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افتتحت اجللسة الساعة 15/05.
إقراا جدول األعمال

أُقر جدول األعمال.
األوداا الأل و دل ال لد واألمن الدوليين

الحالة فل الشرق األوسط

النظام  من   ٣٧ للمادة  وفقا  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو ممثل اجلمهورية العربية السورية 

إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
الداخلي املؤقت للمجلس،  النظام  للمادة ٣9 من  ووفقًا 
يف  املشاركة  إىل  التاليني  اإلعالميتني  اإلحاطتني  مقدمي  أدعو 
اخلاص  املبعوث  ميستورا،  دي  ستافان  السيد  اجللسة:  هذه 
املمثلة  نائب  العام إىل سورية، والسيد توماس ماركرام،  لألمني 

السامية لشؤون نزع السالح.

طريق  عن  اليوم  جلسة  يف  ميستورا  دي  السيد  يشارك 
التداول بالفيديو من جنيف.

جدول  يف  املدرج  البند  يف  نظره  اآلن  األمن  جملس  يبدأ 
أعماله.

وأعطي الكلمة اآلن للسيد دي ميستورا.

ال يد لي مي أواا )تكلم باإلنكليزية(: تؤكد هذه اجللسة 
يف  وقعت  اليت  األحداث  خطورة  مدى  األمن  جمللس  الطارئة 
وخيمه  عواقب  عليها  يرتتب  واليت  سورية،  يف  األخرية  األيام 
فيه  تتزايد  وقت  يف  األحداث  هذه  تأيت  للمدنيني.  بالنسبة 
فاعلة  الذي يؤدي إىل دخول جهات  األمر  الدولية،  التوترات 
وطنية وإقليمية ودولية يف حاالت مواجهة فعلية أو حمتملة تتسم 

باخلطورة. إهنا جلسة هامة.

وهناك حاجه ملحة إىل أن يعاجل اجمللس هذه احلالة بصورة 
موحدة وهادفة. كيف وصلنا إىل هذه املرحلة؟ لقد شهد شهر 

الشرقية،  الغوطة  من  مدمرة يف جزء  عنف  أعمال  آذار/مارس 
أسفرت عن مقتل أو إصابة ما ال يقل عن ٧00 1 شخص 
األشخاص  وعشرات  املعارضة،  عليها  تسيطر  اليت  املناطق  يف 
احلكومة، ويف  عليها  تسيطر  اليت  املناطق  يف  وجريح  قتيل  بني 
هناية املطاف، إجالء 000 1٣0 شخصا، مبن فيهم مقاتلون 

وأسرهم وغريهم من املدنيني.

ومع ذلك، كان هناك وقف هش إلطالق النار يف دوما، 
استمر ملعظم شهر آذار/مارس. وقد اضطلعت املساعي احلميدة 
ومنذ  الصدد.  هذا  يف  هام  بدور  املتحدة  األمم  هبا  تقوم  اليت 
املشاركة  على  قادرة  املتحدة  األمم  تعد  مل  آذار/مارس،   ٣1
يف احملادثات، ألنه يف ذلك الوقت، مل توافق احلكومة السورية 
على وجودنا، رغم أننا بذلنا جهودا القرتاح سبل حمددة ملعاجلة 
املسائل اليت فهمنا يف االتصاالت املستمرة أهنا مثارة، مبا يف ذلك 
اقرتاح تفعيل الفريق العامل املعين باحملتجزين الذي متت املوافقة 

عليه يف أستانا. بيد أن هذا االقرتاح مل يتم تناوله آنذاك.

ومنذ 2 نيسان/أبريل، مت إجالء حوايل 000 ٤ من املقاتلني 
وأفراد األسر وغريهم من املدنيني من دوما إىل مشال سورية. غري 
العنف يف ٦ نيسان/أبريل.  أنه حدث تصعيد كبري يف أعمال 
إذ وردت تقارير عن استمرار الغارات اجلوية والقصف املدفعي 
على دوما، ومقتل مدنيني، وتدمري هياكل أساسية مدنية، وعن 
هجمات أحلقت األضرار باملرافق الصحية. ووردت أيضا تقارير 
التقارير أيضا عن  عن قصف مدينة دمشق، مما أسفر حسب 
مقتل أو جرح مدنيني. وقد طلب جيش اإلسالم مشاركتنا يف 
يكن  مل  ولكن  القصوى،  الضرورة  طارئة يف حاالت  حمادثات 
هناك رد إجيايب على هذا الطلب عندما نقل الرسالة نفسها إىل 

اجلانب اآلخر.

من  احمللي  بالتوقيت  مساًء  الثامنة  الساعة  حوايل  ويف 
مزعوم  هبجوم  تفيد  تقارير  تظهر  بدأت  نيسان/أبريل،   ٧ يوم 
تعميمها  مت  اليت  الصور  وتبنّي  دوما.  يف  الكيميائية  باألسلحة 
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على الفور يف وسائط التواصل االجتماعي ما يبدو أهنا جثث 
رجال ونساء وأطفال. وزعمت منظمات غري حكومية يف امليدان 
أهنا استقبلت مئات احلاالت ملدنيني يعانون من أعراض تتسق 
مع التعرض العوامل كيميائية. وزعمت املنظمات غري احلكومية 

نفسها أن ٤9 شخصا قد ُقتلوا واملئات قد أصيبوا.

وأود أن أذكر مبا قاله األمني العام، السيد أنطونيو غوترييش، 
وهو أن األمم املتحدة “ليست يف وضع يسمح هلا بالتحقق من 
هذه التقارير”. ومع ذلك، فقد وّضح بصورة جلية أنه ال ميكنه 
جتاهلها وأنه “يشعر بقلق بالغ إزاء االدعاءات اليت تفيد بأنه 
قد مت استخدام أسلحة كيميائية ضد السكان املدنيني يف دوما” 
لألسلحة  استخدام  أي  “أن  على  وشدد كذلك  أخرى.  مرة 
حتقيق  إجراء  ويتطلب  بغيض  أمر  هو  تأكد،  إذا  الكيميائية، 

شامل”. 

أعرب  أو  بقوة  أملح  قد  الدول  من  عددا  أن  إىل  وأشري 
عن االشتباه يف أن احلكومة السورية هي املسؤولة عن اهلجوم 
وكذلك  أخرى،  دوال  أن  إىل  أشري  املزعوم. كما  الكيميائي 
احلكومة السورية نفسها، قد شككت بقوة يف مصداقية تلك 

املزاعم، وتصوير اهلجمات على أهنا تلفيق و/أو استفزاز.

إجراء حتقيق  إىل  يدعو  آخر  هذا سبب  أن  هو  وتعليقي 
شامل ومستقل. 

وقد أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أهنا أجرت 
حتليال أوليا للتقارير عن االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية، 
املتاحة.  املصادر  وأهنا بصدد مجع معلومات إضافية من مجيع 
السامية  املمثلة  نائب  ماركرام،  توماس  السيد  زميلي  أن  كما 
سيتناول  اليوم،  القاعة  يف  معنا  املوجود  السالح،  نزع  لشؤون 
أن  اهلل  وأناشده  األمن  مبجلس  أهيب  ولكنين  املسألة.  هذه 
يكفل، وفقا للوالية املنوطة به واملتمثلة يف صون السالم واألمن 
الدوليني وإعالء شأن القانون الدويل، إجياد آلية للتحقيق يف هذه 

االدعاءات وإسناد املسؤولية.

وبالعودة إىل سرد األحداث، فإنه قرب منتصف ليل يوم 
باألسلحة  املزعوم  اهلجوم  من  ساعات  وبعد  نيسان/أبريل   ٧
الكيميائية، أبلغ جيش اإلسالم األمم املتحدة بأنه توصل إىل 
اتفاق مع االحتاد الروسي واحلكومة السورية. وأعلنت وزارة دفاع 
االحتاد الروسي أن االتفاق ينص على وقف إلطالق النار وعلى 
إلقاء مقاتلي جيش اإلسالم ألسلحتهم أو اجلالء عن دوما. كما 
ذكر االحتاد الروسي أنه من املقرر جالء 000 8 من مقاتلي 

جيش اإلسالم و 000 ٤0 من أفراد أسرهم عن املنطقة. 

نفهم  اآلن،  األمن  جملس  إىل  اإلحاطة  هذه  أقدم  وبينما 
أن عمليات إجالء إضافية من دوما جارية بالفعل. كما تلقينا 
تقارير تفيد ببدء اإلفراج عن بعض احملتجزين، الذين كنا قد مسعنا 
عنهم من قبل، من دوما اليوم. ونشري إىل أنباء تفيد بأن االتفاق 
ينص على أن املدنيني الذين يقررون البقاء سيبقون هناك مبوجب 
ضمانات من االحتاد الروسي، مع استئناف اخلدمات بالتنسيق 

مع جلنة حملية من املدنيني. 

وأحث احلكومة السورية واالحتاد الروسي على ضمان محاية 
هؤالء املدنيني حبيث يتسىن ألكرب عدد ممكن من املدنيني البقاء 
املغادرة إىل مكان خيتارونه  أو  اختاروا ذلك  ما  إذا  منازهلم  يف 
بأنفسهم أو العودة، وفقا للقانون الدويل. وأحث على أنه ينبغي 
أن يكون هناك تركيز فوري على تنفيذ القرار 2٤01 )2018(. 

وما شهدناه هو، يف األساس، تصعيد جاء قبل التهدئة. 

تنشأ أيضا عن  التصعيد  الواضح أن خماطر استمرار  ومن 
بإطالق  تفيد  تقارير  تلقينا  فقد  الغوطة.  حاالت أخرى خارج 
صواريخ على مطار التيفور العسكري التابع للحكومة السورية 
يف وقت مبكر من صباح اليوم. ومل تعلن أي دولة مسؤوليتها 
الواليات املتحدة وفرنسا  املُبلغ عن وقوعه. ونفت  عن اهلجوم 
واالحتاد  السورية  احلكومة  وأشارت  هلما.  مشاركة  أي  صراحة 
اهلجوم،  نفذت  قد  تكون  رمبا  إسرائيل  أن  إىل  وإيران  الروسي 
 10 من  أكثر  بأن  إيرانية  رمسية  إعالم  وسائل  أفادت  حيث 
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أربعة مستشارين  قتلوا أو جرحوا، مبا يف ذلك  أفراد عسكريني 
ذلك.  على  اإلسرائيلية  احلكومة  ومل تعلق  إيرانيني.  عسكريني 
ذلك  بشأن  مستقلة  بصورة  التحقق  ميكنها  املتحدة ال  واألمم 
مجيع  حنث  ولكننا  عنه،  املسؤولية  عزو  ميكنها  وال  اهلجوم 
األطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وجتنب املزيد 

من التصعيد أو املواجهة. 

مناطق  يف  األحداث  تطورات  إزاء  أيضا  القلق  ويساورنا 
أخرى من سورية. فقد أعرب لنا السوريون يف درعا وريف محص 
القلمون ومحاة وإدلب مجيعا عن خماوفهم من  الشمايل وشرق 
أهنم قد يواجهون قريبا تصعيدا على غرار ما شهدناه يف الغوطة 
الشرقية. ولذلك، حنث جملس األمن واجلهات الضامنة لعملية 
العمل من أجل  أستانا والدول املشاركة يف جهود عمان على 
استعادة التهدئة يف تلك املناطق وغريها يف سورية. واملؤشرات 

تدل على عكس ذلك يف الوقت الراهن. 

أشارت  عفرين،  يف  عملياهتا  وعقب  ذلك،  غضون  ويف 
احلكومة الرتكية إىل احتمال تنفيذ مزيد من العمليات يف مناطق 
يتم إخراج قوات حزب االحتاد  إذا مل  أخرى من مشال سورية 
املناطق.  الدميقراطي ووحدات محاية الشعب الكردية من تلك 
املناطق  تلك  تنفيذ عمليات عسكرية يف  يثري  أن  احملتمل  ومن 
توترات دولية. ولذلك، حنث مجيع األطراف املعنية على ختفيف 
التوتر وممارسة ضبط النفس وإجياد الوسائل الكفيلة بتنفيذ القرار 
2٤01 )2018( عن طريق احلوار واالحرتام التام لسيادة سورية 
وسالمتها اإلقليمية. كما أود أن أسلط الضوء على حقيقة أننا 
إىل  بالنظر  خاص  بوجه  مأساوي  أمر  وهذا   - مؤخرا  شهدنا 
األمن  جملس  أعضاء  ذلك  يف  مبا  مجيعا،  بذلناها  اليت  اجلهود 
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تنفيذ   - املاضي  العام  يف  كافة، 
العراق والشام لعمليات جديدة داخل سورية، إىل اجلنوب من 
احلدود  من  بالقرب  نائية  مناطق  دمشق ويف ريف دمشق ويف 

العراقية. 

