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جدول األعمال
رسالة مؤرخة  28شباط/فرباير  2014موجه إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
ألوكرانيا لدى األمم املتحدة ()S/2014/136

يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى.
وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرمسية ملجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص
باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
.Chief of the Verbatim Reporting Service, Room 506
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إىل االنسحاب السريع للقوات الروسية وعودهتا إىل قواعدها.
افتتحت اجللسة الساعة .15/35
وعرب وزير اخلارجية الفروف عن املوقف الروسي بشأن
إقرار جدول األعمال
األحداث يف التعليقات اليت أديل هبا اليوم يف جملس حقوق
أقر جدول األعمال.
اإلنسان .وذكر وزير اخلارجية الفروف أن اإلجراءات اليت
رسالة مؤرخة  28شباط/فرباير  2014موجهة إىل رئيس اختذهتا روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا هي “مسألة تتعلق بالدفاع
جملس األمن من املمثل الدائم ألوكرانيا لدى األمم املتحدة عن مواطنينا وأبناء جلدتنا وكفالة حقوق اإلنسان”.
()S/2014/136
وما برح األمني العام منخرطا بصورة وثيقة بشأن احلالة
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :مبوجب املادة  37من يف أوكرانيا .ويف آخر مكاملة هاتفية مع الرئيس بوتني يف عطلة
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل أوكرانيا إىل هناية األسبوع ،يوم  1آذار/مارس ،أبلغه األمني العام بأنه يتابع
االشتراك يف هذه اجللسة.
عن كثب التطورات اخلطرية واملتسارعة يف أوكرانيا .وأعرب
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،األمني العام عن قلقه البالغ إزاء استمرار احلالة املتوترة اليت ميكن
أدعو السيد أوسكار فرنانديث  -تارانكو ،األمني العام أن تعرض للخطر وحدة البلد وسيادته وسالمته اإلقليمية.
وكرر التأكيد على أنه من األمهية مبكان استعادة اهلدوء
املساعد للشؤون السياسية ،إىل االشتراك يف هذه اجللسة.
والشروع يف الوقف الفوري لتصعيد احلالة وطلب أن يسود
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
التفكري املتروي .وناشد األمني العام الرئيس بوتني الدخول
أعماله.
على وجه االستعجال يف حوار مباشر مع السلطات يف كييف.
أعطي الكلمة اآلن للسيد فرنانديث  -تارانكو.
وكما يعلم أعضاء املجلس ،فقد أكد األمني العام مرارا
السيد فرنانديث  -تارانكو (تكلم باإلنكليزية) :منذ على أنه من األمهية مبكان ضمان االحترام الكامل الستقالل
اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها نائب األمني العام إىل جملس أوكرانيا ووحدهتا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية واملحافظة
األمن يف  1آذار/مارس ( 2014انظر  ،)S/PV.7124فإن عليها .وشدد على أنه ينبغي لنا مجيعا ،انطالقا من روح ميثاق
احلالة يف أوكرانيا استمرت يف التطور بسرعة .ونفهم أن هناك األمم املتحدة ،التمسك مببادئ التسوية السلمية للمنازعات.
حشدا مستمرا للقوات الروسية يف القرم وأن عددا من القواعد
وبعد مشاورات جملس األمن يوم السبت ،ويف ضوء
العسكرية األوكرانية حتيط هبا القوات الروسية .وباإلضافة إىل
التطورات على أرض الواقع يف أوكرانيا ،طلب األمني العام من
ذلك ،فإن احلالة يف شرق أوكرانيا ال تزال غري مستقرة ،حيث
نائب األمني العام يان إلياسون السفر إىل أوكرانيا يوم األحد.
تفيد التقارير حبدوث مظاهرات يف بعض املدن ومبحاوالت من
أثناء وجود نائب األمني العام يف أوكرانياّ ،
سيطلع
جانب اجلماعات املحلية لالستيالء على بعض املباين الرمسية.
شخصيا على احلقائق على أرض الواقع ،وبعد ذلك سيقدم
ويوم األحد 2 ،آذار/مارس ،حث برملان أوكرانيا روسيا
إجيازا عن احلالة لألمني العام بشأن اخلطوات املقبلة اليت ميكن
على التنفيذ الفوري لبنود االتفاق املتعلق بالوجود املؤقت
أن تتخذها األمم املتحدة لتدعيم منع تصعيد احلالة .فقد وصل
ألسطول البحر األسود التابع هلا يف أراضي أوكرانيا ،ودعا
نائب األمني العام إىل كييف ،وبدأ بالفعل اجتماعاته .انضم
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اليوم روبريت سري إىل السيد إلياسون يف كييف ،وباألمس
ويف جنيف أطلع السيد سري األمني العام على نتائج مهمته
األخرية يف أوكرانيا.
خالل الـ  48ساعة املاضية ،تكلم األمني العام مع عدد
من الشخصيات الرئيسية مبن فيهم رئيس الوزراء كامريون،
والرئيس هوالند ،والرئيس بوتني ،واملمثلة السامية لالحتاد
األورويب ،أشتون ،والرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا ،السيد بوركهالتر ،وكذلك األمني العام ملنظمة
األمن والتعاون ،زانري .كما التقى اليوم يف جنيف وزير
اخلارجية الفروف .وكرر األمني العام يف مجيع هذه الدعوات
واالجتماعات ،احلاجة امللحة إىل التنسيق يف دعم أوكرانيا
مستقرة وموحدة.
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أي أزمة داخلية من خالل حوار يتم فيما بني مجيع القوى
السياسية واملجموعات العرقية والطائفية يف إطار دستوري،
ووفقا اللتزاماهتا الدولية ،مبا يف ذلك ،املسألة اهلامة جدا
املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل ،دفاعا عن حقوق اإلنسان
وحقوق األقليات الوطنية.

جيب علينا أن هنمش بصورة حامسة املتطرفني الذين يسعون
إىل السيطرة على احلالة باتباع أساليب غري مشروعة ،والعنف
واإلرهاب السافر .نعلم مجيعا من هم الذين أطلقوا عنان األزمة
يف أوكرانيا .إن بعض شركائنا الذين جيادلون بشأن اإلجراءات
القانونية الواضحة اليت اختذهتا السلطات الشرعية ،آثروا تأييد
التصرحيات املناهضة للحكومة وشجعوا املشاركني فيها على
التحرك حنو العدوان القسري باالستيالء على مباين اإلدارات
يف اخلتام ،أود أن أكرر نداء األمني العام من أجل البدء احلكومية وإضرام النريان فيها ،ومهامجة الشرطة وسرقة
فورا باحلوار وختفيف حدة التوتر .وقد أكد األمني العام أيضا املستودعات ،مستهزئني باملوظفني الرمسيني ،وشن هجمات
يف ندائه إىل زعماء العامل ،بأننا مجيعا نتقاسم املسؤولية امللحة على الكنائس .قام املتطرفون املتعصبون قوميا بقوة السالح
باجتياح وسط مدينة كييف ومدن كثرية يف غرب أوكرانيا
للمساعدة يف بذل جهد تعاوين إلجياد حل سلمي.
مرددين شعارات متطرفة معادية لروسيا ومعادية للسامية.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر السيد فرينانديث -
يف  21شباط/فرباير ،بعد ثالثة أشهر تقريبا من بداية
تارانكو على إحاطته اإلعالمية.
االضطرابات واألعمال املفرطة ،مت التوصل إىل اتفاق بني رئيس
أعطى الكلمة اآلن ألعضاء املجلس.
مجهورية أوكرانيا واملعارضة .ووقع عليه وزراء خارجية أملانيا
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :بادر وفرنسا وبولندا .ورفضت السلطات احلكومية فرض حالة
االحتاد الروسي إىل الدعوة إىل عقد جلسة جملس األمن اليوم الطوارئ .وعملت على إزالة السلطات القانونية من الشوارع.
ألن ألحداث يف البلد الشقيق املجاور لنا ،أوكرانيا ،تبعث على ومل تفعل املعارضة شيئا ،فلم تسلم أسلحتها غري املشروعة.
القلق العميق بالنسبة لنا .لقد جنمت األزمة عن االنقالب على مل تتم استعادة األحوال الطبيعية يف املباين املدنية وشوارع
الدولة الذي حدث يف كييف جراء عملية استيالء مسلح على كييف .وال يزال املتطرفون سادرون يف السيطرة املدن.
السلطة قام هبا متطرفون متشددون ،وهي أزمة ما برحت آخذة
بدالً من إنشاء حكومة الوحدة الوطنية املوعودة ،مت تشكيل
يف التدهور وتفرز هتديدات خطرية جدًا ملستقبل هذا البلد.
ما يسمى حبكومة املنتصرين .اختذ برملان أوكرانيا قرارا حيد من
يف جنيف اليوم ،تكلم بالتفصيل الفروف وزير خارجيتنا احلقوق اللغوية لألقليات؛ وصرفوا قضاة املحكمة الدستورية
عن احلالة يف أوكرانيا .وحنن مقتنعون بوجوب التغلب على وأصروا على حماكمتهم اجلرمية .وكانت هناك مطالب للحد
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من استخدام اللغة الروسية أو التجرمي على استخدامها ،وحظر
األحزاب السياسية غري املرغوب فيها ومعاقبتها وجعلها عربة
لغريها .يريد املنتصرون جين مثار انتصارهم بالدوس على
حقوق الناس وحرياهتم األساسية.

03/03/2014

بوصفي رئيس أوكرانيا املنتخب بصورة شرعية ،أود أن
أحيطكم علما بأن األحداث يف بلدي والعاصمة قد وضعت
أوكرانيا على شفا حرب أهلية .تعم الفوضى واالضطرابات
مجيع أرجاء البالد .إن حياة أبناء الشعب وأمنهم وحقوقهم،
ال سيما يف اجلنوب الشرقي ويف شبه جزيرة القرم ،معرضة
للخطر .إذ تُرتكب بصورة سافرة أعمال اإلرهاب والعنف
حتت غطاء نفوذ البلدان الغربية .ويتعرض الناس لالضطهاد
على أساس اللغة واملعتقدات السياسية .لذلك أطلب إىل
الرئيس الروسي فالدميري فالدميريوفيتش بوتني استخدام القوات
املسلحة التابعة لالحتاد الروسي لتوطيد الشرعية ،والسالم،
والقانون والنظام واالستقرار للدفاع عن شعب أوكرانيا.

كل هذه أعمال محلت على دق ناقوس اخلطر لدى
السلطات يف شرق وجنوب أوكرانيا ويف مجهورية القرم
املتمتعة باحلكم الذايت ،وهي موطن ملاليني الروس الذين
ال يرغبون يف رؤية هذه التطورات يف مناطقهم .يف ظل حالة
من التهديدات املستمرة بالعنف من جانب أشخاص متعصبني
جدا قوميا ضد أمن الروس ومجيع الشعوب الناطقة بالروسية
وحياهتم ومصاحلهم املشروعة ،مت إنشاء سرايا شعبية للدفاع
الرسالة موقعة من الرئيس يانوكوفيتش ومؤرخة  1آذار/
عن النفس .وقام هؤالء األشخاص بالفعل مبحاوالت لالستيالء
بالقوة على مباين اإلدارات احلكومية يف شبه جزيرة القرم لنقل مارس .لدي نسخة من الرسالة األصلية املوجهة من رئيس
األسلحة والذخرية إىل شبه اجلزيرة .لدينا معلومات حول أوكرانيا إىل الرئيس الروسي لكل من يرغب يف االطالع عليها.
التحضريات الستفزازات جديدة ،مبا يف ذلك استفزازات ضد
إن الذين يسعون إىل تفسري هذه احلالة بوصفها شكال من
األسطول الروسي يف البحر األسود املوجود يف أوكرانيا.
أشكال العدوان ويلوحون بشىت أنواع العقوبات واملقاطعة
يف هذه الظروف ،طلبت السلطات املنتخبة بصورة شرعية هم نفس الشركاء الذين دأبوا على تشجيع القوى السياسية
يف اجلمهورية املساعدة من رئيس روسيا الستعادة اهلدوء يف القريبة منهم بإصدار اإلنذارات النهائية ،ورفض احلوار،
شبه جزيرة القرم .هذه املساعدة مشروعة متاما مبوجب القانون وجتاهل شواغل جنوب وشرق أوكرانيا ،ويف هناية املطاف
الروسي بسبب الوضع االستثنائي يف أوكرانيا ،واخلطر الذي استقطاب املجتمع األوكراين .ندعو الدول األعضاء إىل أن
يتهدد املواطنني الروس وأبناء بلدنا ،ويتهدد أيضا األسطول تتبين هنجا مسؤوال ،وأن تطرح جانبا احلسابات اجليوسياسية،
الروسي يف البحر األسود املوجود يف أوكرانيا .لذلك ذهب وأن تقدم مصاحل الشعب األوكراين على كل شيء .ال بد من
الرئيس الروسي إىل جملس االحتاد طالبا األذن بنشر القوات الوفاء بااللتزامات اليت مت قطعها يف اتفاق  21شباط/فرباير،
املسلحة الروسية يف أراضي أوكرانيا إىل أن يتم تطبيع احلالة مبا يف ذلك إطالق عملية اإلصالح الدستوري مبشاركة كاملة
املدنية والسياسية فيها .يف  1آذار/مارس ،أيد جملس االحتاد يف أراء مجيع املناطق يف أوكرانيا وإيال االعتبار الكامل لتلك
هذا النداء الذي نأمل يف أن يتم هتميش املتطرفني .أكرر بأن اآلراء ،و ُطرحت نتائج العملية إلقرارها يف استفتاء وطين،
املسألة تتمثل يف الدفاع عن مواطنينا وأبنا بلدنا ،فضال عن فضال عن إقامة حكومة وحدة وطنية شرعية تأخذ يف احلسبان
مصاحل مجيع القوى السياسية ومناطق أوكرانيا.
الدفاع عن أهم حقوق اإلنسان ،أي احلق يف احلياة.
إن املوقف الروسي ما برح متسقا وواضحا .يف حني
كذلك أُذن يل اليوم ،بأن أقول أن رئيس روسيا تلقى
أوكرانيا بالنسبة لبعض السياسيني الغربيني جمرد ساحة للمباريات
الطلب التايل من الرئيس يانوكوفيتش:
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الرئيسية هي ما إذا كان تغيري احلكومة الذي حدث مؤخرا
يف أوكرانيا يشكل خطرا على املصاحل املشروعة لروسيا ذا
طابع ونطاق يربر تدخل روسيا عسكريا يف أوكرانيا وسيطرهتا
على املرافق العامة وإصدارها إلنذارات هنائية عسكرية لعناصر
اجليش األوكراين.

