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  .٥٠/٩افتتحت اجللسة الساعة   
  إقرار جدول األعمال

  .أقر جدول األعمال  
  احلالة يف الشرق األوسط

أود أن أرحــب ترحيبــا ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس   
حــــارا مبعــــايل األمــــني العــــام والــــوزراء واملمــــثلني اآلخــــرين 

علـى  إن وجودهم جمـتمعني تأكيـد       . املشاركني يف هذه اجللسة   
  .أمهية املوضوع الذي سيجري تناوله

ــدأ جم   ــدرج يف   يبـ ــد املـ ــره يف البنـ ــن اآلن نظـ لـــس األمـ
  .جدول أعماله

ــ   ــان أعطـــي الكلمـ ــام، معـــايل الـــسيد بـ   ة لألمـــني العـ
 .مون -  كي

ــام     ــة (األمــني الع ــم باإلنكليزي ــن دواعــي   إ): تكل ــه مل ن
ــســروري أن أرحــب   ــذين ب ــسة  هــذنضروحيــالوزراء ال ه اجلل

استخدام رئاسـة   وليام هيغ على    ر وزير اخلارجية    أشكو. ةاهلام
ــشمالية   اململكــة املتحــدة   ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن جمللــس لربيطاني

ــز علــى التطــورات  يف األمــن  حــدثت يف املأســاوية الــيت التركي
الوقــت الــذي  يف حتــدث تــزال  منطقــة الــشرق األوســط وال  

  .نتحدث فيه
ي حولــت األحــداث البــارزة الــيت شــهدها العــام املاضــ  
لدميقراطيـة  الـيت أخـذت با     نـرى تـونس      .العـامل غـريت   املنطقة و 

 اليت انتـشرت    الشرارة األوىل الذي انطلقت منه    لبلد  ا -حديثا  
 مـن   اقـود تنـسى ع  نـرى ليبيـا     . واسـع مـدى بعيـد و     على   ئذمنذ

ــة ــيمن  . الدكتاتوريـ ــرى الـ ــسونـ ــارئيـ ــديثاا منتخبـ ــرى .  حـ نـ
ــ ــة  شعوب يفالـ ــاء املنطقـ ــشبا - خمتلـــف أحنـ ــساء والـ ب يف  النـ

احلريـــة وحقـــوق اإلنـــسان، مـــا برحـــت تطالـــب ب -الطليعـــة 
لفــساد بإهنــاء اكومــة مــسؤولة، وحبفــرص، تــوفري الالكرامــة وب

العفويــة ركــات الدميقراطيــة إن احل. واحتكــار الثــروة والــسلطة
  .ةب العربيوللشعفخر الداخل هي بعة من النا

اإلنـسانية  املعانـاة   مثـن   أن  بـ أن نعترف   علينا أيضا   لكن    
يف مـصر،   . حلظة واقعية بلغنا  لقد  . باهظسائر يف األرواح    واخل

ــدعو إىل    ــا ن ــا فتئن ــل م ــنق ــشكل   سلطة ال ــة ب ــة مدني إىل حكوم
تـزال هنـاك حاجـة       يف البحـرين، ال   و. يف وقـت مبكـر    سلمي و 

يف بلـدان   و.  ذات مغـزى   إلجراء حوار شامل وعمليـة إصـالح      
زيـد  مطالبـة مب   لل اخماوفهـ هتب الشعوب وتقاوم    ،   كذلك أخرى
  .ةاالجتماعيالعدالة التمكني السياسي و من

ــدأ  حتــول يف ســوريا،    ــا ب ــعبية   م ــب ش يف شــكل مطال
الــيت طــال إنكارهــا إىل مسلــسل  احلقوق الدميقراطيــة بــســلمية 
عــدم مــن  حالــة إىلســوريا واملنطقــة قــود مــن العنــف يخطــري 
مبــسؤوليتها يف االضــطالع فــشلت احلكومــة الــسورية  . الــيقني

ة  املـواطنني يف عـد     تال مـن ذلـك عرضـ      عن محاية شعبها، وبد   
ــوة     . مــدن إىل هجــوم عــسكري واســتخدام غــري متناســب للق

جمـات  وأسـفرت اهل   .املـشينة مـستمرة   هذه العمليـات    تزال   ال
عــن البلــد مــن ومنــاطق أخــرى ومحــص ادلــب علــى تواصــلة امل

 على مدى اليـومني املاضـيني، مبـا يف          األشخاصعشرات  مقتل  
  .ذلك النساء واألطفال

اإلنـسانية الـيت    هـود   اجلدعـم   علـى    جملس األمـن     أشكر  
 األمـــني العـــام للـــشؤون   ةوكيلـــإن  .ةاألمـــم املتحـــد تبـــذهلا 

جهودها، يف أعقـاب    تواصل  اإلنسانية، السيدة فالريي أموس،     
ــى الوصــول        ــد، للحــصول عل ــا إىل البل ــيت قامــت هب ــارة ال الزي

ــدمارملواجهــة اائــق وعالــالزم دون  ــة التحقيــق  . ل خلــصت جلن
ــة ــة بــ  الدولي ــد    إىل أنسوريا املعني ــسورية ق ــة ال ــوات احلكوم  ق

على نطـاق واسـع    انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان     ارتكبت  
  .اإلنسانيةجرائم ضد بصورة منهجية تصل إىل أن تكون و

 أعـداد متزايـدة     تفـر . يـزداد عمقـا   يزال الـصراع     وال  
ــاداخل ــدان اجملــاورة ت أو جلــأي ــاك .  إىل البل ــر عــات امجهن أكث
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جملتمــع الــدويل ألن يوقــف امثــة حاجــة ملحــة . الححتمــل الــس
جامعـة  ة  دعوتأييـدا لـ   ح  وضو اجلمعية العامة ب   توحتدث. لعنفا

ــة   ــدول العربي وقــف العنــف والتوصــل إىل حــل سياســي    إىل ال
 األمــني العــام جلامعــة الــدولوقــد طلبــت أنــا والعــريب . ســلمي
  املتحـدة كـويف عنـان أن       لألمـم من األمني العام السابق     العربية  

ــاكــون مبعوثي ــذل مــ  اخلــاص املــشترك و ن ــدة أن يب ساعيه احلمي
ــسري  ــق اللتي ــدافالعاجــل هلــ تحقي وســوف يــساعده  . ذه األه

  .نائب املبعوث اخلاص ناصر القدوة
زار املبعــوث فقــد عــن كثــب، تــابعوا  ولعــل األعــضاء  

. عطلــة هنايــة األســبوع ســوريا يف مــن فــوره اخلــاص املــشترك 
آخــرين يف مــع  معــي ومــشاورات مكثفــةأجــرى قبــل ذلــك، و

كبرية نيويورك، ويف القاهرة مع األمني العام العريب، وجمموعة         
جلامعـة الـدول    من الوزراء الذين حـضروا االجتمـاع الـوزاري          

مـرتني مـع الـرئيس األسـد،        اجتمـع   يف دمشق،   و. هناكالعربية  
الزعمـاء  السوري، و مع اجملتمع املدين    مع جزء من املعارضة و    و

ورحـب مجيـع احملـاورين يف سـوريا         . عمـال الدينيني ورجال األ  
  .همة السيد عنانمب

ــع     أجــرى    ــشات صــرحية وشــاملة م ــان مناق ــسيد عن ال
وحـث  . رئيسعملية علـى الـ    قتراحات  طرح ا الرئيس األسد، و  

لى اختاذ خطوات فوريـة لوضـع حـد ألعمـال           عالرئيس األسد   
يف العنف والتجاوزات، ومعاجلة األزمـة اإلنـسانية، والـشروع          

ــة  ــية عمليــ ــلمية سياســ ــادة  ســ ــاملة بقيــ ــوريشــ ــسرها ســ ة ييــ
واملـشروعة  مـن شـأهنا تلبيـة التطلعـات الدميقراطيـة          عنان   السيد

  .للشعب السوري
السيد عنان يف حـث الـرئيس   صوت  أضم صويت إىل    و  

، يف غـضون األيـام القليلـة         اختـاذ إجـراءات عاجلـة      األسد علـى  
ــة،  ــا املبعــوث اخلــ  اســتجابة لاملقبل ــيت طرحه اص لمقترحــات ال
 إهنـاء قـوة وراء    توحيـد الـصف ب    أناشد جملس األمن    و. املشترك

يف االبتعــاد العنـف ودعـم مهمـة الـسيد عنـان ملـساعدة سـوريا        

ــة أعمــق   ــة كارث ــسبة للــشعب   . عــن حاف هــذا أمــر حيــوي بالن
  .السوري واملنطقة برمتها

ــدير ل وأ   ــاد  عـــرب عـــن التقـ ــادرات األخـــرية لالحتـ لمبـ
ــك    ــا يف ذل ــصني، مب ــا اخنراالروســي وال ــع   طهم ــع ســوريا وم م

يف هـذه املرحلـة احلامسـة، سـيكون مـن           . جامعة الـدول العربيـة    
جيـد  بـصوت واحـد، وآمـل أن        كلم  الضروري للمجلس أن يـت    

علــى اإلمجــاع يرسـل إشــارة  بقــرار اعتمـاد  اجمللـس طريقــه حنــو  
  .يقوتصميمه ال
 أن أقول بـضع كلمـات عـن الـصورة            أيضا امسحوا يل   

مخـس نقـاط    أن هنـاك    أرى  . مااألوسع يف املنطقـة للمـضي قـد       
  .االعتباريف أساسية جيب أن تؤخذ 

، ات اجملديـة  صـالح اإللى القادة اختيـار طريـق       عأوال،    
 إن الــشعوب .ســيفعلونأولئــك الــذين أمــام أو إفــساح اجملــال 

. الدميقراطيــةســوى مــذاق تعطــي شــكلية ال تغــيريات تريــد  ال
حازمـة ضـد    احلكـم اخلاضـع للمـساءلة واختـاذ تـدابري           تريد   إهنا

  .اباةالفساد واحمل
. ثانيا، علينا تعزيـز التعدديـة ومحايـة حقـوق األقليـات              
ــدميقراطيات هــي شاملة الــحلكومــة أن تكــون اينبغــي  شــعار ال

  .اجلديدة يف املنطقة
تطالــب ثالثــا، وقفــت املــرأة يف الــساحات والــشوارع    

نفوذ حقيقـي   بطاولة،  إىل ال  احلق يف اجللوس     ابالتغيري، واآلن هل  
مــن العنــف والترهيــب هــي يف منــأى  عمليــة صــنع القــرار ويف

ــة ــة  أعــــاق الــــنقص يف . وســــوء املعاملــ ــرأة املنطقــ متكــــني املــ
  .طويال العربية

ــشباب       ــئ فرصــاً لل ــا أن هني ــا، جيــب علين ــة . رابع وبغي
استيعاب الشباب الذين يدخلون سـوق العمـل، حتتـاج الـدول            

 .د املقبل مليون فرصة عمل خالل العق٥٠العربية إىل هتيئة 
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إن . خامـــسا، جيـــب أن يكـــون هنـــاك ســـالم إقليمـــي  
ىل املثــل العليــا املتمثلــة يف احلريــة  إقليميــة املــستندة إلالــصحوة ا

والكرامــة وعــدم اللجــوء إىل العنــف لــن تكتمــل دون التوصــل 
 .الفلسطيين - إىل حل للصراع اإلسرائيلي

ــداً        ــسنة املاضــية زمخــا جدي ــب ال ــك، مل جتل ــع ذل . وم
ومـرة أخـرى يتـضح أن       . تزال تراوح مكاهنـا    سالم ال فعملية ال 

وإنـين أشـعر بقلـق بـالغ        . الوضع يف غزة ال يتصف باالسـتدامة      
فاملـدنيون هـم الـذين      . إزاء التصعيد األخري بني غـزة وإسـرائيل       

إن اهلجمـات بالـصواريخ مـن    . يدفعون مرة أخـرى مثنـاً باهظـاً     
ــة    ــة اإلســرائيلية غــري مقبول ــاطق املدني  وجيــب أن غــزة علــى املن

ىل ممارســـة أقـــصى إوأكـــرر دعـــويت إســـرائيل . تتوقـــف فـــورا
  .درجات ضبط النفس

ن ألقـــد ناشـــدت القـــادة اإلســـرائيليني والفلـــسطينيني   
يتبنوا التغيريات اإلقليمية ويظهروا الشجاعة والرؤية الالزمـتني        

ومع شركائي يف اجملموعة الرباعيـة      . للتوصل إىل اتفاق تارخيي   
ــهم صــب   ــذين التقيت ــشارك يف    ال ــوم، ســوف نظــل ن ــذا الي اح ه

الظـروف   وجيب أن هنيئ  . مساعدة األطراف على املضي قدما    
ــهائي       ــسائل الوضــع الن ــى حــل م ملفاوضــات مثمــرة تعمــل عل

 خاصـــة مـــا يتعلـــق منـــها بـــاألرض، واألمـــن،       -األساســـية  
 وتنــــهي االحــــتالل الــــذي بــــدأ يف -والالجــــئني، والقــــدس 

قيـق الـسالم العـادل      هذا هو الـسبيل الوحيـد لتح      . ١٩٦٧ عام
والدائم الذي حيقق رؤية إنشاء دولتني تعيشان جنبا إىل جنـب        

  . يف سالم وأمن
وسوف تستفيد املنطقة أيضا من وضع حد للتـوترات           

ــراين    ــووي اإلي ــامج الن ــشواغل إزاء الربن ــسببها ال ــيت ت ــين . ال وإن
ــة        ــن العناي ــدر م ــصى ق ــى ممارســة أق ــات عل ــع اجله أحــث مجي

زام ببذل اجلهود الدبلوماسية حبـسن نيـة،        وضبط النفس، وااللت  
  .واالمتثال جلميع قرارات اجمللس ذات الصلة

قبل عقدين، مترد جيـل سـابق ضـد الطغيـان يف شـرق                
واليــوم، . ىل تقــدمي املــساعدةإفــسارع اجملتمــع الــدويل . أوروبــا

ــدويل    ــي للمجتمــع ال ــرة أخــرى  أينبغ . ن ينخــرط يف العمــل م
االمهيـة مبكـان جتـاوز بعـض        ولدى قيامنا بـذلك، سـيكون مـن         

االفتراضات اليت غالباً مـا حتكـم العالقـات بـني الـدول العربيـة                
ومثــة فكــرة مــدمرة هــي أن العــامل العــريب لــيس       . وشــركائها

مستعدا للدميقراطية؛ ومثة فكرة أخرى هي أن األمـن جيـب أن            
  .يسبق حقوق اإلنسان

إن تلــك االفتراضــات أّدت إىل إبقــاء حكومــات غــري    
ــ ــذكر جتــاه    متثيلي ــها مــا يــستحق ال ة يف الــسلطة، فلــم يظهــر من

واألمـم املتحـدة، أيـضا، جيـب أن تعمـل           . الدميقراطية أو األمن  
إننـــا جنعـــل كامـــل خرباتنـــا . علـــى حتـــديث هنجهـــا يف املنطقـــة

وأفــضل ممارســاتنا متاحــة للبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة    
ــة ــة دو  . انتقاليــ ــا بتأديــ ــا قويــ ــون التزامــ ــا يف وحنــــن ملتزمــ رنــ
منطقــة تتغّيــر تغــيريا عميقــا مــن التوصــل اىل الـــسالم        متكــني 

  .وحتقيق إمكاناهتا
أشـــكر األمـــني العـــام : )تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  

  . بيانه على
أديل اآلن ببيــــان بــــصفيت وزيــــر اخلارجيــــة وشــــؤون   

الكمنولـــــــث يف اململكـــــــة املتحـــــــدة لربيطانيـــــــا العظمـــــــى 
  .الشمالية وأيرلندا

  . مني العام على إحاطته االعالميةإنين ممنت لأل  
يشرفين أن أتـرأس هـذه اجللـسة اخلاصـة جمللـس األمـن                

إن اململكـة املتحـدة تعقـد هـذه اجللـسة      . عـن الـشرق األوسـط   
الـسبب األول هـو الـدعوة إىل تكثيـف اجلهـود       . لسببني هامني 

الدولية لدعم احلريـة الـسياسية واالقتـصادية يف منطقـة الـشرق             
ــة األوســط، مــع احتــ  ــدول العربي ــشمل  . رام ســيادة ال وذلــك ي

تقدمي مساعدات فعالة إىل مصر، وتونس، واليمن، وليبيـا الـيت           
والـسبب الثـاين هـو دعـوة        . تسعى إىل إجناح عملياهتا االنتقالية    
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ىل االضـــطالع بعمـــل عاجـــل    إجملـــس األمـــن مـــرة أخـــرى    
  .جل وقف إراقة الدماء يف سورياأوضروري من 

أصبح معروفا، هو بالفعل أهـم      إن الربيع العريب، كما       
حدث يف مطلـع القـرن احلـادي والعـشرين، مـع مـا خيلّفـه مـن                  

لذلك، مـن الـصواب   . آثار عميقة على السلم واألمن الدوليني     
ليــه إبعــض النــاس ينظــرون  . أن تــتم مناقــشته يف جملــس األمــن 

. ليـه بإجيابيـة شـديدة     إخبوف وذعـر، ولكننـا يف بريطانيـا ننظـر           
بعـد حـد    أىل  إتوسـيع نطـاق حريـة اإلنـسان         فهو يـثري احتمـال      

منــذ هنايــة احلــرب البــاردة، ويف منطقــة الــشرق األوســط الــيت   
 عاماً أن تتكون من جمتمعـات تتـصف         ٢٠سيكون بوسعها يف    

وإذا تسىن هلذا الـسيناريو أن      . باالنفتاح واالزدهار واالستقرار  
 وهــو -يــشمل أيــضا الــسالم بــني اإلســرائيليني والفلــسطينيني  

ة أبرزهتـا األحـداث الـيت وقعـت يف غـزة وحوهلـا خـالل           ضرور
 وأن يــــشمل التوصــــل إىل تــــسوية -األيــــام القليلــــة املاضــــية 

ــران، فثمــة حاجــة      ــة مــع إي ــة النووي ــوى أتفاوضــية لألزم ىل إق
  .تقدمي املساعدة كي يصبح ذلك حقيقة واقعة

ــا        ــة، أو إذا قللنـ ــن املنطقـ ــداً عـ ــا بعيـ ــن إذا حتولنـ ولكـ
ــ مـــن ــا ومسحنـ ا للتـــشاؤم بـــأن يكـــون ســـيد املوقـــف،  توقعاتنـ
أرسلنا إشارة تـدل علـى التغاضـي عـن القمـع والعنـف،               إذا أو

أو إذا مسحنــا لــسوريا بالــدخول يف حــرب أهليــة أو باســتمرار  
عمال العنف، حينئذ سوف ُتهدر فرص هائلة وتتحقق بعـض          أ

 .أسوأ املخاوف املتعلقة مبستقبل املنطقة

ــعنا اليـــوم أن نـــرى تطـــورات إ    ــة ملوبوسـ يكـــن  جيابيـ
 كمــا هــو احلــال يف تــونس الــيت -تــصورها ممكنــا قبــل عــامني 

شــهدت أول برملــان منتخــب دميقراطيــا منــذ مخــسينات القــرن  
 يف املائة من املقاعـد تـشغلها املـرأة؛ ويف           ٢٤املاضي، مع نسبة    

 عامـاً مـن     ٤٠ليبيا، اليت شهدت تشكيل حكومة جديدة بعـد         
ــات  حكــم الرجــل الواحــد؛ ويف املغــرب، ا   ــذي شــهد انتخاب ل

وبعض هـذه البلـدان تواجـه       . أكثر حرية يف ظل دستور جديد     

حــراز إحتــديات هائلــة، وســتكون هنــاك نكــسات، فــضال عــن 
  . تقدم يف السنوات املقبلة

ولكن ذلك يعزز احلاجـة إىل مـساعدة الـدول العربيـة               
على بناء مؤسساهتا، وفتح اقتصاداهتا، وإنشاء جمتمعات مدنيـة         

وبريطانيا تقـوم بـدورها     . تم طلب هذه املساعدة   قوية، حيث ي  
إن مبادرتنــا املتعلقــة بالــشراكة العربيــة تــدعم  . يف هــذا الــصدد

وباســتطاعة اجملتمــع الــدويل أن .  بلــدان خمتلفــة١٠مــشاريع يف 
يفعــل املزيــد علــى نطــاق أوســع، مــن خــالل املنظمــات املاليــة   

لقـد تقـدم    و. الدولية، وجمموعة الثمانيـة، واملنظمـات اإلقليميـة       
االحتــاد األورويب بعــرض جــريء لــدعم املنطقــة، جيــب تنفيــذه  

  . اآلن تنفيذا كامال
ونعتقــد أنــه فيمــا نــبين علــى هــذه اجلهــود، ينبغــي أن      

ــحة  ــادئ واضـ ــة مبـ ــو أن املطالبـــات . نـــسترشد بثالثـ األول هـ
حبقوق اإلنسان واحلرية هي مطالبات عاملية وسوف تتعم حبـد          

وهذا لـيس   .  تطلعات بشرية أساسية   ذاهتا على مر الزمن، ألهنا    
ميثـاق األمـم    مفهوما جديـداً؛ فهـو منـصوص عليـه يف ديباجـة             

املتحدة ويف اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، الـذي اعتمدتـه             
وهو حقيقة تتجاهله احلكومـات  .  عاما٦٤ًاجلمعية العامة قبل    

  . وقد أثبتته التجربة يف العديد من البلدان. على حنو خطري
د الربيع العريب جمددا ما حيذر منه التاريخ، وهـو          يؤكو  

أنــه عنــدما تــستجيب احلكومــات بقبــضة مــن حديــد ألحــالم    
مواطنيها اليت يتعذر قمعها، ومطالبهم املشروعة، وآمـاهلم الـيت       

. ال ميكن تبديدها، فهي حمكومة بالسقوط على املدى الطويـل         
ــتقرار   ــه أن حيقـــق االسـ ــة الفـــشل، وال ميكنـ . إن القمـــع سياسـ

وينبغــي جلميــع احلكومــات يف املنطقــة أن حتتــضن اإلصــالح      
ن تتحرك بثبات صوب مزيـد مـن احلريـة الـسياسية            أالسلمي و 

ــصادية ــرى   . واالقت ــر كــذلك، فبوســعنا أن ن وإذا مل يكــن األم
ــدما      ــيت ميكــن أن حتــدث عن ــة ال ــشقاقات العنيف ــد مــن االن املزي
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مــن يطالــب النــاس حبقــوقهم، إذ ال توجــد قــوة متــنعهم قــسرا   
  .التخلي عنها

ــا ال ميكــن أن نفــرض   واملبــدأ    األساســي الثــاين هــو أنن
ال يوجــد . التغــيري مــن اخلــارج، وحنــن ال نريــد أن نفعــل ذلــك

منوذج واحد للدميقراطية، لذلك على الشعب يف كل بلـد مـن            
بلدان املنطقة أن حيدد مستقبله وفقا ملختلـف ثقافاتـه وتقاليـده            

ــسياسية  ــه ال ــن ح  . ونظم ــا م ــان يف  ولكــن م ــة يف أي مك كوم
ــدأ       ــول إن مب ــر العنــف ضــد شــعبها، أو الق ــها تربي ــامل ميكن الع

ــي   ــة األساسـ ــيري   -الدميقراطيـ ــار وتغـ ــواطنني يف اختيـ ــق املـ  حـ
  .  ال ينطبق يف بلدها-ممثليهم 

ويف بريطانيا سوف نقف دائماً اىل جانـب هـذا املبـدأ              
ــوي ــيت    . احلي ــارات ال ــضا اخلي ــرم أي ــا أن حنت وهكــذا جيــب علين

ــناديق االقتـــراع  ي . تخـــذها املواطنـــون العـــرب مـــن خـــالل صـ
ويشمل ذلك االستعداد للعمل مع اجلماعات املنتخبة اجلديـدة         
اليت تستلهم اإلسالم، وتتمسك باملعايري العالية نفـسها املتمثلـة          
يف نبذ العنف، واحترام حقوق اإلنسان، واالسـتعداد الحتـرام           

ل، وهـو مـا ُيتوقــع   نتـائج االنتخابـات الـيت سـتجري يف املـستقب     
  . من اآلخرين

ــدأ الثالـــث يف أن اإلصـــالَحني الـــسياسي     ويتمثـــل املبـ
فالنجـاح االقتـصادي   . واالقتصادي يترافـق أحـدمها مـع اآلخـر     

ولكـــن، أيـــضا، . أمـــر أساســـي لـــدعم االســـتقرار واالزدهـــار 
ميكن حتقيق االستقرار ألمد طويل دون مزيـد مـن االنفتـاح             ال

  . السياسي
لربيع العريب سـيكون عمـال يقـوم بـه جيـل            أخرياً، إن ا    
نتحـول   وجيب أن نتحلى بالصرب االستراتيجي، فال     . من الناس 

  .بعيداً عن املنطقة
بيــد أن كــل هــذه النوايــا الطيبــة لــن تعــين شــيئا إذا          

نقــف إىل جانــب قيمنــا أو نــضطلع مبــسؤوليتنا جتــاه األزمــة   مل
ل كــبرية فالوضــع يف ســوريا يلقــي بظــال. األكثـر إحلاحــا اليــوم 

ويف نظـر الغالبيـة الـساحقة مـن العـامل، إن        . على هـذه املناقـشة    
ــشعب      ــال ال ــل مــسؤولياته حي اجمللــس فــشل حــىت اآلن يف حتّم

فقـــد أخفـــق يف التـــصدي للقمـــع الوحـــشي الـــذي . الـــسوري
يلـقِ   وهـو مل . ميارسه النظام السوري على املتظاهرين املـساملني  

ــذ     ــيت تب ــود ال ــه وســلطته وراء اجله ــد بثقل ــدول  بع ــة ال هلا جامع
جملــــس األمــــن ولقــــد حــــان الوقــــت كــــي يظهــــر  . العربيــــة
  . والقيادة الوحدة

ينبغي للمجلس أن يتمكن من املطالبة بوقف فـوري         و  
ينبغـي   .ألعمال القمـع الوحـشي وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان          

أن يكــون يف إمكــان اجمللــس أن يطالــب بإيقــاف العنــف كلــه   
ية الفوريـة وغـري املعاقـة،       وبتوفري سبل وصول املساعدة اإلنسان    

جامعــة إزاء وأن يــدعو احلكومــة الــسورية إىل تنفيــذ التزاماهتــا  
الدول العربية، عـن طريـق إيقـاف العمـل العـسكري وسـحب              
ــسجناء      ــع ال قواهتــا مــن البلــدات واملــدن، وإطــالق ســراح مجي

عمـل  دعـم   السياسيني وإتاحة الوصول إىل وسـائط اإلعـالم، و        
ــام   مبعــوث جامعــة الــدول العرب  ــة واألمــم املتحــدة، ودعــم قي ي

ــة بتيــسري    ــدول العربي ــة األمــم املتحــدة وجامعــة ال انتقــال عملي
وأدعــو مــرة أخــرى اجمللــس إىل اختــاذ  . سياســي تقــوده ســورية

  .قرار يشمل هذه العناصر األساسية
ــانيون يف       ــرباء بريطـ ــل خـ ــة يعمـ ــذه القاعـ ــارج هـ وخـ

ــق اجلــرائم    ــان للمــساعدة يف توثي ــا ولبن ــة األردن وتركي املرتكب
خرى علـى االنـضمام     األ الدولوأحث  . ضد الشعب السوري  

أن  إلينــا يف ذلــك اجلهــد، حــىت يعــرف النظــام أنــه ال يــستطيع  
  .يواصل مساره بإفالت من العقاب

ال تعتــرب مجيــع البلــدان هنــا الربيــَع العــريب علــى نفــس     
ولكننــا نتقاســم املــسؤولية عــن صــون الــسلم واألمــن   . الــضوء

كـان  . مصلحة مشتركة كبرية يف العمـل معـا       ا  لدينالدوليني، و 
ذاته الذي أنـشأ أوال األمـم املتحـدة، وينبغـي لنـا              ذلك السببَ 

ــة      ــيس فقــط يف وقــف إراق ــروح اآلن، ل ــا هبــذه ال أن نعمــل مع
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الــدماء يف ســورية ولكــن أيــضا يف الــدعم علــى األمــد الطويــل  
  .لتلك املنطقة احليوية

  .لمجلسأستأنف اآلن أداء مهامي بوصفي رئيس ل  
ــرين يف جملـــس        ــة اآلن لألعـــضاء اآلخـ ــي الكلمـ أعطـ
  .األمن

يعهـــَد  ):تكلـــم بالفرنـــسية) (فرنـــسا(الـــسيد جوبيـــه   
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة إىل جملـــس األمـــن بتـــويل املـــسؤولية       

. حفـظ الـسلم واألمـن الـدوليني     عـن   الرئيسية، وهي مـسؤولية     
 وتعترف املنظمة أيضا بسيادة الدول وعدم التـدخل بوصـفهما         

تطـور عملنـا إىل اإلقـرار       أدى بنا    ٢٠٠٥يف  . مبدأين أساسيني 
ــى اجمللــس التزامــ   ــأن عل ــسؤولية   اًب  بالعمــل حينمــا ال تكــون م

احلماية مضمونة، وحينما ُترتكب انتـهاكات جـسيمة حلقـوق          
ــأن احلكومــات    ــا وب مــساءلة عــن ختــضع للاإلنــسان أمــام أعينن

  .اجلرائم وعن التغاضي عن ارتكاهبا كذلكارتكاب 
هذا هو السياق الذي نعقد فيه جلسة اليـوم، وأشـكر             

هـذه هـي    . اململكة املتحدة علـى مبادرهتـا بالـدعوة إىل عقـدها          
فرصة للنظر يف ما ميكن وينبغي للمجلس أن يفعله ليـساعد يف       

مــــن أجــــل الــــسالم واألمــــن يف جعــــل الربيــــع العــــريب قــــوة 
  . والعامل املنطقة

ريب تغـيريات  طوال ما ينيف عـن سـنة شـهد العـامل العـ           
وبشجاعة غري عادية تـصدى التونـسيون       . كاسحة ال سابق هلا   

واملــصريون والليبيــون واليمنيــون والــسوريون للقمــع، مطــالبني 
وبتــصميم يبعــث علــى اإلعجــاب هنــضوا، مطــالبني  . حبقــوقهم

. حبقوقهم املشروعة يف احلرية والكرامة اإلنـسانية والدميقراطيـة        
 بالتطلع العاملي إىل الدميقراطيـة،      تعترب فرنسا هذا املرمى شاهدا    

مؤكـدا مــرة أخــرى دروس التـاريخ الــيت تفيــد بـأن الــُنظُم الــيت    
ُتخمد أصوات شعوهبا ال مـستقبل هلـا، وبـأن احلكومـات الـيت              

  .ختنق حقوق اإلنسان ستنهار عاجال أو آجال

مــا كــان جملــس األمــن ســيدري باحلــاالت قيــد النظــر    
.  تعنت احلكومات الباليـة    لوال حقيقة تدهور عدد منها بسبب     

اإلطاحـة بالـسلطات    مـن   الشعب نفسه   متكن  يف تونس ومصر    
ــة    ــات دميقراطي ــدايات عملي ــسمعة وب ــسيئة ال ــدون  -ال ــيس ب  ل

مشقة ولكن، على الرغم من ذلك، دون التسبب يف محامـات           
ــدم ــسياسية    . الـ ــسلطات الـ ــارت الـ ــرب اختـ ويف األردن واملغـ

ــا   ــالح واالنتخابـ ــواُر واإلصـ ــشجاعة احلـ ــد كنـــت يف  . تبـ لقـ
املغــرب قبــل أيــام قليلــة فقــط، وذلــك البلــد مثــال يبعــث علــى  

  .األمل على املنطقة برمتها
ــد      ــدة وإىل األبـ ــرة واحـ ــْي مـ ــسو أي شـ ــا مل يـ . وطبعـ

وطبعا، كما نعرف حنن مجيعا، فإن كل ثورة دميقراطية حتمـل            
وحنـن نعـرف   . الرجوع إىل الوراء  يف طياهتا خطر خيبة األمل و     

ولكـن التـاريخ    . حـوالت الدميقراطيـة تتطلـب وقتـا       مجيعا أن الت  
يتخــذ مــساره، والــتغريات الــيت جتتــاح العــامل العــريب فرصــة        

  . وللسالم-للمنطقة 
ليبيـا ليـست حمظوظـة    ذلـك مل تكـن    ويف هذه غـضون       

هنـض  . واضحا علـى الفـور    لتزام اجمللس   أصبح ا بذلك القدر، و  
لـه يف   الشعب اللييب ضد مستبد ونظام مصمم علـى إغـراق آما          

، يف تعـبري عـن      ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٦ويف  . احلرية يف الدماء  
ــرار      ــة، اختــذ جملــس األمــن باإلمجــاع الق ــة العاملي  ١٩٧٠اإلدان

إىل ، فارضا جـزاءات وداعيـا حمكمـة العـدل الدوليـة             )٢٠١١(
القمــع الوحــشي، الــذي صــّنفه مــدعي احملكمــة بأنــه   النظــر يف 

 يهــدد بارتكــاب ويف مواجهــة مــستبد. جــرائم ضــد اإلنــسانية
املنظمات اإلقليميـة، بقيـادة     اجملازر ضد سكان بنغازي، قامت      

ــضا االحتــاد األفريقــي، قامــت، يف     ــة، وأي ــدول العربي جامعــة ال
مواجهة مستبد يهـدد بارتكـاب اجملـازر ضـد سـكان بنغـازي،              

لقد كان ذلك سبب القـرار      . إىل التصرف بدعوة جملس األمن    
ون كلـل مـن أجـل       الذي كافحت فرنـسا د    ) ٢٠١١ (١٩٧٣
  .اختاذه
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إننـا  . وتعتز فرنسا بأن أدت دورا يف اختاذ ذلك القرار          
ــشكل        ــرار اختــذ ب ــذلك الق ــأن اجمللــس ب ــا ب ــادا قوي ــد اعتق نعتق

نقـذنا  أبذلك القرار   . مجاعي املقرر الصحيح واملشرِّف الوحيد    
وبـسببه سـُتدون    . آالف األرواح وقمنا حبماية السكان الليبيني     

خ ليس بصفتها مدينة الشهادة ولكـن بـصفتها   بنغازي يف التاري 
أريد أن أؤكد على حنو قطعـي إن التـشكيك يف           . رمزا للحرية 

مــشروعية وقانونيــة إجراءاتنــا والتلمــيح بأهنــا كانــت ترقــى إىل  
 علـى الـرغم مـن البينـات كلـها الـيت             -مرتبة األعمـال اجلنائيـة      

ــة       ــق التابع ــة التحقي ــا أكــدت جلن ــك، كم ــشري إىل عكــس ذل ت
هانـة جلميـع    إ تشويه كامـل للتـاريخ و      -س حقوق اإلنسان    جملل

واليـوم،  . لكـسب حريتـهم    كبار الليبيني الذين قاتلوا بـشجاعة     
بتمديـــد واليـــة بعثـــة األمـــم  ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠باختـــاذ القـــرار 

املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـــا، يواصـــل اجمللـــس حتمـــل مـــسؤوليته   
ملــساعدة البلــد يف بنــاء ســيادة القــانون وأســس تقدمــه صــوب   

  .الدميقراطية
ــه      ــضا بالتزامات ــس أي ــيمن اضــطلع اجملل إن اختــاذ . يف ال

ــرار ا ــشرين األولباإلمجــاع ) ٢٠١١ (٢٠١٤لق ــوبر /يف ت أكت
ــادرة      ــى أســاس مب ــسلطة، عل ــل ســلمي لل ــصرم أدى إىل نق املن

 بعـد شـهور مـن األزمـات والرتاعـات         . جملس التعاون اخلليجي  
 بتأييـد  ُشكّلت حكومة وحدة وطنية، وانُتخب رئـيس جديـد،        

وطبعـا مل ُتحـل مجيـع       . واسع النطاق، وخفت حـدة التـوترات      
  .املشاكل، ولكن بزغ عهد جديد يف التاريخ اليمين

ويف احلالتني كلتيهما تـصرف اجمللـس علـى حنـو فعـال               
ــداءات   مل يــستجب لألنــه  ــداءات الــسكان فحــسب ولكــن ن ن

املنظمات اإلقليمية أيـضا، الـيت وفـرت الوضـوح وأشـارت إىل             
  .احللول السياسيةطريق 

خـالل الـسنة    . واليوم، يواجه اجمللس مأساة يف سورية       
املاضية، منذ التظاهرة الـسلمية الكـبرية األوىل الـيت حـدثت يف             

ــا يف  ــزداد يوميــا رفــض   ظــل ، ٢٠١١مــارس / آذار١٨درع ي

إن النظـام، وهـو يـصم أذنيـه عـن صـوت شـعبه، وعـن                 . احلالة
ا يف ذلــك مناشــدات مجيــع املناشــدات مــن اجملتمــع الــدويل، مبــ 

جامعة الدول العربية واجلهات الشريكة القريبة منـها، ينخـرط          
هـذا االنـدفاع   . يف قمع متزايد الدموية وعنف متزايد الوحشية  

ــة        ــة العام ــي اجلمعي ــى حنــو قطع ــه عل ــف أدانت ــهور حنــو العن املت
ــان        ــيت ك ــق، ال ــة التحقي ــر جلن ــسان وتقري ــوق اإلن ــس حق وجمل

رمية ساحقا واليت تؤكد اليوم أيـضا       اهتامها للنظام بارتكاب اجل   
  .أنه حتدث جرائم ضد البشرية

إن الــضرورة امللحــة تــستلزم بوضــوح إيقــاف العنــف     
ــسانية     ــساعدة اإلنـــ ــسكان إىل املـــ ــول الـــ ــأمني وصـــ إن . وتـــ

آمــوس ســتقدم قريبــا إىل اجمللــس تقريــرا عــن زيارهتــا،    الــسيدة
ــا شــهدته      ــة مب ــا مروع ــت إهن ــا أن قال ــرف  . وســبق هل وحنــن نع

ــ ــدنيون     اجلـ ــشها املـ ــيت يعيـ ــائع الـ ــف والفظـ ــال العنـ رائم وأعمـ
 محـص   ظل سـنة، سـت    ٣٠ومثل محـاة قبـل      . السوريون كل يوم  

  .ذاكرتنااستشهادها يف التاريخ البشري مثل مدينة يالحق 
ولن يـؤدي إىل حـل لألزمـة الـسورية سـوى اسـتجابة                

صـــالحات الـــيت إلسياســـية آلمـــال الـــشعب ووضـــع تـــشريع ل
وسيكون ذلك ممكنـا عـن      . ها بصوت عال  تستدعي احلاجة إلي  

اقترحتـها جامعـة الـدول      الـيت   طـة   اخلطريق انتقال علـى أسـاس       
ينـاير، بالـدعم الكـبري مـن اجملتمـع          / كانون الثاين  ٢٢العربية يف   

 ٦٦/٢٥٣قــرار اجلمعيــة العامــة إىل ذلــك  يــشريالــدويل، كمــا 
فربايـــر وتـــصويت جملـــس األمـــن يف    /ط شـــبا١٦املـــؤرخ يف 

  .وإن أي حل سلمي آخر ليس ممكنا. فرباير/شباط ٤
وكمــا أكــدت أمــام جملــس حقــوق اإلنــسان قبــل أيــام   

. قليلة، فإن جرائم النظام السوري جيب أال تفلت من العقـاب          
ســـيأيت اليـــوم الـــذي ســـيتوجب فيـــه علـــى الـــسلطات املدنيـــة  
ــن أعماهلــا يف       ــسؤولية ع ــل امل ــد حتم ــك البل ــسكرية يف ذل والع

رح إجـراء مـن قبـل حمكمـة العـدل           وينبغـي لنـا أن نقتـ      . احملكمة
  .الدولية
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على اجمللس مـسؤولية تارخييـة      . رتكب خطأ جيب أال ن    
جيـب علينـا إهنـاء االنتـهاكات اجلـسيمة          . عن األزمة يف سورية   

أســفل املهــدد ة إىل املتجهــالدوامــة حلقــوق اإلنــسان، وإيقــاف 
بعـدم القيـام بـإجراء نتخلـى عـن          إننـا   . للسالم يف ليبيا واملنطقة   

ــسوري للعنــف    املق مــوعني لقــامعيهم ونتخلــى عــن الــشعب ال
وكل يوم ميـر دون القيـام بـإجراء نـسمح للحـرب             . والوحشية

إن . األهليــة بــأن تــزداد اشــتعاال علــى حــساب احلــل الــسلمي   
العــضوية يف اجمللــس تتطلــب االخنــراط احلــازم يف قــضية الــسلم  

وهـي تعـين أيـضا إعطـاء األولويـة للمـصلحة            . واألمن العـامليني  
ومـن مـسؤوليتنا أن     . ملشتركة على مجيع االعتبارات األخـرى     ا

 لنـــضع حـــدا يف - وأن نتخـــذ اإلجـــراء اآلن -نتخـــذ إجـــراء 
ــسوري وللــسماح    ــشهاد الــشعب ال ــة الست ــه باســتعادة  النهاي ل

  .السيطرة على مستقبله
جتري مناقشة مشروع قرار لالستجابة حلالة الطوارئ         

. ة من سيء إىل أسـوأ     لألزمة املتطور موثوق  وللتوصل إىل حل    
ــه يف    ــا قلتـ ــضا مـ ــوم أيـ ــول اليـ ــاين ٣١وأقـ ــانون الثـ ــاير/ كـ . ينـ

املقبــول أن مينــع اجمللــس مــن غــري ). S/PV.6710اجللــسة  انظــر(
لنقدْم حنن مجيعا كل دعمنا ملهمة كويف       . مسؤولياتهمن حتمل   

، انغـالق الطريـق   بعد شـهور مـن      . عنان وخطة اجلامعة العربية   
 اإلصـغاء إىل أصـوات الـشعب العـريب     أدعو الصني وروسيا إىل   

  .والضمري العاملي، وإىل االنضمام إلينا
 ا والـيمن إن اختاذ اإلجراء تأييـدا للحريـة لـشعوب ليبيـ        
 ســيخفف حــدة مــسألة وهــن جملــس األمــن يف الــرتاع اوســوري