وإذا جاز يل، أود أن أختتم بياين ببعض النقاط اجلوهرية. 

أوال، إن املدنيني يدفعون مثنا باهظا جدا للتصعيد العسكري. 
وحنن ال نرى ختفيفا للتوتر؛ إننا نشهد عكس ذلك. وجيب أن 
تكون أولويتنا األوىل اليوم محاية املدنيني من احلرب ومن النزاع 
ومن األسلحة الكيميائية ومن اجلوع. وندعو مجيع األطراف إىل 
احرتام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك السماح بإيصال املساعدات اإلنسانية يف كل أحناء 
إىل  أخرى  مرة  وندعو  إليها.  حباجة  هم  من  مجيع  إىل  سورية 
احرتام القرار 2٤01 )2018( بصورة ملموسة يف مجيع أحناء 

سورية، والذي ميثل، يف هناية املطاف، قرارا جمللس األمن. 

ثانيا، ال تزال االدعاءات املتعلقة باستخدام عوامل احلرب 
الكيميائية تثري بالغ القلق. وجيب التحقيق يف هذه االدعاءات 
بصورة مستقلة وعلى وجه االستعجال. فأي استخدام لألسلحة 
الكيميائية حمظور متاما، وهو يشكل انتهاكا خطريا جدا للقانون 
الدويل والتفاقية األسلحة الكيميائية وللقرار 2118 )201٣(. 
وجيب أن تتمثل إحدى األولويات القصوى جلميع أعضاء جملس 
األمن يف منع اإلفالت من العقاب وأي استخدام آخر لألسلحة 

الكيميائية ويف إعالء شأن القانون الدويل. 

ثالثا، يتعني علي أن أقول هذا ببطء شديد ألن اليوم هو 
املرة األوىل، على مدار فرتة أكثر من أربع سنوات قدمت خالهلا 
إحاطات إىل جملس األمن بنفسي، اليت أصل فيها إىل مرحلة 
الدويل،  األمن  القلق بشأن  أن أعرب عن  ال بد يل معها من 
ولكن  فحسب،  السوري  أو  الوطين  أو  اإلقليمي  األمن  ليس 
األمن الدويل. فقد أبرزت التطورات األخرية أكثر من أي وقت 
مؤمتر  يف  مؤخرا  العام  األمني  منها  حذر  اليت  األخطار  مضى 
ميونيخ األمين، عندما تكلم عن “انقسامات خمتلفة” يف الشرق 
األوسط ترتابط ببعضها بعضا وتتقاطع مع بعضها بعضا، وعن 
مصاحل متضاربة لكل من القوى العاملية واإلقليمية، وعن أشكال 
تصعيد قد تكون ذات عواقب وخيمة متاما، يصعب علينا حىت 
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تصورها. وال ميكن للمجلس أن يسمح بنشوء حالة من التصعيد 
اخلارج عن نطاق السيطرة يف سورية على أية جبهة. وبدال من 
ذلك، جيب عليه توحيد الكلمة والتصدي للتهديدات امللموسة 

للسالم واألمن الدوليني يف سورية اليوم.

يؤسفين أن أتكلم هبذا اإلجياز، ولكين أردت أن أركز على 
شاغل واحد بعينه، أال وهو، اخلطر الذي يهدد األمن الدويل يف 
ما يتصل مبا نراه اآلن يف سورية وخطر تكرار اهلجمات املزعومة 
القادمة، سأحيط اجمللس علما  املرة  الكيميائية. ويف  باألسلحة 
بشأن القضايا اإلنسانية وغريها وبشأن العملية السياسية، اليت 
يوم  هو  اليوم  ولكن  عليها،  بالرتكيز  مهتمون  مجيعا  أننا  أعلم 

احلديث عن األمن - األمن الدويل - والسالم.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أشكر السيد دي ميستورا على 
إحاطته اإلعالمية الزاخرة باملعلومات للغاية.

وأعطي الكلمة اآلن للسيد ماركرام.

سيدي  أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  مااكرام  ال يد 
الرئيس، على إتاحة هذه الفرصة يل ملخاطبة اجمللس مرة أخرى 
اليوم. إن املمثلة السامية لشؤون نزع السالح، السيدة إيزومي 

ناكاميتسو، غائبة يف سفر رمسي.

لقد مضى أقل من أسبوع على آخر إحاطة إعالمية قدمتها 
للمجلس )انظر S/PV.8221( بشأن مسألة األسلحة الكيميائية 
يف اجلمهورية العربية السورية. وخالل الفرتة الفاصلة هذه، ظهرت 
ادعاءات جديدة مقلقة للغاية باستخدام األسلحة الكيميائية. 
املزعوم  االستخدام  تقارير عن  املاضي  األسبوع  ووردت خالل 
لألسلحة الكيميائية يف دوما يف اجلمهورية العربية السورية. ووفقا 
للتقارير اليت وردت أمس، زُعم مقتل ما ال يقل عن ٤9 شخصا 
وإصابة مئات آخرين يف هجوم باألسلحة الكيميائية. وأفيد عن 
على  القبيل  هذا  من  التعرض هلجوم  مع  تتسق  أعراض  ظهور 
فردية أخرى. وجيري مكتب شؤون نزع  أكثر من 500 حالة 

السالح اتصاالت مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن 
اليت  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة  وجتمع  املسألة.  هذه 
تنفذ اتفاقية األسلحة الكيميائية، وسورية طرف فيها، معلومات 
عن احلادثة من مجيع املصادر املتاحة، من خالل بعثتها لتقصي 
احلقائق يف سورية. وبعد االنتهاء من التحقيقات، ستقوم بعثة 
تقصي احلقائق بإبالغ الدول األطراف يف االتفاقية بالنتائج اليت 

توصلت إليها بشأن اهلجوم املزعوم.

يتم  اليوم ومل  الكثري مما ميكن قوله  ولألسف، ليس هناك 
قوله من قبل. إن استخدام األسلحة الكيميائية أمر غري مربر. 
وجيب حماسبة املسؤولني عن ذلك. وكون أن هذه اآلراء قد جرى 
التعبري عنها يف مناسبات عديدة سابقة ال يقلل من اجلدية اليت 
ينظر هبا األمني العام إىل هذه االدعاءات. كما أنه ال يقلل من 
احلقيقة الكامنة وراءها، وهي أن ما نشهده يف سورية ال ميكن أن 
مير مرور الكرام على أي شخص يقّدر اجلهود اليت ُبذلت على 
الدمار  انتشار أسلحة  السالح وعدم  لتحقيق نزع  مدار عقود 
واألمن  السلم  بصون  املكلفة  اهليئة  اجمللس  وبوصف  الشامل. 
املستمر  التهديد  هذا  مواجهة  االحتاد يف  عليه  الدوليني، جيب 
والوفاء مبسؤولياته. والقيام خبالف ذلك، أو ببساطة عدم القيام 
بشيء، يعين القبول، ضمنا أو بطريقة أخرى، بأن هذا التحدي 
ال ميكن التغلب عليه. إن استخدام األسلحة الكيميائية ال ميكن 
أمرا واقعا، وال ميكننا االستمرار يف خذالن ضحايا  أن يصبح 

هذه األسلحة.
خان  على  اهلجوم  على  رداً  بقليل،  عام  من  أكثر  وقبل 
بأنه  قائال  مرتكبيه،  مساءلة  إىل  العام  األمني  دعا  شيخون، 
هذه  مثل  على  العقاب  من  إفالت  هناك  يكون  أن  ال ميكن 
األعمال املروعة. وقبل أسبوع واحد فقط، تكلمت بالنيابة عن 
املمثلة السامية لشؤون نزع السالح وأشرت إىل أن وحدة جملس 
األمن بشأن إنشاء آلية خمصصة للمساءلة من شأهنا توفري أفضل 
أساس للنجاح يف هذا الصدد. وأكرر التأكيد على هذا االعتقاد 
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نزع  شؤون  ومكتب  العام  األمني  استعداد  على  وكذلك  هنا، 
السالح لتقدمي املساعدة.

على  ماركرام  السيد  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية احلافلة باملعلومات.

الذين يرغبون  الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن  وأعطي 
يف اإلدالء ببيانات.

إذا  بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  نيبنزيا  ال يد 
كنت تتصور، سيدي الرئيس، أنين مسرور مبوضوع بياين اليوم، 
لألسف،  ولكن  خمطئ.  فأنت  شديد،  بإسهاب  بالتكلم  أو 
عليك  وسيتعني  اليوم.  الكثري  أقول  أن  علي  حيتم  الوضع  فإن 

االستماع إيل.

على  ماركرام  والسيد  ميستورا  دي  السيد  نشكر  إننا 
إحاطتيهما اإلعالميتني.

لقد طلب االحتاد الروسي عقد هذه اجللسة يف إطار بند 
واألمن  السلم  هتدد  اليت  “األخطار  املعنون  األعمال  جدول 
من  عدداً  أن  حقيقة  إزاء  عميق  بقلق  نشعر  ألننا  الدوليني” 
وباريس  لندن  تسري  واليت  األول،  املقام  يف  واشنطن  العواصم، 
يهدف  مسارا  قصد  عن  توجه  أعمى،  بشكل  خطاها  على 
املتحدة  الواليات  قيادة  وتتخذ  الدولية.  التوترات  زيادة  إىل 
وبريطانيا وفرنسا، دون أي أسباب أو تفكري يف العواقب، موقفا 
تصادميا بشأن روسيا وسورية وتدفع اآلخرين يف ذلك االجتاه 
ومن  األسلحة يف حوزهتم،  من  واسعة  ولديهم جمموعة  أيضًا. 
واالبتزاز  العدائية  واخلطابات  واإلهانات  والسب  القذف  بينها 
واجلزاءات والتهديدات باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة. 
إن هتديداهتم لروسيا وقحة، وقد جتاوزت نربهتم يف الكالم حدود 
املسموح به. وحىت خالل احلرب الباردة، مل يعرب أسالفهم عن 

آرائهم بشأن بلدي مبثل هذه الفظاظة. فماذا بعد؟

أتذكر السؤال البالغي الذي طرحه الرئيس الروسي بوتني 
على شركائنا الغربيني، وخاصة الواليات املتحدة، من على منرب 
بشأن   ،)A/70/PV.13 )انظر   2015 عام  يف  العامة  اجلمعية 
جتارهبم اجليوسياسية اليت تنم عن الالمباالة يف الشرق األوسط، 
عندما سأهلم عما إذا كانوا قد أدركوا على األقل ما فعلوه. ففي 
إجابة،  هناك  ولكن  إجابة.  دون  السؤال  بقي  الوقت،  ذلك 
وهي ب“ال”، إهنم ال يدركون ما فعلوه. ألهنم ال يدركون ما 
يفعلونه اآلن. وليس حنن وحدنا الذين نشعر باحلرية إزاء عدم 
وجود أي اسرتاتيجية متماسكة لديهم بشأن أي مسألة. وهذا 
أمر حيري معظم احلاضرين هذه القاعة. وهم ال يريدون فحسب 
سؤاهلم علنا بشأنه. وأينما حلوا وحيثما وضعوا أقدامهم، فإهنم 
اليت ذهبوا لصيد نوع  العكرة  املياه  الفوضى يف  يرتكون وراءهم 
الذي يصطادونه  الوحيد  السمك  فيها. ولكن  ما من األمساك 
هو مسوخ السمك، وسأسأهلم سؤاال بليغا آخر: هل يدركون 

خطورة املكان جيرون العامل إليه؟

إن إحدى املناطق اليت تربز فيها األعمال العدائية بشكل 
قوي هي سورية. ويتعرض اإلرهابيون واملتطرفون الذين يدعمهم 
رعاة خارجيون للهزمية. وامسحوا يل أن ُأذكر املسؤولني بأن هؤالء 
هم اإلرهابيون واملتطرفون الذين قاموا بتجهيزهم ومتويلهم والزج 
هبم يف البلد من أجل اإلطاحة باحلكومة الشرعية. وميكننا اآلن 
لدى  اهلسترييا  من  حالة  إىل  يؤدي  ذلك  أن  أسباب  نرى  أن 
أولئك الذين استثمروا رؤوس أمواهلم السياسية واملادية يف هذه 

القوى الظالمية.

