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افتتحت اجللسة الساعة .9/40
إقرار جدول األعمال
أُ ّقر جدول األعمال.

الحالة في الشرق األوسط
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثلي مجهورية إيران اإلسالمية
واجلمهورية العربية السورية وتركيا إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
ووفقاً للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني التاليني إىل املشاركة يف
هذه اجللسة :السيدة روزماري ِديكارلو ،وكيلة األمني العام
إلدارة الشؤون السياسية وبناء السالم ،والسيد مارك لوكوك،
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق عمليات اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ.
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املتحدة باإلعالن الصادر يف  ١٥أيار/مايو واملتعلق بفريق عامل
تركي  -روسي كوسيلة إلعادة وقف األعمال العدائية يف مشال
غرب اجلمهورية العربية السورية .واحلاجة ماسة إىل التعاون.
لقد تابعت األمم املتحدة مع بالغ القلق تفاقم العنف
بشكل خطري يف منطقة ختفيف حدة التوتر يف مشال غرب
سورية ،واليت تشمل القوات احلكومية السورية وحلفاءها ،وقوات
املعارضة املسلحة ،وهيئة حترير الشام املدرجة كجماعة إرهابية
يف قائمة جملس األمن .ويف الفرتة بني شباط/فرباير وآذار/مارس،
تلقينا تقارير عن استئناف شن الغارات اجلوية بواسطة احلكومة
السورية على منطقة ختفيف حدة التوتر داخل إدلب ،وتصعيد
هيئة حترير الشام لغاراهتا عرب اخلطوط على القوات احلكومية،
وتبادل القصف بقذائف اهلاون والصواريخ .وبتنا نتلقى تقارير
عن شن هيئة حترير الشام هلجمات على املناطق احلكومية ،مبا
يف ذلك القاعدة اجلوية الروسية.

ويف  ٨آذار/مارس ،شرعت تركيا ،بالتنسيق مع االحتاد
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول الروسي ،يف تسيري دوريات داخل املنطقة اجملردة من السالح.
أعماله.
لقد رحبنا بتلك الدوريات املنسقة ،اليت خففت من تصاعد
أعطي الكلمة للسيدة ديكارلو.
العنف إىل حد ما .بيد أنه ،فيما عدا ساعات أو مناطق سري
السيدة ديكارلو (تكلمت باإلنكليزية) :ها حنن أمام الدوريات استمرت اهلجمات من كال اجلانبني وزادت زيادة
منعطف آخر يف النزاع السوري حيث يدفع املدنيون تكلفة كبرية يف أواخر نيسان/أبريل.
حرب ال تنتهي .لقد كنا هنا من قبل :يف حلب والغوطة الشرقية
ويف  ٦أيار/مايو ،بدأت القوات احلكومية هجوما بريا،
ويف حمافظة الرقة .واليوم ،من إدلب ،حيث يواجه  ٣ماليني من أفادت التقارير بأنه مشل دعما جويا روسيا ،وفُتح على جبهتني
املدنيني اخلطر.
 واحدة يف مشال محاة واألخرى يف مشال شرقي الالذقية .ويفوحىت اآلونة األخرية أدت مذكرة التفاهم الروسية  -الرتكية  ١٥أيار/مايو ،كانت احلكومة قد استولت على العديد من
املوقعة يف  ١٧أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٨إىل خفض العنف بشكل املدن يف مشال محاة داخل املنطقة اجملردة من السالح.

كبري يف مشال غرب اجلمهورية العربية السورية .بيد أننا اآلن،
نشهد زيادة األعمال القتالية يف امليدان .وإذا استمر التصعيد،
وُدفع باهلجوم إىل األمام ،فإننا جنازف حبدوث تداعيات إنسانية
كارثية وخماطر هتدد السالم واألمن الدوليني .ولذا ترحب األمم
2/30

وتفيد تقارير تركيا بأن اثنني من جنودها أصيبا جبروح يف ٤
أيار/مايو بسبب قصف احلكومة ملركز مراقبة تركي يف مشال محاة.
ومع اقرتاب القتال من مركز املراقبة أفادت التقارير بشن غارات
من جانب احلكومة السورية والقوات الروسية بالقرب من املركز.
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ومنذ أواخر نيسان/أبريل ،أفادت التقارير بأن هذا التصعيد
يف العنف أدى إىل قتل وجرح أكثر من  100من املدنيني،
وتشريد أكثر من  ١٨٠ ٠٠٠من السكان .إن هذا القصف
اجلوي ،وإلقاء الرباميل املتفجرة على املناطق املأهولة بالسكان
أمر يثري اإلنزعاج .لقد أعطبت أو دمرت الضربات اجلوية
والرباميل املتفجرة والقصف العديد من املرافق الصحية واملدارس
يف منطقة إدلب الكربى ،وكان العديد منها قد أُخرج من مناطق
النزاع بواسطة األمم املتحدة .كما أبلغ عن قصف منطقة ختفيف
حدة التوتر يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة ،مبا يف ذلك
قصف بالصواريخ على خميم النريب لالجئني الفلسطينيني.
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وبناء الطمأنينة والثقة .وينبغي أن نعمل معا لدعم إعادة االلتزام
الروسي الرتكي بوقف إطالق النار يف إدلب .وميكننا بعد ذلك
العمل من أجل استعادة وقف إطالق النار على نطاق البلد
والرتكيز على النهوض خبريطة الطريق السياسية الواردة يف القرار
.)٢٠١٥( ٢٢٥٤

وحنن حباجة إىل اختاذ إجراءات ملموسة لإلفراج عن
احملتجزين وتوضيح مصري األشخاص املفقودين .وتفيد التقديرات
املتعلقة بعدد احملتجزين واملفقودين منذ عام  ٢٠١١بأهنا تتجاوز
بكثري ١٠٠ ٠٠٠شخص .إن أكرب إسهام وحيد ميكن حتقيقه
اآلن على نطاق واسع يكون بإطالق سراح األطفال واملسنني
وندعو مجيع األطراف إىل وقف األعمال القتالية واحرتام والعجزة والنساء.
القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني .وحنن ندين مجيع
لقد أحرز تقدم كبري حنو انعقاد جلنة دستورية ذات مصداقية
اهلجمات على املدنيني والبنية التحتية املدنية ،وال سيما املرافق ومتوازنة وشاملة .وتواصل األمم املتحدة التشاور مع األطراف
الطبية واملدارس ،وحنث األطراف على احرتام سالمة وحياد بشأن جمموعة عناصر تعاجل تكوين اللجنة ونظامها الداخلي
العاملني يف اجملالني الصحي واإلنساين .وقد دعا األمني العام حبيث تكون مقبولة لدى كل من احلكومة وهيئة املفاوضات
إىل هتدئة الوضع على حنو عاجل ،وحث األطراف على جتديد السورية املعارضة .وميكن باحللول الوسط ،املضي قدما ،كما
التزامها بالكامل لرتتيبات وقف إطالق النار الروسية  -الرتكية .ميكن أن تساعد تلك اخلطوة يف إطالق عملية سياسية أوسع
وحث الدول الضامنة ملسار أستانا ،وال سيما تركيا وروسيا ،على نطاقا .ويعد التعاون الدويل ودعم عملية جنيف أمرا بالغ األمهية
ضمان القيام بذلك .وأود أن أكرر بقوة هذا النداء اليوم.
إذا أريد للمبعوث اخلاص بيدرسن إجناز واليته.

إن التصعيد احلايل يذكرنا مرة أخرى باحلاجة امللحة إىل
إن الصراع يف سورية معقد ولكن هناك سبيل للمضي
التوصل إىل حل سياسي للنزاع .إن اجملتمع الدويل موافق على قدما.
ضرورة تناول وجود هيئة حترير الشام يف إدلب ولكن مع وجود
فلنرص الصفوف اليوم للقيام باخلطوة األوىل لكي ندعم
 ٣ماليني مدين يف أماكن قريبة ،ال ميكن السماح ملكافحة
بسرعة على الفور ختفيف التوتر ووقف العنف يف إدلب الكربى
اإلرهاب بأن تلغي االلتزامات مبوجب القانون الدويل.
والعمل من أجل التوصل إىل حل سياسي يليب التطلعات
وقد وضع املبعوث اخلاص بيدرسن أولويات للعملية املشروعة للشعب السوري.
السياسية .وأعرب اجمللس عن دعمه للجهود اليت يبذهلا .وإىل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :اشكر السيدة دي كارلو على
جانب الضرورة امللحة إلهناء العنف احلايل يف مشال غرب
إحاطتها اإلعالمية.
سورية ،حنن حباجة إىل تنشيط املسار السياسي الذي تيسره
أعطي الكلمة اآلن للسيد لوكوك.
األمم املتحدة .وجيب أن نواصل احلوار املستمر مع األطراف،
1914369
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السيد لوكوك (تكلم باإلنكليزية) :شهدت األسابيع الثالثة
املاضية تصعيدا مميتا للصراع يف مشال غرب سورية .وما برح
األمني العام حيذر من ذلك منذ شهور .ففي بيان صحفي صدر
يف أيلول/سبتمرب  ،)SG/SM/19208( 2018شدد األمني العام
على “أنه من الضروري للغاية جتنب معركة شاملة يف إدلب”.
وحذر من أن ذلك من شأنه أن “يطلق العنان لكابوس إنساين
ال مثيل له مما رأيناه [يف سورية]” .وعندما اطلعت أعضاء
اجمللس هنا يف  18أيلول/سبتمرب ،قلت إن شن هجوم عسكري
شامل ميكن أن يؤدي إىل “أسوأ مأساة إنسانية يف القرن احلادي
والعشرين” (انظر  ،S/PV.8355صفحة  .)5وعلى الرغم من
حتذيراتنا ،فإن أسوأ خماوفنا أصبحت حقيقة تتجسد أمامنا.
كما أوجزت السيدة دي كارلو من فورها ،تقدر األمم
املتحدة أن ثالثة ماليني نسمة يعيشون يف منطقة ختفيف التوتر
يف مشال غرب البلد .وحىت قبل التصعيد األخري ،كانوا من بني
هؤالء الناس أضعفهم يف سورية ،وال سيما وجود مليون طفل
و  1.3مليون شخص فروا إىل إدلب من أحناء أخرى من البالد.
وختضع املنطقة اآلن إىل حد كبري لسيطرة هيئة حترير الشام،
وهي مجاعة إرهابية حمظورة .وبالطبع ،فإن املدنيني األبرياء يفوق
عددهم عدد املسلحني.
مع تصاعد الصراع ،نقدم إحاطة إعالمية إىل اجمللس
كل شهر .يف  27آذار/مارس ،نبًه مدير العمليات يف مكتيب
اجمللس إىل االرتفاع املفزع يف عدد الضحايا يف صفوف املدنيني
والتشريد بسبب القتال ،وأفاد بأنه قُتل  90شخصا ،وبأنه ُشرد
ما يقرب من  90 000شخص (انظر  .)S/PV.8493ويف 24
نيسان/أبريل (انظر  ،)S/PV.8515اطلعت نائبيت أعضاء اجمللس
هنا على زيادة أخرى يف الغارات اجلوية والقصف ،اقرتن بشن
هجمات يف منطقة ختفيف التوتر ،وأن اهلجمات انطلقت من
هذه املنطقة إىل مناطق تقع حتت سيطرة احلكومة .ووصفت
كيف قُتل حوايل  200شخص منذ شباط/فرباير ،وزاد عدد
املشردين حديثا إىل  120 000شخص.
4/30
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بعد مرور أيام قليلة ،ازدادت وترية اهلجمات بدرجة أكرب،
مع وقوع بعض أعنف األعمال القتالية يف فرتة عام تقريبا.
وقد اطلع مدير العمليات اجمللس مرة أخرى يوم اجلمعة املاضي
على أثر الضربات اجلوية والرباميل املتفجرة واهلجمات الربية
والقصف .باألمس ،بعد موجة أخرى من اهلجمات بالرباميل
املتفجرة من طائرات اهلليكوبرت ،وشن غارات جوية ،وقصف
كثيف وهجمات برية وهجمات مضادة قدم نائب منسق
الشؤون اإلنسانية اإلقليمي حتديثا عن احلالة لفرقة العمل
اإلنسانية التابعة جملموعة الدعم الدولية السورية يف جنيف .ويف
األسابيع الثالثة املاضية ،تلقينا تقارير تفيد بأنه قُتل ما يصل
وشرد ما ال يقل عن  180 000شخص،
إىل  160شخصاُ .
ويكتظ ماليني األشخاص يف منطقة صغرية جدا180 000 ،
يف غضون ثالثة أسابيع.
يف حني أن العديد من الناس قد انتقلوا إىل املخيمات،
هناك أكثر من  80 000شخص مل جيدوا مكانا يذهبون
إليه .ولذلك فهم ببساطة يفرتشون حقوال مفتوحة أو يستظلون
باألشجار .ولدينا اآلن تقارير تفيد بأن ثالث مستوطنات تضم
أشخاصا من املشردين داخليا تتعرض للهجوم .وقبل ثالثة أيام،
أفيد بأن هجوما وقع بالقرب من سوق يف جسر الشغور أسفر
عن مقتل ما ال يقل عن مثانية مدنيني وإصابة ثالثة آخرين .وقد
تضررت أو ُدمرت حنو  17مدرسة ،وأُغلق العديد من املدارس،
ومل يتمكن أكثر من  400 000طالبا من إجراء امتحاناهتم
املدرسية.
كذلك تأثرت املناطق الواقعة غرب حلب ومشال محاة اليت
تسيطر عليها احلكومة باألعمال القتالية ،مما أسفر عن وقوع
إصابات بني املدنيني .ويف  14أيار/مايو ،أصابت الصواريخ
خميم النريب املكتظ بالسكان من الالجئني الفلسطينيني يف
حلب ،مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن تسعة مدنيني وجرح
 11آخرين .وحتاول الوكاالت اإلنسانية مساعدة األشخاص
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احملاصرين يف القتال ،ولكن الضغط على االستجابة بلغ حده
األقصى .فقد مت توزيع خمزونات جاهزة من املواد الغذائية على
 100 000شخص منذ بداية هذا الشهر .وجيري توزيع اخليام
وغريها من املواد الواقية على  25 000شخص ،ولكن كما
أخربنا اجمللس من قبل ،فإن التوغل العسكري الكامل سيتغلب
على كل قدرة على االستجابة لتلبية احتياجات الناس .وحنن
نقرتب بسرعة من هذا السيناريو.
أشعر بالقلق البالغ إزاء عدد اهلجمات اليت تضر باملرافق
الطبية أو تدمرها .ولست حباجة إىل تذكري اجمللس بأن املرافق
الطبية حممية بصفة خاصة مبوجب القانون اإلنساين الدويل.
ومنذ  28نيسان/أبريل ،حددت منظمة الصحة العاملية واجلهات
الفاعلة الصحية ما ال يقل عن ِ 18مرفقا تضررت أو ُدمرت
جراء الغارات اجلوية أو القصف ،أو غري ذلك من ضروب
القتال .ومجيعها تقع داخل ما يسمي مبنطقة ختفيف التوتر.
ويف أعقاب هذه اهلجمات ،تكاد تكون مجيعها غري صاحلة
لالستعمال حاليا ،مبا يف ذلك مستشفى يف لطمانة ،يف حمافظة
محاة ،هوجم يف  28نيسان/أبريل؛ ويف  28نيسان/أبريل هوجم
مستشفى يف قلعة املضيق يف حمافظة محاة؛ ويف  30نيسان/أبريل
تعرض للهجوم مركز للرعاية الصحية األولية يف هبيت ،يف حمافظة
إدلب؛ ويف  1أيار/مايو تعرض للهجوم مركز للرعاية الصحية
األولية يف قسطون ،يف حمافظة محاة؛ ويف  1أيار/مايو هومجت
وحدة دعم جراحية تابعة ملنظمة الصحة العاملية يف منطقة كفر
نبودة ،يف حمافظة محاة؛ ويف  2أيار/مايو تعرض للهجوم مركز
للرعاية الصحية األولية يف املضيق ،يف حمافظة محاة.
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هجوم واحد يف كل يوم على مدى األسابيع الثالثة املاضية.
وقد مت ضرب بعض املرافق مرتني .ومثة مستشفيات أخرى تغلق
أبواهبا خوفا من التعرض للهجوم .وهناك ما جمموعه  49مرفقا
صحيا أوقفت أعماهلا جزئيا أو كليا .وكان البعض منها يقدم
يف املتوسط كل شهر ما ال يقل عن  171 000استشارة
ويري  2 760عملية جراحية ٌكربى.
طبية للمرضى اخلارجيني ُ
وكانت تلك املرافق تقدم املساعدة ألكثر من  1 400امرأة يف
وضع محلهن كل شهر .أما اآلن فهذه املستشفيات ال تقوم
بتلك األمور.
إن اهلجمات العشرين كلها هجمات مؤكدة ،باستخدام
منهجية منظمة الصحة العاملية لفهرسة اهلجمات على املرافق
الصحية .ويعتمد هذا النظام على نظام اإلبالغ العاملي الذي
وضعته املنظمة وعلى شبكة متخصصة من الشركاء يف امليدان
للتحقق مما حدث وتأكيده .ويف حالة اهلجوم املبلغ عنه ،يقدم
هؤالء الشركاء يف امليدان تقريرا مفصال عن احلادث .مث تتحقق
من ذلك منظمة الصحة العاملية ،ويتم تفحصه مقابل مصادر
إضافية .ومل تدرج يف قائمة اهلجمات املؤكدة سوى تلك اليت مت
تفحصها بالكامل وأكدهتا جمموعة متنوعة من املصادر .وهذا
النظام ،باملناسبة ،هو الذي يُستخدم لإلبالغ عن هذه اهلجمات
من أفغانستان إىل اليمن .وحيظى باالحرتام على نطاق واسع.