  .الفلسطيين - اإلسرائيلي
ال بــد مــن شــعب آخــر ويف الــشرق األوســط، هنــاك    

أقـل شـرعية مـن      مطالب الفلـسطينيني    هل  . هتطلعاتاالعتراف ب 
املنطقـة؟ ألـيس مـن الطبيعـي     أحنـاء  يف بقيـة  املطالب املعرب عنـها    

أيـضا  ال بد   دولة فلسطينية؟ و  يف نشوء   ن  ولفلسطينيأن يرغب ا  
ىل إتقف دائمـا    سـ وفرنـسا   . أمن الدولـة اإلسـرائيلية    من ضمان   

اليوم، نعلم مجيعـا    و. لن تتهاون منها و أسرائيل لضمان   إجانب  
ىل جنـب يف    إدولتني تعيـشان جنبـا      القائم على وجود    ل  احلن  أ

وأفـضل ضـمان    احلـل الوحيـد القابـل للتطبيـق         سالم وأمن هـو     
  .ألمن إسرائيل

لعمليـة  هذه اإلخفاقات الكـثرية جـدا واملتكـررة        بعد  و  
، احملبطـة مـن املعانـاة واآلمـال       جـدا   طويلـة   السنوات  الـ السالم و 

النـداء  عني توجه هذا هو و .األسلوب املتبعحان الوقت لتغيري   
 إىل اجلمعيــــة العامــــة يفالــــذي وجهــــه الــــرئيس ســــاركوزي 

وحنـــــن . )A/66/PV.11انظـــــر  (٢٠١١ســـــبتمرب /أيلـــــول ٢١
حمفـل  مع االستغناء عن    االستمرار  يعد بوسعنا    مل   همقتنعون بأن 

اجمللـس ودعـم مجيـع      احملفـل الـذي يـوفره       متعدد األطراف مثـل     
ــيما   ــشركاء، وال س ــشركاء ال ــياإلال ــينيقليم يف و. ني واألوروب

ليتـسىن إرسـاء    فرنسا قـصارى جهـدها      ستبذل   املقبلة،   الشهور
  . يف هناية املطاف الشرق األوسطيفسالم عادل ودائم 

عـن الـسالم واألمـن يف تلـك املنطقـة           سياق الكالم   يف    
ــامل، كيــف   ــا أن مــن الع ــال ميكنن ــران؟ شري إىل إن فــي ذلــك  في

يف كـل يـوم   لـق بقـدر أكـرب قلـيال     تصبح احلالة مـثرية للق   البلد،  
برنـــامج نـــووي عـــسكري يواصـــل تنفيـــذ نظـــام ظـــل وجـــود 

ــة الدوليــة   بوضــوح  يف انتــهاك لقــرارات جملــس األمــن والوكال
 علـــى اخلريطـــةإســـرائيل مـــن يتوعـــد مبحـــو للطاقـــة الذريـــة، و

ــز    و ــضيق هرم ــة يف م ــة احلرك ــثري يقــوض حري ــه  وي ــق جريان قل
ــة والدميإىل شــعبه يقمــع تطلعــات و ــة واحلري الــذي يزيــد قراطي

  . يوما تلو اآلخراجملتمع الدويلعزلته عن 
يظـل حازمـا حيـث      اجمللس حبزم وجيـب أن      وقد تكلم     

ــا  ــول    أنن ــري مقب ــاك نتيجــتني غ ــرف أن هن ــدر  تنينع ــنفس الق : ب
  .يرانقصف إسلحة نووية أو امتالك إيران أل

الـسلمية  والتطورات  اإلشارة إىل الثورات    معرض  يف  و  
املتوســـط، شواطئ اجلنوبيـــة للبحـــر األبـــيض علـــى الـــاجلاريـــة 

يف ســوريا هــو أن تــدور فــصوهلا املأســاة الـيت  مــا تثبتــه لنــا  فـإن 
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تفقـد  اليوم الـذي     ويف   .مبدأ الشرعية أمر أساسي ألية حكومة     
يف و. ةمدانـ فإهنـا تكـون   فيه حكومة شرعيتها يف نظـر شـعبها،        

حــة طروالرئيــسية املمــن بــني األســئلة تلــك املنطقــة مــن العــامل، 
 اجملتمعـات احملليـة واألقليـات       ضـمان عـيش   إمكانيـة   سؤال عـن    

وحقـوق  لألفـراد   قـوق املتبادلـة     احلمعا يف وحـدة وطنيـة حتتـرم         
الربيــع العــريب هــو احلــق  وإن مــا يبــشر بــه  . اإلنــسان للجميــع

  .أنا واثق من حتقيقهرية، واحلالعاملي يف 
): ســبانيةإلتكلــم با) (غواتيمــاال (الــسيد كابــالريوس  
ونقـــدر ه اجللـــسة  اململكـــة املتحـــدة علـــى تنظـــيم هـــذ نـــشكر

ــ ــرئيس،  تكملفت ــون لألمــني  و. يف ترؤســها، ســيدي ال حنــن ممتن
  .العام على العرض الذي قدمه لنا

ملناقــشتنا املختــار ن املوضــوع إال بــد يل مــن القــول     
ــوم ــستحوذ علــى      الي ــه ي ــرغم مــن أن ــل حتــديا كــبريا علــى ال  ميث

احملـددة جــدا  يع األخــرى املواضـ النقــيض مـن  وعلـى  . االهتمـام 
، حمـددة تقريبـا   ردود فعـل    الـيت تـثري     اليت ناقـشناها يف املاضـي و      

 ايف هـذه املناسـبة موضـوع    فقد اقترحت اململكة املتحـدة علينـا        
رغـب يف   أكثر عمومية، ينطـوي علـى خطـر متييـع أي رسـالة ن             

  .إرساهلا

جانبنــا تفــسريات  ومــن غــري املناســب أن نقــدم مــن       
جتــسدت ، الـذي  ربيـع العـريب  رف باسـم ال أصـبح يعـ  ألمهيـة مـا   

، اليت أسرت اهتمام العامل، يف ميدان التحريـر         رؤيته النموذجية 
شجاعة الـ كانـت   و. ٢٠١١ ينـاير /يف القاهرة يف كـانون الثـاين      

 ميف مطالبـه  مثـابرهتم    و متضامنههدوئهم و  و للناسعادية  الغري  
 مصدر إهلام للبـشرية     طابعهم السلمي، على وجه اخلصوص،    و

 األحـداث  تلـك الفروق اهلائلـة بـني      وبينما حنيط علما ب   . اءمجع
املنطقـة الـيت    الـيت حـدثت يف      مقارنة بعمليات االنتقـال     دة  يالفر

 من أنظمـة اسـتبدادية      ١٩٩٠  و ١٩٨٠بني عامي   أنتمي إليها   
لتحـدي  تـصدي ل  لاحكومات مدنية منتخبة دميقراطيا، أود      إىل  

جز علــى ســيدي الــرئيس، بتعليــق مــو   ، علينــا هالــذي طرحتــ 

ــن    ــستفادة م ــدروس امل ــا ال ــوفر   جتاربن ــيت ميكــن أن ت بعــض وال
وبقـدر مـن التواضـع ومـع        . ملناقـشة اليـوم   امللموسـة    املدخالت
الثقافيـــة والدينيـــة والـــسياسية وتارخييـــة الللخالفـــات إدراكـــي 
أسـتند  ا،  موحـىت يف داخلـه    بـل   ،  تينـا القائمـة بـني منطق    الكبرية  

 .سبع نقاطإلشارة إىل لبلدي إىل التغيريات اليت حدثت يف 

 فريـدة   كانت كل حالة يف أمريكـا الالتينيـة       لقد  أوال،    
ــا  ــن نوعه ــد م ــة   ، وبالتأكي ــإن كــل حال ــشرق األوســط  ف يف ال

على سـبيل املثـال، يف بلـدي، واجهنـا          و. ذلك أيضا ككون  تس
ــشروع   ــاد مـ ــة إىل اعتمـ ــة  احلاجـ ــاء دولـ ــددلبنـ ــراق ةمتعـ  األعـ

غواتيمـاال،  ل احملددواقع  استجابة لل متعددة الثقافات واللغات،    و
ــل   ــذي ال مياثـ ــضرورة والـ ــع بالـ ــرى يف الواقـ ــدان األخـ  يف البلـ
ــة  ــا الالتيني ــن مث،و. أمريك ــن أن   و م ــرغم م ــى ال ــه  عل ــة إن مقول

ية قـد تبـدو باليـة       النتقالصاحلة عامليا للعمليات ا   توجد صيغ    ال
على الرغم مـن أن القـيم الدميقراطيـة متـشاهبة           و لفرط تكرارها 

بـصورة ملموسـة مـن حيـث        عنـها   التعـبري   فـإن   يف كل مكـان،     
ــات    ــداخلي والترتيب ــيم ال ــضائية والتنظ املؤســسية وأشــكال  الق

ــ ــة   أن خيميكــن  شعبيةاملــشاركة ال تلــف اختالفــا كــبريا مــن حال
 .أخرى إىل

ــ   ــة  ال، اثاني ــيم الثقافي ــةق ــات  هام ، خــصوصا يف اجملتمع
م االحتـرا يـسودها   املتعددة األعـراق الـيت تـسعى إىل بنـاء دولـة             

ــسامح ــادل والتـ ــون جيـــب أن و. املتبـ ــة  تكـ ــيم الثقافيـ ــذه القـ هـ
التقـدم  بتحقيق   ات مع اجملتمعات الدميقراطية وااللتزام    ماشيةمت

ــاعي  ــصادي واالجتم ــن    و. االقت ــال، م ــبيل املث ــى س ــة عل األمهي
 نـــوع اجلـــنس بغـــض النظـــر عـــن حيـــصل اجلميـــع،أن مبكـــان 

 علـى نفـس     ،أو العقيـدة  عنـصر   العرق أو االنتماء احمللي أو ال      أو
جـــرى إرســـاؤها هـــذه القــيم  أقــول إن  ويـــسرين أن . الفــرص 

سـيحدث  نفـسه   أنا على ثقة بأن األمر      يف منطقتنا، و  وتعزيزها  
 .مناقشتنا موضوع ،يف البلدان
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لـيس مـن الـسهل      ف. ا بالتأكيـد  ، التقدم ليس خطيـ    اثالث  
يف األمـاكن الـيت     قائمـة علـى املـشاركة       بناء نظم حكم تعددية     

واألمـــر . بـــشكل كامـــلثقافـــة الدميقراطيـــة  المل تترســـخ فيهـــا
 مؤســـسات يف خمتلـــف  - وأحيانـــا خلـــق  -يتطلـــب تعزيـــز  

  مــتنيدســتوري وقــانوينإجيــاد أســاس اجملــاالت، مبــا يف ذلــك  
جــدول و. أحــزاب سياســية ممثلــة وضــمان حريــة التعــبري بنــاء و

ولـد  يوالراسـخة   لعديد من املـصاحل     هو ميس ا   و .األعمال معقد 
مـن وقـت    يتطلـب،    يف كـثري مـن األحيـان و        نتائج غـري متوقعـة    

ثقـــــة املثـــــابرة والاملهـــــم هـــــو و. االجتـــــاهغـــــيريا يف ت ،آلخـــــر
يف أســهمت إســهاما كــبريا جــدا الــيت العريقــة  ضاراتاحلــ أنبــ

 إلجناح التحـول  العامل املتحضر ستجد القوة واإلبداع والقيادة       
 . فيهاالدميقراطي

ــةيقـــودين ذلـــك    ــا الـــيت أود تناإىل النقطـــة الرابعـ . وهلـ
لتطلعـات  تـستجيب   جيـب أن    عمليات التحول الـدميقراطي      نإ
.  املعنيـــة وأن حتظـــى مبوافقتـــها الوطنيـــةاجملتمعـــاتب وولـــشعا

التوافـق   أقـرب إىل     - إحـساس بامللكيـة   وجيب أن تكـون نتـاج       
والوصـول إىل   .  مـن اخلـارج    اضـ وفرشـيئا م   ت وليـس  -وطين  ال

ينطـوي علـى    غالبـا مـا     يـشعر معـه املواطنـون باالرتيـاح         منوذج  
وهـو مـا يؤكـد فحـسب        فترات طويلة من التجربة والتكيـف،       

أننـا نتعامـل مـع عمليـات       اليت تناولتها يف الـسابق وهـي        قاط  الن
 هــذه العمليــات تــستجيب لرغبــات مواطنيهــاو. طويلــة األجــل

تتطلب أيـضا وجـود ثقـة لـدى       الدميقراطية التمثيلية   و. فحسب
 .وهنا اليت ينتخباتاملواطنني يف احلكوم

اليــوم الكــالم الــشائع يف األمــم املتحــدة مــن ، اخامــس  
ظهــر بــشكل بــارز يف يعــن ســيادة القــانون، وهــو موضــوع مل 

 مـن وجهـة     ،وأود أن أؤكد  . سنواتبضع   قبلجدول أعمالنا   
ــدي  ــر بل ــة احلامســة   ،نظ ــى األمهي ــة   ل عل وجــود مؤســسات قوي

ــشفافية يف إدارة    ــدام الـ ــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب وانعـ ملكافحـ
ذلـك   نـا توقعوقد  . قامة العدل إلالعامة، وبصفة عامة،    األموال  
نـشري إليـه علـى حنـو مباشـر بقـدر             نـا لـسالم، ولكن  ل نايف اتفاقات 

شكله على سيادة القـانون يف      يلتهديد الذي   التصدي ل يف  أكرب  
. دنا ظهــور العــصابات اإلجراميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة  لــب
ال املالحقــة تطلــب تعزيــز قــدرتنا يف جمــتمكافحــة هــذه اآلفــة و

نظامنا القضائي والشرطة املدنية لـدينا، وحـىت نظامنـا     واجلنائية  
عمليـــات ســـينطبق القـــول ذاتـــه علـــى  ،بالتأكيـــدو. نولـــسجل

 .التحول الدميقراطي اجلارية يف الشرق األوسط

كـا  ي، يف حالة أمريكا الالتينية بشكل عام وأمر       سادسا  
ــصوص،     ــه اخلـ ــى وجـ ــطى علـ ــع  الوسـ ــق مـ ــال إترافـ ىل االنتقـ

 وقــد يــسر. األقــاليميدفعــة قويــة للتعــاون وجــود الدميقراطيــة 
وعــزز  اتفاقــاتإبــرام قــيم مــشتركة  ذات  حكومــات نــشوء
 حــل املــشاكل يفالتعــاون عــزز يف حالتنــا، و. اإلقليميــةالرتعــة 

ــشتركة وتــ  ــد     شجيع امل ــة يف كــل بل ــادل الدميقراطي ــدعم املتب ال
تعــاون الة ونعتقـد أن ظـاهر  . املـشترك عنــها يف الـدفاع  أسـهم  و

هــي  اليــوم، ومناقــشتناع و موضــمتثــلللبلــدان الــيت ذات أمهيــة 
تزايـد األمهيـة الـذي تقـوم بـه      املدور الـ بالفعـل يف  بلور تتظاهرة  

  .جامعة الدول العربية
وأخــــريا، علينــــا أال ننــــسى ضــــرورة تعزيــــز التنميــــة   

ــة  ــصادية واالجتماعي ــاس  . االقت ــون صــحيح أن الن ــة يطلب احلري
، وخـصوصا  باملزيد مـن الرفـاه  يطالبون أيضا  والكرامة، لكنهم   
. مبــستويات عاليــة مــن عــدم املــساواةتتــسم يف اجملتمعــات الــيت 

ومـــن املـــثري لالهتمـــام أن نالحـــظ، وفقـــا للمـــصدر الرئيـــسي  
الستطالعات الرأي العام يف منطقتنا، مؤسسة التينوبـاروميتر،        

  بني األداء االقتـصادي ومـستوى الرضـا        ا وثيق اهناك ارتباط أن  
 ويبدو أن الشعوب ال تطمـح فحـسب إىل أن         . الدميقراطية عن

توفر احلكومات التعدديـة واملمثلـة بقـدر أكـرب فوائـد ملموسـة              
عنـدما ال جيـري ذلـك،        .ملواطنيها، بل إهنا تطالب بذلك أيضا     

فإن مستوى الرضا عن املؤسسات الدميقراطية، يهـوي بـشكل          
  .كبري



S/PV.6734
 

12 12-25971 
 

 ذات طــابع بــالربيع العــريب، يــثري مــشاعر  ومــا يعــرف  
لذلك، فقـد ركـزت بـشكل أكـرب علـى الفـرص          . إجيايب إمجاال 

ولــذلك أيــضا تعمــدت تفــادي . أكثــر مــن التحــديات يف بيــاين
تناول مواضيع أخـرى يعتربهـا الـبعض ضـرورية، عنـد مناقـشة              
موضـــوع الـــشرق األوســـط، مثـــل ضـــرورة حـــل الـــصراع       
ــا    ــة يف ســــوريا، حيــــث أننــ ــرائيلي أو احلالــ الفلــــسطيين اإلســ

   .اولنا تلك املسائل يف جلسات أخرى عقدها اجمللستن قد
): تكلم بالروسـية  ) (االحتاد الروسي ( الفروفالسيد    

ــشرق األوســط، ومشــال       ــيت حركــت ال ــيري ال ــات التغ إن عملي
أفريقيا، جتـسد التطلعـات املفهومـة لـشعوب تلـك البلـدان حنـو         
حيــاة أفــضل وفــرص أوســع للتعــبري عــن الــذات واملــشاركة يف  

سياسية وحتقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكرب، وهـي        احلياة ال 
وتلك العمليـات أبعـد مـن أن تكـون          . تطلعات تستحق دعمنا  

قد انتـهت، ومـن الـصعب الـتكهن بوضـوح مبـا سـتؤول إليـه،                 
حيث أهنا تكـون مـصحوبة أحيانـا خبالفـات حـضارية وعرقيـة              

  .ودينية وسياسية، تتسبب يف مشاكل تتعلق باألمن اإلقليمي
ف اجملتمع الدويل إىل ضمان التأكـد مـن أن تلـك            يهد  

. التحوالت، تفيد العـامل العـريب أكثـر مـن تـسببها يف ضـرر لـه                
ومن األولوية ضمان أن تكـون التغـيريات سـلمية ودميقراطيـة،            
مــع احتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، فــضال عــن 
 حقوق األقليات الدينية والعرقيـة، مبـا يف ذلـك بـالطبع حقـوق             

وإننا نتابع وننظر بعني العطـف لعمليـة بنـاء الدولـة            . املسيحيني
الدميقراطيـــة يف مـــصر وتـــونس واملغـــرب، وجهـــود احلكومـــة  
اليمنيــة يف جمــال إرســاء االســتقرار فيمــا خيــص حالــة مكافحــة   
اإلرهاب وجهـود احلكومـة االنتقاليـة الليبيـة يف جمـال اسـتعادة              

تخابــات ونــزع ســالح احليــاة العاديــة يف البلــد، والتحــضري لالن
ــردة  ــة    . اجلماعــات املتم ــسانية ذات قيم ــساعدة إن ــوفر م ــا ن إنن

أننــا علــى أهبــة االســتعداد للمــساعدة يف جمــال حتقيــق        كمــا
بالنسبة جلميع األعـضاء يف اجمللـس، فـإن         . االنتعاش االقتصادي 

  . البعد الدويل للربيع العريب املستمر يشكل مصلحة أساسية

. عـل اسـتخالص بعـض النتـائج       ونعتقد أنه بوسعنا بالف     
قبل كـل شـيء، مهمـا كانـت األهـداف الـيت حـددت يف كـل          
ــضليل اجملتمــع       ــق ت ــها، فــال ميكــن حتقيقهــا عــن طري ــة بعين حال

وبغـري ذلـك، فـإن      . التالعب بقرارات جملس األمـن     الدويل، أو 
ــة    ــس ســتقل وتتالشــى الثق ــصداقية اجملل ــضائه،    م ــني أع ــا ب فيم

  .ذ القرارات يف املستقبليقوض قدرة اجمللس على اختا مما
ــا، يــتعني علــى املنظمــات والبلــدان الــيت تطوعــت       ثاني

لتنفيـذ واليــات جملـس األمــن، أن تطلــع اجمللـس بــشكل كامــل    
ــيت اختــذهتا   ــق ذلــك كــذلك، علــى   . علــى اإلجــراءات ال وينطب
، اليت كمـا يعلـم مجيـع األعـضاء،       منظمة حلف مشال األطلسي   

يبيـا، لكنـها يف الواقـع        يف ل  منطقة حظر الطريان  عرضت تطبيق   
ــتم إجــراء    . قــصف مكثــف قامــت ب ــه مل ي ــن املؤســف، بأن وم

حتقيـــق يتنـــاول املعلومـــات الـــيت أفـــادت بوقـــوع ضـــحايا مـــن 
وحنـن نعتقـد بأنـه      . املدنيني الذين سقطوا نتيجة لذلك القصف     

يتعني على األمني العام توضـيح املـسألة مـن خـالل استحـضار              
 خيص التعـاون بـني األمـم        ، فيما ٢٠٠٨اإلعالن املشترك لسنة    

  .املتحدة وأمانة منظمة حلف الشمال األطلسي
ثالثــا، التــدخل اخلــارجي باســتخدام القــوة العــسكرية     

الغامشة، يزيد من خطر االنتشار غري املـشروع للـسالح، ومـن            
ويـتعني علينـا اختـاذ قـرارات جـادة          . مث زعزعة استقرار املنطقـة    
ر قلــق بــالغ لالحتــاد الــيت تظــل مــصد. بــشأن احلالــة يف ســوريا

ــدويل بأســره    ــع ال ــن تقــدمي    . الروســي واجملتم ــشكل كــل م وي
ترمـي   انفراديـة  مطالب متسرعة بتغيري النظام، وفرض جزاءات    

إىل إحداث مصاعب اقتصادية والتسبب يف توترات اجتماعيـة         
يف البلــد، ودفــع املعارضــة إىل مواصــلة مواجهتــها للــسلطات،   

 لدعم املواجهة العـسكرية،     بدل تعزيز احلوار، وتوجيه دعوات    
بــل وحــىت للتــدخل اخلــارجي، وصــفات تكتنفهــا الكــثري مــن    

 اجلغرافيــة الــسياسية؛املخــاطر، فيمــا خيــص التخطــيط يف جمــال  
  . ولن تؤدي سوى إىل توسع الرتاع
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ال شك مطلقا، بأن السلطات الـسورية تتحمـل قـدرا             
 نغفـل  لكن ال ينبغـي أن    . كبريا من املسؤولية عن احلالة الراهنة     

حقيقــة أهنــا تقاتــل منــذ وقــت طويــل وحــىت اآلن لــيس رجــاال  
ــسمى اجلــيش        ــا ي ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــل وحــدات قتالي ــزال، ب ع
ــيت        ــدة، ال ــا القاع ــا فيه ــة، مب ــسوري احلــر، ومجاعــات متطرف ال
ــها        ــتج عن ــة ن ــن األعمــال اإلرهابي ــسلة م ــؤخرا سل ــت م ارتكب

ــا     . ضــحايا ــشكل أولويتن ــف، ي ــوري للعن إذا كــان الوقــف الف
طلقــــة ورغبتنــــا الــــصادقة، إىل جانــــب تقــــدمي املــــساعدات امل

اإلنــسانية للــسكان املــدنيني، فــال ينبغــي علينــا مــن مث يف هــذه   
املرحلة التساؤل من الذي بدأ أوال الرتاع، بل أن ننـاقش بـدال             
من ذلك الُنهج الواقعية والقابلة للتطبيق اليت ميكن أن تتـيح لنـا      

  .ويةحتقيق وقف إلطالق النار بوصفه أول
لقــد كـــان هنجنـــا منــذ البدايـــة واضـــحا ومتماســـكا،     

يهدف إىل إجياد حل مبكر لألزمة السورية، من غري اسـتخدام           
للعنف، عن طريق حوار سياسي شامل بقيادة سورية، وتنفيـذ          

إن املبـادئ التاليـة اخلمـسة للتـسوية         . إصالحات طال انتظارها  
عربيــة، يف الــيت اتفــق عليهــا االحتــاد الروســي وجامعــة الــدول ال 

أوال، إهنـاء العنـف     : مارس تقوم على نفـس األسـاس      /آذار ١٠
ــا،       ــة رصــد نزيهــة وثالث ــشاء آلي ــا إن مهمــا كــان مــصدره وثاني
ــدمي     ــذ لتقــ ــتح منافــ ــا فــ ــارجي ورابعــ ــدخل اخلــ ــة التــ معارضــ
املساعدات اإلنسانية جلميع السوريني دون عراقيل، وخامـسا،        

إىل إطالق حـوار    تقدمي الدعم القوي ملهمة كويف عنان الرامية        
ــا       ــة، وفقـ ــات املعارضـ ــع مجاعـ ــة ومجيـ ــني احلكومـ ــي بـ سياسـ

. لالختصاصات الـيت أناطهـا بـه األمـني العـام واجلامعـة العربيـة              
علـى ذلــك األســاس، حنــن علـى اســتعداد للموافقــة علــى اختــاذ   
جملس األمـن لقـرار، كمـا كنـا مـستعدين للقيـام بـذلك خـالل          

لألسـف،  . قـرار اخلريف املاضي عنـدما جـرى تقـدمي مـشروع           
  .يدعمه مجيع أعضاء جملس األمن مل

ال جيـــب اســـتخدام الربيـــع العـــريب بـــأي شـــكل مـــن     
. األشكال كذريعـة للتقليـل مـن االهتمـام بالقـضية الفلـسطينية            

وحنن مقتنعون بأن احتمال نشوب صراع يف الشرق األوسـط           
ــاملة يف    ــا، إىل أن جيـــري التوصـــل إىل تـــسوية شـ ــيظل عاليـ سـ

وذلـك  . ن اإلطـار القـانوين الـدويل القـائم        األوسط ضم  الشرق
  .التزام تارخيي حقيقي بالنسبة للمجتمع الدويل وجملس األمن

ــؤخرا،         ــاه م ــذي الحظن ــإن التوجــه ال ــسوء احلــظ، ف ل
مـــن الناحيـــة . يـــؤخر هـــذا االحتمـــال، بـــدال مـــن أن يـــسّرعه 

الــسياسية، عنــدما جيــري التــشكيك يف معــايري التــسوية الــيت       
رر جملـس األمـن واجملموعـة الرباعيـة         صدق عليهـا بـشكل متكـ      

ــضا،  . والطــرفني نفــسيهما  ــة أي ــة العملي يف الوقــت  ومــن الناحي
ــه    ــل في ــذي تقل ــرائيل      ال ــا إس ــوم هب ــيت تق ــتيطان ال ــال االس أعم

الـــــضفة الغربيـــــة فعليـــــا مـــــن األراضـــــي املتاحـــــة لعقـــــد   يف
  .الالزمة االتفاقات
ويتمثل أحد الشواغل اهلامـة يف انتـهاك وقـف إطـالق              

 عقب تبادل الضربات بـني إسـرائيل وقطـاع غـزة، حيـث              النار
ويف ظــل تلــك الظــروف، يــتعني . يعــاين املــدنيون مــن الطــرفني

وينطبــق ذلــك قبــل كــل  . علــى اجملتمــع الــدويل زيــادة جهــوده 
شيء علـى اجملموعـة الرباعيـة، الـيت يـتعني عليهـا، كمـا ناقـشنا             
ذلــك مــع زمالئنــا قبــل بــدء جلــسة اليــوم، الــشروع يف العمــل  

شكل مركز وعلى أساس منتظم، من أجل هتيئـة بيئـة تـساعد             ب
 فلــسطينية مباشــرة، هتــدف - علــى إجــراء اتــصاالت إســرائيلية

ــة  ــادرة األردن  . إىل إجــراء مفاوضــات كامل ــا مبب ونرحــب كلن
ــدا، بـــني     ــدة جـ ــسلة مـــن االجتماعـــات املفيـ ــد سلـ الـــذي عقـ
اإلســــــرائيليني والفلــــــسطينيني يف عمــــــان خــــــالل شــــــهر     

  .ناير، ونرغب أن تستمر تلك املبادرةي/الثاين كانون
ــل يف        ــا إن االحتــاد الروســي يؤكــد اقتراحــه املتمث كم

ــة       ــة وهياكــل جامع ــني اجملموعــة الرباعي ــق ب ــاون وثي إرســاء تع
ونثــق بــأن مبــادرة الــسالم العربيــة . الــدول العربيــة ذات الــصلة

تظـــل مهمـــة وبـــأن تنفيـــذها الـــشامل سيـــضمن إنـــشاء دولـــة   
سرائيل وترسي السالم واالسـتقرار يف  فلسطينية ستضمن أمن إ   
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واالحتاد الروسي جـاهز للمـشاركة بالتعـاون        . الشرق األوسط 
الوثيق مـع مجيـع األعـضاء املـسؤولني يف اجملتمـع الـدويل، بغيـة                

  .بلوغ تلك األهداف
الواليــــات املتحـــــدة   (الــــسيدة رودهــــام كلنتـــــون    
قـشة  لقـد اجتمعنـا اليـوم ملنا      ): تكلمت باإلنكليزية ) (األمريكية

. رياح التغيري اليت هبـت علـى الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا              
 مجيـع تلـك   توبينما كانت جتربـة كـل بلـد فريـدة، فقـد انبثقـ             

احلركات الدميقراطية، مـن الرغبـة املـشتركة يف احلـصول علـى             
ــة     ــصادي والكرامـ ــل االقتـ ــات واألمـ ــق احلريـ ــوق، وحتقيـ احلقـ

هـا يف اإلعـالن   وتلك التطلعات العاملية منصوص علي . اإلنسانية
العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسان ويف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، وهـــي  
أساســـية هلويـــة وتـــاريخ بلـــدي، وهلويـــة وتـــاريخ العديـــد مـــن 

إن تلك املبـادئ والـشعب الـذي يكـافح لتحقيقهـا يف          . البلدان
لقـد أهلمتنـا    . جمتمعه، يستحقون دعمنا اجلماعي الذي يطلبونه     

عن إصرارها للسري قـدما،     شجاعة شعوب املنطقة، اليت أبانت      
  .ونعتقد بأنه يتعني دعم جهودها

أتناول اآلن تلك احملادثـات بقـدر كـبري مـن التواضـع،               
ومل جتــر بيــدنا . ألننــا نعلــم بــأن تلــك الثــورات ليــست ثوراتنــا 

  .ألجلنا أو ضدنا أو
ندرك أن لدينا املـوارد      لكننا، باعتبارنا اجملتمع الدويل،     

. ىل التغـيري الـدميقراطي الـسلمي      والقدرات لدعم من يـسعون إ     
  .وجيب أيضا أن تكون لدينا اإلرادة

اآلن، وبطبيعة احلال، يتكشف التغيري بسبل شـىت ويف           
ــة  ــاكن خمتلف ــى حــدة، جيــب أن     . أم ــدة عل ــة فري ويف كــل حال

ــا مــع الظــروف   ــاك   . نكيــف أدواتن ــا يف جملــس األمــن، هن وهن
أن أبـدأ   وأود  . ثالث حاالت بالتحديد تتطلب اهتمامنـا اليـوم       

ــذا الــــصباح    ــا والتــــصويت املــــشجع الــــذي أجــــري هــ بليبيــ
ــد واســتكمال ) S/PV.6733 نظــرا( ــة األمــم املتحــدة   لتجدي بعث

ــا ــام املاضـــي، قـــام اجمللـــس، مـــدعوما  . للـــدعم يف ليبيـ ويف العـ

باجلامعة العربية وعدد من البلدان من مجيع أحناء العامل، باختـاذ           
لـذي كـان يف أمـس       إجراء ملـساندة الـشعب اللـييب يف الوقـت ا          

وتصويت اليوم جيسد اسـتمرار التزامنـا جتـاه         . احلاجة إىل ذلك  
. ليبيـــا وحكومتـــها االنتقاليـــة، الـــيت قطعـــت خطـــوات جبـــارة

  .جيسد اإلقرار بأن عملنا مل ينته بعد كما
 األمـم املتحـدة     وسنواصل تقدمي املساعدة جلهـود بعثـة        

وم بإعــادة ليبيــا بغيــة دعــم احلكومــة الليبيــة وهــي تقــللــدعم يف 
إدماج من محلوا الـسالح مـن أجـل التغـيري يف صـفوف جـيش                

وسنظل نساعد ليبيا على تـأمني     . وطين احترايف وجمتمع سلمي   
حــدودها مــن أخطــار االنتــشار واالجتــار والتطــرف، ومعاملــة   

وبعـد كـل مـا أبـان عنـه          . الالجئني واملهاجرين معاملة إنـسانية    
ــا الــشعب اللــييب مــن شــجاعة ومــا قدمــه مــن تــض    حيات، فإنن

نــشعر بــالفخر ملــساعدة ليبيــا علــى بنــاء أســاس جديــد لــسيادة  
  .القانون واحترام حقوق اإلنسان

وقبل أسبوع فقـط، كـان رئـيس الـوزراء الكيـب هنـا                
، حيث دافع بشدة وبالغـة      )S/PV.6731 ظران(يف جملس األمن    

عــن املــساعدة الــيت يقــدمها جملــس األمــن مــن أجــل تطلعــات    
  . تقرير مصريهالشعب اللييب إىل

ال أعتقد أن هنـاك أي تعليـق آخـر ميكـن ألي منـا أن                  
يــضيفه بــصورة رمسيــة فيمــا يتعلــق مبــا اختــذه جملــس األمــن مــن 

. رات الـــيت تـــأذن باختـــاذ إجـــراء تـــدابري مناســـبة تنفيـــذا للقـــرا 
عقــدنا اجتماعــا مــع رئــيس الــوزراء الكيــب يف واشــنطن  كمــا

ــا مــن      ــا حتــرزه ليبي ــشنا م ــد  العاصــمة، حيــث ناق تقــدم يف متهي
السبيل إلجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، فـضال عـن تعاوننـا يف          
جماالت األمن، وتبادل الطلبة، واجملتمع املدين، وتقـدمي الرعايـة          

ــر  . الـــصحية جلرحـــى احلـــرب الليبـــيني  ــا يف آخـ إن جنـــاح ليبيـ
املطاف لن يتوقف على موت الدكتاتور، بل على ميالد دولـة           

  .ناجحة ومستقرة وحرة
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عندما انزلق اليمن يف دوامـة   . الة الثانية هي اليمن   واحل  
ــود جملــس       ــن جه ــام املاضــي، ســاند جملــس األم العنــف يف الع
التعاون اخلليجي وأصحاب املـصلحة اليمنـيني بغيـة إجيـاد حـل             

  .وقد صمدنا يف وجه االنتكاسات. سلمي
ــا العديــد مــن التحــديات    غــري أن االنتخابــات . وأمامن

ــيس   ــشهر املاضــي شــكلت   الرئاســية وتنــصيب رئ ــد يف ال جدي
خطوات واعدة على املسار صوب فتح فصل جديد يف تـاريخ           

وإذ يواصـل الـيمن عمليتـه االنتقاليـة الـيت سـتدوم عـدة               . اليمن
ســنوات، ويقــوم بإصــالح دســتوره والــدعوة إىل إجــراء حــوار 
وطين، وإذ ال يزال يواجه حتديات أمنية وإنسانية، جيـب علينـا            

  .ودعمنا لهأن نواصل مشاركتنا 
ـــ    ــة الثالث ــوريا واحلالـ ــي سـ ــابيع،  . ة هـ ــسة أسـ ــل مخـ قبـ

يــتمكن اجمللــس مــن الوقــوف وقفــة رجــل واحــد ضــد محلــة  مل
ــامل     ــا ضــمري الع ــز هل ــيت اهت ــة ال ــزال  - العنــف الرهيب ــة ال ت  محل

ومنعنـا حـىت    . انقطاع وحنن نعقـد هـذه اجللـسة        مستمرة بدون 
 .ريامن إدانة العنف وتأييد خطة سلمية وضعها جريان سو

إميانــا راســخا بــسيادة مجيــع   تــؤمن الواليــات املتحــدة   
ــة   ــدول األعــضاء وســالمتها اإلقليمي ــد أن   . ال ــا ال نعتق غــري أنن

ــسيادة حتــتم علــى جملــس األمــن أن يقــف مكتــوف األيــدي     ال
عنــدما تقتــرف احلكومــات املــذابح يف حــق شــعوهبا، وبالتــايل   

ة بـني   وحنـن نـرفض أي معادلـ      . هتدد الـسلم واألمـن اإلقليمـيني      
جــرائم القتــل املتعمــدة الــيت يقترفهــا النظــام العــسكري للدولــة  
واألعمال اليت يقـوم هبـا املـدنيون حتـت احلـصار الـذين أجـربوا                

ــدفاع عــن أنفــسهم  وممــا يــدعو للــسخرية أن اجلــيش  . علــى ال
الــسوري، وبينمــا كــان األســد يــستقبل األمــني العــام الــسابق    

ويواصـل   لـب كويف عنان، كان يـشن هجومـا جديـدا علـى إد           
  .رسنتال وصعدوانه على محاة ومح

وقــد أحطنـــا علمـــا باالتفــاق الـــذي مت التوصـــل إليـــه     
خالل هنايـة األسـبوع يف القـاهرة، بـني اجلامعـة العربيـة ووزيـر           

اخلارجيــة الروســي الفــروف، بــشأن ضــرورة إهنــاء العنــف،       
ــاملني يف      ــل للع ــدون عراقي ــام وب ــة الوصــول الت ــة إمكاني وكفال

ين، وإجــراء عمليــة سياســية يقودهــا كــويف عنــان اجملــال اإلنــسا
  .وتستند إىل أحكام قرارات اجلامعة العربية واجلمعية العامة

ونعتقد أن الوقت قد حـان لكـي تقـوم مجيـع الـدول،                
ــد النــهج      ــسابق، بتأيي ــا يف ال حــىت تلــك الــيت عارضــت جهودن

وجيـب علـى    . اإلنساين والسياسي الذي حددته اجلامعة العربية     
الـــدويل أن يقـــول بـــصوت واحـــد، وبـــدون تـــردد أو اجملتمـــع 

حمــاذير، إن عمليــات قتــل املــدنيني الــسوريني جيــب أن تتوقــف 
والشعب السوري يستحق أن تتاح لـه       . لتبدأ العملية السياسية  

ــا اآلن      ــع هبـ ــيت يتمتـ ــة الـ ــل الفرصـ ــصريه متاثـ ــر مـ ــة لتقريـ فرصـ
ــون   ــون واليمني ــصريون والليبي ــسيون وامل ــا يف  . التون ــا هن وعملن

لس األمن ليس سوى جزء مما جيب علـى اجملتمـع الـدويل أن       جم
يفعلـــه ملـــساعدة العمليـــات االنتقاليـــة يف مجيـــع أحنـــاء الـــشرق 

  .األوسط ومشال أفريقيا
وجيــب علينــا أن نــدعم األصــوات املطالبــة مــن داخــل    

املنطقــة بتعزيــز كــل ركــن مــن أركــان بنــاء جمتمعــات مــستقرة 
واقتــصاد قــوي  ومزدهــرة وحكومــات مــستجيبة ومــسؤولة،    

 وعلى الصعيد الـسياسي، للعديـد     . وفعال وجمتمع مدين حيوي   
من البلدان، مبا يف ذلـك عـدد منـها جيلـس ممثلوهـا حـول هـذه         
ــاء أنظمــة       ــة بن ــشأن كيفي ــدة ومباشــرة ب ــة، خــربات فري الطاول

ــة  ــة دائم ــا وزيــر     أوأنــا . دميقراطي ــات الــيت أدىل هب ــدر التعليق ق
ــاال ــة غواتيمــ ، بــــل جيــــب أن فتلــــك دروس ميكــــن. خارجيــ

  .نتشاطرها
ويف احلـــاالت الـــيت تقـــوم فيهـــا البلـــدان بإصـــالحات    

وحنمي، يف كـل مكـان، قـوال         تدرجيية، ينبغي أن نقدم الدعم،    
  .وفعال، املبادئ األساسية للدميقراطية وحقوق اإلنسان العاملية

واآلن أدرك أن هناك مـن يـشكك يف إمكانيـة اتـساق               
ع هـذه املبـادئ واحلقـوق       السياسات ذات التوجه اإلسـالمي مـ      
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وأمام شعوب الربيع العريب فرصـة لإلجابـة        . الدميقراطية العاملية 
مسـاء الـيت    األوسياستنا هـي أال نركـز علـى         . عن ذلك التساؤل  

. ختتارهــا األحــزاب لنفــسها، ولكــن علــى مــا ختتــار القيــام بــه   
فجميع األحزاب السياسية، الدينية والعلمانية على حد سـواء،         

 شعوهبا عـن احتـرام املبـادئ األساسـية الـيت تقـوم              مسؤولة أمام 
ــة  أي رفــض العنــف، دعــم ســيادة القــانون،   : عليهــا هــذه اهليئ

احتــرام حريــات التعــبري وتكــوين اجلمعيــات والتجمــع، محايــة   
ــساء    ــة حقــوق الن ــسامح، محاي ــة والت ــة الديني ــات،  احلري واألقلي

 إنشاء أجهزة قضائية مستقلة، تعزيز حرية الصحافة، والتخلـي        
عن السلطة يف حالة اهلزمية يف االنتخابات، وتفادي التحـريض          

تلك هـي املعـايري     . على تأجيج الصراعات اليت متزق اجملتمعات     
اليت ينبغي أن يقاس عملنا استنادا إليها، ويتعني علينا أن نلتـزم            

  .معا بدعمها
لقـــد علمتنـــا جتربتنـــا يف أمـــاكن أخـــرى يف العـــامل أن   

ناجحـة هـي العمليـات الـيت تثمـر بـشرعة            العمليات االنتقالية ال  
النتــائج االقتــصادية، وفــرص العمــل وحتيــي األمــل يف مــستقبل  

لكي تنجح الصحوة السياسية العربية، جيب أن تكـون         . أفضل
  .أيضا صحوة اقتصادية

واحلكومــات الــيت تتــشاطر تلــك األولويــات يف مجيــع     
ة أن تراعــي اخليــارات الــسياسي   أحنــاء املنطقــة ســيتعني عليهــا   

