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يف هذه اجللسة ،وفقا للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة
يف هذا الصدد.

أقر جدول األعمال.

يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.

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

أعطي الكلمة للسيد مالدينوف.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من النظام
السيد مالدينوف (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل أن أبدأ
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثلي إسرائيل ،اإلمارات
أحر متنيايت جلميع زمالئنا املسلمني وأسرهم
عن
باإلعراب
ّ
العربية املتحدة ،إندونيسيا ،أوكرانيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،آيسلندا ،باكستان ،الربازيل ،بنغالديش ،تركيا ،مبناسبة عيد الفطر وهناية شهر رمضان املبارك.
مثة صراع ما فتئ قائما ألكثر من  65عاما يف منطقة
اجلمهورية العربية السورية ،جنوب أفريقيا ،زمبابوي ،سري
النكا ،غواتيماال ،كازاخستان ،كوبا ،الكويت ،لبنان ،مصر ،ميزقها حاليا التطرف الديين ،والتناحرات الطائفية القدمية
املغرب ،ملديف ،اململكة العربية السعودية ،ناميبيا ،النرويج ،العهد ،والتغريات اجليوسياسية .ويرى البعض أن هذا الصراع
ميثّل املشكلة األساسية يف املنطقة؛ والبعض اآلخر يستبعد أن
اهلند ،واليابان إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
واقترح أن يدعو املجلس املراقب الدائم لدولة فلسطني يكون له عالقة باالضطرابات الراهنة .ويف كلتا احلالتني ،يزداد
ذات مركز املراقب لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف هذه الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين تشابكا يف ظل التحوالت
اجللسة ،وفقا للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف القائمة يف الشرق األوسط .ونظرا للتحوالت اهلائلة يف املنطقة،
من الضروري  -ورمبا أكثر من أي وقت مضى  -إجياد تسوية
هذا الصدد.
دائمة ،استنادا إىل مفهوم الدولتني ،إسرائيل وفلسطني ذات
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
السيادة واملتصلة األراضي والقابلة للبقاء ،حبيث تعيشان جنبا
أدعو السيد نيكوالي مالدينوف ،املنسق اخلاص لعملية السالم يف
إىل جنب يف سالم وأمن واعتراف متبادل.
الشرق األوسط واملمثل اخلاص لألمني العام لدى منظمة التحرير
وعلى الرغم من استمرار التنسيق األمين يف الضفة الغربية،
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
يتزايد اليوم أكثر من أي وقت مضى ابتعاد اجلانبني عن حتقيق
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
هذا اهلدف .فتقدمي الدعم للحل القائم على دولتني بني
أدعو الشخصني التاليني إىل املشاركة يف هذه اجللسة :سعادة
الفلسطينيني واإلسرائيليني آخذ يف التالشي .والوضع احلايل
السيد توماس ماير  -هارتنغ ،رئيس وفد االحتاد األورويب
على أرض الواقع ليس حمتمال ألن احلل القائم على دولتني
لدى األمم املتحدة ،وسعادة السيد فودي سيك ،رئيس اللجنة
ال يزال عرضة للخطر ،مبا يف ذلك بناء املستوطنات ،واحلوادث
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف.
األمنية ،وأعمال العنف املتعلقة باالحتالل ،واالفتقار إىل
واقترح أن يدعو املجلس املراقب الدائم لدولة الكرسي الوحدة الفلسطينية .ويف غياب عملية سياسيةّ ،
يشكل صعود
الرسويل ذات مركز املراقب لدى األمم املتحدة إىل املشاركة التطرف العنيف واإلرهاب يف املنطقة خطرا على التطلعات
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املشروعة للفلسطينيني حنو إقامة دولة مستقلة ،بقدر ما يشكل
خطرا على أمن إسرائيل.
ويف البيئة احلالية من عدم الثقة ،جيب علينا حنن يف املجتمع
الدويل أن نعمل مع اإلسرائيليني والفلسطينيني على حد سواء من
أجل هتيئة الظروف ميدانيا وإقليميا ودوليا ،حبيث تيسر العودة
إىل املفاوضات ذات اجلدوى على أساس إطار متفق عليه،
وضمن جدول زمين معقول .وال بد لكال الطرفني أن يتخذا
على أرض الواقع اخلطوات اليت تربهن على التزامهما املستمر
حبل الدولتني ،مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ االتفاقات القائمة
وجتنب اإلجراءات االنفرادية .والنهوض حبل الدولتني يتطلب
تغيريا أساسيا يف السياسة العامة املتعلقة باألرض الفلسطينية
املحتلة .وإنين أرحب بقرار إسرائيل مؤخرا الذي يقضي بإضافة
 8 000تصريح عمل جديدة للفلسطينيني من الضفة الغربية،
مما يرفع عدد تصاريح العمل الصادرة عن إسرائيل إىل مستوى
جديد يبلغ حنو  60 000تصريح .فهذه املبادرة وغريها من
املبادرات املماثلة ينبغي أن تستمر وتتوسع ،بينما مثة احتياجات
أكثر بكثري يتعني تلبيتها بغية حتسني نوعية احلياة للفلسطينيني.
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ويف الوقت نفسه ،يتوقع الشعب الفلسطيين حبق من قادته
أن يعملوا من أجل النهوض بالوحدة ومتكني احلكومة من
السيطرة على املعابر احلدودية يف قطاع غزة ،وتنفيذ التكامل
يف جمال اخلدمة املدنية ،ودفع رواتب موظفي القطاع العام،
وكفالة دمج إطار احلكم بني الضفة الغربية وقطاع غزة حتت
سلطة واحدة .فهذه اجلهود سوف متهد الطريق أمام إجراء
االنتخابات اليت تأخرت جدا.
وأدعو مجيع الفصائل الفلسطينية إىل جتنب االقتتال وإجياد
أرضية مشتركة ،على أساس نبذ العنف وحتقيق املصاحلة بغية
التوصل إىل الوحدة الوطنية اليت تتصف بأمهية حامسة بالنسبة
إىل حل الدولتني .واألمني العام على استعداد للعمل مع جملس
األمن وشركائنا يف املجموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط،
من أجل إعادة تنشيط اجلهود اآليلة إىل هتيئة الظروف أمام
عودة املفاوضات املجدية .ويف هذا السياق ،أذكر االقتراح
بإنشاء فريق دعم دويل ميكنه أن يساهم يف هذه اجلهود.

حتاور مبعوثو املجموعة الرباعية الشهر املاضي بصورة
بناءة مع مصر واألردن واجلامعة الدول العربية ،كجزء من
إن األنشطة األحادية اجلانب يف الضفة الغربية  -مبا يف جهود التواصل النشطة .وأغتنم هذه الفرصة لتشجيع القيادة
ذلك بناء املستوطنات ،وما يسمى بإضفاء الطابع القانوين على اإلسرائيلية على تأييد مبادرة السالم العربية بوصفها إسهاما
املواقع االستيطانية املتقدمة ،وهدم املنازل ،وعمليات اإلخالء هاما يف حل الزناع.
 جيب أن تتوقف .ومع تباطؤ التوسع االستيطاين مؤخرا،وافق تاريخ  8متوز/يوليه الذكرى السنوية األوىل الندالع
مل يتوقف التخطيط للبنية التحتية ذات الصلة .وأشعر بالقلق الزناع بني إسرائيل ومحاس .إن خروج غزة املضين من الزناع
إزاء التقارير الصادرة يف اآلونة األخرية حول املوافقة الوشيكة الذي اندلع الصيف املاضي يقوض االعتقاد السائد فيما
على إنشاء وحدات سكنية جديدة يف الضفة الغربية املحتلة .بني السكان بأنه ميكن إحراز تقدم حقيقي .تشكل أنشطة
ومثل هذا القرار سوف يضر حتما باحتماالت حتقيق السالم ،اجلهاديني السلفيني واجلماعات املتطرفة األخرى مدعاة للقلق،
ويزيد من خطر التصعيد السياسي .وإنين أحث السلطات ال يف غزة فحسب ،بل يف سيناء املجاورة ،حيث تفيد تقارير
اإلسرائيلية على إعادة النظر يف هذا اإلجراء .فاملستوطنات غري بدعمهم النشط للمتشددين على اجلانب املصري من احلدود.
قانونية مبوجب القانون الدويل ،وهي تقوض جوهر بقاء الدولة
فجرت يف  18متوز/يوليه ست سيارات يف مدينة غزة.
الفلسطينية يف املستقبل.
وأطلق املتشددون السلفيون الفلسطينيون صاروخا على
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إسرائيل يف  16متوز/يوليه ،انفجر يف منطقة مفتوحة بالقرب عدم حتقق ذلك ،تواصل األمم املتحدة العمل مع السلطات
من مدينة عسقالن .وردا على ذلك ،شنت إسرائيل أربع اإلسرائيلية والفلسطينية لدعم اجلهود احليوية إلعادة بناء حياة
غارات جوية ضد أهداف اهلياكل األساسية للمتشددين يف سكان غزة.
غزة .كما أطلق املتشددون صاروخا من سيناء يف  3متوز/يوليه
وباالنتقال إىل الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية،
سقط يف إسرائيل بالقرب من احلدود املصرية .وتؤكد كل تلك ففي حني اخنفض تواتر احلوادث األمنية مقارنة مع الشهر
األنشطة احتمال اتساع دائرة العنف خارج حدود سيناء.
املاضي ،فإن احلالة ما زالت متوترة .قامت قوات األمن
يدعو األمني العام مجيع اجلهات الفاعلة يف غزة إىل تقدمي
املعلومات بشأن األماكن املحتملة وأحوال مدنيني إسرائيلني
دخال غزة يف وقت ما خالل العام املاضي ،وال يزاال يف عداد
املفقودين ،كما يدعو إىل اختاذ إجراءات سريعة لتيسري عودهتما
اآلمنة إىل أسرتيهما.

اإلسرائيلية بنحو  186من عمليات التفتيش واالعتقال ،مما
أسفر عن اعتقال حنو  300فلسطيين .بينما ألقت قوات األمن
الفلسطينية أيضا القبض على أكثر من  100شخص يف الضفة
الغربية .وما زلت أشعر بالقلق إزاء حالة السجناء الفلسطينيني
املعتقلني يف إسرائيل ،مبن يف ذلك الذين دخلوا يف إضراب عن
الطعام .وال بد من التعجيل بتوجيه التهم إىل مجيع من هم رهن
االحتجاز اإلداري وحماكمتهم أمام حماكم قانونية ،أو إطالق
سراحهم دون تأخري.

توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل الشهر املاضي إىل
اتفاق موضع ترحيب بشأن إنشاء آلية جديدة تتيح للفلسطينيني
يف غزة إمكانية احلصول على مواد البناء الالزمة إلعادة بناء
املنازل املدمرة بالكامل ولعمليات تشييد جديدة .متت إجازة
ذلك بالفعل ملا يقرب من  700أسرة ،واشترى ما يزيد عن
 120منهم مواد البناء املطلوبة .بالنظر لذلك التطور ،أغتنم
هذه الفرصة ألحث مرة أخرى اجلهات املاحنة على الوفاء
بتعهداهتا ،ال سيما تلك املخصصة لبناء املساكن ،وعلى تلبية
احتياجات غزة امللحة يف جمايل الطاقة واملياه.

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير جرح إمجايل 50
فلسطينيا وأطلقت قوات األمن اإلسرائيلية النار على أربعة
آخرين وأردهتم قتلى ،مبن فيهم فلسطينيان عند نقطيت تفتيش
بالقرب من نابلس ورام اهلل .وطعن وجرح فردان من قوات
األمن اإلسرائيلية ،أحدمها يف حالة خطرية .كما استمرت
االشتباكات بني املدنيني الفلسطينيني واإلسرائيليني يف الضفة
الغربية ،مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وجرح مثانية إسرائيليني
وتسعة فلسطينيني ،بينهم طفل.

تؤكد تلك احلوادث وغريها على الديناميات اهلشة يف
غزة اليت ستستمر يف توفري تربة خصبة الزدهار التطرف ،ما
مل حيدث تغيري إجيايب.

كما أرحب باالتفاق الذي مت التوصل إليه مؤخرا لتركيب
ماسح ضوئي إضافية خاص باحلاويات يف معرب كريمي شالوم
(كرم أبو سامل) .ومن شأن ذلك أن يسفر عن زيادة كبرية يف
الصادرات من غزة والواردات إليها.
ويظل رفع اإلغالق عن غزة يف إطار القرار 1860
( )2009أحد األهداف اهلامة لألمم املتحدة .ويف ظل
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وكما تسهم احلوادث من هذا القبيل يف تبدد األمل
وتأجج الغضب ،الذي يغذي حلقة العنف املستمرة ويؤكد
على ضرورة التوصل إىل حل للزناع ،كذلك يفعل هدم املنازل
وعمليات التشريد يف الضفة الغربية .أعلنت إسرائيل يف 12
متوز/يوليه أهنا ستسعى إىل تنفيذ أوامر هدم هياكل مبان يف
قرية سوسية الفلسطينية يف املنطقة جيم .يأيت ذلك قبل جلسة
مقرر عقدها يف  3آب/أغسطس بشأن عملية موافقة على
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املخططات ذات صلة مباشرة بذلك .ينضم األمني العام إىل السيد ستافان دي ميستورا األسبوع القادم جملس األمن على
الواليات املتحدة واالحتاد األورويب يف اإلعراب عن بالغ القلق توصياهتما للمضي قدما باملسار السياسي.
إزاء خطط أعمال اهلدم والتشريد يف سوسية .لقد زار نائيب
ويف اليمن يبذل املبعوث اخلاص السيد إمساعيل ولد الشيخ
املجتمع املحلي هناك يف وقت سابق اليوم .ونأمل يف أن يقدم أمحد مساعيه احلميدة مع مجيع األطراف الستئناف املفاوضات
احلوار اجلاري بني السلطات وجمتمع الرعاة احلماية حلقوق بشأن عملية االنتقال السياسي.
األشخاص املتضررين.
أما يف ليبيا ،ال تزال األمم املتحدة تعمل يف تيسري
ويف ذلك الصدد ،تعثرت املحادثات فيما بني الفلسطينيني املحادثات الرامية إىل إهناء األزمة السياسية واألمنية الراهنة من
لتشكيل حكومة وحدة وطنية .وأنوه باجلهود اليت يبذهلا خالل تشكيل حكومة وفاق وطين.
الرئيس عباس ورئيس الوزراء محد اهلل بغية إعادة تشكيل
ويف العراق تعمل األمم املتحدة على تعزيز احلوار السياسي
احلكومة احلالية ،وندعومها إىل الشروع يف تعيني الوزراء
على أمل تشجيع املصاحلة الوطنية.
اجلديد دون تأخري .وتأيت عملية إعادة تشكيل احلكومة يف
ويف لبنان ،تتزايد الشواغل حيال اخلالفات السياسية اليت
وقت بالغ احلساسية ،إذ أن السلطة الفلسطينية تواجه حتديات
مالية كبرية ،مبا يف ذلك عجز ميزانية عام  2015الذي يقدر متنع األداء الفعال ملؤسسات الدولة ،بالرغم من اجلهود اجلديرة
بنحو  500مليون دوالر يف عام  .2015ولن يتسىن سد هذه بالثناء اليت يبذهلا رئيس الوزراء السيد سالم إلدارة احلكومة.
الثغرة من خالل التدابري املالية وحدها ،وأحث اجلهات املاحنة ومل حيرز أي تقدم يف اجلهود الرامية إىل إهناء الفراغ الرئاسي.
على التعجيل بزيادة دعمها املباشر للميزانية .يف ذلك الصدد ،ويواصل املنسق اخلاص لألمني العام يف لبنان ،السيد سيغريد كاغ
من األمهية مبكان أيضا إحياء عمل اللجنة االقتصادية املشتركة حث زعماء لبنان على وضع استقرار البلد ومصاحله الوطنية قبل
السياسة احلزبية وانتخاب رئيس دون املزيد من التأخري.
اإلسرائيلية  -الفلسطينية.
ويف حني أن األمر يتوقف على السلطات الفلسطينية
يف املقام األول الختاذ زمام املبادرة ،فإن األمم املتحدة على
استعداد لدعم الرئيس واحلكومة ومجيع الفصائل يف جهودهم
الرامية إىل إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة ،وفقا التفاق
الوحدة بني الفلسطينيني يف  23نيسان/أبريل  .2014إن
فلسطني واحدة ،وستعمل األمم املتحدة حبزم للنهوض
بالوحدة من خالل مؤسساهتا الشرعية.

يف الوقت نفسه ظلت احلالة على طول احلدود اللبنانية مع
سوريا مستقرة ،وتواصل القوات املسلحة اللبنانية عملياهتا ملنع
تسلل اجلماعات املسلحة املتطرفة من سوريا .ويف اجلنوب،
ظلت احلالة على طول اخلط األزرق هادئة عموما ،بالرغم من
حتليق الطائرات اإلسرائيلية يوميا تقريبا فوق األراضي اللبنانية.
ونشجع الطرفني على االستمرار يف االستفادة الفعالة من
آليات االتصال والتنسيق لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.

وأود أن أنتقل بإجياز إىل بقية بلدان املنطقة ،وأن أشري
إىل اخنراط األمم املتحدة الواسع النطاق استمر خالل الفترة
املشمولة بالتقرير .بعد إجراء مشاورات مع األطراف السورية
واإلقليمية والدولية ،سيطلع األمني العام ومبعوثه اخلاص

وأشعر بقلق بالغ إزاء األزمة املالية احلالية غري املسبوقة
اليت تعاين منها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن .إن مل يتم سد الثغرة املالية البالغة
 100مليون دوالر يف األسابيع املقبلة ،هناك خطر حقيقي من
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عدم فتح مدارس الوكالة ،اليت توفر التعليم لـ  500 000طفل الذي سيعمل أيضا بوصفه املنسق املقيم ومنسق الشؤون
يف مجيع أحناء الشرق األوسط .وسيكون لذلك آثار خطرية اإلنسانية لألمم املتحدة يف األرض الفلسطينية املحتلة.
على األطفال الالجئني الفلسطينيني يف غزة والضفة الغربية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد مالدينوف على
واألردن ولبنان وسوريا ،وعلى االستقرار واألمن يف منطقة إحاطة إعالمية شاملة وواضحة وبنَّاءة جدًا.
تشهد اضطرابات بالفعل .وأحث اجلهات املاحنة على زيادة
أعطي الكلمة اآلن للمراقب الدائم عن دولة فلسطني
الدعم للوكالة يف هذا الوقت احلرج.
ذات مركز املراقب.
وأود العودة إىل الزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين ،وأن
السيد منصور (فلسطني) (تكلم باإلنكليزية) :أهنِّئ
أؤكد جمددا عزمنا اجلماعي على منع تفاقم تدهور احلالة،
نيوزيلندا على رئاستها ملجلس األمن وأشكركم ،وزير اخلارجية
والتمسك باحلل القائم على وجود دولتني وهتيئة الظروف
جتسد موقف بلده
اليت
اهلامة،
املناقشة
هذه
ترؤس
على
مكويل،
ِّ
املالئمة للعودة إىل مفاوضات جمدية .لقد حتدث رئيس الوزراء
املبدئي املسؤول إزاء هذه املسألة ،والتزامه باحلفاظ على والية
نتنياهو والرئيس عباس مؤخرا وأكدا من جديد رغبتهما يف
جملس األمن للمسامهة يف حتقيق السلم واألمن الدوليني.
السالم .وهذه بادرة طيبة ،ولكن الكلمات جيب أن تترجم إىل
وإننا نكرر أيضًا تقديرنا العميق لوفد ماليزيا على قيادته
إجراءات ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
املاهرة للمجلس يف حزيران/يونيه ،مبا يف ذلك املناقشة اهلامة
وأود أن أكون واضحا متاما :ال ينبغي اعتبار التدابري
املتعلقة باألطفال والزناع املسلح (انظر  ،)S/PV.7463ونعرب
املتخذة لتحسني احلالة غاية يف حد ذاهتا ،ولكن جزء من إطار
كذلك عن تقديرنا جلهود ماليزيا بصفتها رئيسة فريق جملس
سياسي أوسع نطاقا هبدف التوصل إىل اتفاق الوضع النهائي.
األمن العامل املعين هبذا املوضوع .كما أشكر املنسق اخلاص
اآلن هو الوقت املناسب للتصرف حبزم لدحض االعتقاد
لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني
املتنامي بأن احلل القائم على وجود الدولتني يلفظ أنفاسه
العام ،السيد نيكوالي مالدينوف ،على إحاطته اإلعالمية
األخرية وأنه أثخنته اجلراح وحيتضر ببطء.
وجهوده األولية يف منصبه اهلام .وحنن نؤكد جمددًا دعمنا
إن االتفاق الشامل يتطلب مشاركة ملتزمة مع الدول لواليته ،فض ً
ال عن استعدادنا ملواصلة التعاون حنو حتقيق أهدافنا
العربية الرئيسية ،مبا يف ذلك من خالل مبادرة السالم العربية .املشتركة ،وعلى رأسها ضمان سالم عادل ودائم وشامل.
إن األمني العام على استعداد لدعم اجلانبني بغية التغلب على
من املؤسف أننا لسنا أقرب إىل حتقيق ذلك السالم اليوم ممَّا
االنقسامات والتصدي للتحدي املتمثل يف رسم مسار حنو
كنّا عليه حني اجتمعنا يف هذه القاعة قبل سنة (انظر ،)S/PV.7222
األمام من أجل حتقيق مستقبل سلمي.
عندما ناشد وفد بلدي بإحلاح املجلس أن يتدخل ملنع إسرائيل
ويف اخلتام ،أود أن أسجل تقديري العميق للدعم الذي من ذبح األطفال والنساء والرجال الفلسطينيني األبرياء ،والتدمري
يقدمه جملس األمن واألمانة العامة يف امليدان إىل الفريق املمتاز العشوائي للمنازل واملدارس واملستشفيات واهلياكل األساسية
ملكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق احليوية ،ممَّا أرعب وصدم مجيع السكان املدنيني يف قطاع غزة،
األوسط .وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بالسيد وترك مئات آالف األرواح وجمتمعات حملية بأكملها يف حالة
روبرت بايرب ممثل أستراليا بوصفه نائب املنسق اخلاص اجلديد
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متعمد،
إسرائيل دولة االحتالل يف غزة دون رمحة وبشكل َّ
أي مسؤول أو جندي إسرائيلي عن تلك اجلرائم
مل تتم مساءلة ِّ
اليت ارتُ ِكبت عمدًا أمام عيون العامل ،وتبقى اجلروح اإلنسانية
واجلسدية البليغة غري ملتئمة ،واآلمال بالتعايف من ذلك الظلم
تتبدد سريعًا.
املروع َّ
ِّ

من االرهاق والتلف .ويف مثل هذا اليوم 23 ،متوز/يوليه ،قبل
سنة ،أبلغنا املجلس َّأن حصيلة القتلى من عدوان إسرائيل قد
بلغت فعليًا  660فلسطينيًا وهي يف ازدياد .ونبّهنا املجلس إىل
احلقيقة الصادمة ،وهي أنه حىت يف تلك املرحلة ،بعد أسبوعني
من العدوان اإلسرائيلي ،كان ثلث اإلصابات من األطفال،
وأكثر من نصفهم دون  12سنة من العمر ،ممَّا أظهر وحشية
إن األُسر ما زالت تعيش حتت وطأة الصدمة جراء تلك
القوة القائمة باالحتالل واملزاعم اإلسرائيلية الزائفة بشأن احترام اخلسارة الفادحة ،مبا يشمل  1 500طفل أصبحوا يتامى
أرواح املدنيني والقانون اإلنساين الدويل.
بسبب قتل أمهاهتم وآبائهم ،وأكثر من  110 000شخص
مشردين قسرًا نتيجة تدمري إسرائيل
وقد أثبتت هذه احلقائق يف وقت الحق جلنة التحقيق ال يزالون بال مأوىَّ ،
املستقلة اليت عيّنها جملس حقوق اإلنسان ،كما أثبتها تقرير الواسع للمنازل ،ويعتمدون على املعونة من أجل البقاء .ومع
األمني العام عن األطفال والزناع املسلح ( ،)S/2015/409الذي استمرار حصار إسرائيل ملا جمموعه  1,8مليون فلسطيين يف
َّ
أكد أنه بنهاية عدوان إسرائيل على غزة ،كانت القوات القائمة غزة كعقاب مجاعي ،وعرقلة إعادة اإلعمار والتعايف ،يزداد
باالحتالل قد قتلت ما ال يقل عن  551طفالً ،يتراوحون من تدهور الظروف اإلنسانية بشكل غري حمدود ،حيث ترتفع
رضع عمرهم أسبوع واحد إىل فتيان عمرهم  17عامًا ،وقضت البطالة وانعدام األمن الغذائي إىل مستويات مل تعرف من قبل،
َّ
ألن
أي وقت مضىَّ ،
على حياة  299امرأة من بني ما يزيد على  2 251فلسطينيًا ويصبح ختفيف حدهتا أكثر صعوبة من ِّ
قُتِلوا ،أغلبيتهم مدنيون .وأكدت التقارير أيضًا َّأن أكثر من ضمان دعم املاحنني بات أصعب .ويف هذه املرحلة ،ال بد يل أن
 11 000فلسطيين قد أصيبوا جبروح ،بينهم  3 540امرأة و ألفت االنتباه إىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
 3 436طفالً ،وكانت اإلصابات بليغة جدًا بسبب األسلحة الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) ،اليت تقدم املساعدة
واملتفجرات ذات املفعول اهلائل اليت استخدمتها إسرائيل ،إىل ما ال يقل عن  70يف املائة من سكان غزة ،وأغلبيتهم من
الفتاكة
ِّ
قدر أن  10يف املائة من املدنيني املصابني سيعانون من الالجئني الفلسطينيني .وتواجه الوكالة اآلن أخطر أزمة متويل
حبيث يُ َّ
إعاقات مدى احلياة .وقد وجدت جلنة التحقيق املستقلة أيضًا منذ بدأت عملياهتا قبل  65عامًا ،وهذا ال يقتصر على هتديد
َّأن إسرائيل واصلت عدواهنا حىت بعد معرفتها املبكرة بأعداد خدماهتا احليوية يف فلسطني فحسب ،بل ويف سوريا ،ولبنان،
متعمدًا من جانب احلكومة واألردن أيضًا يف مرحلة حمفوفة باخلطر يف املنطقة .وإننا ندعو
اإلصابات املرتفعة ،ممَّا يؤكد قرارًا َّ
اإلسرائيلية واملسؤولني العسكريني بإيقاع مثل هذا األذى ،وهي إىل توفري دعم دويل لعمل األونروا اإلنساين األساسي ووجودها
حقيقة َّ
أكدهتا أيضًا إفادات العديد من اجلنود اإلسرائيليني الذين الذي يساهم يف إحالل االستقرار ،بوصف ذلك مسألة ُملِ َّحة،
تلقَّوا تعليمات بأن يقتلوا دون رمحة كل من يواجهونه يف غزة ونناشد األمم املتحدة أن تتصرف فورًا ملعاجلة األزمة.
 رج ًال كان ،أو امرأة أو طفالً.
وبينما جيري خنق غزة وجتريدها من إنسانيتها ،ما فتئت
وعلى الرغم من تلك احلقائق ،بقيت مناشداتنا للمجلس بقية فلسطني املحتلة ترزح حتت وطأة محلة إسرائيل االستيطانية
املروع الذي أحدثته الشرسة ،وإرهاب املستوطنني وقمعهم ،ومصادرة األرض
بال جدوى .وبعد سنة على التدمري ِّ
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الفلسطينية ،وعمليات هدم املنازل الفلسطينية وبناء املستوطنات
اإلسرائيلية ،وبقاء اجلدار واهلياكل األساسية ذات الصلة ،يف
خرق صارخ للقانون الدويل ،وانتهاك لقرارات جملس األمن،
وازدراء فاضح للفتوى املوثوقة ملحكمة العدل الدولية بشأن
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدا ٍر يف األرض الفلسطينية
املحتلة (انظر  ،)A/ES-10/273الصادرة قبل  11عامًا .واحلالة
املزرية اليت يواجهها الفلسطينيون اآلن يف خربة سوسيا يف التالل
اجلنوبية للخليل ،الذين جيري هتديدهم بتدمري جمتمعهم املحلي
بأكمله وبالتشريد القسري ،مع املزيد من استيالء املستوطنني
املتطرفني على أرضهم وحقوقهم وقيام املستوطنات غري القانونية
عليها ،فض ً
ال عن خمططات الترحيل القسري آلالف البدو
الفلسطينيني من مناطق يف القدس الشرقية املحتلة وحوهلا ،ليسا
سوى مثالني على ذلك االستعمار اإلسرائيلي املسعور.
وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلية التسبب بإصابات يف
صفوف املدنيني من خالل االقتحامات العسكرية واالعتداءات
املحتجني .فمقتل حممد القصبة البالغ من العمر  17عامًا،
على
ِّ
الذي أطلق اجلنود اإلسرائيليون النار عليه يف مطلع متوز/يوليه
عند نقطة التفتيش يف قلنديا ،قد جلب مأساة ال تُطاق ألسرة
فلسطينية أخرى ،وهي يف هذه املرة أسرة سبق هلا أن فقدت
اثنني من أبنائها الفتيان ،مها سامر وعمره  15عامًا ،وياسر
وعمره  11عامًا ،بسبب وحشية االحتالل .عالوة على
مير يوم واحد ال يتم فيه ترويع املدنيني الفلسطينيني
ذلك ،ال ُّ
واعتقاهلم واحتجازهم ،مبن فيهم األطفال ،إضافة إىل حنو 000
 6شخص تسجنهم إسرائيل بشكل غري قانوين يف ظل ظروف
دائمني .وقد ُسلِّط
غري إنسانية ،وتُخضعهم العتداء وتعذيب َ
الضوء جمددًا على حمنة سجنائنا ومعتقلينا عن طريق إضراب
خضر عدنان عن الطعام طوال  55يومًا ،حيث مل يُطلَق سراحه
من االعتقال مؤخرًا إالَّ ليعتقَل فور إطالقه يف استعراض مبتذل
لسيطرة إسرائيل الكاملة على مجيع جوانب احلياة الفلسطينية.
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بعدئ ٍذ ،هدفت عمدًا إىل ختريب آفاق السالم ،بتكثيف عقاهبا
اجلماعي للشعب الفلسطيين ،وجتريده من أي أمل له بنهاي ٍة
لالحتالل الوحشي ،وإعمال حقوقه غري القابلة للتصرف،
وحتقيق تطلعاته الوطنية.
ولذلك السبب  -بالرغم من الدعوات العاملية إىل التوصل
إىل حل عادل يقوم على أساس وجود دولتني يف إطار حدود
ما قبل عام  ،1967وبالرغم من احلل التوفيقي التارخيي
الذي توصلت إليه القيادة الفلسطينية قبل أكثر من ربع قرن،
وبالرغم من املفاوضات اليت استمرت أكثر من عقدين من
الزمان وبالرغم من مضي أكثر من  48عاما منذ اختاذ القرار
 -)1967( 242فإن حالة اجلمود السياسي مستمرة وال يزال
حتقيق السالم بعيد املنال .وتلك هي النتيجة املباشرة لسلوك
إسرائيل غري القانوين والقتايل الذي تواصل به إنكار حقوق
الشعب الفلسطيين وترسيخ احتالهلا يف انتهاك للقانون الدويل
ومجيع القواعد األخالقية واألصول .وهي أيضا نتيجة مباشرة
لرفض احلكومة اإلسرائيلية للسالم وسوء نيتها وتعطيلها
جلميع حماوالت تنشيط املفاوضات على أساس معايري واضحة
وموثوقة وراسخة يف قرارات جملس األمن .ويف الواقع ،فإهنا
مل تؤد إىل تقويض اجلهود الرامية إىل إنقاذ احلل القائم على
وجود دولتني فحسب ،بل إهنا تدمر بشكل فعلي هذا احلل.
ونتيجة لذلك ،تواصل احلالة اإلنسانة واألمنية التردي
بوترية سريعة وال تزال التوترات تزداد حدة ،مما يهدد بزعزعة
االستقرار على حنو كامل ،وهو أمر لفتنا إليه انتباه املجلس مرارا
وتكرارا بدون طائل .وفيما تشهد املنطقة اضطرابا وتطرفا غري
مسبوقني ،مما يؤدي إىل تقويض دول بأكملها ويعرض للخطر
السالم واألمن الدوليني ،فإننا نؤكد جمددا على أن استمرار
زعزعة االستقرار ميثل أخطارا جسيمة ال بد من تفاديها .وجيب
إنقاذ األرواح البشرية واستعادة إمكانية حتقيق السالم.

ولئن كان البعض يرى أن األزمات اإلقليمية تستلزم
ولقد شنّت إسرائيل حرهبا يف صيف عام  ،2014ومع
األخذ يف االعتبار مجيع اإلجراءات غري القانونية املتَّخذة صرف النظر عن فلسطني بغية التركيز على املسائل األخرى،
8/86
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فان كثريين أيضا يرون أن حل الزناع اآلن أمر حتمي ملستقبل
الشرق األوسط وخارجه .واألخريون يعتقدون عن حق أن
التوصل إىل حل سلمي عادل للزناع الفلسطيين  -اإلسرائيلي
 وهو لب الزناع العريب  -اإلسرائيلي  -سيفتح األبوابحلقبة جديدة يف املنطقة  -حقبة لالستقرار والتعاون والعمل
اجلماعي من أجل حتقيق أهدافنا املشتركة وأيضا حلل مشاكلنا
املشتركة .ويكمن يف صميم هذا االعتقاد الوعد الذي تبشر به
مبادرة السالم العربية ،وهي أهم مبادرات السالم اليت شهدهتا
املنطقة يف تارخييها .ولألسف ،مل تقابل تلك املبادرة مببادرة
مماثلة من جانب إسرائيل ،اليت تواصل تشويه املبادرة ورفضها.
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إن فلسطني تسعى لتحقيق السالم والتعايش مع إسرائيل،
ولكن جيب أن يستند ذلك إىل احلرية والعدالة .وذلك يتطلب
اإلهناء الكامل لالحتالل األجنيب والسياسات االستعمارية
والعنصرية اليت أججت االحتالل لنصف قرن تقريبا .وجيب أن
يكون أساس ذلك السالم القانون الدويل وحقوق اإلنسان ،وليس
القوة العسكرية والعنف .ولن تكفي احللول املؤقتة أو املسكنات
األخرى للتخفيف من حدة احلالة أو إدارهتا .فمحنة الشعب
الفلسطيين  -بدءا من فلسطني املحتلة ومرورا مبخيماتنا لالجئني
يف املنطقة وخباصة يف سوريا ،حيث أدى ذلك الزناع الكارثي إىل
املوت والدمار واجلوع والتشريد وانتهاء بالالجئني الفلسطينيني
إىل جانب الشعب السوري الذي يعاين بشكل خطري  -تشكل
أزمة استثنائية تتطلب بشكل عاجل إجياد حل عادل.

بيد أن دولة فلسطني ال تزال ملتزمة بالسعي للسالم
وملتزمة بالقانون الدويل ،على النحو املجسد يف قرارنا
ولذلك نؤكد جمددا على دعوتنا جملس األمن إىل التمسك
االنضمام إىل الصكوك اإلنسانة األساسية والصكوك األساسية
حلقوق اإلنسان ،فضال عن نظام روما األساسي للمحكمة بواجباته مبوجب امليثاق وإىل العمل اآلن على اختاذ قرار يهدف
اجلنائية الدولية ،وملتزمة مبقاصد وأهداف األمم املتحدة ،اليت إىل اخلروج من حالة اجلمود السياسي والشروع يف إحالل السالم
واألمن الدائمني .ويف ذلك الصدد ،ال نزال نرحب باملبادرة
نتمسك بقرارهتا ونسعى الحترامها.
الفرنسية وندعمها وندعو أعضاء املجلس إىل املضي قدما اآلن
وحنن مصرون على أن حتقيق السالم العادل هو العالج
يف إعادة التأكيد على معايري حتقيق السالم القائمة على أساس
الوحيد للزناع وأعمال العنف وملا تسببه من حرمان وعدم األطر املرجعية املعترف هبا دوليا واملنصوص عليها يف قرارات
استقرار .ونرفض بشدة االدعاءات بأن “الوقت احلايل ليس األمم املتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية،
الوقت املناسب” للتوصل إىل حل .فذلك الوقت تأخر كثريا وأيضا املستندة إىل إطار زمين واضح إلهناء االحتالل اإلسرائيلي،
يف الواقع.
مع الرصد والدعم الدوليني لتنفيذ أي اتفاق للسالم.
ويف عام  ،2015وإذ نشهد املعاناة وعدم االستقرار يف
وجيب أن ترسى أسس حتقيق السالم بشكل ثابت قبل
فلسطني واملنطقة بأسرها ،فإننا ال منلك رفاهية مواصلة تأخري أن تضيع منا هذه الفرصة وحيفظ احلل القائم على أساس
حتقيق السالم .ومل يعد بوسع الشعب الفلسطيين بعد اآلن وجود دولتني يف ملفات التاريخ .وال بد من محل إسرائيل
تأخري استيفاء حقوقه اإلنسانية األساسية ،اليت ظلت منكرة على وقف مجيع سياساهتا وتدابريها غري القانونية ،سواء كان
بالباطل وهو ال يقبل األسس املنطقية اليت تطلب منه حتمل احلصار املفروض على غزة أو العدوان عليها أو االستعمار أو
املزيد من االنتهاكات واملعاناة وصنوف اإلهانة ،يف حني الضم الفعلي للضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس الشرقية ،أو
تستهدأ الدولة القائمة باالحتالل وتسترضى ،بل وال ختضع العقاب اجلماعي للشعب الفلسطيين ،وجيب املطالبة بوقفها
للمساءلة عن أشنع اجلرائم اليت ترتكبها.
مجيعا واالمتثال للقانون.
1522880
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وأيضا ،جيب أن حتمل إسرائيل املسؤولية عن جرائمها.
ونشري هنا إىل نتائج جلنة التحقيق املستقلة بشأن األعمال
املستوجبة للمسؤولية اجلنائية اليت ترتكبها القوات اإلسرائيلية
املحتلة والقادة وقادة احلكومة ولضرورة املساءلة .فتحقيق
السالم واملساءلة أمران يعزز كل واحد منهما اآلخر؛ وميكن
وجيب السعي لتحقيق كليهما ،ألن اإلفالت من العقاب سيؤدي
دائما إىل تعطيل السالم وال ميكن حتقيق السالم بدون العدالة.

23/07/2015

وبالرغم من العديد من االخفاقات واالنتكاسات،
ال يزال الشعب الفلسطيين ينتظر أن يتصرف جملس األمن
بوازع الضمري لإلسهام يف إحالل السالم واستيفاء حقوقه،
مبا يف ذلك حقه يف االستقالل يف دولته فلسطني ،وعاصمتها
القدس الشرقية ،على أساس حدود عام  ،1967مشددا على
أن املطالبة الفلسطينية باحلرية أمر غري قابل للتفاوض وشرط
الزم لتحقيق السالم واألمن الدائمني.

وعلى جملس األمن أن يستجيب للدعوات العاملية لتحمل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مسؤولياته ،اليت ترددت يف النداءات اليت وجهت إىل أعضاء إسرائيل.
املجلس خالل اجتماع صيغة أريا املعقود يف  20متوز/
السيد بروسور (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال
يوليه بشان أزمة غزة ،الذي تولت رئاسته بصورة مشتركة
أن أهنئ نيوزيلندا على قيادهتا املقتدرة ملجلس األمن هلذا
ماليزيا واألردن وكان أول اجتماع بصيغة أريا يعقد بشأن
الشهر .أشكر وزير اخلارجية ماكويل على حضوره هنا اليوم
فلسطني منذ عام  .1977وأبرز ذلك االجتماع أصوات من
أرض الواقع ودعوات من أجل عالج احلالة غري املستدامة يف لترؤس هذه اجللسة ،كذلك أشكر منسق األمم املتحدة اخلاص
غزة ،والتأكيد على أنه ال بد من املعاجلة الفورية هلذه األزمة لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني
واملسائل األساسية بغية جتنب حدوث انفجار آخر باعتبارها العام ،السيد نيكوالي مالدينوف ،على إحاطته اإلعالمية
جزءا ال يتجزأ من اجلهود الشاملة لتسوية الزناع الفلسطيين اليوم ،وعلى جهوده املستمرة للمساعدة يف التخفيف من وطأة
 اإلسرائيلي .ونشري إىل أننا نسلم بضرورة حتقيق الوحدة احلالة يف هذه املنطقة املتطايرة.الفلسطينية ونؤكد للمجلس على استمرار جهودنا لتحقيق
قبل عشر سنوات يف مثل هذا الشهر ،انسحبت إسرائيل
املصاحلة ومتكني حكومة التوافق الوطين من أداء مهامها.
من قطاع غزة ،وأود أن ٍ
أذكر املجلس بأننا أيضا قمنا

وإىل حد كبري ،جدد اجتماع صيغة أريا أيضا التأكيد
على الرأي العاملي الذي مفاده أن استمرار االخفاق يف التوصل
إىل حل عادل ومواصلة إنكار احلقوق الفلسطينية ،مبا يف ذلك
إنكار احلق يف أن تتبوأ فلسطني املكانة الالئقة هبا يف جمتمع
األمم ،أدى بشكل خطري إىل تقويض القانون الدويل والنظام
الدويل نفسه ،مبا يف مصداقية جملس األمن .ولذلك نناشد
املجلس واملجتمع الدويل التمسك بسيادة القانون وإبداء
االرادة السياسية لتحقيق السالم وجعله واقعا ملموسا يؤدي
يف هناية املطاف إىل حتقيق االنصاف لشعبنا الذي عاىن لفترة
طويلة ،وللمنطقة وللمجتمع العاملي.
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بتفكيك أربع مستوطنات يف الضفة الغربية لنبني أنه يوجد
أفق سياسي .لقد عملنا على نقل آالف األسر اإلسرائيلية من
منازهلا ،واقتالع جمتمعات حملية بأكملها ،وسحبنا كل وحدة
يتبق أي
من الوحدات التابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية ،ومل َ
إسرائيلي مدين وال جندي إسرائيلي واحد يف غزة.

يقال لنا يف إسرائيل على الدوام ،مبا يف ذلك يف هذه
القاعة املهيبة ،أن العقبات اليت حتول دون السالم تتمثل يف
املستوطنات والوجود اإلسرائيلي يف يهودا والسامرة .ويقال
أيضا بأنه لن حيل السالم إال إذا انسحبت إسرائيل ،وتركت
إسرائيل الفلسطينيني يديرون شؤوهنم بأنفسهم .ويقال أيضا
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أنه لو أصغت إسرائيل إىل املجتمع الدويل ،لكانت احلدود بني على القانون والعنف وعدم االستقرار .كان من املفترض أن
تكون غزة مشروعا رائدا لإلدارة الفلسطينية يف الضفة الغربية،
إسرائيل والفلسطينيني كاحلدود بني هولندا وبلجيكا.
بيد أن القبطان ّ
حطم الطائرة.
لقد فعلنا ذلك.
بعد عشر سنوات على انسحابنا من غزة ،أصبحت
األراضي اليت تركناها مالذا آمنا لإلرهابيني .إن محاس
وهي منظمة إرهابية باعتراف دويل ،استخدمت واستغلت
سكان غزة ملواصلة حرهبا على إسرائيل .على ما يبدو أهنا
مل تفهم الرسالة ومؤداها أنه كان من املفترض لالنسحاب
اإلسرائيلي أن ينهي اجلهاد ضد شعبها .منذ فض االشتباك،
أطلقت اجلماعات اإلرهابية  15 000صاروخ وقذيفة هاون
على املواطنني اإلسرائيليني .لقد حفرت أنفاق اإلرهاب حتت
احلدود ملهامجة البلدات واملجتمعات املحلية اإلسرائيلية.

منذ ذلك احلني ،شاع منوذج مماثل يف مجيع أرجاء الشرق
األوسط .من البحر األبيض املتوسط إىل حبر قزوين ،أي أن
دوال كنا نعرفها باألمس مل تعد موجودة هنا اليوم ،والبعض
اآلخر على وشك االندثار غدا .إننا نعيش يف وقت تتالشى
فيه الدول أمام أعيننا .مل تتم إقامة هياكل سياسية جديدة ،غري
أن املتعصبني الدينيني يهرولون يف هذا الفراغ لتشكيل دول
ذات نظم دينية جديدة.
العراق وسوريا واليمن وليبيا دول مل تعد موجودة وكنا
نعرف أهنا كانت قائمة .لدينا اآلن مملكة القاعدة ،ومجهورية
جبهة النصرة ،واحلوثيون ،وبطبيعة احلال الدولة اإلسالمية .هذا
ليس هو الشرق األوسط اليت تعلمنا عنه من مدرسي اجلغرافيا يف
املدارس الثانوية؛ أصبح من املتعذر اآلن التعرف على تلك احلدود.
وجيب حتديث خريطة غوغل للمنطقة كل يوم على أساس أي
مجاعة إرهابية سيطرت على أي منطقة يف الليلة املاضية.

ولكن على الرغم من كل هذا ،عندما انضمت محاس
إىل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية باركت األمم املتحدة
تلك اخلطوة مباركة حارة .وعندما رفضت محاس اعتماد
مبادئ املجموعة الرباعية ورفضت االعتراف حبق إسرائيل يف
الوجود ،التفت املجلس إىل اجلهة األخرى .منذ وقت قريب
جدا ،عندما كشفت إسرائيل للعامل بأن عضوين بارزين يف
يف شبه جزيرة سيناء ،ما فتئ اإلرهابيون يشنون حربا
حركة محاس ،عبد اهلل قشطة ،ووائل فرج ،تعاونا مع فرع
معلنة يف مصر .ففي وقت سابق من هذا الشهر ،قام أنصار
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) يف مشال سيناء لشن
بيت املقدس ،فرع داعش يف مصر ،بتنفيذ هجوم على املواقع
هجوم واسع النطاق على القواعد العسكرية املصرية،مل نسمع
العسكرية يف مشال سيناء املصرية ،مما أدى إىل مقتل ما يزيد
من هذه القاعة صوتا واحدا يدين ذلك.
عن  70مصريا .فليكن واضحا بأن هذه املجموعات ال تسعى
حىت يومنا هذا ،ترفض محاس قبول الشروط الثالثة فقط إىل ترهيب املصريني ،بل حتاول زعزعة استقرار املنطقة
اليت وضعتها املجموعة الرباعية الدولية .وترفض االعتراف بأسرها.
بإسرائيل ،وترفض التقيد باالتفاقات السابقة ،ومن الواضح
إن هذه الفصائل املتطرفة الناشئة ختتلف يف أيديولوجياهتا
أهنا ترفض التخلي عن العنف .إن من وضع تلك الشروط
ويف أهدافها ،ولكنها تتشاطر شيئا واحدا مشتركا ،أال وهو
املجموعة الرباعية وليست إسرائيل ،ومحاس تستهزئ هبا.
سعيها إىل فرض معتقدات دينية على مجيع الذين حتت سيطرهتا.
كان من املفترض أن تكون غزة منوذجا لالستقرار ملجتمع ال جند يف الشرق األوسط اخلارج عن القوانني سوى قانون واحد
متمتع باحلكم الذايت .وبدال من ذلك ،أصبح منوذجا للخروج  -استسلم أو مت  -ويف بعض األحيان ال تُعطى ذلك اخليار.
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فراشة ترفرف جناحيها يف مكان ما وحتدث عاصفة يف
مجيع أرجاء العامل .عندما هتتز األرض يف الشرق األوسط،
ميكنكم أن تشعروا باالهتزازات حتت أقدامكم من أوروبا إىل
آسيا .يف يوم واحد يف الشهر املاضي ،شهدنا هجمات إرهابية
على ثالث قارات ،كان يوما حافال بإراقة الدماء ،حيث قتل
اإلرهابيون فيه  65نفسا بريئة يف تونس ،والكويت وفرنسا.
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العسكرية .واستخدمت املستشفيات واملدارس ومرافق األمم
املتحدة كمخازن لألسلحة ،واستخدمت املالعب منصات
إطالق ،واستُخدم األطفال األبرياء ،دروعا بشرية .إن إطالق
الصواريخ على املدنيني من وراء املدنيني جرمية حرب مزدوجة،
وينبغي للمجتمع الدويل أن يقول ذلك بصوت عال وواضح.
ويف حني تشكل الصواريخ إرهابا من األعلى ،تسعى
محاس أيضا إىل إطالق اإلرهاب من األسفل .يف غزة ،اليت
ال توجد فيه أموال إلعادة بناء املستشفيات أو لدفع مرتبات
املدرسني ،يوجد الكثري من األموال حلفر أنفاق اإلرهاب
وتوسيعها .عندما تنتهي محاس من عملها ،ستكون غزة أول
مدينة يف العامل لديها هياكل أساسية حديثة حتت األرض قبل
أن يكون لديها هياكل أساسية فوق األرض.