ويف ضوء األحداث اليت وقعت يف األسابيع الثالثة املاضية،
ُطرحت على مكتيب وعلي أنا شخصيا أسئلة كثرية من الدول
األعضاء ،واملنظمات غري احلكومية العاملة يف املنطقة ،واألطباء
يف املستشفيات ،واألسر املتضررة من القتال .وامسحوا يل أن
أنا اعلم أن اجمللس يقدر اإلجياز يف البيانات ،ولكن ميكنين أخرب اجمللس عن بعض من تلك األسئلة ،ومبا ميكنين قوله يف
أن االسرتسال يف سرد قائمة هذه اهلجمات لبعض الوقت .الرد عليها.
واستمر هذا االجتاه يوما بعد يوم .وأبلغت منظمة الصحة العامة
يسألون :من الذي يقصف كل هذه املستشفيات؟ وأجيب
واجلهات الفاعلة الصحية عن وقوع ما جمموعه  20هجوما بأين ال أستطيع أن أقول شيئا ،ولكن بعض هذه اهلجمات على
على تلك املرافق البالغ عددها  18مرفقا ،أي ما يعادل تقريبا األقل ينظمه بوضوح أشخاص لديهم إمكانية احلصول على
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أسلحة متطورة ،مبا يف ذلك سالح جوي حديث وما يسمى املعلومات ستُستخدم ببساطة الستهداف هذا املستشفى؟ هذا
سؤال جيد .وحنن نفكر يف االستنتاجات اليت ميكن استخالصها
باألسلحة الذكية والدقيقة.
هل يتم استهداف مستشفياتنا عمدا؟ أقول إنين ال أعرف .من األحداث األخرية فيما يتعلق بنظام تفادي التضارب ،ألنه
إن من يعرف ذلك هم األشخاص الذين يلقون القنابل .وما يشمل املرافق الصحية.
وما هي نصيحتكم ألولياء أمور األطفال الذين يعيشون
أستطيع أن أقول هلم هو أن هناك الكثري من اهلجمات على
يف منطقة ختفيف التوتر؛ هل يأخذون أطفاهلم إىل املستشفى
تلك املرافق الصحية.
هل صحيح أنك تقدم تفاصيل عن مواقع املستشفيات يف حالة املرض أو اإلصابة؟ هذا سؤال صعب للغاية .وأنا قلق
من أجل محايتها؟ وأجيب على ذلك ،نعم ،لدينا التزام حبماية للغاية بشأن تأثري ذلك على صحة األطفال وسالمتهم ،عندما
املمتلكات املدنية ،مبا يف ذلك املستشفيات ،ينبع ذلك من يتم مهامجة هذا العدد الكبري من املنشآت الطبية .وماذا كنتم
القانون اإلنساين الدويل .ونقدم تفاصيل عن بعض مواقع ستفعلون لو أنكم آباء ألطفال حيتاجون للرعاية يف املستشفى
املستشفيات إىل أطراف النزاع حىت يتسىن هلا االمتثال لتلك يف ما تُسمى منطقة ختفيف التوتر يف إدلب اآلن؟ أنا آسف أن
أقول إنين ببساطة ال أعرف اجلواب .وأعرب عن أسفي الشديد
التزامات.
لآلباء الذين جيدون أنفسهم يف هذا املوقف الرهيب .أمل يتخذ
هل املعلومات املقدمة عن مواقع املستشفيات ال تستخدم
جملس األمن قر ًارا يشدد على حقيقة أنه ينبغي للبلدان أال
يف الواقع حلماية املستشفيات بل الستهدافها؟ أجيب بأين
تقصف املستشفيات؟ نعم :القرار  )2016( 2286ينص على
ال أعرف ذلك .مرة أخرى ،فإن األشخاص الذين بوسعهم
ذلك بشكل حمدد.
اإلجابة على هذا السؤال هم من يلقون القنابل من اجلو .ومل
أخريا ،السؤال الذي يُطرح علي هو :ما اهلدف من اختاذ
تتعرض العديد من املواقع املشمولة باتفاق ختفيف التوترات من
جملس األمن هلذه القرارات إذا كانت الدول لن متتثل هلا؟ وهذا،
غري املستشفيات للهجوم.
سيدي الرئيس ،سؤال جيد للغاية أيضا .وبالطبع ،فإنه ليس
هل حدث هذا النوع من احلوادث قبل ذلك الوقت
موجها يل حقًا.
خالل الصراع السوري؟ نعم .وقد أثرت يف العام املاضي ،أنا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد لوكوك على
واملبعوث اخلاص آنذاك ،ستافان دي ميستورا ،خماوف بشأن
تنفيذ هجمات مماثلة يف الغوطة الشرقية مع أعضاء اجمللس إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
الذين اعتقدنا أهنم قد تكون لديهم معلومات ذات صلة ورمبا
مينعون تكرار هذه اهلجمات .فهل حصلنا على إجابات مرضية اإلدالء ببيانات.
يف ذلك الوقت؟ مل نتلق بعد إجابات كاملة عن األسئلة اليت
السيد بيكستين دو بيتسويريفا (بلجيكا) (تكلم
طرحناها يف العام املاضي.
باإلنكليزية) :أُديل هبذا البيان بالنيابة عن املشاركني يف وضع
املسودات األوىل ،وهم بلجيكا وأملانيا والكويت ،الذين دعوا
كنت منظمة غري حكومية تدير مستشفى ،فلماذا
َّ
فلو ُ
سأرغب يف تقدمي تفاصيل لكم عن موقعي إذا كانت هذه إىل عقد هذه اجللسة ،بعد املشاورات اليت جرت يف األسبوع
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املاضي ،ملتابعة التصعيد العسكري املثري للقلق يف منطقة ختفيف والقانون الدويل اإلنساين .ونلتزم التزاما راسخا مبكافحة اإلفالت
التوتر بشمال غرب سورية .ونود أن نشكر وكيلي األمني العام ،من العقاب.
السيد مارك لوكوك والسيدة روزماري ديكارلو ،على إبقائنا على
ونُ ّ
أيضا بالقرارين  )2016( 2286و 2427
ذكر ً
اطالع دائم على خمتلف جوانب هذه األزمة.
( ،)2018اللذين يدينان اهلجمات على املستشفيات واملدارس،

ونود أن نبدأ باإلعراب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد العنف
يف مشال غرب سورية خالل األسابيع القليلة املاضية ،مبا يف ذلك
القصف اجلوي والقصف العنيف وما أُفيد عن استخدام الرباميل
املتفجرة .وقد أدى ذلك إىل فقدان أرواح العديد من املدنيني
األبرياء ،مبن فيهم عاملون يف اجملال الصحي ،وأُجرب أكثر من
 180 000شخص على مغادرة منازهلم .وحنن قلقون بشكل
خاص إزاء اهلجمات على البنية التحتية املدنية ،كما مسعنا للتو،
مبا يف ذلك على  18مرفقًا صحيًا توفر الرعاية لـ 170 000
شخص ،فيما أصبحت  17مدرسة على األقل غري قادرة اآلن
على تقدمي خدماهتا ،مما يؤثر على  480 000طالب.
إننا نقر بوجود عدد كبري من أعضاء منظمات مدرجة
على قوائم األمم املتحدة للمنظمات اإلرهابية يف إدلب .وندين
بوضوح اهلجمات العنيفة اليت يشنوهنا .ولكن احلرب على
اإلرهاب ال ميكن بأي حال من األحوال أن تربر اهلجمات
العشوائية على املدنيني والبنية التحتية املدنية .وال تُعفي عمليات
مكافحة اإلرهاب األطراف من مسؤوليتها عن محاية املدنيني،
وال ينبغي أن تعرقل العمل اإلنساين احملايد .واستخدام الرباميل
املتفجرة ،يف أي مكان ولكن بشكل خاص يف املناطق املأهولة
بالسكان ،أمر غري مقبول على اإلطالق ،ألنه يدل على
استخفاف كامل حبياة اإلنسان وميثل اسرتاتيجية عقاب مجاعي.

على التوايل .ونشعر باجلزع والصدمة بشكل خاص جراء التقارير
عن شن هجمات على البنية التحتية املدنية ،مثل املرافق الطبية
اليت مت اإلبالغ عن مواقعها مبوجب آلية تفادي التضارب .وهذا
يقوض بشكل خطري الغرض ذاته من مثل هذا اإلبالغ بوصفه
أداة لزيادة أمن وقبول العاملني يف اجملال اإلنساين يف امليدان.
لقد كانت مذكرة التفاهم الروسية الرتكية املوقعة يف شهر
أيلول/سبتمرب  2018مهمة يف خفض حدة التوتر يف مشال غرب
سورية .ونكرر دعوتنا إىل التنفيذ املستمر والكامل لرتتيبات وقف
إطالق النار الواردة يف املذكرة .ونُ ّ
ذكر بأن  3ماليني شخص،
مبن فيهم مليون طفل ،يعيشون يف تلك املنطقة .ومن شأن
شن هجوم واسع النطاق أن يؤدي إىل كارثة إنسانية يف سورية
واملنطقة .وجيب علينا ،كمجلس ،أال نسمح حبدوث ذلك .إن
الوقف الدائم إلطالق النار يف إدلب أمر بالغ األمهية .وحنث
مجيع األطراف على جتنب املزيد من التصعيد واستخدام نفوذها
لتحقيق هذه الغاية.

وجيب إتاحة إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية بطريقة
غري مشروطة وآمنة ودون تأخري وبال عوائق وبشكل مستدام.
ونود أن حنيي العمل البطويل للعاملني يف اجملال اإلنساين يف هذه
الظروف الصعبة للغاية .وتواصل األمم املتحدة وشركاؤها تقدمي
املساعدات اإلنسانية املنقذة للحياة وفق املبادئ اإلنسانية ،مبا
ونُ ّ
ذكر ،حنن املشاركني يف الصياغة ،مجيع األطراف يف ذلك من خالل تقدمي املساعدات عرب احلدود وفقًا للقرار
بالتزاماهتا املرتتبة عليها مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،استنادا  ،)2018( 2449واليت تعترب شريان احلياة ملاليني األشخاص
إىل اتفاقية جنيف وبروتوكوالهتا ،مبا يف ذلك املبادئ اإلنسانية يف اجلزء الشمايل الغريب من سورية.
حلماية املدنيني والبنية التحتية املدنية .وجيب ضمان مساءلة
أخريًا ،وبينما نواصل حنن ،كقائمني على الصياغة ،متابعة
أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان احلالة يف مشال غرب سورية عن كثب ،فإننا نكرر دعمنا
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للمبعوث اخلاص بيدرسن يف جهوده الرامية للتوصل إىل حل
سياسي يف سورية على أساس القرار  )2015( 2254وبيان
جنيف لعام  ،S/2012/522( 2012املرفق).

السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر وكيلي األمني العام ديكارلو ولوكوك على
إحاطتيهما اإلعالميتني املثريتني للقلق للغاية اليوم.
تعتقد الواليات املتحدة أن اتفاق وقف إطالق النار املربم
يف شهر أيلول/سبتمرب  2018بني االحتاد الروسي وتركيا يف
إدلب واملناطق اجملاورة ضروري للغاية للحفاظ على السالم
واألمن الدوليني.
إن أرواح املاليني من املدنيني معرضة للخطر بسبب تزايد
األعمال العدائية من قبل روسيا والنظام على مدى األسبوعني
املاضيني يف حمافظيت إدلب ومحاة.
وال تزال هذه العمليات العسكرية املكثفة تزعزع استقرار
املنطقة .وقد أدى التصعيد إىل مقتل أو جرح ما ال يقل عن ١٠٠
شخص وتشريد أكثر من  ١٨٠ ٠٠٠شخص من ديارهم ،كما
مسعنا  -بعضهم للمرة الثالثة أو الرابعة يف مثاين سنوات من
احلرب ،فرارا من براميل نظام األسد املتفجرة والغارات اجلوية
لروسيا والنظام .وقد أجرب القتال األخري املدنيني على البحث
عن األمان يف من مناطق أقرب إىل احلدود مع حليفتنا يف منظمة
حلف مشال األطلسي ،تركيا ،وقد فاقت املوجة اجلديدة من
املشردين القدرة االستيعابية ملخيمات النازحني يف املنطقة .وقد
عرض اهلجوم العاملني يف جمال املعونة واملرافق اإلنسانية للخطر.
وكذلك فإن القوات العسكرية الرتكية املنتشرة يف امليدان لرصد
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار معرضة للخطر ،إذ تعرض بعض
أفرادها لإلصابة بالفعل ،كما مسعنا.

17/05/2019

هجوم عسكري يف إدلب .وكان األمني العام واضحا وضوحا
جليا يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨عندما قال إن من شأن اهلجوم
العسكري على إدلب أن يطلق العنان “لكابوس إنساين ال مياثل
أيا مما شهدنا يف النزاع السوري الغارق يف الدماء” .وكان وكيل
األمني العام لوكوك بنفس القدر من الوضوح يف املاضي ومرة
أخرى اليوم بشأن حجم الكارثة اإلنسانية اليت قد تنجم عن
هجوم عسكري على إدلب.
وقد أكد االحتاد الروسي جمللس األمن ،باسم فريق أستانا،
وكذلك لبلدي بشكل ثنائي على أعلى املستويات ،أنه ملتزم
باحلفاظ على وقف إطالق النار الذي توصل إليه بنفسه .غري
أن روسيا والنظام يربران هجماهتما على املدنيني واملستشفيات،
بأهنا مكافحة لإلرهاب .لقد دمرت الغارات  ١٨مرفقا صحيا.
واألمر األكثر مدعاة للقلق هو أن العديد من هذه املرافق كانت
مدرجة على قائمة إزالة التضارب اليت وضعها االحتاد الروسي
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
إن الشعب السوري يف خطر شديد من أزمة إنسانية كارثية
إن مل توقف روسيا ونظام األسد تصعيدمها فورا وجيددا التزامهما
بوقف إطالق النار .وتعيد الواليات املتحدة التأكيد على أن أي
تصعيد ألعمال العنف يف مشال غرب سورية سيزعزع االستقرار
يف املنطقة ،وندعو االحتاد الروسي إىل اختاذ اخلطوات التالية
فورا ،اعرتافا بقدرته على التأثري على سلوك النظام األسد.
أوال ،جيب عليه أن يكفل التخفيف من حدة مجيع
األنشطة العسكرية يف املنطقة اجملردة من السالح يف إدلب ،وأن
جيدد االلتزام بالتنفيذ الكامل التفاق سوتشي املؤرخ  ١٧أيلول/
سبتمرب  .٢٠١٨وهذا يعين الوقف التام جلميع األعمال العدائية
يف املنطقة  -انتهى الكالم.

ثانيا ،جيب أن يكفل أن تستمر معونة األمم املتحدة
وظلت األمم املتحدة والكثريون يف هذا اجمللس يصدرون
حتذيرات خطرية ملدة عام بشأن نطاق املأساة اليت قد تنتج عن اإلنسانية عرب احلدود اليت أذن هبا القرار  )٢٠١٨( ٢٤٤٩يف
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الوصول إىل السكان يف إدلب ،مبا يف ذلك يف املنطقة اجملردة من
السالح ،بإمكانية وصول منتظمة ومستمرة ومن دون عوائق.
ثالثا ،جيب أن يشجع دمشق على اختاذ مجيع اخلطوات
الالزمة لضمان وصول العاملني يف جمال اإلغاثة بصورة آمنة ومن
دون عوائق إىل املناطق املتضررة يف إدلب.
رابعا ،جيب عليه أخريا أن يكفل أال يستخدم النظام
السوري األسلحة الكيميائية يف إدلب.
وتؤيد الواليات املتحدة بقوة جهود تركيا الرامية إىل
هتدئة احلالة واحلفاظ على اتفاق سوتشي لوقف إطالق النار.
والواليات املتحدة ليست وحدها يف دعواهتا لروسيا والنظام إىل
الوفاء بالتزاماهتما باحلفاظ على وقف إطالق النار .ونكرر البيان
اهلام الذي أدىل به وزير اخلارجية الرتكي هذا األسبوع ،الذي
يدعو النظام إىل وقف عدوانه العسكري يف إدلب ،فضال عن
الدعوات املماثلة من قبل شركائنا األوروبيني .إن عزم الواليات
املتحدة على حتميل نظام األسد املسؤولية عن أي استخدام
لألسلحة الكيميائية ال يتزعزع ،ونذكر النظام وحلفاءه أن أي
استخدام لألسلحة الكيميائية ،مبا يف ذلك غاز الكلور ،سيقابل
برد قوي وسريع.
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مدفعية ثقيلة وإلقاء الرباميل املتفجرة بإشارة جتاهل رهيبة جتاه
عملية األمم املتحدة السياسية .واليوم ،نود أن نرسل إشارة
واضحة إىل نظام األسد ومؤيديه ،روسيا وإيران ،بأنه ال يوجد
حل عسكري للنزاع السوري .وإن احلل الوحيد هو انتقال
سياسي ،على النحو املبني يف القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤أي
وقف إلطالق النار؛ وتكوين حكومة غري طائفية ذات مصداقية
وشاملة حترتم حقوق الشعب السوري؛ ومراجعة دستورية وإجراء
انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور اجلديد ،حتت إشراف األمم
املتحدة ،مبشاركة مجيع السوريني ،مبن فيهم أفراد الشتات.
لقد ادعت روسيا مرارا أهنا توافق على أنه ال يوجد حل
عسكري للنزاع يف سورية .وجيب أن يبدأ حل سياسي سلمي
ودائم هلذه األزمة حبماية السكان املدنيني من العنف .ولذلك
فإن الواليات املتحدة قلقة من أن التصعيد العسكري األخري
قد يكون حماولة من جانب نظام األسد لتعطيل تشكيل
اللجنة الدستورية والعملية السياسية اليت تقودها األمم املتحدة،
ولتقويض اجلهود الرامية إىل إحراز تقدم عملي على مسار احلل
السياسي للنزاع .فهذا بالضبط هو املسار اخلطأ الذي ال ينبغي
سلوكه.
وأخريا ،لقد أوجزت ما يشكل احلل الوحيد للنزاع الذي
أيده اجملتمع الدويل وكل عضو من أعضاء جملس األمن .وال تزال
الواليات املتحدة ملتزمة التزاما راسخا جبهود املبعوث اخلاص
بيدرسن بشأن العملية السياسية اليت تقودها األمم املتحدة يف
جنيف ،وبالقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤فحياة املاليني ترهتن هبا.