ــق النمــو        ــاء أســاس لتحقي ــها لبن ــد من ــيت ال ب ــا ال ــصعبة أحيان ال
  .الشامل بقيادة القطاع اخلاص

وباعتبــار أمريكــا رئيــسة جمموعــة الثمانيــة هلــذا العــام،    
فإهنا تواصل العمل الذي قامت به شراكة دوفيل الـيت أطلقتـها            
ــصادية،    ــشاركة االقتـ ــي، واملـ ــز التكامـــل اإلقليمـ ــسا لتعزيـ فرنـ

  .لعمل وحتقيق االستقراروإجياد فرص ا
. واهلدف األخري مـن بـني هـذه األهـداف ملـح للغايـة               

جيب على اجملتمع الدويل أن يقـدم دعمـا قويـا لـصندوق النقـد               
ــامج لإلصــالح        ــداد برن ــن إع ــسرعة م ــهاء ب ــة االنت ــدويل بغي ال

ونـدعو أصـدقاء مـصر      . االقتصادي وحتقيق االستقرار يف مصر    
ــع أ  ــة ومجيـ ــيف املنطقـ ــامل حنـ ــتعداد   اء العـ ــى اسـ ــوا علـ أن يكونـ

وبطبيعـة  . الستخدام املساعدة الثنائية لتعزيز برنـامج مـع مـصر         
احلــال، تلــك اجلهــود االقتــصادية والــسياسية جيــب أن تــشمل   

شكر األمني العام على جعل ذلك نقطة مـن النقـاط           أو. النساء
نــصف ال ميكــن أن يتحقــق أي انتقــال و. ااخلمــس الــيت تناوهلــ

  .السكان عرضة لإلقصاء
إن دوام الدميقراطيــة يعتمــد علــى اجملتمــع املــدين وحنــن   

فخورون بـدعم األفـراد واملنظمـات الـذين يـسعون إىل حتـسني           
  .جمتمعاهتم
أدرك أيــضا أن هنــاك مــن يقــول إن مفهــوم اجملتمــع         

، كيـف ميكـن     ٢٠١١لكن بعـد عـام      . املدين برمته إمالء غريب   
يف منطقـة   ألي كان أن يقـول إن اجملتمـع املـدين لـيس متأصـال               

حنـن  . الشرق األوسط ومشال أفريقيا، بل أقول، يف كل مكـان         
وجيــب أن تكــون . نعــرف أن التغــيري الــدائم يــأيت مــن الــداخل 

لكـــن ميكـــن . اجملتمعـــات هـــي الـــيت حتـــدد مـــستقبلها بنفـــسها
للمجتمــع الــدويل أن يــوفر األدوات الــيت ستــساعد اجملتمعــات  

  .على بلوغ تلك األهداف
انات املنتخبة مـؤخرا بإلغـاء القـوانني        وبينما تقوم الربمل    

ــة احلريــات املدنيــة، ينبغــي أن     ــروم مراقب القدميــة الــيت كانــت ت
نواصل دعمنـا اجلمـاعي للتـدابري الـيت سـتحمي وتعـزز اجملتمـع               
املدين، مبا يتماشى مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان املتعلقـة            

  .حبرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتعبري
 مــن مطالــب التغــيري الــيت    مــستثىنيف املنطقــةال أحــد   
تلـك  بأنـه حامـل لـواء       يـران   إبلـد مثـل     يدعي  عندما  . شهدناها

قمـع  القمع شـعبه بوحـشية ويـدعم        ياملبادئ يف املنطقة ومن مث      
 .واضح للجميع نفاقهفإن يف سوريا وغريها من األماكن، 

ــا    ــرئيس أوبام ــا  وكــذلكال ــا   أن ــؤمن إميان ــأن  ن ثابــت ب
جريانــه العـرب واإلســرائيليني   شــأنه شـأن طيين، الـشعب الفلـس  
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ــة واحلــق يف     ــة واحلري ــستحقون الكرام ــاس، ي ــع الن ــقرتومجي ر ي
ــم. مـــستقبله بنفـــسه ــستقلة  إهنـ متلـــك  يـــستحقون فلـــسطني مـ

وحنـن نعلـم    .  آمنـة  إسرائيل جانب   وتعيش إىل حلياة،  مقومات ا 
الدبلوماسية بـأن الـسبيل الوحيـد       قضيناها يف ميادين     من عقود 

عــن طريــق التفــاوض، التوصــل إىل ســالم بهــو ق ذلــك تحقيــل
سـوف نـستمر يف   هـو مـا   ن اخلـارج و فرضـه مـ  ال ميكـن  سـالم  
مـع  ، مبـا يف ذلـك التـشاور         ثمـرة كل وسـيلة م   إلحالله ب السعي  

 .صباح اليوم اجملموعة الرباعية الذي أجريناه

 إطـالق الـصواريخ  بأشـد العبـارات    أن أديـن    أيضا  أود    
 استمر خالل عطلـة هنايـة     الذيل،  سرائيإمن غزة على جنوب     

 إىل اختـــاذ إجـــراءات  عـــن ذلـــكنـــدعو املـــسؤولني. األســـبوع
 مجيــع -ونــدعو كــال اجلــانبني . فوريــة لوقــف تلــك اهلجمــات

 . على بذل كل جهد الستعادة اهلدوء-األطراف 

، واألهم من ذلـك يـتعني علينـا أن نعتـرف بـأن              ختاما  
ــتوا      ــيت س ــك ال ــي تل ــة ه ــر أمهي ــارات األكث جه يف األشــهر اخلي

واألمـر متـروك لـشعب وقـادة املنطقـة ملقاومـة دعـوات              . املقبلة
ــائيني ــة  ، الغوغ ــول توفيقي ــات، والتوصــل إىل حل ــاء التحالف  وبن

سر يف ختــــحــــىت عنــــدما  بأنظمتــــهم الثقــــة واالســــتمرار يف 
االنتخابات، ومحاية املبـادئ واملؤسـسات الـيت سـوف حتمـيهم            

أن تتحـصن ضـد     طيـة    كـل دميقرا    جيـب علـى    . املطـاف  يف هناية 
 اخلاصـة   مأهـدافه لتحقيـق   الذين يريدون خطف حرياهتا سـعيا       

ال يـتم   بناء جمتمعـات دميقراطيـة مزدهـرة مهمـة          إن  . غري النبيلة 
 إمنـا هـو   .  حىت عام واحـد     خالل أسبوع أو   يوم واحد إجنازها ب 

 دول مـن الـ  اجمتمعـ  بوصـفنا  ال بـد لنـا  . نتـشاطره التزام مـستمر    
األوسـط ومشـال أفريقيـا لتحقيـق        مساعدة شـعوب الـشرق      من  

االســتفادة القــصوى مــن احلقــوق واحلريــات الــيت مــن أجلــها     
 . كثرياواخاطر

ــاس    ــسيد بورتـ ــال (الـ ــة  ()الربتغـ ــم باإلنكليزيـ : )تكلـ
ه املناقـشة املَُناِسـبة     ، علـى تنظـيم هـذ       الـرئيس  ، سيدي مشكركأ

أود أيــضا أن أشــكر األمــني  . واهلامــة جــدا واحلــسنة التوقيــت 
 .بيانه اهلامالعام على 

ــل    عــرف االنتفاضــات الــشعبية الــيت أدت إىل مــا ي   متث
الربيع العريب التحول األقوى يف السياسة العامليـة منـذ سـقوط            ب

لـك  تثبت ت غري متوقع،    أنه كان    على الرغم من  و. جدار برلني 
صـالح يـؤدي    اإلعدم  : السياسةعلم  التغيريات قاعدة قدمية يف     

حمكـوم  التـاريخ   الـيت ال تـدرك       القيادات الـسياسية  ف. ثورةالإىل  
لقد تغاضـى   .التاريخعليها أن تكون على اجلانب املخطئ من     

وأدار ظهـره    لفترة طويلة جـدا،    األنظمة االستبدادية العامل عن   
حلريـة  ا آذانـه عـن االسـتماع لنـداءات           مواطنيها، وصمّ  هاقمعل

 .واحترام حقوق اإلنسان األساسية

صر أسـس هـذا     يف تـونس ومـ    االنتفاضـات   هـزت   لقد    
شهرية يف بنغــازي الـ ذحبــة حركـت امل ، و مـن األنظمــة النمـوذج 
ختاذ إجراءات للدفاع عن قيم وأهداف األمم       ال الدويل   اجملتمَع
تـأيت  ومـع أهنـا      .شـعبية تلك العمليات بقيادة    وكانت   .املتحدة

بتحـريض مـن   جتـر   مل،  سبتمرب/ أيلول ١١  سنوات من  ١٠بعد  
هـام جـدا مـن      وهـذا أمـر   عدة،  اخلارج، وال من قبل تنظيم القا     

 .لناحية السياسيةا

ــن         ــدة م ــوفر فرصــة فري ــريب ي ــامل الع ــا حيــدث يف الع م
تلـك  فأمـام  . نوعها، بالنسبة للبلـدان يف املنطقـة والعـامل بأسـره      

البلدان فرصة النتخاب احلكومات الدميقراطيـة، لتعزيـز سـيادة         
رأة،  دور املـ   لتقديرالقانون، ومحاية حلقوق اإلنسان وتعزيزها،      

ــات، وحتقيــق التقــدم االقتــصادي واالجتمــاعي    ــرام األقلي  واحت
 .على نطاق واسع

جيــب علــى اجملتمــع الــدويل اغتنــام هــذه الفرصــة أيــضا   
ــدما   ــادئ األمــم املتحــدة الــيت نتــ  مبللمــضي ق ــا، شاطرها ب مجيع

وبالتـــايل تعزيـــز الظـــروف املالئمـــة لنظـــام دويل أكثـــر ســـالما 
ــ.وازدهــارا واســتقرارا ــا أن نكــون   وحتقيقــا ل ذلك، جيــب علين

سعى  الوقـــت ذاتـــه أن نـــيفو، نـــاواضـــحني يف أهـــدافنا ومبادئ
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أن أذكر بعض املبـادئ الـيت تـؤطر    أود . لتجنب أخطاء املاضي 
 .الربتغالمنظور 

لعمليـة مـن    أوال من األمهيـة مبكـان أن تـستمر ملكيـة ا             
 نابعة مـن الـداخل    عمليات   حنن نشهد . الشعوب املعنية جانب  
الـشجاعة واإلرادة لتغـيري تلـك        رحـم    ية ولدت مـن   شعببقيادة  

ــا لوينبغــي . اجملتمعــات ــشعر ن ــأن ن ــذي  بالت ــل ال ضاؤل إزاء املث
 مــاأينينبغــي لنــا أن نــصغي ونفهــم ومنــد يــد العــون  ، وضــربوه
 .الب الدعم منومىت طُ

يتــصدى ثانيــا، كــل بلــد هــو حالــة فرديــة، وجيــب أن    
 لـيس هنـاك  . ئمـة القاالفـروق  علينا أن ندرك . لتحديات خمتلفة 

 . احلاالتواحد يناسب مجيعمنوذج 

ثالثا، جيب علينا مقاومة إغراء حماولة تصدير النمـاذج           
نمـــاذج الحقـــوق اإلنـــسان هـــي حقـــوق عامليـــة وف. الـــسياسية

واألمـر متـروك للنـاخبني يف كـل بلـد الختيـار            . سياسية حمـددة  
ــائج العمليــــات  نمــــستقبله، وجيــــب أن  قبــــل دون حتفــــظ نتــ

 . مصداقيةوالشفافة وذاتيهة الرتاالنتخابية 

األحـزاب اإلسـالمية   درك أن اشتراك   رابعا، جيب أن ن     
في اجملتمعـات  ف. أمر طبيعي يف العملية السياسية   يف احلكومات 

ــا حـــزاب علـــى األكـــم الـــشعب الدميقراطيـــة، حي ــا ألدائهـ وفقـ
 .وقدرهتا على الوفاء بتوقعات مواطنيها

. كرامـة اإلنـسان  خامسا، احلرية الدينية أمر ضروري ل    
ــى اآلخــرين     ــا أن ال حنكــم عل ــى  جيــب علين ــاًء عل ــداتبن  نامعتق

 بــني  ن منيــز أجيــب علينــا . ثقافيــة الجتماعيــة أو االدينيــة أو ال
 .لتعصبوااإلميان 

. بناء جمتمع دميقراطي يتطلب وقتا وصـربا      إن   سادسا،  
التوترات والتناقضات يف كـثري مـن األحيـان         تتخلله  طريق  فهو  
 .قبل عقود خلتمن خالل الربتغاليون تعلمنا  حنن. اًمع

تنـوع املؤسـسي والثقـايف والعرقـي        قـد يـؤدي ال    أخريا،    
 ارتغيّـ  النطاق يف اجملتمعات اليت تـشهد حاليـا          واسع ال والروحي

ولذلك، جيـب   . ات وشواغل أمنية معينة   وترت إىل   اميقا ع تارخيي
التماسك االجتمـاعي ووحـدة أراضـي تلـك البلـدان           يكون  أن  
 . دائماطليعة اهتماماتنايف 

ــدان    لألســف و   ــصدمة أن أحــد البل ــى ال ــا يبعــث عل مم
ــه   ــونس  ف. ســوريا: مأســاةأصــبح حال  أو كمــا هــو احلــال يف ت

 الـشعب الـسوري سـلميا     طالـب أبنـاء     ليبيا أو الـيمن،      أو   مصر
ــوقهم األساســية بإعمــال ــك، .  حق ــع ذل ــا زالــت جتــري،   وم م

دنيني يف الــسكان املــ  علــى  قاســية   قمــع   محلــة ،حنــن نــتكلم  و
النـساء والرجـال واألطفـال      مـا بـرح     لمدة سنة اآلن،    ف. سوريا

 ويقتلـون بـصورة عـشوائية علـى أيـدي           متكب اجملـازر حبقهـ    رت
حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احلــق أمــا . تــهمقــوات أمــن دول
تنتــهك فإهنــا املــساعدة اإلنــسانية،  احلــصول علــى األساســي يف

 .بصورة منهجية على نطاق واسع

إدانته الشديدة  عن  وضوح  باجملتمع الدويل   ب  لقد أعر   
ــوق       ــة وجملــس حق ــة العام لتلــك األعمــال، مــن خــالل اجلمعي

ــسان و ــة اإلن ــيت   جمموع ــضم أصــدقاء يف ســوريا، ال ــشاركة ت م
حيـال  نظـام األسـد ال يـزال أصـم          . وعلـى نطـاق واسـع     كبرية  

لكــن اإلصــالحات؛   بــإجراءوقــد وعــد. الــدعواتكــل تلــك 
 .قيةمبصداُينفذ أي منها  مل

ــا  بعــد يتخــذنأســف ألن جملــس األمــن مل     ــموقف ا قوي
 سياســية بقيــادة هنــاء العنــف ومتهيــد الطريــق لعمليــة إلاموحــدو

 فكم من ألف قتيل   .  اجلامعة العربية  تسد اقتراحا جتالسوريني  
مـىت  إىل  مبـسؤولياته؟   آخر جيب أن يسقط لكي ينهض اجمللـس         

ــامتني ســـ ــا يـــدفع نجلس صـ ــام الـــسوري بينمـ ــدالنظـ إىل  بالبلـ
 ؟ الدموينيالصراع الطائفي واحلرب األهلية

لسيد كـويف عنـان،      الذي مل يسبق له نظري ل      تعينيإن ال   
وهو أمني عام سابق لألمم املتحدة، وحائز على جائزة نوبـل،           



S/PV.6734  
 

12-25971 19 
 

ــبوصــفه   لألمــني العــام لألمــم املتحــدة  ا مــشتركا خاصــامبعوث
الـدويل  واألمني العام جلامعة الـدول العربيـة ميثـل إرادة اجملتمـع             

إن مهمتـه متثـل الفرصـة        .لوضع حـد ملعانـاة الـشعب الـسوري        
  . األخرية للحيلولة دون انزالق سوريا يف دوامة حرب أهلية

ــه، فــإنين أحــث اجمللــس، وأناشــد كــل أعــضائه،       وعلي
على أن يتحدوا يف دعم علين وكامل للسيد عنـان واألهـداف            

) ٦٦/٢٥٣القــرار (الــيت حــددها، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة 
لوضع حد لكل العنـف، وإتاحـة الوصـول الكامـل للمـساعدة             

  . اإلنسانية وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة سورية
إن التغــيريات العميقــة اجلاريــة يف أرجــاء العــامل العــريب   

ــرائيلية    ــسألة اإلس ــل حــل امل ــاً  - جتع ــر إحلاح ــسطينية أكث .  الفل
فالفلــسطينيون هلــم احلــق يف أن تكــون هلــم دولتــهم املــستقلة،    

ــرائيل     ــع إســ ــب مــ ــاً إىل جنــ ــن جنبــ ــالم وأمــ ــيش يف ســ . تعــ
ــهم بــشكل كامــل     والفلــسطينيون أعــدوا أنفــسهم إلدارة دولت

وتلبيـة  . وفعال، األمـر الـذي اعتـرف بـه اجملتمـع الـدويل برمتـه              
ــانبني   ال ميكـــن أن تتحقـــق إال مـــن  التطلعـــات املـــشروعة للجـ

خــالل مفاوضــات جــادة وذات مــصداقية بــني الطــرفني تأخــذ  
  . الشواغل املشروعة لكل طرف بعني االعتبار

ــار       ــن يف إطـــ ــل يكمـــ ــاً أن احلـــ ــرف مجيعـــ ــا نعـــ إننـــ
بــد مــن  فــال. البــارامترات؛ ومــا ينقــصنا هــو اإلرادة الــسياسية 

ــرائيليني      ــودة اإلســ ــل عــ ــة تكفــ ــة وعمليــ ــراءات ملموســ إجــ
ــلب   وا ــراط يف صـ ــات واالخنـ ــة املفاوضـ ــسطينيني إىل طاولـ لفلـ

جـــدول زمـــين حمـــدد والقبـــول بـــه، كمـــا اقترحـــت اجملموعـــة  
وتقـع  . الرباعية املعنية بالشرق األوسط ومبادرة السالم العربية      

على عاتق األوروبيني مسؤولية خاصة يف هذا السياق، وعلينـا          
ت تتـصاعد   فـالتوترا . أن نقوم بدور فعال لكسر اجلمود احلايل      

وجتنباً ملوجة جديدة مـن العنـف، يـتعني         . والوقت ينفذ بسرعة  
  .على الطرفني واجملتمع الدويل املبادرة إىل العمل فوراً

زال النــــــشاط االســــــتيطاين وهــــــدم منــــــازل  ومــــــا  
وتلـك أعمـال    . الفلسطينيني وتشريد األبرياء منتشراً ومـستمراً     

. لسطينيةوهي تقوض املؤسسات والقيادات الف    . غري مشروعة 
ــابالً       ــاً قـ ــئ مناخـ ــاط وهتيـ ــشعور باإلحبـ ــدة الـ ــن حـ ــد مـ وتزيـ

إننا نناشد إسرائيل أن توقـف تلـك األنـشطة، فهـي            . لالنفجار
. هتــدد بتقــويض أي حــل سياســـي ُيتفــق عليــه بــني الطـــرفني      

وإســـرائيل لـــديها شـــواغل أمنيـــة مـــشروعة، إال أنـــه ال ميكـــن  
ــة إال مــن    ــة وفعال ــشواغل معاجلــة كامل  خــالل معاجلــة تلــك ال

  . تسوية تفاوضية
ــدقائنا       ــا وأصـ ــع جرياننـ ــل مـ ــة بالعمـ ــال ملتزمـ والربتغـ

ــرون مــن التقــارب      ــد أواصــرنا معهــم عــرب ق ــذين متت العــرب ال
وسنفعل ذلك علـى    . املتبادل والتاريخ املشترك ووحدة اهلدف    

ــائي ويف إطــار األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب    ــصعيد الثن . ال
تقـد أننـا، مجاعيـاً، سـنتمكن        وينتظرنا عمل ضـخم، ولكـنين أع      

  . من املضي قدماً على طريق احلرية والعدالة والدميقراطية
: )تكلـــم باإلنكليزيـــة( )أملانيـــا(الـــسيد فـــستر فيلـــي   

أن أشــكركم، ســيدي الــرئيس، علــى هــذه املبــادرة وعلــى  أود
  . كما أشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية. ريادتكم
جــاء ألن شــعوب . مل العــريبلقــد جــاء التغــيري يف العــا  

ســـيما الـــشباب، قـــد هنـــضوا مـــن أجـــل احلريـــة   املنطقـــة، وال
وأود أن أهنئ الشعب يف تـونس ومـصر         . واملشاركة والكرامة 

ب املغـــرب والـــيمن واألردن، علـــى وليبيـــا، إىل جانـــب شـــعو
  .حققوه من تقدم، كل بطريقته ما

. وجامعــة الــدول العربيــة قــد لبــت دعــوات اإلصــالح   
د بالــدور البنــاء الــذي اضــطلعت بــه خــالل الــسنة   وحنــن نــشي

  .املاضية
ــة       ــدايات عومل ــريب تعكــس ب ــامل الع والتطــورات يف الع
ــيم ــة     . للقـ ــاحلقوق العامليـ ــب بـ ــها تطالـ ــامل برمتـ ــعوب العـ وشـ
. وقيم األمم املتحدة ما فتئت تكسب أرضـاً جديـدة         . لإلنسان
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ــل      ــى األمــد الطوي ــق، ولكــن، عل ــة الطري ــا يف بداي وحنــن مازلن
وحنـن كـذلك، باعتبارنـا      .  تستفيد كـل شـعوب املنطقـة       سوف

ــاد األورويب  ــم يف االحتـ ــستعدون   . جرياهنـ ــن مـ ــريان، حنـ وكجـ
  . للمساعدة
وقــد اختــذت أملانيــا قــراراً مبكــراً مبــساعدة البلــدان يف     

ــة  ــة االنتقالي ــادئ  . املرحل ــة مب ــدعم بثالث ــسترشد يف هــذا ال . ون
ن مـستعدون   وحنـ . أوالً، ينبغي أن يـأيت اإلصـالح مـن الـداخل          

ثانياً، ما مـن    . لدعم البلدان اليت ختتار طريق التغيري الدميقراطي      
ــشاهبان   ــدين يف العــامل العــريب يت ــار   . بل ــد جيــب أن خيت فكــل بل

وأخــرياً، فإننــا نعــرف أن . طريقــه وأن يــتلمس وتريتــه اخلاصــة 
إنـه طريـق وعـر، ويتطلـب        . الطريق إىل الدميقراطية ليس سهالً    

  . الصرب واملثابرة
. واحلرية والدميقراطيـة يتطلبـان آفاقـاً اقتـصادية واعـدة            

وحنـن  . وقد عرضنا شراكات حتويلية على مجيع البلـدان املعنيـة       
مــستعدون لــدعمها مــن خــالل املعرفــة واالســتثمار واألســواق 

. وينبغي تركيز دعمنا الدويل على التعلـيم      . املفتوحة يف أوروبا  
  . تصادي يف املستقبلفالتعليم اجليد للشباب مفتاح أي جناح اق

ــالم       ــضة اإلسـ ــن هنـ ــون مـ ــرب يتخوفـ ــثريون يف الغـ كـ
ــسياسي ــة    . ال غــري أن فكــرة أن مفهــومي اإلســالم والدميقراطي

ــة  ال ــرة خاطئـ ــوار مـــع  . يتفقـــان هـــي فكـ وقـــد شـــرعنا يف حـ
  . األحزاب اإلسالمية الدميقراطية

ويف . وحنـــن مـــستعدون الحتـــرام التحـــوالت الثقافيـــة  
طلـع إىل التزامـات واضـحة جتـاه حقـوق           الوقت نفسه، فإننـا نت    

اإلنــسان وســيادة القــانون وجمتمــع التعدديــة واحتــرام األقليــات 
  . والتسامح الديين والسالم الداخلي واخلارجي

واملـــرأة قـــوة دافعـــة للتغـــيري يف املنطقـــة، وحنـــث كـــل    
  . الشركاء يف العملية االنتقالية على النهوض حبقوقها

نطقـة إحـراز تقـدم صـوب        لقد جعلت التغيريات يف امل      
ولـذلك،  . حل الدولتني لصاحل إسرائيل وفلسطني أكثر إحلاحاً      

. فإنين أرحب باجتماع كبار مسؤويل اجملموعـة الرباعيـة اليـوم          
وعلى كل األطراف أن تبذل كل جهد ممكـن لتخفيـف حـدة             

وإنــين أشــعر ببــالغ . التــوتر وتــاليف التــصعيد علــى أرض الواقــع
وقـصف أشـخاص أبريـاء    .  حول غزةالقلق إزاء اندالع العنف 

  . بد أن يتوقف بالصواريخ أمر غري مقبول وال
إن الربنــامج النــووي اإليــراين يــشكل حتــدياً الســتقرار   

وتـزود إيـران بأسـلحة      . املنطقة وللنظام الـدويل لعـدم االنتـشار       
  . نووية أمر غري مقبول

 ٣+ ولقد أعربت جمموعة البلـدان األوروبيـة الـثالث            
ــن  ــران عـ ــات وإيـ ــراط يف حمادثـ ــتعدادها لالخنـ ــد  .  اسـ ــا نريـ إننـ

ــن أجــل       التوصــل إىل حــل سياســي ودبلوماســي، وســنعمل م
وبغـض النظـر    . زالت هناك فرصة ساحنة للدميقراطيـة      ما. ذلك

 ننـسى كيـف أن النظـام اإليـراين          عن املسألة النوويـة، فإننـا لـن       
  . يستجب للمطالب املشروعة لشعبه مل

 الرئيس اهلادي ميثـل معلمـاً       أما يف اليمن، فإن انتخاب      
ــسياسي  ــومني وقــد زرت صــنعا . هامــاً يف االنتقــال ال . ء قبــل ي

زال اليمن يواجـه حتـديات هائلـة، إال أنـه يف حـال أفـضل                  وما
واليـوم، هنـاك فرصـة    . كثرياً اليوم مما كان عليه قبل عام مضى  

وشعب اليمن يـستحق دعمنـا      . حقيقية لتحقيق مصاحلة وطنية   
  . الكامل

ــال الـــسلمي للـــسلطة وحنـــن    وجملـــس . ممتنـــون لالنتقـ
ــدور رئيــسي    وكــذلك فعــل  . التعــاون اخلليجــي قــد اضــطلع ب

وتلـك اجلهـود    .  مـون  - جملس األمـن واألمـني العـام بـان كـي          
ومـن  . املشتركة قد يسرت عملية االنتقال اليت قادها اليمنيـون        

أكثر من زاوية، فإن حالة الـيمن ميكـن أن تكـون منوذجـاً هلـذا          
  . النتقال السياسي وحل الرتاعاجمللس ل
ــسنوية األوىل      ــذكرى الــ ــبوع الــ ــذا األســ ويوافــــق هــ

ومنـــذ البدايـــة، . النـــدالع االحتجاجـــات الـــسلمية يف ســـوريا
وجرى الكثري من النقـاش     . دعت أملانيا جملس األمن إىل العمل     
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بشأن سـوريا يف اجمللـس، غـري أن اجمللـس فـشل يف االضـطالع                
ــسؤوليته ــسلم . مبـ ــالعنف املـــروع   واالحتجـــاج الـ ي ُيخمـــد بـ

جيـب  . مـن القتلـى   ٨ ٠٠٠وهناك مئات األطفال بني   . والقتل
  . أن ينتهي ذلك العنف، وأن ينتهي اآلن

إننا نشاهد بإعجـاب األعـداد املتزايـدة مـن الـسوريني              
وشـعب  . الذين جيازفون بـأرواحهم مـن أجـل مـستقبل أفـضل           

ف سوريا يقهر اخلوف كل يوم، ويقـف يف وجـه القمـع والعنـ       
 فلنمـنحهم   . معـاً  شـجاعتهم مـن األمـل واليـأس       وتنبع   .البالغني

 .هنا يف جملس األمن سبباً أكرب لألمل من اليأس

أملانيا تعمل بـال كلـل مـن أجـل التوصـل إىل             وال تزال     
. مزيـد مـن التـصعيد     حـدوث   جيـب علينـا منـع       و. حل سياسـي  

وحـسب رأينـا فـإن هنـاك        .  أيـضاً  وقد أهدر الكثري من الوقـت     
ــالث أ ــاتث ــا، وصــول    :ولوي ــف، وثاني  أوال، وضــع حــد للعن

، وثالثــا،  علــى حنــو فــوري ودون عوائــقملــساعدات اإلنــسانيةا
عملية االنتقال السلمي بقيادة السوريني وعلى أساس قـرارات         

 .اجلامعة العربية

وإنين على اقتنـاع راسـخ بـأن ال أحـد ميكنـه أن يقـرر                  
ــسهم     ــسوريني أنف ــسوري ســوى ال ــشعب ال ــستقبل ال ــد ف .م ق

.  املاضــية١٢ ـطــوال األشــهر الــ م التعــبري عــن إرادهتــ واصــلوا 
منــد أيــدينا و. أن يــشك يف رغبتــهم يف التغــيريألحــد ميكــن  الو

إىل مجيع الذين يعملون من أجل التغيري السلمي والـدميقراطي،          
يف سـوريا اجلديـدة،     و.  اجمللس الـوطين الـسوري     وخصوصاً إىل 

 بغـض   ،بكامل حقوقهم  التمتع   من مجيع السوريني    متكنيجيب  
 .اجلنسنوع املعتقد أو أو   العرقالنظر عن االنتماء أو

ه الفرصـــة ألشـــكر األمـــني العـــام وأود أن أغتـــنم هـــذ  
 مــون وجامعــة الــدول العربيــة، واملبعــوث اخلــاص  - كــي بــان

املفوضـــة الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان وكـــويف عنـــان، املـــشترك 
ــانيثيم بـــيالي، والـــسيدة فـــالريي   جهـــودهم مـــوس علـــى آنافـ

اختـاذ اإلجـراءات    لـضغط مـن أجـل       اوستواصل أملانيا   . الدؤوبة

يف هيئـــات األمـــم املتحـــدة األخـــرى،  و يف اجمللـــس- الالزمـــة
  املــــتفقني يف الــــرأي االحتــــاد األورويب ومــــع الــــشركاء   يفو
إرسـال إشـارة قويـة      إن  . جمموعة أصدقاء الشعب الـسوري     يف

حنـن   و .سـوريا لـشعب   ا مـا نـدين بـه        واختاذ إجراءات فعالة مهـ    
ــذلك مــدينون  ــالللــشعب ب ــللــضحاياولألســر و ولألطف ى  عل

 على مـا نقـوم بـه يف ذلـك      عتمد مصداقية اجمللس  وت. سواء حد
إىل تقـــي رين أل، بـــل هـــو الـــسبيل الوحيـــد للمجلـــس الـــصدد

 .مستوى املسؤولية املنوطة به مبوجب امليثاق

بـدأ  أأود أن   ): بالفرنسية تكلم) (توغو (نوالسيد مين   
يه الشكر إىل اململكة املتحدة علـى تنظـيم مناقـشة اليـوم،             بتوج

للنظـــر يف احلالـــة يف الـــشرق اســـتثنائية وفر لنـــا فرصـــة الـــيت تـــ
والـتغريات الـيت   الـشعوب  األوسط مـن خـالل منظـور مطالـب       

ــري ــاكجتـ ــه   .  هنـ ــى إحاطتـ ــام علـ ــكر األمـــني العـ وأود أن أشـ
 ىلأكدوا بوصـوهلم إ لوزراء الذين اإلعالمية، وأرحب حبضور ا 

 .لمسألة املعروضة علينااليوم، األمهية اليت يولوهنا لهنا 

 -فقبل ما يزيد على العام بقليل، أقدم شاب تونـسي             
بدافع رد فعـل علـى تـصّرف أحـد أفـراد الـشرطة معـه بطريقـة                

 تعـبرياً إضـرام النـار يف نفـسه        علـى    - رمبا توصف بعدم اللياقـة    
 يف العـيش  االسـتمرار  جـراء    بـاألحرى عـن يأسـه     عن غضبه أو    

ــع  ــسودهيف جمتم ــساواة  ت ــدم امل ــى ع ــث   عل ــد، وحي ــو متزاي  حن
بطريقة مستفزة جنبـاً إىل جنـب       لثروة  ا يتجاور التباهي بإظهار  

مبثابــة الــشرارة الــيت  الفعــل ذلــكوكــان . املستــشريمــع الفقــر 
أشعلت نريان تغيري طويل األجل هّز أركان العديد مـن الـدول      

الثـورة الفرنـسية    اثـل انـدالع     فهي ثـورة مت   يف الواقع،   و. بيةالعر
.  فجــر رائــعاهيغــل بأهنــوصــفها الفيلــسوف  الــيت ١٧٨٩عــام 

 الـيمن   وصـوالً إىل  ليبيا  وصر  مب مروراًمن تونس إىل البحرين،     ف
ــوريا،  ــتفض وسـ ــشباب انـ ــالـ ــد بـ ــالبنيصوت واحـ ــد مطـ  مبزيـ

بعبـارة  . ثـروات بلـداهنم   ، وبتوزيع أفضل ل   العدالة واملساواة  من
 .دميقراطيةطالبون بالأخرى، فقد كانوا ي
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ي رغـــم رؤســـاء بعـــض الـــدول علـــى التنحـــ     وقـــد أُ  
مل يـسبق لـه      علـى نطـاق واسـع        متـرد منصبهم بفعل مباغتة     من
غري أن ذلك مل يكـن كافيـاً السـتعادة اهلـدوء             . يف املنطقة  مثيل

ويف الواقع، فإن اهلدف الرئيسي الذي رمـت إليـه       . واالستقرار
ويف حـني   . راطـي جديـد   قامـة جمتمـع دميق    حركة الـشباب هـو إ     

 فحـسب،   بـضعة أشـهر   أصبح ممكناً اإلطاحة بـزعيم جديـد يف         
ــإن بنـــاء   ــع الـــدميقراطي يتطلـــب مزيـــد   ذلـــكمثـــل فـ  اً اجملتمـ

 .التضحياتوالوقت  من

، عديـدة  يف الشرق األوسـط      ة الراهن احلالةحتديات  إن    
.  يف الوقــت ذاتــهولكنــها تــوفر فرصــا كــبرية لــشعوب املنطقــة 

ــاء الــدول التحــديات إعــ وتــشمل  ــه   ادة بن علــى حنــو تــصبح في
ــسان    ــوق اإلن ــساواة وحق ــة وامل ــاء   العدال ركــائز أساســية يف بن

الــسالم رســاء إعــادة إتلــك، فــإن مــن وجهــة النظــر  و. الــدول
 التحـــديات الـــيت يـــتعني واألمـــن والوحـــدة الوطنيـــة هـــي أوىل

 بطريقـة   ألسـلحة تزداد احلالة تعقيداً بفعل نقـل ا      و. التصدي هلا 
، وظهــور امليليــشيات املــسلحة، وأعمــال  رقابــةغــري خاضــعة لل

، وهــي سالحالــاالنتقــام وتــسوية احلــسابات، ورفــض نــزع     
 انعـدام األمـن وعـدم       مجيعها عوامل تسهم يف زيادة سوء حالة      

 .االستقرار يف البلدان واملناطق املعنية

وتــشكل احلالــة اإلنــسانية حتــدياً آخــر ينبغــي التــصدي   
 فيهــا حــدثتالبلــدان الــيت فقــد أرغــم اآلالف مــن ســكان  .لــه
ســواء  ،علــى الفــرار مــن منــازهلم والبحــث عــن ملجــأ ات ثــور

ــة    ــدهم اإلقليمي ــدان اجملــاورة مأكــان داخــل حــدود بل .  يف البل
ت اإلنسانية الطارئة اليت لـيس      ملساعدااحلالة إىل تقدمي ا   دعو  وت
أو نــشرها يف املنــاطق املتــضررة الــيت تعبئتــها الــسهل دائمــا  مــن

ــة الــيت ال غــىن ف  . ليهــايــصعب الوصــول إ يهــا وهــذه هــي احلال
وجيـب  . املـسؤولية عـن احلمايـة     األخذ يف االعتبـار مبفهـوم        عن

أن يتم تعريف ذلك املفهوم بطريقة واضحة جـداً حـىت يـصبح             
يف احلاالت اليت تنتهك فيها حقوق اإلنسان علـى         ممكناً تنفيذه   
 .نطاق واسع

لعــريب جيــب القــول إن اهلــزات الــيت يــشهدها العــامل ا و  
. التحـــدياتتــوفر فرصـــاً كــبرية، جنبـــاً إىل جنــب مـــع تلــك     

وقـدرة  حريـة التعـبري،     : واألكثر أمهيـة أن تلـك الفـرص تـشمل         
ــار الــشعوب ــع مــشاركة فــضالً عــن ، زعمائهــا علــى اختي مجي

الثـورات  رنا  وتـذكّ . أصحاب املصلحة يف إدارة الشؤون العامة     
 م الرشــيد إقامــة احلكــمبــدى أمهيــةيف الــشرق األوســط اجلاريــة 

 .االقتصادي والسياسي لتعزيز التنميةعلى الصعيدين 

مـن البطالـة    تـشتعل شـرارهتا     ألن هذه الثـورات     ونظراً    
، واملــدربني علــى مــستوى رفيــعيف أوســاط الــشباب املــتعلمني 

مــن ارتفــاع أســعار الــسلع و غــري اخلاضــع للرقابــة،مــن الفقــر و
ــية، ــتخدا إخفاقـــاتمـــن و األساسـ ــة وســـوء اسـ م  نظـــم العدالـ

ــساد  ــسلطة والف ــوفر  ال ــي ت ــبريفرصــا ، فه ــاء اجلــدد  ك ة للزعم
 لكفالـة كـون اإلنـسان حمـوراً     البلدان املعنية وأماكن أخـرى     يف

بـروح  وجيـب أن يعمـل هـؤالء الزعمـاء اجلـدد            . لعملية التنميـة  
 .لتنميةاملواتية لمن االنفتاح والتكامل من أجل خلق الظروف 

قراطيـــة الدميفإنـــه لـــيس بوســـع البلـــدان ومـــع ذلـــك،   
 وتلك اليت يف طريقها إىل أن تـصبح دميقراطيـة إعـادة            ،اجلديدة

املـساعدات االقتـصادية   تقـدمي  وجيـب   . حـدها ا لو بناء مـستقبله  
هلــذه البلــدان، كــي تــتمكن مــن تــوفري أســلوب جديــد الكــبرية 

إىل إىل اللجـوء   الشباب  للحياة جملتمعاهتا، بطريقة ال يرغم فيها       
ن بنـاء  يقتـر أن فـإن مـن الـضروري       يف الواقـع،    و. أعمال اليأس 

.  ظـروف معيـشية أفـضل للـشعب    بتهيئـة اجملتمعات الدميقراطية  
ب يف العــامل العــريب اآلن جــزءا وأصــبحت مطالــب الــشعوقــد 
فهــي رهــان علــى التغــيري، شــأهنا يف ذلــك شــأن   . التــاريخ مــن
دمي الدعم اجليـد  وجيب تقمن أجل احلرية، أخرى قوة دفع   أي

  .هلا بتلك الصفة
ــ   ــدم  ): املغــرب (سيد لوليــشكيال ــة أن أق أود يف البداي

لكم الشكر على تنظيم هذا النقـاش الـوزاري بـشأن التحـديات         
الــيت تواجــه منطقــة الــشرق األوســط والفــرص املتاحــة لــشعوهبا  
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لتحقيق عيش كرمي يف ظل الـسلم واالسـتقرار واحتـرام حقـوق             
كما نرحب حبضور ومشاركة الـسيد      . اإلنسان وسيادة القانون  

  . مون األمني العام ملنظمتنا يف هذه املداوالت-بان كي 
إن التغريات اليت شهدهتا املنطقة العربيـة دشـنت عهـداً              

ــتحكم       ــى الــ ــدرهتا علــ ــشعوب قــ ــه الــ ــتردت فيــ ــداً اســ جديــ
مسارها، والتـأثري علـى القـرار الـسياسي، واإلسـهام يف بنـاء               يف

ــستقبلها  ــرها ومـ ــ. حاضـ ــة   لقـ ــتغريات املتفاوتـ ــذه الـ ــت هـ د أتـ
مداها وعمقها وأسلوهبا بالكثري من اإلجيابيات واملكاسـب،         يف

أوهلا ميالد أمل حقيقي يف جتاوز رواسب املاضي، والتطلـع إىل       
مــستقبل تــشارك فيــه مجيــع فئــات اجملتمــع بكــل مــشارهبا لبنــاء   
  .مؤسسات حتترم إرادة الشعوب وتشركها يف بناء الدميقراطية

رق األوسـط   ال ميكن تناول التحـديات يف منطقـة الـش           
ــا    ــيت م ــة ال ــى     دون التطــرق إىل األزم ــا عل ــي بظالهل ــت تلق زال

  .املنطقة بأسرها واليت عرفت يف األيام األخرية تصعيدا خطريا
إن أكرب وأخطـر حتـد السـتقرار وأمـن منطقـة الـشرق                

األوسط يتمثل يف سياسة االحـتالل واالسـتيطان الـيت تتمـادى            
ــشرعية ال   ــى الـ ــدا علـ ــا ضـ ــرائيل يف تطبيقهـ ــا  إسـ ــة وخرقـ دوليـ

ــة    ــادئ الـــيت أســـست لعمليـ ــاهال للمبـ ــة وجتـ لالتفاقـــات املربمـ
  .السالم

ــسل املفاوضــات       ــه مسل ــذي يعرف ــق ال ــسداد األف إن ان
الفلسطيين اإلسرائيلي بـالرغم مـن اجملهـودات الدوليـة املتعـددة            
ومتـــادي إســـرائيل يف تـــسريع وتـــرية االســـتيطان خـــصوصا يف  

حلـصار علـى قطـاع غـزة،        مدينة القدس، وبناء اجلـدار وإبقـاء ا       
كــل هــذه العوامــل تولّــد اليــأس واإلحبــاط وهتــدد بالتــايل أمــن  

