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ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

18/04/2016

افتتحت اجللسة الساعة 10/05

وأود أن أرحب حبرارة مبعايل األمني العام ،السيد
بان كي  -مون ،وأعطيه اآلن الكلمة.

أقر جدول األعمال.

األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي
الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل لتقدمي إحاطة إعالمية إىل
جملس األمن بشأن احلالة يف الشرق األوسط.

إقرار جدول األعمال
احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني

الرئيس (تكلم بالصينية) :وفقا للمادة  37النظام الداخلي
سيحتفل اليهود يف غضون بضعة أيام بأحد أهم األعياد
املؤقت للمجلس ،أدعو ممثلي األردن ،إسرائيل ،إندونيسيا،
اليهودية ،وهو عيد الفصح .أتقدم بأطيب متنيايت إىل اليهود من
مجهورية إيران اإلسالمية ،آيسلندا ،باكستان ،البحرين،
األصدقاء والزمالء بعيد سعيد مفعم بالسالم.
الربازيل ،بنغالديش ،تايلند ،تركيا ،تونس ،اجلمهورية العربية
أود أن أبدأ بالزيارة اليت قمت هبا إىل لبنان والعراق
السورية ،مجهورية كوريا ،جنوب أفريقيا ،سري النكا،
السويد ،العراق ،فييت نام ،قطر ،كازاخستان ،كوبا ،الكويت ،واألردن وتونس قبل ثالثة أسابيع مع رئيس البنك الدويل،
لبنان ،املغرب ،ملديف ،اململكة العربية السعودية ،النرويج ،السيد جيم يونغ كيم .لقد سعت رحلتنا إىل إبراز احلاجة
إىل زيادة املساعدة اإلمنائية من خالل آليات التمويل املبتكرة
نيجرييا ،نيكاراغوا ،اهلند إىل االشتراك يف هذه اجللسة.
لبلدان ،مثل لبنان واألردن ،تتأثر بشكل غري متناسب بالزناع
أقترح أن يوجه املجلس الدعوة للمراقب الدائم عن دولة
الدائر يف سورية.
فلسطني املراقبة لدى األمم املتحدة للمشاركة يف اجللسة ،وفقًا
رئيسي البنك الدويل
ويوم اجلمعة املاضي ،ومبشاركة َ
للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة املتبعة يف هذا الصدد.
والبنك اإلسالمي للتنمية ،شاركت يف رئاسة مؤمتر على
تقرر ذلك.
املستوى الوزاري من أجل حشد الدعم املايل لتلك املبادرة.
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،ويسرين أن أبلّغ األعضاء بأننا حظينا باستجابة مشجعة .فكان
أدعو سعادة السيد جواو بيدرو فايل دي أمليدا رئيس وفد االقبال سخيا من جانب مثانية بلدان واالحتاد األورويب مببلغ
االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة وسعادة السيد ويلفريد بليون دوالر كقرض بشروط ميسرة ،و  141مليون دوالر
إميفوال نائب رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين يف شكل منح ،و  500مليون دوالر كمرفق ضامن .باإلضافة
حلقوقه غري القابلة للتصرف إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
إىل ذلك ،أعربت بلدان كثرية أخرى عن تأييدها هلذه املبادرة
واقترح أن يدعو املجلس املراقب الدائم لدولة الكرسي االبتكارية ،وعزمها على تقدمي الدعم املايل .وحيدوين األمل
الرسويل املراقبة لدى األمم املتحدة للمشاركة يف هذه اجللسة ،يف أن تواصل اجلهات املاحنة استجابتها هلذا اجلهد من أجل
وفقا للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا الصدد .االستثمار يف جمال السالم واالستقرار يف املنطقة.
وألكثر من ستة أشهر ،ظلت إسرائيل واألراضي
لعدم وجود اعتراض ،تقرر ذلك.
الفلسطينية املحتلة يف قبضة العنف املتصاعد ،بفعل اهلجمات
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
اإلرهابية الفردية من جانب الفلسطينيني .فثمة ما يقرب من
أعماله.
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 30إسرائيليا و  200فلسطيين قد قتلوا ،وأفي َد أن معظم
الفلسطينيني القتلى كانوا حيملون سكينا ،أو مسدسا ،أو قاموا
بعمليات صدم بالسيارات .وإنين أدين مجيع هذه اهلجمات
دون حتفظ .وال ميكن أن يكون هناك أي مربر حلوادث
الطعن ،أو اهلجمات باملركبات ،أو إطالق النار ،أو التحريض
على العنف ،أو متجيد القتلة.
وأرحب باجلهود الفلسطينية  -اإلسرائيلية املشتركة اليت
سامهت يف احلد من التوترات يف األسابيع األخرية .بيد أن
أعمال القتل األخرية هذه مل تؤد سوى إىل تعميق االنقسام
والكراهية واألسى .كما أرحب باملناقشات األمنية اإلسرائيلية
 الفلسطينية اجلارية بشأن املنطقة ألف .وأحث مجيع اجلهاتعلى إدراك املخاطر النامجة عن عدم التوصل إىل تفاهم دائم
امللحة .وإنين أنوه بالبيانات العلنية اليت أدىل
حول هذه املسألة ّ
هبا الرئيس عباس مؤخرا ورفض فيها العنف واإلرهاب ،وأيّد
حبزم استمرار التنسيق األمين مع إسرائيل .ولقد ناقشنا يف
عمان ،الرئيس عباس وأنا ،أمهية تلك املسائل وغريها بتاريخ
 27آذار/مارس .وأشجع املزيد من هذه البيانات املدعومة
بإجراءات ملموسة .إن اإلسرائيليني والفلسطينيني حباجة إىل أن
يرتقي قادهتم باخلطاب العام فوق االهتامات املتبادلة ،ويدخلوا
يف حوار بنّاء ميكنه أن يعيد بناء الثقة اليت تبددت برمتها.
ومتضي املجموعة الرباعية للشرق األوسط قدما يف إعداد
تقرير يستعرض احلالة على أرض الواقع واألخطار اليت تعيق
حتقيق احلل القائم على وجود دولتني ،ويق ّدم توصيات بشأن
كيفية النهوض بعملية السالم .ويهدف التقرير إىل مساعدة
املناقشات الدولية على النهوض باحلل القائم على وجود
دولتني :دولة فلسطني املستقلة وذات السيادة تعيش جنبا إىل
جنب يف سالم وأمان مع دولة إسرائيل .واملؤسف أن هذا
احلل يبدو أبعد مناال مما كان عليه لعقود كثرية .فالفلسطيين
الذي يبلغ من العمر  20عاما ويعيش حتت االحتالل مل يشهد
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إحراز تقدم سياسي على اإلطالق خالل حياته أو حياهتا.
وحالة نفاد الصرب والشعور باليأس إزاء تلك احلقيقة هي
أحد األسباب اجلذرية للعنف ،إذ تُلحق الضرر باملجتمعات
املحلية لإلسرائيليني والفلسطينيني ،ومتنع حتقيق التنمية والنمو
االقتصاديني ،وحترم ماليني الناس من إمكاناهتم البشرية.
ويتحتم علينا مجيعا أن نفعل كل ما يف وسعنا من أجل كفالة
حتقيق السالم الدائم.
إن جهودنا اجلماعية تواجه ديناميات يف إسرائيل
وفلسطني تثري الشكوك يف رغبة الطرفني يف التغلب على عوائق
السالم .إسرائيل تواصل هدم البىن الفلسطينية يف الضفة الغربية
املحتلة على حنو يثري اجلزع .فإمجايل عدد عمليات اهلدم اليت
جرت يف عام  2015مت جتاوزه يف أوائل نيسان/أبريل من هذا
العام .ومثة أكثر من  840شخصا تعرضوا للتشريد .ومعظم
اهلياكل املعنية تعتربها إسرائيل غري قانونية ألهنا بنيت دون
تصاريح؛ ومع ذلك ،فإن إسرائيل جتعل من املستحيل تقريبا
على الفلسطينيني احلصول على تصاريح .وهذه األفعال تثري
القلق حيال أن إسرائيل تعتزم تنفيذ أكثر من  11 000أمر من
أوامر اهلدم املعلّقة يف املنطقة جيم من الضفة الغربية.
ويساورين القلق أيضا من استمرار عمليات اهلدم العقابية
ملنازل عائدة ألسر فلسطينيني يُزعم أهنم شنوا هجمات ضد
اإلسرائيليني .وعمليات اهلدم العقابية هي شكل من أشكال
العقاب اجلماعي املحظور مبوجب القانون الدويل .إهنا غري
مؤكدة كرادع ،وهي تعمل على تأجيج التوترات بسبب
تفاقم مشاعر الظلم والكراهية.
ويف الوقت نفسه ،ال تزال خطط االستيطان وعمليات
إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي ماضية خبطوات يتعذر تتبّعها
من خالل عملية التخطيط املعقدة .وتظهر هذه اخلطوات ،إىل
جانب االعالن الصادر يف الشهر املاضي بشأن “األراضي
اململوكة للدولة”  -وهو األول يف أكثر من  18شهرا  -أن
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إسرائيل تواصل مشروع التوسع االستيطاين االستراتيجي على
أراض خمصصة للدولة الفلسطينية املقبلة .وأكرر مرة أخرى أن
تقوض
املستوطنات غري قانونية مبوجب القانون الدويل ،وهي ّ
احلل القائم على دولتني.
وإن إجياد حقائق جديدة على أرض الواقع من خالل
أعمال اهلدم وبناء املستوطنات يثري التساؤالت حول ما إذا
كان اهلدف النهائي السرائيل هو يف الواقع دفع الفلسطينيني
يقوض أي
إىل خارج بعض أجزاء من الضفة الغربية ،مما ّ
إمكانية لالنتقال إىل دولة فلسطينية تتوفر هلا مقومات البقاء.

18/04/2016

النامجة عن الصراع الذي حدث يف عام  ،2014والعمل على
حتقيق االنتعاش .ومن الضروري إحراز التنمية االقتصادية،
وإعادة بناء اهلياكل األساسية احليوية للكهرباء واملاء .ويف 8
نيسان/أبريل ،توقفت حمطة توليد الكهرباء يف غزة عن العمل،
مما يعين أن سكان غزة ال يتزودون بالكهرباء حاليا سوى
ملدة أربع إىل ست ساعات يوميا .فهذه الظروف ال تطاق
بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على الصراع يف غزة.
وأشجع بقوة مجيع الدول األعضاء على الوفاء بتعهداهتا اليت
تقضي بدعم إعادة إعمار غزة ،وحتقيق التنمية فيها.
ومن ناحية أكثر إجيابية ،أقدمت اسرائيل يف  3نيسان/أبريل
على توسيع منطقة الصيد يف غزة من ستة إىل تسعة أميال حبرية.
إنين أرحب هبذا التطور ،وأشجع إسرائيل على التعجيل بزيادة
ختفيف التدابري الرامية إىل دعم شعب غزة الذي طالت معاناته.

وعلى اجلبهة السياسية الفلسطينية ،يؤسفين استمرار فشل
املناقشات يف ما بني الفلسطينيني لتحقيق الوحدة احلقيقية
على أساس الالعنف ،والدميقراطية ،ومبادئ منظمة التحرير
الفلسطينية .وإنين أكرر دعويت الفصائل الفلسطينية إىل إظهار
التزامها باملصاحلة ،األمر الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من بلوغ
وباالنتقال إىل الكالم عن لبنان بإجياز ،فقد أتيحت يل
اهلدف املتمثل يف إقامة دولة فلسطينية ،وكفالة التوصل إىل الفرصة ملعاجلة املسائل السياسية واألمنية مع القادة اللبنانيني يف
حل عادل ودائم للصراع .ويتحتم على مجيع الفصائل التأكيد بريوت بتاريخ  24و  25آذار/مارس ،مبا يليب شواغل املجلس.
على عودة غزة والضفة الغربية كلتيهما إىل سيطرة سلطة
وتشمل هذه املسائل أمهية محاية منوذج لبنان يف جمال
فلسطينية شرعية ودميقراطية واحدة.
التعددية والتعايش من التوترات اإلقليمية؛ والضرورة امللحة
ويساورين بالغ القلق إزاء اإلعالن الصادر اليوم عن
النتخاب رئيس دون مزيد من التأخري؛ وضرورة تعاون مجيع
اكتشاف نفق للعبور من غزة إىل إسرائيل  -وهو أول اكتشاف
األطراف مع رئيس الوزراء متام سالم لتمكني احلكومة من أداء
من نوعه منذ الصراع يف غزة عام  .2014إنين أدين بشدة
تشييد األنفاق املعدة لشن اهلجمات ،باعتبارها أعماال خطرية مهامها بفعالية ومواصلة املشاركة يف احلوار السياسي؛ وأمهية
ّ
واستفزازية ال هتدد حياة اإلسرائيليني والفلسطينيني فحسب ،استدامة الدعم الدويل للقوات املسلحة اللبنانية؛ وتوقع تعاون
بل تقوض أيضا اجلهود الرامية إىل إعادة بناء غزة .عالوة على لبنان وإسرائيل على تعزيز االستقرار على طول اخلط األزرق
ّ
ذلك ،مت أطالق ثالثة صواريخ من غزة باجتاه إسرائيل يف  14والنهوض بتنفيذ القرار .)2006( 1701
نيسان/أبريل ،سقطت مجيعها قبل أن تصل إىل اسرائيل .ومل
يُبلّغ عن وقوع إصابات .وأدعو مجيع األطراف إىل االمتناع عن
اختاذ أي إجراءات ميكنها أن تؤدي إىل جتدد الصراع يف غزة.

ولقد وضعت احلكومة الفلسطينية خطة طموحة مببلغ
 3,8بليون دوالر لتحقيق االستقرار يف غزة ،وإصالح األضرار
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كما ناقشت أمهية تقدمي الدعم الفعال لعمل وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
األدىن ،ال سيما يف ضوء احتدام التوترات مؤخرا يف املخيمات
الفلسطينية ،مبا يف ذلك انفجار سيارة مفخخة يف  12نيسان/
أبريل أدى إىل مقتل موظف يف خميم قرب عني احللوة.
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وفيما يتعلق باجلوالن ،أحيط علما بالبيانات اليت أدىل هبا
أمس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو .وهذه مسألة طال أمدها
تتحمل األطراف كافة املسؤولية عن املساعدة يف حلها .وأذكر
إسرائيل بالتزامها بتنفيذ قراري جملس األمن )1967( 242
و  )1981( 497جبميع أجزائها.
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حقوق اإلنسان اليت ترتكبها على حنو منهجي السلطة القائمة
باالحتالل ،مبا يف ذلك قوات االحتالل واملستوطنون اإلرهابيون
لديها .كما دعونا إىل اختاذ إجراءات عاجلة ،متشيا مع القانون
الدويل ،إلجبار إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاهتا ،اليت
تتسبب يف معاناة واسعة النطاق للسكان املدنيني الفلسطينيني،
وتزيد من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار احلالة مما يدمر حل
الدولتني وخيرب فرص التوصل إىل حل سلمي.

فالسبيل إىل اخلروج من املأزق السياسي الراهن يتطلب
االلتزام والتوافق واالحترام املتبادل والقيادة من كال اجلانبني.
ومما يؤسف له أن هذا كله مل جيد نفعا .فمجلس األمن
كما يتطلب القبول  -باألفعال فضال عن األقوال  -بأن حل
الدولتني هو الطريق الوحيد إىل السالم الذي يليب التطلعات ما زال مشلوال وعاجزا عن الوفاء بالتزاماته وفقا لواجباته
الوطنية للشعبني :إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب املنصوص عليها يف امليثاق ،والقانون الدويل ،وقراراته بالذات.
وال يزال  -يف املناقشات تلو املناقشات ،ويف املشاورات تلو
يف سالم وأمن واعتراف متبادل.
الرئيس (تكلم بالصينية) :أشكر األمني العام على بيانه .املشاورات ويف الرسائل تلو الرسائل  -يتجاهل النداءات العاملية
إىل اختذا إجراء جدي لتضميد هذا اجلرح النازف يف اهليئة الدولية
أعطي الكلمة اآلن للمراقب الدائم عن دولة فلسطني
من خالل التمسك بالقانون الدويل والوفاء بواجبه للنهوض حبل
املراقبة.
للزناع من شأنه أن يساعد الشعب الفلسطيين على أن حيقق
السيد منصور (فلسطني) (تكلم باإلنكليزية) :بادىء أخريا احلرية ،واحلقوق والعدالة اليت ظل حمروما منها ،والتوصل
ذي بدء ،أود أن أعرب عن هتانئ دولة فلسطني إىل الصني إىل السالم واألمن والتعايش بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
على قيادهتا املاهرة يف رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،كما
والواقع أن هذه هي األهداف الرئيسية اليت تقع يف صميم
أعرب عن التقدير لعقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة اليوم.
كل نداء نوجهه إىل املجلس ،أسبوعا بعد أسبوع ،شهرا
كما أن أشكر األمني العام ،معايل السيد بان كي  -مون،
بعد شهر ،سنة بعد سنة ،وعقدا بعد عقد .وقد وجهنا مجيع
على إحاطته اإلعالمية بشأن احلالة الراهنة وعلى ما يبذله من
نداءاتنا بصورة تتفق متاما مع القانون الدويل ،وهي ال تستند
جهود متواصلة ملعاجلة هذه املسألة املدرجة منذ وقت طويل
إىل ادعاء أو رغبة ال أساس هلما .وما من شيء نأيت إىل هذه
على جدول أعمال األمم املتحدة من أجل السالم والعدالة.
القاعة لكي نطالب به يقع خارج نطاق الشرعية ،أو خارج
ومنذ مناقشتنا األخرية يف كانون الثاين/يناير ،خاطبنا جملس معايري العدالة أو يتجاوز متطلبات السالم.
األمن على أساس أسبوعي تقريبا بشأن احلالة احلرجة يف فلسطني
غري أننا ،كلما توجهنا إىل جملس األمن ،نتعرض للتوبيخ
املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،نتيجة لسياسات إسرائيل
من أحد أعضاء املجلس ويُقال لنا إما أن الوقت غري مناسب
وتدابريها غري القانونية واملدمرة .ويف كل رسالة من الرسائل
أو أن املكان غري مناسب ملعاجلة املسألة ،أو على حنو يثري
اليت وجهناها إىل املجلس ،حاولنا أن نوجه االنتباه العاجل
السخرية أن عملية السالم ستتقوض بشكل من األشكال جراء
إىل االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وانتهاكات
مطالبتنا باحلقوق والسالم ،أو أن أبواب املجلس موصدة متاما.
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فمىت سيكون الوقت مناسبا للتوجه إىل املجلس؟ ويف أي
مرحلة من األزمة سيكون املجلس مستعدا للتصرف أخريا؟

جنوب نابلس يف غضون أسبوع واحد فقط .كما أن وترية
هدم املنازل من جانب السلطة القائمة باالحتالل تزايدت
بشكل خميف ،وفقا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدىن ،إذ ُهدم أكثر من  586من املنازل أو املباين
وش ِّر َد قسرًا أكثر من  700فلسطيين وأصبحوا بال مأوى منذ
ُ
بداية العام.

وقرارات جملس األمن ،ويف استخفاف صارخ مبطالب املجتمع
الدويل بإهناء مجيع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية.

والواقع الصارخ ،كما تُفيد املنظمة اإلسرائيلية “السالم
أن املخططات لبناء مستوطنات إسرائيلية ازدادت
اآلن” ،هو َّ
بنسبة  250يف املائة يف الربع األول من عام  ،2016مقارنة
بالفترة نفسها من السنة املاضية .لذا ،فإننا مضطرون ألن نسأل
املجلس :أال يثري ذلك جديًا التشكيك جمددًا يف مصداقية
التزام إسرائيل املعلَن حبل الدولتني ،أو إهناء احتالهلا ألرضنا
أبدًا؟ وكيف ميكن التوفيق بأي شكل من األشكال بني هذه
احلقائق ومطالبات املجلس الواضحة بإهناء أنشطة إسرائيل
االستيطانية ،ومجيع املحاوالت لتغيري دميغرافية وطابع ووضع
األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى املحتلة منذ
عام  ،1967مبا يشمل القدس ،وفقًا لقراراته بالذات؟ ومىت
سيعترب املجلس إسرائيل مسؤولة عن تلك االنتهاكات ويُ ِص ُّر

وبعد سنوات من ضبط النفس  -سنوات شهدت
تدهورا شديدا يف احلالة إىل مستويات خطرية؛ سنوات تعرض
فيها الشعب الفلسطيين خلسائر ومعاناة ال تعد وال حتصى؛
سنوات من تدمري حل الدولتني وعرقلة آفاق السالم؛ وسنوات
تعرضت فيها مصداقية جملس األمن وسيادة القانون الدويل
ووقد تضرر الالجئون الفلسطينيون البدو بصورة خاصة
ألضرار هائلة  -مل يعد بوسعنا االنتظار ومل يعد بوسعنا
قبول األعذار والذرائع ،املحلية أو غريها ،اليت جتيز انتهاكات من عمليات اهلدم ،وتُ َه َّد ُد جمتمعات حملية برمتها بالنقل
القانون وحقوق شعبنا من جانب السلطة القائمة باالحتالل ،القسري .وبطبيعة احلال ،شهدت الفترة األخرية املضي قدما
خبطط بناء مئات من الوحدات االستيطانية اإلضافية ،مبا
بإفالت تام من العقاب.
ويف امليدان ،يتواصل بال هوادة استزناف حل الدولتني يف ذلك يف األسبوع املاضي ،عندما قررت السلطة القائمة
جراء أنشطة إسرائيل االستيطانية غري القانونية .وتتواصل بال باالحتالل الشروع يف بناء ما ال يقل عن  250وحدة
هوادة مصادرة وضم األراضي حبكم الواقع ،وبناء املستوطنات ،استيطانية ،ستؤوي يف هناية املطاف اآلالف من املستوطنني
وتشييد اجلدار ،وهدم املنازل واملمتلكات الفلسطينية ،والنقل اإلسرائيليني ،يُضافون إىل أكثر من  650 000من املستوطنني
القسري للمدنيني الفلسطينيني ،كل ذلك بازدراء تام ويف الذين مت فعال نقلهم بشكل غري قانوين إىل األرض الفلسطينية
انتهاك خطري للقانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية.

وخالل املناقشة املفتوحة يف  26كانون الثاين/يناير (انظر
 ،)S/PV.7610مسعنا بصوت عال وواضح تأكيدات بعدم
شرعية األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ودعوات إمجاعية إىل
وقف مجيع هذه السياسات والتدابري .وما شهدناه ،خالفا
لذلك ،هو تكثيف هذا السلوك غري القانوين ،الذي يزيد من
جتزئة اتصال أرض دولتنا ويقوض تقويضا خطريا إمكانية
حتقيق حل الدولتني على أساس حدود ما قبل عام .1967
وقد صادرت إسرائيل آالف الدومنات األخرى من
األرض الفلسطينية يف الضفة الغربية ،ومن املقرر مصادرة أكثر
من  2 300دومن جنوب أرحيا وأكثر من  1 200دومن
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بأهم شرط لتطبيق القانون ،وجتاوز أعمال القتل الوحشية تلك ،وتبادل أمساء األرواح البشرية
على التقيُّد يف ِّ
احلد األدىن ِّ
العقبة الرئيسية أمام السالم واحلفاظ على إمكانية احلل القائم الربيئة اليت تُز َهق بعنف شديد وتُغتال بشكل مأساوي.
على وجود دولتني؟
وإذ يواجه األطفال الفلسطينيون ،جي ً
ال بعد جيل ،عدوانًا

ومبوازاة استعمار إسرائيل ألرضنا ،تُواصل عدواهنا على
شعبنا ،مع تزايد اخلسائر البشرية الفلسطينية نتيجة للهجمات
العسكرية اليومية من قِبَل القوات اإلسرائيلية املحتلة ،والعنف
واالعتداءات اإلرهابية من جانب املستوطنني اإلسرائيليني
يؤجج معظمها التحريض واخلطاب املثري
املتطرفني ،اليت ِّ
للمشاعر من قِبَل مسؤويل احلكومة اإلسرائيلية ،مبا يشمل كالم
رئيس الوزراء اإلسرائيلي وأعضاء حكومته ،والشخصيات
الدينية املتطرفة.

ال هوادة فيه من قِبل االحتالل ،فإهنم يعانون إصابات دائمة،
وجيري تدمري النسيج احلايل واملستقبلي ملجتمعنا .ومع ذلك،
يظل جملس األمن صامتًا ،ويبقى الشعب الفلسطيين حمرومًا من
أمس احلاجة إليها ،ويستحقها وفقًا للقانون
احلماية اليت هو يف ِّ
أن سكانًا مدنيني ُعزالً يُ َتركون
اإلنساين الدويل .والواقع هو َّ
يف مواجهة وحشية هذا االحتالل العسكري الذي ال يرحم،
املدججة بأفتك
والذي دام حنو نصف قرن ،واحتالل قواته َّ
األسلحة العسكرية وأكثرها تطورًا.

ومنذ بدأ االضطراب احلايل ،يف تشرين األول/أكتوبر
 ،2015قُتِل أكثر من  200رجل وامرأة وطفل فلسطيين،
مع احتفاظ قوات االحتالل جبثامني العديد ممَّن يُقتَلون ،حىت
أهنا حترمهم الكرامة يف املوت .وكما فعلت قوات االحتالل يف
احلرب على غزة يف عام  ،2014فقد واصلت استخدام القوة
املُفرِطة يف األشهر الستة املاضية ،ممَّا َّأدى إىل جرح أكثر من
 16 000شخص ،بينهم آالف األطفال والنساء .وشهدت
تلك الفترة نفسها أيضًا اعتقال أكثر من  4 000فلسطيين،
إضافة إىل ما يزيد عن  7 000فلسطيين ،بينهم  450طفالً،
هم اآلن سجناء أو معتقلون لدى إسرائيل.

