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ستافان دي ميستورا ،سيقدم إحاطة إعالمية إىل املجلس خالل
افتُتحت اجللسة الساعة .11/35
اإلعراب عن التعاطف فيما يتعلق باهلجوم اإلرهايب الذي أقل من أسبوع .ولذلك ،سأبقي مالحظايت قصرية.
يف الشهرين املاضيني ،شهدنا تعثر وقف إطالق النار
وقع يف ستوكهومل.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :باسم املجلس ،أود أوال الذي مت التوصل إليه يف  30كانون األول/ديسمرب ،يف ظل
أن أتقدم بالتعازي حلكومة السويد وضحايا اهلجوم الطائش التصعيد املطرد للنشاط العسكري .ويف منتصف شباط/فرباير،
الذي وقع اليوم يف ستوكهومل .لقد ذكرنا هذا األسبوع بأن صعدت القوات احلكومية من عملياهتا العسكرية يف عدة
آفة اإلرهاب تؤثر على العديد من البلدان ،وحنن متحدون يف مناطق يف دمشق ومحص ،مستعيدة منطقيت وادي بردى وحي
الوعر يف محص .وصاحب التطورات العسكرية هناك إجالء
عزمنا املشترك.
واسع النطاق للمقاتلني وأسرهم .وذكرت احلكومة السورية
إقرار جدول األعمال
وجود جبهة النصرة يف هذه املناطق ،لكن املعارضة فندت هذه
أقر جدول األعمال.
الزعم .ويف وقت الحق ،خالل شهري شباط/فرباير وآذار/
مارس ،شنت مجاعات املعارضة املسلحة ،بالتنسيق مع جبهة
احلالة يف الشرق األوسط
النصرة أحيانا ،هجمات يف درعا ودمشق ومحاة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :مبوجب املادة  37من
ويف  4نيسان/أبريل ،وإذ كانت القوات احلكومية تقاتل
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل اجلمهورية العربية
الستعادة األراضي اليت خسرهتا مؤخرا بسبب هجمات
السورية إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
املعارضة يف مشال محاة ،ظهرت تقارير مزعجة عن هجوم
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
كيميائي مزعوم خبان شيخون املجاورة ،يف جنوب إدلب.
أدعو السيد جيفري فيلتمان ،وكيل األمني العام للشؤون
وأفادت املصادر امليدانية بوقوع ضربات جوية .وناقش املجلس
السياسية ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
هذا األمر ،بطبيعة احلال ،يف جلسة طارئة يف  ٥نيسان/أبريل
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول (انظر .)S/PV.7915
أعماله.
وأعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن بعثة تقصي
أعطي الكلمة اآلن للسيد فيلتمان.
احلقائق التابعة هلا يف اجلمهورية العربية السورية قد بدأت
السيد فيلتمان (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل أيضا أن التحقيق هجوم خان شيخون املزعوم .وتشاطر األمني العام،
أعرب ،بامسنا ،حنن يف األمانة العامة ،بتقدمي تعازينا ألصدقائنا يف بيان عام ،جزعه إزاء اهلجوم باألسلحة الكيميائية يف خان
من السويد بشأن اهلجمات يف ستوكهومل .ويتابع األمني العام شيخون ووفاة وإصابة العديد من املدنيني األبرياء.
هذا األمر ببالغ القلق.
وصباح هذا اليوم ،يف حوايل الساعة  ،4/35أطلقت
وطلب املجلس من األمانة تقدمي معلومات حمدثة بشأن سفينتان حبريتني يف شرق البحر املتوسط ما جمموعه  ٥٩قذيفة
سورية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن املبعوث اخلاص إىل سورية ،انسيابية مستهدفة قاعدة الشعريات اجلوية العسكرية يف حمافظة
محص .وقد ذكرت الواليات املتحدة أن هذا األمر جاء ردا
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على ما تقول بأنه استخدام لألسلحة الكيميائية من جانب إجراءات فورية ،إجراءات تنبع من مبادئ األمم املتحدة
احلكومة السورية ،انطالقا من هذه القاعدة .وادعت الواليات والقانون الدويل.
املتحدة أن القذائف قد أحلقت أضرارا جسيمة بطائرات
وإذ يدرك األمني العام خماطر التصعيد ،فقد ناشد علنًا
سورية وهياكل أساسية ومعدات أو دمرهتا .ووفقا لتقارير لضبط النفس لتجنب أي أعمال ميكن أن تزيد من معاناة
إخبارية ،قالت الواليات املتحدة إهنا أبلغت قوات االحتاد الشعب السوري .كما حنث مجيع األطراف املشاركة يف
الروسي بالضربة مسبقا ،مستخدمة اآللية القائمة إلزالة أوجه العمليات العسكرية على أن تتقيد بالقانون الدويل اإلنساين
التضارب ،ومتخذة االحتياطات للتقليل من خماطر وجود أفراد وأن تتخذ مجيع االحتياطات الالزمة لتجنب اخلسائر يف
روس أو سوريني يف املطار.
صفوف املدنيني وتقليلها إىل أدىن حد.

ووصف بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات
املسلحة السورية اهلجو َم بــ“عدوان صارخ” تسبب يف وقوع
ستة قتلى و“أضرار مادية فادحة” .ودان االحتاد الروسي
وإيران اهلجو َم .أما اململكة املتحدة وأستراليا وأملانيا وتركيا
واململكة العربية السعودية وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا،
فقد أعربت عن بعض التأييد للضربات.
تقع على عاتق جملس األمن املسؤولية الرئيسية عن السلم
واألمن الدوليني .ونأمل أن يتمكن املجلس من حتقيق الوحدة
وممارسة تلك املسؤولية للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة
الكيميائية يف خان شيخون .ومن املهم أن يبعث املجلس
برسالة مجاعية قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي استخدام
لألسلحة الكيميائية ،وستكون له عواقب .ويشدد األمني العام
على أنه تقع على عاتق املجتمع الدويل مسؤولية أخضاع أي
مرتكب هلجمات باألسلحة الكيميائية للمساءلة ،وضمان عدم
استخدام األسلحة الكيميائية أبدا كأداة من أدوات احلرب.

وكما قال األمني العام ،فإن هذه األحداث تؤكد اعتقادنا
بأن السبيل الوحيد حلل الزناع هو من خالل التسوية السياسية.
وحنث األطراف على جتديد التزامها بإحراز تقدم يف حمادثات
جنيف يف أقرب وقت ممكن .ويف هذا الصدد ،يظ ّل القرار
 )2015( 2254وبيان جنيف املؤرخ  ٣٠حزيران/يونيه ٢٠١٢
( ،S/2012/522املرفق) األساس يف جهود وساطة األمم املتحدة،
ويتضمنان املبادئ األساسية هلا  -وحل ّل ما يف هناية املطاف.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد فيلتمان على
إحاطته اإلعالمية.
وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء املجلس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات.

السيد يورنيت سوليث (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)
(تكلم باإلسبانية) :أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على إعطائي
الكلمة وعلى تنظيم جلسة اليوم املفتوحة للمجلس .إن من
الضروري ضمان أن يشهد العامل بأسره ،وليس الدول األعضاء
وينبغي أن تأيت محاية املدنيني واملساءلة على رأس جدول
يف منظمتنا فحسب ،على مواقف أعضاء املجلس بالشفافية
أعمال السالم واألمن لدينا .ويف حالة سورية ،ال ميكن أن
الكاملة يف أعقاب األحداث األخرية يف سورية.
تكون هناك محاية حقيقية إذا ُسمح ألطراف الزناع ،احلكومة
لقد طلب وفد بوليفيا أن تُعقد جلسة اليوم ألننا قلقون
واملعارضة على السواء ،بالتصرف مع اإلفالت من العقاب،
وإذا استمرت احلكومة السورية بارتكاب انتهاكات حقوق إزاء األحداث اليت جرت يف الساعات األربع والعشرين املاضية.
اإلنسان ضد مواطنيها .إن محاية الشعب السوري تتطلب وبينما كان جملس األمن يناقش مقترحات بشأن ما ينبغي أن
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تكون عليه آلية التحقيق يف اهلجمات الكيميائية املروعة اليت
شهدها العامل بأسره ،وبينما كنا نناقش كيفية صياغة مشروع
قرار لينظر فيه املجلس ،وكان األعضاء الدائمون وغري الدائمني
يقدمون اقتراحات بشأن النص ،كانت الواليات املتحدة مرة
أخرى تُعد وتن ّفذ هجومًا انفراديًا .إن هذه اهلجمات الصاروخية
هي بالفعل إجراءات انفرادية ومتثل هتديدًا خطريًا للسلم واألمن
الدوليني .ذلك ألن البشرية ظلت طوال السنوات الـ  ٧٠املاضية
تنشئ وتبين هيك ً
ال ليس ماديًا أو مؤسسيًا فحسب ،بل أيضًا
قانونيًا .وقد أنشأنا صكوكًا قانونية دولية لنتجنب على وجه
التحديد احلاالت اليت ميكن فيها لألقوى أن يهاجم األضعف
مع اإلفالت من العقاب ،وذلك لكفالة لتوازن القوى يف العامل
وتفادي أخطر أنواع االنتهاكات للسلم واألمن الدوليني.

07/04/2017

القرارات ونكافح إلجياد بدائل والوصول إىل توافق يف اآلراء،
شنت الواليات املتحدة هجومًا ليس انفراديًا فحسب ،بل إهنا
 بينما كنا نناقش ونطالب بتحقيق مستقل ونزيه ومستفيضوقطعي يف تلك اهلجمات السابقة  -جعلت من نفسها املحقق
واملدعي العام والقاضي واملحلفني .فأين التحقيق الذي ّ
ميكننا
التوصل موضوعيًا إىل املسؤول عن تلك اهلجمات؟ هذا
من ّ
انتهاك خطري للغاية للقانون الدويل.
وهذه ليست املرة األوىل اليت حيدث فيها ذلك .وميكننا
طوال تارخينا أن نتذكر العديد من احلاالت اليت مل تعمل
الواليات املتحدة فيها مبفردها فحسب ،بل تصرفت قوى
خمتلفة من جانب واحد وانتهكت امليثاق .ولكن حقيقة أن
ذلك قد حدث مرة أخرى ال تعين أن األمم املتحدة ودوهلا
األعضاء جيب أن تقبله .ويف أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٣شنت
الواليات املتحدة أيضًا هجمات على سورية .وأود أن أذكر
مبا قاله األمني العام آنذاك ،السيد بان كي  -مون ،وقتها،
وسأقرأ باللغة اإلنكليزية إذا مسحتم يل:

ونعتقد أن الدفاع عن تعددية األطراف ليس من
واجب جملس األمن فحسب ،بل من واجب مجيع هيئات
األمم املتحدة .وهذا هو سبب وجودنا هنا .واتفقنا على أنه
جيب احترام ميثاق األمم املتحدة ،وامليثاق حيظر اإلجراءات
االنفرادية .وأي عمل جيب أن حيظى بإذن من جملس األمن (تكلم باإلنكليزية)
وفقًا مليثاق األمم املتحدة .وأود أن أنعش ذاكرتنا قلي ً
ال بالقراءة
‘‘ تقع على عاتق جملس األمن املسؤولية األساسية
من املادة  24اليت تنص على:
عن صون السلم واألمن الدوليني ...هذا ما أسعى إليه،
‘‘رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به “األمم
أن كل شيء ينبغي معاجلته ضمن إطار ميثاق األمم
املتحدة” سريعًا فعاالً ،يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس
املتحدة .إن استخدام القوة ليس قانونيًا إال عند ممارسة
األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن
حق الدفاع عن النفس وفقًا للمادة  ٥١من ميثاق
الدويل ويوافقون على أن هذا املجلس يعمل نائبًا عنهم
األمم املتحدة ،و/أو عندما يوافق جملس األمن على هذه
يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات’’.
اإلجراءات’’ .
إن جملس األمن ليس مؤلّفًا من األعضاء الـ  ١٥الذين (تكلم باإلسبانية)
جيلسون هنا إىل هذه الطاولة فحسب .فنحن منثل الدول
كان هذا موقف األمني العام آنذاك ،مما ساعد على جتنب
األعضاء الـ  ١٩٣يف هذه املنظمة ،ومنثل من خالهلم شعوب
اختاذ إجراءات انفرادية يف ظروف مشاهبة جدًا لتلك اليت نعاين
العامل .واتفقنا على أن اإلجراءات االنفرادية تنتهك القانون
منها اليوم .ويشكل هذا اهلجوم هتديدًا للسلم واألمن الدوليني
الدويل .وباألمس ،وفيما كنا يف جملس األمن نناقش مشاريع
4/25

1709480

07/04/2017

ألا قرشلا يف ةلاحلا

S/PV.7919

القصف .فهذا العمل يهدد األمن الدويل والسالم
العاملي”.