  .واستقرار املنطقة
إن خلق فرص إعادة استئناف املفاوضات والـدفع هبـا            

للتوصل إىل احلل العادل والـشامل يبقـى التحـدي اآلين واملُلـح             
الــذي يــستوجب علــى هــذا اجمللــس االضــطالع والعمــل علــى  

  .ب اآلجالحتقيقه يف أقر

إن للمجموعة الدولية، وخاصـة الـدول الفاعلـة فيهـا،        
ــة      ــل رؤي ــى األطــراف وتفعي ــأثري عل دورا كــبريا وحامســا يف الت
الدولتني يف إطار احلل العادل والشامل والكامل الـذي يـضمن      
قيام دولـة فلـسطينية قابلـة للحيـاة وعاصـمتها القـدس الـشرقية               

  .ة دون استثناءواستتباب األمن والسالم لشعوب املنطق
ــى         ــد عل ــق فجــر جدي ــريب، انبث ــرب الع ــة املغ يف منطق

الــشعب التونــسي الــشقيق وانطلقــت عجلــة التغــيري مــن أجــل   
الدميقراطيـــة ودولـــة القـــانون مبـــشاركة مجيـــع شـــرائح اجملتمـــع 
وأصبحت تونس اجلديدة فاعال نشيطا يف بناء التكتـل املغـاريب        

  .الذي نطمح إليه مجيعا
قيقة، وبغــض النظــر عــن الــصعوبات  أمــا يف ليبيــا الــش  

والتحــديات الــيت جتابــه هــذا الــشعب املغــاريب يف هــذه املرحلــة  
االنتقالية، فال أحد ينكر أن هذا الشعر يوجـد اآلن يف أحـسن             
حــال ممــا كــان عليــه خــالل أربعــني ســنة، وأن لــه مــن العزميــة   
واملوارد والكفاءات ما يؤهلـه لفـتح صـفحة جديـدة يف تارخيـه        

لقــد حتقــق . نــاء دولــة دميقراطيــة موحــدة ومتــضامنةاملعاصــر وب
ــيس فقــط بفــضل شــجاعته       ــييب ل ــشعب الل ــاق ال ــصار وانعت انت
وجرأته يف االختبار الذي فُرض عليه، بل ألن اجملتمع الـدويل،           
وعلى اخلصوص اجلامعة العربية وجملس األمـن، قـدم لـه دعمـا             

  .حامسا ويف التوقيت األنسب
على ختطـي كـل العقبـات،       بكثري من التفاؤل والعزمية       

يشق الشعب املصري الشقيق طريقـه بثبـات ويـذهب قـدما يف             
ولنـا  . تفعيل مراحل مسلسل التغيري الذي أقرته القوى الوطنيـة        

الــيقني أن عبقريــة هــذا الــشعب وإرثــه التــارخيي ســيمكننا مــن  
جتاوز كل الـصعاب وحتقيـق آمـال الـشعب املـصري يف احلريـة            

  .جتماعيةوالدميقراطية والعدالة اال
ومن هذا املنرب حنيي املسار السلمي الذي اختذه الـيمن            

الشقيق لضمان تداول منظم للـسلطة بفـضل املبـادرة اخلليجيـة            
  .وتفعليها الناجح مبساعدة األمم املتحدة
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ــشها       ــيت يعيـ ــاة الـ ــت، نأســـف للمأسـ ويف نفـــس الوقـ
الــشعب الــسوري الــشقيق منــذ مثانيــة أشــهر والــيت هتــدد خبطــر 

  . حنو حرب أهلية ال يتمناها أحداالنزالق
ــسيد كــويف         ــيني ال ــاح تع ــستقبل بارتي ــرب إذ ي إن املغ

عنان كممثل خاص مشترك لألمـم املتحـدة واجلامعـة العربيـة،            
يــتمىن أن تــسهم جمهوداتــه يف وقــف العنــف وتــسهيل وصــول   
ــة احلــوار     ــضرورية لبداي ــسانية وهتيــئ األرضــية ال املعونــات اإلن

. ة الوطنية والترابية لسوريا الـشقيقة     الوطين حفاظا على الوحد   
كما نتمىن أن يتمكن هذا اجمللس يف أقرب اآلجال من الـتكلم            
بصوت واحد ملعاجلة هذا الوضع عـرب تفعيـل قـرارات اجلامعـة             

  .الصلة العربية ذات
ــذ         يف املغــرب، أعطــت اإلصــالحات الــيت أطلقهــا من

س الـساد  أكثر من عشر سنوات حتت قيادة جاللة امللك حممـد   
دفعة تارخيية للتقدم الدميقراطي الـذي حققـه بلـدي وأسـهمت            

  .يف خلق فضاء أوسع للحريات الفردية واجلماعية
وانطالقــا مــن ديناميــة داخليــة صــرفة نابعــة عــن إرادة     

ــة تــــضمن    ــة، اختــــذ املغــــرب خطــــوات مهمــ ــية وطنيــ سياســ
إصالحات دستورية عميقـة وإجـراء انتخابـات شـفافة انبثقـت            

 التزمـــت مبحاربـــة الفـــساد وإصـــالح  عنـــها حكومـــة جديـــدة
. املنظومة القضائية وتقوية وتفعيل دور املـرأة يف كـل اجملـاالت           

ــه خالصــة      ــشاطرة إخوان ــستعدا مل ــه، م ويبقــى املغــرب، كعادت
جتربته يف شىت امليادين، مبـا فيهـا تفعيـل التعدديـة احلزبيـة ودور               
ــة وتأهيــل الكفــاءات، خدمــة    ــة االنتقالي  اجملتمــع املــدين والعدال

  .لدولة احلق والقانون
مهما كانت قدراهتا الذاتية، فإن أي دولـة يف منطقتنـا             

ال ميكنــها أن جتابــه لوحــدها حتــديات اإلرهــاب واالنفــصال      
  .والتنمية وأن تربح رهانات االنفتاح والدميقراطية

ــاره ونتائجــه        ــإن أي جمهــود وطــين تبقــى آث كــذلك ف
رضــه وحــدة حمــدودة مــا مل يكملــها ويثريهــا تعــاون جهــوي تف

  .التاريخ وإكراهات احلاضر وتطلعات املستقبل املشترك
ومن شأن هذا التعاون أن يعطي قوة ومناعة لـشعوب          

ــى كــل        ــالنفع عل ــود ب ــصادي يع ــل اقت ــها لتكام ــة ويؤهل املنطق
هــذا مــا نأمــل يف إجنــازه يف منطقــة املغــرب العــريب الــيت . دوهلــا

سبوقة شـهدت خــالل الــشهور األخــرية حركيـة إجيابيــة غــري مــ  
تدعو للتفـاؤل، وسـنعمل جاهـدين علـى الـدفع هبـذه الديناميـة               
لرفع التحديات الكثرية الـيت جتاهبنـا والتهديـدات اخلطـرية الـيت             

ونــتمىن أن يلقــى هــذا . تتــربص بــأمن دولنــا ووحــدة أراضــيها 
  .اجملهود دعما ومساندة فاعلني من طرف كل دول املنطقة

ــصعوبات     ــم الــ ــن حجــ ــل مــ ــد يقلــ ــا، ال أحــ  وختامــ
والعراقيل اليت جيـب ختطيهـا مـن أجـل حتقيـق أهـداف التحـول                
الــدميقراطي املنــشود، كمــا أن ال أحــد ينــتقص مــن طاقــات       
الشعوب العربيـة وقـدرهتا علـى رفـع التحـديات، كـل حـسب               
خــصوصياته وكــل حــسب رصــيده التــارخيي وكــل حــسب       

إن طريق بناء وتقوية الدميقراطية طويل ومـضن  . جتاربه املعاشة 
احلكمــة والتبــّصر لتثبيــت ركــائز االســتقرار الــذي ويــستوجب 

وبــالطبع فــإن . ميكــن بدونــه بنــاء صــرح دميقراطــي حقيقــي  ال
للمجموعة مـسؤولية ودورا كـبريين يف إجنـاح هـذه املـسارات             
بتشجيعها ومساندهتا بكل الوسائل وعرب كل مراحل االنتقـال         

ــة هــذه   . الــدميقراطي ــا أمــل يف أال ختــذل اجملموعــة الدولي وكلن
  .االنتظارات وهذه التطلعات

): تكلــــم بالــــصينية) (الــــصني (الــــسيد يل بــــاودونغ  
ــة      ترحــب ــر اخلارجي ــغ، وزي ــام هي ــسيد ويلي ــصني حبــضور ال ال

وشـــــــؤون الكمنولـــــــث يف اململكـــــــة املتحـــــــدة، لتـــــــرؤس  
وأود أيـــضا أن أشـــكر األمـــني العـــام . املنعقـــدة اليـــوم اجللـــسة

 . مون على بيانه - كي بان
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ق األوسط تـشهد تغـريات مل يـسبق         إن احلالة يف الشر     
 ويـسبب . ففي بعض البلدان، يشهد الوضع اضطرابا     . هلا مثيل 

. ذلك بطبيعـة احلـال قلقـا واسـع النطـاق يف مجيـع أحنـاء العـامل                 
وتطورات الوضع يف الـشرق األوسـط ختلّـف أثـرا كـبريا علـى               

ومــن دون االســتقرار . الــشؤون الــسياسية واالقتــصادية العامليــة
 تلك املنطقـة، سـيظل االنتعـاش االقتـصادي العـاملي            والتنمية يف 

  .بعيد املنال، وسيبقى السالم العاملي يف خطر شديد
ويف الوقــت الــذي مــا زالــت آثــار األزمــة االقتــصادية     

واملاليـــة الدوليـــة قائمـــة، فـــإن لـــدى شـــعوب منطقـــة الـــشرق  
األوسط ومشـال أفريقيـا، علـى غـرار شـعوب املنـاطق األخـرى              

ــ ــة  يف العــامل، مطال . ب للتغــيري وللحفــاظ علــى مــصاحلها الذاتي
وأســباب االضــطرابات والــتغريات يف منطقــة الــشرق األوســط 

وبغيــة معاجلــة تلــك الــتغريات . ومشــال أفريقيــا متعــددة األوجــه
بـــشكل صـــحيح، جيـــب علينـــا االخنـــراط يف الـــتفكري الرشـــيد  
واعتمــاد هنــج شــامل ومتكامــل لكفالــة الــسالم واالســتقرار يف 

ــة، بغ ــضل     املنطقــ ــة أفــ ــشعوب بطريقــ ــب الــ ــة مطالــ ــة تلبيــ يــ
  . تنظيماً وأكثر

أوالً، جيـب أن حنتـرم      . نقـاط  أود أن أركز علـى أربـع        
ــالتغيري والتطــور،       ــة ب ــدان املعني ــب شــعوب البل ــات ومطال رغب
وكــذلك احتــرام ملكيتــها إلدارة شــؤوهنا الداخليــة واختيــار      

 واملسؤولية الرئيـسية عـن حـل      . نظمها السياسية وسبل تنميتها   
املــسائل يف الــشرق األوســط تقــع علــى عــاتق شــعوب الــشرق  

  .إهنا أسياد مصريها بالذات. األوسط نفسها
ــرب    ــل أن تعـ ــا، نأمـ ــا    ثانيـ ــن تطلعاهتـ ــة عـ ــدان املنطقـ بلـ

الــسياسية مــن خــالل الوســائل القانونيــة وغــري العنيفــة، وحــل   
خالفاهتــا عــن طريــق احلــوار والتــشاور وغريمهــا مــن الوســائل    

ــسلمية، والتوصـــ  ــات    الـ ــطة عمليـ ــبة بواسـ ــول مناسـ ل إىل حلـ
ىل جتنـــب العنـــف إونـــدعو مجيـــع األطـــراف . سياســـية شـــاملة

ــسكري، و  ــصراع العــ ــام   إوالــ ــتقرار والنظــ ــتعادة االســ ىل اســ
  . االجتماعي الطبيعي، يف أقرب وقت ممكن

ثالثــا، جيــب أن نتقيــد مبقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم     
ــا    ــنظم العالق ــيت ت ــة، املتحــدة واألعــراف األساســية ال ت الدولي

ــة    ــدان املنطق ــيادة بل ــرم س ــتقالهلا ووحــدهتا وســالمة    وحنت واس
وبإمكــان اجملتمــع الــدويل أن يــوفر املــساعدة البنــاءة   . راضــيهاأ

ــدان مــن     ــذهلا البل ــيت تب ــة للجهــود ال ــا   أالالزم جــل حــل أزماهت
والــصني تعــارض أي . الداخليــة مــن خــالل الوســائل الــسياسية

ــا     ــة للقي ــوى خارجي ــب ق ــن جان ــة م ــدخل عــسكري  حماول م بت
وفــرض اجلــزاءات . ممارســة الــضغط يف ســبيل تغــيري النظــام  أو
  .التهديد هبا ال يفضيان إىل حل مناسب هلذه املشاكل أو

تنفيـذ قـرارات جملـس األمـن تنفيـذا دقيقـا            رابعا، جيب   
وال يــسمح ألي طــرف بتفــسريها بالــشكل الــذي     . الشــامو

.  اجمللــسيريــده، ناهيــك عــن اختــاذ إجــراءات تتجــاوز واليــات
جيــب التقيــد بالقــانون اإلنــساين الــدويل  وبغيــة محايــة املــدنيني،

والقــــوانني الدوليــــة األخــــرى ذات الــــصلة، دون أي دوافــــع 
ضـــد أي تـــدخل يف الـــشؤون  والـــصني. سياســـية أغـــراض أو

  .الداخلية باسم الرتعة اإلنسانية
كما هو احلال دائماً، ال تـزال الـصني ملتزمـة التزامـا        و  

ايا العربيـة العادلـة، مبـا يف ذلـك املطالـب العادلـة              راسخا بالقض 
 وتؤيـد . للشعب الفلسطيين باستعادة حقوقه الوطنية املـشروعة      
، ١٩٦٧الصني إنشاء دولة فلسطينية على أسـاس حـدود عـام            

، وتكـــون القـــدس الـــشرقية ســـتقاللمـــع كامـــل الـــسيادة واال
يف هنايـة املطـاف بـني البلـدين          عاصمتها، وقيـام تعـايش سـلمي      

  .لسطني وإسرائيلف
إن عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط متــر يف الوقــت    

يـضا حالـة التـوتر يف       أولقـد ازدادت    . الراهن حبالة من اجلمـود    
وتــشعر الــصني بقلــق عميــق إزاء هــذا . غــزة األســبوع املاضــي

وأي ركــــــود أو نكــــــسة يف حمادثــــــات الــــــسالم  . التطــــــور
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ــسطينية ــسعهما إالّ أن ي  - الفل ــا اإلســرائيلية ال ي ــد إؤدي ىل املزي
ــا ازداد الــــــصراع، . مــــــن االضــــــطراب والــــــصراع  وكلمــــ

ازداد الوضع جتهمـا، ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يزيـد              وكلما
من تكثيف جهوده الدبلوماسية والضغط من أجل االسـتئناف         

الـصني عـن تقـديرها      وتعـرب . املبكر للمحادثات بني الطـرفني    
. نيـة بالـشرق األوسـط     للجهود اليت تبذهلا اجملموعة الرباعية املع     

ــسالم يف     ــان يف حتقيـــق الـ ــسيد عنـ ــد دوراً أكـــرب للـ وحنـــن نؤيـ
  . األوسط الشرق

الــصني مـؤخرا بـاقتراح مــن سـت نقــاط    لقـد تقـدمت     
ــسورية     ــسألة ال ــة التوصــل إىل حــل للم ــة  . بغي ــدعو احلكوم ون

ــة   ــال  إالـــسورية ومجيـــع األطـــراف املعنيـ ىل وقـــف مجيـــع أعمـ
علــى الفــور، واعتمــاد جــراء حــوار سياســي شــامل إالعنــف، و

خارطـــة طريـــق لإلصـــالح مـــن خـــالل املـــشاورات ووضـــعها 
موضع التنفيذ يف أقرب وقت ممكـن، وتكـون مفـصلة وشـاملة             

ــة يف اجملتمــع   . وذات إطــار زمــين  وجيــب علــى األطــراف املعني
الـــدويل أن حتتـــرم ســــيادة ســـوريا، واســـتقالهلا، ووحــــدهتا،     

ادثــات بــني وســالمة أراضــيها، وأن هتيــئ الظــروف إلجــراء حم 
  . األطراف السياسية السورية

فجهــود الوســاطة . إن األزمــة يف ســوريا معقــدة جــداً   
ولكـن علينـا أن نثـابر       . السياسية لن تنجح بني عشية وضحاها     
وحتقيقـا لتلـك الغايـة،      . يف العمل مع بذل اجلهود اليت ال تكـل        

طــراف أوفــدت الــصني مــرارا مبعــوثني خاصــني للعمــل مــع األ 
  . ط من أجل إجراء حمادثات سياسيةالسورية والضغ

ــوث       ــد الــصني دوراً بّنــاء للمبع ، عنــان، اخلــاصوتؤي
بــني األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، بغيــة        املــشترك

وحنـن نؤيـد اجلهـود      . التوصل إىل حل سياسي لألزمة السورية     
ــز       ــة لتعزي ــة العربي ــة واجلامع ــدان العربي ــذهلا البل ــيت تب ــشطة ال الن

 وإننـا نقـّدر زيـارة   . وية سياسية لألزمة السوريةالتوصل إىل تس 
ونــدعو اجملتمــع . الــسيد عنــان مــؤخرا إىل ســوريا ونرحــب هبــا

الدويل إىل هتيئة الظروف املواتية للمـساعي احلميـدة الـيت يقـوم       
  . هبا السيد عنان ودعمها

ىل إمـــصاحل ذاتيـــة بالنـــسبة إن الـــصني ليـــست لـــديها   
، وال نعـــارض أي فـــنحن ال نؤيـــد أي طـــرف معـــني. ســـوريا
ــرف ــم    . طـ ــاق األمـ ــادئ ميثـ ــد ومبـ ــصني مبقاصـ ــسك الـ وتتمـ

. املتحدة، وحتترم السيادة السورية وخيارات الشعب الـسوري       
يف التـدخل العـسكري      وينبغي أالّ تشارك أي أطراف خارجية     

  . يف سوريا، أو تضغط من أجل تغيري النظام
ــسيق       ــا لألمــم املتحــدة يف تن ــد الــصني دوراً قيادي وتؤي

ــة املــساعدة علــى ختفيــف حــدة الوضــع     اإل ــسانية بغي ــة اإلن غاث
وســتقدم الــصني عــن . اإلنــساين يف بعــض املنــاطق مــن ســوريا 

طريق اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر، مليـوين دوالر كإغاثـة              
  . إنسانية طارئة للشعب السوري

ــ    جملـــس األمـــن، ا يف دائمـــاضووالـــصني، بوصـــفها عـ
 مـشاورات   واالخنـراط يف   هتا كاملـة،  امستعدة لتحمـل مـسؤولي    

 مع مجيع األطراف على قدم املساواة، والـضغط         ة وكامل متأنية
  . من أجل التوصل إىل تسوية سياسية مبكرة لألزمة السورية

ــينغ بــــوري    تكلــــم ) (اهلنــــد (الــــسيد هارديــــب ســ
ــة ــر    ): باإلنكليزيـ ــم، وزيـ ــب بكـ ــدأ بالترحيـ ــوا يل أن ابـ امسحـ

وأود أن  . لـس األمـن   اخلارجية هيغ، وبـالوزراء اآلخـرين يف جم       
أشكر وفد اململكة املتحدة علـى تنظـيم املناقـشة اجلاريـة اليـوم              
لبحث التطـورات الـيت حـدثت يف غـرب آسـيا ومشـال أفريقيـا                

ىل األمـني العـام،     إوأود أيـضا أن أتقـدم بالـشكر         . العام املاضي 
ىل ســائر املــتكلمني علــى البيانــات  إلــيكم ســيدي الــرئيس، وإو

ىل إلقـد اسـتمعنا بعنايـة       . دالء هبـا هنـا اليـوم      إلالقّيمة اليت يـتم ا    
عراب عنها، ونأمل من املـداوالت اجلاريـة        اآلراء اليت جرى اإل   

ىل نظـرة أكثـر     إاليوم أن تـساعد اجملتمـع الـدويل علـى التوصـل             
ــشكلها       ــيت تـ ــرية الـ ــديات اخلطـ ــال التحـ ــا حيـ ــسيقاً وتوافقـ تنـ

  .التطورات يف املنطقة وما وراءها
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غرب آسـيا ومشـال أفريقيـا مـا فتئـت           إن اجملتمعات يف      
فقـد  . لف سنة أتؤدي دوراً هاما يف تاريخ العامل منذ أكثر من          

ــا      ــة شــعوهبا، وموقعه ــات بفــضل عبقري ــذبت تلــك اجملتمع اجت
االستراتيجي، ومؤخرا جدا مواردهـا الطبيعيـة، اهتمامـا كـبريا           

وعلــى مــر القــرون، أقامــت بلــدان  . مــن كــل حــدب وصــوب
ــروابط اال  ــة الـ ــةاملنطقـ ــصادية - جتماعيـ ــتراتيجية االقتـ  واالسـ

للتطــورات يف املنطقــة  .حنــاء العــاملأاملتعــددة األوجــه مــع بقيــة 
تــداعيات داخــل املنطقــة وخارجهــا، وهــي طبعــا حمــل اهتمــام   

  .بالنسبة إىل اجملتمع الدويل
ــة بـــني اهلنـــد والعـــامل العـــريب فريـــدة وذات      إن العالقـ

ــة   ــة قدميـ ــة وثقافيـ ــط تارخييـ ــر . روابـ ــان أثـ ــريب  وكـ ــامل العـ  العـ
واإلسالمي يف اهلند نفسها عميقا وواسـعا، مـا أدى إىل نـشوء             

واملنطقـة  . ثقافة مركبة غنية بتنوعها وباقيـة بوحـدهتا األساسـية         
 ماليـني هنـدي، هلـم بعـض أكـرب الـروابط             ٦موطن ألكثر مـن     

وهي أيضا أهم مصدر الحتياجاتنـا مـن        . االقتصادية والتجارية 
ا واقعــة يف جوارنــا املمتــد فهــي ذات  الطاقــة، ونظــرا إىل كوهنــ

  .أمهية حيوية بالنسبة إىل اهلند
إن االضــطراب يف غــرب آســيا ومشــال أفريقيــا، الــذي   

بدأ قبـل مـا ينيـف عـن سـنة، لـه جـذور يف رغبـة الـشعوب يف                     
ــشك   ــرب يف تـ ــة دور أكـ ــصاديا  تأديـ ــيا واقتـ ــصريها سياسـ . يل مـ

. ملـسلح ُتلىب تلك التطلعات عن طريق العنف أو الكفاح ا         ولن
وال ميكن التوصل إىل حل عن طريق توجيهـات مفروضـة مـن             

ويف الواقــع أن تلــك التوجيهــات، نظــرا إىل تــاريخ     . اخلــارج
 قطاعـات التدخل األجنيب، لن تكون حمل شك يف نظر خمتلـف    

ــضا أن     ــن أيـ ــن ميكـ ــسب ولكـ ــع فحـ ــؤدي إىل اجملتمـ ــاقم تـ تفـ
  .املشكلة

يقيـا  آسـيا ومشـال أفر    ولدى تناول التطورات يف غرب        
مثــــة حاجــــة إىل أن يــــستعمل اجملتمــــع الــــدويل مجيــــع أدوات 

ــه وأن يكــون    لتقــدمي املــساعدة مــستعداالدبلوماســية املتاحــة ل

للبلدان املعنية يف االنتقال إىل كيان سياسي شامل وقـائم علـى            
ــك       ــتقرار والتماســـ ــى االســـ ــافَظ علـــ ــا حيـــ ــشاركة بينمـــ املـــ

مظــامل ختتلــف ونظــرا إىل أن الطبيعــة الدقيقــة لل . االجتمــاعيني
ــن        ــة واحــدة م ــد إىل آخــر، ال ميكــن أن توجــد جمموع ــن بل م

وحلول املـشاكل   . مجيعهاالبلدان  التدابري ميكنها أن تطبق على      
يف كـــل بلـــد جيـــب أن تأخـــذ يف االعتبـــار الظـــروف اخلاصـــة  

لكـن مـا هـو يقـيين هـو أن احللـول             و. للمجتمع وسـجية شـعبه    
ــوة العــ      ال ــق الق ــدخل عــن طري ــشمل الت سكرية أو ميكــن أن ت

ليس مـن شـأن مـسار عمـل مـن هـذا             . تسليح السكان املدنيني  
ــدم      ــدماء وعـ ــن الـ ــد مـ ــة مزيـ ــسبب يف إراقـ ــوى التـ ــوع سـ النـ

وينطـوي أيـضا    . االستقرار وإجيـاد جمموعـات مهمـشة جديـدة        
على خطر توليد التطرف والتعصب، تكون نتائجهمـا الـضارة          

 . ملموسة يف املنطقة وما يتجاوزها

 املاهامتا غانـدي،    ن أب األمة اهلندية،   وأود أن أذكّر بأ    
وحــىت . “الالعنــف أعظــم قــوة حتــت تــصرف البــشرية  ”قــال 

خالل السنة املنصرمة شهدنا أنه حيث حـدثت الـتغريات دون           
عنف، فإن احلالة الطبيعية عادت على حنو أسرع وقَبِل اجملتمـع           

مدروســة يف أنــه ولــذلك، لــدينا نظــرة . أيــضا برمتــه الــتغريات
دة السياسيني يف البلدان املعنية يف غرب آسيا ومشـال      لقال ينبغي

حيلوا مشاكلهم عن طريق عمليات سياسـية داخليـة         أن  أفريقيا  
شعوهبا يف جـو خـال مـن العنـف وإسـالة            تفي بتطلعات   شاملة  
اسي إن مبـــادئ الـــسيادة الوطنيـــة واالســـتقالل الـــسي . الـــدماء

  .  جيب أن حتترموالوحدة والسالمة اإلقليمية
 بوسائل منها رعايـة األمـم       - للمجتمع الدويل    وينبغي  
ماسي وأن يقـدم املـساعدة      و أن يستعمل التأثري الدبل    -املتحدة  

التقنية يف جماالت من قبيـل اإلصـالحات يف القطـاع الـسياسي             
واألمين وقطاع العدالة، وصياغة دساتري جديـدة وأطـر قانونيـة      

ــراء االنتخابـــات  وجيـــب تفـــادي . ومؤســـسات انتخابيـــة وإجـ
اإلجــراءات املــستندة إىل تفــسريات انتقائيــة أو متحيــزة لواليــة  
من واليـات األمـم املتحـدة، مـن أجـل كفالـة حتقيـق املـصاحلة                 
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الــسياسية علــى األمــد الطويــل بــني خمتلــف أجــزاء اجملتمــع عــن  
  .طريق العمليات السياسية السلمية والشاملة

وحيتاج اجملتمع الدويل أيضا إىل أن يهيأ لُتحـل بـسرعة           
املــشكلة العالقــة منــذ أمــد طويــل واملتعلقــة مبنطقــة غــرب آســيا 

ــا   ــريب -ومشــال أفريقي ــرتاع الع ــك   -  ال ــا يف ذل اإلســرائيلي، مب
تلـك املـشكلة ال ميكـن أن        . الفلـسطينية  - سـرائيلية إلاملشكلة ا 

تطـورات  اليسمح هلا بـأن تـضيع يف غمـرة الـضجيج وشـواغل              
 أنــه، دون حــل ومبعــزل متامــا عــن حقيقــة. خــرى يف املنطقــةاأل

علــى حنــو واف التطــورات يف نعــاجل ذلــك الــرتاع ال ميكــن أن 
جمازفـــة خطـــرية غـــرب آســـيا ومشـــال أفريقيـــا، فإننـــا جنـــازف  

حبـــــدوث العنـــــف إذا شـــــعر شـــــعب فلـــــسطني بالتـــــهميش  
وقــد يتطــرف يف احتجاجاتــه  . نتــهإىل حممتامــاً اللتفــات ا وبعــد
ضــي مل تتخــذ إجــراءات ملموســة إلهنــاء االحــتالل لألرا     مــا

العربية، حىت تستطيع مجيع الشعوب يف املنطقة العـيش يف ظـل            
ــة   ــه وإقامــة عالقــات تعاوني وفــضال عــن . الــسالم كــل يف وطن

ذلـــك، فـــإن مطالبـــة اجملتمـــع الـــدويل بإصـــالحات دميقراطيـــة   
شعوب الـــوسياســية تبـــدو جوفـــاء بالنـــسبة إىل الفلـــسطينيني و 

صدد، ويف هـذا الـ    . خرى يف املنطقـة تعـيش حتـت االحـتالل         األ
من الالزم اختاذ بعض التدابري اهلامة الفورية، مبا يف ذلـك إهنـاء             
مجيع األنشطة االستيطانية والنظر اإلجيايب من ِقبل هـذا اجمللـس           

  .لعضوية يف املنظمةليف الطلب الفلسطيين 
ــفها     ــد، بوصـ ــد اهلنـ ــخم وتؤيـ ــة يف ذات أضـ دميقراطيـ

مظـامل  ملعاجلة نطقة  العامل، التدابري املتخذة من ِقبل البلدان يف امل       
واهلنــد علــى . شــعوهبا يف جــو خــال مــن العنــف وإراقــة الــدماء

استعداد لتشاطر جتارهبـا مـع البلـدان املعنيـة يف بنـاء مؤسـسات               
جمـاالت   سياسية دميقراطية وتعددية وألن تكون شريكة هلـا يف        

صـالحات يف   اإلقانونيـة و  الدسـتورية و  الطر  األمن قبيل صياغة    
، وإنــشاء مؤســسات انتخابيــة نزيهــة    قطــاع القــضاء واألمــن  

ومـستقلة وإجـراء االنتخابـات وإدارة املـوارد البـشرية للتنميــة،      
  .مبا يف ذلك التدريب واملساعدة التقنية

وستواصل اهلند دعم اجمللس يف مواجهـة حتـدي تقـدمي             
ــا حـــىت    ــيا ومشـــال أفريقيـ املـــساعدة إىل البلـــدان يف غـــرب آسـ

 الالزمـة دون اللجـوء إىل       تستطيع تنفيذ اإلصالحات السياسية   
العنف وانتهاك حقوق اإلنسان األساسـية وبنـاء نظـام سياسـي            

ولـن حيـل   . مـن جانـب مجيـع النـاس        شامل ميكّن من املـشاركة    
اخــل املنطقــة ويف مــا يتجاوزهــا  الــسالم واألمــن واالســتقرار د

  .بذلك إال
): تكلـم باإلنكليزيـة  ) (وب أفريقيـا  جن(السيد سانكو     

ا عـن تقـديرها لألمـني العـام، الـسيد بـان          تعرب جنـوب أفريقيـ    
ونـشكر وفـد    . مون، على إحاطته اإلعالميـة للمجلـس       - كي

ومـن املهــم  . اململكـة املتحـدة علــى تنظـيم هــذه املناقـشة اهلامــة    
فعال أن نتفكر يف األحداث اخلطرية اليت جنمـت عـن الـتغريات            

واألهم من ذلك هـو أن هـذه        . السياسية اهلامة يف العامل العريب    
ــشاطر األفكــار يف ك  ــيت    فرصــة لت ــدان ال ــاطي مــع البل ــة التع يفي

تزال متورطة يف الرتاعات والبلدان اليت متـر مبرحلـة مـا بعـد               ما
 سـتبقى أبـدا راسـخة يف ذاكـرة العـامل            ٢٠١١إن سـنة    . الرتاع

بوصفها سـنة االنتفاضـات العربيـة املتـسمة جبملـة أمـور، منـها               
  .االحتجاجات الشعبية والتمردات املسلحة

ــشأ       ــيت أن ــة، ال ــدول العربي ــا لالنتفاضــات يف ال وتقييمن
بيكو االستعماري، يبني أن تلـك   - كثريا منها اتفاق سايكس 

ــل     ــن أجـ ــرخة مـ ــور، صـ ــة أمـ ــات كانـــت، يف مجلـ االحتجاجـ
االنعتاق السياسي من عقود من الـنظم الـشمولية، صـرخة مـن            
أجل التوزيـع املتناسـب للثـروة والـسلطة ودعـوة إىل املـشاركة              

 العمليــــات الدميقراطيــــة، مبــــا يف ذلــــك احلكــــم وإمكانيــــة يف
  .الوصول إىل الفرص االقتصادية

ومن الواضح أن صرب تلك الشعوب، اليت قد عاشـت            
يف ظــل نظــم قمعيــة طيلــة ســنوات كــثرية، قــد اخُتــرب إىل أبعــد 

ويف الواقع أن العقد االجتماعي يف تلـك اجملتمعـات قـد            . مدى
الربيـع العـريب دليـل واضـح      . تغـيريه اهنار على حنـو مـن املتعـذر         
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على مدى تطلع شعوب هـذه البلـدان إىل احلريـة والدميقراطيـة             
  .وحقوق اإلنسان األساسية األخرى

لتقريـر التنميـة البـشرية يف العـامل         إن اجمللدات اخلمـسة       
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي تقـدم أفكـارا           العريب الذي أعده  

ــورات   ــذر الثـ ــباب ونـ ــة يف أسـ ــةثاقبـ ــة األوىل، .  العربيـ والطبعـ
ــشورة يف  ــامل    ٢٠٠٢املنـ ــة يف العـ ــص احلريـ ــت أن نقـ ، الحظـ

إيالمـا  أكثـر املظـاهر     العريب قوض التنمية البـشرية وكـان أحـد          
  .لتخلف التنمية السياسية

 ٢٠٠٩ثُّم، بعد ذلك بسبع سـنوات، الحظـت طبعـة             
ــضا أن زهــاء   ــة   ٣٠أي ــدان العربي ــشباب يف البل ــة مــن ال  يف املائ

ــر مــن  عــا كــانو ــة مــن ٥٠اطلني عــن العمــل، وأن أكث  يف املائ
 وأنـه مثـة حاجـة إىل        الرابعة والعشرين السكان كانوا دون سن     

 بغيــة جتنــب ٢٠٢٠ مليــون فرصــة عمــل جديــدة يف ٥١إجيــاد 
وغريهــا مــن التقــارير هــذه التقــارير . زيــادة يف معــدل البطالــةال

محلـــت  قلقـــا يف العـــامل العـــريب وثتدحـــال بـــد أهنـــا أاملماثلـــة 
ــة احل  - كومـــــات علـــــى إدراك أن االحتياجـــــات االجتماعيـــ

 جيـــب - خـــصوصا الـــشباب -االقتـــصادية واإلمنائيـــة للنـــاس 
ــها ــم  . معاجلتـــ ــة أن معظـــ ــع  -وحقيقـــ ــن مجيـــ  - إن مل يكـــ

  .الشباب ينبغي أال تكون مدهشةهبا االنتفاضات قد بادر 
عــامل اليــوم املتعــومل واآلخــذ يف ومــن الواضــح أنــه، يف   

رعة ال تـــؤثر االضـــطرابات يف العـــامل العـــريب يف  تكامـــل بـــسلا
إن بقيـة   . صر علـى العـامل العـريب      قتـ تال  الشعوب العربية فقط و   

العامل قـد تـضررت بطـرق كـثرية، منـها ارتفـاع أسـعار الـنفط                 
د األسلحة غـري القانونيـة      اعدأوالعدد املتزايد لالجئني وارتفاع     

  .وتزايد التوترات بني الدول
العـامل  ب الـسري الـذي يـربط أفريقيـا         بالنظر إىل احلبل  و  
 القــارة األفريقيــة ســلبا نتيجــة لآلثــار غــري تــأثرتقــد فالعــريب، 

يف هـذا الـصدد،     و. لثـورات العربيـة   النامجة عـن ا    ارغوب فيه امل
  .نقدم بكل تواضع األفكار التالية للنظر فيهافإننا 

ضرورة أن  ميانـا راسـخا بـ     إجنوب أفريقيـا    تؤمن  أوال،    
مـن الـضروري   عليـه، فـإن   و. بوت إرادة الـشع   حلكوماحتترم ا 

وهـذا  . ا مـستقبله  قريـر لى فرصـة لت   عوب املنطقة   حتصل شع أن  
ــدث إال إذا كانـــت   ال ــن أن حيـ ــة ميكـ ــة جتـــ األنظمـ سد القائمـ

، مبـا فيهـا تطلعـات       ب خمتلف البلـدان يف املنطقـة      وتطلعات شع 
  .النساء والشباب

ــا   ــرابط بــني   ،ثاني ــاك ت ــة هن ــكمــا و. األمــن والتنمي ر أق
 ٢٠١١ فربايـر /الصادر يف شـباط جملس األمن يف بيانه الرئاسي     

(S/PRST/2011/4)،  ــة  يعــــد مل عــــن باإلمكــــان فــــصل التنميــ
وأقـــر . تقليـــدياذات الـــصلة بـــاألمن  واملـــداخالت املـــداوالت

 عملـه   مـن عناصـر   أن هذا يشكل عنصرا أساسيا      باجمللس أيضا   
ن ذلـك   ونشدد علـى أ   . م واألمن الدوليني  اليف جمال صون الس   

ــس     ــى اجملل ــضرورة أن عل ــين بال ــى ال ال يع ــدي عل ــائف التع وظ
هبا اهليئات األخرى داخـل منظومـة األمـم         ضطلع  اليت ت اإلمنائية  

اإلمنائيـة  القـضايا االجتماعيـة و    يراعـي   أن  ينبغي له   املتحدة، بل   
. يثــاقمبوجــب امل تــهيف املــداوالت ذات الــصلة يف إطــار والي  

 األوسـط ومشـال أفريقيـا يف         التطورات يف الـشرق    لطابعنظرا  و
اإلمنائيـة  لـى التحـديات    ينبغـي زيـادة التركيـز ع      ،  املنقـضي العام  

  .املنطقةاليت تواجهها شعوب تلك ذات الصلة 
ــا تؤكــد جثالثــا،    ــجمــددا علــى نــوب أفريقي ه رأيهــا بأن
وضــع بالــصراعات نــشوب نــع مل هلمجلــس تعزيــز آلياتــينبغــي ل

ــاملة   ــة ش ــتراتيجية وقائي ــي . اس ــز يكــون أن وينبغ ــزةتعزي  أجه
 يف حمـور  لألمـم املتحـدة   اإلقليميـة وتلـك التابعـة       اإلنذار املبكـر    

 مـن املهـم بـشكل حيـوي إدمـاج         أن  ونرى  . هذه االستراتيجية 
ــضا يف   ــة أي ــع  اجلوانــب اإلمنائي ــا ملن ــصراعات  جهودن نــشوب ال

  . بعد انتهاء الصراعإدارهتا وبناء السالمحلها وو
لتـــو األمهيـــة احلامســـة ممـــا يـــرتبط مبـــا ذكرتـــه لرابعـــا،   

ــة  ل ــة الدولي ســيما البنــك    وال،لــشراكات مــع املؤســسات املالي
 جهـود الـسالم يف      دعـم  يف   ،اإلقليميـة اإلمنائية  ياكل  اهلالدويل و 
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وباملثل، فإننا نؤكد علـى أمهيـة       . البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية    
  .وطنياواململوكة سياق احملددة الالتدخالت 

مـن  هذه البلدان إىل الدميقراطيـة،       بينما تنتقل خامسا،    
ــصحيح   ــضروري ت ــاء املاضــي  ال ــذل أخط ــود بب ــيجه  إىل ترم

بـذل  للمجلـس أن ي   وينبغـي   . املصاحلة والعدالة االنتقاليـة   حتقيق  
كيفيــة  حتديــد  وحنــذر مــن   . يــدعمها أن لمــصاحلة و ل اجهــود 

ــود، االضــطالع هبــ  ــث أن ذه اجله ــن    حي ــد م كــل صــراع فري
لـدويل دعـم شـعوب املنطقـة يف         لمجتمع ا ينبغي ل نوعه، ولكن   

  .اهلامهذا اجملال 
ــانون  إىل احلاجــة و   ــسيادة الق ــزام ب ــرتبط ضــمان االلت  ت

 شــدد اجمللــس علــى ينــاير،/يف كــانون الثــاينو. جبهــود املــصاحلة
ــد ضــرورة  ــاملي التقي ــالع ــانونب ــذها سيادة الق وعلــى أن  وتنفي

تعزيــز ســيادة القــانون والعدالــة عنــصر ال غــىن عنــه مــن أجــل    
وأكـــدت املناقـــشات . )S/PV.6705 انظـــر (ايش الـــسلميالتعـــ
ــ ــسالم يف    الــيت صلة ال ــق ال ــة وحتقي ــز العدال ال تنفــصم بــني تعزي

  . صراع وما بعد الالصراعحاالت 
مــــن أن اســــتخدام حمنــــة ن حنــــذر ينبغــــي أوأخــــريا،   

الشعوب العربية لتحقيق مصاحل ذاتية وإحـداث تغـيري يف نظـام            
ــدوليني للمجتمــع  لــيس يف مــصلحة الــسالم واأل احلكــم  مــن ال

 ،األمــم املتحــدةوبــصفتنا . الــدويل، مبــا يف ذلــك جملــس األمــن 
يف  نــاأننـدعي  القــانون الـدويل الــذي  ينبغـي لنـا االلتــزام بـنفس    
ألمــــم املتحــــدة ل ينبغــــي مــــن مث،و. صــــدارة املــــدافعني عنــــه

  االلتــزام بالقــانون الــدويل  اوالبلــدان الــيت تنفــذ والياهتــ    ذاهتــا
  .مجيع األوقات يف

 مـن املهـم أن      كثرية،يف التعامل مع هذه التحديات ال     و  
  الـيت يكـون لـديها      نعمل مع املنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية     

ديناميـات صـراع معـني    بـشأن  صلة الـ ذات الثاقبـة  ؤى  عادة الر 
هـذا  حتقيـق   وقـد رأينـا     . احللول اليت يتعني تطبيقها يف الغالـب      و

ــاون  ــة  لالتع ــائج إجيابي ــؤخرا نت ــيمم ــل أن يف ال ــن، ونأم ساعد ي
  .فيما يتعلق باحلالة يف سوريابنفس املقدار 

الربيع العريب بصيصا مـن األمـل للكـثريين         بينما جلب     
قد ترك لألسف بعض املسائل الـيت طـال         فإنه  يف العامل العريب،    

