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افتُتحت اجللسة الساعة .11/35
إقرار جدول األعمال
أُ َّقر جدول األعمال.
رسالة مؤرخة  28شباط/فبراير  2014موجهة إلى رئيسة
مجلس األمن من الممثل الدائم ألوكرانيا لدى األمم
المتحدة ()S/2014/136
الرئيس (تكلم بالصينية) :وفقا للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل أوكرانيا إىل املشاركة يف
هذه اجللسة.
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون
السياسية ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
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وبالرغم من أن العدد الدقيق ال يزال غري واضح ،فإن
العديد من البحارة األوكرانيني أصيبوا جبراح يف احلادث .وتدعي
أوكرانيا أهنا أخطرت االحتاد الروسي يف السابق باعتزامها إحبار
تلك السفن إىل ميناء ماريوبول األوكرانية يف حبر أزوف ،وهو
ما يتطلب الدخول عن طريق مضيق كريتش الضيق .ويف غضون
ذلك ،يدعي االحتاد الروسي أن أوكرانيا تسببت يف احلادث
وأن روسيا تصرفت وفقا للقانون الدويل .ووفقا لتقارير وسائط
اإلعالم ،فإن السفن واملوظفني األوكرانيني جيري احتجازهم
حاليا على يد السلطات الروسية .ومنذ ذلك احلني ،أوصى
جملس األمن والدفاع الوطين يف أوكرانيا بإعالن األحكام العرفية.
ونفهم أن القرار ال يزال رهنا بتصديق برملان أوكرانيا ،اليت جيتمع
اليوم.

ويدعى تارخييا أن مياه حبر أزوف مياه داخلية لكلتا أوكرانيا
واالحتاد الروسي حيث تتمتع فيها سفن البلدين حبرية املالحة.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
ومع ذلك ،ثارت التوترات يف تلك املياه وحوهلا بعد ضم القرم
أعماله.
يف عام  ،٢٠١٤الذي كان موضوعا للعديد من قرارات اجلمعية
أعطي الكلمة للسيدة ديكارلو.
العامة .ففي أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٦رفعت أوكرانيا الدعوة
السيدة ديكارلو (تكلمت باإلنكليزية) :قبل أقل من للتحكيم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ضد
قدمت آخر إحاطة إىل جملس األمن بشأن احلالة االحتاد الروسي فيما يتعلق
شهر ،عندما ُ
ـهت اجمللس إىل التقارير اليت
يف أوكرانيا (انظر  )S/PV.8386نبـّ ُ
“بنزاع بشأن حقوق الدولة الساحلية يف البحر
تفيد بزيادة التوترات يف حبر آزوف وشددت على ضرورة جتنب
األسود وحبر آزوف ومضيق كريتش”.
أي تصعيد أو استفزاز أو سوء التقدير .لألسف ،فقد وقع
وحيتج االحتاد الروسي بأن حبر أزوف ومضيق كريتش
حادث أمين خطري أمس بالقرب من شبه جزيرة القرم ،على
ال خيضعان هليئة حتكيم اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
مقربة من حبر آزوف .وأود أن أؤكد أن األمم املتحدة ال تستطيع
إن األمم املتحدة تشعر بقلق بالغ حيال هذا التصعيد
حاليا التحقق بشكل مستقل من الظروف احمليطة باحلادث .غري
أن التقارير تشري إىل وقوع حادثة تشمل ثالث سفن أوكرانية للتوترات ،الذي جيري يف اإلطار الواسع للنزاع يف شرق أوكرانيا
وسفينة روسية واحدة على األقل يف  25تشرين الثاين/نوفمرب وضم القرم .وخالل إحاطتنا اإلعالمية السابقة للمجلس ناشدنا
بالقرب من مضيق كريتش عندما حاولت السفن األوكرانية مجيع األطراف جتنب اختاذ خطوات انفرادية ميكن أن تعمق
الفجوة أو خترج عن نص اتفاقات مينسك وروحها .ويف ذلك
الدخول إىل حبر آزوف.
السياق ،أود أن أؤكد جمددا على أن األمم املتحدة تؤيد تأييدا
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كامال الدور الريادي الذي تضطلع به رباعية النورماندي ،وفريق
االتصال الثالثي ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وغريها من
اجلهات الفاعلة الرئيسية بغية إجياد تسوية سلمية .وأود أيضا
أن أكرر دعوتنا إىل اختاذ مجيع اجلهات املعنية إجراءات جديدة
وبناءة للتغلب على اجلمود الواضح يف املفاوضات الدبلوماسية.
وتشدد األمم املتحدة على ضرورة االحرتام الكامل لسيادة
أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية يف إطار حدودها املعرتف هبا دوليا،
وفقا لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة.

لقد فرضت الواليات املتحدة واالحتاد األورويب والدول األعضاء
يف االحتاد والعديد من البلدان األخرى جزاءات على روسيا
بسبب سلوكها غري املقبول يف القرم وشرق أوكرانيا .إن االنتهاك
البشع لألرض األوكرانية ذات السيادة يف يوم األحد جزء من
منط للسلوك الروسي يشمل الضم املزعوم للقرم والتجاوزات اليت
ارتكبت ضد عدد ال حيصى من األوكرانيني يف القرم ،فضال عن
تأجيج النزاع الذي أودى حبياة أكثر من  ١٠ ٠٠٠شخص يف
شرق أوكرانيا وال يبدي أي إشارة إىل هوادة.

ومن دواعي األسف أن احلادث الذي وقع باألمس ال يؤدي
سوى إىل التهديد بالتسبب يف زيادة تدهور احلالة داخل أوكرانيا
وحوهلا .وحنث بشدة كال االحتاد الروسي وأوكرانيا على االمتناع
عن أي تصعيد لألعمال أو األقوال .ونذكر كال الدولتني بضرورة
احتواء هذه احلادثة بغية احليلولة دون تصعيد خطري قد تكون له
عواقب غري منظورة .ويف هذه املرحلة ،فإن املطلوب هو التخفيف
الفوري حلدة التوترات يف حبر أزوف ويف منطقة البحر األسود.
ومن األمهية البالغة مبكان أن تبذل حماوالت جدية للتوصل إىل
تسوية سلمية للحالة ،استنادا إىل الوسائل الدبلوماسية والقانونية
املتاحة ووفقا مليثاق األمم املتحدة.

إن ما شهدناه األسبوع املاضي تصعيد روسي متهور
آخر أيضا .ولنكن واضحني بشأن ما هو معروف .إن السفن
األوكرانية أحبرت من إحدى املوانئ األوكرانية إىل ميناء أوكراين
آخر .وحاولت القيام بذلك بالطريق املمكن للذهاب  -خالل
مضيق كريتش .وكلتا روسيا وأوكرانيا تستخدمان املضيق بصورة
روتينية ،ولكن هذه املرة قررت روسيا منع مرور السفن األوكرانية،
باالصطدام هبا ومن مث إطالق النار عليها .وتلك ليس طريقة
التصرف لدولة ملتزمة بالقانون ومتحضرة .إن عرقلة عبور أوكرانيا
القانوين ملضيق كريش يشكل انتهاكا مبوجب القانون الدويل.
وهو عمل متغطرس جيب أن يدينه اجملتمع الدويل ولن يقبله
إطالقا .ويف أيار/مايو ،أدانت الواليات املتحدة إنشاء روسيا
وافتتاحها جلسر مضيق كريتش بني روسيا والقرم احملتلة .ويف
آب/أغسطس ،أدانت الواليات املتحدة مضايقة روسيا للنقل
البحري الدويل يف حبر أزوف ومضيق كريتش.

الرئيس (تكلم بالصينية) :أشكر السيدة ديكارلو على
إحاطتها اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات.

السيدة هيلي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :صباح هذا اليوم تكلمت مع الرئيس ترامب،
والوزير بومبيو ،ويعكس بياين الشواغل على أعلى مستوى يف
احلكومة األمريكية.
وخالل السنوات األربع املاضية ،تكلم اجملتمع بصوت قوي
وواضح وإىل حد كبري موحد إدانة للعدوان الروسي على أوكرانيا.
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وستواصل الواليات املتحدة الوقوف مع شعب أوكرانيا ضد
العدوان الروسي .ونتوقع أن يقود شركاؤنا األوروبيون ذلك املسعى
من خالل صيغة رباعية النورماندي ،اليت نؤيدها .إننا ندعو
روسيا إىل احرتام التزاماهتا الدولية وعدم عرقلة أو مضايقة عبور
أوكرانيا يف مضيق كريش ،وإىل هتدئة التوترات اليت أثارهتا .وكما
قال الرئيس ترامب مرات عديدة ،فإن الواليات املتحدة سرتحب
بإقامة عالقة طبيعية مع روسيا ،ولكن األعمال اخلارجة عن
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القانون مثل هذا العمل ال تزال جتعل ذلك مستحيال .وستبقي
الواليات املتحدة على جزاءاهتا املتصلة بأوكرانيا املفروضة على
روسيا .ولن تؤدي زيادة التصعيد الروسي من هذا النوع سوى
إىل تفاقم األمور .فهي ستؤدي إىل املزيد من تقويض موقف
روسيا يف العامل .وهي ستزيد تدهور عالقات روسيا مع الواليات
املتحدة والعديد من البلدان األخرى .وستؤدي أيضا إىل زيادة
التوترات مع أوكرانيا .وباسم السالم واألمن الدوليني ،جيب على
روسيا أن توقف على الفور السلوك غري القانوين وأن حترتم
احلقوق واحلريات املالحية جلميع الدول.