إن مشاركة روسيا يف هذا اهلجوم أمر مقلق للغاية ألن
العنف يهدد الفرصة اليت نعتقد أهنا سنحت يف األيام األخرية
بفضل الضغط الدبلوماسي من قبل املبعوث اخلاص لألمني العام
إىل سورية ،السيد غري بيدرسن ،لتحريك العملية السياسية من
خالل إنشاء اللجنة الدستورية .وإعالن نظام األسد يف  ٦أيار/
مايو عن شن هجوم بري يتعارض مع هدف املبعوث اخلاص
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
املتمثل يف التوصل إىل حل سياسي للنزاع .وتؤيد الواليات أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية.
املتحدة تأييدا كامال اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص السيد
سنستمع إىل ممثل تركيا فيما بعد ،ولكنين أود أن أبدأ
بيدرسن لتشكيل اللجنة الدستورية يف أقرب وقت ممكن.
بالرتحيب جبهود تركيا للتوصل إىل اتفاق سوتشي لوقف إطالق
فمع اقرتاب التوصل إىل اتفاق بشأن اللجنة الدستورية ،النار يف أيلول/سبتمرب .وكما رحبنا بذلك حينئذ ،كذلك نرحب
يبعث قرار روسيا والنظام بدء ضربات جوية وإطالق نريان اآلن جبهودها الستعادة وقف إطالق النار وختفيف التوتر.
1914369
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وأعتقد أننا مسعنا بوضوح شديد من وكيلي األمني العام كليهما وجدت لضمان سالمتهم ،أهنم من يتسببون يف تدمري أنفسهم
عما جيعل تلك املسألة ملحة .وكذلك أشكر الكويت على بسبب االستهداف املتعمد من قبل النظام.
الدعوة إىل عقد هذه اجللسة ،اليت تتضح ضرورهتا.
ولكن مبا أننا نعلم أن روسيا وسورية مها البلدان الوحيدان

فاحلالة يف إدلب أليمة حبيث إنين لن أكرر موقفنا املعروف
جيدا بشأن العملية السياسية ،اليت مل تتغري ،وال بشأن األسلحة
الكيميائية .وأود أن نستخدم هذه اجللسة للرتكيز على إدلب
فقط ،أي الكابوس يف إدلب واملذابح اليت جتري يف إدلب .لقد
طرح السيد لوكوك عددا من األسئلة؛ وكما قال ،فإن األسئلة
أكثر من األجوبة .وسيكون من املفيد احلصول على بعض
اإلجابات من أجل سكان إدلب من هذه اجللسة اليوم.

اللذان هلما طائرات حتلق يف املنطقة ،أود أن أعرف ما إذا
كانت اإلجابة على سؤال السيد لوكوك هي القوات اجلوية
الروسية والسورية .وأعتقد أننا حباجة إىل إجابات اليوم ،وإذا
كانت اإلجابة هي القوات اجلوية الروسية والسورية ،فإنين أدعو
السفريين احلاضرين هنا كليهما أن يقدما لنا تأكيدا بأن اهلجوم
سيتوقف ،وبأال جيري املزيد من االستهداف للمدنيني هبذه
الطريقة يف مرافق جيب على كل عضو يف اجملتمع الدويل محايتها.
وأشار السفري البلجيكي أيضا إىل أن عمليات مكافحة
اإلرهاب ليست ترخيصا لشن اهلجمات العشوائية على املدنيني.
وأود أن أشدد على تلك النقطة أيضا .فهي منصوص عليها يف
اتفاقيات جنيف .وهي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل
اإلنساين .فالتناسب والتمييز والضرورة مسائل هامة حقا ،ولكننا
ال نراها واضحة يف إدلب كما يبدو.

وكما مسعنا ،فإن هجوم النظام يف مشال غرب سورية خلف
 ١٨٠ ٠٠٠مشرد منذ  ٢٨نيسان/أبريل وحده والعديد من
القتلى واجلرحى .ومنذ ذلك اليوم أصيب ،على األقل ١٨ ،مرفقا
صحيا ،مبا يف ذلك تسعة مراكز للعناية الصحية األولية وتسع
مستشفيات ،و  ١٧مدرسة ،يف غارات جوية .وذلك انتهاك
واضح للقرار  )٢٠١٦( ٢٢٨٦وللقانون الدويل اإلنساين .وكما
تساءل السفري البلجيكي :ماذا حدث ملبادئ التناسبية والتمييز
وادعت روسيا أن ما يسمى ضرباهتا االنتقامية لدعم النظام
والضرورة؟ ما هو الضروري؟ وما هو املناسب إزاء قصف  18كانت بدقة العمليات اجلراحية .وآمل أال حباجة إىل تلقي أي
مرفقا صحيا ،مع األثر املدمر على السكان احملليني الذي حدده عالج طيب يف موسكو إذا كانت دقة العمليات اجلراحية تعين
وكيل األمني العام؟
ما شهدناه فعليات يف إدلب .فإما أن تكون هذه البيانات أو
إنين مهتمة بتأكيد السيد لوكوك أن األمم املتحدة توايف تلك الضربات هي اليت تفتقر إىل الدقة.
أطراف النزاع مبعلومات مفصلة عن مواقع املستشفيات ،وأشري
وجيب على روسيا أن تكفل تقيد قواهتا ،وكذلك القوات
ببالغ القلق إىل االلتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين اليت احلليفه هلا يف دمشق بالقانون الدويل اإلنساين واالتفاقات
ذكرها ،واليت ينبغي أال يستخف هبا .وقد طرح السؤال التايل :والقرارات اليت وافقت عليها بصفتها عضوا يف اجملتمع الدويل
من يقصف هذه املستشفيات؟ وأيا كان الفاعل فإنه قوة جوية وأحد األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن.
حديثة بأسلحة دقيقة .هل يتم استهداف املستشفيات واملرافق
وهناك سؤال آخر لفت انتباهي من وكيل األمني العام:
األخرى عمدا على الرغم من آليات إزالة التضارب؟ سيكون
وهو ما السبب وراء عدم االمتثال للقرارات؟ وأعتد أنه سؤال
أمرا غريبا للغاية أن جتد املنظمات غري احلكومية والعاملني يف
جيد جدا .وأرى أن لكل واحد من اآلباء يف إدلب احلق يف
جمال الصحة ،الذين يقدمون إحداثيات إىل آلية يعتقدون أهنا
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معرفة اإلجابة عن ذلك السؤال .وهو ليس سؤاال يتعلق بقيمة
 000ـ 64دوالرا  -كما تقول اللهجة احمللية .بل هو سؤال تبلغ
تكلفته  160روحا بشرية يف إدلب ،وبلغت تكلفته حىت اآلن
أرواح  400 000شخص منذ اندالع النزاع يف سورية.
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ويف ذلك السياق ،فإن املسؤولية الرئيسية عن ضمان
احلفاظ على وقف إطالق النار وفقا التفاق إدلب يقع على
اجلهات الضامنة لعملية أستانا والوفاء بااللتزام الذي تعهدوا به
يف االجتماع املعقود يف  ٢٦نيسان/أبريل .وتدعو فرنسا روسيا
على وجه اخلصوص إىل الوفاء بالتزامها باحلفاظ على وقف
إطالق النار يف إدلب والضغط مبا يكفي على النظام يف ذلك
الصدد .وعالوة على ذلك ،أكرر أن فرنسا ستتصدى حبزم
يف حالة استخدام األسلحة الكيميائية مرة أخرى ،وحنن على
استعداد الختاذ اإلجراءات الالزمة.

السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :بداية ،أود
أن أشكر السيد مارك لوكوك والسيدة روزماري ديكارلو على
إحاطتيهما املفيدتني جدا .وبالنظر إىل احلالة املأساوية يف سورية،
ال سيما يف اجلزء الشمال الغريب منها ،أود أن أشدد على ثالث
أولويات :احلاجة امللحة إىل احلفاظ على وقف إطالق النار يف
وعليه ،فإن محاية املدنيني واحرتام القانون الدويل اإلنساين
إدلب ،وواجب احرتام القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني
بوصفه واجبا غري قابل للتفاوض ،وضرورة التوصل إىل حل يشكالن أولوية مطلقة .وتشكل اآلثار اإلنسانية النامجة عن
تصاعد العنف مصدر قلق بالغ أيضا .فقد شرد ما يزيد على
سياسي دائم على وجه االستعجال.
وجيب أن تكون احملافظة على وقف إطالق النار يف إدلب  ١٨٠ ٠٠٠شخص وتويف  ١٥٠شخصا وتعرضت  ١١مدرسة
أولويتنا القصوى .وتشعر فرنسا بقلق بالغ إزاء اهلجوم الربي الذي  18مرفقا طبيا للهجوم ،مبا يف ذلك املستشفيات اليت كانت
شنه النظام السوري مؤخرا يف املنطقة الشمالية الغربية ،وكذلك خارج نطاق النزاع يف السابق .وأكرر هنا أن فرنسا تدين بأشد
عمليات القصف وإطالق نريان املدفعية من قبل النظام وحلفائه .العبارات مجيع اهلجمات على املستشفيات والعاملني يف اجملال
وتعد هذه األفعال انتهاكا صارخا التفاق وقف إطالق النار بني الصحي ،بوصفها جرائم حرب .وأكرر القول مرة أخرى أن
روسيا وتركيا ،الذي تكرر تأكيده يف البيان املشرتك الصادر عن محاية املدنيني ،مبن فيهم العاملون يف اجملال اإلنساين واجملال
الصحي ،وكذلك محاية البىن املدنية األساسية واجب يقع علينا
مؤمتر قمة اسطنبول املعقود يف تشرين األول/أكتوبر املاضي.
مجيعا وهو غري قابل للتفاوض.
وال تزال التقارير اليت تفيد بانتهاء هذا اهلجوم حباجة إىل
ولكيال خنطئ التقدير :فاهلجوم احلايل ال يقتصر على
تأكيدها يف امليدان .وسنحافظ على التحلي باليقظة يف ذلك
الصدد .وجيب ضمان االمتثال لوقف إطالق النار على املدى مكافحة اإلرهاب ،وهو جزء من االستعادة الوحشية لألراضي
الطويل .وجيب علينا أن نبذل قصارى جهدنا ملنع حدوث كارثة اليت ال تزال خارج سيطرة النظام وحلفائه .ويسهم ذلك اهلجوم
أخرى يف الشمال الغريب .فحياة ثالثة ماليني من املدنيني ،مبن يف زيادة التهديد اإلرهايب وانتشاره .وندعم تركيا يف تكثيف
فيهم  ١مليون طفل ،ما تزال معرضة للخطر .ولنقل مباشرة أنه جهودها الرامية إىل احلد من تأثري اجلماعات اإلرهابية .ويف مجيع
ّ
جيب علينا أن مننع حتول إدلب إىل حلب جديدة مهما كلف األحوال ،فال ميكن استخدام مكافحة اإلرهاب ،اليت ُّ
تعد أولوية
ُّ
الثمن .ولن ترتتب عن اهلجوم عواقب إنسانية كارثية فحسب ،بالنسبة لنا مجيعا ،لتربير انتهاكات القانون الدويل اإلنساين.
وكما يرى اجلميع ،فإننا نواجه واقعا جديدا يف سورية،
بل سيشكل أيضا خطرا جسيما من حيث اهلجرة وأمننا مجيعا
من جراء انتشار اخلطر الرئيسي الذي يسببه املقاتلون اإلرهابيون .وال يزال مستقبله على احملك .وكيف ميكننا استعادة الثقة الالزمة
1914369

11/30

S/PV.8527

طسوألا قرسلا يف ةلاحلا

17/05/2019

لعملية سياسية موثوقة يف حني ال يزال سكان إدلب يتعرضون
السيد سينغر ويزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
حلملة عسكرية عنيفة؟ وكيف ميكننا أن نتمىن معا عودة باإلسبانية) :نعرب عن تقديرنا لعقد هذه اجللسة ونشكر وكيلي
الالجئني ونشن هجوما سيؤدي حتما إىل فرار مئات اآلالف األمني العام ديكارلو ولوكوك على إحاطتيهما القيّمتني.
من السوريني؟ والواقع أن أي هجوم يف إدلب سوف سيقضي
تشري اجلمهورية الدومينيكية مع بالغ القلق إىل تزايد
على آفاق السالم يف سورية ،مع أن يف اإلمكان حتقيقه اليوم .التصعيد العسكري يف جنوب إدلب ومشال محاة يف اجلمهورية

وال سبيل إىل كسر حلقة املأساة السورية ومتهيد الطريق
إلعادة اإلعمار إال بواسطة انتقال سياسي شامل ،يتسم
باملصداقية وال رجعة فيه .وجيب علينا أن نقدم دعما مجاعيا
جلهود املبعوث اخلاص الرامية إىل تنفيذ مجيع عناصر القرار
 )٢٠١٥( ٢٢٥٤مبا يف ذلك تنفيذ جمموعة دستورية ذات
مصداقية .ومن غري املقبول قطعا عرقلة النظام املستمرة لعدة
أشهر .ومن الضروري بالقدر نفسه أن يتمكن غاير بيدرسن
من مواصلة عمله يف جمال تدابري بناء الثقة بالتوازي مع هتيئة
بيئة حمايدة وآمنة وفقا للقرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وبيان جنيف
( ،S/2012/522املرفق) وأن يبدأ التحضري إلجراء االنتخابات.
وتضطلع روسيا بدور رائد يف مجيع هذه املسائل جنبا إىل جنب
مع النظام.

العربية السورية ،مما أدى إىل مزيد من املعاناة والدمار واخلراب
للشعب السوري .وقد اعتُربت هذه املنطقة حتديداً آمنة عقب
االتفاق الذي مت التوصل إليه بني االحتاد الروسي ومجهورية تركيا
يف أيلول/سبتمرب من العام املاضي .ولكننا اليوم نرى كيف أدت
االنتهاكات هلذا االتفاق إىل تشريد أكثر من ١8٠ ٠٠٠
ويتعرض حوايل نصف مليون شخص ،من بني الذين
شخصّ .
اختاروا البقاء ،إىل العنف.
ويف انتهاك صارخ ومؤمل للقانون الدويل اإلنساين ،وردت
تقارير عن هجمات على  ١٨من املستشفيات وسيارات
اإلسعاف ،حيث تويف العديد من العاملني يف جمال الصحة،
فض ً
ال عن وقوع هجمات على  ١٠مدارس وخميمات للنازحني
داخلياً ،ما أدى إىل انقطاع اخلدمات األساسية ،مثل التعليم
والصحة ،وال سيما للنساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي
اإلعاقة والشباب .وإذا أضفنا أن اجلهات اإلنسانية اليت ما زالت
فاعلة تعمل بأقصى طاقتها ويف بيئة غري آمنة ،فرمبا يبدو أن احلالة
قد وصلت إىل أسوأ ما ميكن .ولذلك فإن من شأن املواجهة
على نطاق واسع أن تؤدي إىل أزمة إنسانية على مستويات
َ
وصول املساعدات
عرض للخطر
كارثية ،بالنظر إىل أهنا قد تُ ّ
اإلنسانية عرب احلدود إىل  ٣ماليني إنسان يعيشون يف املناطق
املتضررة ويعتمدون ،بالقدر األكرب ،على هذه املساعدة للبقاء
على قيد احلياة .ال ميكننا أن نسمح بأن حيدث ذلك.

