم األمر الواقع.
اإلسرائيلية والفلسطينية على احلفاظ على حيز تعددي مفتوح
وقد ذكرت للتو سياسة االستيطان وهي غري قانونية مبوجب
داخل جمتمعاهتا املدنية .ونرى أن ذلك هو أحد شروط احلوار
القانون الدويل وتشكل وقودا لدينامية الضم حبكم األمر الواقع.
والسالم.
سأركز اليوم على األخطار اليت تواجه احتمال حل الدولتني .وتسهم اجتاهات أخرى يف هذه الظاهرة ،مثل االستيالء على
حنن قريبون من نقطة الالعودة ،واحلل مهدد بالزوال أمام أعيننا املوارد الفلسطينية ،وخاصة املوارد املائية على النحو الذي ذكره
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ممثلو اجملتمع املدين يف إحاطاهتم .وباإلضافة إىل التطورات يف
امليدان ،حدثت أيضا تغيريات قانونية تتعارض مع اتفاقية جنيف
الرابعة .مبا يف ذلك سن عدد من التشريعات خالل السنوات
األخرية عززت صالحيات الدولة اإلسرائيلية وسلطاهتا ،عالوة
على انطباق القانون اإلسرائيلي على سكان املستوطنات يف
الضفة الغربية .وال يزال الفلسطينيون يف الضفة الغربية خيضعون
لألوامر العسكرية اإلسرائيلية وميثلون أمام احملاكم العسكرية.
وجتسد احليازة على األراضي على النحو الذي نراه بأم أعيننا
تعايشا غري متكافئ بني سكان مقيمني يف أرض واحدة.

اجمللس ،والتحول بدال من ذلك إىل القرارات األحادية .وجيب
علينا مجيعا أن ندرك متاما خطر امليل إىل النزعة األحادية .وجيب
علينا أن نتذكر أن أي حماولة لالحنراف عن املعايري اليت اتفق
عليها اجملتمع الدويل سيكون مآهلا الفشل .وليست تلك املعايري
قائمة خيارات ميكن االنتقاء منها وفقا للظروف السياسية،
ليست برجميات قدمية جيب حتديثها .بل تشكل برمتها األساس
الذي يستند إليه أي اتفاق يف املستقبل .وال يعين ذلك أنه
ال ميكننا النظر أيضا يف وسائل مبتكرة لتحقيقها ،ولكن فلنكن
واضحني :ليس هناك بديل واقعي وصاحل لتلك املعايري.

ومن اآلثار املرتتبة عن ذلك استمرار هتديدات العنف .إننا
ندين مجيع أشكال اإلرهاب والعنف ،مبا فيها إطالق الصواريخ
من غزة على إسرائيل .وجيب علينا أيضا أن نكفل عدم جتذر
العنف.

وترتبط مصائر اإلسرائيليني والفلسطينيني ببعضها بعضا،
وال ميكن ألي من الشعبني حتقيق تطلعاته على حساب اآلخر.
وسيكون القضاء على حل الدولتني مؤشرا ال رجعة فيه إىل
أن كال الطرفني قد ختليا عن املشروع الوطين الذي حدداه
حىت اآلن .ولن تقبل فرنسا بذلك وهي دولة صديقة لكل
من اإلسرائيليني والفلسطينيني .ولن يستطيع اجمللس الذي حدد
ووضع معايري اتفاق السالم يف املستقبل قبول ذلك أيضا .ومن
غري املفهوم استمرار صمت اجمللس إزاء هذا النزاع منذ اختاذ
القرار  )٢٠١٦( ٢٣٣٤يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٦سواء
تعلق ذلك مبصداقية اجمللس أم بالعامل الذي يراقب اجمللس .وال
تنوي فرنسا ،من جانبها ،وقف جهودها الرامية إىل تعزيز السالم
العادل والدائم يف املنطقة.

ووفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل ،ال تعرتف فرنسا
بأي سيادة إسرائيلية على األراضي احملتلة ،سواء كان ذلك يف
القدس أو اجلوالن أو قطاع غزة أو الضفة الغربية .وقد أعدنا
تأكيد ذلك املوقف يف مناسبات عديدة ،مبا يف ذلك عقب
القرارات األمريكية املتعلقة بالقدس ومرتفعات اجلوالن ،اليت
تتعارض مع القانون الدويل وقرارات اجمللس واجبة التطبيق.
وإذا ما ُنـ ّفذت االجتاهات اليت وصفتها للتو ،فإنه يستحيل
على الفلسطينيني على حتقيق تطلعاهتم الوطنية الرامية إىل إقامة
الدولة .وبالنسبة لإلسرائيليني ،فإن ذلك يعين تناقضا أساسيا
مع الطابع الدميقراطي لدولة إسرائيل الذي يعد جزءا ال يتجزأ
من محضها النووي .وجيب علينا أن جندد التزامنا باملعايري املتفق
عليها دوليا .وتلك رسالة بعثت هبا فرنسا والعديد من الشركاء
العرب واألوروبيني يف اجتماع دبلن املعقود يف شباط/فرباير،
وهي رسالة مقتبسة من بياين.

السيد ماتجيال (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :تود
جنوب أفريقيا أن تعرب عن تضامنها مع أولئك الذين لقوا
حتفهم بسبب اهلجمات اإلرهابية اليت شنت عليهم يف أماكن
عبادهتم يف سري النكا والواليات املتحدة األمريكية وباألمس
بوركينا فاسو اليت زارها اجمللس الشهر املاضي .فلرتقد أرواحهم
يف سالم.

ونعرب عن تضامننا مع موزامبيق اليت تكررت فيها األعاصري
ومع غياب أي منظور سياسي ،قد مييل البعض إىل االبتعاد املدمرة مرارا خالل الشهر املاضي وأجلت خطتها اإلمنائية لعدة
عن إطار العمل املتفق عليه مبوجب القانون الدويل وقرارات عقود طويلة.
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احتالل األراضي ،فإننا خناطر بتغيري احلقائق على أرض الواقع.
وباملثل فإن التطورات أحادية اجلانب اليت حدثت مؤخرا يف
اجلوالن السوري احملتل هي من صميم املوضوع .وال ميكن استباق
املسائل املتعلقة بالوضع النهائي بتغيري احلقائق على أرض الواقع،
بل جيب التفاوض عليها بني الطرفني.

ويتناول اجمللس مسألة صون السلم واألمن الدوليني على
أساس يومي .وإن من مسؤوليتنا األساسية ضمان عيش مجيع
شعوب العامل دون هتديد من ويالت احلرب ويف جو من احلرية
أفسح .وإذ ينفذ هذه الوالية ،جيب على اجمللس أن يعمل بطريقة
منصفة ومتوازنة .وإذ نتصدى النتهاكات القانون الدويل وميثاق
األمم املتحدة ،جيب علينا أن نعمل بطريقة نزيهة .وإذ نتقاعس
ونثين على الرئاسة األملانية لتسليطها الضوء على املسائل
عن اختاذ اإلجراءات الالزمة عندما يتعلق األمر مبسألة فلسطني ،املتعلقة باملرأة خالل هذا الشهر .وعند مناقشة املسائل اجلارية
فإننا هندد نزاهة اجمللس ومصداقيته.
يف الشرق األوسط ،من املهم أيضا الرتكيز على أثر النزاع
وجيب على اجمللس أن يعمل بشكل حاسم ،كما هو احلال على املرأة الفلسطينية .وأشارت دراسة أجريت مؤخرا إىل أن
يف املسائل األخرى املدرجة يف جدول أعماله ،وضمان التوصل االحتالل يؤثر بشكل غري متناسب على احلياة اليومية للمرأة
إىل حل للنزاع عن طريق عملية تفاوضية .وجيب علينا أن نؤكد الفلسطينية .وإذ نؤجل اختاذ اإلجراءات ويستمر تقاعس جملس
جمددا أنه ال ميكن التوصل إىل حل مستدام لألزمات يف الشرق األمن ،تستمر حيازة إسرائيل على األراضي واملدن على حنو
األوسط دون ضمان وجود دولتني مستقلتني إحدامها للشعب منتظم ،دون أن نعلم ذلك .وباملثل ،يستمر تقاعس وكاالت
الفلسطيين واألخرى للشعب اإلسرائيلي .وجيب أن يقوم احلل األمم املتحدة .ويستمر بناء املزيد من املستوطنات يف األراضي
الوحيد املمكن واحلقيقي على حل الدولتني ،ويف حدود عام الفلسطينية احملتلة ،دون أن نعلم ذلك .وليس يف التاريخ شعب
 ١٩٦٧وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ،يرضى بالقهر لألبد .وينطبق األمر نفسه على الفلسطينيني.
ومبا ميكن الفلسطينيني واإلسرائيليني من العيش جنبا إىل جنب
ويف اخلتام ،ال ميكن لألمم املتحدة أن تتخلى عن مسؤوليتها
يف سالم وأمن .وجيب على جملس األمن أن يبذل قصارى واالستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ واليتها األساسية املتمثلة يف
جهوده لدفع الطرفني إىل طاولة املفاوضات بغية التوصل إىل صون السلم واألمن الدوليني .وال ميكن ألعضاء األمم املتحدة
حل.
وجملس األمن أن يقفوا مكتويف األيدي منتظرين أن يأتيهم احلل
وجيب أن تستند املبادئ التوجيهية للمفاوضات إىل اإلطار
الدويل القائم بالفعل ،والذي يشمل قرارات اجلمعية العامة
وجملس األمن ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية وخريطة
الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية على سبيل املثال ال احلصر.

من شخص ما يف مكان ما .إن هذا ليس دور األمم املتحدة
وجملس األمن ،ومل يكن كذلك أبدا .وجيب علينا أن نفعل كل
ما يف وسعنا لالضطالع هبذه املسؤولية احليوية اليت ينيطها بنا
ميثاق األمم املتحدة.

ومل تؤد اإلجراءات االنفرادية اليت تتخذها إسرائيل ،مبا
يف ذلك رفض جتديد والية الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل،
واستمرار احتجاز اإليرادات الضريبية اليت حتصلها نيابة عن
السلطة الفلسطينية ،إىل شيء سوى تفاقم احلالة األمنية
واإلنسانية يف فلسطني .وما دامت احلالة دون حل بينما يستمر

السيد ترويّولس يابرا (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
باإلسبانية) :إننا نضم صوتنا إىل اآلخرين يف التق ّدم بالشكر
إىل وكيلة األمني العام روزماري ديكارلو على إحاطتها اإلعالمية
املوجزة كما كانت دائما ،وإىل ندى جمدالين وجدعون برومربغ
على موافاتنا مبعلومات بشأن البعد البيئي لعملية السالم واحلالة
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اخلطرية يف غزة والضفة الغربية يف مواجهة حتديات مثل النقص
اخلطري يف املياه .إننا مقتنعون بأن الطبيعة العابرة للحدود للمياه
حتتم إدراجها يف أي حماولة لبناء السالم ،لذا نغتنم هذه الفرصة
لنهنئهما على ما يقومان به من عمل رائع يف مساعدة البلدان
على التعاون بشأن مسألة حامسة مثل التعاون بشأن املياه
املشرتكة.

وفيما يتعلق بالسكان ،نرى ببالغ االنزعاج والقلق استمرار
تدهور احلالة اإلنسانية واالقتصادية يف غزة ،اليت تشهد حالة
شديدة من انعدام األمن واالفتقار إىل الضروريات األساسية
للرفاه ،مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات الرئيسية مثل الكهرباء واملياه
والصحة ،فض ً
ال عن االفتقار إىل فرص العمل .ويف هذا الصدد،
نشيد بعمل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن يف توفري اإلغاثة ،بدعم دويل،
لسكان غزة.

ّ
حلل هذا النزاع ،وهو النقطة احملورية للسالم يف الشرق األوسط.

ومثة حالة أخرى تثري بالغ القلق هي احلالة املالية احلرجة اليت
متر هبا احلكومة الفلسطينية ،مع العديد من العوامل اليت تؤدي
ّ
إىل تفاقمها ،مبا يف ذلك احلجز القسري للضرائب اليت متت
جبايتها واخنفاض املساعدة الدولية ،اليت أدت إىل خسارة قدها
 ٦٥يف املائة من إيرادات احلكومة ،مما جعل قادهتا يتخذون
تدابري تقشفية تُ ِ
وجد ،يف حلقة مفرغة ،املزيد من الضغط على
االقتصاد ،مما يؤدي إىل زيادة اشتداد الظروف املعيشية للسكان.

وأود أن أبدأ بتهنئة رئيس الوزراء الفلسطيين اجلديد ،حممد
اشتية ،على تشكيل حكومته ،آملني أن تتغلب على التحديات
إن الصورة اليت وصفها املتكلمون اليوم عن تأثري ندرة
الكبرية اليت تواجه الشعب الفلسطيين ومشروعه لبناء الدولة.
وباملثل ،هننئ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو على فوزه املياه على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة تُفاقم
يف االنتخابات اليت ُعقدت مؤخراً بفرتة والية خامسة ،آملني أن احلالة االجتماعية اهلشة أص ً
ال وتزيد من التعرض النعدام
عرض للخطر حتقيق
يواصل قيادة بلده على طريق التنمية.
األمن الغذائي ،األمر الذي يف ح ّد ذاته يُ ّ
إن ممارسة الدميقراطية من خالل االنتخابات وتشكيل أهداف التنمية املستدامة وأهداف التنمية البشرية ألشد الفئات
تلوث املياه واالستغالل
احلكومة وواليات احلكم اجلديدة تُبشر مبرحلة جديدة من السكانية تضرراً .إن تزامن جوانب مثل ّ
التفاؤل واملثُل واآلمال والطاقة املتجددة ،األمر الذي يتيح لنا املفرط والتوسع احلضري والنزاع الطويل األمد قد أسفر عن احلالة
الفرصة إلحياء األشياء اليت ظلّت راكدة أو خاملة ،مثل اإلرادة املقلقة الراهنة.

وما زلنا نشهد مع األسف زيادة التوترات بني الطرفني،
وذلك بسبب استمرار وجود العناصر اليت أدت إليها:
انتشار العنف على نطاق واسع ،وال سيما ضد املدنيني مبن
يف ذلك النساء واألطفال ،واالستفزاز واستخدام التصرحيات
املؤججة للمشاعر ،واختاذ تدابري ختالف القانون الدويل والنظام
وتنتهكهما ،واالفتقار إىل املصاحلة الداخلية .وجيب أن تكون
سالمة السكان املدنيني ورفاههم أولويتنا القصوى ،متجاوزين
مجيع االختالفات والعقبات اليت تعرتض السالم املستدام.
ولذلك فإننا ندين بشدة أي عمل من أعمال العنف والرتهيب
ضد السكان املدنيني ،وال سيما اإلطالق العشوائي للصواريخ
وقذائف اهلاون واألجهزة احلارقة ،واالستخدام املفرط للقوة.
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وعلينا أن ندرك اللحظة احلامسة اليت منر هبا إن أردنا حتقيق
التوصل إىل سالم تفاوضي ودائم يف الشرق األوسط يعرتف حبق
مجيع الشعوب يف تقرير املصري واالستقالل والسيادة ،واحلق يف
العيش بسالم وأمن داخل حدود معرتف هبا بشكل واضح.
وجيب أن نتخذ املواقف اليت تقربنا من حل هنائي للنزاع  -أي
احلل األكثر عدالً ومشوالً للجميع  -استناداً إىل املبادرات السابقة
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واالتفاقات بتوافق اآلراء ،وإىل اإلرادة السياسية املتجددة،
واضعني نصب أعيننا األجيال القادمة وأشد فئات السكان
ضعفاً  -النساء واألطفال  -بينما ّ
نظل خملصني ملسؤولياتنا
كأفراد وكأمم يف العامل حترتم اإلطار املتعدد األطراف وتؤيد
احلقوق العاملية واألهداف اإلمنائية حنو حتقيق حل الدولتني.
السيد ميسا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :توّد
بريو أيضاً أن تبدأ باإلعراب عن تعازينا ألسر ضحايا األعمال
اإلرهابية األخرية اليت وقعت يف خمتلف أحناء العامل ،وهي
األعمال اليت ندينها بقوة.
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القصر .وحتقيقاً هلذه الغاية،
للمواطنني الفلسطينيني ،مبن فيهم ّ
جيب أن ّ
نذكر بالتزام إسرائيل باالمتثال للقرارات الصادرة عن
امللح إهناء
جملس األمن .وعلى وجه اخلصوص ،نرى أن من ّ
زيادة ممارسات االستيطان وهدم األبنية وإخالء ّ
السكان يف
األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،١٩٦٧وفقاً لقرار جملس
األمن  .)٢٠١٦( ٢٣٣٤فهذه املمارسات تتعارض مع القانون
عرض للخطر السالمة اإلقليمية للدولة الفلسطينية
الدويل ،وتُ ّ
وتقوض فرص حتقيق حل الدولتني .كما نشعر باالستياء إزاء
ّ
تزايد تدهور احلالة اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة،
والكيفية اليت يسهم هبا يف زيادة مستويات التطرف والتشدد يف
صفوف سكاهنا.

وترحب بريو بعقد هذه املناقشة املفتوحة الفصلية بشأن
ّ
احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني .ونشكر
ونؤكد على احلاجة امللحة إىل إهناء احلصار املفروض على
وكيلة األمني العام روزماري ديكارلو على إحاطتها اإلعالمية
الشاملة ،واإلحاطتني اإلعالميتني للمديرين املشاركني ملنظمة قطاع غزة ،الذي بدأ قبل استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة
“إيكوبيس الشرق األوسط” ،ندى جمدالين وجدعون برومربغ .على املنطقة ،وإىل تقدمي الضمانات الالزمة إلسرائيل لكفالة
أمنها .ونرى أيضاً أن من املهم مواءمة املساعدة اإلنسانية مع
تشري بريو ببالغ القلق واألسف إىل أن استمرار الدوامة
اخلطط اإلمنائية اليت تبعث األمل ومتنح الفرص للشباب .ويبدو
املدمرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ،مما يشكل حالة غري
لنا أن للمشاريع املتصلة باملياه اليت تعمل على تنفيذها منظمة
مستدامة ومزعزعة لالستقرار يف الشرق األوسط واجملتمع الدويل.
“إيكوبيس” أمهية بالغة يف هذا الصدد.
ونشعر باجلزع من أن آفاق التوصل إىل حل سياسي تزداد
ونود أن نضم صوتنا إىل أصوات خمتلف أعضاء اجمللس الذين
غموضا ،وأن القرارات واإلجراءات االنفرادية ،أو اإلعالنات
أعربوا عن القلق يف أعقاب قرار احلكومة اإلسرائيلية االنفرادي
املتعلقة هبا ،قد تتفاقم إىل ازدياد تصعيد التوتر والعنف.
باحتجاز قدر كبري من اإليرادات الضريبية الفلسطينية ،بالنظر
وإذ تسرتشد بريو بالتزامها بتعددية األطراف والقانون الدويل
إىل اآلثار اإلنسانية لذلك على الفلسطينيني املتضررين .ونرحب
والتسوية السلمية للمنازعات ،فهي تؤيد حل الدولتني داخل
بإعالن جامعة الدول العربية بشأن املسامهات املالية املؤقتة
حدود آمنة ومعرتف هبا دولياً ،يتم التفاوض بشأهنا مباشرة بني
لتغطية هذا العجز ،لكننا نعتقد أهنا ينبغي أال تغين عن احلاجة
إسرائيل وفلسطني ،على أساس حدود ما قبل عام .1967
إىل احرتام بروتوكول باريس ،الذي ينظم العالقات االقتصادية
وجيب أن حتدد هذه املفاوضات أيضاً الوضع النهائي للقدس.
بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ونقر حبق إسرائيل يف تويل زمام أمنها ووجودها من خالل
ّ
ونود أن خنتتم بياننا باإلعراب عن دعمنا الكامل للجهود
ميارس وفقاً ملبادئ
ممارسة حق الدفاع عن النفس ،طاملا أنه َ
اليت يبذهلا املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط،
الشرعية والتناسب واحليطة .وال ميكن جتاهل حقوق اإلنسان
السيد نيكوالي مالدينوف ،ملنع حدوث مزيد من التصعيد
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وتشجيع إقامة حوار بني األطراف ،وكذلك التأكيد جمددا على
التزامنا بالسعي إىل إجياد حل للقضية الفلسطينية ،مما سيسهم
يف حتقيق السالم املستدام يف املنطقة.
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ترفض قبول دفعات من السداد .إهنا أموال الفلسطينيني وينبغي
أن تُدفع بالكامل ودون شروط مسبقة .وندعو مرة أخرى الدول
األعضاء إىل اإلبقاء على املساعدة املقدمة إىل الفلسطينيني
وتعبئتها .ومن جانبنا ،تعهدت إندونيسيا مؤخرا بتقدمي مليون
دوالر إضافية لألونروا.

السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :بعد دقيقة
الصمت يف بداية جلستنا اليوم ،أود أن أنضم إىل اآلخرين
ثانيا ،فيما يتعلق حبل النزاع ،نعتقد أن أي حمادثات
يف اإلعراب عن تعازينا لضحايا اهلجمات اإلرهابية يف سري
النكا والواليات املتحدة وبوركينا فاسو وبلدان أخرى .وندين ومفاوضات سالم جيب أن يكون هلا أساس واضح وأهداف
واضحة .ومت التأكيد على ذلك صراحة يف القرار 2334
أي هجوم حيصد أرواحا بريئة.
وأود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل وكيلة األمني العام إلدارة ( ،)2016الذي مت فيه تعريف هدف املفاوضات بوضوح
الشؤون السياسية وبناء السالم ،السيدة روزماري ديكارلو ،على باعتباره “حتقيق سالم شامل وعادل ودائم ودون تأخري” و
إحاطتها اإلعالمية ،فضال عن مقدمي اإلحاطات اإلعالمية “إهناء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ يف عام ( ”1967القرار
 ،)2016( 2334الفقرة  .)9واستنادا إىل املعايري املعروفة جيدا،
اآلخرين ،الذين ذكرونا مبا حيدث يف امليدان.
ينبغي حتديد إطار زمين لتحقيق حل الدولتني ،مع إقامة دولة
جتري املناقشة املفتوحة اليوم أيضا عقب صدور تقرير جلنة
فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،وإجياد حل عادل
التحقيق املستقلة املعنية باالحتجاجات اليت اندلعت يف األرض
حملنة الالجئني الفلسطينيني استنادا إىل القرارات ذات الصلة.
الفلسطينية احملتلة بشأن العنف املرتكب ضد الفلسطينيني يف
ولكي تكلل أي خطة سالم يف الشرق األوسط بالنجاح ،جيب
غزة منذ  31آذار/مارس  .2018وتقرير اللجنة عالمة فارقة
توفري حلول عادلة ودائمة جلميع مسائل الوضع النهائي .وعالوة
يف تاريخ األرض احملتلة ،ألنه يكشف عن استخدام إسرائيل
على ذلك ،فإننا حنذر من إغراء الرتتيبات املؤقتة .فالتاريخ يثبت
للعنف املفرط ،مبا يف ذلك الذخرية احلية من مسافة قريبة ،ضد
أنه ميكن استغالهلا من قبل السلطة القائمة باالحتالل لكسب
الفلسطينيني املشاركني يف األنشطة املدنية .وهذا جتاهل وانتهاك
الوقت إلكمال خطة االستيطان واالستعمار والضم ،ويف النهاية
صارخ للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
ستجعل حتقيق احلل أكثر صعوبة.
وال يوجد أي ضمان لعدم تكراره حتت أي ذريعة من الذرائع.
وهذا يقودين إىل النقطة األخرية من بياين ،اليت تتعلق
ويف ظل هذه اخللفية ،أود أن أبدأ بالنقطة األوىل ،بشأن احلالة
بتقاعس جملس األمن .لدينا حل الدولتني ،ولكن بالوترية اليت
اإلنسانية يف فلسطني.
نعمل هبا ،ستُوجد دولة واحدة فقط ،وهي ليست فلسطني .وإذا
يف ضوء املشاكل املالية اليت تواجهها وكالة األمم املتحدة
ما حدث ذلك ،ستكون مأساة ال لشعب فلسطني فحسب بل
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،فإننا
وملصداقية هذه اهليئة وقراراهتا أيضا .ونؤكد من جديد أن توسيع
حباجة إىل إيالء االهتمام للتحديات اإلنسانية يف غزة .كما
املستوطنات والعنف وغري ذلك من انتهاكات القرار 2334
جيب إهناء احلصار .ومعاناة الفلسطينيني تزداد سوءا أيضا بسبب
( )2016والقرارات األخرى ذات الصلة إهانة سافرة لسلطة
احتجاز إسرائيل إليرادات الضرائب اململوكة للسلطة الفلسطينية.
هذه اهليئة .وجيب تكثيف اجلهود الدولية واإلقليمية الرامية إىل
ونؤكد من جديد دعمنا الكامل ملوقف السلطة الفلسطينية ،اليت
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إهناء االحتالل اإلسرائيلي ،على أساس قرارات األمم املتحدة
وخارطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية ،ومبادئ مدريد،
ومبادرة السالم العربية.
ومن جانبنا ،فخالل رئاسة إندونيسيا للمجلس يف شهر
أيار/مايو ،سنقوم بتنظيم اجتماع صيغة آريا جمللس األمن بشأن
املشكلة األساسية للقضية الفلسطينية ،وهي مسألة املستوطنات.
وهتدف هذه العملية لتقييم السبل اليت ميكن هبا للمجلس أن
يتخذ إجراءات للتصدي لتلك املشكلة.
إهنا حلظة حامسة يف التاريخ ،وتكتسي اجلهود اجلماعية
أمهية بالغة .وتدعو إندونيسيا إىل احلفاظ على التوافق الدويل يف
اآلراء وتعزيزه واحرتامه.
السيد موريكو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية):
بادئ ذي بدء ،تدين كوت ديفوار بشدة اهلجمات الشنيعة
اليت ارتكبت يف بوركينا فاسو وسان دييغو ،وتعرب عن أعمق
التعازي ألسر الضحايا ،فضال عن دعمها للسلطات املعنية
وتضامنها مع السلطات املوزامبيقية .وقلوبنا أيضا مع أسرة اللواء
فرانسيس فيب  -سانزيري من غانا ،رئيس قوة األمم املتحدة
ملراقبة فض االشتباك.
ويرحب وفد بلدي بعقد هذه اجللسة ،ويهنئ السيدة
روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام إلدارة الشؤون السياسية
وبناء السالم ،على إحاطتها اإلعالمية الزاخرة باملعلومات عن
احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني .كما نود
أن نشكر السيدة ندى جمدالين والسيد جدعون برومربغ على
إحاطتيهما اإلعالميتني.
إن النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين اليوم هو أحد أكثر
النزاعات املعقدة اليت ما برح اجملتمع الدويل يواجهها على مدى
عدة عقود .وعلى الرغم من جهود الوساطة اليت تبذهلا األمم
املتحدة والشركاء الثنائيون ،مل يتم التوصل بعد إىل حل لألزمة.
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وما برحت التحديات السياسية واألمنية املستمرة يف قطاع غزة
والضفة الغربية ،مبا فيها احلالة يف اخلليل ،فضال عن األزمة
اإلنسانية اخلطرية اليت تؤثر على الفلسطينيني ،على مر السنني،
تبدد آمال إحالل السالم الدائم اليت أذكتها اتفاقات أوسلو ،اليت
ُوقعت يف عام  .1993وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تقلص احليز
املتاح للحلول التوفيقية السياسية احملتملة بني األطراف ،فضال
عن تكرار األيديولوجية واخلطاب التحريضيني ،أدى إىل تفاقم
التوترات واملواجهات املسلحة .وعلى الرغم من تلك الصورة
القامتة ،ال تزال كوت ديفوار ترى أن السالم بني اإلسرائيليني
والفلسطينيني ال يزال ممكنا.
إن التزام بلدي باحلوار بوصفه الوسيلة املفضلة لتسوية
املنازعات بني الشعوب ،وموقفنا الثابت دعما ألمن دولة
إسرائيل وحق الشعب الفلسطيين غري القابل للتصرف يف تقرير
مصريه ،هي األسس اليت تقوم عليها رسالة السالم اليت ما برح
بلدي حيملها على الدوام جلميع أطراف النزاع اإلسرائيلي -
الفلسطيين .وباختصار ،تؤيد كوت ديفوار بقوة احلل القائم
على وجود دولتني تتعايشان بسالم داخل حدود عام .1967
وبالنظر إىل املأزق احلايل واحللقة املفرغة للعنف الذي يولده،
يؤيد وفد بلدي توافق اآلراء الدويل بشأن احلاجة إىل استئناف
عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية من أجل التوصل إىل حلول
مقبولة للطرفني للمسائل الرئيسية ،مثل وضع مدينة القدس،
ورفع احلصار املفروض على غزة ،وأمن السكان الفلسطينيني يف
مدينة اخلليل .وتغتنم كوت ديفوار فرصة هذه املناقشة لتدعو
أطراف النزاع مرة أخرى إىل املشاركة بقوة يف حوار بناء واالمتناع
عن اختاذ أي إجراءات انفرادية من شأهنا تأجيج التوترات.
ويشعر بلدي ببالغ القلق إزاء عواقب النزاع اإلسرائيلي
 الفلسطيين على احلالة اإلنسانية ،وال سيما يف غزة ،اليتتتسم بزيادة الصعوبة يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية،
ونقص املياه املستمر ،وانقطاع التيار الكهربائي .وتتفاقم األزمة
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اإلنسانية بسبب صعوبة احلالة االقتصادية واالجتماعية ،اليت ظروف صعبة .وال يزال بلدي مقتنعا بأنه ال ميكن إجياد حل
تتسم بعدم االنتظام يف دفع رواتب موظفي اخلدمة املدنية دائم للنزاع الفلسطيين  -اإلسرائيلي أو للنزاعني املسلحني يف
والزيادة احلادة يف البطالة ،وال سيما يف غزة ،حيث تأثر أكثر سورية واليمن إال عن طريق احلوار.
من  50يف املائة من السكان العاملني ،ومعظمهم من الشباب.
يف اخلتام ،حيث بلدي مجيع الشركاء الدوليني واإلقليميني
ولذلك ،تكرر كوت ديفوار نداءها إىل الشركاء الدوليني ملواصلة والوطنيني على مضاعفة جهودهم الرامية إىل استعادة السالم
تقدمي دعمهم املادي واملايل لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل يف هذه املنطقة املضطربة ووضع حد ملعاناة املاليني من الناس.
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن اليت يكتسي ما تقوم به
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
من أعمال أمهية بالنسبة للسكان املنكوبني.
أملانيا.
وشأهنما شأن الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين ،فإن
أوال ،أود أن أشكر السفري اإلسرائيلي على اإلجابة عن
األزمتني املستمرين يف اجلمهورية العربية السورية واليمن مسألتان
السؤال الذي طرحته عليه يف آخر جلسة لنا (انظر .)S/PV. 8489
تثريان القلق لدى وفد بلدي .وبالنسبة لسورية ،تعتقد كوت
وقد استمعت بعناية شديدة إىل الركائز األربع اليت أوجزها
ديفوار أن اإلجراءات الرئيسية الثالثة التالية ميكن أن تساعد
كأساس للسياسة اإلسرائيلية .والحظت باستحسان أيضا أنه
يف زيادة تعزيز جهود السالم اليت يبذهلا اجملتمع الدويل :أوال ،أشار إىل القانون الدويل بينها .وأعتقد أن ذلك أمر هام جدا.
احلفاظ على وقف إطالق النار يف حمافظة إدلب بغية منع وقوع والحظت أن مثة انتقاء يف االستشهاد بالقانون الدويل .لقد مسع
املزيد من اخلسائر يف األرواح وتفاقم األزمة اإلنسانية؛ وثانيا ،ما قاله زميلنا الربيطاين عن وعد بلفور ،ومل أمسعه أيضا يشري إىل
كفالة اإليصال املستدام للمعونات من خالل إزالة مجيع العقبات القرارين  ،)١٩٨٠( ٤٧٨و  ،)١٩٨١( ٤٩٧وخاصة القرار
ووقف األعمال العدائية؛ وأخريا ،إشراك أصحاب املصلحة يف  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤وهو أحدث قرار وهو قرار شامل للغاية.
تنفيذ األحكام ذات الصلة من القرار .)٢٠١٥( ٢٢٥٤
وفيما يتعلق مبا جاء يف القرار بشأن املستوطنات وما إىل ذلك،
وفيما يتعلق بالصراع يف اليمن ،يرحب بلدي جبهود الوساطة أود أن أشري إىل ما سبق أن قاله زميلي الفرنسي .ولكنين أود
اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك األمم املتحدة ،،ويدعو أيضا أن أُذكر املمثلني اإلسرائيلي والفلسطيين بأن القرار ٢٣٣٤
إىل استمرارها من أجل عكس اجتاه العنف والتغلب على انعدام ( )٢٠١٦يدين مجيع أعمال اإلرهاب والتحريض والتصرحيات
املؤججة للمشاعر ،ويدعو إىل وقف هذه األعمال.
األمن الغذائي وحل مسائل إمكانية الوصول إىل مياه الشرب
وشأين شأن اآلخرين ،أود أن أجدد التزامنا وأؤكد أن أملانيا
والرعاية الصحية األولية وخطر تفشي األوبئة .ومن دواعي
األسف أن كل هذه اجلهود ستذهب سدى إىل أن تتخلى تؤيد حل الدولتني عن طريق التفاوض وتعارض أي أعمال لضم
أطراف النزاع بصفة هنائية عن احلل العسكري لألزمة وتنخرط يف األراضي .ويف الوقت نفسه ،فإن أملانيا ملتزمة بأمن إسرائيل
حمادثات وتقدم التنازالت الضرورية بغية بناء مستقبل من السالم كدولة يهودية دميقراطية .والحظت أن الدميقراطية مل تُذكر
ضمن الركائز األربع.
واالستقرار معا جلميع اليمنيني.
وأشاطر زميلي اإلندونيسي مشاعر اإلحباط إزاء تقاعس
تؤكد كوت ديفوار جمددا دعمها للمبعوثني اخلاصني لألمني
العام على تفانيهم يف خدمة السالم يف الشرق األوسط يف ظل اجمللس .ويف أعقاب جلستنا األخرية أيضا ،كررت اقرتاح السفري
1912252

35/82

S/PV.8517

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

29/04/2019

استأنف مهامي اآلن بصفيت رئيس اجمللس.