ألنه يهدد العمليتني السياسيتني يف جنيف وأستانا .وقد أعرب
عنها السيد فيلتمان جيدًا يف رسالة من األمني العام عندما قال
تضر
إن من الضروري جتنب أي تصعيد للتوترات اليت ميكن أن ّ
ومن املهم أن نتكلم عن ازدواجية املعايري  -عندما
بالتقدم الذي أحرز يف أستانا ويف جنيف.
نكون يف قاعات جلسات األمم املتحدة ،من جهة ،وعندما
وكما قلت ،ليست هذه هي املرة األوىل اليت حيدث فيها نتعامل مع ما ميكن اعتباره حياة حقيقية ،من جهة أخرى.
ذلك ،وأود أن أذكر هنا ما حدث قبل بضع سنوات ،يوم لقد عاشت شعوب منطقيت  -شعوب أمريكا الالتينية ومنطقة
األربعاء  ٥شباط/فرباير  ،٢٠٠٣عندما جاء وزير خارجية البحر الكارييب  -هذه احلقيقة طوال تارخينا .إهنم يتحدثون
الواليات املتحدة األمريكية آنذاك إىل هذه القاعة لكي يق ّدم إلينا بلغة حقوق اإلنسان ،اليت يفترض أن نرقى إليها ،ولكن
لنا ما قال بكلماته هو إنه دليل مقنع بأن هناك أسلحة دمار عندما جتعل مصاحلهم من خطاب حقوق اإلنسان أمرا غري
شامل يف العراق (انظر  .)S/PV.4701وأعتقد أن من الضروري مريح هلم ،ينتهكون حقوق اإلنسان بشكل منهجي.
أن نتذكر تلك الصور وحقيقة أننا أُبلغنا يف هذه القاعة بأن
فسلسلة االنقالبات يف أمريكا الالتينية نظمتها ومولتها
هناك أسلحة دمار شامل يف العراق وأن هذا كان سبب الغزو وكالة االستخبارات املركزية .تلك حقيقة تارخيية ،ال جمرد
املقترح .ونتج عن هذا الغزو وفاة مليون شخص وأطلق كالم .إنه ليس إلقاء خطابات .إهنا احلقيقة .فلنتذكر انقالب
سلسلة من الفظائع يف املنطقة .فهل كنا سنتكلم عن تنظيم عام  1973على حكومة سلفادور أليندي الدستورية ،الذي
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام من دون هذا الغزو؟ وهل مولته وكالة االستخبارات املركزية .ولنتذكر مدرسة األمريكتني
كناسلنتحدث عن سلسلة من اهلجمات املروعة اليت وقعت حيث لقن اجلنود كيفية تعذيب الناس .وكانت هناككتيبات
يف خمتلف أحناء العامل لوال الغزو غري املشروع؟ أعتقد أن من للتدريب على التعذيب ،الذي لقن لألفراد العسكريني من
األمهية مبكان أن نتذكر ما يعلمنا إياه التاريخ ،وقد أكدت أمريكا الالتينية كجزء مما يسمى مبذهب األمن القومي.
الواليات املتحدة يف تلك املناسبة أن لديها مجيع األدلة الالزمة
وعندما يهتمون حبقوق اإلنسان ،فإن حقوق اإلنسان أمر
إلثبات أن العراق كان ميلك أسلحة دمار شامل .ومل يتم ّ
قط
طيب ،ولكن عندما ال تنسجم حقوق اإلنسان مع مصاحلهم،
العثور عليها على اإلطالق.
فإن حقوق اإلنسان ال تعين شيئا .وينطبق األمر نفسه على
وأود أن أكرر هنا ما قاله الرئيس إيفو موراليس أميا هذا الدميقراطية .فعندما تناسب مصاحلهم ،فهم املدافعون عن
الصباح.
الدميقراطية ،ولكن عندما ال تناسبها فإهنم ميولون االنقالبات.
“إنين أعتقد  -وأرجو أال أكون خمطئا  -بأن ولألسف ،نفس الشيء حيدث مع األمم املتحدة ومع جملس
األسلحة الكيميائية يف سورية ذريعة لتدخل عسكري .األمن نفسه .فعندما ال تتماشى تعددية األطراف مع مصاحلهم،
واإلجراءات االنفرادية إجراءات إمربيالية .والواليات فال أمهية هلا .ومن بني األشياء القليلة اليت تناسبهم ،فإن تعددية
املتحدة غري مهتمة بالقانون الدويل .فهي تنحي األمم األطراف أمر طيب .واألمم املتحدة أمر طيب ،ولكن عندما
املتحدة جانبا عندما يناسبها ذلك .واملشاكل الداخلية تعارض مصاحلهم ،فإهنم ال يهتمون عندها باألمم املتحدة أو
للدول جيب أن حتل عن طريق احلوار ،ال عن طريق حبقوق اإلنسان أو بالدميقراطية.
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إننا ندين اهلجمات الكيميائية بشكل قاطع ،وحنن نقول
بأنه ال جيب أن يستخدم جملس األمن للدعاية للحرب أو
للتدخل .وال ينبغي أن يستخدم جملس األمن كبيدق شطرنج
يضحى به على لوحة لعبة شطرنج  -شطرنج احلرب .إن جملس
األمن هو يف هناية املطاف آخر أمل لنا لضمان السلم واألمن
الدوليني ،استنادا إىل املبادئ واملعايري وسيادة القانون الدويل.
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السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية):
يؤسفين أن املتكلم السابق أبدى سخطا على الواليات املتحدة
أكثر مما أبداه على نظام األسد ،الذي أسقط عمدا أسلحة
كيميائية وقتل أكثر من مائة من الرجال والنساء واألطفال،
يوم الثالثاء ،بأكثر الطرق وحشية.
وقد تعهد النظام السوري ،قبل أكثر من ثالث سنوات
ونصف ،بأنه سينضم إىل البلدان  189اليت وقعت بالفعل على
اتفاقية األسلحة الكيميائية ،وأنه سيكشف عن كامل نطاق
ترسانته الكيميائية وسيشرع يف تدمريها بالكامل .وكان األمر
الذي حفز على هذا االلتزام هو اهلجوم باألسلحة الكيميائية
الذي شن على الغوطة .وقد سقط املئات ،إن مل يكن اآلالف،
من القتلى .وهناك صور لرجال ولنساء وأطفال تبدو عليهم
عالمات الشعور بضيق التنفس ،وخيرج زبد من أفواههم،
وواضح عليهم االختناق.

وأود كذلك أن أشري إىل أنه مثلما عقدمت هذه اجللسة
بطريقة شفافة جدا ،سيديت الرئيسة ،من املهم جدا أن نبدي
قلقا إزاء احلقيقة املؤسفة املتمثلة يف أن يف جملس األمن أعضاء
من الدرجة األوىل وأعضاء من الدرجة الثانية  -األعضاء
الدائمني الذين ال يتمتعون حبق النقض فحسب ،بل كذلك
يسيطرون على اإلجراءات اليت تنظم عملية صنع القرار،
واألعضاء الـ  10الباقني ،الذين هم جمرد أعضاء مؤقتني يؤتى
هبم للتشاور معهم فقط يف بعض األحيان ،ال ليحملوا أي ثقل،
ولكن ببساطة ليدعموا مواقف األعضاء اخلمسة الدائمني .إن
وبعد ثالث سنوات ونصف من ارتكاب جرمية حرب
هذه ليستتعددية األطراف.
بشعة تارخييا ،وبعد أن أفترضنا أنه قد مت تدمري املخزونات،
وتود بوليفيا أن تؤكد جمددا إدانتها الشديدة الستخدام أظهر لنا األسد يوم الثالثاء مرة أخرى ،أنه قادر على إعادة
األسلحة الكيميائية أو استخدام سالئف األسلحة الكيميائية تعريف الرعب ،وهذه املرة يف إدلب .جيب إجراء حتقيق كامل
على أهنا عمل إجرامي ال مربر له بغض النظر عن دوافعه ،يف هجوم الثالثاء .واإلفالت من العقاب ال ميكن أن يكون
وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبه .ونكرر أنه عندما تنشأ هذه هو األمر املعتاد .وسنواصل العمل مع شركائنا يف جملس األمن
احلاالت فإننا نطالب بإجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة وكاملة العمل على كفالة تقدمي املسؤولني إىل العدالة.
وحامسة.
إن اململكة املتحدة تؤيد الضربة اجلوية اليت نفذهتا الواليات
ولألسف ،فإن هجمات األمس وجهت ضربة قاتلة آللية
التحقيق املشتركة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية وقدرهتما
على إجراء حتقيق ومعرفة ما حدث بالضبط قبل بضعة أيام يف
سورية .ونعيد التأكيد على أنه جيب مقاضاة املسؤولني عن
هذه األعمال ومعاقبتهم إىل أقصى حد يسمح به القانون.
وينطبق الشيء نفسه على مجيع األعمال اليت تنتهك القانون
وقد قدم القرار الذي اختذناه قبل ثالث سنوات ونصف
الدويل وهتدد األمن الدويل.
(القرار  ))2013( 2118إطارا لتدمري األسلحة الكيميائية
املتحدة على مطار الشعريات ألن جلرائم احلرب عواقب ،وقد
مت اآلن إنذار أكرب جمرمي احلرب قاطبة ،بشار األسد .إن ضربة
الواليات املتحدة رد متناسب مع األعمال البشعة اليت أدت إىل
معاناة إنسانية هائلة .وهي كذلك جمهود جبار إلنقاذ األرواح
بضمان أال حتدث هذه األعمال مرة أخرى على اإلطالق.
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يف سورية .وقد كان له مقدم طلب واضح وضامن واضح.
وظلت روسيا تؤكد لنا على الدوام بأن األسد سيعلن عن
ترسانته الكيميائية بالكامل ،وسيواصل التعاون مع املفتشني
الدوليني .ولعل ذلك كان هو التأكيد الذي تلقته روسيا من
األسد ،ورمبا تعلمت روسيا اآلن درسا صعبا بأن تأييد جمرم
حرب يأيت بعواقب :اإلذالل.

S/PV.7919

األماكن واألشخاص واملعلومات اليت مها حباجة إليها؟ وما العذر
املحتمل الذي جيعل االحتاد الروسي حيجب تلك املعلومات عن
املحققني؟ وما سبب استمراره يف محاية األسد؟ وإذا كان يهتم
مبيثاق األمم املتحدة ،فلماذا حيمي ديكتاتورا إنتهك القانون
الدويل مرارا وتكرارا؟ ومل أتلق أي إجابة.
هناك طريق آخر أمام االحتاد الروسي .إنين أناشد االحتاد
الروسي التخلي عن استراتيجيته الفاشلة؛ واالنضمام إىل بقية
أعضاء املجلس يف دعوته إىل حتقيق العدالة واملساءلة؛ وإهناء
محايته ملجرم حرب؛ واالنضمام إلينا مجيعا يف دعم عملية سياسية
حقيقية تؤدي إىل االنتقال إىل حكومة أكثر شرعية ومتثيال.

فروسيا بالكاد حتظى بأي دعم من العامل العريب لسياستها
املساندة لنظام األسد اإلجرامي وهو ينفذ هجمات باألسلحة
الكيميائية ضد شعبه .إن روسيا حباجة إىل أن تصغي ملجلس
األمن ،وتصغي للعامل العريب ،وتصغي لباقي املجتمع الدويل،
وقبل كل شيء تصغي للشعب السوري .فرسالتهم واضحة:
والسبب الوحيد يف وجودنا هنا ،وإجراء هذه املناقشات
ضعوا حدا لقنابل األسد ،والستخدامه األسلحة الكيميائية ،اآلن يف القاعة ،يرجع لعدم قيام املجتمع الدويل مبا فيه الكفاية.
ولزنازينه التعذيبية.
وميكن أن ختتلف األمور .والتغيري الذي ميكن إحداثه يكمن
وبدال من ذلك ،قدمت روسيا لألسد كل ما حيلم به .يف التوصل إىل حل سياسي .ولن حيدث ذلك إال إذا سلكنا
فلوال السبع مرات اليت استخدمت فيها روسيا حق النقض الطريق املألوف الذي عاىن منه املجلس وبلدان املنطقة وماليني
يف جملس األمن متحدية بذلك آراء أعضاء املجلس اآلخرين ،السوريني الذين يبحثون عن مستقبل هلم .وجيب أن يشهد
لواجه األسد اآلن اجلزاءات والعدالة .ماذا جتين روسيا من الطريق اجلديد اخنراط النظام السوري .وجيب أن يشمل
دعمها غري املشروط؟ فاألسد يتجاهل طلبات روسيا له الطريق اجلديد ليس وجود االحتاد الروسي وإيران على طاولة
باالمتثال لوقف إطالق النار .واألسد يتحدى طلب روسيا املفاوضات ،ولكن أيضا التفاوض حبسن نية.
له بأال يهاجم شعبه بالغاز .واألسد يعامل نداءات روسيا له
حنن هنا داخل مقر منظمة بنيت لتوجيهنا عندما يبدو
لالنضمام إىل عملية السالم بازدراء .وروسيا جتلس يف هذه السالم بعيد املنال .ولألمم املتحدة دور حيوي يف عقد تلك
القاعة وهي مهينة لعدم إخضاع دكتاتور تدعمه روسيا نفسها املفاوضات ومساعدة األطراف على حل خالفاهتا .لقد مت
وحزب اهلل وإيران دعما تاما.
حتديد جدول األعمال ،وقد تأخر للغاية إجراء مفاوضات