26/11/2018

للقرم يف عام  ،٢٠١٤وتشييدها جلسر مضيق كريتش يف أيار/
مايو ،الذي يشكل انتهاكا آخر لسيادة أوكرانيا وسالمتها
اإلقليمية .ويأيت عمل األمس بعد أشهر من املضايقة الروسية
للنقل البحري الدويل يف حبر أزوف ،اليت يفرتض أهنا هتدف
إىل زعزعة استقرار االقتصاد األوكراين .إن اإلجراءات الروسية
ال تتفق مع اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاق الثنائي
بني روسيا وأوكرانيا لعام  ٢٠٠٣الذي ينص على حرية مرور
سفن كل دولة يف حبر آزوف ،مبا يف ذلك السفن العسكرية.
وال بد من الوقف الفوري لإلجراءات اليت اختذهتا روسيا.

يتعني أن يسمح الشحن الدويل حبرية املرور يف حبر آزوف.
السيد ألين (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أبدأ بياين مبجرد القول إنين أشعر خبيبة أمل من تعليل املمثل وجيب على كال الطرفني ممارسة ضبط النفس.
الروسي للتصويت يف اجللسة السابقة (انظر  .)S/PV.8409وكما
لقد رأينا هذه اللعبة من قبل .إن االحتاد الروسي يريد
ذكر هو نفسه ،فإنه مل يقدم فعليا تعليال للتصويت ،بل قدم بيانا تعزيز ضمه غري القانوين لشبه جزيرة القرم وضم حبر آزوف.
موضوعيا .وبذلك أظهرت روسيا االزدراء جمللس األمن وألعضائه ويبدو أن االحتاد الروسي يأمل أن يذعن اجملتمع الدويل ويقبل
بعدم قبوهلا إجراء اجمللس لتصويت إجرائي .إن روسيا تناقش هبذا ببساطة كحقيقة جديدة .حسنا ،لن نفعل ذلك .وموقف
باستمرار أوكرانيا هنا يف إطار بند خمتلف من جدول األعمال .اململكة املتحدة واضح .فنحن ال ولن نعرتف بالضم غري
ويف هذه احلالة اختارت روسيا عمدا عنوانا استفزازيا للجلسة ،القانوين لشبه جزيرة القرم من قبل االحتاد الروسي .لقد أوضحت
وكانت تعلم أهنا ستخسر .إنين أتساءل عن السبب .إنين أفرتض اجلمعية العامة موقفها بوضوح يف القرار  ،262/68املؤرخ 27
أن روسيا تعرف مدى ضعف موقفها من حيث اجلوهر ،وبالتايل آذار/مارس  ،2014وال نزال نؤيد تأييدا كامال سيادة أوكرانيا
تأمل أن تصرف االنتباه عن العملية وأن تقوم بدور الضحية .وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها ومياهها اإلقليمية املعرتف
وهذا لن ينجح ألنه باألمس ،وباعرتاف موسكو ذاهتا ،قامت هبا دويل ،وهذا هو سبب إقرار االحتاد األورويب يف  31متوز/
السفن الروسية بإطالق النار على السفن األوكرانية واستولت يوليه ستة كيانات جديدة مرتبطة بفتح االحتاد الروسي جسر
على ثالث سفن أوكرانية كانت تقرتب من حبر أزوف .إننا كريتش .ونواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليني لضمان
نشعر بقلق بالغ حيال إصابة ستة أوكرانيني جبراح واعتقال االحتاد استمرار فرض اجلزاءات ما دامت سيطرة االحتاد الروسي على
الروسي لـ  23أوكرانيا أخرين .وندعو إىل اإلفراج عنهم فورا.
شبه اجلزيرة مستمرة.
وندين استخدام روسيا املؤسف للقوة العسكرية .ويبني هذا
أيضا ازدراء روسيا املستمر لسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية
وازدراءها للنظام الدويل القائم على القواعد العاملية ،الذي تعمل
املنظمة على إعالء شأنه .وهذا يعقب ضم روسيا غري القانوين
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ويشكل الضم غري القانوين الذي قام به االحتاد الروسي،
انتهاكا متعمدا لعدد من االتفاقات وااللتزامات الدولية ،مبا
يف ذلك املادة  2من ميثاق األمم املتحدة ،ووثيقة هلسنكي
اخلتامية ،ومذكرة بودابست ،ومعاهدة الصداقة بني االحتاد
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الروسي وأوكرانيا لعام  .1997لكن هذا جمرد بداية .وتتسبب
تصرفات االحتاد الروسي أيضا يف معاناة للناس .وتستمر
انتهاكات حقوق اإلنسان املروعة يف شبه جزيرة القرم مع
االضطهاد الواسع النطاق جملموعات األقليات مثل تتار
القرم .حيث يواجه تتار القرم مضايقات والتهديد باعتقاهلم
واحتجازهم ،وهم مهددون باالستيالء على ممتلكاهتم .ومت تقييد
حقوقهم يف العبادة والتجمع والتعبري.
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تقوض املعاهدات الدولية واألمن الدويل ،وميتنع عن اقرتاف
األعمال اليت تقوض السالمة اإلقليمية جلريانه ،وأن يعمل بدال
من ذلك مع اجملتمع الدويل ،على االضطالع ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
اﳌﺸﺮﺘﻛﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺮﺘك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄﻋﻀﺎء داﺋﻤﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
ونأمل أن ختتار الدولة الروسية السري يف هذا الطريق .ومع
ذلك ،فإن ما قام به االحتاد الروسي خالل عطلة هناية األسبوع
ال يبعث على التفاؤل.

السيدة غيغن (فرنسا) (تكلمت بالفرنسية) :نظرا اللتزام
إن تتار القرم ليسوا الشعب الوحيد الذي يعاين على يد
االحتاد الروسي .إن أي شخص يعرب عن استيائه باعتدال ،أو السلطات الفرنسية واألملانية حبل األزمة يف أوكرانيا يف إطار
يعرب عن معارضته للضم غري الشرعي لشبه جزيرة القرم يواجه شكل نورماندي ،فإن هذا البيان مقدم باسم فرنسا وأملانيا.
خطر التعرض للتطرف وحيكم عليه بالسجن لفرتات طويلة،
إن احلوادث البحرية اليت وقعت أمس خطرية وهي مصدر
األمر الذي دفع بالكثريين إىل املنفى .وال يزال االحتاد الروسي قلق كبري لنا .كما مسعنا للتو ،كان مضيق كريتش والبحر األسود
يتجاهل دعوات اجلمعية العامة لزيارة مفوض األمم املتحدة وحبر آزوف مسرحا ملناورات عنيفة أمس زادت من حدة التوتر
السامي حلقوق اإلنسان لزيارة شبه جزيرة القرم.
إىل حد كبري ومن خطر التصعيد ،مما سلط الضوء على عدم
إننا نظل واضحني يف دعمنا للنظام الدويل القائم على
القواعد الذي يواصل االحتاد الروسي انتهاكه .وجيب أال
يُسمح لالحتاد الروسي بإعادة كتابة التاريخ من خالل إرساء
حقائق ميدانية جديدة .لكن هذه لألسف ليست املرة األوىل
اليت يتورط فيها االحتاد الروسي يف مثل هذه األعمال الطائشة
واالستفزازية هذا العام .فقد كان االحتاد الروسي املسؤول عن
هجوم باألسلحة الكيميائية على األراضي الربيطانية ،ومت القبض
على عمالئه متلبسني يف الهاي .وزاد االحتاد الروسي من حدة
التوتر يف حبر آزوف ،واآلن ،يعرتف بإطالقه النار على السفن
األوكرانية ،وإصابة حبارة على متنها .وهذه ليست إجراءات بلد
مسؤول يكرس جهده لصون السلم واألمن الدوليني ،ويؤيد بنود
ميثاق األمم املتحدة.

استقرار املنطقة .وأفادت القوات الروسية أهنا قد اصطدمت مع
ثالث سفن من السفن احلربية األوكرانية اليت كانت حتاول عبور
املضيق مث استولت عليها .وأصيب ستة حبارة أوكرانيني .وحنن
نرى أن ال شيء ميكن أن يربر استخدام القوة.