اإلسرائيلي عقد جلسة مغلقة جمللس األمن مع ممثلي فلسطني
إسرائيل .ولكنين مل أمتكن من حتقيق ذلك .ويف حني أن األمر
وأود أن أذكر مجيع املتكلمني بأن يقصروا بياناهتم على
مل يكن يتعلق كثريا باملضمون ،فإنين مل أمتكن من التوصل إىل
ما ال يزيد على مخس دقائق بغية متكني اجمللس من االضطالع
اتفاق بشأن اإلجراءات الشكلية الالزمة لعقد جلسة كهذه.
بأعماله على وجه السرعة.
ونظرا لعدم إحرازنا لتقدم ،اختذنا مبادرة حملاولة اخلروج عن
وأعطي الكلمة اآلن ملعايل السيد كيوتو تسوجي ،نائب
طقوس تكرار املواقف املعروفة .وقد أردنا أن مننح بصيصا من
وزير اخلارجية للشؤون الربملانية يف اليابان.
األمل يف هذه القاعة ،فدعونا ممثلي ايكوبيس الشرق األوسط
السيد تسوجي (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
إىل عرض ما يضطلعون به يف سياق مشهد سياسي يقوض
إمكانية حل الدولتني وحيث تسهم التطورات يف ترسيخ واقع سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اهلامة .وأود أن
الدولة الواحدة.
أعرب عن امتناين إزاء اإلحاطات اإلعالمية الزاخرة باملعلومات
وأود أن أعود بإجياز إىل اإلحاطة اليت قدمها املديران اليت قدمتها وكيلة األمني العام السيدة ديكارلو والسيد برومربغ
املشاركان اليكوبيس الشرق األوسط .لقد استمتعت متاما مبا والسيدة جمدالين ،ممثلي ايكوبيس الشرق األوسط.
قااله حيث أثبتا أن التعاون ممكن .وأشكرمها على مشاركتهما
تواصل اليابان دعم حل الدولتني ،حيث تعيش دولة
وعلى حقيقة أن منظمتهما ،بوصفها إحدى منظمات اجملتمع إسرائيل ودولة فلسطني يف املستقبل جنبا إىل جنب يف سالم.
املدين ،ميكنها االضطالع بدور بالغ األمهية يف بناء الثقة ،مبا يف وموقف اليابان مل يتغري.
ذلك فيما يتعلق بقفز رؤساء البلديات يف هنر األردن .إن الثقة
وحنن نشعر بالقلق إزاء اجلمود احلايل يف العملية السياسية.
اليت جنحت منظمتهما يف بنائها شرط أساسي للتوصل إىل حل
يقوم على أساس املفاوضات والتعاون ،وهو أمر حنن يف أمس وبالرغم من عدم وجود طريقة سهلة صوب حتقيق السالم يف
الشرق األوسط ،فإن من األمهية مبكان أن يُستأنف احلوار املباشر
احلاجة إليه.
بني الطرفني للمضي قدما بعملية السالم .ويف هذا الصدد ،فإن
والنقطة الثانية اليت أود أن أثريها هي أن املياه ليست مسألة
املشاركة املستمرة من جانب الواليات املتحدة هامة ،ونأمل أن
خفية .إهنا تشكل جزءا من اتفاقات أوسلو ومسألة من مسائل
تشكل خطة السالم اليت سيُعلن عنها يف املستقبل غري البعيد
الوضع النهائي.
أساسا بناء إلجراء مفاوضات مباشرة بني إسرائيل وفلسطني.
وأود أن أختتم بنقطة عامة .إن املسائل اإلنسانية ومسائل
وينبغي حل النزاع من خالل بناء الثقة وإجراء مفاوضات.
املوارد واملياه أساسية حىت اآلن ألن هلا تداعيات على األمن.
وأملانيا ستواصل إدراج العالقة بني تغري املناخ واألمن يف جدول وندين بشدة أعمال العنف واإلرهاب ضد املواطنني األبرياء.
أعماهلا .وأشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية مرة أخرى يف واليابان حتث مرة أخرى حكومة إسرائيل على جتميد أنشطتها
االستيطانية الكامل ،مبا يف ذلك خطة التشييد اليت وافقت عليها
ذلك الصدد.
إسرائيل هذا الشهر ،األمر الذي قد يقوض حل الدولتني .إن
فيما يتعلق مبوضوع تغري املناخ ،أود أيضا أن أضم صويت
احملاوالت األحادية اجلانب لتغيري الوضع القائم بالقوة أو اإلكراه
إىل أصوات الذين أعربوا عن تعازيهم يف ضحايا الكارثة الرهيبة
غري مقبولة .واليابان ال تعرتف بضم إسرائيل ملرتفعات اجلوالن.
اليت شهدناها للمرة الثانية يف موزامبيق.
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“لكل شيء مومسه ،وهناك وقت لكل غرض حتت
السماء .هناك وقت للحرب ،ووقت للسالم”.

وهذا املوقف مل يتغري .ونويل أمهية كبرية لسيادة القانون .وينبغي
للمجتمع الدويل أن يعاجل على حنو مناسب مسألة احملاوالت
االنفرادية الرامية إىل تغيري الوضع القائم عن طريق القوة أو
وإنين على ثقة بأن مجيع احلاضرين الحظوا أن وقت السالم
اإلكراه.
مل حيل علينا بعد ،وإنه إذا ما نظر املرء إىل املنطقة ،فلن جيد أي
إن اليابان ال تزال تساهم يف هتيئة بيئة تفضي إىل حتقيق بادرة على حلوله قريبا ،كما مسعنا هذا الصباح.
السالم من خالل تعزيز تدابري بناء الثقة بني الطرفني من خالل
إن قضية فلسطني ال تزال مصدر قلق للمنطقة والعامل.
جهود فريدة مثل مبادرة “ممر السالم واالزدهار” ومشروعها وفيما يتعلق هبذه القضية ،فإن األطراف متخندقون مبواقفهم
الرائد املتمثل يف مدينة أرحيا الصناعية  -الزراعية .ونقدر أميا بشأن كل مسألة ميكن أن تفضي إىل السالم .واحلالة يف امليدان
تقدير دعم إسرائيل املستمر لتلك املبادرات.
آخذة يف التدهور ،وبدال من احلديث عن احلل القائم على وجود
أود أن أختتم بالتأكيد جمددا على استمرار دعم اليابان
لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدىن (األونروا) .فالوكالة بالغة األمهية ليس لألغراض
اإلنسانية فحسب ،بل أيضا من أجل حتقيق االستقرار يف املنطقة.
وقد جرت إعادة التأكيد على ذلك يف االجتماع الوزاري بشأن
األونروا الذي حضرته يف وقت سابق من هذا الشهر .وقد
أسهمنا هذا العام بالفعل حبوايل  ٣٢مليون دوالر للوكالة .وما
برحت اليابان تبذل أيضا جهودا كبرية لتوسيع قاعدة املاحنني
لألونروا من خالل تعزيز املشاركة اآلسيوية ،مبا يف ذلك من
خالل إطار مؤمتر التعاون بني بلدان شرق آسيا من أجل التنمية
الفلسطينية .وسيعقد االجتماع املقبل للمؤمتر على مستوى كبار
املسؤولني يف الضفة الغربية هذا الصيف.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
لبنان.
السيدة مدللي (لبنان) (تكلمت باإلنكليزية) :أشكركم
سيادة الرئيس على عقد هذه املناقشة املفتوحة .وأود أن أشكر
وكيلة األمني العام ديكارلو على بياهنا وكذلك مقدمي اإلحاطتني
اإلعالميتني من منظمة إيكوبيس الشرق األوسط.
إن كتاب الكتب يقول لنا:
1912252

دولتني وتبادل لألراضي ،وهو ما اتسمت هبا املفاوضات بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،ونصت عليه االتفاقات والقرارات،
نسمع كالما عن ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها ،وعن احتمال
اهنيار عملية السالم برمتها ،ومنوذج السالم وأساسه.

إن الطريق إىل املفاوضات مسدود ،والشريك الرئيسي يف
املفاوضات ،وهو الشعب الفلسطيين ،حتت ضغط سياسي
واقتصادي شديد متولد عن الواقع السياسي اجلديد الذي يُفرض
عليه ،إىل جانب ُضعف احلالة املالية ،وهشاشة احلالة األمنية.
ويقول رئيس الوزراء الفلسطيين أنه مل يعد هناك شئ للتفاوض
بشأنه ،ويطرح سؤاال مشروعا هو :أين سنحصل على الدولة
الفلسطينية؟
ويسمي رئيس الوزراء الفلسطيين احتجاز اإلسرائيليني
لإليرادات الضريبية الفلسطينية”حربا مالية” من أجل دفع
الفلسطينيني إىل االستسالم .ومثة خوف ينتاب اجملتمع الدويل
بأن هذا من شأنه أن جيعل السلطة الفلسطينية على شفا االهنيار
املايل ويهدد استقرارها .ويقرتن هذا بانعدام الثقة واالهنيار الكامل
لالتصال بني األطراف .وال توجد اتصاالت رمسية بني األطراف
الرئيسية اليت يفرتض أن تتفاوض بشأن السالم وتناقش خطة
السالم املوعودة كثريا.
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إن أسس التسوية السلمية تتعرض لضغط جسيم ،وهو أمر
يبعث على القلق ،وال سيما فيما يتعلق بوضع القدس ،وقرارات
األمم املتحدة اليت شكلت ألكثر من  ٧٠عاما الشرعية الدولية
اليت جيب أن يرتكز عليها أي حل منصف ،وعادل وشامل،
بدءا من القرارات  )١٩٦٧( ٢٤٢و  )١٩٧٣( ٣٣٨و ٤٧٨
( )١٩٨٠وانتهاء بالقرار  .)٢٠١٦( ٢٣٣٤إن اجمللس ،كما
قال السفري الفرنسي ال ميكنه أن يظل صامتا بشأن هذه املسألة.

رئيس الوزراء سعد احلريري ،ووضعت خطة إصالح طموحة
واستباقية للغاية .وأبدت احلكومة تفانيا قويا ملعاجلة األولويات
العاجلة ،ال سيما فيما يتعلق باحلالة االقتصادية واملالية،
واإلصالح اهليكلي ،ومكافحة الفساد .وتعتزم احلفاظ على هذا
الزخم بغية تعويض الوقت الضائع يف عملية تشكيل احلكومة،
والوفاء بااللتزامات العديدة اليت تعهد هبا لبنان يف مؤمتر باريس
االقتصادي من أجل التنمية عرب اإلصالحات ومع املؤسسات
(مؤمتر سيدر).

احلياة واختاذ طريق السالم .وهذا هو السبب يف أن العامل العريب
جعل خياره االسرتاتيجي للسالم يف إطار مبادرة السالم العربية،
وال يزال يعتقد أن احلل الشامل والعادل واملنصف هو السبيل
الوحيد للمضي قدما.

وال يزال لبنان ملتزما بالتنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١
( ،)٢٠٠٦والعمل من أجل التوصل إىل وقف دائم إلطالق
النار على حدوده اجلنوبية .كما أنه ملتزم مبواصلة املشاركة
البناءة من أجل تسوية املسائل احلدودية يف إطار اآللية الثالثية،
واملساعي احلميدة لألمم املتحدة والشركاء الدوليني .ويعرب عن
األمل أيضا يف أن ميكنه يف يوم قريب االنتقال إىل وقف دائم
إلطالق النار .وميكن للمجلس أن يسهم إسهاما كبريا يف جعل
ذلك حقيقة واقعة باختاذ مجيع التدابري الالزمة املتاحة له إلجبار
إسرائيل على حتمل نصيبها من املسؤولية يف هذا الصدد.

وليست األمور أفضل حاال ،على أرض الواقع .فال تزال
ومع ذلك ،ال تزال التحديات قائمة .إن االحتالل
غزة تنزف .وال يزال استهداف املدنيني املفجع مستمرا ،وبالرغم
من الغضب الدويل ليس هناك ما يشري إىل أن هذا سينتهي .إن اإلسرائيلي املستمر لألراضي اللبنانية واالنتهاكات اليومية لسيادة
قرار إسرائيل بعدم جتديد والية الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل لبنان وللقرار  )٢٠٠٦( ١٧٠١أمر يبقي احلالة هشة على
احلدود اجلنوبية .ويف األشهر الثالثة املاضية وحدها ،انتهكت
هو أيضا هتديد آخر لالستقرار.
وما ينقصنا اليوم ليس قرارات األمم املتحدة ،أو خطط إسرائيل السيادة اللبنانية  ٤٣١مرة؛  ١١٢مرة برا و  ١٤٩مرة
السالم ،أو خرائط الطريق من أجل السالم .فقد جرى ذلك حبرا و  ١٧٠مرة جوا .وهذا أمر جتدر اإلحاطة به ،وإدانته،
مرارا وتكرارا .إن ما حنتاج إليه هو اإلرادة السياسية الختيار ووقفه.

غري أن هذا السالم لن يتأتى من خالل الضم أو االعرتاف
بالضم غري الشرعي لألراضي احملتلة .إن لبنان يساوره بالغ
القلق بشأن اآلثار املرتتبة على االعرتاف بسيادة إسرائيل على
مرتفعات اجلوالن احملتلة .ويعترب هذا انتهاكا صارخا للقرار ٤٩٧
( .)١٩٨١ويشعر لبنان بالقلق أيضا إزاء استمرار االحتالل
وأخريا ،فإن لبنان ال يزال ملتزما بدعم وكالة األمم املتحدة
إسرائيل لألراضي اللبنانية اليت استولت عليها بالقوة يف عام
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،ويدعو
.١٩٦٧
ويسرين أن أبلغ اجمللس أنه خالل األشهر الثالثة املاضية ،مجيع الدول إىل جتديد التزاماهتا ومساعدهتا على الوفاء مبسؤوليتها
جرت تطورات سياسية ومؤسسية هامة على الصعيد احمللي جتاه الشعب الفلسطيين.
يف لبنان .فقد ُشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة ،برئاسة
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
األردن.
السيدة بحوث (األردن) :يطيب يل أن أتقدم ألملانيا
بالتهنئة على توليها رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،وعلى
جناحكم باالضطالع باملهام املنوطة بكم بكل مهنية واقتدار.
كما أتقدم إىل وكيلة األمني العام للشؤون السياسية وبناء
السالم السيدة روزماري ديكارلو بالشكر املوصول على إحاطتها
الوافية ،وبالتقدير جلهود األمم املتحدة من أجل حتقيق السالم
يف املنطقة .وأشكر مديري منظمة ايكوبيس الشرق األوسط
على إحاطتيهما.
يف ظل األوضاع اإلقليمية والدولية املضطربة وبروز عدد من
األزمات والقضايا اليت تشغل الرأي العام الدويل واصل األردن
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل بن احلسني جهوده ومساعيه الدؤوبة
الداعمة لألشقاء الفلسطينيني يف نضاهلم العادل واملشروع لنيل
حقوقهم الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على خطوط
الرابع من حزيران عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
ويستمر األردن يف التنسيق مع كافة األطراف الدولية ،وتوضيح
الثوابت اليت ال تنازل عنها ،حيث تصدرت القضية الفلسطينية
بكل ما حتمله من مظامل ومعاناة اهتمامات السياسة اخلارجية
األردنية خالل هذا العام ،وكما كل عام بقيادة جاللة امللك عبد
اهلل الثاين الذي قال“ :يستحق أشقاؤنا الفلسطينيون دعمنا
الكامل ليتمكنوا من الصمود ومواصلة العمل مع مجيع أطراف
اجملتمع الدويل ومؤسساته للوصول إىل حل عادل وشامل يرفع
الظلم التارخيي عنهم ويليب حقهم يف دولتهم .وسيواصل األردن
القيام هبذا الواجب القومي والتارخيي؛ فالقضية الفلسطينية هي
قضية األردن األوىل”.
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وعن هويتها العربية واإلسالمية واملسيحية أولوية الوصي عليها
جاللة امللك عبد اهلل الثاين .ونشدد هنا على أن األردن سيظل
يكرس كل إمكاناته للحفاظ على الوضع التارخيي والقانوين
القائم يف األماكن املقدسة ،ولضمان احرتام إسرائيل القوة
القائمة باالحتالل مبوجب القانون الدويل اللتزاماهتا ولضمان
سالمة املصلني وسالمة املكان ،ولكي تبقى القدس رمزا
للسالم والوئام .ونؤكد على عدم املساس حبرية دخول املصلني
إىل املسجد األقصى املبارك؛ احلرم القدسي الشريف واخلروج
منه؛ وندين هنا االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة ضد املسجد
األقصى املبارك واليت كان آخرها اقتحام املئات من املتطرفني
للحرم الشريف خالل األيام املاضية يف محاية الشرطة والقوات
اخلاصة اإلسرائيلية .ويف هذا السياق ال بد أن نشري إىل كل من
البيان اخلتامي للقمة العربية األوروبية اليت عقدت يف شرم الشيخ
يف شهر شباط والبيان اخلتامي للقمة العربية يف تونس خالل
شهر آذار/مارس ،واملنتدى العريب الروسي ،واليت أكدت مجيعها
على أمهية الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية.
ندين االنتهاكات اإلسرائيلية املتكررة للمسجد األقصى،
واليت كان آخرها اقتحام مئات املتطرفني للحرم الشريف خالل
األيام القليلة املاضية حبماية الشرطة والقوات اخلاصة اإلسرائيلية.
ويف هذا السياق ،جيب أن نشري إىل البيان اخلتامي للقمة العربية
األوروبية اليت انعقدت يف شرم الشيخ يف شباط/فرباير ،والبيان
اخلتامي للقمة العربية اليت انعقدت يف تونس يف شهر آذار/
مارس ،واملنتدى العريب الروسي ،واليت أكدت مجيعها أمهية
الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.

أما فيما يتصل بقضية الالجئني الفلسطينيني ،فيجب على
اجملتمع الدويل أن يواصل حتمل مسؤولياته القانونية والسياسية
إن الوصاية اهلامشية التارخيية على املقدسات اإلسالمية واألخالقية جتاه الالجئني ،الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم
واملسيحية يف القدس الشريف هي أمانة تؤديها اململكة ،مسائل الوضع النهائي .وجيب أن حتل على أساس قرارات
وستستمر بكل قدراهتا ،وإن محاية املقدسات والدفاع عنها الشرعية الدولية ،وال سيما القرار ( 194د )3-ومبادرة السالم
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العربية ،ومبا يليب حقهم يف العودة والتعويض ،مؤكدين يف هذا
الصدد أن مجيع قضايا الوضع النهائي ال بد من أن حتل من
خالل املفاوضات املباشرة .ونشدد أيضا على احلاجة إىل
مواصلة تقدمي الدعم إىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (األونروا) .وننوه هنا بالزيارة اليت قام هبا
األمني العام لألمم املتحدة إىل األردن يف بداية هذا الشهر،
حيث التقى جمموعة من طالب مدارس األونروا الطموحني يف
خميم البقعة ،ونشارك األمني العام دعوته إىل العمل على استمرار
 700مدرسة يف تقدمي خدماهتا التعليمية ألكثر من 530 000
طالب وطالبة من الفلسطينيني يف مناطق عملياهتا اخلمس.
فيما يتعلق باألزمة السورية ،نؤكد من جديد موقف األردن
الثابت ومفاده أنه جيب التوصل إىل حل سياسي هلذه األزمة.
وال بد من أن تستعيد سوريا عافيتها ودورها بوصفها أيضا
ركنا أساسيا من أركان االستقرار يف املنطقة ،وعنصرا رئيسيا يف
منظومة العمل العريب املشرتك .وال بد من أن تكون املقاربات
السياسية منطلقة من مبدأ محاية الشقيقة سوريا ،واحلفاظ على
استقالهلا ووحدهتا ،أرضا وشعبا ،وضمان العودة اآلمنة والطوعية
ملواطنيها الالجئني إىل بلدهم ومدهنم وقراهم .هذا هو اهلدف
الذي جيب أن نتكاتف مجيعا من أجله.
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إن وقف التصعيد يف ليبيا ضرورة قصوى ،وهو أمر
يتطلب التهدئة وضبط النفس .ونشدد على أمهية اعتماد احلل
السياسي ودعم اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة للتغلب على
األزمة وضمان األمن واالستقرار يف ليبيا واحلفاظ على وحدة
أراضيها .ال بد من االستمرار يف جهودنا املشرتكة الشاملة
ملكافحة اإلرهاب والفكر الظالمي والتطرف ،فعلى الرغم من
هزمية داعش يف العراق وسوريا ،فإن خطر اإلرهاب مل ينته بعد،
وال يزال يشكل حتديا .ويواصل األردن دعمه للعراق يف جهوده
ملكافحة اإلرهاب ،وسيبقي إىل جانبه يف عملية إعادة األعمار
والبناء ،واالستقرار ألن ممارسة العراق لدوره األساسي يف املنطقة
إحدى ركائز األمن واالستقرار فيها.
أخريا ،إنه أزمات املنطقة تتطلب منا مجيعا مزيدا من التعاون
من أجل التصدي للتحديات املشرتكة ،وبناء مستقبل تستحق
شعوبنا أن يكون أكثر أمنا واستقرارا وإجنازا ،مستقبل يتيح فرصا
وأفاق التميز لشبابنا والتنمية املستدامة جملتمعاتنا ،مستقبل يزخر
باألمل واالزدهار.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن اذكر املتكلمني بأن
يقصروا بياناهتم على أربع دقائق لتمكني اجمللس من االضطالع
بعمله بسرعة .ويُرجى من الوفود اليت لديها بيانات طويلة أن
لقد استضاف األردن األشقاء السوريني وال يزال يقتسم تعمم نصوصها كتابة ،وأن تديل ببيانات موجزة عند الكالم يف
معهم لقمة العيش ،وما يتوفر لديه من موارد .وسيستمر يف ذلك قاعة اجمللس.
إىل حني عودهتم اآلمنة والطوعية .ويف هذا الصدد ،ال بد يل من
أود أيضا أن أبلغ مجيع املعنيني بأننا ،كما تدرك الوفود
أن أوكد أن دعم البلدان املضيفة لألشقاء الالجئني ومؤازرهتم يف بالفعل ،سنستمر يف هذه املناقشة بدون انقطاع خالل ساعة
استمرار هذا الواجب مسؤولية مشرتكة.
الغداء ،ألنه يوجد عدد كبري من املتكلمني.

أما بالنسبة للجوالن السوري احملتل ،فقد كان موقفنا
وسيظل بأن اجلوالن أرض سورية حمتلة وفقا جلميع قرارات
السيد سينيرلي أوغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
الشرعية الدولية ،وال سيما قرار جملس األمن )1981( 497
جئنا إىل هنا يف عدة مناسبات ،وقلنا أن من حق الفلسطينيني
الذي اختذه جملسكم املوقر باإلمجاع يف عام .1981
العيش مثلنا .وهلم احلق يف أن يكونوا أحرارا وآمنني .ومن حقهم
أعطي الكلمة اآلن ملمثل تركيا.
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التمتع مبا هو خاص هبم .ومع ذلك ،مل يتغري شيء .إذ أن هناك
حماوالت منهجية لتقويض حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة
للتصرف .وال يزال االحتالل غري املشروع مستمرا .وما برحت
أنشطة االستيطان غري القانوين قائمة .وتستخدم قوات األمن
اإلسرائيلية قوة غري متناسبة ضد املدنيني الفلسطينيني .وال تزال
غزة ترزح حتت احلصار.
منذ مسرية العودة الكربى ،أصبحت الظروف اإلنسانية
حىت أسوأ .فآالف األشخاص الذين أطلقت عليهم القوات
اإلسرائيلية النار أصيبوا جبروح مدمرة .وتفيد املنظمات اإلنسانية
يف امليدان بأن العديد من اجلروح قد أصبحت معدية ،مما حيول
دون إجراء العمليات اجلراحية الرتميمية اليت نادرا ما تكون
متاحة يف غزة .وما زال العنف مستمرا ،وشهدت األسابيع
األخرية تصعيدا آخر للتوتر يف املنطقة .إن التقاعس إزاء عدم
االمتثال املستمر للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة يشجع
إسرائيل أيضا .وال ميكن للمجتمع الدويل ،وال سيما جملس
األمن ،أن يتغاضى عن احلالة .وهناك حاجة ماسة إىل تنشيط
عملية السالم.
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مما يؤسف له أن حمنة الالجئني الفلسطينيني تتفاقم جراء
األزمة املالية اليت تعاين منها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) .ويف ظل
انعدام حل عادل ودائم وشامل للنزاع العريب  -اإلسرائيلي،
تظل والية الوكالة حيوية لالجئني وللمنطقة وخارجها .ومن
واجبنا اجلماعي واألخالقي أن ندعم الوكالة وأن نوسع نطاق
واليتها يف وقت الحق من هذا العام .إن تركيا ،بصفتها رئيسة
اللجنة االستشارية لألونروا ورئيسة الفريق العامل املعين بتمويل
األونروا ،ستكثف جهودها الرامية إىل املسامهة يف عمل الوكالة،
وتدعو مجيع اجلهات الفاعلة إىل أن حتذو حذوها.

يف اآلونة األخرية ،قررت إحدى الدول األعضاء االعرتاف
بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات اجلوالن .وهذا القرار باطل
والغ .إنه يتناىف مع القرار  .)1981( 497وينتهك القانون
ٍ
الدويل .ولن تغري اخلطوات االنفرادية احلقائق .فإسرائيل حتتل
هضبة اجلوالن .إن ضم األراضي بالقوة حمظور مبوجب القانون
الدويل ،مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة .ومبوجب قانون
مسؤولية الدولة ،تلتزم الدول بعدم االعرتاف بضم األراضي
احلل الناجع الوحيد للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين يتمثل نتيجة استعمال القوة.
يف كل مناقشة مفتوحة بشأن الشرق األوسط ،نضطر إىل
يف حل الدولتني على أساس حدود  ،1967تعيش فيهما
فلسطني وإسرائيل جنبا إىل جنب .فحقوق الشعب الفلسطيين ،الرتكيز على صورة قامتة .ولكن هذه املشاكل ليست متأصلة
يف تاريخ املنطقة أو ثقافتها .إهنا موجودة بسبب انعدام العدالة
مبا يف ذلك حقه يف تقرير املصري ،ال ختضع إىل املفاوضات.
طوال عقود ،كانت قرارات األمم املتحدة ذات الصلة واملعاملة املنصفة .ولكي يتحقق السالم والعدالة ،علينا أن نسهم
األساس الذي ترتكز عليه مفاوضات السالم ،ومرجعيات يف ذلك بالتمسك مجاعيا بالقانون الدويل .وهذا يتطلب الوحدة
مدريد ،ومبادرة السالم العربية ،وخارطة طريق للمجموعة والشجاعة واملرونة ،وال سيما من جانب جملس األمن.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الرباعية .وقد أعيد تأكيد ذلك صراحة يف القرار ()2016
 .2334وال ميكن تغيري هذه املرجعيات .واآلن ،ينبغي وضع النرويج.
إطار زمين لتحقيق احلل املتمثل يف وجود دولتني ،مع قيام دولة
السيدة يول (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :سأركز اليوم
فلسطني املستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية.
يف بياين على عملية السالم يف الشرق األوسط لكوين أدرك
التقيد بالوقت احملدد الذي أشار إليه الرئيس منذ هنيهة .ميكن
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االستماع على اإلنرتنيت إىل نسخة أطول بقليل لبياننا الذي
يتطرق إىل احلالة يف سوريا واليمن وليبيا.
هناك توافق قوي يف اآلراء على الصعيد الدويل بشأن
الكيفية اليت ينبغي هبا حل النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين.
وال ميكن حتقيق السالم الدائم إال عن طريق حل تفاوضي يقوم
على وجود دولتني .وال ميكن االستعاضة عن احلل السياسي
ببناء املؤسسات والتنمية االقتصادية وحدمها ،حىت وإن كانتا
لبنتني أساسيتني إلنشاء دولة فلسطينية يف املستقبل.