ألكشف النقاب عن بعض األساطري حول مفاوضاتنا سليمة بشأن انتقال مستقبلي يقوده السوريون يليب التطلعات
اخلاصة على مدى اليومني املاضيني .كنا نسعى إىل االتفاق املشروعة للشعب السوري .وجيب على األسد أن ينخرط يف
نقاش جاد بشأن ذلك املستقبل ،لتلبية تطلعات مجيع السوريني.
على مشروع قرار.
ويف اخلتام ،تؤيد اململكة املتحدة العمل الذي تقوم به
سألت مرارا وفد االحتاد الروسي عن سبب عدم تأييده
ملشروع قرارنا .ولو كان يريد احلقيقة ،فلماذا ال يريد أن تتمكن الواليات املتحدة كرد مناسب على عمل شائن يقوم به دكتاتور
األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية من الوصول إىل وحشي وغري مكترث ،يعتقد أن ضرب شعبه بالغاز الكيميائي،
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يشكل خطوة مشروعة على طريق حتقيق االستقرار .لقد حان
الوقت اآلن الستعادة عملية سياسية حقيقية .وقد تكون تلك
املناقشات طويلة وصعبة ،ولكن شعب سوريا ال يستحق شيئا
أقل من ذلك .وإذا أردنا أن نضمن أن تصبح الصور املروعة
اليت شاهدناها هذا األسبوع جزءا من املاضي ،فإن هذا هو
واجبنا الذي يتعني علينا القيام به.
السيد أبو العطا (مصر) :السيدة الرئيسة ،لقد تابعنا بقلق
بالغ تداعيات أزمة خان شيخون اليت راح ضحيتها عشرات
املدنيني السوريني األبرياء ،واليت أكدت تقارير عدة أهنا جاءت
نتيجة استخدام السالح الكيميائي جمددا يف سورية ،كما تابعنا
ما ترتب على ذلك من تطورات خطرية متثلت يف التصعيد
األخري الذي شهدته الساحة السورية مساء أمس.
إن أحداث خان شيخون وغريها من أحداث وجرائم
شهدهتا سورية على مدار السنوات السبع املاضية ،ستظل شاهدة
على غياب الضمائر ودليال حيا على أن شعوب املنطقة ،ال سيما
الشعب السوري هو الضحية الرئيسية حلرب بالوكالة أصابت
املجتمع الدويل بالشلل ،فقد غاب احلوار اجلاد بسبب انكفاء
خمتلف األطراف على مصاحلها الضيقة كما لو كان إزهاق
أرواح مئات اآلالف وتشريد ماليني السوريني جمرد أضرار
جانبية سيأيت التعامل معها الحقا ،عندما يقرر مسريو احلرب
التوصل إىل صفقة سياسية حتفظ مصاحلهم .ودعوين أصارحكم
بأن اخلالفات والتنافس يف هذا املجلس ،اليت قد ال تتعلق أحيانا
بسورية أصبح يساوي مزيدا من إزهاق األرواح الربيئة ،وقد
سئمنا من تكرار بيانات األسف واإلدانة اليت صدرت عن املجتمع
الدويل إزاء املأساة اإلنسانية اليت عصفت حبياة الشعب السوري
الشقيق .فإهنا كوهنا حتولت لشعارات جوفاء ال تتجاوز احلناجر،
وال تعكس جهدا دوليا جادا وحقيقيا ،يستهدف مصلحة أشقائنا
السوريني أو ينعكس فعليا على حياهتم اليومية .ومن مث ،فإنين
أحل يف دعويت اجلميع إىل تنحية اخلالفات والتجاذبات املتزايدة
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جانبا ،والتركيز خالل الفترة املقبلة على سبل اخلروج من
املتاهة السورية ،بدءا من دعم مجيع األطراف الدولية واإلقليمية
والسورية لوقف إطالق النار ،بالتوازي مع دفع جاد وموضوعي
بال شروط مسبقة ومناورات إجرائية للمفاوضات السورية
السورية ،اليت ترعاها األمم املتحدة يف جنيف.
ورغم ثقتنا يف قدرة األطراف السورية على التوصل إىل
صياغة مستقبل بلدها ،إال أن حتقيق طموحها للدميقراطية
وإعادة اإلعمار واالستقرار لن يتحقق بدون دعم دويل
حقيقي ،حيتوي اآلثار السلبية للمخربني ،ويساعد السوريني
على مكافحة اإلرهاب املتفشي يف البلد ،وبناء دولتهم على
أسس قوية ومستقرة.
ولعله من املناسب يف هذا الصدد ،ومن قبيل املصارحة أن
أدعو كال من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي بصفة
خاصة يف ضوء القدرات املتوفرة لديهما ورئاستهما املشتركة
للفريق الدويل للمساعدة على إهناء الزناع يف سورية ،وتأثريمها
على أطراف الصراع الداخلية واإلقليمية ،إىل التحرك الفعال يف
هذا االجتاه على أساس قرارات جملس األمن اليت توفر أرضية
مشتركة نراها كافية للتوصل إىل تسوية سياسية .وأحثهما يف
هذا الصدد على معاودة التعاون والتنسيق ميدانيا وسياسيا إلنقاذ
ما ميكن إنقاذه واحليلولة دون املزيد من تدهور األوضاع.
أود يف النهاية ،أن أؤكد جمددا بأن التسوية يف سورية
لن تكون ممكنة ،إال إذا خلصت النوايا ،وستظل مصر على
استعداد للتعاطي إجيابيا مع أي حترك جاد ونزيه يستهدف
إخراج سورية من تلك اهلوة السحيقة ،واحتواء عواقب األزمة
على حاضر ومستقبل املنطقة والعامل.
السيد روسيلي (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :أشكر
وكيل األمني العام جيفري فيلتمان على إحاطته اإلعالمية
وعلى نقل رسالة األمني العام.
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ويف خضم اهلجمات الرهيبة ،صاغ الشعب الربيطاين قبل
عدة عقود تعبريا هو حقا مناسب اليوم“ :حتلى باهلدوء واستمر
يف العمل” .ونعتقد أنه ينبغي اليوم أكثر من أي وقت مضى
أن تتمثل أولويتنا األوىل يف احلفاظ على اهلدوء واالستمرار يف
عملنا .ورغم تعقيد الصراع السوري وطول مدته ،جيب أن
يظل ضمن األطراف املتعددة األطراف .وهذا هو بالتحديد
السبب يف حتمل جملس األمن مسؤولية رئيسية عنه .وجيب
علينا أن نعيد حبزم تنشيط الطابع السياسي للمنتديات الرئيسية
الثالثة اليت نوقشت فيها هذه املسألة ،املتمثلة يف جملس األمن،
ومفاوضات جنيف ،وحمادثات أستانا ،من أجل تعزيز وقف
إطالق النار واحتواء استخدام العنف.
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وتعتقد أوروغواي أنه ينبغي النظر إىل مبادئ القانون
الدويل ككل ،وأن املبدأ األساسي اآلخر هنا هو االحترام
املطلق للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان .لقد شهدنا أسوأ الفظائع ترتكب ضد السكان
املدنيني ،يف السنوات الست املاضية .وكشفت التحقيقات اليت
أجرهتا آلية التحقيق املشتركة عن استخدام األسلحة الكيميائية
من جانب احلكومة السورية ومجاعة تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام/داعش اإلرهابية .وقد كان آخر مثال على
ذلك هجوم الثالثاء املروع باألسلحة الكيميائية ،وهذه جرمية
ينبغي أن تلقى أشد إدانة ممكنة من جانب املجتمع الدويل ،إذ
أن استخدام األسلحة الكيميائية يشكل هتديدا للسلم واألمن
الدوليني.

إن املبادئ األساسية اليت توجه سلوك أوروغواي على
غري أننا جيب أال نتغاضى ،يف خضم كل هذا ،عن واجب
الصعيد الدويل تتجذر عميقا يف طابعه كبلد صغري بال جيش،
ال يشكل هتديدا ألي طرف آخر .ولذلك ،فإن عدم استخدام املجلس بتحديد املسؤولني عن اهلجوم باألسلحة الكيميائية يف
القوة يف العالقات الدولية هو مبدأ أساسي يف السياسة اخلارجية خان شيخون .وقد كان املجلس ،حىت قبل بضع ساعات،
جيري مفاوضات مكثفة العتماد مشروع قرار من شأنه أن
ألوروغواي.
إننا لن نقبل استخدام القوة إال أن يكون وفقا ملبادئ ييسر إجراء حتقيقات ترمي إىل حتديد هوية املسؤولني .وجيب
القانون الدويل وأحكام ميثاق األمم املتحدة .وتعترب أوروغواي على املجلس اآلن أكثر من أي وقت مضى ،أن يتحمل
مسؤولياته لكي يستجلي تلك احلادثة ويطالب باملساءلة عن
أن أي استخدام آخر للقوة غري شرعي.
اجلرائم البشعة املرتكبة.
وقد ظلت أوروغواي ،طوال تارخيها ،ترفض دائما
كما جيب علينا أن نفكر يف احلالة اليت جيد فيها املجلس
االستخدام االنفرادي للقوة ،مبا يف ذلك يف حاليت غزو كوريا
وغزو هنغاريا يف اخلمسينات ،فضال عن استخدام القوة ضد نفسه رهينة لوجود امتياز حق النقض يف اختاذ قراراته ،والعامل
كوبا وتشيكوسلوفاكيا وأفغانستان وإيران .لقد ظللنا دائما املشدد املتمثل يف استخدام أو التهديد باستخدام حق النقض
نرفض االستخدام االنفرادي للقوة .وتأمل أوروغواي أال فيما يتعلق بالقرارات املتصلة باجلرائم ضد اإلنسانية.
وتدعو أوروغواي ،بوصفها أحد املوقعني على مدونة
تؤدي هذه احلادثة املنفردة  -اليت وقعت يف ظل عجز الدول
الكربى عن إجياد حل للزناع يف سورية  -إىل هجمات إضافية سلوك فريق املساءلة واالتساق والشفافية ،أعضاء املجلس مرة
وأن متتنع األطراف عن اختاذ إجراءات أخرى ال تؤدي إال أخرى إىل االلتزام بعدم استخدام حق النقض يف حاالت من
إىل تفاقم احلالة وتؤدي إىل دوامة عنف ال هناية هلا قد تنتشر هذا النوع .فاستخدام حق النقض جيرد املجلس من وظيفته
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،إىل البلدان املجاورة األخرى .وفعالية عمله ويزيد من اختالل أعماله .ونكرر تأكيد أمهية
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استئناف املفاوضات املتعددة األطراف اجلارية بغية التوصل إىل
حل للزناع الذي يعاين منه الشعب السوري.
السيد كاردي (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :ألعرب،
يف البداية ،عن تضامننا مع حكومة السويد وعن تعازينا فيما
يتعلق بضحايا االعتداء الذي وقع هذا الصباح يف ستوكهومل.
وجيدر التذكري بأن اهلجوم الذي شن على خان شيخون
يف  4نيسان/أبريل وحشي قاسي ،أوقع عددا كبريا من
الوفيات مشلت العديد من األطفال .وقد كان عمال شريرا
أدانته إيطاليا وأدانه االحتاد األورويب حبزم وذلك يضيف إىل
انتهاكات األسد املتكررة لوقف إطالق النار وأعمال العنف
املتكررة اليت ترتكبها قواته املسلحة ضد املدنيني.

07/04/2017

وجيب أن نتبع هنجا تطلعيا .وتدعو إيطاليا املجتمع الدويل
إىل مواصلة ومضاعفة جهوده لتحقيق انتقال سياسي تقوده
األمم املتحدة يف سورية ،يف امتثال للقرار )2015( 2254
وبيان جنيف ( S/2012/522املرفق) ،لعام  .2012ويبقى هذا
السبيل الوحيد للخروج من األزمة والسبيل الوحيد لتجنب
املزيد من العنف واملزيد من املآسي يف البلد.
ونعتقد أنه جيب على مجيع األطراف اآلن استخدام
نفوذها بغية تسهيل وقف حقيقي إلطالق النار ،وضمان
الوصول الكامل للمعونة اإلنسانية وتعزيز عملية هتدف إىل
بناء الثقة تدرجييا بني األطراف السورية.

وال ميكن جلميع املسارات املختلفة للمسألة السورية
وتتابع حكومة إيطاليا عن كثب األحداث اليت تتكشف  -عدم انتشار األسلحة الكيميائية ووقف األعمال العدائية
يف البحر األبيض املتوسط واضعة يف االعتبار مصاحلها العديدة ومكافحة اإلرهاب وإيصال املساعدات اإلنسانية واملحادثات
واملباشرة يف استقرار املنطقة ،حيث نقوم كذلك بدور موفر السياسية  -أن حترز تقدما ما مل يكن جملس األمن متحدا.
وستواصل إيطاليا ،بوصفها عضوا منتخبا يف املجلس ،العمل
األمن للمجتمع الدويل.
على حتقيق هذا اهلدف االستراتيجي.
وكما ذكر وزير خارجية إيطاليا ،ألفانو ،هذا الصباح
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يأيت بياين
تتفهم إيطاليا األسباب وراء عمل الواليات املتحدة العسكري،
الذي يتناسب من حيث التوقيت والطريقة ويأيت ردا على امتدادا للبيان املشترك الذي صدر البارحة من رئيس اجلمهورية
شعور طال أمده باإلفالت من العقاب ال ميكن قبوله البتة .الفرنسية ،السيد فرانسوا أوالند ،ومستشارة مجهورية أملانيا
كما إنه رادع ملخاطر أي استخدام إضايف لألسلحة الكيميائية االحتادية ،السيدة أغجيال مريكل.
وأبدأ أنا بدوري باإلعراب مرة أخرى عن خالص
يف سورية ،عالوة على احلاالت اليت أكدهتا األمم املتحدة
بالفعل ،اليت كان ينبغي أن تلقى استجابة سريعة وجمدية ،مبا يف التعازي للسويد وعن تضامننا التام معها يف أعقاب اهلجوم
ذلك من حيث املساءلة ،وجيب على املجلس مواصلة السعي اإلرهايب املأساوي الذي وقع يف ستوكهومل صباح اليوم.
إىل تنفيذها.
جيتمع جملس األمن مرة أخرى عقب استخدام نظام

إننا نعتقد أنه من الضروري وامللح اآلن اجلمع بني مجيع بشار األسد األسلحة الكيميائية .فبعد أربع سنوات تقريبا من
اجلهات الفاعلة الرئيسية يف األزمة السورية حىت نتمكن من املذحبة الواسعة النطاق اليت وقعت يف الغوطة ،يف آب/أغسطس
العمل معا لنتوصل أخريا إىل حل سياسي حيرر الشعب السوري  ،2013كشف هجوم  4نيسان/أبريل احلقيقة املتمثلة يف :أن
األسد مل يتخل إطالقا عن استخدام األسلحة الكيميائية أو
من املأساة اليت ظل نعانيها خالل السنوات الست املاضية.
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حييد عن هدفه النهائي :اإلبادة البحتة والبسيطة جلميع الذين عقاب .وال ميكن أن تكون سورية استثناء .وكان هذا بالفعل
موقف فرنسا يف أعقاب اهلجوم الكيميائي يف الغوطة ،وعلينا
يقاومونه مهما كان الثمن.
لقد ظلت فرنسا تدعو باستمرار إىل اختاذ إجراءات قوية أال حنيد عن ذلك .ومل تعد تنطلي على املجتمع الدويل أساليب
من جانب املجتمع الدويل يف مواجهة االنتهاكات اجلسيمة املماطلة اليت يتبعها نظام األسد.
وباختاذ جملس األمن القرار  ،)2013( 2118فإنه قد
واملتكررة للقانون الدويل اإلنساين من جانب نظام دمشق ،اليت
تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،كما سبق أن أكد التزم التزاما واضحا للغاية مبعاقبة سورية على أي تقصري يف
عليها األمني العام بالفعل يف أعقاب هجوم  21آب/أغسطس الوفاء بالتزاماهتا .ومل مينع ذلك نظام بشار األسد من مواصلة
استخدامه املنهجي والوحشي واملتكرر ،ألسلحة الدمار الشامل
 2013الكيميائي.
مل يدخر بلدي أي جهد لضمان عدم إفالت مرتكيب هذه منذ عام  ٢٠١٣مستخفا علنا بسلطة املجلس وبالتزاماته
اجلرائم من العقاب .ويشمل ذلك اقتراح إحالة جملس األمن الدولية .وقد مت توثيق هذه االنتهاكات بشكل قاطع من خالل
املسألة إىل املحكمة اجلنائية الدولية .غري أن هذه املبادرات قد اآللية اليت أنشأها جملس األمن ،وآلية التحقيق املشتركة.
قوبلت بالعراقيل وحقوق النقض ،خصوصا من جانب االحتاد
الروسي .لقد انتهك النظام السوري التزاماته الدولية املترتبة
عليه مبوجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال
األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة .وتشكل اإلجراءات
اليت اختذهتا سورية أيضا انتهاكا واضحا لقرارات جملس األمن.