دون انتـهاكات حقـوق اإلنـسان واالسـتعمار         واملتعلقة ب أمدها  
صحراء الغربيــة حمنــة شــعب الــنتــذكر يف هــذا الــصدد، و. حــل
حلريـة علـى الـرغم      إىل ا ن  ايتوقـ زاال   ماذين  لفلسطني ال شعب  و

ــصادية    ــسياسية واالقت ــة  مــن التحــوالت ال ــة واملفاجئ الــيت القوي
  . املنطقةعمت

 ،السابق كويف عنـان   مالحظة األمني العام    ، فإن   ختاما  
   :قالتزال صحيحة اليوم عندما  السوريا، إىل املبعوث احلايل 

أو بــاألمن  بالتنميــة دون األمــن، تمتــعنلــن ”    
تمتـــع بـــأي منـــهما دون احتـــرام ن ولـــن .دون التنميـــة

فلــن ، مــا مل ننــهض هبــذه القــضايا حقــوق اإلنــسان، و
  .“ننجح يف أي منها

هــذه الكلمــات، نقــدم دعمنــا لــشعوب وانطالقــا مــن   
نأمــل أن و. انفــسهل أفــضل المــستقبفيمــا ترســم العــامل العــريب 

الــيت نبــذهلا لتحــسني حيــاة هــذه   اجلهــود نــسترشد، يف صــلب
ــيــتمكن ابيئــة هتيئــة فهــوم مب ،الــشعوب يف ظلــها مــن ن وملواطن

واالسـتمتاع باحليـاة يف جـو مـن      حتقيق الذات   العيش يف وئام و   
  .احلرية أفسح

ــدييف    ــسيد مه ــة  ()أذربيجــان (ال ــم باإلنكليزي : )تكل
بداية، أود أن أشكر اململكة املتحـدة علـى عقـد هـذه املناقـشة               

ــول  ــة احلحـ ــط الـ ــشرق األوسـ ــب و. يف الـ ــر  نرحـ ــايل وزيـ مبعـ
 امـون وغريمهـ    -  واألمـني العـام بـان كـي        اخلارجية ويليام هيغ  

  . جداة اهلاماجللسة همن املشاركني املوقرين يف هذ
لمناقــشات حــول التحــديات منطلــق لالعثــور علــى إن   

ــيت وجــدت    ــة ال ــسه   املرتقب ــشرق األوســط نف ــات ال ا يف جمتمع
عــــن هــــذه ناجتــــة الالواعــــدة فــــرص واســــتقراء المواجهتــــها 



S/PV.6734  
 

12-25971 31 
 

ن إن نقـول    أويكفـي   . مهمة شـاقة  ميكن أن يكون    التحديات،  
 تاملنطقـة منـذ العـام املاضـي غـري         عمـت   موجة التغيريات الـيت     

ــة   ــشكل جــذري احلال ــب ــسياسي واجملتمعــي   ةاألمني والوضــع ال
ــة الـــشرق األوســـط     ــات منطقـ ــد مـــن جمتمعـ ــراهن يف العديـ الـ

 املنطقـة   بلـدان يت وضعت بعض     ال ،االضطراباتو. وراءها وما
جمموعـة  قد أعادت بدرجة كبرية تشكيل       ،تحولالعلى طريق   

  . فيما مضىهبا املنطقةاملالمح النمطية اليت اتسمت 
التطلعات الطبيعية للـشعوب    عن  التغيريات  وتعرب هذه     

يف و. زيد من احلرية واملـشاركة الـسياسية األوسـع نطاقـا          إىل امل 
صــمود الــشعوب إرادة واإلشــادة بــهــذه اخللفيــة، ينبغــي ضــوء 

ــة ــستقبلهيف كتاب ــة، داخــل  ا م مؤســسات ذات دول دميقراطي
سـيادة القـانون وحقـوق    فيها حترم ُتوحكومية تؤدي وظائفها    

هــود املتواصــلة اجلونعتقــد أن االتــساق و. همــااإلنــسان، ودعم
  .املتوخاة األهداف بلوغ إىل انسيؤدي

أثارهتـا  الـيت   على الرغم من الوعود     ويف الوقت نفسه،      
نــسى أن هــذه يعمليــة التحــول الــدميقراطي، ينبغــي للمــرء أال   

يف تـاريخ   تنطـوي علـى قـدر كـبري جـدا مـن املـسؤولية               مرحلة  
ــشرق األوســط   ــستو  وال ــى م ــب أعل اليقظــة والعمــل  يات تتطل

وعدم القـدرة علـى    احلسابات اخلاطئة   املضين من أجل استبعاد     
وسـيلة  بوصـفه   ب العنف   أسلوو. التنبؤ بالنسبة ملستقبل املنطقة   

دميقراطيـة،  ليس يف حد ذاتـه مـن ال      سياسية  الهداف  األلتحقيق  
وينبغــي .  مــن اخلــارجها بالــسيف وفرضــهاميكــن نــشر الــيت ال

ــة    ــة داخــل دول ــاء أي عملي ــها بن ــة بعين ــى بأســرها عأو منطق ل
 التنميـــة ينبغـــي أن تكـــون أســـاس شـــرعي ســـليم، يف حـــني    

ــة  ــة االقتــصادية والدميقراطي . دفا جلميــع احلكومــاتهــالتدرجيي
الــسلطات الــيت تبــذهلا أذربيجــان تــثين علــى جهــود املــصاحلة  و

بلدان الشرق األوسط هبدف إجياد حلـول        الوطنية يف عدد من   
ــة، تفاوضــية  ــع المبــوفعال ــاتشاركة مجي ــسياسية  فئ  والقــوى ال

  .اجمتمعاهت يف

تقدم يف عملية الـسالم     إحراز  يؤسفنا أن نالحظ عدم       
ــط ــسه، و. يف الـــشرق األوسـ ــشيد يف الوقـــت نفـ ــان تـ أذربيجـ

اجلهود الدؤوبة الـيت يبـذهلا األردن إلحيـاء احلـوار واسـتئناف             ب
، املفاوضات مـن أجـل التوصـل إىل حـل شـامل وعـادل ودائـم         

  .وتقدرها بشدة
بقلــق بــالغ إزاء اســتمرار األنــشطة  أذربيجــان تــشعر و  

إىل  و .االستيطانية غري القانونية يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـة         
 محريـاهت الفلـسطينيني و   علـى حقـوق       املـستوطنات  تأثريجانب  
 عمليــة الــسالمبأضــرارا خطــرية فإهنــا تلحــق  اليوميــة، هتموحيــا
دولـتني وقيـام   القـائم علـى وجـود    ل احلـ ، أخطر، بشكل   وهتدد

  .متلك مقومات البقاءدولة فلسطينية 
، خالفـا   هنـ  أ يف هذا الصدد، أود أن أؤكد مرة أخـرى          

ت املعروفـة األخـرى الـيت تنطـوي علـى مطالبـات             لبعض احلاال 
ذريعـة  الال أساس هلا، مبا يف ذلك حتـت         غري مشروعة و  إقليمية  

قد مت االعتـراف    فإنه  رعاية األقليات العرقية،    امللفقة املتمثلة يف    
  .شعب فلسطني يف تقرير املصري وإقامة الدولةحبق 

ــة و وخبـــصوص    ــسطينية احملتلـ ــي الفلـ ــاألراضـ االت احلـ
فإننا ننطلق من أمهية إعـادة     اثلة يف أجزاء أخرى من العامل،       مامل

القانونيـة الدوليـة   القواعـد  اسـتمرار انطبـاق مجيـع    التأكيد على   
األنــشطة الــيت هتــدف إىل توطيــد  بطــالن ذات الــصلة وحتقيــق 

من أجل إزالـة    عاجلة  تدابري  يف  االحتالل العسكري والشروع    
ــشطة و   ــل هــذه األن ــسلبية ملث ــار ال ــثاآلث أي ممارســات ين عــن ال

  . هلا نفس الطابع أو ذات طابع مماثلأخرى
إزاء غـــري مبـــال  يظـــل ال ميكـــن جمللـــس األمـــن أن   و  

اإلنـساين   خطرية للقـانون     انتهاكاتاحلاالت اليت تنطوي على     
واجمللـس، يف سـياق     . قـوق اإلنـسان   والقانون الـدويل حل   الدويل  

ن م واألمــالسؤوليته الرئيــسية عــن صــون الــس   االضــطالع مبــ 
مـن أجـل    يستجيب بـصورة مالئمـة      أن  بد له من     الالدوليني،  

ــسياسات وضــع حــد للممارســات   ــة والغــري وال ــةقانوني  كفال
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مـن  و.  حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية واحترامهـا        مراعاة
التنـوع الثقـايف    ميـزة   كاملـة مـن     بـصورة   السـتفادة   ااملهم أيـضا    

، مـا بينـها    في من خـالل تعزيـز احلـوار بـني الطوائـف واملـصاحلة            
ي مظهــر مــن مظــاهر التعــصب العرقــي  ألقــاطع الرفض مــع الــ
  . وإبطالهوالديين

تظــل احلالــة يف ســوريا مقلقــة، بــسبب تفــشي العنــف    
عدد وفيـات  وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت جنم عنها ارتفاع        

ونرى بقـوة بـأن احلـل الوحيـد لألزمـة يف سـوريا ميـر                . املدنيني
ة للجميع بقيادة سـورية، ُيظهـر       عرب إجراء عملية سياسية شامل    

فيها مجيع أصحاب املصلحة الوطنيني العـزم علـى حـل األزمـة             
ــع األطــراف يف ســوريا علــى    . ســلميا ــشجع أذربيجــان مجي وت

التعــاون الكامــل مــع املبعــوث اخلــاص املــشترك لألمــم املتحــدة  
تـسهم   ونأمل يف أن  . وجامعة الدول العربية السيد كويف عنان     

  .عنف وتيسري التوصل إىل حل سلميمهمته يف إهناء ال
وكما جرت اإلشارة خالل هذه املناقشة، فإن القمـع           

يولد االستقرار أو السالم أو األمن، واحلكومات اليت تقمع          ال
ــدوام     ــى ال ــدة لالســتقرار عل ــات األساســية ســتكون فاق . احلري

وبوصــف أذربيجــان بلــدا يعــاين مــن احــتالل طويــل ألراضــيه، 
 كثيف، فإهنـا تعتقـد بـأن نفـس الفهـم            أفضى إىل تشرد سكاين   

ميكـن   وال. يتعني أن ينطبق كذلك على العالقـات بـني الـدول          
القبول بسلوك حكومات تلجـأ إىل القـوة مـن أجـل االسـتيالء              
ــام     ــسمح بالقيـ ــيادة، وتـ ــرى ذات سـ ــة أخـ ــي دولـ ــى أراضـ علـ

ومـن األمهيـة مبكـان      . هبجمات على املدنيني وبالتطهري العرقـي     
ويل جلهوده والتحدث بصوت واحد لـرفض       توحيد اجملتمع الد  

الــسياسات العقابيــة يف العالقــات بــني الــدول، والتغلــب علــى   
غياب الثقة املتبادل واملعايري املزدوجـة وحتقيـق التطبيـق املوحـد           

  .للقانون الدويل وإرساء الدميقراطية يف العالقات الدولية
أنقلـوا  ): تكلم باإلسبانية  ()كولومبيا(السيد أسوريو     

وزير الدولــة  تفــضلتم ســيدي الــرئيس، تقــدرينا الكــبري لــ     لــو

 للمملكـــة املتحـــدة للـــشؤون اخلارجيـــة وشـــؤون الكومنولـــث
لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، الـــسيد ويليـــام هيـــغ،  
حلـــضوره معنـــا اليـــوم هنـــا للمـــشاركة يف املناقـــشة، وكـــذلك 

. تقديرنا لبـاقي وزراء اخلارجيـة، الـذي جـاؤوا للحـضور معنـا             
ــشاركة   و ــة مــــن املــ ــة الكولومبيــ ــرة اخلارجيــ ــتمكن وزيــ مل تــ

وأود أيــضا . كانــت تعتــزم ذلــك، ألســباب غــري متوقعــة  كمــا
شكر األمني العام علـى حتليلـه املفيـد للموضـوع قيـد الـدرس،               

  .والذي يوضح بشكل جيد الكيفية اليت تتطور هبا األمور
وميكننا أن جند يف ما حصل خالل السنة األخـرية، يف             
الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا، الــيت أصــبحت جــزءا   بلــدان 

ــدة مــن      ممــا ــع العــريب، مســات مــشتركة عدي ــسميه الربي ــا ن فتئن
شـــباب يعـــانون يف املقـــام األول مـــن معـــدالت بطالـــة : بينـــها

ــصائية ال   متثــل كمــا جيــب مــصاحل    مرتفعــة، ونظــم سياســية إق
ــر     خمتلــف قطاعــات اجملتمــع، وبوســعنا أن نــضيف إىل ذلــك أث

 املعلومات اجلديدة على متاسـك احلركـات الـشعبية          تكنولوجيا
ويف ظـل تلـك الظـروف الـيت جتتمـع فيهـا الفـوارق               . وزعامتها

اهلائلة والتهميش السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ظهـرت       
عمليــة تــسعى إىل إحــداث تغــيري النظــام الــسائد، وتــسعى إىل   
 إحــداث التغــيريين االقتــصادي والــسياسي وإجيــاد البــدائل الــيت 
تتيح املشاركة وفتح جماالت ووسائل جديدة للتعـبري، تتـضمن          

  . باختصار مطالب تتعلق باحلقوق األساسية
رغم تلك العناصر املـشتركة، فقـد سـلكت التغـيريات             

والعمليات مسارات خمتلفة جدا، يف بلـدان خمتلفـة يف املنطقـة،            
ــا حليثياهتــا    ــة تبع ــل كــل حال ــا حتلي ــذلك علين ــد ركــزت  . ول وق

اجملتمع الدويل للتحـديات والفـرص الناشـئة عـن هـذه            استجابة  
العملية على الوقايـة، ووقـف العنـف والقمـع العنيـف للـسكان          
املدنيني الـذين يطـالبون بـاحترام حقـوقهم وحريـاهتم اإلنـسانية        

ــية ــاب و  . األساســ ــرييت االنتخــ ــك حــ ــضمن ذلــ ــوين ويتــ تكــ
املــساواة بــني اجلنــسني، حبقــوق املــرأة و  واالعتــرافاجلمعيــات
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قـــــوق األقليـــــات، فـــــضال عـــــن الوصـــــول إىل الفـــــرص  وح
  .االقتصادية
تواجه السلطات، يف إقليم معقد وحيـوي فيمـا خيـص             

صــون الــسلم واألمــن الــدوليني، مــصاعب كــبرية وقيــودا عنــد  
. اســـتجابتها ملطالـــب وتطلعـــات شـــعب مـــتحمس لإلصـــالح 

وبغيــة جتــاوز مــاض مــن التــسلط والطائفيــة، لــيس كافيــا جمــرد  
فثمـــة حاجـــة إىل إنـــشاء تـــدرجيي  .  دوريـــةإجـــراء انتخابـــات

ألحزاب سياسية، وتعزيـز منظمـات اجملتمـع املـدين، والتعدديـة            
ــة    ــات، وممارســ ــول إىل املعلومــ ــة الوصــ ــة، حريــ اإليديولوجيــ

ويتطلــب ذلــك . احلريــات األساســية والتمتــع حبقــوق اإلنــسان 
وقتــا للــتعلم ودعمــا حامســا مــن لــدن اجملتمــع الــدويل للجهــود   

ــة ــة   ويتط. الوطنيـ ــر دميقراطيـ ــات أكثـ ــال إىل جمتمعـ لـــب االنتقـ
ومتثيلية تالقي مجيع قطاعات اجملتمـع ومـشاركتها علـى أسـاس            

ومثــة حاجــة إىل إقامــة ترتيبــات    . مبــادئ ومقاصــد مــشتركة  
ــب      ــف املطالـ ــه خمتلـ ــة توجيـ ــة، بغيـ ــليمة ومالئمـ ــسية سـ مؤسـ

بنـــاء  االســـتقطاب، واالجتماعيـــة، ويف نفـــس الوقـــت تفـــادي
ــني    املؤســسات واإلطــار ا  ــات ب ــشمل العالق ــذي سي ــانوين ال لق
  .املواطنني وحكوماهتم

إن اجملتمـــع الـــدويل منـــدهش جـــراء مالحظتـــه للقـــوة   
ــوريا     ــدنيني يف ســ ــسكان املــ ــد الــ ــستخدمة ضــ ــة املــ . املفرطــ

وشــوهدت انتــهاكات منهجيــة للحريــات األساســية، وحقــوق 
اإلنسان، وجرى بلوغ الدرجات القصوى اليت يـتعني وصـفها          

ــه    . سانيةجبــرائم ضــد اإلنــ  ــتعني إدانت ــوض، وي ــر مرف وذلــك أم
متامــا، خــصوصا مــن قبــل جملــس األمــن، باســتخدام الوســائل    

  .املتاحة له
دعمــت كولومبيــا وشــاركت حبــزم يف جهــود اجملتمــع   

ســابقة هلــا،  الــدويل الراميــة إىل وضــع حــد هلــذه احلالــة الــيت ال 
وجلميع أشكال العنف واالنتهاكات حلقوق اإلنـسان، وتعزيـز         

وبغيــة تفــادي حــاالت  . قــال إىل نظــام دميقراطــي تعــددي االنت

مثــل هــذه، يــتعني علــى جملــس األمــن التأكيــد علــى اســتخدام   
ــة التقليـــل مـــن    ــه بغيـ ــة لـ ــة، املتاحـ ــية الوقائيـ أدوات الدبلوماسـ
املخــاطر الــيت تــشكلها الرتاعــات املــسلحة، والتكلفــة البــشرية   

لــسلمية ويــتعني علينــا اســتخدام مجيــع الوســائل ا . املرتبطــة هبــا
املتاحة لنا حلمايـة املـدنيني مـن العنـف، وفقـا ملبـادئ وأهـداف                
ميثاق األمـم املتحـدة، ومـع االحتـرام الكامـل ملبـادئ الـسالمة               
اإلقليميــــــة والوحــــــدة الوطنيــــــة والــــــسيادة واالســــــتقالل     

  .للدول السياسي
ــع          ــق م ــاون وثي ــى تع ــاظ عل ــس احلف ــى اجملل ــتعني عل ي

ويـة لالسـتراتيجيات اهلادفـة      املنظمات اإلقليميـة، وإعطـاء األول     
إىل منــع نــشوب الــصراعات، مــن خــالل الوســاطة واملــساعي   

ــدة ــة واالحتــاد األفريقــي ومنظمــة    . احلمي ــدول العربي ــة ال جلامع
التعاون اإلسالمي وجملس التعاون اخلليجي موقف متميـز، مـع          
اقتـــراب فريـــد مـــن الفـــاعلني األساســـيني ومـــع خـــربة وعلـــم   

نطقة، ومن مث فإن مشاركتهم بوصـفهم     استثنائيني باحلالة يف امل   
شركاء استراتيجيني مهمـة الختـاذ إجـراءات مالئمـة للظـروف           

ويقــدم بلــدي  . واالحتياجــات اخلاصــة لكــل بلــد يف املنطقــة    
بـــشكل طبيعــــي كــــل الــــدعم ملـــا تتخــــذه تلــــك املنظمــــات   

  .إجراءات من
ــصبح دعمنـــا ودعـــم اجملتمـــع الـــدويل يف هـــذه         وسيـ

دامة، إذا كنـا قـادرين علـى حتديـد     احلاالت، أكثر فعاليـة واسـت   
ــات    ــتمرت احلكومــ ــايف، وإذا اســ ــسياسي والثقــ ــسياقني الــ الــ

ويفـتح  . والشعوب يف العمل معا يف اجتاه توطيد التقـدم احملـرز           
التحرك العفوي املتمثل يف الربيع العـريب الطريـق أمـام اإلنـشاء             
التـــدرجيي للـــدول واحلكومـــات علـــى أســـاس احتـــرام التنفيـــذ 

ــانون  احلقيقــي للمبــ  ــة، وســيادة الق ــتعني أن . ادئ الدميقراطي وي
ترسخ احلكومات املشكلة حديثا شـرعيتها فيمـا خيـص احتـرام        
حقـــوق الـــشعب، وتـــوفري اخلـــدمات االجتماعيـــة األساســـية،  
ــة      ــزز التنميـ ــروف الـــيت تعـ ــة الظـ ــل وهتيئـ ــرص العمـ ــد فـ وتوليـ
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االقتـــصادية املـــستدامة، الـــيت تكـــون فوائـــدها واقعـــا ملموســـا 
  .طنني دون متييزجلميع املوا
أود ): تكلــم باإلنكليزيــة) (باكــستان (الــسيد هــارون  

أن أرحب حبرارة بالسيد ويليام هيـغ واملمثـل الـدائم للمملكـة             
ــدا الـــشمالية، لعقـــد هـــذه    ــا العظمـــى وأيرلنـ املتحـــدة لربيطانيـ

ــوم    ــستوى الي ــة امل ــشة الرفيع ــذه   . املناق ــنم ه ــضا أن أغت وأود أي
ــام وب   ــاألمني العـ ــة ألرحـــب بـ ــايل وزراء  الفرصـ ــحاب املعـ أصـ

خارجيــة الواليــات املتحــدة وفرنــسا واالحتــاد الروســي وأملانيــا  
هــو الوحيــد الــذي يعتقــد أن هنتنغتــون  .وغواتيمــاال والربتغــال
 وأعتقـد أهنـا مـسألة وقـت       . نيغري متوافق اإلسالم والدميقراطية   

لكن أود أن أقول بشكل قاطع جـدا أن نبينـا       . ليثبت توافقهما 
ــا أساســ  ــادع ــا يف اإلســالم أخــوة و   مجي ــيهم  ع إخوانن ــب إل طل

ــضراء  ــسراء وال ــاك  . االشــتراك يف ال ــيس هن ــي، ل  ظهــرميف رأي
وعـــالوة علـــى ذلـــك، ســـأل . لدميقراطيـــةذلـــك لمـــن أفـــضل 

ــيهم . بطريقــة ســلميةالعــامل التواصــل مــع املــسلمني  وطــاب إل
فـذلك  . ة شـقيقة الـيت ليـست مـسلم    طلب العلم ولو يف الصني      

عنـدما  و. شخص الـنيب  الرؤية الواسعة ل  يدل هذا على    . ال يهم 
ــسبة للمــسلمني يف مكــة      ــدة بالن وجــد أن األمــور مل تكــن جي

هلــم بالــذهاب إىل امللــك أمــرهم  ، دعوتــهاملكرمــة، حيــث بــدأ
كان مـسيحيا وقـال أنـه        صدف أن الذي   ثيوبياالشقيق عاهل إ  

ــهميتوىل ســ ــدل ذلــك التواصــل الواســع األفــق    .رعايت مجــال ي
 أكثـر   امـنح هنتنغتـون متييـز      إىل    ال حنتـاج   .هو متـاح بالفعـل     ما
 .ينبغي مما

مـن جديـد    من بياين بالتأكيـد  م هذا اجلزء  تسوف أخت   
ــا للــشعب الفلــسطيين يف نــضاله العــادل مــن أجــل    علــى  دعمن

ــر املــصري   ــسالم واحلــق يف تقري ــم املتحــدة  هوعــضويت ال  يف األم
ــا نــرى . ا قــال زميلــي اهلنــدي أقــرب وقــت ممكــن، كمــ  يف إنن
تلـك  . ني ستبقى التحدي األكرب يف الـشرق األوسـط        فلسط أن

 خــاللمــن لفرصــة هــذه اتــوفري الفرصــة الــيت تتيحهــا وجيــري  
اســم شــعوب الــشرق األوســط هــذه بحتقيــق التطلعــات موجــة 

لفلـــسطينيني ل ينبغـــي هأشـــعر بأنـــ. مـــن خـــالل الربيـــع العـــريب
ــ أن ــضا، واستفيدي ــه  وأكــرر . وأال خيــسروا أي ــد علــى أن التأكي
 القــضية األساسـية، كمــا قــال وزيــر خارجيــة  دون حــل هــذهبـ 

 .سالم حقيقي يف املنطقةتمكن من إحالل األردن، لن ن

تناول مخـس نقـاط حامسـة أثارهـا األمـني          أأود أيضا أن      
 . هو نفسه قالكماا نقاط هامة جدا وأعتقد أهن. العام يف بيانه

،  احلقيقي طريق اإلصالح لقادة  تكلم أوال عن اختيار ال      
قـدر   أضـأل عطـي   تنـاس ال يريـدون تغـيريات جتميليـة          إن ال قال  و

 كـي العظـيم   يوأعتقـد أن الـرئيس األمر     .  فحسب الدميقراطيةمن  
وأعتقــد أنــه . احلريــات األربــع عــن ذ ســنوات عديــدةتكلــم منــ

جيب أن يكون هناك هدف أساسـي مـن جانـب األمـم املتحـدة              
ــشريعية    ــراءات ت ــاذ إج ــة الخت ــة    جوهري ــة العام ــل اجلمعي ــن قب م

األمن فيما يتعلق مبتطلبات الدميقراطية األساسية للدولـة        وجملس  
يرغــب كــل مــن  جيــب علــى  . كــرس هــذه احلريــات  حيــث ت

أن يعقد العزم ويعـاجل هـذا       يكون عضو هنا يف مرحلة ما        أن يف
، كـافٍ تها بالركائز غري    وأعتقد أن جمرد تسمي   . اجلانب بالذات 

ــان   و ــة مبك ــن األمهي ــاك حــد أدىن   م ــا أن يكــون هن ــن اإلرش د م
ألقل العناصـر املطلوبـة مثـل       يف مجيع الوثائق يف العامل      التشريعي  

 .تشجيع التعددية وحقوق األقليات

لنـساء  حتظـى ا  .  للمـرأة  الـدويل اليوم  بـ احتفلنا للتو   لقد    
ه يـتعني   أنـ وأرى  . األغلبية يف العـامل   هن  ذلك مرة يف السنة، و    ب

  أنعلينــاويــتعني . علينــا أن نــضع تلــك األمــور يف نــصاهبا أوال
 .راوح مكاننا، وبدونه لن نا تؤديه حامساأن للمرأة دوردرك ن

الثالــث كــذلك فــإين أتطــرق مبنتــهى اجلديــة للمجــال     
الساحات والـشوارع  ن يف وقف ومفاده أن النساء  ،الذي أورده 

طاولـــة الاجللـــوس علـــى يطـــالنب بـــالتغيري واآلن هلـــن احلـــق يف 
مـن العنـف     يف مـأمن  نفوذ حقيقي يف عملية صنع القرار، و       مع
وحيــدث هــذا حــىت يف وقتنــا هــذا  . ســوء املعاملــةخويــف ووالت

يف األســبوع املاضــي، اجتمــع مثانيــة    و. الربيــع العــريب خــالل 
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سـوريا  ومـصر  وليبيـا   واجمللس مع نـساء مـن تـونس         من  أعضاء  
أحـد  و.  وقد استمعنا إىل تلك النسوة وصـدمنا       لبنان واليمن، و

ــد ذلــك  ه جيــدر، وأعتقــد أنــ  ذكــرهنناألشــياء الــيت  ــا أن نؤي  بن
 التمويـل جممـوع    يف املائـة مـن       ٢٥ هنـاك أن  مبنتهى القوة هنـا،     

ال بـد وأن خيـصص للنـساء     من خالل األمم املتحـدة      الذي يتم   
وينبغــي أال يغــرب عــن بالنــا أهنــن يــشكلن  . لكــي يتــصرفن بــه

فالنــساء يف هنايــة األمــر تقــوم بإطعــام . يف املائــة مــن العــامل ٧٥
ايتهم، فال يقتـصر دورهـن علـى القيـام          األطفال وإلباسهم ورع  

ــك       ــع ذل ــيهن، وم ــتعني عل ــل ي ــل ب ــدة  ال بكــل العم جيــنني فائ
وباإلضـافة إىل   . يف العـامل الثالـث    عمالة أزواجهن، خاصـة      من

الوفـود  جممـوع    يف املائـة مـن       ٢٥ينبغـي ختـصيص نـسبة       ذلك،  
. األمـم املتحـدة   اليت توجه إليهـا الـدعوة لالجتمـاع مـع         الزائرة

 .ينا أن جنعل من الالزم أن يشاركن يف هـذه الوفـود           ويتعني عل 
 تــضحيات أكثــر مــن أي شــخص آخــر يف هــذا      نقــد قــدم ف

جـزءا  متكينـهن مـن أن يـصبحن    الربيع، كمـا نـسميه، وبالتـايل       
 .كاملالتغيري الذلك من 

الفـرص  أي تـوفري  ،  ة الرابعـ  يـزة عـن الرك  كلم  عندما نـت    
.  آسـيا  يف مـن الـشباب       مليـون  ٢٠٠أكثر مـن    للشباب، هناك   

 .اليت ال ميكن إنكارهاذلك يتطلب أمهية وأعتقد أن 

ـــ    ــن إحـــالل ال ــد مـ ــة وال بـ ــل  سالم يف املنطقـ ــن أجـ مـ
دولــة أنــشأ بلفــور الــذي إعــالن إذا كــان هنــاك . لفلــسطينينيا

بلفـور  إذن فليكن لـدينا إعـالن   إسرائيل إىل ما هي عليه اليوم،       
 .أيضالفلسطينيني من أجل ا

ــس    ــياق الــ ــام، يف ســ ــشرق  يف الم يف اخلتــ ــامل والــ العــ
 مجيع االحتياجـات   أنه بينما نفهمعلىشدد  األوسط، أود أن أ   

  فمن األجدر لتلك املنطقة والعامل األمن، واملتعلقة ب الناشئة

 مت وقف احلالة يف إيـران مـن املـضي حنـو الـصراع              إذا ما  بأسره
تـأثري  ألنه سيكون ذلك النوع من الصراع الذي قد يكـون لـه             

كون مبثابــة القــشة األخــرية ، إذ ســي علــى العــاملمؤســف للغايــة
وآمــل . يالــسالم العــاملفيمــا يتعلــق ب الــيت ستقــصم ظهــر الــبعري

ونأمل أيـضا   . وحنن نفهم مدى خطورة ذلك    . حيصل ذلك  الأ
، يكـــون بوســـعنا نالتراكميـــة هنـــا أالدبلوماســـية ه بفـــضل أنـــ
 .ما هو أفضلنفعل  أن

طلـــب ممثـــل  :)باإلنكليزيـــة تكلـــم (بالنيابـــة الـــرئيس  
 .املغرب أن يأخذ الكلمة لإلدالء ببيان مقتضب

): بالفرنـــسية تكلـــم) (املغـــرب (الـــسيد لوليـــشكي   
ــوجزا جــدا   ــاينســأكون م ــابق، .  يف بي ــت س ــد يف وق  رأى وف

صـلة هلـا علـى        الإلشارة إىل حالة    اهنا فكرة جيدة    الوفود أ  من
 هلـا بقـدر     أسـاس مقارنـات ال    وأجـرى   . اإلطالق مبناقشة اليوم  

ــ قتـــدي بتلـــك الفكـــرة أ ال أنـــوي أن. اي يف غـــري حملـــهمـــا هـ
القيام بتلك احملاولة لتعطيل مناقشتنا، فضال عـن االنتقـاص           وال

اللــذين نأمــل أن تــسفر والتــشجيع  جيابيــةاإل  الــدعمرســالةمــن 
هـذا هـو هـدفنا، وينبغـي        . ه اجللسة الرفيعة املـستوى    هذعنهما  

لتــزام مــن كــل منــهم االوأود . أن يكــون هــدف مجيــع الوفــود
 .اإلسهام يف املناقشة بطريقة إجيابية، وهبذه الفكرة

متكلمـــون  ال يوجـــد: )باإلنكليزيـــة تكلـــم (الـــرئيس  
ــدرجون يف  ــتكلمني آخــرون م هبــذا يكــون جملــس  و.  قائمــة امل

ــة    ــة احلالي ــتم املرحل ــد املــدرج   األمــن قــد اخت مــن نظــره يف البن
 .جدول أعماله يف