29/04/2019

الدولية املقدمة إىل الشعب الفلسطيين ،والذي يستضيفه االحتاد
األورويب بربوكسل غدا  30نيسان/أبريل .وباإلضافة إىل تناول
األزمة املالية الراهنة اليت تواجهها السلطة الفلسطينية ،سنغتنم
هذه الفرصة حلث الطرفني على إغالق بعض امللفات املالية
املعلقة .فالتقدم احملرز يف هذه امللفات أمر أساسي لتحقيق
االستقرار وحتسن احلالة حنو حل الدولتني عن طريق التفاوض.
وندعو الطرفني أيضاً إىل إبداء التزامهما حبل الدولتني واختاذ
خطوات ذات مصداقية لعكس مسار التوجه السليب احلايل يف
امليدان ،مبا يف ذلك النشاط االستيطاين وأعمال العنف.

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء األزمة املالية الراهنة اليت تواجهها
وتلتزم النرويج التزاما ثابتا بتحقيق السالم واألمن يف الشرق
السلطة الفلسطينية ،خاصة فيما يتعلق بإيرادات التخليص
اجلمركي يف ميزانية السلطة الفلسطينية ،اليت تبلغ ثلثي كامل األوسط ،وسنظل شريكا نشطا ودائما لتحقيق هذا اهلدف.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
امليزانية .ففي آذار/مارس ،واستنادا إىل القانون الذي اعتمده
الكنيست مؤخرا ،قررت احلكومة اإلسرائيلية حجب  ٦يف املائة اجلمهورية العربية السورية.
من اإليرادات اليت جتمعها باسم السلطة الفلسطينية للمدفوعات
السيد منذر (اجلمهورية العربية السورية) :جتدد حكومة
للسجناء الفلسطينيني ،وأعقب ذلك قرار فلسطيين بعدم قبول اجلمهورية العربية السورية إدانتها ،وبأشد العبارات ،للقرار غري
أي إيرادات ختليص مجركي إال إذا ُحولت برمتها .وتنفذ السلطة الشرعي وغري األخالقي للرئيس األمريكي حول ما أمساه “السيادة
الفلسطينية حاليا تدابري تقشف خطرية غري مستدامة .وال ميكن اإلسرائيلية” على اجلوالن العريب السوري احملتل ،والذي ميثل
للجهات املاحنة أن تسد الفجوة يف التمويل ،ووجود السلطة انتهاكا صارخا للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ،وقرارات
الفلسطينية قد يُعرض للخطر إذا مل حتل األزمة املالية .وحتث هذه املنظمة ذات الصلة ،ويف مقدمتها القرار ،)1981( 497
النرويج الطرفني على بذل أقصى ما يف وسعهما لكي يكونا الذي اعتمده جملسكم باإلمجاع ،وأقر فيه بأن اجلوالن العريب
واقعيني وجيدا حال عمليا.
السوري احملتل هو “أرض حمتلة” ،وأن أي إجراءات تتخذها
وتظل احلالة يف غزة مصدر قلق بالغ .ولن يعيش شعب إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،يف اجلوالن العريب السوري
غزة حياة طبيعية وال ميكن استدامة االقتصاد بدون رفع نظام احملتل هي إجراءات الغية وباطلة وليس هلا أي أثر قانوين على
اإلغالق احلايل .وجيب على السلطة الفلسطينية وإسرائيل اإلطالق.
واملاحنني أن حيشدوا الدعم جملموعة مشاريع اهلياكل األساسية
لقد كشف القرار األمريكي ،مبا ميثله من حماولة للقرصنة
اإلنسانية يف غزة .وأحد الشروط لتحقيق مزيد من التنمية هو أن والختطاف الشرعية الدولية ،حقيقة وأبعاد املخطط اإلجرامي
السلطة الفلسطينية جيب أن تعود إىل غزة.
الرامي حملاولة تكريس االحتالل ،ونشر الفوضى والدمار والعمل

وسرتأس النرويج االجتماع املقبل جملموعة املاحنني الدوليني على تقسيم منطقتنا .كما كشف انتهاك اإلدارة األمريكية
لفلسطني ،يف إطار جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة اجلسيم اللتزاماهتا ،ال سيما تلك املرتبطة بكوهنا عضوا دائما
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يف جملس األمن ،وأهنا اختارت أن جتعل من نفسها عدوا جلميع
شعوب العامل املؤمنة بالشرعية الدولية ،والرافضة لسياسات
اهليمنة واالستعمار وسلب حقوق الدول والشعوب.

حبقهم ،وإصدار أحكام بالسجن ملدد طويلة عليهم ،كما هو
احلال مع مانديال سورية ،األسري صدقي سليمان املقت ،الذي
اعتقل تعسفيا لفضحه تعاون إسرائيل مع تنظيم جبهة النصرة
اإلرهايب ،وتنظيمات إرهابية أخرى ضمن منطقة الفصل يف
اجلوالن السوري ،واحلكم عليه بالسجن  14عاما ،تضاف إىل
 27عاما أمضاها يف معتقالت االحتالل .إننا نطالب اجملتمع
الدويل بالعمل على إطالق سراح األسري صدقي سليمان املقت،
واألسري الشاب أمل فوزي أبو صاحل ،وأولئك اخلاضعني لإلقامة
اجلربية.

إن منع جملس األمن من االضطالع مبسؤولياته وواليته يف
صون السلم واألمن الدوليني ،بسبب مواقف اإلدارات األمريكية
الداعمة لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ،وتراجع األمم املتحدة
عن ممارسة دورها يف تنفيذ قراراهتا ذات الصلة بتسوية الصراع
العريب  -اإلسرائيلي ،قد شجع إسرائيل على التمادي يف
سلوكها العدواين وخرقها لقرارات الشرعية الدولية ،وذلك من
خالل رفضها االنسحاب من اجلوالن السوري احملتل إىل خط
الرابع من حزيران/يونيه لعام  1967وفقا لقرارات الشرعية
الدولية ،وشنها العدوان تلو اآلخر على أراضي اجلمهورية العربية
السورية ،وآخرها يف  13نيسان/أبريل  ،2019ناهيك عن
استمرار إسرائيل يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
يف اجلوالن السوري احملتل ،وذلك من خالل مصادرة األراضي
واملمتلكات ،وتوسيع املستوطنات ،وهنب الثروات ،وحماوله
تزييف تاريخ اجلوالن السوري احملتل وسرقه آثاره وزرع األلغام
فيه ،وحرمان املواطن السوريني الصامدين فيه من حقوقهم ،مبا
يف ذلك حقهم يف محل هوية وطنهم سورية ،والتواصل مع
ذويهم داخل وطنهم األم سورية.

تؤكد حكومة بالدي على أن اجلوالن العريب السوري احملتل
هو جزء ال يتجزأ من أراضي اجلمهورية العربية السورية ،وأن
استعادته من االحتالل اإلسرائيلي ،بكل الوسائل اليت يكفلها
القانون الدويل ،ال تزال أولوية يف السياسة الوطنية السورية ،وأنه
حق أبدي لن خيضع للمساومة أو التنازل ،وال ميكن أن يسقط
بالتقادم.

لقد أكد اجملتمع الدويل بأسره رفضه للقرار األمريكي،
وتشبثه بقرار جملس األمن  ،)1981( 497والقرارات األممية
ذات الصلة ،واليت تؤكد سيادة اجلمهورية العربية السورية على
اجلوالن العريب السوري احملتل .كما أثبتت املواقف الدولية أن
القرار األمريكي مل يؤد إال إىل زيادة عزلة الواليات املتحدة ،حىت
عند أقرب حلفائها.

ختاما ،إن اجلمهورية العربية السورية كانت وما زالت
ثابتة على موقفها املبدئي الداعم حلق الشعب الفلسطيين يف
تقرير مصريه ،وإقامة دولته املستقلة على كامل ترابه الوطين،
وعاصمتها القدس ،وضمان حق الالجئني بالعودة ،وفقا للقرار
( 194د )3-لعام  .1948وجتدد اجلمهورية العربية السورية
مطالبتها مبنح دولة فلسطني العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
عن جامعة الدول العربية.

السيد عبد العزيز :ينعقد هذا النقاش املفتوح اليوم يف
ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ،ويف ظل حالة من
انعدام اليقني حول مستقبل العديد من القضايا احملورية اليت
عالوة على ذلك ،تواصل إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،تتعلق مبنطقة الشرق األوسط .بل ويف وسط تطورات وأحداث
ممارسة سياسات القمع والتمييز العنصري واالعتقال التعسفي متالحقة متسارعة يف العديد من دول املنطقة ،تتواكب مع
واإلرهاب حبق املواطنني السوريني ،وأجراء احملاكمات الصورية عدم التزام بعض القوى الكربى بالشرعية الدولية املتعددة
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األطراف ،اليت أقرهتا وقامت عليها األمم املتحدة يف التعامل مع
قضايا الشرق األوسط ،وخاصة مع قضية االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي العربية يف فلسطني وسورية ولبنان.

29/04/2019

ويف نفس الوقت ،أكدت القمتان العربيتان معارضتهما
التامة وإدانتهما للقرارات األحادية لإلدارة األمريكية باالعرتاف
بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل وعلى رفضهما لقرار وقف
متويل األونروا ولقرار دعم إيقاف إسرائيل حتويل املبالغ املستحقة
للسلطة الفلسطينية ،وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية
يف واشنطن بدون أسباب ،وسعيها للقضاء على حقوق الشعب
الفلسطيين غري القابلة للتصرف ،مبا فيها حق تقرير املصري وحق
العودة وتقدمي تعويض لالجئني الفلسطينيني وحل قضيتهم
بشكل عاجل ،وفقا لقرار اجلمعية العامة ( 194د )3-لعام
 .1948بل وما يرتدد عن عزمها دعم املسعى اإلسرائيلي لضم
املستوطنات غري الشرعية اليت أقيمت على األراضي الفلسطينية
احملتلة إىل السيادة اإلسرائيلية يف خمالفة صارخة ألحكام قرارات
جملس األمن  )1967( 242و  )1973( 338و 497
( )1981و .)2016( 2334

ومن هذا املنطلق ،فقد كثفت جامعة الدول العربية من
أنشطتها على أعلى مستوى ملواجهة هذه املواقف غري الشرعية،
حيث اعتمدت القمة العربية التاسعة والعشرون ،اليت انعقدت يف
الظهران باململكة العربية السعودية يف آذار/مارس  ،2018حتت
عنوان قمة القدس ،وكذا القمة العربية الثالثون ليت انعقدت يف
تونس يف آذار/مارس  ،2019حتت عنوان قمة العزم والتضامن،
العديد من القرارات والبيانات ،اليت أكدت على تصميم الدول
العربية على إنفاذ الشرعية الدولية القائمة على القانون الدويل،
وميثاق األمم املتحدة والعديد من القرارات والبيانات الصادرة
عن جملس األمن واجلمعية العامة حول العديد من القضايا ،تلك
القضايا اليت تعرضت هلجمات شرسة من خالل قرارات أحادية،
واألهم من ذلك كله تأكيد القمتني العربيتني وبإمجاع
انتهكت بشكل صارخ القواعد الشرعية الدولية وقواعد العمل
الدويل متعدد األطراف من خالل األمم املتحدة ومن خالل اآلراء على رفضهما ألي صفقة أو مبادرة سالم ال تنسجم
مع املرجعيات الدولية لعملية السالم يف الشرق األوسط ،وعلى
جملس األمن.
وقد أكدت القمتان على تصميمهما على االستمرار يف رفضهما ألي ضغوط سياسية أو مالية متارس على الشعب
تطبيق املبادئ الرئيسية اليت مت إقرارها يف مدريد وأوسلو ويف الفلسطيين وقيادته هبدف فرض حلول غري عادلة للقضية
املبادرة العربية للسالم ،وعلى رأسها مبدأ األرض مقابل السالم ،الفلسطينية ال تنسجم مع مرجعيات عملية السالم .كما عاودت
وحل الدولتني كأساس إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القمتان التأكيد على دعمهما وتأييدمها خلطة حتقيق السالم اليت
القدس الشرقية ،وأكدتا على أن منظمة التحرير الفلسطينية قدمها الرئيس حممود عباس رئيس دولة فلسطني أمام هذا اجمللس
كانت وستظل املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين يوم  20شباط/فرباير ( 2018انظر  )S/PV.8183يف حماولة
برئاسة الرئيس حممود عباس ،وشددتا على أن املبادئ الرئيسية ملواجهة االحنياز األمريكي الواضح إلسرائيل من منظور يقوم
لعملية السالم جنبا إىل جنب مع قرارات جملس األمن واجلمعية على تعزيز األطر الدولية متعددة األطراف ،ومن خالل جملس
العامة ذات الصلة ،تشكل األساس الواقعي الصلب للتوصل األمن ،تلك املبادرة اليت مل تلق حىت اآلن االهتمام الواجب من
إىل التسوية املنشودة للقضية الفلسطينية من خالل مفاوضات جانب اجمللس.
مباشرة بني الطرفني على قضايا الوضع النهائي اخلمس اليت مت
وأكدت القمة العربية األخرية يف تونس كذلك رفضها
االتفاق عليها يف األطر الدولية ،متعددة األطراف وعلى رأسها
وإدانتها لقرار الواليات املتحدة األمريكية القاضي باالعرتاف
اجملموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط يف األمم املتحدة..
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بسيادة إسرائيل على اجلوالن العريب السوري احملتل ،واعتربته اليت يتعني تسويتها من خالل املفاوضات املباشرة بني دولة
باطال شكال ومضمونا ،وميثل انتهاكا خطريا مليثاق األمم املتحدة إسرائيل ودولة فلسطني وبإشراف دويل حمايد وشفاف.
ولقرارات جملس األمن الصادرة باإلمجاع وعلى رأسها القراران
إن جملس األمن ُمطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى
 )1967( 242و  )1981( 497وأكدت على الدعم العريب باستعادة زمام املبادرة يف التعامل مع هذه القضية اهلامة قضية
الكامل حلق اجلمهورية العربية السورية يف استعادة اجلوالن احملتل ،الشرق األوسط ،وللتأكيد على أسس تنفيذ الشرعية الدولية
كما أكدت لبنانية مزارع شبعا ،وتالل كفر شوبا واجلزء الشمايل يف األطر الدولية املتعددة األطراف تعزيزا لدور الدبلوماسية من
من قرية الغجر ،وحق لبنان يف اسرتجاعها.
أجل السالم وتعزيزا لدور األمم املتحدة ،وستظل جامعة الدول
وكلفت وزراء خارجية الدول األعضاء بالعمل بكل الوسائل العربية داعمة للشرعية الدولية اليت ميثلها هذا اجمللس ،إىل أن
السياسية والدبلوماسية والقانونية لالستمرار يف جماهبة هذا يتم حتقيق هدفنا األمسى بالتوصل إىل السالم العادل والشامل
االعرتاف األمريكي ،وبتكثيف االتصاالت الثنائية واجلماعية يف الشرق األوسط.
مع اجملتمع الدويل مبا يف ذلك إمكانية التقدم مبشروع قرار إىل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
جملس األمن واستصدار رأي استشاري من حمكمة العدل الدولية ناميبيا.
بعدم شرعية وبطالن هذا االعرتاف األمريكي ،وتستمر اجملموعة
السيد غيرتزى (ناميبيا) (تكلم باإلنكليزية) :مع اقرتاب
العربية يف نيويورك يف مشاوراهتا لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الدول
هناية رئاستكم للمجلس سيدي ،أود أن أشيد بالطريقة اليت
واملنظمات الدولية واإلقليمية العديدة اليت أعربت عن رفضها
ترأستم هبا أعمال اجمللس خالل هذا الشهر .ونشكركم كذلك
هلذا القرار يف إطار من االلتزام باملواقف الثابتة دوليا اليت تقدرها
على تنظيم هذه املناقشة اهلامة وعلى حلظة الصمت يف بداية
القمة العربية حق تقدير.
هذه املناقشة ،تأبينا لضحايا اإلرهاب واهلجمات اإلرهابية
بعد أن
ُ
استعرضت باختصار القرارات والبيانات الصادرة األخرية .وأود أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطات على إحاطاهتم
عن القمتني العربيتني األخريتني ،فال ينبغي أن أهني كلميت دون اإلعالمية الشاملة واملفصلة.
أن أعرب بالنيابة عن جامعة الدول العربية عن األسف لتحول
منذ املناقشة املفتوحة السابقة بشأن الشرق األوسط
التعامل مع قضية الشرق األوسط من اإلطار الدويل الرمسي املتعدد
(انظر  ،)S/PV.8449مت التعامل مع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين
األطراف ،واملتمثل يف األمم املتحدة وجملس األمن،إىل إطار
من خالل إعالنات جديدة وأكثر تدمريا .وحل الدولتني يبتعد
آخر خارج األمم املتحدة ،يقوم على التسريبات والتصرحيات
أكثر فأكثر حيث يواجه عقبات جديدة .هلذا السبب ،أعتقد
والتكهنات من خالل املقاالت والتصرحيات والتدوينات على
أنه من املهم أوالً تسليط الضوء على التطورات اإلجيابية اليت
تويرت وغريها من وسائل التواصل االجتماعي ،بل ولصدور
حدثت منذ آخر مرة حتدثت فيها أمام اجمللس.
تصرحيات صحفية تشكك يف جدية وفعالية الطرح العريب الوارد
ترحب ناميبيا بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ،برئاسة
يف مبادرة السالم العربية لعام  .2002وتتجاهل املطالب العربية
املتعلقة باألسس اليت قامت عليها عملية السالم ،وأهدافها رئيس الوزراء حممد اشتية .ونأمل أن يشجع تشكيل تلك احلكومة
وسبل الوصول إليها مبا يف ذلك قضايا الوضع النهائي اخلمس على النهوض باملصاحلة الفلسطينية الداخلية .ونرحب كذلك
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بالتطورات اإلجيابية يف تقدمي املساعدات اإلنسانية وإيصاهلا إىل
قطاع غزة .إن إنشاء  4 200وظيفة ،مع توقع إجياد 15 000
وظيفة أخرى يف القريب العاجل ،من خالل تنفيذ برنامج النقد
لقاء العمل هو أمر مشجع بالنسبة لغزة وتنميتها االقتصادية،
اليت ال تزال مقيدة جراء احلصار اإلسرائيلي املفروض.
إن هذه التطورات األخرية متثل لألسف اخلطوات اإلجيابية
القليلة الوحيدة اليت اختذت خالل األشهر الثالثة املاضية.
وبينما استمرت املظاهرات على امتداد السياج احمليط بغزة،
أصدرت جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن االحتجاجات يف
األرض الفلسطينية احملتلة يف  28شباط/فرباير تقريرها ،وعرضت
استنتاجاهتا على جملس حقوق اإلنسان (.)A/HRC/40/74
وقد حققت اللجنة يف مجيع الوفيات البالغ عددها 189
حالة وتتبعت أكثر من  300إصابة تسببت فيها قوات األمن
اإلسرائيلية على طول السياج احلدودي بني  30آذار/مارس
 2018و  31كانون األول/ديسمرب  ،2018ووجدت أسبابًا
معقولة لالعتقاد بأنه يف مجيع احلاالت باستثناء حالتني“ ،كان
استخدام الذخرية احلية من جانب قوات األمن اإلسرائيلية ضد
املتظاهرين غري قانوين” ( ،A/HRC/40/74الفقرة  .)94وندعو
مجيع األطراف إىل تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة ،خاصة
فيما يتعلق بضرورة امتناع إسرائيل عن استخدام القوة املميتة
ضد املدنيني.
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وكما بني تقرير األمني العام األخري ( )S/2019/251عن
تنفيذ القرار  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤ما زالت إسرائيل تواصل توسيع
نشاطها االستيطاين يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية.
وكذلك يتواصل هدم ومصادرة املباين اململوكة للفلسطينيني بال
هوادة .ويف  ٧نيسان/أبريل ،تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بضم
مستوطنات يف الضفة الغربية احملتلة .وسيمثل ذلك ،يف حال
تنفيذه ،أكرب هتديد للحل القائم على وجود دولتني بل أخطره.
وقد وقع الرئيس ترامب ،قبل شهر ،يف أعقاب القرار الذي
اختذه يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٧باالعرتاف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،أمرا يعرتف بالسيادة اإلسرائيلية على اجلوالن
السوري احملتل .وتود ناميبيا أن تشري إىل أن هذا التدبري يتعارض
مع القرارين  )١٩٦٧( ٢٤٢و  ،)١٩٨١( ٤٩٧اللذين أعلنا
أن القانون اإلسرائيلي بشأن اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل
وليس له أثر قانوين دويل ،ودعيا إسرائيل إىل الرتاجع عن إجرائها.
إننا حنث جملس األمن على إدانة هذا القرار.
جيتمع اجمللس على أساس شهري ملناقشة وتلقي ما يستجد
من معلومات من املنسق اخلاص بشأن احلالة على األرض.
وميكن للدول غري األعضاء يف اجمللس أن تأخذ الكلمة بشأن
هذه املسألة على أساس فصلي .وقد ظللت أشغل منصيب ممثال
دائما جلمهورية ناميبيا ملا يتعدى العامني بقليل .وظللت أكرر،
خالل املدة اليت قضيتها هنا ،كما يفعل العديد من السفراء،
نفس الكلمات أمام اجمللس  -بأن التوسع االستيطاين غري
قانوين مبوجب القانون الدويل وميثل هتديدا للحل القائم على
وجود دولتني؛ وأن احلل القائم على وجود دولتني هو السبيل
الوحيد اجملدي والواقعي حلل هذا النزاع؛ وأن هناك حاجة
ملحة إىل عودة الطرفني إىل طاولة املفاوضات .وأكرر كل هذه
العبارات أمام اجمللس مرة أخرى اليوم.

وكذلك زاد العنف الذي ميارسه املستوطنون خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير .وقد وقع عدد أكرب من احلوادث العنيفة يف
املنطقة  H2من اخلليل ،نتيجة للقرار الذي اختذته احلكومة
اإلسرائيلية بعدم جتديد والية الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل،
وبالتايل إزالة عنصر أساسي من عناصر محاية السكان احملليني.
ونكرر كلمات األمني العام يف أملنا أن يتم التوصل إىل اتفاق
ميكن أن جتد مجيع األطراف أنه حيفظ املسامهة الطويلة األمد
غري أن الكالم ،ببساطة ،ال يكفي .فاإلرادة السياسية
والقيمة للوجود الدويل املؤقت يف اخلليل يف منع نشوب النزاعات
القوية والرغبة أمران مطلوبان بإحلاح من مجيع األطراف .وجيب
ومحاية الفلسطينيني يف مدينة اخلليل.
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على جملس األمن أيضا أن يؤدي دوره احليوي وعلى اجملتمع
الدويل بأسره أن يضاعف جهوده اجلماعية يف العمل بشكل
حثيث وبتصميم أكرب إلهناء النزاع وحتقيق سالم عادل ودائم
وشامل بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ،مع إقامة دولتني وكفالة
احلق يف تقرير املصري واحلرية واالستقالل للفلسطينيني يف دولتهم
فلسطني املستقلة وذات السيادة ،وعاصمتها القدس الشرقية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
باكستان.
السيدة لودي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أبدأ أنا كذلك بتوجيه الشكر إىل الرئاسة األملانية على عقد هذه
املناقشة املفتوحة.
إن املناقشات بشأن هذا البند من جدول األعمال ترتكنا
دائما بشعور متزايد باليأس إزاء تدهور احلالة يف املنطقة .وقد
قوض تصاعد العنف وتفاقم األزمات اإلنسانية واملعاناة البشرية
بشكل خطري رؤية السالم يف الشرق األوسط املنشودة منذ أمد
بعيد .ففي ليبيا ،عرضت التنافسات اإلقليمية والتدخل اخلارجي
عملية السالم اليت ترعاها األمم املتحدة للخطر ،جارفة البلد
جتاه نزاع مطول جديد وتضخيم خطر أزمة إنسانية خطرية .ومل
حتقق اجلهود الدولية الرامية إىل إجياد حل سياسي يف اجلمهورية
العربية السورية وختفيف احلالة اإلنسانية هناك حىت اآلن اهلدف
املنشود .وكذلك أسفرت األزمة السياسية يف اليمن عن حتديات
إنسانية غري مسبوقة .فال يزال املاليني على حافة اجملاعة.
وقد تفاقمت هذه احلالة بفعل ظهور اجتاه خطري  -التآكل
املنتظم للقواعد املستقرة للقانون الدويل ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة ،ما يزيد من سوء احلالة اإلقليمية اهلشة أصال .وجيري
التخلي عن العمليات السياسية الشاملة القائمة على احرتام
القانون الدويل لصاحل احللول العسكرية ،مما يدخل املنطقة يف
عدم استقرار وفوضى أشد عمقا .ويزيد تضارب مصاحل القوى
اخلارجية ،من حدة التصدعات اإلقليمية.
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ويتضح أحد املظاهر القامتة هلذا االجتاه يف احملاوالت
الرامية إىل تقويض توافق اآلراء الدويل الطويل األمد بشأن وضع
القدس ،فضال عن القرار االنفرادي لالعرتاف بسيادة إسرائيل
على اجلوالن السوري احملتل .فقد وجهت هذه التدابري ضربة
شديدة إىل سيادة القانون واملعايري الدولية ،فضال عن إحباط
جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل إجياد حل طويل األجل وسلمي
للنزاع يف الشرق األوسط.
وقد تردد صدى القلق إزاء حمنة الفلسطينيني يف هذه القاعة
ألكثر من سبعة عقود ،اآلن .ولألسف ،تستمر معاناة الشعب
الفلسطيين حىت اليوم ،من دون أمل يف احلد منها .ويستمر
هدم املنازل الفلسطينية يف مجيع أحناء الضفة الغربية احملتلة،
مبا فيها القدس الشرقية ،بينما تتوسع مستوطنات إسرائيل غري
القانونية يف جتاهل صارخ للقانون الدويل والعديد من قرارات
جملس األمن .وزادت السيطرة اإلسرائيلية وقيودها املفروضة على
إمكانية الوصول إىل األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية من
تأجيج التوترات .ويف خضم هذه التطورات املثرية للقلق ،يلوح
اآلن بشكل كبري خطر ضم الضفة الغربية.
يف قطاع غزة احملاصر ،تظل أرواح املدنيني ،وال سيما
األطفال والشباب ،عرضة للخطر يف خضم اشتداد دوامة
عنف أخرى ختاطر بتصعيد النزاع على نطاق أوسع .إن هذه
االنتهاكات لإلرادة اجلماعية للمجتمع الدويل تبعدنا عن هدف
حل الدولتني ،الذي يعزز رؤية شرق أوسط يعمه السالم.
لقد كرر األمني العام قوله كثريا إنه ال توجد خطة بديلة -
وتظل الدولة الفلسطينية املستقلة واملتصلة جغرافيا القادرة على
البقاء ،على أساس املعايري املتفق عليها دوليا ،حدود ما قبل
عام  1967ومع القدس الشريف عاصمة هلا ،السبيل املستدام
الوحيد لضمان سالم دائم يف املنطقة .وعلى الصعيد اإلنساين،
يظل حشد املوارد من أجل ضمان التمويل املستدام لوكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
أمرا يف غاية األمهية ألكثر من  ٥ماليني الجئ فلسطيين.
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وتظل القضية الفلسطينية ،إىل جانب مسألة كشمري،
مدرجة يف جدول أعمال األمم املتحدة منذ نشأهتا .ومن
املؤسف حقا أن اجملتمع الدويل واألمم املتحدة مل يتمكنا من
حتقيق حلول عادلة ودائمة هلذين النزاعني .ونتيجة لذلك ،فإن
شعيب األراضي احملتلة يف فلسطني ويف كشمري عانيا قمعا وحرمانا
من حقهما املشروع يف تقرير املصري.

فتوسيع نطاق القوانني والسيادة اإلسرائيلية على املستوطنات
يف الضفة الغربية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل ،وإذا
ما نفذ ،سيقضي على فرص التوصل إىل حل سلمي .جيب أن
يدين اجملتمع الدويل هذه اإلعالنات ،وهي تتطلب تصرفا عاجال
مبا يتماشى مع القانون الدويل والقرارات ذات الصلة ،وكذلك
مسؤوليات اجملتمع الدويل جتاه قضية فلسطني اليت مل تتحقق
بعد .وإذا تركت هذه االجتاهات املقلقة دون رادع ،ستسهم يف
ترسيخ االحتالل وتقويض االلتزام حبل الدولتني ،حيث تعيش
إسرائيل وفلسطني جنبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل حدود
ما قبل عام  ،1967مع دولة فلسطني مستقلة وذات سيادة،
والقدس الشرقية عاصمة هلا.

وإىل االضطالع بدوره يف حتقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف
إحالل السالم يف الشرق األوسط.

ويف اآلونة األخرية ،اختذت خطوات لتقويض التسوية
الدائمة للنزاع من خالل التفكيك من جانب واحد للبنات
األساسية املتفق عليها فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي ،مبا
يف ذلك بناء املستوطنات وحق الالجئني الفلسطينيني يف العودة
ووضع القدس ،يف مجلة أمور .وعالوة على ذلك ،فإن السلطة
القائمة باالحتالل تتجاهل االلتزام مبوجب القانون الدويل
اإلنساين حبماية السكان الفلسطينيني ،مبا يف ذلك يف غزة.
ولألسف ،يف  ٢٩كانون الثاين/يناير ،مل جتدد والية الوجود
الدويل املؤقت يف اخلليل ،واملراقبون الدوليون غادروا املدينة ،مما
أزال عنصرا أساسيا حلماية السكان احملليني.