ويف هذا السياق ،تشكل الضربة اجلوية األمريكية ردا
مشروعا على اهلجوم الكيميائي .ومتثل الغارة اجلوية أيضا
تذكريا هاما بأنه لن يتم التسامح مع استخدام هذه األسلحة يف
املستقبل .وألولئك الذي يدعون االستغراب ،فإن بشار األسد
يتحمل كامل املسؤولية عن احلالة .ولسنوات ،انتهك النظام
بشكل صارخ املبادئ األساسية لنظام أمننا اجلماعي .وقد
انتهك مرارا وتكرارا التزاماته ،املترتبة عليه مبوجب القانون
الدويل اإلنساين ،والقاعدة املتعلقة حبظر استعمال األسلحة
الكيميائية ،ال سيما ضد املدنيني ،فضال عن قرارات جملس
األمن .وأصبح من الضروري اختاذ إجراءات ،وردع النظام
ملنعه من القيام مبثل هذه التصرفات.

ويف  28شباط/فرباير ،مل يتمكن جملس األمن من اختاذ
إجراء مرة أخرى بسبب استعمال االحتاد الروسي حلق النقض
بشكل متعسف وغري مربر (انظر  .)S/PV.7893واعترب نظام
األسد ذلك التعطيل داللة على اإلفالت من العقاب .ويف
موازاة ذلك ،مل يف االحتاد الروسي مبسؤولياته ،أو ميارس
الضغوط الالزمة على النظام يف دمشق .ومن مسؤولية مجيع
أعضاء املجلس ،ضمان أن يتم تسليط الضوء على مالبسات
اهلجوم الذي نفذه النظام السوري يف خان شيخون وتقدمي
مرتكبيه للمحاكمة أمام املحاكم القانونية.
وتؤكد فرنسا جمددا دعمها الكامل آلليات األمم املتحدة
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية من أجل إجراء حتقيق جاد
يف املسألة .ولن تتنازل فرنسا عن تفكيك نظام عدم انتشار
األسلحة الكيميائية .وستواصل العمل مع شركائها لتعزيزه يف
مجيع املحافل ذات الصلة.

وأثبت هجوم  4نيسان/أبريل بصفة قطعية للعامل ،احلاجة
امللحة إىل إجياد حل سياسي يف سورية .إن اإلبقاء على سلطة
الدكتاتور الذي يقوم هبجمات كيميائية ضد املدنيني ليس عمال
ويشكل جلوء أي طرف إىل استخدام األسلحة الكيميائية ،مشينا وغري أخالقي فحسب ،بل إنه يشكل هتديدا ال يطاق
جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية ،ال ميكن أن مترا بدون للمنطقة والعامل.
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ويتفق مجيع أعضاء املجلس على نقطة واحدة :األزمة
السورية لن حتل بالوسائل العسكرية وحدها .واليوم ،بسبب
مأساة خان شيخون ،تقع علينا مسؤولية أخالقية وسياسية
لتنشيط املحادثات اليت بدأت يف جنيف إلجياد تسوية سياسية
يف سورية حتت رعاية األمم املتحدة .وهذه أوىل األولويات.
ويف هذا السياق ،تناشد فرنسا املجتمع الدويل االلتحام حول
عملية انتقال سياسي يف سورية ،وفقا للقرار )2015( 2254
وبيان جنيف املؤرخ  ٣٠حزيران/يونيه ،S/2012/522( ٢٠١٢
املرفق) .وستقوم فرنسا وشركاؤها األوروبيون قريبا بتعميم
مقترحات يف هذا الصدد.
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التسوية السياسية ،السبيل الوحيد للخروج من هذه احلالة.
ولن ينجح احلل العسكري .ولن يؤدي إال إىل تفاقم معاناة
الشعب السوري ،مما سيزيد من تعقيد احلالة يف املنطقة وجعلها
أكثر اضطرابا ،مما ال يصب يف املصلحة املشتركة لسورية ،أو
بلدان املنطقة أو املجتمع الدويل.

وتدعو الصني مجيع األطراف املعنية إىل االستمرار يف
بذل جهودها الدبلوماسية ،وتصر بقوة على التوصل إىل حل
سياسي للحالة يف سورية من خالل احلوار واملشاورات ودعم
دور األمم املتحدة ،مبا يف ذلك جهود املبعوث اخلاص دي
ميستورا ،بوصفها القناة الرئيسية للوساطة وحتقيق تقدم يف
إن مسؤوليتنا هي مسؤولية تارخيية .وعلى كل عضو من حمادثات جنيف .وينبغي لذلك أن نضمن بذل مجيع اجلهود
أعضاء جملس األمن ،وال سيما االحتاد الروسي ،االرتقاء إىل الرامية إىل احلفاظ على الزخم الذي حتقق بشق األنفس من
مستوى مسؤولياته .وجيب أن نلتزم بالسعي إىل إجياد حل أجل التوصل إىل حل سياسي للمسألة السورية.
سياسي عاجل .وهي مسألة ملحة ألننا نتكلم عن أمن الشعب
وقد شهدت األيام األخرية تعقيدات يف بعض املناطق
السوري واملنطقة .إن مكافحة اإلرهاب على املحك .وال السورية .وجيب أن يظل املجتمع الدويل شديد اليقظة لتلك
ننسني أن نظام األسد هو أكرب مولد اإلرهاب.
التطورات اهلامة .وجيب أن نلتزم مبعايري موحدة يف مكافحة

السيد ليو جياي (الصني) (تكلم بالصينية) :استمر مجيع املنظمات اإلرهابية املدرجة يف قائمة جملس األمن.
الزناع السوري منذ سبع سنوات ،وأدى إىل أعداد كبرية
السيد بيسهو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أشارك
من اإلصابات بني املدنيني األبرياء .إن الصني تود أن تعرب اآلخرين ،اإلعراب عن خالص التعازي ألسر ضحايا اهلجوم
عن تعاطفها مع املعاناة العميقة للشعب السوري .وجيب أال الذي وقع اليوم يف ستوكهومل .إننا نقف متضامنني مع شعب
تستمر احلالة الراهنة أكثر من ذلك .وال بد من اختاذ إجراء السويد.
سريع .وجيب أن نلجأ إىل احلوار واملشاورات من أجل ضمان
وباالنتقال إىل سورية ،ال جيوز استخدام األسلحة
التوصل إىل حل مناسب .وجيب أن نساعد الشعب السوري
الكيميائية ،حتت أي ظرف من الظروف .وقد عرض علينا
على ختليص نفسه من املعاناة يف موعد مبكر ،ملساعدة سورية
قبل ثالثة أيام ،تقرير مروع آخر ،مفاده وقوع العديد من
على إعادة بناء نفسها وضمان عيش السوريني حياة سلمية
املدنيني ضحايا لألسلحة الكيميائية يف سورية.
ومستقرة.
وهذا العمل يتسم بقر شديد من الالإنسانية وينتهك
وما فتئت الصني تدعو إىل احلوار والتشاور باعتبارمها
قرارات جملس األمن ذات الصلة .وحكومة اليابان تؤيد عزم
أفضل وسيلة حلل الزناعات الدولية .ويتعني على مجيع األطراف
حكومة الواليات املتحدة على أال تسمح أبدا بنشر أو استخدام
أن تبذل جهودا ملنع استمرار تدهور احلالة يف سورية .ومتثل
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األسلحة الكيميائية .وحنن نتفهم أن الواليات املتحدة اختذت
اإلجراء ليلة أمس للحيلولة دون زيادة تفاقم احلالة.
وجيب على املجلس أن يعيد تأكيد تصميمه على معاجلة
ما أبلغ عنه من استخدام لألسلحة الكيميائية يف إدلب .ومرة
أخرى ،حتث اليابان بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية على التعجيل بإجراء حتقيق وتقدمي تقرير
عن استنتاجاته يف أقرب وقت ممكن ،حىت يتسىن آللية التحقيق
املشتركة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة
إجراء حتقيقها اخلاص بغية حتديد املسؤولني.
ويف اخلتام ،تؤكد اليابان جمددا موقفها املتمثل يف أنه
ال يوجد أي حل عسكري لألزمة يف سورية .وجيب النهوض
بالعملية السياسية على أساس القرار .)2015( 2254
السيد سافرونكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
أوال وقبل كل شيء ،نعرب عن تعازينا للممثل الدائم للسويد
لدى األمم املتحدة يف أعقاب املأساة اليت وقعت يف ستوكهومل.

S/PV.7919

احلكومة الشرعية لسورية وبدون موافقة جملس األمن ،متالعبة
مبواد ميثاق األمم املتحدة .بدون أي انتقاد .إن العدوان من
جانب الواليات املتحدة مل يعمل سوى على تعزيز اإلرهاب
فقط .واستهدف اهلجوم اهلياكل األساسية للقوات املسلحة
السورية وقوهتا اجلوية .وبعبارة أخرى ،فقد استهدف أولئك
الذين كانوا طوال هذه السنوات ،يشاركون يف مكافحة
اإلرهاب .وليس من الصعب تصور كيف ارتفعت معنويات
الكثري من اإلرهابيني بعد اهلجوم من جانب واشنطن.
فبعد اهلجوم على الفور ،شن تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام وجبهة النصرة هجمات كبرية على مواقع
عسكرية سورية .ومرة أخرى ،نكرر أن القوات املسلحة
السورية ستظل هي الكيان الرئيسي للجمهورية العربية
السورية ملكافحة اإلرهاب .فمن سيكافح اإلرهاب؟ هل
ستكافحه اجلماعات املسلحة غري القانونية اليت دخلت سورية
مبئات اآلالف؟ وقد ُدمرت القواعد العسكرية العراقية والليبية،
فلتنظروا إىل ما وقع بعد ذلك .فهذه األعمال تتعارض مع
القرارات الدولية ،مبا يف ذلك بيان جنيف (،S/2012/522
املرفق) ،الذي قمنا مجيعا يدور يف وضعه .والبيان يتضمن
إشارات إىل التسوية ،مع ضمان أن تظل املؤسسات الوطنية
سليمة .فهل تلك التصرفات هي الطريق حنو حتقيق االستدامة؟

يف ليلة  ٧نيسان/أبريل ،نفذت الواليات املتحدة هجوما
على أرض سورية ذات السيادة .وحنن نصف ذلك اهلجوم
بأنه انتهاك صارخ للقانون الدويل وعمل عدواين .وحنن ندين
بشدة األعمال غري املشروعة للواليات املتحدة ،واليت قد
تكون عواقبها وخيمة للغاية على االستقرار اإلقليمي والدويل.
وقد أشار االحتاد الروسي ،بوصفه عضوا يف األمم
وقد كان اهلجوم انتهاكا صارخا ملذكرة التفاهم  ٢٠١٥بشأن
املتحدة ،إىل ضرورة إنشاء حتالف دويل ملكافحة اإلرهاب،
منع احلوادث اجلوية وكفالة األمن خالل العمليات يف املجال
يستند إىل القانون الدويل .ويف العديد من املناسبات ،أرسلنا
اجلوي السوري .إن وزارة الدفاع الروسية قد أوقفت تعاوهنا
إشارات إىل واشنطن عن استعدادنا إلقامة هذا التعاون .وكما
مع البنتاغون مبوجب تلك املذكرة.
رأينا ،فإن واشنطن اختارت مسارا خمتلفا .وجيب علينا أن
ويف اآلونة األخرية ،كثريا ما تكلمت إدارة الواليات نتذكر بأن اإلجراءات االنفرادية تؤدي إىل عواقب مأساوية
املتحدة عن احلاجة إىل مكافحة اإلرهاب الدويل ،وكان تستحق الشجب على املنطقة وسكاهنا .فلنفكر يف العواقب
ذلك مربرا لوجود القوات األمريكية وحلفائها على األرض ونتذكر نتائج أعمال الواليات املتحدة يف الشرق األوسط.
السورية ،على الرغم من وجودها هناك بدون دعوة من ولنفكر يف اخلطوات اليت اختذهتا وأثرها على عملية التوصل
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إىل تسوية سياسية يف سورية .ولألسف ،فإن دعوهتا اليوم إىل
املضي قدما يف العملية السياسية بعد اهلجوم العسكري يبني
نفاقها .وفيما يتعلق مبساري أستانا وجنيف ،فقد أحرز تقدم
واضح يف األيام األخرية .فما هي األهداف اليت استندت إليها
الواليات املتحدة عندما قوضت ذلك التقدم ،وخاصة بالنظر
إىل أن التقدم مل حيرز بفضل الواليات املتحدة على اإلطالق؟

هيئة دولية خمتصة لتحديد ما وقع بالضبط يف خان شيخون.
وباإلضافة إىل ذلك ،أود أيضا أن أشري إىل أهنم خيشون هذا
التحقيق .إهنم خيشون حتقيقا مستقلة حقا .فماذا سيحدث
إذا كانت نتائج ذلك التحقيق متناقضة مع منوذجهم املناهض
للحكومة؟ وكانو خيشون التحقيقات يف أحداث خان العسل
آنذاك يف الغوطة ،واآلن يف خان شيخون.