واأللعاب اجلغرافية السياسية ،بينما بالنسبة لنا فهي بلد الشقيق
تربطنا به عدة قرون من التاريخ املشترك .وروسيا هلا مصلحة
يف أن ترى أوكرانيا مستقرة وقوية تتم فيها محاية احلقوق
واملصاحل املشروعة لألوكرانيني وملواطنينا ومجيع املواطنني .يف
ظل هذه احلالة االستثنائية اليت ليست من صنعنا ،تتعرض فيها
خلطر حقيقي حياة وأمن سكان شبه جزيرة القرم وجنوب
واإلجابة هي ال بالطبع .فاجليش الروسي يف مأمن .وقد
شرقي أوكرانيا جراء األفعال غري املسؤولة واالستفزازية اليت تعهدت احلكومة اجلديدة يف كييف باحترام مجيع اتفاقاهتا
تقوم هبا العصابات والعناصر املتعصبة قوميا ،نؤكد مرة أخرى الدولية القائمة ،مبا يف ذلك تلك اليت تشمل القواعد الروسية.
أن اإلجراءات الروسية مناسبة ومشروعة متاما.
والتعبئة الروسية تأيت ردا على خطر ومهي.
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
واملسألة الثانية هي ما إذا كان سكان القرم أو األجزاء
باإلنكليزية) :بعد االستماع إىل ممثل روسيا ،قد حيسب املرء
األخرى يف شرق أوكرانيا معرضني للخطر بسبب احلكومة
أن موسكو أصبحت لتوها ذراع االستجابة السريعة ملفوضية
اجلديدة .ال يوجد أي دليل على ذلك .والعمل العسكري
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .والكثري جدا من االدعاءات
ال ميكن تربيره استنادا إىل هتديدات مل جير إطالقها وال يتم
اليت ساقها ممثل االحتاد الروسي بعد ظهر اليوم ال أساس هلا من
تنفيذها .فليس مثة دليل ،على سبيل املثال ،على مهامجة
الواقع .فلنبدأ بتقييم واضح وصريح للحقائق.
الكنائس يف شرق أوكرانيا أو على أهنا ستتعرض للهجوم.
فحقيقة األمر أن القوات العسكرية الروسية سيطرت على وهذا االدعاء ال أساس له .وليس هناك ما يدل على أن
مراكز حدودية أوكرانية .وحقيقة األمر أن روسيا استولت
السكان املنحدرين من أصل روسي معرضون للخطر .بل على
على املحطة الطرفية للعبارات يف كريش .وحقيقة األمر أن
العكس من ذلك ،فاحلكومة األوكرانية اجلديدة تعطي أولوية
السفن الروسية تتحرك يف سيفاستوبول وحوهلا .وحقيقة األمر
للمصاحلة الداخلية وللشمول السياسي.
أن القوات الروسية تعطل خدمات اهلاتف املحمول يف بعض
وقد أظهر الرئيس بالنيابة تورشينوف بوضوح معارضته
املناطق .وحقيقة األمر أن روسيا تطوق مجيع املرافق العسكرية
األوكرانية يف القرم أو أهنا استولت عليها فعليا .وحقيقة األمر ألي قيود على استخدام اللغة الروسية .وليس هنالك ما يدعو
أن الطائرات الروسية دخلت املجال اجلوي األوكراين اليوم .إىل أن يشرح أحد للحكومة اجلديدة يف أوكرانيا احلاجة
وحقيقة األمر أيضا أن الصحفيني املستقلني ما زالوا يفيدون إىل إجراء اتصاالت مفتوحة ليس مع زعماء األغلبية العرقية
بأنه ال يوجد أي دليل على وقوع أعمال عنف ضد اجلاليات الروسية يف القرم ويف غريها من األماكن فحسب ،ولكن
الروسية أو تلك املوالية لروسيا.
أيضا مع جرياهنا .وهلذا السبب ،عندما بدأت األزمة احلالية،
والعمل العسكري الروسي ليس بعثة حلماية حقوق أرسلت احلكومة الرئيس السابق هليئة أركان الدفاع إىل املنطقة
اإلنسان .إنه انتهاك للقانون الدويل ولسيادة دولة أوكرانيا يف حماولة لتهدئة الوضع .و ُمنع مبعوث ثان من دخول الربملان
املستقلة وسالمتها اإلقليمية وخرق اللتزامات روسيا مبوجب األوكراين (فريخوفنا رادا) يف القرم للمشاركة يف مناقشات.
وثيقة هلسنكي اخلتامية واللتزاماهتا أمام األمم املتحدة .واملسألة وهذا هو السبب يف أن السلطات األوكرانيا مدت يدها إىل
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روسيا مرارا وتكرارا .ويتعني على روسيا االستجابة باملثل
والشروع يف العمل بشكل مباشر مع احلكومة األوكرانية.

ورمبا تكون روسيا مستاءة من احلكومة اجلديدة اليت وافق
عليها برملان أوكرانيا باألغلبية الساحقة ،مبا يف ذلك أعضاء
حزب يانوكوفيتش نفسه .ومن حق روسيا متاما أن تتمىن لو
أن األحداث يف أوكرانيا قد سارت يف طريق مغاير ولكنها
ال متلك احلق يف التعبري عن ذلك االستياء باستخدام القوة
العسكرية أو مبحاولة إقناع املجتمع العاملي حبقائق مقلوبة.

فهناك خمرج وهو يكون من خالل إجراء روسيا حلوار مباشر
وفوري مع حكومة أوكرانيا واالنسحاب الفوري للقوات
العسكرية الروسية واستعادة السالمة اإلقليمية ألوكرانيا
والنشر العاجل ملراقبني ومراقيب حقوق إنسان ،ال من خالل
املزيد من التهديدات ومواصلة حتريف احلقائق.

وخالصة القول إنه ال يوجد ما يربر املسلك الروسي يف
كل اخلطب الرنانة اليت ختدم املصاحل الذاتية واليت استمعنا إليها
من املسؤولني الروس يف األيام القليلة املاضية .وكما قلت يف
آخر جلسة عقدناها (انظر  ،)S/PV.7124فإن أفعال روسيا أبلغ
بكثري من أقواهلا .فما حيدث اليوم ال يشكل بعثة حلماية حقوق
اإلنسان أو تدخال رضائيا .ما حيدث اليوم هو تدخل عسكري
خطري يف أوكرانيا .وهو عمل من أعمال العدوان .وجيب أن
يتوقف .وهذا خيار متاح لروسيا .فالدبلوماسية ميكن أن ختدم
مصاحل روسيا .والعامل جياهر برفض استخدام التهديدات والقوة
العسكرية وال بد من السماح لألوكرانيني بتقرير مصريهم.

وأالحظ أن روسيا أشارت ضمنا إىل حقها يف القيام
بعمل عسكري يف القرم إذا دعاها رئيس وزراء القرم إىل القيام
بذلك .وكما تعلم احلكومة الروسية جيدا ،فإنه ال يوجد أي
أساس قانوين لذلك .فاحلظر املفروض على استخدام القوة
ودعوة روسيا إىل إعادة عقارب الساعة إىل الوراء من
سيصبح عدمي اجلدوى إذا كان بوسع السلطات دون الوطنية
أن تدعو بشكل أحادي اجلانب إىل تدخل دولة جماورة أجل تنفيذ اتفاق  21شباط/فرباير تبدو جوفاء .فيانوكوفيتش
عسكريا .ومبوجب الدستور األوكراين ،فإن الربملان األوكراين هو الذي مل يلتزم بأحكام ذلك االتفاق ،حيث فر من كييف
ومن أوكرانيا يف هناية املطاف .والواليات املتحدة ترفض
وحده ميكنه املوافقة على وجود قوات أجنبية.
وإذا كنا نشعر بالقلق إزاء حقوق األقليات الناطقة رفضا قاطعا فكرة أن احلكومة اجلديدة يف أوكرانيا هي
بالروسية ،فإن الواليات املتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حكومة منتصرين .إهنا حكومة الشعب وهي حكومة تعتزم
واملجلس من أجل محايتها .وقد اقترحنا ،ونؤيد بإخالص ،قيادة البلد حنو إجراء انتخابات دميقراطية يف  25أيار/مايو
النشر الفوري ملراقبني ومالحظني دوليني من األمم املتحدة واليت ستتيح لألوكرانيني الذين يفضلون وجود قيادة خمتلفة أن
أو منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لضمان محاية األشخاص جيعلوا صوهتم مسموعا .والواليات املتحدة ستقف بقوة وفخر
الذين تعرب روسيا عن القلق بشأهنم من اإليذاء ولبيان احلقائق مع الشعب األوكراين فيما يقرر مصريه بنفسه وخيتار حكومته
على أرض الواقع للعامل .وليس من العسري تصور حل لألزمة .ويرسم مستقبله.

وستبدأ منظمة األمن والتعاون الليلة نشر مراقبني يف
أوكرانيا .وميكن أن يوفر هؤالء املراقبون التقييمات املحايدة
املطلوبة للحالة على أرض الواقع .ووجودهم أمر ضروري
بشكل عاجل يف القرم ويف املدن الرئيسية يف شرق أوكرانيا.
وتدعو الواليات املتحدة روسيا إىل ضمان عدم إعاقة وصوهلم.

السيد أرو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :كما قلت أثناء
رمبا تكون القيادة يف موسكو غري سعيدة بقرار الرئيس
السابق يانوكوفيتش الفرار من أوكرانيا واللحاق هبا .املشاورات اليت جرت يوم السبت .يسود شعور بالذهول
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عندما نرى ما حيدث يف أوكرانيا وعندما نسمع ما ذكره
زميلنا الروسي للتو .وما استمعنا إليه للتو هو يف واقع األمر
صوت املاضي .لقد كان عمري  15سنة يف آب/أغسطس
 ،1968عندما دخلت القوات السوفياتية تشيكوسلوفاكيا.
ومسعنا نفس التربيرات ونفس االدعاءات وجرى إظهار نفس
الوثائق .وكنا نأمل يف أننا سنفيق من هذه الكوابيس ببناء
أوروبا واهنيار الشيوعية .وكان األمل حيدونا يف أننا استعضنا
عن املنطق اخلطري املتمثل يف توازن القوى بالتعاون مع كفالة
احترام هوية واستقالل اجلميع.

S/PV.7125

والروسي .لذلك السبب ،ذهب إىل هناك وزير خارجية فرنسا،
جنبا إىل جنب مع زميليه األملاين والبولندي يف البدايات األوىل
لألزمة ،للتفاوض على اتفاق ،رفض االحتاد الروسي تأييده
حىت اآلن ،لكنه يستشهد به اليوم.

عندما جعلت األحداث  -هروب الرئيس والتغري الكامل
واملفاجىء يف موقف الربملان ،من املستحيل تنفيذ االتفاق،
واصلت فرنسا الدفاع عن روحه ،املتمثلة يف املصاحلة من
خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات حتت
إشراف دويل .وهذا ما يقترحه اليوم رئيس الوزراء ،الذي جيد
وجيري إعادتنا اآلن إىل عامل تسود فيه القوة على القانون ،نفسه يف وضع حرج بسبب رفض حزب املناطق االنضمام
عامل ال بد أن تسفر فيه كل أزمة عن غالب ومغلوب وحيث إىل احلكومة .وهذا ما يسعى إليه الرئيس املؤقت ،فقد رفض
تنكر الدعاية الواقع .فلنتذكر أوال احلقائق اليت ال ميكن ألي التوقيع على القانون الذي قلص بشكل متسرع ومؤسف ،من
دور اللغة الروسية.
تالعب أن خيفيها يف عصر التلفزيون واإلنترنت.

إن احلقائق واضحة .فاجليش الروسي حيتل القرم ،وهو
إقليم أوكراين ،خالفا إلرادة احلكومة األوكرانية ويف انتهاك
للقانون الدويل .ويتم االستناد إىل أسباب تشكل أكاذيب
سافرة .فال يوجد أحد يقتل اآلخر يف شوارع كييف اليوم.
وال يوجد من يهدد السكان الناطقني بالروسية يف القرم أو يف
أي مكان آخر .وهذه جمرد ذرائع ،ال ميكن حىت ملن يسوقوهنا.
ويا هلا من ذرائع فجة.
وباحتالل القرم ،تكون روسيا قد استولت على أراض
على سبيل الرهن .واهلدف واضح ،وهو ،جعل السلطات يف
كييف تشعر بالندم وإعادهتا إىل دائرة نفوذ موسكو وتذكريها
بأن سيادهتا حمدودة ،وهو ما قاله السيد برجينيف ذات يوم بعد
غزو تشيكوسلوفاكيا .وباختصار ،فإن روسيا تعيد أوروبا
 40عاما إىل الوراء .وكل شيء واضح :املمارسة الشبيهة
باخلطاب البالغي السوفيايت والوحشية والدعاية.
وفرنسا ال تريد أن تلعب هذه اللعبة السخيفة اليت ال ختدم
مصاحل أحد وال ختدم ،بالتأكيد ،مصاحل الشعبني األوكراين
1425044

متشيا مع املوقف املتعلق بالسعي إىل التوصل إىل حل
معقول حيترم مصاحل وحساسيات اجلميع ،يف إطار استقالل
أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية ،مثة ست نقاط ينبغي أن تشكل
أساسا إلهناء األزمة .وينبغي أن تقبل مجيع األطراف اليت
حتترم القانون الدويل بتلك النقاط الست البسيطة ،املتمثلة:
أوال ،يف عودة القوات املسلحة الروسية إىل قواعدها ،مع
حتقق مراقبني دوليني من ذلك؛ ثانيا ،التجميع الفوري ،ونزع
السالح ،وحل العناصر شبه العسكرية واجلماعات األخرى
اليت حتمل أسلحة غري مشروعة ومراقبتها من قبل مراقبني
دوليني؛ ثالثا ،إعادة الربملان األوكراين سن القانون املتعلق
باللغات اإلقليمية؛ رابعا ،إنشاء جملس أعلى حلماية األقليات؛
خامسا ،تنفيذ اإلصالحات الدستورية؛ سادسا وأخريا ،تنظيم
انتخابات رئاسية يف  25أيار/مايو حتت رعاية منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا .وتلك مبادئ بسيطة ينبغي أن تكون
وساطة دولية قادرة على التفاوض بشأهنا مع مجيع األطراف
املعنية .ويضطلع األمني العام ملنظمتنا ،جنبا إىل جنب مع
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االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،بدور
حموري يف هذا املجال.

إننا ال نرى على اإلطالق أي مربر لتلك اإلجراءات .فقد
مسعنا من االحتاد الروسي بأن قواته يف أوكرانيا موجودة حلماية
األقليات من املتطرفني املسلحني واملعادين للسامية .ونسمع
مطالبات بالتدخل يف شؤون الكنيسة األرثوذكسية .كما نسمع
مطالبات مئات اآلالف الالجئني .ولكن مل يقدم االحتاد الروسي
أي دليل على أي من ذلك .ومن الواضح أن املطالبات هي
مطالبات ملفقة ببساطة ،لتربير العمل العسكري الروسي.