إن مطالباتنا باحلماية قد قوبلت بالتعاطف يف أحسن
َّ
األحوال وبعدم املباالة يف أسوئها .و ُطلِب منَّا تكرارًا أن نكون
عقالنيني بشأن ما يستطيع املجلس أو ال يستطيع أن يفعله ،على
الرغم من تشريعه الذايت ،مبا يشمل القرارين )1987( 605
و  ،)1994( 904اللذين يدعوان بوضوح إىل محاية الشعب
الفلسطيين ،ومن دراسة السوابق اليت تبادهلا األمني العام مع
املجلس يف تشرين األول/أكتوبر  ،2015واليت مل تكن موضوع
مناقشة جدية واحدة .وعدم القدرة على احلماية ،كما يف مجيع
احلاالت األخرى يف التاريخ ،لن يؤدي سوى إىل تعزيز املزيد
من اإلفالت اإلسرائيلي من العقاب ،وجتاهل احلياة الفلسطينية،
عرض املزيد من املدنيني األبرياء للخطر .فمجلس األمن
ممَّا يُ ِّ
مل يعقد ولو مناقش ًة واحدة بشأن مسألة احلماية .وكم هو
ُمعيب هذا العمل املُلقى على كاهل أعضاء جملس األمن.

إن أطفالنا وشبابنا جيري استهدافهم وترويعهم بشكل
َّ
خاص من قِبَل هذا االحتالل الغاشم ،إذ تعمل القوات
املحتلة اإلسرائيلية على سياسة إطالق النار للقتل ،حيث
يُقتل بالرصاص أطفال ال تتعدى أعمارهم  13عامًا بدون
أية تداعيات .وحكايات األطفال والشباب الفلسطينيني الذين
يُقتَلون يف وضح النهار ،مبا يشمل أولئك الذين يُع َدمون خارج
نطاق القانون ،أصبحت أكثر من أن تُحصى .ومع ذلك،
حاولنا يف رسائلنا األسبوعية إىل املجلس أن نلفت االنتباه إىل
1610773

فإن سلبية جملس األمن
وإذ تبلغ احلالة درجة الغليانَّ ،
وصمته مثريان للصدمة حقًا .ووقف تدهور احلالة وإنقاذ
احتماالت السالم يستدعيان عم ً
ال مسؤوالً بدون إبطاء.
ومع أننا مسعنا تكرارًا مدى عدم استدامة الوضع الراهن ،ففي
احلقيقة ،ليس هناك وضع راهن ،واحلالة ،غري مستقرة متاما ،بل
تزداد سوءًا يف كل يوم ،وتتجه حنو انفجار داخلي.
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وال ميكن للمجلس أن يتقاعس منتظرًا األزمة الشاملة احلالة سوءًا ،ويُز َهق املزيد من األرواح الربيئة ،ويُحال ُّ
احلل
املقبلة .ومن غري املنطقي وغري املقبول االستمرار يف استرضاء القائم على وجود دولتني إىل حمفوظات التاريخ.
املتهور بالقانون .فيجب
تعنُّت إسرائيل واستخفافها املتغطرس ِّ
ويف هذا الصدد ،حنيِّي أيضًا اجلهود اليت تبذهلا املجموعة
مساءلتها عن جرائمها وانتهاكاهتا حلقوق شعب كامل ،مبا
الرباعية ،فض ً
أن املبادرة
ال عن حكومة فرنسا .ونشري إىل َّ
احلق يف تقرير املصري واحلرية ،هنائيًا وأبديًا .لقد قلناها
يشمل َّ
الفرنسية تؤكد بشكل خاص إحلاح املسألة  -وهي مسألة
إن األزمة وجودية
يف القاعة سابقًا ،وجيب أن نكررها جمددًاَّ :
ال ميكن التغاضي عنها أو وضعها على نار هادئة بانتظار
وال ميكننا االنتظار بعد اآلن.
ِّ
حل مجيع األزمات األخرى يف الشرق األوسط ،ومسألة إذا
لذا ،سنتصرف مبسؤولية ألداء واجباتنا جتاه الشعب أُ ِ
مهلت ،لن تؤدي سوى إىل مزيد من اإلفالت اإلسرائيلي من
للتشدد من كال اجلانبَني
الفلسطيين ،وسنواصل القيام بكل ما نستطيع يف املسرح العقاب ،وهتيئة تربة أكثر خصوبة
ُّ
الدويل ،وخباصة هنا يف األمم املتحدة ،مستندين كليًا إىل  -وهي تؤكد أيضا بشكل بارز احلاجة إىل عملية مجاعية،
القانون الدويل ،ومستخدمني مجيع الوسائل الدبلوماسية
اجلادين من قِبَل الشركاء الدوليني
مع املشاركة والدعم َّ
والسياسية والقانونية وغري العنيفة ،ملعاجلة حمنة شعبنا ،وختفيف واإلقليميني ،مبا يشمل دورًا ملجلس األمن ،ملساعدة األطراف
واملضي ق ُدمًا بتجسيد حقوقه وعدالته وسالمه.
معاناته
ِّ
على حل مجيع مسائل الوضع النهائي ،وإهناء االحتالل والزناع
لذا ،فقد بدأنا جهودنا ونواصل مناشداتنا املجلس أن بأكمله يف هناية املطاف.
واضح ٍ
وثابت ملعاجلة املسائل
يتصرف عبْر اعتماد مشروع قرا ٍر ٍ
َّ
لقد حان الوقت للكف عن إدارة الزناع .إن هذا الزناع
املُلِ َّحة املعروضة أمامنا ،ومن بينها عدم قانونية محلة االستيطان ليس مستعصيا على احلل .فحله معروف منذ زمن طويل ومتجذر
اإلسرائيلي ،وتأثريها التدمريي على احلل القائم على وجود بشكل راسخ يف قرارات األمم املتحدة ،ومبادئ مدريد ومبادرة
دولتني؛ والتطرف والعنف املتزايدان من جانب املستوطنني السالم العربية .وجيب على املجتمع الدويل أن يتجاوز الشعارات
اإلسرائيليني ضد املدنيني الفلسطينيني ،وضرورة محايتهم؛ وأن يعلن عن التزامه حبقوق اإلنسان ،والعدالة واحلل القائم على
وإحلاح اجلهود الدولية واإلقليمية ،وال سيما يف إطار مبادرة وجود الدولتني نظريا ،وأن حيشد بالفعل اإلرادة السياسية حلل
السالم العربية ،لتهيئة أفق سياسي موثوق ،ودعم األطراف الزناع .إن ختفيف وطأة األزمة اإلنسانية يف فلسطني ال ميكن أبدا
لتهدئه احلالة املضطربة ،وإعادة بناء الثقة وأداء واجباهتا أن حيل حمل احلل العادل بوصفه اهلدف النهائي.
والتزاماهتا القانونية جتاه حل مجيع مسائل الوضع النهائي،
من املستغرب جدا أن نرى أن املجتمع الدويل يعرب
وحتقيق سالم عادل ودائم وشامل.
بصورة مجاعية عن اآلسى واحلسرة إزاء احلالة اإلنسانية املتردية
َّ
إن املشاورات جارية مع مصر ،بصفتها ممثلة العرب يف يف قطاع غزة ،كما لو كانت نامجة عن كارثة طبيعية ال ميكن
جملس األمن ،إىل جانب شركائنا اآلخرين يف اللجنة الوزارية التحكم هبا ،بينما هي يف الواقع كارثة من صنع اإلنسان،
العربية ،بشأن قرا ٍر حول موعد ِّ
املضي ق ُدمًا رمسيًا .وإننا نرحب وتسببت هبا بشكل تعسفي آلة احلرب اإلسرائيلية واحلصار
بدعم مجيع األطراف املعنية يف ما يتعلق بذلك اجلهد ،ودعوات اإلسرائيلي غري القانوين ،جوا وبرا وحبرا ،األمر الذي أدى إىل
املجلس إىل القيام بواجباته حيال قضية فلسطني قبل أن تزداد عزل مجيع السكان املدنيني يف غزة وإفقارهم وإحلاق الصدمة
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“من الصعب أن تكون لديك أحالم عندما تعرف
أهنا ال ميكن أن تتحقق”.

هبم وجتريدهم من صفاهتم اإلنسانية .وعلى الرغم من االنقسام
السياسي املؤسف للغاية يف فلسطني واجلهود املبذولة لفترات
طويلة لتحقيق املصاحلة والوحدة الوطنية باعتبارمها أولوية
عندما يشعر األطفال بأهنم ال يستطيعون حىت احللم،
وطنية ،فإن اإلخفاق يف سد هذه الفجوة ال ميكن أن يستخدم جيب أن نعترف مبدى عمق درجة اليأس والقنوط والدمار
كذريعة لالستمرار يف سجن 1.8مليون شخص وإجبارهم البشري اليت خلفها االحتالل والصراع .وجيب علينا أيضا
على العيش حتت أنقاض احلرب ويف حالة حرمان شامل.
أن نعترف مبدى عمق درجة إخفاقنا .ومل يعد بوسعنا أن
إن أبناء شعبنا إذ يواجهون تلك احلقيقة ،باإلضافة إىل نتجاهل أو نؤجل احلاجة امللحة إىل العمل .إن إحياء آماهلم،
اهلجوم اإلسرائيلي الضاري واملاضي دون هوادة ضد السكان ورفع هذا الظلم التارخيي عنهم ،وجعل السالم حقيقة وإنقاذ
املدنيني الفلسطينيني واالستعمار يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك األجيال املقبلة من األطفال الفلسطينيني واإلسرائيليني يتوقف
القدس الشرقية ،كيف ميكن هلم ،وخاصة شبابنا ،اإلبقاء على على ذلك.
أي إميان بالقانون الدويل وبالتمسك بوعود املجتمع الدويل؟
الرئيس (تكلم بالصينية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كيف ميكنهم اإلبقاء على أي أمل يف رفع الظلم عنهم؟ مع
انعدام األمل واإلميان ،كيف من املمكن درء اليأس واإلبتعاد إسرائيل.
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :مرة أخرى
عن تيارات الراديكالية والتطرف اليت ابتلي هبا عاملنا؟
لقد طال االنتظار من أجل إهناء معاناة أبناء الشعب جنتمع ملناقشة مسألة الشرق األوسط ،وإسرائيل والفلسطينيني.
الفلسطيين الرازح حتت االحتالل األجنيب غري القانوين ،إننا جنتمع مرارا وتكرارا يف هذه القاعة من أجل هذه املناقشة.
وضمان إعمال حقوقهم اإلنسانية غري القابلة للتصرف ،مبا يف ونستمع إىل مناقشات طويلة جدا حول طبيعة الزناع
ذلك حق تقرير املصري واحلرية يف دولتهم املستقلة ،فلسطني ،ومقترحات جديدة حلله .بيد أن السبب الرئيسي للصراع
وعاصمتها القدس الشرقية ،والتوصل إىل حل عادل ملحنة ليس من الصعب جدا فهمه ،واحلل واضح.
الفلسطينيني ،وإهناء أطول أزمة الجئني يف العامل .وإذا ما عجز
املنطق ،واملسؤولية وااللتزامات القانونية عن حتريك املجلس
لكي يتصرف ،فلرمبا التأمل يف املعاناة اإلنسانية اهلائلة اليت
يتسبب هبا االحتالل غري اإلنساين قد يستثري العطف والشفقة
ومن مث االستشهاد باملسؤولية األخالقية لكي يتصرف املجلس.

ما انفكت إسرائيل طيلة  37عاما تسعى إىل إحالل السالم.
وعلى الرغم من عقود من احلرب والرفض ،مل نتخل أبدا عن
ذلك اهلدف .وقد حققت إسرائيل أخريا السالم عندما قرر اثنان
من القادة العرب الشجعان ،الرئيس السادات وامللك حسني ،أن
يلقيا أسلحتهما .لقد اختارا طريق التعاون والشراكة على بؤس
احلرب والصراع .وقد كان ذلك مفتاح بوابة السالم مع مصر يف
عام  .1981وكان ذلك مفتاح بوابة السالم مع األردن يف عام
 ،1994وهو مفتاح باب السالم مع الفلسطينيني اليوم.

يوجد العديد من القصص اإلنسانية املقنعة اجلديرة
بالسرد ،ولكن أود أن أختتم كلميت بقصة واحدة اليوم .يف
زيارة قام هبا مؤخرا رئيس الوزراء األسترايل ،مايكل بريد ،إىل
خميم عايدة لالجئني يف الضفة الغربية ،والتقى مع جمموعة من
الشعب الفلسطيين يستحق السالم .إنه يستحق مستقبال
الشباب الفلسطينيني الصغار وسأل أحد األوالد عما حيلم يف أكثر إشراقا وأفضل .لذلك ،أود أن أكون واضحا يف كالمي.
حتقيقه عندما يصبح أكرب سنا .وكان رد الصيب،
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يف اليوم الذي تنبذ فيه القيادة الفلسطينية اإلرهاب والعنف،
ويف اليوم الذي حتتضن فيه التعايش والتعاون ،سيكون ذلك
اليوم الذي سيسود فيه السالم .لكن هل هذا هو حقا ما تريده
القيادة الفلسطينية؟ هل يريدون حقا السالم؟ إن املجتمعني
هنا إن كانوا يعتقدون أن هذا هو الصواب ،فسيتعني عليهم
توضيح بعض احلقائق غري املالئمة.

18/04/2016

يوم ،وملدة نصف عام .تلك هي احلقيقة .لقد قُتل أربعة
وجرح املئات .كيف استجابت القيادة
وثالثون شخصاُ ،
الفلسطينية؟ هل أوقفت الدعوات اليومية من أجل العنف اليت
تؤجج إراقة الدماء؟ هل كانت هناك إدانة واضحة من جانب
القيادة الفلسطينية؟

واإلجابة بالنفي .وعوضًا عن إدانة تلك اهلجمات ،فإهنم
احلقيقة األوىل أن القيادة الفلسطينية ترفض إدانة قتل يشجعون عليها .إهنم يكافئون اإلرهابيني وأسرهم برواتب
الرجال والنساء واألطفال اإلسرائيليني .امسحوا يل أن أسأل شهرية .وكلما زادت فظاعة اهلجوم وبشاعة اجلرمية ،زاد املبلغ
املدفوع .ويف املجتمع الفلسطيين ،يعامل اإلرهابيون كأبطال.
اجلميع يف هذا القاعة ،أليست حياة اإلسرائيليني مهمة؟
احلقيقة الثانية هي أن السلطة الفلسطينية متجد اإلرهاب
واإلرهابيني .إهنا تسمي امليادين بأمساء املفجرين االنتحاريني
وتضع ملصقات حتمل صورهم على جدران املدارس .أخربوين
مىت أصبح اإلرهاب عمال بطوليا؟

ويف هذا العام ،شاركنا مجيعًا يف الدورة الستني للجنة
وضع املرأة .ويف اليوم الدويل للمرأة ،وصف التليفزيون الرمسي
للسلطة الفلسطينية دالل املغريب بأهنا قدوة للمرأة الفلسطينية.
وملن ال يعرف أو ال يتذكر ،فإن دالل املغريب إرهابية .ويف
عام  ،1978قامت باختطاف حافلة إسرائيلية وقتل 38
من األبرياء ،منهم  13طفالً .تلك هي املرأة اليت حوهلا
الفلسطينيون إىل رمز وطين.

احلقيقة الثالثة هي أن حممود عباس ،رئيس السلطة
الفلسطينية ،يرفض حىت اجللوس مع رئيس الوزراء نتنياهو.
فكيف ميكننا إحالل السالم إذا مل نستطع حىت الكالم؟ ويف
تلك حقائق يبدو أننا مل نسمعها هنا يف هذه القاعة البتة.
اآلونة األخرية فقط ،قال وزير اخلارجية الفلسطينية ،رياض
املالكي ،بصوت ٍ
وعوضًا عن ذلك ،وجدنا البعض شديد احلرص على تربير
عال وواضح،
“لن نعود أبدا وجنلس مرة أخرى يف عملية اإلرهاب الفلسطيين والتماس األعذار للعنف .ويرى كثريون
أنه من املالئم جتاهل حقيقة أساسية مفادها أن التحريض
مفاوضات إسرائيلية  -فلسطينية مباشرة”.
الالهنائي على العنف ومتجيده على حنو مستمر هو املسؤول
حنن نتفهم بأن أعضاء املجلس رمبا ليست لديهم إجابات
بشكل مباشر عن قتل اإلسرائيليني األبرياء.
عن تلك األسئلة .غري أن ما ال نفهمه ملاذا ال نطالب باألجوبة.
وبالنسبة لكثري من الفلسطينيني ،فإن التحريض واقع
مل يتبق لدى دولة إسرائيل والشعب اإلسرائيلي الوقت
يومي .واألطفال يذهبون إىل املدارس ويستمعون إىل حكايات
النتظار اإلجابات .إننا ما برحنا نواجه اإلرهاب الفلسطيين
اإلرهابيني .ويشاهد املراهقون على شاشات التلفاز تدفقًا
منذ عقود .ففي األشهر القليلة املاضية ،واجه اإلسرائيليون
مستمرًا لصور الكراهية والعنف .ويرتاد الشباب املساجد حيث
موجة مستمرة من اهلجمات اليومية اليت يشنها اإلرهابيون
يستمعون إىل خطب تشوه صورة إسرائيل وتدعو إىل تدمريها،
الفلسطينيون ،فقد شنوا أكثر من  300هجمة منفصلة يف
وذلك على مدار  24ساعة يف اليوم ،طوال أيام األسبوع.
 176يوما .ذلك يعين وقوع هجمتني إرهابيتني يوميا ،كل
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وهذا الواقع تترتب عليه عواقب وخيمة .ففي  17كانون بشكل مستمر هي املسؤولة عن فقدان الكثري من اإلسرائيليني،
الثاين/يناير ،تعرضت أم إسرائيلية شابة هلجوم وحشي على يد وهي مسؤولة بشكل مباشر عن قتل دفنة مائري.
إرهايب فلسطيين يبلغ من العمر  16عامًا بينما كانت تقوم
لقد آن األوان للحصول على إجابات حقيقية ،حان الوقت
بطالء باب مزنهلا .وقد أصيبت بطعنات عديدة على باب ملعرفة احلقيقة .وألن أحدًا غريي لن يوجه األسئلة الصعبة،
بيتها .وألن أطفاهلا كانوا بالداخل ،على بعد أمتار قليلة ،فقد وباسم شعب إسرائيل ،وباسم الضحايا اإلسرائيليني ،وباسم
قاومت اإلرهايب ببسالة .وبينما كانت تزنف حىت املوت ،فقد أسرة دفنة مائري ،امسحوا يل أن أسأل السيد منصور ،املراقب
منعته من انتزاع السكني من جسدها .وبكل ما أوتيت من الفلسطيين احلاضر معنا هنا اليوم ،هل ستدينون الفلسطينيني
قوة يف نزعها األخري ،فقد حرصت على عدم متكني اإلرهايب الذين يرتكبون هجمات إرهابية ضد اإلسرائيليني؟
من استخدام السكني مرة أخرى يف اهلجوم على أبنائها الستة.
السيد منصور[ :غري مسموع]
تلك السيدة تدعى دفنة مائري .وكانت تعمل ممرضة يف
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :حنن نقوهلا يف
مستشفى ،وهي من أوتنئيل ،كانت زوجة حمبة وأم لستة أبناء.
كل وقت .عليك أن تقوهلا باللغة العربية ،وليس باإلنكليزية.
ويف جنازهتا ،قال زوجها ناتان:
عليكم بتدريسها يف مدارسكم .ينبغي أن توقفوا الكراهية.
“لقد تركت يل ستة جواهر ،سأحافظ عليهم ينبغي أن تكفوا عن إطالق أمساء اإلرهابيني على شوارعكم.
آمنني من أجلك .دفنيت ليس هلا مثيل بني ماليني النساء .انظر إىل الساحات يف رام اهلل .انظر إىل الشوارع يف جنني.
دفنيت ،أشكرك على كل حلظة قضيتها معك”.
إنكم تطلقون أمساء اإلرهابيني على الشوارع.
وقالت رينانا ،ابنتها الكربى ،وإحدى تلك اجلواهر:
السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) ]...[ :ضد التحريض.
“إنين مل أفقد أمي فحسب ،بل فقدت أفضل هل أنتم مستعدون للمجيئ وحضور تلك االجتماعات يف
علي أن أختيل أننا لن نتبادل وجود األمريكيني؟
صديقة يل أيضًا .يصعب َ
الضحكات أو نتشاجر معًا بعد اآلن ،وال أنك لن
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :حنن ندين
تكوين جبواري يف ممر املستشفى وعنرب التوليد”.
كل اإلرهاب  -بالعربية واإلنكليزية والعربية.

اليوم ،ناتان ورينانا معنا يف هذه القاعة ،وجيلسان خلفي.
السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :حنن ندين قتل كل
لقد فقدا زوجة وأم ،ودفعا أفدح الثمن.
املدنيني األبرياء ،مبا يف ذلك املدنيون الفلسطينيون .هل تفعلون
جيب أن نسأل أنفسنا ملاذا حدث ذلك .ما الذي يدفع نفس الشيء؟
صبيًا يف السادسة عشر من العمر إىل أن يطعن إنسانًا آخر حىت
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أنكم
املوت؟ الشاب الفلسطيين  -الذي ألقي القبض عليه  -أعطانا تدفعون هلم .أنتم تدفعون أمواالً ألسر اإلرهابيني.
اجلواب يف اعترافاته .قال إن ما دفعه إىل قتل يهودي ،أي
السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :أال تفعلون نفس
يهودي ،هو برنامج شاهده على شاشة التلفزيون الفلسطيين.
الشيء؟
الثقافة الفلسطينية اليت حتض على الكراهية وغسل األدمغة
1610773
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السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أنتم متجدون
اإلرهاب .عار عليكم أن تفعلوا ذلك.
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السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :عار عليكم.

السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :عار عليكم .أنتم
السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :حنن ال نفعل ذلك .حمتلون .أنتم مستعمرون.
حنن ال نفعل ذلك.
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :لقد مسعنا
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :عار عليكم أعذاركم ،ولكن مل نسمع أي إدانة.
متجيد اإلرهاب.
السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :ارحلوا عنا.

السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :عار عليكم قتل
اآلالف من األطفال الفلسطينيني.
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :عار عليكم
أال تقولوا “حنن ندين كل أعمال اإلرهاب” .وهذا ما نقوله.
حنن ندين كل أعمال اإلرهاب .هذا ما أريدك أن تقوله ،يا
سيد منصور .كلماتك تترجم اآلن إىل مخس لغات .ميكنك
أن تقول ذلك اآلن.
الرئيس (تكلم بالصينية) :أطلب من ممثل إسرائيل أن
يواصل بيانه.
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :إن الصمت
قد يصم اآلذان ،ولكن يف منطقتنا فإن الصمت يقتل .لقد آن
األوان لكي خترج القيادة الفلسطينية عن صمتها وتبدأ يف العمل
كالقادة .السيد منصور ،أنت ال ميكنك أن تدين اإلرهاب،
ال ميكنك أن تقول هنا“ :إنين أدين كل أعمال اإلرهاب”.
ال ميكنك أن تقوهلا هنا .الناس ينظرون إليك ،األطفال
الفلسطينيون يتطلعون إليك اآلن وأنت ال ميكنك أن تقول:
“أنا أدين كل أعمال اإلرهاب ”.مجلة واحدة ال ميكنك أن
تقوهلا .مجلة واحدة ال ميكنك قوهلا .عار عليك ذلك .عار
عليك أال ميكنك قوهلا.

السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :كلنا ،أو
رمبا كل من جيلس حول هذه الطاولة ،يعرف ما جيب أن
يتوفر يف القائد .القادة يتحملون املسؤولية .القادة يتكلمون.
القادة يثقفون .ومن أجل اجليل القادم ،هذا هو الدرس الذي
جيب أن يتعلمه الفلسطينيون .ويف اليوم الذي يدين فيه القادة
الفلسطينيون ،كالسيد منصور ،اإلرهاب ضد اإلسرائيليني -
عالنية  -ويف اليوم الذي ينهون فيه محلتهم للكراهية والعنف،
يف اليوم الذي يدرس فيه احترام البشر  -كل البشر  -يف
املدارس الفلسطينية ،يف ذلك اليوم سيجدون شريكًا مستعدًا
للعمل معهم من أجل حتقيق وعد السالم .ودولة إسرائيل
وشعب إسرائيل ما زال حيدومها األمل يف أن يأيت ذلك اليوم
قريبًا.
الرئيس (تكلم بالصينية) :أعطي الكلمة اآلن ألعضاء
جملس األمن.
أعطي الكلمة للسيد موراي ماكويل ،وزير خارجية
نيوزيلندا.
السيد ماكويل (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أستهل بياين باإلعراب عن الشكر لألمني العام على إحاطته
اإلعالمية الوافية والواقعية.