ومل حيبط عدم إحراز تقدم بشأن القضية الفلسطينية آمال
وتطلعات أجيال من الفلسطينيني فحسب ،بل كذلك أسفر عن
عداء وتنافر ال هناية هلما يف املنطقة .يقوض االنتهاك املستمر
للقانون الدويل واملبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة مصداقية
اجمللس ويسلط املزيد من الضوء على عدم قدرته على حل
ومما يشجع اللجنة أن تالحظ خالل أنشطتها املختلفة،
النزاعات طويلة األمد .ال ميكن حتقيق السالم الدائم يف الشرق
األوسط وأماكن أخرى من دون االحرتام الكامل ملبادئ القانون ومؤخرا يف اجتماعاهتا مع املسؤولني والربملانيني من االحتاد
الدويل والتمسك باملبادئ األساسية للميثاق ،الذي يظل صك األورويب وبلجيكا أثناء زيارة وفد اللجنة إىل بروكسل يف آذار/
مارس ،أن احلل القائم على أساس هذه املعايري املستقرة منذ زمن
األمل الوحيد لدينا ملكافحة الظلم والقهر.
ويف اخلتام ،ندعو اجملتمع الدويل إىل التمسك هبذه املبادئ طويل ما زال حيظى بتأييد ساحق من اجملتمع الدويل.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لرئيس
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة
للتصرف.
السيد نيانغ (تكلم باإلنكليزية) :أود يف البداية أن أهنئ
أملانيا وفرنسا على رئاستهما املشرتكة جمللس األمن.

يف كانون الثاين/يناير حثثنا جملس األمن على اختاذ
إجراءات وإحراز تقدم على طريق حتقيق احلل القائم على وجود
دولتني واإلعمال الكامل حلقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة
إن ختطيط إسرائيل للمستوطنات وبنائها وهدم املمتلكات
للتصرف (انظر  .)S/PV.8449وقد أصبحت هذه الدعوة اآلن
مسألة ملحة للغاية ،إذ نواجه نية إسرائيل املعلنة جبعل االحتالل الفلسطينية ومصادرهتا ،مبا يف ذلك يف القدس الشرقية ،مصحوبا
بصورة متزايدة بالعنف املتصل باملستوطنني ،مستمر دون هوادة،
أمرا ال رجعة فيه وضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية.
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وهو أمر غري قانوين وميثل انتهاكا للقرار  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤يف
مجلة أمور .وكما أشار األمني العام يف تقريره املكتوب األخري،
املؤرخ  ٢٠آذار/مارس ( ،)S/2019/251فإن الوحدات السكنية
وعددها أكثر من  ٣ ٠٠٠وحدة يف الضفة الغربية احملتلة،
اليت اقرتحت السلطات اإلسرائيلية خططا هلا أو وافقت عليها
أو أعلنت عن عطاءات بشأهنا ،متثل أكرب جمموعة منذ أيار/
مايو  .٢٠١٨وترحب اللجنة بالتقارير املكتوبة لألمني العام عن
تنفيذ القرار ،وتتطلع إىل التقارير املقبلة بالصيغة ذاهتا.

S/PV.8517

متظاهر .قتل أربعة فلسطينيني وأصيب  ٢٠٧يف ذلك اليوم
وحده .إن االقتصاد األسري واملعتمد على إسرائيل ،وتراجع
التنمية وارتفاع مستويات البطالة بني الشباب احملبطني ،ال سيما
يف غزة ،حيث تلوح يف األفق كارثة بيئية ،ال ميكن إال أن يؤدي
إىل كارثة .وتكرر اللجنة دعوهتا إسرائيل إىل رفع احلصار غري
القانوين املستمر منذ  ١٢عاما ،والذي خيلق ظروفا إنسانية مزرية
يف القطاع.
ويف الوقت نفسه ،تكرر اللجنة دعوهتا إىل مواصلة متويل
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدىن حىت تتمكن من االستمرار يف تقدمي اخلدمات
األساسية بطريقة موثوقة وميكن التنبؤ هبا يف جماالت الصحة
والتعليم واحلماية واخلدمات االجتماعية إىل حني معاجلة حق
العودة لالجئني الفلسطينيني يف املفاوضات النهائية.

إن الفقرة  ٥من القرار  )٢٠١٦( ٢٣٣٤هتيب بالدول
األعضاء تطبيق مبدأ التمييز يف مجيع معامالهتا ذات الصلة بني
إقليم دولة إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة .ومما يؤسف له
أن بعض الشركات اخلاصة ما زالت تتغاضى عن هذه األحكام.
وغين عن القول إنه يتعني على الدول األطراف الثالثة الوفاء
بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل .فاحرتام القانون الدويل هو
أنتقل اآلن إىل حكومة دولة فلسطني اليت شكلت حديثا،
وحده الذي ميكننا من كفالة املساءلة وإهناء  ٥٢عاما من وتأمل اللجنة أن يشكل هذا خطوة حنو حتقيق املصاحلة بني
االحتالل غري املشروع.
مجيع األطراف السياسية الفاعلة للحفاظ على مصاحل الشعب
وترحب اللجنة بالتقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية الفلسطيين وحتقيق تطلعاته الوطنية املشروعة.
املستقلة اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان للتحقيق يف
ويف اخلتام ،تود اللجنة أن تدعو مجيع أعضاء اجمللس
املظاهرات اليت جرت خالل الفرتة بني  ٣٠آذار/مارس و ٣١ومجيع أنصار حقوق الشعب الفلسطيين  -املمثَّلني أيضا حول
كانون األول/ديسمرب  ،)A/HRC/40/74( ٢٠١٨لتحديد هذه الطاولة  -إىل اختاذ مبادرات جريئة واالقرتاب أكثر من
املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون الدويل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ،على أساس تواصلها
اإلنساين .وندعو الدول األعضاء إىل تنفيذ توصيات اللجنة ،اإلقليمي ،وهي الوصفة الوحيدة حلل سلمي ومستقر وعادل
وتعزيز االمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان وكفالة احرتام القانون للشعب الفلسطيين.
الدويل اإلنساين يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
التحقيق يف جرائم احلرب احملتملة ،وحماكمة املشتبه بارتكاهبم
املغرب.
جرائم دولية ،عند االقتضاء.
السيد أطلسي (املغرب) :يف البداية ،أود أن أهنئكم،
ويف غضون ذلك ،ال تزال احلالة يف غزة متقلبة واملظاهرات
سيدي الرئيس ،على ترؤس بلدكم جملس األمن هلذا الشهر،
مستمرة عند اجلدار العازل مع إسرائيل .ويف  ٣٠آذار/مارس ،يف
وعلى مبادرتكم ملناقشة احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف
الذكرى السنوية األوىل ملسرية العودة الكربى ،جتمع ٥٠ ٠٠٠
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ذلك قضية فلسطني .وأشكر السيدة روزماري ديكارلو ،وكيل
األمني العام للشؤون السياسية ،على إحاطتها اإلعالمية القيمة
خبصوص هذا املوضوع ،والسيدة ندى جمدالين والسيد جدعون
برومربغ على إحاطتيهما اإلعالميتني.
ال زالت السياسات املتبعة من طرف سلطات االحتالل
اإلسرائيلي حبق الشعب الفلسطيين ،من هتويد واستيطان وقمع،
تزيد الوضع سوءا واهنيارا وتعقيدا يف فلسطني احملتلة ،مما يعمل
على تأزم الوضع وإذكاء االحتقان ويكرس شىت أنواع املعوقات
ألي حترك لتحريك الوضع والعمل على إطالق عملية السالم
املتعثرة منذ سنوات ،بل ويعمل ذلك على تبديد حتقيق حل
الدولتني.
إن استعمال القوة ضد املدنيني العزل ،واستمرار االستيطان يف
انتهاك لقرارات األمم املتحدة ،وخاصة القرار ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤
ما كان يوما مفتاحا للسالم أو بوابة إلطالق العملية السياسية،
بل مها استمرار الستفزاز الفلسطينيني واجملتمع الدويل .كما أن
انعدام شروط العيش الكرمي مل يكن يوما مساعدا خللق جو الثقة
واإلطار املناسب لتوفري الشروط املالئمة إلطالق عملية السالم
لتحقيق حل الدولتني على حدود  ٤حزيران/يونيه .١٩٦٧
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وعليه ،فقد دعا صاحب اجلاللة يف أكثر من مناسبة
إىل اإلحجام عن كل ما ميس بالوضع السياسي القائم ملدينة
القدس ،على اعتبار أن موضوع القدس يقع يف صلب قضايا
الوضع النهائي .وانطالقا من هذا اإلميان الراسخ مبكانة القدس
ملعتنقي الديانات السماوية الثالث ،وقع جاللة امللك حممد
السادس ،رئيس جلنة القدس ،ورئيس الكنيسة الكاثوليكية،
البابا فرانسيس ،يف  30آذار/مارس املاضي يف الرباط على نداء
القدس ،وهو إقرار من امللك حممد السادس وبابا الفاتيكان
بوحدة القدس الشريف وحرمته ،مع تشبثهما باحلفاظ على البعد
الروحي واملكانة املتميزة للقدس كمدينة للسالم .هذه الوثيقة
الفريدة من نوعها يف التاريخ تروم النهوض وصون وتعزيز الطابع
اخلاص للقدس الشريف كمدينة متعددة األديان ،إضافة إىل
بُعدها الروحي وهويتها الفريدة.
وبنفس العزم ،ويف إطار نفس اجلهود الدؤوبة لنصرة وحتصني
القدس من كل الرتبصات اليت قد حتدق هبا ،أكد البيان الصادر
يف ختام الزيارة التارخيية اليت قام هبا للمغرب جاللة امللك عبد
اهلل الثاين ،عاهل اململكة األردنية اهلامشية ،بدعوة من أخيه
جاللة امللك،
“انطالقا من العناية الالمتناهية اليت يولياهنا للقضية
الفلسطينية ،جدد العاهالن دعمهما الكامل للشعب
الفلسطيين من أجل اسرتجاع مجيع حقوقه املشروعة
ومتكينه من إقامة دولته الفلسطينية املستقلة على خطوط
 4حزيران/يونيه  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية،
على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم
العربية ومبدأ حل الدولتني”.

للقدس الشريف حظوة ومكانة خاصةـ ليس لدى
املقدسيني فحسب ،بل ملعتنقي الديانات السماوبة الثالث،
وهو أوىل القبلتني وثالث احلرمني ،ويبقى له وضع قانوين خاص
ال جيوز املساس به بأي شكل من األشكال ،طبقا لقرارات
جملس األمن .لذا ،كان صاحب اجلاللة امللك حممد السادس،
رئيس جلنة القدس ،حريصا على إيالء العناية الفائقة للقدس،
ويشدد دائما على ضرورة احلفاظ على وضعها التارخيي والقانوين
وأكد صاحبا اجلاللة رفض مجيع اخلطوات واإلجراءات
والسياسي ،مطالبا األمم املتحدة ،خاصة األعضاء الدائمني يف
جملس األمن ،باالضطالع مبسؤوليتهم كاملة لتجنب كل ما من األحادية اليت تتخذها إسرائيل ،بصفتها السلطة القائمة
شأنه املساس هبذا الوضع أو تعطيل اجلهود الدولية لتسوية النزاع باالحتالل ،لتغيري الوضع القانوين والتارخيي القائم والوضع
الفلسطيين  -اإلسرائيلي.
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الدميغرايف والطابع الروحي والتارخيي للقدس الشرقية ،وخصوصا ما تستغله يف بعض األحيان اجلماعات املتطرفة اليت تلجأ إىل
العنف ،يف حني يزداد اخلوف على األمن اإلسرائيلي .وقد دفع
املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
وخبصوص اجلوالن السوري ،أكد العاهالن على أنه وفقا الكثري من املدنيني األبرياء على كال اجلانبني مثن االستخدام
لقرارات الشرعية الدولية ،فإن اجلوالن أرض سورية حمتلة ،وقرار العشوائي للعنف والقوة.
ومع ذلك ،فإن تشكيل احلكومة الفلسطينية اجلديدة
إسرائيل ضم اجلوالن السوري احملتل ،هو قرار ال شرعي وباطل
ويشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية ،وخصوصا قرارات جملس يعطي بصيصا من األمل يف حالة اليأس اليت اتسم هبا النزاع
األمن .ويف نفس إطار اجلهود اليت ما فتئ جاللة امللك يبذهلا اإلسرائيلي الفلسطيين لفرتة طويلة جدا .وال شك أن الوحدة
على كافة األصعدة لفائدة مدينة القدس ،أمر بإرسال مهندسني عنصر أساسي لكي تكون فلسطني مستقرة سياسيا واقتصاديا.
معماريني وصناع تقليديني مغاربة لصيانة األصالة املعمارية ويف هذا الصدد ،يثين الكرسي الرسويل على اجلهود الدؤوبة اليت
العريقة للمسجد األقصى ،وأمر كذلك أن تتم هذه العملية تبذهلا البلدان اجملاورة يف إجراء احملادثات مع خمتلف الفصائل
الفلسطينية وتيسري احلوار بينها .وال تزال هذه اجلهود هامة للغاية
بتنسيق مع دائرة األوقاف اإلسالمية اهلامشية األردنية.
وختاما ،يبقى موقف املغرب من هذا الصراع ثابتا يرتكز فيما يتعلق باحرتام احلقوق غري القابلة للتصرف وحتقيق التطلعات
على مبادرة السالم العربية وأسس ومبادئ مرجعيات حتقيق املشروعة للشعب الفلسطيين ،فضال عن حتقيق السالم واألمن
السالم على أساس إقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها الدائمني إلسرائيل.
القدس الشرقية ،على حدود  ٤حزيران/يونيه  ،١٩٦٧تعيش
جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف سلم وأمان ووئام.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
الدائم عن دولة الكرسي الرسويل ذات مركز املراقب لدى األمم
املتحدة.

المونسنيور غريسا (املراقب عن الكرسي الرسويل) (تكلم
باإلنكليزية) :يود الكرسي الرسويل أن يشكر الرئاسة األملانية
على عقد هذه املناقشة املفتوحة للنظر يف احلالة يف الشرق
األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني.
ويف إحاطاته للمجلس ،ما برح املنسق اخلاص لعملية
السالم بالشرق األوسط ،نيكوالي مالدينوف ،يقدم صورة قامتة
حلالة تتفاقم فيها التوترات وميكن أن حتدث فيها أعمال العنف
الطائفي يف أي وقت .ويف غزة تؤدي احلالة اإلنسانية الكارثية
بني السكان الفلسطينيني إىل تعميق الشعور باليأس بينهم ،وهو
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وبطبيعة احلال ،فال تزال هناك حتديات حقيقية قائمة.
ومع مرور الوقت واستمرار جتزئة األراضي الفلسطينية ،فإن حل
الدولتني سيكون أكثر صعوبة .بيد أن الصعوبة ال تعين االستحالة.
وبالتايل ،يتعني على الطرفني واجلهات الفاعلة اإلقليمية ،فضال
عن اجملتمع الدويل بذل قصارى اجلهود واستخدام كل نفوذ
سياسي ودبلوماسي ممكن لإلقناع حىت ال تتحول هذه الصعوبة
إىل استحالة .ولكي يكون حل الدولتني واقعا ملموسا ،فال
مناص من كسر دورة العنف ،وجيب على الطرفني أن يعقدا العزم
على تفادي األعمال االنفرادية اليت تقوض حل الدولتني ،وهو
ما نسمعه مرارا وتكرارا يف هذه القاعة.
وما تزال وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،اليت يزداد الطلب على خدماهتا،
تؤدي دورا أساسيا يف توفري اخلدمات األساسية لالجئني
الفلسطينيني ،وباعتبارها عنصرا أساسيا أيضا يف حتقيق التنمية
واألمن اإلقليميني على نطاق أوسع .ويثين الكرسي الرسويل
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على البلدان اليت زادت تربعاهتا لتمكني الوكالة من القيام بعملها روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون السياسية ،على
لضمان العيش الكرمي لالجئني ،وخاصة األطفال يف خميمات إحاطتها القيمة .كما نشيد بدور اجملتمع املدين يف الدفع حنو
التسوية العادلة والشاملة للنزاع يف الشرق األوسط.
الالجئني.
وتسبب احملاوالت الرامية إىل تغيري هوية القدس والوضع
الراهن الذي يتسم باهلشاشة أصال الضرر للسكان املقيمني
هناك ،وترتتب عنها آثار ضارة على السالم واالستقرار يف املنطقة
بأسرها .وكما ذكر ممثل املغرب ،أطلق البابا فرانسيس أثناء زيارته
األخرية إىل املغرب نداء مشرتكا مع جاللة امللك حممد السادس
عن أمهية احلفاظ على القدس الشريف بوصفها تراثا مشرتكا
للبشرية ،وال سيما بالنسبة ألتباع الديانات السماوية الثالث،
وبوصفها ملتقى ورمزا للتعايش السلمي ميكن فيه تعزيز احلوار
واالحرتام املتبادل .وأعربا عن أملها يف ضمان حرية الوصول
الكامل ألتباع الديانات السماوية الثالث وحقهم يف العبادة،
حىت يتسىن هلم أداء صلواهتم ورفع أكفهم تضرعا للرب خالق
اجلميع يف القدس/القدس الشريف ألجل مستقبل يعمه السالم
واألخوة يف كوكب األرض.
وأود أن أختتم مبقطع من رسالة الفصح اليت وجهها البابا
فرانسيس ألجل الشرق األوسط:
“عسى أن ينري عيد الفصح مجيع قادة مجيع
حكومات الشرق األوسط وشعوبه ،بدءا من اإلسرائيليني
والفلسطينيني ،وحيفزهم على ختفيف من شدة املعاناة
هذه ،فضال عن السعي إىل بناء مستقبل من السالم
واالستقرار”.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
تونس.
السيد بوقشة (تونس) :يسعدين يف البداية أن أعرب لكم
عن تقدير وفد بالدي حلسن إدارتكم ألعمال اجمللس خالل
شهر نيسان/أبريل .وال يفوتين أن أتوجه بالشكر إىل السيدة
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تنعقد هذه اجللسة يف وضع يتسم بالتوتر والتصعيد نتيجة
إمعان سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف التنصل من قرارات
الشرعية الدولية ،ويف تكريس سياسة األمر الواقع من خالل
توسيع أنشطتها االستيطانية يف الضفة الغربية ويف القدس
الشرقية ،وتصعيد ممارساهتا االستفزازية والعدوانية وانتهاكاهتا
واسعة النطاق واملمنهجة لكافة حقوق الفلسطينيني ومقدساهتم
وأراضيهم ومقدراهتم الوطنية ،باإلضافة إىل احلصار االقتصادي
اخلانق املفروض على قطاع غزة.
وجتدد تونس نداءها جمللس األمن واجملتمع الدويل عموما
لتحمل مسؤولياهتما كاملة والتحرك العاجل واجلدي إللزام
سلطة االحتالل باالمتثال لقرارات الشرعية الدولية ،وآخرها
قرار جملس األمن  )٢٠١٦( ٢٣٣٤القاضي بوقف االستيطان
وإهناء االحتالل .وهو حترك ال مناص منه لتحقيق تقدم يف حل
الصراع الفلسطيين  -اإلسرائيلي وفقا ملرجعيات القانون الدويل،
ومبادرة السالم العربية ،ومبدأ حل الدولتني ،مبا يضمن إقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة وذات سيادة على حدود  ٤حزيران/
يونيه  ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية ،والتوصل إىل حل
شاملة للقضية الفلسطينية لتحقيق االستقرار والسالم يف منطقة
الشرق األوسط.
لقد شدد القادة العرب يف بياهنم اخلتامي املنبثق عن اجتماع
جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ،املنعقد بتونس يف
 ٣١آذار/مارس  ،2019على املكانة املركزية للقضية الفلسطينية
يف العمل العريب املشرتك ،وعلى عزمهم مواصلة بذل اجلهود من
أجل إعادة إطالق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمين
حمدد .كما أكدوا أن حتقيق السالم واألمن واالستقرار يف منطقة
الشرق األوسط يرتكز باألساس على التسوية العادلة والشاملة
1912252

29/04/2019

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

S/PV.8517

األمم املتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ،ويف مقدمتها قرار جملس
األمن  .)1981( 497كما يشدد وفد بالدي ،انسجاماً مع
بيان القمة العربية يف تونس ،على أن شرعنة االحتالل هو هنج
مرفوض كلياً ،مع التأكيد على أن املوقف األمريكي األخري
من اجلوالن ال يغري شيئاً من الوضع القانوين للجوالن السوري
بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل يف عام  ،1967وليس له
أي أثر قانوين وال ينشئ أي حقوق وال ترتتب عنه أي التزامات.

للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع العريب اإلسرائيلي .وجدد القادة
تأكيدهم على رفض مجيع اخلطوات واإلجراءات األحادية اليت
تتخذها القوة القائمة باالحتالل لتغيري الوضع القانوين والتارخيي
يف القدس الشرقية .وطالبوا دول العامل بعدم االعرتاف بالقدس
عاصمة إلسرائيل وعدم نقل سفاراهتم إليها ،التزاماً بقراري جملس
األمن  )١٩٨٠( ٤٧٦و  )١٩٨٠( ٤٧٨هبذا اخلصوص .كما
جدد القادة رفضهم وإدانتهم ملا يسمى ب ـ ـ “قانون الدولة القومية
ختاماً ،يضم وفد بالدي صوته لإلمجاع الدويل حول ضرورة
اليهودية” ،باعتباره تكريساً للممارسات العنصرية وتنكراً حلقوق
التحرك العاجل للمجموعة الدولية ،وخاصة جملس األمن ،من
الشعب الفلسطيين ،وخاصة حقّه يف تقرير املصري.
ّ
أجل إحداث تغيري حقيقي يف التعامل مع القضية الفلسطينية
ودعا القادة العرب اجملتمع الدويل وجملس األمن إىل حتمل
مبا يسمح بفرص ج ّدية وذات مصداقية للتوصل إىل حل سلمي
مسؤولياهتما يف توفري احلماية الالزمة للشعب الفلسطيين .كما
وعادل وشامل ،وفق رؤية الدولتنيُ ،ي ّكن من حتقيق السالم
جددوا التزامهم بتوفري الدعم املايل مليزانية دولة فلسطني مبا
واألمن واالستقرار لكافة شعوب املنطقة.
ّ
ميكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات االقتصادية واملالية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
التعسفية لسلطة
اليت تتعرض هلا ،ال سيما يف ظل اإلجراءات ّ
االحتالل ،جمددين الدعوة للمجتمع الدويل من أجل مواصلة العراق.
السيد مرزوق (العراق) :أتقدم ،يف البداية ،جبزيل الشكر
دعم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الشرق األدىن (األونروا) مبا ّ
ميكنها من تقدمي اخلدمات للسيدة روزماري ديكارلو وكيلة األمني العام على إحاطتها
اإلعالمية.
األساسية لالجئني الفلسطينيني.
وأؤكد دعم بالدي الكامل للجهود اليت تبذهلا األمم
املتحدة من أجل حتقيق السالم .كما يُدين وفد بالدي بأشد
العبارات مجيع اهلجمات اإلرهابية يف كل من نيوزيلندا وسري
النكا وبوركينا فاسو والواليات املتحدة األمريكية ،ونتق ّدم
بتعازينا احلارة لذوي الضحايا.

مساع ج ّدية من أجل
وتُعرب تونس عن مساندهتا ألي ٍ
إحياء عملية السالم وعودة املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين
واإلسرائيلي على أساس املرجعيات الدولية املتفق عليها وقرارات
مؤمتر مدريد للسالم ومبادرة السالم العربية ،وذلك وفق جدول
زمين حمدد يتم خالله االتفاق على قضايا احلل النهائي بضمانات
دولية ،مبا يف ذلك مسألة القدس .كما يؤّكد وفد بالدي على أن
نوجه حتية إىل الشعب الفلسطيين على صموده
بدايةّ ،
أي مساع أو مبادرات لتسوية النزاع ال تأخذ املرجعيات سالفة
حتمل األزمات اإلنسانية واالقتصادية والسياسية
وعزمه على ّ
الذكر ورؤية الدولتني كركيزة هلا سيكون مصريها اإلخفاق يف الشديدة اليت يعاين منها ،وحنرتم متاماً سياسة السلطة الفلسطينية
حتقيق أي تقدم يف مسار التسوية.
وهننئهم مبناسبة تشكيل احلكومة اجلديدة.
جتدد تونس التأكيد على عدم شرعية االعرتاف بسيادة
منذ أن مت اإلعالن عن البدء يف وضع خطة للسالم يف
إسرائيل على اجلوالن السوري احملتل وخمالفة هذا اإلجراء مليثاق
يسمى بصفقة القرن ،ارتكبت السلطة
الشرق األوسط ،أو ما ّ
1912252

53/82

S/PV.8517

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

القائمة باالحتالل قائمة طويلة من االنتهاكات وبشكل صارخ
هبدف تغيري الوضع القانوين والدميوغرايف يف األراضي احملتلة من
خالل االستمرار يف بناء املستوطنات غري القانونية وإهناء الوجود
الدويل املؤقت يف اخلليل وجتميد جزء من عائدات الضرائب
الفلسطينية ،وغريها من القرارات غري القانونية الباطلة واملخالفة
للقرارات الدولية واليت من املمكن أن تسبب تداعيات خطرية
جتر املنطقة إىل ما ال ُيمد عقباه.
قد ّ

29/04/2019

يف اخلتام ،جندد دعوتنا للمجتمع الدويل للوفاء بالتزاماته
واختاذ ما يلزم من تدابري والعمل على إحياء حمادثات السالم
من أجل حتقيق سالم عادل وشامل استناداً إىل قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة .كما ندعو الدول اليت مل تعرتف بفلسطني
إىل املسارعة باالعرتاف بالدولة الفلسطينية ،مما سيعطي دعماً
للقوى الفلسطينية الساعية ّ
حلل سياسي لقضيتها بدالً من
احلل العسكري ،عوضاً عن االنتظار حىت تقوم السلطة القائمة
بضم أجزاء أخرى من الضفة الغربية.
باالحتالل ّ

لذا ،يتوجب علينا ،حنن الدول اليت حترص على حتقيق السالم
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
واخلروج السريع من دائرة الرتقّب واالنتظار إلطالق صفقة القرن،
العمل على تعميق اجلبهة الدولية املناهضة للقرارات األحادية قطر.
اجلانب اليت تُكرس االحتالل ورفع احلصانة املمنوحة إلسرائيل
السيدة آل ثاني (قطر) :أود أن أعرب لكم ،سيدي
وإجبارها على تنفيذ واحرتام االتفاقات والقرارات الدولية.
الرئيس ،عن تقديرنا جلهودكم احلثيثة خالل توليكم رئاسة جملس
ال يعرتف العراق بأي ّ
حل يتناقض بشكل واضح وصريح األمن هلذا الشهر .وأشكر السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة
مع الشرعية الدولية وقرارهتا ومع القانون الدويل ،وال يعرتف هبا األمني العام للشؤون السياسية ،على إحاطتها صباح اليوم،
كمرجعيات لعملية السالم .وجندد هنا رفضنا لكافة االنتهاكات وكذلك الشكر موصول للسيدة ندى جمدالين والسيد جدعون
اليت تقوم هبا إسرائيل  -السلطة القائمة باالحتالل  -لألماكن برومربغ على إحاطتهما املشرتكة.
املقدسة اإلسالمية واملسيحية ،وخاصة احملاوالت الرامية إىل
تواجه منطقة الشرق األوسط العديد من التهديدات للسلم
تغيري الوضع التارخيي والقانوين القائم يف املسجد األقصى املبارك واألمن الدوليني ،إال أن القضية الفلسطينية تُع ّد التحدي األكرب.
وتقسيمه زمانياً ومكانياً .وهنا ،حييي العراق مبادرة “نداء القدس” ولقد أصبح من املسلّم به أن احلل العادل والشامل واملستدام
اليت أطلقها امللك حممد السادس ،عاهل املغرب ،وقداسة البابا لقضية الشرق األوسط هو ّ
احلل املستند على إقامة الدولتني،
فرانسيس للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش فلسطني وإسرائيل ،اللتني تعيشان بسالم وأمن جنباً إىل جنب،
املشرتك واالحرتام املتبادل للرتاث اإلنساين“ ،القدس جتمع وال وهو ما يستوجب إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود
فرق” ،وعلينا أن نعمل معاً لتبقى القدس عنواناً للسالم.
تُ ّ
عام  ،١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية ،ومبا يتوافق مع قرارات
ضم اجلوالن السوري جملس األمن ذات الصلة ومبادرة السالم العربية وإهناء االحتالل
وبالنسبة إلعالن الواليات املتحدة ّ
احملتل حتت سيادة إسرائيل ،يأسف العراق هلذا القرار .ونؤكد اإلسرائيلي لألراضي العربية احملتلة ،مبا فيها اجلوالن السوري
على حق سورية يف استعادة كامل اجلوالن العريب السوري ،واألراضي اللبنانية احملتلة.
استناداً إىل قرارات الشرعية الدولية ،ونرفض القرارات اليت من
وجتدد دولة قطر تأكيدها على موقفها املبدئي الثابت
شأهنا تكريس سلطة احتالل إسرائيل للجوالن العريب السوري أو بأن هضبة اجلوالن أرض عربية حمتلة وأ ّن فرض إسرائيل قوانينها
ألي أرض عربية حمتلة أخرى.
وواليتها وإدارهتا على اجلوالن يُعد باط ً
ال والغياً ودون أي أثر
54/82

1912252

29/04/2019

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

S/PV.8517

قانوين .كما ترفض دولة قطر أي حماوالت للمساس بالوضع الشرعية واملعرتف هبا دوليا وفق قرارات جملس األمن ،ودعمها
القائم ملدينة القدس ،وخاصة املسجد األقصى الشريف الذي جلهود مبعوث األمم املتحدة غسان سالمة ،للتوصل إىل حل
يتعرض حملاوالت متواصلة القتحامه من قبل قوات االحتالل سياسي عادل للشعب اللييب الشقيق.
اإلسرائيلي ،األمر الذي يع ّد خرقاً واضحاً لالتفاقيات والشرعية
ميثل استمرار احلصار اجلائر املفروض على دولة قطر،
الدولية.
منذ ما يقارب السنتني ،انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة
تواصل دولة قطر العمل ،بالتنسيق مع األمم املتحدة
واألطراف املعنية ،للتهدئة وتوفري البيئة املواتية لفرص الدفع بعملية
السالم والتخفيف من الوضع اإلنساين للفلسطينيني ،وال سيما
قاس .ويف هذا اإلطار ،أمر
يف قطاع غزة الذي يعاين من حصا ٍر ٍ
حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين ،أمري دولة
قطر ،مبساعدات عاجلة بقيمة  ١٥٠مليون دوالر للتصدي
للحالة اإلنسانية الصعبة .وسامهت املساعدات القطرية يف تأمني
الوقود الالزم لتوليد الكهرباء خالل الفرتة املاضية.