وسيكون االحتاد الروسي وحده مسؤوال عن تلك النكسة.
وال تطلب فرنسا وشركاؤها واملجتمع الدويل سوى احترام
القانون الدويل والسيادة األوكرانية ،اللذين ينتهكمهما االحتاد
الروسي بوضوح وبوحشية.

يدعي املمثل الروسي بأن السيد يانوكوفيتش قد دعا إىل
التدخل العسكري الروسي .وحنن نتحدث عن زعيم سابق
ختلى عن منصبه وغادر عاصمته وبلده ؛ وقادت حوكمته
الفاسدة بلده إىل حافة االهنيار االقتصادي؛ وهو الذي قمع
االحتجاجات ضد حكومته ،مما أسفر عن وقوع  80حالة
وفاة ،وهو الذي ختلى حىت حزبه عنه .وفكرة أن تصرحياته
اآلن ختول أي شكل من أشكال الشرعية أمر بعيد عن
الواقعية ،ويتسق مع باقي التربيرات الومهية الروسية إلجراءاهتا.
إن احلكومة يف كييف شرعية ،ووافق عليها الربملان األوكراين
بأغلبية ساحقة.

لكن جيب أال خنطئ ،فليس من املمكن بالنسبة لإلرادة
املتعلقة بإجياد حل تفاوضي يليب متطلبات القانون الدويل،
ويصون حقوق مجيع األوكرانيني ،ويتيح حتقيق االستقرار يف
أوكرانيا دميقراطية وموحدة يف سياقها اإلقليمي ،استيعاب
انتهاكات االحتاد الروسي املستمرة للقانون الدويل .إن فرنسا
من خالل سيطرة االحتاد الروسي على جزء سيادي
تريد التعاون مع االحتاد الروسي ،الذي يربطنا به تاريخ مشترك
طويل ،ولكن ليس بأي مثن وليس مع انتهاك مبادئنا وقيمنا .من أوكرانيا بذريعة ملفقة ،فإنه قد خرق التزاماته كعضو يف
إن إنكار الواقع وازدراء القانون الدويل ونبذ أي خطاب املجتمع الدويل .فقد انتهك املادة  2من ميثاق األمم املتحدة،
حيمي السيادة الوطنية من قبيل الذي استمعنا إليه اليوم اليت حتظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة
ال يدعو للتفاؤل .ويبدو بأن االحتاد الروسي يعود إىل حقبه اإلقليمية ألية دولة أو استقالهلا السياسي .ومل يف بالتزاماته
املظلمة ،حيث يضطلع بأدوار عفا عنها الزمن يف سياقات الدولية املترتبة عليه ،باعتباره عضوا مؤسسا يف منظمة األمن
متجاوزة وعلى مسارح مفلسة .وإذا واصل إساءة قراءة أمناط والتعاون يف أوروبا ،وبصفته دولة موقعة على وثيقة هلسنكي
التفكري اجلديدة املعاصرة ،وثقته يف القوة أكثر من احلوار ،اخلتامية لعام  .1975وتراجع عن التزاماته املترتبة عليه مبوجب
فإن فرنسا سوف تستخلص بأسف لكن حبزم ،مع شركائها معاهدة  1997الثنائية بشأن الصداقة والتعاون والشراكة بني
األوروبيني ،النتائج فيما خيص عالقاهتا مع االحتاد الروسي .االحتاد الروسي وأوكرانيا ومذكرة بودابست لعام .1994

السري مارك اليل غرانت (اململكة املتحدة) (تكلم
باإلنكليزية) :إنتهى اخلداع .وأتيح للعامل مشاهدة سيطرة
القوات العسكرية الروسية على شبه جزيرة القرم ،اليت هي
جزء من األراضي اخلاضعة للسيادة األوكرانية .إن ذلك
اإلجراء ينايف الرغبات الصرحية للحكومة األوكرانية املشروعة.
ويشكل انتهاكا واضحا ال لبس فيه لسيادة أوكرانيا واستقالهلا
وسالمتها اإلقليمية ،ويشكل خرقا صارخا للقانون الدويل.
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تلك اإلجراءات باستجابة قوية وموحدة من جانب املجتمع الوقائع على أرض الواقع ،ورصد احلالة ،بل ويف الواقع ،تقدمي
الدويل .ويتعني أال يفاجأ االحتاد الروسي ،بأن مسعته السياسية أي تطمينات وضمانات ضرورية ،عرب الوسائل السلمية.
ومسعته االقتصادية قد تضررتا بالفعل .فقد اخنفضت قيمة
إننا نرحب بقرار األمني العام املتعلق بإرسال نائب األمني
الروبل ،واخنفضت سوق األوراق املالية الروسية اآلن بأكثر العام إىل كييف اليوم .وآمل أن يذهب أيضا إىل شبه جزيرة
من  10يف املائة.
القرم وشرق أوكرانيا .كما ندعو األمني العام إىل استخدام
متاما كما ندين االحتاد الروسي على تصرفاته العدائية ،مساعيه احلميدة إىل أقصى حد من أجل املساعدة على هتدئة
فإننا نثين على حكومة أوكرانيا لرفضها الرد على االستفزاز .احلالة الراهنة.
وذلك قرار حكيم .كما أننا حنث حكومة أوكرانيا على
إن الفترة ليست فتريت عامي  1968أو  .1956فقد
مواصلة العمل هبدوء وجتنب اإلجراءات أواخلطابات اليت وىل العصر الذي ميكن فيه ألي بلد قمع الدميقراطية يف دولة
من شأهنا تأجيج التوترات ،أو توفري ذريعة أخرى للمزيد من جماورة ،من خالل التدخل العسكري من خالل اختالق ذرائع
األعمال العسكرية.
ملفقة بوضوح.
إننا ندعو االحتاد الروسي إىل أن يوقف فورا مجيع
العمليات العسكرية يف شبه جزيرة القرم ،وأن ميتنع عن أي
تدخل يف أي مكان آخر يف أوكرانيا .ويتعني على االحتاد
الروسي سحب قواته إىل قواعده ،والعودة إىل مستويات قوات
متفق عليها سابقا مع حكومة أوكرانيا ،كجزء من ترتيبات
قواعد أسطول البحر األسود.

إذا كان االحتاد الروسي يشعر بقلق حقيقي فيما خيص
محاية األقليات واحلفاظ على حقوق اإلنسان للمواطنني
األوكرانيني ،فإن التدخل املسلح ليس هو األسلوب األمثل
ملعاجلة ذلك القلق .بدال من ذلك ،يتعني على االحتاد الروسي
فتح حوار مباشر مع احلكومة األوكرانية يف كييف وليس جمرد
انتقاء واختيار أفراد يرغب يف التواصل معهم .كما ينبغي أن
يستجيب لطلبات أوكرانيا واملوقعني اآلخرين على مذكرة
بودابست لعام  1994فيما خيص إجراء مشاورات ،على
النحو املحدد يف الفقرة  6من تلك املذكرة .وينبغي له املشاركة
البناءة يف النقاش الدائر يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
وغريها من املؤسسات فيما يتعلق بنشر بعثة لتقصي احلقائق
وبعثة مراقبني دوليني يف أوكرانيا .وميكن للبعثتني التحقق من
1425044

إننا على أهبة االستعداد للعمل مع أوكرانيا واالحتاد
الروسي ومجيع شركائنا الدوليني لدعم أوكرانيا مستقرة
وموحدة وشاملة ومزدهرة اقتصاديا .وحتث اململكة املتحدة
االحتاد الروسي على الوفاء بالتزاماته املترتبة عليه مبوجب
القانون الدويل ،مبا يف ذلك تلك املترتبة عليه مبوجب ميثاق
األمم املتحدة ،وإىل التصرف بأسلوب يعزز االستقرار،
بدال من زعزعة االستقرار يف املنطقة ،من خالل تأجيج
صراعات جديدة كامنة ،ودعم العمليات الدميقراطية وسيادة
القانون ،وليس ختريبها أو قمعها.
السيدة مورموكايته (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية):
إن ليتوانيا تندد تنديدا شديدا باالنتهاك الواضح من لدن
االحتاد الروسي لسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية .وتشكل
اإلجراءات العسكرية اليت نشهدها على التراب القرمي حتديا
للمبادىء األساسية للقانون الدويل ،ووثيقة هلسنكي اخلتامية،
ومذكرة بودابيست لعام  ،1994ومعاهدة الصداقة والتعاون
بني روسيا وأوكرانيا لعام  ،1997واإلطار القانوين املنظم
لوجود أسطول البحر األسود الروسي يف القرم .وهذا االنتهاك
الصارخ مليثاق األمم املتحدة ال مكان له يف القرن احلادي
9/26

S/PV.7125

كوأل مئادلا لثمملا نم نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهجوم ةلاسر

03/03/2014

ومرة أخرى ،نشدد على عدم مقبولية التهديد باستخدام
القوة أو استخدامها يف العالقات الدولية .وحنث املجتمع
الدويل على الوقوف وقفة رجل واحد دعما لسيادة أوكرانيا
واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية .واجلهود الرامية إىل زعزعة
استقرار احلالة والتحريض على األعمال املتطرفة واالنفصال
يف القرم ويف أماكن أخرى يف أوكرانيا تنطوي على قدر كبري
من اخلطورة.

والعشرين ،وهو يذكر الكثريمن أبناء هذا اجلزء لدينا من
العامل بذكريات الصفحات السوداء للقرن العشرين .وهو
هتديد للسالم واألمن واالستقرار على الصعيد الدويل ،وجيب
نعته كذلك .وال شيء ،بل ما من حدث من األحداث ،يف
أوكرانيا يستحق غزوا عسكريا كالذي نشهده من اجلانب
الروسي .وجيب احترام إرادة الشعب األوكراين اتباع سبيل
التحوالت الدميوقراطية وإعادة بناء سيادة القانون يف البلد.
وندعو االحتاد الروسي إىل سحب قواته وإٍرجاعها إىل قواعدها
ونشيد بضبط لنفس الذي أبدته احلكومة اجلديدة يف
الدائمة ،واالمتناع عن أي تدخل آخر يف أوكرانيا.
أوكرانيا وبعزمها على عدم االستسالم لالستفزاز.
وأود أن أشدد على أن املجتمع الدويل لديه جمموعة
ونؤيد جهود األمني العام لزنع فتيل األزمة ،مرحبني
واسعة من األدوات اليت ميكن ،بل جيب ،استخدامها لتسوية باقتراحاته ،كما قلت سابقا ،إلرسال بعثات للرصد .وسنرحب
اخلالفات القائمة وتفادي تصعيد احلالة باحلوار السياسي بأي هيئات أو بعثات أخرى قد تساعد على التخفيف من حدة
واملشاورات السياسية ،ال سيما وأن مجيع املنظمات اإلقليمية احلالة .وحنث االحتاد الروسي على االستجابة هلذه اجلهود
والدولية الرئيسية  -األمم املتحدة ،ومنظمة األمن والتعاون يف واغتنام الفرصة قبل فوات األوان.
أوروبا ،وجملس أوروبا ،وغريها  -تقترح وساطتها ومساعيها
السيد غاسانا (رواندا) (تكلم بالفرنسية) :إن احلالة يف
احلميدة لتحقيق ذلك اهلدف .ووجود نائب األمني العام
أوكرانيا ،وال سيما يف القرم ،تثري االنزعاج وقد تشكل هتديدا
إلياسون وممثلي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عني املكان
للسلم واألمن الدوليني .ونشدد على ضرورة أن تقوم مجيع
دليل واضح على ذلك.
األطراف الفاعلة على الصعيد الدويل باحترام ميثاق األمم
ونرحب باقتراح منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إرسال املتحدة وتسوية نزاعاهتا وفقا لالتفاقات القائمة ،الثنائية
بعثة رصد إىل القرم ومناطق أخرى يف أوكرانيا .وحنث االحتاد واملتعددة األطراف .وبالتايل ،فإننا حنث مجيع األطراف
الروسي على االستجابة.
وأصحاب املصلحة يف األزمة األوكرانية على ممارسة أقصى
وعلى ضوء اجلهود الدولية ،ال ميكن لروسيا املضي قدر من ضبط النفس بغية تفادي تصعيد التوترات .كما ندعو
قدما فيما يتعلق بالغزو العسكري ،وأن أوكرانيا اقترحت إىل إجراء حوار سياسي جامع يعترف بتنوع املجتمع األوكراين
مرارا وتكرارا إجراء مشاورات مع النظراء الروسيني .ويكفل محاية األقليات العرقية ،مبا يف ذلك اجلالية الروسية.
وآليات التشاور تنص عليها أيضا مذكرة بودابيست ،وجيب
وبالنظر إىل احلالة الراهنة ،فإننا نعتقد أكثر من أي وقت
استخدامها لتفادي تصعيد احلالة .ومجيع هذه اخليارات ينبغي مضى أن األمم املتحدة تقوم بدور حاسم .ونرحب بزيارة
استخدامها بقدر كبري من االستعجال ،مبا يف ذلك االتصاالت نائب ألمني العام ،يان إلياسون ،إىل كييف ،يف إطار جهد
الثنائية ،بغية االبتعاد عن شفا احلرب.
إلجياد حل دبلوماسي وسياسي لألزمة األوكرانية .كما نرحب
مببادرات جمموعة من العواصم ،مبا يف ذلك الزيارتان اللتان
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يقوم هبما اليوم وزيرا اخلارجية يف الواليات املتحدة واململكة القوة يف إقليمها أو يف أي جزء منه ،أو احتالل أي جزء من
املتحدة إىل كييف ،فضال عن جهود رئيس االحتاد السويسري أراضيها ،مبا فيها منطقة القرم.
بصفته الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بغية
ويدعو األردن مجيع الدول ذات العالقة إىل احترام بنود
عقد اجتماع ملجموعة االتصال املعنية بأوكرانيا.
اتفاقياهتا ومعاهداهتا مع أوكرانيا .ويف هذا الصدد ،نؤكد

لكننا نعتقد ،بالنظر إىل تعقيد وهشاشة احلالة يف عني
املكان ،أنه ال بد من التنسيق بني هذه اجلهود الدولية كافة.
وبالتايل ،فإننا نكرر االقتراح الذي قدمناه يوم السبت خالل
املشاورات السرية ،إلنشاء جمموعة رباعية معنية بأوكرانيا،
يعقدها األمني العام وتتألف من األمم املتحدة ،واالحتاد
األورويب ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،واالحتاد
الروسي .ونعتقد أن احلل الدائم لألزمة لن يتحقق إال ببذل
جهود منسقة ومتناغمة تروم كفالة احترام وحدة أوكرانيا
وسالمتها اإلقليمية وسيادهتان ويف ذات الوقت ،تراعي مصاحل
االحتاد الروسي يف أوكرانيا.