وكما أوضحت سلطاتنا هذا الصباح ،وكذلك املمثلون
الدائمون لألعضاء األوروبيني يف جملس األمن الذين يزورون
بيجني ،فإننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء اإلجراءات اليت اختذت
خالل الـ  24ساعة املاضية ونطالب الطرفني مبمارسة أقصى
درجات ضبط النفس .وتدعو فرنسا وأملانيا بشكل خاص
االحتاد الروسي إىل استعادة واحرتام حرية املرور يف مضيق
كريتش ،باإلضافة إىل احلق يف الوصول إىل حبر آزوف احملظور
مؤقتًا ،وذلك وفقًا للقانون البحري الدويل .وأن نتحرك على
وكما أوضح رئيس وزرائنا مؤخرا ،مثل اآلخرين يف هذه الفور لتهدئة التوترات .كما ندعو االحتاد الروسي إىل إطالق
القاعة اليوم ،فإننا ال نزال منفتحني على عالقة خمتلفة مع االحتاد سراح البحارة األوكرانيني احملتجزين يف أقرب وقت ممكن وإعادة
الروسي ،يتوقف االحتاد الروسي خالهلا عن هذه اهلجمات اليت السفن اليت مت االستيالء عليها.
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وأود أن أؤكد ألوكرانيا تضامننا ،وأؤكد بقوة التزام فرنسا حتقيق السالم يف أوروبا الشرقية .لقد أضاف االحتاد الروسي
وأملانيا باالحرتام الكامل لسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية ،بالفعل ،بعداً آخر للنزاع يف أوكرانيا.
داخل حدودها املعرتف هبا دوليا .إن أحداث األمس هي نتيجة
وعربنا خالل اإلحاطة السابقة اليت قدمناها أمام جملس
مباشرة لضم االحتاد الروسي لشبه جزيرة القرم يف شهر آذار/
األمن بشأن أوكرانيا (انظر  ،)S/PV.8386عن قلقنا بشأن تطوير
مارس  ،2014يف انتهاك للقانون الدويل .ويف هذا الصدد،
القدرات العسكرية اليت جتري يف شبه جزيرة القرم وحبر آزوف.
نذكر بأننا قد استنكرنا بناء جسر كريتش يف االحتاد الروسي،
لقد أخر االحتاد الروسي لعدة أشهر املئات من السفن التجارية
مما يسهم يف حرمان أوكرانيا من الوصول الكامل إىل مناطقها
اليت حتاول الوصول إىل املوانئ األوكرانية يف حبر آزوف عرب
البحرية يف حبر آزوف.
مضيق كريتش لفرتات طويلة وبتكلفة اقتصادية كبرية ألوكرانيا.
إن أحداث األمس اخلطرية تسهم أيضا يف إبراز احلاجة واآلن يهاجم االحتاد الروسي السفن األوكرانية ،متحججا
للتوصل إىل إىل حل دائم للوضع يف مجيع أحناء شرق أوكرانيا .بضرورة محاية “األراضي الروسية” .إن املزيد من العسكرة
وستستمر فرنسا وأملانيا يف التعبئة كما فعلتا خالل السنوات وزيادة التوترات جتلب املزيد من عدم االستقرار إىل منطقة عانت
األربع املاضية لتهدئة الوضع يف شرق أوكرانيا وتشجيع التوصل بالفعل مبا فيه الكفاية.
إىل حل طويل األجل لألزمة ،من خالل شكل نورماندي.
وبعد العدوان على جورجيا ،واالحتالل غري القانوين لشبه
فلنكن واضحني :جيب على الطرفني ،وخاصة االحتاد جزيرة القرم ،وتأجيج النزاع يف دونباس ،وبناء جسر كريتش
الروسي ،احرتام االلتزامات اليت تعهدا هبا .إن التنفيذ الكامل بدون موافقة السلطات يف كييف ،واالنتخابات اهلزلية اليت
التفاقات مينسك ،اليت التزم هبا كل من االحتاد الروسي وأوكرانيا ،جرت يف املناطق االنفصالية يف  11تشرين الثاين/نوفمرب ،فإن
ال يزال يشكل السبيل الوحيد إلجياد حل سلمي ودائم هلذا االحتاد الروسي يقوم اآلن بانتهاك حقوق املالحة يف أوكرانيا.
النزاع الذي استمر قرابة مخس سنوات.
إننا ندين بشدة األعمال العدوانية اليت يرتكبها االحتاد الروسي،
وستستمر فرنسا وأملانيا يف مساندة الشعب األوكراين الذي ونطالب سلطاته باحرتام القانون الدويل .كما ندعو كال اجلانبني
تأثر خالل السنوات األخرية من نزاع دونباس وضم شبه جزيرة إىل التحلي بضبط النفس يف الوضع احلايل ،الذي قد يزيد من
القرم بشكل غري شرعي .وليتأكد اجمللس بأننا سنواصل بذل خطر عدم استقرار األمن األورويب.
جهودنا يف هذا االجتاه ،يف إطار شكل نورماندي ويف مجيع
إن هلذا النزاع بني دولتني الذي بدأه وأججه االحتاد
املنتديات املناسبة.
الروسي ،هدف واحد هو :زعزعة استقرار أوكرانيا .لذلك ،حنث
السيد لفيتسكي (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن منظومة األمم املتحدة ككل على إيالء االهتمام املناسب هلذا
أكرر ما قاله وفد اململكة املتحدة بالتشديد على أننا نفهم أيضا النزاع املسلح الدائر .وال ميكننا أن نغض الطرف عن هذه احلالة،
تقدمي الوفد الروسي حبكم الواقع لبيان كامل وجوهري بعد رفض جملرد أن أحد أطراف النزاع هو عضو دائم يف جملس األمن.
طلبه ،ال يتفق مع ممارسات وإجراءات جملس األمن.
ويتعني أن تكون األعمال العسكرية الروسية يف شبه جزيرة
لقد اجتمعنا يف هذه القاعة اليوم ملناقشة عرض إضايف القرم وحبر آزوف مبثابة درس مستفاد ملعرفة ما تستطيع هذه
لالستخفاف بالقانون الدويل وحماولة تقويض اجلهود الرامية إىل الدولة القيام به من أجل محاية بنيتها األساسية احليوية يف أوروبا.
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وجيب ،كخطوة أوىل ،اإلفراج الفوري عن أفراد أطقم
فمن شأن االنتهاكات املستمرة للقانون الدويل ،مبا يف ذلك
االتفاقات الثنائية ،أن تؤدي مباشرة إىل فرض حلول هتدف إىل السفن الذين احتجزوا ومن دون شروط .فمن شأن هذا أن
السيطرة على مصاحل روسيا فيما يتعلق بالبنية التحتية القائمة يشكل خطوة هامة حنو التهدئة.
لالتصاالت والطاقة ،فضال عن البىن التحتية قيد اإلنشاء واليت
وحنض روسيا على التصرف وفقا للقانون الدويل .وأود
جيري التخطيط هلا.
أن أؤكد أنه ال ميكن أن يكون هناك شك يف أن على روسيا
دعوين أعيد التأكيد على أن بولندا تؤيد بقوة استقالل
وسيادة وسالمة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها املعرتف هبا
دوليا .فنحن ال نعرتف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم .ونؤكد
على ضرورة التنفيذ الكامل التفاقات مينسك ،اليت تشكل
السبيل الوحيد للتوصل إىل حل دائم للنزاع يف أوكرانيا وحوهلا.

التزامات قانونية دولية باالمتناع عن منع الوصول إىل املوانئ
األوكرانية يف حبر أزوف وغريه ،فضال عن احرتام مبادئ منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا وااللتزامات املرتتبة يف إطارها .وندعو
روسيا إىل احرتام سيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية وحقوقها
املالحية.

السيد آدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يرحب وفد
بلدي بعقد هذه اجللسة الطارئة جمللس األمن ،بالنظر إىل الطبيعة
اخلطرة لألحداث اليت وقعت يوم األحد املوافق  ٢٥تشرين
الثاين/نوفمرب بني القوات البحرية الروسية والسفن األوكرانية يف
مضيق كريتش.

السيدة شولغين نيوني (السويد) (تكلمت باإلنكليزية):
يساور السويد قلق بالغ إزاء التصعيد يف حبر أزوف ومضيق
كريتش .فعرقلة حركة املالحة البحرية من املوانئ األوكرانية
وإليها ،باستخدام القوة العسكرية ،يشكل انتهاكا خطريا للقانون
الدويل .يأيت هذا االنتهاك على خلفية الضم غري الشرعي للقرم
وسيفاستوبول يف عام  ٢٠١٤وإكمال بناء اجلسر على مضيق
كما نشكر السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام
كريتش يف وقت سابق من هذا العام ،وكالمها يشكل انتهاكا للشؤون السياسية ،على إحاطتها.
صارخا لسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية.
إن هذا التصاعد يف التوتر ،يف منطقة متأثرة بالفعل بنزاع
حنن نؤيد الطلب األوكراين لعقد اجتماع للمجلس يف ضوء يقول املراقبون أنه قتل قرابة الـ  ١٠ ٠٠٠شخص منذ أن بدأ يف
التطورات األخرية تأييدا تاما .فيمكن ألي بلد آخر أن يفعل عام  ،٢٠١٤ميكن أن يزيد من حدة التهديد مبواجهة عسكرية
الشيء نفسه ،وله أن يتوقع تناول املسألة على حنو ما تشكله جديدة ترتتب عليها عواقب إنسانية كارثية.
من هتديد للسالم واألمن الدوليني.
ويأسف بلدي هلذا احلادث الذي ،شأنه يف ذلك شأن
تقوم روسيا منذ شهور اآلن بعمليات تفتيش غري مربرة وغري احلوادث املشار إليها يف األشهر األخرية ،يستمر يف اإلسهام
متناسبة للسفن املارة عرب املضيق .ويؤسفنا أن روسيا قد جتاهلت يف مناخ عدم الثقة بني الطرفني الروسي واألوكراين ويف تقويض
النداءات املوجهة من أوكرانيا واجملتمع الدويل للتقيد بالقانون جهود اجملتمع الدويل الستعادة السالم واالستقرار يف املنطقة.
الدويل والسماح حبرية املرور عرب مضيق كريتش ،واختارت بدال
ويغتنم بلدي الفرصة اليت تتيحها هذه اجللسة حلض
من ذلك زيادة تصعيد الوضع .هذا سلوك غري مسؤول البتة يف
الطرفني الروسي واألوكراين على ممارسة ضبط النفس من أجل
حالة متوترة بالفعل.
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فكازاخستان تعترب كال الشعبني  -األوكراين والروسي -
جتنب تصعيد عسكري يف املنطقة .وحيثهما على االمتناع عن
القيام بأية أعمال ميكن أن تؤدي إىل نزاع جديد أوسع نطاقا .سكانا لبلدين شقيقني هلما تاريخ مشرتك .وحنض كال الطرفني،
ويأسف وفد بلدي لعدم إحراز تقدم يف تنفيذ اتفاقات يف هذا الصدد ،على االمتناع عن اختاذ أي خطوات قد تؤدي
مينسك يف إطار صيغة نورماندي ،وحيث الطرفني الروسي إىل زيادة تصعيد التوترات يف العالقات الثنائية.
وما يكتسي أمهية خاصة لدولتنا هو أن تظل أوكرانيا دولة
واألوكراين على تعزيز التوصل إىل تسوية سلمية للنزاع .ويعرب،
يف هذا الصدد ،عن دعمه لبعثة املراقبني التابعة ملنظمة األمن ذات سيادة ومستقرة ومستقلة .وكازاخستان مستعدة ملساعدة
والتعاون يف أوروبا وللمركز املشرتك للمراقبة والتنسيق يف جهودمها كال البلدين  -االحتاد الروسي وأوكرانيا  -على جتاوز هذه
الرامية إىل وقف تصعيد النزاع .وحيث وفد بلدي املركز املشرتك األزمة يف عالقاهتما.
للمراقبة والتنسيق ،عالوة على ذلك ،على االضطالع بدوره
تلتزم كازاخستان باتباع هنج متوازن حلل األزمة األوكرانية
يف دعم مراقيب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ورصد اتفاقات عن طريق مفاوضات سلمية وعملية وساطة استنادا إىل املبادئ
وقف إطالق النار من أجل ضمان التنفيذ الفعال التفاقات األساسية للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وقواعدمها.
مينسك.
ما فتئ بلدي يشارك يف املشاورات املتعددة األطراف حبثا عن
يف اخلتام ،أعيد تأكيد دعم كوت ديفوار جلميع اجلهود تسوية هلذه املسألة .فنحن مصممون على العمل عن كثب مع
اجلارية من أجل التوصل إىل حل سياسي تفاوضي لألزمة يف مجيع أعضاء اجمللس من دون اعتبارات سياسية وبطريقة منفتحة
وموضوعية ومسؤولة وبناءة.
أوكرانيا.