ومبادئ العالقات الودية بني الدول ،اليت تلزم الدول باالمتناع
عن تأجيج النزاعات وحل اخلالفات باحلوار والوسائل السلمية.
ويف ظل التوترات اليت تشهدها منطقتنا ،فإن هذه األزمة املفتعلة
واملكشوفة األهداف ال تضر فقط بدولة قطر ومنطقة اخلليج
العريب البالغة احليوية للعامل ،وإمنا ختلق سابقة خطرية يف العالقات
الدولية ،من خالل شرعنة اإلجراءات غري القانونية وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،وتقوض جهود جملسكم املوقر يف جمال حفظ
السلم واألمن الدوليني.

لقد أثبتت األزمة اخلليجية سالمة املوقف القانوين لدولة
قطر ،املتمثل باحلكم الصادر من حمكمة العدل الدولية يف شهر
متوز/يوليه  ،2018الذي أوضح جبالء حرص دولة قطر على
اللجوء إىل اآلليات اليت يوفرها القانون الدويل لتسوية النزاعات.

كان موقف دولة قطر ،وال يزال ،يؤكد على أن إهناء األزمة
السورية لن يتحقق إال من خالل التوصل إىل احلل السياسي
الذي يليب تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه ،وفق بيان
جينيف ( ،S/2012/522املرفق) وقرارات جملس األمن ،مبا فيها
القرار  ،)2015( 2254ومبا حيفظ وحدة سورية الوطنية
لقد كشفت قرابة العامني من احلصار واحلملة الظاملة
واإلقليمية وسيادهتا واستقالهلا .وستواصل دولة قطر التعاون مع املغرضة ضد دولة قطر املكانة املرموقة لدولة قطر على املستوى
األمم املتحدة وشركائنا الدوليني لتحقيق احلل السياسي املستند الدويل ،وإسهاماهتا القيمة يف تعزيز التعاون الدويل حيال احرتام
إىل املرجعيات األممية والقانونية.
القانون الدويل وصون السلم واألمن الدوليني .وهو ما يدعونا
تتابع دولة قطر ببالغ القلق التصعيد العسكري يف غرب ملواصلة هذا النهج الذي حيظى بتقدير األمم املتحدة والعامل.
ليبيا ،والذي جاء قبيل انعقاد املؤمتر الوطين اللييب اجلامع ،مما ويف هذا اإلطار ،جندد دعمنا وتقديرنا للوساطة املخلصة حلضرة
ينذر بتقويض مسار احلل السياسي الذي ترعاه األمم املتحدة .صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،أمري دولة
إن دقة الوضع الذي متر به ليبيا نتيجة للتصعيد اخلطري واهلجوم الكويت الشقيقة .ونعرب عن تقديرنا للدول الصديقة اليت
على طرابلس ،وانعكاس ذلك على وحدة ليبيا ومستقبل احلل ساندت هذه الوساطة.
السياسي ،يستوجب من جملس األمن اختاذ إجراءات حامسة
وختاما ،نؤكد مواصلة جهودنا لنزع فتيل األزمات يف
لردع املسؤولني عن هذا التصعيد وتنفيذ قرارات جملسكم املوقر .املنطقة ،وحتقيق السالم الدائم والشامل فيها.
وتعرب دولة قطر عن دعمها الكامل حلكومة الوفاق الوطين
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل للسعي من أجل حتقيق السالم .وعلينا أن نتجنب اختاذ تدابري
أحادية أو تعسفية أو استفزازية ،ال تؤدي إال إىل تشجيع
مجهورية فنزويال البوليفارية.
السيد مونكادا (مجهورية فنزويال البوليفارية) (تكلم إسرائيل على مواصلة سياساهتا وممارساهتا غري القانونية يف
باإلسبانية) :تتشرف مجهورية فنزويال البوليفارية أن تتكلم بالنيابة األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية.
وال تزال احلركة تشعر بالقلق إزاء احلالة يف قطاع غزة،
عن  120دولة عضوا يف حركة بلدان عدم االحنياز.
تغتنم احلركة هذه الفرصة لتؤكد من جديد تضامنها مع البالغة اخلطورة بشكل خاص على الصعيد اإلنساين واملستمرة
الشعب الفلسطيين وحقوقه غري القابلة للتصرف وقضيته العادلة يف التدهور يوما بعد يوم .لذا ،فإننا ندعو إىل الرفع الكامل
يف وقت متر فيه احلالة على أرض الواقع يف األرض الفلسطينية للحصار اإلسرائيلي ،الذي ال يزال يسبب معاناة إنسانية
احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،مبنعطف حاسم وال ميكن حتمله .واجتماعية واقتصادية يعجز عنها الوصف ألكثر من مليوين
فلسطيين من األطفال والنساء والرجال يف غزة.
يتحمل جملس األمن املسؤولية عن ضمان صون السلم
جيب أن تعاجل تلك األزمة بصورة شاملة ووفقا للقانون
واألمن الدوليني .وجيب أن تفي اهليئة بالتزاماهتا ،على النحو
املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة ،وأن تعمل على تنفيذ الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
قراراهتا اليت تشكل األساس للتوصل إىل حل سلمي وعادل ودائم حلقوق اإلنسان ومجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،يف
للنزاع ،وامللزمة قانونا جلميع الدول األعضاء .وهلذا السبب نشعر سياق احتالل إسرائيل األجنيب املستمر العدائي وغري املشروع
بالقلق إزاء حقيقة أن جملس األمن مل يتمكن من الوفاء بواليته لألراضي الفلسطينية منذ عام  ،1967ووفقا جلميع الدعوات
بسبب استخدام حق النقض من جانب أحد أعضائه الدائمني .املنادية بإهناء احتالل دام ألكثر من نصف قرن.
ونظرا لتخلي إسرائيل عن التزاماهتا بوصفها السلطة
وال تزال احلركة ترى أن القرار  )2016( 2334يوفر
السبيل الوحيد املمكن لتحقيق السالم ،من خالل حتديد القائمة باالحتالل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني
متطلبات حتقيق تسوية عادلة على أساس حل الدولتني ،مع الفلسطينيني ،تدعو احلركة اجملتمع الدويل لكفالة محاية املدنيني
مراعاة املرجعيات اليت أقرها اجملتمع الدويل تارخييا ،وفقا لقرارات الفلسطينيني يف قطاع غزة وبقية األراضي احملتلة ،وذلك من أجل
األمم املتحدة ،ومبادئ مدريد ،مبا فيها مبدأ األرض مقابل التخفيف من حالة انعدام األمن احلرجة اليت يعانيها سكان
السالم ،ومبادرة السالم العربية ،وخريطة الطريق اليت وضعتها األرض احملتلة ومنع وقوع املزيد من اخلسائر يف أرواح األبرياء.
اجملموعة الرباعية .ينبغي لذلك أن ميكن الشعب الفلسطيين من ميكن لعدم القيام بذلك أن يفاقم احلالة وأن يؤدي إىل خسائر
التمتع حبقوقه غري القابلة للتصرف .لذا ،فإننا ندعو إىل تنفيذ مأساوية ملزيد من أرواح املدنيني.
وتعرب احلركة عن سخطها إلفالت إسرائيل من العقاب
القرار واحرتامه من جانب السلطة القائمة باالحتالل.
ونصر على احرتام مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة على مجيع االنتهاكات اليت ارتكبتها ،واليت ميكن اعتبار كثري منها
وتنفيذها .ومن الضروري اختاذ إجراءات فورية لتصحيح احلالة جرائم حرب .ويؤدي غياب العدالة إىل ارتكاب جرائم جديدة
الراهنة على أرض الواقع ،واحلد من التوترات ،وهتيئة بيئة مواتية ويزيد من زعزعة استقرار احلالة على أرض الواقع ،مما يقلل من
فرص السالم،كما هو مبني يف التقرير ( )A/HRC/40/74الصادر
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ويف اخلتام ،ندعو اجملتمع الدويل إىل التقيد بالقانون الدويل
عن جلنة التحقيق املستقلة اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان
للتحقيق يف االحتجاجات اليت شهدهتا غزة يف عام  .2018والقضية الفلسطينية يف جهد منسق هبدف إهناء هذا الظلم.
وهلذا ،فإننا ندعو إىل إجراءات دولية ،وخاصة من جانب جملس
وحنن نؤكد من جديد التزامنا بالتوصل إىل حل عادل ودائم
األمن ،إلهناء االنتهاكات املنهجية للسلطة القائمة باالحتالل وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية ،مبا يف ذلك ملعاناة الالجئني
ضد املدنيني الفلسطينيني يف أرضهم احملتلة وحتميلها املسؤولية الفلسطينيني .ونعرب أيضا عن دعمنا للشعب الفلسطيين البطل
عن جرائمها .وجيب أن تتقيد إسرائيل بالتزاماهتا ومسؤولياهتا يف كفاحه من أجل التمتع حبقوقه غري القابلة للتصرف وحتقيق
مبوجب القانون الدويل.
تطلعاته الوطنية املشروعة ،مبا يف ذلك احلق يف تقرير املصري واحلرية

وفيما يتعلق باجلوالن السوري احملتل ،تؤكد احلركة أن أي واالستقالل يف دولة فلسطني ،وعاصمتها القدس الشرقية.
تدابري أو إجراءات تتخذها سلطة إسرائيل القائمة باالحتالل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أو اختذهتا  -مثل القرار غري القانوين الصادر يف  14كانون أوروغواي.
األول/ديسمرب  ،1981الرامي إىل تغيري الوضع القانوين والطابع
السيد بيرموديس ألفاريس (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية):
العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي للجوالن السوري
تويل أوروغواي أمهية كبرية للمسائل املختلفة املتعلقة مبنطقة
احملتل ،وكذلك تدابري إسرائيل الرامية إىل تنفيذ واليتها القضائية
الشرق األوسط املدرجة على جدول أعمال جملس األمن ،واليت
واإلدارية يف هذه املنطقة ،مبا يف ذلك حماولة ممارسة السيادة عليه
دائما ما تكون معقدة ومتعددة األبعاد.
من خالل الدعوة إىل إجراء انتخابات حملية يف أربع بلدات
ونود أن نشكر وكيلة األمني العام إلدارة الشؤون السياسية
سورية  -الغية وباطلة وليس هلا أي أثر قانوين.
وبناء السالم ،السيدة روزماري ديكارلو ،على إحاطتها الزاخرة
وبناء على ذلك ،ومتشيا مع موقفنا املبدئي ،نطالب مرة
باملعلومات ،وكذلك املديرين املشاركني ملنظمة إيكوبيس الشرق
أخرى أن متتثل إسرائيل للقرار  )1981( 497واالنسحاب
األوسط ،السيد جدعون برومربغ والسيدة ندى جمدالين ،على
الكامل من اجلوالن السوري احملتل إىل حدود حزيران/يونيه
إحاطتيهما .ونود أيضا أن نشكر املنسق اخلاص لألمم املتحدة
 ،1967وفقا للقرارين  )1967( 242و .)1973( 338
لعملية السالم يف الشرق األوسط ،السيد نيكوالي مالدينوف،
كما ندين اإلعالن األحادي اجلانب للواليات املتحدة بشأن
على جهوده املستمرة وعمله املتفاين وهو ما تؤيده أوروغواي
االعرتاف مبرتفعات اجلوالن كجزء من إسرائيل وندعو جملس
تأييدا تاما.
األمن إىل رفض هذا العمل االستفزازي.
التقرير الفصلي التاسع لألمني العام ( )S/2019/251عن
وفيما خيص لبنان ،نؤكد من جديد ضرورة انسحاب
تنفيذ قرار جملس األمن  - )2016( 2334وهو التقرير الثاين
إسرائيل من مجيع األراضي اللبنانية ،مبا فيها مناطق مزارع شبعا
الذي قدم خطيا يف الشكل الدائم الذي طلبه بلدي حينما أخذ
وتالل كفر شوبا واجلزء اللبناين من قرية الغجر حىت اخلط
الكلمة يف السابق يف اجمللس  -قدم الشهر املاضي توقعات خميبة
األزرق .كما حنث إسرائيل على وقف انتهاكاهتا لسالمة لبنان
لآلمال من حيث أننا مل نر حتسينات منذ كانون األول/ديسمرب
اإلقليمية وسيادهتا ،وفقا للقرارات الدولية ،وال سيما القرار
 .٢٠١٦والتدابري اإلجيابية القليلة اليت اعتمدت مل تتمكن من
.)2006( 1701
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عكس االجتاهات السلبية على أرض الواقع ،مما أدى إىل جعل الفلسطينيني ،فضال عن االستخدام املفرط للقوة اإلسرائيلية ردا
إمكانية حتقيق احلل القائم على وجود دولتني معرضا للخطر على ذلك .إننا نرفض رفضا قاطعا التحريض على كافة أعمال
العنف ومتجيدها.
الشديد.
إننا نقر مرة أخرى باإلسهام احملتمل للمبادرات املتعددة
األطراف واإلقليمية واألحادية اجلانب  -سواء تلك اجلارية أو
تلك اليت تتبلور  -لكن من الواضح أننا ما زلنا بعيدين عن
حتقيق حل لصراع استمر بالفعل أكثر من سبعة عقود .واحلل
القائم على وجود دولتني ال يزال اخليار الوحيد؛ وليست هناك
خطة بديلة ميكن أن حتل حمله .حتتفظ أوروغواي بعالقات قوية
مع كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطني .ونؤكد مرة أخرى على
حق إسرائيل وفلسطني يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة
معرتف هبا ،يف أجواء من التعاون املتجدد ختلو من أي هتديد أو
أعمال قد تنتهك السالم.
وال بد لنا من العودة يف أقرب وقت ممكن إىل طاولة
املفاوضات املباشرة اليت ميكن أن حتدد مجيع املسائل املعلقة.
سيكون ذلك صعباً ،لكن االستمرار يف حالة الشلل والركود اليت
نشهدها حاليًا سيكون أسوأ .ولتحقيق ذلك اهلدف ،جيب علينا
عكس مسار االجتاهات السلبية احلالية يف امليدان واليت فصلت
على حنو واضح يف أحدث تقرير للمنسق اخلاص مالدينوف،
ألنه سيكون من الصعب للغاية ،إن مل يكن من املستحيل ،أن
توحد فلسطني أراض دولتها.

لكل هذه األسباب ،نود مرة أخرى أن نطلب من الطرفني
اعتماد تدابري وإظهار بوادر حسنة تزيل تدرجيياً وختفف من
حدة التوترات ،وهذا هو السبيل الوحيد للتوصل إىل حل هنائي
للصراع على املدى املتوسط والطويل وإحالل سالم عادل ودائم
هلذا اخلالف طويل األمد.
يف تشرين األول/أكتوبر املاضي ،قدمت أوروغواي جمموعة
من  10تدابري يف ذلك الصدد ،نود أن نكررها اليوم ،مبا يف
ذلك وضع هناية إلطالق الصواريخ اجلاهزة واحمللية الصنع من
غزة ووقف مجيع األعمال اليت ميكن أن تصنف على أهنا إرهابية؛
واالمتناع عن القمع غري املتناسب للمظاهرات يف غزة؛ ووقف
سياسة االستيطان يف األراضي احملتلة؛ وتعليق أوامر هدم املنازل
الفلسطينية؛ واالعرتاف الكامل بدولة إسرائيل؛ وإعادة السجناء
أو جثامينهم ،كحد أدىن إلظهار اإلنسانية يف النزاع؛ وتعزيز
اتفاقات املصاحلة بني فتح ومحاس لتعزيز الوحدة الفلسطينية
واحلوار الفلسطيين؛ والعمل على حتقيق اإلمكانات االقتصادية
للمنطقة واخليارات املتاحة للتعاون .جيب أن تكون التجربة اليت
أظهرها اليوم ممثال منظمة إيكوبيس الشرق األوسط منوذجا
حيتذى به لذلك.
قبل سبعني عاما ،اختذت اجلمعية العامة القرار ( ١٨١د-
 .)2وبفضل الزخم الذي حققه هذا اإلجراء القانوين الدويل
الذي اختذته املنظمة ،واصلت إسرائيل وفلسطني تعزيز هويتهما
وحقوقهما والتزاماهتما كدولتني وكيانني قانونيني معرتف هبما.
كما كان احلال قبل  70عا ًما ،عندما كان اجملتمع الدويل
مستجيبًا وحريصا على إجياد حل ،فإنه ال يزال مستع ًدا وآمال.

إن زيادة تطوير وبناء املستوطنات يف الضفة الغربية والقدس
الشرقية واملوافقة على إقامتها ،فض ً
ال عن التدابري غري القانونية
اليت تدعمها ،أمر مثري للقلق البالغ .وطرد األسر الفلسطينية
واستمرار هدم ومصادرة ممتلكاهتا يفاقم ذلك السيناريو،
بينما يزيد من تأجيج آفاق وخطر خطط ضم األراضي يف
املستقبل .وندين أعمال العنف واإلرهاب اجلديدة ضد املدنيني
اإلسرائيليني ،مبا يف ذلك إطالق الصواريخ واألجهزة املتفجرة من
إن النتائج اإلجيابية ال حيققها القادة الذين يتخذون
غزة ،والزيادة يف العنف الذي ميارسه املستوطنون ضد املدنيني اإلجراءات دون النظر يف العواقب املرتتبة عليها ،يف حني
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يدعمها اجملتمع الدويل ويشجعها حبسن نية .لقد حان الوقت
للتخلي عن الكراهية والعقلية املتحجرة واإلحباط .إن أي كسب
ألراض أو ممارسة لسيادة يساء فهمها ال طائل منهما إن كان
ذلك على حساب السالم وإن كان يطيل أمد معاناة الشعوب
اليت تعيش يف تلك املنطقة.

يف البداية ،أود أن أهنئ أملانيا وفرنسا على رئاستهما
املشرتكة الناجحة واملبتكرة جمللس األمن خالل الشهرين املاضيني.
وأود أيضا أن أشكر وكيلة األمني العام للشؤون السياسية وبناء
السالم ،السيدة روزماري ديكارلو ،ومقدمي اإلحاطات اآلخرين
على إحاطتهم املثرية لالهتمام والشاملة هذا الصباح.

وقبل أن أختتم بياين ،أود أن أتطرق بإجياز إىل احلالة يف
اليمن وسورية وليبيا بسبب موقعها اجلغرايف.

وأود أن أدين بشدة ،باسم منظمة التعاون اإلسالمي،
اهلجمات األخرية اليت وقعت ضد مصلني ينتمون للديانات
اإلبراهيمية الثالث يف نيوزيلندا وسري النكا ،ويف خالل اليومني
املاضيني ،على معبد يهودي يف سان دييغو وكنيسة بروتستانتية
يف بوركينا فاسو ،مما يربهن على ضرورة تشجيع املزيد من التسامح
فيما بني مجيع اجملتمعات واألديان .ننعي اخلسائر الفادحة يف
أرواح األبرياء.

األزمة اإلنسانية يف اليمن ال تظهر عليها أي بوادر للتحسن.
وعلى الرغم من أن اتفاق ستوكهومل مثل منارة لألمل يف الصراع
الدموي والطويل ،جيب على األطراف أن حترتم ما مت االتفاق
عليه وتتفادي اإلجراءات اليت من شأهنا أن تضر باملدنيني يف
امليدان وتنطوي على خطر زيادة انتشار اجملاعة وتفشي الكولريا
ومن الواضح أن احلالة على أرض الواقع يف األراضي
وغريها من األزمات .اهلجوم الذي وقع هذا الشهر على مدرسة
الفلسطينية هشة وال ميكن أن يستمر جتاهلها .أدى الصراع
يف صنعاء مثال آخر على حمنة ماليني اليمنيني كل يوم.
ويف سورية ،نؤيد جهود املبعوث اخلاص غري بيدرسن إىل زعزعة االستقرار يف الشرق األوسط بشكل خطري ،مما مهد
للمضي قدما بعملية السالم وإدماج جلنة دستورية متوازنة تتمتع الطريق أمام اجلماعات املتطرفة لنشر رسائل اإلرهاب والعنف.
وجيب على اجملتمع الدويل اختاذ تدابري عملية وموحدة إلنقاذ
باملصداقية يف املستقبل ،متشيا مع القرار .)٢٠١٥( ٢٢٥٤
آفاق السالم واحلل القائم على وجود دولتني ،الذي اتفقنا مجيعا
وأخريا ،التصعيد العسكري األخري يف ليبيا ،بتشجيع من
عليه.
دعم بعض أعضاء اجمللس واجلهات الفاعلة اهلامة يف املنطقة
إن منظمة التعاون اإلسالمي ملتزمة بالتوصل إىل نتيجة
ألحد األطراف  -وهو طرف ال حيرتم االتفاقات الدولية امللزمة
 يعرض للخطر حكومة الوفاق الوطين اليت تدعمها األمم حتقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ،على أساس حدود حزيران/يونيه  ،١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقا للقرارات ذات
املتحدة ويدفع البلد حنو حرب أهلية أخرى.
الصلة ،ومبادرة السالم العربية ومبادئ مدريد .ومن أجل التوصل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
إىل حل عادل ،تعيش فيه فلسطني وإسرائيل جنبا إىل جنب يف
اإلمارات العربية املتحدة.
سالم وأمن واعرتاف متبادل ،تدعو منظمة التعاون اإلسالمي
السيدة نسيبة (اإلمارات العربية املتحدة) (تكلمت جملس األمن والدول األعضاء إىل اختاذ اخلطوات التالية على
باإلنكليزية) :يشرفين أن أديل هبذا البيان بالنيابة عن الدول سبيل األولوية.
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
أوال ،جيب اإلسراع مبعاجلة احلالة اإلنسانية املرتدية يف
األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية .إن مناقشة
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اليوم تربز استمرار األزمة اإلنسانية والسياسية واالقتصادية يف
األراضي الفلسطينية ،بينما تثري التقارير األخرية عن األوضاع
اخلطرية يف قطاع غزة القلق الشديد .ومن واجب اجملتمع الدويل
أن يعمل من أجل جتنب وقوع كارثة إنسانية.
إن إغالق إسرائيل شبه الكامل لقطاع غزة ال يزال يلحق
الضرر بنحو مليوين فلسطيين يعيشون على أرض مساحتها
 11x41كيلومرتا .وألكثر من عقد من الزمن ،واصلت إسرائيل
تعميم حظر السفر ،وحدت من السفر إال يف احلاالت اإلنسانية
االستثنائية .والنتيجة هي أن السفر خارج غزة تبلغ نسبته اليوم
حوايل  ١يف املائة من مستواه منذ  20سنة مضت .وحىت
يف تلك احلاالت اإلنسانية االستثنائية ،مبا يف ذلك تلك اليت
تشمل املرضى ،كثريا ما تكون هناك صعوبات يف احلصول على
تصاريح السفر.
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صندوق هبات لالجئني الفلسطينيني ،األمر الذي سيعزز املركز
املايل لألونروا ،وميكنها من تقدمي اإلغاثة اإلنسانية والتعليمية
واخلدمات الصحية لالجئني الفلسطينيني على حنو مستدام.
ومع ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من التعبئة بالفعل لتزويد
األونروا بالتمويل الكايف الذي ميكن التنبؤ به واملستدام .وتدعو
منظمة املؤمتر اإلسالمي ملواصلة الدعم السخي املقدم من الدول
األعضاء هلذا الغرض.
ثانيا ،جيب علينا مجيعا بشكل مجاعي دفع الزخم الدويل
لكسر اجلمود يف العملية السياسية .إن للمجتمع الدويل وجملس
األمن دورا حامسا يف التوصل إىل حل عادل وشامل للنزاع.
وال بد لنا من تكثيف جهودنا الرامية إىل بدء مفاوضات ذات
مصداقية بشأن مجيع مسائل الوضع النهائي لعملية السالم يف
الشرق األوسط ،وفقا للشروط املرجعية املقررة .ويف هذا الصدد،
تؤكد املنظمة جمددا أن احلل العملي الوحيد للنزاع هو احلل القائم
على وجود دولتني .وتؤكد منظمة املؤمتر اإلسالمي من جديد أن
احلفاظ على آفاق السالم يتطلب وقف التدابري االنفرادية اليت
تقوض السالم واألمن .وهلذه الغاية ،جيب أن توقف إسرائيل
أنشطتها االستيطانية غري القانونية ،وفقا لقرار جملس األمن
 ،)٢٠١٦(٢٣٣٤ألهنا تشكل عائقا كبريا أمام احلل القائم
على وجود دولتني.

وهناك أيضا قيود صارمة مفروضة على دخول البضائع
إىل غزة وخروجها منها ،مع عواقب كبرية فيما يتعلق حبصول
الفلسطينيني على اخلدمات األساسية .وكثريا ما تؤثر إمدادات
الكهرباء احملدودة يف إمدادات املياه احمللية ،وخدمات معاجلة
مياه الصرف الصحي ،وعمليات املستشفيات ،كما مسعنا يف
اإلحاطة اإلعالمية هذا الصباح .وأدى النقص يف الوقود إىل
إغالق جزئي لعدد من املستشفيات لفرتات طويلة .ومعدل
ونكرر اإلعراب عن قلقنا البالغ إزاء السيطرة والقيود
البطالة يف غزة اليوم يزيد بكثري عن  ٥٠يف املائة ،وهو حىت أعلى اإلسرائيلية املفروضة على الوصول إىل األماكن املقدسة
من ذلك بالنسبة للنساء والشباب ،يف حني يعتمد  ٨٠يف املائة اإلسالمية واملسيحية .وعالوة على ذلك ،فإن أي حماوالت غري
من السكان على املعونة اإلنسانية األساسية.
مشروعة لتغيري الوضع القانوين للقدس هتدد األمن الدويل بصورة
ولذلك ،جيب أن نعمل على دعم وكالة األمم املتحدة خطرية وجيب أن تتوقف .وتشدد منظمة املؤمتر اإلسالمي على
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن أنه جيب احرتام توافق اآلراء الدويل وإنفاذ االتفاقات اليت يرتكز
(األونروا) ،اليت تقدم املعونة إىل معظم السكان يف غزة ،والالجئني عليها النظام الدويل .إن ميثاق األمم املتحدة ينطبق على اجلميع
احملتاجني يف مجيع أحناء املنطقة .وكما مسعنا ،يف الدورة السادسة دون استثناء.
واألربعني جمللس وزراء اخلارجية ،الذي عقد يف اإلمارات العربية
ونؤكد من جديد أن اجلهود اليت نبذهلا لتحقيق السالم
املتحدة يف آذار/مارس ،أعلنت منظمة املؤمتر اإلسالمي إنشاء واألمن الدوليني لن تنجح دون إهناء االحتالل اإلسرائيلي
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لألراضي الفلسطينية والعربية .ويف هذا الصدد ،تؤكد املنظمة
جمددا أن اعرتاف الواليات املتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على
اجلوالن السوري احملتل ال يغري الوضع القانوين ملرتفعات اجلوالن
السورية مبوجب القانون الدويل.
وأخريا ،جيب أن نقدم املساعدة والدعم الالزمني
للفلسطينيني من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
متشيا مع أهداف التنمية املستدامة ،اليت التزمنا هبا مجيعا .وعلى
اجملتمع الدويل أن يكفل عدم ختلف الفلسطينيون عن الركب،
ومتكنهم من بناء اقتصاد وطين يقوم على االكتفاء الذايت.
ويف اخلتام ،نؤكد أن منظمة املؤمتر اإلسالمي لن تدخر
جهدا لتعزيز السلم واألمن الدوليني من خالل تعزيز احلل القائم
على وجود دولتني حيث تعيش فلسطني وإسرائيل جنبا إىل
جنب يف تفاهم وسالم ورخاء.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية):أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ليختنشتاين.
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وفيما يتعلق بالتطورات األخرية بشأن اجلوالن تؤكد
ليختنشتاين أن حظر ضم األراضي ميثل حجر الزاوية يف النظام
الدويل القائم على القواعد .إن ضم األراضي نتيجة أي استخدام
للقوة يتناىف مع القواعد املستقرة للقانون الدويل .والضم يرقى
أيضا إىل عمل عدواين  -أسوأ شكل من أشكال االستخدام
غري املشروع للقوة  -اليت ال حيظرها القانون الدويل فحسب ،بل
جيعلها أيضا موضع املساءلة اجلنائية الفردية ،مبا يف ذلك مبوجب
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
لقد صادف الشهر املاضي الذكرى السنوية الثامنة لبداية
وجرح
النزاع يف سورية .لقد قتل مئات اآلالف من السكان ُ
وشرد كثريون آخرون .لقد عاىن البلد من الدمار الواسع النطاق.
ُ
وهناك جيل كامل من األطفال الذين مل يعرفوا احلياة دون
حرب .وتزعزع استقرار املنطقة بأسرها جراء نزاع مسلح شكلته
جهات فاعلة خارجية .وفشل جملس األمن يف مهمة معاجلة
األزمة واملعاناة اإلنسانية بأي طريقة جمدية .لقد مورس حق
النقض ست مرات بصورة فردية وست مرات بصورة مزدوجة،
بتكلفة بشرية باهظة ،وآثار سلبية بعيدة املدى بالنسبة لألمم
املتحدة برمتها.

السيد فينافيسر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على ترؤسكم شخصيا هذه املناقشة
املفتوحة .ونرحب هبذا التبادل لآلراء يف ضوء التطورات احلاصلة
وتدخلت اجلمعية العامة بتقدمي الدعم لآللية الدولية احملايدة
يف خمتلف أحناء الشرق األوسط ،ونأمل أن ينخرط جملس األمن
واملستقلة من أجل املساعدة يف التحقيق بشأن األشخاص
يف مناقشات مفتوحة بشأن حاالت بلدان أخرى كذلك.
املسؤولني عن أشد اجلرائم خطورة مبوجب القانون الدويل املرتكبة
ونكرر رأينا بأن احلل القائم على وجود دولتني للنزاع يف اجلمهورية العربية السورية منذ مارس/آذار  2011ومالحقتهم
اإلسرائيلي  -الفلسطيين ال يزال هو السبيل الوحيد القابل قضائيا ،يف وجه تقاعس اجمللس عن اختاذ إجراءات ،ولتكفل
للتطبيق الذي يؤدي إىل حتقيق السالم بني اإلسرائيليني عدم ترك أسوأ اجلرائم املرتكبة متر دون عقاب .لقد دخلت
والفلسطينيني واملنطقة برمتها .إن موقفنا مل يتغري :إن األنشطة اآللية طور التشغيل وهي بالكامل جزء من اإلطار املؤسسي
االستيطانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس لألمم املتحدة ،بوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة .وقد
الشرقية ،غري قانونية مبوجب القانون اإلنساين الدويل .وجيب
أوضح تقدمي تقرير اآللية إىل اجلمعية العامة يف األسبوع املاضي
احرتام القرارات اليت يتخذها اجمللس يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك
(انظر  )A/73/741أن اآللية متثل يف الوقت الراهن ،أفضل أمل
القرار  ،)٢٠١٦(٢٣٣٤وتنفيذها بالكامل من جانب مجيع
يف أن يرى الشعب السوري ذات يوم إقامة العدل.
األطراف واجلهات الفاعلة ذات الصلة.
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السيد ساور (فنلندا) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم
باسم كل من إسبانيا ،إستونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،إيطاليا ،الربتغال،
بلجيكا ،بلغاريا ،بولندا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،رومانيا،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،السويد ،فرنسا ،فنلندا ،قربص ،كرواتيا،
التفيا ،لكسمربغ ،ليتوانيا ،مالطة ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،النمسا ،هولندا ،اليونان .وسيعمم
النص املكتوب الكامل هلذه املالحظات يف القاعة.