على ضرورة االلتزام مبذكرة تفاهم بودابيست لعام ،1994
ومعاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بني أوكرانيا واالحتاد
الروسي لعام  .1997وال بد لروسيا وأوكرانيا من البدء حبوار
جاد وفعال إلهناء األزمة بينهما ،مبا يؤدي إىل عودة منطقة
القرم إىل السيطرة األوكرانية بأسرع وقت ممكن.

وجنعو أوكرانيا إىل اختاذ خطوات عاجلة ملعاجلة أسباب
التوتو على الصعيدين الداخلي واخلارجي ،والعمل على احترام
حقوق اإلنسان ،وخباصة حقوق األقليات ،والتراجع عن أي
إجراءات تنتقص من هذه احلقوق مت اختاذها .إال أننا أيضا
نؤكد على ضرورة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا،
وإذ العامل حيتفل بالذكرى السنوية املائة للحرب الكربى ،حبيث تقرر أوكرانيا مستقبلها ومصريها السياسي بنفسها.
أود أن أختتم كلميت باإلعراب عن األمل يف أن تكون مجيع
ال بد ملجلس األمن أن يتحمل مسؤولياته نتيجة
األطراف الفاعلة الدولية قد استفادت من دروس تلك احلرب الوضع الراهن يف أوكرانيا .كما نؤيد جهود الوساطة اليت
وعواقبها على القارة األوروبية .وعلى الرغم من أن رواندا يقوم هبا األمني العام لألمم املتحدة ،والسيد روربت سريي،
بعيدة جغرافيا عن أوكرانيا ،فإننا خنشى من أن التوتر احلايل ،واتصاالهتما مع خمتلف األطراف هبذا اخلصوص .ونرغب يف
إذا مل يعاجل بصورة جيدة ،قد يعيد الكوكب قاطبة إىل احلصول على مزيد من التوضيحات من الدول ذات العالقة
احلقبة املظلمة من التاريخ ،اليت ستفاقم جراء ازدياد القدرات حول الوضع على األرض ،وخباصة يف منطقة القرم ،ومبا يساعد
العسكرية والنووية لقوى العامل.
املجلس على التعامل مع الوضع القائم .وننوه هنا بضرورة قيام
األمري زيد (األردن) :يعرب األردن عن قلقه الشديد بشأن
تطورات األوضاع يف أوكرانيا ،وخباصة يف منطقة القرم.
وندعو مجيع األطراف إىل التهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد
من أي طرف باختاذ إجراءات عسكرية أو التهديد هبا.
يؤكد األردن على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا
وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي ،وعلى حرمة استخدام

1425044

املجلس بالتحقيق يف مسألة األزمة يف منطقة القرم ،والنظر يف
آليات الوساطة وحل الزناع ،اليت ميك اللجوء إليها يف ضوء
املعلومات الواردة ،وتقييم ملجلس ملسألة وقوع عدوان على
األراضي األوكرانية .ويف هذا الصدد نشري إىل قرار اجلمعية
العامة ( 3314د )29-الذي يعترب استخدام القوات املسلحة
لدولة ما داخل أراضي دولة أخرى ،ومبا خيرج عن إطار أي
اتفاق بينهما ،عم ً
ال من أعمال العدوان .وكذلك األمر بالنسبة
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إلرسال جمموعات مسلحة غري نظامية لتقوم بأعمال عسكرية
يف دولة أخرى .كما نرحب باجلهود املبذولة واليت ستبذل
يف إطار منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للتعامل مع األزمة
وتشكيل جمموعة اتصال من قبل رئاسة املنظمة وجلنة لتقصي
احلقائق .وندعو ألن تقوم األمم املتحدة واملنظمة بتنسيق
جهودمها يف سبيل إزالة أسباب التوتر وإجياد حل سلمي حيافظ
على سالمة أراضي أوكرانيا ويعيد االستقرار واهلدوء إليها.
السيد ليو جياي (الصني) (تكلم بالصينية) :يساور الصني
عميق القلق إزاء احلالة الراهنة يف أوكرانيا .وندين ما شهده
ذلك البلد مؤخرًا من أعمال تطرف وعنف .وحنث مجيع
األطراف يف أوكرانيا على حل خالفاهتا الداخلية سلميًا يف
إطار القانون ،والعمل بإخالص على محاية احلقوق واملصاحل
املشروعة جلميع فئات الشعب يف أوكرانيا مبا يعيد األمور إىل
وضعها الطبيعي يف البلد يف أقرب وقت ممكن.
وال تفتأ الصني تساند مبدأي عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية ألي بلد من البلدان ،واحترام استقالل أوكرانيا
وسيادهتا وسالمة أراضيها.

03/03/2014

واضحة .ومنذ أن اجتمع املجلس يوم السبت املاضي
(أنظر  ،)S/PV.7124اشتدت كثافة النشاط العسكري الروسي
بشكل خطري يف القرم ،ومثة أخبار عن نشر املزيد من القوات
الروسية على احلدود الشرقية واجلنوبية ألوكرانيا ،وعن انتهاك
املقاتالت الروسية للمجال اجلوي األوكراين ،وقيام السفن
احلربية الروسية بإغالق خليج سيفاستوبول يف القرم.
ويساورنا القلق الشديد إزاء تصاعد النشاط العسكري
الروسي .فتلك األعمال ،إىل جانب قرار الربملان الروسي
اإلذ َن باستخدام القوة يف أوكرانيا ،أمر غري مقبول البتة.
فاألعمال اليت تقوم هبا روسيا تعرقل حق الشعب األوكراين
يف اختيار مستقبله ،كما تتعارض مع القانون الدويل .فهي
ٍ
اتفاقات روسيا
تنتهك ميثاق األمم املتحدة .كما تنتهك
نفسها طرف فيها ،مثل مذكرة تفاهم بودابست لعام 1994؛
ووثيقة هلنسكي اخلتامية لعام 1975؛ واملعاهدة الثنائية
للصداقة والتعاون والشراكة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا لعام
 .1997فتلك االتفاقات تنص على التزام حمدد باحترام سالمة
أراضي أوكرانيا ،فض ً
ال عن االلتزام بعدم التدخل واالمتناع
عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

إن مثة أسبابًا جعلت األحداث يف أوكرانيا تسري على
النحو الذي تسري عليه اليوم .وستتابع الصني عن كثب
لقد حثت احلكومة األسترالية ،جنبًا إىل جنب مع
التطورات على األرض ،وتدعو األطراف مجيعًا إىل إجياد حل املجتمع الدويل الذي تكلم بصوت جهري وموحد ،روسيا
سياسي عرب احلوار واملفاوضات على أساس احترام القانون
على التراجع ،وسحب قواهتا ،واالمتثال اللتزاماهتا القانونية
الدويل ،ومبادئ العالقات الدولية وصون السلم واالستقرار
الدولية ،واختاذ خطوات فورية للحد من التوترات .جيب على
اإلقليميني.
روسيا أن تدخل يف حوار مباشر مع أوكرانيا وفقًا للمادة 7
السيد كوينالن (أستراليا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر من معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة اليت تربطها بأوكرانيا.
األمني العام املساعد فرنانديث  -تريانكو على اإلحاطة
يف إطار املجلس ،دعت أستراليا من ذي قبل روسيا إىل
اإلعالمية اليت قدمها بعد ظهر هذا اليوم ،ونرحب مبشاركة
احترام وحدة أوكرانيا وسيادهتا وسالمة أراضيها ،ونكرر تلك
السفري سريغييف يف هذه اجللسة.
الدعوة اليوم هنا .كما جندد الدعوة اليت وجهناها من قبل ليس
من الواضح أن احلالة يف أوكرانيا ما انفكت تتفاقم .فقط لتفادي االستفزاز ،بل الختاذ خطوات إجيابية لزنع فتيل
فالتوترات يف ازدياد ،وباتت احتماالت املواجهة العسكرية األزمة .ونثين على ما دأبت عليه أوكرانيا من ضبط النفس يف
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مواجهة االستفزاز املستمر والبالغ اخلطورة .ونؤيد اجلهود اليت يف أوكرانيا ،اليت ال بد من حلها بصورة عاجلة .وندعو إىل
تبذهلا احلكومة األوكرانية اجلديدة للتعامل مع األزمة وحتقيق توخي أقصى قدر من ضبط النفس واالعتدال.
استقرار األوضاع يف البلد.
نود أن نؤكد مرة أخر ،مثلما فعلنا يف السابق ،على

ما رأيناه حىت اآلن من جهد سياسي دويل كان ضروريًا
وجيب بالطبع أن يستمر ويزداد .وهو يؤشر على مستوى
القلق إزاء األعمال اليت تقوم هبا روسيا ومدى عزم املجتمع
الدويل على وضع حد لتفاقم األزمة .جيب على املجتمع الدويل
واملجلس دعم اجلهود الرامية إىل وقف التصعيد .ويعين ذلك
استكشاف وتعزيز فرص الوساطة واحلوار كافة.

ضرورة احترام سيادة أوكرانيا واستقالهلا وسالمة أراضيها
وفقًا ألحكام ميثاق األمم املتحدة .عالوة على ذلك ،جيب
على األطراف املعنية أن حتجم عن القيام بأعمال تنتهك ميثاق
األمم املتحدة والقانون الدويل ،خاصة استخدام القوة أو
التهديد باستخدامها.

مذكرة تفاهم بوداسبت واضحة .إهنا متثل التزامًا باحترام
سوف تؤيد أستراليا أيضًا بقوة نشر بعثة رصد كاملة يف استقالل أوكرانيا وسيادهتا وحدودها احلالية ،وباالمتناع عن
أوكرانيا ،وحنن ممتنون ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا على استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سالمة أراضي
ما تقوم به من النظر يف تلك اإلمكانية .سوف يكون ذلك أوكرانيا واستقالهلا السياسي .ال بد من االمتثال لتلك الواجبات.
أفضل وسيلة لالستجابة للمخاوف اليت أعربت عنها روسيا،
على املجتمع الدويل أن يستمر يف توفري الدعم من أجل
وحنض روسيا على النظر يف ذلك .ونرحب مبا ورد من أخبار التوصل إىل حل سلمي لألزمة .يف هذا السياق ،نؤيد اجلهود
عن أن املنظمة ستبدأ مبدئيًا بنشر بعض املراقبني الليلة.
اليت تدعم الوساطة الدولية واآلليات األخرى ،مبا يف ذلك تلك

ونرحب باهتمام األمني العام ،وبالزيارة اليت قام هبا نائب
األمني العام إلياسون إىل أوكرانيا .وحنث مجيع األطراف على
التعاون مع نائب األمني العام يف سعيه لتعزيز احلوار والتعاون،
ووقوفه بنفسه على احلقائق على أرض الواقع .وال بد من
متكينه من الوصول إىل أحناء أوكرانيا كافة.

اليت ميكن أن تستخدمها املنظمات اإلقليمية للمساعدة يف حل
َ
إرسال
األزمة .ونرحب بقرار منظمة األمن والتعاون يف أوربا
مراقبني إىل اجلزء الشرقي من أوكرانيا .وتؤيد شيلي جهود
األمني العام ،ونرحب على وجه اخلصوص بالبعثة اليت توىل
قيادهتا نائب األمني العام ،السيد يان إلياسون ،املوجود يف هذه
اللحظة يف كييف.

وختاما لبياين ،فإن من الواضح أنه ينبغي تسوية احلالة
وحنض أيضا االحتاد الروسي على النظر يف إجراء
بالوسائل السلمية .ما ِمن خيار آخر .وكما قال رئيس الوزراء
األسترايل أبوت يف الربملان األسترايل البارحة فإنه ال مكان يف مشاورات يف إطار معاهدة الصداقة والتعاون من أجل إجياد
عاملنا للعدوان غري املربر .جيب على روسيا أن تتراجع عن حل لألزمة الراهنة.
موقفها وأن تسحب قواهتا من أوكرانيا وفقًا لواجباهتا ،وينبغي
أود أن اختتم كلميت بالتأكيد على حقيقة مفادها أن األمر
أن يتسىن للشعب األوكراين أن حيدد مستقبله بنفسه.
يعود إىل شعب أوكرانيا لتقرير مصريه بنفسه يف عملية شاملة
السيد إراسوريس (شيلي) (تكلم باإلنكليزية) :نود أن تكفل سيادة القانون وحقوق اإلنسان ،واحلريات األساسية
نعرب عن عميق قلقنا إزاء التصعيد اخلطري الذي تشهده األزمة واحترام حقوق األقليات.
1425044
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السيدة بريسيفال (األرجنتني) (تكلمت باإلسبانية) :أود
أيضا أن أشكر السيد أوسكار فرينانديث  -تارانكو على
إحاطته اإلعالمي .نود من خالله أن نعرب عن تقديرنا لألمني
العام وغريه من موظفي األمم املتحدة على جهودهم الرامية
إىل تشجيع التوصل إىل حل تفاوضي للحالة.
تتابع األرجنتني بقلق بالغ التطورات السياسية األخرية يف
أوكرانيا ،خاصة يف مجهورية القرم اليت تتمتع باحلكم الذايت.
وتؤكد األرجنتني من جديد مسؤولية جملس األمن عن ضمان
صون السلم واألمن الدوليني يف إطار املبادئ املتجسدة يف
ميثاق األمم املتحدة .ويف ذلك السياقٍ ،
نذكر بااللتزام اخلاص
بوجوب أن تعمل مجيع الدول على تسوية منازعاهتا الدولية
بطريقة سلمية حىت ال تعرض للخطر السلم واألمن الدوليني،
وذلك وفقا ألحكام املادة  33من الفصل السادس من امليثاق،
وأن حتترم املبادئ الواردة يف املادة الثانية من الفصل األول منه،
وأن تسلم بالدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه املنظمات اإلقليمية
ذات الصلة كما نص على ذلك الفصل الثامن من امليثاق.

03/03/2014

إن األرجنتني مقتنعة باحلاجة إىل العمل من أجل أوكرانيا
موحدة ،واحترام مبادئ القانون الدويل ،وباالقتران مع
االحترام الكامل وغري املشروط حلقوق اإلنسان ،وهو السبيل
الوحيد الذي ميكن أن جيد فيه أبناء الشعب األوكراين وسيلة
دميقراطية للخروج من األزمة اليت تلم حاليا ببلدهم .وجيب
على املجتمع الدويل أن يركز جهوده على دعم هذه عملية من
أجل التعاون والتوصل إىل اتفاقات سياسية تضع حدا لألزمة
الراهنة اليت تواجهها أوكرانيا.
السيدة أوغوو (نيجرييا) (تكلمت باإلنكليزية) :إن ما بدأ
قبل ثالثة أشهر على شكل احتجاج سياسي ما انفك يتزايد حىت
أخذ اليوم بعدا أفضل ما ميكن وصفه حبالة حمفوفة باملخاطر.
حنض مجيع األطراف املعنية على االلتزام بأحكام ميثاق األمم
املتحدة ،ال سيما املادة الثانية منه اليت تدعو مجيع الدول األعضاء
يف األمم املتحدة إىل تسوية منازعاهتا بالوسائل السلمية واالمتناع
عن استخدام القوة ضد السالمة اإلقليمية ألية دولة.
إن احلالة الراهنة يف أوكرانيا ،وخباصة يف شبه جزيرة القرم،
متثل هتديدا واضحا وقويا للسلم واألمن الدوليني ،لذلك نود أن
نرى على جناح السرعة إهناء التوترات والنربة العدائية .جيب
على األطراف املعنية أن تعتنق احلوار كوسيلة حلل األزمة وتيسري
عودة احلياة الطبيعية بسرعة إىل أوكرانيا .الوساطة هي الشرط
لتحقيق ذلك ،كما ذكر متكلمون سابقون .لذلك ندعو املجتمع
الدويل ،وال سيما الذين ميكنهم التأثري تأثريا بناء على األطراف
املعنية ،إىل تكثيف اجلهود من أجل الوساطة حلل األزمة .إننا
نؤمن إميانا راسخا بأن استخدام األدوات الدبلوماسية الوقائية يف
هذا الوقت ميثل أسرع وأجنع خيار لتحقيق حل سلمي.

