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يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى .وسيطبع النص
النهائي يف الوثائق الرمسية ملجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا
على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىلChief of the Verbatim Reporting :
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افُتتحت اجللسة الساعة .14/55

يف البداية ،تكلمنا عن الربيع العريب ،لكننا تعلمنا أنه من
األفضل أن نتكلم عن املواسم العربية.

أُقر جدول األعمال

إن احلراك من أجل التغيري يف العامل العريب مل يتبع النموذج
ذاته يف كل بلد ،بل إن احلالة ،أكثر من أي وقت مضى،
ختتلف من بلد آلخر .غري أن عملية التغيري متواصلة.

إقرار جدول األعمال
احلالة يف الشرق األوسط

االجتماع الرفيع املستوى ملجلس األمن بشأن السالم
ويساورنا القلق مجيعا إزاء االضطرابات األخرية يف
واألمن يف الشرق األوسط
العديد من البلدان العربية جراء فيديو خمز معاد لإلسالم .وأود
موجهة إىل أن أعرب عن موقف واضح متاما.
رسالة مؤرخة  6أيلول/سبتمرب ّ 2012
األمني العام من املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة
أستطيع أن أفهم جيدا أن يشعر املؤمنون بإهانة بالغة جراء
)(S/2012/686
ذلك الفلم السيئ واملخزي ،لكن الرد على تلك االستفزازات،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أرحب ترحيبا حارا ال ميكن أن يكون استخدام العنف .وال ميكن تربير العنف
باألمني العام ،واألمني العام جلامعة الدول العربية ،والوزراء والقتل.
واملمثلني اآلخرين يف القاعة .إن حضورهم تأكيد ألمهية
إن ما نشهده اآلن ليس مواجهة بني األديان ،وليس
موضوع اليت سنتناوهلا.
صراعا بني الثقافات .إن ما نشهده اآلن هو صراع داخل
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول املجتمعات .إنه صراع بني العقول املنفتحة والعقول املتحجرة.
أعماله
إنه صراع بني العقالنيني واألصوليني ،وصراع بني املساملني
أود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة  ،S/2012/686والعنيفني .كما يتعني أن يتيح هذا األسبوع تعزيز أولئك
اليت تتضمن رسالة مؤرخة  6أيلول/سبتمرب  2012موجهة الذين يؤيدون االحترام والتسامح يف مجيع املجتمعات يف العامل
ّ
إىل األمني العام من املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة ،بأسره ،والذين يعلمون بأن احلرية واملسؤولية ما مها سوى
وجهان لعملة واحدة .وليس مثة شك أين تقف أملانيا .إننا اآلن
حييل هبا ورقة مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.
أكثر من أي وقت مضى نؤيد أولئك الذين يعملون من أجل
أديل اآلن ببيان بصفيت وزير اخلارجية يف مجهورية أملانيا
السالم .إننا نرى التحديات ،لكننا نؤمن بالفرص التارخيية اليت
االحتادية.
يتيحها التغيري يف العامل العريب .وعرض أملانيا لشراكة حتول،
منذ أن بدأت أملانيا فترة واليتها احلالية يف جملس األمن يف من أجل توفري التعليم وفرص العمل والنمو ال يزال قائما.
كانون الثاين/يناير  ،2012شهدنا تغيريا هائال يف مجيع أحناء
إضطلعت جامعة الدول العربية بدور ريادي فيما يتعلق
الشرق األدىن والشرق األوسط .فقد أعربت شعوب املنطقة
بالسالم واألمن اإلقليميني .واختذت موقفا واضحا إزاء
عن آماهلا يف حتقيق الكرامة والدميقراطية واملشاركة االقتصادية
الصراعني يف سوريا وليبيا .لكن ال تزال احتماالت حتقيق
واالجتماعية والرفاه واحترام حقوق اإلنسان األساسية لديها.
السالم ،بعيدة املنال بالنسبة للشعب السوري .ويتعني علينا
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كمجتمع دويل ،أن نكون متحدين من أجل وقف العنف،
واملساعدة على الشروع يف تنفيذ عملية انتقال سياسي .وجيب
علينا القيام باستجابة مشتركة .حنن مدينون للناس بذلك .كما
أننا نقدر القيادة النشطة جلامعة الدول العربية ،من أجل وقف
القتل يف سوريا.

األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :إننا نلتقي يف زمن التغري
التارخيي وامللهم يف كثري من األحيان ،يف الشرق األوسط
ومشال أفريقيا .وجتري حاليا العديد من التحوالت اهلامة جدا
يف العامل العريب ،ومتضي قدما بصعوبة ،لكن تتجه بوضوح
صوب حتقيق احلريات اليت جرى احلرمان منها لفترة طويلة.
لكن يف الوقت الذي تتهاوى فيه نظم قدمية ،وتكافح أخرى
من أجل الربوز ،فإن الوقت احلايل أيضا هو وقت قلق وعنف
مأساوي واسعي النطاق.

وحلها .كما أننا حباجة إىل إحراز تقدم عملي .على سبيل
املثال ،ميكن أن نفكر يف إجراء إحاطات إعالمية ومشاورات
أكثر تواترا مع ممثلي جامعة الدول العربية .كما أود أن أوصى
أيضا بإنشاء مكتب لألمم املتحدة يف القاهرة ،من أجل حتسني
التعاون مع أمانة جامعة الدول العربية.

أصبح الصراع يف سوريا ،يشكل هتديدا للسلم واألمن
اإلقليميني والدوليني .إن مأساة إنسانية تتكشف على مرأى
من اجلميع ،ولكن أيضا يف ظلمة السجون ،وحتت أنقاض
أحياء بأكملها ويف العقول املصدومة لألطفال .إنين أناشد مجيع
أصحاب النفوذ إقناع الطرفني بأنه ال يوجد حل عسكري هلذه
األزمة.

جعل التغيري الذي شهده العامل العريب السالم يف الشرق
أكثر إحلاحا من أي وقت مضى .وتشكل املفاوضات السبيل
لتحقيق حل الدولتني ،الذي يرضي املطالب املشروعة لكال
اجلانبني ،اإلسرائيلي والفلسطيين .ولذلك جيب أن نضمن أن
وال تزال عملية السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني
تظل عملية السالم تشكل أولوية على جدول األعمال الدويل .تتسم باجلمود ،ألن هامش حل الدولتني يضيق على حنو
وقدمت جامعة الدول العربية ،من خالل تأييدها ملبادرة السالم خطري .وتظل مبادرة السالم اليت أطلقتها جامعة الدول العربية،
السعودية ،عرضا بناء يكتسي أمهية كبرية.
جزءا مهما من اإلطار الذي يرمي إىل إهناء االحتالل وإبرام
إننا نعتقد أنه من الضروري تعزيز وتطوير التعاون بني اتفاق طال انتظاره .وأنا أعول على سخاء أعضاء اجلامعة
األمم املتحدة وجامعة الدول العربية .والتزام اجلامعة العربية املستمر فيما خيص تقدمي الدعم املايل لوكالة األمم املتحدة
بالقيم املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة يشكل أساس املزيد من إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن؛ يف
التعاون .قبل كل شيء ،ال بد من إجراء املزيد من التركيز وقت احلاجة هذا .كما أحث األعضاء واألعضاء اآلخرين
على ما ميكن أن حنققه معا يف جماالت منع نشوب الصراعات للمجتمع الدويل ،على القيام باملزيد فيما خيص كال األمرين.

لقد حان الوقت .حيث أن العامل العريب مير بفترة تغري
تارخيي ،فلنغتنم هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة من التعاون
التوترات يف املنطقة ملتهبة أيضا جراء املسائل النووية.
بني جامعة الدول العربية واألمم املتحدة.
وينبغي ألعضاء املجلس القيام مبا عليهم ،من أجل احلد من أي
تصعيد واإلصرار على التوصل إىل حلول سلمية ،حتترم ميثاق
استأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسا ملجلس األمن.
األمم املتحدة والقانون الدويل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لألمني
العام ،معايل السيد بان كي  -مون.
1252211
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حنسن تبادل املعلومات .وينبغي أن يكون
حدثت أيضا اضطرابات ،نتيجة فعل كراهية طال أحد
أوال ،دعونا ّ
األديان ،وأدى إىل إهانة مفهومة وإىل عنف غري مقبول على احلوار بني أمانتينا مركزا ومتواترا .وميكن أن يتمثل السبيل
اآلخر لتعزيز االتصاالت يف إقامة مكتب املبعوث اخلاص
حد سواء.
ويف ظل هذه اخللفية املعقدة ،أرحب هبذه املناقشة الرفيعة املشترك لسوريا ونائبه يف القاهرة ،وهي إمكانية جيري النظر
فيها حاليا.
املستوى بشأن الشراكة بني اجلامعة واملجلس.
ثانيا ،ينبغي أن نضع منع نشوب الصراعات يف صلب
إن الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة يتيح فرصا
واسعة للمنظمات اإلقليمية .و يعترف جملس األمن منذ فترة جدول أعمالنا .وتواصل األمم املتحدة تعزيز قدرهتا على
طويلة بالدور احليوي الذي ميكن أن تضطلع به فيما خيص التحرك يف وقت مبكر ،بينما تساعد املنظمات اإلقليمية على
بناء قدرات التيسري والوساطة واحلوار.
توطيد اتفاقيات السالم وتعزيز السلم واالستقرار.
مع عصر سياسي جديد يشهده العامل العريب ،اكتسبت
جامعة الدول العربية إدراكا جديدا هلدفها .وكانت اجلامعة
ضمن أوائل املنظمات ،اليت اعترفت علنا بأن جذور الثورة
التونسية تعود إىل التفاوتات االقتصادية واالجتماعية ،وإىل
التطلع لتحقيق املزيد من احلرية والعدالة .وكانت اجلامعة
أيضا من بني أوائل املنظمات اليت نددت بالفظائع اليت ارتكبها
النظام اللييب السابق ،وحثت املجتمع الدويل على التحرك.

ثالثا ،دعونا نستكشف جماالت جديدة للتعاون .حيث
ينطوي الشرق األوسط على إمكانيات هائلة لتنمية الطاقة
املستدامة ،لذلك دعونا نستكشف املزيد مما ميكننا فعله ،يف
سياق مبادرة الطاقة املستدامة للجميع اليت أطلقتها .وال ينبغي
حصر عالقتنا يف اإلجراءات السياسية املتخذة بشأن األزمات
الفورية اآلنية.
رابعا ،دعونا نضمن جناح التحوالت اليت مت حتريكها.
وجيب أن نستمر يف االستعداد لتقدمي املساعدات امللموسة،
إذا ما طلبت أو عندما تطلب .وميكن لألطراف اخلارجية
أن تتشاطر خربهتا وتشجع على إحراز تقدم ،بتواضع وصرب
واحترام ،لكن يتعني أن يقوم كل جمتمع بالعمل الرئيسي ،وأن
جيري ذلك داخل كل جمتمع.

عملت كل من األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على
املساعدة على ضمان شفافية االنتخابات التارخيية اليت جرت
يف تونس وليبيا .وكان دورنا املشترك أكثر بروزا يف سوريا.
وقدم أعضاء يف جامعة الدول العربية إسهامات كبرية يف بعثة
مراقيب األمم املتحدة العسكريني .بطبيعة احلال ،عيّنا معا أوال،
يف هذا الوقت املضطرب الذي تشهده املنطقة العربية،
املبعوث اخلاص املشترك كويف عنان ،والحقا املمثل اخلاص
األخضر اإلبراهيمي ،كمبعوثني لنا يف إطار السعي للتوصل إىل فإن الناس يتطلعون إىل أن تقف منظمتانا إىل جانبهم يف خضم
حل سياسي .وحتتاج جهود الوساطة تلك إىل دعم ملموس كفاحهم من أجل العدالة والكرامة وإجياد الفرص.
وقوي من قبل املجلس.
وجامعة الدول العربية شريك موثوق به لألمم املتحدة.
واستشرافا للمستقبل ،أرى أربعة جماالت تستحق اهتماما وأتطلع للعمل مع اجلامعة بشكل أوثق لتحقيق تطلعات شعوب
الدول األعضاء يف األمم املتحدة كافة.
خاصا.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على رأسها قرارات املجلس .وترى اجلامعة أن عدم تنفيذ تلك
القرارات هو أحد األسباب الرئيسية للتوتر وعدم االستقرار،
بيانه.
أعطي الكلمة اآلن ملعايل السيد نبيل العريب ،األمني العام إقليميًا ودوليًا.
والعالقة بني جملس األمن والقضايا العربية قدمية منذ نشأة
جلامعة الدول العربية.
السيد العريب :يف البداية ،أود أن أتوجه بالشكر العميق األمم املتحدة ذاهتا .وهناك قرارات صدرت منذ أكثر من ستة
والتقدير للصديق العزيز غيدو فسترفيله ،وزير خارجية أملانيا عقود تتعلق بفلسطني ،القضية املركزية األوىل للعامل العريب
والرئيس احلايل ملجلس األمن ،على مبادرته بعقد هذا االجتماع كله ،اليت تشكل العنصر األساسي للتوتر وعدم االستقرار
الرفيع املستوى ملجلس األمن ملناقشة احلالة يف الشرق األوسط املستمر يف هذه املنطقة منذ عقود طويلة ،واليت تعد أقدم
وسبل تعزيز عالقة التعاون والعمل املشترك بني املجلس القضايا املعلقة دون حل أمام املجتمع الدويل.
وجامعة الدول العربية .إن هذه املبادرة تأيت لترسيخ املبدأ
اهلام الذي وضع أسسه ميثاق األمم املتحدة يف الفصل الثامن،
الذي شجع التنظيمات اإلقليمية على معاجلة األمور املتعلقة
مبشاكل هذه املناطق ،مع االلتجاء إىل جملس األمن إلجياد
حلول للزناعات وصون السالم واألمن الدوليني.
وقد حترك املجلس يف هذا االجتاه بالفعل يف كثري من
األحيان ،وأصدر الكثري من القرارات اليت تدعم هذا التوجه،
من أمهها قرار جملس األمن  ،)2005( 1631وخباصة الفقرة
 7منه ،اليت تشري إىل عقد اجتماعات دورية بني جملس األمن
واملنظمات اإلقليمية لدفع التعاون يف جمال صون السالم
واألمن الدوليني .ويف هذا الشأن ،البد من التأكيد منذ البداية
على أن الشفافية والوضوح والصراحة التامة هي األسس اليت
جيب أن يقوم عليها أي تعاون بني الطرفني .وأود أن أتكلم
اليوم بشفافية وأن أكون واضحًا وصرحيًا وأمينًا فيما أراه
بداية حلوار ضروري ومطلوب بني جملس األمن وجامعة الدول
العربية.
إن جامعة الدول العربية اليت نشأت قبل بضعة أشهر من
نشأة األمم املتحدة ،تؤمن أن أهم الدعائم اليت يقوم عليها األمن
والسلم الدوليان هي مصداقية جملس األمن وفاعليته ،والتنفيذ
الكامل والصادق والدقيق لقرارات الشرعية الدولية ،وعلى
1252211

وجامعة الدول العربية تؤكد دائمًا أن التسوية العادلة
والدائمة واالشاملة للصراع العريب  -اإلسرائيلي ،والقضية
الفلسطينية يف قلبه ،لن تتحقق إال بالتنفيذ الكامل واألمني
لقرارات جملس األمن اليت عاجلت كل جوانب الزناع .فقد
أصدر املجلس عدة قرارات تتعلق بإهناء االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي العربية املحتلة ،وأبرزها القرارين الشهريين 242
( )1967و  ،)1973( 338وقرارات تتعلق بعدم مشروعية
بناء املستوطنات على األراضي الفلسطينية ،لعل أمهها القرار
 ،)1979( 446والقرار  )1968( 252بشأن عدم االعتراف
باإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
يف القدس الشريف .وهناك قرارات تتعلق باجلوالن العريب
السوري املحتل ،وأخرى تتعلق بإهناء االحتالل اإلسرائيلي ملا
تبقى من األراضي املحتلة يف جنوب لبنان .كما اختذ املجلس
عدة قرارات اعتربت أن أساس احلل على املسار الفلسطيين
يُبىن على حل قيام الدولتني ،فلسطني وإسرائيل ،تعيشان يف
سالم جنبًا إىل جنب يف حدود آمنة ومعترف هبا .إال أن كل
هذه القرارات مل تنفذ .واستمر التوتر وعدم االستقرار حىت
اآلن يف الشرق األوسط .وبقي الشعب الفلسطيين الشعب
الوحيد يف العامل الذي مل حتل قضيته ومل حيصل على حقه
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املشروع غري القابل للتصرف يف احلرية واالستقالل وإقامة
الدولة املستقلة.

وجرى مؤخرًا تعيني ممثل مشترك للمنظمتني ،يف بادرة جديدة
ألسلوب العمل بينهما .كما جلأت اجلامعة إىل جملس األمن،
وطلبت إليه بوضوح شديد ،ومبوجب ميثاق األمم املتحدة
والسلطة املوكلة إليه ،العمل على صون األمن والسلم الدوليني
فيما يتعلق بسوريا ،واختاذ التدابري الالزمة لفرض تنفيذ
القرارات اليت أصدرها املجلس نفسه ،وتطبيق اخلطة اليت سبق
أن بلورها السيد كويف أنان ،املبعوث املشترك السابق لألمم
املتحدة وجامعة الدول العريبة ،وكذلك تنفيذ البيان اخلتامي
الصادر عن اجتماع جنيف يف  30حزيران/يونيه املاضي،
الذي صدر مبوافقة الدول اخلمس دائمة العضوية ،ووضع
أسس بدء عملية االنتقال السياسي يف سوريا ،ومل حيدث
شيء حىت اآلن.

إن األزمة السورية تزداد تفاقمًا وتدهورًا يومًا بعد يوم.
فاستمرار احلكومة السورية يف اللجوء إىل احلل األمين ،مبا
يف ذلك استخدام األسلحة الثقيلة والطائرات ضد الشعب
السوري ،ورفضها التجاوب مع مجيع املبادرات املطروحة ،مبا
يف ذلك الكثري من املبادرات اليت أطلقتها جامعة الدول العربية
منذ شهر متوز/يوليه من العام املاضي ،قد أوصلتنا إىل وضع
مأساوي وخطري .فقد استمر سقوط الضحايا األبرياء من أبناء
الشعب السوري ،كما أن أعداد الالجئني النازحني إىل الدول
املجاورة يف ازدياد ،وشبح احلرب األهلية ذات الطابع الطائفي
خييم على سوريا ،بل على املنطقة كلها ،منذرًا بكارثة إقليمية
ودولية ستطال اجلميع ،وسيمتد أثرها لسنوات ،مبا حتمله من
هتديد للسلم واألمن الدوليني يف العامل كله ،وليس يف هذه
املنطقة فحسب.

وجيب أن يكون التركيز اآلن على أمرين .أوالً ،وقف
شالل الدم الذي نراه أمامنا كل يوم يف سوريا؛ ثانيًا ،بدء
املرحلة االنتقالية اليت جيب أن تؤدي يف النهاية إىل نظام
دميقراطي سليم حيقق املطالب املشروعة للشعب السوري يف
أن حييا يف عزة وحرية وكرامة.

لقد آن األوان لكي يعيد املجلس حساباته يف أسلوب
معاجلة هذه املواضيع اهلامة ،وأن يراعي املنحى الذي اتبعه
يف األعوام السابقة ،هذا التوجه الذي يقوم على إدارة الزناع
وليس إهناء الزناع ،وهو ما يتطلب ،يف مجلة أمور ،عدم الكيل
مبكيالني وعدم إصدار قرارات تُبىن على ازدواجية املعايري.
ومما يدعو لالستغراب ،أنه باستثناء قرار أو اثنني صدرا يف
األربعينيات ،فقد صدر أكثر من  100قرار بشأن القضية
الفلسطينية ،مل يبدأ قرار منها بالقول “حتت الفصل السابع”.
لذلك ،نرجو أن يعيد املجلس النظر يف مثل هذه األمور يف
القريب العاجل.