إن الكثريين يف املجتمع الدويل يقبعون أسرى ألحالمهم
يف شرق أوسط جديد ،ولكن مل يعد بوسعنا بعد اآلن أن
نستمر يف تلك االحالم بالضغط على جرس اإليقاظ إليقافه.
فقد حان الوقت لكي نستيقظ .حنن مجيعا ،منهمكون يف
شن على مستقبل الشرق األوسط وبقية
حرب واسعة النطاق تُ ُ
العامل .ما الشكل الذي تبدو عليه منطقتنا؟ فهل ستتقدم حنو
حقبة من الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،أو أهنا ستتراجع أمام
إننا إذ جنلس هنا اليوم ،بعد سنة من صراع الصيف
تيار الدول األصولية املتشددة؟ إي البلدان ستظل قائمة؟ هل املاضي ،جيب أن نطرح السؤال التايل :ما الذي تغري؟
ستبقى البلدان اليت نعرفها منذ قرن من الزمان؟ أو هل أن
ميكننا البدء باإلجابة على هذا السؤال بإلقاء نظرة على
سيصبح الكثري من الشرق األوسط معروفا بوصفه اإلمرباطورية
العرض العسكري حلماس يف غزة هذا الشهر ،حيث عرضت
اإلسالمية املتحدة؟ إن التيارات تسري ضدنا .فإن مل نستيقظ يف
محاس على املأل صاروخني مصن ّعني حديثًا .أوضحت محاس
الوقت املناسب ،ستكون مجيع األجوبة خاطئة.
لكل من مل يفهم الرسالة بأنه “حىت اآلن مل يشهد العدو سوى
ليس بوسع إسرائيل أن تنتظر بقية العامل لكي يستيقظ .قبل القليلً من قوتنا احلقيقية” .وقد كثفت محاس جهودها إلصالح
أن يتوصل الغرب إىل اتفاق مع الدولة اإلسالمية يف منتصف شبكة أنفاقها اإلرهابية وهتريب وختزين وصنع أسلحة جديدة.
الطريق من العامل ،تعيّن على إسرائيل أن تتعامل مع محاس
بعد مرور سنة على العملية ،مل تفعل األمم املتحدة شيئا
اإلرهابية اليت تقف على عتبة دارنا .لقد انقضى عام بالضبط على
إلضعاف محاس ،غري أهنا أسهبت يف انتقاد إسرائيل .فقبل
عملية “اجلرف الصامد” .فقبل عام مضىُ ،
اضطرت إسرائيل إىل
أسبوعني ،نشرت جلنة التحقيق التابعة ملجلس حقوق اإلنسان
محاية شعبها بعد أن قام أرهابيو محاس باختطاف وقتل ثالثة شبان
يف األمم املتحدة تقريرها عن صراع الصيف املاضي .وامسحوا
إسرائيليني ،أطلقت محاس مئات الصواريخ وقذائف اهلاون على
يل أن أعطى املجلس مثاالً على مهنية التقرير وبعد نظره ودقته.
إسرائيل ،ورفضت أو انتهكت كل هدنة ُعرضت على األطراف.
قال واضعو التقرير،
واجهت قوات الدفاع اإلسرائيلية عدوا قاسيا وخبيثا
“ال ميكن للجنة أن حتدد بصورة قاطعة مقصد
ال يعرف خطا أمحر ،انتهك كل مدونة قواعد أخالقية جيلها
اجلماعات املسلحة الفلسطينية فيما يتعلق بتشييد
العامل املتحضر .فقد أطلقت محاس العنان هلجماهتا العشوائية
واستخدام هذه اإلنفاق”.
من املناطق السكنية اليت حولتها إىل قواعد لشن هجماهتا
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هل يل أن أقدم اقتراحًا؟ رمبا كان القصد منها إنشاء نظام
مترو أنفاق جديد يف غزة .ويف تلك احلالة ،وبصفيت السفري
السابق لدى البالط امللكي الربيطاين ،فإن أعطي املجلس
معلومة بسيطة :ال تتغافل عن األنفاق املخفية .ورمبا أن األمر
يتلخص يف أن األمم املتحدة تعاين من حالة قصور حادة يف
رؤية األنفاق .رغم كل شيء ،فهذه هي األمم املتحدة ذاهتا
اليت عينت ويليام شاباس ،أستاذ القانون ،رئيسًا للجنة التحقيق
والذي تناسى أن يذكر عمله االستشاري املدفوع األجر يف
وقت سابق مع منظمة التحرير الفلسطينية.

S/PV.7490

ذلك هنج متوازن حقا .وعندما يتعلق األمر بالتحقيق يف
نتائج احلرب والصراع ،يبدو أن األمم املتحدة تعتقد ،واستعري
هنا من جورج أورويل ،أن مجيع الناس متساوون ،ولكن
بعض الناس أكثر مساواة من اآلخرين.

إن كفاح إسرائيل ضد حكام غزة من محاس ال مينعنا من
القيام بدور رئيسي يف مساعدة أهل غزة .من اجلدير بالذكر
أن مئات الشاحنات تدخل غزة يوميًا حمملة بآالف األطنان
من الغذاء واملساعدات اإلنسانية واألدوية وأكثر من ذلك،
وكل هذا بدون قيود .ومنذ تشرين األول/أكتوبر عام ،2014
يف يدي تقرير إسرائيلي من مائيت صفحة يفصل الفظائع زودت إسرائيل غزة مبا مقداره  1.3مليون طن من مواد البناء.
املمنهجة الواسعة النطاق اليت ارتكبتها محاس وحيلل رد
بينما تلتزم إسرائيل التزامًا تامًا بتنفيذ “آلية إعادة إعمار
إسرائيل العسكري عليها .لو أن أي شخص يف األمم املتحدة قطاع غزة” وتواصل التعاون مع األمم املتحدة يف هذه املهمة
قد اطلع أحد على هذا التقرير ،لتكونت لديه فكرة أوسع اهلامة ،فإن السلطة الفلسطينية ال متتنع فقط عن املشاركة يف هذا
عن التهديد الذي تتعرض له إسرائيل ولعرف محاس على اجلهد ،بل تضع العراقيل أمام الذين يقومون بذلك .فالسلطة
حقيقتها  -بوصفها منظمة إرهابية باعتراف دويل .عندما الفلسطينية تسارع إىل إدانة إسرائيل يف األمم املتحدة ،ولكنها
تعرض الفلسطينيون يف خميم الريموك لالجئني ملذابح على ترفض حتمل املسؤولية عن شعب غزة على أرض الواقع .إن
يد داعش ،وقال األمني العام “إن خميم الالجئني بدأ يشبه السلطة الفلسطينية ليست لديها أي سلطة يف قطاع غزة ،وال
معسكرات املوت” ،مل نسمع أي دعوة من جملس حقوق يبدو أهنا تريد ذلك.
اإلنسان لتشكيل جلنة حتقيق.
يف أيلول/سبتمرب املاضي ،حاول جملس األمن اعتماد
تفخر األمم املتحدة باختاذ هنج متوازن جتاه الشؤون مشروع قرار ملعاجلة احلالة يف قطاع غزة .ويف حني وافقت
الدولية .هذا مثري جدًا لالهتمام .دأبت اململكة العربية إسرائيل على مشروع القرار ،تلكأ الرئيس الفلسطيين
السعودية طيلة أشهر على تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق يف املوافقة ،وعرقل العملية ،ويف هناية املطاف رفض جممل
وعشوائية يف اليمن .وأسفرت تلك الضربات عن إصابة مرافق االقتراح .وكان من شأن مشروع القرار أن يؤدي إىل عودة
لألمم املتحدة ،ومستشفيات ومدارس وأحياء مدنية وقتل إدارة السلطة الفلسطينية لشعب غزة وأن مينحها السيطرة على
أسر بأكملها ،وحىت اآلن  -مفاجأة ،مفاجأة  -مل نسمع املعابر إىل قطاع غزة ويزنع سالح محاس .وكان من شأن
بتشكيل جلنة للتحقيق ،وال جملس للتحقيق .هذه هي ذات مشروع القرار أن مينح السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة
األمم املتحدة اليت أوضحت لنا  -حنن يف إسرائيل  -على مرة أخرى ،لكن حممود عباس رفضه.
أن إجراءات التشغيل املوحدة تتمثل يف إنشاء جملس للتحقيق
من الواضح أن القيادة الفلسطينية مشغولة للغاية يف تصفية
تلقائيًا كلما ضرب مرفق تابع لألمم املتحدة.
احلسابات مع املنافسني السياسيني يف السلطة الفلسطينية مما
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جيعلها ال تويل اهتماما مبا يدور يف غزة .ما عليكم إال أن كوريا الشمالية من تطوير أسلحة نووية .فالنوايا احلسنة تفضي
تنظروا إىل كيفية معاملة عباس لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية أحيانًا إىل تفكري غري واقعي.
السابق ،سالم فياض ،وهو زعيم فلسطيين موضع تقدير
إن إيران مصدر عدم االستقرار يف الشرق األوسط .ففي
واحترام يف املجتمع الدويل .فقد صادر عباس أموال منظمة سوريا ولبنان واليمن والعراق وبلدان أخرى نشرت إيران حرسها
فياض غري احلكومية “مجعية فلسطني الغد للتنمية املجتمعية” ،الثوري من أجل توسيع امرباطوريتها .وإيران أيضا عراب اإلرهاب
ومجد حساباهتا .فالسلطة الفلسطينية ال تفوت أبدًا أي فرصة يف مجيع أرجاء العامل .فقد خربت العديد من البلدان من بلغاريا
للتنصل من املسؤولية .وينبغي للمجتمع الدويل أن ال يتحفظ إىل األرجنتني رعب اإلرهاب اإليراين على أراضيها .وسلحت
على انتقاد السلطة الفلسطينية وأن يدفعها إىل حتمل املسؤولية .إيران لسنوات حزب اهلل يف لبنان ومحاس يف غزة  -احلزبان

إن التنصل من املسؤولية له مثنه .ففي الشهر املاضي ،وقع اللذان أوضحا جليًا أن هدفهما هو حمو إسرائيل من اخلارطة.
العديد من اهلجمات اإلرهابية ،مبا يف ذلك هجومان أسفرا
وصف العديد من أعضاء جملس األمن االتفاق على أنه
عن ضحايا .فقد قتل كل من داين غونني ومالخي روزنفيلد فتح صفحة جديدة .أنا آسف على ختريب كتاب جيد ،غري
رميًا بالرصاص على يد إرهابيني فلسطينيني بينما كانا ميارسان أن املرشد األعلى اإليراين ،أية اهلل خامنئي ،له رواية خمتلفة.
حياهتما اليومية .بوركت ذكرامها .فهاتان اهلجمتان القاتلتان لقد وقع أعضاء املجلس صفقة مع صوريت دعاية إيران -
ما مها إال جزء من اهلجمات اإلرهابية املتزايدة اليت شهدناها ظريف وروحاين  -أما يف إيران فإن آية اهلل وحرسه الثوري
مؤخرًا .ومع ذلك ظلت قيادة السلطة الفلسطينية صامتة ،مها اللذان ميسكان بزمام األمور .وأعلن خامنئي أنه حىت بعد
وفشلت يف إدانة قتل األبرياء.
توقيع االتفاق ،ستواصل إيران دعم اإلرهابيني يف الشرق

وقبل ثالثة أيام ،اختذ جملس األمن القرار  2231األوسط وحول العامل .إذا مل يكن ذلك واضحا مبا يكفي،
( ،)2015الذي يؤيد االتفاق النووي مع إيران .أن االتفاق فاستمعوا إىل ما قاله نائب وزير اخلارجية اإليراين قبل يومني:
سيئ بالنسبة إلسرائيل ،وسيئ بالنسبة للمنطقة ،وسيئ بالنسبة
“أخربنا جمموعة  ...1 + 5بأننا سوف نزود
للعامل .وهو خطأ تارخيي يقرب إيران من حتقيق هدفها
باألسلحة أي شخص ويف أي مكان .وسنستورد
الذي ما انفكت تسعى إىل حتقيقه منذ  30سنة واملتمثل يف
األسلحة من أي مكان نريده ....لقد أوضحنا هذه
احلصول على أسلحة نووية ويغذي الدافع لديها إىل التوسع
النقطة خالل املفاوضات”.
اإلمربيايل .فقد اختذ القرار اخلطوة األوىل حنو رفع العقوبات
جتدر اإلشارة إىل حقيقة أن إسرائيل تتشاطر مع العديد
بدون االنتظار ملعرفة ما إذا كانت إيران ستلتزم حىت بواحدمن
من الدول يف العامل العريب شعورا عميقا بالقلق إزاء اآلثار
التزاماهتا مبوجب االتفاق.
املترتبة اليت يرتبها االتفاق على استقرار الشرق األوسط.
ما الذي جيعل املجتمع الدويل واثقا جدا من أن إيران
عندما تتشارك إسرائيل والعامل العريب نفس الشواغل،
ستفي بالتزامها من الصفقة؟ فعندما عقدت الصفقة النووية مع
ينبغي أن ينتبه العامل .فعوضًا عن اإلسهام يف إجياد حل يف
كوريا الشمالية ،اعتقد ذوو النوايا احلسنة من الناس أنه سيمنع
منطقتنا ،فإن هذا االتفاق يقوي أصل املشكلة؛ فقد أعطى
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أصل املشكلة ،إيران ،املال لكي تعمل على أساس أيديولوجيتها
املدمرة ،وأتاح هلا الوقت والفرصة الستحداث ترسانة نووية.
واالتفاق ال يتيح إليران مسارًا واحدًا ولكن مسارين إىل
القنبلة :فهي ميكن أن حتصل على القنبلة بالغش ،أو باإلبقاء
على االتفاق ملدة عشر سنوات ،مث القيام بتجميع قنبلتها على
الفور .وعشر سنوات تنقضي يف طرفة عني.
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التطورات اإلقليمية ،يتعني على املجتمع الدويل أن يتخذ
خطوات من تلقاء نفسه .جيب أن يتحرر من األوهام ،ومن
حتيزه املستمر ضد إسرائيل ومن املجموعات اإلرهابية الفتاكة.
حان الوقت لكي يتحرر من العادات القدمية ،وينخرط مع
القيم اليت نعتز هبا مجيعًا.

الرئيس (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان
ومبوجب شروط االتفاق ،ميكن إليران أن تستمر يف بصفيت وزير خارجية نيوزيلندا.
التخصيب بكميات مهمة ال حتتاجها لالستخدام املدين ،إىل
على امتداد الشرق األوسط ،ما زالت القضايا اخلطرية
جانب مواصلة البحث والتطوير للطاردات املركزية املتقدمة ،تقتضي اهتمام هذا املجلس .فالوضع اإلنساين يف اليمن آخذ
ما من شأنه أن خيفض كثريًا من الوقت الالزم لصنع قنبلة يف التدهور .واحلرب األهلية يف سوريا ال تزال حمتدمة .ويف
نووية .وطبقًا لشروط االتفاق ،ويتوقف اإلنفاذ على النية العراق ،توفر االنقسامات الطائفية حيزًا الزدهار مجاعات مثل
احلسنة إليران ،فعمليات التفتيش لن جترى “يف أي مكان الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .وإرساء أساس للسالم
ويف أي وقت” .واالتفاق يتيح إليران إمكانية تأخري عمليات الدائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يظل بعيد املنال.
تفتيش املواقع غري املعلن عنها ملدة  24يومًا  -وهو وقت ٍ
كاف
يف ضوء هذه اخللفية الصعبة ،ميثل هذا األسبوع حلظة
إلخفاء آثار أي تفجري .وال توجد قيود كافية على أنشطة
مناسبة نتوقف خالهلا للتأمل يف التطورات اإلجيابية يف املنطقة.
التسلح اإليرانية .وإيران لديها بالفعل قدرات التخصيب إلنتاج
فاختاذ هذا املجلس يوم االثنني للقرار ،)2015( 2231
قنبلة .كما أن لديها وسائل اإليصال املناسبة .وبدون قيود على
بعد سنوات من املفاوضات بني األعضاء الدائمني واالحتاد
التسليح ،يصبح الطريق ممهدًا أمام إيران لتجميع قنبلة.
األورويب وأملانيا وإيران ،ميثل انتصارًا كبريًا للدبلوماسية.
اآلن ،ويف صيف عام  ،2015بدأ العد التنازيل لوقوف ولئن كان ال يزال هناك عمل كثري لتنفيذ االتفاق ،بل واملزيد
إيران على عتبة الدولة النووية .ويف غضون  5سنوات ،ينتهي من العمل لبناء الثقة املستمرة بني إيران واملجتمع الدويل،
احلظر املفروض على األسلحة التقليدية؛ وخالل  8سنوات ،فإن التوصل إىل اتفاق ميثل إجنازًا كبريًا يف حد ذاته .ويرجع
ميكن إليران احلصول على تكنولوجيا القذائف .ويف غضون الفضل األكرب إىل املعنيني بشكل مباشر .ويكمن يف قلب
 10سنوات ،ميكنها احلصول على عدد غري حمدود من ذلك اإلجناز الدبلوماسي استعداد األطراف لاللتزام باحللول
الطاردات املركزية .هذا ليس نزع سالح؛ بل هو جدول زمين السياسية وممارسة الشجاعة السياسية يف وجه حتديات كبرية.
لكي تبين إيران أسلحة نووية .ويف السنوات املقبلة ،ستغدو
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ما إذا باإلمكان أن
عواقب ذلك اخلطأ واضحة للجميع ،ولكن بالنسبة إلسرائيل،
نتوقع رؤية نفس الشجاعة السياسية ونفس االلتزام يف إجياد
فإن الغد بات وقتًا متأخرًا للغاية بالفعل.
حلول سياسية للقضايا األخرى اليت تعاين منها املنطقة .هل
قبل عشر سنوات ،اختذت إسرائيل خطوة هامة مع فك ميكن أن يتعاون أصحاب الشأن من أجل إهناء الزناعات يف
ارتباطها عن غزة .وبعد عشر سنوات من ذلك ،ويف ضوء سوريا أو العراق أو اليمن ،أو هتيئة مسار حنو حل الدولتني
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إلسرائيل وفلسطني؟ أعتقد أن الرد جيب أن يكون “نعم”.
ولكن عبء هذه التوقعات جيب أال يقع على عاتق تلك الدول
وحدها .وجيب أن يضطلع هذا املجلس مبسؤولياته؛ جيب أن
يبدي بعضًا من شجاعته السياسية.
كلنا يعرف أن الوضع يف سوريا يعتريه اجلمود لفترة طال
أمدها .وال ميكن للمنطقة أن تتحمل استمرار الزناع ،وال ميكن
ذلك للمجلس أيضًا  -ألن مصداقيته على املحك .والتكلفة
البشرية للزناع غري مقبولة وال ميكن حتملها .وحنن نرحب
جبهود املبعوث اخلاص لسوريا ونتطلع إىل أن يطلعنا على
املزيد يف األسبوع القادم .إال أن نيوزيلندا ترى أن املساعي
احلميدة لألمني العام وحدها ال ميكن أن تنجز ح ً
ال سياسيًا يف
سوريا :فاألطراف الرئيسية يف املنطقة ويف هذا املجلس حباجة
إىل إدراك مسؤولياهتا عن ذلك.
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مسرية طويلة حنو سالم لييب دائم .وحنث اآلن كل أعضاء
املؤمتر الوطين العام يف طرابلس للوقوف على اجلانب الصحيح
من التاريخ وااللتزام الكامل بالعملية السياسية الليبية والتوقيع
على االتفاق مبدئيًا .وجيب أن تكون هناك أيضًا عواقب
بالنسبة ألولئك الذين يرفضون القيام بذلك.

ونيوزيلندا ما فتئت تعرب عن آرائها فيما يتعلق بعملية
السالم يف الشرق األوسط يف هذه القاعة منذ كانون الثاين/
يناير :فالوضع الراهن غري قابل لالستمرار ،والتقاعس عن
العمل أمر غري صائب .ولتلك الغاية ،تشجعنا عودة املجموعة
الرباعية املعنية بالشرق األوسط إىل العواصم بشأن تلك املسألة
يف األسابيع األخرية .وجيب أن يعود هذا املجلس أيضا إىل
االخنراط جمددًا .ونيوزيلندا أكدت بوضوح أهنا ترى فرصة
ساحنة يف اجلزء األخري من هذا العام حيث ينبغي للمجلس أن
يف اليمن ،ما زالت األوضاع اإلنسانية تتدهور بشكل يهيئ طريق العودة إىل طاولة املفاوضات وأن يدعم األطراف
مروع .وفشل املحادثات اليت عقدت برعاية األمم املتحدة حال وجودها هناك .وهذا الوقت اآلن غري بعيد.
وعليه ،ويف إطار املناقشة بشأن الشرق األوسط هذا
يف جنيف للتوصل إىل اتفاق ،مث فشل اهلدنة اإلنسانية األخرية
كانت له تبعات فورية ،األمر الذي يهدد بتقويض ثقة املجلس الشهر ،ميكن للمجلس أن يفكر مليًا يف ذلك املعلم اهلام
يف التزام األطراف بالتوصل إىل حل سياسي .ومرة أخرى ،الذي حتقق بشأن املسألة النووية اإليرانية نتيجة للدبلوماسية
نتطلع لالستماع من مبعوث األمم املتحدة اخلاص لسوريا ،الصبورة والتزام كل األطراف بالتوصل إىل حل سياسي
أمحد ،بشأن آفاق التقدم .حنتاج ،بداية ،إىل إجياد سبيل يكفل لتسوية اخلالفات .حنتاج إىل تطبيق نفس تلك السجايا يف
التحديات امللحة األخرى يف املنطقة على وجه االستعجال.
وقف القتال بغية معاجلة االحتياجات اإلنسانية الضخمة.
إننا ندرك أن العراق يواجه حتديات مستمرة على عدد وبلدي ،نيوزيلندا ،يرى أن على هذا املجلس مسؤولية جيب
من اجلبهات .ونؤيد طلب األمني العام إجراء تقييم استراتيجي أن يضطلع هبا وال أقل من ذلك.
أستأنف مهامي اآلن كرئيس للمجلس.

للكيفية اليت ميكن لألمم املتحدة أن تقدم الدعم للعراق من
خالهلا .ونرى أن تركيز احلكومة على مواصلة تعزيز جهود
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
املصاحلة الوطنية أمر أساسي.
باإلنكليزية) :أشكر وزير اخلارجية ماكويل على عقد هذه
يف ليبيا ،فإن التوقيع باألحرف األوىل مؤخرًا على االتفاق اجللسة ،كما أشكر املنسق اخلاص مالدينوف على إحاطته
السياسي اللييب من قبل احلكومة الليبية يف طربق وعدد كبري اإلعالمية الزاخرة باملعلومات وعلى كل عمله األساسي.
من الفصائل الليبية ميثل خطوة أوىل مهمة يف ما نأمل أن تكون
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عندما ينعقد جملس األمن كل ثالثة أشهر ملناقشة مفتوحة املدارس .ولذلك النقص آثار كبرية أيضا على البلدان املجاورة
بشأن الشرق األوسط ،تعود مناقشتنا حتمًا إىل جمموعة لسوريا ،واليت أبدت سخاء وتعاطفا كبريين باستضافتها ملاليني
السوريني وتعيّن على حكوماهتا وجمتمعاهتا املحلية سد الثغرات
متشاهبة من املواضيع.
وهي تتمثل يف املعاناة وتفاقم الكارثة اإلنسانية يف سوريا ،حني خيفق املجتمع الدويل يف التصدي هلا.
وكما ظللنا نردد مرارا وتكرارا ،فإن هذه األزمة اإلنسانية
امللحة إىل بث روح جديدة يف اجلهود الرامية إىل
واحلاجة ّ
حتقيق حل الدولتني للزناع اإلسرائيلي الفلسطيين ،فضال عن من صنع اإلنسان ،وتغذيها الفظائع اليت ما زال يرتكبها النظام
أمهية التوصل إىل حلول سياسية لتلك التحديات الكربى ذات على نطاق واسع .وعلى ما يبدو فإن النظام مل يكتف باملذابح
األثر الذي يتجاوز كثريا حدود أي من فرادى الدول يف اليت نفذها بواسطة الرباميل املتفجرة واستخدام األسلحة
املنطقة ،بل يتجاوز حدود املنطقة بأسرها .وكلما ازداد أمد الكيميائية ،بل أصبح اآلن يلقى مبكبات نفايات بأكملها
تلك الزناعات ،كلما ازدادت العواقب اإلنسانية اليت جيب حمشوة باملتفجرات على األحياء السكنية ،ومل يوقف تفجرياته
التصدي هلا ،وكلما أدت األزمات اإلنسانية العميقة إىل تفاقم تلك حىت أثناء االحتفال بعيد الفطر .وكما قال أحد السكان
الظروف اليت يسود فيها العداء والعنف ،ما جيعل الوصول إىل املقيمني يف حلب ألحد املراسلني الصحفيني :فإن العيد هنا
فر السكان
تلك احللول السياسية الدائمة أكثر صعوبة.
يعين “قنابل األسد” .ووفقا آلخر التقارير ،فحني ّ
وذلك هو النمط السائد يف سوريا .فقد جتاوز عدد من جراء تصاعد القتال يف مدينة درعا يف أواخر حزيران/
الالجئني هذا الشهر رقما كارثيا يربو على  4ماليني يونيه ،سعى النظام إىل توسيع ميدان عمليات قصفه اجلوي اليت
الجئ من جراء الزناع ،ما جيعل سوريا أكرب أزمة لالجئني تستهدف الساحات املكشوفة والقرى اليت أوى إليها املدنيون.
نشهدها خالل ربع القرن .فقد ُشرد  7.6مليون سوري وتعرضت أربعة مستشفيات على األقل يف القرى اليت جلأ
ّ
داخل حدود البلد ،يف حني أصبح ما يقرب من نصف مجيع إليها املدنيون للقصف بالقنابل ،مبا يف ذلك هجوم يقال أنه
السكان السوريني البالغ عددهم  12.2مليون نسمة حباجة إىل أسفر عن مقتل مخسة أطفال يف مستشفى يف قرية الطيبة.
املساعدة اإلنسانية .غري أن املجتمع الدويل ما يزال عاجزا عن ووصف طبيب يتوىل قيادة عيادة طبية مؤقتة بسعة  12سريرا
مواكبة االحتياجات العاجلة للسكان ،يف حني يستمر عجزه يف حمافظة إدلب الرعب الذي أعقب اهلجمات اجلوية على
عن تلبية تلك االحتياجات أكثر فأكثر .ومل يتم الوفاء إال بربع إحدى البلدات املجاورة يف  4حزيران/يونيه كما يلي :لقد
قيمة النداء الذي وجهته األمم املتحدة بشأن سوريا يف عام وصل إىل العيادة يف غضون ساعات فقط ما يزيد على 130
 -2015ربع القيمة الكلية فقط ،ألكرب األزمات اإلنسانية جرحيا معظمهم من األطفال .وقال الطبيب:
على مدى جيل .ولذلك النقص آثاره الفورية والبالغة على
السوريني املحتاجني إىل املساعدة .ونتيجة لذلك النقص يف
التمويل ،اضطر برنامج األغذية العاملي إىل خفض املساعدة
الغذائية اليت يقدمها إىل ما يزيد على  5.5مليون سوري ،يف
حني مل يعد  750 000من األطفال السوريني مسجلني يف
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“لقد تناثرت أجساد الضحايا يف كل مكان -
على الطاوالت واملمرات وعلى البالط الذي كان
مغطى بالدماء .وكان الطاقم الطيب واملتطوعون يشقون
طريقهم بني اجلرحى وحياولون ما ميكن القيام به”.
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وملا كانوا مغلوبني على أمرهم وليس بوسعهم سوى توفري
العالج األساسي ،فقد اضطرت العيادة إىل رفض استقبال
 50من األشخاص املصابني .وقال الطبيب“ :لقد كان اخليار
الوحيد املتاح لنا هو زيادة إمداداتنا وأن نتعلق باألمل ونتأهب
للمأساة املقبلة”.
وتتغذى تلك األزمة اإلنسانية أيضا باإلرهاب الذي متارسه
اجلماعات املتطرفة العنيفة من قبيل تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام الذي بث يف أيار/مايو شريط فيديو ينفذ فيه
أطفال إعدام  25جنديا يف تدمر ،وبث لقطات يف األسبوع
املاضي تصور طفال جيز رقبة نقيب يف اجليش السوري .وقال
صيب إيزيدي يبلغ الرابعة عشرة من العمر ،كان قد اختطفه
تنظيم داعش وأُرغم على االلتحاق بأحد ما يسمى معسكرات
تدريب األشبال يف وقت مبكر يتراوح بني سن الرابعة
واخلامسة إنه قد أعطي مع ما يزيد على  100من األطفال
املجندين اآلخرين دمى يتدربون عليها على قطع الرؤوس .ويف
دير الزور ،جز تنظيم داعش مؤخرا رؤوس النساء للمرة األوىل
بدعوى ارتكاهبن جرمية ممارسة السحر املزعومة.
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تقوم به آلية التحقيق املشتركة املقترحة لألمم املتحدة ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،كي يصبح ممكنا مساءلة املسؤولني
عن تلك اهلجمات يف وقت ما .وبعد شهرين من املشاورات
اليت أجراها مع أصحاب املصلحة ،ما يزال املبعوث اخلاص
لألمني العام ،السيد ستافان دي ميستورا ،يعمل بدأب لتهيئة
الطريق حنو التوصل إىل حل لألزمة السورية .وينبغي أن يق ّدم
املجلس دعمه الكامل هلذه اجلهود.
وخنشى يف السياق اإلسرائيلي  -الفلسطيين أن يتكرر
النمط ذاته ،وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء غزة .فلم يتم الوفاء
املتعهد هبا إلنعاش غزة يف مؤمتر القاهرة املعقود
من مجلة األموال َّ
يف تشرين األول/أكتوبر إال بنسبة  28يف املائة فقط .أي أنه
املتعهد
مل يتم الوفاء بعد بنحو  2.5بليون دوالر من األموال َّ
هبا ملساعدة شعب غزة قبل تسعة أشهر .وكما قيل يف وقت
سابق ،فإننا نشهد أيضا فجوة عميقة يف متويل وكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،
اليت تعاين يف وقت احلايل عجزا ماليا بقيمة تربو على 100
مليون دوالر .وتقول األونروا رمسيا  -كما استمعنا إىل ذلك
مرة أخرى اليوم  -أنه إذا مل يعاجل ذلك النقص ،فإهنا ستضطر
إىل إغالق ما يزيد على  700مدرسة تابعة هلا تقدم اخلدمات
التعليمية ملا يربو على  500 000طالب ،نصفهم تقريبا يف
غزة .وجيب على البلدان اليت يساورها القلق إزاء احلالة اإلنسانية
يف غزة أن تواصل الوفاء بالتزاماهتا إزاء السكان املقيمني هناك،
وأن تؤدي دورها يف سد العجز الكبري يف ميزانية األونروا.
لقد أوفت الواليات املتحدة بنسبة  95يف املائة من مبلغ 400
مليون دوالر الذي تعهدنا هبا يف مؤمتر القاهرة ،ووفرنا لألونروا
ما يزيد على  398مليون دوالر يف عام  ،2014وهي مسامهة
تزيد على ما قدمته أي من اجلهات املاحنة على الصعيد الثنائي.

وجيب علينا أن نفعل أكثر من جمرد حتديد هذه التحديات
وأن ندعو إىل التصدي هلا .وعوضا عن ذلك ،يتعني علينا إجياد
حلول عملية فعالة قائمة على املبادئ .وعلى سبيل املثال ،يف حني
أن من املهم أن ندعو الدول املجاورة لسوريا إىل اإلبقاء على
حدودها مفتوحة أمام السوريني الفارين من العنف واالضطهاد
 وما يزال اآلالف منهم عالقني يف احلدود ويكافحون منأجل البقاء  -فإنه تقع على عاتقنا أيضا املسؤولية عن مساعدة
البلدان املجاورة على حتمل التكاليف اهلائلة الناشئة عن استضافة
هذه األعداد الكبرية من الالجئني .وجيب أن ندين مجيع أشكال
استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا ،غري أنه جيب علينا أيضا
وجيب القول بطبيعة احلال أن تلبية االحتياجات اإلنسانية
إجياد وسيلة للتعرف على هوية الذين يتولون تنظيم أو رعاية
تلك اهلجمات أو يشاركون فيها بشكل ما ،على النحو الذي العاجلة لغزة لن تعاجل سوى أعراض الزناع وليس أسبابه
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اجلذرية .وما زلنا نرى أن حتقيق حل الدولتني من خالل
السيدة قعوار (األردن) :أشكركم معايل الوزير لرئاستكم
املفاوضات ال يزال أفضل الطرق حنو املضي قدما ،ليس حلل هلذه اجللسة اهلامة ،وأود يف البداية أن أتوجه بالشكر للسيد
العديد من املسائل يف غزة فحسب ،بل أيضا لتوفري األمن مالدينوف على إحاطته اإلعالمية اليوم ،وعلى جهوده عامة.
إلسرائيل ولتحقيق التطلعات واألمن الفلسطينيني ،فضال
إن املشهد يف منطقتنا قامت ،والتحديات اليت نواجهها
عن ضمان االستقرار اإلقليمي .وما زلنا نتطلع إىل أن تثبت هناك معقدة ومتداخلة وغري مسبوقة من حيث تنوعها وامتداد
احلكومة اإلسرائيلية والفلسطينيون معا التزاما حقيقيا حبل تأثريها .إن شعوب املنطقة تعاين كل يوم من تبعات نزاعات
الدولتني عرب سياساهتما العامة وأفعاهلما .وعندئذ فقط ميكن طال أمدها ،وإن اإلخفاق يف معاجلتها بشكل جذري سوف
إعادة بناء الثقة وجتنب دورة التصعيد يف املستقبل.
يزيد من حجمها ،ويغذي اإلرهاب والتطرف مبا يهدد العامل

ختاما ،لقد اختذ املجلس باإلمجاع يوم االثنني القرار
 )2015( 2231الذي أيد خطة العمل الشاملة املشتركة.
وفيما إذا نفذ ذلك االتفاق فإن من شأنه أن مينع مجهورية
إيران اإلسالمية من مجيع الوسائل اليت متكنها من تطوير املواد
االنشطارية الالزمة لصنع األسلحة النووية ،يف ذات الوقت الذي
ينشئ فيه نظاما صارما للتفتيش والشفافية يف التحقق من امتثال
إيران اللتزاماهتا .وسيكون تنفيذ االتفاق مبثابة مقياس حقيقي
جلدواه بطبيعة احلال .غري أنه من املهم أيضا ،سواء ألغراض
هذه املناقشة أم ملجلس األمن بوجه عام ،ما تطلعنا عليه خطة
العمل عن كيفية التصدي لبعض أكثر املشاكل صعوبة .وأول ما
ختربنا عنه هو املثابرة .فقد مت التوصل إىل هذا االتفاق بعد عامني
من املحادثات واملفاوضات املضنية بني جمموعة البلدان اخلمسة
زائدا واحدا واالحتاد األورويب وإيران .ويتمثل األمر الثاين يف
الواقعية .فاالتفاق ال يتصدى جلميع شواغلنا إزاء اإلجراءات
املزعزعة لالستقرار اليت تتخذها إيران ،وإمنا يركز على أخطر
هتديد تواجهه املنطقة .أما األمر الثالث فهو اإلنفاذ .فخطة العمل
ال تثق بعد بعدم مواصلة إيران برنامج يرمي إىل تطوير األسلحة
النووية ،بل ينشئ االتفاق تدابري حتقق صارمة تستمد قوهتا من
وحدة تأييد املجتمع الدويل بأسره ومساندته هلا .وينبغي ملجلس
األمن أن يأخذ على عاتقه تطبيق تلك الدروس املستفادة على
األزمات اخلطرية األخرى اليت تعانيها املنطقة.
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أمجع .إن على املجتمع الدويل عدم إضاعة الوقت ،واستغالل
االنفراج األخري يف بعض قضايا املنطقة وما رافقه من تعاون
دويل منسق إلطالق حوار أمشل وأوسع على كافة القضايا
اخلالفية يف املنطقة ،والعمل على حل القضية الفلسطينية جوهر
الزناع يف الشرق األوسط.
السالم ليس جمرد خيار نكرر الدعوات إليه؛ السالم هو
سبيلنا الوحيد ،وعليه ال ب ّد من العمل على هتيئة الظروف
املالئمة الستئناف مفاوضات جادة وشاملة بني الطرفني
الفلسطيين واإلسرائيلي ،وتذليل العقبات اليت تقف حائ ً
ال أمام
استئناف هذه املفاوضات ،وجتسيد حل الدولتني الذي تقوم
مبوجبه الدولة الفلسطينية املستقلة وذات السيادة الكاملة على
التراب الوطين الفلسطيين ،وعلى خطوط الرابع من حزيران/
يونيه لعام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،واألمن واألمان
لكافة شعوب ودول املنطقة.

إن األردن صاحب مصاحل وطنية عليا وحقيقية ومباشرة
يف حتقيق السالم .فال ب ّد من استئناف املفاوضات املباشرة
واجلا ّدة وامللتزمة واملحددة بسقف زمين يفضي إىل جتسيد حل
الدولتني ،وإجناز احلل الشامل ،ومعاجلة القضايا اجلوهرية كافّة
وهي القدس والالجئني واألمن واحلدود واملياه وغريها ،طبقًا
للمرجعيات الدولية املعتمدة وللشرعية الدولية ومبادرة السالم
العربية بعناصرها كافّة ،وبشكل يلبّي بالكامل املصاحل احليوية
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األردنية املرتبطة هبذه القضايا كلها .هذه املفاوضات جيب أن
يواكبها التزام جدي بالفعل والقول باالمتناع عن أية إجراءات
أحادية اجلانب قد هتدد استمرارها أو تستبق نتائجها ،مبا يف
ذلك االستيطان ،الذي يُجمع العامل على عدم شرعيته وقانونيته،
والتهجري القسري للفلسطينيني وهدم منازهلم ومصادرة أراضيهم.

لقد باتت منطقة الشرق األوسط تعرف بزناعاهتا وعدم
استقرارها ،إال أننا نعلم جيدًا أن لدى منطقتنا مكنونات غنية
كطاقات شعوهبا الشابة ورغبتهم يف العيش يف أمن وازدهار،
واملحافظة على هويتهم وإرثهم التارخيي واحلضاري الذي
والتطرف الظالمية ،وعليه ّ
نؤكد جمددًا
هتدده قوى اإلرهاب
ّ
أن على املجتمع الدويل العمل على منح كافة شعوب املنطقة
ما تصبو إليه وتستحقّه من خالل تسوية القضية الفلسطينية
وحتقيق السالم الشامل يف املنطقة.

واالجتماعية املتفاقمة يف قطاع غزة الذي يع ّد جزءًا ال يتجزأ
من الدولة الفلسطينية ،والعمل على رفع احلصار اإلسرائيلي
عن القطاع وتنشيط جهود إعادة اإلعمار .كما نطالب
جمتمع املاحنني بتقدمي الدعم املايل الذي حتتاجه وكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
(األونروا) سواء يف القطاع أو الضفة الغربية أو يف الدول
املضيفة لالجئني الفلسطينيني حىت ّ
تتمكن من أداء واليتها.
فالوكالة تعاين من عجز مايل غري مسبوق وقد قمنا بدق
ناقوس اخلطر يف هذا الشأن ،حيث أن استمرار هذا العجز
املايل سيؤدي إىل تقليص اخلدمات اليت تقدمها الوكالة يف
مناطق عملها اخلمس ،وخاصة يف األردن الذي يستضيف
العدد األكرب من الالجئني الفلسطينيني.

تشرفت ماليزيا يوم االثنني 20 ،متوز/يوليه ،باملشاركة
ّ
مع األردن يف استضافة اجتماع بصيغة آريا للمجلس لبحث
احلالة يف غزة بعد عام من العدوان العسكري اإلسرائيلي.
وأود أن أشكر سفرية األردن ،السيدة دينا قعوار ،على
املشاركة يف رئاسة االجتماع ،فض ً
ال عن شكر أعضاء املجلس
على مشاركتهم النشطة .وقد عقد آخر اجتماع من هذا
القبيل يف عام  .1997جاء املتكلمون يف هذا االجتماع من
األوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية ومل ميثلوا أي
طيف سياسي .وكان فحوى عرضهم هو العواقب اإلنسانية
الوخيمة .إهنا قصص الضحايا الذين لسوء حظهم كانوا
يعيشون على اجلانب اخلطأ من احلدود اليت أخذت بأعمق
مشاعر مقدمي العروض وأدت هبم لرواية قصص عن القلق

مستمر بالسعي ،ومن منطلق عضويتنا يف جملس
إن األردن
ّ
األمن ورئاستنا للمجلس الوزاري للجامعة العربية ،ويف اللجنة
الوزارية العربية املكلّفة بإجراء املشاورات واالتصاالت مع القوى
السيد ابراهيم (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أنضم
الدولية ،بالعمل على إطالق املفاوضات اجلادة بني الطرفني
الفلسطيين واإلسرائيلي ،وبالسعي للوصول إىل توافق دويل على إىل زمالئي اجلالسني حول هذه الطاولة ،سيدي ،يف الترحيب
بكم ترحيبًا حارًا يف جملس األمن اليوم .وباسم وفد بلدي ،أود
توفري إطار مرجعي للمفاوضات عرب كل السبل املمكنة.
إن على األمم املتحدة واألطراف اإلقليمية والدولية العمل أن أشكركم على عقد هذه اجللسة وترؤسها .ويبني وجودكم
على حتسني كافة جوانب حياة املواطن الفلسطيين ،واختاذ هنا اليوم بوضوح األمهية اليت توليها نيوزيلندا ملوضوع املناقشة
اخلطوات الالزمة على األرض لدعم االقتصاد الفلسطيين ،املفتوحة اليوم .كما أود أن أشكر املنسق اخلاص لعملية السالم
سواء من خالل تعزيز االستثمار يف القطاع اخلاص ،أو سيادة يف الشرق األوسط ،السيد نيكوالي مالدينوف ،على إحاطته
القانون ،أو تسهيل حرية احلركة والتنقّل .كما يطالب األردن اإلعالمية ،اليت ينبغي أن تعزز عزمنا اجلماعي على وضع حد
املجتمع الدويل بوضع حد للمعاناة اإلنسانية واالقتصادية ملسلسل املحنة املأساوية اليت يعيشها الفلسطينيون.
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واليأس ،عن البالء واملعاناة املستمرين واألحالم واآلمال
املحطمة .وأود أن أشاطركم آرائي وانطباعايت اخلاصة بشأن
اجتماع صيغة آريا وبعض النقاط الوجيهة اليت أثريت ،واليت
آمل أن تساعدنا يف توفري مزيد من التركيز يف املجلس على
عواقب الصراع الفلسطيين  -اإلسرائيلي.
ووفقًا للبنك الدويل ،كان استمرار احلصار اإلسرائيلي
لغزة حبلول أيار/مايو  2015قد خفض الناتج املحلي اإلمجايل
بنسبة  50يف املائة .ويف الوقت نفسه ،حيوم معدل البطالة
حول ما يقرب من  44يف املائة ،وهو أعلى معدل يف العامل.
ووفقًا للمنظمات غري احلكومية ،فإن مواد البناء األساسية
 مثل احلصى وقضبان الصلب واألمسنت واألخشاب ذاتالسماكات املعينة ،إىل جانب جمموعة كبرية من قطع الغيار
واملعدات احلاسوبية واملركبات  -تصنف على أهنا مواد ذات
استخدام مزدوج واستريادها إىل غزة مقيد تقييدًا شديدًا من
جانب إسرائيل .وحىت حزيران/يونيه  ،2015دخلت أقل من
 1يف املائة من مواد البناء الالزمة للتعمري حىت اآلن إىل غزة.
وأيضًا وفقًا هلم ،مل يتم إعادة بناء مزنل واحد مت تدمريه منذ
العدوان .وهناك  12 580وحدة سكنية يف انتظار التشييد،
بينما  17 817أسرة تقريبًا  -أي حوايل  100 000شخص
 ال تزال مشردة .وبالوترية احلالية ،سيتطلّب األمر  19سنةإلعادة بناء غزة .وقد كان هناك تسليم على مستوى عموم
أعضاء املجلس بأن احلالة اإلنسانية يف غزة تزداد سوءًا .وتؤيد
ماليزيا الرأي القائل بأن حالة اليأس ال تغذّي بقوة إال خطاب
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) يف محلته
للتجنيد ومتثل قنبلة موقوتة بالنسبة للمنطقة ما مل يتم اختاذ
إجراءات فورية وحامسة للتصدي هلا.
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 9متوز/يوليه  2015يصادف مرور  11عامًا على إصدار
حمكمة العدل الدولية باإلمجاع فتواها بشأن اآلثار القانونية
الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة
(انظر  - )A/ES-10/273بشأن عدم قانونية تشييد اجلدار
العازل اإلسرائيلي ،أو جدار الفصل العنصري .وما زلنا نشعر
بالفزع والغضب ،بنفس القدر ،من استمرار التجاهل الصارخ
لفتوى املحكمة من جانب إسرائيل  -ناهيكم عن عدم
تقدمي أي تعويضات حىت اآلن لألشخاص املتأثرين باستمرار
بناء منظومة األسوار واجلدران .وحنن ندين موافقة املحكمة
اإلسرائيلية العليا ،يف وقت سابق من هذا الشهر ،على إنشاء
قطاع جديد من جدار الفصل العنصري يف جنوب القدس.
ويف الوقت نفسه ،يتواصل توسيع املستوطنات اإلسرائيلية
غري القانونية يف األرض الفلسطينية املحتلة يف جتاهل تام للقانون
الدويل والرفض الساحق له من املجتمع الدويل .ويف الوقت
الذي يبتهج فيه املسلمون بعد رمضان ،قررت السلطات
اإلسرائيلية هدم املزيد من املنازل يف قري ٍة جنوب مدينة اخلليل.
وال تزال قوات األمن اإلسرائيلية تستخدم القوة املفرطة
العتقال األطفال الفلسطينيني أو احتجازهم ،وبعضهم يف سن
 11سنة .واستنادًا إىل تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة رصد
حقوق اإلنسان ،خنقت قوات األمن اإلسرائيلية األطفال،
وألقت قنابل صاعقة عليهم وضربتهم وهم حمتجزون.
عالوة على ذلك ،إن حماكمة األطفال املحتجزين جتري
أمام حماكم عسكرية  -يف انتهاك صارخ للقانون الدويل
وقانون حقوق اإلنسان .ومثة  95يف املائة من األطفال املفرج
عنهم من السجون اإلسرائيلية عانوا من التعذيب وسوء املعاملة
أثناء االستجواب واالحتجاز.

