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تجريبي

الجمعية العامة تلتئم غدًا إلصدار قرار «ملزم» ردًا على «فيتو» ترامب

األربعاء، ٢٠ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

باريس - رندة تقي الدين ؛ غزة - فتحي صباح ؛ القاھرة -
محمد الشاذلي 

تعقد الجمعیة العامة لألمم المتحدة جلسة طارئة غداً للتصويت على مشروع قرار يرفض
اعتراف الرئیس دونالد ترامب بالقدس «عاصمة إلسرائیل»، وذلك بعدما استخدمت

الواليات المتحدة حق النقض (الفیتو) ضده في مجلس األمن لیل اإلثنین- الثلثاء. وكانت
تداعیات القرار األمیركي في صلب لقاء العاھل األردني الملك عبدهللا الثاني أمس مع كل
من البابا فرانسیس في الفاتیكان، ثم الرئیس إيمانويل ماكرون في باريس، إضافة إلى دور

المملكة في رعاية المقدسات اإلسالمیة في المدينة.
ومن المقرر أن يلتقي الرئیس محمود عباس خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن
عبدالعزيز وولي عھده نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمیر محمد بن سلمان في
الرياض الیوم، قبل أن يتوجه عباس إلى باريس بعد غد للقاء ماكرون. في الوقت ذاته،
اتفقت رئیسة الوزراء البريطانیة تیريزا ماي في اتصال ھاتفي مع الرئیس ترامب على

«أھمیة طرح اقتراحات أمیركیة جديدة في شأن السالم في الشرق األوسط»، كما ناقشا
قضیة القدس.

وأعرب الرئیس الفرنسي والعاھل األردني عن قناعتھما في أن القدس جزء من الحل
الدائم والعادل الذي يتأتى من خالل المفاوضات. وشدد ماكرون في مؤتمر صحافي

مشترك على ضرورة التوصل إلى عملیة سیاسیة لتسوية النزاع الفلسطیني-
اإلسرائیلي، وأن فرنسا واألردن، الدولة الراعیة لألماكن المقدسة، يرغبان في لعب دور
مشترك على ھذا الصعید ومواصلة السعي إلى التوصل إلى اقتراح يحظى بصدقیة في
ملف السالم. وأكد مجدداً عدم دعمه القرار األحادي الذي أعلنه ترامب في شأن القدس،
لكنه استبعد إمكان طرح مبادرة فرنسیة، معتبراً أن الوقت لیس وقت مبادرات، بل تنبغي

مواصلة الحوار والنقاش مع األطراف كافة والدول المجاورة.
وقال الملك عبدهللا إن القدس تحتل مكانة رئیسة على صعید تحديات المنطقة، وإن

الموقف األمیركي منھا مناف للقوانین الدولیة، وال بديل من إدراج وضع المدينة في إطار
مفاوضات شاملة تؤدي إلى حل الدولتین. وحذر في معرض رده على سؤال لـ «الحیاة»
من أن أي تغییر في واقع القدس سیكون له تأثیر في أوضاع المسیحیین في المدينة

والمنطقة، حیث توجد أكبر جماعة مسیحیة ھي جزء من ماضي ھذه المنطقة ومستقبلھا.
ورأى أن الحل يكمن في كیفیة جلب الطرفین إلى المفاوضات من أجل حل شامل.

ق ف هللا
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وتناولت محادثات ماكرون والملك عبدهللا الوضع في سورية، وقال الرئیس الفرنسي إن
إعادة فتح سفارة فرنسیة في دمشق غیر مطروح حالیاً، وإن المھم العمل على حل

سیاسي شامل وجامع يضمن تمثیل األطراف كافة ويحمي وحدة سورية. وعن الرئیس
بشار األسد، قال إن عدو فرنسا في سورية ھو تنظیم «داعش»، وإن األسد عدو شعبه،

لكن ال يمكن تجاھله في مرحلة انتقالیة.
وكان الملك عبدهللا وصل إلى باريس قادماً من الفاتیكان حیث التقى البابا وخاطبه قائالً:
«صديقي وأخي العزيز»، وقّدم إلیه لوحة تصوّر القدس القديمة وتبدو فیھا قبة الصخرة
اإلسالمیة وكنیسة القیامة المسیحیة. وأكد الفاتیكان في بیان أن البابا والعاھل األردني
«أجريا محادثات ودية تناولت خصوصاً تعزيز السالم واالستقرار في الشرق األوسط، مع
إشارة خاصة إلى مسألة القدس»، كما ناقشا «دور عاھل المملكة األردنیة الھاشمیة

بصفته مشرفاً على المقدسات»، وتعھدا «تشجیع المفاوضات بین األطراف المعنیة وتعزيز
الحوار بین األديان».

وفي نیويورك، أبلغ رئیس الجمعیة العامة میروسالف اليكاك، وفود الجمعیة العامة (193
دولة) بانعقاد جلسة طارئة غداً. وكان الیمن وتركیا طلبا، باسم كتلة الدول العربیة ومنظمة

التعاون اإلسالمي، عقد الجلسة.
أحبطه «فیتو» أمیركي، سُیعرض أمام الجمعیة العامة، وُيتوقع أن ينال «تأيیداً واسعاًوقال السفیر الفلسطیني لدى األمم المتحدة رياض منصور إن مشروع قرار مماثالً للذي
جداً». وأضاف أن «الجمعیة العامة ستقول من دون خوف من فیتو، إن المجموعة الدولیة
ترفض موقف الواليات المتحدة األحادي»، علماً أنه ال حق ألي دولة باستخدام «الفیتو»

في الجمعیة العامة، خالفاً لمجلس األمن.
في السیاق ذاته، صرح األمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط أمس، بأن

«الدول العربیة ستتوجه إلى الجمعیة العامة لتمرير القرار تحت بند االتحاد من أجل السلم،
لیصیر قراراً ُملزماً لكل مؤسسات األمم المتحدة». وتابع: «ثمة سبل متعددة تتم دراستھا

على الصعیدين الفلسطیني والعربي من أجل التعامل مع أي تبعات سلبیة للقرار
األمیركي» باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل.

ونقلت وكالة األنباء األردنیة (بترا) عن وزير الدولة لشؤون اإلعالم، الناطق باسم الحكومة
محمد المومني، قوله إن األردن «سیعمل مع المجموعة العربیة في األمم المتحدة لضمان

تحرك فاعل يؤكد الوضع القانوني للقدس الشرقیة أرضاً محتلة وعدم قانونیة القرار
األمیركي وتناقضه مع قرارات الشرعیة الدولیة وكل قرارات مجلس األمن».

 
 