ولكن مبنتهى األسف ،فشل جملس األمن حىت اآلن يف
حتقيق أي من هذه األهداف ،نظرا لعدم التوافق بني الدول
الدائمة العضوية وبقيت قراراته -وآسف ألن أقول هذا -حربا
على ورق وال يتم االلتزام هبا ،يف حني يستمر مسلسل القتل
وسفك الدماء والتدمري ،وتزداد األوضاع خطورة ومأساوية.
وأقول مبنتهى الصراحة والوضوح أنه إذا أردنا ملهمة السيد
األخضر اإلبراهيمي ،املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة
وجامعة الدول العربية لسوريا ،النجاح فال بد أن يسانده
وقد حرصت جامعة الدول العربية على التعاون مع جملس األمن ويقدم له الدعم الكامل فعال ال قوال ،هبدف
األمم املتحدة حلل هذه األزمة منذ البداية .وحضرت إىل هنا تنفيذ قراراته بشكل ملزم جلميع األطراف .وال بد من اللجوء
بالفعل مع رئيس وزراء قطر ،رئيس اللجنة املعنية بسوريا ،هنا إىل أحكام الفصل السابع وتنفيذ القرارات ليت تصدر من
منذ أكثر من ستة شهور ،وعرضنا األمر على جملس األمن.
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جيرم اإليذاء النفسي
املجلس بشكل ملزم .فهذه هي املسؤوليات املنصوص عليها البدين ،فهو يف نفس الوقت وبالقدر ذاته ّ
والروحي .وال جيب أن نسمح للمتطرفني أن يستغلوا مبادئ
يف امليثاق.
إن التحديات اليت تواجه األمن والسلم واليت ميكن أن احلرية والفكر لكي ينشروا مفاهيم الكراهية والفنت.
من هنا ،وبعد أن بات من الواضح أن ازدراء األديان
نتعاون بشأهنا كثرية ومتعددة األوجه .ومنها التقليدي ،ومنها
ما يظهر حديثا وينتشر سريعا يف عصر تطور وسائل االتصال واملعتقدات أصبح ظاهرة هتدد االستقرار واألمن والسلم على
احلديثة .وقد شهد العامل خالل األسابيع األخرية أحداثا مقلقة الصعيد الدويل ،فإن جامعة الدول العربية تطالب ببلورة إطار
للغاية بسب ظهور أعمال مسيئة لإلسالم ورسوله عليه الصالة قانوين يبىن على قرار جملس حقوق اإلنسان )2005( 1618
والسالم .ومع رفضنا الكامل لردود األفعال العنيفة اليت وقعت الذي يهدف إىل التصدي الزدراء األديان وضمان احترام
يف بعض البلدان من اعتداءات غري مسؤولة ومشينة على بعض املعتقدات الدينية ورموزها ،وكذلك على أساس املادتني 19
السفارات واملنشآت األجنبية ،راح ضحيتها لألسف الشديد و  20من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
السفري األمريكي يف بنغازي ومواطنون أبرياء ،أقول مع رفضنا
وجيب أن نعمل سويا لتدعيم احلوار الذي حيقق مزيدا
هلذه األفعال اليت ال ميكن تربيرها ،فإننا ندق ناقوس اخلطر من التفاهم بني الثقافات واحلضارات وينشر قيم التسامح
حمذرين من أن اإلساءة لألديان -مجيع األديان -وللمقدسات واملحبة واملثل العليا .إن آفاق التعاون والتنسيق بني األمم
الدينية ورموزها واالستهتار باملعتقدات بات أمرا يهدد األمن املتحدة وجملس األمن من ناحية ،وجامعة الدول العريب من
والسلم الدوليني.
ناحية أخرى ،هبدف التعامل مع التحديات اليت تواجه الشرق
األوسط كبرية وجماهلا متسع .ففي اليمن ،علينا تكثيف اجلهود
ألن نتعاون معا على تقدمي الدعم الالزم للحكومة حىت تتمكن
من التغلب على اآلثار اليت خلفتها األزمة السياسية وتداعياهتا
االقتصادية ومساندة يف إجناز متطلبات املرحلة االنتقالية وإمتام
عملية إعادة اإلعمار .وبالنسبة للوضع يف ليبيا ،فإنين آمل أن
يسهم تعيني السيد طارق متري ،املمثل اخلاص اجلديد لألمم
املتحدة ،ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف ليبيا ،يف
مواصلة التعاون والتنسيق بني األمم املتحدة وجامعة الدول
العربية وممثلها يف ليبيا لتقدمي مجيع أشكال الدعم للشعب اللييب
يف جمال إعادة اإلعمار وإعادة بناء الدولة.

إن ميثاق األمم املتحدة يبدأ بكلمات “حنن شعوب األمم
املتحدة” يف ترسيخ ملبدأ أن العالقات بني الشعوب هي أساس
األمن والسلم الدوليني .وهلذا ،فإن على املجتمع الدويل أن
يتصدى بكل حسم وحزم لكل ما يعيد مفاهيم العنصرية
البغيضة .إننا نعلي قيم حرية الفكر ونرى أهنا مبادئ جيب أن
حتترم وأن تصان .ولكننا ال نرى أية عالقة بني حرية اإلبداع
والرأي والتعبري ،اليت هتدف إىل إثراء الثقافة وبناء احلضارة من
ناحية ،وبني أعمال ال هتدف إال إىل ازدراء معتقدات وثقافة
وحضارة اآلخرين ،والتحريض على الكراهية وإثارة الفنت من
ناحية أخرى .وإذا كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان قد
أكد على حرية العقيدة والدين ،فإن هذا ال يعين فقط احلق
لقد كان للتعاون املشترك بني كل من األمم املتحدة
يف بناء دور العبادة وممارسة الشعائر ،ولكنه يعين أيضا احلق واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية واهليئة الدولية املعنية
يف أن تكون العقيدة حمترمة ومصانة وأال تتعرض لإلساءة بالتنمية يف املسألة الصومالية ،الفضل يف إهناء الفترة االنتقالية
والتجريح والتمييز .وإذا كان املجتمع الدويل قد ّ
جرم اإليذاء يف الصومال بنجاح ،وبدء مرحلة املؤسسات الدائمة .وباملثل
1252211
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كان هذا التعاون ناجحا ومثمرا يف دارفور ويف العالقة بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،وابتكار أساليب وآليات
السودان وجنوب السودان ،واليت جيب أال نسمح بأن تعود جديدة هلا.
إىل مربع التوتر األول .وقد شاركت اجلامعة العربية يف طرح
ابتداء أن أطرح بإجياز شديد بعض املقترحات يف
وأود ً
مبادرة لدعم ومعاجلة األوضاع اإلنسانية يف والييت النيل هذا الصدد.
األزرق وجنوب كردفان بالتعاون مع األمم املتحدة واالحتاد
أوال ،جيب حتدث اتفاقية التعاون املوقعة بني جامعة
األفريقي ،وأيدها جملس األمن .وأدعو إىل مزيد من التعاون
الدول العربية واألمم املتحدة (قرار اجلمعية العامة )44/7
والتنسيق بني املنظمات الثالث لدعم السالم .وآمل أن يتوصل
املوقعة يف عام  ،1989مبا يتماشى مع األولويات والتحديات
الرئيسان البشري وسلفا كري إىل اتفاق هنائي بشأن القضايا
الناشئة واملستقبلية .ثانيا ،عقد اجتماعات دورية  -كلما
اخلالفية يف أديس أبابا ،وأدعو املجلس إىل إتاحة الوقت الكايف
تطلّب األمر  -بني جملس األمن وجامعة الدول العربية ،متمثلة
هلما إلجناز ذلك.
يف رئاسة القمة العربية ورئاسة جملس وزراء جامعة الدول
وأود أن أغتنم هذه املناسبة اهلامة ألشري إىل حتد كبري أمام العربية وأمني عام جامعة الدول العربية .ثالثا ،رفع مستوى
املنطقة .فنحن مقبلون يف هناية هذا العام على خطوة هتم الشرق اجتماعات التعاون اليت تعقد بني األمم املتحدة وجامعة الدول
األوسط بشكل خاص ،وهتم العامل أمجع ،وهي خطوة ال يزال العربية ،على أن تسفر تلك االجتماعات عن برامج حقيقية
العامل ينتظرها ،وتتمثل يف التحرك العملي حنو إنشاء منطقة قابلة للتنفيذ ،وخاصة يف جمال منع الزناعات وفضها وحفظ
خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل السالم ،حىت ميكن آلليات جامعة الدول العربية أن تعمل
يف الشرق األوسط .ويتطلب هذا املؤمتر الذي ينظمه األمني بشكل متكامل مع آليات األمم املتحدة.
العام لألمم املتحدة بالتعاون مع ثالث من الدول األعضاء
خامسًا ،االهتمام أيضا بدعم قدرة جامعة الدول العربية
الدائمني يف جملس األمن ،دعما رمسيا من قبل املجلس وحتفيزا
ورفع كفاءهتا يف جماالت التنمية البشرية.
لكل املنطقة على املشاركة فيه بفعالية .واملهم أن يكون شبح
ال يسعين يف اخلتام إال أن أكرر الشكر والتقدير للمبادرة
احلرب النووية وشبح احلروب اليت تستخدم فيها أسلحة الدمار
اليت قمتم هبا بعقد هذا االجتماع الرفيع املستوى وأن أشكر
الشامل بعيدين عن هذه املنطقة احلساسة.
مجيع السادة الوزراء والسفراء الذين يشاركوننا ،وأرجو أن
إن التعامل مع املنطقة جيب أال ينحصر يف النظر إليها على
يكون هذا االجتماع بداية تفاعل جديد بني جملس األمن
أهنا منطقة نزاعات وهتديد ،بل جيب النظر إليها على أهنا أيضا
وجامعة الدول العربية لدعم األمن والسلم يف الشرق األوسط
منطقة ميكن أن تكون حافلة باآلمال والطموحات والفرص.
حىت تتحول املنطقة من منطقة نزاعات وأزمات إىل منطقة
وإن التحديات اليت تواجهها املنطقة متنوعة وليست سياسية
أمن واستقرار ،وحىت تتمتع الشعوب بالسالم والرخاء ولكي
وعسكرية فقط ،بل هي حتديات تنموية اجتماعية أيضا .وإن
تعود إىل مكانتها التارخيية كأحد أهم منابع العلم واملعرفة
التعاون يف مجيع هذه القضايا ويف مسائل أخرى بشكل فعال
ومنارة للثقافة واحلضارة اإلنسانية .إن جملس األمن كان منذ
وعملي ،يتطلب مراجعة وحتديث وتفعيل أطر العالقة بني
نشأة األمم املتحدة يعترب أمل اإلنسانية حلماية السالم العاملي،
وأرجو أن يتحقق هذا األمل.
8
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر معايل األمني العام واقعًا جديدًا من الضروري استيعاب معانيه واستشراف آفاقه
السيد نبيل العريب على إحاطته ،وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء إقليميًا ودوليا.
جملس األمن.
إننا حني هذا التعاون بني منظمة األمم املتحدة وجامعة
أعطي الكلمة ملعايل السيد سعد الدين العثماين وزير
الشؤون اخلارجية والتعاون يف اململكة املغربية.

الدول العربية ونعترب تكثيف هذا التعاون ضرورة ملحة،
خصوصًا أننا نشهد اليوم تناميًا مضطردًا لدور جامعة الدول
العربية ونشهد إرادة جديدة ألعضائها لتقوية دورها ملا فيه
مصلحة شعوهبا ،وقد ظهر مؤخرًا أن اجلامعة العربية ميكن
أن تقوم بدور فاعل كما فعلت يف القضية السورية .ويف
هذا الصدد ،نثمن هذا االجتماع ،ونثمن أيضًا مبادرة الوفد
األملاين إىل تتوجيه بإعالن رئاسي يدعو إىل اختاذ إجراءات
ملموسة لتفعيل هذا التعاون وتطويره .وأنا هنا أمثن وأُثين على
اإلجراءات اليت أشار إليها األمني العام نبيل العريب .كما يؤكد
هذا اإلعالن الرئاسي املرتقب على أمهية مبادرة السالم العربية
وجدواها وواقعيتها.

شكلت منطقة الشرق األوسط خالل العصور مهدًا
حلضارات خمتلفة أغنت التراث اإلنساين ،لكنها ،يف نفس
الوقت ،عرفت صراعات متعاقبة غيّرت خريطتها ،وولدت
أوضاعًا سرعان ما تطورت إىل نزاعات مفتوحة عانت منها
شعوهبا وال تزال تعاين األمرين .وتوجد املأساة الفلسطينية
املستمرة يف صلب إشكالية األمن والسلم يف الشرق األوسط،
وترهن حاضر أجيال بكاملها ومستقبل هذه األجيال ،مما
يتحتم معه إجياد حل عادل وشامل هلا .وبالرغم من املجهودات
املتالحقة اليت عرفتها السنوات األخرية فإن هذه األزمة ما
زالت عصية على احلل بسبب تعنت إسرائيل وانعدام اإلرادة
السياسية لدى املجتمع الدويل لتفعيل احلل العادل والشامل
املتفق عليه .وقد تزامن كل هذا مع احلراك الشعيب الذي عرفته
املنطقة يف املرحلة األخرية مطالبة بالدميقراطية واحترام حقوق
الشعوب ،وهو الذي أدى إىل تغيريات جذرية محلت معها

ال بد أن أعطي جزءًا من الوقت للقضية الفلسطينية اليت
بات إحراز التقدم فيها أمرًا أكثر إحلاحًا من ذي قبل .لألسف
الشديد هناك جهود وعربية كثرية ،لكن إسرائيل ما زالت
مصرة على التمادي يف انتهاكات ممنهجة لقرارات الشرعية
الدولية .هناك ،أوالً ،قضية االستيطان يف األراضي الفلسطينية،
واالستمرار يف االستيطان ميثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدويل
والتفاقية جنيف ،وهو عقبة أمام عملية السالم ،وهو تنكر
للمواثيق الدولية ،ويفرض أمرًا واقعًا يعقد أكثر عملية السالم.
هناك ،ثانيًا ،أعمال العنف اليت ترتكب باستمرار من قبل
العديد من املستوطنني ضد املواطنني الفلسطينيني وممتلكاهتم.
ولألسف الشديد مل تكن ردود فعل املجتمع يف مستوى معاناة
هؤالء الفلسطيني على أرض الواقع .هناك ،ثالثًا ،معاناة آالف
األسرى الفلسطينيني بينهم حمتجزون قبل التوقيع على اتفاقية
أوسلو عام  .1993ورغم املطالبات الدولية ورغم الترتيبات
املتوصل إليها بوساطة مصرية فإن امللف مل يُحل .وهناك،

السيد العثماين (املغرب):سيدي الرئيس ،أشكر يف البداية
معايل وزير خارجية أملانيا االحتادية على مبادرته بالدعوة هلذا
النقاش املفتوح حول موضوع السالم واألمن يف منطقة الشرق
األوسط والتعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية،
وأشيد باجلهود اليت يبذهلا معايل األمني العام ،السيد بان-كي
مون ،ومعايل األمني العام السيد نبيل العريب لتحقيق األهداف
املشتركة بني منظمة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية،
جمددًا هلما ثقة ومساندة اململكة املغربية الكاملة ملساعيهما يف
هذا املجال.
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رابعًا ،العمل الدؤوب إلسرائيل على تغيري املعامل احلضارية
والدينية واإلنسانية ملدينة القدس مبا خيالف الشرعية الدولية.
فاالستيطان يف القدس الشريف ال يزال مستمرا بوترية عالية
وأعمال احلفريات حتت املسجد األقصى ،وهو مكان مقدس
لدى املسملني ،مستمرة أيضًا بدون األخذ بعني االعتبار
صيحات املجتمع الدويل وال حىت تدخالت اليونسكو الكثرية.
وهناك عملية هدم باب املغاربة ،الذي ينسب إىل املغاربة هبذه
املدينة ،اليت هلا مكانة خاصة عندنا ،هذا الباب يُهدم اليوم
آخر بقاياه .وهناك أيضًا اعتداءات متتالية حىت على مآثر
ومقدسات مسيحية يف القدس أو يف مدن فلسطينية أخرى.
أمام هذه التحديات ،فإن اململكة املغربية ،اليت يرأس
عاهلها جاللة امللك حممد السادس جلنة القدس ،طالبت
وتطالب بوقف كل أعمال اهلدم اليت تطال هذه املقدسات،
وأعمال اهلدم اليت تطال حي املغاربة وكل املعامل املسيحية
واإلسالمية يف املدينة ،وهتيب باملجتمع الدويل التدخل بشكل
عاجل حلماية تراث ديين وحضاري عريق يعترب تراثًا إنسانية
يف ملك اإلنسانية كلها وليس يف ملك هذه األديان فقط.
خامسًا ،نشجب سياسة فرض العقوبات اجلماعية على
الشعب الفلسطيين يف حت ٍد صارخ مرة أخرى لالتفاقيات
وقواعد القانون الدويل .وقد أدت سياسة اإلغالق وتقطيع
أوصال األراضي الفلسطينية املحتلة واستمرار خمتلف أشكال
احلصار اجلائر على األراضي كافة ،خاصة يف قطاع غزة منذ
 ،2006إىل معاناة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم وتستدعي
استنفار املجتمع الدويل .وانطالقًا من قناعتنا بأن استتباب
السالم واألمن يف املنطقة مير بالضرورة بإحقاق احلق والتخلي
عن أي ممارسات غري قانونية وغري سليمة وغري مقبولة يف
املواثيق الدولية ،والتخلي عن اعتماد منطق القوة ،والتخلي
عن فرض سياسة األمر الواقع ،وطرح الشروط التعجيزية،
انطالقًا من كل هذا ندعو الرباعية الدولية حلمل إسرائيل
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على االلتزام باملقررات األممية واالتفاقات املربمة بني األطراف
املعنية والعمل اجلاد إلجياد حل عادل للزناع .كما أكرر هنا
سعي السلطة الفلسطينية الكتساب الدولة
دعم اململكة املغربية َ
الفلسطينية وضعيتها الطبيعية باألمم املتحدة.
ال بد من كلمة ولو موجزة على مأساة طويلة وكبرية هي
مأساة الشعب السوري الشقيق .نشجب مرة أخرى العنف
املستمر الذي ميارسه النظام السوري يف حق املدنيني ،ونؤكد
على ضرورة التوصل إىل الوقف الفوري ألعمال القتل وإطالق
عملية سياسية مبشاركة خمتلف أطياف الشعب السوري
ومكوناته ،وصوالً إىل حتقيق آمال وتطلعات هذا الشعب يف
نظام سياسي دميقراطي تعددي يف إطار الوحدة الوطنية ويف
إطار سيادة وسالمة اآلراضي السورية ،بعيدًا عن أي تدخل
عسكري أجنيب أو خارجي ،وأؤكد مرة أخرى على دعم
خمتلف اجلهود الدولية واجلهود العربية اهلادفة إىل معاجلة هذه
األزمة مبا فيها اليوم وخصوصًا مهمة املمثل العريب األممي
املشترك السيد األخضر اإلبراهيمي الذي نتمىن صادقني أن
ينجح يف مهمته ،ونشكره على شجاعته الستالمه هلذه املهمة
الصعبة يف هذا الوقت الصعب .ونتمىن أن يتمكن هذا املجلس
من أن يتكلم مجيع أعضائه بصوت واحد وحبلول واضحة
وقوية ملعاجلة هذا الوضع .وسيستضيف املغرب االجتماع
الرابع ألصدقاء الشعب السوري يف آخر هذا الشهر ونتمىن أن
يسهم ،من بني مبادرات أخرى ،يف إهناء هذا الكابوس املرعب
عن الشعب السوري.
إن منطقة الشرق األوسط تواجه اليوم جمموعة حتديات
يتوجب على جملس األمن أن يتحمل مسؤوليته فيها ومنها
ضرورة إشاعة روح التسامح والسلم واألمن يف املنطقة مبا
خيدم تطلعات شعوهبا للعيش يف سالم ووئام مع باقي شعوب
العامل على أساس االحترام املتبادل.
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ومن هنا فإننا ننظر إىل قضية العنف الذي تولد عن
األعمال املسيئة لإلسالم أو أشكال ازدراء األنبياء واألديان
بنظرة وسطية :إننا نرفض مجيع األعمال أو أشكال ازدراء
األنبياء مجيعًا واألديان مجيعًا ويف نفس الوقت نرفض مجيع
أعمال العنف اليت تستهدف األبرياء واملمتلكات .وأذكر بأن
اململكة أدانت ،وعلى أعلى املستويات ،اهلجوم الذي استهدف
القنصلية األمريكية ببنغازي وأفضى إىل وفاة السفري األمريكي
يف ليبيا وثالثة من موظفي القنصلية ،ونددنا بذلك اهلجوم
كما نددنا باالستفزازات املريبة وغري املقبولة اليت تستهدف
القيم املقدسة للدين اإلسالمي وجلميع األديان ،وندعو إىل
إقرار ميثاق دويل الحترام األنبياء مجيعًا والرموز الدينية ومنع
جترحيهم والتطاول عليهم.