وال ميكن أن يكون هناك سالم مستدام بدون عدالة،
وخباصة بالنسبة لنزاع اتسم باستخدام األسلحة الكيميائية،
واالستخدام املنهجي للتعذيب ،واإلعدام بإجراءات موجزة،
فضال عن العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس،
والقصف العشوائي للمناطق املدنية .إن العدالة جيب أن تكون
جزءا ال يتجزأ من أي تسوية سياسية ،ونرحب باإلشارة القوية
يف هذا الصدد املنبثقة عن مؤمتر بروكسل الثالث ،املعقود يف
آذار/مارس .وعلى الرغم من السجل الواقعي للمجلس ،نواصل
إن احلالة يف الشرق األوسط تستحق االهتمام الدويل
دعوته بأن حييل احلالة يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،يف الكامل.
هناية املطاف.
يعرب االحتاد األورويب عن قلقه البالغ إزاء التيارات الراهنة
وعلى غرار الكثريين ،نعترب أن اتفاق ستوكهومل ،يف كانون يف امليدان ،وهي تيارات تتهدد بقاء احلل القائم على دولتني،
األول/ديسمرب  ٢٠١٨بشأن احلديدة عالمة بارزة جلبت األمل وتعمل على تفكيكه قطعة فقطعة.
لشعب اليمن إلحراز تقدم حنو إهناء الصراع .ويعد تنفيذه
كما ذُكر يف املناقشات األخرية ،تظل عملية السالم يف
السريع والفعال أمرا بالغ األمهية يف التوصل إىل تسوية سياسية
الشرق األوسط أولوية رئيسية بالنسبة لالحتاد األورويب .وكان
مستدامة .وعلى غرار الكثري ،نشعر خبيبة أمل لبطء التقدم احملرز
موقف االحتاد األورويب متسقا ومل يطرأ عليه أي تغيري .ويتحدد
حىت اآلن ،وندعو اجمللس إىل وضع كامل ثقله وراء اجلهود اليت
موقفنا على أساس ما نعتقد أنه خيدم مصاحل السالم واالستقرار
يبذهلا املبعوث اخلاص لألمني العام للتأكد من أن وفاء مجيع
يف املنطقة على أفضل وجه ،وكذلك التزامنا بالقانون الدويل
األطراف واجلهات املعنية بالتزاماهتا.
وقرارات جملس األمن ذات الصلة.
إن على اجمللس مسؤولية بالغة األمهية حلماية املدنيني من
ال نرى بديال جمديا للحل التفاوضي الذي يرتكز على قيام
أخطر اجلرائم مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك االستهداف
دولتني والذي يندرج ضمن املعايري املتفق عليها دوليا الواردة
املتعمد للسكان املدنيني واهلياكل األساسية ،ومنع إيصال املعونة
يف االستنتاجات اليت خلص إليها اجمللس األورويب يف متوز/
اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها .ومع وجود أكثر من  ٢٠مليون
يوليه 2014؛ وحتقيق التطلعات املشروعة للطرفني ،مبا يف
شخص يف حاجة إىل املساعدة ،تعد تلك املسؤولية أكثر إحلاحا
ذلك االحتياجات األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية والتطلعات
من أي وقت مضى .وندعو أعضاء اجمللس ،وال سيما العشرة
الفلسطينية إىل دولة فلسطينية مستقلة ،ودميقراطية ومتصلة
املوقعني على مدونة قواعد السلوك لفريق املساءلة واالتساق
األراضي وذات سيادة ،وقادرة على البقاء؛ وإهناء االحتالل
والشفافية ،املتعلقة جبرائم الفظائع اجلماعية ،إىل الوفاء بتلك
الذي بدأ يف عام  ،1967وحل مجيع املسائل املتعلقة بالوضع
املسؤولية.
النهائي ،مبا يف ذلك مركز القدس بوصفها عاصمة الدولتني يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) أعطي الكلمة اآلن ملمثل املستقبل.
فنلندا.
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األورويب أيضا جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية
املقدمة إىل الفلسطينيني ،واليت تسهم يف احلفاظ على احلل
املتمثل يف إقامة دولتني ،ويشجع االحتاد الطرفني على التنسيق
الوثيق مع اجلهات املاحنة.

ما زالت تتمثل أولويتنا الرئيسية يف اإلبقاء على جذوة
متقدة للحل القائم على وجود دولتني ،وحتقيقا هلذه الغاية،
نعمل على احلفاظ على إمكانية إجراء مفاوضات سالم جديدة.
وحيدونا األمل يف أن تتشاطر معنا احلكومة الفلسطينية اجلديدة
وحكومة إسرائيل املقبلة أمهية استئناف عملية السالم .من أجل
يكرر االحتاد األورويب ندائه إىل مجيع الفصائل الفلسطينية
حتقيق سالم عادل ودائم ،ال بد ألي خطة مستقبلية إلسرائيل للمشاركة حبسن نية بغية حتقيق املصاحلة .أن وجود سلطة
وفلسطني أن تعرتف باملعايري املتفق عليها دوليا وأن تبين عليها .فلسطينية واحدة وشرعية ودميقراطية ،ذات رؤية وطنية مشرتكة
يف األشهر األخرية ،استمر بناء املستوطنات اإلسرائيلية وسيطرة كاملة على األرض الفلسطينية برمتها ،مبا فيها غزة ،أمر
من دون هوادة .ويف األسبوع املاضي فقط ،تقدمت السلطات حاسم لتحقيق التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيين والتوصل
اإلسرائيلية خبطط لبنا أكثر من  4 600وحدة سكنية جديدة .إىل إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء .ونكرر التأكيد على
وموقف االحتاد األورويب من سياسة االستيطان اإلسرائيلية واضح أنه ال توجد دولة فلسطينية بدون غزة أو بغزة وحدها .ويف هذا
ومل يتغري ،أي سنظل نعترب املستوطنات اإلسرائيلية وتوسيعها يف السياق ،يشجع االحتاد األورويب على التعجيل بتحديد موعد
الضفة الغربية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،غري شرعية مبوجب إلجراء االنتخابات الفلسطينية املقررة.
القانون الدويل .فسياسة االستيطان تقوض بقاء احلل املتمثل يف
ما زلنا نتابع بقلق بالغ احلالة يف غزة .وقد دعونا مرارا
وجود دولتني واحتماالت حتقيق سالم دائم ،على النحو الذي وتكرارا مجيع األطراف إىل اختاذ خطوات سريعة إلحداث تغيري
أعيد تأكيده يف القرار .)2016( 2334
جوهري يف احلالة اإلنسانية والسياسية واألمنية واالقتصادية يف

يتوقع االحتاد األورويب أيضا من السلطات اإلسرائيلية أن
تتخذ خطوات لكبح تزايد مجاح عنف املستوطنني .إن احلالة يف
األرض الفلسطينية احملتلة مستمرة يف التدهور ،مع عدم وجود
أفق سياسي واضح للعيان .ويدين االحتاد األورويب بشدة مجيع
أعمال العنف واإلرهاب والتحريض على العنف والكراهية،
اليت تتناىف أساسا مع التقدم يف احلل السلمي املتمثل يف وجود
دولتني.
ويعرب االحتاد األورويب عن قلقه إزاء أزمة التمويل األخرية
اليت شهدهتا السلطة الفلسطينية ،واليت تفاقمت بقرار إسرائيل
حجب نسبة مئوية من اإليرادات اليت جتمعها نيابة عن السلطة
الفلسطينية ،ومن مث رفض األخرية تسلم أموال املقاصة منقوصة،
إال إذا أُعيدت املبالغ املستحقة كاملة .وجيب على إسرائيل أن
تنفذ بالكامل التزاماهتا مبوجب بروتوكول باريس .ويدعم االحتاد
1912252

قطاع غزة ،مبا يف ذلك إهناء عملية اإلغالق وفتح نقاط العبور
بالكامل ،ويف الوقت نفسه معاجلة الشواغل األمنية املشروعة
إلسرائيل .ويشيد االحتاد األورويب باجلهود اليت تقودها مصر
ومنسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط
لتجنب املزيد من التصعيد والسعي إىل حتسني الوضع اإلنساين
يف غزة.
نرحب بقرار إسرائيل زيادة جزء من منطقة الصيد من
 12إىل  15ميال حبريا قبالة سواحل غزة .نأمل أن يؤدي
ذلك القرار إىل خطوات إضافية حنو رفع القيود .ومبا أن النظام
الصحي يف غزة ال يزال يعاين من ضغوط شديدة ،حنض مجيع
األطراف على تيسري دخول املوظفني واإلمدادات الطبية اليت
تشتد احلاجة إليها .ومن األساسي ،من أجل التعمري وتقدمي
اخلدمات ،واهلياكل األساسية الالزمة للمشاريع ،رفع القيود
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املفروضة على حركة األشخاص ،مبا يف ذلك لصاحل احملتاجني
إىل الرعاية الطبية واخلدمات والسلع ،خاصة العديد من السلع
اليت تعترب من املواد ذات االستخدام املزدوج.
باإلضافة إىل ذلك ،تواجه وكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا)،
اليت تدعم أكثر من مخسة ماليني الجئ فلسطيين ،حتديات
مالية خطرية يف عام  .2019وتعتمد األغلبية من سكان غزة
اعتمادا مباشرا على الدعم الغذائي الذي تقدمه األونروا لتلبية
احتياجاهتم األساسية .وعانت الوكالة من عدم توفر األموال
الكافية لدعم إيصال األغذية إىل غزة يف شهر حزيران/يونيه
املاضي .واألونروا عنصر أساسي لالستقرار اإلقليمي .ونود أن
نثين على اجلهود اليت تبذهلا األونروا للتغلب على األزمة املالية
األخرية .وحنن ندعم بقوة والية األونروا ،ونشجع اآلخرين على
إظهار دعمهم لعملها.
يساور االحتاد األورويب القلق إزاء النتائج اليت توصل إليها
تقرير جلنه األمم املتحدة املستقلة للتحقيق (،)A/HRC/29/52
وال سيما أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن استخدام قوات
األمن اإلسرائيلية للذخرية احلية ضد املتظاهرين قد يكون غري
مشروع .وترى اللجنة أن احلكومة اإلسرائيلية أخفقت باستمرار
يف التحقيق بشكل جم ٍد يف اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة ضد
الفلسطينيني.

29/04/2019

يشري االحتاد األورويب إىل أمهية ازدهار وتنوع املنظمات
غري احلكومية وقطاع اجملتمع املدين األوسع نطاقا والدور احليوي
الذي تؤديه يف اجملتمعات املنفتحة والدميقراطية .ويساورنا القلق
إذ أنه يف املشهد السياسي احلايل جيري تقويض جهود األطراف
اليت تسعي إىل سد الفجوة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.
ويشري االحتاد األورويب إىل أمهية العمل غري املعاق الذي تقوم به
منظمات اجملتمع املدين ،وال سيما منظمات حقوق اإلنسان ،يف
إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة على حد سواء ،ألهنا تسهم
يف إجياد أرضية مشرتكة وتعمل من أجل حتقيق حل الدولتني.
ويف ذلك الصدد ،حنث إسرائيل على السماح للسيد عمر
شاكر ،ومنظمة رصد حقوق اإلنسان مبواصلة عملهما يف جمال
الدعوة إىل حقوق اإلنسان من دون عراقيل .سيواصل االحتاد
األورويب منح الدعم املايل للمشاريع اليت اقرتحتها املنظمات غري
احلكومية اإلسرائيلية والفلسطينية ملعاجلة القضايا املتعلقة حبقوق
اإلنسان ،واملساواة وبناء السالم ،كما يفعل حيال املقرتحات
املماثلة املقدمة من مجيع أحناء العامل.

بينما يتمسك االحتاد األورويب بسياسته املتمثلة يف التمييز
بوضوح بني أراضي دولة إسرائيل واألراضي اليت احتلتها منذ
 ،1967يرفض أي حماوالت لعزل إسرائيل وال يؤيد الدعوات
إىل املقاطعة ضد إسرائيل .ويقف االحتاد األورويب ثابتا يف
محاية حرية التعبري وحرية الصحافة وتكوين اجلمعيات ،متاشيا
مع ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األوريب .ويشدد االحتاد
وحنث احلكومة اإلسرائيلية على إجراء حتقيقات جمدية.
األورويب على أمهية ضمان متكن الصحفيني يف إسرائيل والضفة
ويشري االحتاد األورويب إىل أن االمتثال للقانون الدويل ،مبا يف
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،وغزة من أداء واجباهتم املهنية
ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
بدون تدخل ال مربر له.
من جانب الدول ،وعند االقتضاء ،من جانب اجلهات الفاعلة
أخريا ،فإن موقف االحتاد األورويب بشأن وضع مرتفعات
من غري الدول ،يشكل حجر الزاوية يف السالم واألمن .وجيب
حماسبة مجيع املسؤولني عن عدم االمتثال لتلك القواعد .وجيب اجلوالن مل يتغري .ومتاشيا مع القانون الدويل والقرارين 242
( )1967و  ،)1981( 497ال يعرتف االحتاد األورويب
على اجلانبني احرتام حقوق اإلنسان.
بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات اجلوالن احملتلة .ويؤكد
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القانون الدويل مبنتهى الوضوح أنه ال ميكن تغيري احلدود بالقوة
العسكرية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بوتسوانا.
السيد كيالبيلي (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ ذي
بدء ،يعرب وفدنا عن امتنانه إلتاحة الفرصة له ملخاطبة جملس
األمن مرتني هذا الشهر حتت قيادتكم القديرة ،سيدي الرئيس.
ونعرب عن تقديرنا لعقد هذه املناقشة الفصلية املفتوحة بشأن
احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني.
نشكر السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام إلدارة
الشؤون السياسية وبناء السالم ،فضال عن املديرين املشاركني من
منظمة ايكوبيس الشرق األوسط ،على وجهات نظرهم القيمة
بشأن املوضوع .وينوه وفدنا أيضا باخلدمة املمتازة اليت يضطلع هبا
منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط،
السيد نيكوالي مالدينوف ،للوفاء بأهم مسؤولية متبقية لدى
اجملتمع الدويل وجملس األمن.
ونؤيد البيان الذي أدىل به باسم حركة بلدان عدم االحنياز؛
لكننا نود أن نديل ببعض املالحظات بصفتنا الوطنية.
وإذ جنتمع هنا اليوم ،فإن التفجريات االنتحارية اجلماعية
اليت وقعت مؤخرا يف أماكن العبادة والفنادق يف سري النكا؛
وإطالق النار على معبد يهودي يف جنوب كاليفورنيا هنا يف
الواليات املتحدة؛ واهلجوم اآلخر على الكنيسة الربوتستانتية يف
بوركينا فاسو ،تذكري حمزن بأن العامل يزداد خطورة وتستدعي منا
العمل معا وحبزم .إننا ندين بأقوى العبارات أعمال العنف تلك
ونتقدم بتعازينا إىل مجيع املتضررين.
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السياسية واالقتصادية واألمنية للفلسطينيني واإلسرائيليني.
ومما يبعث على املزيد من القلق أن هذه االجتاهات تقوض
املفاوضات اجملدية وآفاق حتقيق السالم الدائم وحتقيق اهلدف
النهائي املتمثل يف احلل القائم على وجود دولتني .ونشعر بقلق
عميق إزاء التقارير يف غزة اليت تشري إىل حالة مزرية تواجه
خطر تصعيد كبري ،مع أعمال انتقامية تتسبب يف معاناة إنسانية
شديدة ووقوع قتلى وجرحى من املدنيني األبرياء .لذا ،فإننا
ندعو إىل ضبط النفس يف استخدام القوة املفرطة واملميتة ،من
أجل محاية حياة اجلميع.
ويرحب وفد بلدنا بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار ٢٣٣٤
( ،)S/2019/251( )٢٠١٦املتعلق باملستوطنات اإلسرائيلية يف
مل يرز
األرض الفلسطينية احملتلة .وال نزال نشعر باالنزعاج ألنه ُ
سوى قدر ضئيل من التقدم الذي أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير.
ونشعر بالقلق البالغ إزاء استمرار األنشطة االستيطانية يف
األرض الفلسطينية .ونؤكد من جديد أن هذه األعمال تنتهك
القانون الدويل وتشكل عقبة كبرية أمام حتقيق السالم العادل
والدائم والشامل يف الشرق األوسط .ونكرر الدعوة إىل التقيد
التام بااللتزامات مبوجب الصكوك الدولية املختلفة ،فضال عن
الدعوة إىل االمتناع عن اختاذ أي خطوات ميكن أن تعكس
مسار التقدم احملرز حنو استئناف عملية السالم.

ويؤيد وفد بلدي تأييدا تاما اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا
اجملتمع الدويل من أجل التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض
للنزاع يف الشرق األوسط .ونظل متفائلني إزاء قدرتنا اجلماعية
على ممارسة تأثرينا على األطراف املعنية الستئناف حمادثات
السالم فيما بني الفلسطينيني ،بغية متهيد الطريق حنو استئناف
احلوار اإلسرائيلي  -الفلسطيين .ويف هذا الصدد ،نرحب بالزخم
وإذ ال يزال العامل يشهد تدهور احلالة يف إسرائيل وفلسطني ،املستمر طيلة عدة جتمعات جرت مؤخرا ،مبا يف ذلك االجتماع
تظل بوتسوانا تشعر بنفس القدر من القلق إزاء التطورات يف الثالث فيما بني الفلسطينيني ،وهو مؤمتر جملموعة من وزراء
املنطقة .ومما ال شك فيه أن احلالة الراهنة تؤثر سلبا على احلياة اخلارجية العرب واألوروبيني وأول مؤمتر قمة مشرتك بني الدول
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األعضاء يف كل من جامعة الدول العربية واالحتاد األورويب،
ومجيعها عقدت يف شباط/فرباير.
من املؤكد أن هناك الكثري مما ميكن حتقيقه إذا متكن
القادة والشعب الفلسطينيون من إعادة توحيد صفوفهم دعما
لقضيتهم املرغوبة واملستحقة املتمثلة يف تقرير املصري .ولكن
الشقاق واالنقسامات السائدة فيما بني القيادات الفلسطينية يف
حد ذاهتا تسهم إسهاما كبريا يف تقويض قدرهتم اجلماعية على
املشاركة اجملدية يف عملية السالم باعتبارهم قوة تفاوضية متحدة.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد مرة أخرى على املوقف الثابت
لوفد بلدنا واقتناعه بأنه ال يوجد بديل للحل القائم على وجود
دولتني .ونعتقد أن حتقيق السالم الدائم يف الشرق األوسط،
حيث يعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبا إىل جنب يف سالم
وكرامة بغض النظر عن العرق أو الدين أو غري ذلك ،ال يزال
قضية تستحق النضال من أجلها .وهذا سيكون أكرب استثمار
ومكسب سالم من جانب اجملتمع الدويل ألجيال قادمة.
ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد جمددا على تضامن بوتسوانا مع
الشعب الفلسطيين ،فضال عن دعمنا الثابت لدولة فلسطينية
ذات سيادة وفقا للحدود الدولية ملا قبل  ،1967وعاصمتها
القدس الشرقية ،متاشيا مع قرارات جملس األمن ذات الصلة.
وجندد دعوتنا إىل تعزيز تنسيق اجلهود الدولية لتحقيق تلك
الغاية العادلة.

29/04/2019

للحفاظ على األهداف السامية هلذه املنظمة املتمثلة يف حفظ
السلم واألمن الدوليني ،وإهناء االحتالل ،ومنح الشعوب حقها
يف تقرير مصريها .ولكن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح
يف تنفيذ تعهداهتا بالوفاء بالتزاماهتا الواردة يف ميثاق األمم
املتحدة ،واستمرت يف االنتهاك الصريح حلقوق اإلنسان .وكان
من آخر املمارسات غري املشروعة إقدام إسرائيل على قانون
يسمح لسلطات االحتالل باحتجاز خمصصات وأموال ذوي
الشهداء واألسرى الفلسطينيني من عاندات الضرائب؛ فضال
عن استمرارها يف بناء املستوطنات على األرض الفلسطينية
وانتهاك حرمة املقدسات الدينية.
إن اململكة العربية السعودية تعيد التأكيد على أن القضية
الفلسطينية هي قضيتها األوىل ،وأن أي حل مقرتح ،ال يشتمل
على حق الفلسطينيني يف إقامة دولتهم املستقلة ضمن حدود
الرابع من حزيران/يونيو  ،1967وعاصمتها القدس الشريف،
لن يكتب له النجاح .وإن اململكة العربية السعودية ستظل
ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة يف قرارات جملس األمن
ذات الصلة ومبادرة السالم العربية .كما أننا جندد التأكيد على
أمهية توفري احلماية للشعب الفلسطيين ،ومحاية القدس احملتلة
واحلفاظ على هويتها العربية واإلسالمية واملسيحية ،وعلى
مكانتها القانونية والتارخيية .وان تنهي إسرائيل احتالهلا جلميع
األراضي العربية مبا فيها اجلوالن العريب السوري احملتل ،ومزارع
شبعا وغريها من األراضي اللبنانية احملتلة.

تؤكد اململكة العربية السعودية على موقفها الراسخ جتاه
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمــة اآلن ملمثل
اجلوالن العريب السوري باعتباره أرضا حمتلة وفقا لقراري جملس
اململكة العربية السعودية.
األمن  ،)1967( 242و  ،)1981( 497وترفض اململكة
السيد المعلمي (اململكة العربية السعودية) :السيد الرئيس ،أي قرار يقضي باالعرتاف بسيادة إسرائيل على اجلوالن .ونؤكد
أود يف البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة لتوليكم مهام رئاسة جملس أن هذا االعرتاف ال يغري شيئا من الوضع القانوين للجوالن
األمن هلذا الشهر متمنيا ألملانيا الصديقة كل التوفيق.
العريب السوري احملتل.
تشكل قرارات األمم املتحدة ،وخاصة قرارات جملس األمن،
ما زالت إيران تواصل هنجها التوسعي االستفزازي يف الشرق
أساس القانون الذي حيكم العالقات بني الدول األعضاء ،األوسط ،بدءا بدعمها مشاركة حزب اهلل اللبناين اإلرهايب يف
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القتال يف سورية ،وانتهاك بدعمها للمليشيات احلوثية يف اليمن
اليت ما زالت تتلكأ يف تنفيذ اتفاقيات استهولكم .إننا حنيي
ما ورد من الواليات املتحدة األمريكية حول تصنيفها للحرس
الثوري اإليراين وحلزب اهلل باعتبارمها منظمتني إرهابيتني ،وكذلك
القرار الربيطاين بتصنيف حزب اهلل منظمة ً إرهابية ،وندعو
جملس األمن الختاذ اخلطوات الالزمة حنو إدراج هاتني اجلهتني،
وكذلك ميليشيات احلوثي ،ضمن قوائم اإلرهاب الدولية ،كما
ندعو جملس األمن إىل أن يتحلى باجلرأة والشجاعة لتسمية
األطراف املعرقلة لعملية السالم يف اليمن ،وأوهلا إيران اليت
ما زالت ماضية يف تزويد احلوثيني بالسالح ،يف خمالفة صرحية
لقرارات جملس األمن  )2015( 2216و .)2015( 2140
وإن حكومة بالدي تؤكد أمهية الوصول إىل حل سياسي شامل
يف اليمن ،وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وخاصة القرار
 )2015( 2216ومبادرة جملس التعاون اخلليجي وخمرجات
احلوار الوطين اليمين وتنفيذ اتفاقية ستوكهومل باعتبارها خطوة
أوىل حنو احلل السياسي الشامل.
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املنطقة غيوم االحتالل واهليمنة وأن تشرق عليها مشس احلرية
والرخاء .وسوف تكون اململكة العربية السعودية دائما سباقة
إىل نصرة الشعوب ودعم اختياراهتا ورفع املعاناة عنها ،كما هو
شأهنا اآلن يف اليمن والسودان وليبيا وسورية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
إكوادور.
السيدة يانيس لوسا (إكوادور) (تكلمت باإلسبانية):
يعرب وفد بلدي عن ترحيبه بعقد هذه اجللسة ،فيما يُ ّ
ذكر بأن
األمم املتحدة أكدت من جديد مسؤوليتها الدائمة “حيال
قضية فلسطني إىل أن ُتل القضية جبميع جوانبها وفقًا للقانون
الدويل والقرارات ذات الصلة” ،على النحو املنصوص عليه يف
الفقرة السابعة من ديباجة قرار اجلمعية العامة  19/73لعام
.2018
كما نود أن نشيد باإلحاطات اإلعالمية الزاخرة باملعلومات
اليت قدمتها وكيلة األمني العام روزماري ديكارلو واملديران
املشاركان ملنظمة ايكوبيس الشرق األوسط وبالعمل امليداين
الذي يضطلعان به ،وننوه بتقرير األمني العام ()S/2019/251
عن تنفيذ القرار  )2016( 2334والتقرير الذي أعده مكتب
منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط
يف شهر نيسان/أبريل (.)S/2019/251

تدعم بالدي جهود املبعوث الدويل اخلاص لسورية من
أجل حل األزمة السورية ونأمل يف أن يتمكن السوريون من
التوصل إىل الصيغة املناسبة للجنة الدستورية املقرتحة ،املكلفة
بصياغة دستور سوري جديد يضمن املساواة ألبناء الشعب
السوري وحيقق تطلعاته إىل احلرية والكرامة .كما تؤكد بالدي
ومع ذلك ،نعرب ،كما فعلنا يف العام املاضي ،عن قلقنا
ضرورة وضع حد ملعاناة األسرى واملختطفني واملغيبني يف سورية
وأمهية اإلفراج عنهم أو بيان احلقائق احمليطة حبياهتم وإن هذا إزاء التدهور اخلطري للغاية يف احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة،
األمر جيب أن يشكل مها إنسانيا ال خيضع للمساومات أو مبا فيها القدس الشرقية .فحىت شهر آذار/مارس من هذا العام،
مل تتغري احلالة .ويشري التقريران اللذان أشرت إليهما إىل استمرار
املزايدات.
العوامل اليت هتدد استقرار الضفة الغربية وإمكانية بناء دولة
لقد عانت شعوب املنطقة طويال من الصراعات املتكررة
فلسطينية .وتشمل هذه العوامل ،على وجه اخلصوص ،توسيع
واحلروب املفروضة عليها من اخلارج ،وباألخص االحتالل
املستوطنات اإلسرائيلية غري القانونية يف الضفة الغربية احملتلة ،مبا
اإلسرائيلي يف فلسطني وحماوالت اهليمنة اإليرانية يف اخلليج
فيها القدس الشرقية ،وهدم ومصادرة املمتلكات وتدمري البنية
العريب .ولذلك ،فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي تنجلي عن
التحتية الفلسطينية .ويتضاعف كل ذلك جراء تراجع الدعم
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املايل ،األمر الذي أدى إىل أزمة مالية حادة تقرتن باالحتياجات
اإلنسانية املتزايدة واالفتقار إىل آفاق سياسية للتوصل إىل حل
تفاوضي.

29/04/2019

النهوض بعملية التوصل إىل حل سياسي هنائي وعادل وسلمي
على أساس وجود دولتني ،فلسطني وإسرائيل ،األمر الذي
يشكل كما أكد األمني العام من جديد ،السبيل الوحيد لتحقيق
السالم واالستقرار يف الشرق األوسط واستعادة حقوق الشعب
الفلسطيين وإقامة دولة فلسطني املستقلة كعضو كامل العضوية
يف األمم املتحدة.

ونناشد إسرائيل مرة أخرى أن تراجع قرارها بشأن
االحتجاز اجلزئي لنسبة  6يف املائة من اإليرادات اليت جتمعها
بالنيابة عن السلطة الفلسطينية .وندين أيضا إطالق الصواريخ
ويود وفد بلدنا أن ينوه باجلهود القيمة اليت يبذهلا منسق
وقذائف اهلاون بشكل عشوائي على املدنيني اإلسرائيليني ،وهو
أمر حمظور مبوجب القانون الدويل اإلنساين .كما ندين أعمال األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط ومصر
ومجيع الدول املعنية من أجل اإلسهام يف حتقيق االستقرار يف
العنف اليت ترتكبها مجيع األطراف الفاعلة.
لقد صوتت  156دولة من الدول األعضاء يف شهر تشرين املنطقة.
أخريا ،يعرب وفد بلدي عن دعمه الكامل لوالية وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
األدىن (األونروا) وعن تقديره للمفوض العام للوكالة وموظفيها
على جهودهم الدؤوبة وعملهم القيم يف مساعدة الالجئني
الفلسطينيني من خالل تزويدهم مبساعدات للطوارئ ،أنقذت
أرواح  1.5مليون الجئ فلسطيين متضررين من النزاعات
واألزمات اإلنسانية ،خاصة يف غزة وسورية .ونرحب بتفاؤل
باحلوار االسرتاتيجي الذي ستجريه جلنة االتصال املخصصة
لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعب الفلسطيين غداً،
 30نيسان/أبريل ،يف بروكسل ،ملناقشة السبل املستدامة ملواصلة
دعم األونروا والتخفيف من حدة التوتر يف غزة.