نردد النداء الذي وجهه األمني العام جلميع األطراف املعنية
لالمتناع عن األعمال أو البيانات اليت قد تلهب نريان التوترات،
والشروع يف حوار بناء عن طريق الوسائل السلمية إلجياد
خمرج من األزمة احلالية .يتعني على مجيع األطراف السياسية
وشركائها الدوليني مضاعفة جهودها من أجل إجياد حلول
من خالل حوار شامل تشارك فيه مجيع القطاعات االجتماعية
والسياسية من خمتلف املناطق .ونعتقد أنه ال بد للسلطات
املسؤولة اليت تقوم بدور طليعي يف الفترة االنتقالية من أن حتظى
بدعم ومشاركة من جانب مجيع القوى السياسية .ونشدد
على انه لدى الدول مسؤولية أساسية ال ميكن التنصل منها
نريد أن نكرر دعوتنا إىل مجيع األطراف املعنية االلتزام
تتمثل يف االلتزام حبماية سكاهنا ،مبن فيهم مجيع األقليات اإلثنية بأحكام مذكرة بودابست لعام  1994بشأن الضمانات
واللغوية .لذلك من الضروري جتنب أي عمل ميكن أن يتسبب األمنية اليت تكفل سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها .ونالحظ
يف االستقطاب والكالم عن املواجهة وزيادة حدة التوترات .أن أحكام املذكرة تنص على قيام األطراف املوقعة بالتشاور
14/26

1425044

03/03/2014

كوأل مئادلا لثمملا نم نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهجوم ةلاسر

S/PV.7125

عندما تنشأ حالة تثري تساؤالت تتعلق بااللتزامات اليت تعهدت أن أي نزاع ينشب بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة
هبا يف الوثيقة .هذه احلكم من أحكام املذكرة يصبح اآلن أكثر ينبغي حسمه بالوسائل السلمية يف إطار ميثاق األمم املتحدة،
أمهية ،ويف الواقع ميثل فرصة للتوصل إىل حل سلمي لألزمة ووفقا ملبادئ السيادة ،وعدم استخدام القوة وتسوية املنازعات
بالوسائل السلمية.
احلالية.
لقد تشجعنا لظهور دالئل على قيام حكومة أوكرانيا
باختاذ خطوات واسعة لضمان مزيد من الشمولية السياسية يف
إدارة شؤون البالد .ونعتقد أن تلك طريقة حصيفة ملعاجلة أحد
األسباب اجلذرية للزناع وضمان إحالل السالم واالستقرار يف
وقت مبكر.

بالنظر إىل تدهور احلالة يف أوكرانيا ،تكرر تشاد نداءها
لضبط النفس والتحلي باهلدوء ،وتدعو املجتمع الدويل إىل
القيام جبهود الوساطة من أجل الشروع يف حوار بني األطراف
يف هذا الصدد ،تؤيد تشاد مجيع جهود الوساطة اليت يبذهلا
املجتمع الدويل يف سعيه إىل اجلمع بني األطراف املعنية
لتسوية خالفاهتا مبا يتماشى مع ميثاق األمم املتحدة واحترام
االلتزامات مبوجب خمتلف االتفاقات.

السيدة بايك جي  -ياه (مجهورية كوريا) (تكلمت
باإلنكليزية) :تشعر مجهورية كوريا بالقلق الشديد إزاء الوضع
يف أوكرانيا ،وخباصة تصاعد التوترات يف منطقة القرم .ونظرا
للوضع املتوتر ،نناشد مجيع األطراف ممارسة أقصى درجات
ضبط النفس وجتاوز األزمة من خالل احلوار .من احليوي
االحترام الكامل لوحدة أوكرانيا واستقالهلا وسيادهتا وسالمة
أراضيها ،وفقا مليثاق األمم املتحدة .تأمل مجهورية كوريا يف
تسوية احلالة يف أوكرانيا بطريقة سلمية .ويف هذا السياق ،نؤيد
جهود الوساطة اليت يقوم هبا املجتمع الدويل ،وال سيما اجلهود
اليت يبذهلا األمني العام لألمم املتحدة .نأمل يف أن تساعد زيارة
نائب األمني العام إىل أوكرانيا يف استكشاف مجيع الردود
املمكنة على احلالة.

تشعر لكسمربغ ببالغ القلق إزاء التطورات األخرية يف
أوكرانيا ،وال سيما يف القرم .وموقفنا ُمبني يف االستنتاجات
اليت اعتمدها جملس الشؤون اخلارجية التابع لالحتاد األورويب
اليوم للتو خالل اجتماع ُعقد على وجه السرعة .فنحن ندين
بشدة انتهاك القوات املسلحة الروسية لسيادة أوكرانيا وسالمتها
اإلقليمية والقرار الذي اختذه جملس االحتاد الروسي يوم السبت
املاضي باإليذان بنشر القوات املسلحة الروسية يف إقليم أوكرانيا.

إن نداء األمني العام من أجل هتدئة احلالة ما برح هاما يف
ظل الظروف احلالية ،وحنض مجيع األطراف املعنية على الكف
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :أديل اآلن ببيان بصفيت ممثلة
عن أي عمل استفزازي ميكن أن يتسبب اآلن ويف املستقبل
لكسمربغ.
مبعاناة إنسانية ال لزوم هلا.

وتشكل هذه األعمال انتهاكا صارخا مليثاق األمم
املتحدة ووثيقة هلسنكي اخلتامية .وأود أن أكرر نداء االحتاد
األورويب إىل روسيا لكي تسحب قواهتا املسلحة دون تأخري
من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاق املربم يف  28أيار/
مايو  1997بني روسيا وأوكرانيا بشأن مركز أسطول البحر
السيد شريف (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :تشعر تشاد األسود الروسي على أراضي أوكرانيا وشروط وجوده هناك.
بقلق بالغ إزاء املنحى اخلطري الذي تتخذه احلالة يف أوكرانيا
واألزمة جيب أن تُحل بالطرق السلمية .وتتمثل خطوة
على الرغم من النداءات العديدة املوجهة من املجتمع الدويل أوىل حامسة يف قبول روسيا عرض أوكرانيا إجراء مشاورات
لوقف التصعيد والتحلي اهلدوء وروح احلوار .تعتقد تشاد
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دون تأخري ،على النحو املنصوص عليه يف مذكرة الضمانات تستفيد من خربات املجلس األورويب ومنظمة األمن والتعاون،
األمنية املتعلقة بانضمام أوكرانيا إىل معاهدة عدم انتشار ال سيما يف ما يتعلق حبماية حقوق األقليات.
األسلحة النووية ،واليت وقعت عليها أوكرانيا وروسيا واململكة
ويف اخلتام ،نرحب بضبط النفس الذي أبدته السلطات
املتحدة والواليات املتحدة يف  5كانون األول/ديسمرب األوكرانية يف مواجهة األزمة ،وال سيما يف القرم .ومن
 ،1994ومبوجب معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة املوقعة الضروري أن حتترم مجيع األطراف وحدة أوكرانيا وسالمتها
بني روسيا وأوكرانيا يف  31أيار/مايو .1997
اإلقليمية واستقالهلا وسيادهتا.
ونود أن نعتقد أن ما زال بوسعنا تفادي أسوأ
السيناريوهات .ولألسف ،فإن لكسمربغ ،حبكم تارخيها ،يف
وضع يؤهلها لفهم التهديدات اليت يشكلها التصعيد العسكري
للسالم واألمن يف أوكرانيا واملنطقة .ولذلك ،جيب أن نبذل
قصارى جهدنا للشروع يف هتدئة الوضع من خالل اختاذ
إجراءات حمددة .وحنن نؤيد حبزم اجلهود املبذولة حاليا يف إطار
األمم املتحدة ،وخاصة دور املساعي احلميدة الذي يضطلع
به األمني العام بان كي  -مون الذي اختذ قرارا بإيفاد نائب
األمني العام إىل أوكرانيا.
فمبادئ األمم املتحدة وعلة وجود األمم املتحدة ذاهتا
على املحك .وندعو املجتمع الدويل بأسره إىل دعم اجلهود اليت
تبذهلا األمم املتحدة ،جنبا إىل جنب مع جهود منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا واملجلس األورويب واالحتاد األورويب ،من
أجل التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة مع األطراف املعنية.
ونرحب باألعمال التحضريية اجلارية بغية إنشاء بعثة مراقبني
تابعة ملنظمة األمن والتعاون إلجراء تقييم نزيه للحالة على
أرض الواقع.
ويتطلب إجياد حل سياسي دائم أيضا لألزمة األوكرانية
إجراء حوار سياسي شامل للجميع ،يراعي تنوع املجتمع
األوكراين وتطلعات مجيع األوكرانيني وضرورة احترام
حقوق مجيع األوكرانيني .ولكسمربغ تؤيد احلكومة والربملان
اجلديدين يف أوكرانيا اللذين اختذا خطوات لتشجيع ذلك احلوار
السياسي الشامل للجميع .ونشجع السلطات األوكرانية أن
16/26

أستأنف مهامي بصفيت رئيسة املجلس.
وأعطي الكلمة اآلن ملمثل أوكرانيا.
السيد سريغييف (أوكرانيا) (تكلم بالفرنسية) :بداية،
أود أن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على إعطائي الكلمة
كما أشكر مجيع أعضاء جملس األمن على مالحظاهتم اهلامة
واليت استمعت فيها إىل كلمات دعم كبري لبلدي .وأوكرانيا
تعول كثريا على جملس األمن يف بذل كل ما اجلهود املمكنة
على الصعيد الدويل من أجل ضمان محاية الشعب األوكراين
وسيادة بلدي وسالمته اإلقليمية.

(تكلم باإلنكليزية)
يف بداية هذه اجللسة ،استمعنا إىل اإلحاطة اإلعالمية
اليت قدمها ممثل االحتاد الروسي باهتمام كبري .ولألسف ،فإننا
مل نتلق حىت اآلن أي جواب شاف على السؤال البسيط عن
أسباب احتالل القوات العسكرية لالحتاد الروسي للقرم بصورة
غري مشروعة وانتهاكها الوحشي للقانون الدويل واالتفاقات
الثنائية .وأود أن أُذكر بأنه ،وفقا ملذكرة بودابست بشأن
الضمانات األمنية املوقعة يف عام  1994بني أوكرانيا والدول
الضامنة ،مبا فيها روسيا نفسها ،ختلى بلدي عن ترسانته النووية
لصاحل روسيا يف حني التزمت روسيا ،يف مجلة أمور ،باالمتناع
عن استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا ضد السالمة اإلقليمية
ألوكرانيا أو استقالهلا السياسي .ويف هذا الصدد ،أود أن
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أشدد على أن االحتاد الروسي يقوض حتديدا ،هبذا العدوان ،من الداخل .وسيُستخدم ذلك ذريعة للتدخل املسلح املستمر
من جانب روسيا ضد أوكرانيا.
نظام معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية بوجه عام.
وأود أن أحيط املجلس علما بأخر التطورات يف إقليم
مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت يف أوكرانيا .فحىت اليوم،
وبداية من  24شباط/فرباير ،جرى نشر  16 000جندي
روسي يف القرم بواسطة السفن العسكرية والطائرات العمودية
وطائرات الشحن ،انطالقا من أراضي االحتاد الروسي
املجاورة .وتواصل القوات الروسية القيام مبحاوالت لالستيالء
على الكيانات احلكومية والعسكرية ذات األمهية احلامسة يف
شبه جزيرة القرم وتعطيلها والسيطرة عليها ،أال وهي ،برملان
القرم ومجيع املطارات املدنية والعسكرية ووسائل االتصال
وحمطات اإلذاعة وخدمات اجلمارك وقواعد قوات اجليش
وخفر السواحل ومقر قيادة القوات البحرية األوكرانية يف
القرم .وقد أُغلقت مجيع الطرق الرئيسية.

يعرب االحتاد الروسي عن القلق إزاء حريات املواطنني
املنحدرين من أصل روسي على أرض أوكرانيا وحقوقهم
اإلنسانية .وأود أن أبلغ املجلس بأن من واجب حكومتنا وشعبنا
االهتمام هبذا األمر .ولسنا حباجة إىل مساعدة خارجية .وقد
اتفق وزير خارجية بلدنا مع املفوض السامي لألقليات القومية يف
منظمة األمن والتعاون على إيفاد بعثة مراقبني إىل القرم.
وهنيب بأعضاء جملس األمن مرة أخرى اإلذن بإرسال
بعثة وساطة ومراقبة دولية إىل القرم لكي ترصد أيضا احلالة
خبصوص حقوق اإلنسان لألشخاص املنحدرين من أصل
روسي وغريهم من اجلماعات العرقية ومن يُسمون بالسكان
الناطقني بالروسية .وأنا أيضا شخص ناطق بالروسية ولكنين
لست حباجة إىل أي دعم.