حىت مع اختالف الظروف ،نعلم من التجربة أن الثورات
متر بفترات من النجاح وفترات من اإلخفاق .فاألحداث ال
تتخذ مسارا خطيًا قط ،وجيب أن نظهر التضامن مع أفضل
ما يف هذه احلركات من أجزاء ،مع احلفاظ يف الوقت ذاته
 وأصر على هذه النقطة  -على ما حيدونا من آمال عظام.والسبب يف ذلك أن املسار الذي سلكه الربيع العريب أحيانا،
أو الذي حاد به أحيانا عن الطريق ،يدل على أننا ينبغي
أن نلزم جانب احلذر الشديد فيما يتعلق بعدد من املسائل
الرئيسية ،هي :حقوق األفراد ،وحقوق املرأة ،ونبذ اإلرهاب،
واحترام املجتمعات املحلية واألقليات .هذا هو التعليق األول
الذي أبديه ،وأعتقد أن مجيع املوجودين هنا يشاركونين إياه.

أما مالحظيت الثانية فتتعلق بسوريا .وسيكون من
حنتاج إىل تعاون جهوي خالق وفعال ومرة أخرى نقول املستغرب لو أننا مل نذكر هذه احلالة املأساوية .فعندما كنت
إن التعاون بني جامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة أع ّد هذا البيان القصري ،كتبت أن الزناع يف ذلك اليوم أفضى
إىل  27 000وفاة .ونفهم من التقارير األخرية أن هذا العدد
شيء مهم نرجو تكثيفه وتعميقه وتقويته.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لصاحب يبلغ اآلن  ،30 000وأنه ،وفقا ملا يقوله ممثلنا اخلاص املشترك،
املعايل السيد لوران فابيوس ،وزير خارجية مجهورية فرنسا .السيد االبراهيمي ،آخذ يف االزدياد.
وأثق أننا مجيعا متفقون على أن مما يشكل صدمة للرأي
لدي بعض
السيد فابيوس (فرنسا) (تكلم بالفرنسية)ّ :
مالحظات أود إبداءها بشأن هذا املوضوع البالغ األمهية؛ العام الدويل أننا ،أي جملس األمن التابع لألمم املتحدة،
ّ
أوىل مالحظايت ،وأظن أننا مجيعا سنتفق معها ،هي أنه عندما عاجزون حىت اآلن عن املحافظة على وحدة هذه الدول
بدأ ما نسميه بالربيع العريب ،منذ سنتني تقريبا ،أشعل جذوة وسالمتها .ولن أوجه أصابع االهتام ألحد ،ولكن من األمور
آمال كثرية يف السالم والكرامة واحلرية والدميقراطية .أما املذهلة أن املجلس غري قادر حىت اآلن على التصرف .وأود
اليوم فيساورنا القلق .يساورنا القلق بشأن العنف والتطرف أن أش ّدد على خطرين كامنني يف األزمة السورية ،ال يستبعد
واألصولية واستغالل املعتقدات الدينية واستعداد بعض أي منهما اآلخر .فإذا ما استمرت هذه احلالة ،ستكون سوريا
معرضة بشدة خلطر بالغ هو أن تنفجر أوصاهلا ،وأستخدم هذا
اجلماعات الفتعال املواجهات بني اإلسالم والغرب.
التعبري عن قصد .وسيكتشف كل من يرغب يف أن يشهد
ويبدو يل أن مثة عددا قليال من املواقف  -ال تتجاوز موقفا
استقرارا يف هذه املنطقة اليت تأثرت بالفعل تأثرا عميقا أنه
أو اثنني يف الواقع  -اليت ميكن اختاذها إزاء هذه التحديات.
حل له آنذاك .وحنن يف الوقت
سيكون انفجارا مشهودا ال ّ
وهذا هو فهم فرنسا لألمر بالتأكيد .وينبغي أن نُظهر التضامن
نفسه جنازف بأن يكسب التطرف أرضا جديدة  -وقد حتقق
مع هذه احلركات ،ألنه حيثما انطلقت ثورات يف بلداننا،
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بالفعل شيء من ذلك .وتتوافر لدى مجيع احلاضرين هنا نفس
املعلومات :ومهما كانت املعتقدات اليت قد يعتنقها أي منا،
فال بد من التسليم بأن هناك متطرفني قاموا بغزو األراضي
السورية.
ويف هذا الصدد ،أو ّد أن أبدي مالحظة أخرى .لو أننا،
كما نفعل أحيانا ،ناقشنا األمور فيما بيننا ،بعيدا عن آالت
التصوير ،فلست أعرف شخصا يف هذا املجلس قد يؤيد فكرة
أن نظام بشار األسد سيظل باقيا يف هناية املطاف .وال أريد أن
أشري إىل أحد بعينه ،ولكن ما من شخص ناقشت هذه املسألة
معه يؤيد إمكانية بقاء السيد األسد يف موقعه ألي فترة من
الزمن؛ بيد أنه ما زال موجودا.
والسؤال بالتايل هو :مبا أننا نعلم أن هذا النظام سوف
ينتهي  -ومن وجهة نظر فرنسا كلما انتهى باكرًا ،كان ذلك
أفضل  -كيف ميكننا التوفيق بني هذين االمرين؟ إنه هناك،
ولكنه جيب أن يذهب .كيف لنا كفالة أن حيدث ذلك بأكثر
السبل السلمية املمكنة ودون دفع البلد يف حالة من الفوضى
أشد سوءًا؟ حىت اآلن ،مل نتمكن من توفري اجلواب على ذلك،
ولكن ما يطالب منا العامل بأسره هو أن نرتقي اىل مستوى
امسنا .وينبغي ملجلس األمن أن يتمكن ،على ما نأمل ،من
توفري االجابة يف االسابيع القليلة املقبلة.
إن فرنسا ،من جانبها ،قد عبّأت جهودها يف جماالت
عدة :توفري املساعدات االنسانية والطبية؛ وتوحيد املقاومة
السورية قدر اإلمكان؛ وتعزيز املناطق املحررة .وحنن مستعدون
للمساعدة يف مجيع هذه اجلبهات.
هنا أود أن أسلط الضوء على الدور الرائع الذي يقوم به
األمني العام جلامعة الدول العربية منذ بداية األزمة السورية،
والتعاون املمتاز الذي يضطلع به مع األمم املتحدة .لقد
استجاب بسرعة وحزم وشجاعة منذ بداية األزمة .وعلّق
ال .مل يتردد
عضوية سوريا لدى اجلامعة ،ومل يكن ذلك سه ً
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يف اعتماد اجلزاءات بغية قطع املوارد املالية هلذا النظام ،وطرق
إمداداته باألسلحة .عرض فكرة االنتقال السياسي الضروري
يف سوريا ،وهو اهلدف الذي يكمن اآلن يف صميم الوالية
املسندة اىل مبعوثنا اخلاص املشترك ،السيد اإلبراهيمي.
عندما قرر املجلس إرسال بعثة مراقبة إىل سوريا ،متكنت من
االستفادة من اخلربة اليت اكتسبتها اجلامعة .واطلقت اجلامعة
عملية هامة تضمنت مشروع القرار الذي قدمه املغرب إىل
املجلس ،واختاذ اجلمعية العامة قرارين ق ّدمتهما جامعة الدول
العربية (القراران  253/66ألف وباء) .ولقد اختذت االغلبية
الساحقة من الدول األعضاء هذه القرارات ،مما أكد على عزلة
نظام بشار األسد من اجلوانب كافة .لذلك ،أريد أن أشيد
باألعمال اليت قام هبا االمني العام للجامعة مع زمالئه ،وأن
أغتنم هذه الفرصة ألدعو جملسنا مرة أخرى اىل التعبري عن ثقته
الكاملة بالسيد اإلبراهيمي حيال املهمة اليت يضطلع هبا واليت
هي ،بطبيعة احلال ،صعبة جدًا.
النقطة األخرية اليت أود أن ابرزها ،على غرار اآلخرين
قبلي ،هي أنه من غري املمكن التعامل مع املسائل اليت تواجه
العامل العريب  -وكل العامل مبعىن أعم  -دون تسليط الضوء
على حالة اجلمود يف عملية السالم بني إسرائيل وفلسطني.
إن فرنسا تأمل يف اعادة اطالق عملية السالم .وحنن نشجع
الطرفني على العودة اىل املفاوضات .وأكرر من جديد أن
اهلدف جيب أن يتمثل يف حتقيق دولة فلسطينية مستقلة وقابلة
للبقاء وسلمية ،وضمان أمن إسرائيل .ولكنين احذر هنا أيضا
أننا لسنوات وسنوات  -وهذا ينطبق على كل واحد منا كان
يتابع هذه املسألة  -كنا نعرف يف أعماقنا ما هو احلل .لقد
متثلت املشكلة يف احلصول على موافقة الطرفني ،ومل ننجح يف
ذلك .لكن اليوم ،ونظرا للتطورات على أرض الواقع ،يكمن
اخلطر يف أن احلل نفسه ميكن أن يتعرض للخطر ،وأن هذا
اخلطر ج ّدي للغاية.
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وهنا أود مرة أخرى أن أشيد بالتزام جامعة الدول العربية يتطلب قدرًا كبريًا من العمل الشاق والكفاح يف كثري من
حبل الصراع اإلسرائيلي/الفلسطيين .وآمل يف اجياد حلول األحيان ،ولكن بزوغ دميقراطيات جديدة هنا يف القرن احلادي
على حنو سريع جدًا للمشاكل املالية اليت تواجهها السلطة والعشرين ينبغي أن يكون مدعاة لالرتياح واألمل الكبريين.
الفلسطينية ،ومن مث إحراز التقدم .وأضيف من جديد أنه ليس
ومع ذلك ،إن هذه الدميقراطيات البازغة حتتاج إىل إبطال،
هناك سالم دائم بدون عدالة ،وأنه لن يكون هناك سالم دائم وليس اىل أصدقاء عاديني .وخالل األسبوع املاضي ،عندما
يف هذه املنطقة من العامل إذا مل نوفر بأنفسنا ح ً
ال هلذه املشكلة اجتمعت مع زعماء من تونس وليبيا ومصر واليمن ،اعربت
اليت استمرت لعقود.
لكل منهم عن دعم أمريكا الثابت ملسرية بلداهنم املتواصلة
وسوف أهني كالمي بتوجيه الشكر مرة اخرى اىل
صديقنا الوزير فيسترفيللي على املبادرة اىل عقد هذه اجللسة.
فهي تتيح لنا أن نؤكد من جديد على األمهية اليت نعلقها
على عمل جامعة الدول العربية ،وعلى أملنا يف أن تتمكن
األمم املتحدة واجلامعة من العمل معًا بشكل أفضل وعلى حنو
متزايد ،مبنتهى االصرار والنجاح.

على طريق الدميقراطية .ولكن حتقيق الوعود النامجة عن هذه
التحوالت سوف يتطلب العديد من األيدي العاملة على عدة
جبهات .بطبيعة احلال ،هناك األبعاد السياسية واالقتصادية
للعمل الذي جيب القيام به ،ولكنين أود أن اركز اليوم على
الشواغل األمنية ،ألهنا جيب أن تكون خط االنطالق على
الطريق صوب حتقيق الدميقراطية احلقيقية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
السيدة هيالري رودهام كلينتون ،وزيرة اخلارجية يف الواليات
املتحدة األمريكية.

إن الثورات العربية تنبع ،طبعا ،من الداخل ،والقسط
األكرب من املسؤولية عن جناحها أو فشلها يقع على عاتق
الناس الذين يعيشوهنا كل يوم .ولكن الدول املجتمعة يف هذه
القاعة هلا أيضا مصلحة قوية يف رؤية جناح تلك الدميقراطيات،
وتتمثل مسؤوليتنا املشتركة يف مساعدة البلدان اليت متر مبرحلة
انتقالية على إجياد املسار الصحيح إىل األمام.

السيدة رودهام كلينتون (الواليات املتحدة األمريكية)
(تكلمت باإلنكليزية) :أشكركم جزيل الشكر ،الوزير
فسترفيللي ،على دعوتنا معا يف هذه اللحظة احلرجة ملناقشة
السالم واألمن يف الشرق األوسط عقب أسبوعني صاخبني
اندلعت خالهلما احتجاجات عنيفة هزت البلدان عرب املنطقة.
وعلى الرغم من أن الغضب كان موجها ضد بلدي ،فإن
االحتجاجات كشفت عن وجود خالفات عميقة داخل
الدميقراطيات اجلديدة ،وعن تقلبات سارع املتطرفون اىل
التحريض بشأهنا واستغالهلا.

والدعم الدويل أمر بالغ األمهية .انظروا ماذا حدث عندما
تآزرت جامعة الدول العربية وجملس األمن حلماية املدنيني يف
ليبيا .إن ذاك التعبري عن التضامن ساعد على إصدار القرار
القوي من جملس األمن (القرار  ))2011( 1973الذي أنقذ
بنغازي من التدمري على يد الطاغية .وبفضل دعم ذلك التحالف
الواسع ،تتسىن للشعب اللييب اآلن فرصة رسم مستقبله بنفسه.
ومثلما أوضح الرئيس أوباما يف خطابه أمام اجلمعية ولقد رأينا أوائل هذا العام كيف أن الليبيني احتشدوا لإلدالء
العامة أمس (أنظر  ،)A/67/PV.6فإن الواليات املتحدة ترفض بأصواهتم ،ومعظمهم للمرة األوىل يف حياهتم.
بعدئ ٍذ شاهدنا يوم اجلمعة املاضي آالف الليبيني يتدفقون
اخليار الزائف بني الدميقراطية واالستقرار .إن الدميقراطيات
تعمل على اجياد أقوى الشركاء واقدرهم .وحنن نعلم أن االمر اىل الشوارع إلدانة اهلجوم على مركز الواليات املتحدة
1252211
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الدبلوماسي يف بنغازي الذي أدى اىل مقتل السفري كريس
ستيفزن ،وثالثة أمريكيني آخرين .لقد جعلوا من الواضح أن
أولئك الذين يروجون للعنف واالنقسام ال يتكلمون باسم
ليبيا اجلديدة ،وأن العصابات املسلحة اليت تريد قطع عالقات
ليبيا مع العامل ليست موضع ترحيب .إن احلكومة اجلديدة يف
ليبيا تتعاون تعاونا وثيقا معنا للعثور على القتلة وتقدميهم اىل
العدالة.
واآلن ،إن كل بلد مير مبرحلة انتقالية يواجه حتدياته األمنية
اخلاصة به ،لذلك حيتاج كل واحد منها اىل دعمنا بسبل خمتلفة.
ففي تونس ،حيث بدأت الصحوة العربية ،يسعى املتطرفون
خلطف التقدم الذي أحرزته ،ولكن التونسيني يعملون بثبات
على تفكيك تراث طويل من الدكتاتورية ،وإرساء األساس
للدميقراطية املستدامة .ولقد أبرزت أعمال الشغب التحديات
أمام بناء القوات األمنية اليت تركز على محاية الناس ،ال النظم.
هذه الدول ليست األوىل ملواجهة التحدي املتمثل يف ضبط
األمن يف الدميقراطيات اجلديدة ،واملجتمع الدويل تعثر يف
املاضي ،وأخفق يف تقدمي الدعم املطلوب ،أو ق ّدم نوعًا من
الدعم اخلاطئ.

لقد اختار املصريون قيادهتم للمرة األوىل يف التاريخ ،وحنن
التحول .ويتعني على الشعب
ملتزمون باملسامهة يف إجناح هذا ُّ
يقرر شكل البلد
املصري الفخور باحلريات اليت يطالب هبا أن ِّ
الذي يريد أن يبنيه ،وسيصل اثر خيارات أكرب دولة عربية يعيدا
إىل خارج حدودها .إن مصر ،شأهنا شأن مجيع الدول ،تدرك
أ ّن عليها مسؤوليات أيضًا ،ليس حيال مواطنيها فحسب ،وإمنا
حيال جرياهنا واملجتمع الدويل كذلك  -مسؤوليات احترام
االلتزامات الدولية ،وتَقاسم السلطة على نطاق واسع ،والثقة
ونساء ،مسلمني ومسيحيني.
بالشعب املصري كلّه ،رجاالً
ً
إننا نريد أن نساعد مصر ومجيع الدميقراطيات اجلديدة على
االرتقاء إىل مستوى هذه املسؤوليات احليوية.

وين اليمن ،نعمل من خالل العملية االنتقالية بقيادة
جملس التعاون اخلليجي .لكن توفري األمن األساسي للشعب
حتد كبري ،تُضاعفه االحتياجات الفريدة لليمن .ففيها
اليمين ٍّ
النمو من ّ
السكان الشباب بدون فرص عمل كافية،
فئة سريعة ّ
وهذه مسألة معتادة ،ليس َعبْر املنطقة فحسب ،وإمنا يف العامل
أيضًا .وباإلضافة إىل ذلك ،تواجه اليمن نفاد مواردها النفطية
واملائية ،ويبقى تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية مصدر
لذلك ينبغي أن حنترم الدروس اليت تعلمناها من أوجه هتديد خطري .فيجب جماهبة الطابع امللح هلذه املخاطر بإإلحلاح
جناحنا وفشلنا ،مبا يف ذلك هذا الفهم االساسي للغاية :إن يف استجابتنا .ويف اجتماع أصدقاء اليمن يف وقت الحق من
التدريب والتمويل والتجهيز امور لن متضي اىل ابعد من حدود هذا األسبوع ،ستلتقي البلدان معًا ملجاهبة حت ّديات اليمن ،على
األجلني الفوري والبعيد كليهما.
معينة.

واتّخاذ اخليارات الصعبة وإجراء التغيريات الكربى اليت
ستبين املؤسسات املتماسكة واألمن الدائم حباجة إىل إرادة
يسرين أن تونس قد وافقت على استضافة مركز
سياسية ،لذا ُّ
تدريب دويل جديد ،سيساعد مسؤويل األمن والعدالة اجلنائية
على اتباع سياسات مستندة إىل سيادة القانون وحقوق
اإلنسان.

14

بشار
ومن املؤسف أ ّن رئيس اجلمهورية العربية السورية ّ
محلته الوحشية أزمة
األسد يتشبث بالسلطة ،وقد أثارت ْ
إنسانية .والواليات املتحدة التزمت بأكثر من  100مليون
دوالر ملساعدة الشعب السوري ،وما فتئنا نُ ِص ّر على أ ّن العنف
جيب أن ينتهي ،وأن متضي قُ ُدمًا عملية انتقالية سياسية بدون
الرئيس األسد .وجامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا
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يف أنشطتها ،وأدانت بش ّدة العنف الوحشي لنظام األسد ض ّد
شعبه بالذات .كما أعدت خطة ملرحلة انتقالية

للطاقة الذرية ،وتبديد الشكوك بشأن برناجمها النووي .يّضاف
إىل ذلك أن إيران تُواصل رعاية اجلماعات اإلرهابية وهتريب
األسلحة إىل نظام األسد الستخدامها ض ّد الشعب السوري.
ومبوازاة ذلك ،يُعاين الشعب اإليراين نفسه انتهاكات صارخة
حلقوقه على أيدي حكومته بالذات.