يوم السبت القادم ،سيكون قد انقضى عامان على تعليق
السيد منصور (تكلم باإلنكليزية) :أنتم تستبدون بنا.
إنكم تكتمون أنفاسنا .دعونا وشأننا .دعوا شعيب يعيش حرًا .املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني.
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ويف غضون ذلك ،تصاعدت أعمال العنف واستمر بناء الفرنسي املقترح أو ما إذا كان من األفضل أن يكون ذلك
املستوطنات وتراجعت بشكل أكرب الثقة بني الطرفني .واكتفى خطوة الحقة للمؤمتر .ولكين أعتقد أن هناك اتفاقا واسعا
بشأن مضمون هذه املراحل الثالث.
املجلس إىل حد كبري مبوقف املتفرج.
إن احلكمة املُسلم هبا يف املجلس ويف نظر املجتمع الدويل
تتمثل يف أن احلل القائم على وجود دولتني هو السبيل الوحيد
حلل هذه املسألة يف املستقبل .غري أنه أصبح من الواضح اليوم
بشكل متزايد أن هذا احلل رمبا يصبح بعيد املنال أكثر فأكثر،
وأنه إذا استمرت األمور كما كان عليه احلال خالل العامني
املاضيني ،من دون اختاذ املجلس وغريه ألي إجراءات ،فإن
حل الدولتني لن يصبح له وجود .ويف ظل هذه اخللفية ،من
الصعب أن نفهم ملاذا مل يعتمد جملس األمن قرارا واحدا بشأن
هذه املسألة طيلة أكثر من سبع سنوات ،وكيف ظل شاهدا
صامتا على زوال حل الدولتني.
وبالتايل ،ماذا يتوقع املجتمع الدويل من جملس األمن يف ظل
هذه الظروف الصعبة اليوم؟ أوال ،إنه يتوقع أن يعيد املجلس
التأكيد على حل الدولتني باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إىل
سالم آمن ودائم .ومما ال شك فيه ،أنه يتوقع أن ندين العنف
من كال اجلانبني واعتبار برنامج االستيطان اجلاري عقبة غري
مقبولة أمام مثل هذا احلل .وثانيا ،إنه يتوقع أن يدعم املجلس
ويوفر الزخم للعمل الذي جيري خارج املجلس يف املجموعة
الرباعية وبني أعضاء جامعة الدول العربية ومن خالل املؤمتر
الدويل الذي اقترحته فرنسا .ومن الضروري العمل على إعادة
بناء الثقة وإعداد الطرفني للمفاوضات .وثالثا ،يتوقع املجتمع
الدويل من املجلس أن يؤيد يف الوقت املناسب طريقا للعودة
إىل املفاوضات ،رمبا من خالل قرار بشأن معايريها.
وختتلف اآلراء بشأن تسلسل بعض تلك العناصر .ومثة
مناقشة على وجه اخلصوص بشأن ما إذا كان من األفضل
اختاذ املجلس لقرار يركز على احلفاظ على حل الدولتني وإهناء
العنف واخلطاب التحريضي ووقف املستوطنات قبل املؤمتر
1610773

وعندما اقترحت نيوزيلندا مشروع نص يف العام املاضي،
يف ظل غياب أي بدائل ،مت إقناعنا من خالل عملية التشاور
بعدم وجود ما يكفي من الدعم لنجاح املشروع وبأن عمليات
أخرى جارية رمبا كانت ستتأثر لو أن املجلس تصرف ىف ذلك
التوقيت .لكن ازداد تفاقم احلالة واستفحل اخلطر املحدق
حبل الدولتني .وبالتايل ،ستستأنف نيوزيلندا خالل األسابيع
املقبلة التحاور بشأن حتديد الترتيب الزمين ومضمون مشروع
قرار مركز ،فيما تتبلور آراء املمثلني الفرنسيني واملجموعة
الرباعية .إن اجلهود اليت تبذهلا تلك األطراف حيوية ،ولكنها
ليست كافية ،وال ميكن أن تعفي املجلس من املسؤولية عن
القيادة .وحنن على اقتناع مطلق بأن اختاذ املجلس لقرار عنصر
أساسي يف اخلطوات اليت تنتظرنا .واملشكلة الوحيدة هي توقيته
وعالقته بالعمليات اخلارجية .وستجد نيوزيلندا صعوبة يف
فهم كيف ميكن ملشروع نص هبذا القدر املحدد من القصد
والتركيز أن يكون قويا للغاية بدرجة ال جتعله مقبوال لدى
أعضاء املجلس اآلخرين.
وعلى العكس ،رمبا مل يثر مشروع القرار االهتمام الكايف
لدى بعض األعضاء اآلخرين الذين يرغبون يف قرار أوسع
نطاقا .ولكن استنادا إىل استطالعات دقيقة أجريناها ،فإن
استنتاجنا هو أنه ،يف ظل الظروف الصعبة احلالية ،ستفشل
املواقف املتطرفة بالتأكيد تقريبا ولن تؤدي إال إىل استمرار
املجلس يف ممارسة القيادة الصامتة إزاء زوال حل الدولتني.
وجيب أن تتمثل مهمتنا الفورية يف احلفاظ على هذا اهلدف
النهائي ودعم املجلس للخطوات األوىل على املسار .وأنا أعلم
أن هناك من يفضلون أال يضطلع املجلس بأي دور ،وغريهم
ممن يؤكدون أن هناك خماطر ميكن أن تنجم عن اختاذ قرار
يف هذا الوقت .ولكن اخلطر األكرب بكثري يتمثل يف عدم قيام
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املجلس بأي شيء على اإلطالق فيما يتم اإلعالن عن وفاة
حل الدولتني ودفنه .ونيوزيلندا ملتزمة ،بالتايل ،بأن يتخذ
املجلس قرارا بشأن خطة واضحة خالل األسابيع املقبلة.
ويف سياق عمل املجموعة الرباعية ،وجامعة الدول
العربية واملبادرة الفرنسية وغريها ،هناك دور هام للغاية يتعني
على جملس األمن القيام به .وسنعمل مع اآلخرين لتحديد ما
إذا كان وضع اللمسات األخرية على مشروع القرار سيدعم
عمل املجموعة الرباعية والوزراء الفرنسيني والعرب على
أفضل وجه إذا ما مت قبل أم بعد املبادرات األخرى اليت هي قيد
التنفيذ .ومع ذلك ،سواء مت االنتهاء من مبادرة املجلس قريبا
أو بعد فترة قصرية خالل هذا العام ،فإننا نعتقد أنه سيكون
من املفيد الشروع يف مناقشات يف أقرب وقت ممكن بشأن
مشروع نص وبشأن تزامن نظر املجلس مع عمل األطراف
األخرى واملبادرات اخلارجية.
ونأمل أنه عندما يعقد املجلس املناقشة املقبلة بشأن
الشرق األوسط ،أنه سيكون مثة مزيد من الوضوح والوحدة
بشأن سبيل املضي قدما.
السيد دانون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل
أن أشري إىل أننا مسعنا للتو بوقوع هجوم إرهايب يف القدس،
حيث انفجرت حافلة وجيري إجالء عشرات األشخاص .إننا
نتوقع أن نسمع إدانة خالل مناقشة اليوم.
الرئيس (تكلم بالصينية) :نعقد اليوم جلسة رمسية للغاية
ملجلس األمن ،وبالتايل أحث اجلميع على االلتزام جبميع
أحكام النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،واحلفاظ على النظام
يف القاعة ،حبيث يعرب ذلك عن الطابع اجلدي للمسألة اليت
نناقشها .وأتوقع من كل احلاضرين التقيد بذلك.
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إن التزام الواليات املتحدة بتحقيق السالم يف الشرق
األوسط واملضي قدما برؤية الدولتني ،تعيشان جنبا إىل جنب
يف سالم ،هو التزام ال يتزعزع .ويشعر الكثريون باإلحباط حبق
جراء عدم إحراز تقدم ،وحنن أيضا .وسنواصل دعمنا بثبات
للجهود اليت من شأهنا تعزيز احلوار والسالم والتقدم ،ومعارضة
تلك اليت ال حتقق ذلك .وسينبع حتقيق تقدم من اخليارات الصعبة
للزعيمني هبدف تقدمي قضية السالم على احلساب السياسية
الضيقة .وعلى هذا النحو ،فإننا ال نزال قلقني للغاية جراء
املوجة األخرية من اإلرهاب والعنف ،وجراء الغياب الكامل
إلحراز تقدم يف اجتاه التوصل إىل حل الدولتني .ومن املهم أن
يظهر اجلانبان ،من خالل اتباع سياسات وإجراءات ملموسة،
التزاما حقيقيا بتحقيق حل الدولتني من أجل التخفيف من حدة
التوتر واستعادة األمل يف إمكانية حتقيق السالم.
وما رأيناه على أرض الواقع ،وما عانت منه مباشرة أسرة
مائري احلاضرة هنا اليوم ،أمر يأباه الضمري .وقد مشلت املوجة
األخرية من العنف املستمرة منذ أكثر من ستة أشهر عمليات
طعن وإطالق نار وهجمات باستخدام املركبات ،مبا يف ذلك،
كما أشار إىل ذلك السفري اإلسرائيلي للتو ،تقارير خبصوص
انفجار حافلة يف القدس .وقد حصدت أعمال اإلرهاب الكثري
من األرواح ،مبا يف ذلك أرواح أمريكيني .وكان من بني
الضحايا جنود ومدنيون ونساء حوامل وأمهات من اإلسرائيليني
والفلسطينيني .وجيب أن يتوقف ذلك .فلنكن واضحني بشكل
لبس فيه .ال يوجد أي مربر أو مسوغ لإلرهاب .إن اإلرهاب
إرهاب .إنه عمل خاطئ ،ودموي وجيب أن يتوقف .ويتعني
على أي شخص يطمح إىل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة
ومستقلة أن يفهم أن االخنراط يف التحريض على العنف
ال يؤدي إال إىل تقويض ذلك اهلدف .ولن تؤدي سوى نتيجة
سياسية ،من دون عنف ،إىل حتقيق ذلك اهلدف.

السيد بريسمان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
وتواصل الواليات املتحدة دعوة القيادة الفلسطينية ،سرا
باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل األمني العام على
وعالنية ،إىل القيام بكل ما هو ممكن ملكافحة مجيع أشكال
إحاطته اإلعالمية.
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التحريض وإدانة اهلجمات اإلرهابية صراحة .وينبغي تقدمي
مجيع مرتكيب أعمال العنف إىل العدالة ،وجيب أن تكون العدالة
غري متحيزة ومنصفة وقائمة على املساواة .وال يزال يساورنا
قلق بالغ جراء إطالق أحد أفراد قوات األمن اإلسرائيلية النار
يف  24آذار/مارس على منفذ هجوم فلسطيين يف اخلليل ،ونتابع
عن كثب اإلجراءات القانونية املتخذة ضد اجلاين املتهم.
وجهت إىل اجلندي
ونالحظ أن تُهما بالقتل اخلطأ قد ِّ
اليوم .ومن األمهية مبكان بذل قصارى اجلهود املمكنة للتحلي
بضبط النفس وتفادي وقوع املزيد من اخلسائر يف األرواح
بال مربر ،فضال عن هتدئة التوترات .وجيب مساءلة مجيع
األشخاص على كال اجلانبني يف احلاالت اليت يرتكبون فيها
أفعاال خارج نطاق القانون.
وكما قلنا مرارا وتكرارا ،ما تزال الواليات املتحدة تعارض
بشدة األنشطة االستيطانية .فهي تتناىف مع التزام احلكومة
اإلسرائيلية حبل الدولتني وتدعو إىل التشكيك فيه .ولذلك
السبب ،يساورنا الشعور بالقلق العميق إزاء اإلعالنات املتكررة
منذ  1كانون الثاين/يناير عن ملكية الدولة اإلسرائيلية لألراضي
يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك مصادرة حوايل  600فدان جنويب
أرحيا و  250فدانا جنويب بيت حلم .ويف األسبوع املاضي
فحسب ،واصلت حكومة إسرائيل بناء مئات الوحدات السكنية
يف مستوطنات الضفة الغربية على مراحل خمتلفة من عملية
التخطيط .وتقع الكثري من هذه الوحدات وراء اجلدار العازل يف
عمق أراضي الضفة الغربية .وهذه اإلجراءات  -املتمثلة يف عملية
مصادرة األراضي ،وتوسيع املستوطنات وتقنني املخافر األمامية
 إمنا هي إجراءات خاطئة وتقوض آفاق حل الدولتني على حنوخطري .وباملثل ،يساورنا الشعور بالقلق العميق إزاء عمليات اهلدم
وإخالء املنازل اليت تقوم هبا السلطات اإلسرائيلية يف عدة مواقع
يف مجيع أحناء الضفة الغربية والقدس الشرقية .ومثلما أوضحنا
مرارا ،فما زلنا نتطلع إىل أن يبدي كال اجلانبني التزاما حقيقيا حبل
الدولتني عن طريق اختاذ اإلجراءات ووضع السياسات امللموسة.
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فليس مثة مكان يعاين فيه الفلسطينيون أكثر مما يعانونه يف
غزة ،حيث ال يزال بطء وترية عملية التعمري مثريا للقلق .وتؤدي
قبضة محاس اخلانقة على السكان يف غزة إىل زيادة تعطيل وترية
التعمري ،ما دامت جباية الضرائب وحتويل مواد البناء عن أغراضها
ال تتركان للفلسطينيني يف غزة إال نزرا قليال جدا مما حيتاجونه فعال
إلعادة بناء منازهلم وجمتمعاهتم املحلية وهياكلهم األساسية .وقد
أُعلن هذا اليوم أن اجليش اإلسرائيلي قد كشف عن وجود نفق
ميتد إىل األراضي اإلسرائيلية من غزة قبل  10أيام .وعلينا مجيعا
واجب ضمان أن تستخدم مواد البناء للغرض املتوخى منها .وال
نزال نشعر بقلق عميق إزاء الظروف اإلنسانية يف غزة .ويف ذلك
الصدد ،قدمت الواليات املتحدة تربعا أوليا قدره  43.4مليون
دوالر لنداء الطوارئ البالغة قيمته  403مليون دوالر والصادر
عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدىن ،لتمويل عملياهتا يف الضفة الغربية وغزة .ونشكر
أولئك الذين قدموا التربعات سواء كانوا هنا يف املجلس أم يف
املجتمع الدويل .غري أن عدد من تربعوا بتوفري املوارد ال يزال
قليال جدا .ونطلب إىل اآلخرين االنضمام إىل الواليات املتحدة
يف الوفاء بتلك االحتياجات اهلائلة .ونالحظ أن حكومة إسرائيل
وسعت منطقة الصيد الفلسطينية قبالة سواحل غزة من ستة
قد ّ
إىل تسعة أميال حبرية ،والذي نأمل أن يساعد على حتسني سبل
معيشة الصيادين الفلسطينيني يف غزة إىل حد ما.
وإذ أنتقل بإجياز إىل العملية السياسية ،وكما ذكرت
املجموعة الرباعية بصورة مشتركة يف ميونيخ يف شباط/
فرباير ،فإنه ليس ممكنا استمرار الوضع الراهن ،ويتعني اختاذ
خطوات كبرية على وجه االستعجال ألجل تثبيت احلالة
وعكس االجتاهات السلبية اجلارية يف امليدان .وجيب على كال
اجلانبني إبداء التزام حقيقي حبل الدولتني عرب اختاذ اإلجراءات
والسياسات ،كي يتسىن إعادة بناء الثقة وتفادي دوامة
التصعيد .ونرى أن من شأن التقرير القادم للمجموعة الرباعية
أن يساعد يف إثراء املناقشات الدولية بشأن أفضل السبل لتعزيز
حل الدولتني.
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وإذ أنتقل اآلن إىل احلالة املروعة يف سورية ،فإننا نرحب حلب ويف املناطق األخرى ،مبا يف ذلك ضواحي الالذقية ومحاة
باجلولة الثالثة من املحادثات السورية اليت استؤنفت يف جنيف وضواحي دمشق ،حيث ّ
تشكل األحداث األخرية هتديدا
األسبوع املاضي .ونشكر املبعوث اخلاص ستافان دي ميستورا خطريا الستدامة االتفاق.
على ما بذله من جهود .ومثلما يذكر القرار )2015( 2254
ولفهم األبعاد اإلنسانية النتهاكات وقف األعمال
فإن احلل املستدام الوحيد لألزمة الراهنة يف سورية يكمن يف العدائية ،أود أن أديل بتعليق موجز عن الدكتور حسان
عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وتليب التطلعات املشروعة األعرج ،وهو طبيب حمترم ألمراض القلب ،قُتل يف غارة جوية
للشعب السوري ،بطرق منها إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة يف األسبوع املاضي يف اجلزء الشمايل من محاة .واليوم مل يعد
بصالحيات تنفيذية كاملة ّ
وتشكل على أساس املوافقة املتبادلة ،هناك سوى عدد قليل جدا من األطباء يف محاة ،يف حني
مع ضمان استمرارية املؤسسات احلكومية.
ال يوجد وال طبيب واحد ألمراض القلب ،وبالتايل مل يعد

وذلك هو أساس اجلهود اليت يبذهلا الفريق الدويل لدعم هناك من يقدم الرعاية الالزمة ملرضى القلب.
سورية والعملية اليت يرمي من خالهلا املبعوث اخلاص دي
ونكرر القول مرة أخرى ،أنه يتعني على النظام السوري
ميستورا إىل إحراز تقدم يف جنيف .وندرك متاما الترابط وضع حد ألعمال العنف والقتل ،وأنه يتعني عليه بذل املزيد من
الوثيق بني حمادثات جنيف واحلالة امليدانية يف سورية ،فالنجاح
اجلهد فيما يتعلق بوصول املساعدة اإلنسانية إىل املناطق املحاصرة
أو الفشل يف جمال ما يؤثر على حنو مباشر على املجاالت
واليت يصعب الوصول إليها .ومن بني  4.1ماليني سوري يقيمون
األخرى ،وما تزال املخاطر كبرية .ومن املؤكد أنه ميكن ،بل
يف املواقع اليت يصعب الوصول إليها ،مل يسمح لألمم املتحدة
جيب فعل املزيد فيما يتعلق بوقف األعمال العدائية وحتسني
إال بالوصول إىل  249000منهم فقط هذا العام 249000
وصول املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني .وقد مت وقف
األعمال العدائية يف بعض أحناء البلد وأدى ذلك إىل حتسني  -فقط من أصل  4.1ماليني شخص ،أو ما يزيد قليال على
واقع احلياة اليومية للكثري من السوريني يف تلك املناطق ،غري نسبة  6يف املائة من املقيمني يف املناطق اليت يصعب الوصول
أن االنتهاكات ال تزال مستمرة .وما زلنا نشعر بالقلق بصورة إليها .والسبب الرئيسي لذلك واضح :أال وهو العرقلة املتعمدة
خاصة إزاء اهلجمات املستمرة من قبل النظام على األطراف من جانب النظام السوري ،مبا يف ذلك التشكيك يف إحصاءات
يف عملية وقف األعمال العدائية .فهذه االنتهاكات ال تقتصر األمم املتحدة للسكان ورفضها باعتبار ذلك آلية جديدة ملنع
آثارها على تسبيب األذى للمدنيني السوريني وقتلهم فحسب ،وصول املعونة إىل السكان اجلياع .واتبع نظام استراتيجية جديدة
بل متارس ضغوطا كبرية أيضا على األطراف األخرى يف وقف يف ضواحي دمشق :عربني وزملكا وزبدين ،حيث متت املوافقة
األعمال العدائية ،خاصة وأن الكثري منها قد بذل جهودا كبرية على إيصال املساعدة جلميع املناطق الثالث إال أن ذلك قد تعثر
لضبط النفس .ولن يؤدي سلوك النظام إال إىل تعزيز موقف ألنه تعيّن على األمم املتحدة التفاوض مع النظام السوري على
اجلماعات هذه  -مثل جبهة النصرة  -اليت ما فتئت تسعى إىل العدد املحدد لألشخاص الذين هم حباجة إىل املساعدة .وبدال من
تقويض وقف األعمال العدائية .وما زلنا نواصل الضغط على إطعام املحتاجني ،أُرغمت األمم املتحدة على التفاوض وإعادة
املعارضة ملقاومة االنسياق إىل العنف بسبب تصرفات النظام التفاوض مرة أخرى على عدد األشخاص اجلياع الذين هم حباجة
وجبهة النصرة .وقد حثثنا املعارضة على مواصلة االمتثال للغذاء على وجه التحديد .وبالنسبة ألولئك العالقني يف املناطق
لوقف األعمال العدائية .وال بد من وقف تصاعد العنف يف
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املحاصرة ،حيث يتم جتويع األشخاص بصورة متعمدة وخبيثة
سمح لألمم
وحيرمون من احلصول على املساعدة الدولية مل يُ َ
املتحدة بالوصول إال إىل  12موقعا فقط يقيم فيه 152 000
شخص من إمجايل  486 000شخص يقيمون يف  18موقعا
من تلك املواقع املحاصرة .وعلينا القيام مبا هو أفضل وعلى وجه
السرعة نظرا ألن األشخاص يتوفون جوعا بالفعل.

إىل جنب يف سالم وأمن مع إسرائيل مفتاح حل هذا الصراع
التارخيي .ومع ذلك ،لنكن صرحاء .بعد أكثر من  20سنة
على تلك االتفاقات ،مل تكن إقامة دولة فلسطينية أبعد مناال
أبدا .إن التقدم اليومي يف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ،اليت
تقتطع من األراضي الفلسطينية مبا يقلصها إىل مساحة صغرية،
يشكك يف إمكانية الدولة يف املستقبل.

وبالتايل ،فإننا نشيد جبهود األمم املتحدة يف نقل اإلمدادات
الغذائية جوا وبصورة ناجحة إىل ما يقرب من  4 000شخص
ممن يقيمون يف دير الزور اليت حتاصرها داعش ،يف ذات الوقت
الذي نشري فيه إىل التحديات املتبقية يف تلبية احتياجات مجيع
سكان املدينة البالغ عددهم  200 000نسمة .ونأمل أيضا
أن تسفر الزيارة اليت قامت هبا األمم املتحدة إىل داريا مؤخرا
عن تقدمي املساعدة الفورية لسكاهنا الذين مل يتلقوا أي معونة
منذ عام  .2012ويقينا أن العامل يشهد محلة جتويع متعمد
على نطاق واسع وآين .ويتعني على مجيع اجلهات الفاعلة ،مبا
يف ذلك النظام ،أن تسمح بوصول الغذاء إىل األشخاص الذين
ميوتون جوعا بالفعل.

يسود العنف العالقات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني،
سواء يف صورة أعمال اإلرهاب أو اهلجمات الفردية أو ببساطة
عبء االحتالل .لقد أدت موجة العنف متزايد الشدة املستمرة
منذ ستة أشهر إىل مقتل املئات وجرح اآلالف .الصدع بني
الشعبني الفلسطيين واإلسرائيلي مل يسبق له مثيل .إنه يؤجج
تشدد الرأي العام؛ يبدو أن الناس مل تعد تؤمن بإمكانية التعايش
السلمي بني الدولتني .هذا هو أحد أكثر اجلوانب إثارة للقلق.
جيب أال خنطئ يف ظل تلك اخللفية .الوضع القائم ضرب من
الوهم .ميثل الوضع القائم تراجعا بشكل تلقائي ،يبتعد بنا بشكل
يومي أكثر وأكثر عن إمكانية أن نرى يف يوم ما حل الدولتني
يتحقق .علينا أن ننظر بشكل مباشر إىل الواقع القاسي على
األرض .إذا مل نفعل شيئا ،ستتالشى اآلفاق اهلشة للحل القائم
على وجود دولتني وسيزداد مرة أخرى خطر العنف العام.

وندعو النظام السوري مرة أخرى إىل االمتثال للقانون
الدويل ،مبا يف ذلك القرار  )2015( 2254عالوة على
مطالب املجتمع الدويل ،بأن يسمح بوصول املساعدة إىل مجيع
السوريني املحتاجني .وفيما يتعلق باخلطوات التالية الواجب
ملحة بقدر ما هي واضحة .وال مناص
اختاذها يف سورية ،فهي ّ
من وقف األعمال العدائية بصورة دائمة ،والسماح بوصول
املساعدات اإلنسانية متاما ،فضال عن إهناء العنف .وجيب على
مجيع الدول األعضاء دعم العملية االنتقالية السياسية يف سورية.

ويف ظل تلك املالحظة اجللية ،ميكن إجياز رسالة فرنسا
منذ عدة أشهر اآلن يف مجلة واحدة :هناك حاجة ماسة إىل
هتيئة أفق سياسي ذي مصداقية من أجل إنقاذ احلل القائم على
وجود دولتني ،إذ أن هذا احلل هو الوحيد الذي يليب التطلعات
املشروعة للفلسطينيني إلقامة دولة وإلسرائيل لألمن.

وعلى حنو ما أثبت الطابع احلرون املستمر للزناع ،فإننا نعلم
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود أنه ال ميكن أن يكون هناك حلول سهلة .غري أن اختيار عدم
أن أشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية وعلى التزامه .التعامل مع املسألة ،أو البحث عن سبل عمل إلدارة أو احتواء
إن اتفاقات أوسلو ،اليت وقعت يف عام  ،1994يف وقت الصراع ،ليس ما خيتاره بلدي .تعتقد فرنسا أنه جيب علينا
سادته آمال كبار ،جعلت إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا مجيعا االضطالع مبسؤوليتنا عن اختاذ إجراءات ،وعندما حيني
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الوقت ،أن نفعل ذلك من خالل جملس األمن .ونظرا لنطاق
التحدي ،نعتقد أن التعبئة اجلماعية للمجتمع الدويل هي الوسيلة
الوحيدة اليوم للمضي قدما .وحتت قيادة رئيس اجلمهورية
ووزير اخلارجية ،قررت فرنسا إطالق مبادرة لتوفري أفق سياسي
ذي مصداقية لعملية السالم .إنه هنج تعاوين جامع وتدرجيي.
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أفرقة عاملة من أجل وضع جمموعة شاملة من احلوافز ميكن
أن تؤدي قطعا إلقامة شراكة أوروبية خاصة وإعادة التأكيد
على مبادرة السالم العربية ،فضال عن الضمانات االقتصادية
واألمنية.