وبالعودة إىل استخدام األسلحة الكيميائية كذريعة ملرة
أخرى يف سورية ،فقد قدمت الواليات املتحدة واململكة
املتحدة وفرنسا مشروع القرار ( ،)S/2017/172الذي كان
خاطئا متاما من حيث منطقه بالذات .واملنطق املستند إىل
احلكم املسبق بأن دمشق مذنبة خأطئ جدز وماذا عن املبدأ
الذهيب املتمثل يف افتراض الرباءة؟ وملاذا يطبقونه يف عواصمهم
ولكنهم يتناسونه عندما يتعلق األمر بالشرق األوسط و/أو
مناطق أخرى؟ وملاذا تنسى افتراض الرباءة يف هذه احلاالت؟
كل ذلك حيدث ألن واشنطن ولندن وباريس  -وقد تكلمت
عن هذا املوضوع يف مشاورات مغلقة وأود أن أؤكده جمددا -
مهووسة باإلطاحة باحلكومة الشرعية يف سورية ذات السيادية.
وقد أُظهر ذلك من خالل اإلجراءات غري الدبلوماسية والبيان
الذي أدىل به املمثل الدائم للمملكة املتحدة ،السيد رايكروفت.
فلتتوقفوا عن طرح هذه احلجج غري املهنية وتوجيه االهتامات
ضد بلدي؛ فهي ال عالقة هلا بالدبلوماسية .إهنا كلها أكاذيب.
ومرة أخرى ،فإنين أحذرها أال تتقوم مبجرد حماولة زرع بذور
الشقاق بيننا وبني العامل العريب .فال شيء سيثمر أو يتحقق.
وهذا هو سبب تذمرها .فجميع البلدان العربية تتذكر النفاق
االستعماري.

وفيما يتعلق خبان شيخون،ذكرت املمثلة الدائمة للواليات
املتحدة أن هناك أدلة موثوقة من أجهزة استخبارات الواليات
املتحدة زعم أن قوات احلكومة السورية استخدمت األسلحة
الكيميائية .فقلنا “هاتوا برهانكم ،وسيقوم اخلرباء بتحديد ما
إذا كان األمر كذلك أم ال”.
وأود أن ّ
أذكر بأن اجلنرال باول تكلم يف هذه القاعة
بالذات عن وجود األسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل
اليت مل يعثر عليها (انظر .)S/PV.4701
فلنعمل معا كمهنيني ،وليس بتوجيه اإلنذارات النهائية.
إننا نعيش يف عامل معقد جدا ومتعدد األقطاب ،وليس بوسعنا
العيش هكذا .لقد اقترحت روسيا بديال بناء على شركائها
يف جملس األمن .ولكن مل تكن لديهم ورقة ضاغطة أو بديل.
ومل يطرحوا أي بديل مهين .ومل يعرضوا علينا أي اقتراحات
جيدة .إن مبادرتنا استندت حتديدا إىل البحث عن اختصاصيني،
يتم ختتارهم على أساس جغرايف بعثة تقصي احلقائق التابعة
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وآلية التحقيق املشتركة بني
األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف سوريا لزيارة
املوقع الذي حصل فيه هذا احلادث يف خان شيخون ،فضال عن
املناطق املجاورة ،يف أقرب وقت ممكن ،بغية إجراء حتقيق مهين.

وقد حاول السفري رايكروفت يف بيانه أن حيول االنتباه
و ُطلب إىل مجيع األطراف السورية إفساح املجال أمام
عن املسألة اجلوهرية .ومرة أخرى ،مل ينجح ذلك .وهلذا
إمكانية الوصول الفوري هلؤالء اخلرباء إىل املواقع اليت جرت
أود أن أستحضر األحداث بصورة دقيقة .إن الذين طرحوا
فيها األحداث .وليس غري ذي صلة التذكري بأن احلكومة
هذه املبادرة غري مهتمني بتاتا بإجراء حتقيق نزيه من جانب
السورية ال تسيطر على تلك املنطقة يف حمافظة إدلب .وتسيطر
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اجلماعات املسلحة اليت تتلقى الدعم من
على تلك املناطق
ُ
اخلارج وترتبط ارتباطا وثيقا بالوجدات اإلرهابية التابعة
جلبهة النصرة ولديها ما ختفي من أمور ،مبا يف ذلك يف سياق
األسلحة الكيميائية .والبعض حياول مساندهتا ثانية ،كما
ساندووا العصابات سيئة السمعة يف شرقي حلب .بيد أن كل
شيء بات جليا عندما حتررت حلب .وليس من قبيل الصدفة
أن كثريا من شكاوى احلكومة السورية تتعلق بدخول كميات
كبرية من األسلحة الكيميائية من جانب املتطرفني وختزينها يف
يتم جمرد
مستودعات خاصة واستخدامها ضد اجليش واملدنيني ّ
جتاهلها  -أو جيري النظر فيها شهرا بعد شهر بازدراء وبدون
أي نتيجة.
إن بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ال تعمل مبا ميليه الضمري .فهي تفضل أن تسترشد
يف عملها بيانات من مجاعات املعارضة ،وشبكة اإلنترنت،
وشبكات التواصل االجتماعي ،وجمموعة كاملة من املنظمات
غري احلكومية اليت تتصف بسمعة مشبوهة إىل حد كبري.
وهي ال تنظر حىت يف املعلومات واألدلة اآلتية من املناطق اليت
وقعت فيها األحداث .وهم يريدون منا أن نوافق على هذه
املعلومات؟ فهي ال تستحق حىت النظر فيها.
ويف مشروع القرار الذي تقدمنا به ،حددنا أيضا ضرورة
اعتماد التوازن اجلغرايف يف ما يتعلق بأفراد فريق التحقيق.
وهذه نقطة هامة تؤثر تأثريا مباشرا على مسألة الزناهة والثقة.
وحىت اآلن ،يستأثر ببعثة تقصي احلقائق ممثلون من بلد واحد
يكمن يف طليعة األطراف املناهضة لدمشق.
والدليل الصارخ على الكيل مبكيالني يشمل جتاهل
اهلجمات الكيميائية اليت يشنها اإلرهابيون يف الشرق األوسط
عموما .ويف هذا الصدد ،باستطاعة األعضاء أن يتذكروا
األحداث اليت شهدهتا مؤخرا املوصل يف العراق .أين كان
رد فعل املجتمع الدويل؟ أين كان حتذيرهم  -أوال وقبل
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كل شيء للذين نفذوا هذا العمل يف خان شيخون ،الذي
استأثر بالعناوين الرئيسية؟ هل هؤالء الضحايا هم من فئة
خمتلفة؟ هل لعلّهم ضحايا من الدرجة الثانية؟ ملاذا ال نرى يف
بلداهنم عناوين رئيسية حول املأساة اليت تتعلق مبحاصرة مدينة
املوصل؟ إننا نتكلم عن مئات اآلالف من الناس.
إن اهلجوم يف سورية هو بالتايل حماولة لصرف االنتباه عن
العديد من الضحايا بني السكان املساملني يف العراق وسوريا
نتيجة أعمال من طرف واحد ،مبا يف ذلك اهلجمات على
املنازل وغريها من األهداف املدنية .لذلك ،ال توجد ممرات
إنسانية تعمل .ولنتذكر الطفلة الصغرية من املوصل وامسها
حوراء .مل يقل أحد أي شيء على اإلطالق عن هذه الطفلة
الصغرية ،اليت أصبحت رمزا هلذه املأساة :كل فرد من أفراد
مزنهلا لقي مصرعه عندما سقطت قنبلة من جانب التحالف
على مزنهلا .شكرا هلل ،فقد جنت هذه الطفلة الصغرية .كان
عليها أن تقاوم املوت من أجل بقائها حية ،ولكن اخلطر زال
عنها اآلن .غري أهنا أصبحت مكفوفة تقريبا .لن نبدي مشهدا
ساخرا ونعرض الصور هنا يف هذه القاعة .ولكن جيب أن يعلم
الناس عن مأساة املوصل.
وال تقولوا يل أننا حناول أن نصرف االنتباه عن سوريا
عندما نتكلم عن املوصل .أن هذا افتراء .وأولئك الذين يعرفون
موقفنا جتاه ذلك سوف يعلمون أن هذا كذب فاضح .وال
نريد أن نصرف انتباه أحد عن أي شيء ،وخاصة عما يقوم
به اإلرهابيون .إننا نريد جمرد القول أننا إذا إردنا مكافحة
اإلرهاب ،فينبغي لنا أن نفعل ذلك على أساس معايري واحدة
وليس تقسيم األطراف إىل أطراف جيدة وأطراف سيئة،
حلفاء أو أعداء .وامسحوا يل أن أقول مرة أخرى إنه ينبغي أالّ
حياول أي أحد خيلق مواجهة بيينا وبني العراق .فلن يتمكن
أي طرف من إفساد عالقتنا مع ذلك البلد .وعليهم أن ينظروا
إىل عالقتنا مع العراق باملقارنة مع عالقتهم به.
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إن األعضاء العشرة غري الدائمني يف جملس األمن حاولوا
التوصل إىل تسوية مساء أمس أثناء املشاورات اليت دعونا إليها.
لقد شكروا الوفد األمريكي على إرجاء التصويت .لكن يف
احلقيقة مل يكن هناك شيء لشكره عليه .حىت أن زمالءنا مل
يتصوروا أن القرار جاء ألسباب مل تكن متاما يف احلسبان.
واإلرجاء مل يكن بالتأكيد من أجل فكرة مواصلة احلوار البنّاء.
كانت واشنطن قد اختارت بالفعل القيام بالعمل العسكري
الذي جرى يف وقت كان األعضاء بالكاد يغادرون مبىن األمم
املتحدة .وحنن ندعو الواليات املتحدة إىل أن توقف فورا
عدواهنا وتنضم إىل اجلهود املبذولة من أجل التوصل إىل تسوية
سياسية يف سوريا ،فضال عن أن نعمل معا ملكافحة التهديد
اإلرهايب .وإننا ما زلنا على استعداد للمشاركة يف هذا التعاون.
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ما هي الصورة اليت نبعث هبا إىل املجتمع الدويل؟ ويف املقام
األول ،ما هي الرسالة اليت نبعث هبا إىل الشعب السوري؟ أننا
ضللنا الطريق؟ وما هي الرسالة الغامضة األخرى اليت نوجهها
إىل اإلرهابيني الذين يتكاثرون يف سورية؟