وحيض بلدي مجيع األطراف على احرتام التزاماهتا بضمان
التنفيذ الفعال التفاقات مينسك وللقرار ،)٢٠١٥( ٢٢٠٢
الذي يقرها.
السيد توميش (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
الرئاسة الصينية على عقد هذه اجللسة الطارئة بشأن التطورات
األخرية يف حبر آزوف.

وجتدر اإلشارة إىل أن بلدنا قد ساهم يف املاضي يف إطالق
صيغة نورماندي ويف إبرام اتفاقات مينسك يف هناية املطاف.
وقد عربت كازاخستان مرارا عن استعدادها لتقدمي مساعدة
شاملة يف هذه العملية ،دعما لتسوية سلمية يف اجلزء اجلنويب
الشرقي من أوكرانيا وتعزيزا لعالقات قوية بني أوكرانيا وروسيا.
ويشعر وفد بلدي ،يف هذا السياق ،بالقلق من أن عملية
التفاوض حلل النزاع األوكراين قد علقت خالل األشهر املاضية،
كما يتضح من انعدام االتصاالت الرفيعة املستوى يف إطار
صيغة نورماندي .ميكن هلذا التعليق أن يؤدي إىل تطورات
جديدة وسلبية يف املنطقة.

إن كازاخستان مستعدة ،بصفتها عضوا يف اجمللس ،للحوار
وملناقشة قضايا األمن الدويل يف سياق مناقشات شفافة من أجل
منع نشوب النزاعات الدولية .ومع أخذ ذلك يف االعتبار ،فضال
عن احلاجة إىل النظر يف هذه املسألة يف إطار جملس األمن ،فإن
ويؤسفنا ،يف ذلك الصدد ،ما علمناه عن احلادث الذي
وفد بلدي مستعد للتصويت لصاحل كال الطلبني ،طلب أوكرانيا
وقع بني السفن احلربية الروسية واألوكرانية يف مضيق كريتش
وطلب االحتاد الروسي.
باألمس ٢٥ ،تشرين الثاين/نوفمرب .وحتض كازاخستان الطرفني
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على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل هتدئة الوضع
بني الدولتني .حنن نعترب أن هذه هي اآللية اجملدية الوحيدة
القائمة حلل املسألة بالطرق السلمية من خالل االمتناع عن اختاذ
أي نوع من اإلجراءات السلبية.
فمن شأن حادث كهذا أن يزيد كثريا من فرص اندالع
شرارة غري مقصودة تشعل املنطقة .جيب على احلكومتني كلتيهما
أن حتاوال على وجه السرعة التفاوض على صفقة لتهدئة الوضع،
مع إمكانية تقدمي مساعدة من اجملتمع الدويل.

S/PV.8410

ونشدد أيضا على أنه يتعني على اجملتمع الدويل واجمللس
بذل كل اجلهود الضرورية لصون السلم واألمن الدوليني ،األمر
الذي سيفيد املنطقة يف األجل الطويل ،مع قيام األطراف
أنفسهم حبل خالفاهتم .وأخريا ،ندعو قادة اجلانبني للتغلب على
انقسامات املاضي ،ووضع السالم أوال لصاحل شعوهبم ،وحنث
اجملتمع الدويل على مراعاة شواغل مجيع األطراف ،مع اتباع هنج
حمايد ومنصف سعيا لتحقيق االستقرار الدائم.

السيد تينيا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نشعر باالمتنان لعقد
حنن نعتقد أنه ميكنأيضا حتقيق السالم املستدام وتطبيع هذه اجللسة ،ولإلحاطة اليت قدمتها السيدة روزماري ديكارلو.
بريو تشعر بقلق بالغ إزاء احلادث الذي وقع مؤخرا يف
العالقات بصورة كاملة بني البلدين من خالل وضع تدابري لبناء
الثقة يف اجملالني األمين واالقتصادي .وينبغي لنا أال نسمح مبزيد مضيق كريش وما ميكن أن يرتتب عليه من انعكاسات على
من التصعيد يف التوترات ،ألهنا ميكن أن تؤدي إىل حرب فعلية العالقات املعقدة وغري املستقرة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا،
وعلى االستقرار اإلقليمي .ونأسف للتصعيد األخري وتزايد
يف هذه املنطقة اجلديدة.
السيدة كوردوبا صوريا (بوليفيا) (تكلمت باإلسبانية) :التوترات بني البلدان .ووفقا مليثاق األمم املتحدة ،تكرر بريو
نشكر وكيلة األمني العام ،السيدة روزماري ديكارلو ،على التأكيد على ضرورة احرتام استقالل أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية
وسيادهتا .وندعو الطرفني ،املمثلني هنا ،إىل التحلي بضبط
إحاطتها.
النفس وجتنب املزيد من التصعيد ،والعمل دائما وفقا للقانون
ونعرب عن قلقنا إزاء األحداث اليت وقعت باألمس يف حبر
الدويل ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات.
أزوف .ونكرر التأكيد على أن اخليار العسكري ليس بأي حال
السيد المنيخ (الكويت) :بداية ،أتقدم بالشكر للسيدة
من األحوال حال ألي خالف .ويف هذا الصدد ،ندعو الطرفني
إىل هتيئة الظروف املالئمة لتجنب تصاعد التوترات واالمتناع روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون السياسية ،على
عن األعمال اليت تشجع العنف ،واالمتثال ملقاصد ومبادئ إحاطتها حول مستجدات األوضاع يف حبر أزوف.
إن تصاعد التوترات مؤخرا يف حبر أزوف أمر مقلق للغاية.
ميثاق األمم املتحدة ،واحرتام القانون الدويل والقانون البحري
الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار .ويف وندعو اجلانبني إىل ضبط النفس واختاذ مجيع التدابري الضرورية
هذا الصدد ،ندعو األطراف إىل العمل على إجياد حل سلمي للتهدئة وخفض التوترات العسكرية يف حبر أزوف ،وااللتزام
عن طريق احلوار ،مع مراعاة جمموعة التدابري املتخذة لتنفيذ باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،وحنثهما على إظهار اإلرادة
اتفاقات مينسك ،من أجل حتقيق توازن املصاحل ،دون إغفال السياسية الالزمة حنو إعادة االلتزام بالتنفيذ الكامل التفاقات
مبادئ الدبلوماسية الوقائية واملساعي احلميدة الرامية إىل إجياد مينسك إلهناء النزاع واحلفاظ على أمن واستقرار املنطقة.
حل سياسي تفاوضي.
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اليت تبذهلا األطراف املعنية هو وحده الذي يضمن التوصل إىل
حل عادل وهنائي للحالة .ويف هذا الصدد ،حيث وفدي الطرفني
على إجياد حل سياسي عن طريق احلوار واملفاوضات ،على
أساس احرتام القانون الدويل ومبادئ العالقات الدولية وصون
السالم واألمن واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ونشدد على ضرورة احرتام األطراف مليثاق األمم املتحدة وحل
نزاعاهتا وفقا لالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة.