وحشد االحتاد الروسي لقواته ومعداته العسكرية مبحاذاة
إنين أناشد االحتاد الروسي أن يثبت أنه ال يزال عضوا
احلدود الشرقية ألوكرانيا يشري بوضوح إىل حتضري روسيا دائما حمل احترام يف جملس األمن .ال ينبغي أن يقوض سلطة
لتدخل عسكري حمتمل يف أوكرانيا ،أي يف األجزاء األخرى هذه اهليئة العاملية والثقة فيها.
من بلدنا .والقوات املسلحة األوكرانية متارس حىت اآلن ضبط
وأنا أعرف بأنه توجد يف وسائط اإلعالم بعض الشركات
النفس ومتتنع عن املقاومة الفعلية للعدوان ،على الرغم من أهنا
الروسية وحمطة تلفزيون أوكرانية واحدة .لذلك ،سأواصل إذا
يف حالة استعداد تعبوي كامل.
أذن يل املجلس ،إلقاء كلميت باللغة الروسية.
واالحتاد الروسي ينفذ عمليات إعالمية ونفسية نشطة يف
(تكلم بالروسية).
مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ،وكذلك يف املناطق اجلنوبية
أود أن أهنئ مجيع املسيحيني األرثوذكس مبناسبة بداية
الشرقية من أوكرانيا .وهتدف هذه العمليات إىل إضعاف الثقة
يف السلطات الشرعية ألوكرانيا وتضليل الرأي العام عن طريق الصيام الكبري ،ونناشد مجيع املسيحيني الروس وقادهتم السعي
إلحالل السالم .ال تستثريوا غضب اهلل ،عودوا إىل طريق
وصف التدخل الروسي بأنه عملية حلفظ السالم.
الرشاد ،صلوا من أجلنا وأصغوا إلينا.
وقد أعلن وزير الشؤون الداخلية األوكراين اليوم معلومات
لألسف ،حاول ممثل االحتاد الروسي تربير وجود
عن احتمال قيام اجلانب الروسي بأعمال استفزازية على أراضي
القرم .والليلة ،خيطط مسلحون جمهولون ملهامجة اجلنود الروس القوات الروسية يف القرم بالقول بأهنا تعمل كقوات حلفظ
ورمبا قتلهم لتصوير األمر كما لو كان هجوما شنته أوكرانيا السالم .كما مسعنا من العديد من الذين تكلموا اليوم ،تعترب
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تلك األفعال عدوانا واستفزازا ،إلشعال صراع مسلح واسع
النطاق يف أوكرانيا .وذلك أمر غري مقبول من دولة ،هي أحد
األطراف الضامنة لسيادتنا وسالمتنا اإلقليمية مبوجب مذكرة
بودابست ،وعالوة على ذلك ،هي عضو دائم يف جملس األمن،
يشارك الدول األعضاء اآلخرى االضطالع بالوظيفة املهمة
للغاية املتمثلة يف دعم السالم واالستقرار يف مجيع أحناء العامل.
وال ميكن تربير أي حجة من حجج ذلك املمثل املتعلقة بشرعية
غزو أوكرانيا ،من زاوية أحكام ميثاق األمم املتحدة .إن مجيع
حجج روسيا ،فيما يتعلق حبماية املدنيني الروس ،على سبيل
املثال ،اليت من املفترض أن تشكل مربرا للتدخل العسكري
يف أوكرانيا ،هي جزء من مسألة تقع متاما ضمن اختصاص
احلكومة األوكرانية ومواطنيها ،وينبغي االضطالع هبا يف إطار
دستورنا .إن جلميع املواطنني ،بغض النظر عن انتمائهم العرقي
أو جنسيتهم ،حقوقا متساوية .وطبقا لدستورنا ،ال ميكن
سوى للربملان األوكراين اختاذ تلك القرارات .هل حنن حباجة
إىل مساعدة عسكرية للتعامل مع تلك املسائل اإلنسانية؟ سبق
يل أن قلت إننا لسنا حباجة إىل ذلك النوع من املساعدات.

03/03/2014

لدينا فهم خمتلف حلقوق اإلنسان .فقد تظاهر أشخاص
من مجيع اجلنسيات يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013يف
الشوارع من دون توجيه أي مسؤولني حزبيني هلم ،وبدون
أي ضغوط من الغرب ،على عكس ما أكد املمثل الروسي.
لقد خرج الناس للدفاع عن حقهم يف حياة كرمية ضد نظام
فاسد وبائس ،نشر الفقراملدقع يف أقاليم التعدين يف شرق البلد
واملناطق الريفية يف وسطه وجنوبه ،وتسبب كذلك يف البطالة
يف الغرب .يف الوقت نفسه ،وكما شاهد العامل بأسره على
شاشات التلفزيون ،عاش أقارب الرئيس السابق يانوكوفيتش،
الذي يدافع عنه املمثل الروسي ،يف ترف.
أكد املمثل الروسي من جديد اليوم ما ورد بالفعل يف
تصريح للوزير الفروف ،فيما يتعلق باستخدام السلطات
السابقة وسائل مشروعة متاما يف قمع االضطرابات .ويعين
ذلك أن الطالب املحتجني املساملني الذين تعرضوا للضرب
الوحشي من قبل أفراد الشرطة ليلة  30تشرين الثاين/نوفمرب
و  1كانون األول/ديسمرب ،وانتهكت حقوقهم ،متهمون اآلن
بانتهاك حقوق الشرطة .وبينما يف الواقع تعرض الناس للضرب
على يد الشرطة ،اآلن يبدو املحتجون وكأهنم املخطئون،
وهكذا فأهنم هم الذين طرحوا قانونا قمعيا يف الربملان حيد من
حقوقهم الدستورية املتعلقة حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات،
والقوانني اليت حتد أيضا من حقوق وسائط اإلعالم ،وحرية
التعبري عن الرأي -القوانني اليت اضطر السيد يانوكوفيتش إىل
إلغائه يف يف مواجهة الرأي العام.

يواصل ممثل االحتاد الروسي اإلشارة إىل اتفاق  21شباط/
فرباير كأساس لتسوية األزمة يف أوكرانيا .وحنن مندهشون جدا
من هذا النوع من التفكري .إن اجلانب الروسي ،الذي شارك
يف حمادثات الوساطة من أجل التوصل إىل ذلك االتفاق ،جنبا
إىل جنب مع شركائنا األوروبيني ،قد امتنع عن توقيع االتفاق،
بل إنه مل يعترف هبا على هذا النحو .عالوة على ذلك ،يف
رأي املمثل الروسي ،كيف ميكن تنفيذ االتفاق يف السياق
أعتقد أن املمثل الروسي يربر أمورا تشبه ما جرى
الذي يتحدث عنه ،إذا كان أحد األطراف الفاعلة الرئيسية،
وهو الرئيس السابق يانوكوفيتش ،قد غادر العاصمة ،ورفض يف بلده .يؤسفين كذبه فيما خيص الكنيسة .وقد دعمت
مجيع الطوائف الشعب ،مبا يف ذلك الكنيسة األرثوذكسية
يف واقع األمر االضطالع مبهامه الدستورية؟
األوكرانية ،املرتبطة كنسيا ببطريركية موسكو .مرة أخرى،
كما يواصل املمثل الروسي وصف ما حدث يف أوكرانيا
لقد ناشد أكرب مسؤول يف الكنسية األرثوذكسية األوكرانية
بأنه انقالب .يف العامل الدميقراطي ،مثة تعريف أكثر دقة .املسيحيني األرثوذكس الروس التوقف لربهة والصالة من أجل
فالذي جرى كان ثورة كرامة.
أوكرانيا لكن ليس االستعداد األوكرانيني.
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برر اجلانب الروسي قراره املتعلق بالقيام بتدخل عسكري
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :لقد طلب ممثل االحتاد
يف أوكرانيا ،بالقول إن رئيس وزراء القرم ،السيد أكسيونوف الروسي أخذ الكلمة مرة أخرى لإلدالء ببيان إضايف .وأعطيه
قد طلب ذلك .إن تعيينه يتعارض مع الدستور .وهو ليس الكلمة.
زعيما شرعيا هلذا اإلقليم اإلداري التابع ألوكرانيا.
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
أود أن أذكر بأن أوكرانيا دولة موحدة ،والقرم وفقا
لسلطاهتا ليست عضوا يف االحتاد .ومن دون إذن احلكومة
املركزية بدخول قوات من روسيا ،فإننا نعترب ذلك عمال عدوانيا
غري مأذون به .وحىت يف القرم ،فهو ال حيظى بتأييد الكثريين.
وبالتايل ،وفقا لدعوة األمني العام ،جرى ضم أشخاص
ينتمون إىل الشرق إىل عمل احلكومة .فقد ولد أربعة وزراء
يف جملس الوزراء األوكراين احلايل يف روسيا ،يف حني يتكلم
العديد من املحافظني ،والقادة اإلقليميني يف املناطق الشرقية
أيضا اللغة الروسية.
ورغم املصاعب االقتصادية يف البلد ،تواصل حكومة
أوكرانيا تقدمي املساعدات إىل القرم .وقدم املصرف الوطين
األوكراين دعما ماليا ملصرف القرم قيمته  400مليون
غريفنيي.
لألسف ،ال بد يل من اإلشارة إىل لعبة غري نزيهة تلعبها
روسيا يف جمال التضليل اإلعالمي ،مما يسهم أيضا يف زعزعة
استقرار بلدنا .وقد أعطيت أمثلة كثرية خالل األيام القليلة
املاضية .وال أود أن أكررها .ومع ذلك ،نود أن نغتنم هذه
الفرصة اليت تتيحها لنا هذه اجللسة ،لدعوة شركائنا الروس
مرة أخرى إىل وقف نشر معلومات كاذبة.

(تكلم باإلنكليزية)
وأود أن أعرب عن خالص امتناين لك سيديت الرئيسة،
ومجيع أعضاء جملس األمن ،وال سيما أولئك الذين أعربوا
عن تأييدهم ألوكرانيا ،والذين يدعمون ضرورة حل مجيع
املشاكل عرب الوسائل الدبلوماسية والسياسية ووقف العدوان.
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أوال وقبل كل شيء ،أود أن أرحب بزميلنا األوكراين ،السيد
سريغييف ،الذي ما برحت أعمل معه لبعض الوقت هنا
يف األمم املتحدة .وأهنئه على تكلمه اليوم ليس باإلنكليزية
والفرنسية فحسب ،ولكن بالروسية أيضا  -واعتقد أنه أول
بيان بوسعي تذكره يدليه بالروسية .أردت القول ،أن يأيت
اإلصالح متأخرا أفضل من عدمه! وإنين آمل اننا سنسمع
بيانات أخرى بالروسية من زميلنا األوكراين ،على الرغم من
أنه طلق اللسان باإلنكليزية والفرنسية.

يف سياق البيانات اليت أدىل هبا السيد سريغييف وبعض
الزمالء اآلخرين ،مسعت عددا من املزاعم الغريبة بل املثرية
للدهشة .وسأبدي بعض املالحظات بشأهنا .أوال وقبل
كل شيء ،املزاعم اليت ساقها زمالئي الفرنسي والربيطاين
واألوكراين ،إن مل ختين الذاكرة ،مشلت فيما مشلت أن روسيا
تسعى إىل ممارسة الضغط على الدميقراطية األوكرانية .ولكن
هل ميكن تسمية االستيالء القسري بالدميقراطية؟ ما نقوله هو
إنه ال بد من وجود عملية دستورية طبيعية تأخذ يف االعتبار
مصاحل مجيع املناطق ومجيع الناس يف أوكرانيا .أليست هذه
الدميقراطية؟ حنن ندعو إىل الدميقراطية ،ولكن اآلخرين حياولون
جعل ما ندعو إليه ليس بالدميقراطية.
تطرق السيد سريغييف إىل األحداث املأساوية للغاية
اليت وقعت يف األشهر الثالثة املاضية ،واليت أعربنا عن أعظم
مشاعر التعاطف جتاهها .ال شك يف ذلك .وينبغي أال يكون
هناك أي شك يف ما إذا كان لدى االحتاد الروسي أي شك
بأن أساس األزمة السياسية هو عدم رضا اجلماهري عن
اإلجراءات اليت اختذها يانوكوفيتش .ولكن فلنكن صادقني
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خبصوص شيء واحد :يف حمطة ما على طول الطريق ،رمبا بعد
تفرق املظاهرات اليت ذكرت ،كانت القوانني قد اعتمدت يف
ظل رئاسة يانوكوفيتش .وتعرضت هذه القوانني إىل انتقادات
متكررة ،على الرغم من أهنا موجودة يف العديد من البلدان
ومر وقت مل يستطع املرء فيه أن يعرب الطريق أثناء
األخرىّ .
مظاهرة ما .واختذت هذه التدابري يف العديد من البلدان.
ومبوجب القانون الفرنسي ،يف عام  2009إن مل أكن خمطئا،
كان من املحظور أرتداء قناع يف الشوارع خالل املظاهرات
السياسية السلمية .قد تكون هناك تيارات أخرى مشتركة،
ويبدو أن العديد من العناصر جتمعوا هنا .ويوجد العديد من
هذه األمور يف البلدان الدميقراطية .هذه ليست املسألة اهلامة:
إهنا مسألة مبدأ.
ملاذا قرر زمالئي أن يعتربو ما لدينا يف أوكرانيا اآلن
حكومة دميقراطية؟ وكما أشار السفري سريغييف ،ميكننا مجيعا
أن نذكر ما حدث يف عام  ،1970عندما عقبت إحدى
الثورات الدميقراطية دكتاتوري ٌة .وحنن نتذكر ذلك متاما.
لدينا شعور بأن حكومة كييف ،أساسا ،تتألف من قوميني
متطرفني .وميكن االستعاضة عنهم بآخرين قد يكونون أكثر
تقبال لدى الغرب ،ولكن من حيفزهم هم الذين يساندوهنم -
أي الذين جلبوهم للسلطة.
وجيب أال ننخدع لنعتقد بأن أي تغيري يف احلكومة،
ال سيما إذا كان عنيفا ،يؤدي إىل الدميقراطية .ويبدو أن بعض
زمالئنا الغربيني يعتقدون بأن هذا هو احلال! نود أن نرى العملية
اجلارية يف أوكرانيا تؤدي إىل إقامة الدميقراطية احلقيقية يف البلد.
وقالت زميليت من الواليات املتحدة إن هناك حاجة إىل
احترام دستور أوكرانيا .ونرى أن هذا يف احلقيقة أمر هام.
وأحاول أن أتصور حالة ،ما الذي سيحدث إذا ،بينما الرئيس
أوباما يف كاليفورنيا ،جاء ميت رومين إىل البيت األبيض
والكونغرس ،يف أحد املجلسني حيث توجد أغلبية مجهورية،
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وجرى تصويت مفاجئ لتوبيخ الرئيس أوباما .كيف سيكون
رد فعل الرأي العام األمريكي على ذلك؟ هل سيكون ذلك
تعبريا عن الدميقراطية؟ وذلك ما حدث بالفعل يف أوكرانيا.
ملاذا غادر؟ لقد أُذعر ليغادر كييف .وجرى هتديده إىل أن وقع
على االتفاق املؤرخ  21شباط/فرباير .و ُهدد بأن مقر الرئاسة
سيُقتَ َحم إذا مل جير إخالؤه حبلول الساعة  .10/00وهذه
ليست دميقراطية .وذلك ليس احتراما للدستور.
هناك حالة صعبة للغاية يف القرم .إن مجهورية القرم الذاتية
احلكم تتمتع مبركز خاص ،وكان هناك قلق من أن أعمال
العنف يف كييف ستؤدي إىل استيالء عنيف مماثل على اإلدارة
هناك .شخص ما توىل السلطة يف القرم واختذ بعض اإلجراءات
احلامسة .وهو خيضع نفسه إىل مجيع وكاالت الدفاع.
والبعض يرغب يف جعل األمر يبدو وكأنه ال يوجد
سوى القوات املسلحة الروسية يف القرم .ولكن يوجد أيضا
أفراد القوات املسلحة األوكرانية ،الذين قدموا فروض الوالء
والطاعة للسلطات اجلديدة يف مجهورية القرم الذاتية احلكم -
على سبيل املثال ،قائد األسطول األوكراين املرابط هناك أيضا؛
هو أيضا أدى فروض الوالء والطاعة للسلطات اجلديدة .وهناك
أيضا عدد من ميليشيات الدفاع عن النفس ،اليت أنشئت حني
خشي سكان القرم من أن القوة ستُسخدم بسبب حتركات
الوحدات املسلحة من كييف .هؤالء األشخاص كانوا
مسلحني ووعدو بالبحث عمن يسمون بأصدقائهم هناك -
أي املقاتلون ليستعيدوا احلكومة املناسبة.
مث أن هناك وجود أسطول البحر األسود .واألرقام مثرية.
قال املمثل األوكراين إن هناك حنو  16 000من األفراد
العسكريني التابعني ألسطول البحر األسود الروسي .لكن
مبوجب االتفاق ،وميكن لـ  25 000فردا من القوات الروسية
أن ترابط هناك .إهنم هناك حلماية املواقع ومنع املتطرفني من
اختاذ اإلجراءات اليت قد تلحق الضرر باملدنيني أو تعرض
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حياهتم للخطر .وقد يرى زميلنا األوكراين هذا على أنه مفرط ،املهم أن تكون لدينا هذه الشواغل .ومن الطبيعي أن يتشاطر
هذا القلق األشخاص الذين يعيشون يف جنوب شرق أوكرانيا.
ولكنين أتفق مع السلطات يف القرم.
كما ُدهشت عندما مسعت السفرية باور تقول إن مجيع
هذه الشواغل ملفقة  -مصطنعة ! ويدهشين حقا هذا الزعم.
ولدي االنطباع بأن السيدة باور جتمع معلوماهتا من تلفزيون
الواليات املتحدة! حسنا ،إذا كانت حتصل على املعلومات من
تلفزيون الواليات املتحدة وحده ،فبالطبع ال بد لكل شيء
أن يكون رائعا يف أوكرانيا ،موجة من الدميقراطية مل يعطلها
سوى تويل يانكوفيتش السلطة!
أنا لست من أوكرانيا؛ أنا من روسيا .حاول سفري
أوكرانيا أن يرسم صورة إجيابية لألمور هناك .وحسب تقارير
السفرية األمريكية ومعلوماتنا ،فإنين على يقني بأن وسائط
اإلعالم لدينا ،شأهنا يف ذلك شأن العديد منها يف البلدان
األخرى ،قد وصفت األحداث بصورة خمتلفة متاما .ماذا عن
موجة العنف اليت اجتاحت أوكرانيا؟ وماذا عن اهلجمات
ضد املباين اإلدارية؟ ماذا عن القادة املحليني الذين ُج ّروا من
وسخر منهم؟ هل كان هذا
وربطوا على أعمدة ُ
مكاتبهم ُ
دميقراطية؟ هل هذه عملية سياسية طبيعية؟ هل نرى أحد
جر هبذه الطريقة يف شيكاغو أو يف بوردو ،على
األشخاص يُ ّ
سبيل املثال؟ ال أعتقد ذلك .وال أعتقد أننا نرى هذه األعمال
مقبولة يف أي بلد دميقراطي.