ما من شيء ميكن أن يربر فظائع مثل استخدام األسلحة
الكيميائية ضد املدنيني ،حىت أثناء الزناع .وبوصف السنغال
طرفًا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،فنحن نؤكد من جديد
إدانتنا الشديدة الستخدام مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل،
مبا فيها األسلحة الكيميائية .ويود وفد بلدي أن يشجع منظمة
حظر األسلحة الكيميائية يف عملها ،وال سيما فيما يتصل
ببعثة تقصي احلقائق يف اجلمهورية العربية السورية ،ونثين على
اجلهود الرامية جلمع وحتليل مجيع املعلومات املتاحة من مجيع
ولقد استمعنا إىل العديد من الكلمات املهينة اليوم يف ما يتعلق املصادر من أجل حتديد املسؤولني.
حبق النقض  -وهو حق لنا .ظفرنا به ومارسناه بطريقة مسؤولة،
ويف أيلول/سبتمرب املاضي ،يف هذه القاعة بالذات ،ذكر
ولكننا ال نستخدمه إالّ يف ظل ظروف عندما حياول آخرون يف رئيس مجهورية السنغال ،السيد ماكي سال ،أنه ال ميكن أن
جملس األمن فرض مشاريعهم اجليوسياسية غري املسؤولة .وجيب يكون هناك حل عسكري هلذه األزمة (انظر .)S/PV.7774
على املجلس أن يتخذ القرارات الدولية املتفق عليها .فاملخططات وهلذا السبب يؤكد وفد بلدي من جديد اقتناعه الشديد بأن
اجليوسياسية املتهورة لن حتظى بالدعم على االطالق.
احلل التفاوضي وحده ،على أساس بيان جنيف (،S/2012/522
السيد سيك (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :أوال وقبل كل املرفق) والقرار  ،)2015( 2254سيجعل من املمكن إهناء هذا
شيء ،أود أن أعرب عرب زميلنا السفري سكوغ عن خالص الزناع .وجيب أال ننسى أن هذا االتفاق ينبغي أن يغطي اجلوانب
التعازي واملواساة من الوفد السنغايل إىل السويد شعبا وحكومة األربعة التالية :السياسية واألمنية واإلنسانية وعدم االنتشار.
بشأن اهلجوم املأساوي الذي وقع هذا الصباح.
ويف هذا الصدد ،يتمنّى وفد بلدي كل النجاح للجولة
إننا نرحب بعقد هذه اجللسة الطارئة صباح اليوم ،يف إطار اخلامسة من حمادثات جنيف ،اليت افتتحت يف  ٢٣آذار/مارس ،مع
الشكل ذاته للجلسة اليت عقدناها يف  ٥نيسان/أبريل (انظر األمل يف أن تؤدي هذه املحادثات إىل نتائج جوهرية مع اجلهود
 .)S/PV.7915ولكن على غرار ما حدث يف وقت متأخر املستحقة للثناء للمبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل سورية ،السيد
من بعد ظهر أمس ،حنن نشهد اليوم انقساما عميقا يف جملس ستافان دي ميستورا ،الذي سيأيت إلحاطتنا باملستجدات هنا
األمن عندما يتعلق األمر باألزمة السورية اليت تشكل أخطر األسبوع املقبل .لقد ّ
مكن االجتماع من معاجلة املسائل اجلوهرية
أزمة يف عصرنا  -مع استخدام األسلحة الكيميائية ،وانتشار الرابع للمرة األوىل ،مثل اإلصالح الدستوري والعملية االنتقالية
السياسية وإجراء انتخابات حتت مراقبة األمم املتحدة.
اجلماعات اإلرهابية ،واملضاعفات الكارثية غري املسبوقة.
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السيد عمروف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية) :أنضم
إىل اآلخرين يف اإلعراب عن تعازينا القلبية للزمالء السويديني
على العمل اإلرهايب الذي وقع يف ستوكهومل.
يساور قلق شديد وفد بلدي إزاء التطورات األخرية
وعدم وجود وحدة بني أعضاء جملس األمن فيما خيص اهلجوم
الكيميائي يف سورية .ونود أن نديل باملالحظات والتوصيات
التالية بشأن اجلوانب السياسية احلامسة املتعلقة باحلالة يف
سورية.
وندعو مجيع األطراف املعنية إىل االمتناع عن األعمال اليت
ميكن أن تزيد من خطر تصاعد التوترات العسكرية يف سورية.
ونود أن نشدد على أن عدم اإلمجاع رمبا حيطم آمال الشعب
السوري اجلديدة اليت ظهرت إثر اختاذ القرار التارخيي 2336
نقوض عملية املفاوضات السياسية
( .)2015وينبغي أال ّ
الشاملة للجميع ،على النحو املنصوص عليه يف القرار 2254
( .)2015إن اجلولة اخلامسة من املحادثات بني األطراف
السورية ،املعقودة يف جنيف يف الفترة من  ٢٣إىل  ٣١آذار/
مارس ،متكنت يف هذا الوقت من االنتقال من مناقشة املسائل
الشكلية واإلجرائية إىل اجلوانب الفنية والسياسية ملحادثات
السالم املقبلة .ويف هذا الصدد ،ال ميكننا السماح باهنيار وقف
إطالق النار ،فهو آخر فرصة لنا لتحقيق السالم الذي طال
انتظاره يف األراضي السورية.
وإننا نعترب أن اهلجمات بالغاز يف سورية جرمية ضد
اإلنسانية ،وندين بشدة استخدام األسلحة الكيميائية .ومن
املهم إجراء حتقيق شامل وموضوعي وحمايد يف مجيع جوانب
اهلجوم الكيميائي الذي وقع يف خان شيخون يف  ٤نيسان/
ّ
سيمكن املجتمع الدويل من إطالق حكم
أبريل ،األمر الذي
عادل ضد اجلناة ،يف امتثال تام للقانون الدويل.
ونود أن ّ
نذكر أعضاء املجلس بأن املوقف املبدئي
لكازاخستان ليس اإلدانة الشديدة الستخدام أسلحة الدمار
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الشامل من جانب أي طرف وحسب ،وال سيما ضد السكان
املدنيني ،بل أيضًا تأييد تسوية الزناعات بالوسائل السلمية
حصرًا .وعلينا أيضًا أن حنترم سيادة الدول اليت هي دول
املكرسة يف ميثاق
أعضاء يف األمم املتحدة واملقاصد واملبادئ ّ
األمم املتحدة .واألهم من ذلك ،فنحن حباجة ماسة إىل حل
سياسي .إن احلل الدبلوماسي السياسي هو وحده القادر على
حتقيق السالم يف سورية ،وندعو املجتمع الدويل إىل ممارسة
اإلرادة السياسية للتغلب على اخلالفات بني أطرافه والتفاوض
بشأن السالم وسورية.
وينبغي للسلطات الشرعية يف اجلمهورية العربية السورية
واألطراف األخرى أن تن ّفذ بدقة التزاماهتا يف التقيد بالتوصيات
ذات الصلة اليت تقدمها منظمة حظر األسلحة الكيميائية
واألمم املتحدة وذلك بقبوهلا املوظفني املعينني من قبلهما ،مع
توفري وضمان أمن األنشطة اليت يضطلع هبا هؤالء املوظفون.
ويف هذا الصدد ،جيب عليهم تزويد املوظفني بإمكانية الوصول
الفوري وغري املقيد إىل أي موقع ومجيع املواقع أثناء االضطالع
مبهامهم واحلق يف تفتيشها ،وأن يتيحوا إمكانية الوصول فورًا
ودون عراقيل لألشخاص الذين يكون لدى منظمة حظر
األسلحة الكيميائية ما يدعوها إىل االعتقاد بأن هلم أمهية
ألغراض تنفيذ واليتها.
ال تؤثر األزمة يف سورية ،واليت ال تزال جارية ،على
املنطقة فحسب ،بل على املجتمع الدويل بأسره .لذلك
تعتقد كازاخستان أن اتباع هنج إقليمي يشمل البلدان
املجاورة ذات التأثري على أطراف الزناع السوري ينبغي أن
يُعترب طريقة شديدة الفعالية يف ختفيف احلالة ومنع التدهور.
ومثة حاجة قوية إىل مواصلة دعم أهداف حمادثات أستانة
ومواصلة مفاوضات جنيف لكي نرى نتائج إجيابية .ونرحب
بالنتائج اهلامة لنجاح املؤمتر الوزاري املعقود يف بروكسل يف
نيسان/أبريل ،برئاسة االحتاد األورويب واألمم املتحدة والذي
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حضرته العديد من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري
احلكومية .إن التعهدات اليت جرى إعالهنا مشجعة وهي ترسل
رسالة تضامن إىل الشعب السوري ومجيع املتأثرين بالزناع.
وستزيد التعهدات املعلنة يف االجتماع مبلغ املساعدة اإلنسانية
األساسية اليت تشتد احلاجة إىل توفريها للشعب السوري ،وهو
العنصر األهم لتحقيق األهداف السياسية.
وأخريًا ،أود أن أختتم بياين باقتباس كالم األمني العام
غوترييش ،يف اجللسة العامة االفتتاحية ملؤمتر بروكسل بشأن
موضوع “دعم مستقبل سورية واملنطقة” ،حيث قال‘‘ :إن
أصعب األوقات تستدعي أقصى اجلهود’’ .وأضيف إىل ذلك
أعظم التسويات الو ّدية أيضًا.
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العقاب على مثل هذه الفظائع .وقد كانت السويد واضحة
للغاية بشأن النقاط التالية :جيب إدانة اهلجوم يف خان شيخون
بأشد العبارات؛ ويلزم أن يكون هناك حتقيق سريع وكامل
ونزيه لتأكيد استخدام األسلحة الكيميائية؛ وجيب أن خيضع
املسؤولون عن هذا اهلجوم إىل املساءلة.
وهذا هو السبب يف أننا قد عملنا بال كلل على مدى
األيام القليلة املاضية لضمان أن يعتمد املجلس مشروع قرار
قوي بشأن حتقيق قوي ومباشر يف هذا االعتداء الشائن .ويف
حني أن تلك اجلهود مل تثمر أمس ،ما زلنا نأمل يف أن يكون
هناك ما يكفي من األرضية املشتركة للمجلس للمضي قدمًا
بشأن مشروع قرار قوي .وينبغي مواصلة اجلهود ،وسنظل
منخرطني فيها بصورة بناءة وبنشاط.

السيد سكوغ (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
وخبصوص الضربة اجلوية اليت نفذهتا الواليات املتحدة
أود أن أقول تشجعين حقًا مجيع عبارات التعازي واملواساة
اليت تتوارد ،وحنن نتكلم ،على هاتفي من مجيع أصدقائنا يف األمريكية يف الليلة املاضية ،ردًا على هجوم  ٤نيسان/أبريل،
فمن املهم العمل على أساس القانون الدويل .وكما يثري اهلجوم
القاعة هذا الصباح .وأشكر اجلميع على ذلك.
كما أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة بالقذائف يف الليلة املاضية أيضًا أسئلة حول توافقه مع القانون
اهلامة جدًا .وكما ذكرنا قبل يومني يف هذه القاعة (انظر الدويل .وكما قال األمني العام ،إن ضبط النفس أمر هام
 ،)S/PV.7893فاالستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية يف لتجنب خطر التصعيد اآلن.

وقد أيدت السويد املساءلة عن جرائم احلرب واجلرائم
اهلجوم على خان شيخون كان أمرًا بغيضًا وغري مقبول .وإذا
ثبتت صحة هذه االدعاءات ،فلن يكون ذلك مفاجئًا لألسف .ضد اإلنسانية يف سورية.
فقد خلصت آلية التحقيق املشتركة بني منظمة حظر األسلحة
صوتنا مؤيدين مشروع القرار ( )S/2017/172بشأن
لقد ّ
الكيميائية واألمم املتحدة يف سورية إىل أن النظام السوري قد املساءلة عن استخدام األسلحة الكيميائية ،يف  ٢٨شباط/فرباير.
استخدم أسلحة كيميائية يف ثالث مناسبات على األقل .وال وأيدنا التدابري اهلادفة لالحتاد األورويب ضد املتورطني يف استخدام
يعمل هذا اهلجوم األخري إال على أن يضيف إىل العديد من األسلحة الكيميائية .ونؤيد آلية التحقيق املشتركة ،مبا يف ذلك
احلاالت املؤكدة للجرائم الدولية املرتكبة يف الزناع السوري عن طريق تزويدها بالدعم املايل واخلربة التقنية .كما نؤيد بنشاط
من مجيع األطراف ،وأبرزها النظام السوري.
جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية،

إن استخدام األسلحة الكيميائية غري قانوين ويشكل برئاسة السيد بنهريو .ولقد شاركنا يف تقدمي قرار اجلمعية العامة
هتديدًا للسلم واألمن الدوليني وميكن أن يشكل جرائم حرب  248/71الذي أنشأ اآللية الدولية املحايدة واملستقلة للمساعدة
أو جرائم ضد اإلنسانية .وجيب أال يكون هناك إفالت من يف التحقيق بشأن األشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة
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مبوجب القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ السورية من خالل احلوار السياسي ،ومكافحة آفة اإلرهاب
آذار/مارس  ،2011وهي اآللية اليت نأمل أن تبدأ عملها يف بطريقة موحدة ومتضافرة .ومع ذلك ،ليس هناك مربر للجرمية
القريب العاجل جدا ،ووفرنا الدعم هلذه اآللية من خالل مسامهة اليت ارتكبت يف  ٤نيسان/أبريل.
أولية بلغت حواىل  ٤٠٠ ٠٠٠دوالر.
ثانيا ،مثة مسألة شديدة االحلاح تتطلب توضيحا وهنجا
وبدال من تبادل االهتامات والشتائم حول هذه الطاولة،
حنن اآلن حباجة إىل العمل معا بصورة عاجلة لتنشيط العملية
السياسية اليت تقودها األمم املتحدة .ففي هناية املطاف ،إن
السبيل الوحيد إلهناء املعاناة يف سوريا هو من خالل حتقيق حل
سياسي مستدام .وهذ يتطلب عملية سياسية انتقالية على أساس
القرار  .)2015( 2254ونكرر دعمنا الكامل للمحادثات
اليت جتري بني األطراف السورية حتت رعاية األمم املتحدة
يف جنيف ،واجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص ستافان دي
ميستورا ،الذي نتطلع إىل االستماع إىل ما سيقوله يف األسبوع
املقبل .وجيب على األطراف االخنراط يف العمل جبدية.

حكيما تنطوي على حقيقة أن الكثري جدا من الدول واجلهات
غري احلكومية ناشطة للغاية يف سوريا .فمن ال يدرك أن سوريا
باتت ساحة مفتوحة منذ بعض الوقت؟ واملسألة هي أن احلالة
قد ازدادت سوءا ،وال أحد يعلم ما سيأيت به الغد .لذلك ،إننا
نواجه مسألة أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا من املرجح أن خترج
عن السيطرة .وحنن نرى أنه ينبغي أن تتمثل األولوية يف إجياد
خمرج ما قبل أن نصل إىل ذلك املزنلق .وقد حان الوقت اآلن
ألن تسود احلكمة واحلنكة السياسية بغية السيطرة على األمور.
ومثة شك لدى املرء يف أن هذا هو احلال القائم منذ بعض
الوقت .ويف هذا الصدد ،قال األمني العام اليوم ،يف مجلة أمور،

وخالل األيام القليلة املاضية ،أعربنا عن غضبنا إزاء العمل
الوحشي األخري الذي ارتكب يف خان شيخون .ومع كل يوم
جراء احلرب الوحشية جبميع
تستمر معاناة الشعب السوري ّ
أشكاهلا .ولقد حان الوقت إلهناء احلرب يف سوريا ،والسماح
للشعب السوري بتحديد مستقبله.

“تقع على عاتق جملس األمن املسؤولية الرئيسية
عن السلم واألمن الدوليني .وأدعو املجلس إىل أن
يتوحد وميارس هذه املسؤولية.

السيد أليمو (إثيوبيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة.
وامسحوا يل أن أعرب عن تعازينا حلكومة السويد
ولزمالئنا السويديني .إننا ندين اهلجوم اإلرهايب.

“إن القانون الدويل يتم جتاهله منذ فترة بعيدة
جدا بشأن الصراع السوري ،ومن واجبنا املشترك دعم
املعايري اإلنسانية الدولية)SG/SM/18487( ”.
ثالثا ،هناك خطر جتاه أن جملس األمن ،الذي جيري
هتميشه بالفعل ،قد يفقد أي مصداقية متبقية له .هلذا السبب،
وخشية حدوث ذلك ،فإن اإلجراء الذي اختذه األعضاء غري
الدائمني يوم أمس ال يبدو حسن التوقيت فحسب ،وإمنا يبدو
حكيما أيضا .فهل االقتراح الذي قدموه أمس سيساعد على
اجياد خمرج ملا كان سيؤدي إىل تطور خطري؟ حنن نعتقد ذلك.