ال ميكن النظر إىل احلالة يف غزة مبعزل عن املسألة األكرب
وإذا كانت هذه التصرفات صادرة عن شريك صادق
املتمثلة يف االحتالل وحماوالت السلطة القائمة باالحتالل يف حتقيق السالم ،فذلك يشكل حتديا للمنطق واحلس السليم.
ترسيخ سيطرهتا على األرض الفلسطينية املحتلة .إن تاريخ إن توسيع املستوطنات ،ومواصلة احلصار املفروض على غزة،
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ويؤيد وفدي البيانني اللذين سيديل هبما على التوايل
واالستمرار يف بناء جدار الفصل العنصري ،واستمرار حتقري
شعب بأكمله وقهره بانتظام ،بدعم من التفوق العسكري ممثال كل من إيران والكويت بالنيابة عن حركة عدم االحنياز
الساحق ،أمور تكشف حماوالت متضافرة من إسرائيل لتغيري ومنظمة التعاون اإلسالمي.
الوضع على األرض  -مما يؤدي إىل دولة واحدة تكون حقيقة
السيد شريف (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
واقعة.
نيوزيلندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن احلالة يف الشرق

إننا ندعو املجتمع الدويل واملجلس إىل إجياد اإلرادة األوسط .كما أود أن أشكر السيد نيكوالي مالدينوف على
السياسية ،بغية وضع حد هلذا املنحى الذي جيعل الفلسطينيني إحاطته االعالمية.
واإلسرائيليني أكثر بعدا عن حل الدولتني ،ويكفل عدم تبديد
إن الشرق األوسط مير مبنعطف حاسم اليوم ،وهو يتصف
العداوة بني اجلانبني على االطالق .ويف حني ال نزال ملتزمني باجلمود يف عملية السالم اإلسرائيلية  -الفلسطينية ،واستمرار
باملبادرات القائمة اليت هتدف إىل حل الصراع ،نعتقد أن الصراع الفتاك يف اجلمهورية العربية السورية ،وامتداده على حنو
املبادرات اجلديدة مثل مشروع القرار الفرنسي إلعادة تنشيط قاتل إىل بلدان أخرى  -ال سيما لبنان  -والصراع يف اليمن.
عملية السالم يف الشرق األوسط جيب أن حتظى بالنظر اجلاد.
فيما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين ،من الواضح
ويف الوقت الذي هتتز منطقة الشرق األوسط حتت وطأة وضوح الشمس أنه بدون إجياد حل هنائي وعادل ومنصف
الصراعات املتأججة من سوريا إىل اليمن ،مدفوعة إىل حد هلذا الصراع يكفل األمن لإلسرائيليني وإنشاء دولة مستقلة
ما باإليديولوجيات املتطرفة والعقائديني املتطرفني ،من السهل وقابلة للبقاء للفلسطينيني ،فإن إقامة سالم فعال ومستدام يف
أن ننسى أنه ،وفقا للبيانات الرئيسية اليت ينشرها املتطرفون الشرق األوسط سوف يكون عمال ومهيا .ومع ذلك ،إن
واإلرهابيون من قبيل القاعدة وتنظيم داعش وأمثاهلما ،فإن قضية فلسطني ما فتئت مدرجة يف جدول أعمال األمم املتحدة
هذه اجلماعات ت ّدعي أهنا تقاتل أيضا ضد الظلم والقهر يف منذ أكثر من ستة عقود .والشعب الفلسطيين ال يرى أي أمل
فلسطني املحتلة .ومن شأن كفالة حل عادل وشامل وهنائي من اجلهود املبذولة لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي ومنحه
للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين أن يساهم يف جتريد هذه دولة ذات سيادة داخل حدود ما قبل حزيران/يونيه .1967
اجلماعات ومؤيديها وشركائها من روايات كاذبة كهذه.
واملفاوضات اليت ال هناية هلا بني اإلسرائيليني والفلسطينيني قد
ويف اخلتام ،إن ماليزيا ما زالت على اقتناع بأن األمم املتحدة فاقمت من املأزق احلايل لعملية السالم خالل العقود القليلة
جيب أن تواصل القيام بدور مركزي يف حتقيق حل الدولتني املاضية .كما أن هذا املأزق يسلط الضوء على عجز املجتمع
إلسرائيل وفلسطني .وما فتئت ماليزيا تعتقد أن الوقت قد حان الدويل عن وضع عملية السالم على املسار الصحيح من جديد.
للمجتمع الدويل وللمجلس ،بصورة خاصة ،األخذ بزمام األمور والوضع الراهن أصبح ال يطاق بشكل متزايد ،سواء بالنسبة إىل
ووضع حد للحالة الراهنة يف األرض الفلسطينية املحتلة .وجيب الشعب الفلسطيين واألغلبية الكبرية من املجتمع الدويل على
لتحمل املسؤولية امللقاة حد سواء .واجلمود يف عملية السالم  -وحنن حباجة إىل تسمية
على املجلس أن جيد اإلرادة اجلماعية ّ
على عاتقه مبوجب امليثاق ،سعيا حلل هذا الصراع الذي طال األشياء بأمسائها  -يعزى إىل رفض إسرائيل قبول حل الدولتني،
أي وجود دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن.
أمده ،والذي بات عمره من عمر املنظمة نفسها.
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بطبيعة احلال ،ال ميكن ملبادرات السالم أن تنجح إذا
استمرت أنشطة االستيطان قائمة على نطاق واسع ،وإذا استمر
اجلدار العازل يف تيسري االستيالء على أراضي الفلسطينيني،
وإذا استمر القانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة أن
تكون موضع استهزاء من خالل ترسيخ التغريات الطوبوغرافية
من يوم إىل آخر ،وإذا استمر التقليل من شأن العقاب اجلماعي
والقمع احلاقد ضد الشعب الفلسطيين أن يكون أمرا عاديا،
وإذا استمر احلصار املفروض على قطاع غزة ،وإذا استمر تزايد
االقتحامات اليت تشنها القوات اإلسرائيلية يف األماكن املقدسة،
مثل املسجد األقصى .وبإمكاين املضي يف الكالم أكثر فأكثر.
إن مجيع هذه األعمال ال تؤدي سوى إىل زيادة التوترات
وإضعاف احتماالت احلوار بني اجلانبني .لذلك ،تتطلّب عملية
التفاوض بيئة سياسية وتدابري مناسبة تشجع على الثقة املتبادلة.
وحتقيقا هلذه الغاية ،من مسؤولية املجتمع الدويل تكثيف جهوده
ملساعدة كال الطرفني على اختاذ القرارات الصعبة واجلريئة الالزمة
لالخنراط  -حبسن نية  -يف احلوار .ويف هذا الصدد ،جيب على
جملس األمن أن يتحمل مسؤولياته كاملة وفقا ألحكام ميثاق
األمم املتحدة ،ومبادئ مدريد ،وخارطة الطريق اليت أعدهتا
املجموعة الرباعية ،ومبادرة السالم العربية ،واتفاقات أخرى مت
التوصل إليها مؤخرا بني الطرفني ،من أجل التوصل إىل سالم
قابل لالستمرار  -وهو السالم الذي سوف يسمح للشعب
الفلسطيين بأن يعيش يف دولة مستقلة وذات سيادة .وبناء على
ذلك ،حنث كال اجلانبني على استئناف احلوار ،ونشيد بأي
مبادرة هتدف إىل إعادة إطالق عملية السالم من خالل وضع
إطار واضح للمفاوضات املستقبلية اليت تكون هلا مواعيد هنائية،
مما يسمح بوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.
وحىت من دون التوصل إىل حل تفاوضي ،فإن عملية
انضمام دولة فلسطني إىل املنظمات واملعاهدات واالتفاقيات
الدولية  -على أن يكون اهلدف النهائي هو عضويتها الكاملة
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يف األمم املتحدة  -ميكن أن تكون هي البديل وينبغي
تشجيعها .ويف مجيع األحوال ،ينبغي حلل الدولتني أالّ يكون،
حتت أي ظرف من الظروف ،موضع شك ألنه اخليار الوحيد
الذي ميكنه أن يليب التطلعات املشروعة للفلسطينيني ويراعي
الشواغل األمنية إلسرائيل.
وفيما يتعلق بسوريا ،يساور تشاد بالغ القلق من
استمرار أعمال العنف وتدهور الوضع اإلنساين يف هذا البلد.
إن احلالة هناك تتفاقم بفعل استخدام األسلحة الكيميائية
واملواد املحظورة األخرى ،فضال عن الفظائع اليت ترتكبها
مجاعات إرهابية مرتبطة بالدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا
وبالقاعدة .وحنن نشعر باجلزع إزاء رؤية مدى التدمري الذايت
احلاصل يف سوريا ،ورؤية السوريني الذين يقتل أحدهم اآلخر
مستخدما هذا النوع من العنف .وعدد اجلرحى والقتلى يزداد
كل يوم .وجيري عمدا مهامجة املدنيني يف انتهاك للقانون
اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان .كما دمرت عمليا خمتلف
اجلوانب احليوية للبنية التحتية يف هذا البلد .إننا ندين مجيع
أعمال العنف  -مهما كان مصدرها .وجيب حتديد مرتكيب
انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدميهم إىل العدالة .ونطاق
العنف ،وعدم قدرة املجتمع الدويل على تيسري وقف األعمال
العدائية بني الطرفني ،وعدم وجود منظور سياسي هي أمور
تزيد معاناة السكان املدنيني ،الذين تركوا ملصريهم الكئيب.
ويف مواجهة هذا الوضع اخلطري ،جيب على املجتمع الدويل
أالّ يقف مكتوف اليدين؛ إمنا جيب أن يتخذ مجيع اخلطوات
الضرورية لوقف العنف وعودة األطراف إىل املفاوضات
املباشرة من أجل التوصل إىل حل سياسي عادل ودائم يف
إطار بيان جنيف الصادر بتاريخ  30حزيران/يونيه 2012
( ،S/2012/522املرفق) .ويف هذا الصدد ،حنيّي وندعم اجلهود
الدؤوبة اليت يبذهلا السيد ستافان دي ميستورا ،املبعوث اخلاص
لألمني العام ،يف سبيل إجياد خمرج لألزمة.
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فيما يتعلق بلبنان ،نشيد باحلكومة اللبنانية جلهودها يف
مكافحة تسلل التنظيمني اإلرهابيني داعش وجبهة النصرة إىل
أراضيها .وندعو مجيع أطراف الصراع السوري إىل احترام
سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية .عالوة على ذلك ،نشجع مجيع
األطراف اللبنانية الفاعلة على أن تنأى بنفسها عن الصراع
السوري ،وأن تلتزم بإعالن بعبدا الصادر يف حزيران/يونيه
 2012بغية محاية لبنان من تداعيات األزمة اإلقليمية.
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ومن هذا املنطلق ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يكثف جهوده
الرامية إىل إعادة إطالق العملية السياسية ،بغية جتنب تآكل
املؤسسات الشرعية واهنيار البلد بشكل كامل .ونكرر دعمنا
للجهود اليت يبذهلا السيد إمساعيل ولد الشيخ أمحد ،املبعوث
اخلاص لألمني العام لليمن ،ونشجعه على مواصلة عمله إلجياد
حل لألزمة.

السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
إن لبنان ما زال يعاين من اآلثار اجلانبية لألزمة السورية ،أود أن أشكر وزير خارجية نيوزيلندا على جميئه ،وأن أهنئ
ويواجه العديد من التحديات األمنية واإلنسانية واالقتصادية .نيوزيلندا على رئاستها للمجلس يف شهر متوز/يوليه .وأود
فالفراغ الرئاسي الذي طال أمده يقوض استقرار لبنان ،أيضا أن أشكر السيد مالدينوف على إحاطته اإلعالمية.
ويعوق بشكل كبري األداء السليم ملؤسسات الدولة .ويتعني
بالنسبة إىل الشرق األوسط ،ما فتئت فرنسا تالحظ مع
على اجلهات الفاعلة السياسية يف لبنان التركيز أوال على القلق ،منذ الصيف املاضي وحىت منذ زيارة وزير اخلارجية
االستقرار واملصاحل الوطنية ،وإبداء املرونة حيال انتخاب الفرنسي السيد لوران فابيوس األخرية إىل املنطقة ،أن حتقيق
رئيس للجمهورية يف أقرب وقت ممكن من أجل التصدي احلل القائم على وجود دولتني يف املستقبل أصبح متعذرا.
على حنو أفضل للتحديات العديدة اليت يواجهها البلد .وحنث فيوما بعد يوم ،يهدد استمرار املستوطنات غري القانونية إمكانية
املجتمع الدويل على مواصلة مساعدة لبنان يف التغلب على حتقيق احلل القائم على وجود دولتني .ويغذي الفراغ السياسي
صعوباته وتعزيز قدرته يف املنطقة.
خطر االنفجار ،كما يتضح من تفاقم أعمال العنف .وقد جاء
يف اجللسة اليت عقدها املجلس بصيغة آريا يف  20متوز/يوليه
أن احلصار يف غزة يواصل نشر البؤس واليأس اللذين يعززان
ويعرضان املنطقة لتجدد أعمال العنف بانتظام .وإذا
التطرف ّ
أردنا وضع حد لتلك احللقة السلبية واخلطرية  -وهي ليست
خطرية على شعب املنطقة فحسب بل وعلى السالم واألمن
الدوليني أيضا  -مثة حاجة ماسة إىل إعادة هتيئة آفاق سياسية
إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء ،تعيش يف
سالم وأمن جنبا إىل جنب مع دولة إسرائيل.

وأختم بياين باحلالة يف اليمن .يساورنا القلق إزاء الصراع
الدائر بني القوات املوالية للحكومة واملتمردين احلوثيني ،وإزاء
التدهور املستمر للحالة اإلنسانية .ففي غياب هدنة إنسانية
حقيقية ،يصبح السكان املدنيون حماصرين بني نارين ،وهم
يفتقرون عمليا إىل كل شيء .وحنن ندعو مجيع أطراف
الصراع إىل جتنب االستهداف املتعمد للمدنيني والبنية التحتية
احليوية للبلد ،واحترام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان .كما ندعو األطراف إىل املشاركة حبسن نية
يف حوار يشمل اجلميع حىت يتمكنوا من التوصل إىل حل
كيف ميكن إحراز التقدم؟ أوال ،بإدراك أن عملية السالم
سلمي ودائم ،وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وال اليت مارسناها منذ أكثر من  20عاما ليست كافية .ومن
سيما القرار  ،)2015( 2216ووفقا ملبادرة جملس التعاون الوهم أن نأمل يف قيام اإلسرائيليني والفلسطينيني باستئناف
اخلليجي وآلية تنفيذها ،وكذلك نتائج مؤمتر احلوار الوطين .املفاوضات ،ناهيك عن إبرامها ،دون دعم دويل واسع
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النطاق .وفرنسا عازمة على العمل لتعزيز استئناف موثوق
لعملية السالم .فاألمر يتعلق بأمننا ،فضال عن االستقرار يف
منطقة الشرق األوسط.
وبالنسبة إىل بلدي ،إن اختاذ إجراءات حمددة لتعزيز السالم
جيب أن يقوم على ركيزتني :العمل اجلماعي وحشد املجتمع
الدويل من ناحية ،وحتديد إطار للمفاوضات من ناحية أخرى.
إنه أمر ينبغي للمجلس أن يساهم فيه .وجيب على املجتمع
الدويل أن يعمل بشكل مجاعي .فهذا ال يقلل من الدور
التارخيي للواليات املتحدة وال من وجود املجموعة الرباعية.
إمنا األمر يتعلق بإشراك املزيد من الشركاء ،بدءا من االحتاد
األورويب ،وجامعة الدول العربية ،وال سيما األعضاء الدائمني
يف جملس األمن ،من أجل مساعدة الطرفني على اعتماد احللول
التوفيقية الصعبة بل وعلى تنفيذها ،وهي اليت ستكون ضرورية
إلحالل السالم .هذا هو جوهر االقتراح الذي يدعو إىل إنشاء
فريق دعم دويل ،والذي تلقى الدعم من معظم شركائنا.
بعد ما يقرب من  50عامًا على اختاذ القرار 242
( ،)1967من الضروري وضع املجلس مرة أخرى يف صميم
حل الصراعات  -ليس بفرض حل على األطراف ،بل بإنشاء
إطار للمفاوضات .وعندما حيني الوقت ،يتحمل املجلس
املسؤولية عن اعتماد مشروع قرار متوازن وتوافقي يضع
املعايري للوضع النهائي وحيدد اجلدول الزمين للمفاوضات.
وحنن نعمل حاليا على هتيئة الظروف من أجل هذه املبادرة،
اليت ستكون بال جدوى إن مل حنصل على ضمانات بأهنا
ستحظى بالدعم والتنفيذ على نطاق واسع .وبدون منظور
سياسي ،هناك خطر يتمثل يف أن تعزز األطراف استراتيجياهتا
من طرف واحد ،ولن يكون ذلك يف مصلحة أحد .لذا ،حان
الوقت ليجدد املجتمع الدويل جهوده من أجل إحالل السالم.
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من  220 000شخص ،وبات أكثر من نصف السكان من
الالجئني أو األشخاص املشردين ،وهناك  12,2مليون شخص
يف حاجة إىل مساعدات إنسانية طارئة ،مبن فيهم  5,6مليون
طفل و  440 000من األشخاص املحاصرين .واهلجمات
العشوائية اليت يشنها النظام السوري عن طريق االستخدام
اليومي للرباميل املتفجرة هي السبب الرئيسي يف وقوع خسائر
يف صفوف املدنيني .وعقب اجللسة اليت انعقدت بصيغة آريا
ونظمتها فرنسا وإسبانيا بشأن مسألة الرباميل املتفجرة ،من
الضروري أن يظل جملس األمن يف حالة تأهب لوضع حد
الستخدام ذلك السالح غري اإلنساين .فكما ّ
يذكرنا كثريا
املبعوث اخلاص ستافان دي ميستورا ،ليس هناك حل ممكن
للصراع ما دام بشار األسد يف السلطة .وليس هناك مستقبل
يف ظل وجود عشرية صغرية من االقليات تغرق البلد يف الدم،
وتواصل أداء لعبة خطرة ومثرية للقلق مع تنظيم داعش.
وما فتئت فرنسا ألشهر عديدة تدعو إىل استئناف العملية
السياسية يف سوريا ،بغية التوصل إىل حل .وسوف يقدم
السيد ستافان دي ميستورا يف  29متوز/يوليه إىل املجلس
نتائج املشاورات اليت أجريت خالل الشهرين املاضيني .ونأمل
من تلك املشاورات أن تؤدي إىل مقترحات ملموسة بغية
تنفيذ بيان جنيف ،)S/2012/522املرفق) هبدف تنفيذ عملية
انتقالية سياسية حقيقية.

وختاما ،إن احلالة يف لبنان تبعث على القلق على مجيع
اجلبهات .البلد مهدد جراء األزمة السورية .فاجلماعات اإلرهابية
تتسلل إليه ،وهناك وجود ألعداد ضخمة من الالجئني ،وحزب
اهلل ضالع فيما حيدث يف سوريا .كما أن البلد مهدد جراء
التوترات بني حزب اهلل وإسرائيل حيث ميكن أن تفضي إىل
التصعيد ،إىل جانب خطر نشوب حرب جديدة يف الشرق
ويف سوريا ،بعد أربع سنوات من بدء االنتفاضة ،أصبحت األوسط ال طاقة له هبا .كما أنه مهدد بالفراغ الرئاسي ،وهو
اخلسائر البشرية النامجة عن الصراع رهيبة ،حيث قتل أكثر األكثر ضررا إذ أن البلد يواجه حتديات حملية جسيمة.
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يف ذلك السياق ،من األمهية مبكان للمجتمع الدويل أن لذا ،جيب أن حنرز تقدمًا على مسارين :تدابري بناء الثقة وإعادة
يعزز دعمه للبنان مبساعدته على جماهبة التحدي اإلنساين الذي إرساء إطار تفاوضي.
يشكله وجود الالجئني السوريني ،من خالل دعم القوات
على صعيد بناء الثقة من جانب املجتمع الدويل ،فإن
املسلحة اللبنانية ،وعن طريق احلفاظ على قدرة قوة األمم ذلك يستلزم الر ّد على التدابري اليت ميكن القول إهنا تدفعنا إىل
املتحدة املؤقتة يف لبنان على منع التوترات يف جنوب لبنان ،الوراء  -ومنها مث ً
ال هدم املنازل واملرافق اإلنسانية يف املنطقة
وبتجديد والية القوة يف آب/أغسطس ،وأخريا ،من خالل
املحرز ،مبا يف ذلك
جيم .وهذا يشمل أيضًا التنويه بالتقدم َ
حض أعضاء الربملان على التعجيل بانتخاب الرئيس ،على حنو حقيقة أنه مل يتم بناء مستوطنات جديدة يف األشهر األخرية.
ما دعا إليه املجلس يف ظل الرئاسة الفرنسية خالل آذار/مارس.
ويف الوقت نفسه ،جيب أن نسعى إىل حتقيق املصاحلة
وكسبيل للمسامهة يف مجيع تلك املجاالت ،تعتقد فرنسا الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية حتت سلطة الرئيس
أنه سيكون من املفيد عقد اجتماع يف نيويورك ملجموعة عباس .إذ يوجد حاليًا خطر االنقسام حبكم األمر الواقع يف
الدعم الدولية على املستوى الوزاري ،أثناء االجتماع املقبل غزة حني تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية املستقبلية؛ وحنن
أن املصاحلة بني الفلسطينيني أساسية الستمرار قابلية
للجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب .فال جيوز للمجتمع الدويل ،نعتقد َّ
وال ميكنه ،أن يفقد االهتمام بلبنان فيما التحديات أكرب من بقاء احلل القائم على وجود دولتني.
أي وقت آخر.
وال بد لنا من تسريع إعادة إعمار غزة .فبحسب وكالة
السيد أويارزون مارتشيسي (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية) :األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
أشكركم ،السيد الوزير ،على عقد هذه املناقشة اهلامة .وأود
أي تقدم تقريبًا يف إعادة إعمار
األدىن (األونروا) ،مل يتم إحراز ِّ
أن أشكر أيضًا السيد مالدينوف على إحاطته اإلعالمية.
قدمت
املنازل بعد سنة على عملية اجلرف الصامد .واألرقام اليت ِّ
إن إسبانيا تؤيد البيان الذي سيلقيه املراقب عن االحتاد اليوم بشأن املوارد املالية لألونروا تشكل مصدر قلق شديد؛ ومن
َّ
األورويب .وسوف ِّ
أركز بياين اليوم على ثالث نقاط رئيسية :املثري للقلق أيضًا السيناريو الذي ُو ِصف مؤخرًا يف اجتماع صيغة
آريا ،حيث ُسلِّط الضوء على املعاناة احلقيقية للناس يف غزة.
عملية السالم يف الشرق األوسط ،واليمن ،وسوريا.
ّ
إن التدابري املتَّخذة من جانب احلكومة اإلسرائيلية  -ما
لعل التوقيت بات مناسبا لتقييم تأثري االتفاق الذي أبرم
يسمى بالسالم االقتصادي  -إجيابية ،ولكن جيب أالَّ نغفل عن
أن االتفاق النووي
مع إيران مؤخرًا على املنطقة .فمن املؤكد َّ
َّ
ُّ
حيل مسألة ظلت تُلقي بثقلها على منطقة الشرق األوسط اهلدف النهائي املتمثل يف رفع احلصار ،مع توفري ضمانات أمنية
بأسرها؛ وهلذا السبب جيب علينا اآلن أن نستأنف حبزم النظر مالئمة لدولة إسرائيل.
يف الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين.
واملستوطنات اليت حتاصر الضفة الغربية وغزة ال تقتصر
إن العملية بلغت منعطفا بالغ الصعوبة .فقد أعلن كال على تقويض عملية السالم تدرجيًا فحسب ،بل تزيد من خطر
َّ
الطرفني عن التزامهما باحلل القائم على وجود دولتني؛ لكننا التشدد أيضًا .فوجود اجلماعات املرتبطة بتنظيم داعش يف
ال نزال بعيدين عن االتفاق على شروط إجراء املفاوضات .قطاع غزة ،اليت جرى حتديدها يف األشهر األخرية ،ينبغي
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املاسة إىل
أن يقود مجيع األطراف إىل التفكري مليًّا يف احلاجة َّ
التصدي للتحديات السياسية واإلنسانية واألمنية املُلِ َّحة.
وعلى صعيد إجياد إطار سياسي جديد ،ليست هناك
آفاق ٍّ
حلل بدون إشراك املجتمع الدويل .وحنن نؤمن باجلهود
املبذولة بالتنسيق مع بلدان املنطقة إلعادة تأكيد صالحية
مبادرة السالم العربية .غري أنه ما من مبادرة ستُعفي املجلس
للتو ،سيتعيَّن على
من مسؤوليته .وكما أشار ممثل فرنسا ّ
املجلس ،عاج ً
ال أو آجالً ،اقتراح إطار مالئم لعودة األطراف
إىل مفاوضات تستند إىل شروط وإطار زمين حمدد عن طريق
قرار يتخذ بتوافق اآلراء .ونائب وزير خارجيتنا ،الذي زار
وجه تلك الرسالة لكلتا السلطتني
املنطقة قبل بضعة أيامَّ ،
اإلسرائيلية والفلسطينية.
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ختامًا ،أود أن أتطرق إىل سوريا .فالسنة اخلامسة من
الصراع يف سوريا تُلقي بظالل مدمرة .وقد بلغت املأساة
اإلنسانية حدودًا ال تُطاق أبدا .وحنن مجيعًا نعرف األرقام،
أن كل رقم
وقد رأيناها اليوم جمددًا .ولكن ال ميكننا أن ننسى َّ
ميثل شخصًا ،أو أسرة ،أو حكاية عن معاناة تفوق الوصف
أخفقنا يف منع وقوعها.

والشيء ذاته ينطبق على االنتهاكات اخلطرية للقانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وحنن
نُدين بكل قوة االستخفاف املطلق بأهم األحكام األساسية
للقانون اإلنساين الدويل .وجيب أن يعلم املسؤولون عنها أهنم
سيخضعون للمساءلة عن أعماهلم .وعلى أية حال ،ينبغي
لنا أالَّ نُخ ِفق يف اإلشارة إىل الواجب املحدد املترتب على
وهناك ثالث رسائل بالتحديد .ليس مثة بديل للحل احلكومة السورية ،بصفتها احلكومة ،حلماية مواطنيها ،فض ً
ال
القائم على وجود دولتني .واملصاحلة بني الفلسطينيني ملِحة .عن مسؤوليتها الكاملة عن اعتداءاهتا غري املربرة والوحشية
ُ َّ
وعلى جملس األمن أن يؤدي دورًا رئيسيًا .واملناقشة الفصلية والعشوائية على شعبها بالذات.
إن إسبانيا لفتت االنتباه يف مناسبات عديدة إىل الضرورة
املقبلة يف تشرين األول/أكتوبر ستتيح الفرصة لتقييم السبُل
َّ
اليت ميكن هبا للمجلس أن يساهم يف تعزيز العملية السلمية يف املُلِ َّحة إلحراز تقدم حنو حل سياسي يف سوريا ،ألنه السبيل
الوحيد إلهناء الصراع .وحنن نكرر جمددًا التزامنا الثابت حبل
الشرق األوسط.
وأود أيضًا أن أشري إىل اليمن بإجياز .على جملس األمن أالَّ يرتكز على بيان جنيف ( ،S/2012/523املُرفق) .ويف هذا
مبال حيال املأساة اإلنسانية اليت تواجه الشعب اليمين .الصدد ،ندعم العمل الذي أجنزه املبعوث اخلاص لألمني العام
يبقى غري ٍ
وقد دعونا تكرارًا إىل هدنة إنسانية بدون شروط .فاألطراف ستافان دي ميستورا ،خالل أسابيع املشاورات اليت أجراها
نقدر عاليًا مشاركة
اإلنسانية الفاعلة على االرض ،مثل أطباء بال حدود ،ما فتئت مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني .وإننا ِّ
حتذرنا من التحديات املتزايدة جتاه توفري املساعدة اليت أصبحت األطراف الفاعلة اإلقليمية يف املشاورات ،ألننا نعتقد أهنا
أكثر إحلاحًا كل يوم .ومن الضروري أيضًا إجياد اآللية املحايدة ضرورية بصورة مطلقة لتحقيق السالم يف سوريا .لذا ،نتطلع
واألكثر مرونة لرصد واردات املواد الغذائية ،والوقود ،واملواد باهتمام شديد إىل اإلحاطة اإلعالمية اليت سيقدمها السيد دي
األساسية األخرى .وحنن ندعو مجيع أطراف الصراع إىل ميستورا إىل املجلس يف األسبوع املقبل.
وإننا ندعو أطراف الصراع ،ودول املنطقة ،وأعضاء املجلس
احترام القانون اإلنساين الدويل .ونتطلع يف الوقت نفسه إىل
قيام املبعوث اخلاص لألمني العام بوساطة فورية من أجل إجراء إىل االضطالع مبسؤولية توحيد جهودهم ،واالرتقاء فوق مجيع
حوار بني األطراف يتعلق بإجياد ٍّ
االختالفات بينها ،بغية إحراز هدف مشترك :حتقيق السالم
حل سياسي يف اليمن.
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واالستقرار للشعب السوري .فسوريا وشعبها جيب أن يكونا
أولويتنا .وحنن نناشد املعارضة املعتدلة بشكل خاص .فاملوقف
املنفتح والبنَّاء أساسي من جانب خمتلف اجلماعات ،بغية متهيد
السبيل أمام نقطة التقاء معقولة يُبىن عليها مستقبل لسوريا.
التصرف على مجيع اجلبهات سيزيد بشكل
واإلخفاق يف ُّ
فراغ مؤسسي لن يستفيد منه سوى تنظيم
خطري إمكانية وجود ٍ
داعش واجلماعات اإلرهابية األخرى ،ويزيد من تفاقم عدم
إن واجبنا أن مننع ذلك .وال ميكن
استقرار املنطقة بأسرهاَّ .
التنصل من التزاماته لفترة أطول  -إذ
للمجلس أن يستمر يف ُّ
مبجرد إصدار البيانات .لقد مسعنا الكثري من الكالم،
يكتفي َّ
وها حنن نسمعه اليوم أيضا .وآن األوان لكي نشارك يف العمل
ونتعهد بالتزام حقيقي حبل سياسي تفاوضي يستند إىل التعددية
والدميقراطية .إنه السبيل الوحيد لضمان األمن واالستقرار
املستدا َمني يف سوريا ،وضمان مكا ٍن ينتمي إليه مجيع السوريني.
السيد تشوركن (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :لقد
دعت روسيا باستمرار إىل التوصل سريعا إىل تسوية فلسطينية
 إسرائيلية عادلة على أساس القانون الدويل املعمول به،مبا يف ذلك تنفيذ مبادئ مدريد وقرارات جملس األمن ذات
الصلة ومبادرة السالم العربية واالتفاقات اليت مت التوصل إليها
يف السابق .فاملطلوب التوصل إىل اتفاقات مقبولة للجانبني
بغية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة األراضي ولديها
مقومات البقاء تعيش بسالم مع مجيع جرياهنا .ونرى أن هذا
لن ميثل حتقيق تطلعات الفلسطينيني فحسب بل سيشكل أيضا
ضمانا ممتازا ألمن إسرائيل.
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من خالل القنوات الثنائية ويف املحافل الدولية املختلفة ،أوال
وقبل كل شيء من خالل الوسطاء الدوليني للمجموعة
الرباعية املعنية بالشرق األوسط .ونرى أن من األمهية مبكان
تكثيف االتصاالت اجلديدة للممثلني اخلاصني يف العواصم
اإلقليمية .وعاد اجتماع األمم املتحدة الدويل لدعم السالم
اإلسرائيلي  -الفلسطيين بفائدة كبرية.
كما أن بوسع جملس األمن أن يضطلع بدور أساسي
يف تشجيع التوصل إىل تسوية .وحنن على اقتناع بأنه ميكن
للمجتمع الدويل أن حيول اجتاه احلالة املتصلة باملسائل
الفلسطينية  -اإلسرائيلية وأن يوقف االنزالق حنو واقع وجود
دولة واحدة .فهذا أمر ال يريد أن يشهده اإلسرائيليون أو
الفلسطينيون.
إن احلالة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،بدون أية
مبالغة ،حالة كارثية .فاملنطقة تعاين من مشقة نزاعات دموية
واسعة النطاق يف سوريا واليمن والعراق وليبيا ،يؤجج كل
واحد منها اآلخر وهتيئ الظروف النتقال عدم االستقرار إىل
البلدان املجاورة يف أفريقيا ومنطقة البحر األبيض املتوسط وآسيا
الوسطى .ويقف عدد من دول املنطقة على شفا فقدان سالمتها
اإلقليمية .وهناك تدفقات للهجرة على نطاق غري مسبوق ،مع
مئات اآلالف من الالجئني .والعديد من البلدان اليت كانت
تبدو مزدهرة حىت قبل وقت قصري تواجه حاليا عواقب هذه
الزناعات .ومن غري املسبوق أيضا نطاق اإلرهاب يف املنطقة.
وتندلع األعمال اإلرهابية اليت تسفر عن وقوع عشرات الضحايا
يف جزء من منطقة ما وبعد ذلك يف منطقة أخرى ،لتصل إىل
أوروبا .فماذا ميكن للبلدان املجاورة أن تفعل إذا كان يتعني
حىت للقارات األخرى أن تتعامل مع ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب الذين يذهبون إىل الشرق األوسط؟

وجيب استئناف املفاوضات يف أقرب وقت ممكن.
ونعتقد أن مقياس جناحها سيمثل يف ختلي الطرفني عن اختاذ
اإلجراءات االنفرادية اليت تستبق نتائج التسوية النهائية .وهذا
وجنم عن غزو العراق ،أوال ،مث بعد ذلك التدخل اخلارجي
يتعلق يف املقام األول باملستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي
املحتلة .وسنواصل املساعدة على تيسري استئناف املفاوضات يف الزناع يف سوريا ،مبا يف ذلك مغازلة املعارضة املسلحة،
28/86

1522880

23/07/2015

ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

ظهور هتديد جديد ،هو تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام ،الذي بعد أن رسخ نفسه بقوة يف هذين البلدين ،بدأ
اآلن بشكل أساسي زخفه يف مجيع أرجاء الكوكب.
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إن الزيادة غري املسبوقة للتهديد اإلرهايب أمر ال ميكن
تفسريها بشكل أفضل بالدعم املايل للخالفة وحلفائها فحسب
بل أيضا بكون مقاتلو هذه اجلهات ذوي دوافع أيديولوجية
قوية .وبطبيعة احلال تتسم هذه املشكلة بأبعاد عديدة .ولكننا
نرى أن العامل الرئيسي يف هذا الصدد هو عدم تسوية الزناع
الفلسطيين  -اإلسرائيلي ،الذي يهيئ الظروف واحلجج لتجنيد
األشخاص اجلدد يف الكيانات اإلرهابية.

وحنن على اقتناع بأننا لن نتمكن من مكافحة هذه اآلفة
بفعالية إال إذا عملنا معا ،وباختاذ هنج شامل خال من إزدواج
املعايري ومستند إىل الشرعية الدولية ومعتمد على صالحيات
جملس األمن .وعلى مجيع بلدان املنطقة اآلن التغاضي عن
وميكننا اليوم أن نتكلم عن اإلجراءات املشتركة ملكافحة
خالفاهتا ،اليت كانت قائمة دوما ورمبا ستظل قائمة بشأن
اإلرهاب يف الشرق األوسط بقدر معني من التفاؤل .فقد شهد
مسائل معينة ،لكي تتمكن من ضمان توجيه مجيع اجلهود حنو
العامل قبل وقت قصري للغاية إجنازا دبلوماسيا رئيسيا أال وهو:
مكافحة التهديد املشترك.
التوقيع على اتفاق بشأن احلالة املحيطة بربنامج إيران النووي،
وأحد اإلسهامات املهمة يف ذلك الصدد هو جمموعة الذي أيده قرار اختذه جملس األمن باإلمجاع .ودل هذا على أنه
قرارات جملس األمن بشأن مكافحة اإلرهاب .وينبغي منح حينما تبدى اإلرادة السياسية ،وحينما نكون واقعيني وحيترم
مكان الصدارة للقرار  ،)2015( 2199الذي يهدف إىل كل واحد منا املصاحل القانونية لآلخر ،فإن بوسعنا تسوية
وقف التدفقات املالية إىل تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة أصعب املسائل.
النصرة ،ال سيما التدفقات املالية العائدة من جتارة النفط.
ثانيا ،نأمل أن يساعد هذا األمر بلدان منطقة الشرق
ونناشد مجيع الدول األعضاء أن تنفذ هذا النهج بروح األوسط واخلليج الفارسي على االمتناع عن اختاذ خطوات
املسؤولية وأن تتخذ خطوات حامسة لوقف هذا النشاط مزعزعة لالستقرار واحليلولة دون أن تصبح املنطقة متورطة
اإلجرامي .ونشيد بالتوصيات اليت قدمهما فريق الرصد املعين يف سباق للتسلح والتمكن من السعي املشترك إلجياد حلول
بتنظيم القاعدة يف هذا الصدد.
للمسائل األمنية وحتسني احلالة يف املنطقة الواسعة.
وتستخدم العائدات املالية من اجلرائم بدورها يف ارتكاب
جرائم جديدة .وما فتئ اإلرهابيون يعملون بالفعل بشأن
كيفية توليف عوامل احلرب الكيميائية وتصنيعها واستخدامها.
وتطرق الوفد الروسي خلطر هذا األمر منذ وقت مبكر يف
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014حينما اقترحنا أن يعتمد جملس
األمن بيانا رئاسيا بشأن موضوع األسلحة الكيميائية املوجودة
يف أيدي اإلرهابيني .وتشري األخبار عن تطوير تنظيم الدولة
وظلت احلالة متوترة بني فلسطني وإسرائيل يف اآلونة
اإلسالمية وغريها من اجلماعات اإلرهابية يف سوريا والعراق
لألسلحة الكيميائية إىل تزايد ذلك االجتاه .ورمبا علينا أن نعود األخرية .وال تزال ملية السالم يف الشرق األوسط متعطلة.
إىل الفكرة اليت أعربنا عنها يف العام املاضي.
وما برحت الصني تعتقد أن حتقيق الدولة املستقلة لفلسطني
السيد وانغ مني (الصني) (تكلم بالصينية) :تقدر الصني
عقد نيوزيلندا هلذه املناقشة املفتوحة بشأن قضية الشرق
األوسط .وترحب الصني بكون وزير خارجية نيوزيلندا قدم
إىل نيويورك ليتوىل شخصيا رئاسة اجللسة .وأشكر املنسق
اخلاص مالدينوف على إحاطته اإلعالمية .كما استمعت
باهتمام للبيانني اللذين أدىل هبما ممثال فلسطني وإسرائيل.
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املؤدية إىل استئناف احلوارواملفاوضات .ودأبت الصني ،بسبلها
ووسائلها اخلاصة ،على تعزيز السالم بني مجيع األطراف املعنية
من خالل املحادثات .وتقدم الصني منذ فترة طويلة املساعدة
يف حدود قدراتنا لدعم بناء القدرات يف فلسطني وختفيف
حدة احلالة اإلنسانية يف غزة.

والتعايش السلمي بني فلسطني وإسرائيل من خالل حمادثات
السالم هو السبيل العملي الوحيد ملعاجلة القضية اإلسرائيلية
 الفلسطينية .وال يوجد أي منتصر يف هذا الزناع .ولنيؤدي استخدام القوة سوى إىل تفاقم الكراهية والعداء.
وينبغي تسوية مجيع القضايا من خالل املفاوضات .وعلى
كلتا فلسطني وإسرائيل االلتزام باخليار االستراتيجي ملحادثات
حنن على استعداد للعمل مع األطراف األخرى يف املجتمع
السالم وتعزيز ثقتهما بالسالم ومواصلة التحلي بالصرب فيما الدويل لتقدمي املزيد من املسامهات يف سبيل إحالل السالم بني
يتعلق مبحادثات السالم وعقد عزمهما على حتقيق السالم فلسطني وإسرائيل لتحقيق االستقرار يف املنطقة.
واستئناف حمادثات السالم وتعزيزها يف أقرب وقت ممكن.
إن املسألة السورية أساسية بالنسبة للحالة يف الشرق
وحيدونا األمل يف أن تتخذ احلكومة اإلسرائيلية تدابري األوسط وكذلك بالنسبة للسلم واالستقرار الدوليني بشكل
موثوقة لتهيئة الظروف ملحادثات السالم ،مبا يف ذلك اختاذ عام .إن التوصل إىل حل مناسب وشامل ودائم للمسألة
خطوات لوقف بناء املستوطنات واإلفراج عن الفلسطينيني السورية يتفق مع املصاحل املشتركة لشعب سوريا والبلدان
املحتجزين والرفع الكامل للحصار املفروض على غزة .ويف يف املنطقة واملجتمع الدويل ككل .إذ أن احلالة يف سوريا
الوقت نفسه ،ينبغي أيضا معاجلة الشواغل األمنية املشروعة اآلن عند منعطف حاسم .وجيب أن يلتزم املجتمع الدويل
إلسرائيل بصورة جدية.
التزاما راسخا بالسعي إىل الوصول إىل تسوية سياسية ،وحتديد
وستتطلب تسوية القضية اإلسرائيلية  -الفلسطينية بذل أهداف واضحة وبذل جهود متضافرة.
جهود مشتركة من كال الطرفني واملجتمع الدويل قاطبة .وتأمل
ويتعني أن تكون املهام ذات األولوية يف هذه اللحظة
الصني أن تبذل تلك اجلهود باالستفادة الكاملة من إمكانية كما يلي :أوال ،تعزيز املشاركة املبكرة وغري املشروطة جلميع
اآلليات القائمة يف عملية السالم يف الشرق األوسط .كما تدعم األطراف يف املفاوضات واحلوار هبدف التوصل إىل خطة
الصني جملس األمن يف جهوده لالضطالع بدوره الصحيح بشأن التسوية اليت تتناسب مع حالة البلد وتراعي مصاحل مجيع
هذه القضية واالستجابة الفعالة للمطالب املشروعة لفلسطني األطراف .ثانيا ،ال بد لبلدان املنطقة من القيام هبمة ونشاط يف
والبلدان العربية واختاذ تدابري ملموسة لتشجيع حمادثات السالم املساعي احلميدة ،وال سيما البلدان ذات النفوذ؛ وال بد لتلك
ووضع هناية لالحتالل وتعزيز إعادة إعمار غزة.
البلدان من أن تؤدي دورها بالكامل .ثالثا ،من الضروري

لقد دعمت الصني دائما قضية نضال الشعب الفلسطيين ضمان أوسع مشاركة ممكنة من جانب مجيع أصحاب املصاحل،
العادلة من أجل استعادة حقوقه الوطنية املشروعة .وتؤيد ومن الضروري اإلبقاء على وحدة األمم املتحدة ،وال سيما
الصني إنشاء دولة فلسطني املستقلة وذات السيادة الكاملة جملس األمن فيما يتعلق باملسألة السورية.
على أساس حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد أيدت الصني دائما دور األمم املتحدة يف القيام
وتود الصني أن ترى فلسطني وإسرائيل ومها تتمتعان بدور طليعي يف املسألة السورية .فقد رحبنا مؤخرا باملبعوث
بالسالم واألمن املشتركني .والصني منفتحة حنو مجيع املبادرات اخلاص دي ميستورا يف الصني وشجعناه على مواصلة القيام
30/86

1522880

23/07/2015

ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

بدور نشط يف البحث عن تسوية سياسية للمسألة السورية.
وستواصل الصني القيام بدور فاعل وبنّاء يف سبيل التوصل إىل
تسوية شاملة وعادلة ومناسبة للمسألة السورية.
السيد الرو (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أيضا أن
أشكر املنسق اخلاص مالدينوف على إحاطته اإلعالمية وأن أشيد
به على قيادته الفعالة .نغتنم هذه الفرصة لنؤكد له دعمنا الكامل.
تشعر نيجرييا بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم يف عملية السالم
يف الشرق األوسط .فالوضع الراهن ال يوفر حال مستداما
للقضية الفلسطينية .من الالزم بذل جهد حقيقي من اجلانبني
اإلسرائيلي والفلسطيين للعودة إىل عملية السالم .وحنض
القيادة يف كال اجلانبني على اختاذ اخلطوات الالزمة إلحالل
السالم الدائم .وهنيب بالدول اليت هلا تأثري على األطراف أن
تشجعها على العودة إىل احلوار على أساس قرارات جملس
األمن ذات الصلة ،ومرجعيات مدريد ،ومبادرة السالم العربية
وخارطة الطريق اليت وضعتها املجموعة الرباعية ،واالتفاقات
القائمة فيما بينها.
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امللح ،أن جتد األطراف تقاربا يف اآلراء للتمكني من استئناف
املفاوضات .ونشجع املبعوث اخلاص دي ميستورا على أال
عدم اإلبطاء يف جهوده ،ونؤكد له دعمنا املستمر .ما برح
موقفنا ثابتا ومل يتغري ،أي أنه ما من حل عسكري للصراع يف
سوريا .وما من حل يفضي إىل إحالل السالم الدائم يف البلد
إال احلل القائم على التفاوض.
أما فيما يتعلق باحلالة يف اليمن ،فتحض نيجرييا على
الوقف التام لألعمال القتالية اليت تركت آالف املدنيني قتلى،
وجرحى ومشردين .إن التوصل إىل وقف دائم إلطالق النار
ميثل خطوة أوىل الزمة صوب حتسني احلالة اإلنسانية يف
البلد .كذلك فإن وقف إطالق النار يعزز فرص املضي قدما
بعملية السالم .ونشجع الطرفني على التعاون تعاونا كامال مع
املبعوث اخلاص ولد الشيخ أمحد يف جهوده الرامية إىل إجياد
حل دائم للزناع يف البلد .ونؤكد من جديد تأييدنا للتوصل إىل
حل سياسي على أساس مبادرة جملس التعاون اخلليجي وآلية
تنفيذها ،ونتائج مؤمتر احلوار الوطين الشامل ،وقرارات جملس
األمن ذات الصلة.

ونؤكد من جديد تأييدنا القاطع للحل القائم على وجود
دولتني ،إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم
وأمن .وترحب نيجرييا باجتماع مبعوثي اللجنة الرباعية
املعنية بالشرق األوسط الذي انعقد يف القاهرة يف أواخر شهر
حزيران/يونيه ،حيث حبث فيه املبعوثون إحياء املفاوضات
وحتقيق احلل املرتكز على وجود دولتني .ونتطلع إىل التوصل
يؤيد وفدي البيان الذي سيُديل به ممثل مجهورية إيران
إىل نتائج إجيابية من خالل تواصل املجموعة الرباعية مع الدول
العربية .فمشاركة الدول العربية أمر حيوي يف عملية السعي اإلسالمية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
إن األحوال اليت تتسم بعدم االستقرار السياسي يف الشرق
إىل إحالل السالم الدائم يف الشرق األوسط.
أما فيما يتعلق بالصراع يف سوريا ،فيسر نيجرييا أن األوسط تبعث على اجلزع جراء ارتفاع مستوى العنف الذي
تالحظ اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا املبعوث اخلاص دي مستورا يعصف باملنطقة .وإن األعمال اليت تقوم هبا املنظمات اإلرهابية
يف عقد مناقشات مع األطراف املتحاربة .ونشيد باملبعوث تأخذ دورا أكثر أمهية من أي وقت على اإلطالق .فالتدخالت
اخلاص لعمله الدؤوب وصربه ومثابرته .من املهم ،بل من األجنبية ،والغزو العسكري ،والتدخل يف الشؤون الداخلية
السيد رامرييز كارينيو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :نرحب بوزير خارجية نيوزيلندا ،السيد
ماكويل ،ونشكره على ترؤس هذه املناقشة اهلامة .نعرب عن
الشكر أيضا للسيد نيكوالي مالدينوف على إحاطته اإلعالمية
ونتمىن له التوفيق يف مهمته الصعبة.
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للدول كلها ما انفكت تقدح زناد الصراعات واحلروب اليت
أدت إىل زعزعة االستقرار السياسي يف املنطقة وإىل اهنيار
الدولة واملؤسسات يف العديد من البلدان اليت تستبد هبا
الصراعات .فهذا االهنيار املؤسسي وعدم االستقرار السياسي
هيأ الظروف للجماعات اإلرهابية لشن هجماهتا ،حيث تنشر
أيديولوجياهتا املتطرفة واملتعصبة وختضع شعوب املنطقة إىل
عنف ووحشية غري مقبولني ،ومتثل ذلك يف اندفاعها لفرض
رأيها على اآلخرين على الصعيد العاملي.
من بني املشاكل األساسية للصراع أن عدم االستقرار
السياسي يف الشرق األوسط حيفز عليه تضارب املصاحل
والرؤى اجلغرافية السياسية اليت بغية حتقيق أهداف سياسية أو
عسكرية تعمل على متويل ودعم األعمال العسكرية جلماعات
مسلحة من غري الدول تتحول يف هناية املطاف إىل مجاعات
إرهابية .إن شعوب الشرق األوسط ال تزال تتحمل التكلفة
الباهظة يف األرواح البشرية واملعاناة نتيجة تضارب املصاحل
الرئيسية لسماسرة القوى الكربى اليت تتعامل عسكريا يف
الشرق األوسط كما لو كانت رقعة واسعة للعبة الشطرنج.

23/07/2015

قبل عام مضى ،وقع قطاع غزة وسكانه ضحايا للهجوم
العسكري اإلسرائيلي غري املتناسب والوحشي املعروف باسم
عملية اجلرف الصامد .قصفت إسرائل خالل محلة اإلثنني
واخلمسني يومًا سكان غزة على حنو عشوائي ودمرت منشآهتا
ومرافقها املدنية مبا يف ذلك املدارس واملستشفيات .وقتل
نتيجة لذلك العدوان العسكري  2 220شخصا ،من بينهم
 551من األطفال ،وأصيب أكثر من  11 000جبروح ودمر
 12 600مزنل.
تدعو فزنويال إىل تقدمي املسؤولني عن جرائم احلرب تلك
إىل العدالة حىت تتم حماسبتهم على أعماهلم اإلجرامية .وقد
كرست السلطة القائمة باالحتالل ،إضافة إىل التدمري املتواصل
للبىن األساسية املدنية واملنازل الفلسطينية ،جهودها ملهامجة
مستقبل اجليل الفلسطيين اجلديد .،يتعرض األطفال والشباب
يف األراضي املحتلة ألعمال عنف مستمرة .فهم حيتجزون من
قبل القوات العسكرية اإلسرائيلية ويسجنون بصفة مستمرة ال
لشيئ إال ألهنم فلسطينيون .تظهر اإلجراءات اإلسرائيلية مرة
أخرى ازدراءها حلقوق اإلنسان ،وكيف أهنا تستخدم العنف
كسياسة للحفاظ على وجودها االستعماري.

يف ظل هذا املناخ من عدم االستقرار السياسي والتوتر
احلايل ،تصبح حالة الشعب الفلسطيين والزناع الذي طال أمده
فالوقت مهم بالنسبة للسلطة القائمة باالحتالل .الوقت
مسألة هامة من الناحية األساسية .فال بد من حسم هذا الزناع يسمح هلا مبواصلة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على جتاهل
للبدء بعملية سياسية شاملة تؤدي يف هناية األمر إىل إحالل حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعب الفلسطيين .فهدفها النهائي
السالم الدائم يف املنطقة.
يتمثل يف االستيالء على كامل األراضي الفلسطينية وطرد
قبل أكثر من نصف قرن ،وبدعم من الدول االستعمارية من ال يزال يعيش فيها .وتقوم بذلك من خالل سياستها
يف ذلك الوقت ،بدأ هنب األراضي اليت كان يقطنها الشعب االستيطانية املمنهجة .استمرت هذه احلالة منذ نكبة عام
الفلسطيين لقرون .ومنذ ذلك احلني ما برحت الدولة القائمة  1948إىل يومنا هذا.
باالحتالل ،أي إسرائيل ،تتحرك قدما يف عملية سادرة من
واملشكلة األساسية هي أن إسرائيل ،ألهنا تتمتع بالدعم
استعمار األراضي ،وتفعل ذلك على خلفية تقاعس املجتمع
الدويل ،وبانتهاك صارخ للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ،السياسي والعسكري من مراكز القوى الكربى ،تشعر بأن
مكن الفلسطينيني من التمتع لديها ما يكفي من القوة لتقويض مجيع املحاوالت الرامية إىل
واحلق يف تقرير املصري الذي يُ ِ
التوصل إىل حل تفاوضي للزناع .وتشعر باستمرار أنه ميكنها
بدولة مستقلة داخل حدود عام  1967املعترف هبا دوليا.
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جتاهل القرارات واملناشدات والنداءات العاجلة الصادرة من
جملس األمن ،ومن اجلمعية العامة .فالسلطة القائمة باالحتالل
تقاطع كل مبادرة سالم تطرح حتت محاية ذلك الدعم .وذلك
يغرق الشعب الفلسطيين يف حالة من التوتر واليأس ،قد تؤدي
يف أي حلظة إىل تصعيد عسكري هلذا الصراع .ويبدو أن
إسرائيل حتاول باستمرار توليد الصراعات العسكرية من أجل
مواصلة اكتساب مزيد من األراضي من خالل استخدام القوة.