سياسية سلمية ،أيدهتا أغلبية ساحقة يف اجلمعية العامة،،
يف إطار قرار أطلق جهود الوساطة املنبثقة عن جامعة الدول
العربية واألمم املتحدة ،واليت قادها أوالً املبعوث اخلاص
ومثل هذه التحديات يف سوريا تستدعي القيادة
املشترك بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إىل سوريا،
املشترك،السيد والشراكة .وقد تشرفت أمس بتوقيع اتفاق مع جامعة الدول
السيد كويف عنان ،ويقودها اآلن املمثل اخلاص َ
وسررت بأ ّن
االخضر اإلبراهيمي.
العربية من خالل أمينها العام ،السيد نبيل العريبُ .
لكن الفظائع تتعاظم بينما يبقى جملس األمن مشلوالً .األمني العام العريب وأنا استطعنا أن نستفيد من التعاون
ّ
غري املسبوق يف السنتني املاضيتني .وإننا ندعم دعوة
للمضي ق ُدمًا،
أحث على أن حناول جمددًا إجياد مسار
وإنين ُّ
ّ
تعاون جملس األمن وجامعة الدول العربية أكثر
جعل ُ
ُلح أملانيا إىل ْ
من شأنه أن جيمع معًا أعضاء جملس األمن على العمل امل ٍّ
املتمثِّل بإهناء العنف يف سوريا ،واحلؤول دون العواقب اليت منهجية واستدامة.
خنشاها مجيعًا على هذه الطاولة.
والواليات املتحدة أيضًا واحدة من  28بلدًا ومنظمة

قصد هلذا املنتدى يف املقام األول مناقشة دولية ،تعمل من خالل شراكة دوفيل مع البلدان العربية اليت
ومع أنّه مل يُ َ
التحوالت الدميقراطية يف الشرق
متر مبرحلة انتقالية ،لدعم
ُّ
العملية السلمية ،فمن املؤكد أنين أو ّد تكرار رسالة رئيس ّ
الواليات املتحدة باراك أوباما أمس .إن مستقبل إسرائيل األوسط ومشال أفريقيا.
الشاق
وفلسطني جيب أن يقرره أولئك الذين يؤمنون بالعمل
ّ
وحني وصل العنف إىل عتباتنا يف السفارات حول العامل،
إلحالل السالم ،ال َمن يستغلِّون الزناعات أو يرفضون حق انضمت هذه اهليئة إىل جامعة الدول العربية ،ومنظمة املؤمتر
إسرائيل يف الوجود .والواليات املتحدة متأهبة ومهيّأة للسعي اإلسالمي ،واالحتاد األفريقي واالحتاد األورويب ،لإلعراب
إىل اتفاق عادل ،إلجناز
عن تنديد العامل باالعتداءات والدعوة إىل ضبط النفس .لقد
املشتركة
هدفنا الواضح يف هناية املطاف :دولة إسرائيلية يهودية وقفوا معنا ،وجيب اآلن أن نقف معًا لدعم التطلُّعات َ
كل الشعوب ،إىل األمن واألمان ألُ َسرِنا ،وإىل
آمنة ،ودولة فلسطينية مزدهرة وآمنة ومستقلة ،تُلبّي تطلّعات للشعوبّ ،
احلرية يف أن نعيش حياتنا وفقًا لضمائرنا بالذات ،وللكرامة
الشعب الفلسطيين.
ولن تكون أية مناقشة للشرق األوسط كاملة بدون اليت ال تتحقق إالّ من خالل تقرير املصري.
ّ
مناقشة مجهورية إيران اإلسالمية ،والتهديد اخلطري الذي ِّ
وكما قال الرئيس أوباما أمس ،إن الواليات املتحدة لن
تشكله
أنشطتها لعلى املنطقة وخارجها .فعلى الرغم من املطالبات تتواىن أبدًا يف الذود عن هذه القيم ،ولن نتخلّى عن هذه
العديدة من جانب جملس األمن ،مل تتّخذ إيران حىت اآلن الدميقراطيات اجلديدة .وحنن لسنا
ال مع الوكالة الدولية
اخلطوات الضرورية للتعاون تعاونًا كام ً
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وحدنا يف هذا االلتزام .فهو عمل مجيع الدول املسؤولة ،هو الشأن يف حالة جامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي.
كل َمن يُنادي بقيَمنا ففي مثل هذه احلاالت ،ينبغي للمنظمات اإلقليمية أن تتعاون
وإننا نتطلّع إىل العمل بالتعاون الوثيق مع ّ
املشتركة ،مثل
يف استنباط حلول إقليمية سريعة للتحديات
املشتركة.
َ
َ
حل الزناعات.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أدعو اآلن معايل السيدة ّ
وإننا ،يف هذا الصدد ،نتطلع إىل االجتماع الوزاري
ماييت نكوانا  -ماشاباين ،وزيرة العالقات الدولية والتعاون يف
املشترك ،بني جملس السالم واألمن التابع لالحتاد
االستشاري
مجهورية جنوب أفريقيا ،إىل أخذ الكلمة.
َ
السيدة نكوانا  -ماشاباين (جنوب أفريقيا) (تكلمت األفريقي وجامعة الدول العربية ،املقرر عقده يف نيويورك يف
باإلنكليزية) :تُعرِب جنوب أفريقيا عن تقديرها ألملانيا ،وال  27أيلول/سبتمرب.
ويف حالة الشرق األوسط ،يتعني علينا أن نُدرك أ ّن جامعة
الدول العربية أفضل منظمة ميكن أن يكون لديها تقدير أعمق
للديناميات اليت يف إطارها تنشب الزناعات يف العامل العريب،
وميكنها تقدمي حلول حمددة للزناع.

سيّما لزميلنا ،وزير خارجيتها ،السيد ،غيدو فيسترفيلي ،على
تنظيم هذه املناقشةيف الوقت املناسب ،واليت تُتيح لنا فرصة
للتفكري يف حالة السالم واألمن يف الشرق األوسط ،وخباصة يف
ضوء األحداث الراهنة اجلارية يف املنطقة .ونو ّد أن نشكر ًّ
كال
من األمني العام بان كي  -مون واألمني العام جلامعة الدول
تقدر جهود اجلامعة يف ترسيخ السالم
إن جنوب أفريقيا ِّ
العربية ،السيد نبيل العريب ،على بيانَيهما.
املضي
يف منطقة الشرق األوسط ،وخباصة اجلهود الرامية إىل ّ
إ ّن ميثاق األمم املتحدة يُلقي على جملس األمن املسؤولية قُ ُدمًا بالعملية السلمية يف هذه املنطقة ،وهي أقدم بند سلمي
الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني .كما يُ ِق ُّر بالتكامل وأمين يف جداول أعمال األمم املتحدة واجلامعة معًا .لذا ،فإنه
تعزز األمم املتحدة ارتباطها باجلامعة .وتعيني
دوري األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف هذا الصدد .من الفطنة أن ِّ
بني َ
املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية
التقارب السياسي واالستراتيجي بني جملس املبعوث اخلاص َ
لقد أمثر
ُ
األمن واملنظمات اإلقليمية نتائج فعالة ،كما شهدنا يف حالتي إىل سوريا دليل على هذا التعاون.
َ
ّ
كذلك من املناسب أيضا لألمني العام أن يعمل بالتشاور
وجعله أكثر رمسية
الصومال والسودان .فينبغي تعزيز التنسيق ْ
ومنهجية ،وهذا ما حدا جبنوب أفريقيا أن تدأب على تأييد مع جامعة الدول العربية ،على استكشاف الطرائق الكفيلة
توطيد التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون بزيادة تعزيز التعاون .إن تعاون املجلس مع جامعة الدول
العربية ينبغي أن يكون ثابتا وليس انتقائيا بشأن املسائل اليت
اإلقليمية.
كما كنا سباقني إىل تأييد اعتماد القرار  2033ختدم املصاحل الوطنية لبعض الدول.
( ،)2012ملواصلة تعزيز تلك العالقة ،وال سيّما بني جملس
السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وجملس األمن التابع
لألمم املتحدة .والتعاون يف ما بني املنظمات اإلقليمية بالقدر
نفسه من األمهية ،وخباصة يف حاالت العضوية املتداخلة ،كما
16

إن األحداث اليت وقعت يف منطقة الشرق األوسط على
مر  19شهرا أثرت تأثريا كبريا على املنطقة وعلى بقية العامل.
وتؤكد التعقيدات الكامنة وراء تلك األحداث أنه ال ميكن
لبلد مبفرده أو منظمة مبفردها معاجلة التطورات .لذلك فإن
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احلاجة إىل التعاون فيما بني الدول واملنظمات الدولية عند
تناول املسائل الشاملة املتعلقة بالسالم واألمن والتنمية أمر يف
غاية األمهية.
وباملثل ،ال بد من معاجلة األسباب الكامنة وراء تلك
االنتفاضة بطريقة منسقة ،مبا يف ذلك الصراعات الطويلة
األمد .ويف الشرق األوسط ،مل نر اتباع هذا النهج .قوبلت
تلك الصراعات برد فعل دويل سريع من جانب البعض ،بينما
مل نلمس هذا التعاون من جانب آخرين ،ونتيجة لذلك مل
نشهد حتركا هاما حنو حسم هذا الصراع الدائر.

إن جنوب أفريقيا تتحسر على اخفاق املجلس يف االتفاق
على انضمام فلسطني لعضوية األمم املتحدة ،على الرغم من
الدعم والتأييد الساحقني من جانب جامعة الدول العربية .أننا
نرحب بقرار اجلامعة العربية بإحياء طلب فلسطني لالنضمام
إىل عضوية األمم املتحدة ،وهنيب باملجتمع الدويل تأييد
التوصل إىل حل دائم ومستدام ،أي تفعيل حل الدولتني الذي
يوفر إنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء تعيش يف سالم
جنبا إىل جنب مع إسرائيل ،على حدود الرابع من حزيران/
يونيه  1967املعترف هبا دوليا ،والقدس الشرقية عاصمة هلا.
ومن أسف أن سنوات من الدبلوماسية الفاشلة والرقابة
من جانب جملس األمن مل تسفر إال عن تصلب مواقف الدولة
املُحتلة ،وزيادة الفقر املدقع ومعاناة الشعب الفلسطيين،
واستمرار انعدام األمن لدى شعيب إسرائيل وفلسطني .ورمبا
حان الوقت للنظر يف اتباع هنج جديد .إن بوسع جامعة الدول
العربية أن تأخذ مركزا قياديا يف العملية وأن تكفل بأن تصبح
قضية فلسطني مرة أخرى أولوية يف املجلس.

إن التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف
عملية السالم يف الشرق األوسط كان خميبا لآلمال للغاية.
فجامعة الدول العربية ما انفكت تؤدي دورًا هاما يف السعي
إىل إجياد حل للزناع ،مبا يف ذلك من خالل اعتماد مبادرة
السالم العربية .ومن سوء الطالع أن جملس األمن مل يقم حىت
اآلن بتقدمي الدعم الفعال واملجدي جلهود اجلامعة العربية.
وبدالً من ذلك ،اعتمدنا على املجموعة الرباعية املعنية بالشرق
أما فيما يتعلق باحلالة يف سوريا ،فندين أعمال العنف
األوسط ،واليت تزداد الشكوك حول فعاليتها ،خاصة ألن
الدائر واليت ال تزال مستمرة من دون هوادة .ويف الوقت
تكوينها يستبعد اجلامعة أو أي ممثلني إقليميني.
قبل سنة واحدة بالضبط ،يف أيلول/سبتمرب  ،2011نفسه ،ما زال جملس األمن منقسما بشأن هذه املسألة .ويف
التزمت املجموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط باستئناف هذا الصدد ،تشدد جنوب أفريقيا على أنه ينبغي ملجلس األمن
املفاوضات املباشرة بني إسرائيل وفلسطني حبلول شهر أيلول /وجامعة الدول العربية معاجلة األزمة السورية بطريقة متوازنة،
سبتمرب  .2012ذلك املوعد النهائي حل ورحل من دون وذلك مبمارسة الضغط على مجيع األطراف لوقف العنف
فورا ،ووقف إطالق النار ،واالمتثال التام اللتزاماهتا مبوجب
إحراز أي تقدم ملموس حنو استئناف املحادثات.
خطة النقاط الست وبيان جمموعة العمل الصادر يف جنيف.
جراء ذلك ،استمرت احلالة يف األراضي الفلسطينية
إن من يقدمون املساعدة العسكرية ألي طرف من
املحتلة يف التدهور احلاد .إذ أن بناء املستوطنات غري الشرعي
الذي يشكل انتهاكا للقانون الدويل وقرارات املجلس ،ما األطراف إمنا يعملون على زيادة تدهور احلالة وإطالة أمد
برح ميثل العقبة الرئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة عملية إراقة الدماء .وهنيب باملشاركني يف هذه املبادرات
االمتناع عنذلك واملساعدة يف اجلهود الرامية إىل إعادة الطرفني
واستئناف حمادثات السالم.
إىل مائدة املفاوضات من أجل الشروع يف عملية سياسية ذات
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مصداقية وبقيادة وملكية سورية ،عملية تفضي إىل ترتيب اليت ترتكز عليها السياسة اخلارجية الروسية وهي قائمة على
انتقال شرعي يهدف إىل إقامة جمتمع دميقراطي وتعددي يليب افتراض مفاده أنه ينبغي جلميع الشعوب أن تقرر مصريها
التطلعات املشروعة للشعب السوري .وينبغي أيضا ألي حل بأنفسها وبصورة مستقلة.
للصراع أن حيافظ على وحدة سوريا وسيادهتا وسالمتها
إن التطورات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا تؤكد
اإلقليمية.
مرة أخرى على ضرورة احترام املبادئ األساسية مليثاق األمم
يف اخلتام ،إن عجز املجلس عن معاجلة احلالة يف فلسطني املتحدة ،وفوق كل شيء ،احترام سيادة الدول ووحدة
ويف سوريا يربز ضرورة إصالح املجلس .فعدم إصالحه جيعل أراضيها ،وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية وعدم استخدام
التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات أمهية حيوية ،إذ أن هذا القوة أو التهديد باستخدامها.
املجلس غري املصلح حياول جاهدا معاجلة التهديدات الراهنة
لقد شدد الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف معرض
للسلم واألمن الدوليني.
كالمه اليوم يف الكرملني ،على ضمان مسو القانون الدويل

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل يف الساحة الدولية وداخل الدول .إن السبيل املفضي إىل حل
دائم للمشاكل يف هذا الصدد يتمثل يف إجراء حوار مستفيض
السيد سريجي الفرورف ،وزير خارجية االحتاد الروسي.
السيد الفروف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :وحتقيق املصاحلة الوطنية.
إن شقة اخلالف اليت تستبد بالعامل العريب اليوم تتركز
سيدي الرئيس ،أشارك املتكلمني اآلخرين اإلعراب عن التقدير
يف احلالة يف سوريا .أننا ندين كل أعمال العنف وانتهاكات
لكم على عقد هذه اجللسة اليت تتناول مسألة هامة جدًا.
إن العامل العريب مير يف حتوالت جذرية ومؤملة .وأثر تلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،أيا كان مرتكبها،
التحوالت سيظل ملموسا بالفعل لفترة طويلة جدًا ،على سواء أكانت احلكومة السورية أم املعارضة املسلحة .بيد أن
صعيد املنطقة وعلى الصعيد العاملي .ومما يبعث على القلق شطرا كبريا من املسؤولية عن استمرار سفك الدماء يقع على
بوجه خاص ،املحاوالت الرامية إىل إثارة الفتنة بني الفئات عاتق الدول اليت حترض معارضي بشار األسد على رفض
العرقية والدينية على نطاق عاملي .ومن الضروري أن منع تلك وقف إطالق النار وإجراء احلوار ،ويف نفس الوقت تطالب
األعمال اليت متثل إهانة ملشاعر املؤمنني وتأليب الناس الذين النظام باالستسالم غري املشروط .فهذا هنج غري واقعي ،ويف
ينتمون إىل ديانات خمتلفة ضد بعضهم البعض .ومن غري املقبول الواقع ،يشجع على استخدام األساليب اإلرهابية اليت تلجأ
بنفس القدر الرد على اﻻستفزازات بالقيام باألعمال اإلرهابية إليها املعارضة املسلحة يف كثري من األحيان .ومن دواعي القلق
اليت ليس هلا أي مربر ،ال سيما عندما يصبح الدبلوماسيون الشديد رفض بعض أعضاء جملس األمن إدانة هذه األعمال
اإلرهابية ،مما يشكك يف الدور األساسي ملجلس األمن يف
وموظفو األمم املتحدة أهدافا لتلك األعمال.
مكافحة اإلرهاب جبميع مظاهرة.
إن عملية التغيري تبعث عليها تطلعات الشعوب إىل حتقيق
وليس من شك يف أن الوسائل العسكرية ،والتدخل
العدالة وإىل حياة أفضل ،ونيل حقوقها السياسية وحريتها.
إننا نتشاطر تلك املشاعر ونفهما ،فهي تتماشى مع الفلسفة العسكري اخلارجي بصورة خاصة تشكل هتديدات خطرية
لألمن اإلقليمي ،مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب ال ميكن
18
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واليوم ،كما مل حيدث قط من قبل ،تراكمت مشاكل
التنبؤ هبا .وال ميكن التوصل إىل تسوية مستدامة إال من خالل
املفاوضات والسعي إىل احللول التوفيقية اليت تأخذ يف االعتبار كثرية على اخلريطة السياسية للشرق األوسط .وحىت اآلن ،مل
مصاحل مجيع املجموعات الدينية والعرقية يف املجتمع السوري .يُحرز تقدم ملموس يف التصدي هلا.
من اجلدير بالذكر أنه يوجد أساس لتحقيق هذا اهلدف،
أال وهو البيان اخلتامي الصادر عن جمموعة العمل الذي أُقر يف
جنيف يف  30حزيران/يونيه متابعة للقرارين )2012( 2042
و  )2012( 2043وخطة كويف عنان.

وما من شك يف ضرورة تنفيذ التحوالت السياسية اليت مت
إطالقها حىت هنايتها املنطقية ،مع أخذ آراء مجيع فئات املجتمع
يف االعتبار من أجل منع جتدد االضطرابات .ومن الواضح
أيضا أنه من دون حتديث االقتصاد واملجال االجتماعي ،فمن
غري املحتمل أن تشعر الشعوب العربية بأن التغيري هو لألفضل
وأن تصبح يف حصانة من االجتاهات املتطرفة.

أساسا لعمل كهذا .فهو األساس لتحقيق توافق يف اآلراء يف
جملس األمن .وغياب هذا التوافق هو أمر أشار إليه بعض
زمالئنا .وبيان جنيف موضوعي وهو األساس األكثر واقعية
لتوافق كهذا ،وخاصة أن مجيع األعضاء الدائمني يف جملس
األمن قد وقعوا عليه.

والتفاعل مع أعضاء جامعة الدول العربية ميثل إحدى
األولويات االستراتيجية للسياسة اخلارجية الروسية .فبلدنا
مل يكن له قط أي مصاحل استعمارية يف الشرق األوسط
أو مشال أفريقيا ومل يشن مطلقا حروبا من أجل املوارد يف
هاتني املنطقتني أو يفرض شكال يف تصوره للخريطة السياسية
للمنطقة .ومنذ البداية ،استهدف وجودنا هناك تعزيز التواصل
بني األمم والتعايش بني خمتلف الثقافات واألديان ،وهو ما
شاع تسميته اآلن حبوار احلضارات.

وذلك البيان يعرب عن توافق يف اآلراء بني مجيع أعضاء
جملس األمن الدائمني والدول األعضاء يف جامعة الدول العربية
ويتمثل أحد املوارد اليت ينبغي استكشافها يف هذا الصدد
وتركيا واالحتاد األورويب واألمني العام لألمم املتحدة .وحنن
يف التعاون املسؤول واملحدد األهداف من قبل املجتمع الدويل.
نعتقد بقوة أن بيان جنيف ال يزال مناسبا ومهما.
ويف هذا الصدد ،أود أن أوجه االنتباه إىل اعتماد وزراء فمن الضروري أن تقدم مجيع األطراف اخلارجية املساعدة يف
خارجية الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا تعزيز العمليات اإلجيابية يف العامل العريب ،مبا يف ذلك من خالل
(جمموعة بريكس) اليوم لبيان مشترك يقيم مبوضوعية سبل آليات مثل شراكة دوفيل مع البلدان العربية اليت متر مبرحلة
إجياد خمرج من األزمة السورية ويؤيد بيان جنيف باعتباره انتقالية.