وجندد التزامنا باحرتام وحدة أوكرانيا وسيادهتا وسالمتها
اإلقليمية داخل حدودها املعرتف هبا دوليا ،وعدم التدخل يف
شؤوهنا الداخلية .ونأمل أن تعمل مجيع األطراف املعنية على
تنفيذ القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٠٢واتفاقات مينسك للسالم،
والبيان الرئاسي  S/PRST/2018/12الصادر يف  ٦حزيران/يونيه،
تنفيذا كامال ،والسعي إلجياد حل شامل ومتوازن هلذه املسألة
عن طريق احلوار ،كما نصت عليه املادة  ٣٣من ميثاق األمم
املتحدة ،ال سيما وفق إطار نورماندي وجمموعة االتصال الثالثية
يف اخلتام ،نذكر األطراف مرة أخرى بأنه ال ميكن التوصل
من أجل حتقيق تقدم فوري يف تنفيذ اتفاقات مينسك.
إىل حل هلذه املسألة إال بالوسائل السلمية ،من خالل مفاوضات
السيد إيسونو مبينغونو (غينيا االستوائية) (تكلم مباشرة وصرحية وشاملة .ويف هذا الصدد ،حنث الطرفني على
باإلسبانية) :أود أن أبدأ بتوجيه الشكر للسيدة روزماري ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بغية هتدئة الوضع ،وتكثيف
ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون السياسية ،على إحاطتها جهودمها وااللتزام بتجنب األعمال اليت ميكن أن تؤدي إىل
تصعيد التوترات.
بشأن التطورات األخرية يف احلالة املتعلقة مبضيق كريتش.
السيدة غوادي (إثيوبيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أوال
يف  ٣٠تشرين األول/أكتوبر (انظر  )S/PV.8386ويف عدة
مناسبات أخرى ،شجعت غينيا االستوائية الطرفني على احرتام أن أشكر وكيلة األمني العام ديكارلو على إحاطتها.
التنفيذ الكامل التفاقات مينسك واالمتناع عن األعمال اليت
لقد تابعنا احلالة حول حبر أزوف ،ونشعر بالقلق إزاء
ميكن أن تؤدي إىل تفاقم الوضع وزعزعة االستقرار يف البلد ويف التصاعد السريع للحالة يف املنطقة .ومن األمهية مبكان أن تُبذل
املنطقة .ولذلك ،يعرب وفدي عن أسفه لألحداث األخرية يف كل اجلهود للحد من التوتر .وحنن نؤيد دعوة منظمة األمن
حبر أزوف فيما يتعلق باحلالة قيد النظر ،ويالحظ بقلق بالغ والتعاون يف أوروبا للطرفني اليوم إىل ممارسة أقصى درجات ضبط
تصاعد الوضع الذي أدى إىل عقد هذه اجللسة.
النفس واالمتناع عن اختاذ إجراءات من شأهنا أن تزيد من

إن احلالة يف حبر أزوف تشكل هتديدات جديدة لالستقرار تقويض األمن واالستقرار يف املنطقة .ونتفق أيضا على ضرورة أن
يف املنطقة .ولذلك ،فإن ختفيف حدة التوتر لتجنب تصعيد تتصدى األطراف ملعاجلة خالفاهتا من خالل الوسائل السياسية
احلالة ميثل أولوية قصوى يف هذا الوقت ،ويتطلب تعاونا وعزمية والدبلوماسية.
من كال الطرفني .ويف هذا اإلطار ،ندعو األطراف املعنية إىل
وفيما يتعلق مبسألة أوكرانيا ،نؤكد مرة أخرى دعمنا لتنفيذ
التزام اهلدوء واالمتناع عن اختاذ أي إجراء قد يؤدي إىل مزيد اتفاقات مينسك من أجل التسوية السلمية لألزمة .ونعتقد أنه
من التصعيد .ونشجعهم على حل املسألة من خالل احلوار من احملتم متاما أن تظل األطراف ملتزمة التزاما كامال بتنفيذ
السياسي والدبلوماسي وصوال إىل حل سلمي وسياسي لألزمة .اتفاقات مينسك وأن تتقيد بصرامة بالقرار ،)2015( 2202
وبالنظر إىل تعقد احلالة وهشاشتها ،نعتقد أن من املهم الذي أيد جمموعة التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقات مينسك.
مواءمة جهود األطراف .ولذلك ،نرى أن تنسيق ومواءمة اجلهود
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السيدة غريغوار فان هارن (هولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :متدهورة بسبب اإلجراءات اليت يتخذها االحتاد الروسي،
امسحوا يل أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل وكيلة األمني العام ديكارلو وإضفاء طابع عسكري على القرم بصورة غري قانونية ببناء جسر
على املستجدات اليت قدمتها عن احلالة يف حبر أزوف ويف مضيق كريتش وفرض قيود أحادية اجلانب وغري مربرة على النقل
البحري يف حبر أزوف.
حميطه.
يف البداية ،أود أن أؤيد النقطة اإلجرائية اليت أثارهتا اململكة
املتحدة وبولندا .ومتشيا مع قرار اجلمعية العامة ،68/262
الذي اختذ بأغلبية ساحقة يف  27مارس/آذار  ،2014أود
أن أكرر دعمنا الكامل الستقالل أوكرانيا وسيادهتا وسالمتها
اإلقليمية داخل حدودها املعرتف هبا دوليا.

ثالثا ،جيب جتنب املزيد من تصعيد التوترات احلالية.
وندعو االحتاد الروسي إىل رفع مجيع القيود املفروضة على حرية
املالحة اليت فرضها يف حبر أزوف وما حوله ،واالمتناع عن املزيد
من املواجهة العسكرية مع السفن األوكرانية يف املنطقة .فهذه
اإلجراءات غري شرعية وتشكل انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسالمتها
اإلقليمية .وعالوة على ذلك ،نكرر مرة أخرى خمتلف النداءات
املوجهة من جانب اجملتمع الدويل ،مبا فيها االحتاد األورويب ،إىل
مجيع األطراف املعنية وحثها على ممارسة أقصى درجات ضبط
النفس ملنع أي تصعيد للتوترات .وما تزال املخاطر كبرية وقد
ترتتب عنها عواقب وخيمة.

وقد جلسنا يف هذه القاعة قبل أقل من شهر (انظر
 )S/PV.8386ملناقشة احلالة يف أوكرانيا .ومن الواضح أن ذلك
الوضع األمين املضطرب يف ذلك اجلزء من العامل بات حباجة إىل
معاجلة عاجلة .وسأركز حديثي على ثالث مسائل اليوم :أوال،
األحداث اليت وقعت يف يوم األحد  ٢٥تشرين الثاين/نوفمرب.
ومثلما ذكرت مملكة هولندا يف البيان الذي أدلت به يف
ثانيا ،الظروف اليت وقعت فيها تلك األحداث .وثالثا ،اخلطوات
 ٣٠تشرين األول/أكتوبر ،فإهنا ترحب بقرار أوكرانيا املتعلق
املتخذة من أجل التهدئة.
وفيما يتعلق بالنقطة األوىل ،فإن مملكة هولندا تشعر بالسعي إىل التحكيم مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون
بالقلق العميق إزاء التطورات اليت وقعت باألمس يف منطقة البحار .وحنث االحتاد الروسي وأوكرانيا على االلتزام بعملية
ويشكل إغالق مضيق كريتش من جانب االحتاد التحكيم تلك والسعي إىل تسوية سلمية للنزاع.
البحر األسودّ .
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددا على أنه لن يتسىن
الروسي ومنع الوصول إىل املوانئ األوكرانية انتهاكا للقانون
الدويل .وذلك أمر غري مقبول .وكما ذكرنا يف جلسة اجمللس حتقيق السالم واالستقرار املستدامني يف املنطقة إال بتجديد
املعقودة يف  ٣٠تشرين األول/أكتوبر ،فإن للحالة األمنية يف احرتام االحتاد الروسي لسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية ضمن
تلك املنطقة عواقب مباشرة على منطقة البحر األسود برمتها .حدودها املعرتف هبا دوليا.
الرئيس (تكلم بالصينية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
وبذلك أنتقل إىل نقطيت الثانية ،ولنركز على األسباب
اجلذرية للحالة اليت نناقشها اليوم  -وهي ضم القرم إىل االحتاد الصني.
الروسي بطريقة غري شرعية .ويظل ذلك انتهاكا للقانون الدويل
بداية ،أود أن أشكر وكيلة األمني العام للشؤون السياسية،
ّ
ولسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية .ويشكل ضمها هتديدا روزماري ديكارلو على إحاطتها.
مستمرا للسلم واألمن الدوليني وينبغي أن يوليه اجمللس االهتمام
الكامل .ومنذ عام  ٢٠١٤ما تزال احلالة األمنية يف املنطقة
1839767
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لقد أحاطت الصني علما بوقوع اشتباكات بني السفن اإلنرتنت ملعرفة ما حدث يف مثل هذا اليوم يف التاريخ .وهذا
البحرية الروسية واألوكرانية يف املياه القريبة من مضيق كريتش ،ما علمته.
ويساورنا القلق إزاء التوترات الناشئة عنها .وتدعو الصني
ففي مثل هذا اليوم حتديدا ٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب
ّ
األطراف املعنية إىل ممارسة ضبط النفس ،وتأمل يف متكنها من من عام  ١٩٣٩عمد اجليش السوفيايت إىل قصف قرية مينوال
حل املسائل ذات الصلة على الوجه الصحيح ومن خالل احلوار الواقعة قرب احلدود السوفياتية  -الفنلندية .مث ادعى السوفيات
والتشاور جتنبا ألي تصعيد ممكن للتوترات .وقد متسكت الصني أن القصف قد جاء من اجلانب الفنلندي واستخدموا ذلك
باستمرار مبوقفها املوضوعي واحملايد إزاء األزمة يف أوكرانيا .ذريعة لغزو فنلندا يف  ٣٠تشرين الثاين/نوفمرب .وبذلك اندلعت
وتعرب الصني عن احرتامها لسيادة مجيع البلدان وسالمتها ما يسمى حبرب الشتاء اليت أدت يف هناية املطاف إىل طرد
اإلقليمية ،مبا يف ذلك أوكرانيا ،وتعارض تدخل أي قوى خارجية االحتاد السوفيايت من عصبة األمم .وذلك أمر مثري لالهتمام،
يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا .ونرى دائما أن احللول العسكرية أليس كذلك؟ وتلك هي قصة الفشل يف تعلم الدروس.
لن جتدي أبدا .وال يزال احلوار واملفاوضات السلمية مها السبيل
(تكلم بالروسية)
الوحيد حلل األزمات.
وكان السيد بوليانسكي هو من حتدث عمن تعلم الدرس
وجيب على اجملتمع الدويل أن يواصل بذل اجلهود
ومن أخفق يف تعلمه.
الدبلوماسية الرامية إىل ممارسة الضغط املؤدي إىل تسوية سياسية
لألزمة األوكرانية .وينبغي أن تسهم املناقشات يف إطار اجمللس (تكلم باإلنكليزية)
يف ختفيف حدة التوترات فعال يف املناطق املتأثرة يف أوكرانيا ،وأن
ونعرب عن تقديرنا لعقد هذه اجللسة بناء على طلب من
تؤدي دورا بنّاء يف تيسري الوصول إىل حل سياسي .وترى الصني أوكرانيا .وأود أن أتوجه خبالص الشكر إىل أعضاء جملس األمن
أنه جيب على مجيع األطراف املعنية أن تن ّفذ اتفاقات مينسك على دعمهم الثابت لبلدي مثلما فعلوا مرة أخرى اليوم .وأود
اجلديدة بإخالص وأن تواصل السري حنو التسوية السياسية عن بطبيعة احلال ،أن أشكر وكيلة األمني العام للشؤون السياسية،
طريق احلوار والتشاور يف إطار السعي إلجياد حل شامل للمسألة روزماري ديكارلو على موافاتنا القيّمة بأحدث املعلومات.
األوكرانية .ومن شأن ذلك أن ّ
ميكن أوكرانيا من حتقيق السالم
وحنن مقتنعون بأن من املهم للغاية أن نناقش التطورات
واالستقرار والتنمية ومتكني مجيع اجملموعات العرقية من العيش يف
األخرية اليت حدثت بالقرب من مضيق كريتش نظرا ألهنا
سالم داخل حدود أوكرانيا ،فضال عن متكني أوكرانيا من العيش
ّ
تشكل هتديدا واضحا للسلم واألمن الدوليني .وقبل اخلوض يف
يف سالم مع مجيع بلدان املنطقة .والصني على استعداد ملواصلة
املوضوع ،أود أوال أن أعرب عن شعوري باجلزع من حماولة االحتاد
أداء دورها اإلجيايب يف التسوية السياسية لألزمة.
الروسي التالعب جبدول أعمال اجمللس ،وخداعنا بعقد جلسة
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
يف إطار بند جدول أعمال خادع عنوانه “انتهاك حدود االحتاد
الروسي” .وأود أن أشدد يف ذلك الصدد ووفقا للقانون الدويل،
وأعطي الكلمة ملمثل أوكرانيا.
على أن القرم واملياه اإلقليمية التابعة هلا هي أراض أوكرانية حمتلة
السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :قبل اجمليء
مؤقتا من جانب االحتاد الروسي .وبالتايل ،فليست هناك حدود
حبثت يف شبكة
إىل هنا ،فعلت ما أفعله عادة كل يوم .فقد ُ
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ومع ذلك ،فإن املركز الدويل ملراقبة املالحة املوجود يف
روسية يف املنطقة اليت وقع فيها ذلك احلادث .وأكرر  -ليست
إسبانيا مل يؤكد ذلك اإلخطار.
هناك حدود تابعة للدولة الروسية يف شبه جزيرة القرم.
ويف  ٢٥تشرين الثاين/نوفمرب ،طلب القائد األوكراين مرتني
من خدمات املراقبة بالبحرية الروسية إذناً للمرور عرب مضيق
كريتش .ومل يتلق أي رد .وأعطى موظف املراقبة البحرية الروسية
يف وقت الحق تعليمات إىل جمموعة املراكب البحرية األوكرانية
بالتوجه إىل ما يسمى منطقة االنتظار .وذُكر أن السفن األوكرانية
ّ
ُسرعان ما سيتم إعالمها بإجراءات عبور مضيق كريتش .مث
فُتحت أبواب جهنم.