الثاين/نوفمرب  ،2018مؤيدة لقرار اجلمعية العامة ،19/73
الذي يؤكد من جديد احلاجة إىل التوصل إىل تسوية سلمية
لقضية فلسطني ،اليت تكمن يف لب الصراع العريب اإلسرائيلي،
جبميع جوانبها ،واحلاجة إىل تكثيف مجيع اجلهود لتحقيق هذه
الغاية ،وكذلك الضرورة امللحة حلماية آفاق حتقيق حل الدولتني،
إسرائيل وفلسطني ،اللتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن
داخل حدود معرتف هبا ،على أساس حدود ما قبل عام ،1967
وإلحراز تقدم ملموس حنو تنفيذ ذلك احلل والتوصل إىل حل
عادل جلميع قضايا الوضع النهائي .وباإلضافة إىل ذلك ،تتفق
أيضا مع موقفنا بشأن العديد من األحكام املتعلقة
 148دولة ً
بالقدس الشرقية احملتلة وقد أكدت من جديد أن أي تدابري
تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وواليتها القضائية وإدارهتا على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
مدينة القدس الشريف غري قانونية ،وبالتايل فهي الغية وباطلة ماليزيا.
وليس هلا أي حجية قانونية ،ودعت إسرائيل إىل وضع حد
السيدة عثمان (ماليزيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أوال
فوري جلميع هذه التدابري غري القانونية واألحادية .ومع ذلك،
وقبل كل شيء أن أشكركم سيدي الرئيس ،على عقد هذه
يبني تقرير األمني العام أن عمليات طرد الفلسطينيني وتشريدهم
املناقشة املفتوحة اهلامة ،اليت تسمح للدول غري األعضاء يف
مستمرة وأنه من املرجح أن يتزايد النشاط االستيطاين.
جملس األمن بالتعبري عن آرائها بشأن احلالة املثرية للقلق يف
ويف مواجهة استمرار احلالة اخلطرية واملتدهورة ،يكرر وفد الشرق األوسط ،خاصة يف األرض الفلسطينية احملتلة .وحيدونا
بلدي دعوته اجملتمع الدويل إىل إحراز تقدم ملموس يف دعم أمل صادق يف أن ينظر أعضاء اجمللس جبدية يف اآلراء اليت يتم
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اإلعراب عنها هنا ،من أجل احلفاظ على السالم واألمن يف
املنطقة.
وتؤيد ماليزيا البيانني اللذين أدىل هبما يف وقت سابق ممثل
اإلمارات العربية املتحدة ،بالنيابة عن منظمة التعاون اإلسالمي،
وممثل مجهورية فنزويال البوليفارية ،باسم حركة بلدان عدم
االحنياز.
إن ماليزيا تشعر بقلق بالغ إزاء البيان غري املسؤول األخري
الذي أصدرته إسرائيل بشأن نيتها يف ضم الضفة الغربية .وبالنظر
إىل ّ
متكن إسرائيل من توسيع املستوطنات غري القانونية على
نطاق غري مسبوق ،فإهنا تواصل هدم املنازل واملباين الفلسطينية
وتواصل نشر املوت واملعاناة والبؤس بشكل ال ميكن تصوره يف
صفوف أبناء الشعب الفلسطيين ،سواء يف الضفة الغربية أو
غزة ،فإن هذا البيان ال يشكل مفاجأة .فقد صدر بعد إعالن
إسرائيل نيتها يف ضم مرتفعات اجلوالن قبل أسابيع قليلة ،وهو
ما اعرتفت به الواليات املتحدة مع األسف.
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هذا العام إلحياء الذكرى السنوية األوىل ملسرية العودة الكربى.
ومل يعمل ازدراء النظام التام وجتاهله للنتائج اليت توصلت إليها
جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن االحتجاجات اليت اندلعت
يف األرض الفلسطينية احملتلة ،اليت نشرت قبل أقل من شهر
( ،)A/HRC/40/74إال على إظهار تعنت النظام اإلسرائيلي.
ومن واجب اجملتمع الدويل أن يكفل بشكل مجاعي إهناء
انتهاكات إسرائيل املستمرة .فتصاعد العنف يف قطاع غزة
والضفة الغربية يف األسابيع األخرية ،خملفا العشرات من القتلى
من املدنيني الفلسطينيني األبرياء ،يرسم مستقبال أكثر قتامة
آلفاق حل الدولتني.

وتعيد ماليزيا تأكيد دعوهتا إىل مجيع الدول األعضاء يف
األمم املتحدة واجملتمع الدويل إىل مواصلة الضغط على إسرائيل
ومطالبتها بأن توقف فورا وعلى حنو كامل مجيع األنشطة
االستيطانية غري القانونية يف األراضي احملتلة ،فضال عن
االستمرار يف اهلدم غري القانوين للمنازل الفلسطينية .وجيب على
إسرائيل إهناء مجيع انتهاكات القانون الدويل والقانون الدويل
وتشعر ماليزيا خبيبة أمل شديدة ألن الواليات املتحدة
اإلنساين األخرى ،واالمتثال الكامل جلميع قرارات جملس األمن
ستعرتف باالحتالل القسري وغري القانوين ألرض هي جزء
ذات الصلة ،مبا فيها القرار  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤وميثاق األمم
من دولة ذات سيادة .ونأمل أن تتمكن الواليات املتحدة من
املتحدة.
إظهار القيادة يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي .وبالتأكيد،
وتدين ماليزيا بقوة إعالن الواليات املتحدة بأهنا تعرتف
ميكن للواليات املتحدة ،بوصفها قائدة للعامل احلر والبلد الذي
يتصدر الدفاع عن الدميقراطية ،إحداث التغيريات الالزمة حىت بسيادة إسرائيل على مرتفعات اجلوالن .فمرتفعات اجلوالن جزء
نتمكن من إحراز تقدم ملموس يف عملية السالم .ويف هذا ال يتجزأ من سورية وستظل كذلك .وترى ماليزيا أن من غري
الصدد ،جيب على الواليات املتحدة ،وكذلك األعضاء اآلخرين املقبول أن تعرتف الواليات املتحدة باالحتالل القسري وغري
يف جملس األمن ،القيام بدورهم لتمكني فلسطني وإسرائيل من القانوين ألراض ختص بلدا ذا سيادة .وتدعو ماليزيا الواليات
استئناف املفاوضات إلجياد حل للصراع بني فلسطني وإسرائيل .املتحدة إىل احرتام مسؤوليتها مبوجب القرار .)١٩٨١( ٤٩٧
إن ماليزيا واثقة من أنه ميكن حتقيق أكثر مما توصلنا إليه وجيب محل إسرائيل على االنسحاب الكامل من اجلوالن
السوري احملتل.
اليوم ،بدعم من اجملتمع الدويل.
إن املأزق الراهن يف عملية السالم يف الشرق األوسط
وتدين ماليزيا استمرار استخدام القوة من جانب إسرائيل
ضد احملتجني الفلسطينيني أثناء املظاهرات يف آذار/مارس من حيتاج إىل حلول صارمة وعملية ،وفقا للقانون الدويل واملعايري
1912252

69/82

S/PV.8517

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

الدولية .ولذلك ،من املهم أن يهيئ اجملتمع الدويل الظروف
املؤدية إىل حمادثات السالم من أجل حتسني آفاق التوصل إىل
حل سلمي هلذا النزاع الذي طال أمده .وتظل ماليزيا ثابتة فيما
يتعلق مبوقفها املبدئي الثابت واملبدئي بشـأن حقوق الشعب
الفلسطيين غري القابلة للتصرف ،مبا يف ذلك حقه يف إنشاء
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية .إن قناعتنا ال لبس فيها
بأنه جيب على جملس األمن أن يقوم بدوره الصحيح كوسيط
أوحد ،خاصة فيما يتعلق بالنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين.
وال بد من التغلب اآلن على نقص الثقة القائم منذ أمد طويل
بسبب تقاعس اجمللس.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بنغالديش.
السيد بن مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :أرجو أن
تتقبلوا خالص شكري ،سيدي الرئيس ،على قيادة أملانيا الناجحة
ألعمال جملس األمن خالل شهر نيسان/أبريل .ونشارك الوفود
األخرى يف شكر وكيل األمني العام للشؤون السياسية وبناء
السالم ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على إحاطاهتم
اإلعالمية الشاملة هذا الصباح .كما أشارك املتكلمني اآلخرين
يف إدانة اهلجوم الذي وقع مؤخرا يف معبد يهودي يف سان دييغو
يف الواليات املتحدة األمريكية.
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل اإلمارات العربية
املتحدة باسم منظمة التعاون اإلسالمي.
ونعرب عن التهانئ على تشكيل احلكومة الفلسطينية
اجلديدة هذا الشهر ،وتعيني السيد حممد أشتية رئيسا للوزراء.

29/04/2019

املتكررة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية .وال ميكن
النظر إىل استمرار أمناط االنتهاكات مبعزل عن تدابري وبيانات
واستفزازات إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،أو األطراف
األخرى ،اليت هتدف إىل زيادة زعزعة االستقرار يف املنطقة
وخارجها ،مما يؤخر آفاق النجاح يف عملية السالم.
فبالنسبة ملا يقرب من مخسة ماليني فلسطيين يعيشون
حتت االحتالل ،فإن تدهور إمدادات املياه واستغالل مواردهم
الطبيعية وتدمري بيئتهم وحرماهنم من احلق يف الصحة أعراض تدل
على عدم قدرهتم على التحكم بشكل جمد يف جمريات حياهتم
اليومية .كما تناول تقرير جملس حقوق اإلنسان ()A/73/53
لعام  ٢٠١٨شواغل تتعلق باالحتجاز التعسفي وسوء املعاملة
والتعذيب ،وزيادة القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري
وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي ،وتشديد القيود املفروضة
على حرية التنقل واستمرار االنعدام العام للمساءلة .فهذه
االنتهاكات تؤدي إىل إضعاف النظام الدويل وتسهم يف زيادة
تعميق املأزق السياسي احلايل ،وهتدد فرص حتقيق احلل القائم
على وجود دولتني .وينبغي أن يكون مبقدور األشخاص الذين
يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة الدفاع عن حقوقهم من
دون أن يعاقبوا على دعوهتم اجلريئة إىل اختاذ إجراءات .وجيب
على اجمللس أن يتخذ إجراءات فورية لضمان أن توقف إسرائيل
انتهاكاهتا للقانون الدويل عند تتعامل مع أي مظاهرات عادلة من
قبل الشعب الفلسطيين الربيء واألعزل .وجيب علينا أن نكفل
املساءلة القانونية وننهي اإلفالت من العقاب على االستخدام
املفرط للقوة ضد املتظاهرين الفلسطينيني املساملني إىل حد كبري.

وتتعلق النقطة الثانية اليت أود أن أسلط الضوء عليها
وأود أن أتكلم اليوم عن ثالثة جماالت تثري القلق على حنو بالشواغل اإلنسانية .فمما ال شك فيه أن هذه احلالة املتقلبة تعمل
حمدد .أوال ،فيما يتعلق حبالة احلقوق السياسية وحالة حقوق على تفاقم األزمة اإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،
اإلنسان ،ظل اجملتمع الدويل مثقال منذ فرتة طويلة باالنتهاكات وخاصة يف قطاع غزة .وقد أصبح اآلالف من الفلسطينيني بال
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مأوى ،بذريعة هتديد أمن املستوطنني اليهود يف األرض احملتلة ،للفلسطينيني .ونقرتح بشدة ضرورة التدخل العاجل إلجبار
وأجربوا على العيش يف ظل ظروف مأساوية بسبب اهلجمات السلطات اإلسرائيلية على رفع اإلغالق الذي يعوق حرية حركة
اإلسرائيلية على قطاع غزة ،الذي ظل مغلقا بإحكام ملا يقرب البضائع وتنقل  1.8مليون نسمة من مدنيي قطاع غزة.
من  ١١عاما حىت اآلن .وظلت احلالة املفجعة يف امليدان تزداد
وجيب أن يستمر اجملتمع الدويل ،مع جملس األمن يف
خطورة باطراد جراء احلصار اإلسرائيلي غري القانوين وتصعيد
صدارته ،يف العمل على ضمان املساءلة عن مجيع االنتهاكات
العدوان العسكري والغارات اليت نفذت يف األراضي احملتلة،
اإلسرائيلية وتوفري احلماية للشعب الفلسطيين طاملا استمر احتالل
مبا فيها القدس الشرقية .وقد أسفر هذا العدوان عن خسارة
إسرائيل األجنيب غري القانوين وحرمان الشعب الفلسطيين من
فادحة يف أرواح املدنيني وعن عدد كبري من اجلرحى يف صفوف
حقوقه غري القابلة للتصرف .وإذ أن سياسة إسرائيل االستيطانية
املدنيني الفلسطينيني ،مبن فيهم األطفال .إن ضعف الشعب
الفلسطيين وفقره الذي يتزايد تفاقما مسؤوالن عن الزيادة يف االستعمارية تشكل ازدراء صارخا وانتهاكات منهجية للعديد
عدد الالجئني الفلسطينيني .كما أن الربامج اليت تضطلع هبا من قرارات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك القرار ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف ندعو اجملتمع الدويل مرة أخرى إىل احرتام ذلك القرار وكفالة أن
الشرق األدىن تعاين أوجه قصور خطرية .ومن جانبنا ،سامهنا ،حترتمه إسرائيل كذلك ،وال سيما الفقرة  5منه ،اليت تلزم إسرائيل
عمال بتوجيه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ،مببلغ  ٥٠ ٠٠٠بعدم التعامل مع املستوطنات.
دوالر يف ميزانية الوكالة الربناجمية العام املاضي .وحيدوين األمل يف
ونكرر دعوتنا جملس األمن إىل التوصية والنظر بشكل
أن تقدم البلدان األخرى اليت تدافع عن اإلنسانية كذلك تربعاهتا إجيايب يف قبول دولة فلسطني عضوا كامل العضوية يف األمم
من أجل استمرار الوكالة يف عملها.
املتحدة.
وتتعلق نقطيت األخرية بضرورة تشجيع حتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية لفائدة أبناء الشعب الفلسطيين .إننا
نناضل هنا يف األمم املتحدة حتت شعار “عدم ترك أحد خلف
الركب” .ومع ذلك ،فإن االحتالل اإلسرائيلي ،وفقا لفريق
األمم املتحدة القطري ،أسهم إسهاما مباشرا يف الفقر والبطالة
واألزمة اإلنسانية الطويلة األمد .وجمرد العيش حتت االحتالل
خلمسة عقود جعل الفلسطينيني من مجيع مناحي احلياة حمرومني
أو عرضة للخطر بشكل أو بآخر .ولذلك ال بد من إهناء
االحتالل .فال ميكننا أن نكون “شعبا واحدا” إن مل نعمل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
على مساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيني على التغلب على كوبا.
مصاعبهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ومنهد
السيدة رودريغيس أباسكال (كوبا) (تكلمت باإلسبانية):
هلم السبيل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
نؤيد البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال البوليفارية باسم
ونعتقد أنه ينبغي إزالة مجيع احلواجز اليت تعرتض طريق حركة بلدان عدم االحنياز.
تبسيط حتصيل اإليرادات احمللية .كما جيب تقدمي الدعم املايل
وحنث األطراف الدولية الفاعلة على املشاركة البناءة
والفعالة يف رعاية جهد متعدد األطراف للسالم من أجل حتقيق
سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط على أساس قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية .ومن مسؤوليتنا -
ومسؤولية اجملتمع الدويل  -األخالقية اآلن أن نسعى إىل إحداث
أثر بغية متكني الشعب الفلسطيين من العيش يف حرية وكرامة يف
دولته فلسطني ،مع القدس الشرقية عاصمة هلا.
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إن وفد كوبا يأسف ألنه مل حيرز أي تقدم لصاحل القضية
العادلة للشعب الفلسطيين ،منذ آخر مناقشة مفتوحة بشأن
هذه املسألة (انظر  .)S/PV.8449بل على العكس من ذلك،
حدث تدهور خطري يف احلالة يف امليدان خالل األشهر الثالثة
املاضية.
وإذ حنيي الذكرى السنوية األوىل ملسرية العودة الكربى،
تواصل إسرائيل استخدام القوة العشوائية وغري املتناسبة ضد
عشرات اآلالف من املدنيني الفلسطينيني يف غزة ،الذين يشاركون
يف مظاهرات سلمية من أجل إهناء االحتالل اإلسرائيلي غري
املشروع واحلصار املفروض على قطاع غزة وإعمال مجيع حقوق
الشعب الفلسطيين .وتواصل الغارات اجلوية والقصف اإلسرائيلي
ذبح الشعب الفلسطيين ،بينما يظل جملس األمن صامتا .ومن
املؤسف حقا أنه ،وبسبب العرقلة املتكررة من جانب وفد
الواليات املتحدة ،مل يتحرك هذا اجلهاز إلدانة تصاعد العنف
واألحداث املأساوية يف قطاع غزة منذ  30آذار/مارس .2018
ويكرر الوفد الكويب رفضه القاطع لالستخدام غري املتناسب
والعشوائي للقوة من جانب إسرائيل ضد املدنيني الفلسطينيني
يف األراضي احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية وخاصة قطاع غزة،
يف انتهاك صارخ مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين.
ونؤكد جمددا إدانتنا لبناء وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية
بصورة غري قانونية يف األرض الفلسطينية احملتلة وهدم املمتلكات
الفلسطينية ومصادرهتا .ومجيع تلك التدابري ،إىل جانب احلصار
املفروض على قطاع غزة ،تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وتقوض
إمكانية تطبيق حل الدولتني.
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ونكرر دعوة جملس األمن للوفاء مبسؤوليته عن صون السلم
واألمن الدوليني مبوجب ميثاق األمم املتحدة .وعلى اجمللس أن
يطالب إسرائيل بإهناء احتالل األراضي الفلسطينية والسياسات
العدوانية واملمارسات االستيطانية فورا ،وكذلك االمتثال للقرارات
املتعلقة باحلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني،
ال سيما القرار .)2016( 2334
ونؤكد من جديد دعمنا الكامل إلجياد حل شامل وعادل
ودائم للنزاع الفلسطيين  -اإلسرائيلي ،على أساس حل الدولتني
الذي يسمح للشعب الفلسطيين مبمارسة حقه يف تقرير املصري
وحقه يف دولة مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام
 1967والقدس الشرقية عاصمة هلا ،وحق العودة لالجئني.
ونعرب لشعب وحكومة فلسطني عن تضامننا الثابت
ودعمنا النضمام فلسطني كعضو كامل العضوية يف األمم
املتحدة.
وحنن نرفض التصرف األحادي حلكومة الواليات املتحدة
باالعرتاف مبدينة القدس كعاصمة إلسرائيل وسحبها للدعم
املايل لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الشرق األدىن ،وهو ما يزيد من حدة التوترات يف املنطقة،
ويعمق احلالة اإلنسانية اخلطرية لالجئني الفلسطينيني.
وندين بشدة قرار حكومة الواليات املتحدة باالعرتاف
باجلوالن السوري احملتل كأرض إسرائيلية ،ما يشكل انتهاكا
جسيما وصارخا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل وقرارات
جملس األمن ذات الصلة ،ال سيما القرار  .)١٩٨١( ٤٩٧إن
هذه املناورة اجلديدة من جانب واشنطن ،واليت تنتهك املصاحل
املشروعة للشعب السوري والدول العربية واإلسالمية ،ستكون
هلا عواقب وخيمة على االستقرار واألمن يف الشرق األوسط،
وستزيد من تفاقم التوترات يف تلك املنطقة املضطربة.

ويعرب الوفد الكويب عن قلقه البالغ إزاء قرار إسرائيل عدم
جتديد والية الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل .وكان من املؤسف
للغاية عجز جملس األمن كذلك عن مطالبة إسرائيل بتجديد
سنواصل دعم مطالب حكومة اجلمهورية العربية السورية
والية التواجد الدويل ،وفقا لقرارات اجمللس ذات الصلة واتفاقات
باستعادة مرتفعات اجلوالن ،وندعو مرة أخرى إىل االنسحاب
أوسلو الثانية والقانون الدويل.
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الكامل وغري املشروط إلسرائيل من اجلوالن السوري ومجيع
األراضي العربية احملتلة األخرى.
ونرفض اختالق الذرائع واملفاهيم يف حماولة إلضفاء
الشرعية يف اجمللس على االستخدام األحادي للقوة والعدوان
ضد دول ذات سيادة .ونطالب باحرتام تعددية األطراف ووضع
حد للكيل مبكيالني والتدخل يف الشؤون الداخلية والعدوان
األجنيب ورعاية اجلماعات اإلرهابية اليت تؤجج عدم االستقرار
والصراعات يف الشرق األوسط.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ملديف.
السيد محمد (ملديف) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفدي
أن يهنئ فرنسا وأملانيا على جناح الرئاسة املشرتكة جمللس األمن
لشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل .إنه مثال يبني كيف ميكن
للشراكات التعاونية أن تساعد على تعزيز تعددية األطراف .وأود
أيضا أن أشري مع التقدير إىل التغيريات اإلجيابية اليت أدخلت
يف األشهر األخرية لتحسني الشفافية يف أعمال اجمللس ،ومن مث
املساعدة على تعزيز شرعية قراراته.
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وضم القدس ،ونقل عاصمة إسرائيل إىل القدس ،وقرار أي بلد
االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل أو نقل سفارته إىل القدس،
يعد باطال والغيا .ويف القرار  ،)2016( 2334دعا جملس
األمن مجيع الدول إىل التمييز ،يف تعامالهتا ذات الصلة ،بني إقليم
دولة إسرائيل واألراضي العربية احملتلة منذ عام  .1967وباملثل،
فإن أي إجراء تتخذه إسرائيل ملمارسة السيادة على اجلوالن
السوري ينتهك القرارات  )١٩٦٧( ٢٤٢و )١٩٧٣( ٣٣٨
و  .)١٩٨١( ٤٩٧ولذلك ،تطلب ملديف إىل رئيس جملس
األمن أن يدين عالنية القرارات اليت يتخذها أي بلد باالعرتاف
بضم إسرائيل غري القانوين للقدس واجلوالن السوري وأن يشجع
تلك البلدان على العودة إىل اجلانب الصحيح للقانون الدويل
والتصرف بطريقة تتسق مع املعايري الدولية للسلوك املقبول.

إن االحتالل اإلسرائيلي غري املشروع لفلسطني منذ سبعة
عقود ينتهك حقوق اإلنسان األساسية لآلالف من الرجال
والنساء واألطفال .واستيالء إسرائيل غري املشروع على األراضي
الفلسطينية جيب أن يتوقف .واحلصار غري القانوين لغزة جيب أن
ينتهي .والتمييز العنصري والديين ضد العرب جيب أن ينتهي.
وتكرر ملديف دعوهتا إلسرائيل لوقف اهلجمات على املدنيني
مع ذلك ،فقد أخفق اجمللس يف محاية شرعيته فيما يتعلق الفلسطينيني ،مبن فيهم النساء واألطفال .وجيب أن يعامل
بقضية فلسطني ،اليت رمبا كانت القضية األطول تداوال يف تاريخ الفلسطينيون بكرامة واحرتام ،وأن تعاد حقوقهم غري القابلة
اجمللس .ومنذ املناقشة السابقة بشأن هذا املوضوع ،اليت عقدت للتصرف فورا.
يف كانون الثاين/يناير (انظر  ،)S/PV.8449أعلنت بلدان أخرى
ولطاملا ارتأت ملديف أن دولة فلسطني مستقلة وذات
اعتزامها نقل سفاراهتا من تل أبيب إىل القدس .ويف األسابيع
سيادة تقام على حدود ما قبل عام  ،1967والقدس الشرقية
األخرية ،مسعنا األخبار املزعجة اليت تشري إىل أن ضم إسرائيل
عاصمتها ،تعيش جنبا إىل جنب يف سالم ووئام مع إسرائيل،
غري القانوين للجوالن السوري حيظى هو اآلخر باالعرتاف .هذه
هو احلل األمثل والوحيد للنزاع .ولذلك ،فإن ملديف تدعو
قرارات غري قانونية وانتهاك واضح لقرارات اجمللس وميثاق األمم
السلطة القائمة باالحتالل ،إسرائيل ،إىل التنفيذ الكامل لقرارات
املتحدة.
اجمللس واحرتام التزاماهتا القانونية مبوجب ميثاق األمم املتحدة.
واجمللس قد أعلن ،من خالل القرارين  )1980( 476كما حنث جملس األمن واجملتمع الدويل على مضاعفة جهودمها
و  ،)1980( 478أن احتالل إسرائيل غري املشروع لفلسطني ،إلهناء النزاع وإحالل سالم جم ٍد ودائم لشعب فلسطني.
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لقد أودى النزاع يف سوريا حبياة مئات اآلالف ،مبن فيهم أن النظر يف هذه املسألة من جانب اجمللس على مدى العقود
األطفال .وسوى مدنا وبلدات كاملة باألرض وحوهلا إىل السبعة املاضية أدى إىل اعتماد بعض القرارات دون أن يكون هلا
أثر فعلي على مصري الفلسطينيني.
أنقاض.
وفيما يتعلق باليمن ،فإن حكومة بالدي تشعر باالرتياح
لقرار اجمللس باختاذ القرار  )2019( 2452يف  16كانون
الثاين/يناير وإنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم تنفيذ اتفاق
وقف إطالق النار .وتدعو ملديف األطراف إىل ممارسة أقصى
درجات ضبط النفس وإهناء املعاناة الطويلة للماليني من املدنيني
واألطفال يف اليمن .وجيب أن يعجل اجمللس بتجميع املوارد
ملراعاة اهلدنة ،اليت ال تزال هشة للغاية.

ومن املثري لالهتمام أن إسرائيل مل تنفذ أيا من تلك
القرارات وهي تعتمد على الدعم املطلق من جانب دولة عضو
دائم يف اجمللس .وباإلضافة إىل ذلك ،كلما قرر اجمللس اختاذ
قرار إلرغام إسرائيل على تنفيذها ،متارس الواليات املتحدة حق
النقض ضد مجيع تلك املقرتحات  -وقد فعلت ذلك  ٤٤مرة
حىت اآلن .ونتيجة لذلك ،فقد تشجع النظام الصهيوين على
االستمرار يف ممارساته هذه يف إفالت تام من العقاب :متمثلة يف
السياسات التوسعية واملمارسات غري املشروعة ،وارتكاب مجيع
اجلرائم الدولية الكربى األربع بشكل منظم ،أي جرمية العدوان
واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
مع ذلك ،ويف ظل حكومة الواليات املتحدة احلالية ،شهد
الوضع تغيريا كبريا ،حيث شرعت الواليات املتحدة نفسها يف
انتهاك القرارات امللزمة الصادرة عن جملس األمن.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مجهورية إيران اإلسالمية.

وكان املثال األول على ذلك انتقال سفارة الواليات املتحدة
إىل القدس ،وثانيهما منح إسرائيل حق السيادة على اجلوالن
السوري احملتل .وينايف كالمها القواعد اآلمرة للقانون الدويل،
ناهيك عن قرارات جملس األمن .وفقا للقانون الدويل ،فإن
األراضي التابعة ألي من الدول ال تكون موضوع حيازة بسبب
التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ،وأنه ال جيوز االعرتاف
بشرعية أي حيازة كهذه لألراضي.

وتكرر حكومة بالدي دعمها للمجلس ولألمني العام يف
كل اجلهود اجلارية إلحالل السالم الدائم يف الشرق األوسط.
إذ يهل علينا شهر رمضان يف أيار/مايو ،فإننا نتنمى أيضا أن
تتمكن شعوب الشرق األوسط من صوم هذا الشهر الكرمي يف
حرية من مشقة النزاع وأداء واجباهتا الدينية يف كرامة وأن حتسن
معاملتها.

السيد سيفي بارغو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة
املفتوحة بشأن أطول أزمة يشهدها العامل .وال شك يف استحالة
حل أي من األزمات بصورة دائمة دون معاجلة أسباهبا اجلذرية
الرئيسية .وقضية فلسطني ليست استثناء من ذلك .وما دامت
قد بدأت نتيجة لالحتالل فإهنا لن تنتهي إال بإهنائه.

وعليه ،فإن أفعال الواليات املتحدة يف هذا الصدد غري
مشروعة وباطلة والغية وليس هلا أي أثر أو قيمة قانونية .وتدين
وإن على جملس األمن ،الذي تتمثل مسؤوليته األساسية
مجهورية إيران اإلسالمية مرة أخرى وبأقوى العبارات تلك
يف صون السلم واألمن الدوليني ،التزاما قانونيا صرحيا مبواجهة
األفعال غري املشروعة دوليا .ونشدد على أن اجلوالن يظل جزءا
العدوان واالحتالل .ولذلك جيب عليه اختاذ التدابري الالزمة
ال يتجزأ من سوريا.
إلجبار السلطة القائمة باالحتالل على إهناء االحتالل .بيد
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وقد تعلمنا بعض الدروس اهلامة من تاريخ فلسطني على
مدى العقود السبعة املاضية .أوال ،فيما يتعلق بإسرائيل ،مل يكن
اجمللس فعاال بسبب التأييد املطلق من جانب الواليات املتحدة
إلسرائيل .وال شك أن من شأن استمرار تلك احلالة أن يزيد
من تآكل مصداقية اجمللس واملزيد من ضعف الثقة فيه .باملثل،
وإضافة إىل األمم املتحدة أصبح القانون الدويل نفسه ضحية
أخرى من ضحايا التعنت اإلسرائيلي يف إهناء احتالل فلسطني.

وعالوة على ذلك ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يقاوم أي
حماولة من جانب الواليات املتحدة وبعض حلفائها ،مبا يف
ذلك إسرائيل واململكة العربية السعودية ،تغيري طبيعة التهديدات
فأس املشكلة يف الشرق األوسط
احلقيقية يف الشرق األوسطُّ .
هي قضية فلسطني ،وحماولة االستعاضة عنها بتهديدات وأزمات
مصطنعة وملفقة هتدف إىل صرف انتباه اجملتمع الدويل عن
االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وأراضي الغري .وينبغي أن ترفض
ذلك مجيع األمم احملبة للسالم.

رابعا ،ارتكبت إسرائيل خالل الـ  70عاما املاضية جرائم
عديدة ،مبا يف ذلك شن احلرب على مجيع جرياهنا يف إفالت تام
من العقابُّ .
ويعد احلصار غري القانوين والالإنساين الذي تفرضه
على غزة منذ عقد من الزمن ،ويؤدي استمراره إىل تدهور حاد
يف احلالة اإلنسانية اخلطرية بالفعل ،مثاال آخر يف ذلك الصدد.

الدولة من كال الطرفني .ومل نر خالل األشهر الثالثة املاضية
إحراز أي تقدم بشأن استئناف املفاوضات بني الطرفني ،بعقد
االنتخابات يف إسرائيل وعدم قدرة الفصائل الفلسطينية على
حل خالفاهتا وتوحيد صفوفها.