  .٣٠/١٢ الساعة فعت اجللسةُر  
  


	الرئيس:
	السيد هيغ 
	(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
	الأعضاء:
	الاتحاد الروسي  
	السيد لافروف
	أذربيجان  
	السيد مهدييف
	ألمانيا  
	السيد فسترفيلي
	باكستان  
	السيد هارون
	البرتغال  
	السيد بورتاس
	توغو  
	السيد مينون
	جنوب أفريقيا  
	السيد سانغكو
	الصين  
	السيد لي باو دونغ
	غواتيمالا  
	السيد كابايروس
	فرنسا  
	السيد جوبيه
	كولومبيا  
	السيد أوسوريو
	المغرب  
	السيد لوليشكي
	الهند  
	السيد هارديب سنغ بوري
	الولايات المتحدة الأمريكية  
	السيدة رودهام كلينتون
	جدول الأعمال
	الحالة في الشرق الأوسط
	افتتحت الجلسة الساعة 50/9.
	إقرار جدول الأعمال
	أقر جدول الأعمال.
	الحالة في الشرق الأوسط
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أود أن أرحب ترحيبا حارا بمعالي الأمين العام والوزراء والممثلين الآخرين المشاركين في هذه الجلسة. إن وجودهم مجتمعين تأكيد على أهمية الموضوع الذي سيجري تناوله.
	يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	أعطي الكلمة للأمين العام، معالي السيد بانكي - مون.
	الأمين العام (تكلم بالإنكليزية): إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالوزراء الذين يحضرون هذه الجلسة الهامة. وأشكر وزير الخارجية وليام هيغ على استخدام رئاسة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لمجلس الأمن في التركيز على التطورات المأساوية التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط ولا تزال تحدث في الوقت الذي نتحدث فيه.
	حولت الأحداث البارزة التي شهدها العام الماضي المنطقة وغيرت العالم. نرى تونس التي أخذت بالديمقراطية حديثا - البلد الذي انطلقت منه الشرارة الأولى التي انتشرت منذئذ على مدى بعيد وواسع. نرى ليبيا تنسى عقودا من الدكتاتورية. نرى اليمن ورئيسا منتخبا حديثا. نرى الشعوب في مختلف أنحاء المنطقة - النساء والشباب في الطليعة - ما برحت تطالب بالحرية وحقوق الإنسان، بالكرامة وتوفير الفرص، بحكومة مسؤولة، وبإنهاء الفساد واحتكار الثروة والسلطة. إن الحركات الديمقراطية العفوية النابعة من الداخل هي فخر للشعوب العربية.
	لكن علينا أيضا أن نعترف بأن ثمن المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح باهظ. لقد بلغنا لحظة واقعية. في مصر، ما فتئنا ندعو إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية بشكل سلمي وفي وقت مبكر. وفي البحرين، لا تزال هناك حاجة لإجراء حوار شامل وعملية إصلاح ذات مغزى. وفي بلدان أخرى كذلك، تهب الشعوب وتقاوم مخاوفها للمطالبة بمزيد من التمكين السياسي والعدالة الاجتماعية.
	في سوريا، تحول ما بدأ في شكل مطالب شعبية سلمية بالحقوق الديمقراطية التي طال إنكارها إلى مسلسل خطير من العنف يقود سوريا والمنطقة إلى حالة من عدم اليقين. فشلت الحكومة السورية في الاضطلاع بمسؤوليتها عن حماية شعبها، وبدلا من ذلك عرضت المواطنين في عدة مدن إلى هجوم عسكري واستخدام غير متناسب للقوة. لا تزال هذه العمليات المشينة مستمرة. وأسفرت الهجمات المتواصلة على ادلب وحمص ومناطق أخرى من البلد عن مقتل عشرات الأشخاص على مدى اليومين الماضيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
	أشكر مجلس الأمن على دعم الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة. إن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، السيدة فاليري أموس، تواصل جهودها، في أعقاب الزيارة التي قامت بها إلى البلد، للحصول على الوصول اللازم دون عوائق لمواجهة الدمار. خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى أن قوات الحكومة السورية قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع وبصورة منهجية تصل إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية.
	ولا يزال الصراع يزداد عمقا. فرت أعداد متزايدة داخليا أو لجأت إلى البلدان المجاورة. هناك جماعات أكثر تحمل السلاح. ثمة حاجة ملحة لأن يوقف المجتمع الدولي العنف. وتحدثت الجمعية العامة بوضوح تأييدا لدعوة جامعة الدول العربية إلى وقف العنف والتوصل إلى حل سياسي سلمي. وقد طلبت أنا والعربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أن يكون مبعوثنا الخاص المشترك وأن يبذل مساعيه الحميدة لتيسير التحقيق العاجل لهذه الأهداف. وسوف يساعده نائب المبعوث الخاص ناصر القدوة.
	ولعل الأعضاء تابعوا عن كثب، فقد زار المبعوث الخاص المشترك من فوره سوريا في عطلة نهاية الأسبوع. وقبل ذلك، أجرى مشاورات مكثفة معي ومع آخرين في نيويورك، وفي القاهرة مع الأمين العام العربي، ومجموعة كبيرة من الوزراء الذين حضروا الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية هناك. وفي دمشق، اجتمع مرتين مع الرئيس الأسد، ومع جزء من المعارضة ومع المجتمع المدني السوري، والزعماء الدينيين ورجال الأعمال. ورحب جميع المحاورين في سوريا بمهمة السيد عنان.
	أجرى السيد عنان مناقشات صريحة وشاملة مع الرئيس الأسد، وطرح اقتراحات عملية على الرئيس. وحث الرئيس الأسد على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لأعمال العنف والتجاوزات، ومعالجة الأزمة الإنسانية، والشروع في عملية سياسية سلمية شاملة بقيادة سورية ييسرها السيد عنان من شأنها تلبية التطلعات الديمقراطية والمشروعة للشعب السوري.
	وأضم صوتي إلى صوت السيد عنان في حث الرئيس الأسد على اتخاذ إجراءات عاجلة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، استجابة للمقترحات التي طرحها المبعوث الخاص المشترك. وأناشد مجلس الأمن توحيد الصف بقوة وراء إنهاء العنف ودعم مهمة السيد عنان لمساعدة سوريا في الابتعاد عن حافة كارثة أعمق. هذا أمر حيوي بالنسبة للشعب السوري والمنطقة برمتها.
	وأعرب عن التقدير للمبادرات الأخيرة للاتحاد الروسي والصين، بما في ذلك انخراطهما مع سوريا ومع جامعة الدول العربية. في هذه المرحلة الحاسمة، سيكون من الضروري للمجلس أن يتكلم بصوت واحد، وآمل أن يجد المجلس طريقه نحو اعتماد قرار بالإجماع يرسل إشارة على تصميمه القوي.
	اسمحوا لي أيضا أن أقول بضع كلمات عن الصورة الأوسع في المنطقة للمضي قدما. أرى أن هناك خمس نقاط أساسية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
	أولا، على القادة اختيار طريق الإصلاحات المجدية، أو إفساح المجال أمام أولئك الذين سيفعلون. إن الشعوب لا تريد تغييرات شكلية لا تعطي سوى مذاق الديمقراطية. إنها تريد الحكم الخاضع للمساءلة واتخاذ تدابير حازمة ضد الفساد والمحاباة.
	ثانيا، علينا تعزيز التعددية وحماية حقوق الأقليات. ينبغي أن تكون الحكومة الشاملة هي شعار الديمقراطيات الجديدة في المنطقة.
	ثالثا، وقفت المرأة في الساحات والشوارع تطالب بالتغيير، والآن لها الحق في الجلوس إلى الطاولة، بنفوذ حقيقي في عملية صنع القرار وهي في منأى من العنف والترهيب وسوء المعاملة. أعاق النقص في تمكين المرأة المنطقة العربية طويلا.
	رابعا، يجب علينا أن نهيئ فرصاً للشباب. وبغية استيعاب الشباب الذين يدخلون سوق العمل، تحتاج الدول العربية إلى تهيئة 50 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل.
	خامسا، يجب أن يكون هناك سلام إقليمي. إن الصحوة الإقليمية المستندة إلى المثل العليا المتمثلة في الحرية والكرامة وعدم اللجوء إلى العنف لن تكتمل دون التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
	ومع ذلك، لم تجلب السنة الماضية زخما جديداً. فعملية السلام لا تزال تراوح مكانها. ومرة أخرى يتضح أن الوضع في غزة لا يتصف بالاستدامة. وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل. فالمدنيون هم الذين يدفعون مرة أخرى ثمناً باهظاً. إن الهجمات بالصواريخ من غزة على المناطق المدنية الإسرائيلية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا. وأكرر دعوتي إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
	لقد ناشدت القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتبنوا التغييرات الإقليمية ويظهروا الشجاعة والرؤية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق تاريخي. ومع شركائي في المجموعة الرباعية الذين التقيتهم صباح هذا اليوم، سوف نظل نشارك في مساعدة الأطراف على المضي قدما. ويجب أن نهيئ الظروف لمفاوضات مثمرة تعمل على حل مسائل الوضع النهائي الأساسية - خاصة ما يتعلق منها بالأرض، والأمن، واللاجئين، والقدس - وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يحقق رؤية إنشاء دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. 
	وسوف تستفيد المنطقة أيضا من وضع حد للتوترات التي تسببها الشواغل إزاء البرنامج النووي الإيراني. وإنني أحث جميع الجهات على ممارسة أقصى قدر من العناية وضبط النفس، والالتزام ببذل الجهود الدبلوماسية بحسن نية، والامتثال لجميع قرارات المجلس ذات الصلة.
	قبل عقدين، تمرد جيل سابق ضد الطغيان في شرق أوروبا. فسارع المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة. واليوم، ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخرط في العمل مرة أخرى. ولدى قيامنا بذلك، سيكون من الاهمية بمكان تجاوز بعض الافتراضات التي غالباً ما تحكم العلاقات بين الدول العربية وشركائها. وثمة فكرة مدمرة هي أن العالم العربي ليس مستعدا للديمقراطية؛ وثمة فكرة أخرى هي أن الأمن يجب أن يسبق حقوق الإنسان.
	إن تلك الافتراضات أدّت إلى إبقاء حكومات غير تمثيلية في السلطة، فلم يظهر منها ما يستحق الذكر تجاه الديمقراطية أو الأمن. والأمم المتحدة، أيضا، يجب أن تعمل على تحديث نهجها في المنطقة. إننا نجعل كامل خبراتنا وأفضل ممارساتنا متاحة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ونحن ملتزمون التزاما قويا بتأدية دورنا في تمكين منطقة تتغيّر تغييرا عميقا من التوصل الى السلام وتحقيق إمكاناتها.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر الأمين العام على بيانه. 
	أدلي الآن ببيان بصفتي وزير الخارجية وشؤون الكمنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
	إنني ممتن للأمين العام على إحاطته الاعلامية. 
	يشرفني أن أترأس هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن عن الشرق الأوسط. إن المملكة المتحدة تعقد هذه الجلسة لسببين هامين. السبب الأول هو الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم الحرية السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، مع احترام سيادة الدول العربية. وذلك يشمل تقديم مساعدات فعالة إلى مصر، وتونس، واليمن، وليبيا التي تسعى إلى إنجاح عملياتها الانتقالية. والسبب الثاني هو دعوة مجلس الأمن مرة أخرى إلى الاضطلاع بعمل عاجل وضروري من أجل وقف إراقة الدماء في سوريا.
	إن الربيع العربي، كما أصبح معروفا، هو بالفعل أهم حدث في مطلع القرن الحادي والعشرين، مع ما يخلّفه من آثار عميقة على السلم والأمن الدوليين. لذلك، من الصواب أن تتم مناقشته في مجلس الأمن. بعض الناس ينظرون إليه بخوف وذعر، ولكننا في بريطانيا ننظر إليه بإيجابية شديدة. فهو يثير احتمال توسيع نطاق حرية الإنسان إلى أبعد حد منذ نهاية الحرب الباردة، وفي منطقة الشرق الأوسط التي سيكون بوسعها في 20 عاماً أن تتكون من مجتمعات تتصف بالانفتاح والازدهار والاستقرار. وإذا تسنى لهذا السيناريو أن يشمل أيضا السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين - وهو ضرورة أبرزتها الأحداث التي وقعت في غزة وحولها خلال الأيام القليلة الماضية - وأن يشمل التوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة النووية مع إيران، فثمة حاجة أقوى إلى تقديم المساعدة كي يصبح ذلك حقيقة واقعة.
	ولكن إذا تحولنا بعيداً عن المنطقة، أو إذا قللنا من توقعاتنا وسمحنا للتشاؤم بأن يكون سيد الموقف، أو إذا أرسلنا إشارة تدل على التغاضي عن القمع والعنف، أو إذا سمحنا لسوريا بالدخول في حرب أهلية أو باستمرار أعمال العنف، حينئذ سوف تُهدر فرص هائلة وتتحقق بعض أسوأ المخاوف المتعلقة بمستقبل المنطقة.
	وبوسعنا اليوم أن نرى تطورات إيجابية لم يكن تصورها ممكنا قبل عامين - كما هو الحال في تونس التي شهدت أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ خمسينات القرن الماضي، مع نسبة 24 في المائة من المقاعد تشغلها المرأة؛ وفي ليبيا، التي شهدت تشكيل حكومة جديدة بعد 40 عاماً من حكم الرجل الواحد؛ وفي المغرب، الذي شهد انتخابات أكثر حرية في ظل دستور جديد. وبعض هذه البلدان تواجه تحديات هائلة، وستكون هناك نكسات، فضلا عن إحراز تقدم في السنوات المقبلة. 
	ولكن ذلك يعزز الحاجة إلى مساعدة الدول العربية على بناء مؤسساتها، وفتح اقتصاداتها، وإنشاء مجتمعات مدنية قوية، حيث يتم طلب هذه المساعدة. وبريطانيا تقوم بدورها في هذا الصدد. إن مبادرتنا المتعلقة بالشراكة العربية تدعم مشاريع في 10 بلدان مختلفة. وباستطاعة المجتمع الدولي أن يفعل المزيد على نطاق أوسع، من خلال المنظمات المالية الدولية، ومجموعة الثمانية، والمنظمات الإقليمية. ولقد تقدم الاتحاد الأوروبي بعرض جريء لدعم المنطقة، يجب تنفيذه الآن تنفيذا كاملا. 
	ونعتقد أنه فيما نبني على هذه الجهود، ينبغي أن نسترشد بثلاثة مبادئ واضحة. الأول هو أن المطالبات بحقوق الإنسان والحرية هي مطالبات عالمية وسوف تتعم بحد ذاتها على مر الزمن، لأنها تطلعات بشرية أساسية. وهذا ليس مفهوما جديداً؛ فهو منصوص عليه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة قبل 64 عاماً. وهو حقيقة تتجاهله الحكومات على نحو خطير. وقد أثبتته التجربة في العديد من البلدان. 
	ويؤكد الربيع العربي مجددا ما يحذر منه التاريخ، وهو أنه عندما تستجيب الحكومات بقبضة من حديد لأحلام مواطنيها التي يتعذر قمعها، ومطالبهم المشروعة، وآمالهم التي لا يمكن تبديدها، فهي محكومة بالسقوط على المدى الطويل. إن القمع سياسة الفشل، ولا يمكنه أن يحقق الاستقرار. وينبغي لجميع الحكومات في المنطقة أن تحتضن الإصلاح السلمي وأن تتحرك بثبات صوب مزيد من الحرية السياسية والاقتصادية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فبوسعنا أن نرى المزيد من الانشقاقات العنيفة التي يمكن أن تحدث عندما يطالب الناس بحقوقهم، إذ لا توجد قوة تمنعهم قسرا من التخلي عنها.
	والمبدأ الأساسي الثاني هو أننا لا يمكن أن نفرض التغيير من الخارج، ونحن لا نريد أن نفعل ذلك. لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية، لذلك على الشعب في كل بلد من بلدان المنطقة أن يحدد مستقبله وفقا لمختلف ثقافاته وتقاليده ونظمه السياسية. ولكن ما من حكومة في أي مكان في العالم يمكنها تبرير العنف ضد شعبها، أو القول إن مبدأ الديمقراطية الأساسي - حق المواطنين في اختيار وتغيير ممثليهم - لا ينطبق في بلدها. 
	وفي بريطانيا سوف نقف دائماً الى جانب هذا المبدأ الحيوي. وهكذا يجب علينا أن نحترم أيضا الخيارات التي يتخذها المواطنون العرب من خلال صناديق الاقتراع. ويشمل ذلك الاستعداد للعمل مع الجماعات المنتخبة الجديدة التي تستلهم الإسلام، وتتمسك بالمعايير العالية نفسها المتمثلة في نبذ العنف، واحترام حقوق الإنسان، والاستعداد لاحترام نتائج الانتخابات التي ستجري في المستقبل، وهو ما يُتوقع من الآخرين. 
	ويتمثل المبدأ الثالث في أن الإصلاحَين السياسي والاقتصادي يترافق أحدهما مع الآخر. فالنجاح الاقتصادي أمر أساسي لدعم الاستقرار والازدهار. ولكن، أيضا، لا يمكن تحقيق الاستقرار لأمد طويل دون مزيد من الانفتاح السياسي. 
	أخيراً، إن الربيع العربي سيكون عملا يقوم به جيل من الناس. ويجب أن نتحلى بالصبر الاستراتيجي، فلا نتحول بعيداً عن المنطقة.
	بيد أن كل هذه النوايا الطيبة لن تعني شيئا إذا لم نقف إلى جانب قيمنا أو نضطلع بمسؤوليتنا تجاه الأزمة الأكثر إلحاحا اليوم. فالوضع في سوريا يلقي بظلال كبيرة على هذه المناقشة. وفي نظر الغالبية الساحقة من العالم، إن المجلس فشل حتى الآن في تحمّل مسؤولياته حيال الشعب السوري. فقد أخفق في التصدي للقمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري على المتظاهرين المسالمين. وهو لم يلقِ بعد بثقله وسلطته وراء الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية. ولقد حان الوقت كي يظهر مجلس الأمن الوحدة والقيادة. 
	وينبغي للمجلس أن يتمكن من المطالبة بوقف فوري لأعمال القمع الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان. ينبغي أن يكون في إمكان المجلس أن يطالب بإيقاف العنف كله وبتوفير سبل وصول المساعدة الإنسانية الفورية وغير المعاقة، وأن يدعو الحكومة السورية إلى تنفيذ التزاماتها إزاء جامعة الدول العربية، عن طريق إيقاف العمل العسكري وسحب قواتها من البلدات والمدن، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإتاحة الوصول إلى وسائط الإعلام، ودعم عمل مبعوث جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ودعم قيام الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بتيسير عملية انتقال سياسي تقوده سورية. وأدعو مرة أخرى المجلس إلى اتخاذ قرار يشمل هذه العناصر الأساسية.
	وخارج هذه القاعة يعمل خبراء بريطانيون في الأردن وتركيا ولبنان للمساعدة في توثيق الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. وأحث الدول الأخرى على الانضمام إلينا في ذلك الجهد، حتى يعرف النظام أنه لا يستطيع أن يواصل مساره بإفلات من العقاب.
	لا تعتبر جميع البلدان هنا الربيعَ العربي على نفس الضوء. ولكننا نتقاسم المسؤولية عن صون السلم والأمن الدوليين، ولدينا مصلحة مشتركة كبيرة في العمل معا. كان ذلك السببَ ذاته الذي أنشأ أولا الأمم المتحدة، وينبغي لنا أن نعمل معا بهذه الروح الآن، ليس فقط في وقف إراقة الدماء في سورية ولكن أيضا في الدعم على الأمد الطويل لتلك المنطقة الحيوية.
	أستأنف الآن أداء مهامي بوصفي رئيس للمجلس.
	أعطي الكلمة الآن للأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.
	السيد جوبيه (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): يعهدَ ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتولي المسؤولية الرئيسية، وهي مسؤولية عن حفظ السلم والأمن الدوليين. وتعترف المنظمة أيضا بسيادة الدول وعدم التدخل بوصفهما مبدأين أساسيين. في 2005 أدى بنا تطور عملنا إلى الإقرار بأن على المجلس التزاماً بالعمل حينما لا تكون مسؤولية الحماية مضمونة، وحينما تُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أمام أعيننا وبأن الحكومات تخضع للمساءلة عن ارتكاب الجرائم وعن التغاضي عن ارتكابها كذلك.
	هذا هو السياق الذي نعقد فيه جلسة اليوم، وأشكر المملكة المتحدة على مبادرتها بالدعوة إلى عقدها. هذه هي فرصة للنظر في ما يمكن وينبغي للمجلس أن يفعله ليساعد في جعل الربيع العربي قوة من أجل السلام والأمن في المنطقة والعالم. 
	طوال ما ينيف عن سنة شهد العالم العربي تغييرات كاسحة لا سابق لها. وبشجاعة غير عادية تصدى التونسيون والمصريون والليبيون واليمنيون والسوريون للقمع، مطالبين بحقوقهم. وبتصميم يبعث على الإعجاب نهضوا، مطالبين بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية. تعتبر فرنسا هذا المرمى شاهدا بالتطلع العالمي إلى الديمقراطية، مؤكدا مرة أخرى دروس التاريخ التي تفيد بأن النُظُم التي تُخمد أصوات شعوبها لا مستقبل لها، وبأن الحكومات التي تخنق حقوق الإنسان ستنهار عاجلا أو آجلا.
	ما كان مجلس الأمن سيدري بالحالات قيد النظر لولا حقيقة تدهور عدد منها بسبب تعنت الحكومات البالية. في تونس ومصر تمكن الشعب نفسه من الإطاحة بالسلطات السيئة السمعة وبدايات عمليات ديمقراطية - ليس بدون مشقة ولكن، على الرغم من ذلك، دون التسبب في حمامات الدم. وفي الأردن والمغرب اختارت السلطات السياسية بشجاعة الحوارُ والإصلاح والانتخابات. لقد كنت في المغرب قبل أيام قليلة فقط، وذلك البلد مثال يبعث على الأمل على المنطقة برمتها.
	وطبعا لم يسو أي شيْ مرة واحدة وإلى الأبد. وطبعا، كما نعرف نحن جميعا، فإن كل ثورة ديمقراطية تحمل في طياتها خطر خيبة الأمل والرجوع إلى الوراء. ونحن نعرف جميعا أن التحولات الديمقراطية تتطلب وقتا. ولكن التاريخ يتخذ مساره، والتغيرات التي تجتاح العالم العربي فرصة للمنطقة - وللسلام.
	وفي هذه غضون ذلك لم تكن ليبيا ليست محظوظة بذلك القدر، وأصبح التزام المجلس واضحا على الفور. نهض الشعب الليبي ضد مستبد ونظام مصمم على إغراق آماله في الحرية في الدماء. وفي 26 شباط/فبراير 2011، في تعبير عن الإدانة العالمية، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970 (2011)، فارضا جزاءات وداعيا محكمة العدل الدولية إلى النظر في القمع الوحشي، الذي صنّفه مدعي المحكمة بأنه جرائم ضد الإنسانية. وفي مواجهة مستبد يهدد بارتكاب المجازر ضد سكان بنغازي، قامت المنظمات الإقليمية، بقيادة جامعة الدول العربية، وأيضا الاتحاد الأفريقي، قامت، في مواجهة مستبد يهدد بارتكاب المجازر ضد سكان بنغازي، بدعوة مجلس الأمن إلى التصرف. لقد كان ذلك سبب القرار 1973 (2011) الذي كافحت فرنسا دون كلل من أجل اتخاذه.
	وتعتز فرنسا بأن أدت دورا في اتخاذ ذلك القرار. إننا نعتقد اعتقادا قويا بأن المجلس بذلك القرار اتخذ بشكل جماعي المقرر الصحيح والمشرِّف الوحيد. بذلك القرار أنقذنا آلاف الأرواح وقمنا بحماية السكان الليبيين. وبسببه ستُدون بنغازي في التاريخ ليس بصفتها مدينة الشهادة ولكن بصفتها رمزا للحرية. أريد أن أؤكد على نحو قطعي إن التشكيك في مشروعية وقانونية إجراءاتنا والتلميح بأنها كانت ترقى إلى مرتبة الأعمال الجنائية - على الرغم من البينات كلها التي تشير إلى عكس ذلك، كما أكدت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان - تشويه كامل للتاريخ وإهانة لجميع كبار الليبيين الذين قاتلوا بشجاعة لكسب حريتهم. واليوم، باتخاذ القرار 2040 (2012) بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يواصل المجلس تحمل مسؤوليته لمساعدة البلد في بناء سيادة القانون وأسس تقدمه صوب الديمقراطية.
	في اليمن اضطلع المجلس أيضا بالتزاماته. إن اتخاذ القرار 2014 (2011) بالإجماع في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم أدى إلى نقل سلمي للسلطة، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي. بعد شهور من الأزمات والنزاعات شُكّلت حكومة وحدة وطنية، وانتُخب رئيس جديد، بتأييد واسع النطاق، وخفت حدة التوترات. وطبعا لم تُحل جميع المشاكل، ولكن بزغ عهد جديد في التاريخ اليمني.
	وفي الحالتين كلتيهما تصرف المجلس على نحو فعال لأنه لم يستجب لنداءات السكان فحسب ولكن نداءات المنظمات الإقليمية أيضا، التي وفرت الوضوح وأشارت إلى طريق الحلول السياسية.
	واليوم، يواجه المجلس مأساة في سورية. خلال السنة الماضية، منذ التظاهرة السلمية الكبيرة الأولى التي حدثت في درعا في 18 آذار/مارس 2011، ظل يزداد يوميا رفض الحالة. إن النظام، وهو يصم أذنيه عن صوت شعبه، وعن جميع المناشدات من المجتمع الدولي، بما في ذلك مناشدات جامعة الدول العربية والجهات الشريكة القريبة منها، ينخرط في قمع متزايد الدموية وعنف متزايد الوحشية. هذا الاندفاع المتهور نحو العنف أدانته على نحو قطعي الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق، التي كان اتهامها للنظام بارتكاب الجريمة ساحقا والتي تؤكد اليوم أيضا أنه تحدث جرائم ضد البشرية.
	إن الضرورة الملحة تستلزم بوضوح إيقاف العنف وتأمين وصول السكان إلى المساعدة الإنسانية. إن السيدة آموس ستقدم قريبا إلى المجلس تقريرا عن زيارتها، وسبق لها أن قالت إنها مروعة بما شهدته. ونحن نعرف الجرائم وأعمال العنف والفظائع التي يعيشها المدنيون السوريون كل يوم. ومثل حماة قبل 30 سنة، ستظل حمص في التاريخ البشري مثل مدينة يلاحق استشهادها ذاكرتنا.
	ولن يؤدي إلى حل للأزمة السورية سوى استجابة سياسية لآمال الشعب ووضع تشريع للإصلاحات التي تستدعي الحاجة إليها بصوت عال. وسيكون ذلك ممكنا عن طريق انتقال على أساس الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية في 22 كانون الثاني/يناير، بالدعم الكبير من المجتمع الدولي، كما يشير إلى ذلك قرار الجمعية العامة 66/253 المؤرخ في 16 شباط/فبراير وتصويت مجلس الأمن في 4 شباط/فبراير. وإن أي حل سلمي آخر ليس ممكنا.
	وكما أكدت أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أيام قليلة، فإن جرائم النظام السوري يجب ألا تفلت من العقاب. سيأتي اليوم الذي سيتوجب فيه على السلطات المدنية والعسكرية في ذلك البلد تحمل المسؤولية عن أعمالها في المحكمة. وينبغي لنا أن نقترح إجراء من قبل محكمة العدل الدولية.
	يجب ألا نرتكب خطأ. على المجلس مسؤولية تاريخية عن الأزمة في سورية. يجب علينا إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإيقاف الدوامة المتجهة إلى أسفل المهدد للسلام في ليبيا والمنطقة. إننا بعدم القيام بإجراء نتخلى عن المقموعين لقامعيهم ونتخلى عن الشعب السوري للعنف والوحشية. وكل يوم يمر دون القيام بإجراء نسمح للحرب الأهلية بأن تزداد اشتعالا على حساب الحل السلمي. إن العضوية في المجلس تتطلب الانخراط الحازم في قضية السلم والأمن العالميين. وهي تعني أيضا إعطاء الأولوية للمصلحة المشتركة على جميع الاعتبارات الأخرى. ومن مسؤوليتنا أن نتخذ إجراء - وأن نتخذ الإجراء الآن - لنضع حدا في النهاية لاستشهاد الشعب السوري وللسماح له باستعادة السيطرة على مستقبله.
	تجري مناقشة مشروع قرار للاستجابة لحالة الطوارئ وللتوصل إلى حل موثوق للأزمة المتطورة من سيء إلى أسوأ. وأقول اليوم أيضا ما قلته في 31 كانون الثاني/يناير. (انظر الجلسة S/PV.6710). من غير المقبول أن يمنع المجلس من تحمل مسؤولياته. لنقدمْ نحن جميعا كل دعمنا لمهمة كوفي عنان وخطة الجامعة العربية. بعد شهور من انغلاق الطريق، أدعو الصين وروسيا إلى الإصغاء إلى أصوات الشعب العربي والضمير العالمي، وإلى الانضمام إلينا.
	إن اتخاذ الإجراء تأييدا للحرية لشعوب ليبيا واليمن وسوريا سيخفف حدة مسألة وهن مجلس الأمن في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
	وفي الشرق الأوسط، هناك شعب آخر لا بد من الاعتراف بتطلعاته. هل مطالب الفلسطينيين أقل شرعية من المطالب المعبر عنها في بقية أنحاء المنطقة؟ أليس من الطبيعي أن يرغب الفلسطينيون في نشوء دولة فلسطينية؟ ولا بد أيضا من ضمان أمن الدولة الإسرائيلية. وفرنسا ستقف دائما إلى جانب إسرائيل لضمان أمنها ولن تتهاون. واليوم، نعلم جميعا أن الحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن هو الحل الوحيد القابل للتطبيق وأفضل ضمان لأمن إسرائيل.
	وبعد هذه الإخفاقات الكثيرة جدا والمتكررة لعملية السلام والسنوات الطويلة جدا من المعاناة والآمال المحبطة، حان الوقت لتغيير الأسلوب المتبع. وهذا هو عين توجه النداء الذي وجهه الرئيس ساركوزي إلى الجمعية العامة في 21 أيلول/سبتمبر 2011 (انظر A/66/PV.11). ونحن مقتنعون بأنه لم يعد بوسعنا الاستمرار مع الاستغناء عن محفل متعدد الأطراف مثل المحفل الذي يوفره المجلس ودعم جميع الشركاء، ولا سيما الشركاء الإقليميين والأوروبيين. وفي الشهور المقبلة، ستبذل فرنسا قصارى جهدها ليتسنى إرساء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط في نهاية المطاف.
	في سياق الكلام عن السلام والأمن في تلك المنطقة من العالم، كيف لا يمكننا أن نشير إلى إيران؟ ففي ذلك البلد، تصبح الحالة مثيرة للقلق بقدر أكبر قليلا كل يوم في ظل وجود نظام يواصل تنفيذ برنامج نووي عسكري بوضوح في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتوعد بمحو إسرائيل من على الخريطة ويقوض حرية الحركة في مضيق هرمز ويثير قلق جيرانه ويقمع تطلعات شعبه إلى الحرية والديمقراطية والذي يزيد عزلته عن المجتمع الدولي يوما تلو الآخر.
	وقد تكلم المجلس بحزم ويجب أن يظل حازما حيث أننا نعرف أن هناك نتيجتين غير مقبولتين بنفس القدر: امتلاك إيران لأسلحة نووية أو قصف إيران.
	وفي معرض الإشارة إلى الثورات والتطورات السلمية الجارية على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، فإن ما تثبته لنا المأساة التي تدور فصولها في سوريا هو أن مبدأ الشرعية أمر أساسي لأية حكومة. وفي اليوم الذي تفقد فيه حكومة شرعيتها في نظر شعبها، فإنها تكون مدانة. وفي تلك المنطقة من العالم، من بين الأسئلة الرئيسية المطروحة سؤال عن إمكانية ضمان عيش المجتمعات المحلية والأقليات معا في وحدة وطنية تحترم الحقوق المتبادلة للأفراد وحقوق الإنسان للجميع. وإن ما يبشر به الربيع العربي هو الحق العالمي في الحرية، وأنا واثق من تحقيقه.
	السيد كاباليروس (غواتيمالا) (تكلم بالإسبانية): نشكر المملكة المتحدة على تنظيم هذه الجلسة ونقدر لفتتكم، سيدي الرئيس، في ترؤسها. ونحن ممتنون للأمين العام على العرض الذي قدمه لنا.
	لا بد لي من القول إن الموضوع المختار لمناقشتنا اليوم يمثل تحديا كبيرا على الرغم من أنه يستحوذ على الاهتمام. وعلى النقيض من المواضيع الأخرى المحددة جدا التي ناقشناها في الماضي والتي تثير ردود فعل محددة تقريبا، فقد اقترحت المملكة المتحدة علينا في هذه المناسبة موضوعا أكثر عمومية، ينطوي على خطر تمييع أي رسالة نرغب في إرسالها. 
	ومن غير المناسب أن نقدم من جانبنا تفسيرات لأهمية ما أصبح يعرف باسم الربيع العربي، الذي تجسدت رؤيته النموذجية، التي أسرت اهتمام العالم، في ميدان التحرير في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2011. وكانت الشجاعة غير العادية للناس وهدوئهم وتضامنهم ومثابرتهم في مطالبهم وطابعهم السلمي، على وجه الخصوص، مصدر إلهام للبشرية جمعاء. وبينما نحيط علما بالفروق الهائلة بين تلك الأحداث الفريدة مقارنة بعمليات الانتقال التي حدثت في المنطقة التي أنتمي إليها بين عامي 1980 و 1990 من أنظمة استبدادية إلى حكومات مدنية منتخبة ديمقراطيا، أود التصدي للتحدي الذي طرحته علينا، سيدي الرئيس، بتعليق موجز على الدروس المستفادة من تجاربنا والتي يمكن أن توفر بعض المدخلات الملموسة لمناقشة اليوم. وبقدر من التواضع ومع إدراكي للخلافات التاريخية والثقافية والدينية والسياسية الكبيرة القائمة بين منطقتينا، بل وحتى في داخلهما، أستند إلى التغييرات التي حدثت في بلدي للإشارة إلى سبع نقاط.
	أولا، لقد كانت كل حالة في أمريكا اللاتينية فريدة من نوعها، وبالتأكيد فإن كل حالة في الشرق الأوسط ستكون كذلك أيضا. وعلى سبيل المثال، في بلدي، واجهنا الحاجة إلى اعتماد مشروع لبناء دولة متعددة الأعراق ومتعددة الثقافات واللغات، استجابة للواقع المحدد لغواتيمالا، والذي لا يماثل بالضرورة الواقع في البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية. ومن ثم، وعلى الرغم من أن مقولة إنه لا توجد صيغ صالحة عالميا للعمليات الانتقالية قد تبدو بالية لفرط تكرارها وعلى الرغم من أن القيم الديمقراطية متشابهة في كل مكان، فإن التعبير عنها بصورة ملموسة من حيث التنظيم الداخلي والترتيبات القضائية والمؤسسية وأشكال المشاركة الشعبية يمكن أن يختلف اختلافا كبيرا من حالة إلى أخرى.
	ثانيا، القيم الثقافية هامة، خصوصا في المجتمعات المتعددة الأعراق التي تسعى إلى بناء دولة يسودها الاحترام المتبادل والتسامح. ويجب أن تكون هذه القيم الثقافية متماشية مع المجتمعات الديمقراطية والالتزامات بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال، من الأهمية بمكان أن يحصل الجميع، بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الانتماء المحلي أو العنصر أو العقيدة، على نفس الفرص. ويسرني أن أقول إن هذه القيم جرى إرساؤها وتعزيزها في منطقتنا، وأنا على ثقة بأن الأمر نفسه سيحدث في البلدان، موضوع مناقشتنا.
	ثالثا، التقدم ليس خطيا بالتأكيد. فليس من السهل بناء نظم حكم تعددية قائمة على المشاركة في الأماكن التي لم تترسخ فيها الثقافة الديمقراطية بشكل كامل. والأمر يتطلب تعزيز - وأحيانا خلق - مؤسسات في مختلف المجالات، بما في ذلك إيجاد أساس دستوري وقانوني متين وبناء أحزاب سياسية ممثلة وضمان حرية التعبير. وجدول الأعمال معقد. وهو يمس العديد من المصالح الراسخة ويولد نتائج غير متوقعة في كثير من الأحيان ويتطلب، من وقت لآخر، تغييرا في الاتجاه. والمهم هو المثابرة والثقة بأن الحضارات العريقة التي أسهمت إسهاما كبيرا جدا في العالم المتحضر ستجد القوة والإبداع والقيادة لإنجاح التحول الديمقراطي فيها.
	يقودني ذلك إلى النقطة الرابعة التي أود تناولها. إن عمليات التحول الديمقراطي يجب أن تستجيب لتطلعات الشعوب والمجتمعات الوطنية المعنية وأن تحظى بموافقتها. ويجب أن تكون نتاج إحساس بالملكية - أقرب إلى التوافق الوطني - وليست شيئا مفروضا من الخارج. والوصول إلى نموذج يشعر معه المواطنون بالارتياح غالبا ما ينطوي على فترات طويلة من التجربة والتكيف، وهو ما يؤكد فحسب النقاط التي تناولتها في السابق وهي أننا نتعامل مع عمليات طويلة الأجل. وهذه العمليات تستجيب لرغبات مواطنيها فحسب. والديمقراطية التمثيلية تتطلب أيضا وجود ثقة لدى المواطنين في الحكومات التي ينتخبونها.
	خامسا، من الشائع في الأمم المتحدة اليوم الكلام عن سيادة القانون، وهو موضوع لم يظهر بشكل بارز في جدول أعمالنا قبل بضع سنوات. وأود أن أؤكد، من وجهة نظر بلدي، على الأهمية الحاسمة لوجود مؤسسات قوية لمكافحة الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية في إدارة الأموال العامة، وبصفة عامة، لإقامة العدل. وقد توقعنا ذلك في اتفاقاتنا للسلام، ولكننا نشير إليه على نحو مباشر بقدر أكبر في التصدي للتهديد الذي يشكله على سيادة القانون في بلدنا ظهور العصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. ومكافحة هذه الآفة تتطلب تعزيز قدرتنا في مجال الملاحقة الجنائية ونظامنا القضائي والشرطة المدنية لدينا، وحتى نظامنا للسجون. وبالتأكيد، سينطبق القول ذاته على عمليات التحول الديمقراطي الجارية في الشرق الأوسط.
	سادسا، في حالة أمريكا اللاتينية بشكل عام وأمريكا الوسطى على وجه الخصوص، ترافق مع الانتقال إلى الديمقراطية وجود دفعة قوية للتعاون الأقاليمي. وقد يسر نشوء حكومات ذات قيم مشتركة إبرام اتفاقات وعزز النزعة الإقليمية. وفي حالتنا، عزز التعاون في حل المشاكل المشتركة وتشجيع الدعم المتبادل الديمقراطية في كل بلد وأسهم في الدفاع المشترك عنها. ونعتقد أن ظاهرة التعاون ذات أهمية للبلدان التي تمثل موضوع مناقشتنا اليوم، وهي ظاهرة تتبلور بالفعل في الدور المتزايد الأهمية الذي تقوم به جامعة الدول العربية.
	وأخيرا، علينا ألا ننسى ضرورة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صحيح أن الناس يطلبون الحرية والكرامة، لكنهم يطالبون أيضا بالمزيد من الرفاه، وخصوصا في المجتمعات التي تتسم بمستويات عالية من عدم المساواة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ، وفقا للمصدر الرئيسي لاستطلاعات الرأي العام في منطقتنا، مؤسسة لاتينوباروميتر، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأداء الاقتصادي ومستوى الرضا عن الديمقراطية. ويبدو أن الشعوب لا تطمح فحسب إلى أن توفر الحكومات التعددية والممثلة بقدر أكبر فوائد ملموسة لمواطنيها، بل إنها تطالب بذلك أيضا. عندما لا يجري ذلك، فإن مستوى الرضا عن المؤسسات الديمقراطية، يهوي بشكل كبير.
	وما يعرف بالربيع العربي، يثير مشاعر ذات طابع إيجابي إجمالا. لذلك، فقد ركزت بشكل أكبر على الفرص أكثر من التحديات في بياني. ولذلك أيضا تعمدت تفادي تناول مواضيع أخرى يعتبرها البعض ضرورية، عند مناقشة موضوع الشرق الأوسط، مثل ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الحالة في سوريا، حيث أننا قد تناولنا تلك المسائل في جلسات أخرى عقدها المجلس. 
	السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): إن عمليات التغيير التي حركت الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، تجسد التطلعات المفهومة لشعوب تلك البلدان نحو حياة أفضل وفرص أوسع للتعبير عن الذات والمشاركة في الحياة السياسية وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر، وهي تطلعات تستحق دعمنا. وتلك العمليات أبعد من أن تكون قد انتهت، ومن الصعب التكهن بوضوح بما ستؤول إليه، حيث أنها تكون مصحوبة أحيانا بخلافات حضارية وعرقية ودينية وسياسية، تتسبب في مشاكل تتعلق بالأمن الإقليمي.
	يهدف المجتمع الدولي إلى ضمان التأكد من أن تلك التحولات، تفيد العالم العربي أكثر من تسببها في ضرر له. ومن الأولوية ضمان أن تكون التغييرات سلمية وديمقراطية، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن حقوق الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك بالطبع حقوق المسيحيين. وإننا نتابع وننظر بعين العطف لعملية بناء الدولة الديمقراطية في مصر وتونس والمغرب، وجهود الحكومة اليمنية في مجال إرساء الاستقرار فيما يخص حالة مكافحة الإرهاب وجهود الحكومة الانتقالية الليبية في مجال استعادة الحياة العادية في البلد، والتحضير للانتخابات ونزع سلاح الجماعات المتمردة. إننا نوفر مساعدة إنسانية ذات قيمة كما أننا على أهبة الاستعداد للمساعدة في مجال تحقيق الانتعاش الاقتصادي. بالنسبة لجميع الأعضاء في المجلس، فإن البعد الدولي للربيع العربي المستمر يشكل مصلحة أساسية. 
	ونعتقد أنه بوسعنا بالفعل استخلاص بعض النتائج. قبل كل شيء، مهما كانت الأهداف التي حددت في كل حالة بعينها، فلا يمكن تحقيقها عن طريق تضليل المجتمع الدولي، أو التلاعب بقرارات مجلس الأمن. وبغير ذلك، فإن مصداقية المجلس ستقل وتتلاشى الثقة فيما بين أعضائه، مما يقوض قدرة المجلس على اتخاذ القرارات في المستقبل.
	ثانيا، يتعين على المنظمات والبلدان التي تطوعت لتنفيذ ولايات مجلس الأمن، أن تطلع المجلس بشكل كامل على الإجراءات التي اتخذتها. وينطبق ذلك كذلك، على منظمة حلف شمال الأطلسي، التي كما يعلم جميع الأعضاء، عرضت تطبيق منطقة حظر الطيران في ليبيا، لكنها في الواقع قامت بقصف مكثف. ومن المؤسف، بأنه لم يتم إجراء تحقيق يتناول المعلومات التي أفادت بوقوع ضحايا من المدنيين الذين سقطوا نتيجة لذلك القصف. ونحن نعتقد بأنه يتعين على الأمين العام توضيح المسألة من خلال استحضار الإعلان المشترك لسنة 2008، فيما يخص التعاون بين الأمم المتحدة وأمانة منظمة حلف الشمال الأطلسي.
	ثالثا، التدخل الخارجي باستخدام القوة العسكرية الغاشمة، يزيد من خطر الانتشار غير المشروع للسلاح، ومن ثم زعزعة استقرار المنطقة. ويتعين علينا اتخاذ قرارات جادة بشأن الحالة في سوريا. التي تظل مصدر قلق بالغ للاتحاد الروسي والمجتمع الدولي بأسره. ويشكل كل من تقديم مطالب متسرعة بتغيير النظام، وفرض جزاءات انفرادية ترمي إلى إحداث مصاعب اقتصادية والتسبب في توترات اجتماعية في البلد، ودفع المعارضة إلى مواصلة مواجهتها للسلطات، بدل تعزيز الحوار، وتوجيه دعوات لدعم المواجهة العسكرية، بل وحتى للتدخل الخارجي، وصفات تكتنفها الكثير من المخاطر، فيما يخص التخطيط في مجال الجغرافية السياسية؛ ولن تؤدي سوى إلى توسع النزاع. 
	لا شك مطلقا، بأن السلطات السورية تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن الحالة الراهنة. لكن لا ينبغي أن نغفل حقيقة أنها تقاتل منذ وقت طويل وحتى الآن ليس رجالا عزلا، بل وحدات قتالية، بما في ذلك ما يسمى الجيش السوري الحر، وجماعات متطرفة، بما فيها القاعدة، التي ارتكبت مؤخرا سلسلة من الأعمال الإرهابية نتج عنها ضحايا. إذا كان الوقف الفوري للعنف، يشكل أولويتنا المطلقة ورغبتنا الصادقة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، فلا ينبغي علينا من ثم في هذه المرحلة التساؤل من الذي بدأ أولا النزاع، بل أن نناقش بدلا من ذلك النُهج الواقعية والقابلة للتطبيق التي يمكن أن تتيح لنا تحقيق وقف لإطلاق النار بوصفه أولوية.