ثالثا ،هدف حتديد جدول زمين مع أهداف حمددة فضال
أوال ،إنه تعاوين .وحتقيقا هلذه الغاية ،أجرى املبعوث عن منهجية لعقد مؤمتر دويل ،نود أن يعقد يف اخلريف.
اخلاص لفرنسا ،السفري بيري فيمون ،مشاورات واسعة النطاق سيكون اهلدف من املؤمتر توفري أساس إلعادة إطالق عملية
ومتعمقة مع الطرفني واجلهات املعنية الدولية واإلقليمية إلعداد مفاوضات ذات مصداقية ضمن إطار متفق عليه دوليا.
مقترحات .مث إن النهج جامع كما أشرت .واملبادرة مكملة
منذ اختاذ القرار ( 181د ،)2-الذي اعتمدته اجلمعية
لإلجراءات اليت تضطلع هبا املجموعة الرباعية واألمم املتحدة العامة يف عام  ،1947فإن احلل القائم على وجود دولتني
والواليات املتحدة .وبالنظر إىل املهمة الصعبة اليت تنتظرنا ،فإننا هو املبدأ التوجيهي املشترك للمنظمة .تدرك فرنسا صعوبة
سنحتاج يف الواقع إىل التزام مجيع أصحاب املصلحة إن كنا التحدي؛ إنه صراع أخفق خالله الكثري من النوايا احلسنة .بيد
نأمل يف حتقيق النجاح .وأخريا ،فإن املبادرة تدرجيية .بالنظر أننا نعتقد أن مسؤوليتنا اجلماعية هي أال نستسلم .علينا أال
إىل الصدع بني الطرفني ،سيكون ضربا من الوهم االعتقاد بأنه نستسلم أبدا .ال نطمح يف االدعاء بأننا وحدنا متكنا من حتقيق
سيكون هناك استئناف فوري للمفاوضات .لذلك فإن هدفنا النجاح حيث فشل اآلخرون .ال ،فكرة فرنسا هي أن تكون
يستند إىل أولوية وقف التحركات السلبية واختاذ القرارات حلقة وصل وأن نتيح خرباتنا وعالقاتنا مع األطراف يف املنطقة
الالزمة بغية احلفاظ على حل الدولتني ،وعلى هذا األساس بغية تنشيط ظهور هنج توافقي .هذه الطريقة صعبة ،لكننا
إعادة هتيئة دينامية سياسية إجيابية.
نعتقد يف الوقت نفسه أهنا أفضل طريقة إلحراز تقدم ملموس
وكما أعلن رئيس اجلمهورية يف القاهرة ،تقترح فرنسا وهتيئة الظروف املؤدية إىل عقد مفاوضات ذات مصداقية.
أن تنظم يف باريس يف أوائل حزيران/يونيه اجتماعا وزاريا،
وفيما يتعلق باحلالة يف سورية ،رحبت فرنسا باستئناف
ال سيما عن طريق مجع أعضاء املجموعة الرباعية واألعضاء املحادثات السورية يف جنيف يف  13نيسان/أبريل حتت رعاية
الدائمني يف جملس األمن وجامعة الدول العربية ،واجلهات املبعوث اخلاص لألمني العام .حيظى السيد ستافان دي ميستورا
اإلقليمية واألوروبية األخرى صاحبة املصلحة .سيكون بدعمنا الكامل يف جهود الوساطة اليت يقوم هبا .كما نرحب
لالجتماع أهداف ثالثة.
بالنهج البناء للمعارضة ،اليت تشارك يف مفاوضات جنيف على

أوال ،كما ذكرت ،إعادة تأكيد دعم املجتمع الدويل الرغم من االستفزازات من جانب النظام.
حلل الدولتني واملبادئ الرئيسية حلل الزناع .وسوف نسترشد
ونرحب باهلدف املعلن من استئناف املحادثات بشأن املسألة
بتقرير املجموعة الرباعية ،الذي سيوفر أحد أسس أعمالنا .احلامسة األمهية ،املتمثلة يف عملية االنتقال السياسي واملفاوضات
ثانيا ،هدف التركيز على حشد التزامات حمددة من مع النظام ،من بني مسائل أخرى .ينبغي أن تؤدي إىل شروط
جانب املجتمع الدويل .ولتنفيذ تلك الغايات ،سنقوم بإنشاء حل توفيقي لتنفيذ بيان جنيف ( ،S/2013/522املرفق) ،وال سيما
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تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية وتنظيم داعش يستغالن
عدم االستقرار لبسط نفوذمها يف مجيع أحناء البلد .ولذا ،بات
االلتزام حبسن نية من جانب أطراف الزناع بإجياد تسوية سياسية
يف اليمن وااللتزام الواضح من قبل جملس األمن أكثر إحلاحًا.

سلطة انتقالية يف غضون األشهر الستة املقبلة ،مما ميهد الطريق
لصياغة دستور جديد من جانب الشعب السوري وإجراء
انتخابات يف ظل ظروف حرة ونزيهة يف غضون  18شهرا.
ليس ألنصاف احللول أو الترتيبات االنفرادية ،اليت قد يعلنها
النظام ،يف أعقاب االنتخابات الومهية أي قيمة ،ألهنا لن تكون
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نتيجة اتفاق مع املعارضة ،عمال بالقرار .)2015( 2254
نسمع أحيانًا أنه بالنظر إىل وجود العديد من األزمات األخرى،
حنن نأسف لتردي احلالة يف األراضي السورية يف األسابيع فإن الزناع الفلسطيين  -اإلسرائيلي فقد أمهيته يف سياق اجلهود
األخرية مع الزيادة امللحوظة يف اهلجمات من جانب النظام .الرامية إىل صون السلم واألمن الدوليني .وحنن قطعًا خنتلف
تبني هذه املمارسات أن النظام يواصل تلك الفظائع وينتهك مع هذا الرأي .وينبغي تعزيز اجلهود الرامية إىل حل املسألة
وقف األعمال العدائية ،وبالتايل يسعى إىل تقويض جهود الفلسطينية  -اإلسرائيلية .ونعتقد أن املهمة الرئيسية اليوم هي
املجتمع الدويل من أجل إجياد حل سياسي .بدون حل سياسي ،هتيئة الظروف اليت تفضي إىل إحياء املفاوضات.
حنن نعلم أنه ال ميكن أن يكون هناك سالم مستدام يف سورية.
وال تزال احلالة على أرض الواقع متوترة وتتخللها

وأخريا ،جنبا إىل جنب مع وقف األعمال القتالية ،تعتقد
فرنسا أن الوصول الكامل واآلمن وبدون أي شروط مسبقة،
إىل املساعدة اإلنسانية للمتضررين من السكان ميثل أولوية
قصوى .يتحمل النظام السوري وداعش مسؤولية كبرية يف
هذا الشأن .مرة أخرى ،ينبغي ممارسة الضغط املعزز والفعال
على النظام .جيب أن تتوقف أعمال النظام السوري اليت تقوض
مفاوضات جنيف.

موجهات جديدة من العنف .فمنذ تشرين األول/أكتوبر
 ،2015سقط أكثر من  200ضحية من الفلسطينيني وما يزيد
على  30من الضحايا اإلسرائيليني يف املواجهات .ويف ضوء
هذه اخللفية املثرية للقلق ،تواصل احلكومة اإلسرائيلية سياسة
األمر الواقع وبناء املستوطنات ومصادرة األراضي وهدم
املنازل الفلسطينية ،مما يهدد احلل القائم على وجود دولتني.
ويف هذا السياق ،بات من املهم أكثر من أي وقت مضى
أن يوجه املجتمع الدويل رسالة واضحة ملنع اندالع دوامات
جديدة من العنف والتأكيد على ضرورة اإلسراع يف استئناف
املفاوضات .وينبغي أن يضطلع الوسطاء الدوليون يف املجموعة
الرباعية للشرق األوسط بالدور القيادي يف إعادة توجيه احلالة
إىل اجلبهة الدبلوماسية والسياسية.

امسحوا يل أن أقول بضع كلمات بشأن اليمن ،وأن أعرب
عن أملنا يف أن جتتمع الوفود قريبا حول طاولة املفاوضات
الستئناف املحادثات املقرر أن تستأنف اليوم االثنني18 ،
نيسان/أبريل .ميكن الستئناف املفاوضات أن مينح أمال حقيقيا.
ونأمل أن يتمكن جملس األمن بسرعة من توجيه رسالة واضحة
إىل األطراف لدعم هذه الدينامية اجلديدة وتقدمي الدعم الكامل
وكانت االجتماعات الوزارية للمجموعة الرباعية يف فيينا
لعمل املبعوث اخلاص لألمني العام.
يف تشرين األول/أكتوبر  2015ويف ميونيخ يف شباط/فرباير
ومثة حاجة خاصة إىل تشجيع ودعم األمل يف مستقبل  ،2016واليت عقدت مببادرة من روسيا ،هتدف إىل إعادة
اليمن ،نظرًا إىل أن احلالة اإلنسانية مستمرة يف التدهور .وعالوة الطرفني إىل إجراءات بناءة من أجل تطبيع احلالة وإحراز تقدم
على ذلك ،فإن التهديد اإلرهايب يف اليمن يتزايد كل يوم .إن يف التوصل إىل اتفاقات مستدامة ومقبولة للطرفني تستند إىل
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القانون الدويل املعروف جيدًا .وحيدونا األمل يف أن يوفر
التقرير املقبل للمجموعة الرباعية حتلي ً
ال موضوعيًا للحالة على
أرض الواقع وأن يتضمن توصيات لألطراف .كما نأمل أن
يساعد على هتدئة التوترات وتوفري أفق سياسي للتسوية.
وال ميكننا أيضًا أن ننسى غزة .إن احلالة اإلنسانية يف
قطاع غزة ال تزال بالغة الصعوبة ،وميكن أن تزنلق يف أي وقت
حنو أزمة خطرية أخرى .وإذا مل يُحرز تقدم يف حل املشاكل
يف قطاع غزة ،بالتغلب على احلصار وإعادة بناء البنية التحتية
اليت دمرهتا إسرائيل يف صيف عام  ،2014فال ميكن استبعاد
جتدد االشتباكات.

18/04/2016

النقض من جانب الواليات املتحدة بشأن مشروع القرار
الوارد يف الوثيقة  S/2011/24خبصوص مسألة املستوطنات
(انظر  ،)S/PV.6484ويف عام  2014كان هناك امتناع عن
التصويت  -وهو ما يشكل استخداما ضمنيا حلق النقض
 بشأن مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  .S/2014/916ويفاملناسبة األخرية ،كان هناك صوتان معارضان وامتنع مخسة
أعضاء عن التصويت ،ولكن ما حدث أساسًا أنه مت القيام
بكل شيء لعرقلة مشروع القرار وعدم السماح بسماع رأي
جملس األمن بشأن هذا املوضوع .وقد صوت االحتاد الروسي
مؤيدًا يف كل حالة من تلك احلاالت .وبطبيعة احلال ،فإن
نتائج عمل املجلس هذه ليست مبهرة متاما .وميكن للمجلس،
بل وجيب عليه ،أن يفعل املزيد ،مبا يف ذلك تنفيذ مبادرة
روسيا بشأن تنظيم زيارة ملجلس األمن إىل الشرق األوسط.

إن مسألة حتقيق الوحدة الفلسطينية أمر مهم بوجه خاص
يف إحياء عملية السالم .ونرحب باالجتماعات اليت جرت بني
ممثلي حركيت فتح ومحاس يف الدوحة والقاهرة يف شباط/فرباير
ويف ما يتعلق بسورية ،نرى أن من الضروري وقف
وآذار/مارس ملناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء
األعمال القتالية يف البلد وإجراء احلوار بني السوريني يف جنيف
االنتخابات الرئاسية والربملانية .وعلى الرغم من الصعوبات يف
حتت رعاية األمم املتحدة من أجل التوصل إىل تسوية سياسية
املفاوضات بني فتح ومحاس ،نواصل املساعدة يف التغلب على
دائمة بشأن سورية .ويف هذا السياق ،نعرب عن ارتياحنا لبدء
االنقسام بني الفلسطينيني.
جولة ثانية من املحادثات ،بوساطة املمثل اخلاص املشترك بني
ونقدر جهود مجيع أعضاء املجتمع الدويل الرامية إىل حتقيق األمم املتحدة وجامعة الدول العربية املعين بسورية ،السيد
حل شامل وعادل ودائم للزناع الفلسطيين  -اإلسرائيلي .بيد ستافان دي ميستورا .وسنواصل تقدمي املساعدة للقوات
أن هذه اخلطوات واملبادرات جيب أن تكون مدروسة بوضوح املسلحة السورية يف مواجهة املجموعات اإلرهابية الدولية
وهادفة إىل نتائج حمددة .إن املعيار الرئيسي لتقييم جدوى هذه املسلحة ،مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
اجلهود الستئناف املفاوضات هو الفهم الواضح للقيمة املضافة وجبهة النصرة .ونعلق أمهية كربى على أنشطة أفرقة العمل
التابعة للفريق الدويل لدعم سورية واملعنية بوقف إطالق النار
اليت حتققها.
ووصول املساعدات اإلنسانية.
ونشاطر معظم أعضاء جملس األمن شعورهم بعدم
ونعتقد أن البيان الذي أدىل به ممثل الواليات املتحدة اليوم
االرتياح إزاء تقاعس املجلس يف ما يتعلق جبهودنا الرامية
إىل حل األزمة بني فلسطني وإسرائيل .وبالفعل ،كانت أخر بشأن هذا املوضوع كان غري متوازن وغري موضوعي ويؤدي
وثيقة ملجلس األمن بشأن هذه املسألة هي البيان الرئاسي إىل نتائج عكسية.
ونعتقد أنه ميكن حتقيق النجاح من خالل إجراء حوار
 ،S/PRST/2009/14الذي اعتُمد بناء على مبادرة من روسيا
يف عام  .2009ويف عام  ،2011كان هناك استخدام حلق مستم ٍر وجم ٍد بني السوريني وفقًا ألحكام بيان جنيف لعام
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وبغية مساعدة الليبيني على حنو فعال ،مبا يف ذلك يف
مواجهة هتديد اإلرهاب املتنامي ،مثة حاجة إىل تنسيق
املبادرات مبشاركة كاملة للجهات الفاعلة اإلقليمية .غري أن
بعض املعلومات تشري إىل أن بعض الشركاء الدوليني رمبا
تكون لديهم خمططات خفية يف ليبيا .ومثة حاجة إىل املساعدة،
نضطر يف
ولكن يف إطار القانون الدويل وحسب ،حىت ال
ّ
السنوات القادمة إىل دفع مثن األخطاء املرتكبة.

 ،S/2012/522( 2012املرفق) وقرارات الفريق الدويل لدعم
سورية وقرار املجلس  .)2015( 2254وينبغي لكل شرائح
املجتمع السوري ممن مل ّ
تتلطخ أيديهم باألنشطة اإلرهابية ،مبن
فيهم األكراد ،أن يشاركوا يف احلوار .ونؤكد مرة أخرى على
ضرورة أن يكون وفد املعارضة يف جنيف ممث ً
ال بصورة حقيقية
وأال يبين مشاركته يف املفاوضات على شروط مسبقة .ونعتقد
أنه ينبغي أن يكون هناك هنج شامل وموضوعي وغري مسيّس
إزاء املسائل اإلنسانية .فتلك هي الطريقة الوحيدة للتمكن من
إن احلالة صعبة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا .فهناك
حلها بصورة فعالة ودائمة.
اضطرابات سياسية وعسكرية ،فض ًال عن الضغوط االقتصادية
ندعو إىل إرساء وقف شامل إلطالق النار يف اليمن بني واالجتماعية العميقة ،ونفوذ اجلماعات اإلرهابية آخذ يف االتساع
مجيع أطراف الزناع .ونعتقد أنه ينبغي أن تبدأ جولة جديدة فيما تزداد مستويات معيشة عامة الناس سوءا .وهذا يعين أنه جيب
من املفاوضات دون تأخري غري مربر .ونرى أن من املهم ضمان القيام بعمل مجاعي مدروس لتحقيق االستقرار يف املنطقة .وينبغي
وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق ورفع أي نوع من ملجلس األمن أن يؤدي دورًا هامًا يف هذه اجلهود.
السيد رامرييث كارينيو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
احلظر .إن سرعة تطبيع احلالة فيما يتعلق بنقاط دخول القوافل
التجارية اليت حتمل ،أوالً وقبل كل شيء ،الغذاء واملاء والدواء (تكلم باإلسبانية) :نود أن نعرب عن امتناننا على اإلحاطة
اإلعالمية اليت قدمها األمني العام عن احلالة يف الشرق األوسط،
سيسهم كثريًا يف ختفيف معاناة الشعب اليمين.
إن احلالة يف ليبيا غري مؤكدة .واجلهود الرامية إىل استعادة مبا يف ذلك قضية فلسطني.
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي سيُديل به ممثل مجهورية
تتحرك ببطء
الوحدة ،استنادًا إىل اتفاق الصخريات السياسيّ ،
وجه التدخل األجنيب بوضوح ضربة قاصمة إىل إيران اإلسالمية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.
شديد .لقد ّ
كيان ليبيا كدولة .ويف الوقت نفسه ،يتوسع اإلرهابيون يف
ال يزال الشرق األوسط يعيش واقعا سياسيا معقّدا ،الذي
مناطق البلد اهلامة استراتيجيًا ،وتزداد املشاكل االجتماعية هو نتاج احلرب والتدخل األجنيب واإلرهاب ،ومجيعها نتيجة
واالقتصادية واإلنسانية سوءًا .ومع ذلك ،ال ميكن للحل إال مباشرة للتدخل العسكري واالفتقار إىل اتفاق سياسي حلل
أن يكون بقيادة ليبيّة .ويتطلب ذلك استمرار العمل الدؤوب الزناعات يف املنطقة .إن اجلمود يف عملية السالم بني إسرائيل
الذي تضطلع به األمم املتحدة يف حشد مشاركة مجيع القوى وفلسطني ميثّل العقبة الرئيسية أمام االستقرار يف املنطقة .وهلذا
املؤثرة يف البلد .وهذا هو السبب يف أننا شعرنا باحلرية إزاء السبب ،فإننا سنركز مالحظاتنا على تلك املسألة.
القرار األخري الصادر عن االحتاد األورويب بأن يدرج على
ويف ظل هذا الوضع املعقد يف املنطقة ،ال تزال العملية
قائمة اجلزاءات اخلاصة به بعض املشاركني الرئيسيني يف العملية
السياسية الرامية إىل إجياد حل لقضية احتالل إسرائيل لفلسطني
السياسية .وميكن أن يزيد هذا النهج من ترسيخ العداوات بني
تسري يف طريق مسدود ،فيما ترسخ السلطة القائمة باالحتالل
األطراف الليبية.
يف الوقت نفسه عملية استعمارها لألرض الفلسطينية.
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وهذه اإلجراءات تستمر على قدم وساق يف ضوء
المباالة جملس األمن ،الذي ال يبذل أي جهد للمطالبة بأن
توقف إسرائيل أعمال العنف ضد السكان الفلسطينيني ،وتنهي
سياساهتا التوسعية واالستيطانية غري القانونية على األرض
الفلسطينية .وليس مثة شك يف أن هذا التقاعس من جانب
املجلس يؤجج أعمال إفالت إسرائيل من العقاب ،إذ تواصل
ارتكاب طائفة كاملة من األعمال العدوانية ضد الفلسطينيني،
رجاال ونساء وأطفاال.
ونود أن نسلط الضوء على بعض أهم العقبات اخلطرية
أمام احلل القائم على وجود دولتني للصراع اإلسرائيلي -
الفلسطيين .إن االحتالل اإلسرائيلي الذي طال أمده جيري
استغالله بغية توطيد السياسة االستيطانية يف األرض الفلسطينية.
فعلى سبيل املثال ،يكفي دعم احلكومة اإلسرائيلية للمستوطنني
الذين زاد عددهم يف عام  2015مقارنة مع أعدادهم يف
األعوام السابقة .واجلدير بالذكر أنه خالل األشهر الثالثة
األوىل من عام  ،2016ازدادت أعمال بناء املستوطنات بنسبة
 250يف املائة مقارنة مع الفترة ذاهتا من العام السابق .وكل
هذا ينعكس يف توسع االحتالل غري الشرعي لألراضي :هناك
اليوم أكثر من  650000مستوطن يعيشون يف ما يزيد على
 260مستوطنة يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك األماكن املجاورة
للقدس الشرقية .إىل ذلك ،نود أن نضيف االستيالء على أراض
فلسطينية ،من خالل جمرد إعالن السلطات اإلسرائيلية عن أن
هذه األراضي هي للدولة ،أو أهنا ممتلكات عائدة للدولة.
وباإلضافة إىل السياسة االستيطانية ،امسحوا يل أن أشدد
على أن اإلسرائيليني يواصلون هدم املنازل ،ويف بعض احلاالت
على أساس ذريعة عدم وجود رخصة بناء لدى الفلسطينيني.
ويف حاالت أخرى ،يستخدم اإلسرائيليون حجة تطبيق العقوبة
اجلماعية على األسر الفلسطينية بسبب اجلرائم اليت يُزعم أن
بعض أفراد هذه األسر هم الذين ارتكبوها.
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ونتيجة هلذه املمارسات التعسفية ،قامت السلطات
اإلسرائيلية بني كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل ٢٠١٦
هبدم  586مزنال أو بناء من نوع آخر يف املجتمعات املحلية
الضعيفة يف املنطقة ،وال سيما يف املنطقة املسماة جيم .وخلّفت
إجراءاهتا أكثر من  700شخص بال مأوى .ويبدو أن السلطة
القائمة باالحتالل ال تبايل جتاه أن العديد من املباين املدمرة قد
مت تشييدها بفضل الدعم الدويل ،ويبدو أهنا ال تبايل إزاء حقيقة
أن العديد من عمليات اهلدم جيري تنفيذها يف املناطق الفقرية
اليت تعيش فيها أسر فلسطينية ،وأن تركها بدون مأوى يعين أنه
ال مفر من تضخم أعداد الالجئني .إن املستوطنات اإلسرائيلية
غري قانونية ،وينبغي أن يكون جملس األمن قادرا على تعبئة
الوحدة السياسية الالزمة إلدانتها ،ألن املجتمع الدويل بأسره
يأمل منه أن يفعل ذلك.
وحالة العنف يف البلد حمزنة للغاية أيضا ،ومن املؤسف أن
نسمع من الضحايا عن قصصهم الشخصية املتعلقة بتعرضهم
للعنف .ولكن علينا أن نتأكد من وضع احلالة يف السياق
املناسب .باستطاعتنا أن منأل هذه القاعة بضحايا العنف يف
فلسطني .وباستطاعتنا أن منأل قاعة اجلمعية العامة هبم .وهذه
جمرد حماولة إلعطاء املجلس فكرة عما حيدث يف فلسطني وعن
نطاقه وحجمه.
إن مصدر مجيع هذه املعاناة هو االحتالل غري القانوين من
جانب إسرائيل .فحالة العنف يف األراضي املحتلة تثري القلق
بسبب استمرار األعمال اإلجرامية اليت ترتكبها السلطة القائمة
باالحتالل ضد سكان فلسطني ،بدعوى ضرورة زيادة السيطرة
على الوضع األمين ملواجهة األفعال اليت يرتكبها الفلسطينيون
الذين يستهدفون اإلسرائيليني .وبلدنا يدين هذه األعمال إدانة
قاطعة .ومع ذلك ،ونظرا إلدراكنا أن السبب اجلذري للعنف
هو االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني ،ونظرا لتفاوت القوة بني
إسرائيل وفلسطني ،فإننا نشجب مبزيد من الشدة الرد غري
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املتناسب ،مبا يف ذلك االحتجاز اإلداري ،والعقاب اجلماعي .)1994( ،ويف هذا اإلطار ،وكما اقترحنا سابقا يف هذه اهليئة،
وعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون ،وهو ما تفعله السلطة ميكننا أن ننظر يف نشر وكاالت إنسانية تابعة ملنظومة األمم
املتحدة موجودة بالفعل يف فلسطني .ويف حدود اختصاصات
القائمة باالحتالل ضد السكان الفلسطينيني.
ويف السياق نفسه ،حنن نشجب عمليات االحتجاز كل منها ،ميكنها أن تقوم بدور توفري احلماية للمدنيني.
إن احلالة اإلنسانية يف غزة ال تزال حساسة ،نتيجة احلصار
اإلداري ،اليت تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ،واليت تتزايد
لتشمل حىت القاصرين .وتشري التقارير إىل أن  78يف املائة واخلناق اللذين يتعرض هلما السكان منذ عام 2007.وهذه
من الفلسطينيني املحتجزين يف مرافق االحتجاز اإلسرائيلية ،اخلطوة األخرية فاقمت األعمال العدوانية اليت ارتكبتها
أي قرابة  5 400شخص ،مبن فيهم  264قاصرا ،يُعتربون إسرائيل أثناء عملية الدرع الواقي يف عام  ،2014اليت أودت
سجناء ألسباب أمنية ،وبالتايل يعانون ظروفا أقسى من تلك حبياة  2 251فلسطينيا ،منهم  1 462مدنيا و  551طفال.
اليت يعانيها نزالء السجون بوجه عام.
واجلهود الدولية إلعادة إعمار غزة يعوقها االفتقار إىل
وعمليات االحتجاز التعسفي للفلسطينيني من جانب
إسرائيل غالبا ما يصاحبها التعذيب وإساءة املعاملة على يد
السلطة القائمة باالحتالل .ويذكر تقرير نُشر مؤخرا أنه
من بني  149من الفلسطينيني الذين قُتلوا على أيدي قوات
الدفاع اإلسرائيلية يف عام  ،2015هناك  77فلسطينيا لقوا
مصرعهم خالل احلوادث املتصلة هبجمات ضد إسرائيل،
يف حني أن الباقني البالغ عددهم  72فلسطينيا قضوا نتيجة
اإلجراءات واالعتداءات غري املتناسبة اليت كانت السلطة
القائمة باالحتالل متارسها على نقاط التفتيش ،بينما كانت
تطبق على املحتجني أو تقوم بعمليات روتينية .ويف كثري من
هذه احلاالت ،مل يشكل الضحايا أي هتديد على اإلطالق
ألمن السلطات القمعية أو رفاهها .وحنن حنث على تقدمي
مجيع املتورطني يف هذه اجلرائم اليت تستهدف املواطنني األبرياء
والعزل إىل املحاكمة ،ونأمل أن يأيت اليوم الذي ينتهي فيه
اإلفالت من العقاب وختضع اسرائيل للمساءلة.