ونأمل أن يساعد توافق جنيف أيضا األخضر اإلبراهيمي
وأعضاء فريقه على استكشاف سبل للتغلب على األزمة.
ونرحب بأي مقترحات بناءة أخرى بشأن تنسيق عمل املجتمع
واستنادا إىل سنوات طوال من الصداقة والشراكة بني
الدويل والذي ميكن أن جيرب مجيع األطراف السورية على وضع
حد للعنف واجللوس إىل طاولة املفاوضات .ويف هذا السياق ،روسيا وبلدان العامل العريب ،فإننا نشجع اليوم احلوار املنطقي
والقائم على االحترام املتبادل بشأن الطائفة الكاملة من القضايا
نرى مثة إمكانية يف مبادرة رئيس مصر ،حممد مرسى.
اإلقليمية ونتفاوض على أشكال جديدة من التفاعل .وقد أنشئ
منتدى التعاون الروسي العريب بوصفه إطارا لتنفيذ مشاريع يف
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جماالت التجارة واالقتصاد واملجاالت الثقافية واإلنسانية .كما اإلرهاب بال هوادة .ومن الضروري أن يقصي املجتمع الدويل
باإلمجاع اإلرهابيني الذين حياولون االستفادة من عمليات
جرى تدشني جملس األعمال الروسي العريب.
وحنن نعتقد أن جامعة الدول العربية ينبغي أن تقوم بدور التحول يف كل مكان ،سواء كانوا يف ليبيا أو العراق أو اليمن
ملموس يف التغلب على التحديات اليت تواجه الشرق األوسط أو سوريا.
وينبغي أال تكون هناك معايري مزدوجة .وينبغي جلميع
ومشال أفريقيا .فهي على دراية كاملة بالسيكولوجية والتقاليد
والتجربة التارخيية الوطنية ولديها القدرة على صياغة أهداف الدول دون استثناء ضمان التعامل مع القيم التارخيية والثقافية
مشتركة للمنطقة .وفعالية اجلامعة ستزيد زيادة كبرية فيما تبين والدينية للشعوب كافة بعناية واحترام وينبغي أن متتنع عن
تدابريها ملواجهة األزمات على أساس إعطاء األولوية للحوار إهانة مشاعر املؤمنني.
والوساطة وحفظ السالم ،على النحو املنصوص عليه يف ميثاق
واملهمة األكثر أمهية هي منع انتشار التهديدات اجلديدة
األمم املتحدة .وعموما ،حنن نعتقد أن من الضروري تعزيز اليت تنشأ يف ظل عمليات التحول اجلارية اليوم ،أال وهي:
التنسيق بوجه عام بني جهود اجلامعة واألمم املتحدة.
تطرف املزاج العام والتحريض على االشتباكات بني أتباع

وحنن نتشاطر موقفا مشتركا مع أعضاء جامعة الدول األديان وأتباع طوائف الدين الواحد والزيادة يف حركة
العربية ،وهو ،أنه على الرغم من الطابع املأساوي للربيع املخدرات واألسلحة واملتشددين دون ضوابط.
العريب ،فإن عمليات كهذه ينبغي أال متنع البحث عن سبل
وميكن إجياد قيمة مضافة هامة بإنشاء منطقة خالية من
لتسوية املشاكل املزمنة يف الشرق األوسط .ويعين ذلك ،يف أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا يف الشرق األوسط.
املقام األول ،إجياد تسوية عادلة للصراع العريب اإلسرائيلي وهذه مسألة قد أثارها األمني العام جلامعة الدول العربية،
استنادا إىل األسس القانونية الدولية القائمة ،واليت تشمل ،كما السيد نبيل العريب .وستواصل روسيا تشجيع تنفيذ تلك
نعلم ،مبادرة السالم العربية ،املعتمدة يف مؤمتر قمة جامعة املبادرة اهلامة يف أقرب وقت ممكن ودعم جهود بلدان املنطقة
الدول العربية يف بريوت يف آذار/مارس  ،2002واليت أيدها وجامعة الدول العربية ،واليت ينبغي بالطبع أن تضطلع بدور
جملس األمن.
رئيسي يف عقد مؤمتر بشأن املسألة.
وروسيا تدعو بقوة إىل تكثيف اجلهود اليت يبذهلا وسطاء
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أدعو معايل السيد هارولد
املجموعة الرباعية للشرق األوسط ،بالتعاون الوثيق مع جامعة كابايروس ،وزير خارجية غواتيماال ،إىل إلقاء كلمته.
الدول العربية ،من أجل استئناف املحادثات بني الفلسطينيني
السيد كابايروس (غواتيماال) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
واإلسرائيليني يف موعد مبكر .وحنن نعتقد أن عدم قدرة
أشكر حكومة بلدكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة
املجموعة على عقد اجتماع وزاري على هامش املناقشة العامة
الوزارية وأن أعرب عن امتناين لألمني العام بان كي-مون
للدورة احلالية للجمعية العامة خطأ جسيم.
ولألمني العام جلامعة الدول العربية ،السيد نبيل العريب ،على
واندالع التوتر مؤخرا يف املنطقة واهلجمات على مداخلتيهما.
السفارات األجنبية يف عدد من البلدان ووفاة دبلوماسيني
أمريكيني يف ليبيا هي أمور تؤكد مرة أخرى ضرورة مكافحة
20
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يسرين أن أشارك مرة أخرى يف مناقشة للمجلس ،وعلى يف هذه املهمة على صعيد بلدنا .ومن مث ،فإننا نتمىن الشيء
وجه اخلصوص مناقشة تعاجل موضوع هام كالذي اقترحتموه .نفسه لدول الشرق األوسط اليت أطلقت عمليات باجتاه بناء
وهذا املوضوع له ،يف جوهره ،جانبان .األول يتعلق بالسالم أنظمة حكم أكثر دميقراطية وتشاركا ومشوال.
واألمن يف الشرق األوسط والثاين يندرج يف إطار التطورات
يف أمريكا الالتينية ،الحظنا بأن احلكومات املنتخبة
احلاصلة يف تنفيذ الفصل الثامن من امليثاق والذي يتصل ،يف بشكل حر ،متيل إىل حل خالفاهتا ،إذا كانت لديها خالفات
هذه احلالة ،بالعالقة بني املجلس وجامعة الدول العربية.
مع جرياهنا ،بالوسائل السلمية ،ومن خالل املفاوضات .وذلك
درس مهم ومشجع ألصدقائنا يف الشرق األوسط .ويتمثل
الدرس اآلخر يف أن حدة الزناعات اليت ميكن تنشب ،تتضاءل
عندما توفر االقتصادات فرصا أكرب لرفاهية الشعوب .ولذلك،
نعتقد أنه من املهم أن تسري الدميقراطية والتنمية والعدالة
والسالم جنبا إىل جنب.

لقد تكلم وفد بلدنا يف مناسبات عدة يف هذه القاعة
بشأن اجلانب األول .ومن مث ،فإن مواقفنا بشأن شىت القضايا
املحددة ،مثل احلالة يف سوريا والصراع بني إسرائيل والسلطة
الفلسطينية واألوضاع يف لبنان واليمن ،وكذلك ما يسمى
بالربيع العريب ،معروفة جيدا .وقد أعربنا أيضا عن قلقنا إزاء
املخاطر الكامنة يف برامج التطوير النووي لبعض بلدان املنطقة،
ويرتبط درس إضايف آخر مبناقشتنا اليوم ،ويتعلق
مع ما تنطوي عليه من إمكانية االستخدام العسكري يف هناية باملجال الثاين الذي أشرت إليه .إننا نقدر الدور الذي تقوم
املطاف .والوكالة الدولية للطاقة الذرية هلا دور حاسم يف به املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .يف جزئنا من العامل،
القضاء على هذا اخلطر.
لدينا أكثر من  60عاما من اخلربة فيما خيص االستفادة من
ومن هذا املنطلق ،وعلى الرغم من التطورات املثرية للقلق مؤسسات التكامل يف أمريكا الوسطى إلقامة منطقة اقتصادية
يف األسابيع املاضية ،واليت ميكن أن تزيد من عدم استقرار حالة إقليمية ووضع األساس الحتاد سياسي .لذلك السبب ،أيدنا
الضعف املتأصلة ،فإننا نرحب عموما باجتاه التغيريات اجلارية التحالفات الواسعة على حنو متزايد ،اليت أقامها جملس األمن
يف الشرق األوسط ألهنا تنبع من القاعدة الشعبية للمجتمع مع الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،يف أفريقيا والشرق
وتسعى إىل حتقيق أهداف عاملية ميكن أن نتشاطرها مجيعا ،مثل األوسط .ونشيد حبضور أمني عام جامعة الدول العربية خالل
هذا االجتماع ،الذي يزداد دور الشراكة الذي يقوم به ،فيما
احلرية والعدالة والكرامة وزيادة رفاه اجلميع.
لقد شهدت منطقيت ،أمريكا الوسطى ،وبلدي ،غواتيماال ،خيص معاجلة حتديات الشرق األوسط أمهية .إننا نأمل يف أن
عمليات انتقالية هامة يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن يتعمق ذلك الدور ،ويتوسع يف املستقبل ،من دون التقليص
املاضي .وجعلت اتفاقات السالم يف غواتيماال املجتمع أكثر بأي حال من األحوال من االختصاص احلصري للمجلس.
دميقراطية وتساحما ،تحترم فيه حقوق اإلنسان ويتوفر املزيد دعما لتلك الشراكة ،ميكن للمجلس االعتماد على دعم
ُ
من الفرص للجميع ،وخيضع حلكم القانون .وحنن نناضل ،منذ غواتيماال.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
أكثر من  25عاما ،من أجل بلوغ هذه األهداف .وقد حققنا
إجنازات هامة جدا ولكن ال تزال هناك بعض الثغرات وأوجه السيد يانغ جييشي ،وزير خارجية مجهورية الصني الشعبية.
القصور .وحنن نعلم مدى صعوبة تعزيز التغيري ،لكننا سنستمر

1252211

21

S/PV.6841

السيد يانغ جيتشي (الصني) (تكلم بالصينية) :أنا سعيد
حلضور هذا االجتماع الرفيع املستوى ملجلس األمن بشأن
السالم واألمن يف الشرق األوسط .انه ألمر جيد أن نرى
السيد غيدو فيستريفيله ،رئيسا لالجتماع.
إن الشرق األوسط يشهد تغريات مل يسبق هلا مثيل .و األثر
السياسي واالقتصادي واالجتماعي لألزمة املالية العاملية على
تلك املنطقة بدأ يتكشف .وقد أظهرت شعوب تلك املنطقة،
رغبة قوية يف إدارة شؤوهنا بشكل مستقل والسعي إىل إحداث
التغيري .وتشهد بعض البلدان حالة من االضطراب ،يف حني أن
بلدانا أخرى قد دخلت مرحلة حرجة من االنتقال والتحول
السياسيني .وأصبحت مسائل البؤر الساخنة اإلقليمية أكثر
حدة ،وتزايدت الزناعات املحلية ،وكثفت القوات املتطرفة
واإلرهابية من جهودها التسللية .وتتشابك املسائل األمنية
التقليدية وغري التقليدية ،ومتارس تأثريا أكرب على املنطقة.
باختصار ،أصبحت احلالة يف الشرق األوسط أكثر تعقيدا
وهشاشة ،وجذبت اهتماما واسعا من جانب املجتمع الدويل.
ميثل السالم واالستقرار والتنمية يف الشرق األوسط التطلعات
املشتركة جلميع السكان يف املنطقة ،وختدم كل منها املصاحل
املشتركة للمجتمع الدويل بأسره .وينبغي أن تدير شعوب
املنطقة بشكل أساسي شؤون الشرق األوسط ،ويتعني أن تقرر
مستقبل ومصري منطقتها.
كما ينبغي للمجتمع الدويل أن حيترم تطلعات ونداءات
شعوب املنطقة من أجل التغيري والتنمية .ويتعني أن حيترم
اخلصائص الدينية والثقافية اليت متيز املنطقة ،ويصغي إىل
أصوات بلدان وشعوب املنطقة بشأن املسائل املتعلقة بالشرق
األوسط ،وحث األطراف املعنية على العمل من أجل إجياد
حلول مناسبة من خالل عمليات سياسية شاملة ،وإحداث
توازن سليم بني االستقرار واإلصالح والتنمية ،بغية حتقيق
السالم الدائم واالزدهار املشترك.
22

وتظل القضية الفلسطينية يف صميم احلالة يف الشرق
األوسط .نظرا للتغريات اجلذرية اليت يعرفها املشهد اإلقليمي،
ويتعني على املجتمع الدويل االعتراف بأمهية استئناف حمادثات
السالم بني فلسطني وإسرائيل ،والطابع املُلِ ّح لذلك .كما ينبغي
للمجتمع الدويل اختاذ موقف أكثر نشاطا وبناء بشكل أكرب،
لتعزيز حمادثات السالم ،وحث الفلسطينيني واإلسرائيليني على
حد سواء على اختاذ خطوات ملموسة إلزالة العقبات اليت
تعترض حمادثات السالم ،وإعادة بناء الثقة املتبادلة ،واستئناف
املفاوضات وإحراز تقدم ملموس يف وقت مبكر.
وينبغي إلسرائيل حتمل مسؤولية اختاذ اخلطوة األوىل .إن
الصني تدعم الشعب الفلسطيين فيما خيص إقامة دولة فلسطني
املستقلة املتمتعة بالسيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية،
وفق حدود عام  .1967كما أننا ندعم عضوية فلسطني يف
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى.
أما مسألة سوريا ،فإهنا ال تعين فحسب مستقبل ومصري
سوريا وشعبها ،بل أيضا جممل السلم واالستقرار يف الشرق
األوسط .وال تزال األزمة يف سوريا من دون حل ،واحلالة
مقلقة .أمام هذه احلالة املعقدة واخلطرية ،جيب على املجتمع
الدويل أن يؤمن بشكل أكرب بالسالم ،ويظل على الطريق
الصحيح فيما خيص السعي إلجياد حل سياسي .ويتعني علينا
دعم السيد األخضر اإلبراهيمي ،املمثل اخلاص املشترك لألمم
املتحدة وجامعة الدول العربية ،فيما خيص إجراء وساطة
حمايدة ،وحث مجيع األطراف يف سوريا على التنفيذ اجلدي
لقرارات جملس األمن ذات الصلة .وخطة السيد كويف عنان
املؤلفة من ست نقاط والبيان الصادر عن اجتماع وزراء
اخلارجية ملجموعة العمل من أجل سوريا (.)S/2012/522
كما جيب أن حنث أيضا الطرفني على وضع حد فوري للقتال
والعنف ومحاية املدنيني وهتيئة الظروف النتقال سياسي بقيادة
سورية.
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بوصف الصني عضوا دائما يف املجلس ،فقد أوفت
بالتزاماهتا بإخالص ،وتصرفت كقوة إجيابية فيما يتعلق بالسعي
إلجياد حل سياسي للمسألة .إن الصني على أهبة االستعداد
لالنضمام إىل بقية املجتمع الدويل يف حماولة دؤوبة حلل املشكلة
السورية بطريقة عادلة وسلمية ومناسبة.
للمسألة النووية اإليرانية تأثري كبري على تطور احلالة يف
الشرق األوسط .وتعارض الصني تطوير وامتالك أي بلد يف
الشرق األوسط لألسلحة النووية .يف الوقت نفسه ،نعتقد أنه
يتعني على املجتمع الدويل احترام حق بلد ما يف االستخدام
السلمي للطاقة النووية .وترى الصني أن احلوار والتعاون مها
السبيل الوحيد ملعاجلة املسألة النووية اإليرانية ،وأنه من غري
احلكمة اللجوء إىل القوة أو العقوبات من جانب واحد .وينبغي
لألطراف املعنية أن تثق بقوة يف احلل الدبلوماسي ،وتظل ملتزمة
به .يف الوقت نفسه ،ينبغي أن تظل مرنة وبراغماتية ،وتسعى
إلجياد أرضية مشتركة و جتاوز اخلالفات ،والعمل من أجل
إحراز تقدم يف وقت مبكر ،من خالل احلوار واملفاوضات،
وحتقيق حل شامل وطويل األجل ومناسب للمسألة النووية
اإليرانية مع مرور الوقت.

يف ظل الظروف الراهنة ،يكتسي تعزيز األمم املتحدة
وجامعة الدول العربية التصاالهتما وتعاوهنما ،وصوهنما
املشترك للسالم واالستقرار والتنمية يف الشرق األوسط ،أمهية
عملية وأمهية استراتيجية بعيدة املدى .وينبغي أن يقوم التعاون
األوثق بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على أغراض
ومبادئ امليثاق .وتشكل املبادئ املكرسة يف امليثاق ،مبا يف
ذلك املساواة يف السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للغري؛ القواعد األساسية اليت حتكم العالقات الدولية ومبادئ
توجيهية هامة ملعاجلة مسائل البؤر الساخنة.
عند تنفيذ التعاون ،ينبغي لألمم املتحدة وجامعة الدول
العربية استهداف دعم تلك املبادئ ،ومحاية املصاحل األساسية
وطويلة األجل لشعوب مجيع البلدان يف الشرق األوسط،
واحلفاظ على السالم واالستقرار يف املنطقة .وينبغي أن يركز
التعاون األوثق بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على
التسوية السلمية للمنازعات .لقد أثبت التاريخ مرارا وتكرارا
بأن تسوية املنازعات عرب هذه الوسائل السلمية ،مثل احلوار
والتفاوض ،يشكل السبيل الوحيد الصحيح والفعال لتحقيق
السالم الدائم.
وكمنظمة إقليمية ،فإن جلامعة الدول العربية دورًا فريدًا
ومهمًا يف تشجيع بلدان املنطقة على تسوية الزناعات من
خالل الوساطة واملفاوضات واملساعي احلميدة وغريها من
السبل السلمية .وينبغي لألمم املتحدة أن تشجع اجلامعة
العربية على االلتزام مبسار التسوية السلمية ،وبناء توافق اآلراء
وتنسيق جهود بلدان املنطقة بغية حتسني احلالة وحتقيق السالم
واالستقرار.