	لقد كان نهجنا منذ البداية واضحا ومتماسكا، يهدف إلى إيجاد حل مبكر للأزمة السورية، من غير استخدام للعنف، عن طريق حوار سياسي شامل بقيادة سورية، وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها. إن المبادئ التالية الخمسة للتسوية التي اتفق عليها الاتحاد الروسي وجامعة الدول العربية، في 10 آذار/مارس تقوم على نفس الأساس: أولا، إنهاء العنف مهما كان مصدره وثانيا إنشاء آلية رصد نزيهة وثالثا، معارضة التدخل الخارجي ورابعا فتح منافذ لتقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون عراقيل، وخامسا، تقديم الدعم القوي لمهمة كوفي عنان الرامية إلى إطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجميع جماعات المعارضة، وفقا للاختصاصات التي أناطها به الأمين العام والجامعة العربية. على ذلك الأساس، نحن على استعداد للموافقة على اتخاذ مجلس الأمن لقرار، كما كنا مستعدين للقيام بذلك خلال الخريف الماضي عندما جرى تقديم مشروع قرار. للأسف، لم يدعمه جميع أعضاء مجلس الأمن.
	لا يجب استخدام الربيع العربي بأي شكل من الأشكال كذريعة للتقليل من الاهتمام بالقضية الفلسطينية. ونحن مقتنعون بأن احتمال نشوب صراع في الشرق الأوسط سيظل عاليا، إلى أن يجري التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط ضمن الإطار القانوني الدولي القائم. وذلك التزام تاريخي حقيقي بالنسبة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن.
	لسوء الحظ، فإن التوجه الذي لاحظناه مؤخرا، يؤخر هذا الاحتمال، بدلا من أن يسرّعه. من الناحية السياسية، عندما يجري التشكيك في معايير التسوية التي صدق عليها بشكل متكرر مجلس الأمن والمجموعة الرباعية والطرفين نفسيهما. ومن الناحية العملية أيضا، في الوقت الذي تقلل فيه أعمال الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية فعليا من الأراضي المتاحة لعقد الاتفاقات اللازمة.
	ويتمثل أحد الشواغل الهامة في انتهاك وقف إطلاق النار عقب تبادل الضربات بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث يعاني المدنيون من الطرفين. وفي ظل تلك الظروف، يتعين على المجتمع الدولي زيادة جهوده. وينطبق ذلك قبل كل شيء على المجموعة الرباعية، التي يتعين عليها، كما ناقشنا ذلك مع زملائنا قبل بدء جلسة اليوم، الشروع في العمل بشكل مركز وعلى أساس منتظم، من أجل تهيئة بيئة تساعد على إجراء اتصالات إسرائيلية - فلسطينية مباشرة، تهدف إلى إجراء مفاوضات كاملة. ونرحب كلنا بمبادرة الأردن الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المفيدة جدا، بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عمان خلال شهر كانون الثاني/يناير، ونرغب أن تستمر تلك المبادرة.
	كما إن الاتحاد الروسي يؤكد اقتراحه المتمثل في إرساء تعاون وثيق بين المجموعة الرباعية وهياكل جامعة الدول العربية ذات الصلة. ونثق بأن مبادرة السلام العربية تظل مهمة وبأن تنفيذها الشامل سيضمن إنشاء دولة فلسطينية ستضمن أمن إسرائيل وترسي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. والاتحاد الروسي جاهز للمشاركة بالتعاون الوثيق مع جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، بغية بلوغ تلك الأهداف.
	السيدة رودهام كلنتون (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلمت بالإنكليزية): لقد اجتمعنا اليوم لمناقشة رياح التغيير التي هبت على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما كانت تجربة كل بلد فريدة، فقد انبثقت جميع تلك الحركات الديمقراطية، من الرغبة المشتركة في الحصول على الحقوق، وتحقيق الحريات والأمل الاقتصادي والكرامة الإنسانية. وتلك التطلعات العالمية منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ميثاق الأمم المتحدة، وهي أساسية لهوية وتاريخ بلدي، ولهوية وتاريخ العديد من البلدان. إن تلك المبادئ والشعب الذي يكافح لتحقيقها في مجتمعه، يستحقون دعمنا الجماعي الذي يطلبونه. لقد ألهمتنا شجاعة شعوب المنطقة، التي أبانت عن إصرارها للسير قدما، ونعتقد بأنه يتعين دعم جهودها.
	أتناول الآن تلك المحادثات بقدر كبير من التواضع، لأننا نعلم بأن تلك الثورات ليست ثوراتنا. ولم تجر بيدنا أو لأجلنا أو ضدنا.
	لكننا، باعتبارنا المجتمع الدولي، ندرك أن لدينا الموارد والقدرات لدعم من يسعون إلى التغيير الديمقراطي السلمي. ويجب أيضا أن تكون لدينا الإرادة.
	الآن، وبطبيعة الحال، يتكشف التغيير بسبل شتى وفي أماكن مختلفة. وفي كل حالة فريدة على حدة، يجب أن نكيف أدواتنا مع الظروف. وهنا في مجلس الأمن، هناك ثلاث حالات بالتحديد تتطلب اهتمامنا اليوم. وأود أن أبدأ بليبيا والتصويت المشجع الذي أجري هذا الصباح (انظر S/PV.6733) لتجديد واستكمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي العام الماضي، قام المجلس، مدعوما بالجامعة العربية وعدد من البلدان من جميع أنحاء العالم، باتخاذ إجراء لمساندة الشعب الليبي في الوقت الذي كان في أمس الحاجة إلى ذلك. وتصويت اليوم يجسد استمرار التزامنا تجاه ليبيا وحكومتها الانتقالية، التي قطعت خطوات جبارة. كما يجسد الإقرار بأن عملنا لم ينته بعد.
	وسنواصل تقديم المساعدة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بغية دعم الحكومة الليبية وهي تقوم بإعادة إدماج من حملوا السلاح من أجل التغيير في صفوف جيش وطني احترافي ومجتمع سلمي. وسنظل نساعد ليبيا على تأمين حدودها من أخطار الانتشار والاتجار والتطرف، ومعاملة اللاجئين والمهاجرين معاملة إنسانية. وبعد كل ما أبان عنه الشعب الليبي من شجاعة وما قدمه من تضحيات، فإننا نشعر بالفخر لمساعدة ليبيا على بناء أساس جديد لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
	وقبل أسبوع فقط، كان رئيس الوزراء الكيب هنا في مجلس الأمن (انظر S/PV.6731)، حيث دافع بشدة وبلاغة عن المساعدة التي يقدمها مجلس الأمن من أجل تطلعات الشعب الليبي إلى تقرير مصيره.
	لا أعتقد أن هناك أي تعليق آخر يمكن لأي منا أن يضيفه بصورة رسمية فيما يتعلق بما اتخذه مجلس الأمن من تدابير مناسبة تنفيذا للقرارات التي تأذن باتخاذ إجراء. كما عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء الكيب في واشنطن العاصمة، حيث ناقشنا ما تحرزه ليبيا من تقدم في تمهيد السبيل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن تعاوننا في مجالات الأمن، وتبادل الطلبة، والمجتمع المدني، وتقديم الرعاية الصحية لجرحى الحرب الليبيين. إن نجاح ليبيا في آخر المطاف لن يتوقف على موت الدكتاتور، بل على ميلاد دولة ناجحة ومستقرة وحرة.
	والحالة الثانية هي اليمن. عندما انزلق اليمن في دوامة العنف في العام الماضي، ساند مجلس الأمن جهود مجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة اليمنيين بغية إيجاد حل سلمي. وقد صمدنا في وجه الانتكاسات.
	وأمامنا العديد من التحديات. غير أن الانتخابات الرئاسية وتنصيب رئيس جديد في الشهر الماضي شكلت خطوات واعدة على المسار صوب فتح فصل جديد في تاريخ اليمن. وإذ يواصل اليمن عمليته الانتقالية التي ستدوم عدة سنوات، ويقوم بإصلاح دستوره والدعوة إلى إجراء حوار وطني، وإذ لا يزال يواجه تحديات أمنية وإنسانية، يجب علينا أن نواصل مشاركتنا ودعمنا له.
	والحالة الثالثة هي سوريا. قبل خمسة أسابيع، لم يتمكن المجلس من الوقوف وقفة رجل واحد ضد حملة العنف الرهيبة التي اهتز لها ضمير العالم - حملة لا تزال مستمرة بدون انقطاع ونحن نعقد هذه الجلسة. ومنعنا حتى من إدانة العنف وتأييد خطة سلمية وضعها جيران سوريا.
	تؤمن الولايات المتحدة إيمانا راسخا بسيادة جميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية. غير أننا لا نعتقد أن السيادة تحتم على مجلس الأمن أن يقف مكتوف الأيدي عندما تقترف الحكومات المذابح في حق شعوبها، وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين. ونحن نرفض أي معادلة بين جرائم القتل المتعمدة التي يقترفها النظام العسكري للدولة والأعمال التي يقوم بها المدنيون تحت الحصار الذين أجبروا على الدفاع عن أنفسهم. ومما يدعو للسخرية أن الجيش السوري، وبينما كان الأسد يستقبل الأمين العام السابق كوفي عنان، كان يشن هجوما جديدا على إدلب ويواصل عدوانه على حماة وحمص والرستن.
	وقد أحطنا علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال نهاية الأسبوع في القاهرة، بين الجامعة العربية ووزير الخارجية الروسي لافروف، بشأن ضرورة إنهاء العنف، وكفالة إمكانية الوصول التام وبدون عراقيل للعاملين في المجال الإنساني، وإجراء عملية سياسية يقودها كوفي عنان وتستند إلى أحكام قرارات الجامعة العربية والجمعية العامة.
	ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تقوم جميع الدول، حتى تلك التي عارضت جهودنا في السابق، بتأييد النهج الإنساني والسياسي الذي حددته الجامعة العربية. ويجب على المجتمع الدولي أن يقول بصوت واحد، وبدون تردد أو محاذير، إن عمليات قتل المدنيين السوريين يجب أن تتوقف لتبدأ العملية السياسية. والشعب السوري يستحق أن تتاح له فرصة لتقرير مصيره تماثل الفرصة التي يتمتع بها الآن التونسيون والمصريون والليبيون واليمنيون. وعملنا هنا في مجلس الأمن ليس سوى جزء مما يجب على المجتمع الدولي أن يفعله لمساعدة العمليات الانتقالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
	ويجب علينا أن ندعم الأصوات المطالبة من داخل المنطقة بتعزيز كل ركن من أركان بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة وحكومات مستجيبة ومسؤولة، واقتصاد قوي وفعال ومجتمع مدني حيوي. وعلى الصعيد السياسي، للعديد من البلدان، بما في ذلك عدد منها يجلس ممثلوها حول هذه الطاولة، خبرات فريدة ومباشرة بشأن كيفية بناء أنظمة ديمقراطية دائمة. وأنا أقدر التعليقات التي أدلى بها وزير خارجية غواتيمالا. فتلك دروس يمكن، بل يجب أن نتشاطرها.
	وفي الحالات التي تقوم فيها البلدان بإصلاحات تدريجية، ينبغي أن نقدم الدعم، ونحمي، في كل مكان، قولا وفعلا، المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
	والآن أدرك أن هناك من يشكك في إمكانية اتساق السياسات ذات التوجه الإسلامي مع هذه المبادئ والحقوق الديمقراطية العالمية. وأمام شعوب الربيع العربي فرصة للإجابة عن ذلك التساؤل. وسياستنا هي ألا نركز على الأسماء التي تختارها الأحزاب لنفسها، ولكن على ما تختار القيام به. فجميع الأحزاب السياسية، الدينية والعلمانية على حد سواء، مسؤولة أمام شعوبها عن احترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه الهيئة: أي رفض العنف، دعم سيادة القانون، احترام حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، حماية الحرية الدينية والتسامح، حماية حقوق النساء والأقليات، إنشاء أجهزة قضائية مستقلة، تعزيز حرية الصحافة، والتخلي عن السلطة في حالة الهزيمة في الانتخابات، وتفادي التحريض على تأجيج الصراعات التي تمزق المجتمعات. تلك هي المعايير التي ينبغي أن يقاس عملنا استنادا إليها، ويتعين علينا أن نلتزم معا بدعمها.
	لقد علمتنا تجربتنا في أماكن أخرى في العالم أن العمليات الانتقالية الناجحة هي العمليات التي تثمر بشرعة النتائج الاقتصادية، وفرص العمل وتحيي الأمل في مستقبل أفضل. لكي تنجح الصحوة السياسية العربية، يجب أن تكون أيضا صحوة اقتصادية.
	والحكومات التي تتشاطر تلك الأولويات في جميع أنحاء المنطقة سيتعين عليها أن تراعي الخيارات السياسية الصعبة أحيانا التي لا بد منها لبناء أساس لتحقيق النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
	وباعتبار أمريكا رئيسة مجموعة الثمانية لهذا العام، فإنها تواصل العمل الذي قامت به شراكة دوفيل التي أطلقتها فرنسا لتعزيز التكامل الإقليمي، والمشاركة الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل وتحقيق الاستقرار.
	والهدف الأخير من بين هذه الأهداف ملح للغاية. يجب على المجتمع الدولي أن يقدم دعما قويا لصندوق النقد الدولي بغية الانتهاء بسرعة من إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مصر. وندعو أصدقاء مصر في المنطقة وجميع أنحاء العالم أن يكونوا على استعداد لاستخدام المساعدة الثنائية لتعزيز برنامج مع مصر. وبطبيعة الحال، تلك الجهود الاقتصادية والسياسية يجب أن تشمل النساء. وأشكر الأمين العام على جعل ذلك نقطة من النقاط الخمس التي تناولها. لا يمكن أن يتحقق أي انتقال ونصف السكان عرضة للإقصاء.
	إن دوام الديمقراطية يعتمد على المجتمع المدني ونحن فخورون بدعم الأفراد والمنظمات الذين يسعون إلى تحسين مجتمعاتهم.
	أدرك أيضا أن هناك من يقول إن مفهوم المجتمع المدني برمته إملاء غربي. لكن بعد عام 2011، كيف يمكن لأي كان أن يقول إن المجتمع المدني ليس متأصلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل أقول، في كل مكان. نحن نعرف أن التغيير الدائم يأتي من الداخل. ويجب أن تكون المجتمعات هي التي تحدد مستقبلها بنفسها. لكن يمكن للمجتمع الدولي أن يوفر الأدوات التي ستساعد المجتمعات على بلوغ تلك الأهداف.
	وبينما تقوم البرلمانات المنتخبة مؤخرا بإلغاء القوانين القديمة التي كانت تروم مراقبة الحريات المدنية، ينبغي أن نواصل دعمنا الجماعي للتدابير التي ستحمي وتعزز المجتمع المدني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير.
	لا أحد في المنطقة مستثنى من مطالب التغيير التي شهدناها. عندما يدعي بلد مثل إيران بأنه حامل لواء تلك المبادئ في المنطقة ومن ثم يقمع شعبه بوحشية ويدعم القمع في سوريا وغيرها من الأماكن، فإن نفاقه واضح للجميع.
	الرئيس أوباما وكذلك أنا نؤمن إيمانا ثابت بأن الشعب الفلسطيني، شأنه شأن جيرانه العرب والإسرائيليين وجميع الناس، يستحقون الكرامة والحرية والحق في تقرير مستقبله بنفسه. إنهم يستحقون فلسطين مستقلة تملك مقومات الحياة، وتعيش إلى جانب إسرائيل آمنة. ونحن نعلم من عقود قضيناها في ميادين الدبلوماسية بأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو بالتوصل إلى سلام عن طريق التفاوض، سلام لا يمكن فرضه من الخارج وهو ما سوف نستمر في السعي لإحلاله بكل وسيلة مثمرة، بما في ذلك التشاور مع المجموعة الرباعية الذي أجريناه صباح اليوم.
	أود أيضا أن أدين بأشد العبارات إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل، الذي استمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. ندعو المسؤولين عن ذلك إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك الهجمات. وندعو كلا الجانبين - جميع الأطراف - على بذل كل جهد لاستعادة الهدوء.
	ختاما، والأهم من ذلك يتعين علينا أن نعترف بأن الخيارات الأكثر أهمية هي تلك التي ستواجه في الأشهر المقبلة. والأمر متروك لشعب وقادة المنطقة لمقاومة دعوات الغوغائيين، والتوصل إلى حلول توفيقية وبناء التحالفات، والاستمرار في الثقة بأنظمتهم حتى عندما تخسر في الانتخابات، وحماية المبادئ والمؤسسات التي سوف تحميهم في نهاية المطاف. يجب على كل ديمقراطية أن تتحصن ضد الذين يريدون خطف حرياتها سعيا لتحقيق أهدافهم الخاصة غير النبيلة. إن بناء مجتمعات ديمقراطية مزدهرة مهمة لا يتم إنجازها بيوم واحد خلال أسبوع أو حتى عام واحد. إنما هو التزام مستمر نتشاطره. لا بد لنا بوصفنا مجتمعا من الدول من مساعدة شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الحقوق والحريات التي من أجلها خاطروا كثيرا.
	السيد بورتاس (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه المناقشة المُنَاسِبة والهامة جدا والحسنة التوقيت. أود أيضا أن أشكر الأمين العام على بيانه الهام.
	تمثل الانتفاضات الشعبية التي أدت إلى ما يعرف بالربيع العربي التحول الأقوى في السياسة العالمية منذ سقوط جدار برلين. وعلى الرغم من أنه كان غير متوقع، تثبت تلك التغييرات قاعدة قديمة في علم السياسة: عدم الإصلاح يؤدي إلى الثورة. فالقيادات السياسية التي لا تدرك التاريخ محكوم عليها أن تكون على الجانب المخطئ من التاريخ. لقد تغاضى العالم عن الأنظمة الاستبدادية لفترة طويلة جدا، وأدار ظهره لقمعها مواطنيها، وصمّ آذانه عن الاستماع لنداءات الحرية واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
	لقد هزت الانتفاضات في تونس ومصر أسس هذا النموذج من الأنظمة، وحركت المذبحة الشهيرة في بنغازي المجتمعَ الدولي لاتخاذ إجراءات للدفاع عن قيم وأهداف الأمم المتحدة. وكانت تلك العمليات بقيادة شعبية. ومع أنها تأتي بعد 10 سنوات من 11 أيلول/سبتمبر، لم تجر بتحريض من الخارج، ولا من قبل تنظيم القاعدة، وهذا أمر هام جدا من الناحية السياسية.
	ما يحدث في العالم العربي يوفر فرصة فريدة من نوعها، بالنسبة للبلدان في المنطقة والعالم بأسره. فأمام تلك البلدان فرصة لانتخاب الحكومات الديمقراطية، لتعزيز سيادة القانون، وحماية لحقوق الإنسان وتعزيزها، لتقدير دور المرأة، واحترام الأقليات، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع.
	يجب على المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة أيضا للمضي قدما بمبادئ الأمم المتحدة التي نتشاطرها جميعا، وبالتالي تعزيز الظروف الملائمة لنظام دولي أكثر سلاما وازدهارا واستقرارا. وتحقيقا لذلك، يجب علينا أن نكون واضحين في أهدافنا ومبادئنا، وفي الوقت ذاته أن نسعى لتجنب أخطاء الماضي. أود أن أذكر بعض المبادئ التي تؤطر منظور البرتغال.
	أولا من الأهمية بمكان أن تستمر ملكية العملية من جانب الشعوب المعنية. نحن نشهد عمليات نابعة من الداخل بقيادة شعبية ولدت من رحم الشجاعة والإرادة لتغيير تلك المجتمعات. وينبغي لنا أن نشعر بالتضاؤل إزاء المثل الذي ضربوه، وينبغي لنا أن نصغي ونفهم ونمد يد العون أينما ومتى طُلب الدعم منا.
	ثانيا، كل بلد هو حالة فردية، ويجب أن يتصدى لتحديات مختلفة. علينا أن ندرك الفروق القائمة. ليس هناك نموذج واحد يناسب جميع الحالات.
	ثالثا، يجب علينا مقاومة إغراء محاولة تصدير النماذج السياسية. فحقوق الإنسان هي حقوق عالمية والنماذج سياسية محددة. والأمر متروك للناخبين في كل بلد لاختيار مستقبله، ويجب أن نقبل دون تحفظ نتائج العمليات الانتخابية النزيهة والشفافة وذات مصداقية.
	رابعا، يجب أن ندرك أن اشتراك الأحزاب الإسلامية في الحكومات أمر طبيعي في العملية السياسية. ففي المجتمعات الديمقراطية، يحكم الشعب على الأحزاب وفقا لأدائها وقدرتها على الوفاء بتوقعات مواطنيها.
	خامسا، الحرية الدينية أمر ضروري لكرامة الإنسان. يجب علينا أن لا نحكم على الآخرين بناءً على معتقداتنا الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية. يجب علينا أن نميز بين الإيمان والتعصب.
	سادسا، إن بناء مجتمع ديمقراطي يتطلب وقتا وصبرا. فهو طريق تتخلله التوترات والتناقضات في كثير من الأحيان معاً. نحن البرتغاليون تعلمنا من خلال قبل عقود خلت.
	أخيرا، قد يؤدي التنوع المؤسسي والثقافي والعرقي والروحي الواسع النطاق في المجتمعات التي تشهد حاليا تغيّرا تاريخيا عميقا إلى توترات وشواغل أمنية معينة. ولذلك، يجب أن يكون التماسك الاجتماعي ووحدة أراضي تلك البلدان في طليعة اهتماماتنا دائما.
	للأسف ومما يبعث على الصدمة أن أحد البلدان أصبح حاله مأساة: سوريا. فكما هو الحال في تونس أو مصر أو ليبيا أو اليمن، طالب أبناء الشعب السوري سلميا بإعمال حقوقهم الأساسية. ومع ذلك، ما زالت تجري، ونحن نتكلم، حملة قمع قاسية على السكان المدنيين في سوريا. فلمدة سنة الآن، ما برح النساء والرجال والأطفال ترتكب المجازر بحقهم ويقتلون بصورة عشوائية على أيدي قوات أمن دولتهم. أما حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الحصول على المساعدة الإنسانية، فإنها تنتهك بصورة منهجية على نطاق واسع.
	لقد أعرب المجتمع الدولي بوضوح عن إدانته الشديدة لتلك الأعمال، من خلال الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومجموعة أصدقاء في سوريا، التي تضم مشاركة كبيرة وعلى نطاق واسع. نظام الأسد لا يزال أصم حيال كل تلك الدعوات. وقد وعد بإجراء الإصلاحات؛ لكن لم يُنفذ أي منها بمصداقية.
	نأسف لأن مجلس الأمن لم يتخذ بعد موقفا قويا وموحدا لإنهاء العنف وتمهيد الطريق لعملية سياسية بقيادة السوريين تجسد اقتراحات الجامعة العربية. فكم من ألف قتيل آخر يجب أن يسقط لكي ينهض المجلس بمسؤولياته؟ إلى متى سنجلس صامتين بينما يدفع النظام السوري بالبلد إلى الصراع الطائفي والحرب الأهلية الدمويين؟
	إن التعيين الذي لم يسبق له نظير للسيد كوفي عنان، وهو أمين عام سابق للأمم المتحدة، وحائز على جائزة نوبل، بوصفه مبعوثا خاصا مشتركا للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية يمثل إرادة المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة الشعب السوري. إن مهمته تمثل الفرصة الأخيرة للحيلولة دون انزلاق سوريا في دوامة حرب أهلية. 
	وعليه، فإنني أحث المجلس، وأناشد كل أعضائه، على أن يتحدوا في دعم علني وكامل للسيد عنان والأهداف التي حددها، وفقاً لقرار الجمعية العامة (القرار 66/253) لوضع حد لكل العنف، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدة الإنسانية وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة سورية. 
	إن التغييرات العميقة الجارية في أرجاء العالم العربي تجعل حل المسألة الإسرائيلية - الفلسطينية أكثر إلحاحاً. فالفلسطينيون لهم الحق في أن تكون لهم دولتهم المستقلة، تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل. والفلسطينيون أعدوا أنفسهم لإدارة دولتهم بشكل كامل وفعال، الأمر الذي اعترف به المجتمع الدولي برمته. وتلبية التطلعات المشروعة للجانبين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مفاوضات جادة وذات مصداقية بين الطرفين تأخذ الشواغل المشروعة لكل طرف بعين الاعتبار. 
	إننا نعرف جميعاً أن الحل يكمن في إطار البارامترات؛ وما ينقصنا هو الإرادة السياسية. فلا بد من إجراءات ملموسة وعملية تكفل عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات والانخراط في صلب جدول زمني محدد والقبول به، كما اقترحت المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط ومبادرة السلام العربية. وتقع على عاتق الأوروبيين مسؤولية خاصة في هذا السياق، وعلينا أن نقوم بدور فعال لكسر الجمود الحالي. فالتوترات تتصاعد والوقت ينفذ بسرعة. وتجنباً لموجة جديدة من العنف، يتعين على الطرفين والمجتمع الدولي المبادرة إلى العمل فوراً.
	وما زال النشاط الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد الأبرياء منتشراً ومستمراً. وتلك أعمال غير مشروعة. وهي تقوض المؤسسات والقيادات الفلسطينية. وتزيد من حدة الشعور بالإحباط وتهيئ مناخاً قابلاً للانفجار. إننا نناشد إسرائيل أن توقف تلك الأنشطة، فهي تهدد بتقويض أي حل سياسي يُتفق عليه بين الطرفين. وإسرائيل لديها شواغل أمنية مشروعة، إلا أنه لا يمكن معالجة تلك الشواغل معالجة كاملة وفعالة إلا من خلال تسوية تفاوضية. 
	والبرتغال ملتزمة بالعمل مع جيراننا وأصدقائنا العرب الذين تمتد أواصرنا معهم عبر قرون من التقارب المتبادل والتاريخ المشترك ووحدة الهدف. وسنفعل ذلك على الصعيد الثنائي وفي إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وينتظرنا عمل ضخم، ولكنني أعتقد أننا، جماعياً، سنتمكن من المضي قدماً على طريق الحرية والعدالة والديمقراطية. 
	السيد فستر فيلي (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على هذه المبادرة وعلى ريادتكم. كما أشكر الأمين العام على إحاطته الإعلامية. 
	لقد جاء التغيير في العالم العربي. جاء لأن شعوب المنطقة، ولا سيما الشباب، قد نهضوا من أجل الحرية والمشاركة والكرامة. وأود أن أهنئ الشعب في تونس ومصر وليبيا، إلى جانب شعوب المغرب واليمن والأردن، على ما حققوه من تقدم، كل بطريقته.
	وجامعة الدول العربية قد لبت دعوات الإصلاح. ونحن نشيد بالدور البناء الذي اضطلعت به خلال السنة الماضية.
	والتطورات في العالم العربي تعكس بدايات عولمة للقيم. وشعوب العالم برمتها تطالب بالحقوق العالمية للإنسان. وقيم الأمم المتحدة ما فتئت تكسب أرضاً جديدة. ونحن مازلنا في بداية الطريق، ولكن، على الأمد الطويل سوف تستفيد كل شعوب المنطقة. ونحن كذلك، باعتبارنا جيرانهم في الاتحاد الأوروبي. وكجيران، نحن مستعدون للمساعدة. 
	وقد اتخذت ألمانيا قراراً مبكراً بمساعدة البلدان في المرحلة الانتقالية. ونسترشد في هذا الدعم بثلاثة مبادئ. أولاً، ينبغي أن يأتي الإصلاح من الداخل. ونحن مستعدون لدعم البلدان التي تختار طريق التغيير الديمقراطي. ثانياً، ما من بلدين في العالم العربي يتشابهان. فكل بلد يجب أن يختار طريقه وأن يتلمس وتيرته الخاصة. وأخيراً، فإننا نعرف أن الطريق إلى الديمقراطية ليس سهلاً. إنه طريق وعر، ويتطلب الصبر والمثابرة. 
	والحرية والديمقراطية يتطلبان آفاقاً اقتصادية واعدة. وقد عرضنا شراكات تحويلية على جميع البلدان المعنية. ونحن مستعدون لدعمها من خلال المعرفة والاستثمار والأسواق المفتوحة في أوروبا. وينبغي تركيز دعمنا الدولي على التعليم. فالتعليم الجيد للشباب مفتاح أي نجاح اقتصادي في المستقبل. 
	كثيرون في الغرب يتخوفون من نهضة الإسلام السياسي. غير أن فكرة أن مفهومي الإسلام والديمقراطية لا يتفقان هي فكرة خاطئة. وقد شرعنا في حوار مع الأحزاب الإسلامية الديمقراطية. 
	ونحن مستعدون لاحترام التحولات الثقافية. وفي الوقت نفسه، فإننا نتطلع إلى التزامات واضحة تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون ومجتمع التعددية واحترام الأقليات والتسامح الديني والسلام الداخلي والخارجي. 
	والمرأة قوة دافعة للتغيير في المنطقة، ونحث كل الشركاء في العملية الانتقالية على النهوض بحقوقها. 
	لقد جعلت التغييرات في المنطقة إحراز تقدم صوب حل الدولتين لصالح إسرائيل وفلسطين أكثر إلحاحاً. ولذلك، فإنني أرحب باجتماع كبار مسؤولي المجموعة الرباعية اليوم. وعلى كل الأطراف أن تبذل كل جهد ممكن لتخفيف حدة التوتر وتلافي التصعيد على أرض الواقع. وإنني أشعر ببالغ القلق إزاء اندلاع العنف حول غزة. وقصف أشخاص أبرياء بالصواريخ أمر غير مقبول ولا بد أن يتوقف. 
	إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تحدياً لاستقرار المنطقة وللنظام الدولي لعدم الانتشار. وتزود إيران بأسلحة نووية أمر غير مقبول. 
	ولقد أعربت مجموعة البلدان الأوروبية الثلاث + 3 وإيران عن استعدادها للانخراط في محادثات. إننا نريد التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي، وسنعمل من أجل ذلك. ما زالت هناك فرصة سانحة للديمقراطية. وبغض النظر عن المسألة النووية، فإننا لن ننسى كيف أن النظام الإيراني لم يستجب للمطالب المشروعة لشعبه. 
	أما في اليمن، فإن انتخاب الرئيس الهادي يمثل معلماً هاماً في الانتقال السياسي. وقد زرت صنعاء قبل يومين. وما زال اليمن يواجه تحديات هائلة، إلا أنه في حال أفضل كثيراً اليوم مما كان عليه قبل عام مضى. واليوم، هناك فرصة حقيقية لتحقيق مصالحة وطنية. وشعب اليمن يستحق دعمنا الكامل. 
	ونحن ممتنون للانتقال السلمي للسلطة. ومجلس التعاون الخليجي قد اضطلع بدور رئيسي. وكذلك فعل مجلس الأمن والأمين العام بان كي - مون. وتلك الجهود المشتركة قد يسرت عملية الانتقال التي قادها اليمنيون. ومن أكثر من زاوية، فإن حالة اليمن يمكن أن تكون نموذجاً لهذا المجلس للانتقال السياسي وحل النزاع. 
	ويوافق هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات السلمية في سوريا. ومنذ البداية، دعت ألمانيا مجلس الأمن إلى العمل. وجرى الكثير من النقاش بشأن سوريا في المجلس، غير أن المجلس فشل في الاضطلاع بمسؤوليته. والاحتجاج السلمي يُخمد بالعنف المروع والقتل. وهناك مئات الأطفال بين 000 8 من القتلى. يجب أن ينتهي ذلك العنف، وأن ينتهي الآن. 
	إننا نشاهد بإعجاب الأعداد المتزايدة من السوريين الذين يجازفون بأرواحهم من أجل مستقبل أفضل. وشعب سوريا يقهر الخوف كل يوم، ويقف في وجه القمع والعنف البالغين. وتنبع شجاعتهم من الأمل واليأس معاً. فلنمنحهم هنا في مجلس الأمن سبباً أكبر للأمل من اليأس.
	ولا تزال ألمانيا تعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى حل سياسي. ويجب علينا منع حدوث مزيد من التصعيد. وقد أهدر الكثير من الوقت أيضاً. وحسب رأينا فإن هناك ثلاث أولويات: أولا، وضع حد للعنف، وثانيا، وصول المساعدات الإنسانية على نحو فوري ودون عوائق، وثالثا، عملية الانتقال السلمي بقيادة السوريين وعلى أساس قرارات الجامعة العربية.
	وإنني على اقتناع راسخ بأن لا أحد يمكنه أن يقرر مستقبل الشعب السوري سوى السوريين أنفسهم. فقد واصلوا التعبير عن إرادتهم طوال الأشهر الـ 12 الماضية. ولا يمكن لأحد أن يشك في رغبتهم في التغيير. ونمد أيدينا إلى جميع الذين يعملون من أجل التغيير السلمي والديمقراطي، وخصوصاً إلى المجلس الوطني السوري. وفي سوريا الجديدة، يجب تمكين جميع السوريين من التمتع بكامل حقوقهم، بغض النظر عن الانتماء أو العرق أو المعتقد أو نوع الجنس.
	وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الأمين العام بان كي - مون وجامعة الدول العربية، والمبعوث الخاص المشترك كوفي عنان، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي، والسيدة فاليري آموس على جهودهم الدؤوبة. وستواصل ألمانيا الضغط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة - في المجلس وفي هيئات الأمم المتحدة الأخرى، وفي الاتحاد الأوروبي ومع الشركاء المتفقين في الرأي في مجموعة أصدقاء الشعب السوري. إن إرسال إشارة قوية واتخاذ إجراءات فعالة هما ما ندين به لشعب سوريا. ونحن مدينون بذلك للشعب وللأطفال وللأسر وللضحايا على حد سواء. وتعتمد مصداقية المجلس على ما نقوم به في ذلك الصدد، بل هو السبيل الوحيد للمجلس لأن يرتقي إلى مستوى المسؤولية المنوطة به بموجب الميثاق.
	السيد مينون (توغو) (تكلم بالفرنسية): أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى المملكة المتحدة على تنظيم مناقشة اليوم، التي توفر لنا فرصة استثنائية للنظر في الحالة في الشرق الأوسط من خلال منظور مطالب الشعوب والتغيرات التي تجري هناك. وأود أن أشكر الأمين العام على إحاطته الإعلامية، وأرحب بحضور الوزراء الذين أكدوا بوصولهم إلى هنا اليوم، الأهمية التي يولونها للمسألة المعروضة علينا.
	فقبل ما يزيد على العام بقليل، أقدم شاب تونسي - بدافع رد فعل على تصرّف أحد أفراد الشرطة معه بطريقة ربما توصف بعدم اللياقة - على إضرام النار في نفسه تعبيراً عن غضبه أو عن يأسه بالأحرى جراء الاستمرار في العيش في مجتمع تسوده عدم المساواة على نحو متزايد، وحيث يتجاور التباهي بإظهار الثروة بطريقة مستفزة جنباً إلى جنب مع الفقر المستشري. وكان ذلك الفعل بمثابة الشرارة التي أشعلت نيران تغيير طويل الأجل هزّ أركان العديد من الدول العربية. وفي الواقع، فهي ثورة تماثل اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 التي وصفها الفيلسوف هيغل بأنها فجر رائع. فمن تونس إلى البحرين، مروراً بمصر وليبيا وصولاً إلى اليمن وسوريا، انتفض الشباب بصوت واحد مطالبين بمزيد من العدالة والمساواة، وبتوزيع أفضل لثروات بلدانهم. بعبارة أخرى، فقد كانوا يطالبون بالديمقراطية.
	وقد أُرغم رؤساء بعض الدول على التنحي من منصبهم بفعل مباغتة تمرد على نطاق واسع لم يسبق له مثيل في المنطقة. غير أن ذلك لم يكن كافياً لاستعادة الهدوء والاستقرار. وفي الواقع، فإن الهدف الرئيسي الذي رمت إليه حركة الشباب هو إقامة مجتمع ديمقراطي جديد. وفي حين أصبح ممكناً الإطاحة بزعيم جديد في بضعة أشهر فحسب، فإن بناء مثل ذلك المجتمع الديمقراطي يتطلب مزيداً من الوقت والتضحيات.
	إن تحديات الحالة الراهنة في الشرق الأوسط عديدة، ولكنها توفر فرصا كبيرة لشعوب المنطقة في الوقت ذاته. وتشمل التحديات إعادة بناء الدول على نحو تصبح فيه العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ركائز أساسية في بناء الدول. ومن وجهة النظر تلك، فإن إعادة إرساء السلام والأمن والوحدة الوطنية هي أولى التحديات التي يتعين التصدي لها. وتزداد الحالة تعقيداً بفعل نقل الأسلحة بطريقة غير خاضعة للرقابة، وظهور الميليشيات المسلحة، وأعمال الانتقام وتسوية الحسابات، ورفض نزع السلاح، وهي جميعها عوامل تسهم في زيادة سوء حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلدان والمناطق المعنية.
	وتشكل الحالة الإنسانية تحدياً آخر ينبغي التصدي له. فقد أرغم الآلاف من سكان البلدان التي حدثت فيها ثورات على الفرار من منازلهم والبحث عن ملجأ، سواء كان داخل حدود بلدهم الإقليمية أم في البلدان المجاورة. وتدعو الحالة إلى تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة التي ليس من السهل دائما تعبئتها أو نشرها في المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها. وهذه هي الحالة التي لا غنى فيها عن الأخذ في الاعتبار بمفهوم المسؤولية عن الحماية. ويجب أن يتم تعريف ذلك المفهوم بطريقة واضحة جداً حتى يصبح ممكناً تنفيذه في الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع.
	ويجب القول إن الهزات التي يشهدها العالم العربي توفر فرصاً كبيرة، جنباً إلى جنب مع تلك التحديات. والأكثر أهمية أن تلك الفرص تشمل: حرية التعبير، وقدرة الشعوب على اختيار زعمائها، فضلاً عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة في إدارة الشؤون العامة. وتذكّرنا الثورات الجارية في الشرق الأوسط بمدى أهمية إقامة الحكم الرشيد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لتعزيز التنمية.
	ونظراً لأن هذه الثورات تشتعل شرارتها من البطالة في أوساط الشباب المتعلمين والمدربين على مستوى رفيع، ومن الفقر غير الخاضع للرقابة، ومن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن إخفاقات نظم العدالة وسوء استخدام السلطة والفساد، فهي توفر فرصا كبيرة للزعماء الجدد في البلدان المعنية وأماكن أخرى لكفالة كون الإنسان محوراً لعملية التنمية. ويجب أن يعمل هؤلاء الزعماء الجدد بروح من الانفتاح والتكامل من أجل خلق الظروف المواتية للتنمية.
	ومع ذلك، فإنه ليس بوسع البلدان الديمقراطية الجديدة، وتلك التي في طريقها إلى أن تصبح ديمقراطية إعادة بناء مستقبلها لوحدها. ويجب تقديم المساعدات الاقتصادية الكبيرة لهذه البلدان، كي تتمكن من توفير أسلوب جديد للحياة لمجتمعاتها، بطريقة لا يرغم فيها الشباب إلى اللجوء إلى أعمال اليأس. وفي الواقع، فإن من الضروري أن يقترن بناء المجتمعات الديمقراطية بتهيئة ظروف معيشية أفضل للشعب. وقد أصبحت مطالب الشعوب في العالم العربي الآن جزءا من التاريخ. فهي رهان على التغيير، شأنها في ذلك شأن أي قوة دفع أخرى من أجل الحرية، ويجب تقديم الدعم الجيد لها بتلك الصفة.
	السيد لوليشكي (المغرب): أود في البداية أن أقدم لكم الشكر على تنظيم هذا النقاش الوزاري بشأن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والفرص المتاحة لشعوبها لتحقيق عيش كريم في ظل السلم والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما نرحب بحضور ومشاركة السيد بان كي - مون الأمين العام لمنظمتنا في هذه المداولات.
	إن التغيرات التي شهدتها المنطقة العربية دشنت عهداً جديداً استردت فيه الشعوب قدرتها على التحكم في مسارها، والتأثير على القرار السياسي، والإسهام في بناء حاضرها ومستقبلها. لقد أتت هذه التغيرات المتفاوتة في مداها وعمقها وأسلوبها بالكثير من الإيجابيات والمكاسب، أولها ميلاد أمل حقيقي في تجاوز رواسب الماضي، والتطلع إلى مستقبل تشارك فيه جميع فئات المجتمع بكل مشاربها لبناء مؤسسات تحترم إرادة الشعوب وتشركها في بناء الديمقراطية.
	لا يمكن تناول التحديات في منطقة الشرق الأوسط دون التطرق إلى الأزمة التي ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة بأسرها والتي عرفت في الأيام الأخيرة تصعيدا خطيرا.
	إن أكبر وأخطر تحد لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط يتمثل في سياسة الاحتلال والاستيطان التي تتمادى إسرائيل في تطبيقها ضدا على الشرعية الدولية وخرقا للاتفاقات المبرمة وتجاهلا للمبادئ التي أسست لعملية السلام.
	إن انسداد الأفق الذي يعرفه مسلسل المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي بالرغم من المجهودات الدولية المتعددة وتمادي إسرائيل في تسريع وتيرة الاستيطان خصوصا في مدينة القدس، وبناء الجدار وإبقاء الحصار على قطاع غزة، كل هذه العوامل تولّد اليأس والإحباط وتهدد بالتالي أمن واستقرار المنطقة.
	إن خلق فرص إعادة استئناف المفاوضات والدفع بها للتوصل إلى الحل العادل والشامل يبقى التحدي الآني والمُلح الذي يستوجب على هذا المجلس الاضطلاع والعمل على تحقيقه في أقرب الآجال.
	إن للمجموعة الدولية، وخاصة الدول الفاعلة فيها، دورا كبيرا وحاسما في التأثير على الأطراف وتفعيل رؤية الدولتين في إطار الحل العادل والشامل والكامل الذي يضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية واستتباب الأمن والسلام لشعوب المنطقة دون استثناء.
	في منطقة المغرب العربي، انبثق فجر جديد على الشعب التونسي الشقيق وانطلقت عجلة التغيير من أجل الديمقراطية ودولة القانون بمشاركة جميع شرائح المجتمع وأصبحت تونس الجديدة فاعلا نشيطا في بناء التكتل المغاربي الذي نطمح إليه جميعا.
	أما في ليبيا الشقيقة، وبغض النظر عن الصعوبات والتحديات التي تجابه هذا الشعب المغاربي في هذه المرحلة الانتقالية، فلا أحد ينكر أن هذا الشعر يوجد الآن في أحسن حال مما كان عليه خلال أربعين سنة، وأن له من العزيمة والموارد والكفاءات ما يؤهله لفتح صفحة جديدة في تاريخه المعاصر وبناء دولة ديمقراطية موحدة ومتضامنة. لقد تحقق انتصار وانعتاق الشعب الليبي ليس فقط بفضل شجاعته وجرأته في الاختبار الذي فُرض عليه، بل لأن المجتمع الدولي، وعلى الخصوص الجامعة العربية ومجلس الأمن، قدم له دعما حاسما وفي التوقيت الأنسب.
	بكثير من التفاؤل والعزيمة على تخطي كل العقبات، يشق الشعب المصري الشقيق طريقه بثبات ويذهب قدما في تفعيل مراحل مسلسل التغيير الذي أقرته القوى الوطنية. ولنا اليقين أن عبقرية هذا الشعب وإرثه التاريخي سيمكننا من تجاوز كل الصعاب وتحقيق آمال الشعب المصري في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
	ومن هذا المنبر نحيي المسار السلمي الذي اتخذه اليمن الشقيق لضمان تداول منظم للسلطة بفضل المبادرة الخليجية وتفعليها الناجح بمساعدة الأمم المتحدة.
	وفي نفس الوقت، نأسف للمأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق منذ ثمانية أشهر والتي تهدد بخطر الانزلاق نحو حرب أهلية لا يتمناها أحد.
	إن المغرب إذ يستقبل بارتياح تعيين السيد كوفي عنان كممثل خاص مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، يتمنى أن تسهم مجهوداته في وقف العنف وتسهيل وصول المعونات الإنسانية وتهيئ الأرضية الضرورية لبداية الحوار الوطني حفاظا على الوحدة الوطنية والترابية لسوريا الشقيقة. كما نتمنى أن يتمكن هذا المجلس في أقرب الآجال من التكلم بصوت واحد لمعالجة هذا الوضع عبر تفعيل قرارات الجامعة العربية ذات الصلة.
	في المغرب، أعطت الإصلاحات التي أطلقها منذ أكثر من عشر سنوات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس دفعة تاريخية للتقدم الديمقراطي الذي حققه بلدي وأسهمت في خلق فضاء أوسع للحريات الفردية والجماعية.
	وانطلاقا من دينامية داخلية صرفة نابعة عن إرادة سياسية وطنية، اتخذ المغرب خطوات مهمة تضمن إصلاحات دستورية عميقة وإجراء انتخابات شفافة انبثقت عنها حكومة جديدة التزمت بمحاربة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية وتقوية وتفعيل دور المرأة في كل المجالات. ويبقى المغرب، كعادته، مستعدا لمشاطرة إخوانه خلاصة تجربته في شتى الميادين، بما فيها تفعيل التعددية الحزبية ودور المجتمع المدني والعدالة الانتقالية وتأهيل الكفاءات، خدمة لدولة الحق والقانون.
	مهما كانت قدراتها الذاتية، فإن أي دولة في منطقتنا لا يمكنها أن تجابه لوحدها تحديات الإرهاب والانفصال والتنمية وأن تربح رهانات الانفتاح والديمقراطية.
	كذلك فإن أي مجهود وطني تبقى آثاره ونتائجه محدودة ما لم يكملها ويثريها تعاون جهوي تفرضه وحدة التاريخ وإكراهات الحاضر وتطلعات المستقبل المشترك.
	ومن شأن هذا التعاون أن يعطي قوة ومناعة لشعوب المنطقة ويؤهلها لتكامل اقتصادي يعود بالنفع على كل دولها. هذا ما نأمل في إنجازه في منطقة المغرب العربي التي شهدت خلال الشهور الأخيرة حركية إيجابية غير مسبوقة تدعو للتفاؤل، وسنعمل جاهدين على الدفع بهذه الدينامية لرفع التحديات الكثيرة التي تجابهنا والتهديدات الخطيرة التي تتربص بأمن دولنا ووحدة أراضيها. ونتمنى أن يلقى هذا المجهود دعما ومساندة فاعلين من طرف كل دول المنطقة.