وبعد سنوات من خيبة األمل اليت منيت هبا سورية يف
جملس األمن ،فسيكون خطأ أخالقيا وسياسيا كبريا آخر أن
نطوي صفحتها اليوم لننصرف عنها إىل مكان آخر ،سواء
كنا قد أجهدنا أم أصبحنا نفتقر إىل الشجاعة الكافية .وإذا
اعتقدنا أننا قد جتاوزنا املأساة فسيكون ذلك خطأ جسيما.
وألننا مقتنعون اليوم بأنه رمبا تكون قد أتيحت لنا فرصة حقيقية
إلهناء النزاع للمرة األوىل خالل مثاين سنوات ،وإن تكن فرصة
ضيقة وحمدودة .وجيب علينا أال نسمح بانسداد تلك النافذة.
وذلك يعين أنه جيب علينا أن نتحمل ،بصفتنا أعضاء يف جملس
األمن ،مسؤوليتنا اجلماعية عن التخلي عن األساليب اجلاهزة
ونعتقد أن على اجمللس مسؤولية ال ميكن جتنبها يف إبداء
وأن نبين على القواسم املشرتكة بيننا وأن نتمكن من حتقيق الوحدة والوفاء بشكل حاسم مبتطلبات دوائر العمل اإلنساين
السالم يف سورية يف هناية املطاف.
يف سورية ،واليت أعرب عنها السيد لوكوك بشكل واضح جداً،
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باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واجلهات الفاعلة يف
امليدان .إن العواقب اإلنسانية اخلطرية احملتملة اليت ُوصفت
اليوم ،واليت ندركها مجيعاً ،تبعث بالتأكيد على القلق .ومع
ذلك ،جيب أن تكون هي القوة الدافعة وراء وحدة اجمللس
من أجل :أوالً ،وقف العنف احلايل واملطالبة بإنشاء ممر آمن
للمساعدات اإلنسانية بغية كفالة استمرار وصول املساعدة
اإلنسانية إىل املتضررين؛ وثانياً ،تذكري األطراف املتنازعة بأكثر
الطرق املمكنة تأكيداً بالتزامها حبماية املدنيني ،مبا يتماشى مع
معايري القانون الدويل اإلنساين ،وأنه جيب على أنشطة مكافحة
اإلرهاب أن حترتم هذه القواعد أيضاً؛ وثالثاً ،ندعو إىل الوقف
الفوري الستخدام البُىن التحتية املدنية ،واهلجمات عليها ،مثل
املنازل واملستشفيات واملدارس.
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محاية سيادة سورية ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية .ومع ذلك،
فإننا نشدد على أن ذلك ال يربر بأي حال شن املزيد من
اهلجمات على املدنيني واملرافق الطبية والعاملني الطبيني والبىن
التحتية الصحية األساسية.
ونؤكد على أن هذه األعمال انتهاك صارخ للقانون الدويل
تعمدها وأثرها على املدنيني،
وهي ميكن أن تُصنّف ،بسبب ُّ
بوصفها جرائم حرب ،بل ينبغي تصنيفها كذلك .كما أهنا
ّ
تشكل انتهاكاً ألحكام قرارات جملس األمن املختلفة مثل القرار
 .)٢٠١٦( ٢٢٨٦ولذلك حيدونا األمل يف أن ختضع هذه
األعمال املستحقة للشجب إىل حتقيقات شاملة حتدد املسؤولني
عنها وتعاقبهم على النحو الواجب.
ونشعر باجلزع أيضاً من أن التصاعد يف العنف يبدو أنه قد
أدى إىل تفاقم الضعف الشديد للماليني من النساء واألطفال
يف املنطقة ،األمر الذي يفضي بنا إىل تسليط الضوء على
مسؤولية اجمللس عن محايتهم .ونشدد أيضاً على أمهية تلبية
احتياجات مئات اآلالف من النازحني داخلياً املسجلني يف
األشهر األخرية ،وال سيما من مشال محاة وجنوب إدلب ،الذين
هشة يف املناطق القريبة من احلدود الرتكية.
هم يف مالجئ مؤقتة ّ

ويف اخلتام ،توّد اجلمهورية الدومينيكية أن تكرر ما قيل
هنا يف  ٣٠نيسان/أبريل (انظر  .)S/PV.8520من الضروري
مضاعفة اجلهود الرامية إىل منع التصعيد العسكري يف إدلب،
الذي يؤثر أوالً وقبل كل شيء على حياة املاليني من املدنيني،
عرض للخطر التق ّد َم احملرَز يف العملية السياسية ،ومبا ال يقل
ويُ ّ
أمهية ،يلقي بظالل من الشك على قدرة األمم املتحدة على منع
وبالنظر إىل الظروف الدقيقة اليت جتمعنا مجيعاً هنا اليوم،
استمرار املعاناة والقدرة على التوصل إىل حل سياسي مستدام
فإننا حنض احلكومة السورية ومجيع األطراف الفاعلة يف النزاع
وموثوق به للنزاع يف اجلمهورية العربية السورية.
حتول إدلب
على منع حدوث مزيد من التدهور يف احلالة ومنع ّ
وأختتم باملطالبة بوقف قصف املدنيني ،ووقفه اآلن.
من جديد إىل ساحة للرعب وزعزعة االستقرار ،وال سيما عندما
السيد أوغاريللي (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نشكركم ،تكون أرواح املاليني من املدنيني على احملك .إننا نش ّدد على
سيدي الرئيس ،على عقد جلسة اليوم ،ونشكر مق ّدمي أن ذلك يعين أساساً احملافظة على وقف إطالق النار الذي مت
التوصل إليه بني تركيا وروسيا يف أيلول/سبتمرب املاضي وجتديد
اإلحاطتني على املعلومات القيمة اليت قدماها.
التزام مجيع األطراف ،وخباصة احلكومة السورية ،بعملية التسوية
نتابع ببالغ األسف والقلق تصعيداً آخر للعنف يف إدلب
السياسية اليت ترّوج هلا األمم املتحدة ،على أساس القرار ٢٢٥٤
واملناطق األخرى يف مشال غرب سورية ،نتيجة للغارات اجلوية
( )٢٠١٥وبيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق).
املكثفة اليت ال متيز بني املقاتلني واملدنيني .تدين بريو بشدة
ونعتقد أنه من األمهية مبكان أن تُسهم الدول الضامنة
وتؤمن بأن اجلماعات اإلرهابية يف إدلب وغريها من
اإلرهاب
ُ
املناطق السورية جيب أن تُق ّدم إىل العدالة .كما نقر باحلاجة إىل ملسار أستانا وغريها من البلدان ذات التأثري على احلكومة
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السورية واملعارضة يف حتقيق ذلك اهلدف من خالل تعزيز مناخ واملدارس ،وغريها من البىن التحتية املدنية ،وأن متتثل اللتزاماهتا
من االعتدال واهلدوء واحلوار وااللتزام بتحقيق السالم وجتاه مبوجب القانون الدويل اإلنساين باحليلولة دون حتمل املدنيني
لوطأة القتال .كما أن األطراف ملزمة حبماية اهلياكل األساسية
مستقبل البلد وشعبه.
السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية) :املدنية ،مثل املستشفيات واملدارس واملستودعات ،وما إىل ذلك.
وكما أكدنا مؤخرا ،وبالنظر إىل هذه التوقعات القامتة،
نشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد جلسة اليوم .كما نشكر
السيدة روزماري ديكارلو والسيد مارك لوكوك على إحاطتيهما ال ميكن أن نبقى جمرد متفرجني .فالسلبية وانعدام اإلرادة
السياسية احلقيقية لوضع حد لألعمال العدائية يف إدلب
املمتازتني.
عندما انعقدت هذه اجللسة الثانية ملعاجلة احلالة يف إدلب ،سيحوالننا ،بطريقة أو بأخرى ،إىل مشاركني يف املأساة اجلارية
مل يسعنا إال أن نتساءل عما إذا كان لنا أن نستع ّد لسيناريو يف إدلب .ولذلك ،جيب أن نتحلى بالثبات يف تصميمنا على
أسوأ االفرتاضات يف إدلب وإذا كان على األمم املتحدة أن تسوية احلالة يف تلك املنطقة اليت من املفرتض أهنا منطقة منزوعة
تستعرض على وجه السرعة حالة استعدادها يف حال اختذت السالح.
ونشجع على حتسني التعاون الروسي  -الرتكي الرامي إىل
حتقيق استقرار احلالة يف إدلب ،ونؤكد ضرورة اختاذ تدابري فعالة
ملكافحة املنظمات اإلرهابية يف سورية .ونشري إىل أنه ال جيوز
ألحد تقويض فعالية التنسيق بني تلك اإلجراءات الثنائية ،األمر
الذي ميكن أن حيبط روح أستانا ويزيد من خطر التوترات ،فضال
عن متزيق العملية السياسية يف سورية وتشكيل اللجنة الدستورية.

التطورات منحى مأساوياً ووجدنا أنفسنا مرة أخرى إزاء حالة
مماثلة للحالة اليت كانت يف حلب ،اليت دمرهتا احلرب متاماً.
وتعتقد غينيا االستوائية أن هناك يف الواقع ما يدعو للقلق ،حيث
تبعث الزيادة يف انتهاكات وقف إطالق النار يف منطقة ختفيف
التوتر على القلق بشكل متزايد ،مع ما يرتتب على ذلك من
عواقب وخيمة على احلالة اإلنسانية اليت يواجهها املدنيون يف
إدلب ،وزيادة يف عدد الوفيات وحدوث موجة من التشرد ،كما
يف اخلتام ،نود أن نردد ما قالته بعض األصوات من داخل
وصف كل من السيدة ديكارلو والسيد لوكوك.
سورية اليت دعت األمم املتحدة إىل النظر يف نشر فريق رصد
إننا نواجه سيناريو مدمرا أبيدت فيه آالف األسر والقرى حمايد ومستقل يف إدلب لضمان وقف مجيع أعمال العنف
متاما ،فيما تصل اجلثث ،على حنو ما مت تأكيده ،إىل املستشفيات ضد املرأة وتوثيق أي انتهاكات ،مث مقاضاة املسؤولني عنها
واملدارس يوميا ،فضال عن العدد الكبري من املشردين داخليا ،ومعاقبتهم .ونعتقد أن هذا اإلجراء يستحق االهتمام الكامل من
والكثري منهم جرحى ويواجهون نقصا حادا يف املستشفيات ويف اجمللس ،حيث إنه يهدف حتديدا إىل محاية الشعب السوري من
وسائل الرعاية الالزمة هلم .واألسوأ من ذلك أن املستشفيات وقوع مذحبة حمتملة تلوح يف األفق يف إدلب .وندعو البلدان اليت
القليلة اليت ال تزال قادرة على رعاية اجلرحى تتعرض للهجوم هلا تأثري على األحداث اليت تتكشف إىل ممارسة الضغط الالزم
على األطراف لتفادي وقوع خسائر فادحة يف أرواح األبرياء،
باستمرار.
وندعو مجيع األطراف إىل أن تضع حدا فوريا لتصعيد كما نشهد اآلن يف إدلب.

السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
التوترات يف إدلب وإىل أن تبذل كل ما يف وسعها ملنع استخدام
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان واملراكز الصحية أشكر وكيلة األمني العام روزماري ديكارلو ووكيل األمني العام
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مارك لوكوك على إحاطتيهما اإلعالميتني .وإنه ألمر مؤسف أن والطبية على الرغم من تعميم إحداثيات النظام العاملي لتحديد
املواقع على األطراف لضمان سالمة هذه اهلياكل.
كلتا اإلحاطتني اإلعالميتني تثريان بالغ القلق.
على مدى األسبوعني املاضيني ،تابعنا ببالغ القلق تصاعد
األعمال العدائية يف منطقة ختفيف التوتر يف مشال غرب سورية.
واألطراف املنخرطة يف املعارك احلالية هي القوات احلكومية
السورية وحلفاؤها ،فضال عن قوات املعارضة املسلحة وهيئة
حترير الشام.
وأود أن أكون واضحة كل الوضوح :إن املدنيني يدفعون مرة
أخرى أفدح مثن .وقد سبق أن واجهنا أعمال تصعيد مماثلة يف
حلب والغوطة الشرقية .وتكرار تلك السيناريوهات هو ببساطة
أمر غري مقبول .فاملعاناة اإلنسانية املتزايدة يف مشال غرب سورية
ال تؤدي إال إىل زيادة مأساة الشعب السوري ،وهذا هو السبب
الرئيسي الذي طالبنا من أجله بعقد جلسة اليوم.

وتدين بولندا تلك الفظائع بأشد العبارات املمكنة ،وتكرر
دعوهتا مجيع األطراف املؤثرة يف احلالة على أرض الواقع ،وال سيما
الدول الضامنة ملسار أستانا ،إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون
الدويل اإلنساين وعدم ادخار أي جهد حلماية املدنيني.
ويف هذا الصدد ،فإن الدول الضامنة ملسار أستانا هلا دور
خاص ،وينبغي بالتايل أن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة من
أجل التوصل إىل وقف تام لألعمال العدائية ،ال سيما مع
األخذ يف االعتبار األمهية احلامسة ملذكرة التفاهم املوقعة بني
روسيا وتركيا يف أيلول/سبتمرب  ،2018واليت سبقت اإلشارة
إليها يف هذه اجللسة .وعلينا واجب أخالقي وقانوين يتمثل يف
أن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من معاناة املدنيني يف سورية.
أود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن أي عمليات عسكرية
 حىت تلك اليت هتدف إىل مكافحة اإلرهاب  -ينبغي أنتكون متوافقة متاما مع القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان .إن منع إحلاق الضرر باآلالف من املدنيني
احملاصرين يف خضم القتال ليس التزاما قانونيا فحسب ،بل
وأخالقيا أيضا .وجيب أن خيضع من ال ميتثلون للمساءلة.

وكما سبق أن قيل يف هذه القاعة اليوم ،فإننا رصدنا زيادة
يف عدد الغارات اجلوية على حمافظة إدلب ويف مشال محاة خالل
األسابيع املاضية .وال بد يل من اإلصرار والتأكيد على أن
السكان املدنيني يف املنطقة هم من يتعرضون لقصف شديد
يوميا .كما أود أن أكون واضحة يف أن اجلماعات اإلرهابية
املدرجة على قائمة األمم املتحدة قد كثفت هجماهتا .ومبا أنه
ال يوجد حل عسكري للنزاع السوري ،فإن هذه احلالة جيب أن
وال ميكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري،
تتوقف.
وال يزال التوصل إىل اتفاق سياسي متشيا مع القرار 2254
فعلى مدى األسبوعني املاضيني ،أسفر العنف عن مقتل ( )2015وبيان جنيف لعام  ،S/2012/522( 2012املرفق)
أكثر من  160مدنيا .ومتثل الغارات اجلوية على املراكز هو السبيل الوحيد حنو حتقيق السالم .ونتطلع إىل إنشاء جلنة
السكانية وعمليات القصف واستخدام الرباميل املتفجرة ،دستورية ،وهي اخلطوة األوىل حنو بدء عملية سياسية حقيقية
وكذلك استهداف املدنيني واهلياكل األساسية اإلنسانية ،وخاصة حتت إشراف األمم املتحدة .ويف هذا السياق ،حيظى املبعوث
املدارس واملرافق الصحية ،انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين .اخلاص لألمم املتحدة بيدرسن بدعمنا الكامل.
وهذا أمر غري املقبول ،وال سيما مع األخذ يف االعتبار حقيقة أنه
السيد إيبو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يتقدم وفد
يف بعض احلاالت وقعت هجمات على اهلياكل األساسية املدنية بلدي بالشكر لوكيلة األمني العام روزماري ديكارلو ولوكيل
1914369

15/30

S/PV.8527

طسوألا قرسلا يف ةلاحلا

17/05/2019

األمني العام مارك لوكوك على إحاطتيهما اإلعالميتني الزاخرتني على حد تعبري وزير اخلارجية“ .لدفع العملية السياسية إىل
باملعلومات عن التطورات املتصلة باحلالة اإلنسانية يف اجلمهورية األمام” .ويأمل وفد بلدي أن توحد أهم املسائل امللحة ،مثل
احلالة اإلنسانية وإنشاء اللجنة الدستورية ،آراء مجيع اجلهات
العربية السورية.
ال تزال كوت ديفوار تشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري الفاعلة يف األزمة السورية.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد دعوة بلدي إىل التوصل
اجلديد يف حمافظة إدلب ،على الرغم من توقيع اتفاق يف أيلول/
سبتمرب  2018بني روسيا تركيا بشأن املنطقة املنزوعة السالح ،إىل حل سياسي لألزمة السورية من خالل حوار شامل بني
اليت كانت هتدف إىل فصل األقاليم اليت يسيطر عليها املتمردون مجيع أصحاب املصلحة ،وفقا للقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤ويف
عن املناطق اخلاضعة للحكومة وضمان وقف األعمال العدائية ذلك الصدد ،تؤكد كوت ديفوار على دعمها الكامل جلهود
يف تلك املنطقة .ووفقا لألمم املتحدة ،أدى ذلك اهلجوم إىل املبعوث اخلاص غري بيدرسن الدؤوبة الرامية إىل استعادة السالم
تشريد حوايل  180 000شخص بني  29نيسان/أبريل و  9واالستقرار يف سورية.
أيار/مايو ،مبا يف ذلك سقوط العديد من الوفيات .وإن مل نتوخ
السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نشكر
احلذر ،فإن موجة العنف اجلديدة هذه هتدد بتقويض اجلهود السيدة ديكارلو والسيد لوكوك على إحاطتيهما اإلعالميتني.
العديدة اليت يبذهلا اجملتمع الدويل للتوصل إىل حل سلمي لألزمة
وبصراحة لدينا شعور بتكرار املشهد من جديد .لقد
السورية وبتفاقم احلالة اإلنسانية املقلقة بالفعل.
استمعنا كثريا هلذه األنواع من النداءات والنواح خالل هتدئة
ويف هذا السياق ،تدعو كوت ديفوار ،اليت تدين استمرار احلالة يف األحياء الشرقية من حلب والغوطة .ولكنين أتساءل
القتال واحتدامه ،مبا يف ذلك عواقبه الوخيمة ،األطراف إىل ملاذا مل تسارع اللجنة الثالثية اإلنسانية بالدعوة إىل عقد جلسة
وقف األعمال العدائية فورا يف مجيع أحناء األراضي السورية من جمللس األمن حينما كان يدمر ما يسمى بالتحالف الباغوز
أجل إعطاء عملية السالم فرصة للنجاح.
واهلجني .كان املدنيون ميوتون آنذاك والغارات اجلوية تدمر
ويف ذلك الصدد ،فإننا ندعو أطراف النزاع إىل التنفيذ اهلياكل األساسية املدنية ،مبا يف ذلك املستشفيات واملدارس.
الكامل لالتفاق الروسي  -الرتكي بشأن املنطقة املنزوعة السالح .وماذا عن الرقة؟ مل يعبأ أحد تقريبا مبصري تلك املدينة ،اليت مت
وحنث مجيع األطراف بشكل خاص على احرتام االلتزام حبماية حموها متاما.
املدنيني واحرتام القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين ،ونشري
فلنتذكر ما حدث يف الرقة .فهذا األمر مفيد دائما،
إىل أن انتهاكاهتا ميكن أن ختضع للمقاضاة يف احملاكم الدولية خاصة وأن الناس ال حيبون االستماع إليه ويفضلون نسيانه.
املختصة.
ونوصي بقراءة املنشور الذي أصدرته املنظمة الدولية حلقوق
ويرحب وفد بلدي باالجتماع الذي عقد يف سوتشي يوم
الثالثاء  ١٤أيار/مايو بني وزير خارجية الواليات املتحدة ونظريه
الروسي ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشرتك ،مبا يف ذلك
مسألة سورية .وحيدونا األمل يف أن يفتح هذا االجتماع جماالت
أخرى للتشاور هبدف حتديد “سبل املضي قدما يف سورية”....