روسيا  جهود  وبفضل  املاضية،  القليلة  األسابيع  خالل 
الرامية لتنفيذ قرارات جملس األمن، مت تنفيذ عملية واسعة النطاق 
لفك احلصار عن الغوطة الشرقية، اليت ُأجرب سكاهنا على حتمل 
إذالل امليليشيات املتمردة لسنوات عديدة. ومت إجالء أكثر من 
150 ألف مدين من هذه الضاحية يف دمشق بشكل طوعي 
متاما ويف ظل الظروف األمنية الالزمة. ومتكن بالفعل عشرات 
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اآلالف منهم من العودة إىل املناطق احملررة وحل العديدون منهم 
ضيوفا على أقربائهم. ومل حتدث التغيريات يف تركيبتهم الدميغرافية 
اليت كان املدافعون عن املعارضة السورية يولولون بشأهنا. إن هذا 
كذب. لقد أجريت مفاوضات معقدة للغاية مع قادة اجلماعات 
العديد منهم األحياء اليت كانوا  املسلحة، ونتيجة لذلك غادر 
وباملناسبة،  أمنهم.  خيص  فيما  ضمانات كاملة  مع  حيتلوهنا، 
حدثت عدة حماوالت إرهابية خالل عمليات النقل هذه عندما 
حاولت امليليشيات جلب أحزمة ناسفة إىل احلافالت ومت منعها. 
وفضل آخرون تسوية وضعهم مع السلطات السورية. وبفضل 
املدنية،  احلياة  إىل  العودة  اآلن من  الرئاسي، سيتمكنون  العفو 
وقد يتمكنون يف النهاية من االنضمام إىل قوات األمن السورية. 
وميثل ذلك تنفيذا ملبدأ األمم املتحدة املتمثل يف التسريح ونزع 

السالح وإعادة اإلدماج.

هذه  على  حريصون  اجلميع  أن  يبدو  ال  ذلك،  ومع 
الديناميات اإلجيابية.

بلدانا غربية رئيسية -  اخلارجيون - أي  الرعاة  وقد كان 
على استعداد للتشبث بأي قشة من أجل التمسك بأي بؤرة 
حجر  مرمى  على  ضئيلة،  مهما كانت  اإلرهابية،  للمقاومة 
مواصلة  من  امليليشيات  تتمكن  حىت  السورية،  العاصمة  من 
أغذيتهم  على  والسطو  العاديني،  السكان  وسط  الرعب  بث 
وتوسل املعونات اإلنسانية من اجملتمع الدويل. وباملناسبة، فإهنم 
مل يكونوا ليتشاطروا األدوية مع املدنيني العاديني، كما كشف 
وكما  خلفهم.  املقاتلون  تركها  اليت  املعاقل  على  أجرى  تفتيش 
حدث سابقا يف اجلزء الشرقي من حلب، فإن مرافق املستشفيات 
املرجتلة يف الطوابق السفلية كانت مألى باألدوية اليت، بسبب 
اجلزاءات الغربية، مل يكن ممكنا احلصول عليها يف دمشق وغريها 
مبقابل  وال  ال عطفا  احلكومة  عليها  تسيطر  اليت  املناطق  من 
عليها  ظهرت  وجثث  مجاعية  مقابر  اكتشفت  وكذلك  مايل. 
عالمات تعذيب. وقد كانت أبعاد األنفاق اليت كان يستخدمها 
اجلهاديون مذهلة. فبعضها ميكنه بسهولة أن يستوعب شاحنات 

صغرية تسري يف اجتاهني. وتصل تلك املنشآت الضخمة حتت 
األرض مواقع مجاعات يراها البعض معتدلة مبعاقل جبهة النصرة.

ويف ٦ نيسان/أبريل، منع زعماء تنظيم “جيش اإلسالم” 
اجلدد، بتعليمات من كفالئهم، اجملموعة الرابعة من امليليشيات 
من إخالء دوما واستأنفوا إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون على 
املناطق السكنية يف دمشق واملزة واملزة 8٦ وعش الورور وأبورمانة 
مدنيني  مثانية  لقي  الرمسية،  للبيانات  ووفقا  األمويني.  وساحة 
مصرعهم وجرح ٣٧. ومن املؤسف أننا مل نر أي بيانات من 

العواصم الغربية تدين قصف جزء تارخيي من دمشق.

امليليشيات  اهتمت  نيسان/أبريل،   ٧ التايل،  اليوم  ويف 
السلطات السورية بإلقاء براميل متفجرة حتتوي على مادة سامة. 
غري أن رواياهتم اختلفت، فأحيانا يشريون إىل أنه كلورين وأحيانا 
إىل أنه سارين أو إىل أنه خليط من الغازات. ويف منط مألوف، 
الغربية  العواصم  متوهلا  اليت  احلكومية  غري  املنظمات  التقطت 
إنقاذ اإلشاعات على  يعملون حتت غطاء عمال  بيض  وخوذ 
الفور. وقد مت نشر ما يسمى بالتقارير بنفس السرعة عرب وسائط 
اإلعالم. ويتعني علي مرة أخرى أن أشري إىل أن العديد من هذه 
بعناوين  دقيقة  قائمة  ميلك  فيها  املشكوك  املعارضة  الكيانات 
الربيد اإللكرتوين ملمثلي الدول األعضاء يف جملس األمن، وذلك 
ما جيعل بعض زمالئنا يسربون معلومات حساسة، يف سلوك غري 
مسؤول جتاه وضعهم، إىل من يكفلون. وباملناسبة، فإننا مجيعا 
نتذكر احلادث الذي وضع فيه اخلوذ البيض خطأ شريط فيديو 
على اإلنرتنت يبني املراحل اإلعدادية لتصوير اهلجوم املقبل على 
ما يسمى بضحية يزعم أن اجليش السوري ارتكبها. إن املسلسل 
الكيميائي الذي بدأ يف 201٣، استمر يف العرض مع كل حلقة 

ترمي إىل إحداث أثر أقوى من سابقتها.

ففي واشنطن ولندن وباريس، مت التوصل إىل استنتاجات 
السوري، كما  النظام  أو  السورية،  السلطات  بإدانة  الفور  على 
وإذ  هذا؟  إىل  دمشق  حتتاج  ملاذا  أحد  يتساءل  أمل  يسمونه. 
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حصلت القيادة السورية على حصتها من الشتائم، فإن العبء 
الرئيسي للمسؤولية قد وضع على أعتاب روسيا وإيران، األمر 
الذي ال يدهش أحدا، على ما أعتقد. وكما صارت العادة اآلن، 
التحقيق.  الصاعقة من دون أي نوع من  حدث ذلك بسرعة 
ويف 8 نيسان/أبريل اكتشفت القوات السورية اليت كانت جتري 
صغريا  مصنعا  دوما،  من  بالقرب  الشيفونية  قرية  يف  تفتيشا 
للذخائر الكيميائية يتبع لتنظيم “جيش اإلسالم”، إىل جانب 
كواشف كلور كيميائي من صناعة أملانية ومعدات متخصصة.

وقد نشر الصحفي املعارض املقيم يف اسطنبول أسعد حنا يف 
حسابه بتويرت شريط فيديو يزعم أنه من منطقة احلادث. ويظهر 
فيه شخص جمهول يف قناع واق من الغاز، على األرجح من ذوي 
منزليا  مصنوعة  قنبلة كيميائية  خلفية  على  يقف  البيض،  اخلوذ 
يزعم أهنا سقطت على غرفة نوم يف منزل يف دوما. وكان الفيديو 
مصحوبا بتعليق عما مساه هجوم آخر من النظام على املدنيني. 
ال شك يف أن هذا املنتج متصنع. فمسار القنبلة املزعومة غري 
طبيعي متاما. فقد سقط خمرتقا السقف واستقر هبدوء على سرير 
خشيب من دون أن يلحق به أضرارا بأي شكل من األشكال، 

ومن الواضح أنه وضع هناك قبل أن يتم تصوير املشهد.
الكيميائي  العمل  أن  لالهتمام  مثرية  مصادفة  ويف 
االستفزازي يف دوما يف يوم السبت ٧ نيسان/أبريل، مت مباشرة 
جملس  يف  املتحدة  الواليات  لوفد  التعليمات  صدرت  أن  بعد 
األمن للدعوة إىل مشاورات مع اخلرباء اليوم، االثنني، 9 نيسان/

أبريل، على مشروع قرارها بشأن إنشاء آلية للتحقيق يف احلوادث 
املتصلة باألسلحة الكيميائية. وقد أدخلت اليوم تعديالت بعيدة 
يتعني علينا يف مثل هذه  النص األصلي. وبالطبع  املدى على 
الظروف أن حندد ما حصل. ولكن علينا أن نفعل ذلك بصدق 
افرتاض  مببدأ  التضحية  دون  من  حمايد،  وبشكل  ومبوضوعية 
الرباءة، وبالتأكيد من دون احلكم مسبقا على نتيجة التحقيق.

الروس  اخلرباء  واصل  االستفزاز،  هذا  من  الرغم  وعلى 
جهودهم لتسوية احلالة يف الغوطة الشرقية. وقد استؤنف إجالء 

مقاتلي جيش اإلسالم بعد ظهر يوم األحد، 8 نيسان/أبريل، 
مت  املقاتلني  من  دوما  حترير  وعقب  جديدة.  التفاقات  وفقا 
إرسال أخصائيني روس يف جمال احلماية اإلشعاعية والكيميائية 
والبيولوجية إىل هناك جلمع األدلة. وقد أخذوا عينات من الرتبة 
مل تظهر أي وجود لعوامل مؤثرة على األعصاب أو مواد حتتوي 
احملليني ومع  السكان  الكلور. وقد أجريت مقابالت مع  على 
احملليني  السكان  من  أي  يؤكد  ومل  القتال.  عن  توقفوا  مقاتلني 
وقوع هجوم كيميائي. ومل يستقبل يف املستشفى احمللي أي فرد 
بأعراض تسمم بالكلور أو السارين. وال توجد مرافق طبية أخرى 
حتفهم  لقوا  ألناس  جثث  أي  على  يعثر  ومل  دوما.  يف  عاملة 
نتيجة تسممهم، ومل يكن لدى املوظفني الطبيني واملقيمني أية 
معلومة عن األماكن اليت ميكن أن تكون قد دفنت فيها. ولذا 
فإن أي استخدام للسارين أو الكلور يف دوما أمر غري مؤكد. 
وباملناسبة، فند ممثلو اهلالل األمحر السوري تصرحيات زعم أهنا 
صدرت بامسهم عن تقدميهم املساعدة إىل ضحايا غازات سامة. 
إنين أدعو أولئك الذين خيططون للتنديد بالنظام عندما يتكلمون 
بعدي أن يفرتضوا عدم وجود أي هجوم باألسلحة الكيميائية.

يف  التحقيق  إىل  يدعو  قرار  مشروع  السويد  لقد صاغت 
احلادثة. إن منظمة حظر األسلحة الكيميائية ال حتتاج إىل قرار 
لتجري حتقيقا فيه، ولكننا على استعداد للنظر فيه. وحنن اليوم، 
نقرتح أن نفعل ما هو متوخى يف مشروع القرار، وهو أن ندع 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية، اليت أعلن املدير العام ألمانتها 
تتوجه  احلالة،  مع  للتعامل  مستعدة  أهنا  أزوجمو،  السيد  الفنية، 
ستكون  وهناك  ممكنا.  ذلك  إن كان  وغدا  فورا،  دمشق  إىل 
السلطات السورية واجليش الروسي قد هيأت الظروف الالزمة 
لتمكني خرباء منظمة حظر األسلحة الكيميائية من السفر إىل 
موقع احلادث املزعوم والتعرف على احلالة. وذلك ما ظل الرئيس 

ترامب وغريه من القادة الغربيني حيثوننا عليه.

لقد حذر السوريون مراراً من أنه قد يكون هناك استفزازات 
املتنازعة  األطراف  بني  للمصاحلة  الروسي  املركز  ويف  كيميائية. 
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يف اجلمهورية العربية السورية يقولون إن املعدات الالزمة لتصوير 
اهلجوم الكيميائي املفرتض التايل قد ُجِلبت بالفعل. كما أدلينا 
تلك  اجلميع  مسع  وقد  األمن.  جملس  يف  املعىن  هبذا  ببيانات 
التحذيرات، لكن جتاهلوها عن عمد ألهنا ال تتوافق مع املواقف 
يشاهدون  وهم  النوم  يف  يستمرون  من  يتبناها  اليت  الفقهية 

احلكومة الشرعية لبلد عريب آخر جيري تدمريها.

ومل يول اهتمام ُيذكر حىت اآلن حني اكتشفت يف تشرين 
من  201٧ كمية كبرية  األول/ديسمرب  وكانون  الثاين/نوفمرب 
الذخائر الكيميائية يف األراضي السورية اليت مت حتريرها من قبضة 
امليليشيات. ففي مستودعات اإلرهابيني يف اجلهرية وحافية يف 
حمافظة محاة، عثر على 20 حاوية زنة طن واحد وأكثر من 50 
تل  ويف  سامة.  مواد كيميائية  على  احملتوية  الذخائر  من  قطعة 
عادل يف حمافظة إدلب، عثر على 2٤ طنا من مادة كيميائية 
سامة، يفرتض أهنا غاز الكلور. ويف موقع ختزين يف املعضمية، 
على  العثور  مت  دمشق،  شرق  مشال  مسافة٣0 كيلومرتا  على 
ذخائر من عيار 2٤0 و 1٦0 ملم وعبوات بالستيكية ملركبات 
الفوسفور العضوية. ويف حميط السويداء، يف حمافظة إدلب، عثر 
على منشأة الصطناع املواد السامة املختلفة، إىل جانب العثور 
على 5٤ قطعة من الذخائر الكيميائية و ٤٤ من حاويات املواد 

الكيميائية اليت ميكن استخدامها يف تركيب املواد السامة.