التعاون من جانب إسرائيل ،واستمرار احلصار .فعمليات
ترميم وإعادة بناء املنازل واملدارس واملستشفيات واهلياكل
األساسية للخدمات تقوضها تقويضا خطريا القيود اليت
تفرضها إسرائيل على دخول وخروج السلع واملواد إىل غزة
ومنها ،فضال عن خطر االعتداءات اجلديدة وأعمال التدمري
اليت تقوم هبا إسرائيل .وجيب على إسرائيل أن ترفع احلصار
الالإنساين الذي متارسه على الشعب الفلسطيين يف غزة ،وهو
انتهاك واضح للقانون اإلنساين الدويل.

ونعتقد أن قضية فلسطني هي أحد أفظع جوانب فشل
جملس األمن .فقد خدع املجلس املاليني من الفلسطينيني الذين،
ألكثر من  60عاما ،وثقوا به وأملوا يف أن يتخذ االجراء
الالزم بوصفه الضامن للسلم واألمن الدوليني ،سعيا إلجياد
حل للصراع .ومع ذلك ،فإن عملية االحتالل واالستيطان
يف األرض الفلسطينية ليست قائمة فحسب ،ولكنها آخذة يف
التوسع ،وهي تقضي على العديد من األرواح ،وتسبب عنفا
ويف مواجهة هذا النمط من العنف املنهجي الذي متواصال يف املنطقة.
يستهدف الفلسطينيني ،فإننا حنث املجلس على مراعاة الدعوة
إن فلسطني ضحية أحد أخطر املآسي واملظامل يف التاريخ
إىل وضع نظام دويل حلماية السكان الفلسطينيني يف األراضي احلديث .وبعض أعضاء املجلس مسؤولون مباشرة عن تقاعس
املحتلة ،وذلك متشيا مع اتفاقية جنيف الرابعة ،والقرار  904هذه اهليئة حيال مواجهة هذه املأساة .وحنن نتساءل إىل مىت
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وسأبدأ باإلشارة إىل القضية الفلسطينية ،مث سأنتقل إىل
جيب أن ينتظر الشعب الفلسطيين .ملاذا جيلس جملس األمن
صامتا ويسمح بارتكاب إسرائيل انتهاكات مجاعية حلقوق األحداث األخرية يف اليمن وسورية ويف لبنان .وسأحاول
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؟ ملاذا يواصل جملس األمن التقيد بقاعدة الدقائق اخلمس.
ممارسة الكيل مبكيالني بشأن هذه املسألة؟ كم من األطفال
يف تشرين األول/أكتوبر ،قبل بضعة أشهر ،كانت
الفلسطينيني جيب أن ميوتوا قبل أن يتفاعل املجلس؟
لدينا مناقشة مفتوحة بشأن احلالة يف الشرق األوسط (انظر

إن هذه املسألة ال ميكن حلها إال على املسار السياسي،
ولذلك نرحب بكل اجلهود اجلارية على خمتلف اجلبهات ،من
أجل بث حياة جديدة يف عملية السالم اليت ما فتئت حتتضر
منذ أكثر من  20عاما وحىت اآلن .وسوف ننظر حبسن نية
وبروح بناءة يف أية مبادرة من شأهنا أن متكننا من إحراز تقدم
يف املحادثات اليت تفضي إىل إحياء مفاوضات السالم على قدم
املساواة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،بناء على حل سياسي
وتفاوضي وشامل يضع حدا هنائيا للصراع يف إطار احلل القائم
على وجود دولتني ،مع القبول الكامل حلق الشعب الفلسطيين
يف العيش داخل حدود معترف هبا دوليا ،متشيا مع ميثاق األمم
املتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة
وجملس األمن.
وهذه كلها ِّ
تشكل العناصر الرئيسية يف املفاوضات.
أي عمل ميداين ميكن
وال ميكن تغيريها .وعلينا أن نتجنَّب َّ
أن يهدد احلل القائم على وجود دولتني .ونعتقد أن مجيع
املبادرات ،مثل مبادرة املجموعة الرباعية ،ومبادرة جامعة
الدول العربية واملبادرة الفرنسية ،جيب أن متتثل لتلك املبادئ
بغية حتقيق نتيجة إجيابية.

 ،)S/PV.7540يف ظل رئاسة إسبانيا ملجلس األمن .وكان
ذلك يف بداية موجة العنف الرهيبة ،اليت استمرت طوال هذا
أن العنف قد تضاءل ،ولو
الوقت .ويف األسابيع األخرية ،بدا َّ
أن أخبار اليوم ليست جيدة.
َّ
إن نقطة طرحناها يف مناسبات سابقة عديدة هي نقطة
َّ
نعتقد أهنا حباجة إىل التكرار اآلن .وحتديد جدول زمين سياسي
يتسم بالتفاؤل هو السبيل الوحيد إلهناء العنف على حنو دائم،
والتقدم حنو ٍّ
حل للزناع .وهذه هي الطريقة الوحيدة اليت نستطيع
هبا ضمان أمن إسرائيل بشكل مستدام .وحتديد جدول زمين
مقومات استمرارية
يذكي األمل يف أعقابه أساسي و ُملِ ٌّح ،ألن ِّ
معرضة للخطر.
احلل القائم على وجود دولتني َّ

ويف املناقشة املفتوحة يف تشرين األول/أكتوبر املاضي،
طرحت إسبانيا مسألة وجوب املشاركة الكاملة من قِبَل
املجتمع الدويل يف حل الزناع ،وأنه ميكننا القيام بذلك عبْر
مؤمتر دويل من شأنه أن يُعيد إطالق عملية السالم ،ومينع زوال
احلل القائم على وجود دولتني .لذا ،فإننا ندعم اجلهود اليت
تبذهلا فرنسا حاليًا لعقد مؤمتر دويل بشأن العملية السلمية.
يتبوأ األولوية عند هذا املنعطف ،مبا
ونعتقد َّ
أن ذلك جيب أن َّ
يف ذلك هنا ،يف جملس األمن.

السيد أويارثون مارتيشسي (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية):
أود أن أبدأ بتقدمي تعازي إسبانيا إىل بعثتَي اليابان وإكوادور
وإننا نوافق أيضًا على مسألة أنه لدى جملس األمن دورا
يف ضوء العدد املرتفع جدًا من الضحايا ،الناجم عن الزالزل رئيسيا يؤديه يف الدفاع عن احلل القائم على وجود دولتني.
اليت ضربت كال البلدين خالل هناية األسبوع .ونود أيضًا أن
نتحمل املسؤولية عن ذلك .ولكن علينا أن خنطو حبذر
وحنن َّ
نستهل هذا البيان بإدانة مجيع أعمال اإلرهاب حيثما تقع.
شديد يف حتديد كيفية االضطالع بتلك املسؤولية ،والتأكد
من أننا نويل األولوية ملسار عمل يُظهِر إمكانية حقيقية إلحراز
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أن نُدين جمددًا بشدة وحزم أعمال اإلرهاب بصورة خاصة -
فهذه األعمال ِّ
وأي
تشكل إرهابًا يف أية حالة ويف أية ظروف ِّ
مكان .وعلى كال الطرفني االمتناع عن أي حتريض على وعن
االستخدام غري املتناسب للقوة.

ضخ دم جديد يف العملية السلمية.
تقدم يف الوقت احلاضر حنو ِّ
أن ذلك يعين اختيار
للتو ،نعتقد َّ
وفوق ذلك ،إننا ،كما أشرت ِّ
مكمل
مسار ٍ
عمل حمدد ،هو عقْد مؤمتر دويل .وهذا العمل ِّ
متامًا لعمل املجموعة الرباعية ،وال سيما مبادرهتا بإعداد
مشروع تقرير متعلق باحلالة يف امليدان ومدى قابلية بقاء احلل
أن املصاحلة
مقصرًا إذا مل أعلن َّ
أخريًا ،أعتقد أنين سأكون ِّ
القائم على وجود دولتني.
املضي يف العملية
الفلسطينية عنصر أساسي أيضًا ،إذا أردنا
َّ
سيقدم التوجيه السلمية ق ُدمًا .ونأمل للمحادثات اليت تُجرى يف الدوحة
وحنن على ثقة َّ
بأن هذا التقرير لدى عرضه ِّ
لإلجراء التايل من جانب جملس األمن ،ملعاجلة تلك املسألة وإجياد بني حركيت محاس وفتح أن تُتيح لكال الطرفني فرصة للتقيُّد
مثل ذلك احلل ،حل يتوق إليه املجتمع الدويل بأسره ،من شأنه باالتفاقات السابقة ،مؤكدين بذلك أننا نستطيع استعادة
أن حيفظ احلل القائم على وجود دولتني .وإشراك املجتمع الوالية الوطنية للسلطة الفلسطينية على غزة وحتديد مسا ٍر
الدويل ال يعين بأي شكل من األشكال أنَّه ال ميكن إشراك لالنتخابات.
أطراف هذا الزناع .وإذا كانت تلك األطراف تنشد السىالم
وسأنتقل اآلن إىل مسألة اليمن .فقد اتفقت أطراف
حقًا ،فعليها أن تعمل لتهيئة الظروف املالئمة ميدانيًا للعود ٍة الزناع يف هناية املطاف على وقف إلطالق النار ،نأمل أن
إىل املفاوضات .لذا ،جيب أن تتجنَّب َّ
أن لدينا نافذة فرصة
أي عمل ميكن أن يعرقل يطول ويصبح دائمًا .وهذا بالتايل سيعين َّ
احلل القائم على وجود دولتني .وبناء املستوطنات يف األراضي لتخفيف املعاناة اإلنسانية الرهيبة يف ذلك البلد.
املحتلة أوضح مثال على ذلك العمل .إنه غري قانوين مبوجب
املقرر بدء املفاوضات املباشرة اليوم .بيد أننا
من
كان
َّ
القانون الدويل ،ويشكل أحد التهديدات الرئيسية إلمكانية
ُ
ِ
َّ
يتكرر مثل هذا التأخري يف
أال
نأمل
لكننا
لت،
ج
أ
قد
أهنا
منا
ل
ع
ِّ
َّ
املضي قدمًا باحلل القائم على وجود دولتني .وقد تكلم جملس
ِّ
املستقبل .ونود أن نؤكد دعمنا جلهود مبعوث األمم املتحدة
األمن تكرارًا عن الطابع غري القانوين للمستوطنات .وهذه
اخلاص لليمن يف ضمان أن متضي تلك املحادثات ق ُدمًا وتُفضي
مسألة أعربنا عنها علنًا وبوضوح يف عدة مناسبات ،مبا يف
إىل ٍّ
حل شامل يكفل سيادة اليمن واستقالله وسالمته اإلقليمية.
القرارين  )1979(446و  .)1980(465ثانيًا،
ذلك يف
َ
وباالنتقال إىل سورية ،مضىت حىت اآلن سبعة أسابيع منذ
جيب على إسرائيل أن توقف فورًا عمليات اهلدم واإلخالءات
للتو اجلولة الثانية
القسرية للسكان واالستيالء على األرض .وعلى إسرائيل أن بدء تنفيذ وقف األعمال العدائية .وقد بدأنا ِّ
يسمى حمادثات القُرب يف جنيف .لكننا نشهد  -ونشعر
تعتمد أيضًا إجراءات حتويلية إلعادة بناء أجواء الثقة الضرورية ممَّا َّ
بالقلق حيال  -تصعيد االشتباكات ،الذي يهدد بعرقلة القرار
بغية حفظ احلل القائم على وجود دولتني.
 .)2016(2268وفقدان التقدم على املسار اإلنساين مؤشر إىل
للتو بشأن تلك املسائل،
عما قلتُه ِّ
ثالثًا ،بصرف النظر َّ
هشاشة العملية أيضًا .وهلذا السبب ،حنث مجيع أطراف الزناع
أن من اجلدير أيضًا أن أؤكد جمددًا رفضنا الشديد
أعتقد َّ
على أن توقف فورًا االعتداءات اليت تستهدف مجيع القوى اليت
والصريح للعنف ،مرددًا أصداء نقطة طرحتها يف مستهل هذا
وافقت على اتفاق وقف األعمال العدائية .وإننا ندعو إىل التزا ٍم
البيان :إنه ال ميكن أبدًا تربير مثل هذا العنف .وعلينا مجيعًا
قوي بالعملية التفاوضية لكي تقودنا إىل مرحلة ٍ
انتقال سياسي يف
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املحادثات اجلارية يف جنيف .أخريًا ،ندعو إىل االحترام الكامل العام ووزير خارجية نيوزيلندا .إن احلالة الراهنة يف األرض
للقانون اإلنساين الدويل من قِبَل مجيع األطراف .ونطالب حكومة الفلسطينية املحتلة ال ميكن استدامتها وتقتضي من املجلس
سورية بشكل خاص بأن تستعرض بصورة عاجلة سياستها بشأن القيام بعمل عاجل.
املحاصرة.
توفري املعدات الطبية للمناطق
َ
تؤيد ماليزيا البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إيران والكويت
ختامًا ،يف ما يتعلق بلبنان ،أود أن أشكر األمني العام بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز ومنظمة املؤمتر اإلسالمي.
زودنا هبا ،وعلى التزامه بلبنان ،الذي
على املعلومات اليت َّ
ومن أجل الغرض من مناقشة اليوم املفتوحة ،يود وفدي
اتضح جبالء أثناء زيارته األخرية لذلك البلد .وأود أن أغتنم أن يركز فقط على الزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين .يوجد
هذه الفرصة لتوجيه التحية جمددًا إىل أبناء شعب لبنان ،الذين سببان رئيسيان لذلك الزناع .أوال ،من بني القضايا املتعلقة
أظهروا وعيًا مبسؤوليتهم وضرورة التضامن االجتماعي ،الذي بالشرق األوسط ،ال يزال الزناع اإلسرائيلي الفلسطيين مدرجا
ِّ
يشكل مثاالً ومنوذجًا .فقد َّ
قدموا استضافتهم لعدد استثنائي يف جدول أعمال األمم املتحدة ألطول فترة .إنه قدمي قدم
من الالجئني.
األمم املتحدة نفسها .وسواء أردنا أن نعترف بذلك أم ال،
ويف الوقت نفسه ،ال بد يل من اإلعراب عن قلقنا إزاء فإن القضية الفلسطينية اليت طال أمدها هي النواة اليت أفرزت
املأزق السياسي الذي يعصف اآلن بذلك البلد منذ فترة طويلة خمتلف التهديدات األخرى للسلم واألمن والدوليني.
جدا .ومن األمهية مبكان أن تتوصل القوى السياسية يف لبنان
ثانيا ،خبالف مجيع الزناعات األخرى يف الشرق األوسط،
ويف أسرع وقت ممكن إىل اتفاق ميكن من انتخاب رئيس جديد .مل يقم املجلس مؤخرا بأي عمل حيال قضية فلسطني .إذ
السيد ابراهيم (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيدي الرئيس ،على ترؤسكم هذه املناقشة املفتوحة.

بالنيابة عن شعب وحكومة ماليزيا ،أود أن أغتنم هذه
الفرصة ألعرب عن أخلص مشاعر العزاء ألسر وأحباء ضحايا
الزلزال الذي ضرب إكوادور واليابان خالل عطلة هناية
األسبوع .ونتمىن التوفيق جلهود اإلنعاش واملساعدة.
مثلنا كمثل إسبانيا وفزنويال ،ندين أيضا مجيع أعمال
العنف.
يرحب وفدي ترحيبا حارا بوجود معايل السيد
موراي ماكويل ،وزير خارجية نيوزيلندا ،ومعايل السيد
بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة يف هذه اجللسة.

أن آخر مرة اختذ فيها جملس األمن قرارا بشأهنا كان قبل
أكثر من سبع سنوات ،األمر الذي يتناقض مع تدهور احلالة
على أرض الواقع واملخاطر الناشئة اليت تتهدد احلل القائم
على وجود دولتني .واألسوأ من ذلك كله ،أنه ال تتوفر لدى
املجلس حىت اإلرادة السياسية إلهناء االحتالل اإلسرائيلي غري
املشروع ،وإنقاذ احلل القائم على وجود دولتني ،وفقا للقانون
الدويل ،وقيم ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،واملعايري الدولية
حلقوق اإلنسان .وهناك أيضا عدم رغبة واضحة لدى املجلس
الستخدام األدوات املتاحة له بشأن قضية فلسطني ،خبالف
احلاالت املتعلقة بسورية ولبنان واليمن .لذلك ،ترى ماليزيا أن
هذه املسألة تستحق اهتمامنا الكامل يف هذه اجللسة.

تدين ماليزيا بشدة عمليات اإلعدام من دون حماكمة اليت
ونشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية اليت أصغينا ترتكبها القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني ،مبن فيهم األطفال
إليها باهتمام شديد .ونتفق متاما مع الرسالة اليت نقلها األمني والنساء .إن القتل الوحشي لشاب فلسطيين على أيدي اجلنود
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اإلسرائيليني يف اخلليل ،عندما أُطلقت النار على شاب برصاصة
يف الرأس بينما كان ملقى جرحيا على األرض ،مثال واضح
على سياسة إسرائيل بإطالق النار بقصد القتل .ولألسف،
لوال أنه قد مت تصوير احلادث بالفيديو ،لكان قد مت التعامل
معه بوصفه عمال آخر من أعمال الدفاع عن النفس من جانب
اجليش اإلسرائيلي ،ولكان اجلاين قد جنا من جرمية القتل .وحىت
إذا ما حققت السلطات اإلسرائيلية يف احلادث سنظل نشكك
فيما إذا كان حتقيقها سيفضي إىل العدالة ،ألنه  3باملائة فقط
من التحقيقات اجلنائية يف أعمال العنف اليت ترتكبها القوات
اإلسرائيلية واملستوطنني تسفر عن توجيه اهتام للفاعل.

S/PV.7673

بناء املستوطنات ،ومصادرة األراضي واإلخالء القسري
للفلسطينيني ،وحرمان الفلسطينيني من امللكية واملأوى خملفة
املئات من الفلسطينيني بدون مأوى ،مبن فيهم األطفال.
وحسبما أفادت املنظمة اإلسرائيلية غري احلكومية “السالم
اآلن” فقد ازداد بناء املستوطنات اإلسرائيلية غري الشرعية
بنسبة  250يف املائة يف الربع األول من هذا العام ،باملقارنة
بنفس الفترة من العام املاضي .على مر السنني ،استولت
السلطات اإلسرائيلية على ما يزيد عن  85يف املائة من جمموع
مساحة األرض الفلسطينية التارخيية.
يستمر أيضا بناء جدار الفصل العنصري بال هوادة،
مبا يتعارض مع قرار حمكمة العدل الدولية يف عام .2004
إن أحدث أعمال البناء اجلارية يف وادي كرميزان يف بيت حلم
سوف تقيد بشدة وصول ما يقرب من  60أسرة فلسطينية إىل
أراضيها الزراعية ويدمر ُسبل عيشها .وإن األنشطة االستيطانية
غري الشرعية وجدار الفصل العنصري تقوض وتفتت ببطء،
ولكن خبطى أكيدة ،وحدة أرض فلسطني وسالمتها اإلقليمية،
مبا يف ذلك القدس الشرقية ،ويهددان البقاء املادي وآفاق احلل
القائم على وجود دولتني.

لقد أثبتت احلقائق املحيطة بالقتل أنه مل يكن حادثا منعزال.
فلو كان حادثا منعزال ،ملا قامت القوات اإلسرائلية بالرد على
ذلك باقتحام مزنل أسرة الشخص الذي قام بتصوير احلادث
من أجل مضايقته وختويفه .وما كان رد فعل املستوطنني
اإلسرائيليني قد متثل يف التجمع خارج مزنله من أجل هتديده.
وما كان سيظل املوظفون الطبيون اإلسرائيليون الذين كانوا
متواجدين عند املشهد غري مبالني حنو الفلسطيين اجلريح ،حىت
عندما أُطلقت النار على رأسه أمامهم .وما كان للجندي
اإلسرائيلي الذي أطلق النار أن حيظى بدعم ما يزيد عن نصف
أما فيما يتعلق باحلالة يف غزة ،كما ذكر األمني العام ،فإننا
اإلسرائيليني ،كما مت توثيق ذلك يف استطالع الرأي.
نشعر بالقلق العميق إزاء احلظر اإلسرائيلي األخري على مواد
إن هذا احلادث جيسد سياسة منهجية طويلة األمد جترد البناء إلعادة بناء آالف املنازل واهلياكل األساسية املتضررة
الفلسطينيني من صفاهتم اإلنسانية ،وهو حادث ارتكب يف ظل واملدمرة .وبعد عامني من اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على
ثقافة اإلفالت من العقاب املطلق هلا العنان .إهنا أيديولوجية غزة ،ال يزال يوجد  75 000فلسطيين بدون مأوى .وجيب
التطرف العنيف اليت تقرها الدولة القائمة باالحتالل وترسخها أن يتصرف املجتمع الدويل من أجل إهناء احلصار غري الشرعي
يف املجتمع اإلسرائيلي ومؤسساته السياسية ،والعسكرية على قطاع غزة ،ألنه يشكل عقبة رئيسية أمام إعادة اإلعمار،
والقضائية .وبعبارة أخرى ،هذا هو ما بذرناه بتقاعسنا .وهذا ويشكل نوعا من العقوبة اجلماعية اليت تنتهك بشكل صارخ
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
هو ما جناه الفلسطينيون بطريقة مروعة بشكل مأساوي.
وتؤكد ماليزيا جمددا حاجة املجلس إىل استخدام مجيع
مثة عاقبة مؤسفة أخرى لتقاعسنا عن العمل واإلفالت من
العقاب السائد تتمثل يف التوسع السريع يف بناء املستوطنات األدوات املتاحة له بشأن الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين،
اإلسرائيلية غري الشرعية .وهذا العام ،استمرت إسرائيل يف كما يفعل إزاء احلالة يف سورية ولبنان واليمن .ويتعني علينا
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إهناء اإلفالت من العقاب الذي تعمل إسرائيل من خالله على يبدأ باإلعالن عن أخبار طيبة ،واستخدام األدوات املتاحة له،
زيادة سعر احلفاظ على الوضع الراهن يف فلسطني املحتلة .وإنقاذ احلل القائم على وجود دولتني وحتقيق العدالة والسالم
إن إهناء الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا مل يتحقق من يف تلك األراضي املضطربة.
خالل حياد املجتمع الدويل وعدم فعل أي شيء .بل عوضا
السيد لوكاس (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ
عن ذلك ،اختار املجتمع الدويل اختاذ إجراءات فعالة بزيادة ذي بدء ،نود أن نشكر األمني العام بان كي  -مون على
التكاليف السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وبالتايل معارضة إحاطته اإلعالمية بشأن احلالة يف الشرق األوسط ،وهي منطقة
السياسات التمييزية وغري العادلة اليت تنتهك املعايري الدولية يسودها عدم االستقرار الشديد حيث تعصف فيها الصراعات،
حلقوق اإلنسان .إن احلالة يف فلسطني املحتلة أسوأ بكثري.
ويتصف مسعى إجياد حلول هلذه الصراعات باملأساة والفشل.