16/30

اإلنسان ،منظمة العفو الدولية ،بشأن األحداث اليت وقعت
قبل عامني .لقد أثبت عملها الدقيق واملضين أنه نتيجة آلالف
الغارات اجلوية واملدفعية العشوائية اليت شنها ما يسمى التحالف
وحلفاؤه ،قُتل أكثر من  1 500مدين وُدمر أكثر من 11 000
مبىن ومنشأة للبنية التحتية .وأتذكر أنه يف ذلك الوقت ،وصف
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شركاؤنا الغربيون عملية الرقة بأهنا رمبا كانت أكثر احلمالت
اجلوية العسكرية دقة يف التاريخ ،ومل يعرتفوا مبسؤوليتهم عن مقتل
سوى  159شخصا.
وعموما ،لقد حان الوقت لوقف استخدام املعايري املزدوجة
حيال ما جيري يف سورية .فعلى سبيل املثال ،نسمع الكثري من
احملاضرات عن الركبان ،على الرغم من أن مجيع املشاكل هناك
مرتبطة حبقيقة أن املسلحني الذين ينتمون إىل مجاعة مغاوير
الثورة ،بتواطؤ من الواليات املتحدة ،مينعون املشردين داخلياً من
مغادرة املخيم طواعية ويقيدون حقوقهم .وعلى الرغم من ذلك،
وحىت  15أيار/مايو ،غادر  12 000الركبان .ونأمل أن يغري
زمالؤنا يف الواليات املتحدة هنجهم غري البناء ،أو األفضل من
ذلك ،أن ينهوا احتالهلم غري الشرعي هلذا اجلزء من األراضي
السورية ذات السيادة بأسرع ما ميكن .وعلى أي حال ،إلن
الدولة القائم باالحتالل مسؤولة عسكان األراضي احملتلة مبوجب
أحكام اتفاقيات جنيف .هذا ليس تسيسا ملسألة الركبان ،ألن
اتفاقيات جنيف هي الركيزة األساسية للقانون الدويل اإلنساين.
وحتسبا لتعليقات حمتملة بشأن ذلك ،أود أن أقول إنه ما من
حرب ضد اإلرهاب تربر االحتالل.
وعلى عكس الركبان ،مل نسمع أيا من ألوان الوعظ
والقلق إزاء احلالة اإلنسانية املرتدية يف خميم اهلول للمشردين
داخليا يف مشال شرق سورية ،الذي ال خيضع لسيطرة السلطات
السورية .فاملخيم مكتظ بالسكان ،وسكانه هم أساسا من
النساء واألطفال الذين تنتهك حقوقهم ،وهناك نقص كارثي
يف املساعدات اإلنسانية .وبدال من العمل على إيصال تدفق
مستمر لقوافل املساعدات اإلنسانية من املناطق اليت تسيطر
عليها دمشق ،تبذل حماوالت لتوطيد عمليات اإليصال من
خالل آلية عابرة للحدود غري شفافة.
إننا نرفض رفضا قاطعا االهتامات بانتهاكات القانون
الدويل اإلنساين .مل يقم اجليش السوري وال القوات اجلوية
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الروسية بأعمال عدائية ضد املدنيني أو البىن التحتية املدنية .إن
هدفنا هو القضاء على اإلرهابيني ،وهو ما يفضل بعض زمالئي
عدم اإلشارة إليه .وندعو مرة أخرى األمانة العامة والوكاالت
املتخصصة لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية،
إىل عدم اإلسراع بنشر معلومات غري مؤكدة عن وقوع إصابات
بني املدنيني أو إحلاق أضرار بالبنية التحتية املدنية .فاملعلومات
جيب أن تأيت من مصادر موثوقة وغري مسيسة وجيب التحقق
منها بدقة ،مبا يف ذلك من خالل التحقق إن كانت اهلياكل
األساسية اليت يزعم إصابتها قد تعرضت لذلك خالل عملية
لتفادي التضارب .ولئن كانت املعلومات تقدم إلينا مما يسمى
باملصادر املوثوقة ،فعندما نسأل عن تلك املصادر فإهنم يرفضون
رفضا قاطعا تسميتها .فهل هذا يتعلق مرة أخرى بذوي اخلوذ
البيض األبطال؟
لقد حاولت احلكومة السورية وممثلو روسيا دائما منع
العنف وتسوية األوضاع سلميا ،عند االقتضاء ،حىت عندما
تكون اجلماعات املسلحة غري القانونية متورطة .ومتت استعادة
السالم يف معظم أراض اجلمهورية العربية السورية من خالل هذا
النوع من املفاوضات .غري أن هناك عامال معوقا يف إدلب -
استمرار األعمال العدوانية اليت يقوم هبا إرهابيو هيئة حترير الشام،
األمر الذي أثار تصعيدا خطريا للتوترات يف املنطقة .ويواصل
املسلحون مهامجة املواقع اليت تسيطر عليها احلكومة وقصف
املناطق السكانية القريبة ،اليت يسقط فيها الضحايا من السوريني
املدنيني والعسكريني .وعندما أُبلغنا اليوم عن األشخاص الذين
قتلوا بالصواريخ ،لسبب ما شعر أولئك املتكلمون باحلرج من
اإلشارة إىل أن املدنيني يف حلب ومحاة يقتلون بالصواريخ اليت
أطلقها ارهابيو هيئة حترير الشام .وباملناسبة ،تلقى املركز الروسي
للمصاحلة بني اجلانبني السوريني املتناحرين معلومات عملية
أكدت من مصادر مستقلة أن إرهابيي جبهة النصرة يستعدون
للقيام بعمل استفزازي كيميائي آخر يف مدينة سراقب هبدف
لوم دمشق على ذلك الحقا.
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ويف  ٢٧نيسان/أبريل ،هاجم زهاء  130إرهابيا موقعا السوري يف منطقة كفر زيتا والصقيلبية ،مما أسفر عن مقتل اثنني
دفاعيا للقوات احلكومية بالقرب من الصقيلبية ،يف مشال غرب من السوريني وإصابة تسعة.
حمافظة محاة .ورد اجليش السوري ،لكنه تكبد خسائر قدرت بـ
إن االحتاد الروسي يؤكد التزامه املتواصل باالتفاقات املعنية
ً 26
قتيل وأكثر من  40جرحيًا .ونتيجة هلجمات إرهابيي هيئة باالستقرار يف إدلب ،مبا يف ذلك مذكرة التفاهم الروسية -
حترير الشام ،قتل  22جنديا سورية وأربعة مدنيني وأصيب حوايل الرتكية املؤرخة  ١٧أيلول/سبتمرب  .٢٠١٨وجتري املفاوضات
 ١٠٠شخص يف النصف األول من شهر أيار/مايو وحده .حاليا من خالل وزاريت الدفاع بني روسيا وتركيا هبدف حتقيق
وتشكل األعمال االستفزازية اليت يقوم هبا اجلهاديون ً
أيضا االستقرار بقوة يف مشال غرب سورية وحتييد التهديدات اإلرهابية
هتدي ًدا خطريًا ألمن القاعدة اجلوية الروسية يف محيميم وحلياة القادمة منها .ونود أن نؤكد بشكل خاص لعناية أولئك الذين
أفراد قواتنا .ويستخدم املقاتلون دوما نظم إطالق الصواريخ يقرعون أجراس التحذير من حني آلخر إزاء ما جيري يف إدلب،
املتعددة وهجمات بالطائرات بدون طيار .ويف هناية نيسان /وإزاء تصرفات اجليش السوري ومؤيديه ،أن املذكرة ال تتضمن
أبريل وبداية أيار/مايو ،على سبيل املثال ،قصف اإلرهابيون أي إشارة على اإلطالق إىل وجوب محاية اإلرهابيني .بل على
مرارا القاعدة اجلوية باهلجمات الصاروخية ،ودمرت  18طائرة العكس من ذلك ،تؤكد املذكرة تصميم املشاركني فيها على
بال طيار لدى اقرتاهبا من قاعدة محيميم.
مقاتلتهم .إننا نرفض النظر إىل اإلرهابيني باعتبار أنه ال ميكن
ويف الفرتة من  ٦إىل  ١١أيار/مايو ،ردا على هذه
اهلجمات واالستفزازات العدوانية من جانب إرهابيي هيئة حترير
الشام ،مبا يف ذلك استخدامهم ملنظومات قاذفات صواريخ
متعددة والطائرات اهلجومية بال طيار ،اضطرت قوات احلكومة،
مدعومة من القوات العسكرية الروسية ،إىل اختاذ تدابري مضادة
إلخراج اإلرهابيني من املناطق اليت يستخدموهنا لقصف القاعدة
اجلوية يف محيميم ومواقع اجليش السوري .لقد استهدفت
الغارات األهداف اإلرهابية فقط على حنو ما أكدته املعلومات
االستخبارية .ونتيجة لذلك ،متكنا من تطهري املناطق اليت كان
يوجد هبا أكرب جتمع لإلرهابيني يف اجلزء اجلنويب من منطقة
ختفيف حدة التوتر يف إدلب .ومع ذلك ،وحىت بعد أن عطل
اجليش السوري أعمال املقاتلني العدائية النشطة ،واصل إرهابيو
هيئة حترير الشام أعماهلم العدوانية .ففي  ١٣أيار/مايو ،على
سبيل املثال ،هامجت مفرزتان من اجلماعات املسلحة غري
املشروعة يبلغ جمموعها زهاء  ٦٥٠من املقاتلني بدعم من
املدفعية و  ١٠دبابات وأربع مركبات مدرعة ،مواقع للجيش
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املساس هبم ،وسنواصل مقاتلتهم على الرغم من تذمر بعض
شركائنا .وبوجه عام ،لدينا انطباع بأن اإلرهابيني يف إدلب،
ببساطة ،حيظون بتغطية ويُدخرون ألغراض شائنة .وتستند
احلجة يف ذلك إىل مسألة محاية املدنيني ،الذين يساورنا نفس
القلق بشأهنم مثل بقية اجمللس ،والذين أصبحوا رهينة لإلرهابيني
يف إدلب.
وبدال من السعي من أجل خطة ضيقة أنانية يف اجلمهورية
العربية السورية هبدف تغيري النظام ،علينا أن نوحد جهودنا
لتحقيق استقرار احلالة يف سورية ،لكي نقضي سويا على
اإلرهاب ،ونعمل على استعادة العافية يف مرحلة ما بعد انتهاء
النزاع ،ونوفر املساعدة لعودة الالجئني .وهنا أود أن أرد على
اهتام زمالئي األمريكيني بأن روسيا أشاعت عدم االستقرار يف
املنطقة .إن لدينا آراء خمتلفة بشأن املتسبب يف زعزعة االستقرار
يف املنطقة ،ويواصل القيام بذلك .واملهم حقا اآلن هو منع أي
تصعيد يف اخلليج الفارسي جراء تزايد اخلالفات بني أمريكا
وإيران .وهذا من شأنه أن ميكننا من املضي قدما حنو توفري
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تسوية سياسية جادة يف مجيع أحناء املنطقة .فبدون ذلك ،دعوة األمني العام إىل مجيع األطراف بأن حترتم القانون اإلنساين
الدويل ومحاية املدنيني ،وحيث كذلك األطراف يف مذكرة تفاهم
توشك املنطقة أن ترمتي يف هوة الفوضى.
وستواصل روسيا بذل جهودها الرامية إىل إعادة السالم أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨بشأن تثبيت اإلستقرار يف منطقة ختفيف
إىل اجلمهورية العربية السورية ،بصفتها الوطنية ،وبصفتها عضوا حدة التوتر بإدلب على التقيد بااللتزامات الواردة يف املذكرة.
السيد ما جاوشو (الصني) (تكلم بالصينية) :يف البداية،
دائما يف جملس األمن ،وعضوا يف جمموعة أستانا الثالثية .لقد
بُذل الكثري يف إطار جمموعة أستانا الثالثية أكثر من أي شكل أود أن أشكر وكيلي األمني العام ديكارلو ولوكوك على
آخر لضمان ختفيف حدة التوتر واحلد من خطر اإلرهاب ،إحاطتيهما اإلعالميتني.
وتقدمي املساعدة اإلنسانية ،والتحضري للعملية السياسية ،األمر
إن الصني تراقب عن كثب احلالة يف مشال غرب اجلمهورية
الذي يكتسي أمهية خاصة يف هذه املرحلة.
العربية السورية .ويف أيلول/سبتمرب املاضي ،وقعت روسيا وتركيا
السيد سيثول (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة بشأن احلالة
اإلنسانية يف سورية .كما نشكر وكيلي األمني العام روزماري
ديكارلو ومارك لوكوك على إحاطتيهما اإلعالميتني.

مذكرة تفاهم تؤكد تصميمهما على مكافحة اإلرهاب جبميع
أشكاله ومظاهره ،بغية احلفاظ على االستقرار يف مشال غرب
اجلمهورية العربية السورية .ويف األشهر القليلة املاضية ،شددت
اجلماعات اإلرهابية قبضتها على إدلب ،وهددت السالمة
البدنية للمدنيني يف املناطق اليت تسيطر عليها ،وشنت هجمات
متكررة على القواعد العسكرية الروسية واملناطق اخلاضعة لسيطرة
احلكومة ،مما أدى إىل سقوط ضحايا من املدنيني ،وتقويض
األمن اإلقليمي بصورة خطرية .إن اجملتمع الدويل لن يتسامح مع
مثل هذا العمل املتهور من جانب القوات اإلرهابية .وتؤيد الصني
القيام هبجمات مضادة ردا على األعمال البشعة للجماعات
اإلرهابية .وحنن نعتقد أنه من أجل إحداث حتسن حقيقي للحالة
يف سورية ،ال بد أن تعاجل كل من األعراض واألسباب اجلذرية
للمشكلة .وهنا أود أن أتناول النقاط الثالث التالية.