وقد استمع اجمللس سلفا للتفسري الروسي لألحداث وهو
كما جرت العادة يتعمد اخللط بني الواقع واخليال هبدف تضليل
املستمعني والتشويش عليهم .وبدال من موافاتنا حبقيقية تفاصيل
احلادث الذي وقع باألمس ،استمعنا إىل قصص أسطورية عن
هالك حاصل يف أوكرانيا .وليس ادعاء االحتاد الروسي بانتهاك
احلدود الروسية بواسطة سفن تابعة للبحرية األوكرانية سوى كذبة
صرحية وخمتلقة إللقاء املسؤولية كاملة على اجلانب األوكراين،
وذلك بتحريف احلقائق وجتاهل األدلة .ولكي يتسىن جلميع
يف حوايل الساعة  08/30أو  ٩صباحاً ،صدمت سفينة
أعضاء اجمللس فهم الوضع على حنو أفضل ،أود إبراز احلقائق تابعة حلرس السواحل الروسي مركب القطر ياين كابو وأحدثت به
الرئيسية ملا حدث خالل األيام الثالثة املاضية.
أضراراً .وفيديو ذلك اهلجوم متاح على شبكة اإلنرتنت .وسوف
يتبي بوضوح لدى مشاهدته أن املركب األوكراين كان ُياول
أوال وقبل كل شيء ،وفقا التفاقية األمم املتحدة لقانون ّ
تتعمد القيام
البحار واملادة  ٢من املعاهدة املربمة بني أوكرانيا واالحتاد الروسي جتنب االصطدام ،بينما كانت السفينة الروسية ّ
بشأن التعاون يف استخدام حبر أزوف ومضيق كريتش األوكراين ،باهلجوم .وأوّد أيضاً أن أحذّر املشاهدين من أهنم إن تصادف
حبرية املالحة الكاملة يف مضيق كريتش وفهموا اللغة الروسية ،فسوف يسمعون كثرياً من األلفاظ البذيئة
تتمتع البحرية األوكرانية ّ
وحبر أزوف ،وبالتايل ،جيوز هلا أن متر عرب مضيق كريتش يف أي تصدر عن البحارة الروس يف مقطع الفيديو القصري ذلك.
وقت.
وعقب صدم املركب ،منعت السفن الروسية املركبني
ويف  ٢٣تشرين الثاين/نوفمرب ،بدأت جمموعة من القوارب
التابعة للبحرية األوكرانية ،مشلت عددا من قوارب نيكوبول
املدرعة ،وبريديانسك والساحبة ياين كابو العبور من ميناء أوديسا
يف منطقة البحر األسود إىل ميناء ماريوبول يف حبر أزوف .وكان
خط السري واإلجراءات املتخذة يف ذلك العبور كما كانا يف
أيلول/سبتمرب عندما أحبرت سفنيتا البحرية األوكرانية دونيتسك
وكوريتس من أوديسا إىل ماريوبول .ويف  ٢٤تشرين الثاين/نوفمرب
تلقى قائد فريق البحرية األوكرانية خالل تلك الرحلة البحرية
إشعارا من السلطات الروسية بإغالق منطقة مضيق كريتش أمام
حركة املالحة.
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األوكرانيني اآلخرين من تقدمي املساعدة إىل املركب املتضرر.
ويف الوقت نفسه ،كانت السفن الروسية حتاول استفزاز البحارة
األوكرانينيكي يطلقوا النار .ويف الساعة  ،13/22اقرتبت طائرتان
عموديتان روسيتان هجوميتان من طراز (كاموف كا 52 -
“التمساح”  )Ka-52 Alligatorمن الزوارق السريعة األوكرانية
رسوها من على ارتفاع  ٥٠مرتاً .وقد عرضتا بصورة
يف نقطة ّ
صرحية تسليحهما من القذائف وجهاز التسديد بالليزر .وبعد
االنتهاء من املناورات اخلطرية ،غادرت الطائرتان العموديتان حنو
شبه جزيرة القرم.
ومن الساعة  13/40فصاعداً ،منعت روسيا فعلياً حركة
املرور حتت ما يسمى جسر كريتش بوضع ناقلة نفط يف البداية
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مث بوضع سفينة شحن بضائع .وبعد الساعة  ،19/00وبسبب
فيجيب قبطان إيزومرود“ :أنا أعطيت األمر .وذلك وفقاً
استحالة املرور عرب املضيق ،عادت سفن البحرية األوكرانية لألوامر السابقة منكم”.
أدراجها للخروج من مضيق كريتش ،مبتعدة عن املضيق باجتاه
تعرض املركبان األوكرانيان بريديانسك ونيكوبول ألضرار.
ّ
عرض البحر .وقد حلقت هبا مباشرة حنو  ١٠سفن تابعة خلفر وبعد ذلك ،أُجربت السفن األوكرانية على التوقف واستولت
السواحل وأسطول البحر األسود الروسيني.
عليها القوات اخلاصة التابعة جلهاز األمن االحتادي الروسي.
وهناك تسجيالت صوتية لالتصاالت بني قادة السفن ُجرح ستة حبارة أوكرانيني ،جراح ثالثة منهم بليغة ،وأحدهم يف
الروسية بشأن األوامر املتعلقة بكيفية املضي قدماً .تظهر تلك حالة خطرية وفقاً للمعلومات اليت تلقيناها.
التسجيالت بوضوح أن السفن العسكرية الروسية قد أُعطيت
إن تسجيالت الفيديو عن الصدم وإطالق النار ،فض ً
ال
أوامر مبهامجة السفن األوكرانية بعد أن بدأت هذه األخرية عن التسجيالت الصوتية ذات الصلة ،قد نُشرت بالفعل على
باالنسحاب من املنطقة.
شبكة اإلنرتنت ويستطيع كل شخص أن يرجع إليها ملعرفة

ويف حوايل الساعة  ،08/30ن ّفذ اجلانب الروسي أمر ما حدث وكيف حدث.
إطالق النار بقصد القتل .ولدي مجيع تلك التسجيالت على
تصرف اجلانب األوكراين
وطوال كل هذه األحداثّ ،
هاتفي ،ولكنين لن أضيع وقت اجمللس اآلن بعرضها .بدالً من بشكل يتماشى متاماً مع القانون الدويل واالتفاقات الثنائية
ذلك ،سأقتصر على اقتباس بعض املكاملات اليت مت اعرتاضها .القائمة مع االحتاد الروسي .إن حق أوكرانيا يف عبور قناة كريتش
هناك حمادثة بني القاعدة يف كريتش وزورق إيزومرود  -ينيكيل مكفول مبوجب الفقرة  ١من املادة  ٢من معاهدة
عام  ٢٠٠٣املربمة بني أوكرانيا واالحتاد الروسي بشأن التعاون
الروسي:
تنص املعاهدة بوضوح
“ارفعوا األيدي ،ارفعوا األيدي ،لريفع مجيع من على يف استخدام حبر آزوف ومضيق كريتشّ .
منت املركب أيديهم .ألقوا أسلحتكم .سنطلق النار بقصد على حرية املالحة للسفن املدنية والعسكرية على حد سواء من
ُ
أوكرانيا وروسيا يف حبر آزوف ومضيق كريتش .وها هي املعاهدة
القتل”.
بني يدي ،وقد وقعتْها احلكومة الروسية.
بعد ذلك ،وأخرياً ،يوجد اتصال وارد من إيزومرود بشأن
(تكلم بالروسية)
من أمر بإطالق النار.
ال يستطيع السيد بوليانسكي أن ينكر أن هذا االتفاق
“ال أستطيع االتصال مع إيزومرود ،فهناك ضوضاء
يف اجلو .هنالك صياح “األوكرانيون يغرقون” وال أفهم موقع من جانب بلده وال بد من التقيد به.
ما جيري معهم”.