أعود اآلن إىل النقطة اليت يعلم السفري سريغييف أنين حمق
بشأهنا .وكما ذكرت من قبل ،فإن من املؤسف أن القوى
اليمينية يف أوكرانيا قوية للغاية .إذ ال ميكنها حتمل املواطنني
الروس أو العرق الروسي .فلنتذكر كيف أيدت بانديرا
وساسكيفتش اللذين قاتال حتت راية هتلر ضد عنصر اجليش
األمحر لالحتاد السوفيايت يف التحالف املناهض هلتلر.
وأولئك الذين يتشاطرون أيديولوجية تلك القوى قريبون
جدا من السلطات األوكرانية :يف الواقع إهنا حتمل عبئهم على
كاهلها .ولذلك أليس بوسع أملرء أن جيد من املربر واملمكن
تصوره أن يكون للناس الذين يعيشون هناك شواغل -ماليني
األشخاص منهم  1.5مليون شخص ممن يقيمون يف شبه
جزيرة القرم.

واملسألة الرئيسية هنا :هل هناك من يعتقد حقا أن
روسيا ستسمح بتكرار ما وقع يف وسط وشرقي أوكرانيا،
حيث يعيش املاليني من املواطنني الروس؟ وأود أن ّ
أذكر
هنا بأن الواليات املتحدة قد استولت على غرينادا قبل عدة
سنوات .وحينها قال الرئيس ريغان إهنم يدافعون عن املواطنني
األمريكيني املقيمني هناك .وكان هناك  1000مواطن أمريكي
مل يكونوا يتعرضون ألي شكل من أشكال التهديد يف غرينادا.
ماذا إذا نتستنتج مما حدث يف كييف؟ هل كان ذلك وباملقارنة ،فإن لدينا ماليني من األشخاص يقيمون يف القرم.
جمرد قلق مصطنع؟ مل تكن املحاوالت الرامية إىل االستيالء وهؤالء يؤرقهم القلق.
على املباين اإلدارية يف اجلزء الشرقي من البلد مصطنعة.
لقد أشار زمالؤنا إىل بعض املؤسسات الدولية :منظمة
إحدى اجلماعات املسلحة غزت وحاولت اإلطاحة باحلكومة ،األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة .ويقينا فإن يف
وإنشاء سلطتها غري الدميقراطية وغري الشرعية يف اجلزء الشرقي اإلمكان استخدام تلك املؤسسات .وهو أمر ال ننكره .غري
من البلد.
أن من يعمل منا يف األمم املتحدة يدرك متاما كيف هي هذه
أنتقل اآلن إىل إحدى النقاط الرئيسية اليت أود أن أسلط املؤسسات الدولية .ففي كوسوفو مل تكن مؤسسات فحسب
الضوء عليها .لسنا حنن فحسب الذين نشعر بالقلق .وليس من وإمنا قوات منظمة حلف مشال األطلسي كانت منتشرة هناك.

1425044

21/26

S/PV.7125

كوأل مئادلا لثمملا نم نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهجوم ةلاسر

03/03/2014

فما الذي فعلته يف عام  2004من أجل وقف أعمال القمع أو ثقافة أو وجهة نظر عاملية ما عنوة على الشعوب األخرى.
واهلجمات اليت وقعت هناك ،واليت اضطرت العديد من فتلك ممارسة غري دميقراطية وميكن أن تكون هلا عواقب خطرية
اآلالف من الصرب إىل مغادرة املنطقة؟ مل يتم القيام بأي للغاية يف أوكرانيا.
شيء .والبعض هنا يريدون إيفاد بعثة من مراقيب منظمة األمن
وفيما خيص مسألة ذات طابع عملي أكثر ،قال أحد
والتعاون يف أوروبا إىل أوكرانيا .هل يعرفون ماذا يعتقد زمالئي إنه ال ميكننا احلديث عن االتفاق املربم يف  21شباط/
القوميون املتطرفون بشأن هذه البعثات؟ إهنم حىت لن يسمعوا فرباير ما دام يانوكوفيتش مل يعد يف منصبه الرئاسي .حسنا،
به .كما يقتضي األمر أشهرا عديدة من أجل اإلعداد إليفاد وماذا بعد؟ واملعىن أن مهمتهنا ليست إعادة يانوكوفيتش إىل
بعثة من هذا القبيل .وعليه ،فمن يدري ماذا ميكن أن حيدث السلطة .أليس مفهوما أن يانوكوفيتش لن يعود إىل السلطة
يف تلك األثناء؟ .
أبدا ،أنه لن يعود إىل مقر إقامته يف كييف ،ولن حيكم الدولة

هناك نقطة أخرى هامة جدا أود التطرق إليها ،بل دعونا
إىل عقد هذه اجللسة من أجلها .وال ينبغي ألحد أن يعتقد
أننا دعونا إىل عقد هذه اجللسة من أجل تقدمي صورة أكثر
مشوال ملا حيدث فعال من وجهة نظرنا .صحيح أن االجتماعني
السابقني قد اتسما بالعفوية إىل حد ما .ولكنين أود أن أكرر
أنه مل يتخذ قرار بعد من جانب رئيسنا ،الذي خوله جملس
االحتاد نشر القوات املسلحة الروسية يف إقليم أوكرانيا .وكون
أننا نعقد هذه اجللسة ال يعين أن قرارا من ذلك القبيل سيتخذ
يف املستقبل القريب.

أبدا -مع أننا أننا ما زلنا نعتربه الرئيس الشرعي ألوكرانيا اآلن،
لألسباب اليت شرحتها .واألمر هو أن هذه ليست مسألة وجود
يانوكوفيتش أو عدم وجود يانوكوفيتش :ولكن أن البارامترات
السياسية حلل األزمة يف أوكرانيا منصوص عليها يف االتفاق.
وهذا ال يتعلق بالعودة إىل أحد القوانني من فراغ؛ ينلغي أن
يكون هناك إصالح دستوري .إهنم ما برحوا دوما يغريون
القوانني يف أوكرانيا يف السنوات املاضية مما قد يكون سبب
االضطراب السياسي .ينبغي أن تكون هناك عملية سياسية بني
املناطق والقوى السياسية املختلفة.

لقد جرى ختويف حزب املناطق األوكراين ،وهم
يعتقدون أنه مل يعد موجود .لكنه موجود .وحيظى بتأييد قوي
يف اجلزء الغريب من البلد الذي هو املركز الصناعي الرئيسي
ألوكرانيا.

ومع ذلك ،ويف سبيل احليلولة دون حدوث شيء مجيعنا
ال يريد له أن حيدث ،فإن من الضروري أن يفهم من صدف
أهنم ميسكون بزمام األمور يف كييف وأولئك الذين يسيطرون
على احلالة يف مناطق شاسعة من أوكرانيا ،وكذلك من
يؤيدوهنم ولديهم نفوذ عليهم ،أنه ينبغي أال تستمر سياسة
هذا هو ما نعنيه؛ وهذا ما ينبغي القيام به باإلضافة إىل
األمر الواقع واالستيالء على السلطة بالقوة .وقد سبق أن التخلي عن القوة بوصفها سبيال لتسوية املشاكل.
أشرنا إىل حقوق التكلم دفاعا عن النفس .ويقينا ،فإن هناك
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :طلبت ممثلة الواليات
الكثري من العمل الذي يتعني القيام به يف هذا اخلصوص ،مع
املتحدة الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
إمكانية املشاركة فيه من قبل الوكاالت الدولية .ولكن علينا
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
أن نفهم شيئا واحدا اآلن :جيب علينا مجيعا أن منتنع عن
التخطيط أو العودة مرة أخرى إىل عادة فرض سلطة أو فلسفة باإلنكليزية) :ردا على املالحظات اليت أبداها زميلي الروسي،
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أود أن أديل ببضع التعليقات .أوال ،أود أن أتناول مالحظته
املتعلقة مبشروعية الرئيس يانوكوفيتش ،ومالحظته بشأن اتفاق
 21شباط/فرباير ،ومها املالحظتان اللتان كررمها عدة مرات.
وعلى سبيل الوضوح ،فإننا نشيد بالعمل الذي قامت به
أملانيا ،وبولندا وفرنسا فيما يتعلق بالوساطة والتفاوض على
ذلك االتفاق ،يف حني كانت روسيا جمرد مراقب لتلك العملية
إىل حد كبري .وكنا على استعداد لدعم إبرام ذلك االتفاق.
ومبوجب أحكامه ،فإن أمام الرئيس يانوكوفيتش مهلة مدهتا
 24ساعة للتوقيع على اإلجراء األول الذي توصل إليه برملان
أوكرانيا :تغيري الدستور عمال باتفاق  21شباط/فرباير.
ومل يوقع الرئيس يانوكوفيتش على ذلك اإلجراء ،بل إنه
غادر العاصمة ،كما ّ
يذكرنا زميلي الروسي .وقد فر الرئيس
من املدينة بالفعل .واكتفى بأن مجع أغراضه وأغراض عائلته
وغادر منصب الرئاسة الذي ظل شاغرا ملدة يومني يف حني
كان بلده يف مواجهة األزمة .وترك وراءه أيضا جمموعة كبرية
من األدلة على الفساد وعلى املبالغ الكبرية من األموال اليت
صوت الربملان
هنبها من الشعب األوكراين .ويف ذلك السياقّ ،
األوكراين املنتخب دميقراطيا بأغلبية  371صوتا مؤيدا لتنحية
يانوكوفيتش من منصبه ،يف حني أصبح حزبه نفسه معارضا
له .وتلك حقيقة من حقائق التاريخ.
وفيما يتعلق بالوقت احلاضر ،فإن ما مسعناه اليوم -
باستثناء عضو واحد يف جملس األمن :هو ممثل االحتاد الروسي -
فإن هناك تأييدا ساحقا للسالمة اإلقليمية ألوكرانيا ،فضال عن
تأييد احلوار السلمي .وهناك العديد من اخليارات املتاحة لالحتاد
الروسي حلماية حقوق املواطنني الروس والتصدي للشواغل
اليت أثريت :وهي خيارات ال تقتضي العمل العسكري مطلقا.
وعليه ،فإن األسئلة البسيطة املباشرة اليت نطرحها على روسيا
اليوم هي كما يلي :ملاذا ال تؤيد روسيا الوساطة الدولية؟
وملاذا مل يكن ذلك التأييد جزءا من مالحظاهتا اليوم؟ وملاذا
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ال تؤيد روسيا إيفاد بعثة للمراقبني إىل البلد؟ وملاذا ال تعمل
روسيا على حنو مباشر مع السلطات األوكرانية الراغبة يف
حل األزمة بالطرق السلمية؟ وملاذا ال تسحب روسيا قواهتا
بدال عن إرسال املزيد من القوات؟ مل ال؟
وحني يكون التدخل العسكري يف مواجهة األزمة
كما لو كان مالذا أوال ،فإن من الصعب جتنب االستنتاج
بأن روسيا ال ترغب يف السالم وال تريد التوصل إىل حل
دبلوماسي لألزمة .وما السبب وراء اختيار العمل العسكري
يف حني ميكن أن تترتب عنه عواقب مدمرة؟ فلن خيشى نشر
املراقبني الذين يتم نشرهم للغرض املحدد املتمثل يف معرفة
احلقيقة واالبالغ عنها إال من خيشى احلقيقة نفسها .وذلك
هو جوهر األمر.
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :طلب ممثل فرنسا الكلمة
لإلدالء ببيان آخر.
السيد أرو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :لقد كان يل
شرف العمل يف جملس األمن منذ أربع سنوات ونصف السنة.
وكان يل شرف العمل أيضا مع ممثل االحتاد الروسي يف غضون
األربعة أعوام ونصف العام .وقد استمعت طوال ذلك الوقت
إىل تكرار ممثل االحتاد الروسي ذكر مبدأ عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للبلدان األخرى كلما وجد سبيال إىل ذلك.
ومبجرد أن نتكلم عن حقوق اإلنسان يف أي بلد من البلدان،
مل يكن ممثل االحتاد الروسي يكف عن التأكيد على أنه ينبغي
أال يكون هناك تدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى
مطلقا .غري أنين استمعت للتو إىل بيان ال يعدو أن يكون
جمرد تدخل يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا .ويؤسفين أن أشري
إىل أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من االتساق يف السياسات
اخلارجية ما نزال نتطلع إليه .وال خيلو شيء واحد مما ذكره
ممثل االحتاد الروسي لتوه من التدخل يف الشؤون الداخلية
ألوكرانيا.
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ثانيا ،لقد أبلغنا املمثل الدائم لالحتاد الروسي لتوه بأن حنن ال نعارضه يف حقيقة األمر .حنن ال نستبعد دورًا تقوم به
القرار بشأن دخول القوات املسلحة الروسية إىل أوكرانيا بعض املؤسسات الدولية ،لكنين أوضحت ملاذا ميكن أال يكون
مل يتخذ بعد .ولكن رجاءا ،فإن اجلميع هنا يعلم أن اجليش ذلك النهج كافيًا.
الروسي حيكم سيطرته على مجهورية القرم .وتلك حقيقة
األهم من ذلك ،أود أن أطلب إىل زميلي ممثل فرنسا
أيضا .وبطبيعة احلال فإن تلك القوات مل تعد حباجة إىل أال يسرف يف املقارنات املبالغ فيها .لسنا حباجة إىل املغاالة.
الدخول إىل أوكرانيا ،ما دامت موجودة هناك بالفعل .ويف عالوة على ذلك ،أنا مل أقل إن معظم الذين تظاهروا يف
هذه الساعة ،فإن اجليش الروسي ما يزال حيتل أوكرانيا .شوارع كييف كانوا من الوطنيني الراديكاليني .مل أقل ذلك.
وتلك حقيقة أيضا .ودوننا شبكة اإلنترنت والتلفزيون .بل إن رمبا كان الراديكاليون أقلية ،لكن املشكلة أهنم مل يكونوا،
اجلنود الروس ال خيفون حقيقة احتالهلم ألوكرانيا ،وتطويقهم فحسب ،من يتحكم يف األمور من وراء الكواليس بل كانوا
للقواعد العسكرية للجيش األوكراين.
أيضًا طوال الوقت ضمن اجلوقة .وهاهم اآلن قد استولوا على