ولن يكون باإلمكان حتقيق السالم واالستقرار والتنمية،
يف الشرق األوسط ،من دون دعم ومساعدة املنظمات اإلقليمية
والدولية .وخيول ميثاق األمم املتحدة املسؤولية الرئيسية عن
السلم واألمن الدوليني إىل جملس األمن .يف الوقت ذاته ،شجع
مؤسسو املنظمة يف الفصل الثامن أيضا ،على التسوية السلمية
للمنازعات املحلية ،من خالل ترتيبات إقليمية .وجامعة
الدول العربية هي منظمة هامة متعددة األطراف يف الشرق
األوسط .وقد اضطلعت على مر السنني بدور نشط فيما
والتعاون الوثيق بني األمم املتحدة واجلامعة العربية
خيص الدفاع عن احلقوق واملصاحل املشروعة للشعوب العربية ،ينبغي أن يعتمد هنجًا كليًا .وهذا أمر بالغ األمهية .فأسباب
وتعزيز التضامن بني الدول العربية وتوطيد السالم واالستقرار االضطراب والزناع يف الشرق األوسط يتعلق معظمها بالرفاه
يف املنطقة وخارجها.
االقتصادي والعوامل اإلثنية والدينية .وعلى األمم املتحدة
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واجلامعة العربية أن توليا مزيدًا من االهتمام وتقدمًا دعمًا أكرب ممتنون أيضًا لألمني العام ،السيد بان كي -مون ،واألمني
للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة ،وأن تساعداها على العام جلامعة الدول العربية ،السيد نبيل العريب ،على إحاطتيهما
حتقيق التنمية لتحسني حياة الناس وتشجيع خمتلف املجموعات اإلعالميتني.
اإلثنية والديانات على إبداء التسامح املتبادل وحتقيق املصاحلة
يأيت اجتماع اليوم يف توقيت مهم ،حيث تشهد منطقة
والعيش يف وئام ،بغية إزالة التربة االقتصادية واالجتماعية الشرق األوسط تغريات تارخيية تدلل على رغبة وعزم جمتمعاهتا
اخلصبة لالضطراب والفكر املتطرف.
على تشكيل مصائرها .وقد متخضت عملية التحول تلك

إن الصني صديق وشريك حقيقي للبلدان والشعوب
العربية .وحنن نؤيدها بقوة ونساعدها على النهوض بقضيتها
العادلة .وفيما يتعلق بقضايا السالم واألمن يف الشرق األوسط،
ما فتئت الصني تفي بالتزاماهتا بشكل بناء .وحنن نقف إىل
جانب السالم ونرفض احلرب؛ نقف إىل جانب املساواة
ونرفض سياسات القوة؛ نقف إىل جانب املبادئ ونرفض
اخلالفات؛ وحنن مع احلوار وضد املواجهة.
وإذ نأخذ املصاحل األساسية طويلة املدى للشعوب يف
الشرق األوسط بعني االعتبار ،تبذل الصني جهودها لتعزيز
السالم واالستقرار والتنمية يف املنطقة .وسوف تقوم الصني،
كعهدها دائمًا ،بدور بناء يف الوساطة وتسوية املشاكل
املحتدمة يف الشرق األوسط ،وستدعم األمم املتحدة وجملس
األمن يف مواصلة االضطالع بدور هام يف معاجلة قضايا الشرق
األوسط واملساعدة على وضع هذه املنطقة على طريق السالم
واالستقرار والرخاء االقتصادي والتقدم االجتماعي يف أقرب
وقت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
حمرم أوغلو مامادياروف ،وزير اخلارجية يف
السيد إملار ّ
مجهورية أذربيجان.
السيد مامادياروف (أذربيجان) (تكلم باإلنكليزية) :يف
البداية ،أود أن أنضم إىل اآلخرين يف هتنئة أملانيا على رئاستها
الناجحة ملجلس األمن هلذا الشهر ،وأشكركم ،سيدي الرئيس،
على عقد هذا االجتماع بشأن موضوع بالغ األمهية .وحنن
24

عن توجهات مشجعة صوب كفالة احترام حقوق اإلنسان
وضمان الرفاه االقتصادي واالجتماعي للجميع .ويف نفس
الوقت ،مثة حاجة واضحة إلجراء حتليل متعمق لألسباب
اجلذرية والتداعيات املحتملة هلذه العملية املعقدة على هيكل
األمن اإلقليمي والعاملي .ويف حني أن االستجابة الدولية
للتطورات يف الشرق األوسط تتباين يف جوهرها ِ
وح ّدهتا ،فإن
الدور األساسي يف حتديد نوع املشاركة الدولية املالئمة أمر
من شأن املنظمات الدولية واإلقليمية ،وخاصة األمم املتحدة
وجامعة الدول العربية.
وينبغي أن نالحظ أنه ليس كل املنظمات اإلقليمية ميكنها
أن تتفاخر بقدرهتا وإرادهتا السياسية لفهم األسباب اجلذرية
للمشاكل األمنية واإلسهام يف تسويتها بشكل فعال .إال أن
جامعة الدول العربية أثبتت أهنا واحدة من املنظمات اإلقليمية
القادرة على االضطالع بدور ريادي يف النهوض بالسالم
واألمن واالستقرار يف املنطقة .ويف هذا الصدد ،يسعدنا أن
نالحظ أن التعاون القائم بني األمم املتحدة واجلامعة العربية
دافعه اهلدف املشترك املتمثل يف تعزيز السالم واألمن ومساعدة
دول املنطقة خالل تلك الفترة العصيبة من تارخيها .وكانت
مشاركة املنظمتني وحضورمها جمتمعتني أمرًا أساسيًا يف تنفيذ
مهام مهمة يف جماالت مثل منع نشوب الزناع وتسويته،
واالستجابة لألزمات وإدارهتا ،ومكافحة اإلرهاب واجلرمية
املنظمة.
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وإزاء خلفية من النقاط اهلشة اإلقليمية املواكبة لتحديات
التحوالت اليت تشهدها املنطقة ،فإن اإلبقاء على هذا احلضور
الكبري واملشاركة النشطة القائمة من جانب األمم املتحدة
وجامعة الدول العربية يكتسيان أمهية متزايدة .ولذلك ،فإن
التعاون التعاضدي املتبادل بني األمم املتحدة واجلامعة العربية
أصبح مسألة أساسية لصون السالم واألمن يف املنطقة ووضع
استراتيجيات سليمة ملساعدة الدول يف مرحلة االنتقال.

خطوات شجاعة صوب حتقيق نتائج ملموسة يف عملية السالم
يف الشرق األوسط .والتوصل إىل تسوية شاملة وعادلة ودائمة
أمر طال انتظاره هلذا الزناع الذي يقوض أمن واستقرار ورفاه
املنطقة برمتها ،وتتجاوز تداعياته احلدود اإلقليمية .ونرى من
األمور األساسية أن يتعاون جملس األمن وجامعة الدول العربية
بشأن هذه املسألة ذات األمهية الكبرية بالنسبة لنا مجيعًا.
ومرة أخرى ،ال يسعنا إال أن نعرب عن عميق قلقنا
إزاء التصعيد األخري الذي أثاره التطاول على اإلسالم .وحنن
ندين بقوة كل إساءة لألديان .ويف نفس الوقت ،ال ميكن
تربير االعتداءات على املدنيني ،وخاصة العاملني يف السلك
الدبلوماسي ،أيًا كانت الظروف.

ودور اجلامعة العربية باعتبارها عليمة ببواطن األمور يف
املنطقة ،أمر يكتسي قيمة خاصة من حيث تسليط الضوء
على اخلصائص اإلقليمية يف السياق العاملي من خالل التفاعل
مع األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وحضورها امليداين.
وينبغي لألمم املتحدة واجلامعة العربية مواصلة بلورة جهودمها
وبالرغم من كل التحديات والصعاب ،نعتقد أنه ال ميكن
من أجل حتقيق أفضل النتائج لصاحل دول املنطقة وشعوهبا.
التخلي أبدًا عن السعي من أجل السالم والتقدم يف الشرق
ويف هذا الصدد ،نثين على تعيني املمثل اخلاص املشترك األوسط ،وأن جهود شعوبه من أجل بناء دول مستقرة وآمنة
لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية املعين بسوريا كخطوة ودميقراطية ستظل حتظى بدعم املجتمع الدويل .ويف هذا
هامة إىل األمام يف التعاون بني املنظمتني ،ونؤكد مرة أخرى الصدد ،فإننا على يقني بأن استمرار مشاركة األمم املتحدة
واجلامعة العربية معًا ،والتعاون املعزز بينهما ،اتساقًا مع الفصل
دعمنا الكامل جلهوده.
والبد لألسرة الدولية أن تظل متسقة يف جهودها لتيسري الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،سيسهم بشكل فعال يف حتقيق
إجياد حلول لألزمات والزناعات اإلقليمية على أساس معايري السالم واألمن يف املنطقة .وكعضو يف جملس األمن وبصفة
ومبادئ القانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة ،املراقب يف جامعة الدول العربية ،ستواصل أذربيجان بذل
كما يقضي بذلك ميثاق األمم املتحدة .وأذربيجان تدعم هذا جهودها لتحقيق تلك الغاية.

ختامًا ،أود أن أعرب عن كامل دعمنا ملشروع البيان
النهج بقوة فيما يتعلق بالعمل على حل الزناعات اليت طال
الرئاسي ملجلس األمن اليوم ،والذي يرمي إىل املساعدة على
أمدها يف أماكن خمتلفة من العامل.
ويف حني نسلم بالفرص التارخيية اليت أتاحتها موجات تطوير تعاون فعال بني املنظمتني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
االنتقال يف الشرق األوسط ،ينبغي لنا أال هنمل املشاكل األمنية
اليت طال بقاؤها .وحل هذه املشاكل بات مطلبًا أساسيًا من وليام هيغ ،وزير الدولة لشؤون اخلارجية والكومنولث يف
أجل صون السالم واالستقرار وحتقيق التنمية املستدامة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
املنطقة .وينبغي جلميع أصحاب املصلحة يف الشرق األوسط
اعتبار التطورات األخرية فرصة فريدة ودعوة ملحة الختاذ
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السيد هيغ (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :وأنا،
أيضًا ،أشكر األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام جلامعة
الدول العربية على بيانيهما ،وإنين ممنت لكم ،سيدي الرئيس،
القتراحكم عقد هذه املنااقشة بشأن السالم واألمن يف الشرق
األوسط.
خالل األشهر الـ  18املاضية ،اختذ الربيع العريب ،كما
اصطلحنا على تسميته ،مسارًا خمتلفًا يف كل بلد من بلدان
املنطقة .فالثورات كانت سريعة نسبيًا يف بعض البلدان .ففي
سوريا ،كما نعرف ،مازال العنف املروع يعصف بالبلد بعد
عام ونصف العام منذ بدأت االحتجاجات .ويف بلدان أخرى،
ميضي اإلصالح السلمي قدمًا .وحنن حنترم حق كل بلد من
بلدان املنطقة يف إجياد سبيله إىل اإلصالح ،انطالقًا من ثقافته
وتقاليده الفريدة ،إال أننا سنقف دائمًا إىل جانب إمياننا بعاملية
حقوق اإلنسان واحلرية اليت تكمن يف صميم الدميقراطية.
ويف الواقع ،فقد كان الدافع وراء ذلك التغيري التارخيي
سكان املنطقة أنفسهم ،يف سياق مطالبتهم مبزيد من احلرية
السياسية واالقتصادية ،بوصفها حقا مشروعا هلم .وقد أثبت
التاريخ أن احلكومات اليت تستمد شرعيتها من قبول الشعب
هلا تكون يف مركز أفضل لتحقيق السالم واألمن الدائمني.
وحيثما كان أساس العقد االجتماعي بني املواطنني والدولة
يقوم على الثقة واملساءلة ،فإن املجتمعات تكون أكثر قدرة
على حتقيق الرخاء .ويف املقابل فإن اعتماد ذلك العقد على
العنف واخلوف واحلرمان من احلقوق ،لن يسفر إال عن
نشوب الصراعات وانعدام األمن .ولذلك السبب فإن الربيع
العريب يشكل فرصة عظيمة لبناء السالم واألمن واالزدهار يف
املنطقة ،بل ويف العامل قاطبة.

جتسد يف تاريخ إنشاء هذه اهليئة نفسها .وعلى مدى األشهر
الـ  18املاضية ،أثبتت جامعة الدول العربية عزما ومثابرة يف
العمل على حتقيق األمن واالستقرار يف املنطقة .وأثين حبرارة
على القيادة الواضحة اليت أظهرهتا .فقد كانت حامسة يف
الدعوة إىل إنشاء منطقة حظر جوي يف ليبيا .وأخذت اجلامعة
زمام املبادرة أيضا يف االستجابة لألزمة السورية ،مبا يف ذلك
اجلهود الرامية إىل التوسط بني املعارضة السورية والنظام،
فضال عن ممارسة الضغط السياسي واالقتصادي والدبلوماسي
على النظام هبدف إهناء العنف.
ويشكل قرار تعيني املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة
وجامعة الدول العربية لسوريا مؤشرا واضحا على تنامي
التعاون اإلجيايب بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
ونؤيد بقوة العمل الذي يضطلع به السيد األخضر اإلبراهيمي،
ونبذل كل ما بوسعنا لدعم جهوده الرامية إىل حل األزمة يف
سوريا ،متاما كما أيدنا سلفه ،السيد كويف عنان .وأؤيد متاما
اجلهود املبذولة لتعزيز العالقة بني األمم املتحدة وجامعة الدول
العربية ،ونرحب بتعميق التعاون بني هاتني اهليئتني .فذلك أمر
هام ما دامت هناك حتديات ملحة حاليا ،تتشاطر فيها األمم
املتحدة وجامعة الدول العربية مسؤولية مشتركة.

وكلما ازدادت األزمة السورية عمقا كلما ازداد خطر
عدم االستقرار اإلقليمي ونشوب الصراع على النطاق اإلقليمي
األوسع .وإن معاجلة مثل هذه األزمات هي السبب عينه الذي
أنشئ من أجله جملس األمن .وعليه ،فإن فشل جملس األمن
يف اختاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق مبسؤولياته الواضحة
يف حالة سوريا إمنا هو أمر مثري للصدمة وال مربر له ،كما
قال السيد فابيوس يف وقت سابق .بل إن وفاة ما يزيد عن
وإىل جانب وجود هياكل وطنية شاملة ومفتوحة ،فإن  22000شخص منذ أن فشل املجلس يف املرة األوىل يف
السالم واألمن الدائمني يعتمدان أيضا على فعالية املؤسسات التوصل إىل اتفاق على قرار بشأن وقف العنف ،إمنا هي إدانة
الدولية واإلقليمية .وذلك درس تعلمناه حنن مبشقة كبرية ،وقد فظيعة له .وقد فات منذ مدة طويلة أوان نزول املجلس بثقله
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اجلماعي ملطالبة النظام السوري بإهناء العنف أو فرض عواقب جمال توفري ذلك الدعم للمنطقة .وشعوب املنطقة تستحق
ذلك الوعد وجيب علينا أال خنذهلا.
وخيمة إذا مل يفعل ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
وفيما يتعلق بعملية السالم يف الشرق األوسط ،فإنين
يف غاية القلق بسبب التطورات امليدانية اجلارية ،مبا يف ذلك السيدة ماريا أخنيال هولغني كويار ،وزيرة خارجية كولومبيا.
استمرار النشاط االستيطاين .وأدعو كال اجلانبني إىل جتنب
السيدة هولغني كويار (كولومبيا) (تكلمت باإلسبانية):
اخلطوات اليت تنتقص من فرص السالم واستئناف املحادثات أشارك األعضاء اآلخرين يف هتنئة أملانيا على تويل رئاسة
املباشرة .وقد كنا واضحني منذ فترة طويلة يف رأينا أن الدولة املجلس ،و هتنئتكم سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة.
الفلسطينية هدف مشروع ،وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي وأود أيضا أن أشكر األمني العام لألمم املتحدة ،واألمني العام
عرب التوصل إىل اتفاق شامل بني إسرائيل والفلسطينيني .ونود جلامعة الدول العربية على عرضيهما.
أن نرى حال هلذا الصراع يكفل للشعب الفلسطيين الدولة اليت
يكتسي عمل املنظمات اإلقليمية يف جمال البحث عن
هو حباجة إليها ويستحقها ،يف ذات الوقت الذي يكفل فيه
حلول للحاالت املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن أمهية
للشعب اإلسرائيلي األمن والسالم يف األجل الطويل .وبدون
بالغة .وندرك مجيعا العمل الذي اضطلعت به جامعة الدول
ذلك ،سيظل حتقيق السالم واألمن يف املنطقة بعيد املنال.
العربية يف حالة ليبيا ،وذلك الذي أداه جملس التعاون اخلليجي
ومن الالفت للنظر ما حتقق من إجنازات كبرية يف الشرق يف حالة اليمن .وال ريب أن املنظمات اإلقليمية هي األكثر
األوسط ومشال أفريقيا منذ بزوغ فجر الربيع العريب .ففي ليبيا معرفة باحلاالت يف مناطقها.
ومصر وتونس أدىل املواطنون بأصواهتم يف انتخابات حرة
وتواجه منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،وأفريقيا
للمرة األوىل منذ عقود من الزمان .وأمسكت شعوب املنطقة
جنوب الصحراء حتديات أمنية كبرية .ويتسم التعاون مع
نفسها بزمام املبادرة يف التغيري ومل يعد مبقدور أي أحد آخر
املنظمات اإلقليمية  -مثل جامعة الدول العربية ،واجلماعة
فرض رؤيته على املنطقة .ومع ذلك ،فإن هناك دورا حامسا
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،واالحتاد األفريقي وغريها -
يضطلع به املجتمع الدويل يف دعم اإلصالح السلمي .وتؤدي
بأمهية بالغة يف الوصول إىل حلول دائمة تعاجل أيضا شواغل
اململكة املتحدة ذلك الدور عرب شراكتنا العربية عن طريق
كل منطقة على حدة .وينبغي للمجلس أن يعمل على تعزيز
تقدمي الدعم الدبلوماسي والعملي من أجل تعزيز مشاركة
التعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية ،مع إعطاء األولوية
املواطنني يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا على
لالستراتيجيات اليت ترمي إىل منع نشوب الصراعات،
الصعيدين السياسي واالقتصادي .وجيب علينا أن نعمل معا
والوساطة وجهود املساعي احلميدة .واملنظمات اإلقليمية يف
لضمان محاية احلريات واحلقوق اليت حصلت عليها الشعوب
مركز متميز ،حبكم قدرهتا على الوصول ألصحاب املصلحة
بشق األنفس ،وأن حتظى الشعوب اليت ال تزال تكافح من أجل
الرئيسيني ،ومعرفتها وخربهتا االستثنائيتني باحلاالت املتنوعة
حقوقها املشروعة بدعمنا الالزم .فبذلك نرسي أسس السالم
اجلارية يف مناطقها .وهنا تكمن أمهية مشاركة هذه املنظمات
واألمن الدائمني يف املنطقة .وجيب علينا مواصلة العمل لضمان
بصفة الشركاء االستراتيجيني يف تنفيذ اإلجراءات اليت تتالءم
أن تكون األمم املتحدة مبثابة جسر للتعاون الدويل الفعال يف
مع خصائص واحتياجات كل حالة قيد النظر .ومع ذلك،
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فمن املهم ضمان االنسجام بني عمل جملس األمن واملنظمات
اإلقليمية.

واحلالة اإلنسانية مثرية للقلق ،كما ناقشنا قبل بضعة
أسابيع يف هذه القاعة ذاهتا .وحنن نتشاطر املخاوف بشأن
تدفق الالجئني إىل البلدان املجاورة .واليوم نود أن ننوه على
وجه اخلصوص ،باجلهود اليت تبذهلا تركيا ولبنان واألردن
والعراق ،اليت رحبت بدخول مئات اآلالف من الالجئني
السوريني يف األشهر األخرية .وعاىن الشعب السوري أيضا من
التشرد الداخلي وتدمري منازل أفراده وبنيتهم التحتية .وجيب
علينا أن نضاعف جهودنا إلجياد حل سياسي تفاوضي لتلك
األزمة اليت تزداد إحلاحا يوما بعد اآلخر.

وميكن  -بل جيب  -تعزيز التعاون بني جملس األمن
وجامعة الدول العربية يف سبيل مواجهة التحديات األمنية يف
الشرق األوسط .ويقدم تعيني السيد كويف عنان يف منصب
املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية
لسوريا قبل بضعة أشهر ،مث مؤخرا ،السيد األخضر اإلبراهيمي
يف املنصب ذاته أمثلة جيدة على ذلك التعاون.

وأغتنم هذه الفرصة لنكرر دعوتنا إىل مجيع األطراف
يف سوريا لوضع حد فوري الستخدام القوة والعنف .ونكرر
اإلعراب عن قلقنا إزاء التدهور املستمر حلالة حقوق اإلنسان.
وأدعو مجيع األطراف إىل احترام القانون اإلنساين الدويل.
ويف حني تقع املسؤولية الرئيسية عن كفالة احترام احلقوق
الفردية واحلريات األساسية للسكان ومحايتها  -مبا يف ذلك
احلق يف احلياة وحرية التعبري وحرية تشكيل اجلمعيات  -على
عاتق السلطات السورية ،فإنه جيب على مجيع األطراف املعنية
االمتثال لقواعد القانون اإلنساين الدويل.

وتتساءل الورقة املفاهيمية املعروضة علينا (،S/2012/686
املرفق) عن الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز التعاون بني األمم
املتحدة وجامعة الدول العربية على وجه اخلصوص .ومن
رأيي أن عقد اجتماعات التقييم على أساس سنوي ،من قبيل
تلك اليت تعقد اآلن بني جملس السالم واألمن التابع لالحتاد
األفريقي ،مبا يف ذلك احلوار بشأن منع نشوب الصراعات،
ميكن أن يكون مفيدا يف ذلك الصدد.