تدين جنوب أفريقيا تصعيد أعمال العنف ،وال سيما يف
مشال غرب سورية ،واخلسائر اليت ال مربر هلا يف األرواح الربيئة.
إن اهلجمات على املدنيني والبنية التحتية املدنية ،وال سيما
تدمري املدارس واملرافق الصحية ،أمر غري مقبول وجيب إدانته
بشدة .ومما يثري القلق أن نالحظ أنه بالنظر إىل الزيادة احلادة يف
أعمال العنف ،علقت  ١٦وكالة إنسانية أنشطتها يف املنطقة.
إن الشعب السوري ،وال سيما يف منطقة إدلب يف أمس احلاجة
إىل املساعدة اإلنسانية .وتدعو جنوب أفريقيا مجيع األطراف
إىل التمسك بالقانون اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني ،وتود أن
أوال ،وفقا للقرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤ينبغي أن نواصل
تذكرهم بالتزاماهتم مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان ،حبماية املدنيني والبنية التحتية املدنية .تعزيز عملية سياسية بقيادة سورية ومملوكة لسورية .وعلى األمم
وحنث األطراف املعنية على وقف األعمال العدائية فورا املتحدة أن تواصل أداء دورها بوصفها القناة الرئيسية للوساطة،
واختاذ التدابري الضرورية إلتاحة استئناف األنشطة اإلنسانية .وأن تعاجل الشواغل املشروعة جلميع األطراف ،مبا فيها احلكومة
ونود أيضا أن نشدد على أنه ال ميكن القيام بأعمال مكافحة السورية ،بطريقة متوازنة .وتؤيد الصني اجلهود املشرتكة املبذولة
اإلرهاب على حساب أرواح املدنيني األبرياء ،وأنه ال ينبغي اختاذ لتعزيز إنشاء اللجنة الدستورية واستمرار الدور اهلام لعملية
هذه التدابري إال يف إطار معايري القانون الدويل .ويؤيد وفد بلدي أستانا .ويف هذا الصدد ،نؤيد عمل املبعوث اخلاص لألمني العام
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إىل سورية يف التشاور مع األعضاء املعنيني يف اجملتمع الدويل يف الصياغة عن احلالة اإلنسانية يف مدينة إدلب وضواحيها .وأود
هنا أن أتطرق بإجياز إىل عدد من النقاط فيما يتعلق باملسار
جنيف ،ونتطلع إىل إحراز مزيد من التقدم يف املشاورات.
ثانيا ،سيكون من الضروري مكافحة اإلرهاب حبزم وضمان السياسي لألزمة السورية.
استقالل وسيادة وسالمة أراضي اجلمهورية العربية السورية من
دعا املشاركون يف الصياغة بلجيكا ،وأملانيا والكويت ،إىل
أجل إعادة األمن واالستقرار يف مجيع أحناء البلد يف أقرب وقت عقد هذا االجتماع اليوم بسبب اقتناعهم التام بأن جملس األمن
ممكن .إن مكافحة اإلرهاب جزء رئيسي من احلل للمشكلة يتحمل مسؤولية عن التصدي لألحداث املتسارعة يف إدلب
السورية .وإذا مل يتم القضاء على اإلرهاب ال ميكن أن يكون وضواحيها .ويعد هذا االجتماع خطوة احرتازية للحيلولة دون
هناك سالم للشعب السوري ،وال أمن لبلدان املنطقة .وجيب تدهور الوضع يف إدلب .وحنن نؤيد األمني العام ونتشاطر معه
على اجملتمع الدويل أن يقوم مبواءمة املعايري ،وتضييق اخلناق حبزم النداءات األربعة اليت وجهها األمني العام أنطونيو غوترييش مع
على مجيع اجلماعات اإلرهابية املدرجة يف قائمة اجمللس ،ومواصلة
دخول األزمة السورية عامها التاسع .وهي كما يلي.
توطيد اإلجنازات اليت حتققت يف جمال مكافحة اإلرهاب.
أوال ،حث مجيع األطراف على احلفاظ على اتفاق وقف
ثالثا ،جيب أن نأخذ يف االعتبار الكامل احلالة اإلنسانية
إطالق النار الروسي  -الرتكي يف إدلب .وثانيا ،احرتام القانون
يف مجيع أحناء سورية .ونثين على األمم املتحدة واألطراف
اإلنساين الدويل ،ومحاية حقوق اإلنسان يف حالة قيام أي طرف
األخرى ذات الصلة ملا تقوم به من العمليات اإلنسانية هناك.
وينبغي تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل مجيع املناطق والسكان بعملية عسكرية .ثالثا ،ضرورة إيصال املساعدة اإلنسانية على
احملددة اهلدف أساس مستدام .رابعا ،زيادة الدعم الدويل من أجل التوصل إىل
احملتاجني ،ونؤيد أيضا تدابري املساعدة اإلنسانية َّ
يف مشال غرب اجلمهورية العربية السورية .وعلى املدى الطويل ،حل سياسي يُليب التطلعات املشروعة للشعب السوري ،وتدعم
ينبغي للمجتمع الدويل أن يساعد سورية على استعادة نظامها املبعوث اخلاص ،السيد ِغري بيدرسون يف تنفيذ قرار جملس األمن
اإلقتصادي واإلجتماعي األساسي ،ودعم مشاركة شعبها يف  2012 )2015( 2254وبيان جنيف لعام (،S/2012/522
املرفق).
تنمية وبناء دولته.
ومنذ بداية األزمة السورية ،وفرت الصني للبلد األغذية
واخلدمات الطبية ،واللوازم املكتبية ،والنقل العام ،وتدريب
املوظفني ،وغري ذلك من أشكال املساعدة اإلنسانية .ويف
املستقبل ،سوف نواصل تقدمي مثل هذه املساعدة وهذا الدعم
قدر استطاعتنا .والصني مستعدة للعمل مع األعضاء اآلخرين
يف اجمللس لتعزيز التوصل إىل حل سياسي للمشكلة السورية،
والتصدي بصورة مشرتكة للتحديات اخلطرية املتعلقة مبكافحة
اإلرهاب والتحديات اإلنسانية.

كما أكد ممثل بلجيكا الدائم بالنيابة عن املشاركني يف
الصياغة ،فإننا إذ ندين األعمال اإلرهابية اليت تقوم هبا اجلماعات
اإلرهابية املتواجدة يف إدلب ،نؤكد بأن مكافحة اجلماعات
اإلرهابية ال ميكن أن تعفي أي طرف من األطراف املتحاربة
من التزاماته مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك احرتام مبادئ
التمييز والتناسب واالحرتاز ومحاية املدنيني واألهداف املدنية.

ندين مرة أخرى االستهداف املتعمد جلميع املناطق
املأهولة بالسكان واملرافق الطبية يف مجيع أحناء سورية .وندعو
السيد المنيخ (الكويت :سيدي الرئيس ،قبل حلظات ،هنا األطراف كافة إىل احرتام قرارات اجمللس املتعلقة باهلياكل
أدىل املمثل الدائم لبلجيكا ببيان ،بالنيابة عن املشاركني يف األساسية ،وال سيما القراران  )2016( 2286املتعلق
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أود أيضا ،كما فعل زميلي ممثل الكويت ،أن أقول بضع
باملستشفيات واملراكز الصحية ،و  )2018( 2427بشأن
كلمات عن الصورة السياسية األوسع.
محاية املدارس.
يف اخلتام ،نشدد على أمهية إحراز تقدم يف عمل اللجنة
الدستورية ،مؤكدين على أن تكون اللجنة متوازنة وذات مصداقية
وشاملة ،وأن تضم كل أطراف اجملتمع السوري .ونؤكد جمددا أنه
ال يوجد حل عسكري لألزمة يف سورية .بل إن احلل الوحيد هو
احلل السياسي الذي يليب التطلعات املشروعة للشعب السوري،
وفقا للقرار  )2015( 2254وبيان جنيف الصادر يف عام
 ،2012وحيافظ على وحدة سورية واستقالهلا وسيادهتا.

بادئ ذي بدء ،أود أن أكرر بأننا نواصل دعمنا الكامل
جلميع اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص غري بيدرسن .وما زلنا
مقتنعني بأنه ال ميكن أن يتحقق السالم واالستقرار املستدامني
يف سورية إال عن طريق حل سياسي يرتكز على القرار 2254
( )2015وبالتنفيذ الكامل جلميع عناصره .إن تشكيل جلنة
دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ،ذات والية واضحة
وإجراءات عمل شفافة حتت رعاية األمم املتحدة ،قد تأخر
أكثر من الالزم ومتس احلاجة بشدة إىل ذلك بوصفه مقدمة
للدخول يف عملية انتقالية سياسية.

حنن متحدون يف رفضنا للجماعات اإلرهابية من قبيل
هيئة حترير الشام .وهي ليست مشمولة باتفاق إدلب وهجماهتا
تعرض للخطر رفاه الناس الذين تزعم بأهنا حتكمهم .ومع ذلك،
فان مكافحة اإلرهاب ،كما قال كثريون بالفعل اليوم ،ال ميكن
أن تربر بأي شكل من األشكال اهلجمات العشوائية على
املدنيني واهلياكل األساسية املدنية .وال تقلل عمليات مكافحة
اإلرهاب من مسؤولية األطراف عن محاية املدنيني ،وال ينبغي هلا
أن تعرقل العمل اإلنساين احملايد.

سيتطلب ذلك ،أوال وقبل كل شيء ،تغريا يف سلوك النظام
السوري .يف هناية املطاف ،جيب أن تتوقف انتهاكات القانون
اإلنساين الدويل وجتاوزات حقوق اإلنسان .إذ أنه تقع على
عاتق احلكومة السورية مسؤولية توفري ضمانات أمنية موثوق
هبا متكن من عودة السوريني إىل بلدهم على حنو طوعي وآمن
وبكرامة .ويف املقام األول نشدد مرة أخرى على أن السياسات
اليت ينتهجها النظام السوري واملتمثلة يف القمع واالضطهاد
والظلم هي اليت تُبقي على املشردين داخليا وعدم إمكانية عودة

السيد شولز (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أيضا أن أبدا
كلميت باإلعراب عن الشكر ملقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني،
املالحظة الثانية اليت أود التطرق إليها ،جيب على النظام
السيد مارك لوكوك والسيدة روزماري دي كارلو على إحاطتيهما
السوري أن يبدأ بالوفاء مبسؤولياته .وهذا جزء ال يتجزأ من أي
اإلعالميتني الشاملتني وأن كانتا مقلقتني.
مبا أن ممثل بلجيكا أدىل ببيان باسم األعضاء الثالثة املشاركني حل سياسي يف املستقبل .فما دامت تُنتهك حقوق اإلنسان
يف الصياغة ،بلجيكا والكويت وأملانيا ،سأقصر مالحظايت على األساسية على نطاق واسع ويوميا؛ وما دام هناك عنف يف
ويتجزون تعسفا ويُعذبون
هذه املسألة بالذات وأقول مرة أخرى أنه من غري املقبول إطالقا سورية .وما دام املدنيون يُقتلون ُ
ويرمون من احلصول على املساعدة اإلنسانية؛ وما دمنا ال نرى
استهداف اهلياكل األساسية املدنية .لقد دعمنا الناس يف محاة ُ
وإدلب عندما كانوا حتت ضغط مزدوج من النظام واجلماعات أي مساءلة على تلك األعمال؛ وما دام ال يوجد حل مستدام
اإلرهابية ،من قبيل تنظيم الدولة اإلسالمية .وندرك بأن املرافق لألزمة السورية ،سيتعني على اجمللس إىل أن يبقي اهتمامه منصبا
الطبية اليت دعمناها قد حتولت إىل أنقاض ،األمر الذي أدى إىل على الوضع يف سورية .ومن الضروري للغاية هتيئة بيئة آمنة
وهادئة وحمايدة ميكن أن حيدث فيها تغري سياسي.
وقوع وفيات ونزوح وعدم تقدمي الرعاية الطبية للمدنيني.
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الالجئني إىل ديارهم .وال تزال عمليات االعتقال والتعذيب
والقتل اليت يقرها النظام هتيئ مناخا يسوده اخلوف .وجيب
التحقيق يف اجلرائم والفظائع اليت ارتكبتها بالفعل مجيع األطراف
خالل النزاع السوري ،مبا يف ذلك الروايات املروعة اليت تُروى عن
القتل والتعذيب والعنف اجلنسي واجلرائم املرتكبة ضد األطفال،
وجيب تقدمي اجلناة إىل العدالة.
أخريا ،قبل أن اختتم كلميت ،أود أن أضيف أن النظام
السوري ما زال مينع بشكل تعسفي وصول املساعدات اإلنسانية
إىل أكثر من مليون شخص يعيشون يف املناطق اخلاضعة لسيطرته.
وحنث النظام السوري على السماح بوصول املساعدات اإلنسانية
الفورية وغري املعاقة والدائمة إىل مجيع احملتاجني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
إندونيسيا.
يود وفدي أن يشكر وكيلي األمني العام مارك لوكوك
وروزماري دي كارلو على إحاطتيهما اإلعالميتني.

17/05/2019

ألغراض عسكرية .وينبغي جلميع األطراف أن تتقيد بالقانون
اإلنساين الدويل ،وأن تنفذ بصدق وإخالص القرار 2286
( .)2016ومن احملبط حقا أن نرى أن احلالة الراهنة يف إدلب
قد وصلت إىل مرحلة أصبح فيها احلل العسكري أكثر جاذبية
من السعي إىل التوصل إىل تسوية سلمية.
ثانيا ،يتعني على اجمللس أن يواصل تذكري مجيع األطراف
املعنية بااللتزام جمددا باتفاق وقف إطالق النار الروسي -
الرتكي .وتعتقد إندونيسيا أيضا أنه يف غاية األمهية بالنسبة أن
يعمل الضامنون التفاقات آستانا والبلدان األخرى اليت هلا تأثري
على أطراف الصراع يف املساعدة على منع املزيد من التصعيد
وتيسري الدخول يف حوار حقيقي من شأنه أن يفضي إىل تدابري
ملموسة ،هبدف استقرار الوضع يف مشال غرب سورية .ومثة
حاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل أن تقوم مجيع األطراف
بقطع التزام حقيقي بالسعي إىل التوصل إىل حل سياسي وإجراء
املصاحلة بني األطراف.
ثالثا ،يود وفد بلدي أن يضمن أن التصعيد احلايل لن
حيجب أو يعرقل تقدم العملية السياسية اجلارية اليت ييسرها
املبعوث اخلاص بيدرسن ،بالتشاور الوثيق مع مجيع األطراف
املعنية .لذلك ،نود أن نعيد التأكيد على دعمنا القوي لعمله
وأولوياته يف النهوض حبل سياسي يف سورية ،على أساس بيان
جنيف ( ،S/2012/522املرفق) والقرار .)2015( 2254