ثالثًا ،لقد دأب البعض على إلصاق هتمة النازية باخلصم سلطة احلكومة يف كييف ويرسلون الناس إىل شرق أوكرانيا
قبل التخلص منه .وكان السوفييت بارعني يف ذلك .ال ،مل يكن وجنوهبا وإىل أرض القرم.
مجيع املتظاهرين يف شوارع كييف من النازيني؛ ويف الغالب
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :طلب ممثل اململكة املتحدة
األعم ،مل يكونوا من اليمني املتطرف أو الوطنيني الراديكاليني .أخذ الكلمة للتعقيب.
وإذا كان أعضاء املجلس يريدون دليال على ذلك ،فاألمر
السري مارك اليل غرانت (اململكة املتحدة) (تكلم
سهل ميسور .ميكن إجراء االنتخابات يف  25أيار/مايو حتت
باإلنكليزية) :ال أريد أن أطيل مناقشة اليوم ،لكن ال بد من
إشراف دويل ،حتت إشراف منظمة األمن والتعاون يف أوربا
أن أعرب عن اعتراضي على بعض األشياء اليت قاهلا السفري
مثالً .لندع األوكرانيني يصوتوا ،ولسوف يقررون ،حتت
الروسي.
إشراف املنظمة ،املستقبل الذين يريدونه.
ّ
لنتحل بالوضوح إزاء حقيقة ما وقع يف القرم .لقد
أخريًا ،لقد عجبت لتمسك االحتاد الروسي باتفاقية 21
استولت القوات الروسية بالقوة على املطارات العسكرية
شباط/فرباير ،وهي االتفاقية اليت سبق لالحتاد الروسي أن
واملدنية وعلى البنية التحتية .وقامت بوضع عوائق على
رفضها .أكرر :إهنا اتفاقية سبق أن رفضها االحتاد الروسي وها
الطرق وضغطت على القادة العسكريني األوكرانيني لينشقوا.
هو اآلن ال يفتأ يشري إليها .إن العودة إىل طريق الرشد ولو
وأعطت الوحدات األوكرانية األخرى إنذارات باالستسالم.
متأخرًا أفضل من عدم العودة إليه أبدًا.
وقامت بإغالق املوانئ األوكرانية ،وزادت قوام قواهتا بدرجة
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :لقد طلب ممثل االحتاد كبرية على طول احلدود الروسية األوكرانية.
الروسي أخذ الكلمة للتعقيب.
ليس هناك مربر لتلك اإلجراءات العسكرية يف القانون
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :الدويل وال مبوجب االتفاق املربم بني االحتاد الروسي وأوكرانيا
رمبا ينبغي أال أعلق على أمور ليست بذات بال ،لكن البيان بشأن مركز وشروط وجود أسطول البحر األسود التابع لالحتاد
الذي أدلت به زميليت السيدة باور قد يوحي بأننا نعارض شيئًا
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الروسي يف أراضي أوكرانيا ،إذ إن املادة  6من ذلك االتفاق
تنص بوضوح على التايل“ :جيب على التشكيالت العسكرية أن
حتترم سيادة أوكرانيا ،وأن متتثل للقوانني األوكرانية ،وأال تتدخل
يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا” .فأي جزء من ذلك االتفاق يربر
اإلجراء العسكري الذي رأينا روسيا تتخذه يف القرم؟
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أوالً ،فيما يتعلق باحتالل دير “بيشريك الفرا” يف كييف
أو التهديد باحتالله ،وهو دير تربطه عالقة كنسية ببطرياركية
موسكو ،فقد تلقينا معلومات ،عندما بدأت االضطرابات ،تفيد
بإمكانية حدوث بعض االستفزازات جتاه الدير .وأصدر الدير
بيانًا يف اليوم نفسه وكرره يف اليوم التايل يفيد بأن أشخاصًا
عاديني من امليدان يقومون حبراسة الدير تفاديًا حلدوث أي
استفزاز .تلك هي اإلجابة الكاملة .كان املتظاهرون يدافعون
عن الدير ملنع وقوع أي استفزازات حمتملة.

لقد قال زميلي ممثل روسيا للتو إن االحتاد الروسي
ال يعترض على فكرة قيام منظمة األمن والتعاون يف أوربا
بإرسال بعثة مراقبة إىل شرق أوكرانيا والقرم .فهل بإمكانه
أما فيما خيص بأسطول البحر األسود ،فلدي ما أود
أن يؤكد بالتايل أن االحتاد الروسي يقبل بنشر هذه البعثة يف
إضافته .ينص اتفاقنا على قوام قدره  11ألف عنصر يف
األيام القليلة املقبلة؟
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :طلب ممثل االحتاد الروسي أسطول البحر األسود ،مبا يف ذلك حنو ألفي من قوات البحرية
و  5300من العسكريني من القوات املسلحة الروسية .لننتبه
التعقيب.
جيدًا .يف كانون األول/ديسمرب  ،2013تلقت وزارتنا بالغًا
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
من اجلانب الروسي يفيد بأن قوام أسطول البحر األسود
حنن ال جنلس مع منظمة األمن والتعاون يف أوربا .ال ميكنين أن
سيظل  11ألف شخص.
أتكلم عن املنظمة .فهي ليست موضوع حديثنا .وهي منظمة
أود أن أرجع إىل البيان الذي أدىل به ممثل األردن .فقد
هلا وظائفها اخلاصة هبا .لقد أيدنا بعثة السيد إليساون إىل
أوكرانيا .أما بالنسبة لبعثة املنظمة ،فذلك أمر جتب مناقشته .استشهد مبلحق قرار اجلمعية العام ( 3314د ،)29-الذي
أؤيد ما قاله السيد سريغييف يف وقت سابق من أن هناك الكثري يعرف مفهوم العدوان .تتضمن املادة  3من امللحق قائمة غري
من املعلومات املضللة ،والكثري جدًا من البيانات ،ال سيما تلك حصرية مبا ميكن أن يعترب عم ً
ال من أعمال العدوان .تشري
اليت ال تستند إىل احلقائق .إن الكثري مما قاله السري مارك اليل القائمة إىل احلالة اليت توجد فيها على أراضي دولة ما  -لنقل
قوات مسلحة تابعة لدولة أخرى  -لنقل روسيا،
أوكرانيا ٌ -
غرانت عما جيري يف القرم بكل بساطة جيايف احلقيقة.
ويف هذه احلالة أسطول البحر األسود  -وكان ذلك مبوافقة
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :طلب ممثل أوكرانيا
الدولة املستضيفة ،وقد جرى حتديد قوام القوات ومواقعها ،فإن
التعقيب ،وأعطيه الكلمة اآلن.
أي تغيري يف القوام املحدد للقوات أو تغيري مواقعها بدون موافقة
السيد سريغييف (أوكرانيا) (تكلم بالروسية) :أنا البلد املستضيف يعد عم ً
ال من أعمال العدوان .يف ذلك الصدد،
أتكلم بالروسية ليُ ْف َهم كالمي فهما صحيحًا .أوافق السفري أنا ال أشري حىت إىل عدد القوات العسكرية اليت انتهكت املجال
تشوركني على ما قاله عن ضرورة الكالم بوضوح والتحلي اجلوي األوكراين ،وحتديدا الطائرات املروحية القتالية M- 40
بأقصى قدر من األمانة .وأود فقط أن أوضح بعض املسائل يف اليت ال تشكل جزءا من أسطول البحر األسود ،أو طائرات
بيانه .وسأكون واضحًا.
النقل األخرى العديدة اليت انتهكت جمالنا اجلوي .وهكذا فقد
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حدثت زيادة يف عديد القوات العسكرية الروسية على ترابنا رمسي ،فإننا ملتزمون حبماية تلك اللغات ومنع اندثارها نظرا
الوطين ،يف انتهاك جلميع اتفاقاتنا .إن ذلك عمل من أعمال لقلة عدد الناطقني هبا.
العدوان.
وفيما خيص حزب املناطق ،قيل شيء لسوء احلظ ليس
لقد كانت هناك الكثري من التكهنات .وقد أوضحت
أنا وإدارتنا للصحافة وللعديد من زمالئي أن أول قانون ُس ّن
عقب استقالل أوكرانيا ،وقد نشر عام ،1992كان خبصوص
األقليات الوطنية ،ضمن هلا حقوقها املتساوية ومحاية املصاحل
الوطنية جلميع املجموعات العرقية ،مبا يف ذلك األقليات
اللغوية .ومن حيث املبدأ ،فإن القانون األساسي الذي اعتمد
ٍ
ضغط من احلكومة األوكرانية السابقة
عام  2012حتت
مل يأخذ يف االعتبار أكثر من  2 000من التعديالت املقدمة،
ومل تشارك املعارضة يف التصويت عليه.
ومل نكن حباجة إىل ذلك التشريع ألننا نكتفي بوجود
قانون عام  1992باإلضافة إىل وجود الدستور .وأود أن
أذكر أنه عندما ذهبت أوكرانيا إىل احتاد أوروبا ،كانت
قد تعهدت بالتوقيع والتصديق على امليثاق األورويب للغات
اإلقليمية أو لغات األقليات  -لغات األقليات وليس األقليات
اللغوية  -غري أن احلكومات السابقة نقضت ذلك امليثاق
قائلة إنه جيب أن يطبق ليس على لغات مثل لغة تتر القرم
واللغة الكارميية وغريها من اللغات اليت هي حباجة إىل احلماية
فحسب ،بل جيب أن ينطبق أيضا على مجيع لغات األقليات
القومية اليت حيميها القانون .وبالتايل ،فإننا مل نتخلص من
ذلك القانون .وذكرت احلكومة أن الربملان سينظر مرة أخرى
يف إمكانية التصديق على ذلك امليثاق الذي نتعهد بالتصديق
عليه .بل وقّعنا وص ّدقنا عليه بالفعل .وباملناسبة ،فإن االحتاد
الروسي مل يص ّدق على امليثاق حىت اآلن .ولكنا صدقنا عليه.
وفيما يتعلق باللغات اليت ليست هلا أقاليم وال يوجد هلا تعريف
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حبقيقة .والواقع أن حزب املناطق  -احلزب احلاكم يف السابق
 كان ميثل كتلة كبرية من الربملان احلايل .وعالوة على ذلك،أعلن أحد قادة ذلك الفصيل  -السيد تيغيبكو  -اعتزامه
الترشح ملنصب الرئيس .ومل يسمع أحد من احلاضرين هنا
إىل تلك احلقيقة .ونعت احلزب احلاكم الرئيس يانوكوفيتش
مبا هو عليه بالفعل :جبان وخائن .ومل يكن ذلك تعليقا على
الربملان .ذلك أن الربملان قد انتخب شرعيا منذ فترة طويلة،
ومل ّ
يشكل على حنو ثوري .وهو يتمتع بالصالحية الكاملة
اليت تلزمه لتشكيل احلكومة .ويتمتع أيضا مبجموعة كاملة من
السلطات اليت متكنه من إجراء االنتخابات .وقد أعلن اليوم
عن إجراء انتخابات رئاسية يف  25أيار/مايو .وعليه ،فلنعط
تلك العملية فرصة لتحقيق النجاح املنشود ،ولكي نتعلم حنن
أيضا كيف نعيش معا وكيف حنكم.

أوافق على أننا حباجة إىل املساعدة كي نتغلب على هذه
األزمة اليت ما تزال مستمرة على مدى العديد من السنوات،
فضال عن مساعدة البلد على بناء مستقبله بطريقة ّ
متكن
املواطنني من العيش فيه دون الشعور باخلجل من ذلك .وحنن
حباجة إىل تلك املساعدة من أجل تشكيل املجتمع املدين.
وندعو  -بطبيعة احلال  -اجلميع إىل تقدمي املساعدة ومتابعة
جهودنا ،ولكن دون مضايقتنا إن مل نطلب منهم املساعدة.
الرئيسة (تكلمت بالفرنسية) :ال يوجد متكلمون آخرون
مدرجون يف قائمة املتكلمني .بذلك يكون جملس األمن قد
اختتم نظره يف البند املدرج يف جدول أعماله.

رفعت اجللسة الساعة .17/35
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