ثبت  حاالت  أربع  هناك  وحده،  العام  هذا  بداية  ومنذ 
فيها استخدام امليليشيات للمواد الكيميائية السامة ضد مواقع 
أكثر  وتلقى  واملشريفة،  سروج  منطقيت  يف  احلكومية  القوات 
آذار/ املستشفى. ويف ٣  من 100 جندي سوري عالجًا يف 

عثر  الشرقية،  الغوطة  يف  وعفرتيس  خزرم  حترير  وأثناء  مارس، 
اجلنود من وحدة فرعية من القوات احلكومية على ورشة لتصنيع 
الذخائر الكيميائية االرجتالية. وهذه القائمة غري احلصرية تدلل 
ذلك،  ومع  اآلن.  حىت  تتصاحل  مل  اليت  املعارضة  أخطاء  على 
حظر  منظمة  خرباء  من  أفرقة  إرسال  يف  رغبة  أي  نلمس  مل 

األسلحة الكيميائية إىل هناك جلمع األدلة على هذه األحداث. 
ونطالب بأن تتحقق منظمة حظر األسلحة الكيميائية من كل 
هذه املناطق. وهي ميكن الوصول إليها. كما أننا نرى معلومات 
عدد  بتدريب  قاموا  التنف  خميم  أمريكيني يف  مدربني  أن  تفيد 
األسلحة  باستخدام  استفزازات  لتنفيذ  املقاتلني  جمموعات  من 
الصاروخية  الضربات  لتوجيه  ذريعة  إجياد  أجل  من  الكيميائية 

وعمليات القصف.

أنه عاجال أو آجال، ستكون هناك  لنا  لقد كان واضحًا 
حماولة إلبعاد اجلهاديني عن طريق األذى ويف نفس الوقت معاقبة 
الكراهية. وكبار  الغربية  العواصم  بعض  له  تضمر  الذي  النظام 
قيودهم،  من  حترروا  قد  أهنم  بدا  وقد  التلفزيون،  يف  املتحدثني 
اهلجوم  من  املاضي  العام  جهد  تكرار  على  احلث  يف  شرعوا 
العسكري على سوريا. وصباح هذا اليوم، كانت هناك هجمات 
صاروخية على مطار التيفور )ت-٤( يف حمافظة محص. وحنن 

نشعر بانزعاج بالغ إزاء هذه األعمال.

يف  شيخون  خان  حبادثة  تذكرنا  دوما  يف  فاالستفزازات 
العام املاضي، والعنصر املشرتك بينهما يتمثل يف طابع اهلجمات 
املتحدة  الواليات  نفذهتا  اليت  العمليات  وحتليل  هلا.  املخطط 
خان  يف  وقع  الذي  احلادث  عشية   ،201٧ نيسان/أبريل  يف 
أن واشنطن أعدت عملياهتا مسبقا.  تبني  بعده،  شيخون وما 
ويف الفرتة من ٤ إىل ٧ نيسان/أبريل من العام املاضي - وبعبارة 
خان  يف  سامة  مادة  فيه  استخدمت  الذي  اليوم  من  أخرى، 
شيخون حىت الضربة اليت وجهت ضد قاعدة الشعريات اجلوية - 
كانت املدمرتان البحريتان يو إس إس بورتر وروس يف مياه البحر 
املقررة.  العمليات  يف  شاركتا  حيث  بالفعل،  املتوسط  األبيض 
ومل تتوقفا يف أي موانئ كان ميكن تبادل الذخائر فيها كوسيلة 

لزيادة كمية القذائف االنسيابية لديهما.

وعلى وجه التحديد، يف الفرتة من ٤ إىل 5 نيسان/أبريل، 
وكانت  صقلية،  شرق  جنوب  بورتر  إس  إس  يو  موقع  كان 
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يو إس إس روس يف طريقها من قاعدة روتا البحرية إىل منطقة 
جنوب سردينيا. ويف وقت الحق، يف ٦ نيسان/أبريل، شوهدت 
املدمرتان تتحركان بسرعة متسارعة باجتاه منطقة مواقع إطالق 
النار جنوب غرب قربص، من حيث شنتا هجومًا واسعًا على 
الشعريات يف ٧ نيسان/أبريل. بيد أن قذائف توماهوك الـ 59 
اليت مت إطالقها كانت تتجاوز القدرة اإلمجالية لذخرية املدمرتني 
لو كانتا قد شاركتا فعال يف عمليات الدفاع املضادة للقذائف اليت 
جرى تكليفهما هبا، األمر الذي يتطلب ٤8 وحدة فحسب. 
خان  يف  الكيميائي  احلادث  قبل  حىت  أنه  إذن،  يعين،  وهذا 
املتحدة  للواليات  التابعة  البحرية  السفن  قامت هذه  شيخون، 
بعملية عسكرية ذات قدرة ضاربة أعلى من حيث عدد القذائف 
الدفاع املضادة للقذائف املكلفتني  االنسيابية الالزمة لعمليات 
من  املسبق  التخطيط  على  دليال  يكون  قد  الذي  األمر  هبا، 

واشنطن للقيام بعمل ضد دمشق.

الزائفة يوم السبت  ويف مجلة أمور أخرى، كانت األخبار 
هو  الذي  السريك،  مجهور  انتباه  صرف  إىل  هتدف  دوما  من 
قضية سكريبال، حيث أصبحت لندن غارقة حىت أذنيها، تلقي 
األساسي  غرضها  وحتقق  روسيا  على  متاما  مثبتة  غري  اهتامات 
جبهة  بناء  أجل  من  حلفائها  من  التضامن  انتزاع  يف  املتمثل 
مناهضة لروسيا. واآلن يتحول الربيطانيون بعيدا عن إجراء حتقيق 
إليهم  شفاف وتقدمي ردود ملموسة على األسئلة اليت وجهت 

وهم يغريون مساراهتم يف نفس الوقت.

ويف جلسة جملس األمن يوم 5 نيسان/أبريل بشأن قضية 
حماولة  أن  من  اجمللس  حذرنا   ،)S/PV.8224 )انظر  سكريبال 
اهتامنا، بال دليل، بالتورط يف حادث سالزبريي مرتبطة باملسألة 
الكيميائية السورية. ومثة تطور جديد مثري لالهتمام بشأن املسألة 
باألمس. فبينما كان وزير خارجية بريطانيا. بوريس جونسون، 
يواصل مباراته الفكرية “فضح” روسيا، جتلى شيء نفيس آخر. 
يف  امللكية  اجلوية  القوات  خرباء  أن  التاميز  صحيفة  أبلغتنا  إذ 

جنوب قربص قد اعرتضوا رسالة مرسلة من خارج دمشق إىل 
موسكو يوم تسميم سكريبال وابنته تتضمن عبارة “مت تسليم 
يبدو  وفيما  بنجاح”.  قد “غادرا  إن شخصني  وقالوا  الطرد” 
أن هذا يشكل جزءا من املعلومات االستخباراتية اليت قدمتها 
لندن حللفائها قبل طرد دبلوماسيينا الروس. أليس من الواضح 
سوريا  بني  جتمع  دحضها  ميكن  ال  عالقة  هناك  أن  للجميع 
الربيطانية  االستخبارات  ألجهزة  سأقدم  وسالزبريي؟  وروسيا 
تلميحة ضخمة أخرى، جمانا. فلم ال يفرتضون أن “نوفيتشوك” 
الذي به يغتبطون قد وصل إىل سالزبريي مباشرة من سوريا؟ يف 

طرد. لتغطية مساراهتا.

تكون صديقا  لن  روسيا  أن  مؤخرا  ذكرت  هيلي  السفرية 
متبادلة  الصداقة  إن  أقول  ذلك،  وإىل  أبدأ.  املتحدة  للواليات 
وطوعية على حد سواء. وال ميكن ألحد أن جيرب على صداقة، 
وحنن ال نتوسل للواليات املتحدة أن نكون أصدقاء. وما نريده 
ترفضها  وهي  متحضرة،  طبيعية  عالقات   - جدا  قليل  منها 
الواليات  أن  بيد  األساسية.  اجملاملة  متجاهلة  عجرفة،  بكل 
املتحدة ختطئ لو كانت تظن أن لديها أصدقاء. ومن تسميهم 
باألصدقاء هم فحسب من ال ميكنهم أن يقولوا هلا ال. وهذا 

هو املعيار الوحيد للصداقة اليت تفهمها.

روسيا لديها أصدقاء. وخالفا للواليات املتحدة، ليس لدينا 
خصوم. وليس ذلك هو املنظور الذي نرى من خالله العامل. 
واإلرهاب الدويل هو عدونا. غري أننا ما زلنا نقرتح التعاون مع 
الواليات املتحدة. وذلك التعاون ينبغي أن يقوم على االحرتام 
أن  وينبغي  الومهية،  ال  احلقيقية،  املشاكل  حل  ويروم  املتبادل، 
باعتبارنا  وحنن،  املتحدة.  الواليات  مصاحل  ذاته  بالقدر  خيدم 
صون  عن  خاصة  مسؤولية  نتحمل  األمن،  جملس  يف  أعضاء 

السلم واألمن الدوليني.

للواليات  أكدنا  قد  فإننا  املناسبة،  القنوات  خالل  ومن 
على  بناء  به  القيام  يتم  الذي  العسكري  العمل  أن  املتحدة 
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الروسية  القوات  تنتشر  حيث  سورية،  ضد  ادعاءات كاذبة 
بناء على طلب حكومتها الشرعية، ميكن أن تكون له عواقب 
بالغة اخلطورة. وحنث الساسة الغربيني على التخفيف من حدة 
خطاهبم املتشدد، والنظر جبدية يف العواقب احملتملة والكف عن 
إجياد  إىل  سوى  تؤدي  ال  اليت  واملتسرعة،  الضعيفة  جهودهم 
حتديات لألمن العاملي. وميكننا أن نرى أمثلة جيدة جدا على ما 
صار مغامرات الغرب العسكرية يف يوغوسالفيا والعراق وليبيا. 
ومل يقم أي أحد مبنح القادة الغربيني صالحية لعب أدوار شرطي 
العامل وحمققيه واملدعني العامني لديه وقضاته ومنفذي األحكام 
واالمتثال  العاملية،  الشرعية  عامل  إىل  العودة  على  وحنثها  لديه. 
اليت  املشاكل  ملعاجلة  اجلماعي  والعمل  املتحدة،  األمم  مليثاق 
األنانية يف  اجليوسياسية  تنشأ بدال من حماولة حتقيق أحالمهم 
كل خطوة خيطوهنا. وكل طاقتنا ينبغي أن تركز على دعم العملية 
السياسية يف سورية، ومن أجل ذلك، جيب على مجيع اجلهات 
املعنية ذات النفوذ أن تتوحد يف إطار جهد بناء. وروسيا دوما 

على استعداد هلذا النوع من التعاون.

ويف اخلتام، أود أن أغتنم هذه الفرصة لطلب عقد جلسة 
إحاطة إعالمية جمللس األمن عن نتائج بعثة األمم املتحدة للتقييم 
يف الرقة، وعن احلالة يف خميم ركبان. وميكننا أن نرى كيف أن 
أعضاء التحالف حياولون تعقيد حل املشاكل النامجة عن أعماهلم 
يف سورية، وال سيما عمليات القصف الكاسح املصممة للقضاء 
على الرقة. وما من استفزازات كيميائية ستصرف اهتمامنا عن 

هذه املسألة.

ال يد فان أوسأيروم )هولندا( )تكلم باإلنكليزية(: نشكر 
السامي  املمثل  ونائب  ميستورا  دي  ستافان  اخلاص  املبعوث 
لشؤون نزع السالح توماس ماركرام على إحاطتيهما اإلعالميتني.

 ،)S/PV.8221 قبل مخسة أيام فقط، هنا يف هذه القاعة )انظر
كنا يف حالة حداد وحنن نتذكر اهلجوم بغاز السارين يف خان 
شيخون الذي وقع قبل عام. ويف عطلة هناية هذا األسبوع، ُنفذ 

هجوم مدمر آخر يف مدينة دوما، أسفر عن مقتل أكثر من 15 
أكثر من 500. وكان هجوما آخر يف سلسلة  مدنيا وإصابة 
من اهلجمات باألسلحة الكيميائية يف سورية. وذلك أمر غري 
مقبول. إن مملكة هولندا عضو من بني تسعة أعضاء يف جملس 
طلبوا عقد جلسة اليوم الطارئة، ألننا مجيعا نؤمن أنه من األمهية 
نعيد فرض  أن  علينا  املروع. وجيب  اهلجوم  معاجلة هذا  مبكان 
حظر استخدام األسلحة الكيميائية. وجيب علينا أن نشدد على 
القواعد األساسية للنظام القانوين الدويل ونوقف املأساة اجلارية 

يف الغوطة الشرقية ودوما.