(تكلم باإلنكليزية)

ثانياً ،أُبلغ االحتاد الروسي مسبقاً على النحو الواجب
مث يسأل القائد من كريتش“ :من الذي أعطى األمر
من خالل قنوات االتصال التقليدية يف ما خيص مرور جمموعة
بإطالق النار بقصد القتل؟”
البحرية األوكرانية عرب مضيق كريتش.
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ثالثاً ،اتبعت جمموعة القوات البحرية األوكرانية بدقة أوامر التابع جلهاز األمن االحتادي الروسي والقوات البحرية الروسية
دائرة مراقبة احلركة .وكما ميكن للمجلس أن يرى ،مل يكن هناك إمكانية واقعية.
أي استفزاز على اإلطالق من جانب أوكرانيا .ومع ذلك ،اختار
وبسبب تلك التهديدات ،أيّد رئيس أوكرانيا أمس مبادرة
االحتاد الروسي عمداً منع مرور السفن األوكرانية ،منتهكاً بذلك اجمللس الوطين لألمن والدفاع يف أوكرانيا بأن يقرتح على برملان
حرية املالحة اليت يكفلها اتفاق التعاون املربم بني أوكرانيا وروسيا أوكرانيا إعالن األحكام العرفية ملدة  ٦٠يوماً ،ولكن مع
بشأن استخدام حبر آزوف ومضيق كريتش.
تقصريها ملدة  ٣٠يوماً لتجنب التخمينات اليت ال داعي هلا.
وعالوة على ذلك ،ارتكبت روسيا عم ً
ال من أعمال
العدوان العسكري املفتوح ضد أوكرانيا باستهداف ثالثة مراكب
عسكرية وإطالق النار واالستيالء عليها .وأود أن ّ
أذكر اجلميع
بأن صفة العمل العدواين ،وفقاً للمادة ( ٣د) من مرفق قرار
اجلمعية العامة ( ٣٣١٤د ،)29-تنطبق على:
“قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات
املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو األسطولني
التجاريني البحري واجلوي لدولة أخرى”

ميكن رفع األحكام العرفية املفروضة يف أي وقت .ولن يكون
هلا أي آثار سلبية على احرتام حقوق اإلنسان وسري عمل
املؤسسات الدميقراطية .ورداً على قصص التخويف اليت يرويها
الوفد الروسي عن الدوافع املزعومة لرئيس أوكرانيا بشأن إعالن
األحكام العرفية ،فسأكتفي باإلشارة إىل البيان الذي أدىل به
الرئيس قبل بضع دقائق فقط ،وهو متاح على شبكة اإلنرتنت:
“ستستمر األحكام العرفية مدة  ٣٠يوماً وستنتهي
يف منتصف كانون األول/ديسمرب .ويف أوائل كانون
األول/ديسمرب ،سأقدم مشروع قرار إىل الربملان بشأن
تاريخ االنتخابات الرئاسية ،اليت من املقرر عقدها ،وفقاً
للدستور ،يف  ٣١آذار/مارس ”.٢٠١٩

تشكل األعمال العدائية األخرية لروسيا انتهاكاً آخر
للقانون الدويل ،مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة ،واتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار ومذكرة بودابست لعام  ،١٩٩٤فض ً
ال
وأوكرانيا على استعداد لتسوية احلالة من خالل الوسائل
متعمد يرمي
عن االتفاقات الثنائية القائمة .وهذا عمل استفزازي ّ
إىل تصعيد احلالة األمنية يف املنطقة هبدف إرساء روسيا سيطرهتا السياسية والدبلوماسية.
الكاملة على حبر آزوف ومضيق كريتش .ومثة أدلة دامغة على
ويف الوقت ذاته ،حنن مستعدون الستخدام مجيع الوسائل
أن األعمال العدوانية اليت ترتكبها روسيا يف اآلونة األخرية كانت املتاحة يف ممارسة حقنا يف الدفاع عن النفس ،على النحو
بتخطيط وإذن من القيادة العسكرية الروسية العليا.
املنصوص عليه يف املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
إ ّن ضبط أوكرانيا للنفس يف رّدها يربهن جبالء على أننا
لقد أظهر نظام الكرملني اإلجرامي مرة أخرى أنه لن يوقف
ملتزمون ّ
حبل احلالة الراهنة بالوسائل السلمية يف امتثال تام سياساته العدوانية ،وأنه على استعداد الرتكاب أي عمل من
للقانون الدويل وااللتزامات الثنائية القائمة .ومع ذلك ،ال ينبغي أعمال العدوان ضد الدولة األوكرانية .ويتطلب التصعيد اخلطري
استبعاد املزيد من تصعيد احلالة من جانب االحتاد الروسي .للحالة يف املنطقة استجابة سريعة من اجملتمع الدويل .هذه
واستناداً إىل املعلومات االستخبارية املتاحة ،هناك هتديد واضح األحداث دليل آخر على أمهية مشروع قرار اجلمعية العامة الذي
بغزو ماريوبول واالستيالء على بريديانسك .وال يزال وقوع املزيد
من األعمال العدوانية واالستفزازات من جانب حرس احلدود
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أعدته أوكرانيا وجمموعة الدول املتفقة يف الرأي بشأن مسألة
عسكرة القرم والبحر األسود وحبر أزوف.
ومرة أخرى ،حنن ممتنون للبيانات القوية اليت مت اإلدالء هبا
اليوم لدعم أوكرانيا ،واليت تدعو االحتاد الروسي لضمان حرية
املالحة يف املنطقة ،وتدين أعمال العدوان اليت قامت هبا روسيا
يف البحر األسود وحبر أزوف .وتطالب أوكرانيا بأن تقوم روسيا
باإلفراج الفوري عن  23جنديا أوكرانيا أسريا والسفن األوكرانية
الثالث .كما ندعو اجملتمع الدويل إىل تطبيق جمموعة جديدة
من اجلزاءات الرامية إىل التصدي للحالة يف املنطقة ،مبا يف ذلك
ضد موانئ روسيا على حبر أزوف .إن زيادة الضغط السياسي
على موسكو ستساعدعلى هتدئة احلالة األمنية يف البحر ورفع
احلصار املفروض على حرية عبور قناة كريتش  -ينيكيل .إن
مل يتم التصدي له ،فإن نظام الكرملني سيواصل ارتكاب أعمال
عدوانية أخرى ،تؤدي إىل نشوب نزاع أكثر انتشارا يف املنطقة.
الرئيس (تكلم بالصينية) :طلب ممثل االحتاد الروسي
اإلدالء ببيان آخر.
السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
لقد قيل الكثري من األمور املثرية لالهتمام ،وقد قررت أن
أشاطركم آراءنا بشأهنا يف هناية املطاف ،وإن كان الكثري منها
بالطبع ال يستحق النقاش والكثري منها ميكن التنبؤ به .أوال
وقبل كل شيء ،نرى مرة أخرى أن اقرتاحنا بعقد جلسة يف
إطار بند خمتلف من بنود جدول األعمال كان له ما يربره متاما،
إذ يبدو أن الناس يتكلمون عن أي شيء حيلو هلم ،مثل الضم
واالحتالل والعدوان .لقد أدهشين معرفة أننا قمنا باحتالل حبر
أزوف بل وقمنا بضمه .هذه أخبار جديدة بالنسبة لنا .لكن
فيما يتعلق باملوضوع الرئيسي ،فلم يقل أحد الكثري يف الواقع.
باستثناء السفري يلتشينكو ،الذي قام بالفعل بتشويه الوقائع.
لكين سأعود إىل ذلك يف وقت الحق.
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إن السؤال الوحيد هو ملاذا قام األوكرانيون فجأة  -وهم
على دراية بنظام املرور عرب مضيق كريتش ويستخدمونه دون أي
مشاكل  -بعمل من أعمال االستفزاز الواضحة وخاطروا حبياة
حبارهتم .مل حياول أحد اإلجابة على ذلك السؤال أو حىت ذكره.
وبالتايل ميكن أن ينظر إليه باعتباره تفويضا مطلقا ألوكرانيا
مبواصلة هذه االستفزازات وإثارة حالة ميكن أن تشكل هتديدا
للجميع يف املنطقة .وأنتقل إىل ما قاله السيد يلتشينكو من أن
أوكرانيا فهمت الرسالة.
أود تصحيح بعض األخطاء اليت وردت من جانب بعض
املتكلمني .لقد خلطت السيدة ديكارلو بطريقة ما بني القرم
واتفاقات مينسك بطريقة غريبة للغاية .وحيدوين األمل يف أن
تكون قد قرأت بالفعل اتفاقات مينسك .مما ال شك فيه أهنا
تدرك متاما أنه مل ترد فيهاكلمة عن القرم .كما أهنا حضت على
احرتام سيادة أوكرانيا ،أوكرانيا وحدها .ينبغي أيضا بالتأكيد
احرتام سيادة االحتاد الروسي .على األقل هذا ما نفرتض أهنا
تراه .كما افرتضت السيدة هيلي أن القرم جزء من اتفاقات
مينسك ،وكان انطباعي ،على األقل أعتقد أنين مسعت ،أن
اتفاقات مينسك متتد أيضا لتشمل حبر أزوف .ويؤسفين أن
أقول إن هذا القدر من اجلهل يثري الصدمة .لقد خصصنا معظم
جلسة سابقة (انظر  )S/PV.8270لتحليل اتفاقات مينسك من
قبل السيد نيبنزيا ،ممثلنا الدائم ،الذي حللها من الفقرة األوىل
وحىت الفقرة األخرية .وعلى الرغم من ذلك ،فقد استمعنا إىل
هذه األمور الفظيعة.
وفيما يتعلق باحلادث الذي وقع ،هناك العديد من
األسئلة .بالطبع جيري حتقيق حاليا ،وحنن بالتأكيد سنتشاطر
االستنتاجات اليت سيخلص إليها .وال أريد أن أتوقع أي شيئا
بشأن ما ال يزال ميثل موضوعا ساخنا ،لكن ميكنين التكلم
بشأن نقطتني مل يتم ذكرمها رغم كوهنما غاية يف األمهية وذاتا
صلة بتحليل احلادث .أوال ،كان هناك موظفان تابعان لألجهزة
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األمنية يف أوكرانيا على منت إحدى السفن اعرتفا بأهنما كانا
يف مهمة خاصة وكان من املفرتض أن يتصرفا هبذه الطريقة
بالضبط .وسنخرب اجمللس عن ذلك أيضا.
يف إحدى التفاصيل األخرىالصغرية رغم كوهنا مهمة نسبيا،
انتهك األوكرانيون حدودنا يف مكان كان أرضا روسية قبل عام
 ،2014إذا قررنا أن نتكلم عما يعد القرم وما اليعد ضمن
القرم .لكن األوكرانيني رفضوا االستعانة مبرشد واقرتبوا بغدر
لدخول مضيق كريتش من جهة اجلنوب .هذا عمل استفزازي
جسيم ومن الصعب حىت تصور طرحه بأي طريقة أخرى ،ومع
ذلك ،فإن بعض احلاضرين هنا قد تسرتوا عمدا عليه .وجتدر
اإلشارة أيضا إىل أن تصرفاهتم ،مبا فيها ما يتعلق بدعم رواية
أوكرانيا ملا حدث ،تؤدي بالفعل إىل تفاقم احلالة ،مبا يف ذلك
يف شرق أوكرانيا .وعلى حنو ما أخربنا زمالؤنا من منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،فقد قام اجليش األوكراين بوضع منظومات
قذائف أرض  -جو من طراز بوك  -إس  300ومنظومات
إطالق صواريخ غراد وأوراغان املتعددة على خط التماس .ومت
اعرتاض سبيل انسحاب القوات يف ستانتسيا لوهانسكا وتسلل
جنود إىل مناطق فض االشتباك يف زولويت وبرتوفسك .وقامت
وحدات تابعة للواء الثاين والسبعني األوكراين باالستيالء على
قرية روزاسكي بالقرب من سفيتلودارسك .تلك هي وقائع
تشهد على حقيقة انتهاك اتفاقات مينسك .وما عدا ذلك،
وقد قيل الكثري هنا اليوم على أي حال ،ال عالقة له بذلك على
اإلطالق ،وقد جتاهل املتكلمون هنا اليوم هذه الوقائع متاما.
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هذه املسألة بعد أن صوت سكان القرم لصاحل العودة إىل روسيا
يف استفتاء حر استند إىل حق األمة يف تقرير املصري .وقد تساءل
الكثريون عما إذا كنا نعرف وقتها ما كان ينتظرنا جراء االندفاع
احملموم للغرب إلطالق مشروعه اجليوسياسي املناهض لروسيا
املسمى أوكرانيا الذي ذكرته يف وقت سابق هذا الصباح .بالطبع
كنا نعلم .ومل تساورنا أوهام .فهل روسيا نادمة على ما حدث؟
بالطبع ال .عالوة على ذلك ،أود أن أقول إن الغالبية العظمى
من املواطنني الروس فخورون بذلك ،ألننا إن مل نتخذ موقفا
حلماية سكان القرم ،لكانوا اليوم ميوتون جراء رصاص اجليش
األوكراين وقذائفه ،مثلما ميوت سكان دونباس الناطقة بالروسية.
إهنم ميوتون جملرد أهنم يريدون التحدث بالروسية ،وتعليم أطفاهلم
باللغة الروسية ،وتكرمي أولئك الذين حرروا أوكرانيا من الفاشيني
وليس أولئك الذين تعاونوا معهم.