وأود مرة أخرى إدانة اهلجوم الذي حدث يف ليبيا على
القنصلية األمريكية يف بنغازي ،الذي أسفر عن وفاة السفري
كريستوفر ستيفزن وغريه من املسؤولني .وال ميكن لنا أن
وعلى الرغم من االضطرابات اليت تؤثر سلبا على املنطقة
نسمح للتطرف واإلرهاب بالنيل من حياة اإلنسان .وجيب
أن تعطى األولوية لقيم التسامح واحترام التنوع الثقايف والديين حاليًا ،فال مناص من أن يظل السعي إىل حل عادل وشامل
ودائم للصراع العريب اإلسرائيلي أولوية جلهود املجتمع الدويل
والسياسي واالقتصادي يف العالقات العاملية.
الرامية إىل حتقيق السالم يف مجيع أحناء املنطقة.
وأود أن أتناول احلالة يف سوريا .فاألزمة السورية تشكل
يف هذه احلالة ،كما يف غريها ،جيب أن نستفيد من امليزة
هتديدا للسالم يف الشرق األوسط ،وهي منطقة ال تزال تواجه
أوضاعا أمنية غري مستقرة على مدى أكثر من عام .وعليه ،حنن النسبية اليت تتمتع هبا جامعة الدول العربية للتغلب على العقبات
نأسف لعجز املجلس عن وقف العنف وإراقة الدماء وتيسري القائمة واستئناف املفاوضات الرامية إىل إنشاء دولة فلسطينية
الوصول إىل حل سلمي .وجيب علينا يف ذلك الصدد ،التنويه تعيش يف سالم مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف هبا
إىل أن املجلس مل يكن قادرا على التوصل إىل اتفاق للوفاء دوليا وعلى أساس اتفاق يضمن التعايش السلمي بني الدولتني.
لتحقيق ذلك اهلدف ،من الضروري هتيئة الظروف يف جماالت
باملسؤوليات املنوطة به من قبل الدول األعضاء.
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل لتعزيز الثقة املتجددة
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ودفع املفاوضات .وما برحت كولومبيا تدعم احلوار باعتباره األمم املتحدة .ذلك ليس خيارا ،بل ضرورة تعيد إىل األذهان
الطريق املفضي إىل السالم واالزدهار ،وستظل تعمل بإحلاح بيانًا سبق أن أدىل به األمني العام األسبق جلامعة الدول العربية،
السيد الشاذيل القلييب ،خالل لقاء بني املنظمتني ُعقد يف تونس
على تعزيز وجهة النظر تلك يف املجلس.
حنن نؤيد مشروع البيان الرئاسي بشأن التعاون الفعال يف عام .1983
“اجلامعة تواقة جدًا إىل تعزيز وتطوير العالقات
بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
القائمة يف مجيع املجاالت املتعلقة بصون السلم واألمن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
الدوليني ،وإىل التعاون بشىت الوسائل املمكنة يف تنفيذ
السيد إليوت أوهني ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
قرارات األمم املتحدة”.
جبمهورية توغو.
السيد أوهني (توغو) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
أود أن أثين على الرئاسة األملانية ملجلس األمن على تنظيم
هذه املناقشة الرفيعة املستوى بشأن الشرق األوسط يف سياق
التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف احلفاظ
على السلم واألمن الدوليني .وأشكر أيضا األمني العام لألمم
املتحدة واألمني العام جلامعة الدول العربية ك ً
ال على اإلحاطة
اليت قدمها عن احلالة يف الشرق األوسط .وأخريا ،أرحب
بزمالئي وزراء اخلارجية ،الذين يدل حضورهم على أمهية
املسألة املعروضة على املجلس.

إن ميزة جامعة الدول العربية ،املتمثلة يف قدرهتا على مجع
الدول معا للتصدي ملسائل تقع ضمن اختصاص جملس األمن،
تبني أن تعاوهنا مع األمم املتحدة ضروري وينبغي تعزيزه.
وقد اختذ ذلك التعاون أشكاال عديدة ،خاصة خالل األزمة
السورية ،حيث وجدت مبادرات اجلامعة العربية الدعم من
األمم املتحدة عمومًا ومن جملس األمن على وجه اخلصوص.
يقدم تعيني املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة
الدول العربية لسوريا يف شباط/فرباير ،وتعيني املمثل اخلاص
املشترك يف آب/أغسطس بعد استقالة املبعوث اخلاص املشترك،
الدليل على روح االستعداد وااللتزام لدى األمينني العامني
َ
للمنظمتني من أجل العمل معا وصوالً إىل حل لألزمة.

يعود التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
إىل عام  ،1950وهو يتسم بأمهية بالغة ،خاصة يف ظل ما
ينبغي جلامعة الدول العربية واألمم املتحدة أن يواصال
يواجهه املجتمع الدويل اآلن من شىت أنواع التهديدات ،مبا
يف ذلك الزناعات املسلحة ،واإلرهاب ،واألزمات اإلنسانية ،استكشاف السبل والوسائل الالزمة ملساعدة الشعب السوري
لوضع حد للمأساة اليت تسببت حىت اآلن يف حنو  30 000حالة
واألزمات املرتبطة بالتطرف ،وانتشار األسلحة النووية.
وفاة ويف نزوح مئات اآلالف من املشردين والالجئني .عالوة
مل تعد مثة من حاج ٍة إىل التدليل على أمهية مسامهات
على ذلك ،ينبغي أن يتجاوز ذلك التعاون األزمة السورية إىل
املنظمات اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني ،على
حاالت وصراعات أخرى يف املنطقة مل يكن جلامعة الدول
النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة .يف وقت تستدعي
العربية حضور واضح فيها .إن زيادة مشاركة اجلامعة يف
فيه الصراعات والتهديدات اخلطرية يف الشرق األوسط حشد
تسوية كل األزمات يف الشرق األوسط أمر مرغوب فيه ،ليس
املوارد املتاحة كافة ،فقد بات من املهم اليوم أكثر منه يف أي
فقط ألن ميثاق األمم املتحدة يدعو إىل ذلك ،ولكن أيضا ألن
تعزيز التعاون يف إطار الفصل الثامن من ميثاق
وقت مضى ُ
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اجلامعة تستطيع اقتراح حلول ممكنة تأخذ يف االعتبار الروابط
الثقافية ،والتارخيية واالجتماعية بني أطراف الصراعات.

من جهة أخرى .تعكس هذه املبادرات حاجة جامعة الدول
العربية واألمم املتحدة إىل تطوير شراكة واعدة من شأهنا أن
توفر احللول للتحديات والتحوالت اجلارية يف الشرق األوسط.
ميكن تطوير هذا التعاون بتعزيز اآلليات اليت ميكن أن تتمخض
عنها االجتماعات املنتظمة ،حيث يتسىن للمنظمتني تقييم
الشراكة بينهما واالتفاق على إجراءات مشتركة ملنع نشوب
الزناعات أو للبحث عن السبل والوسائل املالئمة للتوصل إىل
حلول دائمة لألزمات القائمة.

ولئن كان التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول
العربية مل حيقق حىت اآلن التوصل إىل حل لألزمة السورية ،فإنه
يظل ،بالرغم من ذلك ،يشكل إطارا للعمل املشترك والبحث
عن حلول ،إطارًا ميكن أن تتجلى من خالله فوائد ما تتحلى
به اجلهات الفاعلة املشاركة فيه من شجاع ٍة وعزمية .يعتقد
بلدي أن على املنظمتني أن تعمال أكثر على تضافر جهودمها
من هذا املنطلق ،يرى بلدي أن من املرغوب فيه إنشاء
من أجل التوصل إىل تسوية لتلك األزمة وغريها من حاالت
الصراع يف الشرق األوسط ،كما هو احلال يف اليمن ولبنان ،مكتب اتصال لألمم املتحدة لدى جامعة الدول العربية ،على
غرار املكتب املوجود لدى االحتاد األفريقي ،ألنه ميكن أن
والقضية العنيدة يف فلسطني.
فيما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،يود وفد يساعد بالتأكيد على تعزيز تبادل املعلومات وتسهيل اللقاءات
بلدي مرة أخرى أن يعرب عن ترحيبه مببادرة السالم العربية الثنائية .املشاورات بني األمانة العامة للجامعة الدول العربية
جملس
لتسوية الصراع .فمن شأن تنفيذ تلك اخلطة أن يؤدي إىل واألمم املتحدة ينبغي أن تشمل ،على وجه اخلصوصَ ،
هتدئة التوترات يف املنطقة .ويف ذلك السياق ،حنث مجيع األمن بغية تعميق التبادالت بشأن مجيع املسائل املتعلقة بصون
األطراف املعنية على العمل من أجل تنفيذها بصورة متناسقة .السلم واألمن الدوليني ،السيما يف منطقة الشرق األوسط.
وتأمل توغو بشدة أن حيدد هذا االجتماع سبل تعزيز
التعاون بني جملس األمن وجامعة الدول العربية هبدف ضمان
اختاذ إجراءات فعالة لتسوية الزناعات يف املنطقة .ويأمل بلدي
أن يرى جامعة الدول العربية وهي تصبح منظمة تعمل من
أجل السالم بالتعاون الوثيق مع جملس األمن.

وينبغي تعزيز التعاون بني اجلامعة واألمم املتحدة لضمان
االتساق الضروري بني املبادرات واإلجراءات اليت تتخذها
املنظمتان .ومما ال شك فيه أن ذلك يتطلب حتديث املعرفة يف
مجيع املجاالت ،خاصة تعزيز مناخ الثقة بني األطراف ،إذ ما
من بلد أو منظمة ميلك املقومات الالزمة إلخراج بلد أو منظمة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
من أزمته .شكل ذلك اهلدف أساس القرار )2012( 2033
بشأن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،ال سيما السيد راجنان ماثاي ،وزير الشؤون اخلارجية جبمهورية اهلند.
االحتاد األفريقي .نرحب باالجتماع الذي عقدته املنظمتان يف
السيد ماثاي (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بأن أنضم
متوز/يوليه يف فيينا ،حيث اتفقا على تعزيز شراكتهما يف مجيع إىل اآلخرين يف هتنئتك ،يا سيدي الرئيس ،على ترؤسك هذا
املجاالت ،ال سيما فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط.
االجتماع الرفيع املستوى بشأن السالم واألمن يف غرب آسيا
وباملثل ،فإننا نرحب باالتصال املباشر بني األمينني العامني ومشال أفريقيا .كما أو ّد أن أشكر األمني العام وأمني عام
للمنظمتني ،من جهة ،وفيما بني املؤسسات املتخصصة التابعة جامعة الدول العربية على بيانيهما القيّمني.
جلامعة الدول العربية واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
30

1252211

S/PV.6841

ما برحت التطورات يف غرب آسيا ومشال أفريقيا تؤدي
دورا كبريا يف تشكيل تاريخ العامل منذ أقدم العصور .فهذه
املنطقة مهد األديان الرئيسية واحلضارات العظيمة .وقد كانت
هذه املنطقة ،بفضل عبقرية شعوهبا وموقعها االستراتيجي
ومواردها الطبيعية ،حمل اهتمام كبري على الصعيد الدويل.
وليس من الغريب لذلك أن يكون التحول التارخيي الذي
حدث يف عدة بلدان يف املنطقة منذ أواخر عام  2010مثار
اهتمام شديد للعامل بأسره.

ومن املهم التشديد هنا على أنه ينبغي أيضا جتنب
االنتقائية يف تعاون املجلس مع املنظمات اإلقليمية ،وال سيما
جامعة الدول العربية .فالتعاون مع منظمة إقليمية ال ينبغي أن
يأيت على حساب أخرى .وينبغي أن حيدد اهلدف املتمثل يف
التسوية السلمية للزناعات ما يتخذه املجلس من إجراءات.
وينبغي أن يوجه املجتمع الدويل أنشطة األمم املتحدة كافة،
مبا يف ذلك تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية .وينبغي أن تستعني
كل من األمم املتحدة واجلامعة جبميع أدوات الدبلوماسية
ملساعدة البلدان املعنية يف عملية االنتقال إىل األخذ بنظم
للحكم شاملة للجميع وتشاركية مع املحافظة على االستقرار
والتماسك االجتماعيني .وينبغي أن يشمل التعاون بينهما
مجيع املسائل ذات الصلة بالسالم واألمن الدوليني ،وخباصة
مكافحة اإلرهاب .وال بد من احترام مبادئ السيادة الوطنية
واالستقالل السياسي والوحدة والسالمة اإلقليمية .كما أن
من املهم مراعاة خصائص كل حالة على حدة.

وكان األمل بوجه عام يتمثل يف أن تكون هذه التحوالت
سلمية ،وأن تؤدي إىل نتائج شاملة للجميع ودميقراطية داخل
بلداهنا .وتقوم جامعة الدول العربية ،بوصفها أهم املنظمات
اإلقليمية ،وكانت سابقة يف وجودها على األمم املتحدة ،بدور
وتوجه مشاركة املجتمع
هام يف تتابع األحداث يف املنطقة ِّ
الدويل فيها .ويسلّم الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة
بأمهية املنظمات اإلقليمية ودورها يف األمور املرتبطة بصون
وإذا كان من قضية واحدة تقتضي االهتمام الفوري من
السالم واألمن الدوليني .ويوفر امليثاق كذلك إطارا عريضا
لتعاون جملس األمن مع هذه املنظمات اإلقليمية ،مع اإلشارة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على حد سواء ،فهي
بوضوح إىل أن املسؤولية الرئيسية عن صون السالم واألمن الزناع العريب اإلسرائيلي ،مبا فيه القضية اإلسرائيلية الفلسطينية.
وال ميكن إغفال تلك القضية يف أثناء تركيزنا على التطورات
الدوليني تقع على عاتق املجس ذاته.
وقد بدأ التعاون بني اجلامعة العربية واألمم املتحدة يف األخرية يف املنطقة .فال ميكن أن يوجد سالم دائم يف غرب
أوائل اخلمسينات من القرن املاضي .وتفيد كال املنظمتني من آسيا بدون تسوية عادلة وشاملة ،استنادا إىل حتقيق الشعب
التقاء رغبتيهما يف احلفاظ على السالم واألمن الدوليني ،رغم الفلسطيين حلقه غري القابل للتصرف يف أن يقيم دولة خاصة
وجود بعض اخلالفات أحيانا .وكان يف تعزيز الشراكات بني به وهلا حدود معترف هبا دوليا ،تعيش يف سالم وأمن جنبا إىل
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واجلامعة العربية على املستوى جنب مع إسرائيل .وحنن لذلك حنث كال من املجلس واجلامعة
املؤسسي يف ميادين التنمية البشرية وبناء القدرات ومتكني العربية على تيسري استئناف عملية السالم يف الشرق األوسط
املرأة والشباب نفع كبري للمنطقة .وينبغي املضي يف تعزيز هذا بأسرع ما ميكن.
وتؤدي جامعة الدول العربية دورا هاما يف حل األزمة
التعاون القائم اآلن ملساعدة بلدان املنطقة على تلبية طموحات
شعوهبا يف أن يكون هلا دور أكرب يف تشكيل مصريها .وتقف السورية .ونعرب عن تأييدنا الكامل للتسوية السلمية للزناع
من خالل عملية سياسية شاملة ميسك بزمامها السوريون،
اهلند على أهبة االستعداد ألداء دورها يف هذا الصدد.
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وتقوم على الرفض الصارم ألي تدخل عسكري .وحنث مجيع مشترك ،ومن بعده ممثل خاص مشترك ،معين بسوريا مثال
األطراف ،سوري ًة وأجنبية ،على التعاون بنية حسنة مع املمثل على التعاضد الذي ينبثق عن تعددية األطراف.
اخلاص املشترك ،السيد األخضر اإلبراهيمي ،حىت يتسىن تسوية
ومير العامل العريب حاليا بفترة من عدم اليقني ومن
األزمة السورية دون مزيد من سفك الدماء.
اإلصالح .وباكستان ،بوصفها بلدا ُولد نتيجة لصراع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :اآلن أدعو السيد جليل دميقراطي ،وبوصفها دميقراطية فاعلة ونابضة ،تدعم اآلمال
عباس جيالين ،وزير خارجية مجهورية باكستان اإلسالمية ،املشروعة للشعوب دعما كامال .غري أن قرار التغيري جيب أن
مير من خالل الوسائل السلمية ،وينبغي أن يتوىل قيادته وميسك
إىل اإلدالء ببيانه.
السيد جيالين (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف بزمامه السكان أنفسهم .وقد عارضت باكستان دوما من
مستهل كلميت أن أشكر أملانيا على دعوهتا لعقد مناقشات حيث املبدأ أي تدخل خارجي أو استخدام للقوة أو عنف.
اليوم بشأن مسألة قريبة إىل قلوبنا وبند بالغ األمهية مدرج وحنن نرى باملثل أن التدابري القسرية تؤدي إىل تصلّب املواقف
على جدول أعمال جملس األمن منذ أمد بعيد .وأشكر األمني ونادرا ما تتسم بالفعالية .فاحلوار واملشاركة مها جوهر تعددية
العام على إحاطته اإلعالمية ،وأرحب بالوزراء املوقرين الذين األطراف ،الذي ينبغي املحافظة عليه.
حيضرون مناقشات اليوم .كما نرحب باألمني العام جلامعة
الدول العربية ،السيد نبيل العريب ،يف جملس األمن للمرة الثالثة
خالل أشهر قليلة ،ويف ذلك بادرة على زيادة التنسيق بني
األمم املتحدة وجامعة الدول العربية.

ومن املهم التأكيد جمددا على أن عصر جتديد اهلمم،
تلطفا بالربيع العريب ،ال ينبغي أن
الذي كثريا ما يسمى ُّ
يتجاوز شعب فلسطني .فقد عاىن سكاهنا حتت نري االضطهاد
والطغيان واالحتالل غري املشروع أطول مما ينبغي .وال بد
تلم رياح الربيع الرقيقة باألرض الفلسطينية وغريها
من أن ّ
من األراضي املحتلة كذلك .وجيب أال يبقى جملس األمن
صامتا يف وجه حتدي إسرائيل املستمر إلرادة املجتمع الدويل
اجلماعية ،وسياستها االستيطانية غري املشروعة ،ومعاقبتها
اجلماعية للفلسطينيني مبواصلة حصارها لغزة ،الذي دخل اآلن
عامه السادس.

إن للروابط بني باكستان والعامل العريب جذورا تارخيية
وثقافية ودينية عميقة ومستمرة .ونعترب سالم العامل العريب
وتقدمه مرادفني لسالمنا وتقدمنا .وتؤيد باكستان التعاون بني
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف خمتلف املجاالت ،ومنها
صون السالم واألمن وتقدمي املساعدات اإلنسانية والتنمية
وحقوق اإلنسان .وترى باكستان أن املنظمات اإلقليمية
وهنيب جبامعة الدول العربية أن تستمر يف القيام بدورها
بوسعها أن تؤدي دورا هاما يف التسوية السلمية للمنازعات.
فهي يف وضع يتيح هلا بشكل أفضل من غريها أن تفهم حقائق البالغ األمهية الذي ال جدال فيه من أجل توجيه اهتمام العامل
وتعقيدات احلالة على أرض الواقع ،وأن تضيف بالتايل دورا إىل هذه النماذج من الظلم التارخيي والعمل على التوصل إىل
تسوية عادلة .وجيب أن يقدم جملس األمن دعمه الكامل لتلك
ومنظورا مكملني لألمم املتحدة.
وتكمن روح تعددية األطراف يف بناء اجلسور وإجياد اجلهود .ولدينا اعتقاد راسخ بأنه ما مل تتم تسوية القضية
أرضية مشتركة وجتميع املوارد .ويف تعيني مبعوث خاص الرئيسية وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة ومبادرة
السالم العربية ،الرامية إىل إعادة قيام دولة فلسطني املستقلة
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اليت متلك مقومات البقاء على أساس حدود ما قبل عام
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
 ،1967وعاصمتها القدس الشريف ،فلن تكون أي خطة الربتغال.
للسالم الشامل ممكنة.
السيد مورايس كابرال (الربتغال) (تكلم باإلنكليزية):

وقد عكفت األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على
إقامة روابط مؤسسية بينهما خالل السنوات القليلة املاضية.
ويف حضور األمني العام نبيل العريب هنا اليوم ما يثبت ذلك.
وعالوة على جمال السالم واألمن ،يوجد أيضا تعاون يف
ميادين أخرى ،تتراوح بني مكافحة اإلرهاب وبني احلد من
خماطر الكوارث والقضايا اإلنسانية .ونرجو أن تواصل األمم
املتحدة واجلامعة اإلضافة إىل هذه الروابط .فزيادة التعاون
والتنسيق بينهما هي يف صاحل كلتا املنظمتني .وحيدونا األمل
يف أن تؤدي صور التآزر هذه إىل التسوية السلمية للزناعات
يف هذه املنطقة ،وخاصة املتعلقة حبصول شعب فلسطني على
حقه غري القابل للتصرف يف تقرير املصري.