أود أن أثري عدة نقاط .أوال ،إن احلالة يف سوريا مستمرة،
وسوف تؤدي إىل اهنيار الدولة السورية .وال شك لدينا يف
أن اإلرهابيني سيكونون منتصرين .لقد رأينا ذلك مرات
عديدة جدا من قبلّ .
ويف ضوء حقيقة أن سبب العمل العسكري األخري يستند
ولعل ذلك دليل آخر على أن املجتمع
الدويل ال حيظى مبوقف موحد جتاه إعطاء األولوية حلل األزمة إىل استعمال أسلحة كيميائية  -بينما ال يزال يتعني حتديد
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املسؤولني عنه واختتام التحقيق بسرعة  -يبدو لنا أن األولوية املسؤولية عن استخدام أسلحة الدمار الشامل يف سوريا وما
اآلن ينبغي أن تتمثل يف توافق اآلراء على اعتماد مشروع تاله من وفيات ومعاناة بني السكان املدنيني يف سوريا.
القرار الذي اقترحه األعضاء املنتخبون ،وكذلك كما قال ممثل
وجيب دعم اإلجراءات اليت تتخذها الواليات املتحدة ملنع
مصر ،يف حتمل الواليات املتحدة واالحتاد الروسي قدرا أكرب أي نظام من ارتكاب املزيد من جرائم احلرب ،مبا يف ذلك
من املسؤولية وإجياد خمرج يف حدود االمكانات املتاحة هلما .ضد السكان املدنيني .إن أوكرانيا تعترب أن اهلجوم الصاروخي

وأخريا ،وكما قلنا قبل يومني (انظر  ،)S/PV.7915إن
التصدي يف هناية املطاف لألزمة السورية ومنع احلالة من
اخلروج عن السيطرة ال يتحققان إالّ من خالل عملية سياسية
تشمل اجلميع .لذلك ،هناك حاجة إىل اهلدوء وممارسة ضبط
النفس يغية هتدئة احلالة .ونأمل أالّ تؤدي التطورات األخرية
إىل تثبيط آفاق احلل السياسي الشامل يف سوريا من خالل
املحادثات اجلارية بني األطراف السورية يف جنيف.

الذي شنته الواليات املتحدة ضد هدف عسكري ،أال وهو
القاعدة اجلوية اليت انطلقت منها الغارة اجلوية اليت قصفت
خان شيخون بأسلحة كيميائية يف  ٤نيسان/أبريل ،يشكل ردا
مالئما ومتناسبا .فهو إشارة واضحة تفيد بأن استخدام أسلحة
الدمار الشامل لن جيري التسامح بشأنه بعد اآلن.

لقد طال انتظار األحداث اليت وقعت أمس .فلسنوات،
أصيب املجلس بالشلل يف ما يتعلق مبسائل األمن الدويل
السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :حنن اهلامة الكثرية ،مبا يف ذلك املسألة السورية .فإزاء مجيع النوايا
أيضا شعرنا بالصدمة إزاء العمل اإلرهايب الذي ارتكب يف واألهداف ،باتت هذه املسألة من الناحية العملية رهينة أحد
ستوكهومل ،ونعرب عن تضامننا مع السويد ونتقدم إليها الوفود الذي أساء استخدام مركزه بوصفه عضوا دائما ،وأخذ
بالتعازي.
ميارس النهج القائل “إ ّما طريقيت أو ال طريقة”.
أوال ،أود أن أشدد على أننا جئنا إىل هنا ليس من أجل
أ ّما اجلهود اليت بذهلا املجلس ملعاجلة األزمة السورية فقد
مناقشة الضربة اليت وجهتها الواليات املتحدة أمس ،ولكن ّ
عطلتها روسيا باستخدام حق النقض يف سبع مناسبات  -أي
ملناقشة اآلثار النامجة عن اهلجوم املروع والفتاك باألسلحة سبع مرات تعطيلية بسبب استخدام حق النقض ،والنتيجة
الكيميائية يوم الثالثاء املاضي.
ألفان من األطفال السوريني الذين لن يروا النور بأعينهم مرة
وأود أيضا أن أسترعي انتباه زمالئي إىل البيان الصادر
عن وزارة اخلارجية يف أوكرانيا الذي يشري ،يف مجلة أمور ،إىل
أن أي استخدام لألسلحة الكيميائية هو انتهاك صارخ للقانون
الدويل ويشكل جرمية حرب؛ وأنه ال بد من إخضاع مرتكيب
هذه األعمال للمساءلة؛ وأن اإلفالت من العقاب ملنتهكي
القانون الدويل إزاء استخدام األسلحة الكيميائية يؤدي إىل
ارتكاب املزيد من اجلرائم.

أخرى .لقد استُخدمت مجيع الوسائل لعرقلة إجراءات املجلس
املجدية :التشويش ،وحتويل االنتباه ،واهلجومات املضللة،
واألكاذيب املكشوفة ،وحىت التسلط .ونتيجة لذلك ،وعلى
الرغم من أفضل اجلهود اليت بذهلا أعضاء جملس األمن يف
مناسبات عديدة ،فإنه مل يتمكن من حتقيق النتائج بسبب تعنت
الوفد الروسي.

إن أوكرانيا ال تعترب مشروع القرار الذي اقترحه الوفد
والعرقلة املزمنة لعمل جملس األمن من جانب روسيا الروسي كافيا يف ظل الظروف القائمة ،أو ردا مناسبا من
غري مقبولة .فرعاة النظام السوري ومؤيدوه يتحملون أيضا املجتمع الدويل جتاه القتل اجلماعي املر ّوع للناس يف حمافظة إدلب.
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مجيع بيانات الكرملني بشأن موضوع احترام القانون الدويل
بيانات جوفاء .فأقل ما يقال إن الروس منافقون متاما .وإنين
أدعو الوفد الروسي إىل التوقف عن ازدرائه ملجلس األمن،
والتوقف عن مناداة اآلخرين بأهنم مصابون جبنون العظمة.
بدال من ذلك ،ينبغي أن ينظروا إىل أنفسهم.

وبالنظر إىل احلقائق املؤملة على أرض الواقع ،فهو يشكل بالفعل
أذى إضافيا للضرر احلاصل .وال ميكننا أن نقبل اإلشارة إىل هذه
اجلرمية باعتبارها “احلادث املزعوم باألسلحة الكيميائية” أو
“التسبب حسبما ذكر خبسائر كبرية يف األرواح” .أحقا؟ هو
“حادث”؟ “وخسارة يف األرواح حسبما ذكر”؟ أال يشاهد
الوفد الروسي شاشات التلفزة؟ أو لعلّه يريد التأكيد على أن
إن أوكرانيا ال تزال تعتقد أن التسوية النهائية للصراع
املشاهد املروعة من ذلك البلد كانت ملفقة.
السوري ال ميكن أن تتحقق إالّ من خالل حل سياسي.
عالوة على ذلك ،يوحي مشروع القرار بأن التركيز ويف ضوء التصعيد األخري ،فإن السبيل الوحيد للمضي قدما
الرئيسي لالستجابة الدولية حيال استخدام أسلحة الدمار يكمن يف إعادة تنشيط العملية السياسية ،وإعادة إحياء وقف
الشامل ضد املدنيني ،بدال من أن يكون العمل بسرعة على إطالق النار ،وااللتزام الصادق بتنفيذ انتقال سياسي حقيقي
حتديد اجلناة وتقدميهم إىل العدالة واختاذ خطوات ملنع شن استنادا لبيان جنيف  ،)S/2012/522املرفق) والقرار 2254
هجمات يف املستقبل ،ينبغي أن يقتصر على النظر يف تكوين ( .)2015لذلك ،حنث النظام السوري والداعمني له على
أفراد فريق التحقيق على أساس التوزيع اجلغرايف الواسع النطاق التفكري بإمعان قبل الشروع يف أعمال التصعيد مرة أخرى،
واملتوازن .هل هذه مسألة شديدة األمهية؟ كال :إهنا ليست وعلى اللجوء بدال من ذلك إىل تقييم الوضع تقييما صحيحا
مسألة هامة .إن هنجا كهذا يهدف إىل تأجيل التحقيقات بطريقة من شأهنا أن توفر فرصة لتحقيق السالم.
العملية .لذلك ،حنن نرى أهنا حماولة سافرة لتقويض مصداقية
إن األحداث اليت حصلت هذا األسبوع تبعث إشارة
جملس األمن.
واضحة لنا مجيعا .فاملجتمع الدويل ال ميكنه أن يتحمل وجود
عندما ال يكون مبقدور األمم املتحدة أن تتخذ إجراء ما،
فإن الفراغ الناجم عن ذلك جيري ملؤه .وكما ذكر وفد بلدي
يف هذه القاعة قبل جمرد يومني (انظر  ،)S/PV.7915ال ميكن
للمحادثات اليت ال هناية هلا أن تكون بديال عن اإلجراءات
امللموسة .وحنن نرفض أيضا تأكيد االحتاد الروسي على أن
العمل الذي قامت به الواليات املتحدة يشكل عمال عدوانيا.
إن اجلانب الروسي يفقد املناقبية العالية عندما يأيت على ذكر
مزاعم كهذه بعد غزوه جورجيا ،واحتالل القرم وحماولة
ضمها ،وعقب شن عدوان مسلح ضد بلدي يف منطقة دونباس،
حيث ال يزال قائما حىت يومنا هذا .وأصوات صواريخ غراد
الروسية اليت تطلق تباعا وتصم اآلذان ،وأصوات قذائف
املدفعية اليت ّ
تدك أراضي أوكرانيا وجتلب املوت والدمار جتعل
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جملس لألمن ال يقوم بعمله .وفشل هذه اهليئة يف االضطالع
مبهامها بطريقة موضوعية ،والدفاع عن احلق ،وكفالة املساءلة
ملنتهكي القانون الدويل ،يقوض مكانتها األخالقية .عالوة
على ذلك ،عندما جيري صرف وقت أعضاء املجلس وطاقتهم
يف حماوالت ترمي إىل حتقيق الوحدة وتوافق اآلراء من خالل
حتمل املسؤولية،
القيام أساسا حبماية مرتكيب أفظع اجلرائم من ّ
فإن مصداقيته تتعرض للتدمري.

وإنين أدعو مجيع أعضاء جملس األمن إىل أن يتذكروا بأ ّن
مهمته الرئيسية ال تكمن يف التوصل إىل توافق اآلراء بشأن أي
مسألة معينة وبأي مثن ،وإمنا يف العمل احلثيث واملسؤول حفاظا
تقصر األمم املتحدة يف
على السلم واألمن الدوليني .وعندما ّ
عملها ،فإن االنتهازيني وعدميي الضمري سيسارعون دوما إىل
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استكشاف نقاط الضعف بغية حتقيق أهدافهم السياسية أو
غريها من األهداف ،مما يؤدي إىل زيادة الطلب على توفري
االستجابة العادلة والكافية .وإذا واصلت األمم املتحدة
تقاعسها ،فإن االستجابة ستأيت عاجال أم آجال من خارج
منظومة األمم املتحدة .لذلك ،إن الذين ميارسون العرقلة ،وهم
معروفون جيدا ،ال يتعني عليهم أن يلوموا إالّ أنفسهم على
وقوع أحداث ال تتماشى مع سيناريوهاهتم املنشودة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أتلو اآلن بيانا بصفيت ممثلة
للواليات املتحدة.
إن العامل ما فتئ يشهد منذ ست سنوات احلكومة السورية
وقائدها ،بشار األسد ،ومها يروعان شعبهما .إهنما قتال مئات
آالف األشخاص وشردوا املاليني .وقد خالفا القانون الدويل،
وانتهكا العديد من قرارات األمم املتحدة .وارتكبا األعمال
اإلجرامية اليت هتز ضمري البشرية مجعاء.
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واستخدامها .إن قواتنا العسكرية دمرت املطار الذي انطلق
منه اهلجوم الكيميائي هذا األسبوع .وكان عملنا مربرا متاما.
والوصمة األخالقية لنظام األسد ال ميكن أن متر دون الرد
عليها بعد اآلن .واجلرائم اليت يرتكبها ضد اإلنسانية ال ميكن
مواجهتها بكلمات جوفاء بعد اآلن .لقد حان الوقت للقول
“كفاية” ،ولكن ليس بالقول فحسب؛ إذ حان وقت العمل.
إن على بشار األسد أالّ يستخدم األسلحة الكيميائية مرة
أخرى أبدًا على اإلطالق.
ويف حني أن النظام السوري هو املسؤول عن اهلجوم
باألسلحة الكيميائية ،فإنه ليس الطرف املذنب الوحيد
فحسب .إن احلكومة اإليرانية تتحمل مسؤولية كبرية .فهي
دعمت دكتاتور سوريا الوحشي ودافعت عنه لسنوات .وما
زالت إيران تؤدي دورا يف إراقة الدماء يف سوريا .واحلكومة
الروسية تتحمل أيضا مسؤولية كبرية .ويف كل مرة يتجاوز
األسد خط الكرامة اإلنسانية ،تقف روسيا إىل جانبه .وكنا
نأمل أن يتحرك جملس األمن قدما لكن روسيا أعلنت ،كما
فعلت سبع مرات من قبل ،أهنا سوف تستخدم حق النقض
مرة أخرى للتغطية على نظام األسد.

لقد أعرب املجتمع الدويل مرارا عن غضبه إزاء ذلك.
إن آلية التحقيق املشتركة وجدت بال أدىن شك أن النظام
السوري استخدم األسلحة الكيميائية ضد شعبه عدة مرات.
شن نظام األسد مرة أخرى هجوما كيميائيا
ويوم الثالثاءّ ،
إن من شأن زيادة املماطلة بغية التوافق مع روسيا على
على املدنيني ،فقتل رجاال ونساء وأطفاال أبرياء بأبشع طريقة.
فعل األسد ذلك ألنه اعتقد أن بإمكانه أن يفلت من العقاب .قرار خمفف أالّ تؤدي سوى إىل تعزيز األسد .وتعزيز األسد لن
وهو اعتقد أن بإمكانه أن يفلت من العقاب ألنه علم أن من يفضي إالّ إىل املزيد من جرائم القتل .وحنن لن نسمح بذلك.
ولكن هناك أكثر من ذلك :من املفترض أن تضمن روسيا
شأن روسيا أن تسانده .لقد تغيّر ذلك الليلة املاضية.
إزالة األسلحة الكيميائية من سوريا .فلنفكر يف ذلك .من
وكما حذّرت يوم األربعاء (انظر  ،)S/PV.7915عندما
املفترض أن تكون روسيا قد أزالت مجيع األسلحة الكيميائية
خيفق املجتمع الدويل باستمرار يف واجب التصرف مجاعيا،
من سوريا .ولكن الواضح أن ذلك مل حيدث ،حيث ال يزال
هناك أوقات تضطر الدول فيه إىل اختاذ إجراءات بذاهتا.
السوريون األبرياء يتعرضون للقتل هبجمات كيميائية .دعونا
واالستخدام العشوائي لألسلحة الكيميائية ضد املدنيني
نفكر يف األسباب املحتملة لتقصري روسيا.
األبرياء هو واحد من تلك األوقات .والواليات املتحدة لن
ميكن أن تكون روسيا ومبعرفة منها هي اليت تسمح
تقف مكتوفة اليدين عند استخدام األسلحة الكيميائية .ومن
مصلحة أمننا الوطين احليوية منع انتشار األسلحة الكيميائية بوجود أسلحة كيميائية يف سوريا .وميكن أن تكون روسيا
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عدوانًا مهجيًا سافرًا استهدف إحدى قواعد اجليش العريب
السوري اجلوية يف املنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ،ما
أ ّدى إىل ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من اجلرحى،
بينهم نساء وأطفال ،وإحداث أضرار مادية كبرية.