الدائمني  اليوم ألن أحد األعضاء  وكدنا أن جنتمع مرتني 
يف اجمللس مل يرد على ما يبدو إجراء مناقشة مركزة بشأن املسألة 
قيد النظر، وهي اهلجوم الكيميائي يف دوما. وهذا يثري السؤال 
عما إذا كانت تلك الدولة عضو حتديدا تفضل أن يقف اجملتمع 
بتغطية جرائم  تقوم  بينما  املتفرج  مثل  األيدي  مكتوف  الدويل 
حليفها، النظام السوري، وبعضها يرقى إىل جرائم حرب خطرية. 
وجيب على اجمللس أال يقف مكتوف األيدي. فقد حان الوقت 
لكي نعمل بثالث طرق، اإلدانة واحلماية واحملاسبة. أوال، ينبغي 
األسلحة  استخدام  املمكنة  العبارات  بأشد  ندين  أن  اليوم  لنا 
الكيميائية. فقد انُتهك القانون الدويل. والصمت واإلفالت من 

العقاب ليسا خبيار. غري أن اإلدانة وحدها ال تكفي.

أن  الوفاء مبسؤوليتنا عن احلماية. وجيب  ثانيا، جيب علينا 
يف  الضامنة  جلهات  وندعو  قصوى.  أولوية  املدنيني  محاية  تظل 
هجمات  أي  وقوع  دون  للحيلولة  نفوذها  استخدام  إىل  أستانا 
أخرى. وجيب عليها ضمان وقف األعمال العدائية ووقف تصعيد 
وقف  إىل  حاجة  ومثة   .)2018(  2٤01 للقرار  وفقا  العنف، 
والطبية  اإلنسانية  للمعونة  ليتسىن  دوما  يف  النار  إلطالق  فوري 
الوصول إىل ضحايا اهلجوم وليتمكن موظفو املساعدة اإلنسانية 
من أن يواصلوا عملهم إلنقاذ األرواح. وحنن مدينون بذلك لرجال 

ونساء وأطفال دوما وسورية. وحنن مدينون بذلك ملواطنينا.
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اإلشارة  أيضا  تود  هولندا  مملكة  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
على  تعول  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  أغلبية  أن  إىل 
الذي  النقض  اجمللس حق  الدائمون يف  األعضاء  يستخدم  أال 
يكون  أن  وينبغي  اجلماعية.  الفظائع  حاالت  يف  به  يتمتعون 
بالقانون  اجمللس  متسك  على  يعول  أن  الدويل  اجملتمع  مبقدور 
اإلنساين الدويل واحلظر الدويل املفروض على استخدام األسلحة 
الكيميائية، وعلى اختاذه إلجراء عندما ينتهك القانون الدويل. 
وامسحوا يل أن أكون واضحا. إننا نؤيد العمل اإلنساين لذوي 
للغاية من أجل  البيض. فهم يقومون بعمل إنساين هام  اخلوذ 

املدنيني يف سورية يف ظل ظروف عصيبة.

ثالثا، إن مجيع أعضاء اجمللس يشددون بانتظام على أمهية 
أن  بيد  الكيميائية.  األسلحة  يستخدمون  الذين  اجلناة  مساءلة 
اجمللس مل يتمكن من املضي قدما بشأن هذه املسألة لعدة أشهر 
بسبب استخدام أحد األعضاء الدائمني حلق النقض. ومل نتمكن 
من التصدي هلذه األزمة ألن أحد األعضاء الدائمني طرف مباشر 
يف النزاع، وقد أثبت أنه سيدافع عن النظام السوري مهما كان 
الرامية إىل إنشاء آلية  الثمن. وجيب علينا أن نضاعف جهودنا 
املشرتكة، وتقوم  التحقيق  الدقيق آللية  العمل  تواصل  أن  ميكنها 
بالتحقيق وحتديد اجلناة بصرف النظر عن االعتبارات السياسية يف 
اجمللس. وقد حددت آلية التحقيق املشرتكة النظام السوري وجهة 
فاعلة من غري الدول كمسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية 
 ،)S/PV.8221 يف سورية. وكما قلت يف األسبوع املاضي )انظر
املطاف  هناية  ميكن  ال  املشرتكة  التحقيق  آلية  والية  إلغاء  فإن 
- خاصة ألنه منذ أن توقفت اآللية املشرتكة عن العلم، تلقينا 
تقارير تفيد بأن النظام شن ما ال يقل عن ستة هجمات أخرى 
باألسلحة الكيميائية ورمبا أكثر من ذلك. وألولئك الذين يدعون 
التقارير  هذه  أن  أو  تقع  مل  الكيميائية  باألسلحة  اهلجمات  أن 
مفربكة، لدي رسالة واضحة. جيب أال يفرض حق النقض على 

إنشاء آلية فعالة ونزيهة ومستقلة للمساءلة.

وينبغي أال ننسى أن األمم املتحدة أكرب من اجمللس وحده. 
ولدينا قيادة قوية على رأس املنظمة ومجعية عامة قوية. وجيب 
عليهما النظر يف إمكانية استخدام مجيع الصكوك لتعزيز املساءلة 
الكيميائية. وينبغي أن يستند عملهما  عن استخدام األسلحة 
من العمل اهلام الذي تقوم بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة 
بالتحقيق  ونرحب  املشرتكة.  واآللية  الكيميائية  األسلحة  حظر 
وقع يف  الذي  املروع  احلادث  يف  احلقائق  تقصي  لبعثة  الفوري 
دوما يف عطلة هناية هذا األسبوع. وينبغي أن تتاح هلا إمكانية 
ونؤكد  األطراف.  مجيع  جانب  من  والتعاون  الكامل  الوصول 
من جديد دعمنا القوي، أوال، لآللية الدولية احملايدة واملستقلة 
للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني 
يف  املرتكبة  الدويل  القانون  مبوجب  خطورة  األشد  اجلرائم  عن 
اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011؛ ثانيا، للجنة 
التحقيق؛ ثالثا، للشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب 
ورابعا،  فرنسا؛  من  مببادرة  الكيميائية،  األسلحة  استخدام  عن 
إلحالة احلالة يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي 

باعتبارها أنسب طريق إىل حتقيق املساءلة والعدالة.

ويف اخلتام، جيب على اجمللس أن يتصرف. وجيب على بعثة 
تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية إكمال 
التحقيق يف أقرب وقت ممكن، وال ميكن أن يكون هناك أي 
إفالت من العقاب عن استخدام األسلحة الكيميائية. والقيام 
املروعة،  التغاضي عن هذه اهلجمات  خبالف ذلك يعين عدم 
وعدم الوفاء مبسؤولياتنا وتقويض البنيان الدويل الذي صممناه 
لكي  الوقت  حان  لقد  اهلجمات.  هذه  لوقف  مجاعية  بصورة 

يتصرف اجمللس واجملتمع الدويل قاطبة.

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  هيلل  ال يدة 
على  ماركرام  والسيد  ميستورا  دي  السيد  أشكر  باإلنكليزية(: 

إحاطتيهما اإلعالميتني.
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قبل عام واحد بالضبط تقريبا، وقفت يف قاعة جملس األمن 
.)S/PV.7915 حاملة صور األطفال السوريني القتلى )انظر

بعد ذلك اليوم، ابتهلت إىل اهلل بأاّل أضطر أبدا إىل القيام 
بذلك مرة أخرى. وبوسعي ذلك؛ هناك العديد من الصور البشعة 
حقا. لقد عمل الكثريون منا جاهدين لضمان أاّل نشاهد يف يوم 
من األيام صور األطفال ميوتون من استنشاقهم الغاز يف سوريا. 
ومع ذلك، شهدنا مرة أخرى اليوم الذي توسلنا إىل اهلل أاّل نراه 
الكيميائية مرة أخرى يف سوريا  ُأستعملت األسلحة  لقد  أبدا. 
ضد الرجال والنساء واألطفال. ومرة أخرى، جيتمع جملس األمن 

ردا على ذلك. 

ويف هذه املرة لن أرفع صور الضحايا، على الرغم من أن 
وهي  الصور،  تلك  من  العديد  وهناك  بذلك؛  القيام  بوسعي 
صور بشعة. إن أسوأ صور الفيديو املطبوعة يف أذهاننا هي أنه 
ال ينبغي ألحد مشاهدهتا على اإلطالق. ميكنين أن أرفع صور 
وأخواهتم،  وإخوهتم  أمهاهتم  جبانب  موتى  املسجني  األطفال 
حىت صغار األطفال والرضع الذين كانوا يف حفاظاهتم، كلهم 
مأساوي  أمر  وهذا  شاحبة  زرقاء  وبشرهتم  موتى.  مسجون 
مألوف اآلن من مشاهد األسلحة الكيميائية. وعيوهنم مفتوحة 
وال حراك هبم ويف أفواههم وأنوفهم فقاعات رغوة بيضاء. هذه 
صور السوريني املوتى الذين هم من العزل وليسوا جنودا وينطبق 
بل هم  الذين ال يشكلون خطرا.  األبرياء  متاما وصف  عليهم 
النساء واألطفال الذين كانوا خيتبؤون يف األقبية خوفا من جتدد 
هجمات بشار األسد عليهم. إهنم من األسر اليت كانت ختتبئ 
حتت األرض هربا من قنابل األسد ومدفعيته التقليدية، غري أن 
األقبية اليت اعتقدت األسر السورية أهنا قد تأويهم من القنابل 
فيها  لالختباء  هرعوا  اليت  األماكن  أسوأ  من  التقليدية كانت 
لقد  السماء.  الكيميائية من  األسلحة  عليهم  تساقطت  حيث 

أصبحت أقبية أهل دوما، مساء يوم السبت، قبورهم. 

األسد  قوات  ماتوا ألن  الذين  املستحيل حتديد عدد  من 
ماتوا  قد  العشرات  أن  نعرف  حنن  دوما.  إىل  الطريق  أغلقت 
وأصيب املئات جبروح. بوسعي أن أرفع صور الناجني، أطفال 
حترتق عيوهنم وخيتنقون من عدم التنفس. وبوسعي أن أرفع صور 
املسعفني وهم يغسلون الضحايا من املواد الكيميائية ويضعون 
أجهزة التنفس على وجوه األطفال، أو صور أوائل املستجيبني 
دون  األسر  تستلقي  حيث  أخرى  تلو  غرفة  من  يسريون  وهم 
حراك، واألطفال ما زالوا يف أحضان أمهاهتم وآبائهم. وبوسعي 
أن أعرض صورا ملستشفى تعرض هلجوم باألسلحة الكيميائية. 
بالرباميل  ُضربت  اليت  املستشفيات  صور  أعرض  أن  وبوسعي 
سيارات  تعرضت  لقد  الكيميائي.  اهلجوم  أعقاب  يف  املتفجرة 
القتلى  أعداد  لزيادة  وتكرارا  مرارا  للهجمات  اإلنقاذ  ومركبات 
املدين  الدفاع  مراكز  تعرضت  ولقد  حد.  أقصى  إىل  املدنيني 
للهجمات وذلك لشل االستجابة الطبية من أجل زيادة معاناة 
الناجني. َمن يفعل ذلك؟ الوحش فقط يفعل ذلك. فقط الوحش 
سيارات  أي  وجود  عدم  يضمن  مث  املدنيني،  يستهدف  الذي 
وال  حياهتم  إلنقاذ  مستشفيات  وال  اجلرحى،  لنقل  لإلسعاف 

أطباء أو أدوية للتخفيف من آالمهم. 