إن إندونيسيا ،شأهنا شأن بقية الدول ،تشعر بقلق بالغ إزاء
تصعيد العنف يف مشال غرب سورية ،وهو عنف أدى إىل وقوع
خسائر بشرية ،وال سيما يف األسابيع األخرية .وقد أثرت احلالة
املتدهورة على قدرة العديد من السوريني على التمتع حبقوقهم
األساسية .وقد تضررت املدارس واملرافق الصحيةُ ،وشرد حوايل
 180 000شخص يف األيام العشرة املاضية وحدها .إن احلالة
وترى إندونيسيا أنه ما مل يتم التوصل إىل حل سياسي دائم
قامتة وكئيبة جدا على أرض الواقع ،كما وصفها وكيل األمني
العام لوكوك ،هناك حالة متفاقمة وأزمة إنسانية تلوحان يف للصراع ،فإن حل األزمة اإلنسانية سيزداد صعوبة .ويف غضون
األفق .وهذا أمر غري مقبول .ويف هذا السياق ،أود أن أبرز ذلك ،من املهم جلميع األطراف تكثيف جهودها لضمان مضي
اجلهود اإلنسانية يف سورية قدما من دون عائق .ويف الوقت
بإجياز ثالث نقاط.
احلايل ،فإن اتباع هنج التسمية والفضح ليس هو احلل .من
أوال ،جيب أال يظل املدنيون أهدافا وضحايا للعمليات
الواضح أنه لن حيقق لنا شيئا ،ولن يسهم يف إنقاذ السوريني
العسكرية .وعالوة على ذلك ،جيب أال تتعرض املرافق التعليمية
األبرياء على أرض الواقع .وجيب أن نعمل معا إلجياد حلول.
واهلياكل األساسية الطبية ،مثل املستشفيات ،هلجمات مباشرة
وال يهتم املدنيون والالجئون بالكلمات بل باألفعال واإلجراءات
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إلنقاذ أطفاهلم .ويتعني علينا يف اجمللس أن نكون متحدين إلنقاذ
حياة الناس .وللشعب السوري كل احلق يف العيش بسالم وكرامة
ودون خوف.
يف اخلتام ،حنض مجيع األطراف على التعاون بشكل كامل
لضمان محاية ماليني األشخاص يف إدلب من أجل اإلسهام يف
حتقيق االستقرار امليداين يف هذا الوقت احملفوف باملخاطر .ويف
شهر رمضان املبارك هذا ،أناشد بكل تواضع ضبط النفس.
لتكن هناك فرتة توقف للقتال ،يتمكن خالهلا مجيع املواطنني يف
إدلب من اإلفطار بدون خوف مع وجود طعام على الطاولة،
وليعم السالم.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.
أعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
السيد الجعفري (اجلمهورية العربية السورية) :أود بداية
أن أهنئكم ومن خاللكم بلدكم الصديق إندونيسيا على
إدارتكم الناجحة ألعمال جملس األمن هلذا الشهر .قد حافظت
رئاستكم على األمانة املناطة هبا يف احلفاظ فعال على األمن
والسلم الدوليني ،واحرتام أحكام امليثاق ،وجتلى ذلك للتو يف
بيانكم اهلام .رمضان كرمي سيدي الرئيس.
إننا وعلى خالف ما يتصوره البعض ال نعارض عقد هذه
اجللسة العلنية ،كوهنا تتيح الفرصة لنا ولعدد آخر من الدول
لعرض حقيقة ما جيري يف مدينة إدلب اليت يسيطر عليها تنظيم
هيئة حترير الشام اإلرهايب ،إال أننا نود يف هذا اإلطار التعبري عن
حتفظنا إزاء املقاربات املسيسة اليت تتبعها بشكل ممنهج بعض
الدول األعضاء يف جملس األمن ،وذلك من خالل طلب عقد
مثل هذه اجللسات بشكل متكرر عندما تتخذ احلكومة السورية
وحلفاؤها اإلجراءات القانونية حلماية مواطنيها من ممارسات
اجلماعات اإلرهابية .ذلك يف الوقت الذي غضت فيه ذات
الدول نظرها والتزمت الصمت إزاء جرائم احلرب واجلرائم ضد
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اإلنسانية اليت ارتكبها التحالف األمريكي الالشرعي يف بلدي
بالتواطؤ مع امليليشيات العميلة له ،ويف مقدمتها ما يسمى بقوات
سورية الدميقراطية ،مبا يف ذلك تدمري مدينة الرقة بالكامل ،وقتل
وهتجري أهلها ،األمر الذي أكدته حىت منظمة العفو الدولية
مؤخراً عندما قالت وأقتبس “إن هجمات التحالف الدويل
حولت مدينة الرقة إىل أكثر املدن دماراً يف التاريخ احلديث”
انتهى االقتباس ،واجلرائم املروعة اليت شهدهتا حمافظة دير الزور،
واليت أدت إىل إزهاق أرواح آالف املدنيني وهتجري عشرات
اآلالف غريهم ،وبشكل خاص يف منطقة الباغوز وقبل أيام
يف بلدة الشحيل وكذلك احتجاز عشرات آالف من املدنيني
السوريني رهائن بشرية يف خميم الركبان.
إن هذا النهج االنتقائي املعتمد من قبل بعض الدول
األعضاء ،هو مبثابة وصفة إسعافية للمجموعات اإلرهابية
ولعرقلة جهود الدولة السورية وحلفائها الرامية حلماية السوريني
ومكافحة اإلرهاب ،والتأليب والتجييش ضدها لرفع معنويات
اجملموعات اإلرهابية وتقدمي احلماية والغطاء السياسي هلذه
اجملموعات بغية استدامة النزيف واستمرار االبتزاز.
أعتقد أنه من املفيد لنا مجيعا وحنن نناقش الوضع يف مدينة
إدلب أن نعرض لواقع احلال هناك الذي ميكن تلخيصه مبا يلي:
أوال ،إن ادلب هي حمافظة سورية ال تقع يف أملانيا وال يف
بلجيكا وال يف الكويت ،وبالتايل فإن الدولة السورية هي املعنية
حبماية إدلب وسكاهنا السوريني من اإلرهاب ،وواجب جملس
األمن هو مساعدة الدولة السورية يف هذا املضمار .سيدي
الرئيس ،مساحة إدلب هي  6آالف و  97كيلومرت مربع ،يعين
 15مرة ضعف مساحة ماهناتن ،بأقسامها اخلمسة ،يعين حنن
ال نتحدث عن مغاور وكهوف يف جبال تورا بورا ،حنن نتحدث
عن مساحة واسعة من األرض السورية حتتلها عصابات إرهابية
وصفها جملسكم املوقر بأهنا جزء من القاعدة ،هيئة حترير الشام،
أي القاعدة يف الشام.
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ثانيا ،إننا متفقون مجيعا على أن مدينة إدلب وبعض
املناطق اجملاورة هلا يف مشال غرب سورية ختضع لسيطرة تنظيم
هيئة حترير الشام اإلرهايب ،أي تنظيم جبهة النصرة املدرج على
قائمة جملس األمن للتنظيمات والكيانات اإلرهابية بوصفه ذراع
تنظيم القاعدة يف سورية ،هكذا يقدمون أنفسهم أولئك الذين
يسيطرون على  85يف املائة من إدلب.
ثالثا ،لقد استغل هذا التنظيم اإلرهايب عدم وفاء النظام
الرتكي بتعهداته مبوجب اتفاق خفض التصعيد وتفامهات أستانا
وسوتشي لفرض سيطرته على إدلب وخلق بؤرة إرهابية تبتز
الدولة السورية .وهنا أشري ردا على ما تفضل به الزميل السفري
البلجيكي باسم حاملي القلم اإلنساين ،أقول بأنه ال يوجد
هجوم عشوائي على املواطنني السوريني املدنيني يف إدلب ،بل
هناك عمليات عسكرية تقوم هبا قوات اجليش العريب السوري
وحلفاؤه ضد كيان إرهايب مدرج على قوائم جملس األمن،
هناك عمليات عسكرية لتحرير املدنيني السوريني يف إدلب من
استخدام تنظيم القاعدة يف سورية هلم كرهائن بشرية .وما كان
لإلرهابيني الذين حيتلون إدلب أن ميارسوا ابتزازهم هذا للماليني
من السوريني حسب وصفكم أنتم ،لوال الدعم الذي تقدمه
السلطات الرتكية هلذا التنظيم اإلرهايب ،ولوال تنكر السلطات
الرتكية لتعهداهتا مبوجب تفامهات أستانا وسوتشي.
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خامسا ،يتخذ هذا التنظيم اإلرهايب مئات اآلالف من
املدنيني دروعا بشرية ويرتكب حبقهم أبشع اجلرائم اهلمجية
وينشر املوت واخلراب والدمار ويستبيح املرافق املدنية ،مبا فيها
املشايف واملدارس ،اليت حوهلا إىل ثكنات عسكرية ومراكز
الحتجاز وتعذيب وقتل كل من يرفض فكره التكفريي املتطرف
وأحكامه اجلاهلية ،واألنكى من ذلك هو أن رعاة هذا التنظيم
استحدثوا له ذراعا إجرامية إعالمية أمسوها اخلوذ البيضاء ،حتظى
برعايتهم وتفوز جبوائزهم االستخباراتية.

سادسا ،مل تقتصر جرائم هذا التنظيم اإلرهايب على املناطق
اليت يسيطر عليها ،بل امتدت لتطال املناطق املأهولة باملدنيني
يف البلدات واملدن اجملاورة بالقذائف والصواريخ العشوائية ،اليت
أدت إىل استشهاد العشرات من املدنيني ،وجلهم من النساء
واألطفال ،يف مدن حلب ومحاة والالذقية وحمردة والسقيلبية
وغريها من املناطق السورية اآلمنة .ومل نسمع أي حترك من
محلة القلم اإلنساين يف هذا اجمللس للمبادرة إىل الدعوة لعقد
جلسة للمجلس ملناقشة هذا التطور الالإنساين اخلطري .هناك
سؤال واحد فقط مشروع ينبغي أن جنيب عليه مجيعا  -سؤال
واحد وليس ثالثة أو ستة أو مخسة .سؤال ميكن أن يريح
اجلميع داخل هذا اجمللس وخارجه .والسؤال هو :مىت ستتوقف
حكومات بعض الدول األعضاء يف جملس األمن وخارجه عن
رابعا ،يضم هذا التنظيم اإلرهايب يف صفوفه عشرات رعاية اإلرهاب يف سورية؟ أثىن الزمالء ،ممثلو الواليات املتحدة
اآلالف من املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين قامت حكومات واململكة املتحدة وفرنسا ،على السياسة الرتكية يف مشال غرب
دول معروفة لكم مجيعا وبعضها أعضاء يف هذا اجمللس لألسف سورية .وهذا الثناء لوحده يُسقط أي مصداقية لكالمهم.
بتجنيدهم واستقدامهم من مجيع أحناء العامل ،لينضووا يف
سابعا ،إن اتفاق خفض التصعيد يف إدلب اتفاق مؤقت
تنظيمات إرهابية متعددة التسميات والوالءات كتنظيم “حراس ال ميكن استدامته .هكذا هو االتفاق مبوجب تفامهات أستانا
الدين” و “جيش املهاجرين واألنصار” و “جيش تركستان  -مؤقت ،ستة أشهر قابلة للتجديد .وجيب أن يدرك اجلميع أن
الشرقية” وغريهم ،وهو األمر الذي أكدته تقارير األمم املتحدة احلفاظ عليه يستوجب التزاما من النظام الرتكي بإهناء احتالله
ذات الصلة ،وكل هذه التنظيمات هلا أمساء ال عالقة هلا بسورية
مساحات واسعة من املناطق السورية والوفاء بتعهداته اليت
ال من قريب وال من بعيد ،ولكن حيلو للبعض أن يسميهم
قطعها للضامنني الروسي واإليراين وللمستضيف الكازاخي،
أحيانا املعارضة السورية املسلحة املعتدلة.
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والكف عن دعم التنظيمات اإلرهابية اليت تنشط يف إدلب
ووقف ممارسات الترتيك وبناء جدار جنوب مدينة منبج.
أمام هذا الواقع ،نعتقد أن السؤال الذي جيب أن يُطرح
هو :ما هي اخليارات املتاحة ملواجهة هذا التهديد اإلرهايب؟
وألُبسط األمر على البعض ،دعونا نتخيل للحظة ما يلي :قيام
تنظيم إرهايب يتبع للقاعدة يضم آالف املقاتلني اإلرهابيني
األجانب بالسيطرة على مدينة دورمتوند األملانية وارتكاب جرائم
جسيمة حبق أهلها واستهداف مدن دوسلدروف وبون وكولن،
بالقذائف والصواريخ ،أو قيام تنظيم مماثل بالسيطرة على مدينة
أنتويرب البلجيكية ،وقيامه بارتكاب جرائم جسيمة حبق أهلها
واستهداف مدينيت غينت وبروكسل بالقذائف والصواريخ ،أو
قيام تنظيم ثالث مماثل بالسيطرة على مدينة العبديل يف الكويت
وقيامه بارتكاب جرائم جسيمة حبق أهلها واستهداف جزيرة
البوبيان ومدينة الكويت بالقذائف والصواريخ .ولنتخيل قيام
تنظيم رابع مماثل بالسيطرة على مدينة يونكرز ،مشال نيويورك،
وقيامه بارتكاب جرائم جسيمة حبق أهلها واستهداف ماهناتن
وبروكلن وكوينز بالقذائف والصواريخ .وميكن أن نطلب من
السيد لوكوك أن يبعث مساعدات إنسانية إليكم يف جملس
األمن حىت تستمر اجللسات.
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مبصائر الشعوب وأرواحها واعتماد مقاربات موضوعية ومنطقية
مبنية على إدراك كامل للحقائق واخليارات املتاحة والقيام ،يف
احلد األدىن ،باستعادة الدول للمقاتلني اإلرهابيني األجانب
الذين حيملون جنسياهتا ،بدال من ممارسة أالعيب سحب
اجلنسية واإلدالء بتصرحيات خمجلة ال أخالقية تعظ احلكومتني
السورية والعراقية باإلبقاء على إرهابيي تلك الدول يف ضيافتهما
وحتمل وزر نتائج إرهاهبم جمددا ،بعد أن عاىن البلدان لسنوات
من شر إرهاهبم .وهنا ،أتوجه بالسؤال أيضا هلذه الدول اليت
تعظنا :هل أنتم مستعدون الستعادة مواطنيكم املنغمسني يف
األعمال اإلرهابية يف سورية ،والكشف عن حكومات الدول
اليت جندهتم ومولتهم ودربتهم وسهلت عبورهم إىل سورية،
وأفتت هلم باستباحة دماء السوريني؟ هل أنتم جاهزون لذلك؟

ننبه إىل ما لفتنا عناية أعضاء اجمللس إليه مرارا حول عزم
اجملموعات اإلرهابية املسلحة اإلعداد ملسرحية كبرية الهتام
احلكومة السورية باستخدام املواد الكيميائية السامة يف إدلب.
حيث تعمل هذه اجملموعات على تلفيق األدلة وتدريب بعض
أفرادها على التظاهر بأهنم قد تعرضوا ملواد سامة ليتم تصويرهم
من قبل الشبكات اإلعالمية املعروفة ،ومن مث اهتام اجليش العريب
السوري بذلك ،يف تكرار لسيناريو ما حصل عدة مرات يف
أمام هذه السيناريوهات اليت ال نتمىن على اإلطالق
املاضي.
حدوثها ،ما هي اخليارات املتاحة حلكومات بلدانكم آنذاك
ورغم أننا وجهنا مئات الرسائل يف هذا اخلصوص
حلماية املدنيني؟ أعتقد أن اجلواب بسيط .إذ لن تقبل أي
دولة على اإلطالق الرضوخ هلذا التهديد اإلرهايب وتعريض حياة إىل األمني العام ورئيس جملس األمن وهيئات األمم املتحدة
مواطنيها للخطر بانتظار ما ستؤول إليه أالعيب البعض السياسية املختصة مبكافحة اإلرهاب وحظر انتشار األسلحة الكيميائية،
والنفاق املغطى بالشعارات اإلنسانية .ولن تسمح أي دولة بتاتا فإننا واثقون من جديد أن البعض يف األمم املتحدة لن يرتدد
بأن يُسلب حقها السيادي والدستوري يف الدفاع عن أرضها يف تبين روايات اجملموعات اإلرهابية املسلحة وتوجيه االهتام
وعن مواطنيها .هذا احلق الذي كفله القانون الدويل وامليثاق للحكومة السورية ،ال لشيء إال ألن أجندات النفوذ داخل هذه
املنظمة تفرض على هذا البعض أن يصبح شريكا يف عملية ابتزاز
ومجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب.
اجلمهورية العربية السورية واستهدافها مع حلفائها الذين حياربون
إن إهناء معاناة السوريني يف إدلب يتطلب الكف عن
اإلرهاب نيابة عنكم مجيعا.
النفاق والتسييس والتوقف عن االستثمار يف اإلرهاب والتالعب
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أيضا استخدام مكثف للرباميل املتفجرة .ويتعمد النظام
استهداف املدنيني واملدارس واملستشفيات يف جتاهل تام للحياة
البشرية .وقد شرد حوايل  243 000شخص بالفعل ،يف حني
ترتفع معدالت اهلجرة صوب الشمال.

ختاما ،إن االستمرار يف املتاجرة بالدم السوري ومبعاناة
الشعب السوري ،من خالل اختزال ما جيري يف سورية بأنه
مسألة إنسانية حبتة هنا أو مسألة إنسانية حبتة هناك ،لن
يثين حكومة اجلمهورية العربية السورية ،بدعم من حلفائها،
عن ممارسة واجبها الدستوري والقانوين يف مكافحة اإلرهاب
ويف  ٤أيار/مايو ،هوجم مركز مراقبة تابع للقوات املسلحة
ومحاية مواطنيها .املسألة اإلنسانية شيء واملسار السياسي شيء الرتكية هلجوم ،وأصيب فيه اثنان من موظفينا جبروح .وال ميكن
ومكافحة اإلرهاب شيء آخر متاما.
تربير مثل هذه األعمال بأي حال بوصفها جزءا من مكافحة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للممثل اإلرهاب .وليس هناك من بلد يق ّدر احلاجة إىل مكافحة
اإلرهاب أكثر من تركيا .بيد أنه ال ميكن التضحية باألشخاص
الدائم لرتكيا.
السيد سينيرلي أوغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :األبرياء باسم مكافحة اإلرهاب .ولن يؤدي ذلك إال إىل خلق
أشكر وكيلي األمني العام روزماري ديكارلو ومارك لوكوك على بؤر جديدة لإلرهاب والتطرف.
إحاطتيهما بشأن احلالة يف إدلب .ونعرب عن تقديرنا وامتناننا
جلميع موظفي املساعدة اإلنسانية على جهودهم اليت ال تكل.
إن هؤالء األبطال اجملهولني يوفرون خدمات تشكل شريان حياة
ملاليني السوريني احملتاجني.
وأود أن أكرر ما قيل مرات عديدة يف هذه القاعة :إن شن
هجوم عسكري واسع النطاق يف إدلب سيؤدي إىل كارثة إنسانية
كبرية .وقد متكنا ،حىت اآلن ،من جتنب مأساة كبرية بفضل
مذكرة إدلب املؤرخة  ١٧أيلول/سبتمرب  .٢٠١٨وقد حققت
هدوءا نسبيا يف احملافظة .ومن املهم للغاية بالنسبة ملاليني البشر
يف إدلب أن تظل احلالة كذلك .ومع ذلك ،فإن الزيادة الكبرية يف
انتهاكات وقف إطالق النار من قبل النظام ،مع جتاوز عددها يف
األيام األخرية  ٦٠٠حالة منذ نيسان/أبريل ،تبعث على الشعور
بالقلق العميق .وأصبحنا نواجه كارثة حتدث بالفعل .فالعدوان
األخري من قبل النظام رمبا يؤدي إىل تشريد مئات اآلالف من
األشخاص أيضا .وينطوي ذلك على هتديدات إنسانية وأمنية
خطرية بالنسبة لرتكيا وبقية أوروبا وما وراءها.

وقد وفت مذكرة إدلب هبدفها النهائي املتمثل يف تسريع
وترية العملية السياسية والتوصل إىل حل تفاوضي لألزمة يف
سورية .وهي توفر قوة دافعة جديدة للجهود السياسية .ويؤدي
العدوان األخري من قبل النظام إىل تعطيل العملية السياسية
يف وقت وصلنا فيه إىل املراحل األخرية من تشكيل اللجنة
الدستورية.
وما زلنا نواصل التنسيق مع االحتاد الروسي بغية احلفاظ
على الوضع يف إدلب بوصفها منطقة لوقف التصعيد وإهناء
انتهاكات النظام .ويستمر االتصال الوثيق بني الرئيس أردوغان
والرئيس بوتني ملناقشة التدابري اليت يتعني اختاذها ملعاجلة احلالة
الراهنة يف امليدان .ويستمر أيضا تبادل اآلراء بانتظام بني وزيري
اخلارجية ووزيري الدفاع يف تركيا وروسيا .ونتيجة لالتصاالت
على أعلى املستويات ،عقد فريق عمل تركي  -روسي اجتماعا
يف أنقرة يف اليومني املاضيني هبدف السيطرة على الوضع يف
منطقة ختفيف التوتر يف إدلب.