ثانيا ،وخبصوص املسائل املتصلة باإلسرائيليني ،فإن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
املبدأ الوحيد الذي يوجه السياسة اخلارجية للواليات املتحدة،
وال سيما يف ظل اإلدارة احلالية ،ليس هو “أمريكا أوال” بل هنغاريا.
“إسرائيل أوال” وإن اقتضى ذلك االنتهاك السافر للمبادئ
السيدة بوغياي (هنغاريا) (تكلمت باإلنكليزية) :أوال
األساسية والقواعد اآلمرة للقانون الدويل.
وقبل كل شيء ،أود أن أشكر أملانيا على تنظيم مناقشة اليوم
ثالثا ،لقد أثبتت الواليات املتحدة أهنا شريك غري موثوق املفتوحة واهلامة هذه .وأشكر مقدمي اإلحاطات واملمثل عن
به ،خاصة عندما يتعلق األمر جبميع املسائل املتعلقة بفلسطني .دولة فلسطني ذات مركز املراقب وممثل إسرائيل ملا قدماه من
ولذلك ،ال ينبغي ألحد أن يثق يف مقرتحات غري الرشيدة إسهامات بالغة األمهية.
املتعلقة بقضية فلسطني ،مبا يف ذلك فيما يتعلق مبا يسمى
واتساقا مع معظم اجملتمع الدويل ،ما تزال هنغاريا ترى أن
“صفقة القرن” .والواقع أنه ال ميكن املساس باحلقوق غري القابلة صيغة الدولتني هي أفضل حل للنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين
للتصرف ألي أمة من األمم بوضعها حتت الضغط العسكري الذي استمر على مدى سبعة عقود ،نظرا لعدم تقدمي بدائل
والسياسي واالقتصادي الشديد أو أن تشرتى بدوالرات النفط .ذات مصداقية تعاجل الشواغل األمنية املشروعة والطموح يف إقامة

ونرى يف ظل اجلمود احلايل أنه ينبغي للمجتمع الدويل
ويف ظل ظروف كهذه ،جيب أن يواصل اجملتمع الدويل أن يضطلع بدور إجيايب يف تيسري استئناف املفاوضات .ويف
تأييده القوي الطويل األمد للقضية العادلة للشعب الفلسطيين ذلك الصدد ،تتطلع هنغاريا إىل عرض خطة السالم من جانب
واإلعمال الكامل حلقوقه غري القابلة للتصرف ،وخاصة ،إنشاء الواليات املتحدة وحيدوها أمل فيها .ويف الوقت نفسه ،نرى
أن من املهم التشديد على ضرورة أن يدرك القادة اإلسرائيليون
دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
والفلسطينيون أن السالم الدائم يتطلب التوصل إىل تسوية
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صعبة من كال اجلانبني .فمن ناحية ،تتمثل مهمتها يف التوصل خطوة لوقف األنشطة االستيطانية يف األراضي الفلسطينية
إىل تسويات كهذه ،ومن ناحية أخرى ،قناع شعبيهما بقبوهلا .احملتلة ،وإعالن مؤخرا عن بناء  ٨٤٠وحدة سكنية جديدة يف
وحيدونا األمل يف أن تتفق مجيع األطراف على االخنراط يف أرييل (انظر .)S/PV.8489
حوار متجدد وحبسن نية .وبصفتنا عضوا يف االحتاد األورويب،
ونشعر أيضاً بالقلق إزاء إطالق الصواريخ من قطاع غزة
سنواصل العمل على حتقيق السالم واالستقرار يف منطقة الشرق على املناطق املدنية اإلسرائيلية.
األوسط.
وفيما يتعلق باحلالة الراهنة يف غزة ،ندعو إسرائيل والسلطة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل الفلسطينية إىل العمل جب ّدية للحيلولة دون مزيد من تدهور احلالة
فييت نام.
اإلنسانية .ال ميكن أن يكون هناك حل دائم لغزة من دون رفع
السيد فام (فييت نام) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ ذي احلصار واستعادة السلطة الفلسطينية نفوذها يف غزة .ويق ّدر وفد
بدء ،أود أن أشكر الرئاسة األملانية على عقد هذه املناقشة بلدي تقديراً عالياً اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا وكالة األمم املتحدة
املفتوحة اهلامة .وأشكر السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن من أجل
العام للشؤون السياسية ،على إحاطتها القيّمة ،والسيدة ندى التخفيف من معاناة الفلسطينيني.
جمدالين والسيد جدعون برومربغ على إحاطتيهما .تؤيد فييت
إن التوصل إىل حل عادل وشامل ودائم للنزاع ال ميكن
نام البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال البوليفارية باسم أن يتحقق إال من خالل احلوار واملفاوضات اجلادة والبنّاءة،
حركة بلدان عدم االحنياز.
وفقاً للقانون الدويل ،مبا يف ذلك مجيع قرارات األمم املتحدة
وتشعر فييت نام بقلق عميق إزاء استمرار االجتاهات السلبية ذات الصلة ،وال سيما قرارات جملس األمن )١٩٨٠( ٤٧٨
على أرض الواقع ،وال سيما االشتباكات املميتة والتحريض على و  )٢٠١٥( ٢٢٥٤و .)٢٠١٦( ٢٣٣٤
العنف واالستفزازات والتوسع االستيطاين غري القانوين ،وتشريد
وما برحت فييت نام تؤّكد مراراً وتكراراً دعمها للكفاح
السكان وتردي احلالة اإلنسانية يف قطاع غزة والضفة الغربية .املشروع للشعب الفلسطيين للحصول على حقوقه غري القابلة
وال شك أن الناس هم الذين يعانون أشد املعاناة يف هناية للتصرف ،مبا فيها حقه يف تقرير املصري وإنشاء دولة مستقلة
املطاف .وتتمثل احلالة يف حرمان السكان املقيمني يف األرض وذات سيادة .ونعتقد اعتقاداً قوياً بأن ّ
حل الدولتني هو السبيل
من حقوقهم األساسية ،وهي تقوض مجيع اجلهود املبذولة من األمثل إلهناء النزاع وحتقيق تطلعات اإلسرائيليني والفلسطينيني
أجل التوصل إىل حل سلمي للنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين .على حد سواء .ونوّد أن نرى الدولتني ،إسرائيل وفلسطني،
وتدين فييت نام مجيع أعمال العنف ضد املدنيني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن على طول حدود ما قبل
واالستخدام املفرط لألسلحة الفتاكة .وحنث مجيع األطراف عام .1967
املعنية على ممارسة ضبط النفس والكف عن مجيع األفعال اليت
وندعو إىل الوحدة على كل من الصعيد الوطين ،مبصاحلة
من شأهنا أن تؤدي إىل تصعيد التوتر .ونتشاطر الشواغل اليت حقيقية بني الفلسطينيني ،وعلى الصعيد الدويل ،بالدعم املستمر
أعرب عنها املنسق اخلاص مالدينوف يف اإلحاطة اليت قدمها والثابت قوالً وعمالً .ونق ّدر تقديراً كبرياً اجلهود اليت بذلتها
إىل اجمللس يف الشهر املاضي ،والقائلة إن إسرائيل مل تتخذ أي
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مصر لتعزيز املصاحلة الفلسطينية وندعو مجيع األطراف املعنية
إىل االلتزام بالقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة بشأن هذه
املسألة.
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كغريه من الشعوب  -يف قيام دولته املستقلة على حدود الرابع
من حزيران/يونيه لعام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية،
استناداً إىل ما جاء يف مبادرة السالم العربية ،ووفقاً حلل الدولتني
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .ونوّد التنويه بأمهية احملافظة
على وضع مدينة القدس وطابعها التارخيي العريق.

وبصرف النظر عن اجلهود اهلائلة اليت بذهلا اجملتمع الدويل،
يبدو أن آفاق حل سياسي دائم للنزاع قد اختذت مساراً خطرياً،
إن مملكة البحرين ملتزمة ،ضمن التحالف لدعم الشرعية
كما حذّر األمني العام .وتناشد فييت نام على وجه االستعجال
مجيع األطراف املعنية بذل مزيد من اجلهود املتضافرة ألجل وضع يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة ،بالتوصل
حد لألمل واملعاناة اليت تنزل بالناس على أرض الواقع وإعادة حلل سلمي شامل ،ما يكفل استتباب األمن والسلم باجلمهورية
اليمنية الشقيقة ،وحتقيق تطلعات الشعب اليمين الشقيق لألمن
عملية السالم إىل مسارها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل والتنمية ،وذلك وفقاً للمبادرة اخلليجية وآلياهتا التنفيذية وخمرجات
احلوار الوطين وقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وخاصة القرار
البحرين.
 ،)2015( 2216ومبا ينهي كافة أشكال التدخالت اليت هتدد
السيد الرويعي (البحرين) :نتقدم بداية بالتهنئة لرئاسة
وحدة اليمن وسالمة أراضيه وجواره اإلقليمي.
أملانيا وفرنسا ألعمال اجمللس هلذا الشهر .كما أتق ّدم لكم،
إن أحد أبرز التحديات اليت تتعرض هلا منطقتنا هي
سيدي الرئيس ،بالشكر على عقد هذه اجللسة اهلامة اليت تأيت
يف ظل تزايد وترية التطورات والتحديات اليت تشهدها املنطقة ،األخطار اجلسيمة واألضرار الفادحة النامجة عن اإلرهاب ،هذا
وإتاحة الفرصة للدول األعضاء للمشاركة يف هذا النقاش املفتوح الوباء املد ّمر وما أسفر ويسفر عنه من حصد لألرواح وتدمري
الذي يتناول قضايا الشرق األوسط اليت تزداد تعقيداً وحساسية .البنية التحتية وأمن واستقرار الدول .وجندد هنا موقفنا الثابت يف
كما نتقدم بالشكر للسيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني إدانة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره ،وأياً كان مكانه ومرتكبوه
العام إلدارة الشؤون السياسية ،على إحاطتها اإلعالمية القيمة .ودوافعه،
مع التأكيد على أمهية تكاتف اجلهود ملكافحة الفكر
تربز اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،أمهية قيام اجملتمع
الدويل بدور أكرب يف تنفيذ قراراته إلحالل السالم واالستقرار املتطرف والتنظيمات اإلرهابية ،وجتفيف منابعها الفكرية
يف الشرق األوسط ،وهتيئة الظروف اإلجيابية اليت تتيح املزيد من واملالية .ويف هذا السياق ،نود اإلشارة إىل االجتماع احلادي
الفرص إلجناح التسويات السياسية ،مبا يف ذلك توفري احلماية عشر للمجموعة املعنية مبكافحة متويل تنظيم داعش ،والذي
للشعوب املتضررة وإيقاف التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،استضافته مملكة البحرين يف الفرتة من  16إىل  17نيسان/
أبريل احلايل .حيث متت مناقشة اجلهود الدولية الدؤوبة ملكافحة
وإعادة قدرة الدول على حفظ سيادهتا وأمنها واستقالهلا.
تنظيم داعش اإلرهايب ،واليت أدت إىل تدهور التنظيم بشكل
ويف هذا السياق ،تؤّكد مملكة البحرين على أن إقرار السالم
ّصت قدرة التنظيم على متويل وتنفيذ
كبري يف عدة دول ،كما تقل ْ
العادل والشامل والدائم يف املنطقة يأيت يف مقدمته حل القضية
يتعي احلذر ومواصلة
اهلجمات ،إال أنه ويف مقابل هذا التقدمّ ،
الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيين الشقيق حقّه املشروع -
اجلهود لضمان هزمية داعش واملنظمات اإلرهابية املماثلة بشكل
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هنائي ،ووضع حد لتدفق املوارد املالية إليهم ،حيث أن حتويل
األموال إىل اجلماعات اإلرهابية خارج النظام املايل احلديث
ّ
يشكل أحد أهم التحديات يف ّ
ظل اعتماد تنظيم داعش وحزب
اهلل اإلرهايب والقاعدة وغريمها من املنظمات اإلرهابية على
استخدام األموال وحتويلها وختزينها بطرق غري شرعية.
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ّ
سيظلن احلارس الشرعي حلقوق الشعبني الفلسطيين
العام،
والسوري غري القابلة للتصرف ،فإنه يتعني علينا التوقف أمام
التطورات السلبية اليت شهدهتا قضيتا فلسطني واجلوالن السوري
احملتل .حيث مل يتوقع أي منّا أن يضاف إىل عدم اإلنصاف
ظلم جدي ٌد بعد أكثر من نصف قرن
التارخيي للشعوب العربية ٌ
من الظلم الواقع بالفعل.

وختاماً ،إن حتقيق األمن والسلم الدوليني يستوجب منا
ومن مث ،أود التأكيد على ما جاء على لسان امللوك
الصف والعمل على تطوير آليات مبتكرة يف مواجهة
مجيعاً توحيد ّ
التحديات القائمة والناشئة .وإن مملكة البحرين ستواصل العمل والرؤساء العرب بقمة تونس بشأن القرار األمريكي األخري
وبذل اجلهود مع األسرة الدولية من أجل تسوية النزاعات بالطرق اخلاص باجلوالن السوري احملتل ،والتأكيد على أن هذا القرار
ال يغري شيئا من الوضعية القانونية للجوالن السوري بوصفه أرضا
السلمية لتحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل احتلتها إسرائيل عام  ،1967وال يؤثر على مرجعية قرار جملس
األمن  )1981( 497الذي أشار بصورة ال لبس فيها إىل عدم
مصر.
االعرتاف بضم إسرائيل للجوالن السوري.
السيد إدريس (مصر) :أتوجه يف البداية بالشكر للرئاسة
لن أتطرق أو أعدد اليوم مظاهر معاناة الشعب الفلسطيين
أتوجه بالشكر للسيدة روزماري ديكارلو على
األملانية ،كما ّ
اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتها ،وللمبعوث األممي ،السيد اليت نعيها مجيعا واستمعنا جلزء منها خالل اإلحاطات اإلعالمية
املشجعة لعملية اليوم .إال أنين أود أن أنتهز تلك الفرصة لتنبيه جملس األمن
نيكوالي مالدينوف ،على جهوده املستمرة
ّ
السالم يف الشرق األوسط واحلفاظ على مرجعياهتا ،وكذلك إىل أننا على أعتاب مرحلة هامة يف القضية الفلسطينية،
على جهده الدؤوب فيما يتعلق باحتواء األوضاع اإلنسانية ال سيما فيما يتعلق مبصري حل الدولتني الذي اختاره الشعبان،
املتدهورة يف قطاع غزة ،وتشجيعه جلهود املصاحلة الفلسطينية .الفلسطيين واإلسرائيلي على حد سواء ،وأقره اجملتمع الدويل
أتوجه بالشكر ملمثلي منظمة إيكوبيس على اإلحاطة استجابة ملصلحة الطرفني وتطلعاهتما.
وكذلك ّ
اإلعالمية الوافية.
إن املرحلة املقبلة تستلزم إدراكا كامال ألنه ال توجد حلول
إن احتالل األراضي العربية منذ عام  1967هو أحد للقضية الفلسطينية ميكن أن تتأسس على بقاء الوضع القائم،
املوضوعات اليت يتناوهلا هذا اجمللس منذ عشرات السنني .وقد الذي هو يف حد ذاته يعد تراجعا وينذر بعواقب وخيمة.
تعودنا  -جي ً
ال بعد جيل  -االستماع إىل اإلحاطات والبيانات وبالتأكيد ،فإن تلك احللول ال ميكن أن تتأسس على تكريس
ّ
املختلفة اليت تشاهبت وتطابقت يف كثري من األحيان ،وحتلّينا مزيد من الضم غري القانوين لألراضي احملتلة أو حماولة تعويض
بالصرب على أمل أن نشهد يوماً تعود فيه احلقوق ألصحاهبا ،اجلانب الفلسطيين مبحفزات اقتصادية ،وجتاهل أننا بصدد قضية
ويعم السالم واالستقرار املنطقة.
سياسية وقضية شعب نزع منه وطنه ،وأجيال ولدت وعاشت
ّ
ونظل حتت ممارسات االحتالل .ومن اخلطأ أيضا أن يتصور أي طرف
يظل الصرب مستمراً ،والسالم وجهتناّ ،
هذا ،وبينما ّ
على يقني بأن هذا اجمللس وتلك املنظمة ،مبا يف ذلك األمني أن هناك انتصارا سيتحقق يف اإلجهاز على مرجعيات الشرعية

78/82

1912252

29/04/2019

يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

الدولية وحمدداهتا .فمصري الشعبني ،الفلسطيين واإلسرائيلي ،شاءا
أم أبيا ،هو مصري مشرتك .وعلى اجلانبني أن يقررا وجهتهما،
ال سيما وأننا على أعتاب مفرتق طرق حموري وتارخيي .فإما
سيتمكن اجلانبان من العيش بسالم يف دولتني جنبا إىل جنب
من خالل املفاوضات على أساس خط الرابع من حزيران/يونيه
 ،1967مبا يف ذلك القدس ،ومن مث تفعيل املبادرة العربية
للسالم ،أو االخنراط يف إجراءات مؤقتة ،أو الغرق يف املزايدات
السياسية ووهم حتقيق االنتصارات ،ومن مث االستسالم لواقع
الدولة الواحدة اليت سيكون هلا حتديات مجة خاصة حبقوق
الشعبني ستفرض نفسها على اجلميع .ال توجد منطقة وسطى.
وال توجد سيناريوهات ثالثة .ولن يتسىن ألي طرف حتقيق
انتصار أو حتقيق طموح على حساب اآلخر ،أيا كان الطريق
الذي سيتم سلوكه.
ختاما ،لقد مر  40عاما على توقيع معاهدة السالم
بني مصر وإسرائيل .وتظل تلك املعاهدة منوذجا حيتذى به،
وأساسا لطريق حتقيق السالم العادل والشامل يف املنطقة.
فالسالم احلقيقي القادر على خدمة شعوبه ال يتأسس إال على
إدراك األطراف لضرورة عودة احلقوق ألصحاهبا ،وإهناء مظاهر
االحتالل .وإننا على ثقة بأن اجلانبني ،الفلسطيين واإلسرائيلي،
قادران على التوصل هلذا السالم طاملا وضعا مصلحة شعبيهما
وأماهنما نصب أعينهما وعلى رأس أولوياهتما.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الربازيل.
السيد دوكي إسترادا ماير (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة اهلامة.
وأود أن أبدأ ببعض املالحظات املتعلقة بالنزاع اإلسرائيلي
 الفلسطيين .تؤكد الربازيل من جديد دعمها للحل القائم علىوجود دولتني ،إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف
سالم وأمن .وتشجع الربازيل األطراف على السعي إىل هتيئة
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بيئة سياسية بناءة مواتية للعودة إىل إجراء مفاوضات جمدية.
وتواصل احلالة يف غزة ،اليت ما برحت مستمرة اآلن ألكثر من
سنة ،إبراز أمهية التوصل إىل حل سياسي للقضية اإلسرائيلية -
الفلسطينية عادل ومنصف ومقبول للطرفني .ومن هذا املنطلق،
ترحب الربازيل مببادرة الواليات املتحدة خلطة السالم .ونتطلع
إىل تقدميها ،ونشجع مجيع األطراف املعنية على املشاركة بعقلية
منفتحة يف مفاوضات بناءة .فال ميكن أن يتحقق السالم إال من
خالل قرارات وتنازالت صعبة من مجيع األطراف.
وفيما يتعلق بسورية ،تشعر الربازيل ببالغ القلق إزاء تصاعد
العنف يف إدلب ،وتكرر التأكيد على أمهية االمتثال التام لوقف
إطالق النار املتفق عليه يف العام املاضي .عندئذ فقط ميكننا
أن نبدأ يف امليدان بتهيئة الظروف اليت ميكن أن تتيح إحراز
تقدم صوب التوصل إىل تسوية سلمية للنزاع .وتود الربازيل
أن تؤكد دعمها للعمل الذي يقوم به املبعوث اخلاص غري
بيدرسن ،وأملها يف أن نرى قريبا إحراز املزيد من التقدم يف
مسار جنيف ،وال سيما من خالل القيام على وجه السرعة
بتشكيل جلنة دستورية ،األمر الذي سيشكل خطوة حامسة حنو
إجياد حل سياسي مطلوب على وجه االستعجال ،باالستناد إىل
املعايري اليت حددهتا قرارات جملس األمن ذات الصلة ،وال سيما
القرار  ،)2015( 2254وإعالن سوتشي .ونؤكد من جديد
أنه ال ميكن إهناء النزاع والتخفيف من املعاناة اإلنسانية اليت
يواجهها السوريون إال من خالل عملية سياسية بوساطة من
األمم املتحدة ،يقودها الشعب السوري وميتلك زمامها.
وتعرب الربازيل عن أسفها الستمرار احلالة األمنية يف
تأخري تنفيذ اتفاق ستوكهومل والقرار  )2019( 2452يف
اليمن .وال نزال ملتزمني برصد وقف إطالق النار يف احلديدة،
والذي اتفقنا من أجله على نشر أفراد عسكريني وأفراد شرطة
برازيليني .ونرى أن اتفاق ستوكهومل ال ميثل سوى خطوة أوىل
على طريق التوصل حلل سياسي شامل للنزاع يف اليمن .ويف هذا
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الصدد ،وبينما نرحب باإلعالن مؤخرا بأن األطراف قد اتفقت
على مفهوم عمليات املرحلة األوىل من إعادة نشر القوات يف
احلديدة ،فإننا نتابع ببالغ القلق استمرار ورود تقارير عن العنف،
مما يهدد بتقويض الوقف اهلش إلطالق النار يف املدينة وتصاعد
العنف يف أماكن أخرى من البلد .وندعو األطراف إىل مواصلة
العمل مع املبعوث اخلاص مارتن غريفيث صوب التنفيذ الكامل
التفاق ستوكهومل ،وأحثها على االمتناع عن اختاذ تدابري قد
تؤدي إىل وقف الزخم الذي أوجده إنشائه.

وراء عدم االستقرار يف منطقتنا ،وهي األنشطة املدمرة إليران
واألطراف اليت تنفذ أوامرها .ويف ذلك الصدد ،أود أن أذكر
اجمللس مرة أخرى بأن مجهورية إيران اإلسالمية هي من الرعاة
الرئيسيني لإلرهاب يف العامل .وتنفق حوايل  ٧مليارات دوالر
سنويا لتمويل شبكاهتا ،وغين عن القول إن ذلك على حساب
مواطنيها واحتياجاهتم .وتستخدم األسلحة اليت تصنعها وتبيعها
لتغذية اإلرهاب وتشجيعه يف مجيع أحناء العامل ،ال سيما يف
سورية ولبنان واليمن.

وأخريا ،تعارض الربازيل القيام بأي عمل عسكري يف
ليبيا ،وحتث مجيع األطراف على وقف تصعيد احلالة ،وااللتزام
بوقف إطالق النار ،والتعاون مع األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
واجلهات اإلقليمية املعنية بغية كفالة وقف األعمال العدائية
بشكل كامل وشامل يف مجيع أحناء البلد .وال نزال نرى أن حتقيق
السالم الدائم والوحدة الوطنية يتطلب يف هناية املطاف القيام
بعملية سياسية شامل ،يقودها الليبيون وميلكون زمامها .وندعو
مجيع األطراف إىل العمل مع املمثل اخلاص غسان سالمة بغية
التوصل إىل حل سياسي شامل لألزمة األمنية واحلالة اإلنسانية
املرتدية يف ليبيا.

وعالوة على ذلك ،حتاول كما فعلت يف لبنان حتويل سورية
إىل منصة إلطالق الصواريخ والقذائف التسيارية اليت تصنعها،
يف انتهاك صارخ للقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٣١إهنا تصدر صوارخيها
وحترض على اإلرهاب وتنشر أيديولوجيتها املدمرة ،يف انتهاك
للقرارات  )2004( 1559و  )2006( 1701و 2216
( .)2015وفيما يتعلق بإسرائيل ،ال ميكن إنكار أن هدفها
الرئيسي يتمثل يف تدمري بلدي عاجال أم آجال .لقد قال املرشد
األعلى جلمهورية إيران اإلسالمية إن إسرائيل ستمحى خالل
 25عاما على األكثر .وأود أيضا أن أشري إىل أن النظام السوري
قد قدم أرضه لتصبح منصة لإلرهاب اإليراين .يف  ٢٠كانون
الثاين/يناير ،على سبيل املثال ،يف تواطؤ ،أطلق فيلق القدس
اإليراين صاروخ أرض جو متوسط املدى من دمشق صوب
مرتفعات اجلوالن اإلسرائيلية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلب ممثل إسرائيل اإلدالء
ببيان آخر .وأعطيه الكلمة اآلن.

السيد بورغل (إسرائيل) (تكلم بالفرنسية) :طلبت الكلمة
فيما يتعلق بلبنان ،فإن حزب اهلل ،املعرتف به دولياً
للتعليق على خمتلف البيانات اليت أديل هبا يف وقت سابق اليوم،
كمنظمة إرهابية ،جزء من احلكومة اللبنانية ،حيث يضطلع
وحتديدا البيانات اليت أدىل هبا ممثلو سورية وإيران ولبنان.
بدور علين ونشط وهام ،إذ خزن أكثر من  130 000صاروخ
سأحاول أن أفعل ذلك خالل األربع دقائق املتاحة يل ،إذ
ميكن إطالقه على بلدي يف أي وقت ،ناهيك عن أنفاق اهلجوم
أعلم أنه كان يوما طويال بالنسبة للجميع.
مؤخرا عرب حدودنا .من الواضح أن موقف
الستة اليت اكتشفت ً
إذا كان اهلدف من هذه املناقشة املفتوحة حقا هو مناقشة حزب اهلل املتعصب يشكل هتديداً خطرياً الستقرار منطقة الشرق
احلالة يف الشرق األوسط وليس جمرد حماكمة طرف بعينه ،فينبغي األوسط برمتها وألمن بلدي أيضا.
لنا النظر يف توسيع نطاق املناقشة وحتديد األسباب الكامنة
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ويقع على عاتق اجملتمع الدويل التزام أخالقي باختاذ تدابري هو الشرق األوسط واحتالل إسرائيل لفلسطني .جيب حماسبة
حازمة ضد الذين يواصلون تأجيج العنف وتشجيع اإلرهاب ومن إسرائيل على ذلك .فخالل عمرها القصري ،شنت إسرائيل
يتمثل هدفهم الوحيد يف تقويض السالم واالستقرار العامليني .بالفعل  15حربا يف منطقتنا وغزت مجيع جرياهنا ،بال استثناء.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلب ممثل مجهورية إيران جيب تقدميها إىل العدالة وإخضاعها للمحاسبة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلب ممثل اململكة العربية
اإلسالمية الكلمة لإلدالء ببيان آخر .وأعطيه الكلمة اآلن.
السيد سيفي باروغو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم السعودية الكلمة لإلدالء ببيان آخر .أعطيه الكلمة اآلن.

السيد الحقباني (اململكة العربية السعودية) :أود أن
باإلنكليزية) :تقدم الوفد السعودي اليوم بادعاءات ال أساس هلا
ضد بلدي وال أود أن أقيم هلا وزنا بالرد عليها .إننا ال نستغرب أمارس حق الرد على ما بدر من ممثل إيران حبق بلدي.
مساع تلك االفرتاءات ،ألهنا تتفق مع هنج إسرائيل لصرف
نرفض بشدة االهتامات الباطلة والزائفة اليت بدرت من ممثل
االنتباه عن جدول أعمال هذه اجللسة ،وهو احتالل إسرائيل إيران حبق بلدي ،وهذا ليس مبستغرب من ممثل احلكومة اإليرانية
لفلسطني .إهنم يوجهون هذه االهتامات لصرف االنتباه عن اليت انتهكت كل القوانني واألعراف الدولية والقوانني اإلنسانية
حقيقة عالقات السعودية باملتطرفني واإلرهابيني .إن األيديولوجية واألخالقية.
الوهابية يف اململكة العربية السعودية هي أيديولوجية اجلماعات
تؤكد لنا احلقائق التارخيية مبا ال يدع جماال للشك التدخالت
اإلرهابية الرئيسية يف مجيع أحناء العامل ،ودوالرات النفط متثل
اإليرانية السافرة يف الشؤون الداخلية للدول العربية عرب دعم
املصدر الرئيسي لتمويل األنشطة اإلرهابية العاملية .وهذا هو
اجلماعات املسلحة واملليشيات االنقالبية .ال توجد دولة عربية
ما ذكرته مرارا الواليات املتحدة ،الدولة الداعمة هلا .لذلك،
يتواجد فيها النفوذ اإليراين إال وتعاين من االنقسامات وعدم
فإن السعوديني هم املؤسسون للجماعات اإلرهابية ،أيديولوجيا
االستقرار وانتشار اجلماعات املسلحة واشتعال الفتنة والطائفية
وماليا.
واملذهبية .يؤكد لنا التاريخ مبا ال يدع جماال للشك أن الفتنة
وبينما تدفع اململكة العربية السعودية األموال حلذف والنزاعات واالنقسامات اليت تعاين منها منطقة الشرق األوسط
امسها من قائمة قتلة األطفال يف األمم املتحدة ،حتاول أيضا بدأت مع بداية الثورة اخلمينية يف هناية سبعينيات القرن املنصرم،
تصوير نفسها ،من خالل تقدمي تربعات كبرية إىل آليات األمم بسبب الدستور اإليراين الذي ينص على تصدير أيديولوجيات
املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،كبلد يكافح اإلرهابيني وحيارهبم .الثورة وما حتمله من كراهية وأطماع توسعية ،فضال عن سياسة
لكن ،ال االفرتاءات على اآلخرين وال تلك التربعات ميكن أن إيران الواضحة عرب إنشاء األحزاب املسلحة املوالية هلا داخل
تغري واقع األفعال مثل جرمية القتل العمد بدم بارد للصحفيني الدول العربية اليت هدمت كل أسس وأركان الدولة .فلنا يف
السعوديني وتقطيعهم .جيب عليها التوقف عن قطع رؤوس سورية ولبنان واليمن أمثلة على هذه السياسية العدائية .إن
األقليات السعودية الربيئة بذريعة مكافحة اإلرهاب .واحلقيقة سياسة إيران التوسعية واضحة وضوح الشمس عرب تداخالهتا
هي أهنم قتلوا بوحشية جملرد أهنم من األقليات.
السافرة يف الشؤون الداخلية لدول اجلوار ،فضال عن سياستها
أخريا ،وفيما يتعلق باالهتامات اليت وجهها الوفد اإلسرائيلي العدائية واملتمثلة يف التهديدات املستمرة بإغالق املمرات البحرية
وبيانه الذي يتناىف واملنطق ،إن بند جدول أعمال هذه اجللسة وطرق التجارة الدولية ،مما يعد انتهاكا صرحيا للقانون الدويل
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يطسلف ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

وميثاق األمم املتحدة ،فضال عن انتهاكها لقرارات جملس األمن
املتعلقة باليمن وتقدميها الدعم للمليشيات احلوثية االنقالبية مما
أطال معاناة الشعب اليمين الشقيق.
إن اململكة العربية السعودية لديها نظام قضائي مستقل
وتشريعات داخلية حترتم حقوق اإلنسان وتكفل للمواطنني
العدل واملساواة .وإن ما تطرق إليه ممثل إيران هي حماوالت
لتوجيه التهم جتاه بلدي وغض الطرف عن اجلرائم اليت تقوم
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هبا إيران يف املنطقة .إن املنطقة العربية يف أمس احلاجة إىل
االستقرار األمين من أجل البدء يف التنمية والبناء يف منطقة
لطاملا عانت وما زالت تعاين من التدخالت اإليرانية .لقد حان
الوقت ألن يقف جملس األمن واجملتمع الدويل وقفة جادة جتاه
سياسات إيران املزعزعة لألمن واالستقرار يف الشرق األوسط
إذا ما أردنا أن ننهي حالة عدم االستقرار واالنقسامات اليت
تشهدها املنطقة.

ُرفعت اجللسة الساعة .16/20

1912252