	وختاما، لا أحد يقلل من حجم الصعوبات والعراقيل التي يجب تخطيها من أجل تحقيق أهداف التحول الديمقراطي المنشود، كما أن لا أحد ينتقص من طاقات الشعوب العربية وقدرتها على رفع التحديات، كل حسب خصوصياته وكل حسب رصيده التاريخي وكل حسب تجاربه المعاشة. إن طريق بناء وتقوية الديمقراطية طويل ومضن ويستوجب الحكمة والتبصّر لتثبيت ركائز الاستقرار الذي لا يمكن بدونه بناء صرح ديمقراطي حقيقي. وبالطبع فإن للمجموعة مسؤولية ودورا كبيرين في إنجاح هذه المسارات بتشجيعها ومساندتها بكل الوسائل وعبر كل مراحل الانتقال الديمقراطي. وكلنا أمل في ألا تخذل المجموعة الدولية هذه الانتظارات وهذه التطلعات.
	السيد لي باودونغ (الصين) (تكلم بالصينية): ترحب الصين بحضور السيد ويليام هيغ، وزير الخارجية وشؤون الكمنولث في المملكة المتحدة، لترؤس الجلسة المنعقدة اليوم. وأود أيضا أن أشكر الأمين العام بان كي - مون على بيانه. 
	إن الحالة في الشرق الأوسط تشهد تغيرات لم يسبق لها مثيل. ففي بعض البلدان، يشهد الوضع اضطرابا. ويسبب ذلك بطبيعة الحال قلقا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم. وتطورات الوضع في الشرق الأوسط تخلّف أثرا كبيرا على الشؤون السياسية والاقتصادية العالمية. ومن دون الاستقرار والتنمية في تلك المنطقة، سيظل الانتعاش الاقتصادي العالمي بعيد المنال، وسيبقى السلام العالمي في خطر شديد.
	وفي الوقت الذي ما زالت آثار الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية قائمة، فإن لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار شعوب المناطق الأخرى في العالم، مطالب للتغيير وللحفاظ على مصالحها الذاتية. وأسباب الاضطرابات والتغيرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متعددة الأوجه. وبغية معالجة تلك التغيرات بشكل صحيح، يجب علينا الانخراط في التفكير الرشيد واعتماد نهج شامل ومتكامل لكفالة السلام والاستقرار في المنطقة، بغية تلبية مطالب الشعوب بطريقة أفضل وأكثر تنظيماً. 
	أود أن أركز على أربع نقاط. أولاً، يجب أن نحترم رغبات ومطالب شعوب البلدان المعنية بالتغيير والتطور، وكذلك احترام ملكيتها لإدارة شؤونها الداخلية واختيار نظمها السياسية وسبل تنميتها. والمسؤولية الرئيسية عن حل المسائل في الشرق الأوسط تقع على عاتق شعوب الشرق الأوسط نفسها. إنها أسياد مصيرها بالذات.
	ثانيا، نأمل أن تعبر بلدان المنطقة عن تطلعاتها السياسية من خلال الوسائل القانونية وغير العنيفة، وحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور وغيرهما من الوسائل السلمية، والتوصل إلى حلول مناسبة بواسطة عمليات سياسية شاملة. وندعو جميع الأطراف إلى تجنب العنف والصراع العسكري، وإلى استعادة الاستقرار والنظام الاجتماعي الطبيعي، في أقرب وقت ممكن. 
	ثالثا، يجب أن نتقيد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية، ونحترم سيادة بلدان المنطقة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وبإمكان المجتمع الدولي أن يوفر المساعدة البناءة اللازمة للجهود التي تبذلها البلدان من أجل حل أزماتها الداخلية من خلال الوسائل السياسية. والصين تعارض أي محاولة من جانب قوى خارجية للقيام بتدخل عسكري أو ممارسة الضغط في سبيل تغيير النظام. وفرض الجزاءات أو التهديد بها لا يفضيان إلى حل مناسب لهذه المشاكل.
	رابعا، يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن تنفيذا دقيقا وشاملا. ولا يسمح لأي طرف بتفسيرها بالشكل الذي يريده، ناهيك عن اتخاذ إجراءات تتجاوز ولايات المجلس. وبغية حماية المدنيين، يجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، دون أي دوافع أو أغراض سياسية. والصين ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية باسم النزعة الإنسانية.
	وكما هو الحال دائماً، لا تزال الصين ملتزمة التزاما راسخا بالقضايا العربية العادلة، بما في ذلك المطالب العادلة للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وتؤيد الصين إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، مع كامل السيادة والاستقلال، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، وقيام تعايش سلمي في نهاية المطاف بين البلدين فلسطين وإسرائيل.
	إن عملية السلام في الشرق الأوسط تمر في الوقت الراهن بحالة من الجمود. ولقد ازدادت أيضا حالة التوتر في غزة الأسبوع الماضي. وتشعر الصين بقلق عميق إزاء هذا التطور. وأي ركود أو نكسة في محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية لا يسعهما إلاّ أن يؤديا إلى المزيد من الاضطراب والصراع. وكلما ازداد الصراع، وكلما ازداد الوضع تجهما، ينبغي للمجتمع الدولي أن يزيد من تكثيف جهوده الدبلوماسية والضغط من أجل الاستئناف المبكر للمحادثات بين الطرفين. وتعرب الصين عن تقديرها للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط. ونحن نؤيد دوراً أكبر للسيد عنان في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. 
	لقد تقدمت الصين مؤخرا باقتراح من ست نقاط بغية التوصل إلى حل للمسألة السورية. وندعو الحكومة السورية وجميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع أعمال العنف، وإجراء حوار سياسي شامل على الفور، واعتماد خارطة طريق للإصلاح من خلال المشاورات ووضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وتكون مفصلة وشاملة وذات إطار زمني. ويجب على الأطراف المعنية في المجتمع الدولي أن تحترم سيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها، وسلامة أراضيها، وأن تهيئ الظروف لإجراء محادثات بين الأطراف السياسية السورية. 
	إن الأزمة في سوريا معقدة جداً. فجهود الوساطة السياسية لن تنجح بين عشية وضحاها. ولكن علينا أن نثابر في العمل مع بذل الجهود التي لا تكل. وتحقيقا لتلك الغاية، أوفدت الصين مرارا مبعوثين خاصين للعمل مع الأطراف السورية والضغط من أجل إجراء محادثات سياسية. 
	وتؤيد الصين دوراً بنّاء للمبعوث الخاص، عنان، المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. ونحن نؤيد الجهود النشطة التي تبذلها البلدان العربية والجامعة العربية لتعزيز التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وإننا نقدّر زيارة السيد عنان مؤخرا إلى سوريا ونرحب بها. وندعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية للمساعي الحميدة التي يقوم بها السيد عنان ودعمها. 
	إن الصين ليست لديها مصالح ذاتية بالنسبة إلى سوريا. فنحن لا نؤيد أي طرف معين، ولا نعارض أي طرف. وتتمسك الصين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحترم السيادة السورية وخيارات الشعب السوري. وينبغي ألاّ تشارك أي أطراف خارجية في التدخل العسكري في سوريا، أو تضغط من أجل تغيير النظام. 
	وتؤيد الصين دوراً قياديا للأمم المتحدة في تنسيق الإغاثة الإنسانية بغية المساعدة على تخفيف حدة الوضع الإنساني في بعض المناطق من سوريا. وستقدم الصين عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مليوني دولار كإغاثة إنسانية طارئة للشعب السوري. 
	والصين، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، مستعدة لتحمل مسؤولياتها كاملة، والانخراط في مشاورات متأنية وكاملة مع جميع الأطراف على قدم المساواة، والضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة للأزمة السورية. 
	السيد هارديب سينغ بوري (الهند) (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي أن ابدأ بالترحيب بكم، وزير الخارجية هيغ، وبالوزراء الآخرين في مجلس الأمن. وأود أن أشكر وفد المملكة المتحدة على تنظيم المناقشة الجارية اليوم لبحث التطورات التي حدثت في غرب آسيا وشمال أفريقيا العام الماضي. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى الأمين العام، وإليكم سيدي الرئيس، وإلى سائر المتكلمين على البيانات القيّمة التي يتم الإدلاء بها هنا اليوم. لقد استمعنا بعناية إلى الآراء التي جرى الإعراب عنها، ونأمل من المداولات الجارية اليوم أن تساعد المجتمع الدولي على التوصل إلى نظرة أكثر تنسيقاً وتوافقا حيال التحديات الخطيرة التي تشكلها التطورات في المنطقة وما وراءها.
	إن المجتمعات في غرب آسيا وشمال أفريقيا ما فتئت تؤدي دوراً هاما في تاريخ العالم منذ أكثر من ألف سنة. فقد اجتذبت تلك المجتمعات بفضل عبقرية شعوبها، وموقعها الاستراتيجي، ومؤخرا جدا مواردها الطبيعية، اهتماما كبيرا من كل حدب وصوب. وعلى مر القرون، أقامت بلدان المنطقة الروابط الاجتماعية - الاقتصادية والاستراتيجية المتعددة الأوجه مع بقية أنحاء العالم. للتطورات في المنطقة تداعيات داخل المنطقة وخارجها، وهي طبعا محل اهتمام بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
	إن العلاقة بين الهند والعالم العربي فريدة وذات روابط تاريخية وثقافية قديمة. وكان أثر العالم العربي والإسلامي في الهند نفسها عميقا وواسعا، ما أدى إلى نشوء ثقافة مركبة غنية بتنوعها وباقية بوحدتها الأساسية. والمنطقة موطن لأكثر من 6 ملايين هندي، لهم بعض أكبر الروابط الاقتصادية والتجارية. وهي أيضا أهم مصدر لاحتياجاتنا من الطاقة، ونظرا إلى كونها واقعة في جوارنا الممتد فهي ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الهند.
	إن الاضطراب في غرب آسيا وشمال أفريقيا، الذي بدأ قبل ما ينيف عن سنة، له جذور في رغبة الشعوب في تأدية دور أكبر في تشكيل مصيرها سياسيا واقتصاديا. ولن تُلبى تلك التطلعات عن طريق العنف أو الكفاح المسلح. ولا يمكن التوصل إلى حل عن طريق توجيهات مفروضة من الخارج. وفي الواقع أن تلك التوجيهات، نظرا إلى تاريخ التدخل الأجنبي، لن تكون محل شك في نظر مختلف قطاعات المجتمع فحسب ولكن يمكن أيضا أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
	ولدى تناول التطورات في غرب آسيا وشمال أفريقيا ثمة حاجة إلى أن يستعمل المجتمع الدولي جميع أدوات الدبلوماسية المتاحة له وأن يكون مستعدا لتقديم المساعدة للبلدان المعنية في الانتقال إلى كيان سياسي شامل وقائم على المشاركة بينما يحافَظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعيين. ونظرا إلى أن الطبيعة الدقيقة للمظالم تختلف من بلد إلى آخر، لا يمكن أن توجد مجموعة واحدة من التدابير يمكنها أن تطبق على البلدان جميعها. وحلول المشاكل في كل بلد يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للمجتمع وسجية شعبه. ولكن ما هو يقيني هو أن الحلول لا يمكن أن تشمل التدخل عن طريق القوة العسكرية أو تسليح السكان المدنيين. ليس من شأن مسار عمل من هذا النوع سوى التسبب في إراقة مزيد من الدماء وعدم الاستقرار وإيجاد مجموعات مهمشة جديدة. وينطوي أيضا على خطر توليد التطرف والتعصب، تكون نتائجهما الضارة ملموسة في المنطقة وما يتجاوزها. 
	وأود أن أذكّر بأن أب الأمة الهندية، الماهاتما غاندي، قال ”اللاعنف أعظم قوة تحت تصرف البشرية“. وحتى خلال السنة المنصرمة شهدنا أنه حيث حدثت التغيرات دون عنف، فإن الحالة الطبيعية عادت على نحو أسرع وقَبِل المجتمع أيضا برمته التغيرات. ولذلك، لدينا نظرة مدروسة في أنه ينبغي للقادة السياسيين في البلدان المعنية في غرب آسيا وشمال أفريقيا أن يحلوا مشاكلهم عن طريق عمليات سياسية داخلية شاملة تفي بتطلعات شعوبها في جو خال من العنف وإسالة الدماء. إن مبادئ السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والوحدة والسلامة الإقليمية يجب أن تحترم. 
	وينبغي للمجتمع الدولي - بوسائل منها رعاية الأمم المتحدة - أن يستعمل التأثير الدبلوماسي وأن يقدم المساعدة التقنية في مجالات من قبيل الإصلاحات في القطاع السياسي والأمني وقطاع العدالة، وصياغة دساتير جديدة وأطر قانونية ومؤسسات انتخابية وإجراء الانتخابات. ويجب تفادي الإجراءات المستندة إلى تفسيرات انتقائية أو متحيزة لولاية من ولايات الأمم المتحدة، من أجل كفالة تحقيق المصالحة السياسية على الأمد الطويل بين مختلف أجزاء المجتمع عن طريق العمليات السياسية السلمية والشاملة.
	ويحتاج المجتمع الدولي أيضا إلى أن يهيأ لتُحل بسرعة المشكلة العالقة منذ أمد طويل والمتعلقة بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا - النزاع العربي - الإسرائيلي، بما في ذلك المشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية. تلك المشكلة لا يمكن أن يسمح لها بأن تضيع في غمرة الضجيج وشواغل التطورات الأخرى في المنطقة. وبمعزل تماما عن حقيقة أنه، دون حل ذلك النزاع لا يمكن أن نعالج على نحو واف التطورات في غرب آسيا وشمال أفريقيا، فإننا نجازف مجازفة خطيرة بحدوث العنف إذا شعر شعب فلسطين بالتهميش وبعد الالتفات تماماً إلى محنته. وقد يتطرف في احتجاجاته ما لم تتخذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال للأراضي العربية، حتى تستطيع جميع الشعوب في المنطقة العيش في ظل السلام كل في وطنه وإقامة علاقات تعاونية. وفضلا عن ذلك، فإن مطالبة المجتمع الدولي بإصلاحات ديمقراطية وسياسية تبدو جوفاء بالنسبة إلى الفلسطينيين والشعوب الأخرى في المنطقة تعيش تحت الاحتلال. وفي هذا الصدد، من اللازم اتخاذ بعض التدابير الهامة الفورية، بما في ذلك إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية والنظر الإيجابي من قِبل هذا المجلس في الطلب الفلسطيني للعضوية في المنظمة.
	وتؤيد الهند، بوصفها ذات أضخم ديمقراطية في العالم، التدابير المتخذة من قِبل البلدان في المنطقة لمعالجة مظالم شعوبها في جو خال من العنف وإراقة الدماء. والهند على استعداد لتشاطر تجاربها مع البلدان المعنية في بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية وتعددية ولأن تكون شريكة لها في مجالات من قبيل صياغة الأطر الدستورية والقانونية والإصلاحات في قطاع القضاء والأمن، وإنشاء مؤسسات انتخابية نزيهة ومستقلة وإجراء الانتخابات وإدارة الموارد البشرية للتنمية، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.
	وستواصل الهند دعم المجلس في مواجهة تحدي تقديم المساعدة إلى البلدان في غرب آسيا وشمال أفريقيا حتى تستطيع تنفيذ الإصلاحات السياسية اللازمة دون اللجوء إلى العنف وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وبناء نظام سياسي شامل يمكّن من المشاركة من جانب جميع الناس. ولن يحل السلام والأمن والاستقرار داخل المنطقة وفي ما يتجاوزها إلا بذلك.
	السيد سانكو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): تعرب جنوب أفريقيا عن تقديرها للأمين العام، السيد بان كي - مون، على إحاطته الإعلامية للمجلس. ونشكر وفد المملكة المتحدة على تنظيم هذه المناقشة الهامة. ومن المهم فعلا أن نتفكر في الأحداث الخطيرة التي نجمت عن التغيرات السياسية الهامة في العالم العربي. والأهم من ذلك هو أن هذه فرصة لتشاطر الأفكار في كيفية التعاطي مع البلدان التي ما تزال متورطة في النزاعات والبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. إن سنة 2011 ستبقى أبدا راسخة في ذاكرة العالم بوصفها سنة الانتفاضات العربية المتسمة بجملة أمور، منها الاحتجاجات الشعبية والتمردات المسلحة.
	وتقييمنا للانتفاضات في الدول العربية، التي أنشأ كثيرا منها اتفاق سايكس - بيكو الاستعماري، يبين أن تلك الاحتجاجات كانت، في جملة أمور، صرخة من أجل الانعتاق السياسي من عقود من النظم الشمولية، صرخة من أجل التوزيع المتناسب للثروة والسلطة ودعوة إلى المشاركة في العمليات الديمقراطية، بما في ذلك الحكم وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية.
	ومن الواضح أن صبر تلك الشعوب، التي قد عاشت في ظل نظم قمعية طيلة سنوات كثيرة، قد اختُبر إلى أبعد مدى. وفي الواقع أن العقد الاجتماعي في تلك المجتمعات قد انهار على نحو من المتعذر تغييره. الربيع العربي دليل واضح على مدى تطلع شعوب هذه البلدان إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
	إن المجلدات الخمسة لتقرير التنمية البشرية في العالم العربي الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدم أفكارا ثاقبة في أسباب ونذر الثورات العربية. والطبعة الأولى، المنشورة في 2002، لاحظت أن نقص الحرية في العالم العربي قوض التنمية البشرية وكان أحد أكثر المظاهر إيلاما لتخلف التنمية السياسية.
	ثُمّ، بعد ذلك بسبع سنوات، لاحظت طبعة 2009 أيضا أن زهاء 30 في المائة من الشباب في البلدان العربية كانوا عاطلين عن العمل، وأن أكثر من 50 في المائة من السكان كانوا دون سن الرابعة والعشرين وأنه ثمة حاجة إلى إيجاد 51 مليون فرصة عمل جديدة في 2020 بغية تجنب الزيادة في معدل البطالة. هذه التقارير وغيرها من التقارير المماثلة لا بد أنها أحدثت قلقا في العالم العربي وحملت الحكومات على إدراك أن الاحتياجات الاجتماعية - الاقتصادية والإنمائية للناس - خصوصا الشباب - يجب معالجتها. وحقيقة أن معظم - إن لم يكن جميع - الانتفاضات قد بادر بها الشباب ينبغي ألا تكون مدهشة.
	ومن الواضح أنه، في عالم اليوم المتعولم والآخذ في التكامل بسرعة لا تؤثر الاضطرابات في العالم العربي في الشعوب العربية فقط ولا تقتصر على العالم العربي. إن بقية العالم قد تضررت بطرق كثيرة، منها ارتفاع أسعار النفط والعدد المتزايد للاجئين وارتفاع أعداد الأسلحة غير القانونية وتزايد التوترات بين الدول.
	وبالنظر إلى الحبل السري الذي يربط أفريقيا بالعالم العربي، فقد تأثرت القارة الأفريقية سلبا نتيجة للآثار غير المرغوب فيها الناجمة عن الثورات العربية. وفي هذا الصدد، فإننا نقدم بكل تواضع الأفكار التالية للنظر فيها.
	أولا، تؤمن جنوب أفريقيا إيمانا راسخا بضرورة أن تحترم الحكومات إرادة الشعوب. وعليه، فإن من الضروري أن تحصل شعوب المنطقة على فرصة لتقرير مستقبلها. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأنظمة القائمة تجسد تطلعات شعوب مختلف البلدان في المنطقة، بما فيها تطلعات النساء والشباب.
	ثانيا، هناك ترابط بين الأمن والتنمية. وكما أقر مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الصادر في شباط/فبراير 2011 (S/PRST/2011/4)، لم يعد بالإمكان فصل التنمية عن المداولات والمداخلات ذات الصلة بالأمن تقليديا. وأقر المجلس أيضا بأن هذا يشكل عنصرا أساسيا من عناصر عمله في مجال صون السلام والأمن الدوليين. ونشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن على المجلس التعدي على الوظائف الإنمائية التي تضطلع بها الهيئات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، بل ينبغي له أن يراعي القضايا الاجتماعية والإنمائية في المداولات ذات الصلة في إطار ولايته بموجب الميثاق. ونظرا لطابع التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المنقضي، ينبغي زيادة التركيز على التحديات الإنمائية ذات الصلة التي تواجهها شعوب تلك المنطقة.
	ثالثا، تؤكد جنوب أفريقيا مجددا على رأيها بأنه ينبغي للمجلس تعزيز آلياته لمنع نشوب الصراعات بوضع استراتيجية وقائية شاملة. وينبغي أن يكون تعزيز أجهزة الإنذار المبكر الإقليمية وتلك التابعة للأمم المتحدة في محور هذه الاستراتيجية. ونرى أن من المهم بشكل حيوي إدماج الجوانب الإنمائية أيضا في جهودنا لمنع نشوب الصراعات وحلها وإدارتها وبناء السلام بعد انتهاء الصراع.
	رابعا، مما يرتبط بما ذكرته للتو الأهمية الحاسمة للشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي والهياكل الإنمائية الإقليمية، في دعم جهود السلام في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وبالمثل، فإننا نؤكد على أهمية التدخلات المحددة السياق والمملوكة وطنيا.
	خامسا، بينما تنتقل هذه البلدان إلى الديمقراطية، من الضروري تصحيح أخطاء الماضي ببذل جهود ترمي إلى تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية. وينبغي للمجلس أن يبذل جهودا للمصالحة وأن يدعمها. ونحذر من تحديد كيفية الاضطلاع بهذه الجهود، حيث أن كل صراع فريد من نوعه، ولكن ينبغي للمجتمع الدولي دعم شعوب المنطقة في هذا المجال الهام.
	والحاجة إلى ضمان الالتزام بسيادة القانون ترتبط بجهود المصالحة. وفي كانون الثاني/يناير، شدد المجلس على ضرورة التقيد العالمي بسيادة القانون وتنفيذها وعلى أن تعزيز سيادة القانون والعدالة عنصر لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي (انظر S/PV.6705). وأكدت المناقشات الصلة التي لا تنفصم بين تعزيز العدالة وتحقيق السلام في حالات الصراع وما بعد الصراع. 
	وأخيرا، ينبغي أن نحذر من أن استخدام محنة الشعوب العربية لتحقيق مصالح ذاتية وإحداث تغيير في نظام الحكم ليس في مصلحة السلام والأمن الدوليين للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن. وبصفتنا الأمم المتحدة، ينبغي لنا الالتزام بنفس القانون الدولي الذي ندعي أننا في صدارة المدافعين عنه. ومن ثم، ينبغي للأمم المتحدة ذاتها والبلدان التي تنفذ ولاياتها الالتزام بالقانون الدولي في جميع الأوقات.
	وفي التعامل مع هذه التحديات الكثيرة، من المهم أن نعمل مع المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية التي يكون لديها عادة الرؤى الثاقبة ذات الصلة بشأن ديناميات صراع معين والحلول التي يتعين تطبيقها في الغالب. وقد رأينا تحقيق هذا التعاون لنتائج إيجابية مؤخرا في اليمن، ونأمل أن يساعد بنفس المقدار فيما يتعلق بالحالة في سوريا.
	بينما جلب الربيع العربي بصيصا من الأمل للكثيرين في العالم العربي، فإنه قد ترك للأسف بعض المسائل التي طال أمدها والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والاستعمار دون حل. وفي هذا الصدد، نتذكر محنة شعب الصحراء الغربية وشعب فلسطين اللذين ما زالا يتوقان إلى الحرية على الرغم من التحولات السياسية والاقتصادية القوية والمفاجئة التي عمت المنطقة.
	ختاما، فإن ملاحظة الأمين العام السابق كوفي عنان، المبعوث الحالي إلى سوريا، لا تزال صحيحة اليوم عندما قال: 
	”لن نتمتع بالتنمية دون الأمن، أو بالأمن دون التنمية. ولن نتمتع بأي منهما دون احترام حقوق الإنسان، وما لم ننهض بهذه القضايا، فلن ننجح في أي منها“.
	وانطلاقا من هذه الكلمات، نقدم دعمنا لشعوب العالم العربي فيما ترسم مستقبلا أفضل لنفسها. ونأمل أن نسترشد، في صلب الجهود التي نبذلها لتحسين حياة هذه الشعوب، بمفهوم تهيئة بيئة يتمكن المواطنون في ظلها من العيش في وئام وتحقيق الذات والاستمتاع بالحياة في جو من الحرية أفسح.
	السيد مهدييف (أذربيجان) (تكلم بالإنكليزية): بداية، أود أن أشكر المملكة المتحدة على عقد هذه المناقشة حول الحالة في الشرق الأوسط. ونرحب بمعالي وزير الخارجية ويليام هيغ والأمين العام بان كي - مون وغيرهما من المشاركين الموقرين في هذه الجلسة الهامة جدا.
	إن العثور على منطلق للمناقشات حول التحديات المرتقبة التي وجدت مجتمعات الشرق الأوسط نفسها في مواجهتها واستقراء الفرص الواعدة الناتجة عن هذه التحديات، يمكن أن يكون مهمة شاقة. ويكفي أن نقول إن موجة التغييرات التي عمت المنطقة منذ العام الماضي غيرت بشكل جذري الحالة الأمنية والوضع السياسي والمجتمعي الراهن في العديد من مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وما وراءها. والاضطرابات، التي وضعت بعض بلدان المنطقة على طريق التحول، قد أعادت بدرجة كبيرة تشكيل مجموعة الملامح النمطية التي اتسمت بها المنطقة فيما مضى.
	وتعبر هذه التغييرات عن التطلعات الطبيعية للشعوب إلى المزيد من الحرية والمشاركة السياسية الأوسع نطاقا. وفي ضوء هذه الخلفية، ينبغي الإشادة بإرادة وصمود الشعوب في كتابة مستقبلها داخل دول ديمقراطية، ذات مؤسسات حكومية تؤدي وظائفها وتُحترم فيها سيادة القانون وحقوق الإنسان، ودعمهما. ونعتقد أن الاتساق والجهود المتواصلة سيؤديان إلى بلوغ الأهداف المتوخاة.
	في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الوعود التي أثارتها عملية التحول الديمقراطي، ينبغي للمرء ألا ينسى أن هذه مرحلة تنطوي على قدر كبير جدا من المسؤولية في تاريخ الشرق الأوسط وتتطلب أعلى مستويات اليقظة والعمل المضني من أجل استبعاد الحسابات الخاطئة وعدم القدرة على التنبؤ بالنسبة لمستقبل المنطقة. وأسلوب العنف بوصفه وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية ليس في حد ذاته من الديمقراطية، التي لا يمكن نشرها بالسيف وفرضها من الخارج. وينبغي بناء أي عملية داخل دولة بعينها أو منطقة بأسرها على أساس شرعي سليم، في حين ينبغي أن تكون التنمية الاقتصادية والديمقراطية التدريجية هدفا لجميع الحكومات. وأذربيجان تثني على جهود المصالحة التي تبذلها السلطات الوطنية في عدد من بلدان الشرق الأوسط بهدف إيجاد حلول تفاوضية وفعالة، بمشاركة جميع الفئات والقوى السياسية في مجتمعاتها.
	يؤسفنا أن نلاحظ عدم إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تشيد أذربيجان بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الأردن لإحياء الحوار واستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم، وتقدرها بشدة.
	وتشعر أذربيجان بقلق بالغ إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى جانب تأثير المستوطنات على حقوق الفلسطينيين وحرياتهم وحياتهم اليومية، فإنها تلحق أضرارا خطيرة بعملية السلام وتهدد، بشكل أخطر، الحل القائم على وجود دولتين وقيام دولة فلسطينية تملك مقومات البقاء.
	في هذا الصدد، أود أن أؤكد مرة أخرى أنه، خلافا لبعض الحالات المعروفة الأخرى التي تنطوي على مطالبات إقليمية غير مشروعة ولا أساس لها، بما في ذلك تحت الذريعة الملفقة المتمثلة في رعاية الأقليات العرقية، فإنه قد تم الاعتراف بحق شعب فلسطين في تقرير المصير وإقامة الدولة.
	وبخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة والحالات المماثلة في أجزاء أخرى من العالم، فإننا ننطلق من أهمية إعادة التأكيد على استمرار انطباق جميع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة وتحقيق بطلان الأنشطة التي تهدف إلى توطيد الاحتلال العسكري والشروع في تدابير عاجلة من أجل إزالة الآثار السلبية لمثل هذه الأنشطة والثني عن أي ممارسات أخرى لها نفس الطابع أو ذات طابع مماثل.
	ولا يمكن لمجلس الأمن أن يظل غير مبال إزاء الحالات التي تنطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والمجلس، في سياق الاضطلاع بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، لا بد له من أن يستجيب بصورة ملائمة من أجل وضع حد للممارسات والسياسات غير القانونية وكفالة مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ومن المهم أيضا الاستفادة بصورة كاملة من ميزة التنوع الثقافي من خلال تعزيز الحوار بين الطوائف والمصالحة فيما بينها، مع الرفض القاطع لأي مظهر من مظاهر التعصب العرقي والديني وإبطاله.
	تظل الحالة في سوريا مقلقة، بسبب تفشي العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي نجم عنها ارتفاع عدد وفيات المدنيين. ونرى بقوة بأن الحل الوحيد للأزمة في سوريا يمر عبر إجراء عملية سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية، يُظهر فيها جميع أصحاب المصلحة الوطنيين العزم على حل الأزمة سلميا. وتشجع أذربيجان جميع الأطراف في سوريا على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية السيد كوفي عنان. ونأمل في أن تسهم مهمته في إنهاء العنف وتيسير التوصل إلى حل سلمي.
	وكما جرت الإشارة خلال هذه المناقشة، فإن القمع لا يولد الاستقرار أو السلام أو الأمن، والحكومات التي تقمع الحريات الأساسية ستكون فاقدة للاستقرار على الدوام. وبوصف أذربيجان بلدا يعاني من احتلال طويل لأراضيه، أفضى إلى تشرد سكاني كثيف، فإنها تعتقد بأن نفس الفهم يتعين أن ينطبق كذلك على العلاقات بين الدول. ولا يمكن القبول بسلوك حكومات تلجأ إلى القوة من أجل الاستيلاء على أراضي دولة أخرى ذات سيادة، وتسمح بالقيام بهجمات على المدنيين وبالتطهير العرقي. ومن الأهمية بمكان توحيد المجتمع الدولي لجهوده والتحدث بصوت واحد لرفض السياسات العقابية في العلاقات بين الدول، والتغلب على غياب الثقة المتبادل والمعايير المزدوجة وتحقيق التطبيق الموحد للقانون الدولي وإرساء الديمقراطية في العلاقات الدولية.
	السيد أسوريو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): أنقلوا لو تفضلتم سيدي الرئيس، تقدرينا الكبير لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، السيد ويليام هيغ، لحضوره معنا اليوم هنا للمشاركة في المناقشة، وكذلك تقديرنا لباقي وزراء الخارجية، الذي جاؤوا للحضور معنا. ولم تتمكن وزيرة الخارجية الكولومبية من المشاركة كما كانت تعتزم ذلك، لأسباب غير متوقعة. وأود أيضا شكر الأمين العام على تحليله المفيد للموضوع قيد الدرس، والذي يوضح بشكل جيد الكيفية التي تتطور بها الأمور.
	ويمكننا أن نجد في ما حصل خلال السنة الأخيرة، في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أصبحت جزءا مما فتئنا نسميه الربيع العربي، سمات مشتركة عديدة من بينها: شباب يعانون في المقام الأول من معدلات بطالة مرتفعة، ونظم سياسية إقصائية لا تمثل كما يجب مصالح مختلف قطاعات المجتمع، وبوسعنا أن نضيف إلى ذلك أثر تكنولوجيا المعلومات الجديدة على تماسك الحركات الشعبية وزعامتها. وفي ظل تلك الظروف التي تجتمع فيها الفوارق الهائلة والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ظهرت عملية تسعى إلى إحداث تغيير النظام السائد، وتسعى إلى إحداث التغييرين الاقتصادي والسياسي وإيجاد البدائل التي تتيح المشاركة وفتح مجالات ووسائل جديدة للتعبير، تتضمن باختصار مطالب تتعلق بالحقوق الأساسية. 
	رغم تلك العناصر المشتركة، فقد سلكت التغييرات والعمليات مسارات مختلفة جدا، في بلدان مختلفة في المنطقة، ولذلك علينا تحليل كل حالة تبعا لحيثياتها. وقد ركزت استجابة المجتمع الدولي للتحديات والفرص الناشئة عن هذه العملية على الوقاية، ووقف العنف والقمع العنيف للسكان المدنيين الذين يطالبون باحترام حقوقهم وحرياتهم الإنسانية الأساسية. ويتضمن ذلك حريتي الانتخاب وتكوين الجمعيات والاعتراف بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأقليات، فضلا عن الوصول إلى الفرص الاقتصادية.
	تواجه السلطات، في إقليم معقد وحيوي فيما يخص صون السلم والأمن الدوليين، مصاعب كبيرة وقيودا عند استجابتها لمطالب وتطلعات شعب متحمس للإصلاح. وبغية تجاوز ماض من التسلط والطائفية، ليس كافيا مجرد إجراء انتخابات دورية. فثمة حاجة إلى إنشاء تدريجي لأحزاب سياسية، وتعزيز منظمات المجتمع المدني، والتعددية الإيديولوجية، حرية الوصول إلى المعلومات، وممارسة الحريات الأساسية والتمتع بحقوق الإنسان. ويتطلب ذلك وقتا للتعلم ودعما حاسما من لدن المجتمع الدولي للجهود الوطنية. ويتطلب الانتقال إلى مجتمعات أكثر ديمقراطية وتمثيلية تلاقي جميع قطاعات المجتمع ومشاركتها على أساس مبادئ ومقاصد مشتركة. وثمة حاجة إلى إقامة ترتيبات مؤسسية سليمة وملائمة، بغية توجيه مختلف المطالب الاجتماعية، وفي نفس الوقت تفادي الاستقطاب، وبناء المؤسسات والإطار القانوني الذي سيشمل العلاقات بين المواطنين وحكوماتهم.
	إن المجتمع الدولي مندهش جراء ملاحظته للقوة المفرطة المستخدمة ضد السكان المدنيين في سوريا. وشوهدت انتهاكات منهجية للحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، وجرى بلوغ الدرجات القصوى التي يتعين وصفها بجرائم ضد الإنسانية. وذلك أمر مرفوض، ويتعين إدانته تماما، خصوصا من قبل مجلس الأمن، باستخدام الوسائل المتاحة له.
	دعمت كولومبيا وشاركت بحزم في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع حد لهذه الحالة التي لا سابقة لها، ولجميع أشكال العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتعزيز الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي. وبغية تفادي حالات مثل هذه، يتعين على مجلس الأمن التأكيد على استخدام أدوات الدبلوماسية الوقائية، المتاحة له بغية التقليل من المخاطر التي تشكلها النزاعات المسلحة، والتكلفة البشرية المرتبطة بها. ويتعين علينا استخدام جميع الوسائل السلمية المتاحة لنا لحماية المدنيين من العنف، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومع الاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال السياسي للدول.
	يتعين على المجلس الحفاظ على تعاون وثيق مع المنظمات الإقليمية، وإعطاء الأولوية للاستراتيجيات الهادفة إلى منع نشوب الصراعات، من خلال الوساطة والمساعي الحميدة. لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي موقف متميز، مع اقتراب فريد من الفاعلين الأساسيين ومع خبرة وعلم استثنائيين بالحالة في المنطقة، ومن ثم فإن مشاركتهم بوصفهم شركاء استراتيجيين مهمة لاتخاذ إجراءات ملائمة للظروف والاحتياجات الخاصة لكل بلد في المنطقة. ويقدم بلدي بشكل طبيعي كل الدعم لما تتخذه تلك المنظمات من إجراءات.
	وسيصبح دعمنا ودعم المجتمع الدولي في هذه الحالات، أكثر فعالية واستدامة، إذا كنا قادرين على تحديد السياقين السياسي والثقافي، وإذا استمرت الحكومات والشعوب في العمل معا في اتجاه توطيد التقدم المحرز. ويفتح التحرك العفوي المتمثل في الربيع العربي الطريق أمام الإنشاء التدريجي للدول والحكومات على أساس احترام التنفيذ الحقيقي للمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون. ويتعين أن ترسخ الحكومات المشكلة حديثا شرعيتها فيما يخص احترام حقوق الشعب، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوليد فرص العمل وتهيئة الظروف التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تكون فوائدها واقعا ملموسا لجميع المواطنين دون تمييز.
	السيد هارون (باكستان) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أرحب بحرارة بالسيد ويليام هيغ والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لعقد هذه المناقشة الرفيعة المستوى اليوم. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بالأمين العام وبأصحاب المعالي وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الروسي وألمانيا وغواتيمالا والبرتغال. هنتنغتون هو الوحيد الذي يعتقد أن الإسلام والديمقراطية غير متوافقين. وأعتقد أنها مسألة وقت ليثبت توافقهما. لكن أود أن أقول بشكل قاطع جدا أن نبينا دعا أساسا جميع إخواننا في الإسلام أخوة وطلب إليهم الاشتراك في السراء والضراء. في رأيي، ليس هناك مظهر أفضل من ذلك للديمقراطية. وعلاوة على ذلك، سأل المسلمين التواصل مع العالم بطريقة سلمية. وطاب إليهم طلب العلم ولو في الصين التي ليست مسلمة شقيقة. فذلك لا يهم. يدل هذا على الرؤية الواسعة لشخص النبي. وعندما وجد أن الأمور لم تكن جيدة بالنسبة للمسلمين في مكة المكرمة، حيث بدأ دعوته، أمرهم لهم بالذهاب إلى الملك الشقيق عاهل إثيوبيا الذي صدف أن كان مسيحيا وقال أنه سيتولى رعايتهم. يدل ذلك التواصل الواسع الأفق جمال ما هو متاح بالفعل. لا نحتاج إلى منح هنتنغتون تمييزا أكثر مما ينبغي.
	سوف أختتم هذا الجزء من بياني بالتأكيد من جديد على دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل السلام والحق في تقرير المصير وعضويته في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، كما قال زميلي الهندي. إننا نرى أن فلسطين ستبقى التحدي الأكبر في الشرق الأوسط. تلك الفرصة التي تتيحها ويجري توفير هذه الفرصة من خلال موجة تحقيق التطلعات هذه باسم شعوب الشرق الأوسط من خلال الربيع العربي. أشعر بأنه ينبغي للفلسطينيين أن يستفيدوا أيضا، وألا يخسروا. وأكرر التأكيد على أنه بدون حل هذه القضية الأساسية، كما قال وزير خارجية الأردن، لن نتمكن من إحلال سلام حقيقي في المنطقة.
	أود أيضا أن أتناول خمس نقاط حاسمة أثارها الأمين العام في بيانه. وأعتقد أنها نقاط هامة جدا كما قال هو نفسه.
	تكلم أولا عن اختيار القادة لطريق الإصلاح الحقيقي، وقال إن الناس لا يريدون تغييرات تجميلية تعطي أضأل قدر من الديمقراطية فحسب. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي العظيم تكلم منذ سنوات عديدة عن الحريات الأربع. وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك هدف أساسي من جانب الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تشريعية جوهرية من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن فيما يتعلق بمتطلبات الديمقراطية الأساسية للدولة حيث تكرس هذه الحريات. يجب على كل من يرغب في أن يكون عضو هنا في مرحلة ما أن يعقد العزم ويعالج هذا الجانب بالذات. وأعتقد أن مجرد تسميتها بالركائز غير كافٍ، ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك حد أدنى من الإرشاد التشريعي في جميع الوثائق في العالم لأقل العناصر المطلوبة مثل تشجيع التعددية وحقوق الأقليات.
	لقد احتفلنا للتو باليوم الدولي للمرأة. تحظى النساء بذلك مرة في السنة، وهن الأغلبية في العالم. وأرى أنه يتعين علينا أن نضع تلك الأمور في نصابها أولا. ويتعين علينا أن ندرك أن للمرأة دورا حاسما تؤديه، وبدونه لن نراوح مكاننا.
	كذلك فإني أتطرق بمنتهى الجدية للمجال الثالث الذي أورده، ومفاده أن النساء وقفن في الساحات والشوارع يطالبن بالتغيير والآن لهن الحق في الجلوس على الطاولة مع نفوذ حقيقي في عملية صنع القرار، وفي مأمن من العنف والتخويف وسوء المعاملة. ويحدث هذا حتى في وقتنا هذا خلال الربيع العربي. وفي الأسبوع الماضي، اجتمع ثمانية أعضاء من المجلس مع نساء من تونس وليبيا ومصر وسوريا ولبنان واليمن، وقد استمعنا إلى تلك النسوة وصدمنا. وأحد الأشياء التي ذكرنهن، وأعتقد أنه يجدر بنا أن نؤيد ذلك بمنتهى القوة هنا، أن هناك 25 في المائة من مجموع التمويل الذي يتم من خلال الأمم المتحدة لا بد وأن يخصص للنساء لكي يتصرفن به. وينبغي ألا يغرب عن بالنا أنهن يشكلن 75 في المائة من العالم. فالنساء في نهاية الأمر تقوم بإطعام الأطفال وإلباسهم ورعايتهم، فلا يقتصر دورهن على القيام بكل العمل بل يتعين عليهن، ومع ذلك لا يجنين فائدة من عمالة أزواجهن، خاصة في العالم الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تخصيص نسبة 25 في المائة من مجموع الوفود الزائرة التي توجه إليها الدعوة للاجتماع مع الأمم المتحدة. ويتعين علينا أن نجعل من اللازم أن يشاركن في هذه الوفود. فقد قدمن تضحيات أكثر من أي شخص آخر في هذا الربيع، كما نسميه، وبالتالي تمكينهن من أن يصبحن جزءا من ذلك التغيير الكامل.
	عندما نتكلم عن الركيزة الرابعة، أي توفير الفرص للشباب، هناك أكثر من 200 مليون من الشباب في آسيا. وأعتقد أن ذلك يتطلب أهمية التي لا يمكن إنكارها.
	ولا بد من إحلال السلام في المنطقة من أجل الفلسطينيين. إذا كان هناك إعلان بلفور الذي أنشأ دولة إسرائيل إلى ما هي عليه اليوم، إذن فليكن لدينا إعلان بلفور من أجل الفلسطينيين أيضا.
	في الختام، في سياق السلام في العالم والشرق الأوسط، أود أن أشدد على أنه بينما نفهم جميع الاحتياجات الناشئة والمتعلقة بالأمن، فمن الأجدر لتلك المنطقة والعالم 
	بأسره إذا ما تم وقف الحالة في إيران من المضي نحو الصراع لأنه سيكون ذلك النوع من الصراع الذي قد يكون له تأثير مؤسف للغاية على العالم، إذ سيكون بمثابة القشة الأخيرة التي ستقصم ظهر البعير فيما يتعلق بالسلام العالمي. وآمل ألا يحصل ذلك. ونحن نفهم مدى خطورة ذلك. ونأمل أيضا أنه بفضل الدبلوماسية التراكمية هنا أن، يكون بوسعنا أن نفعل ما هو أفضل.
	الرئيس بالنيابة (تكلم بالإنكليزية): طلب ممثل المغرب أن يأخذ الكلمة للإدلاء ببيان مقتضب.
	السيد لوليشكي (المغرب) (تكلم بالفرنسية): سأكون موجزا جدا في بياني. في وقت سابق، رأى وفد من الوفود أنها فكرة جيدة الإشارة إلى حالة لا صلة لها على الإطلاق بمناقشة اليوم. وأجرى مقارنات لا أساس لها بقدر ما هي في غير محلها. لا أنوي أن أقتدي بتلك الفكرة ولا القيام بتلك المحاولة لتعطيل مناقشتنا، فضلا عن الانتقاص من رسالة الدعم الإيجابية والتشجيع اللذين نأمل أن تسفر عنهما هذه الجلسة الرفيعة المستوى. هذا هو هدفنا، وينبغي أن يكون هدف جميع الوفود. وأود من كل منهم الالتزام بهذه الفكرة، والإسهام في المناقشة بطريقة إيجابية.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون مدرجون في قائمة المتكلمين. وبهذا يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	رُفعت الجلسة الساعة 30/12.