وجيب على بقية اجملتمع الدويل أيضا بذل كل جهد ممكن
وبلغت اإلصابات يف صفوف املدنيني النامجة عن هذه لضمان احرتام النظام لوقف إطالق النار .ويواصل النظام ارتكاب
اهلجمات العشوائية ما يزيد على  500شخص .وكان هناك اجلرائم ضد اإلنسانية يف كثري من األحيان .وكثريا ما يتم جتاوز
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اخلطوط احلمراء .وال ميكننا أن نكرر اخلطأ نفسه مرة أخرى.
وال شك أن عواقب التقاعس عن العمل هائلة .وجيب أيضا
وقف عمليات القصف واهلجمات الربية على الفور .وال تزال
إعادة الوضع إىل ما كان عليه أمر أساسي.
وحنن مجيعا متفقون على أنه ال يوجد هناك حل عسكري
للنزاع الدائر يف سورية ،وأن السبيل الوحيد إلهناء النزاع يتمثل يف
عملية سياسية بوساطة األمم املتحدة متشيا مع القرار ٢٢٥٤
( .)٢٠١٥وال تزال تركيا والبلدان اجملاورة تتحمل وطأة األزمة
اإلنسانية يف سورية ،إال أن وسائلنا وقدراتنا املتاحة ليست
بال حدود .وتقع على عاتق اجمللس املسؤولية عن منع وقوع
كارثة إنسانية .وقد حان وقت العمل .ويتطلب ذلك الوحدة
والشجاعة والقدرة على الصمود .وال ينبغي لنا أن نرتك الشعب
السوري حتت رمحة النظام.
وفيما يتعلق بالبيان الذي أدىل به ممثل النظام ،فإنين
ال أعتربه ممثال شرعيا للشعب السوري .ولذلك ،فإنين لن أشرفه
بالرد عليه.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي اآلن الكلمة ملمثل
مجهورية إيران اإلسالمية.
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واإلجابة واضحة .فلم يكن إنشاء منطقة ختفيف التوتر يف
إدلب إال تدبريا مؤقتا وينحصر اهلدف منه على محاية املدنيني
وليس توفري مالذ آمن للجماعات اإلرهابية .وال حيد من حق
احلكومة السورية يف مكافحة اإلرهابيني يف املناطق اليت حددها
جملس األمن ،واليت جيب القيام هبا بطبيعة احلال وفقا للقانون
الدويل اإلنساين .ولذلك ،فإن إحلاق اهلزمية باإلرهابيني واإلفراج
عن املدنيني بذات القدر من األمهية.
وعليه ،فال ميكن استمرار أو استدامة احلالة الراهنة يف
إدلب  -اليت تسمح باستمرار استخدام أخطر اجلماعات
اإلرهابية ملا يزيد على مليون من املدنيني دروعا بشرية وتواصل
فرض سيطرهتا على جزء كبري من أراضي دولة ذات سيادة
وتنفذ عملياهتا انطالقا منها ،مبا يف ذلك شن اهلجمات على
األهداف العسكرية واملدنية وراء تلك املنطقة .وميكن استمرار
هذه احلالة اإلرهابيني من قتل املزيد من املدنيني .ويتناقض ذلك
مع اهلدف احملدد من إنشاء منطقة وقف التصعيد يف إدلب.
وينبغي أن نكون يقظني مبا يكفي لعدم اخللط بني محاية املدنيني
ومحاية اإلرهابيني .ويؤدي استمرار احلالة الراهنة يف إدلب إىل
زيادة عرقلة استعادة سيطرة احلكومة على مجيع أراضيها وضمان
سالمة وأمن مجيع مواطنيها ،ومنع عودة الالجئني واملشردين
داخليا ،ويؤخر إعادة إعمار البلد ويعوق احلل السياسي ،وهي
مجيعا أمور مرتابطة حبكم طبيعتها.

السيد تخت روانجي (مجهورية إيران اإلسالمية) :تواصل
مجهورية إيران اإلسالمية ،جنبا إىل جانب مع بقية الدول الضامنة
ملسار أستانا ،تأييد احملافظة على إدلب بوصفها منطقة لوقف
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد مرة أخرى ضرورة االحرتام الكامل
التصعيد .ويستند ذلك النهج إىل الواقع واملبادئ األساسية.
لسيادة سورية واستقالهلا السياسي ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية.
وهناك عدد كبري من املدنيني وجيب إنقاذ حياهتم.
وعلى النحو املبني يف البيان املشرتك الصادر عن الدول الضامنة
ويف الوقت نفسه ،تظل هناك بعض األسئلة .فهل ميكن يف االجتماع الدويل بشأن سورية ،املعقود يف إطار مسار أستانا
أن تستمر هذه احلالة إىل ما ال هناية؟ وهل جيوز للحكومة أن يف نور سلطان يف يومي  ٢٥و  ٢٦نيسان/أبريل ،فليس ألي
تسمح باستمرار سيطرة اجلماعات اإلرهابية احملددة على الصعيد إجراء ،أيا كان متخذوه ،أن يقوض تلك املبادئ .ويف ذلك
الدويل على أراضيها .وهل جيوز للمجتمع الدويل السماح هلذه السياق ،رفضت الدول الضامنة ملسار أستانا أيضا كل احملاوالت
اجلماعات اإلرهابية بأخذ عدد كبري من املدنيني رهائن؟
الرامية إىل خلق واقع جديد على األرض حتت ذريعة مكافحة
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اإلرهاب .عليه ،ويف ذلك الصدد ،جيب على الواليات املتحدة
أن توقف فورا وجودها غري القانوين يف بعض املناطق السورية.
ومن ذلك املنطلق ،جيب تقدمي املساعدة إىل احلكومة
السورية يف تشكيل اللجنة الدستورية بتيسري من املبعوث اخلاص
لألمني العام إىل سورية ،السيد بيدرسن ،الذي نؤيد جهوده.
وحنثه على مواصلة تعزيز مشاوراته مع احلكومة السورية.

17/05/2019

تستهدف عمدا .وحنتاج أيضا إىل معرفة ما إذا كانت آلية منع
التضارب ال تعمل .وحنتاج إىل معرفة ما يتعني القيام به لوقف
اهلجمات على املستشفيات .أين هي الضمانات الالزمة لوقف
اهلجمات على املستشفيات واملرافق الصحية واملدارس يف املناطق
اليت يقيم فيها السكان العاديون وليس اإلرهابيون؟ وما الذي
جيري القيام به لوقف تلك اهلجمات؟

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية
وكما ورد يف البيان املشرتك املذكور أعاله ،فليس هناك
حل عسكري للنزاع السوري ،ويظل اخليار الوحيد هو عملية العربية السورية للرد على األسئلة املطروحة.
السيد الجعفري (اجلمهورية العربية السورية) :قبل عدة
سياسية بقيادة سورية وميلك زمامها السوريون ،بتيسري األمم
املتحدة .وإن للسورييني وحدهم احلق يف تقرير مصري سورية يف سنوات ،كان هناك يف حلب مشفى متطور جداً للعيون امسه
هناية املطاف .وجيب علينا أن نؤيد حتقيق ذلك اهلدف بصدق .مشفى الكندي ،وهو أهم مشفى لطب العيون يف منطقة الشرق
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلبت ممثلة اململكة املتحدة األوسط .ا ّدعت بعض احلكومات الغربية أن احلكومة السورية
قد قامت بقصف مشفى الكندي يف حلب .عندئذ ،مسحنا
الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
ملمثل منظمة الصحة العاملية يف سورية أن يذهب لزيارة هذا
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) :أعتذر عن أخذ الكلمة
املشفى ،وأن يعود إلينا بتقرير ،إلينا وإليكم وإىل منظمة الصحة
مرة أخرى ،ولكنين ال أعتقد أننا استمعنا إىل إجابة بشأن
العاملية ولكل من يعنيه األمر ،بشأن حقيقة األمر يف مشفى
املستشفيات .وأود العودة إىل ذلك األمر .وحنن يف غاية الوضوح
الكندي يف حلب.
إزاءه .فنحن ال نؤيد اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية ،ونتفق مع
ذهب ممثل منظمة الصحة العاملية إىل هناك برتتيبات
ممثل أملانيا على ضرورة إدانة اهلجمات على القواعد الروسية.
ومع ذلك أود القول أن نظام األسد مل يكن قائدا يف مكافحة خاصة مع اهلالل األمحر ،آنذاك كانت منطقة شرق مدينة
داعش أبدا .بل إن التحالف العاملي هو الذي طرد داعش من حلب ال تزال حتت سيطرة اإلرهابيني ،كما تذكرون .زار املشفى
مث عاد ،وقال لنا وملنظمة الصحة العاملية إنه ال يوجد مشفى
حمافظة الرقة.
الكندي .هو دخل إىل بناية كلها إرهابيون ،وأن املشفى قد
وحتدث السفري السوري أيضا عن أن النظام السوري
أزيلت معامله الطبية بالكامل .وباملناسبة ،اجلهة أو الكيان
ال يتخذ سوى التدابري القانونية وأنه تقع على عاتقه مسؤولية
اإلرهايب الذي احتل مشفى الكندي هو نفسه جبهة النصرة
محاية املدنيني يف إدلب .ولذلك ،فإنين أكرر السؤال :ما هي
اليت نتحدث عنها يف إدلب اليوم .هذه شهادة من ممثل أممي زار
اإلجابة فيما يتعلق باملستشفيات؟ فإذا كانت الطائرات التابعة
مشفى الكندي آنذاك.
لروسيا وسورية فقط هي اليت حتلق فوق إدلب ،فما الذي حيدث
وتكررت القصة عدة مرات .طبعاً ،ذكر زميلي العزيز
فيما يتعلق باستهداف املستشفيات؟ أعتقد أننا حباجة إىل املزيد
من املعلومات .وحنن حباجة إىل معرفة ما إذا كانت املستشفيات فاسيلي قصة تدمري املشايف يف الرقة من قبل الطائرات األمريكية،
وال أحد يتحدث عن هذا األمر ،ال محلة قلم إنساين وال محلة
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قلم اجتماعي وال فلسفي .عشرات املشايف يف مدينة الرقة أبيدت
وُدمرت بالكامل .ال بأس ،طاملا أن األمريكان هم من يقومون
هبذا العمل ،فال بأس بذلك وال مشكلة .مث هناك احلكومة
الربيطانية اليت رعت إنشاء وتشكيل هذا التنظيم اإلرهايب اآلخر
املسمى “اخلوذ البيضاء” .وكانت مهمته الرئيسية فربكة مشاهد
الكيماوي يف سورية الستدعاء عدوان عسكري أمريكي أو
بريطاين أو فرنسي أو أياً كان ،أو ثالثي كما حيبون أن يسمونه
أحياناً ،ضد بالدي.
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على كل حال ،لقد ذهبنا معه إىل آخر الطريق ،كما يقول
املثل يف اللغة العربية ،وقلنا له إننا موافقون أيها السيد األمني
العام أن تساعدنا يف حتديد ما إذا استُخدم الكيماوي أم ال يف
خان العسل ،ونرجو أن يتم ذلك بالسرعة الكلّية .تعرفون أن
استخدام املواد الكيماوية خيضع ملا يسمى chain of custody
والتبخر وحركة الرياح ،يعين من املمكن يف خالل أيام أو ساعات
أن تنتهي القصة وختتفي معامل اهلجوم الكيماوي .ولذلك قلنا
للسيد األمني العام رجاء بالسرعة الكلّيةas soon as possible ،
بلغة شكسبري.

باملناسبة ،سيدي الرئيس ،ومن باب التثقيف فقط
للزمالء اجلدد الذين حيضرون أو يستمعون للمرة األوىل لقصة
الكيماوي ،يف شهر آذار/مارس  ٢٠١٣حدث هجوم كيماوي
على منطقة يف ريف حلب امسها خان العسل .آذار/مارس
 ،٢٠١٣أول هجوم كيماوي داخل سورية على قرية صغرية
امسها خان العسل .سقط ضحية هذا اهلجوم اإلرهايب ١٨
جندياً سوري ًة وعدد من املدنيني .جاءتين تعليمات بعد ساعات
من حدوث اهلجوم من عاصميت بأن أبلغ األمني العام ،السيد
بان كي  -مون آنذاك ،وأن نطلب مساعدته يف( :أ) يف ما إذا
حدث هجوم واستخدام للكيماوي؛ (ب) من هي اجلهة اليت
قامت هبذا اهلجوم .هذا الكالم كان يف عام  .٢٠١٣وها هو
املهم يف القصة  -يا سعادة السفرية  -أن ما حدث يف
السيد بان كي  -مون حي يرزق.
خان العسل يف شهر آذار/مارس  ،٢٠١٣حىت اآلن ،مل يتم
عمن قام به ،رغم معرفة اجلميع
طلب مين منحه مهلة من الوقت .وبعد عدة ساعات التحقيق فيه ومل يتم الكشف ّ
ال يف البيت .قال هبوية من قام هبذا اهلجوم .وحنن بالذات قدمنا لكم عشرات
اتصل يب ،وكانت الساعة احلادية عشرة لي ً
يل :بلغ حكومتك أنين مستعد ملساعدتكم يف التحقيق فيما إذا الرسائل مع التفاصيل اململة بشأن هذا املوضوع واجلهة اليت
استخدمت مادة كيميائية أم ال يف اهلجوم على خان العسل .استخدمت الكيماوي ،وكيف دخل الكيماوي من ليبيا إىل
أما (ب) ،يعين حتديد هوية املرتكبني ،فأنا أعتذر ،أنا كأمني عام إسطنبول ،ومن إسطنبول إىل احلدود السورية مث إىل حلب.
لألمم املتحدة ال أستطيع أن أساعدكم يف ذلك .ملاذا؟ ألن من
ُكفوا عن طرح أسئلة حترجكم ألن لدينا إجابات ُترجكم
تشاور معهم يف هذا اجمللس وخارجه كانوا يعرفون من الذي قام مجيعاً ،ولدينا معلومات أكثر من ذلك.
باهلجوم الكيماوي على خان العسل .وال يريدون كشف هوية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلب ممثل االحتاد الروسي
من استخدم الكيماوي آنذاك.
الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
استغرق األمر مع األمني العام أربعة أشهر و  ١١يوماً -
يا سعادة سفرية بريطانيا  -لكي يُرسل لنا الدكتور سيلسرتومas .
 soon as possibleأخذت من األمني العام أربعة أشهر و ١١
يوماً لكي يرسل لنا الدكتور سيلسرتوم للتحقيق يف ما جرى
يف خان العسل .وعندما وصل الدكتور سيلسرتوم إىل دمشق
وكان يف طريقه من الفندق إىل حلب  incidentally -كما
يقولون باللغة اإلنكليزية ،paradoxically، incredibly ،مسوها
ما تشاؤون  -حدث هجوم آخر يف غوطة دمشق بالكيماوي.
فجاءت التعليمات من األمني العام إىل الدكتور سيلسرتوم أال
يذهب إىل خان العسل بل إىل غوطة دمشق.
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ولذلك ،إذا وافتها منظمة الصحة العاملية أو أي هيئة
السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :طرحت
ممثلة اململكة املتحدة سؤاالً أملح إىل أنه يتعني على ممثل روسيا أخرى لألمم املتحدة مبعلومات عن مصادر ما ناقشناه معها
أن جييب عليه .وكانت ممثلة اململكة املتحدة غائبة عن القاعة للتو واستطاعت أن تطلعنا عليها ،فسنكون ميمتنني كثريا هلا.
ألقيت بياين .ولديها سبب وجيه جداً للغياب ،وأنا أعرف
عندما ُ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلبت ممثلة اململكة املتحدة
ذلك .ومع ذلك ،أود أن أقول إننا أيضاً طرحنا هذا السؤال على الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
ممثل منظمة الصحة العاملية ،على سبيل املثال .طلبنا منه أن
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
يوافينا مبعلومات عن البُىن التحتية الطبية اليت ُدمرت وعن هوية
سأتوخى اإلجياز حقاً .أود أن أقول شيئاً واحداً لزميلي السفري
املصدر الذي أخربه بذلك .وقد قوبل طلبنا برفض تام بذريعة
الروسي .أشكره على استفساراته عن منظمة الصحة العاملية.
أن ذلك ميكن أن يعرض للخطر األشخاص الذين قدموا تلك
فهذا يوحي إيل بأننا ينبغي أن جنتمع مع مكتب تنسيق الشؤون
املعلومات .ولذلك لسنا أقل اهتماما من زميلتنا الربيطانية هبذا
اإلنسانية وغريه لكي نستفيض حقاً يف ماهية مشكلة إزالة
السؤال.
التعارض واإلحداثيات ،ألن من الواضح أهنا مشكلة.
ذكرت أيضاً يف سياق الضربات اجلراحية -
وباملناسبة ،فقد ْ
ولكين أود أن أقول ملمثل سورية ما يلي :أوالً ،إنين ال أشعر
أو الضربات غري اجلراحية كما يُزعم  -اليت قيل إن القوات اجلوية
باإلحراج ،وثانياً ،مل أحصل على الضمانات اليت طلبتُها .وأود
الفضائية الروسية قد نفذهتا ضد أهداف يف حمافظة إدلب ،أهنا
سجل يف احملضر أنين مل أحصل على الضمانات اليت طلبتها
ي
أن
ُ ّ
ال تتمىن احلصول على الرعاية الطبية يف روسيا .إنين بالتأكيد
بشأن املدنيني يف إدلب ومحايتهم من الغارات اجلوية.
ال أمتىن هلا أن حتتاج إىل أي نوع من الرعاية الطبية ،ال قدر اهلل،
ُرفعت اجللسة الساعة .12/05
ولكن أريدها أن تعرف أن هناك مرافق جيدة جداً يف روسيا ،إذا
دعتها احلاجة إىل ذلك يف أي وقت.
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