شكرا لكم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه اجللسة الرفيعة
املستوى حول مسألة هامة كهذه ،وأود أن أشكركم شخصيًا
على رئاستها .وأشكر أيضا ك ً
ال من السيد بان كي  -مون
والسيد نبيل العريب على مسامهاهتما القيّمة جدًا يف املناقشة
اجلارية اليوم.

إن هذه األوقات هي بالتأكيد أوقات صعبة يف الشرق
األوسط ،حيث تتصدر من جديد املشاعر القوية واملظامل
العميقة اجلذور مع ما ختلّفه من عواقب مأساوية .ولقد شعرنا
حبزن عميق لوفاة السفري ستيفزن وزمالئه يف بنغازي ،ومرة
أخرى نود أن نتقدم بتعازينا الصادقة اىل أسرهم والشعب
األمريكي .ليس هناك متامًا أي مربر ملثل هذه األفعال من
وتعرب باكستان عن إدانتها الشديدة ملا جرى يف اآلونة العنف أو اهلجمات ضد البعثات الدبلوماسية .جيب شجبها
األخرية من إصدار فيديو تشهريي ونشر رسوم كاريكاتريية وإدانتها على حنو قاطع .وهي أيضا هجمات ضد كل واحد
مسيئة يف الصحف .ونؤيد إعالن األمني العام أن هذه األعمال منا والقيم املنصوص عليها يف امليثاق.
ال معىن هلا وشائنة.
ولقد حان الوقت اآلن لضبط النفس والتأمل الرصني

وهذه يف الواقع أمثلة بغيضة عن التحريض على الكراهية
والتمييز ضد املسلمني حبجة حرية التعبري والرأي .وكما
شهدنا ،إن رد الفعل العاملي على هذه األعمال وما ينجم
عنها من عواقب يؤثر تأثريًا قويًا على السلم واألمن الدوليني.
لذلك ،جيب على املجتمع الدويل أن يقيّم هذه األفعال الذميمة
ويتخذ إجراءات متضافرة لطرح وتنفيذ التدابري املناسبة ،مبا يف
ذلك التشريعات ،ضد هذه األعمال على مجيع املستويات وفقا
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان .وهناك حاجة واضحة لتعزيز
احلوار والتعاون بني مجيع األديان والثقافات واحلضارات بغية
توطيد الوئام والتعايش السلمي.
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من اجلميع .واملؤكد أن الناس يف مشال أفريقيا مل يقاتلوا
مبنتهى الشجاعة من اجل إعمال حقوقهم األساسية ومن مث
ملجرد أن تتعرض أحالمهم وتطلعاهتم املشروعة للخطف على
أيدي قلة من االشخاص .كذلك ،إن تشويه االديان يف سبيل
تأجيج الكراهية والنهوض جبداول أعمال املتطرفني الضيقة
جيب ادانته بشدة .ومن املحتم أن نعمل كلنا بشكل مجاعي
ملواجهة مثل هذه القوى اهل ّدامة .وكما قال الرئيس أوباما
أمس“ ،إن العنف والتعصب ال مكان هلما بني أممنا املتحدة”
(أنظر  .)A/67/PV.6والتنوع أمر يستحق أن يُحتفى به ،ال أن
يكون موضع خشية.
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والتحديات اليت جتابه العامل اليوم تتطلب مواجهات
مشتركة .وهبذا املعىن ،نعتقد أن جملس األمن ميكنه وينبغي
له أن يعزز دوره وفعاليته بوصفه اهليئة الرئيسية املسؤولة عن
صون السلم واألمن الدوليني عن طريق إقامة شراكات تكميلية
قوية مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،كما كان احلال
يف ليبيا وسوريا واليمن.
وهناك فرص وافرة لزيادة التعاون بني جملس األمن وجامعة
الدول العربية ،سواء كان ذلك يف جمال الدبلوماسية الوقائية،
أو الوساطة ،أو االستجابة السريعة ،أو حل الصراعات ،أو يف
إطار الفصل السابع من امليثاق.
وجيب أيضا أن تبين األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
على اإلجنازات املشتركة .هذا هو احلال يف ليبيا ،حيث ميكنهما
أن يؤديا دورًا حامسا ،إىل جانب االحتاد األفريقي واالحتاد
األورويب ،بغية دعم الليبيني يف طريقهم إىل الدميقراطية،
واملصاحلة ،والسالم ،والرخاء .هذه هي احلال أيضا يف اليمن.
وكما قال األمني العام ،إن التعاون بني املنظمتني جيب أالّ
يقتصر على املسائل السياسية أو االزمات القائمة اليوم،
ولكن أن ينتقل إىل جماالت أخرى ،سواء كانت اقتصادية أو
اجتماعية أو إنسانية يف طبيعتها.

ففي سوريا ،إن عدد الوفيات يتواصل ازديادًا .واحلالة
اإلنسانية املأساوية تزداد سوءا ،واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنسان متضي قدما دون هوادة يوما بعد يوم على حنو واسع
ومنهجي .وحنن نناشد مجيع أطراف الصراع التقيد الصارم
مببادئ القانون اإلنساين الدويل واحترام حقوق اإلنسان.
وقد كان باإلمكان تفادي هذه املأساة اإلنسانية الرهيبة لو مل
تتص َد احلكومة السورية للتطلعات املشروعة للشعب السوري
باستعمال القوة الغامشة ورفض مجيع املحاوالت الرامية إىل
تعزيز حل سياسي سلمي.
وزيادة عسكرة الصراع ال يستتبعها إالّ املزيد من املعاناة
البشرية وهتديد سالمة سوريا نفسها وزعزعة استقرار البلدان
املجاورة .ال يوجد بديل من التوصل إىل حل سياسي يليب
التطلعات املشروعة للشعب السوري ،مما يسمح بعملية انتقالية
سلمية ودميقراطية.

وتعيني السيد األخضر اإلبراهيمي ممثال خاصا مشتركا
لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،متاما كتعيني السيد كويف
عنان سابقا ،يربز التعاون بني منظمتينا .فالسيد اإلبراهيمي
ميكنه أن يعتمد على دعمنا الكامل .ومع ذلك ،إن فرص
جناحه سوف تعتمد إىل حد كبري على الدعم الذي يتلقاه من
إن الشرق األوسط يواجه أخطارًا متجددة ،حيث جملس األمن وجامعة الدول العربية ،كما أكد السيد العريب
يستعر الصراع الدموي يف سوريا ،وال تزال عملية السالم عن حق.
وجيب أن نعمل معًا على إقناع األطراف وأصحاب
يف الشرق األوسط يف حالة مجود طال أمدها .وكال هذين
الصراعني يشكالن هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني املصلحة باعتبار تعيينه فرصتهم إلعادة التفكري يف خياراهتم،
وجيب تسويتهما على وجه السرعة .ولكل من جملس األمن ووضع حد للعنف واالخنراط جديا يف مرحلة انتقالية سياسية
وجامعة الدول العربية مسؤوليات حمددة يف هذا السياق ،وال شاملة بقيادة سوريا .وحتقيقا هلذه الغاية ،يتعني على املجلس
ميكنهما التخلي عنها .وهناك حاجة ملحة اىل جتديد جهودمها أن ميارس الضغط بشكل متحد ومستدام وفعال على مجيع
والعمل معا بغرض التوصل إىل سالم شامل وعادل ودائم يف اجلهات ،وعلى السلطات السورية بوجه اخلصوص ،يف ضوء
مسؤولياهتا الرئيسية.
املنطقة بأسرها.
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والتطورات احلاصلة يف العامل العريب جتعل التسوية النهائية
للصراع العريب  -اإلسرائيلي ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وهذه التسوية ،مع ذلك ،ستظل بعيدة املنال ما دامت قضية
فلسطني ،اليت هي جوهر الصراع العريب-اإلسرائيلي ،دون
حل.

املآزق االقتصادية واملالية اليت تواجه السلطة الفلسطينية حاليا.
ومع ذلك ،جيب أالّ نشيح ببصرنا عن حقيقة أن املشكلة ما
زالت سياسية ،وهي بالتحديد استمرار االحتالل الذي يعيق
تطوير االقتصاد الفلسطيين املستدام ،مما جيرب الفلسطينيني على
االعتماد على اجلهات املاحنة.

إننا نتفهم متاما خماوف إسرائيل األمنية املشروعة ،كما
ويف أيلول/سبتمرب  ،2011ق ّدم الرئيس عباس الطلب
الفلسطيين لالنضمام اىل عضوية األمم املتحدة ،ووضعت نتفهم أن فلسطني املستقلة ليست حقا غري قابل للتصرف
املجموعة الرباعية إطار عمل الستئناف املفاوضات املباشرة ،فحسب ،بل أيضا مسألة عدالة أساسية للشعب الفلسطيين.
وإطارا زمنيًا لالنتهاء منها .وبعد مضي سنة واحدة ،مل تشارك
ويف اخلتام ،هناك العديد من املسائل اليت ميكن وينبغي
األطراف بعد يف مناقشة جمدية حول املسائل اجلوهرية .ونتيجة ألجلها زيادة تعميق التعاون الوثيق بني األمم املتحدة وجامعة
لذلك ،فإن احتمال إقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة الدول العربية .وال شك أن هذا سيكون يف مصلحة السالم
يبتعد بسرعة .ومن الواضح أن الصكوك واالدوات اليت واألمن الدوليني ،وكذلك االستقرار واالزدهار يف منطقة
اعتمدنا عليها حىت اآلن مل تنجح ،وهي حباجة إىل اعادة نظر واسعة ال تزال غري مستقرة.
أو استبدال أو تكيّف.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بعد إجراء مشاورات بني
إن تكثيف اسرائيل لألنشطة االستيطانية غري القانونية أعضاء املجلس ،أذن يل أن أديل بالبيان التايل نيابة عنهم:
يبدد جدًا إمكانية احلل القائم على دولتني ،كما أكد الوزير
“يؤكد جملس األمن جمددًا مسؤوليته الرئيسية عن
ِّ
فابيوس عن حق ،ويقوض الثقة ويضعف األصوات املعتدلة.
صون السالم واألمن الدوليني.
ويف الوقت نفسه ،بقي العنف الذي ميارسه املستوطنون قائمًا
شدد جملس األمن على أن التعاون مع
دون هوادة ،وازداد ختريب أماكن العبادة .وحنن نناشد
“ويُ ِّ
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف املسائل املتعلقة
إسرائيل مرة أخرى وقف توسيع املستوطنات والتصرف حبزم
بصون السالم واألمن ،ومبا يتسق مع أحكام الفصل
ضد مرتكيب أعمال العنف هذه.
يعزز األمن اجلماعي.
الثامن من امليثاق ،ميكن أن ِّ
وجيب أن جيدد جملس األمن وجامعة الدول العربية اجلهود
هبدف استئناف املحادثات املباشرة املجدية بسرعة على أساس
قرارات جملس األمن ذات الصلة ،والبارامترات اليت حتظى
بتأييد دويل ،ومبادرة السالم العربية .ولكي تنجح املفاوضات
املباشرة ،جيب أن تنشئ أيضا إطارا زمنيا سياسيا واضحا وذا
مصداقية.

“ويشري جملس األمن إىل مجيع قراراته السابقة
شدد على أمهية إقامة شراكات
وبيانات رئيسه اليت تُ ِّ
فعالة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،وفقًا مليثاق
ّ
األمم املتحدة والنظم األساسية ذات الصلة للمنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية.

ويف اآلونة القريبة جدا ،جيب أن نكفل عدم عكس
اإلجنازات اليت حتققت يف جمال بناء الدولة الفلسطينية بسبب

“ويعرب جملس األمن عن تقديره لإلحاطتني
اإلعالميتني اللتني قدمهما األمني العام لألمم املتحدة،
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بان كي  -مون ،واألمني العام جلامعة الدول العربية،
نبيل العريب.

السالم على الدوليني ،مبا يف ذلك َعبْر املسامهة بقوات
يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.

“وينوه جملس األمن باجلهود اليت تبذهلا جامعة
ِّ
الدول العربية لإلسهام يف املساعي اجلماعية الرامية
ال
إىل تسوية الزناعات يف الشرق األوسط سلميًا ،فض ً
للتحوالت اليت تشهدها
عن تعزيز االستجابات الدولية ُّ
القوي
ويشجعها ،مؤكدًا من جديد التزامه
املنطقة،
ّ
ِّ
بسيادة دول املنطقة واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها
اإلقليمية ،ومبقاصد امليثاق ومبادئه.

“ويُحيط جملس األمن علمًا باالجتماع العام بشأن
التعاون بني أمانتَي األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
واملنظمات املتخصصة التابعة هلما ،الذي ُعقد يف فيينا
من  10إىل  12متوز/يوليه .2012

“ويرحب جملس األمن بتكثيف التعاون بني األمم
ِّ
التحوالت
املتحدة وجامعة الدول العربية يف أعقاب هذه ُّ
جتسد التطلُّعات املشروعة جلميع شعوب املنطقة
اليت ِّ
إىل احلرية واملشاركة السياسية والرفاه االقتصادي
تعددي.
واالجتماعي يف جمتمع ُّ
“ويؤكد جملس األمن التزامه بسالم عادل ودائم
ِّ
حل شامل
وشامل يف الشرق األوسط ،وبالسعي إىل ٍّ
يؤكد ُمجددًا أمهية
للزناع العريب  -اإلسرائيلي ،كما ِّ
مبادرة السالم العربية .ويشري جملس األمن أيضًا إىل
قراراته السابقة ذات الصلة.
قراريه 2042
“وإذ يشري جملس األمن ،إىل َ
يرحب بتعيني املمثل
( )2012و ِّ ،)2012(2043
املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية
اخلاص
َ
هامة إىل األمام يف التعاون بني
لسوريا ،باعتباره خطوة ّ
كلتا املنظمتَني ،ويُعرِب عن دعمه جلهود املمثل اخلاص
يف مواصلة املساعي احلميدة لألمني العام يف هذا الصدد.
“ويُثين جملس األمن على الدول األعضاء يف جامعة
املستمر حبفظ السالم وبناء
الدول العربية على التزامها
ّ
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“وينوه جملس األمن بالعزم الذي أعرب عنه ممثلو
ِّ
املنظمتني على التعاون َعبْر جدول أعمال موسع يشمل
مشتركة
الشواغل املتبا َدلة ،وذلك بصياغة استجابات َ
كافية ملجاهبة األزمات اإلنسانية عند االقتضاء ،وبتعزيز
حقوق اإلنسان ،وحرية التعبري ،واألمن الغذائي،
ومحاية البيئة ،ومكافحة اإلرهاب واالجتار غري املشروع
باملخدرات واألسلحة ،مع التأكيد على ضرورة ضمان
أن مجيع جهو ًد األمم املتحدة الستعادة السالم واألمن،
وتعززها.
حتترم أيضًا سيادة القانون ِّ
الصادرين
“ويشري جملس األمن إىل بيانَيه الصحفيني
َ
يف  12و  14أيلول/سبتمرب بشأن االعتداءات األخرية
ويؤكد
على املوظفني الدبلوماسيني واملباين الدبلوماسيةِّ ،
بغض النظر عن
جمددًا أ ّن هذه األعمال غري مربرةِّ ،
دوافعها ،أينما ارتُ ِكبت وأيًا كان ِ
ويشدد
مرتكبوها.
ِّ
التنوع الديين والثقايف،
جملس األمن على أمهية احترام ُّ
ويؤكد جملس األمن على
وتفهمه يف مجيع أحناء العاملِّ .
ُّ
املشترك من جانب األمم املتحدة وجامعة الدول
االلتزام َ
العربية معًا ،بالتشجيع على دعم حوار عاملي لتعزيز
التسامح والسالم ،ويدعو إىل تعزيز التعاون يف ضوء
األحداث األخرية ،لتحفيز تفاهم أفضل بني البلدان
والثقافات واحلضارات.
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“ويُ ِق ُّر جملس األمن بأمهية تعزيز التعاون بشأن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
بناء القدرات مع جامعة الدول العربية يف صون السالم العريب.
واألمن الدوليني.
السيد العريب (تكلم باإلنكليزية) :أو ّد أن أشكركم جزيل
“ويعرِب جملس األمن عن تصميمه على اختاذ الشكر على مبادرة أملانيا املتميٍِّزة بالدعوة إىل هذا االجتماع.
فعالة للمزيد من تعزيز التعاون بني األمم
خطوات ّ
لقد استمعنا يف هذه اجللسة إىل بيانات بالغة األمهية،
املتحدة وجامعة الدول العربية ،وفقًا للفصل الثامن من أدىل هبا أعضاء جملس األمن الـ  .15وآمل أن ينظر األعضاء
امليثاق.
العامة اليت ميكن
يف املسائل األساسية ،ال يف جمرد البيانات ّ
املهم أن حناول الوصول إىل
قدم أن نسمعها يف ّ
“ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يُ ِّ
كل مكان .ومن ّ
عند االقتضاء تقريرًا عن ُسبُل تعزيز العالقات املؤسسية جوهر املشاكل ونرى كيف ميكننا حلّها.
والتعاون بني املنظمتني”.
ويف ما يتعلق باجلمهورية العربية السورية ،فإ ّن املسألة،
سيصدر هذا البيان بصفته وثيقة ملجلس األمن حتت الرمز كما قال كثريون اليوم ،هي كيفية االستفادة ممّا اتفقنا عليه
(.)S/PRST/2012/20
ستهل الفترة االنتقالية،
يف جنيف يف  30حزيران/يونيه .ففي ُم ّ
يتصرف ويتخذ اإلجراءات وفقًا
يتعني على جملس األمن أن ّ
أعطي الكلمة اآلن ملمثل املغرب لإلدالء ببيان إضايف.
للبند السابع من ميثاق األمم املتحدة .أجل ،جيب القيام بذلك.
السيد لوليشكي (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :أو ّد أن
وقد اتفقت الدول اخلمس الدائمة العضوية يف املجلس على
أشكركم ،سيّدي الرئيس ،على اإلدالء هبذا البيان اهلا ّم يف
النص ،فلتتصرف على أساسه.
ّ
ختام مناقشتنا .كما أشكركم على صربكم ومثابرتكم يف
ويف ما يتعلّق بفلسطني ،أو ّد القول إ ّن إدارة الزناع مل
السعي إىل ضمان اعتماد النص.
ال بعد اآلن ،فعلى املرء أن يُنهي الزناع .وقد أوكل
تَ ُع ْد ح ً
إ ّن البيان الرئاسي ( )S/PRST/2012/20قيمة مضافة إىل
جملس األمن مسؤوليته بشأن فلسطني إىل ما يُسمى املجموعة
األمم املتحدة وجامعة الدول العربية .ففي ضوء اجلهود غري
لكن متكلِّمني عديدين أشاروا اليوم
الرباعية .إنين مل أذكرهاّ ،
املسبوقة اليت ومست إجراءات جامعة الدول العربية يف األشهر
إىل أننا قُلنا يف السنة املاضية إن شيئًا ما قد حيدث يف أيلول/
القليلة املاضية ،يكتسب هذا البيان جدارته حقًا .ولكن هو
سبتمرب احلايل .وقد أوشك الشهر على هنايته ومل حيدث شيء.
ما أرادته األمم املتحدة أيضًا .إنّه ِّ
يشكل ركنًا أساسيًا إضافيًا
فحان الوقت لكي يُمسك جملس األمن بزمام هذه املسألة،
يف توطيد العالقات بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
ويناقشها ويرى ما الذي ميكن عمله.
ونو ّد أن نُعرب عن رضانا العميق حيال حقيقة أ ّن الفقرة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :ال توجد أية أمساء أخرى
األخرية من البيان تترك الباب مفتوحًا أمام املزيد من التعاون
مدرجة يف قائمة املتكلّمني .وهبذا يكون جملس األمن قد اختتم
َ
وتدعيم العالقات املؤسسية.
املدرج على جدول أعماله.
البند
يف
نظره
َ
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