لكي  واملعاناة  القتل  ذلك  صور كل  أرفع  أن  بوسعي 
يشاهدها اجمللس، ولكن ما الفائدة من ذلك؟ فالوحش املسؤول 
عن تلك اهلجمات ال ضمري له، وال تصدمه حىت صور األطفال 
املوتى. إما النظام الروسي امللطخة أياديه بدم األطفال السوريني، 
حاولنا  لقد  الضحايا.  صور  من  باخلجل  يشعر  أن  ميكن  فال 
به  تقوم  الذي  الدور  عن  نتغاضى  أال  وعلينا  قبل،  من  ذلك 
الفتاك.  التدمري  هذا  من  األسد  نظام  متكني  يف  وإيران  روسيا 
فلدى روسيا وإيران مستشارون عسكريون موجودون يف مطارات 
األسد ومراكز عملياته. واملسؤولون الروس يف امليدان يساعدون 
القوات  وتقوم  واالستسالم،  التجويع  محلة  يف  مباشرة  النظام 

اإليرانية احلليفة بالكثري من األعمال القذرة. 
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يعتمد على  فإنه  املدنيني،  السوري  اجليش  عندما يضرب 
العتاد العسكري الذي تقدمه روسيا. وبإمكان روسيا أن توقف 
وتدعمه  األسد  نظام  مع  تقف  لكنها  احلمقاء،  املذحبة  هذه 
بدون أي تردد. ما الفائدة من حماولة جلب العار على هؤالء 
األشخاص؟ فبعد كل هذا، ما من حكومة متحضرة تقبل أن 
األطفال  صور  إّن  القاتل.  األسد  بنظام  عالقة  أي  هلا  تكون 
املوتى التعين الكثري بالنسبة حلكومة مثل حكومة روسيا، اليت 

تنفق مواردها اخلاصة على دعم األسد. 

إن اجمللس الذي شاهد الصور يف العام املاضي قد عجز 
عن التصرف ألن روسيا وقفت يف طريقه يف كل مرة. لقد مسحنا 
لروسيا طوال عام أن تأخذ حياة السوريني األبرياء رهينة لتحالفها 
مع نظام األسد. ومّكن ذلك روسيا أيضا من تقويض مصداقية 
الكيميائية حنن يف  ندين األسلحة  ما  املتحدة؛ وسرعان  األمم 
جملس األمن، لكن روسيا حتول دون اختاذ أي إجراء بشأهنا. لقد 
استخدمت حق النقض ضد مخسة مشاريع قرارات بشأن هذه 
املسألة وحدها. واستعملت حق النقض يف ما جمموعه 11 مرة 

إلنقاذ األسد. وتسري حياتنا كاملعتاد. 
ووجدت  املشرتكة.  التحقيق  آلية  األمن  جملس  أنشأ  لقد 
النظام السوري مسؤول عن اهلجوم على خان شيخون يف  ّأن 
قتلت  وأفعاله،  األسد  نظام  تؤيد  روسيا  وألن  املاضي.  العام 
روسيا اآللية. لقد أدّنا ذلك، ومضت حياتنا كاملعتاد. وطالبنا 
بوقف إطالق النار. ووافق اجمللس باإلمجاع، لكّن روسيا واألسد 
جتاهال ذلك فورا. لقد أدّنا ذلك، ومضت حياتنا كاملعتاد. وها 
حنن اآلن، نواجه عواقب إعطاء روسيا تصرحيا باسم الوحدة يف 
اجمللس، الوحدة اليت أظهرت روسيا يف مرات عديدة عدم رغبتها 
األسلحة  استخدام  فيه  أصبح  عامل  يف  اآلن،  حنن  وها  فيها. 
الكيميائية أمرا عاديا، من مطار يف إندونيسيا إىل قرية إنكليزية 
إىل منازل سوريا ومستشفياهتا. ومنذ أن استعمل نظام األسد 
ُأسُتْخِدمت  عام،  قبل  شيخون  خان  يف  الكيميائية  األسلحة 

األسلحة الكيميائية عشرات املرات، واجمللس ال يفعل شيئا. 

إن ما نتناوله اليوم ال يتعلق مبشاحنة بني الواليات املتحدة 
وروسيا. إنه يتعلق باستخدام العوامل الكيميائية على حنو غري 
إنساين ضد املدنيني األبرياء. فكل دولة يف اجمللس سجلت يف 
احملاضر أهنا تعارض استخدام األسلحة الكيميائية. وال ميكن أن 
يكون هناك املزيد من املسوغات إلخفاقنا يف اختاذ اإلجراءات. 
لقد قمنا فعال بعرض مشروع قرار وتعميمه على أعضاء اجمللس 
بدون  دوما  سكان  إىل  اإلنسانية  املساعدات  بوصول  يطالب 
املعاناة  أقصى  لضمان  بوسعه  ما  بكل  األسد  ويقوم  قيود. 
واملرضى  اجلائعني  مساعدة  أولويتنا  تكون  أن  جيب  دوما.  يف 
واجلرحى الذين ُتركوا خلف الركب. كما ندعو اجمللس إىل القيام 
اهلجمات  بشأن  وحمايدة  مهنية  آلية  إنشاء  بإعادة  الفور  على 
باألسلحة الكيميائية يف سورية، مبا يف ذلك اهلجوم الذي وقع يف 
عطلة هناية هذا األسبوع. ونأمل من زمالئنا يف اجمللس االنضمام 

إلينا، كما فعلوا من قبل. 

الذي  االعتداء  على  ردا  نفعله  أن  ميكن  ما  أقل  وهذا 
شهدناه للتو. ولن تستمر عرقلة روسيا يف أخذنا رهائن عندما 
نواجه اعتداء مثل هذا االعتداء. إن الواليات املتحدة مصممة 
السوري باألسلحة  الشعب  الذي قذف  الوحش  على أن ترى 
الكيميائية خيضع للمساءلة. لقد استمع احلاضرون إىل ما قاله 
االجتماعات.  وتتواصل  ذلك.  إزاء  املتحدة  الواليات  رئيس 
وجيري تقييم القرارات اهلامة، حىت يف هذه اللحظة. إننا نقف 
على حافة هاوية خطرية. إّن الشرور الكبرية اليت ينطوي عليها 
العامل ذات مرة يف  اليت وحدت  الكيميائية  استخدام األسلحة 
على  وجيب  عاديا.  أمرا  تصبح  أن  وشك  على  هلا،  معارضته 
اجملتمع الدويل أاّل يسمح بذلك. لقد جتاوزنا مرحلة عرض صور 
األطفال القتلى. وجتاوزنا مرحلة مناشدات أصحاب الضمائر. 
لقد وصلنا إىل اللحظة اليت جيب أن يشهد فيها العامل العدالة 
تأخذ جمراها. ولسوف يسجل التاريخ هذه اللحظة اليت إما أن 
يقوم فيها جملس األمن بواجبه أو يظهر فشله الذريع والكامل 



15/34 1809953

S/PV.8225 األوداا الأل و دل ال لد واألمن الدوليين 09/04/2018

ستقوم  احلالتني،  ويف كلتا  السوري.  للشعب  احلماية  توفري  يف 
الواليات املتحدة بالرد.

رئاسة  أشكر  بالفرنسية(:  )تكلم  )فرنسا(  لوالور  ال يد 
البريو على عقد هذه اجللسة الطارئة جمللس األمن بنا على طلب 
أن  أيضا  وأود  اآلخرين.  اجمللس  أعضاء  من  ومثانية  فرنسا  من 
أشكر املبعوث اخلاص لألمني العام إىل سورية، السيد ستافان 
دي ميستورا، ونائب املمثل السامي لشؤون نزع السالح، السيد 
اللتني  املتعمقتني  إحاطتيهما اإلعالميتني  توماس ماركرام، على 

تتسمان باحلصافة وبعد النظر. 

األمور  للخطر  فيها  تتعرض  األمم  أوقات يف حياة  هناك 
أو  احلضارة  احلرب؛  أو  السلم  املوت؛  أو  احلياة  األساسية: 
اليوم يف  احلال  الفوضى. وهذا هو  أو  الدويل  النظام  اهلمجية؛ 
أعقاب املذابح الكيميائية املروعة اليت دفعت مرة أخرى حدود 
الرعب إىل أبعد مما كانت عليه يوم السبت يف دوما. إننا ندرك 
أن هجمتني جديدتني وشديديت اخلطورة باألسلحة الكيميائية 
للخسائر  األولية  واحلصيلة  نيسان/أبريل.   ٧ دوما يف  وقعتا يف 
يف األرواح مروعة. هناك حوايل 50 قتياًل، من بينهم عدد من 
األطفال، و 000 1 جريح. ومن املرجح أن تكون هذه احلصيلة 
أعلى من ذلك، إذ ال ميكن لعمليات تقدمي املساعدة بلوغ بعض 
املدنيني  السامة خلنق  باملواد  القصف  مت  أخرى،  ومرة  املناطق. 
جلؤوا  اليت  األقبية  يف  حىت  إليهم  والوصول  وترويعهم،  وقتلهم 
إليها. إن لغاز الكلور صفة معينة هي أنه غاز ثقيل، قادر على 
املستوى  هو  هذا  السبب.  هلذا  ُيستخدم  وهو  األقبية.  دخول 

الذي بلغه االستخفاف القاتل يف سورية. 

يف  ظهرت  اليت  الصور  أهوال  لوصف  توجد كلمات  وال 
خان  هجوم  على  سنة  من  يقرب  ما  بعد  ٧ نيسان/أبريل، 
شيخون، الذي أدى إىل مقتل حوايل 80 شخصًا. إن ما نراه 
يف آالف الصور ومقاطع الفيديو اليت ظهرت يف غضون عدة 
اليت  بالصور  يذّكرنا  نيسان/أبريل   ٧ هجمات  بعد  ساعات 

شهدناها يف أحيان كثرية جداً: أطفال وبالغون خيتنقون بسبب 
من  يعانون  أشخاصا  أيضًا  ونرى  املرّكز.  الكلور  لغاز  التعرض 
وكلها  العيون،  واحرتاق  اللعاب  إفراز  وزيادة  عنيفة  تشّنجات 
أعراض التعرض لسم أعصاب قوي خملوط بالكلور لزيادة أثره 
 1  000 من  أكثر  اجملموع  يف  تعّرض  ذكرت،  وكما  الفتاك. 

شخص لذلك املرّكب الكيميائي الفتاك. 

إن التجربة والتقارير املتعاقبة آللية التحقيق املشرتكة ال ترتك 
جمااًل للشك بشأن مرتكيب هذا اهلجوم األخري. فما من جهة 
هلا  اليت  املتطورة  السمية  املواد  لوضع هذه  الالزمة  املعرفة  متلك 
القوات املسلحة السورية  الفتك سوى  العالية من  هذه الدرجة 
والوكاالت التابعة هلا. وال توجد مصلحة عسكرية يف استخدامها 
هذا  وقع  ووكاالهتا.  السورية  املسلحة  القوات  جانب  من  إال 
اهلجوم يف دوما، وهي منطقة تعرضت لقصف ال هوادة فيه من 
لعدة أسابيع.  السورية  املسلحة والقوات اجلوية  القوات  جانب 
تقدمًا  حيقق  أن  األسلحة  هذه  الستخدام  ميكن  ولألسف، 

تكتيكيًا أسرع بكثري من األسلحة التقليدية. 

إننا ندرك مجيعًا أن آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر 
النظام  بالفعل  الكيميائية واألمم املتحدة قد حددت  األسلحة 
الكلور  غازي  استخدام  عن  املسؤول  الطرف  باعتباره  السوري 
األقل، كسالح كيميائي.  على  مناسبات  أربع  يف  والسارين، 
به  أدلت  الذي  اإلعالن  جدية  حول  أوهام  أي  وال توجد 
اجلمهورية العربية السورية عن حالة خمزوناهتا الكيميائية يف عام 
201٣. ولألسف، فإن لدينا مرة أخرى دلياًل يف شكل أدلة من 
واقع التجربة. وهذا يتطابق مع اسرتاتيجية النظام يف استخدام 
الرعب ضد املدنيني. لقد اختربنا ذلك بالفعل. وهذا يف أسوأ 
احلاالت سوء نية، بل أسوأ من ذلك وهو التواطؤ. ويسعى نظام 
على  السيطرة  تسريع  إىل  الرعب،  نشر  عرب  بوضوح،  دمشق 
املناطق احلضرية األخرى اليت يرغب يف السيطرة عليها.فما الذي 
ميكن أن يكون أكثر فعالية من احلصار، وهو تكتيك يعود إىل 
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العصور الوسطى، يف حّث أولئك الذين يقاومون النظام على 
الفرار، باإلضافة إىل اإلرهاب الكيميائي؟ وال خيطئن أحد: إن 
األطفال الذين جتمدوا يف موت مؤمل ليسوا ما يسمى بالضحايا 
اجلانبيني. إهنم أهداف متعمدة هلذه اهلجمات الكيميائية، اليت 
ينفذ  دمشق  ونظام  الرعب.  بّث  بغرض  هلا  وُخطط  ُصّممت 
إرهاب الدولة، يف سلسلة من جرائم احلرب وحىت اجلرائم ضد 

اإلنسانية اليت يقرتفها.