إن املسائل الشائكة جدا اليت تتطلب منا القيام بعمل وحنن نرحب بوزير خارجية نيوزيلندا ،السيد موراي ماكويل،
عاجل هي املستوطنات غري الشرعية ،واحلصار املفروض على ونشكره على أفكاره الثاقبة.
غزة ،واحلاجة إىل توفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين
إننا نؤيد البيان الذي سيديل به ممثل مجهورية ايران
املحتل ،متاشيا مع القانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية جنيف اإلسالمية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.
الرابعة .وكما ذُكر يف التقرير األخري للمقرر اخلاص املعين
بينما جيتمع أعضاء جملس األمن ودول أعضاء يف األمم
حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية املحتلة منذ عام
املتحدة مرة أخرى للمشاركة يف هذه املناقشة الفصلية املنتظمة
 ،)A/HRC/31/73( 1967فإن األمر يقتضي توفري احلماية
بشأن احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني،
للفلسطينيني من آثار السياسات اإلسرائيلية واملمارسات
أظهر املناخ السياسي العام يف املنطقة بعض عالمات التقدم،
املتعلقة باالحتالل.
ولكنها عالمات ضعيفة أو متقلبة .فالصفقة اليت متّ إبرامها
طيلة فترة سبع سنوات ،ناقش املجلس املسألة من دون يف عام  2015باعتماد خطة العمل الشاملة املشتركة بشأن
حتقيق أي نتيجة .وطيلة سبع سنوات ،ما برح املجلس يشهد الربنامج النووي اإليراين كانت ،بال شك ،معلما بارزا يف
على العديد من الفظائع .لقد ماطل املجلس لفترة سبع سنوات،
تسجل فيها أي جناح جمد
منطقة مل تستطع الدبلوماسية أن ّ
مع ما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة .خالل هذه السنوات يف الربع األخري من قرن من الزمن .وبصيص األمل الذي نراه
السبع ،أريق املزيد من الدماء ،وبُين املزيد من جدران الكراهية ،اآلن يف املنطقة ،مع ما يبدو من إحراز بعض التقدم يف البحث
وجرد جمتمع من انسانيته.
وتبدد املزيد من اآلمال ُ
عن حلول سياسية للصراعني يف سورية واليمن ،هو ،على
إننا نتكلم اليوم لنريح ضمرينا  -فليس من الصواب ما نأمل ،أكثر من نتاج جانيب لالتفاق الذي مت التوصل إليه
التقاعس عن القيام بعمل .ليس لدينا أي خصومة إزاء مع إيران ،والتفاهم الذي حصل بني الدول الكربى واالقليمية
إسرائيل ،أو الدولة اليهودية أو إزاء حقها يف الوجود .ومل حلل تلك املسألة البالغة التعقيد.
تكن لدينا خصومة معها قط .إننا ندعو من أجل إسرائيل لكي
إن اإلرادة والتصميم السياسيني كانا مفيدين يف التوصل
ترتقي إىل وصية ُحب اجلار ،ووقف الفظائع .على الرغم من إىل حل .وحنن نرى أنه ال بد اآلن للدول الكربى واإلقليمية
ذلك ،مل َ
يبق أمامنا أي خيار سوى أن حنض املجلس على أن أن تبين على االتفاق املربم مع إيران ،وأن جتعل منه تغيريا
28/44

1610773

18/04/2016

ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

حقيقا يف قواعد اللعبة .وينبغي للدول اإلقليمية على وجه
اخلصوص أن تضع التنافس يف ما بينها جانبا ،وتتوقف عن
تأجيج الصراعات يف املنطقة ،وتأخذ التنبيه بوجود االرهاب
على عتبة دارها يف احلسبان .عالوة على ذلك ،نعتقد أنه
يتحتم على القوى العاملية واإلقليمية أن تتقاسم املسؤوليات
وتستخدم نفوذها حلل الصراعات القائمة يف الشرق األوسط،
اليت تشكل مصدرا رئيسيا لالحتكاكات الدولية واملعاناة
البشرية على نطاق ال يُحتمل ،وإهانة ألي معايري أخالقية.
وما برح الشرق األوسط أرضا خصبة لإلرهاب .ويف
املناقشة املفتوحة اليت جرت األسبوع املاضي (انظر )S/PV.7670
بشأن األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني من جراء
األعمال اإلرهابية ،متّ تكرار الكالم عن توافق يف اآلراء على
أن اإلرهاب والتطرف العنيف مها هتديدان عامليان يتجاوزان
الثقافات واحلدود اجلغرافية .وبغية التصدي بفعالية هلذا اخلطر
املتزايد ،جيب أن نبين أعمالنا على القيم املشتركة املتجسدة
يف ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساين الدويل.
واملؤسف أن هذه املبادئ األساسية تتعرض لالنتهاك مرة تلو
األخرى ،مما يؤدى إىل اإلخفاق يف بناء نظام عاملي يقوم على
أساس سيادة القانون ،والتعايش السلمي بني األمم والشعوب.

S/PV.7673

أخذت تبتعد أكثر فأكثر .فاستراتيجيات البطش والتمييز اليت
تنتهجها احلكومة اإلسرائيلية أسفرت عن نتائج عكسية ،من
خالل التمادي يف إبعاد هذين املجتمعني عن بعضهما ،وتأجيج
العناصر الراديكالية واملتطرفة يف كال اجلانبني .ونالحظ مع
القلق أن حمادثات املصاحلة اليت جرت مؤخرا بني فتح ومحاس
وغريمها من الفصائل الفلسطينية مل تتوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأن قضية فلسطني .وحنن نأسف لالنقسام الفلسطيين الذي
يعيق قدرة الفلسطينيني على املشاركة البناءة يف البحث عن
السالم ،بينما يصبح خطاب التحريض على العنف عنصرا
إضافيا يضر بآفاق السالم.

ومع ذلك ،الواقع هو أن إسرائيل هي السلطة القائمة
تقوض باستمرار إمكانية
باالحتالل ،واألساليب اليت متارسها ّ
احلل القائم على وجود دولتني ،وفقا لتوافق آراء املجتمع
الدويل ،باعتبار هذا السبيل هو أكثر السبل الواقعية واملناسبة
للتوصل إىل حل دائم وعادل للصراع .والطريقة غري املعقولة
اليت تتعامل هبا قوات الدفاع اإلسرائيلية مع الفلسطينيني ،مبا يف
ذلك أعمال االعتقال واالحتجاز التعسفية ،واستهداف البنية
التحتية االجتماعية للمدنيني ،وإجراءات العقاب اجلماعي
من خالل هدم املنازل ،وتشريد األسر الفلسطينية وتفقريها،
واألشد ضررا من ذلك كله استمرار التوسع االستيطاين ،هي
وهذا الوضع يعيق القدرة على التصدي بفعالية لدوافع دالالت واضحة على رغبة ممنهجة يف عدم تيسري العودة إىل
التطرف العنيف هذه ،نظرا لالفتقار إىل املشاركة االستباقية املفاوضات وحل الصراع على أساس وجود دولتني ،إسرائيل
والعادلة مع املجتمعات الرئيسية ،والتركيز على منع نشوب وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمان.
والتقرير الذي أصدره مؤخرا مكتب منسق األمم املتحدة
الصراعات ،وتسوية املظامل اليت طال أمدها يف حاالت الصراع.
وأحد هذه الصراعات الطويل األمد ،أي املثال الذي يؤسف اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط يؤكد أن هدم املنازل
له على العجز املشترك للمجتمع الدويل عن إجياد حل عادل الفلسطينية واهلياكل املعيشية زاد أكثر من الضعف خالل الفترة
املشمولة بالتقرير ،وأن أعمال اهلدم حبلول منتصف نيسان/
ودائم له ،هو الصراع يف فلسطني.
إن الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين أصبح املسألة األشد أبريل جتاوزت أصال إمجايل أعمال اهلدم يف السنة السابقة.
إيالما وإثارة للخالف منذ بدا أن آفاق التوصل إىل حل وقد أكد أعضاء جملس األمن يف مناسبات عديدة على عدم
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مشروعية النشاط والتوسع االستيطاين ،مع املوافقة على أن ذلك
يشكل العامل الوحيد األشد ضررا على إنشاء دولة فلسطينية
تتوفر هلا مقومات البقاء .وعلى الرغم من هذه األحكام ،هناك
بعض أعضاء جملس األمن الفاعلني ،رغم إعراهبم عن إدانة هذه
املمارسات ،ال ميارسون ما لديهم من نفوذ على إسرائيل لوقف
التوسع االستيطاين ،الذي يشكل انتهاكا صارخا للمعايري
الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل.

18/04/2016

الراهنة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حتتّم على األمم
املتحدة ،وال سيما جملس األمن ،إظهار وحدة اهلدف والعمل
وفقا لذلك .إن علينا مسؤولية مجاعية عن بذل مجيع اجلهود
للتأكد من تطبيق السياسات اليت حتبّذ استئناف املفاوضات،
وتؤدي باإلسرائيليني والفلسطينيني إىل إحراز نتائج ملموسة،
واالتفاق على احلل القائم على دولتني ،إسرائيل وفلسطني،
تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمان.
السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية):
أود أن أشارك اآلخرين توجيه الشكر إىل األمني العام على
إحاطته اإلعالمية .ونظرا لإلثارة اليت أحاطت يف األسبوع
املاضي جبلسات االستماع للمرشحني ملنصب األمني العام
املقبل ،فإن من دواعي سرورنا استمرار عمل األمني العام
احلايل معنا بشكل وثيق للغاية لعدة أشهر مقبلة.

ومنذ انضمامنا إىل جملس األمن يف عام  ،2015كان
هناك عدد من املبادرات ،أال وهي ،تنشيط املجموعة الرباعية
للشرق األوسط ،ومقترحات ملعاجلة هذه املسألة ،مبا يف ذلك
إجراء مشاورات مع كال اجلانبني ،وإنشاء فريق الدعم الدويل،
واملبادرة الفرنسية بعقد مؤمتر دويل الستئناف املحادثات،
والنظر يف خيار توفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين،
وإذا نظرنا إىل اجللسات اليت جرت يف األسبوع املاضي،
والبحث عن الوسائل القانونية والدبلوماسية واالقتصادية اليت
جتعل استمرار إسرائيل يف سياساهتا االستيطانية غري القانونية كان من املشجع مساع إعالن املرشحني التسعة مجيعا التزامهم
أمرا مكلفا جدا هلا .بيد أن أيا من هذه املقترحات مل يلق قبوال بتحقيق احلل القائم على وجود دولتني ،مما يؤكد رأيهم املوحد
بشأن هذه املسألة .وال تزال أعمال العنف مستمرة يف إسرائيل
ومل جتر متابعته.
واألراضي الفلسطينية املحتلة .وخطر حدوث تدهور مفاجئ
وهذا االفتقار إىل اختاذ إجراءات مباشرة وموحدة بصورة
أمر وارد للغاية .وال تزال األسباب الرئيسية ألعمال العنف،
منهجية من جانب املجتمع الدويل وجملس األمن يؤدي إىل املتمثلة يف التحريض وآثار االحتالل ،قائمة .وستواصل اململكة
التهميش ّ
املتعمد هلذه املسألة ،ويواصل التقليل من احتماالت املتحدة إدانة مجيع أعمال العنف واإلرهاب بشدة .وجيب على
التوصل إىل حل الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين .وحنن ندعو كال اجلانبني بذل كل ما يف وسعهما لتهدئة الوضع .وهذا
جملس األمن إىل التمسك بالقانون الدويل ،والوفاء بواجباته أمر مهم ال سيما خالل عيد الفصح ،حيث أظهرت أحداث
جتاه النهوض حبل للصراع ،ومساعدة الشعب الفلسطيين يف املاضي القريب مدى السرعة اليت ميكن أن تتصاعد وتنتشر هبا
هناية املطاف على نيل احلرية ،واحلقوق ،والعدالة اليت يُحرم االشتباكات يف األماكن املقدسة يف القدس.
منها ظلما ،وحتقيق السالم واألمن والتعايش اإلسرائيلي -
ومثة طريق للخروج .إن علينا مجيعا أن نعمل لزيادة
الفلسطيين.
حتسني احلالة امليدانية واستعادة األمل يف استمرار إمكانية
ويف اخلتام ،سوف نواصل اإلصرار على ضرورة التوصل التوصل إىل حل الدولتني .ودون ذلك ،ال مفر من استمرار
إىل توافق يف اآلراء ،والعمل حبزم من أجل انتهاج سياسات الزناع واملعاناة .وأوال وقبل كل شيء ،جيب أن يأيت التقدم من
واضحة ومستدامة حلل هذا الصراع الذي طال أمده .واحلالة الطرفني نفسيهما .لقد مسعنا يف مناسبات عديدة أهنما ملتزمان
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حبل الدولتني ،ولكن يف كثري من األحيان مل يُقابل هذا االلتزام
بعمل ملموس .وجيب على إسرائيل الرجوع عن سياستها
االستيطانية املدمرة ووقف هدم املمتلكات الفلسطينية.
وال تزال الزيادة احلادة يف عمليات اهلدم خالل هذا العام
تتسبب يف معاناة رهيبة .وجنبا إىل جنب مع التوسع املستمر
يف املستوطنات غري الشرعية وسياسة ضم األراضي ،جيري
تقويض اجلدوى املادية حلل الدولتني ،كما ّ
ذكرنا بذلك األمني
العام اليوم .وإذا كانت احلكومة اإلسرائيلية ملتزمة حقا حبل
الدولتني ،فيجب عليها الرجوع عن سياستها.
وجيب على الفلسطينيني أيضا اختاذ اخلطوات الالزمة إلعادة
توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة .ويضر استمرار االنقسام
بني املنطقتني بشكل خطري بفرص السالم .والتقارير املتعلقة
بعمليات التحويل الواسعة النطاق ملواد إعادة اإلعمار إىل محاس
مثرية للقلق ،وتقرير اليوم املتعلق حبفر نفق من غزة إىل إسرائيل
مقلق للغاية .ونأمل أن جيري حل مسألة تعليق عمل آلية إعادة
إعمار غزة قريبا إلتاحة الدخول اآلمن ملواد البناء اليت تشتد
احلاجة إليها .وجيب على الطرفني العمل لتحسني األوضاع على
أرض الواقع واختاذ خطوات وفقا لالتفاقات السابقة جلعل حل
الدولتني أقرب للتحقيق .وسنستمر يف دعم هذه العملية ،ونتطلع
إىل اإلسهام يف حتقيق املزيد من التقدم خالل اجتماع جلنة
االتصال املخصصة لألراضي املحتلة يف بروكسل .واستمرار
تطوير االقتصاد الفلسطيين واملؤسسات الفلسطينية أمر حيوي.
وبينما تبدو العودة إىل مفاوضات حقيقية أمرا صعبا يف
الوقت احلاضر ،يتعني على املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك جملس
األمن ،القيام مبا يف وسعه للحفاظ على مقومات االستمرارية
حلل الدولتني وإعادة الطرفني إىل موقف يُ ّ
مكن من حتقيق
تقدم سياسي .واململكة املتحدة ،مستعدة أكثر من أي وقت
مضى لدعم هذا اجلهد .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإننا نتطلع إىل
تقرير املجموعة الرباعية ونرحب مبعرفة مزيد من التفاصيل
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فيما خيص املبادرة الفرنسية .وميكن للجهود الدولية املنسقة
بعناية على مدى األشهر القادمة أن تساعد يف بناء توافق آراء
بشأن التهديدات الرئيسية اليت حتدق حبل الدولتني وتشجيع
العمل على معاجلتها واستعادة أفق سياسي حقيقي.
وأود اآلن أن أنتقل بإجياز إىل سورية .لقد رحبنا األسبوع
املاضي باإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها املبعوث اخلاص لألمني
العام ،فضال عن استئنافه املفاوضات غري املباشرة بني احلكومة
السورية وجلنة املعارضة التفاوضية الرفيعة املستوى يف جنيف.
ونأمل أن نتمكن من بناء أساس ملفاوضات مباشرة مبا يتماشى
مع إطار بيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق) والقرار 2254
( .)2015ومع ذلك ،ال يزال يساورنا قلق إزاء التقارير
الواردة عن استمرار االنتهاكات لوقف األعمال العدائية.
ويبدو أن هجمات النظام هتدف إىل تطويق حلب .وال تؤدي
عرقلته للمساعدات اإلنسانية ،وخاصة يف داريا وغريها من
مناطق ريف دمشق ،إال إىل تفاقم املعاناة .وعدم االتفاق على
آليات اإلفراج عن األشخاص املحتجزين تعسفيا ال يؤدي إال
إىل إطالة أمد األهوال اليت يكابدها عدد كبري جد من الناس،
كما مسع البعض منا خالل حدث قوي يوم اخلميس املاضي.
وطالبنا ،عندما اختذ جملس األمن القرار ،)2016( 2268
بأن تفي األطراف بالتزامها املتعلق بوقف األعمال العدائية ،مبا
يف ذلك من خالل تسريع إيصال املساعدات اإلنسانية واختاذ
تدابري لبناء الثقة .وكان من املفترض أن تؤدي هذه اخلطوات
لدفع العملية السياسية .ولن يؤدي عدم تطبيق تلك النقاط إال
إىل تقويض تلك العملية وإىل تآكل ثقة الشعب السوري.
وأود أن أختتم كلميت بتوجيه دعوة للجهات اليت هلا نفوذ
على األطراف ،وخصوصا على احلكومة السورية .فعلينا أال
ندع النظام يشك يف ضرورة تنفيذه اللتزاماته وإظهاره لضبط
النفس ومشاركته بصدق يف العملية السياسية .وإىل أن نرى
إحراز تقدم بشأن هذه النقاط ،من املناسب تلقي املجلس
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معلومات مستكملة بانتظام من األمني العام ومبعوثه اخلاص واليمن وليبيا ،خالل اآلونة األخرية بصيص أمل يف إمكانية
يف حمفل عام .وجيب التشهري جبميع أولئك الذين يتح ّدون أو وضع حد للصراعات يف كل من تلك البلدان بشكل دائم.
يعرقلون السالم .وينبغي أال يتوفر هلم مكان لالختباء.
ففي سورية ،أدى وقف األعمال العدائية الذي بدأ يف
السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة اليوم.

وقبل أن أتناول موضوع اليوم ،بالنيابة عن شعب
وحكومة اليابان ،أود أن أعرب عن امتناين الصادق لرسائل
األمني العام وقادة العديد من الدول األعضاء ،مبا يف ذلك
عدد من زمالئي هنا يف املجلس ،اليت يعربون من خالهلا عن
تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب الياباين يف أعقاب الزالزل
الكربى اليت ضربت منطقة كوماموتو يف غرب اليابان .وقد
أودت حبياة أكثر من  40شخصا وأدت إىل إصابة أكثر من
 1 000آخرين بينما يعيش حاليا أكثر من  1 000شخص
يف حالة من القلق يف مراكز إيواء .وتعمل قواتنا للدفاع عن
النفس وإدارات الشرطة واإلطفاء والوحدات الطبية على مدار
الساعة .وحنن ممتنون لعروض املساعدة اليت قدمتها العديد من
البلدان واملنظمات .ويف  16نيسان/أبريل ،ضرب زلزال كبري
أيضا إكوادور .وبالنيابة عن شعب وحكومة اليابان ،أود أن
أعرب عن تضامننا مع شعب إكوادور.
وحرصا على الوقت ،سأقتصر على النقاط البارزة يف
بياين ،وسأقوم بتعميم النص الكامل الحقا.
تواجه منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا انتشار
الصراعات واالضطراب االجتماعي والتطرف املصحوب
بالعنف .وقد استمعت ،منذ كانون الثاين/يناير عندما انضمت
اليابان إىل جملس األمن ،للعديد من التقارير حول األوضاع
اإلنسانية املأساوية .وجيب علينا تناول أفضل السبل اليت ميكننا
هبا أن نسهم بشكل ملموس يف صون السلم واألمن الدوليني
يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .ورأينا ،يف سورية
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أواخر شهر شباط/فرباير إىل هتيئة الظروف الالزمة لتسهيل
وصول املساعدات اإلنسانية فورا إىل املناطق املحاصرة واليت
يصعب الوصول إليها ،وهو حتسن يفضي إىل إجناح العملية
السياسية .وبدأت جولة جديدة من املحادثات بني األطراف
السورية للتو يف جنيف .وحنن نقدر كثريا اجلهود الدؤوبة
اليت يبذهلا السيد ستافان دي ميستورا ،املبعوث اخلاص لألمني
العام ،وفريقه .وتقدم اليابان مساعدات إىل سورية لتوفري الغذاء
وحتسني ظروف املعيشة ،وتوفري التدريب املهين .ويف هذا
الصدد ،يسرين أن أعلن أن اليابان قررت تقدمي مساعدة مببلغ
إضايف قيمته  11مليون دوالر على سبيل اهلبة إلعادة تأهيل
ثالث مرافق لتوليد الكهرباء يف سورية من خالل برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي .وقد تبودلت مذكرات هبذا الشأن يوم اجلمعة
املاضي هنا يف نيويورك مع السيدة سيما حبوث ،مديرة الربنامج
املساعدة .وال تزال املولدات الكهربائية اليت قدمتها اليابان
إىل سورية يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي ،من
خالل صندوقنا اإلمنائي ،تولد أكثر من  56يف املائة من جممل
إمدادات الكهرباء يف سورية .وأعتقد أن املشروع سيساعد
على تعزيز صمود املجتمع السوري ،وبالتايل يتيح الظروف
املواتية جلعل أبناء الشعب السوري يرغبون يف البقاء يف بلدهم.

وفيما يتعلق باليمن ،ترحب اليابان بتوقف العمليات
القتالية يف مجيع أحناء البالد الساري منذ  10نيسان/أبريل.
ومع ذلك ،فقد تلقينا أخبارًا مؤسفة بأن حمادثات السالم
املقرر عقدها يف الكويت ،بتيسري من املبعوث اخلاص إمساعيل
ولد الشيخ أمحد ،مل تبدأ بعد .وحنث كل األطراف اليمنية
على املشاركة يف حمادثات السالم يف أقرب وقت ممكن.
وبوصفنا رئيسًا للجنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار
 ،)2014( 2140لطاملا أكدنا على أن اجلزاءات هتدف
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إىل دعم التوصل إىل حل سياسي .وبالتايل ،فإن استئناف للمجلس أن ما سنسمعه ونقوله اليوم لن خيتلف كثريًا عما
املحادثات املباشرة هو خطوة إىل األمام طال انتظارها .ومنذ مسعناه وأكدنا عليه خالل عشرات السنني املاضية.
أيلول/سبتمرب  ،2014قدمت اليابان منحًا بقيمة  85مليون
إن حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف
دوالر كمساعدة لليمن .ويشمل أحد املشاريع تقدمي املساعدة معروفة وموثقة يف هذه املنظمة ،جبهازيها الرئيسيني ،اجلمعية
يف عملية صياغة الدستور .وأعتقد أنه مبجرد التوصل إىل اتفاق العامة وجملس األمن ،وباالتفاقيات الدولية املودعة لدى
من خالل حمادثات السالم اخلاصة باليمن ،سيستمر برنامج األمم املتحدة .وتوثيق تلك احلقوق وإقرار املجتمع الدويل
إنفاق املساعدات ،وسوف يتسىن لألطراف التوصل إىل هلا كقانون دويل مل يكن يستهدف التنظري أو تسكني األمل
صياغة الدستور يف وقت مبكر.
الفلسطيين من خالل عبارات اإلدانة لالحتالل وممارساته ،بل

وبالرغم من بعض البوادر املشجعة يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا ،مل يطرأ أي تغيري إجيايب يذكر يف عملية السالم يف
الشرق األوسط منذ املناقشة املفتوحة السابقة يف كانون الثاين/
يناير (انظر  .)S/PV.7610ومع تعثر حمادثات السالم ،ينتشر
اليأس والعنف .وكما أشار األمني العام ،بان كي  -مون،
اليوم ،فإن األنشطة االستيطانية ،غري املشروعة مبوجب القانون
الدويل ،تتناقض بصورة مباشرة مع اهلدف املتوخى من حل
الدولتني .ونكرر أنه ما من عمل يربر العنف ،وندعو القادة
للتنديد بالعنف دون استثناء .وستواصل اليابان تقدمي املساعدة
االقتصادية لفلسطني انطالقًا من إمياننا الراسخ بأن االقتصاد
املستدام يدعم قابلية حل الدولتني للبقاء .كما أننا مستعدون
للمشاركة يف مبادرات ميكن أن تفضي إىل إحالل السالم بني
إسرائيل وفلسطني ،مبا فيها تلك اليت طرحتها حكومة فرنسا.

كان الغرض منه ،وال يزال ،اختاذ اإلجراءات الالزمة على
أساسه إلهناء االحتالل ومجيع مظاهره ،مبا حيفظ األمن والسلم
الدوليني ،ومبا يتفق مع الضمري اإلنساين ،الذي يبدو وكأنه
يغض الطرف عن الفلسطينيني بالذات وعن حقهم يف إقامة
دولتهم املستقلة على أساس حدود  4حزيران/يونيه ،1967
وعاصمتها القدس الشريف.
إن تفاقم ممارسات االحتالل يف األراضي الفلسطينية -
من استيطان واستيالء على األراضي وهدم املنازل وهتجري
خارج اخلط األخضر ،مبا يف ذلك يف القدس الشريف -
ما هو إال نتيجة طبيعية لتخاذل املجتمع الدويل عن العمل
على تنفيذ القانون والدفاع عن حل الدولتني .وامسحوا يل أن
أستعرض نبذة بسيطة لألسس القانونية اليت وضعها املجتمع
الدويل ،مبا يف ذلك هذا املجلس ،حلل قضية الشرق األوسط،،
وهي األسس والقرارات اليت ما زلنا يف انتظار تنفيذها ،واليت
اعتقد البعض يف قدرهتم على إهلاء الدول العربية واملجتمع
الدويل عنها .وسأقرأ ،على سبيل املثال ،وباللغة اإلنكليزية
نص الفقرات  5و  6و  7من منطوق القرار ،)1980( 465
الذي اختذه املجلس باإلمجاع.

سأختتم بياين باإلشادة باجلهود الدؤوبة للمبعوثني اخلاصني
وممثلي األمني العام يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،
واإلعراب عن أملي يف أن تتيح لنا اإلرادة السياسية القوية
من جانب املجتمع الدويل أن نشهد تطورات أكثر إجيابية يف
تلك املنطقة خالل املناقشة املقبلة بشأن هذا البند من جدول
األعمال يف متوز/يوليه ،إذ تتشرف اليابان برئاسة املجلس.
(تكلم باإلنكليزية)
السيد أبو العطا (مصر) :جيتمع جملس األمن اليوم ليناقش
“يقرر أن مجيع التدابري اليت اختذهتا إسرائيل لتغيري
ويستمع إىل املواقف واآلراء بشأن القضية الفلسطينية .وأؤكد
املعامل املادية والتركيب السكاين واهليكل املؤسسي يف
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املحتلة ،مبا يف ذلك اجلوالن السوري .وخيطئ من يظن أن
مبقدوره استغالل األزمة السورية لتشتيت املجتمع الدويل عن
حق السوريني يف استرجاع أراضيهم .وتؤكد مصر جمددًا
أن إسرائيل ملزمة مبوجب تلك القرارات باالنسحاب من
األراضي السورية املحتلة يف اجلوالن.

األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية املحتلة
منذ عام  ،1967مبا فيها القدس ،أو أي جزء منها،
ليس هلا أي مستند قانوين ،وأن سياسة إسرائيل وأعماهلا
لتوطني قسم من سكاهنا ومن املهاجرين اجلدد يف هذه
األراضي تشكل خرقًا فاضحًا التفاقية جنيف الرابعة
املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ،كما تشكل عقبة
وبالرغم من احلقوق الواضحة ،وتقاعس إسرائيل عن
جدية أمام حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق تنفيذ التزاماهتا ،والظلم املستمر الذي يعاين منه الشعب
األوسط؛
الفلسطيين واستمرار احتالل األراضي العربية ،مبا يف ذلك
“يشجب بشدة استمرار إسرائيل وتصميمها على اجلوالن ،قررت الدول العربية تأكيد حسن نواياها وخرجت
متابعة هذه السياسات واملمارسات ،ويدعو حكومتها يف عام  2002مببادرة تارخيية ،هي املبادرة العربية للسالم،
وشعبها إىل وقف هذه اإلجراءات وتفكيك املستوطنات مؤكدة حق إسرائيل يف الوجود اآلمن يف املنطقة وحق الشعب
القائمة .كما يدعوها ،بصورة خاصة إىل التوقف فورًا اإلسرائيلي يف إقامة عالقات طبيعية مع شعوب دول اجلوار
عن إنشاء املستوطنات وبنائها والتخطيط هلا يف األراضي فور إهناء االحتالل .إال أن إسرائيل قد جتاهلت تلك املبادرة
متعمدة خالل السنوات املاضية .وسؤايل هنا :هل تفضل
العربية املحتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس؛
“يدعو الدول كافة إىل عدم تقدمي أية مساعدات احلكومة اإلسرائيلية اإلبقاء على االحتالل واالستمرار يف
إىل إسرائيل ميكن استعماهلا خصوصًا فيما يتعلق حتدي الشرعية الدولية ،برعاية وتواطؤ قوى دولية ،على فرصة
تارخيية ما زالت قائمة متكنها من إقامة عالقات طبيعية مع دول
باملستوطنات يف األراضي املحتلة”.
املنطقة ،ومتكن شعبها من العيش يف استقرار وسالم دائمني؟
(تكلم بالعربية)
إننا ال نطلب من أحد اإلعراب عن تعاطف أو حىت إدانة،
إن ما قرأته ليس موقفًا خيص مصر أو الدول العربية
وال نسعى ملزيد من املسكنات املؤقتة اليت استنفدت أغراضها
وحدها ،إمنا هو موقف يرقى إىل مستوى القانون الدويل ،وفقًا
وتالشى تأثريها مع الزمن .فالوجع واإلحباط الفلسطيين يتزايد.
ألحكام ميثاق األمم املتحدة ،أكده هذا املجلس يف أكثر من
إن ما نريده من جملس األمن هو كشف حساب ومراجعة سابقة
قرار ،وينتظر التنفيذ .وهو موقف واضح وملزم ال حيتمل اللبس
والتوقف يف تلك املرحلة الدقيقة والفاصلة اليت مير هبا حل
بعدم قانونية االستيطان ،مبا يف ذلك القدس الشريف ،يطالب
الدولتني من أجل إنقاذ ذلك احلل قبل فوات األوان ،من خالل
فيه جملس األمن إسرائيل بتفكيك املستوطنات ،ويطالب الدول
املقارنة بني ما كان جيب أن تكون عليه األوضاع يف حالة تنفيذ
بعدم تقدمي مساعدات إلسرائيل يف هذا اإلطار ،ويؤكد مبا ال
قرارات جملس األمن واتفاق أوسلو ،وبني الوضع احلايل .إن ما
يدع جماالً للشك أحقية الشعب الفلسطيين يف احلماية وفقًا
نريده ببساطة وبضمري راسخ هو أن يضطلع املجلس بالتزاماته
التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب.
حبفظ السلم واألمن الدوليني ،وإهناء االحتالل اإلسرائيلي وفقًا
وينطبق القرار  )1980( 465وغريه ،ال سيما القراران 242
ملحددات الشرعية الدولية اليت لن تزول.
( )1967و  ،)1973( 338على مجيع األراضي العربية
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ونطلب أن يقوم كل من يرعى ويساند ،بل ويربر األبرياء ،تلك بعض التحديات اليت ال تزال منطقة الشرق
تصرفات إسرائيل غري القانونية من أعضاء هذا املجلس أن األوسط تواجهها.
يراجع نفسه وأن يعمل على تطبيق قواعد القانون اإلنساين
فيما يتعلق بعملية السالم يف الشرق األوسط ،تود
الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت يتشدق هبا دومًا .أوروغواي أن تؤكد جمددًا دعمها الكامل حلق إسرائيل
احلرية ال تتجزأ ،والقانون جيب أن يطبق على اجلميع دون وفلسطني يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعترف هبا
متييز أو استثناء.
ويف إطار تعاون متجدد ،دون أي هتديدات أو أعمال من شأهنا
ختامًا ،امسحوا يل أن أشري إىل ما ذكره املمثل الدائم
إلسرائيل يف بيانه أمام املجلس منذ دقائق ،وإشارته إىل أن
مصر واألردن قد وضعا أسلحتهما من أجل حتقيق السالم.
وهنا ،أود أن أضع كالمه يف إطاره الصحيح ،مؤكدًا أن
السالم الذي اختارته مصر كان سالم األقوياء الذين حققوا
نصرًا عسكريًا أعاد التوازن إىل معادلة القوة يف املنطقة ،ومل
يكن استسالمًا ،خاصة وأن القضية املركزية اليت قامت من
أجلها احلروب بني البلدين ظلت دون حل إىل اآلن .لقد
اختارت مصر طريق السالم حنو إهناء االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي العربية بالكامل.

أن تقوض السالم ،مبا يف ذلك أعمال اإلرهاب ،على وجه
اخلصوص .وأوروغواي تكرر دعمها الكامل حلل الدولتني،
انطالقًا من اقتناع راسخ بأن ذلك هو اخليار الوحيد الذي
يسمح بتعايش إسرائيل وفلسطني على أساس سلمي.

إننا نشدد على ضرورة أن يكثف املجتمع الدويل
جهوده لتشجيع األطراف على العودة إىل طاولة املفاوضات
بغية التوصل إىل حل تفاوضي سلمي وعادل ودائم يتماشى
مع القانون الدويل ،ويراعي مصاحل مجيع أطراف الزناع
واحتياجاهتا على النحو الواجب .وندعوها إىل االمتناع عن
اختاذ قرارات أحادية من شأهنا عرقلة احلوار .ويف هذا الصدد،
السيد روسيلي (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :نرى أن سياسة االستيطان ال ميكن أن تستمر وأن املستوطنات
أوروغواي تشجب وتدين اهلجوم اإلرهايب الذي وقع قبل يف الضفة الغربية غري قانونية.
بضع دقائق واستهدف حافلة يف القدس .وأوروغواي تشجب
كما أن أوروغواي تدين بقوة حوادث الطعن واالعتداءات
وتدين كل وأي هجوم إرهايب .ويف األسبوع املاضي ،قلنا إن الوحشية األخرى اليت تستهدف املواطنني اإلسرائيليني ،فض ً
ال
اإلرهاب ميكن أن يوصف حقًا بأنه عمل جبان؛ وهذا هو عن التحريض على تلك األفعال املقيتة ومتجيدها .ونود أن
الوصف املالئم الوحيد له.
نؤكد جمددًا على أمهية التعاون الدويل .فهذا التعاون ضروري
لإلسهام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين.
كما أن تعزيز وإنشاء املؤسسات الوطنية والبنية التحتية
األساسية ،حيثما كان ذلك ضروريا ،أمر أساسي لضمان بقاء
الدولة الفلسطينية ،تلك الدولة اليت انتهجت مسارًا صوب
تأكيد وجودها كدولة كاملة السيادة.

بداية ،أود أن أستهل بياين بتوجيه الشكر لألمني العام
بصورة خاصة على حضوره وإحاطته اإلعالمية اليت قدمها
ملجلس األمن ،وأشار فيها إىل العناصر واملواقف املختلفة
اليت تتشاطرها أوروغواي .فتعثر عملية السالم بني إسرائيل
وفلسطني ،وأحداث األشهر األخرية يف سورية ،والوضع يف
اليمن ،والتأثري املستمر ألنشطة اجلماعات اإلرهابية يف املنطقة،
وتود أوروغواي أن تسلط الضوء على عالقات الصداقة
وعلى وجه اخلصوص ،مقتل ومعاناة اآلالف من الضحايا الوطيدة اليت جتمعنا بكل من دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية.

1610773

35/44

S/PV.7673

ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

ونود أن نغتنم هذه الفرصة لتأكيد استعداد أوروغواي لإلسهام
يف أي مبادرة من شأهنا أن تؤدي إىل اختتام ناجح لعملية
السالم ودعم املبادرات من هذا القبيل .وقد أحطنا علمًا مبا
ورد يف البيان الذي أدىل به وزير خارجية نيوزيلندا ،السيد
موراي ماكويل ،ونود أن نعرب له عن استعدادنا للعمل معه.
وفيما يتعلق بالوضع يف سورية ،نعتقد أن اجلهود املبذولة
إلجياد حل سياسي للزناع قد بلغت مرحلة حامسة .ويف هذا
السياق ،نود أن نكرر دعمنا الكامل للمبعوث اخلاص لألمني
العام إىل سورية ،السيد ستيفان دي ميستورا ،وفريق معاونيه.
فهم يضطلعون بعمل مهم وحيرزون تقدمًا ال بأس به يف
الترتيب ملحادثات مباشرة بني الطرفني ،وبالتايل إحراز تقدم
على طريق التوصل إىل حل سياسي للزناع ،على النحو الوارد
يف القرار .)2015( 2254
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كل االعتداءات على العاملني يف املجالني اإلنساين والطيب
واالستيالء على اإلمدادات الطبية من القوافل اإلنسانية.
حيب وضع حد لتلك األفعال .فهي ال تتناسب بأي حال من
األحوال مع معايري القانون اإلنساين الدويل .وبلدي يعمل ،مع
أعضاء آخرين يف جملس األمن ،على إعداد مشروع قرار يعاجل
الوضع يف سورية ونأمل يف إقراره يف القريب العاجل.

بالنسبة للحالة يف اليمن ،تثين أوروغواي على اجلهود اليت
يبذهلا املبعوث اخلاص لألمني العام إىل اليمن ،السيد إمساعيل
ولد الشيخ أمحد ،وترحب باالتفاق الذي مت التوصل إليه
مؤخرًا بشأن وقف األعمال العدائية يف البالد .وأوروغواي
تثق يف املفاوضات ،اليت كان من املفترض أن تبدأ اليوم من
أجل إجياد خمرج من الزناع .وعلى نفس املنوال ،نود التشديد
على هشاشة سكان اليمن يف هذا الوقت .فمن املثري للقلق أن
إن توقف األعمال العدائية يف سورية ،املستمر منذ  27قرابة  80يف املائة من السكان حيتاجون إىل شكل من أشكال
شباط/فرباير ،قد أتاح لنا فرصة للحد من العنف بدرجة املساعدة اإلنسانية ،وهو ما يعين ضرورة اختاذ التدابري الالزمة
كبرية ،وحتسني وصول املساعدات اإلنسانية وهتيئة مناخ أفضل على حنو عاجل بغية وضع حد ملعاناة السكان املدنيني.
أخريًا ،وإذ أتطرق إىل الوضع يف ليبيا ،فإن أوروغواي
للمفاوضات يف جنيف .وعلى الرغم من هشاشة الوضع احلايل
وحدوث بعض االنتكاسات يف األيام األخرية ،نعتقد أن هذا ترحب ترحيبًا حارًا بأنباء وصول أعضاء جملس رئاسة حكومة
هو أفضل مسار عمل قد يفضي يف هناية املطاف إىل إهناء الوفاق الوطين إىل طرابلس .ونأمل أن يشكل ذلك احلدث
احلرب الطويلة والدامية يف ذلك البلد .وإزاء األوضاع اإلنسانية نقطة حتول تؤذن مبرحلة جديدة يف تاريخ ليبيا ،تنصب جهود
املأساوية يف سورية ،تود أوروغواي التأكيد على ضرورة احلكومة اجلديدة واملجتمع الدويل خالهلا على حتقيق الوحدة
مواصلة اجلهود لكفالة وصول املساعدة اإلنسانية إىل من تشتد واالستقرار واألمن والتنمية يف ذلك البلد.
حاجتهم إليها .ونود أن نكرر مناشدتنا للحكومة السورية ملنح
وأود أن أكرر اقتناع أوروغواي أنه من خالل الدبلوماسية
الوكاالت اإلنسانية التصاريح الالزمة ،دون إبطاء ،لضمان واحلوار وااللتزام الصارم بالقانون الدويل ،ميكننا وضع األسس
استمرارها يف إرسال شحناهتا ومواصلة عملها احليوي األمهية .اليت من شأهنا أن تفضي إىل حتقيق سالم دائم يف الشرق األوسط.
وأوروغواي تود التشديد على عدم شرعية استخدام
التجويع كوسيلة للحرب وعدم جواز ذلك وعدم قبوله
أخالقيًا .تلك املمارسات تشكل جرائم حرب ،وجيب
مساءلة كل من يرتكب تلك اجلرائم .وحنن نستنكر أيضا
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وباملثل ،فإن السياسة املرفوضة اليت تشمل إحداث
اإلعالمية ،وأود أن أشكره على ذلك .والوضع يف تلك املنطقة
تغيريات جغرافية ودميغرافية وثقافية ملدينة القدس هتدد بتحويل
يربر مناقشة جملس األمن هلذا البند بشكل منتظم.
يف البداية ،وباسم حكومة وشعب السنغال ،أعرب عن األزمة السياسية إىل نزاع ديين قد تترتب عنه عواقب وخيمة
تعازينا وتضامننا مع شعيب اليابان وإكوادور ،اللذين تضررا على املنطقة بأسرها وما حوهلا .وباإلضافة إىل كوهنا انتهاكات
للقانون الدويل ،فإن زيادة األنشطة االستيطانية ّ
تشكل هتديدا
بشدة جراء الزالزل األخرية.
حلل الدولتني الذي كررت الدولة اإلسرائيلية التزامها به.
وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب ،أود أن أذكر بأن السنغال
وال يسع املرء جتاهل حالة االقتصاد الفلسطيين املثرية
تدين مجيع أعمال العنف أيا كان مصدرها.
للقلق ،وخاصة يف غزة .وباإلضافة إىل كونه كارثة إنسانية
وتأيت جلستنا صباح اليوم مرة أخرى يف وقت يتسم غري مقبولة ،فإن احلصار املفروض على قطاع غزة ّ
يشكل
باستمرار النشاط االستيطاين وتفاقم العنف وغياب األفق
هتديدا حمتمال ألمن إسرائيل ،نظرا ألنه يزيد اخلطر احلقيقي
السياسي يف أراضي فلسطني املحتلة .وال شك أن اجلمود
املتمثل يف استغالل القضية الفلسطينية أو إساءة استخدامها
يف العملية السياسية ميثّل األساس لتصاعد العنف على كال
بواسطة اجلهات الفاعلة األخرى ،مثل الدولة اإلسالمية ،بكل
اجلانبني وما أسفر عنه من إصابات ،خصوصا على اجلانب
ما ينطوي عليه ذلك من عواقب وخيمة حمتملة .ويف ذلك
الفلسطيين .فمنذ تشرين األول/أكتوبر  2015أدى تصاعد
الصدد ،ندعو احلكومة اإلسرائيلية إىل اختاذ التدابري الالزمة،
العنف إىل قتل أكثر من  200فلسطيين ،مبن يف ذلك 48
وخاصة يف امليدان االقتصادي بغية ختفيف معاناة السكان
طفال و  30إسرائيليا ،ناهيك عن اآلالف من اجلرحى .وجيدر
املتضررين.
التذكري بأن استخدام القوة بصورة منتظمة وغري متناسبة ليس
ويصل معدل االلتحاق باملدارس يف فلسطني ما يقرب
حال لألزمة ،ال سيما يف غياب األفق السياسي.
من  99يف املائة ،وهو من أعلى املعدالت يف العامل ،يف حني
وجيب علينا أن نشجب التحريض على العنف والكراهية
مت غرس التوازن اجلنساين عميقا يف النظام التعليمي وبفضل
الذي تنخرط فيه بعض الفصائل الفلسطينية .وجيب علينا أيضا
اجلهود املحمودة اليت تبذهلا وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
أن ندين األعمال اإلرهابية املرفوضة اليت يرتكبها املستوطنون
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن .مع ذلك ،وحيث بلغ
اإلسرائيليون يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك يف القدس .ومن
معدل البطالة ما يزيد على  40يف املائة بني اخلرجيني ،فإنه
املرجح أن تؤدي تلك األفعال إىل تفاقم االنقسامات العميقة
يسهل علينا فهم الشعور باليأس الذي يدفع األشخاص ،وال
بني الشعبني وتقويض آفاق املصاحلة وحتقيق السالم املستدام.
سيما الشباب .وباإلضافة إىل ذلك فإن تأثري األزمة السورية
وتثري القلق أيضا السياسات العقابية اليت تنفذها السلطة على الالجئني الفلسطينيني ،وال سيما األطفال ،أمر باعث على
القائمة باالحتالل يف األراضي الفلسطينية املحتلة .فمنذ بداية القلق .وجتدر اإلشارة إىل اإلغالق القسري لنسبة  42يف املائة
هذا العام ،دمرت املئات من املنازل واملباين الفلسطينية اليت بُين من إمجايل  118مدرسة تديرها األونروا يف سورية ويدرس فيها
بعضها مبساعدة شركاء دوليني ،يف حني تتجاوز أعمال اهلدم  76 300طالب .وإمجاال فقد عاين ما ال يقل عن 460 000
هذا العام كثريا ما مت هدمه يف عام .2015
فلسطيين على حنو مباشر من آثار احلرب يف سورية.
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وريثما تتحقق النتائج املرجوة من اجلهود اليت بذلتها
املجموعة الرباعية مؤخرا ،مبا يف ذلك إصدار التقرير املقبل
عن الوضع الراهن ،استنادا إىل القرار الذي اُختذ يف االجتماع
الرفيع املستوى املعقود يف ميونيخ يف  12شباط/فرباير هبدف
التغلب على املأزق احلايل ،ال يزال بلدي على استعداد للنظر
يف أي مبادرة من شأهنا أن تؤدي إىل استئناف املفاوضات،
مبا يف ذلك املبادرة اليت قدمتها فرنسا بشأن تنظيم مؤمتر دويل
معين بالقضية الفلسطينية.
ومن جانبها ،تدعو السنغال إىل استئناف املفاوضات
بني إسرائيل وفلسطني على أساس عناصر واضحة ،وعلى أن
يوضع إطار زمين حمدد للتوصل إىل حل هنائي يقوم على أساس
القانون الدويل والقرارات ذات الصلة .وقد حان الوقت إلقامة
دولة فلسطينية داخل حدود آمنة ومعترف هبا دوليا ،وفقا خلطة
األمم املتحدة للتقسيم يف عام  .1948ومن شأن التوصل إىل
حل للزناع اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولتني،
وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطني ،أن يؤدي إىل
حتسني إدارة التحديات االجتماعية واالقتصادية واألمنية
يف الشرق األوسط .ويف الوقت نفسه ،ينبغي للمجلس أن
يضع اخلطط الالزمة للتدابري الوقائية إلنفاذ الوضع الراهن يف
األماكن املقدسة يف القدس ،دون جتاهل مسألة توفري احلماية
الدولية للشعب الفلسطيين .ويبدو أن العناصر العملية اليت
حددهتا األمانة العامة استنادا إىل السوابق التارخيية وبناء على
طلب من دولة فلسطني ،جمدية متاما ريثما يتم التوصل إىل حل
دائم لألزمة وهو ما نتطلع إليه بشغف.
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وآمل أن يتيح املؤمتر املعين مبسألة القدس ،املقرر عقده
يف يومي  3و  4أيار/مايو يف داكار بشأن مبادرة اللجنة
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف،
بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي ،الفرصة لإلسهام يف
التوصل إىل حلول عملية للمشاكل اليت تواجه تلك املدينة اليت
متثل رمزا للديانات التوحيدية الثالث .وأغتنم هذه الفرصة
ألجدد دعوتنا إىل مجيع الدول األعضاء يف املنظمة إىل املشاركة
بنشاط يف االجتماع.
وفيما يتعلق باحلالة يف سورية ،يناشد وفد بلدي األطراف
يف الزناع أن تواصل  -بدعم من أصحاب املصلحة ذوي
النفوذ ،مبا يف ذلك بلدان املنطقة والفريق الدويل لدعم سورية
 التمسك بوقف األعمال العدائية عمال بالقرار 2268( ،)2016الذي كان حبد ذاته نتيجة للجهود املشتركة لفرقة
العمل املعنية باهلدنة يف سورية ،واليت نشيد هبا.
وأود يف ذلك الصدد ،أن أؤكد جمددا للسيد ستافان
دي ميستورا ،املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة
الدول العربية املعين بسورية ،دعمنا الكامل جلهوده الرامية إىل
استعادة السالم الدائم يف سورية ،حيث أدى الزناع سلفا إىل
وفاة ما يزيد على  260000شخص و  4.6مليون الجئ
و  13.5مليون من املشردين داخليا.

أخريا ،وفيما يتعلق باليمن ،فإننا نكرر تأييد السنغال
ملبادرات املستشار اخلاص املعين باليمن ،الرامية إىل تعزيز
عملية سياسية ذات مصداقية وحتقيق السالم الدائم يف البلد.
ونناشد األطراف التمسك بوقف إطالق النار كي يتسىن
ختاما ،ال بد يل من جتديد ندائنا إىل اجلهات الفاعلة تيسري املناقشات املتوقع عقدها يف الكويت.
السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
السياسية الفلسطينية بأن تنضم إىل اتفاق القاهرة ،وأن تلتزم
حبسن نية مبفاوضات الدوحة كي تتمكن من العمل على أشكر الرئاسة الصينية على عقد هذه املناقشة املفتوحة .وحنن
تشكيل حكومة وحدة وطنية تتوىل تيسري مهمة إعادة إحياء نتفق متاما مع أمهية إجراء استعراض منتظم للحالة يف منطقة
الشرق األوسط من قبل جملس األمن.
العملية السياسية مع إسرائيل.
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وأود أيضا أن أعرب عن تضامننا مع إكوادور واليابان
اللتني عانتا من زالزل كربى خالل اليومني املاضيني.
وما زالت أوكرانيا تؤيد باستمرار عملية السالم يف الشرق
األوسط ومبدأ حل الدولتني الذي تعيش فيه إسرائيل وفلسطني
معا يف سالم وأمن .ويف ذلك الصدد ،فإننا نشعر بالقلق العميق
إزاء اندالع آخر موجة من اهلجمات والعنف على نطاق
واسع ،وهو ما لوحظ منذ أيلول/سبتمرب  2015وأسفر عن
سقوط العديد من الضحايا .وال ينبغي التغاضي عن ارتفاع
عدد القتلى يف صفوف املدنيني .فهو مبثابة دليل قاطع على عدم
قابلية استمرار احلالة الراهنة .ومثة تذكرة مروعة بذلك تتمثل
يف اهلجوم الذي وقع مؤخرا على حافلة إسرائيلية يف القدس،
وهو ما ندينه بأقوى العبارات .ومن الواضح أنه ال ميكن تربير
أي عمل إرهايب البتة .ومع ذلك ،فإننا نؤمن إميانا قويا بأنه
جيب على مجيع األطراف التحلي بضبط النفس واالمتناع عن
استخدام القوة بشكل غري متناسب ،نظرا ألنه لن يؤدي إال
إىل إثارة العنف وازدياد اخلسائر البشرية .وسيكون كل ذلك
يف مصلحة املتطرفني الساعني إىل تقويض آفاق السالم اهلشة.
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تفاوضية تفضي إىل دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان
جنبا إىل جنب يف سالم وأمن هو األمر الواقعي الوحيد.
بالنسبة لإلسرائيليني ،سوف يعين حياة خالية من العنف
واخلوف اليومي من اإلرهاب ،وبالنسبة للفلسطينيني ،سوف
يعين ،أخريا ،فرصة للعيش حبرية يف دولة خاصة هبم.
يبدو أن اجلميع يتشاطر رؤية مشتركة مفادها أنه ال يوجد
بديل عن عملية السالم .تؤيد أوكرانيا ،اليت تدعم اجلهود اليت
تبذهلا املجموعة الرباعية والبلدان اإلقليمية هبدف التوصل إىل
تسوية للصراع ،استئناف املفاوضات اإلسرائيلية  -الفلسطينية
املباشرة يف وقت مبكر .حنن نعتقد أن املفاوضات املباشرة
بني الطرفني هي أفضل سبيل للتوصل إىل حل سلمي ،إذ أنه
ال توجد خطوات انفرادية من شأهنا أن حتل املشاكل الرئيسية
اليت تعترض سبيل عملية السالم.