حنن ملتزمون بقضية السالم يف الشرق األوسط .ويف هذا
الصدد ،نؤيد مجيع املبادرات اليت تساعد الشعب الفلسطيين
يف ممارسة حقه يف تقرير املصري .وتؤكد فزنويال من جديد أن
مبادرة السالم العربية وخريطة الطريق اليت وضعتها املجموعة
الرباعية واإلعالن الذي قدمته فرنسا لترويج ملشروع قرار ميهد
الطريق ملفاوضات سالم وإهناء االحتالل  -مجيعا هلا قاسم
مشترك ،أال وهو ،التوصل إىل حل هنائي للصراع.

يدعو بلدنا إىل الوقف الفوري لسياسة االستيطان ،اليت
يقع الشعب الفلسطيين ضحية هلا .وجيب أن تتوقف سياسة
هدم منازل الفلسطينيني وبناء املستوطنات اإلسرائيلية يف
األراضي املحتلة ،يف انتهاكلجميع النصوص القانونية الدولية.
ويف هذا الصدد ،ندعو املجتمع الدويل حلث إسرائيل على
وقف هذه املمارسة .وندعو أيضا إىل إهناء عمليات طرد
الفلسطينيني واستعمار األراضي الفلسطينية.

الواقع الراهن غري مقبول باملرة .فإسرائيل تواصل
استخدام القوة بدون متييز ضد شعب جرى جتاهله والتخلي
عنه متاما فيما يتعلق بنضاله من أجل التمتع حبقوقه .حلل القضية
الفلسطينية أمهية حيوية يف هذه األوقات من أجل ضمان أن
ال يترسخ التطرف العنيف ،على سبيل املثال أنشطة تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام والقاعدة وجبهة النصرة،
من بني تنظيمات أخرى ،يف األراضي الفلسطينية .فذلك لن
يؤدي إال إىل تفاقم حالة ملؤها الصراعات قائمة بالفعل يف
الشرق األوسط.

مل يربح جملس األمن يتداول بشأن قضية فلسطني منذ
أكثر من  50عاما ،ومع ذلك مل نتمكن حىت اآلن من وضع
حد للحالة غري القانونية السائدة هناك .وحنن نتساءل إىل مىت
سيستمر جملس األمن يف الفشل يف االتفاق على إجراءات
حامسة للدفاع عن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين يف
أراضيه .لقد حان الوقت لكي يتخذ جملس األمن موقفًا
حازمًا تأييدًا للسالم والعدالة واألمل لشعب يرنو إىل حل
دائم وشامل ،إىل حل يعترف بدولتني :دولة إسرائيل ودولة
فلسطني.

تفرض الذكرى السبعني لألمم املتحدة علينا التزامًا
أخالقيًا وسياسيًا بأن نضاعف جهودنا إلهناء االستعمار
واالحتالل األجنيب الذي ظل الشعب الفلسطيين ضحية له .فقد
طرد من أراضيه بشكل غري قانوين .وندعو إىل إدراج فلسطني
كعضو كامل العضوية يف األمم املتحدة .من شأن توصية من
جملس األمن إىل اجلمعية العامة بإدراج فلسطني كعضو كامل
العضوية يف األمم املتحدة أن يبعث بإشارة إجيابية .إنه سيمثل
ال ميكن جتنب هذا املوضوع أو التهرب منه .وجملس التزام املنظمة حبل األزمة اإلسرائيلية  -الفلسطينية على أساس
األمن هو املنرب الطبيعي للمناقشة والتوصل إىل حل لتلك احلل القائم على وجود دولتني.
فقد كان ملوقف إسرائيل املتعنت واإلجراءات اليت تتخذها
املسائل .وحنن نؤيد إجراءات السلطات الفلسطينية لتأكيد
سيادهتا .وتأييد فلسطني لصكوك قانونية خمتلفة يف ميدان من وراء املجتمع الدويل أثر سليب على املنطقة ،كما يتضح
حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي ،مثل نظام روما األساسي ،يف فلسطني ولبنان ومرتفعات اجلوالن .ويف هذا الصدد ،تدين
فزنويال اإلجراءات اليت تنتهك سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية،
برهان ملموس على التزامها باحترام القانون الدويل.
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إننا نشعر بالقلق إزاء تصرفات بعض األطراف وقراراهتا
اليت قد توحي بالتراجع وتعيق استئناف املفاوضات .ونالحظ
مع القلق سياسة توسيع املستوطنات ،ألن عملية السالم غري
قابلة للحياة يف ظل استمرار سياسة احتالل األراضي تلك .وال
بد أيضًا من إهناء احلصار االقتصادي املفروض على قطاع غزة.

ومتثل انتهاكا للقرار  )2006( 1701ومقاصد ومبادئ ميثاق
األمم املتحدة .وندعو إسرائيل إىل إهناء تلك املمارسات غري
القانونية .وعالوة على ذلك ،ندين التدابري اليت اختذهتا إسرائيل
يف اجلوالن السوري .فقد كان القصد من هذه التدابري تغيري
الوضع القانوين والدميغرايف واملادي هلذا اإلقليم .ومرة أخرى،
ندعو إسرائيل إىل االنسحاب من اجلوالن السوري املحتل،
إن احلل القائم على دولتني هو البديل الوحيد الذي
وفقا للقانون الدويل.
يكفل ضمانات للطرفني .وال ميكن أن تستمر عملية تفاوضية
ويف اخلتام ،قبل بضعة أيام اعتمد املجلس باإلمجاع قرارًا ال تعترف برغبة فلسطني يف ممارسة حقها يف تقرير املصري أو
يدعم االتفاق الذي مت التوصل إليه بني جمموعة  1+5وإيران تكفل إلسرائيل الضمانات اليت حتتاجها لضمان وجودها .ويف
بشأن برنامج إيران النووي .ونشيد خملصني بالبلدان املشاركة إطار التزامنا حبوار شامل ودميقراطي ،سندعم املبادرات اليت
يف هذا االتفاق ،إذ أنه ميثل انتصارا للدبلوماسية والسالم على ميكن أن متهد لعملية سالم على أساس معايري واضحة وضمن
احلرب والتعصب .وهنيب بأعضاء املجلس ضمان أن يسود إطار زمين حمدد.
ذات التقدير السياسي وذات النهج املتعقل يف حل الصراعات
وفيما يتعلق بلبنان ،فإننا نقر باجلهود اليت تبذهلا السلطات
يف الشرق األوسط .لقد دمرت تلك الصراعات حياة مئات
اآلالف .جيب علينا العمل بشكل مكثف من أجل تعزيز اللبنانية الستضافة الالجئني السوريني ومكافحة اإلرهاب
السالم وكفالة احلد من الكراهية واحلروب يف العامل .علينا وتعزيز مؤسسات الدولة .ونأمل أن يتمكن القادة السياسيني
أن نعمل من أجل السالم للشعب السوري والشعب العراقي يف البلد من إهناء الوضع احلايل للرئاسة الشاغرة.
والشعب اللبناين والشعب اليمين .جيب أن نعمل من أجل
أما فيما يتعلق بسوريا ،فإننا ندين التجاوز املستمر للقانون
السالم وإجياد حل عادل للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين
اإلنساين الدويل واالنتهاكات والتجاوزات حلقوق اإلنسان
السيد باروس ميليت (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :أوال ،اليت ترتكبها كل أطراف الزناع ،ونؤكد من جديد على أمهية
املساءلة .وشيلي تؤيد نداءات األمني العام لكفالة الوصول
أود أن أرحب بوزير خارجية لنيوزيلندا.
وحنن ممتنون أيضا لإلحاطة اليت قدمها السيد نيكوالي اإلنساين ،األمر الذي يسمح بوصول املساعدة ،خصوصًا ،إىل
سكان املناطق اليت يصعب الوصول إليها .وتتطلب تلك اجلهود
مالدينوف ،املمثل الشخصي لألمني العام.
تعاون مجيع األطراف املعنية ،وهو أمر حيوي لتهيئة الظروف
ال بد من نقض الوضع الراهن .وتنشيط املفاوضات ميثل
اليت تسمح للشعب السوري بأن يعيش بكرامة وسالم .ومع
حتديًا ال مفر منه ،وتقع على عاتق املجلس مسؤولية اإلسهام يف
ذلك .وإعادة فتح األبواب للحوار من األمور امللحة ،ونعتقد ذلك ،فإننا ندرك أن احلل السياسي وحده الذي ميكن أن يضع
أنه ميكن للمجلس هتيئة الظروف املؤاتية لذلك من خالل حدًا لألزمة اإلنسانية واألمنية يف سوريا ،وبالتايل فإننا نترقب
التشجيع على مفاوضات فعالة من شأهنا أن تساعد األطراف بفارغ الصرب التقرير الذي سيقدمه املبعوث اخلاص ستيفان دي
يف التوصل إىل حل سلمي .وهذا اجلهد يتطلب التزامًا مجاعيًا مستورا إىل جملس األمن خالل األيام القليلة القادمة.
ميكن من إرساء أواصر الثقة والقضاء على دورات العنف.
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السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :مع ختفيف القيود املفروضة على الصيد والكهرباء ومعاجلة
أود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة املياه املستعملة.
املفتوحة ،وأرحب حبضور السيد نيكوالي مالدينوف وبإحاطته
ال بد أن يعمل اجلانبان .وندعو السلطة الفلسطينية بقيادة
الثاقبة .توقيت عقد هذه املناقشة املفتوحة ،بعد عام من الزناع يف الرئيس حممود عباس إىل اختاذ خطوات ملموسة للعودة إىل
غزة ،مناسب لألسف .فاليوم ميثل حلظة مهمة لتذكر كل أولئك غزة .وحنثه على حتقيق املصاحلة وعلى أن يدلل بوضوح على
الذين فقدوا أرواحهم ،وجتديد التزامنا ببذل كل ما يف وسعنا أنه زعيم لكل الشعب الفلسطيين.
ملنع مزيد من العنف وتوسيع نطاق ذلك االلتزام إىل ما وراء غزة
واملجتمع الدويل له دور حيوي أيضًا .ال بد لنا مجيعًا
ليشمل سوريا وأماكن أخرى يف منطقة الشرق األوسط.
أن حنث املاحنني على الوفاء بتعهداهتم املالية من أجل مساعدة
كما مسعنا يف االجتماع املؤثر املعقود بصيغة آريا يف جهود إعادة اإلعمار يف غزة دون تأخري .فمن بني كل
أوائل هذا األسبوع ،ما زالت العواقب املؤملة للقتال يف غزة التعهدات الدولية املقطوعة يف القاهرة ،مت الوفاء مبا نسبته 27
قائمة حىت يومنا هذا .ومن الواضح بصورة متزايدة أن مثة يف املائة منها فحسب حىت اآلن .واململكة املتحدة تقوم بدورها.
حاجة للقيام بعمل عاجل للحفاظ على حل الدولتني وختفيف فنحن ندعم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
وطأة االحتالل .ووزير اخلارجية الربيطاين قد ملس ذلك الفلسطينيني يف الشرق األدىن يف عملها احليوي األمهية ،ونؤيد
بشكل مباشر خالل زيارته األخرية .وحتسني األوضاع يف غزة نداءات السيد مالدينوف املوجهة للماحنني للوفاء بوعودهم.
والضفة الغربية خطوة أوىل حيوية.
ومنذ الصيف املاضي ،غدونا من أكرب املاحنني لغزة ،حيث نوفر
إن اخلطط اإلسرائيلية األخرية لبناء أكثر من  900وحدة أكثر من  26مليون دوالر كمساعدة يف حاالت الطوارئ،
سكنية استيطانية جديدة يف الضفة الغربية تتناقض بشكل وتعهدنا بتقدمي  31مليون دوالر كمساعدة إضافية يف مؤمتر
واضح مع هدف السالم ،وكذلك خطط طرد الفلسطينيني من إعادة اإلعمار يف القاهرة.
قرية سوسيا .ويسرنا أن إسرائيل قد اختذت بعض اخلطوات
جيب أن نعمل معًا جبد أكثر من أي وقت مضى لتهيئة
لتخفيف القيود يف غزة ،إال أن زيادة الصادرات ومضاعفة الظروف املؤاتية على أرض الواقع للعودة إىل مفاوضات ذات
إمدادات املياه أمر غري ٍ
كاف .فال يزال الوضع اإلنساين غري جدوى .بذلك ،ميكن أن حنقق حتسينات حقيقية لصاحل أولئك
مقبول .وأكثر من  100 000شخص ما زالوا مشردين .الذين طال أمد معاناهتم على كل من اجلانبني .وجيب أن يكون
وانقطاع التيار الكهربائي يستمر ملدة تصل إىل  12ساعة املجلس مستعدًا للقيام بدوره عندما تتهيأ تلك الظروف.
يوميًا ،وما زال  120 000شخص بدون إمدادات املياه.
ونفس ذلك النهج مطلوب بشدة يف سوريا .ولفترة
ينبغي أن نرى تقدمًا سريعًا يف حتسني ظروف املعيشة طالت أكثر من الالزم ،نستمع إىل إحاطات عن االستخدام
ونوعية احلياة واآلفاق االقتصادية يف غزة .وينبغي ختفيف العشوائي للرباميل املتفجرة من جانب نظام األسد .واإلحاطة
القيود على تنقل السكان بني غزة أو الضفة الغربية وإسرائيل .اإلعالمية األخرية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أوضحت
كما ينبغي السماح بزيادة الصادرات من غزة إىل مستويات أن اهلجمات على املستشفيات ال تزال شائعة .تلك مسألة
عام  .2007وإمدادات املياه ينبغي أن تضاعف مرة أخرى ،وحشية وغري مقبولة .ولفترة طال أمدها ،مسعنا تقارير مؤسفة
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عن استخدام األسلحة الكيميائية .وسوف تتاح الفرصة
للمجلس عما قريب لتوجيه رسالة واضحة إىل األسد بشأن
تلك املسألة ،وحيدوين اآلمل يف أن يؤيد كل األعضاء مشروع
القرار بشأن آلية التحقيق املشتركة لدى تقدميه للمجلس.

23/07/2015

على القرار  ،)2015( 2231بشأن الربنامج النووي اإليراين،
لينهي بذلك أكثر من عقد من املفاوضات .وهو أمر جيد
للمنطقة وللمجتمع الدويل .ونأمل ونتوقع أن يبشر االتفاق
حبقبة جديدة من املشاركة اإليرانية اإلجيابية يف املنطقة .ويف
التوصل إىل ذلك االتفاق ،أظهرت الدول اخلمس الدائمة
العضوية يف املجلس ،جنبًا إىل جنب مع زمالئنا يف أملانيا
واالحتاد األورويب ،وحدة اهلدف اليت نفتقر إليها أحيانًا،
لألسف ،يف عمل املجلس األخرى بشأن الشرق األوسط .إن
روح التعاون والعزم هذه هي ما حنتاج إىل تسخريه يف عملنا
بشأن عملية السالم يف الشرق األوسط وسوريا .لقد رأينا
مغبة تقاعسنا عن القيام بذلك لفترة طالت أكثر من الالزم.

وقد بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه
ال ميكن أن يكون هناك انتصار عسكري يف سوريا؛ فاحلل
السياسي وحده ميكن أن يوقف سفك الدماء .وإنين أتطلع إىل
اإلحاطة اإلعالمية اليت سيقدمها املبعوث اخلاص ستيفان دي
مستورا يف األسبوع املقبل .فمن األمهية مبكان أن نضاعف
دعمنا للجهود اليت يبذهلا لتحقيق انتقال سياسي شامل تفعي ً
ال
لبيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق) .وحكومة تعمل باسم
السيد لوكاس (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية) :نود بداية،
مجيع السوريني ،حكومة قوية مبا يكفي لدحر خطر التطرف،
أن نرحب ترحيبا حارا بكم ،سيدي ،ونتوجه إليكم بالشكر
هو أمر طال انتظاره.
وتبعات عدم التعامل مع األزمة يف سوريا ميكن رؤيتها أيضا على ترؤس هذه املناقشة.ونشكر أيضا السيد مالدينوف
يف املخيمات عرب البلدان املجاورة .ماليني السوريني يعولون على إحاطته اإلعالمية الوافية ،ونعرب عن دعمنا لعمله.
ونؤيد البيان الذي سيديل به املمثل الدائم إليران باسم
اآلن على سخاء األردن ولبنان وتركيا واملجتمع الدويل .لبنان
يستضيف قرابة  1.2مليون الجئ سوري ،ما أدى إىل زيادة عدد حركة بلدان عدم االحنياز.
سكانه بنحو الربع .جيب أن ندرك كثافة الضغوط الناشئة عن
إننا نشعر خبيبة األمل إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر يف
ذلك وأن نساعد على ختفيفها .واململكة املتحدة قدمت  296تسوية الزناعات اليت تلحق الضرر بالشرق األوسط.وعلى الرغم
مليون دوالر دعمًا للبنان .إننا حندث فرقًا حقيقيًا من خالل توفري من استمرار تدهور احلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
الغذاء واملأوى واملساعدات الطبية ألضعف الفئات بني الالجئني يف مجيع أحناء املنطقة ،ال يزال جملس األمن عاجزا عن توحيد
ويف املجتمعات املضيفة .ولكن يقلقنا أن خطة االستجابة لألزمة صفوفه يف جبهة واحدة للتصدي هلذه املسائل.وال ريب أن جملس
اللبنانية ال تزال تعاين من نقص التمويل بشدة .علينا مجيعًا أن األمن قد حقق إمجاعا يف تأييد االتفاق الذي أبرمه األعضاء
نعمل مع اجلهات املاحنة ،وخاصة يف منطقة اخلليج ،للمساعدة الدائمون وأملانيا واالحتاد األورويب مع مجهورية إيران اإلسالمية،
يف تلبية االحتياجات األساسية للمجتمعات املضيفة والالجئني .وهو إجناز دبلوماسي باهر ،خاصة إذا أخذنا يف االعتبار أن
ومن األمهية مبكان أن تنتخب احلكومة اللبنانية رئيسًا دون مزيد للدبلوماسية يف الشرق األوسط سجال حافال من اهلزائم على
مدى السنوات العشرين املاضية أو رمبا أكثر من ذلك.وكما
من التأخري ،حىت يتسىن تلبية احتياجات كل الشعب اللبناين.
ذكرنا (انظر  )S/PV.7488يف النقاش الذي أعقب اعتماد القرار
وأود أن أختتم بياين كما بدأت ،بالتشديد على حسن
 )2015( 2231فإن أقصى توقعاتنا هي أن يسفر االتفاق املربم
توقيت هذه املناقشة .ففي يوم االثنني ،وافق املجلس باإلمجاع بشأن برنامج إيران النووي عن إجياد وسيلة للتغيري عن طريق
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خلق ديناميات جديدة يف املنطقة بأسرها وإهناء ظروف التوتر
احلاد من جراء اإلرهاب والطائفية والتعصب واالضطهاد.
لقد حان الوقت ألن ميارس األعضاء الدائمون يف جملس
األمن نفوذهم وامتيازاهتم بوصفهم قوى عظمى على النحو
املنوط هبم يف ميثاق األمم املتحدة ،وأن يستفيدوا متاما من
الزخم السياسي واملعنوي الناشئ عن االتفاق املربم مع إيران،
عن طريق الوصول بعزم إىل القوى اإلقليمية األخرى فضال
عن البلدان يف منطقة الشرق األوسط ،هبدف التصدي حلروب
الوكالة وإجياد حل لألزمات اخلطرية اليت تؤثر سلبا على
املنطقة وهي حتديدا :مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام وما ينتسب إليها من مجاعات إرهابية أخرى ،وإجياد
حل للحرب السورية وللزناع يف اليمن ،وقضية فلسطني،
والزنعة الطائفية املتطرفة بني طائفيت السنة والشيعة يف املنطقة.

S/PV.7490

صعيد املجتمع الدويل بأسره  -على أنه ينبغي أن يستند التوصل
إىل حل سلمي ودائم للزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين إىل حل
الدولتني ،دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية ضمن حدود عام
 ،1967تعيشان جنبا إىل جنب يف عالقات من حسن اجلوار
ويف أمن وسالم ،بوصفه اخليار الوحيد القابل لالستمرار
وللتسوية السلمية الشاملة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.

وينبغي أن تلتزم الدول العظمى والدول الدائمة العضوية
يف جملس األمن مبمارسة نفوذها القيادي عن طريق دفع
األطراف يف الزناع ،بل دفع املجتمع الدويل بأسره حنو تأييد
إجياد حل لقضية فلسطني استنادا إىل قرار موحد ،فضال عن
مبادرة السالم العربية واتفاقات أوسلو.ونرى أن لألعضاء
الدائمني ،الذين ُمنحت هلم امتيازات خاصة يف جملس األمن
وفقا مليثاق األمم املتحدة ،حقا غري قابل للتصرف يف القيام
متارس تلك االمتيازات ملجرد
بذلك.ونرى أيضا أنه ينبغي أال َ
العر َضية ،بل ينبغي
وال يزال عدم التوافق يف اآلراء بني أعضاء املجلس يسم خدمة املصاحل الوطنية أو إلقامة التحالفات َ
مجيع األزمات يف الشرق األوسط ويضعف قدرة املجلس استخدامها بدال من ذلك لتعزيز السالم واألمن ،ويف هذه
على إجياد حلول للمشاكل الدولية املعقدة ،ما يقوض احلالة ،لإلسهام بطريقة فعالة يف حل قضية فلسطني.
مصداقيته بوصفه اجلهاز الرئيسي املسؤول عن صون السلم
لقد انقضى أكثر من  20عاما على اقتراب اإلسرائيليني
واألمن الدوليني.وإن هلذه احلالة عواقب قامتة ،بالنظر إىل
والفلسطينيني من التوصل إىل تسوية سالم شاملة عرب تقدمي
انتشار اجلماعات املسلحة واملنظمات اإلرهابية يف مجيع أحناء التنازالت وإبداء اإلرادة السياسية على حنو متبادل ،ما ّ
ميكن
املنطقة وشنها اهلجمات املميتة على املدنيني واألقليات الدينية
كال الشعبني من العيش معا يف حرية وسالم وأمن.ويف ظل
والعرقية ،وتدمري التراث الثقايف وارتكاب أبشع انتهاكات
الظروف احلالية ،فإننا مقتنعون بأن بوسع جملس األمن فحسب
حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
 شريطة توحيد صفوفه  -أن يضطلع بدور الوسيط الزنيه،وال يزال الزناع بني إسرائيل وفلسطني دون حل نتيجة ويوفر الضمانات السياسية واألمنية لكال الطرفني ،ويعمل على
لعدم متكن الطرفني  -بالرغم من مساعدة املجتمع الدويل  -من إشراك املجتمع الدويل وبلدان املنطقة يف إجياد احلل ،ويضطلع
تفكيك تلك العوامل املتشابكة اليت حتول دون وصول الشعبني بدور قيادي يف وضع اإلسرائيليني والفلسطينيني على املسار
إىل بعضهما بعضا وبدء حقبة جديدة يف العالقات بينهما.ومن الصحيح ،فضال عن اإلسهام بطريقة حامسة يف حتقيق السالم.
الواضح أن الرأي العام العاملي قد أعرب عن خيبة األمل إزاء
السيد باوبليس (ليتوانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
تردد جملس األمن وافتقاره إىل اهلدف فيما يتعلق هبذه املسألة
املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط ،السيد
احلساسة للغاية على مدى السنوات.ومع ذلك ،فقد كان هناك
نيكوالي مالدينوف على إحاطته اإلعالمية.
توافق يف اآلراء لبعض الوقت  -يف إطار جملس األمن وعلى
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يؤيد وفد بلدي البيان الذي سيدلَى به باسم االحتاد
األورويب يف وقت الحق اليوم.
إن الرؤية الطاحمة إىل بناء الشرق األوسط منطقة دميقراطية
قوية مزدهرة مل تتحقق بعد ،وإن التطرف وتفشي اإلرهاب
وانتشار األسلحة وتراجع االقتصادات وتشريد السكان من
ديارهم ،كلها أسباب توجب املجتمع الدويل بالبحث عن
سبل عاجلة إلهناء الزناعات يف املنطقة.
وال تزال احلالة يف األراضي الفلسطينية تثري شعورنا بالقلق
البالغ إزاءها.وال سبيل يذكر لألمل بالنظر إىل احلالة امللموسة
يف امليدان.فما تزال اهلجمات الصاروخية اليت شنتها اجلماعات
املقاتلة مؤخرا تزيد املأزق احلايل وجتعل احلالة أكثر اضطرابا،
ما يزيد من خطر التصعيد.ويف الوقت نفسه يقوض استمرار
سياسات التوسع االستيطاين آفاق التوصل إىل حل الدولتني
القابل للبقاء ،ويدفع كال الطرفني أكثر حنو حلقة من العنف
وانعدام الثقة املتبادلني.
وما تزال غزة حباجة إىل إعادة تعمري وتنمية حقيقيتني.
وللمرة األوىل ،أصبحت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن على وشك اإلفالس
ويف مواجهة حتديات متزايدة.وهناك هتديدات متزايدة من
جراء تنامي التطرف يف قطاع غزة.غري أن من شأن حتسني
الظروف اإلنسانية واالقتصادية يف غزة أن يكون عامال أساسيا
يف توسيع آفاق السالم نفسه.
ونرحب باخلطوات اليت اختذهتا إسرائيل مؤخرا لتخفيف
القيود املفروضة على غزة.غري أن من الضروري رفع احلصار
املفروض فورا ودون شروط ،فضال عن السماح بالتدفق احلر
لألشخاص والسلع ،يف ذات الوقت الذي يستمر فيه التصدي
للشواغل األمنية املشروعة إلسرائيل ،لضمان وصول اإلغاثة
وحتقيق اإلنعاش فعليا.
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وندعو إسرائيل إىل متكني أعمال البناء وجهود التنمية
االجتماعية  -االقتصادية يف املنطقة الفلسطينية جيم على وجه
السرعة .وندعو السلطات اإلسرائيلية أيضا إىل وقف اخلطط
الرامية إىل النقل القسري للسكان الفلسطينيني وهدم منازهلم.
وحنث فلسطني وإسرائيل أيضا على بذل اجلهود لتحسني
الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية اليت يعيش فيها
الشعب الفلسطيين.ومن شأن هذه اإلجراءات أن تؤدي إىل
تعزيز رخاء وأمن اإلسرائيليني والفلسطينيني على حد سواء.
ونتطلع إىل مشاركة الواليات املتحدة يف عملية السالم
بعزم متجدد ،ويف تعاون فعال من قبل االحتاد األورويب وجامعة
الدول العربية واملجموعة الرباعية ،فضال عن اجلهات الفاعلة
اإلقليمية.وال سبيل آخر حنو احلل سوى االستئناف الفوري
ملفاوضات السالم بغية التوصل إىل تسوية سياسية هنائية على
أساس قرارات جملس األمن ذات الصلة ومبادئ مدريد ،مبا يف
ذلك مبدأ األرض مقابل السالم ،وخريطة الطريق ،ومبادرة
السالم العربية ،ما يؤدي إىل وجود دولتني دميقراطيتني تتمتعان
بالسيادة وتعيشان جنبا إىل جنب يف حدود كلتيهما.
لقد أصبحت سوريا أسوأ أزمة إنسانية ،عالوة على اهنيار
الدولة فيها .فقد قتل ما يناهز ربع املليون من السوريني ،يف
حني ُش ّرد ما يزيد على نصف عدد السكان.وتسود هناك
ممارسات اإلفالت من العقاب ،يف حني تنعدم إجراءات العدالة
واملساءلة ،وتدور العملية السياسية يف حلقة مفرغة.
حتمل مسؤوليتها عن
وأخفقت احلكومة السورية يف ّ
محاية شعبها .وما فتئت ترتكب اجلرائم ضد شعبها بالذات.
تتحول بسرعة إىل واقع يومي .وهي
واهلجمات بغاز الكلور ّ
مستمرة أل ّن اجلناة يفلتون دائمًا من العدالة .ولن ننجح يف
ّ
إيقافها إال بتحميل املسؤولية ألفراد وكيانات وحكومات هم
املسؤولون عن اهلجمات باألسلحة الكيميائية .وجيب على
املجلس أن يتخذ إجراءات يف هذا الصدد.
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وقد اختذ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خطوات وأود أيضًا أن أعرب عن تقديرنا العميق للسيد مالدينوف
للتخفيف من معاناة السكان ،ولكن العقبات أمام املعونة على إحاطته اإلعالمية الواقعية.
اإلنسانية واملساعدة الطبية كثرية جدًا .وال أثر يف األفق ألي
جنتمع اليوم فيما يواجه الشرق األوسط حتديات جديدة،
تقدم حمرز يف املساءلة عن اجلرائم املروعة .وعلى املجتمع ولكن الشرق األوسط ال يزال يئن عذابا حتت االحتالل
الدويل االرتقاء إىل مستوى مسؤوليته عن احلماية .واحلل اإلسرائيلي .فقبل عام ،شنت إسرائيل عمليتها العسكرية ضد
السياسي هو السبيل الوحيد إىل األمام ،وحنن نتطلع إىل املدنيني الفلسطينيني يف غزة  51 -يومًا من الغارات اإلسرائيلية
االحاطة االعالمية اليت سيقدمها ستافان دي ميستورا إىل املتواصلة ،وأعمال القتل ،والتدمري الواسع النطاق ،واالستخدام
املجلس يف األسبوع املقبل.
التعسفي وغري املتكافئ للقوة .ومثة كلمات جلندي إسرائيلي
ّ
ويف لبنان ،كلما طال أمد أزمة املؤسسات من دون حل ،وردت يف التقرير املعنون “هكذا حاربنا يف غ ّزة” تبوح بكل
ازداد خطر تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام على شيء“ :لدى خروجنا من هناك ،كان املكان أشبه بصندوق من
سالمة لبنان واستقراره .وجيب على املجتمع الدويل أن يواصل الرمل” .هذا ما فعلوه بالناس ،مع إبقائهم على حصار غزة.
مساعدة هذا البلد يف تعزيز مؤسساته وجيشه ،ومعاجلة اآلثار
واليوم ال يزال الوضع يف قطاع غزة آخذا يف التدهور.
النامجة عن تدفق الالجئني السوريني.
فمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يفيد بأنه مل يتم إعادة بناء
أي وحدة من  12 620وحدة دمرت متامًا ،يف حني أن
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
تصرح بأن هناك  880 000الجئ فلسطيين
الشرق األدىن ّ
يعتمدون على املساعدة الغذائية الفصلية .ولقد دق صندوق
النقد الدويل ناقوس اخلطر عندما أعلن أن معدل البطالة بلغ
 46يف املائة.

وأختم بياين بالكالم عن اليمن ،الذي ما زال يعاين من
خسائر تزيد على  3 500قتيل وقرابة  16 000جريح وحواىل
 1,3مليون مشرد .ومثة أربعة من أصل كل مخسة مينيني حيتاجون
ماسة إىل تدفق املعونة
إىل املساعدة اإلنسانية .وهناك حاجة ّ
يعول عليه ،مع جتنب القيود املفرطة
اإلنسانية إىل اليمن على حنو ّ
اليت تفرض على األمم املتحدة والشحنات التجارية معا .وجيب
على مجيع األطراف اليمنية الدخول يف حوار دون شروط مسبقة،
مكارم ويبيسونو ،املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق
ودعم العمليات اليت تيسرها األمم املتحدة .فالبديل من ذلك هو اإلنسان يف األراضي الفلسطينية املحتلة منذ عام ،1967
تفكك الدولة ،وبروز الطائفية ،ومتكني اجلماعات اإلرهابية.
كشف جوهر املمارسات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة والقدس والشرقية عندما قال إن سياسات االحتالل تقيد حياة
الفلسطينيني وتدفعهم إىل ترك أرضهم وديارهم ،وال سيما
لبنان.
السيدة زيادة (لبنان) (تكلمت باإلنكليزية) :أمسحوا يل يف املنطقة جيم من الضفة الغربية والقدس الشرقية .وتكفي
أن أبدأ ،سيدي الرئيس ،بالثناء على العمل املمتاز الذي يقوم اإلشارة إىل أن حكومة إسرائيل هدمت  493مبىن من املباين
به وفد بلدكم خالل رئاستكم ملجلس األمن يف هذا الشهر .الفلسطينية يف املنطقة جيم خالل عام  ،2014وهي هتدد
ومن خاللكم ،أود أن أعرب عن بالغ تقديرنا للعمل اجليد اليوم هبدم قرية سوسية قرب اخلليل .ويف الربع األول من
الذي قامت به ماليزيا أثناء رئاستها للمجلس يف الشهر السابق .عام  ،2015أذنت احلكومة ذاهتا مبواصلة بناء املستوطنات
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يف الضفة الغربية ،مع ارتفاع حاد بلغ  219يف املائة بالنسبة إعادة التوطني .وينبغي أال يغيب عن البال هؤالء الالجئون
إىل املساكن املنجزة ،وزيادة قدرها  93يف املائة بالنسبة إىل واملجتمعات اليت تستضيفهم أو يتم جتاهلهم.
املساكن قيد االجناز .وهذا هنج منوذجي من جانب إسرائيل:
إن هذا الشهر يتزامن مع إحياء ذكرى العديد من األعمال
عدم تفويت الفرصة لنقض احلل القائم على وجود دولتني من الوحشية اليت ارتكبت حول العامل :الذكرى السنوية العشرون
خالل تأخري العملية واالستيالء على األرض.
لإلبادة اجلماعية يف سريربينتسا ،والذكرى السنوية التاسعة
للحرب اإلسرائيلية على لبنان اليت انتهت باختاذ القرار 1701
( ،)2006والذكرى السنوية األوىل آلخر حرب إسرائيلية
على قطاع غزة .وينبغي أن تكون رسالتنا وإجراءاتنا املوجهة
اليوم إىل مجيع الضحايا  -من النساء واألطفال واملسنني  -أن
ذلك “لن يتكرر أبدًا”.

ويف خضم هذا اخلراب ،يأيت االتفاق التارخيي بني
الفاتيكان ودولة فلسطني مبثابة شعاع من األمل .وينبغي
لذلك أن يستجمع اجلرأة األخالقية للمجتمع الدويل بغية
كسر اجلمود السياسي يف هناية املطاف ،وترمجة احلقوق غري
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين إىل واقع .وبالفعل ،ينبغي
ملجلس األمن أن يفعل املزيد من أجل ضع إطار شامل جديد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وموثوق به للمفاوضات هبدف إجنازها يف إطار زمين حمدد اهلند.
وعلى أساس املعايري املعروفة جيدًا اليت حددهتا قرارات األمم
السيد موكرجي (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
املتحدة ذات الصلة  -وال سيما قرار اجلمعية العامة 194
وزير اخلارجية ماكويل ،رئيس املجلس ،على عقد هذه
(د - )3-ومبادئ مدريد ،ومبادرة السالم العربية.
املناقشة املفتوحة اليت جتري مرة كل ثالثة أشهر بشأن احلالة
وخالل هذا الشهر ،جتاوز جمموع الالجئني السوريني  4يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني .كما أشكر
ماليني الجئ  -وهو أكرب عدد من الالجئني ينتج عن صراع السيد نيكوالي مالدينوف على إحاطته اإلعالمية الشاملة.
مبفرده يف غضون جيل واحد ،وفقًا للمفوض السامي لشؤون
تكتسب هذه املناقشة الفصلية أمهية ألهنا تتيح لنا الفرصة
الالجئني أنطونيو غوترييس .وهناك أكثر من  1،2مليون
لتقييم التطورات يف عملية السالم يف الشرق األوسط .بيد أن
الجئ من هؤالء الالجئني فروا إىل بلدي ،وهم مسجلون
ما يفوق ذلك أمهية هو الرد الذي يأيت من جملس األمن .لقد
لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .وما زالت حالة
متفرج على مراحل
د
جمر
حال
أفضل
يف
كان
املجلس
أن
رأينا
ّ ّ
هؤالء الالجئني واملجتمع املضيف هلم صعبة للغاية .وتواصل
التصعيد واهلدوء النسيب ،اللذين أصبحا مسة مميزة هلذه املسألة
حكوميت العمل بال كلل مع املجتمع الدويل .وكان آخر مسعى
اليت مل يتم حسمها .فباتت فعالية املجلس بالتايل موضع شك.
يف هذا الصدد اعتماد اخلطة اللبنانية لالستجابة لألزمة .ولكن
وحنن نشارك اآلخرين يف حث املجلس على مضاعفة جهوده
من املثري للجزع أن  21يف املائة فحسب من اخلطة قد مت
واإلمساك بزمام املبادرة يف حل هذه املشكلة.
متويله .وقد كررنا مرة تلو األخرى أنه من الضروري التصدي
إن صلة اهلند العميقة والتزامها املستمر بفلسطني
لليأس الذي يصيب الالجئني من خالل توسيع احليّز اإلنساين،
استنادًا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة ،ومن خالل تكثيف برامج متجذران يف تارخينا احلديث ،الذي يرجع إىل كفاحنا من أجل
االستقالل .ولطاملا كان موقف اهلند بشأن مسألة فلسطني
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حازمًا وواضحًا .وحنن نؤكد جمددًا دعمنا لقضية فلسطني
وتضامننا مع الشعب الفلسطيين يف كفاحه النشاء دولة
فلسطني ذات السيادة واالستقالل والقدرة على البقاء موحدة
داخل حدود آمنة ومعترف هبا ،تعيش جنبًا إىل جنب يف سالم
مع إسرائيل وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وفضال عن الدعم السياسي الذي توفره اهلند لقضية
فلسطني ،فهي تواصل دعمها جلهود التنمية وبناء الدولة فيها
من خالل املثابرة على تقدميها املساعدات التقنية واملالية .ويف
وقت سابق من هذا الشهر ،مت افتتاح مدرسة جديدة يف عصريا
الشمالية ،مدرسة جواهر الل هنرو الثانوية للبنات .وهي جزء
من مبادرات اهلند لبناء املزيد من القدرات يف فلسطني.
وحنن نقدم مسامهة مببلغ مليون دوالر سنويا إىل وكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن.
ولقد تعهدنا وسامهنا مببلغ  4ماليني دوالر للخطة الوطنية لإلنعاش
املبكر وإعادة إعمار غزة .وحنن نضطلع مبشاريع إمنائية ثنائية هامة
يف جماالت الصحة ،والتعليم ،وتنمية املهارات ،والتدريب املهين،
فضال عن تقدمي الدعم مليزانية احلكومة الفلسطينية .وإننا نقوم
أيضا بتنفيذ مشاريع إمنائية يف فلسطني ،باالشتراك مع الربازيل
وجنوب أفريقيا ،يف إطار جمموعة اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا،
وتعهدنا بتقدمي مبلغ مليون دوالر ملشروع جديد يرمي إىل إعادة
بناء مركز عطا حبيب الطيب يف غزة.
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النفس بغية جتنب اﻻستفزازات واإلجراءات االحادية ،والعودة
إىل عملية السالم .وما زلنا نأمل يف استئناف عملية السالم
قريبا ،وحنث كال اجلانبني على القيام بذلك من أجل التوصل
إىل حل شامل لقضية فلسطني.
وإننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء أنشطة اجلماعات
الراديكالية واجلماعات املتطرفة املحظورة يف منطقة الشرق
األوسط ،وخباصة يف األجزاء الشمالية من العراق وسوريا،
األمر الذي يؤثر تأثريا خطريا على السالم واالستقرار يف
املنطقة .وأعمال العنف اليت ترتكب ضد املدنيني ،ال سيما
ضد النساء واألطفال ،وعلى أساس الدين والعرق ،فضال عن
الطائفة ،تشكل طعنة يف إنسانيتنا املشتركة .وجيب على مجيع
األطراف وأصحاب املصلحة يف املنطقة بذل اجلهود بغية كبح
هذه االجتاهات اخلطرية .ونعتقد أن توحيد العمليات واحللول
السياسية أثناء بناء املؤسسات احلكومية املستدامة سيكون
سبيال فعاال للتصدي ملثل هذا التطرف والراديكالية يف املنطقة.

كذلك نشعر بالقلق إزاء حاالت استهداف حفظة
السالم التابعني لألمم املتحدة يف املنطقة من جانب اجلماعات
اإلرهابية املحظورة .وقرارات جملس األمن الشاجبة للجماعات
اإلرهابية اليت تعمل يف هذه املنطقة ينبغي تنفيذها تنفيذا
كامال .ومن الضروري إجراء حماكمات مبكرة وفعالة هلذه
اجلماعات .ولن يردع هذه اجلماعات يف أحناء أخرى من
إن النقاش احلايل جيري بعد سنة من تصاعد الصراع العامل من ارتكاب أعمال إرهابية سوى مثل هذه اإلجراءات
املؤسف يف غزة .وحنن نشعر بقلق خاص ألنه منذ متوز/يوليه اليت يتخذها املجلس.
تولت الرئاسة السيدة شوالغر.
 ،2014هناك اجتاه تراجعي يف عملية السالم على الرغم من
اجلهود املبذولة إلجراء مفاوضات جادة بني الطرفني ،لكنها
ومع وجود نقاط ملتهبة جديدة ،كما هو احلال يف
ما زالت غري حامسة .واملؤسف أن األعمال االنفرادية اليت يقوم اليمن ،تصبح منطقة الشرق األوسط أكثر تقلبا ،ويتعرض
هبا الطرفان تزيد من التباعد بينهما .وما فتئت اهلند على اقتناع استقرار املنطقة للخطر .فباﻹضافة إىل إحداث مضاعفات
راسخ بأن احلوار ال يزال احلل الوحيد القابل للتطبيق الذي على السالم واالستقرار ،فضال عن احلالة اإلنسانية ،تفرض
ميكنه التصدي هلذه املسألة بفعالية .ومثة حاجة ملحة إىل ضبط الصراعات أيضا تكاليف اقتصادية باهظة على املنطقة والعامل
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بأسره .ومبا أن خطوط الشحن الرئيسية متر بشكل خاص عرب هبذه البيانات بسرعة طبيعية حىت يتسىن توفري الترمجة الشفوية
مضيق باب املندب ،فإن الوضع يف اليمن له تأثري كبري على بشكل صحيح.
تكلفة الشحن ،وكذلك على التجارة اإلقليمية والعاملية ،هذا
كما أود أن أبلغ مجيع املعنيني بأننا سوف نواصل إجراء
فضال عن احلالة اإلنسانية امللحة واخلسائر اليت نشهدها يف هذه املناقشة املفتوحة خالل ساعة الغداء ألن لدينا عددا كبريا
األرواح .لذلك ،حنث مجيع األطراف يف اليمن على العودة إىل من املتكلمني.
طاولة املفاوضات فورا.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
إن اهلند رحبت باختتام املفاوضات املتعلقة خبطة العمل
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :شكرا
الشاملة املشتركة حول مسألة إيران النووية يف  14متوز/يوليه
لكم ،السيدة الرئيسة ،على عقد ورئاسة هذه اجللسة
 .2015ولقد أيد اآلن جملس األمن خطة العمل هذه أيضا.
اهلامة ،والشكر موصول لوفد ماليزيا على رئاسته أعمال هذا
وما فتئت اهلند ترى أن احلوار الدبلوماسي هو السبيل الفعال
املجلس يف الشهر املاضي.
الوحيد حلل هذه املسائل.
إنين أتكلم اليوم بصفيت طرفا رئيسيا يف والية هذا البند.
وبالنسبة إىل سوريا ،نكرر دعمنا حلل سياسي شامل
لقد سادت بيانات بعض الوفود اليوم مسحة من السريالية
بقيادة سورية لألزمة املستمرة ،عمال ببيان جنيف لعام 2012
( ،S/2012/522املرفق) .ويتعني مواجهة األزمة اإلنسانية النامجة والالواقعية حيث مل تراعي تلك البيانات احترام مرجعيات
عن هذه احلالة مواجهة فعالة .ومع اقتناعنا هذا ،تعهدنا وسامهنا هذا البند وفقا للوالية املمنوحة للمنسق اخلاص لعملية السالم
مببلغ مليوين دوالر يف خطة األمم املتحدة لالستجابة اإلنسانية يف الشرق األوسط .ومن املؤسف أن املنسق اخلاص نفسه
يف سوريا لعام  ،2014وتعهدنا مببلغ آخر قدره مليونا دوالر قد وجد من املناسب أن خيرج عن واليته ويتكلم عن اليمن
خالل املؤمتر الدويل الثالث إلعالن التربعات االنسانية لسوريا والعراق وليبيا ،وجتاهل الكالم ولو بكلمة واحدة عن اجلوالن
الذي انعقد يف الكويت خالل آذار/مارس .ونأمل خريا كذلك السوري املحتل الذي يقع يف صلب واليته ،ويف صلب هذا
من اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص لألمني العام يف سوريا ،البند ،وهي الوالية اليت حددها له األمني العام كالتايل:
السيد دي مستورا ،ونوفر الدعم هلا بغية املضي قدما يف العملية (تكلم باإلنكليزية)
السياسية .وحنث مجيع األطراف على إظهار اإلرادة السياسية
“وسوف يشمل عمل املنسق اخلاص املهام
الالزمة ،وممارسة ضبط النفس ،وااللتزام بالسعي إلجياد أرضية
املذكورة سابقا ،ويقوم أيضا بتنسيق مجيع املساعدات
مشتركة سعيا لتسوية اخلالفات بينها.
اليت تقدمها األمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن ّ
أذكر مجيع
األوسط .واملهمة املزدوجة للمنسق اخلاص أي املهمة
املتكلمني بأالّ تتعدى بياناهتم أربع دقائق بغية متكني املجلس
الدبلوماسية ومهمة تنسيق املساعدة اإلمنائية اليت توفرها
من االسراع يف عمله .واملطلوب من الوفود اليت لديها بيانات
األمم املتحدة سوف تغطيان أساسا األردن ،وسوريا،
طويلة التكرم بتعميم نصوص بياناهتا املطبوعة واالدالء بنص
ولبنان ،ومناطق السلطة الفلسطينية”.
موجز عند التكلم يف القاعة .وأود أن أناشد املتكلمني أن يدلوا
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وذلك بدعم عسكري وسياسي واقتصادي غري مسبوق
(تكلم بالعربية)
ويف سياق تشويه هذا البند وختفيف الضغط عن اسرائيل ،من محاهتا ورعاهتا من دعاة احلرية والدميقراطية والعدالة املزيفة.
كما اقترفت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة جرائم حرب
مل جتد الزميلة املندوبة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية حرجا
يف االبتعاد عن قواعد الدبلوماسية وحتويل بياهنا إىل ما يشبه وجرائم ضد اإلنسانية كما تبني تقارير األمم املتحدة نفسها.
البيان الصحفي العدائي ضد بالدي ،الذي حيفل باملغالطات ومن املعلوم أن النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية قد شكلت
واالدعاءات املستقاة من مصادر مشبوهة معروفة لدى أجهزة دائما أولوية قصوى يف سياسات مجيع احلكومات اإلسرائيلية
استخبارات بالدها هي فقط ،بدال من التركيز على جوهر على الرغم من أن هذه النشاطات االستيطانية تقوض ،باعتراف
البند أال وهو قضية احالل السالم وإهناء االحتالل االسرائيلي اجلميع مبا يف ذلك رعاة إسرائيل أنفسهم ،أي فرصة إلنشاء
لألراضي العربية املحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية .وأجدها دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ،ويقوض حق
فرصة ساحنة لتذكري زميليت املندوبة األمريكية مبا قاله نائب الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري.
رئيس بالدها ،جو بايدن ،مؤخرا يف لقاء له مع طالب إحدى
إذا أردنا أن مننع فرص احلرب ونوقف سفك الدماء،
اجلامعات األمريكية ،من أن مشكلة الواليات املتحدة يف سوريا ونعزز فرص السالم يف منطقتنا وحنارب اإلرهاب يف حتالف
تكمن يف رعاية حلفائها يف املنطقة لإلرهاب يف سوريا.
دويل جاد ،جيب أن تعمل األمم املتحدة جبدية مع الدول

وتتحمل األمم املتحدة مسؤولية تارخيية وقانونية وأخالقية
جتاه إعمال قراراهتا ذات الصلة بتسوية الصراع العريب -
االسرائيلي وجوهره إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات
السيادة الكاملة على كامل تراهبا الوطين ،استنادا لقرار اجلمعية
العامة ( 181د )2-ألف وباء لعام  ،1947والقرار ( 273د-
 )3لعام  ،1949الذي حدد شروط قبول عضوية اسرائيل يف
األمم املتحدة ،بأن تلتزم بالقرار ( 181د )2-القاضي بإنشاء
الدولة الفلسطينية ،وبأن تلتزم بأحكام قرار اجلمعية العامة 194
(د )3-لعام  1948القاضي بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل
ديارهم .لكن ما حدث بعد ذلك كان ،لألسف ،العكس متاما.
فقد نفذت األمم املتحدة نصف قرارها ( 181د )2-ألف وباء
من حيث الترخيص بإنشاء اسرائيل فقط يف فلسطني ،وختلت
متاما عن تنفيذ قرارها ( 194د )3-القاضي بعودة الالجئني
الفلسطينيني إىل وطنهم ،األمر الذي جعل الظلم الذي حلق
بالشعب الفلسطيين مضاعفا ،وبقي مصريه رهن احتالل شرس
وعنصري ال مثيل له يف التاريخ احلديث.
1522880

الراعية لعملية السالم على إنعاشها وإحيائها من حيث توقفت،
فمنطقتنا لن تنعم باالستقرار إال إذا مت التوصل إىل اتفاق سالم
عادل وشامل مبين على قرارات األمم املتحدة ذات الصلة
وعلى مبدأ األرض مقابل السالم.