هذا اهلجوم والقصف الذي شنه النظام، وكذلك حلفاؤه 
ُيثبت  املاضية  الـ ٤8  الساعات  الروس واإليرانيون، على مدى 
اعتبار  أي  دون  عسكري  سباق  يف  فيها  اخنرطوا  اليت  الدرجة 
ختلله  الذي  للعنف،  األخري  التصعيد  هذا  البشرية.  للتكلفة 
مع  لوجه  وجهًا  يضعنا  الكيميائية،  لألسلحة  جديد  استخدام 
تدمرياً  شعبه  تدمري  إىل  يسعى  مستميت  لنظام  املدمر  اجلنون 
تامًا. وحلفاء هذا النظام الروس واإليرانيون هم إما غري قادرين 
وقد  حقيقة،  ندرك  وحنن  ذلك.  يف  راغبني  غري  أو  منعه  على 
أكدهتا السلطات الروسية يف العديد من املناسبات، أن القوات 
الغوطة  اجلو يف  األرض ويف  على  هلا وجود  الروسية  العسكرية 
الشرقية. ويف ٧ نيسان/أبريل، عندما وقع اهلجوم الكيميائي الثاين 
العمليات  يف  أيضًا  تشارك  الروسية  الطائرات  دوما، كانت  يف 
اجلوية يف منطقة دمشق. إن الدعم العسكري الروسي واإليراين 
موجود على األرض السورية وعلى مجيع مستويات آلية احلرب. 
وهذه  الروسي.  احلليف  إبالغ  دون  من  سورية  طائرة  تقلع  ال 
اهلجمات وقعت إما باملوافقة الصرحية أو الضمنية من روسيا أو 
على الرغم من امتعاضها ووجودها العسكري. وإنين ال أعرف 
أيها هو األكثر إثارة للقلق عندما يتعلق األمر بأمننا اجلماعي.

إن األمور املعرضة للخطر فيما يتعلق هبذه اهلجمة األخرية 
بالغة اخلطورة. هذا هو آخر دليل على تطبيع استخدام األسلحة 
الكيميائية، الذي ينبغي لنا أال ننسبه فحسب إىل نظام أصبح 
بالغاز يف ظل إفالت  خارج السيطرة وال يزال يضرب املدنيني 

أيضًا إىل مؤيديه، مبن يف ذلك عضو  العقاب، بل  كامل من 
تنفيذ  إزاء  بالتزامه  العضو  هذا  يف  مل  األمن.  دائم يف جملس 
القرار 2118 )201٣(، وهو الذي شارك بنفسه يف تقدميه. 
إن مسؤولية هذا العضو يف املأساة اليت ال تنتهي، وهي احلرب 

يف سورية، مسؤولية كبرية. 

إىل روسيا  اليوم  تتوجه  احلال  بطبيعة  فرنسا  فإن  وبالتايل، 
األعمال  وقف  هو  األول  املطلب  عليها.  اثنني  مطلبني  لطرح 
العدائية وإنشاء وقف فوري إلطالق النار يف سورية، متشيًا مع 
القرار 2٤01 )2018(، املتخذ يف 2٤ شباط/فرباير، والذي 
بالغ  عن  فرنسا  وتعرب  اآلن.  حىت  دمشق  نظام  به  يتقيد  مل 
استيائها ألنه مل يكن من املمكن تنفيذ هذا القرار، على الرغم 
من أنه اختذ باإلمجاع، وينص على هدنة وتيسري إمكانية إليصال 
آلية  إنشاء  هو  الثاين  املطلب  الطارئة.  اإلنسانية  املساعدات 
حتقيق دولية جديدة مبقدورها على توثيق مجيع العوامل يف هجوم 
التحقيق  آلية  إهناء  إن  العدالة.  إىل  اجلناة  تقدمي  دوما وضمان 
املشرتكة يف تشرين الثاين/نوفمرب املاضي بسبب استخدام روسيا 
للردع.  أداة ضرورية  من  قد جرّدنا  متتاليني  مرتني  النقض  حق 
وهلذا السبب، نؤيد أية مبادرة ترمي إىل سد هذه الثغرة. وهبذه 
الروح التزمت فرنسا بإقامة شراكة ملكافحة اإلفالت من العقاب 
نؤيد  الروح،  تلك  وبنفس  الكيميائية.  األسلحة  استخدام  عن 

مشروع القرار املطروح اليوم من جانب الواليات املتحدة.
اجملتمع  عزم  أخرى  مرة  اهلجوم،  ،هبذا  األسد  نظام  خيترب 
الدويل على ضمان االمتثال حلظر استخدام األسلحة الكيميائية. 
أن  بد  وال  وعنيدة.  وقوية  موّحدة  استجابتنا  تكون  أن  وجيب 
الكيميائية ضد  توضح تلك االستجابة أن استخدام األسلحة 
الذين  أولئك  وأن  اآلن،  بعد  معه  التسامح  يتم  لن  املدنيني 
سيخضعون  اجلماعي  لألمن  األساسية  القاعدة  هذه  ينتهكون 
إىل  األسد  نظام  العواقب. حيتاج  يواجهوا  أن  للمساءلة وجيب 
مساع استجابة دولية، وتقف فرنسا على استعداد ألن تتحمل 

دورها كاماًل جنبًا إىل جنب مع شركائها. 
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سبع  دام  الذي  النزاع  إهناء  أن  نعلم  املطاف،  هناية  ويف 
سنوات، والذي أودى حبياة 000 500 إنسان ودفع املاليني 
إىل سلوك طريق املنفى، لن يتم إال بالتوصل إىل حل سياسي 
إىل  التزامًا كاماًل  ملتزمة  فرنسا  ستظل  السبب  وهلذا  شامل. 
جانب املبعوث اخلاص لألمم املتحدة ومتاشيًا مع عملية جنيف. 
ومع ذلك، ويف ضوء هذه اجملزرة األخرية، مل نعد قادرين على 
الكلمات  تلك  تتبع  أن  دون  فمن  الكلمات وحسب.  تكرار 

باألفعال، لن يكون هلذه الكلمات معىن.

وأود أن أكرر هنا التأكيد على ما أكد عليه الرئيس ماكرون 
يف عدة مناسبات، وهو أن فرنسا ستتحمل مسؤوليتها الكاملة 
يف مكافحة انتشار األسلحة الكيميائية. وموقف فرنسا واضح. 

إهنا ستتقيد بالتزاماهتا وستفي بوعدها.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  املتحدة(  )اململكة  بيرس  ال يدة 
العام إىل سورية والسيد ماركرام  املبعوث اخلاص لألمني  أشكر 
على إحاطتيهما اإلعالميتني. كما أتوجه بالشكر إىل مجيع أفرقة 
الواقع على ما يقومون به من عمل  املتحدة على أرض  األمم 

هام وصعب للغاية.

اجللسة  هذه  فإن  ميستورا،  دي  ستافان  السيد  قال  كما 
الغضب  مشاعر  بلدي  حكومة  وتتشاطر  هامة.  األمن  جمللس 
اليت عرب عنها ببالغة زمالء آخرون اليوم. إنه ألمر مروع حقا 
أن يفكر املرء يف حالة الضحايا واألسر الذين كانوا حمتمني حتت 

األرض عندما وصل إليهم غاز الكلور.

فيها  جيتمع  اليت  أيام  مخسة  يف  الثالثة  املرة  هي  هذه  إن 
باملعىن  مروع  أمر  وهذا  الكيميائية.  األسلحة  ملناقشة  اجمللس 
احلقيقي للكلمة. وينبغي للمجلس أن يشعر بالذعر إزاء خطورة 
ما ميكن أن حيدث، وهو أن تصبح األسلحة الكيميائية جزءا 
روتينيا من القتال. وبصفتنا أحد األعضاء اخلمسة الدائمني يف 
اجمللس، تعتقد اململكة املتحدة أننا نتحمل مسؤولية خاصة عن 
دعم احلظر املفروض على استخدام أسلحة الدمار الشامل يف 

مجيع أحناء العامل. ونتفق مع السفري اهلولندي على أن األعضاء 
اخلمسة الدائمني يتحملون مسؤوليات حمددة. وأعتقد أن أربعة 
يؤمنون حقا بذلك، ولكن مثة  الدائمني  من األعضاء اخلمسة 
جتدد  إىل  الروسي  السفري  أشار  لقد  ذلك.  يعتقد  ال  عضو 
احلرب الباردة. ولكن هذه ليست احلرب الباردة. فإبان احلرب 
الباردة، مل يكن هناك هذا التجاهل الصارخ للحظر العاملي على 

استخدام أسلحة الدمار الشامل.

كما أشار املمثل اخلاص لألمني العام إىل خماطر التصعيد 
وإىل تلك اليت حتيق بالسالم واألمن الدوليني على نطاق أوسع. 
إيران  السورية وداعميها،  نتشاطر خماوفه، ولكن احلكومة  وحنن 
وروسيا، هم من يطيلون أمد القتال ويعرضون االستقرار يف املنطقة 
وعلى نطاق أوسع للخطر. ومثة أسئلة حقيقية بشأن ما حيدث 
يف قاعدة التيفور اجلوية، مبا تضمه من مقاتلني أجانب ومرتزقة.

حتدانا اليوم زميلنا الروسي أن نذكر ما جيعلنا نعتقد أن سورية 
أسلحة  أن  نعتقد كذلك  جيعلنا  وما  اهلجوم،  نفذت  اليت  هي 
خلصت  لقد  يلي:  واألسباب كما  اسُتخدمت.  قد  كيميائية 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  بني  املشرتكة  التحقيق  آلية 
واألمم املتحدة إىل استخدام األسلحة الكيميائية ست مرات يف 
الفرتة بني عامي 201٤ و 201٧. وعزت املسؤولية عن ذلك 
يف مرتني إىل تنظيم داعش الستخدامه غاز اخلردل، ويف ثالث 
الكلور، ويف مرة أخرى إىل  النظام الستخدامه غاز  مرات إىل 
السارين. هذه هي اهلجمات  السوري الستخدامه غاز  النظام 
اليت تكلمنا عنها يف اجمللس يف األسبوع املاضي فقط يف خان 
شيخون، واليت أدت إىل قيام الواليات املتحدة - وهو ما نؤيده 
- بتوجيه ضربة إىل مطار الشعريات. وإضافة إىل ذلك، وكما 
روسية  حتذيرات  عن  تقارير  تلقينا  فقد  الفرنسي،  السفري  قال 
حتليق  وعن  الكيميائية  باألسلحة  اهلجوم  وقوع  قبل  وسورية 
لطائرات عمودية من طراز Mi-8 Hip فوق املكان. وقد وردت 

هذه التقارير من أرض الواقع.
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وقد استمعت بعناية إىل احلجة اليت ساقها السفري الروسي. 
أن  نعتقد  املتحدة  اململكة  يف  فإننا  للتو،  بينت  ما  حنو  وعلى 
النظام السوري هو املسؤول عن هذه اهلجمات األخرية. بيد أن 
هناك سبيال لتسوية هذه املسألة - إنشاء بعثة مستقلة لتقصي 
نعلم مجيعا  إننا  مستقل - حيث  إجراء حتقيق  يتبعها  احلقائق 
أن الغرض من بعثات تقصي احلقائق هو حتديد ما إذا كانت 
ذلك،  ثبوت  حالة  ويف  اسُتخدمت.  قد  الكيميائية  األسلحة 
ولكن  اسُتخدم.  قد  الكيميائية  األسلحة  من  نوع  أي  حتديد 
التحقيق وحده هو الكفيل بتمكيننا من حتديد اجلهة املسؤولة 

عن استخدامها، ومن مث بدء مسار املساءلة.

واستمعت باهتمام كبري إىل العرض الروسي بأن تقوم بعثة 
بزيارة  الكيميائية  األسلحة  ملنظمة حظر  تابعة  احلقائق  لتقصي 
هذا  أن  وأعتقد  الروسية.  القوات  حبماية  حتظى  وأن  للمكان 
بطبيعة  الضروري،  من  سيكون  ولكن  باملتابعة،  جدير  عرض 
وحبرية  العمل  يف  احلرية  بكامل  املنظمة  بعثة  تتمتع  أن  احلال، 
الوصول. وذلك يرتكنا بال إجابة على السؤال بشأن من ارتكب 
الذي  القرار  مشروع  نص  نؤيد  السبب،  وهلذا  الفظائع.  هذه 
قدمته الواليات املتحدة، ونعتقد أنه ال يوجد سبب مشروع لعدم 
حنو  وعلى  مستقلة.  حتقيق  آلية  إنشاء  إىل  اجمللس  دعوة  تأييد 
ما قلت من قبل، فليس لدينا ما خنفيه، ولكن يبدو أن روسيا 

وسورية واإليرانيني الذين يدعموهنما لديهم ما خيشونه.