ويف الوقت نفسه ،من الواضح متاما أن جمرد مطالبة
اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيين باختاذ إجراءات ال تكفي.
سيتوقف النجاح يف هناية املطاف على التزام حقيقي من جانب
مجيع األطراف املهتمة .جيب مضاعفة اجلهود الدبلوماسية
حنن مقتنعون بأن إقامة دولة فلسطني مستقرة وسلمية بغية احتواء وهتدئة موجة العنف األخرية وإطالق املفاوضات
ودميقراطية يف مصلحة إسرائيل األمنية يف األجل الطويل .بيد اإلسرائيلية  -الفلسطينية.
أن عملية التوسع االستيطاين اجلارية وتقنني البؤر االستيطانية
ويف ضوء ذلك ،نعتقد أن املبادرة الفرنسية بعقد مؤمتر
ميكن أن تقوض جهود املجتمع الدويل الرامية إىل حتقيق تقدم دويل يهدف إىل إعادة توليد زخم الستئناف املحادثات
ملموس يف عملية السالم .ومن ناحية أخرى ،حنن نتفهم متاما تستحق النظر فيها جبدية .وبوسعي أيضا أن أؤكد للمجلس
تطلعات شعب إسرائيل للعيش يف سالم داخل حدود آمنة .أن أوكرانيا ال تزال ثابتة يف تأييدها ألي جهد الستعادة األمل
وبالتايل ،فإن عجز السلطة الفلسطينية عن منع أعمال العنف يف أن احلل القائم على وجود دولتني ميكن أن يتحقق من
اليت ترتكب بانتظام ضد املواطنني اإلسرائيليني مصدر قلق بالغ .خالل املفاوضات.
وأود أن أشدد على اقتناعنا بأن إحراز تقدم ملموس
يف عملية السالم ال ميكن أن يتحقق إال من خالل احللول
التوفيقية والتنازالت املتبادلة اليت يتم التوصل إليها على طاولة
املفاوضات .حنن نعتقد اعتقادا راسخا أن التوصل إىل تسوية
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وإذ أتكلم عن األمن اإلقليمي يف الشرق األوسط األوسع
نطاقا ،ال يسعنا إال أن نشدد على أمهية اجلهود اجلارية لتسوية
الزناعات يف سورية واليمن .فاألزمة السورية هي على األرجح
أخطر األزمات اإلقليمية ومتثل أحد أكرب التحديات األمنية اليت
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واجهها العامل يف اآلونة األخرية .وحنن مقتنعون بأن املحطة
األخرية للعملية السياسية السورية هي إنشاء هيئة حكم انتقايل
موثوقة وجامعة وغري طائفية ،يعقبها وضع دستور جديد
وإجراء انتخابات.
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التطرف العنيف ،أن نبذل جهدا أكرب حلل األزمة اإلنسانية
غري املسبوقة اليت تتكشف يف هذا اجلزء من العامل .إن أزمة
الالجئني األخرية يف أوروبا تذكرة أخرى حبقيقة أنه ال يسعنا
أن نغض الطرف عن احلالة اإلنسانية املأساوية يف سورية وليبيا
والعراق واليمن.

حنن اآلن عند منعطف حاسم يف اجلهود املبذولة للتوصل
وحيدوين األمل يف أن تؤيت اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا
إىل تسوية طال انتظارها يف سورية .إن اجلولة الثانية من
املحادثات السورية اجلارية يف جنيف تبعث على األمل ،لكنها املجتمع الدويل األوسع نطاقا واملجلس مثارها وأن جيري أخريا
كسر حلقة العنف املفرغة يف الشرق األوسط.
يف الوقت نفسه تربز التحديات املاثلة.
الرئيس (تكلم بالصينية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
أين حنن اآلن بعد جولتني من املحادثات؟ لألسف،
مل حتدث أي تغيريات عميقة يف احلالة .نرى النظام السوري الصني.
يواصل هنجه التعويقي إزاء كل من الركائز الثالث لتسوية
يف البداية ،أود أن أعرب عن تعازينا ومواساتنا حلكوميت
األزمة السورية احلالية :وقف األعمال القتالية واالنتقال وشعيب اليابان وإكوادور .وحنن واثقون من أهنما سيتجاوزان
السياسي وإيصال املساعدات اإلنسانية.
ما يواجههما من صعوبات وسيعيدان بناء بلديهما يف أقرب

ويف اليمن ،نشعر بالتفاؤل احلذر والتشجيع إزاء حقيقة وقت ممكن.
أن وقف إطالق النار بوساطة األمم املتحدة الذي بدأ يف
وأشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية ،وحنن نقدر
 10نيسان/أبريل قائم ،رغم االنتهاكات البسيطة .يهيئ هذا اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة واألمني العام نفسه للنهوض
بالتأكيد بيئة مواتية للمحادثات يف الكويت ،اليت كان من بعملية السالم يف الشرق األوسط.
املقرر أن تبدأ اليوم لكنها تأجلت ،كما علمنا للتو مع األسف.
إن قضية فلسطني هي لب مسألة الشرق األوسط ويقوم
إن عدم إجراء حوار جمد خالل هذه اجلولة من املحادثات عليها السالم يف الشرق األوسط .من املسؤولية املشتركة للمجتمع
ميكن أن تكون له نتائج كارثية .اجلماعات اإلرهابية ،اليت الدويل احلفاظ على املصاحل املشروعة للشعب الفلسطيين .يف الوقت
تنشط على حنو متزايد يف اليمن ،هي وحدها املستفيد من هذا .احلاضر ،فإن احلالة بني فلسطني وإسرائيل قامتة .الصراعات العنيفة
ولذلك نعتقد أنه من املهم أيضا اغتنام هذه الفرصة لتكثيف آخذة يف التزايد ،ووصلت حمادثات السالم إىل طريق مسدود
اجلهود الرامية إىل دحر داعش وتنظيم القاعدة يف اليمن.
وتدهورت احلالة األمنية واشتدت الكوارث اإلنسانية.
ال ميكن احتواء هتديد التطرف العنيف الذي يتطور
ينطوي الصراع بني فلسطني وإسرائيل على خطر التصعيد
بسرعة ضمن حدود أي منطقة .إنه يستفيد من الصراعات املستمر ،مع تزايد اآلثار غري املباشرة أيضا .إن حال شامال
القائمة ويواصل زعزعة استقرار البلدان يف مجيع أحناء الشرق وعادال للقضية الفلسطينية يف مصلحة مجيع األطراف .وينبغي
األوسط .جيب أن نعاجل األسباب اجلذرية اليت أدت إىل ظهور للمجتمع الدويل أن يتخذ إجراءات سريعة ويركز جهوده على
هذا التحدي من األصل .لذلك يتعني علينا ،ملنع زيادة انتشار اجلوانب التالية.
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أوال ،علينا مواصلة املسار السليم :إقامة دولة فلسطني
مستقلة والتعايش السلمي بني فلسطني وإسرائيل .إقامة دولة
فلسطينية ذات سيادة كاملة ،على أساس حدود عام ،1967
وعاصمتها القدس الشرقية ،هو احلق غري القابل للتصرف
للشعب الفلسطيين ومفتاح حل قضية فلسطني .ميكن للمصاحلة
بني الفلسطينيني تيسري إقامة دولة فلسطني.
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خامسا ،ينبغي للمجتمع الدويل ،من أجل املضي قدما
بعملية السالم ،أن يوفر ضمانات حيوية .قام املجتمع الدويل
يف اآلونة األخرية بتكثيف جهوده الرامية إىل تسوية القضية
الفلسطينية ،مع طرح أفكار جديدة وتفكري ابتكاري ،مبا يف
ذلك إنشاء فريق دعم دويل ،عقد مؤمتر دويل للسالم بشأن
القضية الفلسطينية ،وحشد قوى السالم يف الشرق األوسط.
وينبغي للمجتمع الدويل تعزيز التنسيق ،وحتويل الزخم اإلجيايب
إىل إجراءات ملموسة وبذل كل جهد لتحقيق نتائج واقعية
وقابلة للتنفيذ .وينبغي ملجلس األمن أن يستجيب للمطالب
املشروعة للفلسطينيني والدول العربية وينظر جبدية يف مشاريع
القرارات املتعلقة بتوفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين
وإهناء توسيع وبناء املستوطنات .وينبغي أن يتخذ اإلجراءات
الالزمة لتشجيع استئناف حمادثات السالم.

ثانيا ،جيب أن تستمر حمادثات السالم ،باعتبارها السبيل
الوحيد للمضي قدما .إذا تعطلت ،ميكن أن يفاقم ذلك من
اخلالفات والتحريض على الكراهية والزج بفلسطني وإسرائيل
يف حلقة مفرغة من العنف املتصاعد الذي سيدفع اجلانبان نتيجته
مثنا باهظا .استخدام القوة ليس حال على اإلطالق .كلما بدأت
حمادثات السالم يف وقت أبكر ،كلما عاد النفع على شعيب فلسطني
وإسرائيل بشكل أسرع .ال ميكن حتقيق السالم واالستقرار بني
سادسًا ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يبذل قصارى جهده
فلسطني وإسرائيل ويف املنطقة إال من خالل استئناف املفاوضات لتحسني احلالة اإلنسانية يف فلسطني وأن يواصل املضي قدمًا يف
يف وقت مبكر .هذا األمر مصلحة أساسية للجانبني.
إعادة اإلعمار االقتصادي .وحتث الصني إسرائيل على التعاون
ثالثا ،لدى تعزيز عملية السالم ،جيب أن نتقيد مببدأ األرض مع جهود اإلغاثة الدولية بالرفع الكامل للحصار املفروض
مقابل السالم واحلل القائم على وجود دولتني ومبادرة السالم على قطاع غزة .وينبغي جلميع األطراف أن تستجيب بإجيابية
العربية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة .هذه نتائج هامة خلطة معونة األمم املتحدة لفلسطني وزيادة املساعدات إىل
حققها املجتمع الدويل يف أعقاب مفاوضات صعبة وهي مبثابة غزة .وينبغي هلا االخنراط يف التعاون االقتصادي مع فلسطني
توجيهات هامة للنهوض بعملية السالم يف الشرق األوسط .حىت يتحسن الوضع اإلنساين ومناخ البقاء على أرض الواقع
ّ
ويتمكن الشعب الفلسطيين من رؤية األمل.
وعلى هذا األساس ،ينبغي جلميع األطراف أن تواصل املسرية
وما فتئت الصني تؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيين
وأن تساعد على تشجيع التوصل إىل حل سياسي.
املتمثلة يف استعادة حقوقه الوطنية املشروعة وتعمل على تعزيز
رابعا ،ينبغي لكل من فلسطني وإسرائيل اختاذ خطوات
السالم واملفاوضات .ويف عام  ،2013ق ّدم الرئيس شي جني
حمددة للمضي قدما بعملية السالم .جيب على إسرائيل أن تربهن
بينغ مقترحًا مؤلفًا من أربع نقاط لتسوية القضية الفلسطينية -
أوال على إخالصها عن طريق اختاذ خطوات عملية لوقف
اإلسرائيلية .وخالل زيارته إىل الشرق األوسط يف كانون الثاين/
أنشطتها االستيطانية ،ووقف هدم املمتلكات الفلسطينية ووقف يناير  ،2016كرر الرئيس شي أن الصني تؤيد تأييدًا راسخًا
العنف ضد املدنيني األبرياء .وينبغي أن ترفع احلصار عن غزة القضية العادلة للشعب الفلسطيين .وما برح املبعوث اخلاص
من أجل هتيئة الظروف املواتية الستئناف املحادثات .ويف الوقت للحكومة الصينية املعين بشؤون الشرق األوسط يشارك بنشاط
نفسه ،ينبغي احترام الشواغل األمنية املشروعة لدول املنطقة .يف اجلهود الرامية إىل تعزيز السالم واملفاوضات .ويف كل عام،
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تقدم الصني املساعدة االقتصادية للفلسطينيني من خالل األمم
املتحدة أو على الصعيد الثنائي لتحسني رفاه الشعب الفلسطيين.
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رابعًا ،ينبغي له تكثيف الكفاح الدويل ضد اإلرهاب
والتكاتف يف مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام وجبهة النصرة وغريمها من التنظيمات اإلرهابية
املدرجة يف قائمة املجلس .وقد عينت احلكومة الصينية السفري
شي شياويان بصفته مبعوثا خاصا هلا لألزمة السورية .وكما
هو احلال دائمًا ،ستقوم الصني بتعزيز العملية السياسية لتسوية
املسألة السورية.

ويف كانون الثاين/يناير املاضي ،قررت الصني تقدمي مساعدة
جمانية قدرها  50مليون يوان رينمنيب إىل فلسطني .والصني
مستعدة لالنضمام إىل املجتمع الدويل يف بذل جهود متواصلة
لتعزيز إجياد ّ
حل حقيقي للقضية اإلسرائيلية  -الفلسطينية.
وما فتئت الصني تعمل بنشاط ،بوصفها داعمًا ثابتًا وميسرًا
للسالم يف الشرق األوسط ،من أجل التوصل إىل تسوية سياسية
وفيما يتعلق مبسألة اليمن ،ميثّل وقف األطراف اليمنية
سلمية للقضايا يف سورية واليمن وليبيا ،ضمن غريها من البؤر
لألعمال العدائية على الصعيد الوطين واجلولة اجلديدة
الساخنة ،بغية حتقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط يف
من احلوار السياسي يف الكويت عودة إىل املسار السياسي
وقت مبكر.
للتشاور واحلوار بشأن هذه املسألة .وحيدونا األمل يف أن حتترم
وخبصوص املسألة السورية ،فإن االتفاق بني األطراف األطراف اليمنية التزامها بالتقيد باتفاق وقف األعمال العدائية
ُ
بشأن وقف األعمال العدائية ال يزال صامدا .وقد أحرز بعض وإبداء إرادة سياسية يف احلوار الوطين مبعاجلة مسائل من قبيل
التقدم يف ميدان اإلغاثة اإلنسانية وتسري حمادثات السالم يف الصراع العسكري والترتيبات األمنية واستعادة مؤسسات
جنيف يف املسار الصحيح .وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل
الدولة ،هذا من ناحية ،والتركيز على إنشاء نظام سياسي
دعم املبعوث اخلاص لألمني العام ستافان دي ميستورا يف
جامع يف اليمن وصياغة حل سياسي يتماشى مع الواقع اليمين
مساعيه احلميدة وأن يبذل اجلهود التالية:
ويستجيب لشواغل مجيع األطراف من ناحية أخرى .وينبغي
أوالً ،ينبغي أن يدعم وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم جلميع أطراف الزناع التعاون النشط مع األمم املتحدة يف جهود
املتحدة يف جهودها الرامية إىل توسيع نطاق أنشطة اإلغاثة اإلغاثة اإلنسانية وتوفري الوصول اآلمن ودون عوائق إىل مواد
اإلنسانية .وينبغي للبلدان املعنية تعزيز االتصال والتنسيق مع اإلغاثة اإلنسانية بغية ختفيف احلالة اإلنسانية على أرض الواقع.
احلكومة السورية لتيسري العملية.
وفيما يتعلق مبسألة ليبيا ،أحرزت األطراف الليبية يف
ثانيًا ،ينبغي أن يكفل أن تستمر مجيع األطراف السورية
اآلونة األخرية تقدمًا هامًا يف تنفيذ االتفاق السياسي اللييب.
يف االلتزام باالتفاق على وقف األعمال العدائية من أجل
وانتقل املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطين إىل العاصمة
مواصلة ختفيف حدة احلالة.
لبدء عمله ،ولكن ما زال يتعني حل املشاكل العميقة اجلذور يف
ثالثًا ،ينبغي أن يعزز التقدم املحرز يف حمادثات السالم البلد متامًا ،يف حني أن البيئة اخلارجية معقدة جدًا .وينبغي بذل
يف جنيف وأن يشجع األطراف على اتباع مبدأ االنتقال من جهود لتعزيز التآزر بني جهود ليبيا الداخلية والدعم السياسي
تتمسك ليبيا
السهل إىل الصعب ،بدءًا باملسائل اليت يوجد بشأهنا توافق يف اخلارجي لزيادة توطيد احلالة الراهنة .وينبغي أن ّ
اآلراء من أجل التوصل إىل نتيجة يف الوقت املناسب وتعزيز بعملية سياسية يقودها الليبيون وتكون مفتوحة أمام مجيع
بناء الثقة.
األطراف .وينبغي أن تعمل األطراف جبد لزنع فتيل الزناعات
42/44

1610773

18/04/2016

ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

وحتقيق املصاحلة الوطنية واعتماد تدابري تتفق مع اإلرادة الشعبية
واخليار الوطين .وينبغي للمجتمع الدويل أن حيث األطراف
الليبية على االنضمام للعملية وعلى التنفيذ الكامل لالتفاق
السياسي اللييب وضمان سالمة وسالسة إجراءات املجلس
الرئاسي وتسوية اخلالفات عن طريق احلوار والتشاور.
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السيدة لوفني (السويد) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أعرب عن تأييدي للبيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
األورويب يف وقت الحق من بعد ظهر هذا اليوم ،ولكن أود
أن أغتنم هذه الفرصة لإلدالء ببيان بصفيت الوطنية.
وأود أن أبدأ بتشجيع األطراف اليمنية على املشاركة دون
تأخري يف حمادثات السالم اليت تيسرها األمم املتحدة ،واليت من
املقرر أن تبدأ اليوم يف الكويت .ويؤمل أن تقربنا تلك املحادثات
من احلل السياسي يف اليمن .وترحب السويد بوقف األعمال
العدائية الساري منذ  10نيسان/أبريل ،وحنث مجيع األطراف
على احترامه .وال ب ّد من تلبية االحتياجات اإلنسانية اهلائلة.
والسويد من بني أكرب اجلهات املاحنة اإلنسانية يف اليمن ،حيث
قدمت مسامهات تزيد على  50مليون دوالر منذ بداية الزناع.

تواجه بلدان الشرق األوسط كلها التحدي اهلائل املتمثل
يف اإلرهاب .وترتبط مكافحة اإلرهاب ارتباطًا وثيقًا بتسوية
القضايا الساخنة يف الشرق األوسط .إن زيادة التعاون يف
مكافحة اإلرهاب مسؤولية مشتركة بني دول املنطقة واملجتمع
الدويل .وينبغي جلميع األطراف املعنية ،يف إطار األمم املتحدة،
أن تعتمد تدابري مشتركة حازمة لكبح انتشار أيديولوجيات
التطرف العنيف واإلرهاب وإغالق قنوات متويل اإلرهاب
ووقف تدفق اإلرهابيني األجانب من أجل هتيئة الظروف
إن إجناح املحادثات السورية يف جنيف ميثل حتديًا هائالً،
املواتية للتسوية السياسية للقضايا الساخنة .وفيما يتعلق ولكن العامل ال ميكن أن يتحمل الفشل فيها .وال ب ّد من
مبكافحة اإلرهاب ،ينبغي أال تكون هناك ازدواجية يف املعايري .إهناء مخس سنوات من احلرب املروعة .وجيب حتقيق االنتقال
كما ال ينبغي ربط اإلرهاب بأصل عرقي أو دين معني.
السياسي .ويستحق الشعب السوري العيش يف كنف السالم
والصني مستعدة للعمل مع املجتمع الدويل يف جهد مشترك والدميقراطية .ولكي تنجح املحادثات ،جيب على مجيع
يرمي إىل إجياد خمرج من الفوضى يف الشرق األوسط بغية احلد من األطراف التنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن .ويف حني يبدو
الزناعات واملعاناة وهتيئة مزيد من اهلدوء والكرامة اإلنسانية هناك أن وقف األعمال العدائية متماسك على نطاق واسع ،يساورين
ليتسىن إحالل السالم واالستقرار والتنمية يف القريب العاجل .بالغ القلق إزاء التباطؤ يف إيصال املساعدات اإلنسانية .وأشعر
باهللع على وجه اخلصوص إزاء التقارير اليت تفيد مبصادرة
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس.
أدوية ومعدات طبية من قوافل املساعدة اإلنسانية ،مما يوقع
أود أن أذكر مجيع املتكلمني بأن يقصروا بياناهتم على ما ضحايا من األبرياء .وهذا أمر غري مقبول على اإلطالق.
ال يزيد على أربع دقائق بغية متكني املجلس من االضطالع
وعالوة على ذلك ،تؤيد السويد العمل الذي يقوم به املبعوث
بأعماله بسرعة .ويرجى من الوفود اليت لديها بيانات طويلة اخلاص لألمني العام إىل سورية ،السيد ستافان دي ميستورا،
تعميم نصوصها مكتوبة واإلدالء بنسخة خمتصرة عند التكلم ال سيما من خالل متويل مشاركة املرأة السورية .وعالوة على
يف القاعة .وأود أن أناشد املتكلمني أن يدلوا ببياناهتم بسرعة ذلك ،تساعد السويد الشعب السوري بثالث طرق.
معقولة حبيث ميكن تقدمي الترمجة الشفوية بدقة.
أوالً ،إننا نزيد التمويل من أجل الصمود من خالل
وأعطي الكلمة اآلن ملعايل السيدة إيزابيال لوفني ،وزيرة استراتيجيتنا اجلديدة املتعلقة باألزمة السورية واليت تبلغ
التنمية والتعاون الدوليني يف السويد.
ميزانيتها  200مليون دوالر.
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ثانيًا ،نقوم بزيادة املعونة اإلنسانية واليت وصلت إىل أكثر
من  300مليون دوالر.
ثالثًا ،استقبلت السويد أكثر من  120 000الجئ فروا
وتقر
من سورية ،وهو واحد من أعلى األرقام يف أوروباّ .
السويد بأن البلدان املجاورة ،ال سيما لبنان واألردن وتركيا،
تتعرض لضغوط هائلة .وهذا هو السبب يف أن استراتيجيتنا
جتاه األزمة السورية تتضمن دعم ما تقوم به تلك البلدان أيضًا.
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وال تزال احلالة يف غزة حرجة أيضًا .وتُظهر اهلجمات
الصاروخية من غزة والغارة اجلوية اإلسرائيلية انتقامًا منها ذلك
الطابع امللح للحالة .وهي تذكرنا خبطر املزيد من التصعيد.
ويف غضون بضع سنني سيكون االفتقار إىل مياه الشرب أمرًا
ال رجعة فيها .ولذلك ال بد من إهناء عزل قطاع غزة ،وجيب
اإلسراع يف التعمري.

وقد دعا االحتاد األورويب والسويد مجيع األطراف إىل
سيصادف العام املقبل مرور  50عامًا على احتالل ضمان وصول املساعدات اإلنسانية من املنظمات اإلنسانية
فلسطني .وندرك مجيعًا الطابع امللح للحالة على أرض الواقع واجلهات الفاعلة الدولية األخرى إىل غزة دون عوائق ،مبن يف
ّ
وغياب احلل السياسي .إن احلل القائم على وجود دولتني ذلك ممثلو الدول ،وفقًا للقانون اإلنساين الدويل.
ومن أجل إنقاذ آفاق حل الدولتني ومكافحة تزايد
يتالشى أمام أعيننا .وحنن نشهد استمرار العنف والتعجيل
مبواصلة بناء املستوطنات .ونشهد أعدادًا غري مسبوقة من اليأس بني الشباب ،جيب على املجتمع الدويل أن ينتقل من
األقوال إىل األفعال .وعلينا أن نساعد الطرفني على املضي
عمليات هدم املنازل والبُىن التحتية الفلسطينية.
إن املستوطنات غري قانونية ،وهي تشكل عقبة أمام السالم .قدمًا من خالل خلق ديناميات جديدة وحتفيز عملية سالم
ويع ِرض النشاط االستيطاين يف القدس الشرقية للخطر الشديد جمدية إلهناء االحتالل .ولذلك فإن السويد تؤيد متامًا املبادرة
ّ
إمكانية أن تصبح القدس عاصمة كلتا الدولتني يف املستقبل .الفرنسية بشأن مؤمتر دويل للسالم ،بوصفها طريقة ليجدد
شجع الزيادة يف
وهنالك حاجة إىل تغيري أساسي يف سياسة االستيطان ،وال سيما الطرفان والعامل التزامهم حبل الدولتني .وتُ ّ
يف القدس الشرقية واملنطقة جيم .ومن شأن هذا التغيري أن يزيد نشاط املجموعة الرباعية السويد وهي تتطلع إىل نشر تقرير
وميكن املؤسسات الفلسطينية ويعزز االستقرار اللجنة الرباعية املعلن عنه.
الفرص االقتصاديةّ ،
وملجلس األمن دور حموري وجيب أن يتحمل مسؤوليته
واألمن لكل من اإلسرائيليني والفلسطينيني على حد سواء.
وتقف السويد حبزم ضد اإلرهاب .فجميع أعمال العنف بدعم قراراته وميثاق األمم املتحدة .وإذا كنا ،حنن املجتمع
ضد املدنيني ،مبا يف ذلك اهلجوم املروع على حافلة مدنية يف الدويل ،جادين يف التزامنا باحلل القائم على وجود دولتني،
القدس اليوم ،أعمال مشينة وجيب أن يدينها اجلميع .ومع فلدينا عمل هام نقوم به يف األشهر املقبلة.
الرئيس (تكلم بالصينية) :ما زال هناك عدد من املتكلمني
ذلك ،فإن التدابري األمنية وحدها لن تُنهي العنف .فيجب
التصدي لألسباب اجلذرية للحروب والزناعات .ولن ينتهي املدرجني يف قائميت هلذه اجللسة .وأعتزم ،نظرًا لتأخر الوقت
العنف إال عند ذلك .ولن يسود السالم واالستقرار إال عند ومبوافقة أعضاء املجلس ،تعليق اجللسة حىت الساعة .15/00
ذلك .ولن ّ
يتمكن املواطنون يف إسرائيل وفلسطني من أن
ُعلقت اجللسة الساعة .13/25
يعيشوا حياهتم بكرامة إال عند ذلك.
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