لقد تسابقت وفود بعض الدول اليت تدعي حرصها على
حقوق الشعب السوري إىل طلب عقد مؤمترات وجلسات
واجتماعات جانبية للترويج لروايات مضللة حول الوضع يف
بلدي ،كما أسرف ممثلو هذه الدول يف التباكي بشكل مسرحي
مبتذل على حقوق الشعب السوري ،لكنهم مل يتطرقوا ولو
بكلمة واحدة ملسألة إهناء االحتالل اإلسرائيلي للجوالن
السوري املحتل ،الذي اعتمد هذ املجلس بشأنه القرار 497
يف العام 1981؛ وكأن استعادة اجلوالن ليست من حقوق
الشعب السوري ،وكأن اجلوالن ليس أرضا سورية حمتلة
يصدر حوهلا سنويا العديد من القرارات اليت تطالب إسرائيل
باالنسحاب منها حىت خط الرابع من حزيران/يونيه .1967
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أين حديث تلك الوفود عن قانون حقوق اإلنسان لقوة األمم املتحدة ونقلهم إىل األراضي األردنية بشكل علين،
والقانون الدويل اإلنساين عندما يأيت األمر إىل محالت مث السماح هلؤالء اإلرهابيني بالعودة إىل منطقة الفصل حيث
االستيطان اإلسرائيلية يف اجلوالن ،ومعاناة املواطنني السوريني ينتشرون فيها حبماية ورعاية إسرائيليتني ومتويل قطري.
الرازحني حتت االحتالل يف اجلوالن منذ ما يناهز النصف قرن؟
ولذلك أكرر دعويت إىل ضرورة التعامل مع هذا الواقع
أين رفضهم لسياسات القمع والتمييز العنصري اإلسرائيلية اخلطري مبا يستحقه من جدية واهتمام ودومنا أي إبطاء.
ولسرقة موارد اجلوالن الطبيعية مبا يف ذلك النفط والغاز واملياه؟
ختاما ،إننا هننئ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على
وأين إدانتهم العتقال املواطنني السوريني وزجهم يف السجون التوصل إىل االتفاق النهائي مع جمموعة “مخسة زائدا واحد”.
اإلسرائيلية بشكل تعسفي يف انتهاك التفاقيات جنيف ،كما وإن هذا االتفاق التارخيي يؤكد على أمهية انتهاج الدبلوماسية
حدث مؤخرا عندما اعتقلت السلطات اإلسرائيلية املناضل صدقي واحللول السياسية الودية ملعاجلة اخلالفات الدولية بعيدا عن
املقت وهو من أهل اجلوالن ،وهو مانديال سوريا ،ال لشئ إال لغة التهديد باحلرب والعدوان وفرض العقوبات غري الشرعية
ألنه كان يعمل على توثيق عالقة قوات االحتالل اإلسرائيلي اليت استهدفت الشعب اإليراين على مدار سنوات عدة حلرمانه
باملجموعات اإلرهابية يف منطقة الفصل يف اجلوالن ،علما بأن من احلق يف امتالك املعرفة واستخدام التكنولوجيا وتسخريمها
السيد املقت كان قد قضي  27عاما يف معتقالت االحتالل لرفاهه وازدهاره .ويف هذا املجال ،يؤكد بلدي سوريا
اإلسرائيلي دون أن يرتكب أي جرم قانوين ،اللهم إال التمسك على احلق غري القابل للتصرف للدول األطراف يف معاهدة
بانتمائه لوطنه األم سورية ،ورفضه محل اهلوية اإلسرائيلية.
عدم انتشار األسلحة النووية وفقا ألحكام املادة الرابعة من
لقد أضافت إسرائيل خالل األزمة احلالية يف سوريا فصال تلك املعاهدة باحلصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها
جديدا إىل سجل انتهاكاهتا ،أال وهو دعم اإلرهابيني من جبهة واستخدامها لألغراض السلمية.
النصرة يف منطقة الفصل يف اجلوالن ،مبا يف ذلك عرب عالج
السيد املعلمي (اململكة العربية السعودية) :أود يف البداية
مصايب هؤالء اإلرهابيني يف املشايف اإلسرائيلية ،وذلك يف أن أتقدم إليكم خبالص التهنئة على توليكم مهام رئاسة جملس
انتهاك التفاق فصل القوات لعام  1974وبشكل عرض حياة األمن هلذا الشهر ،متمنيا لكم التوفيق والنجاح .وأن أشكركم
القوة للخطر ،وذلك يف خرق التفاق اهلدنة لعام .1948
على الدعوة إىل عقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن احلالة يف

وهذا ما أثبتته تقارير األمني العام األخرية حول قوة األمم
املتحدة وكذلك تقارير إعالمية إسرائيلية .وقد وصل األمر
باإلسرائيليني إىل حد إطالق يد جبهة النصرة ضد سكان قرى
اجلوالن وقتل  21مواطنا سوريا يف بلدة حضر وذلك هبدف
ابتزازهم ودفعهم إىل التخلي عن دعمهم للحكومة السورية.

الشرق األوسط ،وأن أشكر معايل وزير خارجية نيوزيلندا
على حضوره وترؤسه جانبا من أعمال هذه اجللسة ،كما
أتقدم بالشكر للسيد مالدينوف املبعوث اخلاص األمني العام
على إحاطته اإلعالمية الشاملة.

بعد مرور عام على محلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع
ولقد أدى هذا الدعم الذي أحتدث عنه إىل ازدياد حرية غزة ،ال يزال الشعب الفلسطيين واملجتمع الدويل يتطلع إىل
حركة املجموعات اإلرهابية يف منطقة فصل القوات يف اجلوالن ،جملسكم املوقر لكي يكفل حتقيق العدالة ،وحماسبة مرتكيب اجلرائم
وقيام هذه املجموعات بشكل مستمر خبطف حفظة سالم تابعني خالل هذه احلملة اليت دامت  51يوما وأدت إىل استشهاد
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 2 250فلسطينيا غالبيتهم من املدنيني ،منهم  551طفال ،وإىل استخدام إسرائيل للتدمري بطريقة ممنهجة كأداة حرب .إن اململكة
تدمري أكثر من  12ألف مزنل وإحلاق الضرر بأكثر من  80ألف العربية السعودية تؤكد على أمهية حماسبة إسرائيل على جرائمها
مزنل آخر و  540مدرسة و  75مستوصفا أو مشفى ،وال يزال اليت ارتكبتها خالل العدوان على قطاع غزة،
الشعب الفلسطيين يشعر بتداعيات هذا العدوان ،حيث يعيش
حبق
وعلى مجيع جرائم احلرب اليت تستمر يف ارتكاهبا ِّ
 100ألف فلسطيين مشردين يف قطاع غزة بسبب العدوان الشعب الفلسطيين.
واستمرار احلصار الذي مينع إيصال املساعدات.
أن اململكة العربية السعودية تستغرب عدم إدراج
كما َّ
إن اململكة العربية السعودية حتمل إسرائيل املسؤولية إسرائيل يف ُمرفق تقرير األمني العام السنوي حول األطفال
الكاملة عن احلالة املتدهورة يف قطاع غزة .ونؤكد على أن والزناع املسلح ،املعروف بالقائمة السوداء ،حيث تؤكد
أن هذا يُ َع ُّد تناقضًا واضحًا يف تقرير األمني العام،
هذه املعاناة اليت تفرضها إسرائيل لن تنتهي ما دام املجتمع اململكة َّ
أن عدد القتلى يف صفوف األطفال الفلسطينيني
الدويل وجملسكم املوقر حمجما عن إلزام إسرائيل بالكف عن الذي أشار إىل َّ
أعماهلا العدوانية وسياساهتا القمعية والعنصرية واالستعمارية
وأن عدد املدارس
مسجل يف عام َّ .2014
هو ثالث أعلى عدد َّ
ضد الشعب الفلسطيين.
مسجل يف مجيع
املدمرة يف فلسطني هو أعلى عدد َّ
املتضررة أو َّ
دعونا ال ننسى هؤالء الضحايا وعشرات اآلالف اجلرحى احلاالت اليت شهدها عام  ،2014ممَّا يدفعنا إىل أن نطالب
ومئات األطفال الذين يتموا يف الصيف املاضي ،وعلينا أال بضمان توثيق احلقائق بشكل موضوعي حمايد ،وحتقيق العدالة
ننسى أن قطاع غزة ال يزال يعاين من مأساة إنسانية بسبب وجتنُّب التعامل باملعايري املزدوجة.
العدوان واحلصار الذي تفرضه إسرائيل يف انتهاك واضح
إن إحالل األمن والسالم يف املنطقة ،والتوصل إىل سالم
َّ
للقانون الدويل.
شامل يستوجب حتقيق العدالة وحماسبة إسرائيل على جرائمها
إن سياسات إسرائيل ال ختلف إال الدمار وفقدان األمل يف
حتقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إنشاء دولة فلسطني
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا ملبادرة السالم العربية
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،واالنسحاب من مجيع
األراضي العربية املحتلة مبا فيها اجلوالن العريب السوري املحتل
ومزارع شبعا وغريها من األراضي اللبنانية املحتلة.

لقد ورد يف تقرير جلنة تقصي احلقائق املنشأة من قبل جملس
حقوق اإلنسان ما يؤكد على انتهاك إسرائيل للقانون الدويل
وارتكاهبا جلرائم ميكن أن تكون جرائم حرب خالل عدواهنا
على قطاع غزة ،حيث قامت إسرائيل باستهداف املناطق السكنية
وباستخدام األسلحة املتفجرة ذات التأثري الواسع يف املناطق املأهولة
بالسكان واملدارس واملستشفيات واملالجئ .ويشري التقرير إىل
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وإن استمرار معاناة
اليت تستمر يف ارتكاهبا منذ بدء االحتاللَّ .
الشعب الفلسطيين حتت االحتالل اإلسرائيلي الذي دام أمده،
واستمرار إفالت إسرائيل من العقاب ،وتعطيل مسار العدالة،
ألزم دولة فلسطني ،بدع ٍم من املجتمع الدويل ،باللجوء إىل
املحكمة اجلنائية الدولية لتحقيق العدالة اليت ُحرم منها الشعب
مر العقود املاضية.
الفلسطيين على ِّ
إن انضمام فلسطني إىل املحكمة يُ َع ُّد حقًا طبيعيًا وخطوة
َّ
إجيابية سلمية ترحب هبا اململكة العربية السعودية .كما نتطلع
إىل انضمام فلسطني إىل األمم املتحدة دولة كاملة العضوية يف
إن االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية
املستقبل القريب إن شاء اهللَّ .
حبق الشعب الفلسطيين هي من األسباب الرئيسة الستمرار
ِّ
حل دائم للقضية الفلسطينية .كما
الزناع وتالشي األمل بإجياد ٍ
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أن إسرائيل تقوم بفرض عقبات عشوائية أمام الفلسطينيني
َّ
الذين يريدون الوصول إىل احلرم الشريف واملسجد األقصى
وأداء الصالة فيه .إن واململكة العربية السعودية تُدين قيام
إسرائيل مبنع املسلمني من ممارسة حقهم املشروع يف الصالة
أي
وحتمل إسرائيل املسؤولية الكاملة عن ِّ
يف املسجد األقصىِّ ،
تدهو ٍر يف األوضاع يف القدس الشريف ،وأية تداعيات سلبية
نتيجة سياسات إسرائيل العنصرية يف ذلك البلد املقدس.
كما نُدين كل حماوالت تغيري اهلوية التارخيية والدينية
والوضع القانوين لألماكن املقدسة ،ونطالب بالوقف الفوري
لكل األعمال اليت تؤدي إىل التغيري الدميغرايف ملدينة القدس
الشريف ،مبا يف ذلك محلة املستوطنات وهدم املنازل
الفلسطينية ،ونزع حقوق إقامة املواطنني الفلسطينيني،
وطردهم بشكل إجباري وخمالف للقانون اإلنساين الدويل.
أن اململكة العربية السعودية تدعم اجلهود الدولية
كما َّ
العتماد قرار حيدد حماور ِّ
للحل النهائي للقضية الفلسطينية،
وإهناء االحتالل وفقًا ملبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية
الدولية ،ويضمن قيام دولة فلسطني على حدود الرابع
من حزيران/يونيه  ،1967وعاصمتها القدس الشريف،
واالنسحاب من مجيع األراضي العربية املحتلة.
بعد مرور أربعة أعوام على األزمة يف سوريا ،أضحت
سوريا أكرب مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن .إن استمرار
السلطات السورية يف هنج القتل والدمار والتجويع والترويع
ال يؤدي إالَّ إىل مزيد ممَّا نشهده اليوم يف سورية ،وهو انعدام
اإلنسانية وانتشار اإلرهاب .واململكة العربية السعودية تُدين
وجود اجلماعات اإلرهابية األجنبية املسلحة يف سورية ،مبا فيها
حزب اهلل وغريه من األحزاب الطائفية القادمة من اخلارج.
أن مكافحة اإلرهاب تستوجب معاجلة األسباب
ونؤكد على َّ
حبق
اجلذرية النتشاره ،ومن أمهها ما متارسه السلطات السورية ِّ
شعبها من عمليات إبادة مجاعية وهتميش وحرمان من أبسط
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احلقوق اإلنسانية .ولقد شهدنا مجيعًا ما قامت به السلطات
السورية يوم أمس ،مبساندة من حزب اهلل ،يف مدينة الزبداين،
حيث قصفتها بأكثر من  600برميل متفجر خالل األسابيع
الثالثة املاضية .ويوم أمس ،استُشهِد العديد من املواطنني املدنيني
يف الزبداين ،ومنهم أربعة أطفال من أسرة واحدة .إننا ندعو
جملس األمن إىل التنديد هبذا العدوان ،ومطالبة السلطات السورية
بالكف عن استهداف املدنيني .كما نطالب املجلس بالتنديد
ِّ
باجلرائم َ
املرتكبة يف منطقة القلمون من قِبَل حزب اهلل وغريه من
األحزاب الطائفية القادمة من اخلارج .إننا نتطلع إىل جملسكم
املوقَّر إلهناء إراقة الدم يف سورية .فاستمرار إخفاق املجلس يف
إهناء األزمة يف سورية يُضعف مكانته وهيبته ومصداقيته .كما
عما حيدث يف سوريا ،يساعد السلطات السورية على
َّ
أن صمته َّ
املضي ق ُدمًا يف املسار الذي اختذته منذ بدء األزمة يف سورية،
ّ
وهو مسار مواجهة الشعب جبميع أشكال العنف واألسلحة.
إننا نؤيد الدعوة إىل حماسبة كل املسؤولني عن استخدام
أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري ،مبا فيها الرباميل
املتفجرة والصواريخ والغازات السامة ،وتقدمي املجرمني للعدالة
أيًا كان انتماؤهم ومهما كانت مربراهتم .إن اململكة العربية
السعودية ملتزمة بتقدمي العون للشعب السوري ومساعدته يف
حتقيق تطلعاته ،مبا حيافظ على وحدة سورية وسالمة أراضيها،
وحقوق أبنائها مبختلف فئاهتم وطوائفهم ومعتقداهتم.
وندعو جملس األمن إىل االلتزام بتطبيق قراراته ذات الصلة،
والتحرك إلهناء معاناة الشعب السوري الشقيق ،وتنفيذ بيان
جنيف الداعي إىل إقامة هيئة حكم انتقالية ،ذات صالحيات
تنفيذية كاملة ،تعمل على حتقيق االنتقال السلمي للسلطة،
وتلبية طموحات الشعب السوري يف احلرية والكرامة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
باكستان.
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السيدة لودهي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
أن أبدأ بشكر وزير خارجية نيوزيلندا على ترؤسه يف وقت
سابق هلذه اجللسة .ونشكر أيضًا املمثل اخلاص لألمني العام
ومنسق عملية السالم يف الشرق األوسط على إحاطته اإلعالمية
ِّ
الشاملة على الرغم من واقعيتها.
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أن دمار غزة ليس سوى جانب واحد من
وال تنسوا َّ
الشدائد اليومية اليت يواجهها الفلسطينيون نتيجة القهر
اإلسرائيلي .وحصار غزة الذي مضى عليه مثاين سنوات ،ونظام
االعتقال ،واالستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني الفلسطينيني،
واملستوطنات غري القانونية كلها مستمرة بال هوادة وال رادع.

ومن األمور املحزنة أنه من ضمن أكثر من 12 500
إن السالم يف الشرق األوسط يبدو أبعد مناال من أي
َّ
وقت مضى .فاملوقف غري املرن وغري القابل للدفاع عنه ،الذي مزنل دمرت بالكامل يف غزة مل يعاد بناء مزنل واحد حىت
مجد أيَّة إمكانية الستئناف اآلن.
اختذته احلكومة اإلسرائيلية املتشددة َّ
وأي تسوية سياسية تستند إىل حل قائم على
عملية السالم َّ
وعلى املجتمع الدويل أن يعمل على ختفيف معاناة سكان
وجود دولتني .والتطرف اإلسرائيلي يؤدي إىل حتول مماثل حنو غزة ،ال سيما ألنه يشاطر جزءا من اللوم .وحنن بصورة مجاعية
مزيد من التشدد يف غزة والضفة الغربية.
مل نف بوعودنا .ومل تدفع حىت اآلن سوى نسبة  28يف املائة

لقد أحيينا يف وقت سابق من هذا الشهر الذكرى السنوية من املبلغ الذي مت التعهد به يف مؤمتر القاهرة املعقود يف تشرين
األوىل للعدوان العسكري اإلسرائيلي على غزة الذي استمر األول/أكتوبر .2014
 51يومًا .والدمار الذي سبَّبه ترك غزة خرابًا.
ونؤمن بأن الطريق حنو إحالل السالم املستدام يف الشرق

وتقرير جلنة التحقيق املستقلة ،املنشأة من قِبل جملس حقوق
اإلنسان ،بشأن نزاع غزة يفتح العيون .إذ ينض على َّأن الشواغل
األمنية ال ميكن أن تُعفي إسرائيل من التزاماهتا مبقتضى القانون
الدويل .ويعرب أيضًا عن القلق حيال اإلفالت من العقاب السائد
عموما على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان من قِبل القوات اإلسرائيلية .وقد رفضت تلك
القوات تغيري املسار على الرغم من القتل املوت اجلماعي والدمار
الواسع النطاق النامجني عن أعماهلا يف غزة .وختلص اللجنة إىل
القول َّإن هذا قد يرقى إىل كونه جرائم احلرب.

واستمرار عدم تنفيذ توصيات جلان سابقة فيما يتعلق
باالنتهاكات ال يؤدي إالَّ إىل ضمان تكرارها املنهجي .هذا
اإلفالت من العقاب جيب أن ينتهي .ونأمل أن يكون التنفيذ
املقدم من منظمة التعاون
الكامل لقرار جملس حقوق اإلنسانَّ ،
واملوجه من باكستان ،املؤرخ يف  1متوز/يوليه
اإلسالمي
َّ
 ،2015خطوة حنو إهناء دورة اإلفالت من العقاب.
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األوسط ال ميكن أن يتمثل سوى يف احلل القائم على وجود
دولتني ووضع حد لالحتالل اإلسرائيلي جلميع األراضي
العربية .وعلى هذه اهليئة ،باعتبارها الراعي الرئيسي للسالم
واألمن الدوليني ،أن تأخذ مسؤوليتها على حممل اجلد .ونناشد
جملس األمن اختاذ قرار حيدد األطر الزمنية واملعايري إلنشاء دولة
فلسطني املستقلة ولديها مقومات البقاء واملتصلة األراضي على
أساس حدود ما قبل عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن الضروري أيضا إنشاء آلية دولية لتوجيه العملية.

وميثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام هتديدا
أمنيا منتشرا يف مجيع أحناء منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
بل وخارجها .وال حيدث اختاذ هنج عسكري حصرا نتائج
كافية أو دائمة .ويلزم اختاذ هنج عسكري وسياسي واقتصادي
واجتماعي شامل لدحر حركة مدفوعة بأيديولوجية للكراهية
والعنف الشنيع.
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ويف العراق ،جيب جماهبة تنظيم الدولة اإلسالمية ودحره .إحاطته اإلعالمية .كما تود الربازيل أن تشيد بالبيانني اللذين أدىل
وينبغي حتقيق ذلك عن طريق الدولة ،وليس عن طريق هبما املمثل الدائم إلسرائيل واملراقب الدائم عن دولة فلسطني.
املليشيات الطائفية .ولن يتحقق النجاح ما مل يتم التأكيد
وجترى ممارسة اليوم إزاء خلفية تزايد التوترات
الكامل لسالمة األقليات وحقوقها اإلنسانية .وميكن حتقيق والتهديدات املحدقة بالسالم واألمن الدوليني يف خمتلف
السالم الدائم من خالل التوصل إىل احللول السياسية ،وليس أجزاء املنطقة .ويزداد التطرف الذي ميارس العنف واملفضي
جمرد االشتباكات العسكرية.
إىل اإلرهاب الدويل ،وينشر اخلوف وينتهك قانون حقوق
وال تزال الدماء تسفك بغزارة يف سوريا .وإىل جانب اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ويضيف املزيد من التعقيد
دحر تنظيم الدولة اإلسالمية ،يلزم البحث اجلدي عن حل إىل مهمة حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة.
سياسي .ونرحب باملشاورات بشأن سوريا اليت جيريها
املبعوث اخلاص ستيفان دي ميستورا يف جنيف .ونتطلع إىل
خطة السالم الشاملة اليت سيقدمها ونامل أن حتظى اخلطة
بدعم أطراف الزناع فضال عن دعم املجتمع الدويل .ونرى أن
احلوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا املأزق.

وال نزال نشعر باالنزعاج العميق من كون عملية السالم
بني إسرائيل وفلسطني مصابة بالشلل .وعلى املجتمع الدويل
أال يقف مكتوف األيدي ،إذ نشهد كل يوم زيادة العنف
وتدين مقومات بقاء احلل القائم على وجود دولتني نتيجة
الستمرار توسيع املستوطنات اإلسرائيلية.

وبعد مرور عام على آخر نزاع ،ال تزال احلالة يف غزة مؤملة
ويف اليمن ،من دواعي شعور باكستان بالقلق أن اهلدنة
اإلنسانية مل تستمر .وجيب إستعادة احلكومة الشرعية لليمن .للغاية .ومن املروع أن نعلم أنه يف األعوام الـ  15املاضية تضاعف
عدد سكان غزة املحتاجني للمساعدة اإلنسانية عشر مرات ،من
وينبغي أن تقود ذلك املسعى الدبلوماسية واملشاركة.
وأخريا ،يرحب وفد بلدي باالتفاق التارخيي الذي مت  80 000شخص يف عام  2000إىل  8 900يف عام .2015
ويف ظل تلك الظروف ،فإن قبول الوضع الراهن ليس
التوصل إليه مع إيران ،وهو ،إذا نفذ على حنو كامل وبصدق،
سيتمكن من اإلسهام ليس يف منع االنتشار وحده بل أيضا يف خيارا بكل بساطة .وجندد دعوتنا جملس األمن إىل االضطالع
حتقيق االستقرار اإلقليمي والتعاون والنمو االقتصادي .كما بكامل مسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة وتقدمي الدعم
أن ذلك سيفتح الطريق ملشاورات وثيقة بل واتفاق بشأن الفعال لعملية السالم وتوجيه العملية .ومن مسؤوليتنا اجلماعية
كيفية مواجهة التحديات اإلقليمية امللحة ،اليت ستتطلب ،يف حتقيق استئناف عملية املفاوضات اليت ستؤدي فورا إىل
احلل القائم على وجود دولتني .ونشيد باملبادرات املتعددة
هناية املطاف ،استجابات إقليمية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل األطراف ،ومن بينها املبادرة اليت تقودها فرنسا يف جملس األمن
بشأن إعادة إطالق حمادثات السالم.
الربازيل.
واذ أتناول سوريا ،وبعد أكثر من ثالث سنوات منذ
السيد أنطونيو دي آ ِغيار باتريوتا (الربازيل) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر نيوزيلندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة اعتماد بيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق) ،فإننا نشعر
اهلامة ،وأشكر أيضا املنسق اخلاص نيكوالي مالدينوف على باالنزعاج العميق ألن آفاق النجاح يف تسوية الزناع ال تزال
بعيدة املنال .فاهلجمات العشوائية على السكان املدنيني ،مبا
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يف ذلك استخدام املواد الكيميائية والرباميل املتفجرة ،أمر
غري مقبول بكل بساطة .وعلى مجيع أطراف الزناع االمتثال
اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك بتوفري إمكانية الوصول املأمون
والكامل وبدون عائق لوكاالت تقدمي املساعدة اإلنسانية ،مع
األخذ بعني االعتبار لقرارات جملس األمن ذات الصلة.
وال يوجد أي حل عسكري لألزمة السورية .وحان
الوقت لكي تنخرط األطراف بشكل حقيقي يف املفاوضات
السياسية الرامية إىل إهناء الزناع .ونؤكد جمددا على دعمنا
جلهود املبعوث اخلاص ستيفان دي ميستورا ونتطلع إىل نسمع
توصياته بشأن تنفيذ بيان جنيف استنادا إىل املشاورات اليت
عقدها مع عدة أطراف خالل األسابيع املاضية .كما نقدر
اجلهود اليت يبذهلا االحتاد الروسي لتعزيز احلوار بني األطراف.

S/PV.7490

وبالرغم من تلك التحديات اخلطرية يف الشرق األوسط،
فإن هناك داعيا إىل األمل .ونود أن خنتتم هذا البيان باإلعراب
مرة أخرى عن شعور الربازيل بارتياح كبري من إبرام خطة العمل
الشاملة املشتركة بشأن الربنامج النووي اإليراين واعتماد جملس
األمن للخطة باإلمجاع ،وهو ما نرحب به بالتأكيد .وهننئ مجيع
أطراف االتفاق على اإلرادة السياسية واملثابرة والعزم الذي
أبدته طوال عملية املفاوضات املعقدة والبالغة احلساسية .وتلك
صفات سيكون التحلي هبا بالغ األمهية أيضا لتنفيذ االتفاق.

لقد دعمت الربازيل دوما اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل
كفالة الطابع السلمي للربنامج النووي اإليراين وتطبيع عالقات
إيران مع املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك من خالل إعالن طهران
لعام  .2010وتدل خطة العمل الشاملة املشتركة على فعالية
الدبلوماسية يف تقريب شقة اخلالفات وإحالل السالم املستدام
ومرة أخرى ،نشيد بالسخاء املتميز للعديد من بلدان حقا.
وحنن على ثقة بأن النجاح الذي حتقق يف فيينا سيسهم
املنطقة ،ومن بينها تركيا ولبنان واألردن ومصر ،اليت ما فتئت
تستقبل معظم الالجئني السوريني .وأسهمت الربازيل أيضا يف بقدر كبري يف بدء مرحلة جيدة ومثمرة يف العالقات بني إيران
اجلهود اإلنسانية بإصدارها أكثر من  7 000تأشرية دخول وأطراف االتفاق األخرى .ولدى االتفاق إمكانية املساعدة
للمقيمني السوريني املتضررين من األزمة وبتقدمي الغذاء على ختفيف حدة التوترات الدولية واإلقليمية مبا يعود بالفائدة
والدواء للمساعدة يف ختفيف حدة احلالة املتردية اليت يواجهها على املجتمع الدويل قاطبة .وتعرب الربازيل عن استعدادها
ملواصلة التعاون من خالل الوسائل الدبلوماسية بغية تعزيز
الالجئون واألشخاص املشردون يف املنطقة.
وندعم جهود احلكومة اللبنانية للتغلب على الصعوبات االستقرار والسالم والرخاء يف الشرق األوسط.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
النامجة من انتشار احلرب يف سوريا .ويف هذا الصدد ،تناشد
الربازيل األطراف الفاعلة السياسية ذات الصلة بذل كل اجلهود النرويج.
إلهناء الفراغ الرئاسي يف لبنان .وحنن على اقتناع بأن من
السيدة ستينر (النرويج) (تكلمت باإلنكليزية) :ترحب
شأن ذلك التطور أن يزيد تعزيز البلد يف مواجهة التحديات النرويج أيضا باالتفاق التارخيي بني جمموعة  1+5وإيران بشأن
السياسة واألمنية احلالية .كما ندعم بقوة سياسة النأي بالنفس الربنامج النووي اإليراين .وحنن على استعداد لتقدم املساعدة
عن األزمات اإلقليمية املتفق عليها يف إعالن بعبدا الصادر يف والدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف االضطالع باملهمة
حزيران/يونيه .2012
اهلامة والصعبة املتمثلة يف رصد االتفاق وتنفيذه .ومثة أمل بأن
يفتح االتفاق نافذة لتسوية املسائل امللحة األخرى يف املنطقة.
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وألكثر من عام ،ظلت معلقة اجلهود الرامية إىل حتقيق
احلل القائم على وجود دولتني للزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين.
وحان الوقت اآلن لكي جيد املجتمع الدويل سبل معاونة الطرفني
يف إعادة تنشيط عملية السالم .وترحب النرويج مببادرة االحتاد
األورويب ملناقشة كيفية توسيع الدعم للعملية .وعلى جملس
األمن استكشاف كيفية متكنه من تقدمي املساعدة.

مددت فتح معرب رفح .حنض إسرائيل على رفع املزيد من القيود
املفروضة على الوصول إىل غزة .كذلك حنض اجلهات املاحنة
على الوفاء بالتعهدات اليت قطعتها يف مؤمتر القاهرة الدويل
إلعادة إعمار غزة ،وندعو الفلسطينيني إىل جتديد جهودهم
الرامية إىل إعادة توحيد إدارات غزة والضفة الغربية حتت لواء
السلطة الفلسطينية.

وترى النرويج أن أحد السبل اهلامة لتمهيد الطريق لتجديد
العملية هو تعزيز االقتصاد الفلسطيين وزيادة حتسني مؤسسات
احلوكمة الفلسطينية .فاستدامة هذه املؤسسات تتعرض لتهديد
حاد من جراء تقييد املجال االقتصادي.

لقد روعنا اهلجوم بالقنابل الذي وقع يف حمافظة دياىل يف
العراق ،وروعنا مرة أخرى اهلجوم يف تركيا ،حيث استهدف
بوحشية شبابا كانوا يف مهمة سالم وإعادة إعمار مثالية .ويف
اآلونة األخرية ،اشتملت قائمة ضحايا اإلرهاب على سواح
على شاطئ يف تونس ومصلني داخل مسجد يف الكويت.

إن حتسني الوصول إىل األسواق أمر أساسي الزدهاء
االقتصاد الفلسطيين.

أما يف العراق ،فشهدنا تقدما يف الكفاح ضد الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام ،ولكن ال تزال هناك حتديات
واضحة .ينبغي التماس وسائل غري طائفية للتصدي للقوى
اليت تؤجج املخاوف واألعمال املرتكزة على الطائفية .وجتدر
اإلشادة برئيس الوزراء العراقي العبادي على جهوده يف هذا
الصدد .ونشجع احلكومة العراقية على مواصلة تكثيف جهود
املصاحلة وإتاحة املشاركة احلقيقية لكل مكونات املجتمع
العراقي يف تقرير مستقبل الدولة .سيستغرق الكفاح ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وقتًا .بينما يتم حترير القرى
والبلدات يف العراق وسوريا ،من املهم العمل على إحالل
سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان حمل قانون اإلرهاب.

لذلك تناشد النرويج إسرائيل مضاعفة جهودها  -يف
العمل مع السلطة الفلسطينية ويف إطار الترتيبات اليت وضعتها
اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس  -من أجل تسوية املشاكل
املعلّقة ،وتوسيع نطاق النشاط االقتصادي الفلسطيين وحتسني
االستدامة املالية للسلطة الفلسطينية ،األمر الذي يستلزم
مزيدا من الدعم املقدم من اجلهات املاحنة .وستعقد النرويج
اجتماعًا للجنة االتصال املخصصة على املستوى الوزاري هنا
يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب ملتابعة االجتماع التقين للجنة
االتصال املخصصة الذي انعقد يف بروكسل يف  27أيار/مايو.
واهلدف من ذلك التصدي للتحديات وتقدمي التوجيه السياسي
أما احلالة يف سوريا فتزداد يأسًا وجتزئة .وجيب أن تكثف
لزيادة جهود اجلهات املاحنة .ونناشد األطراف جتنب األعمال
االستفزازية .وسينظر إىل جتميد اخلطط اإلسرائيلية هبدم قرية األطراف املعنية اإلقليمية والدولية اجلهود الرامية إىل إجياد حل
سياسي للزناع املسلح .تؤيد النرويج بذل اجلهود لتحقيق تلك
سوسيا الفلسطينية على أنه تدبري ينم عن حسن النوايا.
مثة تطورات إجيابية يف أعمال إعادة اإلعمار يف غزة ،الغاية ،ال سيما اجلهود اليت يبذهلا مبعوث األمم املتحدة اخلاص
غري أن التقدم اليزال بطيئا جدًا من حيث الوصول والتمويل ستافان دي ميستورا .غري أن مبعوث األمم املتحدة ال ميكنه
وتوحيد اإلدارة .وتالحظ النرويج مع االرتياح أن إسرائيل إحراز تقدم إال يف املسائل اليت يتفق عليها املجلس .لذلك،
مسحت بزيادة كميات السلع املستوردة بالدخول ،وأن مصر تتحمل كل دولة عضو مسؤولية كبرية عن السعي إىل توحيد
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العمل ،والعمل مع األطراف ومتهيد الطريق أمام التوصل إىل أرض الواقع .وحنث الطرفني على إظهار التزامهما املعلن باحلل
حل سياسي .كذلك حتض النرويج على توفري الوصول الكامل القائم على وجود دولتني من خالل أعمال ملموسة .واالحتاد
واآلمن للجهات الفاعلة العاملة يف املجال اإلنساين إليصال األورويب سوف يدعمهما بنشاط لتهيئة بيئة تسودها الثقة
الالزمة للدخول يف مفاوضات جمدية يف أقرب وقت ممكن.
املساعدة إىل كل أفراد الشعب السوري املحتاجني إليها.
ال بد من وضع أولوية فورية ملعاجلة احلالة اخلطرية يف
غزة .وينبغي الوفاء جبميع تعهدات املجتمع الدويل .وحنن
قلقون أيضا إزاء النقص احلاد يف األموال الذي تواجهه وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
األدىن ،وهنيب جبميع اجلهات املاحنة املعنية مضاعفة متويلها.

أخريًا ،فإن اتفاق الصخريات الذي قاده املمثل اخلاص
لألمني العام يف ليبيا ،السيد برنادينو ليون ،ميثل خطوة أوىل
حامسة حنو إهناء الزناع املسلح يف ليبيا .وحتث النرويج بقوة
الطرف الذي كان غائبا يف الصخريات على معاجلة الشواغل
املعلقة من خالل ما تبقى من املفاوضات اإلضافية .جيب أن
يقوم االتفاق النهائي على توافق واسع يف اآلراء بني أبناء
يعتقد االحتاد األورويب أن امتثال الدول واجلهات الفاعلة
الشعب اللييب لكي لتتسىن فرصة حقيقية لتنفيذه بنجاح.
من غري الدول للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب اإلنسان ،مبا يف ذلك املساءلة ،ميثل حجر األساس يف بناء
السالم واألمن يف املنطقة.
عن االحتاد األورويب.
السيد هالريغارد (تكلم باإلنكليزية) :أشكر نيوزيلندا،
وخباصة وزير خارجية نيوزيلندا ،على عقد وترؤس هذه
اجللسة .كما أشكر املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق
األوسط نيكوالي مالدينوف على إحاطته اإلعالمية وعلى
عمله الدؤوب واجليد يف هذا املوضوع الصعب.
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب .تؤيد هذا
البيان البلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد وهي :مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وصربيا وألبانيا؛
وبلد عملية حتقيق االستقرار واالرتباط واملرشح املحتمل
البوسنة واهلرسك؛ وبلد الرابطة األوروبية للتجارة احلرة وعضو
املنطقة االقتصادية األوربية ليختنشتاين ،عالوة على أوكرانيا،

نرحب باخلطوات اليت اختذهتا إسرائيل مؤخرا لتخفيف
القيود املفروضة على غزة .يقتضي األمر حاليا اختاذ املزيد من
التدابري اإلجيابية لإليصال الكامل للمعونة اإلنسانية والتعمري
واالنتعاش االقتصادي على أساس دائم .وحنض على إجراء تغيري
أساسي يف احلالة السياسية واألمنية واالقتصادية يف غزة ،مبا يف
ذلك إهناء اإلغالق وفتح كامل لنقاط العبور ،مع االستمرار يف
معاجلة شواغل إسرائيل األمنية املشروعة .إن إطالق مجاعات
مسلحة الصواريخ مؤخرا أمر غري مقبول ويؤكد مرة أخرى
خطر التصعيد .يتعني على مجيع أصحاب املصاحل االلتزام بعدم
العنف والسالم .وندعو مجيع األطراف إىل االتفاق على وقف
دائم إلطالق النار حيول دون العودة إىل الصراع ،ويعزز من
مكانة غزة بوصفها جزءا ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية يف
املستقبل ويعزز الصلة بني غزة والضفة الغربية.

ما برح االحتاد األورويب ملتزما بالتوصل إىل تسوية عادلة
وشاملة للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين .ال بديل عن حل
حيث االحتاد األورويب مجيع الفصائل الفلسطينية على
على أساس التفاوض على وجود دولتني ،بيد أن قدرة ذلك
إجياد أرضية مشتركة ،على أساس عدم العنف واملصاحلة،
احلل على البقاء تتناقص باطراد جراء حقائق جديدة على
وعلى العمل معا لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيني.
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وحنض الفصائل الفلسطينية على جعل املصاحلة وعودة السلطة
الفلسطينية إىل غزة على رأس األولويات .وجيب أن تتحمل
السلطة قسطا أكرب من املسؤولية يف هذا الصدد وتتوىل مجيع
املهام احلكومية يف غزة .واالحتاد األورويب على استعداد لتقدمي
كامل الدعم هلذه اجلهود.
حنن ملتزمون بالعمل مع مجيع األطراف للتمكني من التنمية
االجتماعية واالقتصادية يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية،
ومتكني املؤسسات الفلسطينية يف التحضري إلنشاء الدولة .ونشدد
على أن أعماال من قبيل ختفيف القيود املفروضة جيب أن تكون
جزءا من إحداث تغيري جذري يف السياسة فيما يتعلق باألرض
الفلسطينية املحتلة .وحنض إسرائيل على متكني الفلسطينيني من
اإلسراع يف أعمال البناء وجهود التنمية االجتماعية  -االقتصادية
يف املنطقة جيم .وحنض السلطات اإلسرائيلية أيضا على وقف
اخلطط الرامية إىل النقل القسري للسكان الفلسطينيني وهدم
منازهلم وتدمري البىن التحتية يف منطقيت سوسيا وأبو نوار.
إن احلفاظ على ماهية احلل القائم على وجود دولتني
جوهر سياسة االحتاد األورويب .يف هذا الصدد ،بينما ٍ
نذكر بأن
املستوطنات غري شرعية مبوجب القانون الدويل ،يؤكد من جديد
االحتاد األورويب معارضته القوية لسياسات إسرائيل االستيطانية
واإلجراءات املتخذة يف هذا السياق ،مثل بناء اجلدار الفاصل
خارج حدود عام  1967واهلدم واملصادرة ،مبا يف ذلك املشاريع
املمولة من االحتاد األورويب وعمليات اإلخالء ،وعمليات النقل
القسري  -مبا يف ذلك البدو واملخافر األمامية غري القانونية -
وعنف املستوطنني ،والقيود املفروضة على التنقل والعبور .فهذه
اإلجراءات هتدد بشكل خطري احلل القائم على وجود دولتني
وتشكل األنشطة االستيطانية يف القدس الشرقية هتديدا خطريا
إلمكانية جعل القدس عاصمة للدولتني يف املستقبل .سنظل
نرصد عن كثب التطورات يف امليدان وآثارها األوسع نطاقا،
وما برحنا مستعدين للقيام باملزيد من العمل من أجل محاية
إمكانية حتقيق احلل القائم على وجود دولتني .ويؤكد جمددا
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االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه التزامها بضمان التنفيذ
املتواصل والكامل والفعال لتشريعات االحتاد األورويب القائمة
والترتيبات الثنائية اليت تنطبق على منتجات املستوطنات .ونعرب
عن التزامنا ،متاشيا مع القانون الدويل ،بضمان وجوب أن تكون
مجيع االتفاقات املربمة بني دولة إسرائيل واالحتاد األورويب تنص
صراحة وبشكل ال لبس فيه على عدم انطباقها على األراضي
اليت احتلتها إسرائيل يف عام .1967
إن ضمان إحالل السالم العادل والدائم يتطلب زيادة
اجلهد الدويل .وسيعمل االحتاد األورويب بنشاط على اتباع
هنج جديد متعدد األطراف حنو عملية السالم بالتشاور مع
مجيع أصحاب املصاحل املعنيني .فإنشاء فريق الدعم الدويل
السبيل املمكن لإلسهام يف حتقيق ذلك اهلدف.
إن موقف االحتاد األورويب بشأن املعايري ،على النحو
املبني يف استنتاجات جملسه للشؤون اخلارجية يف متوز/يوليه
 ،2014يوفر أساسًا لتحقيق توافق يف اآلراء بشأن الطريق إىل
األمام .واالحتاد األورويب مستعد لالخنراط يف عمل مشترك
مع الشركاء اإلقليميني على أساس مبادرة السالم العربية،
ويرحب باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا املجموعة الرباعية يف
هذا الصدد.
مثة حاجة ملحة إىل حل دائم للزناع يف سوريا .وحنن نؤيد
متامًا جهود مبعوث األمم املتحدة اخلاص ستيفان دي ميستورا
إلحياء العملية السياسية .ونأمل أن تساعد مشاورات جنيف
على إطالق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تؤدي إىل انتقال،
على أساس إعالن جنيف الصادر يف  30حزيران/يونيه 2012
( ،S/2012/522املرفق) ،ومتشيًا مع قرارات جملس األمن ذات
الصلة .وهدفنا النهائي هو املساعدة يف بناء سوريا دميقراطية
وتعددية .ويتجسد ذلك النهج السياسي يف صلب االستراتيجية
اإلقليمية لالحتاد األورويب إزاء سوريا والعراق والتهديد الذي
متثله مجاعة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،أو داعش .ففي
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تقلقنا أيضا تلك التقارير املتواترة عن استخدام املواد
الكيميائية السامة مثل الكلور كأسلحة يف سوريا .واستخدام
غاز الكلور سالحًا يشكل انتهاكًا التفاقية األسلحة الكيميائية،
فض ً
ال عن القرارين  )2013( 2118و .)2015( 2209
ويتوخى القراران تدابري أخرى مبوجب الفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة يف حالة عدم االمتثال .وحنن نؤيد بقوة
املبادرة قيد املناقشة يف املجلس الرامية إلنشاء آلية اإلسناد من
خالل آلية حتقيق مشتركة من األمم املتحدة ومنظمة حظر
األسلحة الكيميائية.

العراق ،سيواصل االحتاد األورويب العمل عن كثب مع احلكومة
وسندعمها بقدر ما نستطيع يف جهودها الرامية الستعادة احلكم
الشامل للجميع واالستقرار .ويف سوريا ،فإن االنتقال السياسي
الشامل أمر حاسم األمهية لتحقيق السالم واالستقرار املستدامني.
ووفقًا للقرارين  )2014( 2170و  ،)2014( 2178ينبغي
لكل الدول األعضاء أن تتخذ تدابري حامسة لوقف تدفق املقاتلني
األجانب ومكافحة متويل داعش وما متارسه من حتريض .واحلرب
الوحشية اليت يشنها نظام األسد ضد شعبه ،واالنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان ،والعرقلة املمنهجة لإلصالحات الدميقراطية أدت
إىل ازدهار داعش يف سوريا .وال ميكن لنظام األسد أن يكون
وأود أن أختتم بياين مؤكدًا عزم االحتاد األورويب على
شريكا يف مكافحة داعش ،نتيجة لسياساته وأفعاله.
مواصلة دعم السوريني والبلدان املضيفة لالجئني يف املنطقة
لقد قتل أكثر من  220 000من السوريني وتشرد أكثر واملتضررة من األزمة ،وخاصة لبنان واألردن وتركيا .وإمجاالً،
من نصف السكان .وسيبقى السالم بعيد املنال يف سوريا طاملا فقد عبأ االحتاد األورويب أكثر من  3.7بليون يورو منذ اندالع
ظل اإلفالت من العقاب سائدًا .وال بد من مساءلة مرتكيب األزمة السورية .ويف مؤمتر الكويت الثالث إلعالن التربعات،
االنتهاكات والتجاوزات .ويف رسالة مؤرخة  18حزيران /املعقود يف  31آذار/مارس ،تعهد االحتاد األورويب والدول
يونيه ،أعرب  71بلدًا ،مبا يف ذلك مجيع الدول األعضاء يف األعضاء فيه مبا يناهز  1.1بليون يورو.
االحتاد األورويب ،عن السخط إزاء حالة الوحشية املنفلتة اليت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ال تنتهي دون رادع يف سوريا ،خاصة من خالل االستخدام مجهورية إيران اإلسالمية.
املمنهج للرباميل املتفجرة .واالجتماع بصيغة آريا الذي
السيد خوشرو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
عقدته فرنسا وإسبانيا يف  26حزيران/يونيه بني للمجلس
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم باسم حركة عدم االحنياز وأن
بوضوح حجم اخلسائر الرهيبة اليت حلقت باملدنيني من خالل
أعرب عن تقدير احلركة لنيوزيلندا ووزير خارجيتها ،السيد
استخدام نظام األسد للرباميل املتفجرة على نطاق واسع.
موراي ماكويل ،لعقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن احلالة يف
وحنن ندين بشدة تلك اهلجمات العشوائية ،وكذلك احلصار
الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني ،يف هذا املنعطف
املستمر للمناطق املدنية ،واستخدام جتويع املدنيني كأسلوب
احلاسم بالنسبة لفلسطني والشعب الفلسطيين والشرق
من أساليب القتال واالعتقال التعسفي وتعذيب اآلالف من
األوسط .وأود أيضا أن أشكر السيد نيكوالي مالدينوف،
السوريني .ونرى أن الوقت قد حان للمجلس ملتابعة قراراته،
منسق األمم املتحدة اخلاص واملمثل الشخصي لألمني العام،
مبا فيها القرارات  )2014( 2139و  )2014( 2165و
على إحاطته اإلعالمية الوافية.
 ،)2014( 2191واختاذ إجراءات حامسة من أجل وضع حد
وتود حركة عدم االحنياز أن تغتنم هذه الفرصة للتأكيد
لتلك االنتهاكات املستمرة للقانون الدويل وقرارات املجلس.
على تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيين ،وتأكيد دعمها
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لتحقيق تطلعاته الوطنية املشروعة وحقوقه الثابتة ،مبا يف ذلك
حق تقرير املصري واحلرية يف دولة فلسطني مستقلة ،والقدس
الشرقية عاصمة هلا ،جنبًا إىل جنب مع إجياد حل عادل ملحنة
الالجئني الفلسطينيني ،وفقًا لقرار اجلمعية العامة ( 194د.)3-

الدوليني وقدم إسهامًا حقيقيًا يف التوصل إىل حل للزناع
الفلسطيين  -اإلسرائيلي ،وهو لب الزناع العريب  -اإلسرائيلي
الذي يبقى مصدر قلق بالغ للمنطقة واملجتمع الدويل وآفاق
السالم واالستقرار على الصعيد العاملي.

وينبغي أال يغيب عن بالنا أن قرارات جملس األمن
واجلمعية العامة تتضمن املبادئ األساسية إلجياد حل عادل
ودائم وسلمي .وقضية فلسطني مدرجة يف جدول أعمال
األمم املتحدة منذ أكثر من  67عامًا ،أي منذ وجدت املنظمة
تقريبًا ،ولذلك ،فليس عدم االهتمام هو سبب استمرار
الزناع وما ينطوي عليه مظامل ،بل إن سبب ذلك هو غياب
اإلرادة السياسية والفشل املتكرر ملجلس األمن يف االضطالع
مبسؤولياته ،وتقلص أمل الشعب الفلسطيين يف نيل حقه يف
تقرير املصري واحلرية والعدالة والسالم الذي طاملا حرموا منه.