عاجزة يف جهودها عن إزالة األسلحة الكيميائية .أو ميكن أن
يكون نظام األسد خيدع الروس فيقول هلم إنه ال توجد أسلحة
كيميائية بينما يعمل على ختزينها يف قواعدهم .إن العامل ينتظر
من احلكومة الروسية أن تتصرف مبسؤولية يف سوريا .والعامل
ينتظر من احلكومة الروسية أن تعيد النظر يف حتالفها املخطئ
إن هذا العدوان الغاشم يشكل خمالفة خطرية مليثاق األمم
مع بشار األسد.
املتحدة وجلميع القوانني واألعراف الدولية .وقد حاولت
إن الواليات املتحدة لن تنتظر األسد بعد اآلن كي الواليات املتحدة تربيره حبجج واهية وذرائع مفربكة عن
يستخدم أسلحة كيميائية دون أي عواقب .لقد ولّت تلك استخدام اجليش العريب السوري للسالح الكيميائي يف خان
األيام .ولكن جيب علينا اآلن أن ننتقل إىل مرحلة جديدة شيخون دون معرفة حقيقة ما جرى وحتديد املسؤول عنه،
 السعي لتحقيق حل سياسي هلذا الصراع املروع .وحنن وهي الذريعة اليت روجت هلا التنظيمات اإلرهابية ومشغلوهانتوقع من النظام السوري وحلفائه أن ينظروا جبدية يف العملية يف واشنطن وأنقرة والرياض والدوحة وتل أبيب ولندن
السياسية لألمم املتحدة ،األمر الذي مل يفعلوه حىت اآلن .وباريس وأجهزة اإلعالم التابعة هلا.
ونتوقع من روسيا وإيران أن جتعال حليفهما عرضة للمساءلة
لقد أكدت اجلمهورية العربية السورية أن اجليش العريب
وأن ميتثل ألحكام وقف إطالق النار .ونتوقع من جملس األمن
أن يتكلم بصوت عال وبقوة عندما يعمل النظام أو حلفاؤه السوري ال ميتلك أص ً
ال أسلحة كيميائية ،وأنه مل يستخدم
على تقويض العملية السياسية وعدد ال حيصى من قراراتنا .مثل هذه األسلحة إطالقًا يف أي من عملياته ضد املجموعات
اإلرهابية املسلحة .كما أهنا تدين استخدام مثل هذه األسلحة
لقد اختذت الواليات املتحدة خطوة حمسوبة جدًا ليلة
باعتباره غري مربر حتت أي ظرف كان .ونشري يف هذا الصدد
أمس .وحنن مستعدون للقيام باملزيد ،ولكننا نأمل أال يكون
ذلك ضروريًا .لقد حان الوقت ألن توقف كل الدول املتحضرة إىل أنه بات من املعروف بأن من استخدم هذه األسلحة وقام
بتخزينها يف أحناء عديدة من سورية هي املجموعات اإلرهابية
األهوال اليت جتري يف سورية وأن تطالب ّ
حبل سياسي هلا.
املسلحة ،وذلك بتعاون أو تستّر من بعض أنظمة احلكم
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة املجلس.
يف املنطقة وخارجها ،مبا يف ذلك تركيا والسعودية وقطر
وأعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
وبعض الدول األوروبية ،اليت جتاهلت بشكل تام كل احلقائق
ال من واملعلومات املوثقة عن استخدام األسلحة الكيميائية من قبل
السيد املنذر (سورية) :بداية ،يشكر وفد بالدي ك ً
املرات يف أحناء خمتلفة من سورية.
روسيا االحتادية وبوليفيا اللتني شاركتانا يف الدعوة لعقد هذه اإلرهابيني يف العديد من ّ
أوجه سؤاالً للسيد
اجللسة الطارئة .ويف بداية بياين أريد أن ّ
نائب األمني العام الذي قال إن احلكومة السورية أمست اهلجوم
“عدوانًا” ،ولكنه مل يقل لنا ما هو توصيف هذا اهلجوم وفقًا
مليثاق األمم املتحدة؟ لقد ارتكبت الواليات املتحدة األمريكية
،عند الساعة  3/42من فجر اليوم  7نيسان/أبريل ،2017
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إن من شأن هذا العدوان توجيه رسائل خاطئة للمجموعات
اإلرهابية جتعلها تتمادى يف استخدام السالح الكيميائي مستقب ً
ال
ويف جرائمها اإلرهابية ضد املدنيني السوريني .وقد باشر تنظيما
جبهة النصرة وداعش اإلرهابيان واملجموعات اإلرهابية املرتبطة
هبما يف أعقاب هذا العدوان بشن هجمات واسعة على العديد
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من املناطق يف سورية ،ولكن اجليش العريب السوري وحلفاءه يف لإلدارة األمريكية بإرسال صواريخ مضادة للطائرات حممولة
احلرب على اإلرهاب يتصدون هلم على الرغم من املحاوالت على الكتف إىل املجموعات اإلرهابية املسلحة يف سورية.
اليائسة لدعمهم واليت يندرج العدوان األمريكي الغاشم ضمنها.
لقد حذرنا يف هذا املجلس ،منذ يومني فقط ،من أن
إن هذا العدوان املدان هو استمرار خطري لذات
االستراتيجية األمريكية اخلاطئة اليت بدأت قبل ست سنوات
بتقدمي كافة أشكال الدعم ملا تسميه الواليات املتحدة األمريكية
“معارضة مسلحة معتدلة” .إن هذه االستراتيجية تؤثر على
عملية مكافحة اإلرهاب اليت يقوم هبا اجليش العريب السوري
وشركاؤه وجيعل الواليات املتحدة األمريكية شريكًا لداعش
وجلبهة النصرة وغريمها من التنظيمات اإلرهابية اليت دأبت
منذ اليوم األول للحرب الظاملة على سورية على مهامجة نقاط
اجليش والقواعد العسكرية السورية والبىن التحتية واملدنيني.

الدول االستعمارية الثالث دائمة العضوية يف هذا املجلس قد
استعادت الشهية لتكرار تلك األكاذيب والقصص امللفقة اليت
مارستها الواليات املتحدة وبريطانيا منذ  14عامًا يف هذه
القاعة لتدمري العراق واحتالله حتت ذريعة كذبة كربى هي
أسلحة الدمار الشامل .ولعل التاريخ الدبلوماسي يعيد نفسه
اآلن يف مشهد هزيل مؤسف ،حيث حاول الوزير كولن باول
حينها تضليل األمم املتحدة والرأي العام لتربير عدوان بالده
على العراق من خالل احلديث عن معلومات ذات مصداقية
عالية .أما اليوم ،فتتمادى الواليات املتحدة يف سياستها
التضليلية لتربير عدواهنا على سورية من خالل االعتماد على
معلومات مفربكة يقدمها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة.

ّ
أذكر هذا املجلس أن الواليات املتحدة األمريكية
تقود حتالفًا مزعومًا ضد داعش ،أما اإلجنازات احلقيقية هلذا
إن هذا العدوان يثبت من جديد بالدليل القاطع ما كانت
التحالف فهي قتل املدنيني وقصف البىن التحتية يف سورية،
وهدفه احلقيقي هو حماولة إضعاف قوة اجليش العريب السوري تقوله سورية دائمًا من أن تعاقب اإلدارات األمريكية ال يغيّر من
سياساهتا العقيمة املتمثلة باستهداف الدول وإخضاع الشعوب
وحلفائه يف التصدي للمجموعات اإلرهابية.
وتندرج يف هذا اإلطار الضربة اجلوية اليت وجهتها وحماولة اهليمنة على العامل .إن الرأي العام العاملي وشعوب
طائرات هذا التحالف غري الشرعي للجيش العريب السوري العامل احلر مل يساورهم الشك يف يوم من األيام بأن إدارات
يف جبل الثردة يف مدينة دير الزور بتاريخ  17أيلول/سبتمرب وحكومات الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا املتعاقبة مل تأبه
 2016واليت هدفت حينها إىل تأمني ممر آمن لعناصر تنظيم منذ عقود طويلة ال بالدميقراطية وال باحلرية وال حبقوق اإلنسان
وال برفاه الشعوب وال بأمنها وال باستقرارها ،بل كانت تلك
داعش بني األراضي السورية والعراقية.
جمرد ذرائع خلوض احلروب واحتالل الدول وتقسيمها والسيطرة
أما عدوان اليوم فقد هدف إىل إنقاذ إرهابيي تنظيم
على ثرواهتا ومنابع الطاقة فيها ،غري أن ما يثري االمشئزاز اآلن
جبهة النصرة يف أعقاب اخلسائر الكبرية اليت تلقوها نتيجة
هو أن هذه احلكومات اليت دعمت الفكر الوهايب املتطرف
الضربات اليت وجهها اجليش العريب السوري وحلفاؤه إليهم
والعقيدة اإلرهابية منذ اليوم األول لنشوء كيان بين سعود باتت
يف املنطقة الوسطى بعد هجومهم على املدن والقرى اآلمنة يف
اليوم تدير اإلرهاب وتستثمره دون أن تأبه حبياة مجيع شعوب
تلك املنطقة .وأشري يف هذا السياق وحسب تقارير إعالمية
العامل  -حىت لو كانت شعوهبا  -بعد أن وصل اإلرهاب إىل
إىل أن الكونغرس األمريكي قد أقر منذ قليل قانونًا يسمح
عقر دارها نتيجة هذه السياسات اخلاطئة واملنافقة.
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وأؤكد لكم من على هذا املنرب أن اإلدارة األمريكية إذا للمجموعات اإلرهابية املسلحة وتوفري الغطاء السياسي هلا
كانت تعتقد وامه ًة أهنا هبذا االعتداء الغاشم قد جنحت يف كي تستمر يف ممارساهتا اإلرهابية ضد بالدي.
دعم العصابات واملنظمات اإلرهابية على األرض ،فإن رد
إن حكومة اجلمهورية العربية السورية ،وانطالقًا من
اجلمهورية العربية السورية وحلفائها هو املزيد من التصميم إمياهنا بضرورة حشد كل اجلهود ملكافحة اإلرهاب ،واحترامًا
على مواصلة الواجب الوطين يف الدفاع عن الشعب السوري منها لقواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ،تدعو
وسحق اإلرهاب أينما وجد وإعادة األمن واألمان إىل أراضي
حتمل مسؤولياته مبوجب امليثاق وإدانة هذا
هذا املجلس إىل ّ
اجلمهورية العربية السورية.
العدوان السافر وحبث سبل ضمان عدم تكراره باعتباره عم ً
ال

تدين اجلمهورية العربية السورية بأقوى العبارات إقدام يهدد األمن والسلم يف املنطقة والعامل.
الواليات املتحدة األمريكية على ارتكاب هذا العمل العدواين
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أنوه بالبيان الذي أدىل به
الذي يتناقض مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،ومع ممثل اجلمهورية العربية السورية.
دورها كعضو دائم يف جملس األمن معين باحلفاظ على السلم
طلب ممثل االحتاد الروسي الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
واألمن الدوليني ،هذا ناهيكم عن أن مثل هذه االعتداءات
السيد سافرونكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
تنذر بنشر الفوضى العارمة يف مجيع أحناء العامل وستجعل من
شريعة الغاب طريقًا للتعامل مع األزمات الدولية واإلقليمية آخذ الكلمة مرة أخرى فقط ألقول إنين أود أن أطلب من
ممثلي الواليات املتحدة والبلدان األخرى عدم توجيه اإلهانات
بدالً من احترام أحكام امليثاق ومبادئ القانون الدويل.
إىل بلدي .فليس هلم حق أخالقي على اإلطالق يف فعل بذلك.
وملن حتدث عن احترام ميثاق األمم املتحدة أتساءل :هل
فنحن أنفسنا ال نتصرف على هذا النحو.
احترم الثالثي االستعماري داخل هذا املجلس امليثاق عندما
وأود أن أقول ببساطة أن أمام السفرية هيلي ،اليت تقلدت
قتلتم ماليني األبرياء بدءًا من شرق آسيا وانتهاء بأمريكا
الالتينية؟ وللمندوب الفرنسي الذي حتدث عن االستثناءات ،منصبها لتوها هنا ،فرصة حقيقية ،بوصفها املمثلة الدائمة
أنتم الذين جيب أال تكونوا استثناء وجيب أن حتاسبوا على للواليات املتحدة والرئيسة احلالية ملجلس األمن على حد
قتل طائراتكم أكثر من  200مدين يف طوخان الكربى يف سواء ،إلعادة العمل اجلماعي ملجلس األمن إىل وضع معاىف.
ريف حلب يف متوز/يوليه  .2016وجيب أن حتاسبوا أنتم غري أن ذلك لن حيدث إن ظلت تدعي أن وجهة نظرها
وشركاؤكم يف ما يسمى بالتحالف الدويل على قتلكم أكثر الوطنية هي حقيقة مطلقة .ونود أوال كفالة أن يكون عملنا يف
من  800مدين سوري يف الفترة ما بني هناية متوز/يوليه  2016املجلس مؤسسا على االحترام املتبادل.
و  22آذار/مارس  .2017وجيب أن حتاسبوا على دعمكم
رفعت اجللسة الساعة .13/30
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