ويف حني أنين مل أذكر ذلك يف بياين السابق بشأن املوضوع
الصحيح هلذه اجللسة ،ال بد يل أن أشري أيضا إىل أن قرارات
كييف قد منحت حرية مطلقة للقوميني املتطرفني يف أوكرانيا .وقد
كانوا نشطني بشكل خاص يف األيام القليلة املاضية .مل يذكر
أحد ،على وجه اخلصوص ،حدوث هجوم آخر على السفارة
الروسية يف كييف يف حني مل تفعل الشرطة شيئا .ومت إضرام النار
يف سيارة دبلوماسية يف الليلة املاضية .وال يزال املتطرفون يهددون
باقتحام مقارنا الدبلوماسية .وكما أفهم ،ينبغي أال نتوقع أي
رد بشأن هذا من أي كان .هل تعتقدون أن هذا طبيعي؟ إننا
نطالب بأن متنح أوكرانيا حصانة تامة وغري مشروطة للسفارات
والقنصليات العامة التابعة لروسيا يف أوكرانيا ،وفقا لقواعد اتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  ،1961وأن تقدم املسؤولني
وعلى الرغم من أن القرم ليست مدرجة يف جدول أعمال
عن تلك اهلجمات للمساءلة.
جملس األمن ،فطاملا أن املوضوع قد أثري ،أود أيضا أن أقول إنه
ومبا أنكم متثلون الصني ،سيدي الرئيس ،أود أن أذكركم
سواء شاء أي شخص أو أىب ،فإن مسألة املكان الذي تنتمي إليه
القرم قد أغلقت منذ وقت طويل بالنسبة لنا ولسكان القرم على بقول معروف لكونفوشيوس عن حقيقة أنه من الصعب للغاية
حد سواء .وما من جزاءات أو قيود ستغري قرارنا .لقد أغلقت العثور على قطة سوداء يف غرفة مظلمة ،وال سيما عندما

1839767

17/18

S/PV.8410

ايناركوأ

26/11/2018

ال تكون موجودة .هذا بالضبط ما يقوم به األعضاء هنا،
السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :سأتوخى
يقومون مبناقشة أعمال عدوان خيالية من جانب روسيا دون اإلجياز ألنين أعتقد أنين كنت واضحا مبا فيه الكفاية يف بياين
احلديث عن السبب احلقيقي لعقد هذه اجللسة اليوم .لكن السابق الذي ال حيتاج إىل مزيد من التوضيح.
املشكلة واضحة أمامهم وميكن حلها مبنتهى السهولة ،كما قلت
أريد فقط أن أقول إنه منذ ربيع عام  ،2014مسعنا الكثري
من قبل .أمر من واشنطن ميكن أن حيلها يف غضون  10دقائق .من القصصة الروسية األسطورية اليت تقول إن “القرم لنا” وإهنم
لألسف استنادا إىل البيان الذي أدىل به زميلنا األوكراين ،غري موجودين هناك مبعىن تواجد الروس يف دونباس .وأعتقد أن
يتعني على أن أخلص إىل أهنم وجدوا تأييدا كبريا ويعتزمون اجلميع ،على األقل يف هذه القاعة ،قد ضاقوا ذرعا بكافة تلك
مواصلة أسلوب االستفزاز الذي اختاروه ،وبالتايل الرتهات اليت القصص.
ما فتئنا نسمعها عن خططنا لالستيالء على ماريوبول.
إن تعليقي املوجز موجه حتديدا إىل السيد بوليانسكي.

ويف اخلتام ،أود توجيه إنذار بأن سياسة كييف يف إثارة
نزاع مع روسيا اليت جتري بالتنسيق مع الواليات املتحدة واالحتاد
األورويب حمفوفة بالعواقب الوخيمة للغاية .حنن ،سنضع حدا
صارما ألي انتهاك لسيادة وأمن االحتاد الروسي ،مبا يف ذلك يف
مياه حبر آزوف والبحر األسود .آمل يف أن يكون ذلك واضحا
للجميع.
الرئيس (تكلم بالصينية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل أوكرانيا
الذي طلب اإلدالء ببيان آخر.
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ال ميكن الوصول إىل مضيق كريتش إال من اجلنوب ،ألن حبر
آزوف يقع مشال البحر األسود .عندما قال إن السفن األوكرانية
كانت تتحرك بصفاقة باجتاه الشمال يف حماولة لدخول مضيق
كريتش ،مل أفهم ماذا يقصد .فقد شنت القوات البحرية الروسية
هجوما عليها أثناء حتركها عرب قناة كريتش  -ينيكال جنوبا.
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