يف مثل هذا الوقت من العام املاضي ،شنت إسرائيل عدوانًا
عسكريًا ضد قطاع غزة املحاصر استمر  51يومًا ،كبدت
السكان املدنيني يف فلسطني خالله نطاقًا واسعًا من الوفيات
واإلصابات والصدمات النفسية ،فض ً
ال عن تدمري واسع النطاق
ملنازهلم وبنيتهم التحتية .ووفقًا لتقرير اللجنة املستقلة لتقصي
احلقائق التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،فإن حجم الدمار يف
غزة مل يسبق له مثيل ،وارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلية
من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل ما يرقى يف
بعض احلاالت إىل جرائم حرب .ووفقًا مللخص األمني العام
لتقرير جملس التحقيق ( )S/2015/286يف حوادث معينة أثرت
على املدارس اليت تديرها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،ونتيجة لإلجراءات
اإلسرائيلية أثناء الزناع عام  ،2014قتل  44فلسطينيًا على
األقل وأصيب  227يف سبع من مدارس الوكالة كانت
تستخدم كمالجئ يف حاالت الطوارئ.

وعلى الرغم من عقود من مشاركة الشعب الفلسطيين
حبسن نية يف جهود السالم وااللتزام الواضح من جانبه ومن قيادته
بالقانون الدويل ،األمر الذي تأكد جمددًا بانضمام فلسطني إىل
عدد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية مؤخرًا ،فقد تفاقمت
حمنة فلسطني وورطتها على كل اجلبهات .ويعزى ذلك بشكل
مباشر إىل السياسات واملمارسات اإلسرائيلية غري القانونية ،اليت
ويشري تقرير األمني العام السنوي عن األطفال والزناع
ترسخ االحتالل ،وتتسبب يف معاناة واسعة النطاق وتقوض كل
جهود السالم بشكل صارخ ،حىت أهنا ألقت ظالالً كثيفة من املسلح ( )S/2015/409إىل مقتل ما ال يقل عن  540طفال
فلسطينيا وجرح  2 955منهم أثناء الزناع .كما حلقت األضرار
الشك إزاء جدوى احلل القائم على دولتني.
مبا ال يقل عن  262مدرسة و  274من رياض األطفال و
وإذ نشهد تصاعد انتهاكات إسرائيل ،السلطة القائمة
 17مستشفى يف غزة يف حني مل تتضرر يف إسرائيل سوى
باالحتالل ،للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين
ثالث مدارس فقط .وخيلص التقرير إىل أن ذلك املستوى غري
وقانون حقوق اإلنسان ،فإننا نؤكد أن الوقت قد حان املسبوق وغري املقبول من األضرار اليت حلقت باألطفال يف عام
للمجتمع الدويل لكي يتخذ خطوة حامسة وتارخيية صوب  2014يثري شواغل بالغة إزاء امتثال إسرائيل للقانون الدويل
إهناء احتالل األراضي الفلسطينية ومتهيد الطريق لتسوية عادلة اإلنساين ،وخصوصا امتثاهلا ملبادئ التمييز والتناسب واختاذ
وسلمية للزناع .وبالقيام بذلك ،يكون املجلس قد اضطلع احليطة أثناء اهلجوم واحترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان،
بواجبه مبوجب ميثاق األمم املتحدة لصون السلم واألمن وخاصة ما يتعلق باالستخدام املفرط للقوة.
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ومل تُساءل إسرائيل عن تلك اجلرائم بعد ،على الرغم من
أن قوات االحتالل قد أطلقت عشرات اآلالف من القذائف
والقنابل وقذائف املدفعية والذخرية احلية على السكان املدنيني
الفلسطينيني الع ّزل يف ذلك اهلجوم الوحشي الذي قتل فيه
أكثر من  2 200فلسطيين معظمهم من املدنيني ،مبن يف ذلك
مئات األطفال والنساء ،وأصيب فيه ما يزيد على 11 000
وأسفر عن تشريد مئات اآلالف ،عالوة على بث الرعب بني
مجيع السكان.
ومن غري املقبول أن تظل هذه الكارثة اإلنسانية اليت
سببتها السلطة القائمة باالحتالل عمدا للشعب الفلسطيين دون
إنصاف ،وأالّ يعاد بناء مزنل واحد فقط من بني ما يزيد على
 12 000مزنل دمرت متاما بعد مضي عام كامل ،يف حني
يواصل احلصار اإلسرائيلي غري املشروع إعاقة عملية التعمري.
وال يزال ما يربو على  100 000من السكان الفلسطينيني
بال مأوى ،يف حني يستمر تدهور الظروف االجتماعية
واالقتصادية من جراء استمرار فرض احلصار اخلانق على غزة
وعزهلا عن بقية األراضي الفلسطينية ،بل من العامل بأسره.
ومن غري املقبول أن يستمر إفالت إسرائيل من العقاب دون
أن تترتب عن ذلك أية عواقب عليها .وليس مثة أي مربر هلذه
الزنعة الالإنسانية واإلجرام .ونناشد جملس األمن مرة أخرى
إىل احترام امليثاق والواجبات األخالقية امللقاة عليه ،وأن يعمل
على رفع هذا الظلم.
وجيب أن يعمل جملس األمن أيضا على التصدي الستمرار
االستعمار اإلسرائيلي غري املشروع لألرض الفلسطينية املحتلة،
مبا يف ذلك القدس الشرقية ،مبا يتسق مع القانون الدويل،
مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات املجلس نفسه.
وكيف للمجلس أن يظل صامتا إزاء مواصلة إسرائيل عمدا
وبشكل ّ
منظم أنشطتها االستيطانية وبناء اجلدار ومصادرة
وضم األراضي الفلسطينية حبكم األمر الواقع ،وتقويض آفاق
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حل الدولتني املؤدي إىل السالم؟ وقد استمرت بال هوادة
تلك املمارسات وغريها من االنتهاكات املنتظمة ،مبا يف
ذلك هدم املنازل والتشريد القسري للمدنيني الفلسطينيني
وممارسات اعتقاهلم واحتجازهم ،مبن يف ذلك األطفال ،إىل
جانب استمرار أعمال العنف واإلرهاب واالستفزازات من
جانب املستوطنني واملتطرفني اإلسرائيليني ،مبا يف ذلك املواقع
الدينية احلساسة ،وخاصة املسجد األقصى يف القدس الشرقية
املحتلة ،ما أدى إىل تفاقم احلالة اهلشة أصال يف امليدان .وجيب
التصدي لذلك فورا لتجنب املزيد من زعزعة االستقرار ،فضال
عن إنقاذ حل الدولتني على أساس حدود ما قبل عام .1967
وال جيوز ملجلس األمن أن يظل مكتوف األيدي إن
كان له أن يواصل السعي إىل إجياد حل عادل وسلمي لقضية
فلسطني .وحتث حركة عدم االحنياز املجلس مرة أخرى على
العمل فورا إلهناء حمنة الشعب الفلسطيين عرب اختاذ إجراءات
حازمة حنو إهناء االحتالل اإلسرائيلي وتأييد إعمال احلقوق
غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين ،وإرساء السالم
واألمن كي يتسىن وضع حد هلذا الزناع الذي طال أمده
وأدى إىل زعزعة استقرار املنطقة وتقويض القانون الدويل ،بل
تقويض نظامنا الدويل بأسره.
وترى حركة عدم االحنياز أن الرسالة قد باتت واضحة
على نطاق العامل قاطبة ،وأنه قد حان الوقت إلهناء هذا االحتالل
اإلسرائيلي البغيض ووضع حد هلذا اإلفالت من العقاب الذي
سبّب الكثري من املعاناة واألزمات وبذر بذور عدم االستقرار
والسخط يف مجيع أحناء الشرق األوسط ،يف حني ال يزال يقوض
السالم واألمن اإلقليميني والعامليني .إن موقف حركة عدم
االحنياز إزاء الزناع الفلسطيين  -اإلسرائيلي وقضية فلسطني
برمتها واضح وقوي ،على النحو الوارد يف اإلعالنات الوزارية
ومؤمترات القمة اليت عقدهتا على مدى العقود .وعليه ،لن تتواىن
احلركة يف دعوة جملس األمن إىل العمل على حنو يتسق مع واجباته
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ونعرب عن امتناننا أيضًا للسيد نيكوالي مالدينوف،
املنوص عليها يف امليثاق وقراراته نفسها فضال عن أحكام القانون
الدويل ذات الصلة ،مبا ّ
ميكنه من إجياد حل للزناع .ونشدد على منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط
الدور اهلام الذي يضطلع به أعضاء كتلة حركة عدم االحنياز يف واملمثل الشخصي لألمني العام ،على إحاطته اإلعالمية املفيدة.
املجلس يف هذا الصدد ،وندعو إىل املشاركة الفعالة يف الوفاء
وقبل أن أديل ببعض املالحظات بصفيت الوطنية ،أود أن
مبسؤولياتنا اجلماعية إلجياد احلل املنشود.
أؤيد البيان الذي أدىل به يف وقت سابق املمثل الدائم جلمهورية
ما يزال لبنان يعاين من انتهاكات إسرائيل املتكررة إيران اإلسالمية نيابة عن حركة عدم االحنياز ،والبيان الذي
حلدوده وتوغلها يف أراضيه بعد مرور سنوات من االحتالل سيديل به الحقًا ممثل الكويت باسم منظمة التعاون اإلسالمي.
والعدوان .ولألسف ،ال تزال إسرائيل تواصل انتهاك املجال
إننا جنتمع يف وقت عصيب بالنسبة إىل احلالة يف الشرق
اجلوي اللبناين وتكثيف غاراهتا فوق لبنان .ومتثّل هذه األنشطة األوسط ،األمر الذي حيتاج إىل إلقاء نظرة جديدة عن كثب
انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية ذات الصلة ،فض ً
ال عن جتديد االلتزام ،وال سيما من جملس األمن ،ملواجهة
خاصة القرار  .)2006( 1701وينبغي أن َّ
تنفذ أحكام ذلك املشكلة بطريقة متكاملة ليس على الصعيد السياسي فحسب،
القرار بطريقة تكفل توطيد دعائم االستقرار واألمن يف لبنان ،ولكن أيضًا على صعيد اجلوانب اإلنسانية لألزمة .وامسحوا يل
ومتنع إسرائيل عن انتهاكاهتا اليومية للسيادة اللبنانية.
أن أركز على قضية فلسطني.

وفيما يتعلق باجلوالن السوري املحتل ،فإن احلركة تدين
مجيع التدابري اليت اختذهتا إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
بغرض تغيري الوضع القانوين واملادي والدميوغرايف للجوالن
السوري املحتل ،ال سيما وأن تلك التدابري قد ازدادت حدة
بعد اندالع األزمة السورية .وتطالب احلركة مرة أخرى
إسرائيل باالمتثال للقرار  )1981( 497واالنسحاب الكامل
من اجلوالن السوري املحتل إىل حدود  4حزيران/يونيه
 ،1967تنفيذا للقرارين  )1967( 242و .)1973( 338

إن مناصرة إندونيسيا حلقوق الشعب الفلسطيين طويلة
األمد وثابتة .فنحن ندعم حقه يف العيش بسالم كشعب واحد
يف دولة خاصة به .وحتقيقًا هلذه الغاية ،نقف بقوة إىل جانب
رؤية دولتني ،إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنبًا إىل جنب يف
سالم وأمن .ويف هذا الصدد ،يسرنا االعتراف املتزايد بدولة
فلسطني من خمتلف البلدان والكيانات ،وانضمام فلسطني إىل
شىت املعاهدات الدولية ،وانضمامها إىل املنظمات الدولية .وما
برحنا نؤيد جهود فلسطني حنو عضوية كاملة يف األمم املتحدة
يف هناية املطاف ،األمر الذي سيجعل فلسطني عضوًا متساويًا
يف جمتمع الدول ذات السيادة.

السيد بريكايا (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أبدأ بالتوجه بالشكر إىل رئاسة نيوزيلندا على عقد هذه
املناقشة املفتوحة .ويرحب وفد بلدي أيضا بوزير خارجية
نيوزيلندا ،سعادة السيد موراي ماكويل ،ويشكره على ترؤس
املناقشة يف وقت سابق اليوم.

وتشعر إندونيسيا بقلق بالغ إزاء استمرار حالة اجلمود
على الطريق حنو حتقيق السالم .وحنن نشدد على احلاجة امللحة
إىل إحياء عملية السالم ،ورمبا إىل عقد مؤمتر دويل للنظر يف
هذه املسألة .ويف هذا الصدد ،أصبحت احلاجة إىل استعراض
ملحة أيضًا .وتدعم إندونيسيا
دور اللجنة الرباعية وواليتها ّ
األفكار واملبادرات اليت تضع إطارًا الستئناف عملية السالم

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إندونيسيا.
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واليت تشمل معايري واضحة وجدوال زمنيًا .ونعتقد أن هلذه
األفكار واملبادرات إمكانية توفري فرصة جديدة لنا وهنج لكسر
اجلمود يف عملية السالم.
هناك بشكل واضح ظروف إنسانية متدهورة يف األرض
مرت سنة اآلن على هجوم إسرائيل
الفلسطينية املحتلة .وقد ّ
األخري على غزة يف عام  .2014وعندما انتهى اهلجوم ،كان
قد قتل ما يزيد على  2 200من الفلسطينيني .وكان من
بينهم أكثر من  550طف ً
ال و  299امرأة .وبلغ عدد املصابني،
العديد منهم أصيبوا جبروح خطرية ،أكثر من 11 000
مصاب .وعندما انتهى القصف الذي دام  51يومًا ،أصبح
معظم غزة أنقاضًا مع تسوية البىن التحتية احليوية باألرض
 مثل املدارس والطرق واملستشفيات .وبرز كابوس إنساينمل يسبق له مثيل حيث بات  100 000شخص بال مأوى.
وحىت اليوم ،ليس يف قطاع غزة إال القليل من الكهرباء واملاء.
ووفقًا للبنك الدويل ،البطالة فيه هي األعلى يف العامل بنسبة
 43يف املائة .وهناك ما يقرب من  80يف املائة من السكان
يعتمدون على املعونة .ويواجه شباب غزة مستقب ً
ال قامتًا.
لقد دعونا يف العديد من املناسبات إىل تغيري هذا الوضع،
وإىل مضاعفة املجتمع الدويل جهوده الرامية إىل منع تكرار
العدوان اإلسرائيلي .ويشمل ذلك اختاذ خطوات إلخضاع
املسؤولني عن االعتداءات اليت أسفرت عن عدد كبري من
الضحايا بني السكان املدنيني الفلسطينيني للمساءلة.
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يف بناء مستوطناهتا غري الشرعية يف مجيع أحناء فلسطني املحتلة،
وال سيما يف القدس الشرقية املحتلة وحوهلا ،والدوس على
القانون الدويل والفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية
بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض
الفلسطينية املحتلة (.)A/ES-10/273
وتكرر إندونيسيا دعوهتا جملس األمن إىل حتمل مسؤولياته
مبوجب ميثاق األمم املتحدة ،وإهناء الصراع دون مزيد من
التأخري .وينبغي أن جيدد املجلس اجلهود الرامية إىل استئناف
عملية السالم ،بدءًا بكفالة امتثال إسرائيل للقوانني الدولية
وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،وال سيما قرارات املجلس.
ونعتقد أن العمل املكثف ملختلف األجهزة واهليئات داخل
األمم املتحدة خبصوص إجياد حل شامل للصراع الفلسطيين
من شأنه أن يضيف قيمة يف هذا الصدد.
وأخريًا ،يود وفد بلدي أن يرحب باالتفاق الذي
توصلت إليه جمموعة دول  1+5ومجهورية إيران اإلسالمية
بشأن برناجمها النووي .هذا يف احلقيقة إجناز تارخيي ،ونأمل
أن يوفر زمخًا للمجتمع الدويل إلحراز تقدم يف التوصل إىل
حل شامل للحالة يف الشرق األوسط .وندعو املجلس إىل
االستفادة من هذا الزخم بغية تعزيز املساعي الرامية إىل التوصل
إىل تسوية شاملة للصراع الفلسطيين  -اإلسرائيلي .لقد تعذّر
حتقيق السالم يف الشرق األوسط لفترة طويلة ،ومن مسؤوليتنا
اجلماعية أن نكفل االضطالع هبذا العبء التارخيي.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
واملؤسف أنه منذ وقف إطالق النار يف عام ،2014
تواصل القوات اإلسرائيلية تنفيذ سياسة نشر الرعب يف غواتيماال.
مجيع أحناء األرض الفلسطينية املحتلة .فإسرائيل تواصل بناء
السيدة بوالنيوس برييز (غواتيماال) (تكلمت باإلسبانية):
اجلدار العازل ،ومصادرة األرض الفلسطينية ،وهدم املنازل يود وفد بلدي أن يرحب حبضور وزير خارجية نيوزيلندا،
واملمتلكات ،وتشريد وإجالء األسر الفلسطينية بالقوة ،السيد موراي ماكويل ،بيننا يف وقت سابق اليوم خالل هذه
وإطالق النار على الفلسطينيني واعتقاهلم ،من دون أدىن اعتبار املناقشة اهلامة .ونود أيضًا أن هننئ وفد نيوزيلندا على قيادته
حلقوق اإلنسان .باإلضافة إىل ذلك ،ال تزال إسرائيل مستمرة املقتدرة جدًا للمجلس وعلى كل العمل الذي يقوم به يف
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شهر متوز/يوليه أثناء رئاسته ملجلس األمن .وحنن أيضًا ممتنون
لإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها املنسق اخلاص لألمم املتحدة
واملمثل الشخصي لألمني العام ،السيد نيكوالي مالدينوف،
بشأن األحداث األخرية يف الشرق األوسط .وقد أحطنا علمًا
مبضمون اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها.
لقد شهدنا قبل عام بداية ما تبني أنه أحدث جولة من
الصراع بني اجلماعات الفلسطينية املسلحة وقوات األمن
اإلسرائيلية .كما شهدنا إطالق إسرائيل لعملية اجلرف الصامد
يف غزة .فأ ّدت تلك اإلجراءات إىل واحدة من أسوأ املعارك
اليت شهدهتا غزة منذ عام  .1967وما زلنا نرى حىت اليوم
عواقب هذه األعمال ،ال سيما املعاناة واآلالم اليت سببتها
للسكان املدنيني.

23/07/2015

املسلح ( )S/2015/409باإلحصاءات املتعلقة بعدد األطفال
الفلسطينيني الذين قتلوا يف عام  ،2014وهو أكرب من عدد
األطفال الذين قضوا يف اجلمهورية العربية السورية ويف دارفور.
وما من شك يف أن هذه احلالة غري قابلة لالستمرار.
وإضافة إىل كل ما قمت بتفصيله للتو ،ينبغي أن نضيف
احلالة االقتصادية اهلشة اليت ال تزال مستمرة يف غزة ،وهي
منطقة معدل البطالة فيها أعلى املعدالت يف العامل ،إذ يبلغ
 44يف املائة .وبالرغم من أنه ميكن القول بأن بعض التقدم
قد أحرز يف إعادة إعمار غزة عقب رفع بعض القيود ،فإن
احلصار الذي تفرضه إسرائيل ال يزال يؤثر بقوة على سالمة
هذا الشعب.
لقد زاد تفاقم احلالة يف الضفة الغربية جراء العدد املتزايد
من االشتباكات بني املتظاهرين الفلسطينيني وقوات األمن
اإلسرائيلية ،إىل جانب التوسع يف املستوطنات والتشريد القسري
للفلسطينيني من املنطقة جيم يف القدس الشرقية .وعلى نفس
املنوال ،عقب فترة من اهلدوء النسيب ،زاد أيضا عدد اهلجمات
الصاروخية املتفرقة اليت تطلق من غزة وتستهدف إسرائيل.

إن خمتلف التقارير الصادرة عن األمم املتحدة تبيّن للقارئ
بوضوح مستويات العنف اليت حتققت أثناء الصراع .فعلى
سبيل املثال ،يف التقرير الذي نشرته اللجنة املستقلة للتحقيق
اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان ،رأينا تأكيدًا على الدمار
الذي مل يسبق له مثيل ،فض ً
ال عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون
الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان اليت تسببت هبا إسرائيل
ولتلك األسباب كلها ،من الضروري حتديد إطار زمين
واجلماعات الفلسطينية املسلحة ،وهي أعمال ميكن يف بعض سياسي يليب االحتياجات املشروعة للشعبني والذي من شأنه
احلاالت أن تعادل جرائم حرب.
أن يتيح لنا التوصل إىل اتفاق عادل ودائم .لذلك ،وبغية
باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن موجز األمني العام لتقرير تفادي تكرار نشوب الزناع الذي شهدناها العام املاضي ،على
جملس مقر األمم املتحدة للتحقيق يف خمتلف األحداث اليت املجتمع الدويل أن يضطلع بدور رئيسي يف دعم ودفع عملية
وقعت يف غزة وأثّرت على املدارس اليت تديرها وكالة األمم السالم يف املنطقة إىل األمام.
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
حنن ندرك قيمة مبدأ املسؤولية املشتركة ،وبالتايل نعتقد أن
األدىن ،دلي ً
ال واضحًا على اهلجمات واالعتداءات املرتكبة املشاركة الفعالة لكل من املجموعة الرباعية الدبلوماسية املعنية
ضد مدارس األمم املتحدة اليت كانت تستخدم مالجئ يف بالشرق األوسط وجملس األمن يف عملية السالم ميكن ،بل وينبغي
حاالت الطوارئ.
هلما ،تنشيط العملية حىت يتمكن الطرفان من اختاذ خطوات
عالوة على ذلك ،ويف واحد من أكثر التقارير إثارة مسؤولة حنو سالم عادل ودائم وواسع النطاق .وحنث املجلس
للجزع ،نواجه يف تقرير األمني العام بشأن األطفال والزناع على مناقشة مبادرة السالم العربية ،اليت حتدد رؤية للتوصل إىل
َ
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حل عام للزناع العريب  -اإلسرائيلي ،فضال عن الدور الرئيسي كدول أعضاء يف املجتمع الدويل أن ندعم تلك التدابري اليت قد
الذي ميكن أن تضطلع به بلدان املنطقة وجملس األمن.
تيسر لنا حتقيق ذلك احلل.
وجيب على الطرفني جتنب اعتماد تدابري من شأهنا أن
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن إىل
تعوق آفاق جتديد املحادثات اهلادفة .ونرى أن الطرفني مها نائب املراقب الدائم عن دولة الكرسي الرسويل املراقبة.
املهتمان أساسا ببذل جهد حقيقي ومتجدد يشمل ،من بني
املونسنيور كاساز (الكرسي الرسويل) (تكلم باإلنكليزية):
مجلة أمور ،الرفع الكامل للحصار ،ووقف بناء املستوطنات غري
يتقدم وفدي بالتهنئة إىل الرئيسة على رئاسة نيوزيلندا ملجلس
القانونية ،ووقف القيام باألعمال االستفزازية ،ووقف إطالق
الصواريخ ،واليت ينبغي القيام هبا مجيعا من أجل كفالة تلبية األمن هذا الشهر ويثين عليها على عقد هذه املناقشة املفتوحة
شواغل إسرائيل األمنية املشروعة .من الضروري أن يواصل احلسنة التوقيت.
الطرفان بناء الثقة فيما بينهما وأن يلتزما خبيار حمادثات السالم
إن الكرسي الرسويل يواصل عن كثب رصد احلالة يف
واحلل القائم على وجود دولتني ،إسرائيل وفلسطني تعيشان الشرق األوسط ،اليت تعاين بشكل بالغ من الزناعات املختلفة
جنبا إىل جنب يف كنف السالم واألمن ،وأن يتخذ كالمها اليت ال زالت تزداد احتداما .ولألسف مل ينجح بعد املجتمع
التدابري الرامية إىل إعادة بناء الثقة املتبادلة.
الدويل ،الذي يبدو أنه أصبح معتادا على هذه الزناعات ،يف
وأود بإجياز شديد أن أشري إىل احلالة اإلنسانية اخلطرية وضع استجابة كافية.
للغاية وإىل املخاطر اليت هتدد التنمية االقتصادية واالجتماعية
ومما يثري القلق بوجه خاص احلالة يف سورية ،حيث
نتيجة الزناعات املختلفة يف منطقة الشرق األوسط.
تدعو احلالة اإلنسانية املأساوية اليت تؤثر على أكثر من نصف
شهدنا على مدى السنوات القليلة املاضية الدمار الناجم
عن احلرب وزيادة أعمال العنف يف سورية والعراق واليمن،
وكذلك الفقر الذي زج يف براثنه بالسكان املدنني .نود أن
نشري إىل الدعم القيم املقدم من شعوب وحكومات البلدان
املجاورة لسورية ،وال سيما األردن وتركيا ولبنان ومصر،
اليت سعت إىل التخفيف إىل حد ما من شدة ظروف هؤالء
األشخاص .لكن العبء الذي حتملوه كبري للغاية ومن األمهية
مبكان أن يقدم هلم املجتمع الدويل الدعم فيما يتعلق بأهدافهم
اإلمنائية كي يتسىن هلم احلفاظ على االستقرار الداخلي ،نظرا
ألنه يشكل حجر الزاوية لضمان السالم يف املنطقة.

السكان إىل جتديد التزام اجلميع من أجل التوصل إىل حل
سياسي للزناع .وال ينبغي أن نواصل املتابعة من بعيد عاجزين
بينما جيري تدمري بلد عظيم .تتطلب احلالة يف سوريا تنحية
العديد من املصاحل اخلاصة جانبا من أجل وضع املصاحل السورية
ومصاحل السوريني أنفسهم أوال.
يف سوريا ويف العراق أيضا ،ال نزال نشعر بقلق بالغ إزاء
األعمال اإلرهابية اليت يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة إسالمية.
ال يشكل هذا حتديا للمنطقة فحسب ،بل ولكامل املجتمع
الدويل ،املدعو إىل التعاون موحد اهلدف من أجل التصدي هلذا
الوباء اإلرهايب الذي يقوم بتوسيع أنشطته إىل بلدان خمتلفة.

حنن ندرك التحديات الكبرية اليت قد يشكلها السعى إىل
ويتحمل لبنان واألردن ،برعاية املاليني من الالجئني،
حل سياسي للطرفينعلى الصعيدين الوطين والدويل .ولكن هذا وطأة الزناع يف سوريا املجاورة .ومها حباجة ماسة إىل تضامن
هو السبيل الوحيد أمامنا .إن مسؤوليتنا السياسية والتارخيية املجتمع الدويل برمته .ويأمل الكرسي الرسويل يف أن تتمكن
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أرض األرز من التوصل إىل حل يف أقرب وقت ممكن هلذه
الفترة من انعدام االستقرار املؤسسي الناشئ إىل حد كبري عن
الفراغ الرئاسي يف البلد منذ أكثر من عام.
وبينما ندرك معاناة السكان قاطبة ،أود أن أشري إىل معاناة
املسيحيني وغريهم من األقليات العرقية واملجموعات الدينية،
الذي يضطر عدد كبري منهم إىل مغادرة ديارهم .ويشكل
تقلص وجود املسيحية خسارة جسيمة للمنطقة بأسرها،
حيث يوجد املسيحيون منذ بداية املسيحية وحيث يرغبون
يف مواصلة التعاون مع أقراهنم من املواطنني يف بناء جمتمعات
متناغمة والعمل من أجل الصاحل العام بوصفهم دعاة للسالم
واملصاحلة والتنمية.

23/07/2015

“لقد حان الوقت لكي يتحلى الكل بالشجاعة
ليكون سخيا ومبدعا يف خدمة الصاحل العام ،والشجاعة
إلحالل سالم الذي يقوم على االعتراف حبق الدولتني
يف الوجود ،ويف العيش يف سالم وأمن داخل حدود
معترف هبا دوليا”.
ويف ذلك السياق ،يؤكد وفد الكرسي الرسويل جمددا
على أنه ال ميكن لعملية السالم أن متضي قدما إال إذا جرى
عليها التفاوض بشكل مباشر بني الطرفني بدعم املجتمع
الدويل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املغرب.

ويود وفدي أن يعرب عن تقديره لالتفاق الذي مت
السيد هالل (املغرب) :أود يف البداية أن أهنئ معاليكم
التوصل إليه بني إيران وجمموعة .1+5
على توليكم رئاسة هذه اجللسة ورئاسة نيوزيلندا ملجلس األمن
قامت دولة الكرسي الرسويل ودولة فلسطني يف  26خالل هذا الشهر وعلى مبادرتكم بربجمة هذا املوضوع الذي
حزيران/يونيه بالتوقيع على االتفاق الشامل الذي يأيت عقب يوليه بلدي أمهية قصوى من منطلق التزامه العريب واإلسالمي.
االتفاق األساسي املربم بني الكرسي الرسويل ومنظمة التحرير
وأود أن أستهل بياين ببارقة أمل وأهنئ إخواننا يف ليبيا
الفلسطينية املؤرخ  15شباط/فرباير  .2000ويبني ذلك االتفاق على تتويج سلسلة املفاوضات اليت احتضنتها اململكة املغربية بني
التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية يف السنوات األخرية ،الفرقاء الليبيني بالتوقيع باألحرف األوىل على اتفاق الصخريات،
يف املقام األول على مستوى الدعم الدويل الذي حصلت عليه ،وذلك برعاية األمم املتحدة ممثلة يف شخص املبعوث اخلاص
على النحو الذي جتسد يف قرار اجلمعية العامة  ،19/67الذي لألمني العام ،السيد برناردينو ليون .واذ يدشن اتفاق الصخريات
يقر ،يف مجلة أمور ،بفلسطني بوصفها دولة غري عضو هلا صفة ملرحلة جديدة للخروج من األزمة اليت تتخبط فيها ليبيا ،فإنه
املراقب .ويأمل الكرسي الرسويل أن يعزز هذا االتفاق بطريقة حمطة حامسة يف املسار السياسي اللييب إلهناء الصراع والعمل جبدية
ما حتقيق احلل القائم على وجود دولتني ،ووضع حد هنائي لبناء الدولة الليبية احلديثة اليت يتوق اليها الشعب اللييب .وستبقى
للزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين الذي طال أمده وال يزال يسبب اململكة املغربية ،مستنرية بتوجيهات صاحب اجلاللة امللك حممد
املعاناة للطرفني ،وأن يقدم االتفاق ،يف إطار الواقع املعقد يف السادس ،مساندة كما يف السابق للشعب اللييب يف حتقيق تطلعاته،
منطقة الشرق األوسط ،مثاال جيدا على احلوار والتعاون.
إميانا منها بعدالة مطالبه يف العيش الكرمي واحترام حقوق اإلنسان

وكما قال البابا فرانسيس أثناء رحلته إىل األرض املقدسة والدميقراطية .وستستمر اململكة بكل عزم يف مواكبة دعمها له
خالل الفترة املقبلة حىت يتمكن من استرجاع عافيته ويتبوأ مكانة
العام املاضي:
شاخمة بني األمم ليقود بأبنائه مسرية النماء واالزدهار.
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ومنذ املناقشة املفتوحة األخرية ملجلس األمن للوضع يف
الشرق األوسط مبا يف ذلك فلسطني (انظر ،)S/PV.7430
مل يتم تسجيل أي شيء يبعث على انفراج يف األفق ميكنه
أن يغذي آمالنا يف حلحلة الوضع بالنسبة للقضية الفلسطينية.
فالوضع الفلسطيين االقتصادي واالجتماعي املتردي آخذ يف
التدهور ،واالنسداد السياسي مستمر منذ تعثر املفاوضات بعد
شهور معدودة من انطالقها يف حزيران/يونيه  2013حتت
رعاية األمم املتحدة ،وذلك بسبب التعنت اإلسرائيلي .إن
اململكة املغربية ،اليت يتوىل عاهلها صاحب اجلاللة امللك حممد
السادس ،رئاسة جلنة القدس ،يؤرقها ما آلت إليه األوضاع
يف فلسطني عامة ،والقدس خاصة .لذلك حث جاللته على
ضرورة احلفاظ على الطابع اخلاص ملدينة القدس وعدم املساس
بوضعها القانوين واعتبار أية إجراءات تغري من وضعها القانوين
الغية ،نظرا ملا متثله القدس من مكانة روحية لدى املسلمني
واملسيحيني .كما شدد جاللته يف عدة مناسبات وبشىت
الوسائل ،سواء يف اللقاءات الثنائية أو يف املحافل الدولية،
على ضرورة وضع حد لالستيطان وهتويد القدس واستباحة
املسجد األقصى واالعتداءات املتكررة على احلرم القدس
وعلى املصلني .وذلك ما أكدته التوصيات اليت اعتمدهتا
جلنة القدس على أثر اجتماعها مبراكش يف كانون الثاين/
يناير  ،2014حتت الرئاسة الفعلية جلاللته .إذ ركزت على
جوهرية القدس الشريف بالنسبة لألمة اإلسالمية باعتبارها تقع
يف صميم احلل السياسي وعلى أن املساس باملسجد األقصى لن
يؤدي إال إىل مزيد من العنف ولن يصب إال يف خانة التطرف
والغلو والكراهية ويلهب آفة اإلرهاب اليت تنخر جسم املنطقة
وستجذب اليائسني والقانطني من الشباب ،بل ومن كل
الفئات ،إن بقي الوضع على ما هو عليه.
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يثمن املغرب ،رئيس القمة املقبلة ،ما تقوم به مصر الشقيقة،
الرئيس احلايل للقمة ،واألردن ،العضو العريب يف جملس األمن،
وفلسطني ،وكذا األمني العام جلامعة الدول العربية ،من حشد
الدعم الدويل للقضية الفلسطينية من أجل إهناء االحتالل
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وفق جدول زمين حمدد من
أجل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود  4حزيران/
يونيه  ،1967وإجناز تسوية هنائية وفق مبادرة السالم العربية
وقرارات الشرعية الدولية واملرجعيات ذات الصلة .وستظل
اململكة املغربية داعمة جلميع حقوق الشعب الفلسطيين غري
القابلة للتصرف ،وعلى رأسها إقامة دول فلسطني املستقلة
على حدود  4حزيران/يونيه  ،1967يف إطار حل وجود
دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سلم ووئام وتعايش وذلك
وفقا ملبادرة السالم العربية.

وكنا حذرنا يف مداخلة سابقة أمام هذا املجلس املوقر
من انزالق اليمن إىل االقتتال وعدم االستقرار بعد التصرف
االنفرادي لبعض األطراف بالتطاول على الشرعية ،املتمثلة يف
الرئيس عبد ربه منصور هادي ،وعلى املؤسسات باحتالهلا
وفرض األمر الواقع ،يف خرق سافر لقرارات جملس األمن
وخباصة القرارين  )2015( 2201و )2015( 2216
وتنصل كامل من اتفاقات وخمرجات احلوار الوطين ،مما أدى
إىل تقويض عملية االنتقال السياسي السلس يف اليمن والوقوع
يف دوامة عنف ال تزال مسترسلة إىل اآلن بالرغم من كل
نداءات السالم واحلوار ،مما فاقم الوضع اإلنساين املتدهور
أصال وعمق من معاناة الشعب اليمين .لذا ،ندعو جمددا مجيع
األطراف اليمنية ،وال سيما احلوثيني ،إىل التنفيذ الكامل
للقرارين السالف ذكرمها وسحب قواهتم من مجيع املناطق اليت
استولوا عليها والكف عن استخدام العنف .ويف هذا الصدد،
ويف إطار جهود اللجنة الوزارية العربية املنبثقة عن نعرب عن دعمنا جلهود املبعوث اخلاص لألمني العام ،السيد
القمة العربية املنعقدة بشرم الشيخ يف آذار/مارس املاضي ،امساعيل ولد الشيخ أمحد ،وحنث األطراف يف اليمن على
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التحلي باحلكمة وتقدمي املصلحة العامة للحفاظ على سيادة
اليمن ووحدته وسالمة أراضيه.
ال يزال الشعب السوري الشقيق يعاين من تبعات األزمة
السورية بعد مخس سنوات من اندالعها بدون أدىن بصيص
حللها بل وبتكلفة باهظة من جراء إزهاق األرواح ونزوح وجلوء
األهايل واألشخاص باملاليني وتدهور كل مرافق ومكونات
العيش الكرمي على مجيع املستويات بل وتأثرت بتداعيات
األزمة دول اجلوار .لقد شارك املغرب يف أشغال املؤمتر الدويل
الثالث للماحنني لدعم الوضع اإلنساين يف سوريا ،الذي انعقد
بالكويت يف  31آذار/مارس  ،2015وقدم املساعدات
اإلنسانية لألشقاء السوريني ،وخصوصا الالجئني يف اململكة
األردنية اهلامشية الشقيقة للتخفيف من معاناهتم ،عرب املستشفى
املتعدد االختصاصات الذي أمر صاحب اجلاللة امللك حممد
السادس بإقامته ،منذ عام  ،2012يف خميم الزعتري وال يزال
يقدم خدمات طبية وعالجية منتظمة آلالف السوريني.
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السيد أبو العطا (مصر) :أتقدم لكم وملعايل وزير
خارجية نيوزيلندا خبالص التهنئة مبناسبة تويل دولتكم الصديقة
رئاسة جملس األمن لشهر متوز/يوليه اجلاري .وإننا لعلى ثقة
بأنكم حريصون كل احلرص على إجناح أعمال املجلس خالل
هذه الفترة الفارقة يف تاريخ منطقة الشرق األوسط اليت تشهد
تطورات خطرية وسريعة ،وبكل أسف ،سلبية.
امسحوا يل يف البداية أن أركز حديثي على دور األمم
املتحدة بصفة عامة ،وجملس األمن بصفة خاصة ،يف التعامل
مع القضية الفلسطينية وإجياد تسوية عادلة للقضية.
وهي القضية اليت ال شك حتتل مكان الصدارة يف وجدان
وضمري كل عريب ،بل وكافة الشعوب املحبة للسالم ،وهي
القضية اليت أصدر جملس األمن بشأهنا العديد من القرارات
اليت مل ينفذ معظمها حىت اآلن ألسباب معروفة للجميع.فما
زال االحتالل مستمرًا؛ حيث تقبع أغلب األراضي الفلسطينية
حتت أطول احتالل عسكري شهده التاريخ احلديث .وال تزال
قضايا احلل الدائم وعلى رأسها قضية الالجئني ،تبحث عن
حل .فال يزال املاليني من أهل فلسطني يقطنون املخيمات أو
يعيشون ضيوفًا يف دول غري وطنهم مبا ميثل سبة على جبني
املجتمع الدويل.

ولن يدخر املغرب جهدا يف البحث عن التسوية السياسية
الضرورية لألزمة السورية .إننا نعتقد أن احلل يف سوريا لن
يتأتى إال باحلوار بعيدا عن اآللة احلربية ،وذلك من خالل
إجياد السبل واآلليات الكفيلة بتطبيق مضامني بيان جنيف .1
وجيدد وفد بلدي دعمه جلهود املبعوث اخلاص لألمني العام يف
إن احلفاظ على مصداقية جملس األمن والتزامه بتطبيق
سوريا ،السيد ستيفان دي ميستورا ،إلجياد خمرج من األزمة .قراراته واتباعه هنجًا صلبًا يف سبيل تطبيق الدبلوماسية
كما يؤكد على ضرورة احلفاظ على سيادة سوريا واستقالهلا ذات املبادئ ،كلها أمور باتت ضرورية للتوصل إىل تسوية
ووحدهتا وسالمة أراضيها.
منشودة للقضية الفلسطينية .خاصة وأن معظم موضوعات
وأخريا يؤد املغرب أن يؤكد موقفه الثابت لدعم استقالل التفاوض ،مبا فيها قضايا احلل النهائي قد قتلت حبثًا خالل
لبنان ووحدته وسالمة أراضيه .كما ينوه بالروح الوطنية العقدين املاضيني .وهناك حلول مقترحة ومبتكرة ملعظمها.
واملسؤولية العالية اليت برهنت عليها فئات الشعب اللبناين وبالتايل ،فإن حماولة إعادة اختراع العجلة والبدء من نقطة
للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته.
الصفر إمنا يعكس رغبة أكيدة من السلطة القائمة باالحتالل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل ومن يساندها للتعطيل وكسب الوقت بغرض استكمال خمطط
التهام األراضي الفلسطينية من خالل سياسة االستيطان املدانة
مصر.
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دوليًا .وهو األمر الذي من شأنه أن ينسف فرص إجياد حل
عادل ودولة فلسطينية متكاملة األراضي.
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تؤكد أوكرانيا جمددا التزامها بنهج متوازن وحمايد يف
قضية الشرق األوسط ،وهي على استعداد لتطوير عالقات
مستقرة وبناءة مع كل من إسرائيل والدول العربية .حنن نؤيد
فكرة أن السبيل الواقعي الوحيد حلل الصراع اإلسرائيلي -
الفلسطيين هو اتفاق بني الطرفني ينهي مجيع املطالبات ويفي
بتطلعات كال اجلانبني .جيب التوصل إىل حل دائم للصراع،
حل يشهد إسرائيل وفلسطني تعيشان جنبا إىل جنب يف ظل
سالم وأمن واعتراف متبادل.

ونؤكد هنا ضرورة استئناف املفاوضات بإرادة سياسية
حقيقية .حيث أن السري على منوال ما كان يتم سابقًا ،بغرض
جمرد إدارة الصراع وليس حله إمنا يضر أكثر مما ينفع وينال
من مصداقية األطراف الراعية ،وهو أمر ال ميكن قبوله بعد
اآلن .فإما مفاوضات على أسس واضحة ترتكز على مبدأ
األرض مقابل السالم كما حددهتا مبادرة السالم العربية،
وإما فليتحمل املجتمع الدويل تبعات مواقفه املتخاذلة وعلى
وبناء على ذلك ،حنث الطرفني على جتديد التزامهما
رأسها اهنيار أي أفق للتنمية االقتصادية وزيادة حدة اإلحباط
باحلل القائم على وجود دولتني ،وعلى بناء الثقة واستئناف
والتطرف ،وهي أسباب رئيسية لإلرهاب الذي بات يهدد
مفاوضات حقيقية هبدف التوصل إىل اتفاق سالم شامل .كما
العديد من دول املنطقة ،بل ومعظم دول العامل.
نكرر دعوة الطرفني إىل عدم القيام خبطوات من شأهنا أن
إن استمرار األزمة يف اجلمهورية العربية السورية الشقيقة تؤدي إىل احليدة عن التوصل إىل حل تفاوضي .ما برحنا نؤيد
ميثل هو اآلخر حتديًا ضخمًا لألمن اإلقليمي .ولقد غابت عملية السالم يف الشرق األوسط ،ونعتقد أن السالم يف املنطقة
حىت اآلن آفاق التسوية السياسية ،وهي وحدها الكفيلة ال ميكن أن يتحقق إال بتنازالت متبادلة قابلة للتنفيذ تقدم على
بالتوصل إىل حل مستدام لتلك األزمة .وأؤكد يف هذا الصدد طاولة املفاوضات.
استمرار اجلهود املصرية بالتعاون مع األطراف السورية اجلادة
وتؤكد أوكرانيا أيضا جمددا على موقفها املتمثل يف أن
كافة للتوصل إىل هذه التسوية للعمل على الوصول إىل احلل
اتفاق السالم اإلسرائيلي  -الفلسطيين يكمن يف إطار وفاء طريف
املنشود .كما تكرر مصر دعوهتا إلهناء االحتالل اإلسرائيلي
الصراع غري املشروط بقرارات جملس األمن ذات الصلة والوثائق
للجوالن فورًا بدون إبطاء إنفاذًا لقرارات الشرعية الدولية.
األخرى  -مثل مبادرة السالم العربية لعام  ،2002واليت تبقى
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل ذات أمهية استراتيجية بالنسبة ألي اتفاق سالم شامل مستقبالً.
أوكرانيا.
وفيما يتعلق باحلالة يف سورية ،تؤكد أوكرانيا جمددا التزامها
السيد تسيمباليوك (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف باملبادئ العاملية والقواعد األساسية للقانون الدويل ،وعلى وجه
البداية ،أود أن أشكر نيوزيلندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة التحديد االحترام التام حلقوق اإلنسان والسالمة اإلقليمية،
اليوم ،وهي فرصة طيبة أخرى للوفود لتبادل اآلراء بشأن وحرمة احلدود وسيادة الدولة .وحنن ندين بشدة أعمال العنف
احلالة الراهنة يف الشرق األوسط ،ال سيما بشأن السبل املمكنة املتواصلة واالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان يف سورية اليت
لتسوية الصراعات أو التوترات يف املنطقة.
يرتكبها النظام واجلماعات اإلرهابية على حد سواء .ما زال
ويف حني تؤيد أوكرانيا بيان االحتاد األورويب ،أود أن القتال بني قوات احلكومة واجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة
واجلماعات اإلرهابية املدرجة يف القائمة يتسبب يف قتل وإصابة
أقول بضع كلمات بصفيت الوطنية.
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وتشريد املدنيني ،فضال عن تدمري املمتلكات والبنية التحتية.
ويواصل أطراف الزناع جتاهل التزاماهتم مبوجب القانون الدويل
اإلنساين ،مبا يف ذلك محاية املدنيني.
كان أيار/مايو  2015الشهر األكثر دموية يف عمر
األزمة السورية حىت اآلن حبسب التقارير .وحنن نعرب عن
قلقنا البالغ إزاء استمرار سفك الدماء والعنف ضد املدنيني
يف سورية ،ال سيما الناجم عن العمليات العسكرية للنظام
السوري يف املناطق املكتظة بالسكان يف البلد .ويشمل ذلك
استخدام الرباميل املتفجرة ،اليت حيظرها القانون الدويل .ويسهم
االستخدام العشوائي واملفرط للقوة من جانب اجليش ضد
السكان املدنيني ،فضال عن العنف الذي ال حيتمل من قبل
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واملجموعات اإلرهابية
األخرى على األرض يف معاناة إنسانية كبرية يف سورية.
أعربت أوكرانيا ،إىل جانب  70بلدا آخر ،يف رسالة
مؤرخة  18حزيران/يونيه ،عن غضبها إزاء احلالة اليت ال هناية
هلا من تفشي الوحشية يف سوريا ،وال سيما االستخدام املنهجي
للرباميل املتفجرة .ويف الوقت نفسه ،تنطلق أوكرانيا من حقيقة
أنه ،وفقا مليثاق األمم املتحدة ،فإن املسؤولية الرئيسية عن صون
السلم واألمن الدوليني تقع على جملس األمن.
وتظل أوكرانيا تشعر بقلق عميق إزاء أنشطة تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) والكيانات اإلرهابية
األخرى املرتبطة به يف الشرق األوسط .وجيب عدم التهاون
مع األثر السليب لوجودها يف املنطقة وأيديولوجيتها املتطرفة
العنيفة ،وأعماهلا املزعزعة لالستقرار وينبغي التعامل معها على
النحو الواجب من قبل املجتمع الدويل .وحنن ندين بشدة
اجلرائم وأعمال العنف اليت يرتكبها داعش ضد املدنيني ،مبا
يف ذلك األقليات األكثر ضعفًا ،واليت قد ترقى إىل كوهنا
جرائم ضد اإلنسانية .وحنن نشيد جبميع اخلطوات املمكنة،
مبا يف ذلك العمليات العسكرية ضد قوات داعش ،اليت يقوم
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هبا التحالف الدويل واهلادفة إىل القضاء التام على التهديدات
اإلرهابية يف املنطقة .ونؤكد على أن حماربة تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام وغريه من اجلماعات اإلرهابية اليت
تقوم بارتكاب األعمال الوحشية ضد شعيب سورية والعراق
ينتظر أن تسهم يف عملية التحول السياسي يف املنطقة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اليابان.
السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكر السيد نيكوالي مالدينوف على إحاطته اإلعالمية.
وأود أن أبدأ كلميت بالترحيب بإبرام االتفاق النهائي
خلطة العمل الشاملة املشتركة حول املسألة النووية اإليرانية
يف األسبوع املاضي ،فضال عن الترحيب بتأييدها من خالل
اعتماد القرار  )2015( 2231يوم االثنني املاضي .يف منطقة
تعج باألزمات املعقدة والكارثية على حنو متزايد ،نقدر هذا
االتفاق على أنه برهان يف الوقت املناسب على إمكانات
احلوار والدبلوماسية .وتعرب اليابان عن تقديرها للجهود اليت
بذلتها األطراف ،وتتطلع إىل التنفيذ الشامل .وبينما تعود إيران
إىل اإلندماج يف االقتصاد العاملي ،نتطلع إىل البلد لالضطالع
بدور متزايد يف استقرار املنطقة ،مبا يتناسب وثقله .ولذلك
نأمل يف أن ال يعمل االتفاق على تعزيز النظام الدويل لعدم
انتشار األسلحة النووية فحسب ،بل وعلى استقرار املنطقة.
يتسبب العنف املفرط وغياب احللول السياسية يف تفاقم
حمنة املاليني على أرض الواقع .ووفقا ملكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،فإن ثالثة من البلدان األربعة اليت تعاين أشد األزمات
اإلنسانية واسعة النطاق  -وهي سورية والعراق واليمن _
تقع يف الشرق األوسط .جيب أال يدع املجتمع الدويل احلالة
اإلنسانية املتردية تصبح تربة خصبة لأليديولوجيات املتطرفة.
لذلك ،فإننا ندين أعمال اإلرهاب الشنيعة اليت ارتكبت
يف العراق وتركيا خالل األسبوعني املاضيني .ويف نفس الوقت،
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جيب أال يغيب عن بالنا أيضًا أن احللول السياسية هي احللول املقابل ،ندعو فلسطني إىل بذل اجلهود لدفع مسريهتا للوفاق
الوطين وترسيخها.
الدائمة الوحيدة للزناعات اجلارية يف املنطقة.
ونظرًا لضيق الوقت ،سأركز مالحظايت على عملية
السالم يف الشرق األوسط ،وأترك مالحظايت بشأن سوريا
واليمن للنص املكتوب ،الذي أعتقد أنه مت توزيعه.
إن حالة عدم االستقرار يف املنطقة جيب أال تصرف
انتباهنا عن عملية السالم يف الشرق األوسط .وقبل عام واحد،
ذ ِّ
ُكرنا بالضرر الذي ميكن أن يلحقه غياب حل سياسي على
أرض الواقع .وتباطؤ عملية إعادة اإلعمار وتدهور الوضع
االقتصادي يف غزة مها مدعاة قلق بالغ .وغزة جزء ال يتجزأ من
فلسطني؛ وبالتايل فإن تفاقم الوضع اإلنساين هناك ال يقوض
متاسكها االجتماعي اهلش فحسب ،بل يقوض أيضا صالحية
احلل القائم على دولتني تعيشان جنبًا إىل جنب يف سالم وأمن.
ولذلك ،ندعو املجتمع الدويل إىل الوفاء باطراد بالتعهدات
اليت قدمت يف مؤمتر القاهرة بشأن إعادة إعمار غزة ،املعقود
يف تشرين األول/أكتوبر  ،2014وتعزيز دعمه لوكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،
اليت تواجه نقصًا فادحًا يف التمويل .وعالوة على ذلك ،ندعو
إىل ختفيف احلصار املفروض على غزة ورفعه يف هناية املطاف،
مع مراعاة الشواغل األمنية على النحو الواجب.

ويف ضوء املأزق احلايل ،ترى اليابان أنه ميكن للمجتمع
الدويل ،مبا يف ذلك جملس األمن ،اإلسهام يف استئناف املفاوضات
على النحو املناسب وحسب االقتضاء .ولذلك ،فإننا نرحب
باملبادرات اليت اختذهتا فرنسا لدفع العملية قدمًا .واليابان تقيم
عالقات قوية مع كال اجلانبني ،وهي مساهم رئيسي يف تنمية
فلسطني ،مبا يف ذلك من خالل مبادرات مثل ممر السالم
واالزدهار ومؤمتر التعاون بني بلدان شرق آسيا من أجل التنمية
الفلسطينية ،الذي عبأ اجلهات الفاعلة اإلقليمية .وانطالقًا من
اعتقادنا الراسخ بقدرتنا على اإلسهام يف حل الدولتني ،فإننا
مستعدون للقيام بدور بناء أكرب يف اجلهود الدولية هبذا الشأن.

إننا نواجه أزمات عميقة ومعقدة يف املنطقة .ويف حني أنه
ال بد من معاجلة االحتياجات اإلنسانية العاجلة بكل تأكيد،
جيب أال تغيب عن بالنا أيضًا العوامل الكامنة اليت تغذي
عدم االستقرار يف املنطقة .ويف خطابه السياسي بشأن الشرق
األوسط يف كانون الثاين/يناير ،شدد رئيس الوزراء آيب على
فلسفة خري األمور الوسط ،اليت متثل حكمة متوارثة يف املنطقة،
وتشدد على أمهية انتهاج سبيل احلوار واالعتدال ،إىل جانب
رعاية املجتمعات لكي تصبح مقاومة إلغراءات التطرف .ومع
والوضع اإلنساين املتفاقم على أرض الواقع يربز احلاجة أن احللول السياسية طويلة ومضنية ،فإن تلك هي احللول اليت
إىل استئناف مفاوضات السالم .وال بد من إعادة هتيئة تشتد إليها احلاجة يف الوقت الراهن.
ويف إطار ذلك الفهم ،تعهدت اليابان بتقدمي  2.5بليون
بيئة مؤاتية الستئناف املحادثات .ويف هذا الصدد ،نرحب
بتخفيف القيود الذي اختذته احلكومة اإلسرائيلية خالل شهر دوالر كمساعدات غري عسكرية إىل املنطقة .فليطمئن اجلميع
رمضان وحنث على متديد العمل بتلك التدابري على أساس إىل أن اليابان ،بالتعاون مع األمم املتحدة واملجتمع الدويل،
دائم .وال بد من امتناع اجلانبني عن أي إجراءات أحادية تقف على استعداد ملعاجلة األزمات اإلنسانية ،بل ولدعم
ميكن أن تقوض اجلهود املبذولة الستئناف مفاوضات السالم .احللول السياسية للزناعات يف تلك املنطقة أيضًا.
ويف هذا الصدد ،نكرر دعوتنا إلسرائيل إىل جتميد األنشطة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
االستيطانية ،اليت تعترب غري قانونية مبوجب القانون الدويل .ويف الكويت.
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السيد اجلار اهلل (الكويت) :أتشرف بأن أخاطب جملس
األمن اليوم بالنيابة عن الدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي .ويف البداية ،امسحوا يل أن أتقدم بالتهنئة لنيوزيلندا
على رئاستها ملجلس األمن هلذا الشهر .ونرحب باملشاركة
الفعالة ملعايل وزير اخلارجية ،السيد موراي ماكويل ،يف هذه
اجللسة اهلامة .كما أعرب عن تقديرنا ملاليزيا على إدارهتا
احلكيمة ألعمال املجلس خالل الشهر املاضي .ونعرب عن
الشكر والتقدير ملنسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم
إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة صعبة يزداد فيها
يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام ،السيد اإلحباط نتيجة استمرار املمارسات غري القانونية إلسرائيل،
نيكوالي مالدينوف ،على إحاطته اإلعالمية القيمة.
السلطة القائمة باالحتاللُّ ،
وتنكرها حلقوق الشعب الفلسطيين
وتود منظمة التعاون اإلسالمي أن تشري لالتفاق الذي وانتهاكاهتا للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية .لذلك،
توصلت إليه جمموعة  1 + 5مع مجهورية إيران اإلسالمية ينبغي التأكيد على أن سياسات االحتالل اإلسرائيلي خللق
بشأن برناجمها النووي وقرار جملس األمن  )2015( 2231الوقائع على األرض وإن صنعت واقعًا فلن تنشئ حقًا ولن
ال ألمن تكتسب شرعية .كما أهنا وإن حققت أمنًا مؤقتًا ،فلن تؤدي
هبذا الشأن ،آملني أن يشكل ذلك االتفاق مدخ ً
واستقرار منطقة الشرق األوسط ،من خالل توجيه املجتمع إىل سالم واستقرار دائمني.
الدويل لذات االهتمام حنو إخالء املنطقة من مجيع أسلحة
إن منظمة التعاون اإلسالمي إذ جتدد تأكيدها على
الدمار الشامل وإلزام إسرائيل باالنضمام إىل معاهدة عدم استمرار املسؤولية الثابتة لألمم املتحدة جتاه قضية فلسطني حىت
انتشار األسلحة النووية ووضع ترسانتها النووية حتت الرقابة يتم التوصل إىل حل عادل وشامل لكل جوانبها ،لتؤكد دعمها
الكاملة والشاملة لألمم املتحدة.
ومساندهتا للتوجه حنو تدويل القضية الفلسطينية وإعادهتا إىل
احلصار والعزل ملدينة القدس الشرقية عن حميطها الطبيعي
الفلسطيين .ونؤكد اليوم أن اإلخفاق يف حتقيق السالم سيؤدي
إىل مزيد من عدم االستقرار والتطرف والعنف ،ما يستدعي
قيام املجتمع الدويل مبضاعفة اجلهود وتكثيف العمل لوقف
سياسات إسرائيل وإجراءاهتا غري القانونية وآثارها املدمرة
لرؤية حل الدولتني ،ال سيما بعد أن بات مصري تلك الرؤية
حمفوفًا باملخاطر أكثر من أي وقت مضى.

رحاب منظومة الشرعية الدولية مبؤسساهتا وقراراهتا من أجل
احلفاظ على حل الدولتني وحتقيقه .وتؤكد ،يف هذا الصدد،
دعمها للجهود الرامية الستصدار قرار جديد من هذا املجلس
يتضمن تأكيدًا على احلقوق الفلسطينية املشروعة ،مبا يف ذلك
تقرير املصري ،وحيدد سقفًا زمنيًا إلهناء االحتالل اإلسرائيلي
من مجيع األراضي الفلسطينية والعربية املحتلة ،مبا فيها مدينة
القدس الشرقية ،ويوفر آليات دولية تضمن تنفيذ هذا القرار.

مع تصاعد موجة التطرف واإلرهاب والعنف اليت
تتعرض هلا منطقة الشرق األوسط ،فإن قضية فلسطني تظل
القضية املركزية اليت حتظى باهتمام وانشغال منظمة التعاون
اإلسالمي .وبالرغم من كل اجلهود اليت بذلت خالل  25عامًا
من املفاوضات ،وكان آخرها جهود الوساطة برعاية الواليات
املتحدة األمريكية حلل الزناع الفلسطيين  -اإلسرائيلي ،إال
أهنا أخفقت يف التوصل إىل اتفاق نتيجة عدم التزام إسرائيل،
السلطة القائمة باالحتالل ،بتنفيذ االستحقاقات املترتبة عليها،
وتؤكد منظمة التعاون اإلسالمي أيضا على أمهية اخنراط
وفشلت يف محلها على اإلفراج عن األسرى ووقف أنشطتها األطراف الدولية الفاعلة يف رعاية اجلهود السياسية الرامية
االستيطانية وإهناء حصارها املفروض على قطاع غزة وإهناء لتحقيق السالم .وجتدد الدعوة إىل تفعيل دور املجموعة الرباعية
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وصالحياهتا لتشمل إنفاذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن
األمم املتحدة ذات الصلة بالزناع الفلسطيين  -اإلسرائيلي لتحقيق
حل الدولتني على أساس حدود ما قبل عام  ،1967ويضمن
دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية .وبالنظر إىل أمهية
جتسيد اهلوية السياسية والقانونية لدولة فلسطني ومكانتها العادلة
يف املجتمع الدويل ،فإننا نؤكد كذلك على ضرورة تعزيز وحشد
مزيد من االعتراف الدويل بدولة فلسطني ،ودعم انضمامها إىل
املؤسسات واملنظمات واالتفاقيات الدولية ،مبا يف ذلك املحكمة
اجلنائية الدولية ،وتعزيز احترام مبدأ سيادة القانون لضمان حتقيق
املساءلة والعدالة ومحاية حقوق الشعب الفلسطيين.
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إن منظمة املؤمتر اإلسالمي جتدد مطالبتها إلسرائيل بتنفيذ
قرار جملس األمن  )1981( 497الداعي النسحاهبا من هضبة
اجلوالن السوري املحتل والعودة إىل حدود  4حزيران/يونيه
.1967
كما جتدد املنظمة التزامها بالوقوف إىل جانب مجهورية
لبنان ،ودعمها لكافة اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها للحفاظ
على أمنها وسيادهتا وسالمة أراضيها .ونطالب إسرائيل بوقف
انتهاكاهتا لسيادة لبنان واالنسحاب الكامل من بقية األراضي
املحتلة ،وااللتزام بتنفيذ قرار جملس األمن .)2006( 1701

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بعد مضي عام واحد تقريبا منذ العدوان العسكري كازاخستان.
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،فإن األزمة اإلنسانية ال تزال مستمرة
السيد عبد الرمحانوف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية):
بالتفاقم مبعدل ينذر باخلطر بسبب احلصار اإلسرائيلي غري القانوين
على قطاع غزة .كما مل يتم إحراز أي تقدم جتاه إلزام إسرائيل أشكر نيوزيلندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة اليوم ،واليت
بتنفيذ قرار جملس األمن  )2009( 1860الذي دعا إىل كفالة تسترعي انتباه املجتمع الدويل إىل احلالة املثرية للقلق يف الشرق
التدفق املستمر واملنتظم للسلع واألشخاص من خالل معابر غزة األوسط ،مبا يف ذلك يف فلسطني وأراضيها املحتلة .ونشكر
دون عوائق .ويف هذا الصدد ،تدعو منظمة املؤمتر اإلسالمي السيد مالدينوف على إحاطته اإلعالمية .وهناك العديد من
جملس األمن إىل اختاذ التدابري الالزمة لضمان الرفع الفوري هلذا الشواغل اليت يود وفد بلدي التشديد عليها.
احلصار اإلسرائيلي املشني املفروض على كافة السكان املدنيني
أوال ،يشعر وفد بلدي بالقلق إزاء احلالة الفلسطينية،
الفلسطينيني يف قطاع غزة ،وإهناء املعاناة اإلنسانية القاسية اليت
ويدعو إىل اختاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة السكان
يتعرضون هلا ،فضال عن توفري احلماية هلم .كما تدعو املنظمة
املحليني .وما تزال عملية التسوية يف األراضي املحتلة تتسبب
أيضا املجتمع الدويل إىل سرعة الوفاء بالتعهدات املالية اليت أُعلن
يف تفاقم الزناع .وتسلّم كازاخستان باحلق املشروع للشعب
عنها يف مؤمتر القاهرة الدويل للماحنني بشأن إعادة إعمار غزة،
الفلسطيين يف تقرير مصريه وإنشاء دولة فلسطني املستقلة اليت
ومنع مزيد من التدهور للوضع املأساوي الذي يعاين منه القطاع.
تعيش يف سالم جنبا إىل جنب مع إسرائيل ضمن حدود عام
كما نعرب عن قلقنا إزاء ما تعاين منه وكالة األمم  ،1967وأن تنال العضوية الكاملة يف األمم املتحدة .ونرى
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن أن حل الدولتني ميثّل اخليار الوحيد لتحقيق السالم الدائم.
(األونروا) من ظروف مالية استثنائية تعيق أعماهلا يف خدمة وبالتايل ،ندعو القادة اإلسرائيليني والفلسطينيني إىل إبداء
الالجئني الفلسطينيني يف األراضي املحتلة والدول املضيفة .املسؤولية وحسن النية ألجل التوصل إىل اتفاق سالم تارخيي
ونشدد على ضرورة التزام املجتمع الدويل ّ
بتحمل مسؤولياته يليب التطلعات املشروعة لشعبيهما.
جتاه دعم أعمال وكالة األونروا.
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ومن الضروري أن نعمل بصورة عاجلة وشجاعة على املشروع باألسلحة واملخدرات عالوة على االجتار بالبشر
مكافحة املساعي الرامية إىل إنشاء كيانات شبه حكومية والعنف ضد السكان املدنيني.
ملعارضة ومناهضة احلكومات الشرعية جتنبا الرتكاب الفظائع
ويعرب بلدي عن شعوره بالقلق أيضا إزاء األزمات
بني السكان املحليني .لقد شاركت كازاخستان يف تقدمي اإلنسانية يف سوريا واليمن ،واليت أسفرت عن تزايد تدفق
القرار  )2014( 2178بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،الالجئني واملشردين .وندعو إىل حشد جهود اإلغاثة يف
وحنن ملتزمون مبكافحة اإلرهاب عن طريق اتباع هنج شامل حاالت الطوارئ .ونرى أن الوسائل السلمية هي السبيل
مبشاركة مجيع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية وفقا مليثاق الوحيد حلل الزناع يف الشرق األوسط.
األمم املتحدة والقانون الدويل.
ونرى أنه جيب أن تعمل اجلهات اإلقليمية والدولية الفاعلة
وينبغي تقدمي مجيع اجلناة إىل العدالة مع إهناء اإلفالت من على هتيئة الظروف املواتية حلل األزمة السورية .غري أن التوصل
العقاب .وجيب بذل قصارى اجلهود املمكنة لعزل اإلرهابيني إىل حل سلمي للزناع هو من مسؤولية السوريني وحدهم ،ومن
وعرقلة أنشطتهم ،عالوة على جتفيف مصادر متويلهم .وقبل الضروري أن يتمكنوا من إجياد ذلك احلل .وينبغي أن يتمثل
كل شيء ،ينبغي االستفادة من وسائط التواصل االجتماعي هدف األطراف العاملية الفاعلة يف هتيئة الظروف املواتية حلل
لتشجيع الشباب على أن يكونوا من عوامل السالم والوئام األزمة السورية دون ممارسة أي ضغط أو تدخل خارجيني.
بدال من أن تظل تلك الوسائط سالحا قويا يف أيدي وذلك هو األساس الذي يستند إليه هنجنا .وليست لدينا أية
اجلماعات اإلرهابية لنشر التطرف الديين والزنعة االنفصالية مآرب خفية ،ويتسم موقفنا باحلياد الواضح ،وليست لدينا أي
وجتنيد املتطوعني واستغالهلا بطريقة عشوائية.
مصلحة سوى إحالل السالم الدائم يف سوريا.
لقد استضافت أستانا يف الشهر املاضي ،املؤمتر اإلقليمي
وحنن على ثقة بأنه ينبغي استخدام مجيع الوسائل
ملنطقيت وسط وجنويب آسيا بشأن مكافحة التطرف العنيف السلمية ،مبا يف ذلك منابر احلوار اإلقليمية املختلفة ،لتحقيق
بغرض وضع استراتيجيات جديدة وبرامج ومبادرات حمددة السالم الذي طال انتظاره ،فضال عن إهناء العنف .وميثّل مؤمتر
للنظر فيها يف مؤمتر قمة مماثل من املقرر عقده على هامش التفاعل وتدابري بناء الثقة يف آسيا  -الذي أُنشئ مببادرة من
املناقشة العامة يف الدورة املقبلة للجمعية العامة .وقد ُعقد ذلك رئيس كازاخستان منذ أكثر من عقدين من الزمن ،وتشمل
املؤمتر اإلقليمي يف سياق املتابعة ملؤمتر قمة ُعقد بشأن املسألة عضويته  26دولة من آسيا والشرق األوسط  -ذلك الضرب
نفسها يف واشنطن العاصمة يف شباط/فرباير.
من فرصة احلوار السياسي املطلوب لسد الفجوات بني األمم
ومن الضروري أن نسعى إلجياد حلول سياسية شاملة
عرب جملس األمن واملساعي احلميدة لألمني العام واحلوار الذي
يتسم باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة بأسرها،
فضال عن املجتمع املدين وأجهزة الرقابة .وباملثل ،ينبغي إيالء
االهتمام ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية واالجتار غري
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واملناطق .وتدعم كازاخستان اجلهود اليت يبذهلا األمني العام،
ورئيس اجلمعية العامة ،واملمثل السامي لتحالف احلضارات،
لتعزيز ُمثل وقيم التسامح والتفاهم واالحترام املتبادل لتحقيق
األمن واالستقرار يف األجل الطويل.
لقد عقدت كازاخستان يف الشهر املاضي ،وحبضور
األمني العام ،املؤمتر اخلامس لزعماء األديان العاملية والتقليدية
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هبدف تعزيز السالم على أساس القيم الروحية .ويدعو اإلعالن
السيد غونارسون (آيسلندا) :أشكر رئاسة نيوزيلندا
اخلتامي للمؤمتر قادة العامل إىل وضع حد للحلقة املفرغة من على عقد هذه املناقشة اهلامة ،وأشكر املنسق اخلاص على
انعدام الثقة ،واستعادة السالم والوئام بدال منها.
إحاطته اإلعالمية الوافية.
وبلدي على استعداد لتشا ُطر خربته يف احلفاظ على الوئام
تعرب آيسلندا جمددا عن اقتناعها الراسخ بأن حل الدولتني
بني ما يزيد على  100جمموعة عرقية متنوعة وما يقرب من  20ميثّل الطريق الوحيد حنو حتقيق السالم بني إسرائيل وفلسطني.
مذهبا دينيا يف إقليمه ،مبا يف ذلك أعمال مجعية شعب كازاخستان
ولكن على كال اجلانبني أن يلتزما التزامًا كام ً
ال باحلل
اليت أنشئت قبل  20عاما هبدف تعزيز السالم واالستقرار يف البلد القائم على وجود دولتني ،وجيب أن ميتنعا عن اإلجراءات
عن طريق احلفاظ على الوفاق بني األعراق واألديان.
تقوض قابلية بقاء احلل الوحيد الذي سيجلب السالم.
اليت ِّ
يبددوا ،باألعمال على أرض
وكما يبدو يف اجلهود اليت نبذهلا مع التحالف واملؤمتر ،ويبقى على القادة اإلسرائيليني أن ِّ
فإن من املعروف أن كازاخستان متثّل جسرا لتحقيق التقارب الواقع ،الشك اخلطري جدًا الذي أحاط بالتزامهم باحلل القائم
الدائم بني خمتلف املجموعات ،فضال عن املساعدة على املزيد على وجود دولتني خالل الفترة اليت سبقت االنتخابات.
أن األعمال على أرض الواقع ما فتئت تُلحق
من عمليات السالم .وأود أن أذكر مثاال هاما أال وهو أن واحلقيقة هي َّ
كازاخستان قد استضافت يف أملايت ،جولتني من املحادثات بني ضررًا بالغًا بفرص السالم؛ وهناك توقف حمدود يف توسيع
إيران والوسطاء الدوليني أثناء املرحلة االنتقالية يف عام  ،2013املستوطنات اإلسرائيلية ومصادرة األراضي يف فلسطني ،ومها
ما ساعد على املضي قدما مبشروع خطة العمل الشاملة خرق واضح للقانون الدويل .وحنن ننضم إىل اآلخرين يف
املشتركة بشأن برنامج إيران النووي .وبالتايل ،فإننا نرحب دعوة إسرائيل إىل الوقف الفوري جلميع األنشطة االستيطانية.
باالتفاق املربم مؤخرا بشأن خطة العمل الشاملة املشتركة.
وما يثري القلق العميق املستمر هو احلالة اإلنسانية
وبذلك فقد قدمت كازاخستان إسهاما إضافيا يف حتقيق
السالم واالستقرار عرب تعزيز عدم االنتشار .ويسرين أن أذكر
أن بلدي قد توصل إىل اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بشأن استضافة بنك اليورانيوم املنخفض التخصيب التابع
للوكالة على أراضيها ،بوصفه آلية لضمان اإلمداد بالوقود
واحلالة يف بقية األراضي الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس
لتلبية احتياجات الدول األعضاء يف الوكالة .
الشرقية ،مصدر قلق عميق أيضًا .والتشظية املتواصلة لفلسطني
وتعتزم كازاخستان التضامن مع املجتمع الدويل لكفالة عبْر األنشطة االستيطانية والقيود على التنقل والوصول تقوض
حتقيق السالم يف الشرق األوسط على أساس من توفري احلرية سبُل املعيشة الفلسطينية وحترم الفلسطينيني من حقوقهم
والعدالة للجميع.
اإلنسانية األساسية .فعلى إسرائيل أن تتقيد بالقانون الدويل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا يشمل وقف
هدم منازل الفلسطينيني وتشريدهم من أرضهم.
آيسلندا.
للفلسطينيني ،وخباصة يف غزة ،حيث نواصل الدعوة إىل املطالبة
برفع احلصار .وجيب كسر دورة العنف ،األمر الذي يستدعي
هنُجًا خمتلفة من قِبَل مجيع املعنيني .ويف هذا الصدد ،نرحب
بتقرير جلنة التحقيق املستقلة املعنية بزناع غزة عام .2014
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املتحدة على نطاق أوسع فرصة التصدي للتحديات اليت تواجه
إن هذه املناقشة
الشرق األوسط ،وال سيما شعب فلسطنيَّ .
جتري بعد مرور سنة على اعتداءات إسرائيل املدمرة على
الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة ،اليت أدت إىل أسوأ تصعيد
لألعمال العدائية وخسائر األرواح يف غزة منذ عام ،1967
ممَّا يستدعي إجرا ًء دوليًا عاجالً.

وكما هو متوقَّعَّ ،إن للظروف املعيشية غري الطبيعية للغاية
يف األراضي الفلسطينية املحتلة تأثريًا غري متناسب على النساء
واألطفال .وإننا حنيِّي عمل وكاالت األمم املتحدة يف مكافحة
العنف اجلنساين .ومركز املحور حلماية املرأة واألسرة ومتكينهما،
املدعوم من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،والذي تربَّعت له آيسلندا،
يقوم بعمل متميز وتشتد احلاجة إليه يف الضفة الغربية .وضمان
مشاركة متساوية للمرأة على مجيع مستويات صنع القرار يف
إن وفد بلدي يؤيد البيان الذي أدىل به املمثل الدائم
َّ
كال جانيب الزناع ،وداخل املجتمع الدويل ،أساسي أيضًا للسالم جلمهورية إيران اإلسالمية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
الدائم واملصاحلة .ومن املؤسف َّأن غياب املرأة بقي ملحوظًا يف
وإذ نُحيَي ذكرى املذحبة الرببرية ألكثر من  2 000فلسطيين،
العملية السلمية .وهذا جيب أن يتغري.
بينهم  1 462مدنيًا ،وإصابة أكثر من  11 000شخص ،وتدمري
فإن وفد بلدي
والنشاط اإلرهايب من العناصر الفلسطينية مرفوض كليًا ،املنازل يف قطاع غزة خالل صيف عام َّ ،2014
وال ميكن أن يؤدي سوى إىل تقويض السالم .وإننا نُدين مجيع ينضم إىل اآلخرين يف إدانة االنتهاكات ،واالستفزازات املتواصلة
أعمال العنف ضد املدنيني .إذ جيب ضمان سالمتهم ورفاههم وتصعيد التدابري العدائية اليت يتواصل تنفيذها من قِبَل القوات
دائمًا.
اإلسرائيلية املحتلة ،هبدف العقاب اجلماعي للشعب الفلسطيين.
إن التقرير األخري الصادر عن الفريق رفيع املستوى املعين
َّ
ويود وفد بلدي أن يؤكد قلقه إزاء االضطراب املستمر يف
بعمليات السالم يؤكد أولوية السياسة يف احلفاظ على السالم األراضي الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،وتدهور
وحتقيقه .فإدارة األزمة ال تكفي؛ وجيب أن يكون اهلدف احلالة هناك ،نتيجة السياسات االستفزازية غري القانونية اليت
حلها .وهناك توافق آراء حول اإلحلاح بعدئ ٍذ .وهناك دالئل ينفذها النظام اإلسرائيلي حبق الشعب الفلسطيين .وتواصل
يف كال املجتم َعني على فقدان اإلميان بإمكانية ٍّ
حل سلمي .القوات اإلسرائيلية املحتلة تنفيذ ضربات جوية يف قطاع غزة،
لذا ،من األساسي أن يقوم جملس األمن بإجياد إطار واضح موقعة مزيدًا من اإلصابات بني الفلسطينيني ومسبِّبة قدرًا كبريًا
إلهناء االحتالل وإحالل سالم دائم مع وجود دولتني تعيشان من الذعر والبؤس بني السكان ،الذين تتواصل معاناهتم نتيجة
جنبًا إىل جنب يف سالم وأمن .وخماطر التقاعس عن العمل الظروف املعيشية املزرية النامجة عن احلصار غري القانوين.
أكرب بكثري على مجيع األطراف املشاركة من خماطر العمل.
إن إسرائيل ماضية يف ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون
َّ
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل الدويل ،مبا يشمل القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان ،ممَّا
ناميبيا.
ويقوض
يهدد باملزيد من زعزعة استقرار احلالة اهلشة أصالًِّ ،
السيد إمفوال (ناميبيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن بشكل خطري مستقبل العملية السلمية ،اليت علَّقتها بقرارها
أهنئكم ،سيديت الرئيسة ،على توليكم رئاسة املجلس لشهر االنفرادي بوقف املفاوضات .لذا ،ال ميكن للمجتمع الدويل،
متوز/يوليه .وأود أيضًا أن أشكركم على تنظيمكم هذه مبا يشمل جملس األمن ،أن يواصل اإلخفاق يف مساءلة إسرائيل
املناقشة يف هذه املرحلة الدقيقة ،اليت تتيح ألعضاء األمم على خروقاهتا الفاضحة للقانون الدويل .فمثل هذا اإلخفاق
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يؤد إالَّ إىل املزيد من جرأة
املتواصل من قِبَل املجتمع الدويل مل ِّ
السلطة القائمة باالحتالل وتعزيز إفالهتا من العقاب ،مما أدى
إىل استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية سالفة الذكر واإلخفاق يف
ضمان سالم عادل ودائم.
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وإننا ندعو جمددًا املجتمع الدويل ،وبالتحديد جملس
األمن ،إىل تولِّي املسؤولية اليت أوكلها إليه ميثاق األمم
املتحدة ،للتصرف مجاعيًا ملعاجلة هذه األزمة ،بغية احلؤول
دون تفاقمها ،وإلهناء مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان ضد
الفلسطينيني.

إن هذه
وكما هو معلوم لدى املجتمع الدويل باإلمجاعَّ ،
ونؤكد مطالبتنا باإلزالة غري املشروطة للحصار على
احلالة املجحفة ،وفقدان األمل الناجم عنها ،غري مستدامني
ومتقلبان بشدة ،ممَّا يستدعي معاجلة عاجلة للحؤول دون قطاع غزة ،الذي سبَّب وما برح يسبِّب معاناة شديدة للشعب
الفلسطيين.
املزيد من التدهور واندالع دورة جديدة من العنف.
ومع إدانتنا لإلطالق العشوائي للصواريخ من غزة
مستهدفة مدنًا إسرائيلية وهياكل أساسية مدنية ،فإننا نرى
أن تلك االعتداءات ال تربِّر االستخدام غري املتناسب للقوة
َّ
والعقاب اجلماعي لنحو  1,7مليون فلسطيين يعيشون يف
غزة ،مبا يف ذلك قتل األطفال واالعتداءات على املرافق املدنية،
مبا يشمل املدارس.

واحلصار الإنساين وينتهك القانون الدويل.
وجندد التأكيد على دعمنا القوي الستئناف عملية السالم،
ونناشد اإلسرائيليني والفلسطينيني إلزام أنفسهم بالعملية.
وعلى كال الطرفني التقيد باتفاقاهتما والتزاماهتما السابقة من
أجل حتقيق السالم الدائم والعيش جنبا إىل جنب يف إطار
حدود آمنة .ويف الوقت نفسه ،أود أن أؤكد جمددا على تأييد
ناميبيا إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما
قبل عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وقبوهلا بدون
شروط باعتبارها عضوا كامال يف األمم املتحدة ووكاالهتا،
وأخذ مكاهنا الالئق فيما بني جمتمع األمم.

إن أعمال إسرائيل انتهاك واضح لواجباهتا يف محاية
َّ
السكان املدنيني اخلاضعني الحتالهلا ،بصفتها السلطة القائمة
باالحتالل وفقًا التفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص
املدنيني يف وقت احلرب .وال ميكن السماح إلسرائيل ،السلطة
القائمة باالحتالل ،أن تبقى عصية على أحكام القانون الدويل
وسأختتم بياين بتجديد التأكيد على دعم ناميبيا الثابت
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،اليت حتكم مثل هذه
احلاالت .وإذا استمرت إسرائيل يف رفض املطالبات باحترام للشعب الفلسطيين وتضامنها معه يف قضيته العادلة من أجل
القانون الدويل ،فيجب عندئذ اختاذ تدابري هتدف إىل ضمان احلصول على احلرية واالستقالل والعدالة االجتماعية.
إهناء االنتهاكات وبسط سيادة القانون ردًا على ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمثل
ومع دعمنا صمود وتصميم القيادة الفلسطينية يف وجه ملديف.

هذا العدوان غري املربَّر على أرضها وشعبها ،نؤكد إدانتنا
مجيع األعمال غري القانونية واجلرائم َ
املرتكبة من قِبَل إسرائيل،
السلطة القائمة باالحتالل ،يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا
فيها القدس الشرقية ،واليت تزيد التوترات وتزعزع استقرار
احلالة على أرض الواقع بشكل مأساوي.
1522880

السيد سارير (ملديف) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد
بلدي أن يشكر نيوزيلندا ،بصفتها رئيس جملس األمن ،على
عقد هذه املناقشة الفصلية املفتوحة فيما يتعلق ببند جدول
األعمال بشأن احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك القضية
الفلسطينية .كما أود أن أعرب عن تقديرنا للمنسق اخلاص
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على إحاطته اإلعالمية وجهوده املتفانية الرامية إىل إجياد حل سكان اليمن املحتاجني إىل املعونة يف الوقت احلايل .وال بد أن
يتنصر السالم يف اليمن.
للزناعات يف الشرق األوسط.
ولن يتحقق السالم إطالقا بأعمال العنف وسفك
الدماء .ويصادف متوز/يوليه هذا العام مرور عام على أحدث
جولة لتصعيد الزناع بني فلسطني وإسرائيل وأطالق العملية
العسكرية اإلسرائيلية يف غزة ،اليت مثلت أسوأ تصعيد ألعمال
القتال منذ عام  .1967وال تزال غزة مدينة مدمرة .ومع عدم
تسوية الزناع ،إىل جانب اهنيار املحادثات منذ عام ،2014
ال يزال إحالل السالم الدائم حلما بعيد املنال.

وتدين ملديف اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره وتؤمن
بأنه ينبغي أال يربط اإلرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة
أو جمتمع .فاإلسالم يشجع السالم ومحاية احلياة وحفظها
والوحدة .كما يدين اإلسالم أعمال العنف ،وال تسمح
ملديف باستخدام ستار الدين ذريعة لبث الرعب .فالدين
ليس وسيلة لتحقيق أية غاية سياسة.
ومع أن هناك بؤرا ساخنة عديدة للعنف يف املنطقة،
فإن ما يثلج صدورنا أن نشهد إحراز تقدم أيضا .ويف ذلك
الصدد ،ترحب ملديف باالتفاق اإلطاري التارخيي الذي مت
التوصل إليه يف لوزان يف  2نيسان/أبريل بني إيران وجمموعة 5
 ،1+وهو ميثل فرصة لتسوية أكثر من املسألة النووية وحدها.
وذلك منوذج واضح لكيفية متكن اإلرادة السياسة واملسعى
الدؤوب من املساعدة على التوصل إىل احللول.

ومع تضاؤل األمل ،فإننا نكرر دعوتنا إىل التوصل إىل
احلل القائم على وجود دولتني ،الذي ال يزال احلل العملي
الوحيد لتحقيق السالم الدائم يف املنطقة .ولذلك تكرر
ملديف دعوهتا إىل االستيفاء الكامل حلق تقرير املصري للشعب
الفلسطيين وحق الشعب الفلسطيين يف إنشاء دولته اخلاصة
به ،إىل جانب إسرائيل ،على أساس احلل القائم على وجود
دولتني ،ويف إطار حدود ما قبل عام  ،1967وعاصمتها
إننا حباجة إىل القيادة .وحنن حباجة إىل إرادة سياسية.
القدس الشرقية .كما نناشد جملس األمن تنشيط جهوده إلجياد ولكن قبل كل شيء ،حنن حباجة إىل الشجاعة  -الشجاعة من
سبل جديدة للمضي قدما.
زعماء املنطقة والشجاعة من زعماء الدول األعضاء يف جملس
وتلقي اخلسائر البشرية للزناع يف سوريا بثقلها علينا األمن ،ومن أعضاء املجتمع الدويل .وحنن حباجة إىل الشجاعة
مجيعا وتضطرنا الستكشاف مجيع اخليارات إلجياد احللول .الختاذ اإلجراء الصحيح ،والختاذ اخلطوة املناسبة إىل األمام حنو
وال بد من إجياد حل سياسي لوقف سفك الدماء يتماشى مع حتقيق السالم الدائم يف الشرق األوسط.
التطلعات املشروعة للشعب السوري .ونود أن نؤكد على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أمهية التوصل إىل حل سياسي شامل للجميع يف سوريا يقوم تركيا.
على أساس حمادثات جنيف .وبناء على ذلك ،نناشد الدول
السيد إلر (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :ال تزال احلالة
األعضاء يف األمم املتحدة اإلسهام بفعالية بتقدمي أفكار للهيئة
يف مجيع أحناء الشرق األوسط مصدر قلق بالغ لنا مجيعا .فقد
على أمل إجياد الطريق حنو السالم.
تصاعد اإلرهاب وأعمال العنف واألزمات اإلنسانية وغمرت
وال تزال ملديف تشعر بقلق عميق حيال تأثري احلالة ماليني األشخاص األبرياء يف املنطقة .ويتعرض للخطر السالم
يف اليمن على استقرار املنطقة بأكملها .وباملثل ،علينا كفالة واألمن واالستقرار يف املنطقة بأكملها وخارجها.
إيصال املساعدات اإلنسانية إىل أكثر من  80يف املائة من
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ويف مواجهة هذا الواقع املظلم ،علينا مواصلة تركيزنا
على الضرورة امللحة لتسوية الزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين،
الذي ال يزال يؤدي إىل تقويض آفاق السالم اإلقليمي والعاملي
الدائم .والعجز عن القيام بذلك سيزيد زعزعة استقرار املنطقة
ويؤدي إىل املزيد من التطرف.
وبعد عام من املعاناة غري املسبوقة النامجة عن هجوم قوات
الدفاع اإلسرائيلية ،مل يتحقق سوى القليل من التعايف أو إعادة
اإلعمار يف غزة .وأدت العملية العسكرية ،باالقتران مع احلصار
غري القانوين املفروض على غزة ،إىل وقوع انتهاكات مزمنة
وواسعة النطاق ومنهجية حلقوق اإلنسان ،ويف املقام األول احلق
يف احلياة واألمن ،على حنو ما حدده تقرير جلنة التحقيق املعنية
بغزة .والسكان الذين يعيشون يف حالة من اليأس اهلائل وانعدام
األمن يفقدون اعتقادهم بإمكانية التوصل إىل حل وإىل التعايش
السلمي .فاحلالة الراهنة ال ميكن استدامتها ولن تؤدي سوى إىل
املزيد من حرمان الشعب الفلسطيين .ومل يعد بإمكان املجتمع
الدويل بعد اآلن أن يقف موقف املتفرج فيما تتطور هذه املأساة.
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 الفلسطيين وحتقيق احلل القائم على وجود دولتني وإهناءأطول احتالل يف التاريخ احلديث وفقا لقرارات األمم املتحدة
ذات الصلة ومبادرة السالم العربية .ومثة توافق دويل واسع
على عدم استدامة الوضع الراهن وعدم قبوله .ويعد االجتاه يف
أوروبا حنو االعتراف بدولة فلسطني انعكاسا هلذا اإلحباط.
وحيدونا أمل صادق يف أن يسود العقل وأن تنخرط إسرائيل يف
عملية السالم بطريقة صادقة وموجهة حنو إحراز النتائج .وعلى
إسرائيل أن تبدي االلتزام باحلل القائم على وجود دولتني ،إذ
أنه اخليار العملي الوحيد إلحالل السالم واألمن املستدامني.

كما أن حتقيق الوحدة الفلسطينية أمر ضروري إذا أريد
التوصل إىل حل دائم .وحان الوقت لكي جيدد املجتمع الدويل
اخنراطه إلجياد حل للمشكلة .ويلزم أن نكثف جهودنا حنو
اختاذ جملس األمن لقرار على أساس رؤية احلل القائم على
وجود دولتني من أجل إحالل السالم .وعلى املجلس أن
يتوىل مسؤوليته األولية عن صون السالم واألمن الدوليني.
وستواصل تركيا تقدمي الدعم إلجياد حل عادل وشامل ودائم
للزناع وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقله يف إطار
ومع أنه جيب منح األولوية العاجلة ملعاجلة احلالة اخلطرية حدود ما قبل عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
واإلحباط املتزايد يف غزة ،فإن احللول الطويلة األمد وحدها
لقد أصحبت األزمة السورية عامال ثابتا لعدم االستقرار
ميكن أن حتول جمرى إعادة اإلعمار يف غزة .وجيب رفع احلصار واملعانة اإلنسانية اهلائلة للمنطقة بأكملها وخارجها .وال يزال
غري القانون املستمر والقيود األخرى وفقا للقرار  1860هناك افتقار إىل استجابة مجاعية تعاجل حجم التهديد .وعلى
( .)2009وينبغي اختاذ املزيد من اخلطوات لتخفيف حدة احلالة املرء أن يضع نصب عينيه أنه ال يوجد أي بلد مبنأى عن هذه
املتردية واستمرار وقف إطالق النار احلايل ودعم جهود حكومة األزمة احلادة إذ أن آثارها تتراوح من اإلرهاب إىل التشريد
الوحدة الوطنية ملزاولة أعماهلا يف عزة .ويف هذه املناسبة ،نود والتدمري .والنظام مسؤول عن هذه الفوضى.
أيضا أن نربز التحدي املايل املنذر باخلطر الذي تواجهه يف
إن تركيا ،وهي البلد الذي يستضيف أكرب عدد من
الوقت احلايل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف
الالجئني يف العامل ،تعرب عن قلقها الشديد إزاء اآلثار
الشرق األدىن (األونروا) وأمهية تقدمي الدعم املستمر للوكالة
اإلنسانية واألمنية لألزمة اليت تسببت يف دمار مل يسبق له
باعتبارها مسامها يف حتقيق االستقرار يف املنطقة.
مثيل .وبالنظر إىل ضخامة هذا التحدي ،أود أن أكرر التأكيد
وال تزال األولويات العاجلة تتمثل يف ضرورة التوصل على أن تقاسم األعباء املجدي واحلقيقي هو مسؤولية مجاعية
إىل تسوية سياسية عن طريق املفاوضات للزناع اإلسرائيلي للمجتمع الدويل .ليس من املمكن وال من املنصف توقّع أن
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تواجه تركيا ،مبفردها ،ضغوط اهلجرة أو املخاطر والتهديدات
الناشئة من سورية ،كما شهدنا مؤخرًا أثناء االشتباكات يف
عني العرب/كوباين أو تل أبيض.
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أن يتم إال من خالل احلوار السلمي واملصاحلة .إن معايري حتقيق
ذلك اهلدف واضحة :مبادرة جملس التعاون اخلليجي ،وثيقة
النتائج النهائية ملؤمتر احلوار الوطين ،وقرار جملس األمن 2216
( .)2015ال ينبغي أن يصبح اليمن معرضًا آخر لألضرار اليت
تُحدثها السياسات الطائفية يف املنطقة .وهبذا املفهوم ،مت بناء
على اقتراحنا إنشاء فريق اتصال تابع ملنظمة التعاون اإلسالمي
معين باليمن .وهدفه هو اإلسهام يف إجياد حل سياسي .كما
يساورنا القلق إزاء احلالة اإلنسانية يف اليمن .وحتقيقًا هلذه الغاية،
سنبذل كل ما يف وسعنا ملواصلة مساعدتنا للسكان املحتاجني.

مل يضع املجتمع الدويل حىت اآلن تصورًا الستراتيجية
شاملة هلا ركائز سياسية وأمنية وإنسانية من أجل إعادة إرساء
االستقرار يف سورية .وجيب أن نركز على معاجلة األسباب
الكامنة وراء املشكلة من خالل اإلجراءات احلازمة .وينبغي
أال حتجب األعمال املروعة لداعش رؤيتنا للهجمات العشوائية
للنظام .ومن املهم أيضًا اإلعراب عن السخط الشديد جتاه
وقد جتلّت سيادة الدبلوماسية مرة أخرى يف بعض
استخدام الرباميل املتفجرة وزيادة اهلجمات بالكلور من
جانب قوات النظام ،كما مت التشديد يف الرسالة املؤرخة  18التطورات األخرية ،وقدمت لنا األمل يف إمكانية إجياد حل
حزيران/يونيه ،املوقعة من  71بلدًا ،واليت وجهت إىل كل من لألزمات اليت طال أمدها .ويف هذا الصدد ،نرحب باالتفاق
الذي مت التوصل إليه مؤخرًا بني جمموعة  1+5وإيران على
جملس األمن واألمني العام ورئيس اجلمعية العامة.
ونعتقد بأنه ال يوجد حل عسكري للزناع .فالسالمة خطة العمل الشاملة املشتركة ،فض ً
ال عن اختاذ قرار جملس
اإلقليمية لسورية يف غاية األمهية .وال ميكن استعادة السالم األمن  )2015( 2231املتعلّق هبذا املوضوع .إن التوقيع
واالستقرار يف سورية إال من خالل انتقال سياسي حقيقي باألحرف األوىل على اتفاق سياسي لييب هو أيضًا خطوة أوىل
وشامل ،على أساس بيان جنيف الصادر يف حزيران/يونيه واعدة حنو التوصل إىل حل شامل ،مبشاركة مجيع األطراف يف
 ،S/2012/523( 2012املرفق) من خالل إنشاء “هيئة حكم حوار سياسي وإنشاء حكومة وفاق وطين.
وأو ّد أن أختتم بياين بالتأكيد جمددًا على التزامنا القوي
انتقالية” هلا صالحية ممارسة السلطات التنفيذية كاملة .ويف
هذا اإلطار ،نؤيد مهمة املبعوث اخلاص لألمم املتحدة من أجل بالسالم واألمن يف املنطقة ككل وتضامننا الكامل واملستمر مع
سورية ،السيد دي ميستورا ،ومبادرته للمشاورات الثنائية .الشعب الفلسطيين.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ونود أيضًا أن نربز دعمنا للحكومة العراقية يف كفاحها
ضد داعش ،ونعرب عن قلقنا إزاء تزايد اهلجمات ذات اإلمارات العربية املتحدة.
الدوافع الطائفية ضد املدنيني .ويف هذا الصدد ،سيكون
السيد الشامسي (اإلمارات العربية املتحدة) :يطيب يل
تنفيذ السياسات الشاملة للجميع إلهناء إقصاء بعض قطاعات باسم املجموعة العربية أن أهنئ نيوزيلندا على تقلّدها رئاسة
املجتمع وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية أمرًا جملس األمن هلذا الشهر ،ونشكر حرص معايل وزير اخلارجية
أساسيًا الستقرار العراق.
موراي مكويل على ترؤسه هذه اجللسة اهلامة للمجلس ،متمنني
وأخريًا وليس آخرًا ،أو ّد أن أعرب عن دعمنا للجهود لكم التوفيق والنجاح يف استكمال أعمال دورة املجلس لشهر
الرامية إىل إجياد حل سياسي لألزمة يف اليمن ،والذي ال ميكن متوز/يوليو .وال يفوتين أن أعبّر يف هذه املناسبة أيضًا عن
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شكرنا وتقديرنا لسلفكم ،املمثل الدائم ملاليزيا ،على إدارته
الناجحة لدورة أعمال املجلس عن الشهر املنصرم.
واملنسق اخلاص نيكوالي
كما نشكر ممثل األمني العام ّ
مالدينوف على اإلحاطة اإلعالمية ،وعلى جهوده الدؤوبة من
أجل إحالل السالم.
وأو ّد أن أشري إىل أن هذا بيان خمتصر وستجدون نسخته
الكاملة على املوقع اإللكتروين للبعثة الدائمة لإلمارات العربية
املتحدة لدى لألمم املتحدة.
كما أو ّد أن أعبّر عن دعمنا الكامل لبيان دولة الكويت
الذي ألقته نيابة عن منظمة التعاون اإلسالمي.
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تدابري جتاه احلرم الشريف واملدينة املق ّدسة ،ومصادرة األراضي
واملمتلكات ،وهدم للمنازل واملباين الفلسطينية وتشريد
ّ
التعسفي لسبعة آالف من البدو
سكاهنا ،مبا يف ذلك حماولة النقل ّ
والرعاة الفلسطينيني يف  64منطقة سكنية بالضفة الغربية .إىل
جانب مواصلة نظام التخطيط والتقسيم غري القانوين لألراضي
الفلسطينية ،الذي جعل من املستحيل عمليًا على الفلسطينيني
استغالل أو بناء أراضيهم الواقعة يف املنطقة املسماة “جيم”
بالضفة الغربية ،وهي إجراءات ختالف القانون الدويل وتتجاهل
نرحب بالتقرير
مواقف غالبية املجتمع الدويل .ويف هذا الصددّ ،
الصادر مؤخرًا عن اللجنة الدولية املعنية بالتحقيق يف انتهاكات
غ ّزة ( ،)A/HCR/29/52والذي أظهر مستويات املعاناة واملشقّة
غري املسبوقة اليت يعيشها أبناء الشعب الفلسطيين األعزل،
وندعو إىل ضمان تطبيق نظام املساءلة وتقدمي املسؤولني عن
ارتكاب جرائم حرب إىل العدالة.

لقد عكست اإلحاطة اإلعالمية هذا الصباح تفاقم
الوضع غري اإلنساين للشعب الفلسطيين ،والناجم عن مجلة
من املمارسات واإلجراءات اإلسرائيلية اليت تنتهك القوانني
واألعراف الدولية ،واليت كانت سببًا مباشرًا الستمرار التعثّر
كما نأمل من الدول املاحنة أن تفي بالتعهدات اليت أعلنتها يف
املؤسف ملحادثات السالم ،واليت لطاملا عقدنا عليها اآلمال .مؤمتر القاهرة العام املاضي لضمان استكمال مشاريع إعادة إعمار
كل اجلهود واملبادرات الدولية واإلقليمية الدؤوبة غ ّزةّ ،
يتحملها
فرغم ّ
ونؤكد يف هذا الصدد على املسؤولية املشتركة اليت ّ
اليت بُذلت على مدار العقدين املاضيني ،مبا يف ذلك اجلهود اليت املجتمع الدويل للعمل حنو الرفع النهائي للحصار اإلسرائيلي
بُذلت من جانب املجموعة الرباعية والواليات املتحدة ،إال املفروض على القطاع ،وتقدميه الدعم الالزم جلهود وبرامج األمم
وبقوة.
أننا ما زلنا نشهد إهدارًا
مستمرًا لفرص السالم ،األمر الذي املتحدة وخاصة وكالة “األونروا” اليت ندعمها ّ
ّ
مل يُسهم فقط يف إطالة معاناة الشعب الفلسطيين ومضاعفة
وال يفوتنا أن نعلن جمددًا أمام هذا املجلس عن مساندتنا
عمق هذا اإلخفاق من حاالت
خسائره البشرية واملادية ،وإنّما ّ
وحنث
الكاملة واملتواصلة حلكومة الوفاق الوطين الفلسطيينّ ،
اإلحباط واليأس وعدم االستقرار ،وساعد يف ظهور هتديدات
املجتمع الدويل على تعزيز مساندته هلذه احلكومة ،لتمكينها
التطرف اخلطرية اليت باتت تعصف مبنطقتنا وبالعامل مؤخرًا.
ّ
من االضطالع مبسؤولياهتا وبدورها القيادي ،مبا يف ذلك فرض
إننا يف املجموعة العربية ،وإذ ّ
تتحمل شعوبنا العبء األكرب سيطرهتا الكاملة على القطاع وكافة معابره احلدودية ،وأيضًا
من نتائج كل هذه التحديات اخلطرية ،ندين وبش ّدة السياسات دعم مساعيها اجلارية لتحقيق املصاحلة الفلسطينية.
غري القانونية واالنتهاكات اليت تواصل إسرائيل ارتكاهبا بال
إن املجموعة العربية تؤمن بأن استمرار هذا الظلم التارخيي
هوادة من أجل توسيع مستوطناهتا غري الشرعية يف عمق األراضي
الواقع على الشعب الفلسطيين من قبل اسرائيل هو أحد أسباب
الفلسطينية ،مبا يف ذلك مدينة القدس الشريف ،وما صاحبها من التالشي احلايل ملعامل السالم واالستقرار يف املنطقة ،وتأجيج مظاهر
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وخاصة تلك اليت يبذهلا املبعوث اخلاص لألمني العام إىل
سوريا ،السيد ستافان دي ميستورا ،للتوصل إىل نتائج إجيابية
تؤدي إىل تلبية تطلعات الشعب السوري إىل حتقيق االنتقال
السياسي الدميقراطي وإعادة االستقرار واألمن إىل البالد.

والتطرف اليت يترتّب عليها تبعات وخيمة على
التوتر والكراهية
ّ
مستقبل شعوب املنطقة والعامل أمجع .فال جيوز مواصلة االعتراف
بتعثّر عملية املفاوضات ووصوهلا إىل طريق مسدود دون بذل
اجلهود الدولية القادرة على إزالة مسببات هذا اإلخفاق ،والذي
حنمل اجلانب اإلسرائيلي مسؤوليته بالكامل .وعليه ،فإننا نطالب
ّ
وحلني حتقيق هذا اهلدف ،نأمل من املجتمع الدويل أن
اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،بأال تقتصر جهود جملس األمن
يعزز مساعداته املقدمة إىل املتضررين واملشردين السوريني
على عقد هذه اإلحاطات الدورية ،رغم أمهيتها ،وإمنا جيب أن
ميارس دوره القيادي يف اختاذ كل ما يلزم لوقف إسرائيل الفوري الفارين من القتال ،مبا يف ذلك تقاسم أعباء الالجئني السوريني
جلميع انتهاكاهتا ملبادئ عملية السالم ،وتوفري األجواء املناسبة يف دول اجلوار ،وخاصة يف األردن ولبنان والعراق.
الكفيلة بإعادة املفاوضات إىل مسارها الطبيعي.
ويف اخلتام ،نأمل أن تسهم مناقشة اليوم يف دعم اجلهود
ونعرب يف هذا السياق عن أملنا يف أن تستجيب القوى الدولية جتاه حل القضية الفلسطينية وإهناءاألزمة السورية ،من
الدولية ملساعي اللجنة الوزارية العربية املعنيّة بدعم جهود إهناء أجل إحالل األمن واالستقرار يف املنطقة.
االحتالل ،وذلك لضمان إطالق مفاوضات جا ّدة ذات مغزى
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
حقيقي .كما نأمل أن يستجيب جملس األمن إىل نداءات سري النكا.
ومبادرات املجموعة العربية منذ العام املاضي إلصدار قرار فاعل
السيد برييرا (سري النكا) (تكلم باإلنكليزية) :أشاطر
إلنقاذ عملية السالم ،حي ّدد هذا القرار املعايري األساسية ملرجعية
حل الدولتني ،واليت يتعين املتكلمني اآلخرين الثناء على معايل السيد موراي ماكويل،
املفاوضات ومبادئها على أساس ّ
ّ
تطبيقها بصورة تامة وفقًا لقرارات املجلس ومبادئ مدريد وزير خارجية نيوزيلندا على عقد هذه املناقشة اهلامة.وأود
ّ
التوصل يف أيضا أن أشكر السيد نيكوالي مالدينوف ،املنسق اخلاص
ومبادرة السالم العربية ،وأن يضمن هذا القرار ّ
إطار زمين حم ّدد لتسوية شاملة وعادلة ودائمة كفيلة بإهناء كافة لعملية السالم يف الشرق األوسط ،على إحاطته اإلعالمية
مظاهر االحتالل اإلسرائيلي وانسحابه العسكري الكامل من للمجلس صباح اليوم.
األراضي اليت حيتلّها منذ عام  ،1967مبا فيها القدس الشرقية.
ونؤيد البيان الذي أدىل به املمثل الدائم إليران باسم
كما نتطلع إىل أن يتيح هذا القرار الفرصة لتحقيق حركة بلدان عدم االحنياز.
استقالل الدولة الفلسطينية ،بوصفها دولة ذات سيادة ،قابلة
منذ ما يربو على  50عاما ما فتئ املجتمع الدويل يكافح من
للحياة ومعترف هبا دوليا وعاصمتها القدس الشريف ،وأن أجل إجياد حل عادل ودائم للحالة يف الشرق األوسط.ونشعر
يسمح هلا بالعيش إىل جانب دولة إسرائيل يف أمن وسالم باالرتياح الستمرار التعاون الديبلوماسي من قبل املجتمع الدويل
دائمني.ونعرب يف هذا السياق عن تأييدنا للجهود اليت تبذهلا على هذه املسألة ،مبا يف ذلك االجتماع الدويل الذي عقدته
بعض دول املجلس يف هذا اخلصوص ،ويف مقدمتها فرنسا .األمم املتحدة مؤخرا يف موسكو يف متوز/يوليه دعما للسالم
ونأسف الستمرار األزمة السورية للعام اخلامس على بني إسرائيل وفلسطني.لقد عاىن الشعب الفلسطيين من جراء
التوايل ،وجندد دعمنا لكافة جهود احلل السياسي لألزمة ،جمموعة من العوامل ،وخاصة حرمانه من جزء كبري من أراضيه.
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وما برح املجتمع الدويل يدعو مرارا وتكرارا إىل جتميد النشاط
االستيطاين.ولئن كان للسالم الدائم أن يتحقق يف املنطقة ،فال
مناص من وضع حد يف أقرب وقت ممكن لألنشطة االستيطانية
املستمرة حاليا على الرغم من عدم شرعيتها مبوجب القانون
الدويل.ويف السنوات األخرية ،أدى استمرار احلصار املفروض
على غزة إىل زيادة الشعور باألمل واإلحباط لدى الفلسطينيني
املقيمني هناك.وحنث األطراف على ممارسة ضبط النفس كي
يتسىن حتقيق اهلدف األكرب املتمثل يف السالم.

كما هي ميثل إحدى املسائل الرئيسية اليت تدفع إىل جتنيد
اإلرهابيني يف املنطقة وعلى نطاق العامل كافة .وإن من شأن
اإلرهاب ،مبا يف ذلك ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب اليت
بدت مؤخرا مبا هلا من جذور يف املنطقة ،أن ّ
يشكل هتديدا
خطريا ألمن واستقرار مجيع األمم ،ويؤدي إىل متزيق نسيج
الدول القومية والنظام القانوين الدويل على حد سواء.ويف
عامل اليوم املترابط هذا ،فإن من السهل جدا أن تتمكن عوامل
التطرف من نشر أيديولوجياهتا عرب احلدود الوطنية.

ويكمن أحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها الشعب
الفلسطيين اآلن يف اإلعمار عقب الدمار الذي حلق بغزة يف العام
املاضي.وحيدونا أمل وطيد يف أن يتمكن شعب فلسطني من
االرتقاء إىل مستوى حتدي إعادة بناء حياته وسبل كسب عيشه
مبساعدة املجتمع الدويل ،ومن الضروري للغاية أن تتحسن
أحوال معيشته.ويف ذلك الصدد ،فإننا نؤيد بقوة أيضا العمل
الذي تؤديه خمتلف وكاالت األمم املتحدة يف األرض الفلسطينية
املحتلة ،مبا يف ذلك وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

وتؤيد سري النكا طلب فلسطني نيل العضوية الكاملة يف
األمم املتحدة.ونسلّم بأن قدرة حل الدولتني على االستمرار
والبقاء إمنا تستند إىل الوحدة السياسية والنهوض االقتصادي
للشعب الفلسطيين.ونعرب جمددا عن دعمنا لتنفيذ قرارات
جملس األمن ذات الصلة ،مبا يف ذلك القرار )1967( 242
املؤرخ  22تشرين الثاين/نوفمرب  1967فيما يتعلق حبقوق
الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف يف إقامة دولته وحتقيق
حل الدولتني على أساس حدود عام  .1967وجيب أن نتشبث
بأمل التوصل إىل اتفاق السالم الدائم الذي من شأنه أن يفضي
إىل إقامة دولة فلسطني اآلمنة وذات السيادة الكاملة.ونأمل أال
تضيّع األطراف املعنية الفرصة اليت تتيحها البيئة الدولية احلالية
ألجل التوصل إىل سالم مستدام يف وقت يتوفر فيه قدر كبري
من حسن النية دعما للعملية هذه.

ونشاطر املجتمع الدويل مناشدة مجيع األطراف إىل
االمتناع عن شن اهلجمات العشوائية وغري املتناسبة على
املدنيني ،نظرا ألهنا تلحق الضرر بالسالم واألمن يف إسرائيل
وفلسطني على حد سواء ،بل تزعزع استقرار املنطقة برمتها.
ولن يؤدي شن اهلجمات العشوائية على املدنيني يف انتهاك
للقانون الدويل اإلنساين إال إىل تعميق مشاعر اليأس وانعدام
األمن واتساع الفجوة بني الطرفني.ويف الوقت نفسه ،جيب
أيضا تلبية االحتياجات األمنية للشعب اإلسرائيلي.ومن شأن
اتّباع هنج إنساين مشترك يبدي فيه كال اجلانبني تفهما لشواغل
اجلانب اآلخر أن يسهم يف هتيئة بيئة مواتية للسالم.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
فودي سيك ،رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين
حلقوقه غري القابلة للتصرف.

السيد سيك (تكلم بالفرنسية) :باسم مجيع أعضاء اللجنة
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
 وهي هيئة كان لبلدي السنغال شرف ترؤسها منذ إنشائها أود أن أهنئكم ،سيديت الرئيسة على الطريقة املمتازة اليتوما زال الزناع يف الشرق األوسط حيظى بقدر كبري من
تصرف هبا نيوزيلندا أعمال رئاسة جملس األمن هذا الشهر.
ّ
االهتمام واملوارد الدوليني .وإن استمرار قضية فلسطني عالقة وهي هتنئة صادقة ومستحقة خاصة وأن رئاستكم قد حفلت
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باألحداث والنتائج اهلامة ،مبا يف ذلك  -ويسرين أن أذكر يف غضون بضعة أسابيع ،حينما يعتمد برناجما إمنائيا مستداما
 اعتماد املجلس يوم االثنني القرار  )2015( 2231الذي وشامال للجميع ال يقصى أي دولة أو فرد.أيد االتفاق الذ أبرمته جمموعة مخسة زائدا واحدا بشأن خطة
لقد وصلت دورة املفاوضات املباشرة الطويلة بني
العمل الشاملة املشتركة املتعلقة بقدرة إيران النووية ،فضال الفلسطينيني واإلسرائيليني اآلن إىل طريق مسدود ،وختللتها
عن املناقشة املفتوحة اهلامة املقرر عقدها توخيا للحكمة يف أعمال العنف وتفشي االستيالء على األراضي الفلسطينية
 30متوز/يوليه مبناسبة هناية فترة رئاستكم بشأن التحديات واستمرار بناء املستوطنات واحلصار املفروض على غزة ،وبلغ
األمنية الكربى اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية .كل ذلك ذروته الصيف املاضي يف أدمى حرب تشهدها غزة
وحيدوين األمل يف أن تنعكس هذه التطورات اإلجيابية على على اإلطالق .إن اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل حتديد جدول
احلالة يف الشرق األوسط بوجه عام ،وخاصة الزناع اإلسرائيلي زمين حاسم األمهية إلهناء احتالل األراضي الفلسطينية والعربية
الفلسطيين الذي ميثّل العقدة املستعصية لتلك احلالة بال منازع .األخرى مل تؤت أكلها يف كانون األول/ديسمرب املاضي يف

وال يسعنا أن نكرر مبا فيه الكفاية القول بأن الزناع
اإلسرائيلي الفلسطيين الذي مل حيل بعد ال يزال املصدر
الرئيسي حلالة عدم االستقرار وانعدام األمن اليت يعاين منها
الشرق األوسط وما حوله.وتستخدم الكثري من اجلماعات
املتطرفة والعنيفة اليت تنتشر حاليا يف املنطقة واقع الظلم الذي
يعيشه الشعب الفلسطيين ذريعة ملساعي إضفاء الشرعية على
أنشطتها املدمرة.لقد انقضى  47عاما على احتالل األراضي
الفلسطينية ،و  40عاما منذ أن أنشأت اجلمعية العامة اللجنة
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف،
و  20عاما على توقف عملية أوسلو .وقد حان الوقت ألن
جيد جملس األمن ،بوصفه اجلهاز األعلى املسؤول عن صون
السلم واألمن الدوليني ،سبيال لفرض تسوية هنائية للزناع
اإلسرائيلي  -العريب على أساس حل يقوم على وجود دولتني،
دولة إسرائيل ودولة فلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب على
امتداد حدود عام .1967
إن األمر بيد جملس األمن لكي يصحح هذا اخلطأ التارخيي
الذي إضافة إىل كونه يشكل ظلما وعائقا أمام احترام القانون
الدويل يتعارض مع مبادئ وأهداف األمم املتحدة اليت يستعد
املجتمع الدويل لالحتفال بالذكرى السنوية السبعني إلقامتها
78/86

املجلس .لذلك ،أال جيدر باملجلس أن يستلهم من العملية
املتعددة األطراف اليت أدت إىل اختاذ القرار )2015( 2231
يوم االثنني املاضي بشأن املسألة النووية اإليرانية؟ أال ينبغي
للمجلس أن يستلهم تلك العملية ويطلق مبادرة دبلوماسية
حثيثة من أجل التوصل إىل تسوية هنائية للزناع اإلسرائيلي
 الفلسطيين ،على أساس احلل القائم على وجود الدولتني،تعيش فيهما دولة إسرائيل ودولة فلسطني جنبا إىل جنب يف
سالم وأمان داخل حدود ما قبل عام 1967؟

ميكن أن تشمل عملية مجاعية من هذا القبيل عمال تضطلع
به جمموعة رباعية موسعة ،مبشاركة القوى اإلقليمية ،وبدعم
من مبادرة السالم العربية واملؤمتر الدويل الذي اقترح االحتاد
الروسي يف املاضي عقده .كما ميكن أن تنطوي على النهج
الذي اقترحته فرنسا يف جملس األمن ،وهو هنج يسعى إىل إجياد
تسوية شاملة للزناع يف غضون فترة زمنية معقولة.
إن اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري
القابلة للتصرف ،ما انفكت تضطلع بواليتها بأمانة ،وتقوم
عند الضرورة بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيين يف تقرير
املصري ،فضال عن مدى مالءمة قيام الدولة الفلسطينية ،انطالقا
من روح ،إن مل يكن نص ،قرار تأسيسها .)1947( 181
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واللجنة ،لدى القيام بذلك ،تعمل مع مجيع األفراد أو الكيانات
 سواء كانوا فلسطينيني أو إسرائيليني ،ومجيع اجلهاتاألخرى اليت قد تكون قادرة على تقدمي نوع من املسامهة يف
إحداث حل عادل وسلمي ودائم للزناع.
ففي هذا العام ،على سبيل املثال ،نظمت اللجنة اجتماعا
دوليا بشأن احلالة اإلنسانية يف غزة يف الفترة من  31آذار/
مارس إىل  1نيسان/أبريل يف فيينا ،وعقدت مشاورات دولية
بشأن اجلوانب القانونية لقضية فلسطني يف الهاي يف الفترة
من  20إىل  22أيار/مايو ،ويف اآلونة األخرية عقدت اجتماعا
دوليا يف موسكو يومي  1و  2متوز/يوليه بغية دعم عملية
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية كان عنوانه“ ،احلل القائم على
وجود دولتني :شرط أساسي لتحقيق السالم واالستقرار
يف الشرق األوسط” .ومن بني األنشطة املقبلة ،ستعقد
اللجنة ،بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي ،نشاطا مماثال
يف بروكسل يف بداية أيلول/سبتمرب  2015بشأن املوضوع
عنوانه “املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي املحتلة ،عقبات
تعترض طريق السالم .ما هي احللول للغد؟ ”
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بالنسبة لألغلبية الساحقة يف املجتمع الدويل ،فإن احلل
القائم على وجود الدولتني على أساس حدود ما قبل حزيران/
يونيه  1967هو السبيل املستدام الوحيد إلهناء أطول احتالل
يف التاريخ احلديث .إن معايري حل القضية الفلسطينية معروفة؛
وهي مكرسة يف العديد من قرارات األمم املتحدة ،مبا يف
ذلك قرارا جملس األمن  )1967( 242و ،)1973( 338
واتفاقات أوسلو ،ومرجعيات مدريد ،ومبادرة السالم العربية
وخريطة الطريق من أجل إحالل السالم اليت وضعتها املجموعة
الرباعية .وبالرغم من هذه املعايري املعروفة ،تتواصل أعمال
العنف ضد الشعب الفلسطيين يف األراضي املحتلة .ووفقا ملا
جاء يف تقرير جلنة التحقيق املستقلة اليت أنشأها جملس حقوق
اإلنسان ( )A/HRC/49/52املؤرخ حزيران/يونيه ،2015
فإن حجم الدمار يف غزة عام  2014كان غري مسبوق ،مع
وجود ما يكفي من أدلة تشري إىل االنتهاكات اجلسيمة للقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،اليت تصل يف
بعض احلاالت إىل جرائم حرب.

ويشري تقرير األمني العام السنوي عن األطفال والزناع
ومن الناحية العملية ،أود أن أذكركم بأن مجيع أنشطة املسلح ( )S/2015/409الصادر يف  5حزيران/يونيه  2015إىل
اللجنة وتقاريرها وتوصياهتا متاحة وميكن االطالع عليها على مقتل  540طفال فلسطينيا وجرح  2 955وخيلص التقرير
املوقع الشبكي للجنة.
إىل أن:
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثل
“املدى غري املسبوق وغري املقبول ملا كان لذلك
زمبابوي.
من تأثري على األطفال يثري خماوف كبرية بشأن امتثال

السيد نتونغا (زمبابوي) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أبدأ باإلعراب عن تقدير وفد نيوزيلندا على عقد هذه
املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف
ذلك قضية فلسطني .ونشكر املنسق اخلاص السيد نيكوالي
مالدينوف على إسهاماته املستنرية.

إسرائيل للقانون اإلنساين الدويل ،وال سيما مبادئ
التمييز والتناسب وفيما يتعلق باالستخدام املفرط
للقوة”.

وبالرغم من تلك النتائج ،مل تساءل إسرائيل حىت اآلن.

وتواصل إسرائيل املوافقة على بناء املستوطنات غري
تؤيد زمبابوي البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية إيران القانونية بالرغم من إدانة املجتمع الدويل اجلماعية لألنشطة
اإلسالمية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
االستيطانية .وتبذل كل ذلك سعيا إىل تغيري الطابع الدميغرايف
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إن بعض أعضاء املجلس أعطونا صباح اليوم
لألراضي املحتلة .والنشاط االستيطاين غري شرعي مبوجب ويف احلقيقةَّ ،
اهلوة بني التعهدات وتنفيذها .إهنا هائلة.
القانون الدويل ويضر بإحالل السالم العادل .ويستمر احلصار مؤشرًا على درجة َّ
غري القانوين ،وجدار العار ال يزال قائما ،وكذلك خمتلف
هل يل أن أختتم كلميت بأن أؤكد جمددًا دعم زمبابوي
أشكال االضطهاد اليت تُرتكب ضد الشعب الفلسطيين ،مبا يف املتواصل للشعب الفلسطيين وتضامنها معه .وإننا نتطلع إىل
ذلك هدم املنازل ،واالعتقاالت غري القانونية مبوجب ما يعرف قبول فلسطني يف وضعها اجلديرة به بصفتها دولة كاملة
باالحتجاز اإلداري ،والتشريد القسري للفلسطينيني .وبالرغم العضوية يف األمم املتحدة ،ذات سيادة ومتساوية مع مجيع
من كل تلك االنتهاكات ،مل يساءل جملس األمن إسرائيل .الدول األخرى.
وأحدث مثال عملي على عجز جملس األمن عدم اختاذه لقرار
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
يف  30كانون األول/ديسمرب  2014كان من شأنه أن حيدد
كوبا.
جدوال زمنيا النسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية.
السيد ليون غونزاليس (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :تؤيد
والقرار الذي نص على إطار زمين معقول لالنسحاب ،كان
كوبا البيان الذي أدىل به ممثل إيران بالنيابة عن حركة عدم
ينطوي على إعطاء الشعب الفلسطيين وميض أمل.
االحنياز.
نرحب باجلهود احلالية يف جملس األمن اليت يبذهلا بعض
إن احلالة يف منطقة الشرق األوسط ما انفكت مصدر
َّ
األعضاء للتفاوض على قرار من شأنه أن ميهد الطريق أمام
انسحاب إسرائيل من املستوطنات الفلسطينية يف إطار زمين قلق شديد للمجتمع الدويل .وإذ نُحيي الذكرى السنوية
حمدد .فاملفاوضات املفتوحة اليت ال هناية هلا من دون أهداف األوىل آلخر عدوان إسرائيلي على قطاع غزة  -فقد فيه أكثر
من  2 000فلسطيين حياهتم ،بينهم ما ال يقل عن 299
واضحة ال ختدم مصاحل الشعب الفلسطيين.
امرأة و  556طفالً ،وأغرق املنطقة بالرعب واملوت والدمار
وكتدبري من تدابري النية احلسنة ،ندعو جملس األمن إىل
فإن أبناء الشعب الفلسطيين ما برحوا ضحايا أعمال
إلزام إسرائيل بوقف األنشطة االستيطانية ،ودفع العائدات عند الشامل َّ -
التخريب اليت ترتكبها إسرائيل ،واليت حتتل أراضيهم ،وتقتل
استحقاقها للسلطة الفلسطينية ورفع احلصار عن غزة.
أطفاهلم ،وتدمر تراثهم وتنتقص حقوقهم غري القابلة للتصرف،
لقد أصغينا باهتمام إىل البيانات اليت أدىل هبا أعضاء مبا يشمل احلق يف تقرير املصري.
املجلس صباح اليوم .وهي مجيعًا تبدو وليدة التفكري ذاته -
على الرغم من املناقشات الدورية املفتوحة يف جملس
أن السبيل الوحيد إلهناء الزناع هو احلل القائم على وجود
أي َّ
األمن حول هذه املسألة اليت أظهرت دعمًا ساحقًا للقضية
ْنحول
دولتني ،فلسطني وإسرائيل ،تتعايشان يف سالم .فل ِّ
أي قرار
يتخذ
مل
املجلس
أن
املؤسف
من
الفلسطينية،
َّ
َّ
بأن االنفراجات األخرية
األقوال إىل أفعال .إذ يساورنا األمل َّ
يطالب إسرائيل بأن تُنهي فورًا احتالهلا العسكري لألراضي
يف الدبلوماسية املتعددة األطراف ستُلهم وتقدم الدروس اليت
الفلسطينية واألراضي العربية األخرى ،وبإهناء احلصار على
ستسهم يف حل هذا الزناع القدمي يف الشرق األوسط ،ونزاعات
قطاع غزة ووقف بناء وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية غري
أخرى يف تلك املنطقة أيضًا .وإننا ندعو املجتمع الدويل أيضًا
القانونية ،وإزالة جدار الفصل من األراضي الفلسطينية املحتلة،
التعهدات اليت قُطعت حنو إعادة إعمار غزة.
إىل الوفاء جبميع ُّ
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واملطالبة باملساءلة عن جرائم احلرب والعقاب اجلماعي الذي إعمار قطاع غزة ،يف أعقاب القصف الوحشي والدمار الشامل
الذي َّنفذته إسرائيل يف متوز/يوليه وآب/أغسطس  ،2014مل
ترتكبه إسرائيل حبق الشعب الفلسطيين.
َّإن حق النقض غري الدميقراطي يف جملس األمن ،الذي يمكن تُ َّنفذ .وهنيب جبميع أعضاء املجتمع الدويل الوفاء بالتزاماهتم
َّ
ُ
املدمرة.
من اإلفالت من العقاب يف سلوك إسرائيل ،جيب أن ينتهي .والعمل على إعادة إعمار تلك املنطقة َّ
إن السالم يف سوريا ليس ممكنًا إالَّ باحترام حق شعبها يف
وعلى هذه اهليئة أن تفي بالتزامها بتعزيز حل تفاوضي يضمن
َّ
إهناء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية ،والتعايش السلمي تقرير مصريه الذايت .واحلل السياسي عبْر احلوار واملفاوضات
لدولتني مستقلتني ،انطالقًا من إقامة دولة فلسطني مستقلة ،هو البديل الوحيد للزناع هناك .وإن الذين يؤججون الزناع
ذات سيادة وقابلة للبقاء ،وإجياد حل عادل ملشكلة الالجئني من اخلارج مع اهلدف املعلن بتغيري النظام مسؤولون عن آالف
الفلسطينيني ،عم ً
ال بقرار اجلمعية العامة ( 194د .)3-وإننا الضحايا املدنيني الذين تراكموا خالل أربع سنوات من القتال.
بأن ح ً
ال هلذا الزناع طويل األمد من شأنه أن يسهم يف ونكرر قلقنا إزاء فقدان أرواح بريئة نتيجة الزناع السوري،
مقتنعون َّ
ونُدين جمددًا مجيع أعمال العنف اليت جتري يف ذلك البلد ضد
هتدئة التوترات احلالية يف منطقة الشرق األوسط.
املفترضة للحياة البشرية والقتال
ويكرر وفدي يف هذا املنتدى إدانته القوية حلملة السكان املدنينيَّ ،
لكن احلماية َ
االستعمار اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا يشمل ضد العناصر املتطرفة ال ميكن أن يشكال ذريعة للتدخل
القدس الشرقية ،وإدانة مجيع التدابري والسياسات املرتبطة األجنيب.
بتلك احلملة واليت تشمل أيضًا بناء وتوسيع املستوطنات غري
القانونية واجلدار ،وتدمري ومصادرة األراضي واملمتلكات
الفلسطينية ،والتشريد القسري ملئات آالف األسر الفلسطينية،
ونقل املستوطنني إىل األراضي الفلسطينية املحتلة ،من بني
انتهاكات أخرى للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل
وقرارات األمم املتحدة.
وتُدين كوبا أيضًا العنف واالستفزازات وعمليات التحريض
على الكراهية والترويع اليت يقوم هبا املستوطنون اإلسرائيليني،
التعسفية ،وعمليات السجن اجلماعي واإلبادة
واالعتقاالت ُّ
اجلماعية اليت تُرتكب ضد الشعب الفلسطيين ،وتطالب بإهنائها.
التام مع ذلك الشعب ،والدعم الثابت
وتؤكد كوبا تضامنها َّ
واحلاسم جلميع اإلجراءات اآليلة إىل تعزيز االعتراف بدولة
فلسطني باالستناد إىل حدود ما قبل عام  ،1967وعاصمتها
القدس الشرقية ،وحق دولة فلسطني يف أن تصبح دولة كاملة
إن الوعود العديدة املعطاة بإعادة
العضوية يف األمم املتحدةَّ .
1522880

ينبغي لألمم املتحدة ،وخباصة هذا املجلس ،العمل على
تعزيز وقف فوري إلطالق النار ،بغية فتح الطريق أمام احلوار
واملفاوضات ،وعدم تعزيز املبادرات اليت تشجع على املزيد
من التوترات يف البلد .وينبغي هلا أيضًا أن تدعم مجيع اجلهود
اليت تصب يف ذلك االجتاه ،كتلك اليت دفعت االحتاد الروسي
وأطرافًا دولية أخرى إىل معارضة من يسعون إىل تأجيج الزناع
بإرسال األسلحة واملرتزقة.
إن املوارد البشرية واملالية واملادية اهلائلة اليت جيري هدرها
َّ
حاليًا يف احلروب يف املنطقة ،ميكن استخدامها بشكل أفضل
لتأمني خدمات الرعاية الصحية والتعليم النوعي ،وتشجيع
إنشاء اهلياكل األساسية اليت تولِّد التقدم ،وحلماية وتعزيز مجيع
حقوق اإلنسان ،مبا يشمل احلق يف التنمية ،والقضاء على الفقر
وتعزيز العدالة االجتماعية .بصفتنا أعضاء يف منظمة أنشئت
قبل حنو  70سنة ،ينبغي أن تتمثل أولوياتنا يف صون السلم
واألمن الدوليني والدفاع عن الكرامة اإلنسانية.
81/86

S/PV.7490

ةيضق كلذ يف امب ،طسوألا قرشلا يف ةلاحلا

إن دور جملس األمن أساسي يف حتقيق طموحات يف
َّ
الرفاه والسالم والتنمية اليت تستحقها مجيع الشعوب يف الشرق
األوسط.
وينبغي أن تكون الدول األعضاء فيه دعاة للحلول
السلمية ،من دون تدخل أجنيب ،مبا حيفظ السيادة والسالمة
اإلقليمية للدول ويسهم بصورة حامسة يف احلفاظ على أرواح
الشعوب املتضررة من الصراعات يف املنطقة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بنغالديش
السيد مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
امسحوا يل أن أهنئ نيوزيلندا على رئاستها ملجلس األمن
هلذا الشهر وأود أن أعرب عن التقدير ملعايل وزير خارجية
نيوزيلندا ،السيد موراي ماكويل ،على تنظيم هذه املناقشة
بشأن احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني.
وأود أيضا أن أشكر املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق
األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام ،السيد نيكوالي
مالدينوف ،على إحاطته اإلعالمية ،وأن أهنئه على توليه هذه
املسؤولية اهلامة.
ترحب بنغالديش باالتفاق الذي توصلت إليه جمموعة
دول  1+5ومجهورية إيران اإلسالمية بشأن برناجمها النووي.
ونأمل أن يكون االتفاق سبيال إىل السالم واألمن واالستقرار
يف الشرق األوسط بإيالء املجتمع الدويل نفس االهتمام
لتخليص املنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
إن القضية الفلسطينية اآلن يف املرتبة األوىل من حيث
استطالتها يف مضمار السالم واألمن الدوليني وتستحق أولوية
عليا حللها .وينبغي علينا طرح أسئلة من قبيل :هل ميكن
للشعب الفلسطيين أن يعيش يف حالة عدم اليقني هذه يف حياته
وسبل كسب قوته إىل األبد؟
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نأسف لعدم االلتفات إىل الوضع املروع حلالة حقوق
اإلنسان والوضع اإلنساين يف األراضي الفلسطينية املحتلة،
والنداءات املتكررة اليت وجهها املجتمع الدويل لتحسني
األوضاع املتردية للشعب الفلسطيين .فالناس يف األراضي
املحتلة ال يزالون يعانون بسبب احلصار وعمليات اإلغالق
اإلسرائيلية ومصادرة األراضي وهدم املنازل .ويستمر اجلدار
الفاصل غري القانوين يف تقسيم وعزل املجتمعات املحلية وتدمري
سبل العيش ،ومنع الوصول إىل أماكن العمل واألسر واألسواق
واملدارس واملستشفيات .فلنطالب هبدم تلك اجلدران ،مبا يف
ذلك اجلدران القائمة يف عقلية اجلريان.
ختضع حدود غزة إىل نظام إغالق مل يسبق له مثيل يف
أي مكان آخر .هذا اإلقفال مبثابة تضييق اخلناق على شعب
بأكمله يف شكل من أشكال العقاب اجلماعي .لقد تقلص
مستوى معيشة الفلسطينيني إىل حد الكفاف .وال يؤدي
التصعيد الدوري للعنف إال إىل املزيد من اليأس والفقر املدقع.
وإسرائيل تفعل ذلك عمدا ،لبث اخلوف والغضب واملعاناة
بني الفلسطينيني .وحنن نشجب سياسة إسرائيل املتمثلة يف
العقاب اجلماعي وإجبار الشعب الفلسطيين على اخلروج من
أراضيه واحتجاز األشخاص لفترات طويلة من دون توجيه هتم
إليهم وتقييد حرية احلركة وملكية الشعب الفلسطيين لألراضي
وترحيل السكان الفلسطينيني ،وحرمان الشعب من مطالباته
املشروعة يف املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك املوارد املائية الشحيحة.
تواصل حكومة إسرائيل محلتها االستيطانية يف األراضي
الفلسطينية املحتلة ،مع توسع كبري يف املستوطنات يف القدس
الشرقية على وجه اخلصوص .لقد رفض املجتمع الدويل
عن صواب هذه التدابري ومت التأكيد باإلمجاع على عدم
شرعيتها ،غري أهنا ال تزال ماضية من دون هوادة .إن مجيع بناء
املستوطنات ،مبا يف ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي ،عمل غري
قانوين مبوجب القانون الدويل وجيب أن يتوقف فورا .تشكل
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األنشطة االستيطانية انتهاكات خطرية التفاقية جنيف الرابعة،
وهي جرائم حرب مبوجب املادة  8من نظام روما األساسي
الذي أنشأ املحكمة اجلنائية الدولية .ونقدر القرار الذي اختذته
السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا يف املحكمة اجلنائية الدولية
من أجل التماس العدالة لشعب فلسطني.
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نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيين ونؤكد
دعمنا الكامل والثابت حلق الشعب الفلسطيين املشروع وغري
القابل للتصرف يف إقامة دولة مستقلة وذات سيادة ،ونؤيد
عضويتها الكاملة يف األمم املتحدة ونطالب بإهناء االحتالل
اإلسرائيلي الذي بدأ يف عام  .1967ونتطلع إىل احلل القائم
على وجود دولتني على أساس حدود ما قبل عام ،1967
وحل عادل جلميع قضايا الوضع النهائي من دون تأخري.

أما وقد رصدنا احلالة بصورة وثيقة ،فنود أن نسجل
قلقنا إزاء األزمة املالية اخلطرية اليت تستبد حبكومة “دولة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :طلب ممثل مجهورية إيران
فلسطني” ،وهي أزمة تقوض اإلجنازات اليت حققها برنامج
بناء املؤسسات الوطنية .لقد تفاقمت األزمة بعد قرار احلكومة اإلسالمية الكلمة لإلدالء ببيان آخر .وأعطيه الكلمة اآلن.
اإلسرائيلية حجز إيرادات الضرائب املتحصلة من الفلسطينيني
السيد صفائي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
بالنيابة عن السلطة الفلسطينية ،على النحو املتفق عليه بصورة باإلنكليزية) :طلبت الكلمة ممارسة حلق الرد ،ولكن امسحوا
متبادلة مبوجب اتفاقات أوسلو.
يل أوال أن أعرب عن امتنان البعثة الدائمة لبلدي ملعايل وزير
وحنث إسرائيل بوصفها الدولة القائمة باالحتالل على خارجية نيوزيلندا ،على رئاسته للمجلس ولسفراء الدول
الوفاء بالتزاماهتا القانونية لضمان محاية مجيع السكان من كل األعضاء الذين تكلموا يف جلسة املجلس هذه لصاحل الصفقة
أعمال العنف والتهديدات؛ وحنثها على وقف االحتجاز غري املربمة بني إيران وجمموعة البلدان األوروبية الثالثة/االحتاد
القانوين ألبناء الشعب الفلسطيين ،مبن فيهم األطفال؛ وعلى األورويب  ،3+ونشكرهم على هنجهم اإلجيايب واملشجع الذي
الكف عن تدمري املنازل ومصادرة األراضي؛ وحنثها على اتبعوه فيما يتعلق هبذا احلدث اهلام.
متكني الشعب الفلسطيين من الوصول إىل أراضيه وأماكن
مرة أخرى ،أثار ممثل النظام اإلسرائيلي بعض االدعاءات
عمله وموارده الطبيعية؛ وعلى االمتناع عن هتجري السكان الباطلة ضد بلدي ،واليت أرفضها رفضا قاطعا وتامًا.
إىل األراضي اليت حتتلها؛ وعلى رفع احلصار الذي تفرضه
كان النظام اإلسرائيلي حيبذ كثريًا أن يرى اجلدل الدائر
على الفلسطينيني وفتح مجيع املعابر احلدودية فورا للتمكني من
حول برنامج إيران للطاقة النووية مستمرا إىل األبد .نظر هذا
حرية حركة البضائع واألشخاص واملعونة اإلنسانية.
النظام إىل اجلدل والتهديد الفعليني بوصفهما فرصة ذهبية
وغين عن القول أن الشعب اإلسرائيلي ،الذي ظل يعاين وستارا من الدخان إلخفاء سياسته اإلجرامية ضد الشعب
منذ سنوات ،يعرف أفضل من ذلك .إنه يعرف أنه ال ميكن الفلسطيين .وكان حيب أيضا إبقاء املجتمع الدويل مشغوالً
للقوة وال لإلبادة ،وال لالحتالل غري الشرعي أو القهر أو هبذه املسألة مما أدى إىل إخفاق الدول الكربى يف التصدي
احلرمان كسب وإحالل السالم واالستقرار يف األجل الطويل .لالحتالل الذي طال أمده لألراضي الفلسطينية ،واحلصار
وإلحالل السالم واالستقرار املستدامني هناك احلل القائم على اإلجرامي لغزة وضروب األعمال الوحشية اليت ارتكبها يف
وجود دولتني  -دولة فلسطني ودولة إسرائيل ،تعيشان جنبا غزة يف الصيف املاضي وتلك اليت ال يزال يرتكبها.
إىل جنب يف سالم ووئام.
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ترسانة من  120 000صاروخ مبساعدة كرمية من إيران،
اليت أدىل ممثلها ببيان آخر هنا للتو .وتقع تلك الصواريخ
داخل مناطق مأهولة بالسكان يف جنوب لبنان وكذلك يف
خمتلف أحناء األراضي اللبنانية .وبالعمل يف املناطق املأهولة
بالسكان وتوجيه اهلجمات ضد السكان املدنيني يف بلدي
يرتكب حزب اهلل جرمية حرب مزدوجة.

لذلك لن نفاجأ بأن نرى ،من اآلن فصاعدا ،تزايدا يف
كيل اهتامات النظام اإلسرائيلي الباطلة ضدنا وضد الذين
توصلوا معنا إىل االتفاق النووي .فبالتوصل إىل هذه الصفقة،
سيصعب عليهم كثريًا غش وخداع الشعوب واحلكومات
إزاء ما يتوقع من املجتمع الدويل القيام به يف الشرق األوسط.
وسيجد ذلك النظام صعوبة كبرية يف صم أذنيه عن مطالب
املجتمع الدويل بإهناء االحتالل .كما سيصعب عليه أكثر
ولكن ال بد يل من القول إنين تأثرت مرة أخرى لسماع
الوقوف بوصفه العقبة الوحيدة أمام إنشاء منطقة خالية من ممثلة لبنان تبدي مثل هذا االهتمام باحلقوق الفلسطينية ،وإن
األسلحة النووية يف الشرق األوسط.
كنت أود أن أقترح بدالً من النطق بكلمات جوفاء هنا ،ينبغي
فنحن وكثري غرينا يف املنطقة وخارجها نرى أن الرؤوس أن تلقي حكومتها نظرة على خميمات الالجئني الفلسطينيني
احلربية النووية اليت يكدسها النظام اإلسرائيلي تشكل هتديدًا يف مجيع أحناء لبنان ،حيث يواجه الفلسطينيون بعضًا من أسوأ
خطريًا للسلم واألمن يف املنطقة املضطربة ،وعلى جملس األمن األوضاع يف املنطقة .فهم يتعرضون للعنف والتمييز واالضطهاد
أن يرقى إىل مستوى مسؤوليته األساسية مبوجب ميثاق األمم والتهميش من كل قطاعات املجتمع.
املتحدة وأن يتخذ اإلجراءات الضرورية إلبطال ذلك التهديد.
وردًا على البيان اإليراين ،فقد كان من املثري لالهتمام،
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :طلب ممثل إسرائيل
الكلمة ليديل ببيان آخر .وأعطيه الكلمة اآلن.

السيد نيتزان (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :بالنظر إىل
املقاعد الشاغرة هنا يف قاعة جملس األمن ،ال يسعين إال أن
أتساءل :أين هم كل هؤالء املمثلني الذين وجهوا نداءات قوية
ومؤثرة اليوم وطالبوا جملس األمن بالتحرك؟ ملاذا مل جيلس ممثلو
الكويت وإندونيسيا وناميبيا والسنغال وأيسلندا هنا ملتابعة هذه
املناقشة حىت هنايتها؟ ومع مثل هذه البيانات املفجعة ،أعتقد أنه
كان ينبغي هلم أن يبقوا معنا أثناء مناقشتنا اهلامة.

مرة أخرى ،أن يتحدث ممثل إيران يف وقت سابق عن
االحتالل اإلسرائيلي ،مع أن إيران هي املحتل الرئيسي يف
الشرق األوسط اليوم ،مبا يف ذلك يف سوريا ولبنان .وفيلق
احلرس الثوري اإليراين كيان إرهايب مسؤول عن قتل عشرات
اآلالف من املدنيني يف الشرق األوسط وعن هجمات إرهابية
يف شىت أحناء العامل .ففي لبنان ،تعترب إيران هي الراعي الرئيسي
واملورد لألسلحة املتطورة غري املشروعة حلزب اهلل ،يف انتهاك
صارخ للقرارين  )2004( 1559و .)2006( 1701
وإيران منتهكة هلذين القرارين .إن إيران ووكالءها ،سواء
أكان نظام األسد أو حزب اهلل أو محاس أو اجلهاد اإلسالمي
الفلسطينية ،يشكلون هتديدًا للسلم واألمن الدوليني.

ويف مالحظاهتا وقت سابق ،اقتبست ممثلة لبنان من
تقارير خمتلفة لألمم املتحدة .وأعتقد أنه كان يل أن أتوقع
فقط يف العامل املوازي متمث ً
ال يف مناقشة مفتوحة بشأن
من ممثلة لبنان أن تطلع أوالً على التقارير األخرية لألمني العام
بشأن تنفيذ القرارين  )2004( 1559و  .)2006( 1701الشرق األوسط ميكن لقدوة تُحتذى كاململكة العربية
رمبا كان ينبغي للبنان أن ينظر يف ختفيف هلجته وتوجيه حدة السعودية أن هتاجم إسرائيل يف ظل إفالت كامل من العقاب
خطابه إىل األنشطة اإلرهابية حلزب اهلل .حزب اهلل قام ببناء وقتل عشرات اآلالف من املدنيني يف اليمن بينما تتسبب يف
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كارثة إنسانية يف ذلك البلد .فمن السهل للغاية على اململكة يف احلرب .إسرائيل هي السلطة العليا يف هذا املجال ،فقد
العربية السعودية أن تركز على الوضع يف بلدي وأن تردد قتلت اآلالف من الفلسطينيني يف غزة قبل عام واحد فقط.
شواغل جوفاء بشأن حقوق اإلنسان بينما ختفي ،على سبيل
أما اآلن ،فتتمثل أحدث نسخة من برنامج محاية إسرائيل
املثال ،تنفيذ اململكة العربية السعودية اليوم أول إعدام مهجي حلقوق اإلنسان يف الدفاع عن حقوق املجرمني .وأقول ملمثل
بقطع رأس أحد مواطنيها ،وذلك بعد توقف دام طوال شهر إسرائيل إنه إذا كان بلدي يعدم املجرمني ،فإن بالده تقتل
رمضان .وبعملية قطع الرأس األخرية تلك ،يبلغ عدد حاالت املدنيني األبرياء عمدًا  -أطفال ونساء ورجال ،لي ً
ال وهنارًا،
اإلعدام املنفذة يف اململكة العربية السعودية هذا العام وحده وهي تفعل ذلك منذ زمن بعيد .وأرى أن الوقت قد حان
 103حاالت ،بزيادة حادة عن العدد املسجل خالل عام للمجلس لكي يضع حدًا للغطرسة اإلسرائيلية والزدواجية
 2014بأكمله ،وبلغ  87إعدامًا.
املعايري وضمان امتثال إسرائيل لقواعد جمتمع الدول املتحضر
وفيما يتعلق بنظريات املؤامرة املطولة اليت مسعناها يف وقت وإهناء احتالهلا لألراضي العربية يف فلسطني وسوريا ولبنان.
سابق من ممثل فزنويال ،أفهم أن نفس ثقافة املؤامرة تستخدم
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :طلبت ممثلة ماليزيا الكلمة
أيضًا يف االضطهاد اليومي واملمنهج للنشطاء السياسيني لتديل ببيان آخر .وأعطيها الكلمة اآلن.
وأعضاء املعارضة يف فزنويال .وماليزيا ال تتردد يف دعم منظمة
السيدة أدنني (ماليزيا) (تكلمت باإلنكليزية) :تأخذ
محاس اإلرهابية هنا يف قاعة املجلس .وينبغي التأكيد أيضًا
ماليزيا الكلمة ملمارسة حقها يف الرد على التعليقات واملزاعم
على أن دعم ماليزيا حلماس يتم على أرض الواقع كذلك.
اليت أدىل هبا ممثل إسرائيل.
فحماس تدرب اإلرهابيني يف األراضي املاليزية بعلم السلطات
أوالً ،أرفض بشكل قاطع املزاعم ضد بلدي اليت روجها
املاليزية الكامل .جيري جتنيد إرهابيي محاس وإرساهلم إىل
ماليزيا للتدريب على القفز باملظالت ملدة أسبوع ،استعدادًا ممثل إسرائيل .تلك مزاعم خبيثة تستهدف تشويه صورة
هلجمات االختطاف عرب احلدود يف إسرائيل .وهذا الدعم بلدي .وقد سبق ترويج مثل تلك املزاعم من قبل ،ورفضت
الذي يقدمه عضو جملس األمن ملنظمة إرهابية يشكل عقبة أمام حكومة بلدي تلك األفكار السخيفة بصورة قاطعة.
استئناف مفاوضات السالم وحتسني حياة من تدعي ماليزيا
إن التزامنا مبكافحة اإلرهاب ليس هو القضية هنا .ممارسة
االهتمام هبم.
إسرائيل لترويع املدنيني الفلسطينيني ممن ال حول هلم وال قوة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :طلب ممثل اململكة العربية والعزل هي القضية اآلن .وأود التأكيد جمددًا أيضا على أن
ماليزيا ليست سلطة قائمة باالحتالل ،على خالف إسرائيل
السعودية الكلمة ليديل ببيان آخر .أعطيه الكلمة اآلن.
اليت تدان بشدة ملمارساهتا غري القانونية املتصلة باحتالهلا
السيد املعلمي (اململكة العربية السعودية) (تكلم
املستمر لألراضي الفلسطينية والعربية األخرى.
باإلنكليزية) :آثر ممثل إسرائيل أن يقدم لنا خامتة ميلودرامية
لقد مت توضيح موقف وفد بلدي بشأن املسألة قيد النظر
للغاية فتح خالهلا النار على اجلميع تقريبًا .ومما يدعو للسخرية
أن يقف ممثل إسرائيل هنا وحياضرنا مجيعًا عن محاية املدنيني يف يف بياننا الذي أُديل به اليوم .وحنث الوفد اإلسرائيلي على
زمن احلرب .إسرائيل هي من كتب املؤلفًات عن قتل املدنيني تركيز طاقته على معاجلة خمتلف الشواغل اليت أثارهتا ماليزيا
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والدول األخرى األعضاء اليوم بدالً من حماولة صرف االنتباه أن يقول ما يريد ،ولنقل إن ذلك يكون مع حصانة تا ّمة.
وأعتقد أن ممثل اململكة العربية السعودية أثبت اآلن ،يف حديثه
حنو ادعاءات كاذبة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :طلب ممثل إسرائيل الكلمة عن محاية املدنيني واملعايري املزدوجة ،وقبل ذلك عن جلان
لإلدالء ببيان آخر .أرجو أن حتيطوا علمًا بأين سأقتصر على التحقيق ،أن هذه العبارة باللغة العربية تنطبق على حججه
منح بيان واحد آخر إضايف لكل وفد .وأعطيه الكلمة اآلن .املثرية للسخرية.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :ال يوجد متكلمون
السيد نيتزان (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :سأتوخى
اإلجياز الشديد .ردًا على بيان ممثل اململكة العربية السعودية آخرون على قائميت.

الذي قُ ّدم للتو ،فإن هناك عبارة باللغة العربية هي “ال مجرك
على الكالم”  -وتعين أن الكالم رخيص أو أن يف وسع املرء
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