والواليات  املتحدة  اململكة  الروسي  السفري  خص  لقد 
أنتقل إىل  أن  إذا مسحتم يل،  باالنتقاد. وأود،  املتحدة وفرنسا 
ذلك. إن املسؤولية عن القسوة يف سورية تتحملها سورية ومن 
يدعموهنا - روسيا وإيران. وميثل استخدام األسلحة الكيميائية 
عمال تصعيديا وشيطانيا. ويدهشين أن ما حتاول روسيا القيام 
استخدام  بشأن  مناقشة  من  اجمللس  يف  املناقشة  حتويل  هو  به 
األسلحة الكيميائية إىل نزاع بني الشرق والغرب، لتقدم نفسها 
للغاية  الكيميائية مهمة  الضحية. إن مسألة األسلحة  بوصفها 

بدرجة ال تسمح مبمارسة أالعيب سياسية بني الشرق والغرب. 
وهناك إجابة سهلة ردا على دموع التماسيح اليت تذرفها روسيا 
على سكان الغوطة الشرقية. وهي أن تنضم إلينا يف حماولة غري 
يف  العاملني  املتحدة  األمم  موظفي  بدخول  للسماح  سياسية 
يف  املتمثل  بعملهم  ليقوموا  احلماية  جمال  ويف  اإلنساين  اجملال 
العناية باملدنيني والتخفيف من حدة األخطار اليت هتددهم. كما 
توجد إجابة سهلة ردا على قلق روسيا إزاء عزو املسؤولية عن 
إلينا يف متكني  االنضمام  الكيميائية. وهي  األسلحة  استخدام 
األطراف  ملالحقة  دولية  حتقيق  آلية  إنشاء  من  املتحدة  األمم 
املسؤولة. وأكرر هنا املطلبني الذين تقدم هبما زميلي الفرنسي، 

وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم.

مل أكن أعتزم تناول قضية سكريبل يف سالزبري، ولكن مبا 
أن زميلي الروسي قد فعل ذلك، فسأتناوهلا اليوم. لقد تساءل 
عن أوجه التشابه بني سالزبري وسورية. وأعتقد أنه من املهم أن 
أشري إىل اختالف احلالتني يف النواحي التالية. أوال، هناك حتقيق 
أي  يوجد  ال  مسعنا،  ما  حنو  وعلى  سالزبري.  يف  جيري  شامل 
حتقيق جيري يف سورية. وتسعى احلكومة الربيطانية يف سالزبري 
وعلى  واجبها.  حيتمه  الذي  النحو  على  شعبها،  محاية  إىل 
اليوم،  مسعنا  السورية، كما  احلكومة  تقوم  ذلك،  من  العكس 
بشن هجمات وتطلق غازات على شعبها. ويؤسفين أن أقول إن 
ما جيمع بني االثنني هو رفض روسيا حتمل املسؤوليات املنوطة 
باألعضاء اخلمسة الدائمني يف اجمللس عن منع استخدام أسلحة 
وحلفائها  وكالئها  الستخدام  املتهور  ودعمها  الشامل  الدمار 

هلذه األسلحة.

لسنا حنن من يريد استبعاد روسيا. فهي اليت تستبعد نفسها 
من خالل عدم االنضمام إىل األغلبية الساحقة يف اجمللس الذين 
يرغبون يف العثور على طريقة غري جدلية للمضي وقدما والتصدي 
وقد  سورية.  يف  املدنيني  ضد  الكيميائية  األسلحة  الستخدام 
ويفخر  املتحدة.  الواليات  أصدقاء  إىل  الروسي  السفري  أشار 
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بلدي حكومة وشعبا بأن يكون صديقا للواليات املتحدة. وحنن 
إجياد طريقة حلل مشكلة  يريد  اجمللس  نقف مع كل طرف يف 
لتقصي  مالئمة  بطريقة  بعثة  وتشكيل  الكيميائية،  األسلحة 
احلقائق، وإجراء حتقيق على النحو السليم كخطوة أوىل صوب 

إهناء هذا النزاع املروع.

ال يد وو هايأاو )الصني( )تكلم بالصينية(: تود الصني 
أن تتوجه بالشكر للمبعوث اخلاص دي ميستورا ونائب املمثلة 
السيد ماركرام، على إحاطتيهما  السامية لشؤون نزع السالح، 
اليت تزعم استخدام  بالتقارير  اإلعالميتني. وحتيط الصني علما 
والتسبب يف سقوط  أخرى يف سورية  مرة  الكيميائية  األسلحة 
بالنسبة  شديد  قلق  مبعث  األمر  وهذا  املدنيني.  من  ضحايا 

للصني.

إن موقف الصني بشأن األسلحة الكيميائية ثابت وواضح. 
فنحن نعارض بشدة استخدام األسلحة الكيميائية من جانب 
أي دولة أو منظمة أو شخص حتت أي ظرف من الظروف. 
الكيميائية،  لألسلحة  استخدام  أي  إزاء  التسامح  عدم  وجيب 
يف أي مكان ويف أي وقت. وتؤيد الصني إجراء حتقيق شامل 
وموضوعي ونزيه يف احلادثة املعنية حىت يتسىن التوصل إىل نتيجة 
التاريخ  اختبار  أمام  تصمد  أن  ميكن  مؤكدة  أدلة  إىل  تستند 
والوقائع حىت ميكن تقدمي اجلناة واألطراف املسؤولة إىل العدالة.

إن مسألة األسلحة الكيميائية يف سورية ترتبط ارتباطا وثيقا 
الدور  الصني  وتؤيد  سورية.  يف  للحالة  سياسية  تسوية  بإجياد 
الذي يضطلع به جملس األمن ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
األسلحة  مسألة  مع  للتعامل  الرئيسيتني  القناتني  بوصفهما 
الكيميائية السورية. وحيدونا األمل يف أن تتخذ األطراف املعنية 
املشاورات،  طريق  عن  حل  إىل  التوصل  أجل  من  بناء  هنجا 
والتثبت من احلقائق، ومنع أي استخدام لألسلحة الكيميائية، 
واحلفاظ على وحدة جملس األمن، والتعاون مع اجلهود اليت تبذهلا 

األطراف املعنية للمضي قدما بالعملية السياسية يف سورية.

معاناة  عن  وأسفر  الثامن  عامه  السوري  النزاع  دخل  لقد 
شديدة للشعب السوري. واحلل الوحيد للمسألة السورية يكمن 
يف التوصل إىل تسوية سياسية. جيب على اجملتمع الدويل أن يظل 
االحرتام  مع  ملسألة سورية  سياسية  تسوية  إىل  بالتوصل  ملتزما 

الكامل لسيادهتا واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية.

التهديد  أو  القوة  استخدام  تعارض  الصني  فتئت  ما 
باستخدامها يف العالقات الدولية. إننا ندعو دائما إىل االلتزام 
مبيثاق األمم املتحدة. وينبغي جلميع األطراف أن تكثف دعمها 
جلهود الوساطة اليت تبذهلا األمم املتحدة وأن ترغم األطراف يف 
سورية على التوصل إىل تسوية سياسية وفقا للمبدأ الذي ينص 
على أن تكون تلك التسوية بقيادة سورية وملكية سورية وعمال 

بالقرار 225٤ )2015(.

التسوية  يف  وعاجلة  هامة  مسألة  اإلرهاب  مكافحة  إن 
تعزيز  الدويل  اجملتمع  على  وجيب  السورية.  للمسألة  السياسية 
تنسيقه واحلفاظ على املعايري املوحدة ومكافحة مجيع اجلماعات 

اإلرهابية اليت حدد هويتها جملس األمن.

موقفها  الصني  بينت  األمن،  جمللس  األخرية  اجللسة  يف 
 .)S/PV.8224 )انظر  سكريبت  حبادث  يتعلق  فيما  املبدئي 
بصرامة  االمتثال  املعنية  لألطراف  ينبغي  أنه  الصني  وتعتقد 
اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، ومتاشيا مع 
األحكام ذات الصلة لالتفاقية، وإجراء حتقيقات شاملة وحمايدة 
حظر  منظمة  إطار  يف  املعنية  املسائل  ومعاجلة  وموضوعية، 
األسلحة الكيميائية. وتأمل الصني يف أن تعمل األطراف املعنية 
وفقا ملبادئ االحرتام واملساواة املتبادلة، واملشاركة يف املشاورات، 
والتعاون وجتنب التسييس والتدابري اليت قد تفاقم التوترات وحل 

خالفاهتا كما جيب عن طريق احلوار.

ال يد سكوغ )السويد( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر السيد 
دي ميستورا والسيد توماس ماركرام على إحاطتيهما اإلعالميتني 
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بعد ظهر اليوم. وأود أيضا أن أشكركم، سيدي الرئيس، على 
املوافقة على طلبنا بعقد جلسة طارئة.

سورية،  للعنف يف  العام  التصعيد  من  باألسى  نشعر  إننا 
كما وصفه اليوم السيد ستافان دي ميستورا، يف انتهاك واضح 
للقرارات املختلفة، مبا فيها القرار 2٤01 )2018(. ويف ذلك 
القاعة  يف  املمثلة  السورية  السلطات  أناشد  أن  أود  الصدد، 

واجلهات الضامنة يف أستانا الوفاء بقرارات جملس األمن.

لقد طلبنا عقد هذه اجللسة اليوم ألننا خالل عطلة هناية 
هجمات  بشن  مروعة  إدعاءات  أخرى  مرة  واجهنا  األسبوع 
باألسلحة الكيميائية يف سورية، هذه املرة يف دوما، خارج حدود 
دمشق. وهناك تقارير مثرية للقلق عن عدد كبري من اإلصابات 
واملعلومات  واألطفال.  النساء  فيهم  مبن  املدنيني،  صفوف  يف 
املروعة اليت عرضت أكثر من بغيضة. وحنن نشعر بالقلق جراء 
بشكل  إجراء حتقيقات  اآلن  للغاية. جيب  اخلطرية  االدعاءات 

فوري ومستقل وشامل.

وأود أن أكرر التأكيد على أن السويد تؤيد مجيع اجلهود 
الدولية الرامية إىل مكافحة استخدام وانتشار األسلحة الكيميائية 
من جانب دول أو جهات فاعلة من غري الدول يف أي مكان يف 
العامل. كما ندين إدانة قاطعة وبأشد العبارات استخدام األسلحة 
الكيميائية، مبا يف ذلك يف سورية. فهو انتهاك خطري للقانون 
استخدام  إن  الدوليني.  واألمن  للسلم  هتديدا  ويشكل  الدويّل 
األسلحة الكيميائية يف الصراعات املسلحة حمظور دائما ويرقى 
عن  املسؤولني  مجيع  حماسبة  وجيب  حرب.  جرمية  مستوى  إىل 
ارتكاب تلك األعمال. ال ميكننا أن نقبل باإلفالت من العقاب.

والتصدي الستخدام األسلحة الكيميائية يف سورية أصبح 
للتقارير  فاستجابتنا  لذلك  اجمللس.  ملصداقية  رئيسيا  اختبارا 
األخرية الواردة من دوما حامسة األمهية. وبالرغم من الصعاب، 
جيب علينا تنحية خالفاتنا جانبا والتكاتف. لقد حان الوقت 

لنظهر وحدتنا. ونرى أنه جيب تنفيذ التايل.

استخدام  استمرار  العبارات  بأشد  ندين  أن  جيب  أوال، 
األسلحة الكيميائية يف سورية.

ثانيا، جيب أن تكون أولويتنا الفورية إجراء حتقيقات بشأن 
التقارير املثرية للقلق الواردة من دوما. ويف ذلك السياق، نرحب 
بعثة  أن  الكيميائية  ملنظمة حظر األسلحة  العام  املدير  بإعالن 
الكامل هلا -  تقصي احلقائق اخلاصة بسورية - ونؤكد دعمنا 
ونعرب عن  املتاحة.  املصادر  من مجيع  املعلومات  بصدد مجع 
أملنا يف إيفاد بعثة تقصي احلقائق على وجه السرعة إىل سورية.

ثالثا، جيب على مجيع الدول، وكذلك أطراف النزاع، مبا يف 
ذلك السلطات السورية، التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي 
احلقائق. إن ما حنتاج إليه حتديدا هو الوصول اآلمن ودون عوائق 
إىل املوقع يف دوما، وكذلك أي معلومات وأدلة تراها بعثة تقصي 

احلقائق هامة إلجراء حتقيقها املستقل.

يف  جهودنا  مضاعفة  إىل  عاجل  بشكل  حنتاج  رابعا، 
اجمللس لالتفاق على آلية جديدة مستقلة وحمايدة معنية بتحديد 

املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية.

وختاما، إن تأكدت اإلدعاءات املتعلقة باستخدام األسلحة 
ارتكاب ذلك يف  املسؤولني عن  الكيميائية حقا وجرى حتديد 

هناية املطاف، ال بد من مساءلة اجلناة.

مع  بناءة  وبصورة  بنشاط  للعمل  استعداد  على  وحنن 
األعضاء اآلخرين بغية اختاذ اجمللس لالجراءات العاجلة. وحتقيقا 
هلذه الغاية، قمنا بتعميم بعض العناصر كإسهام يف مناقشاتنا. 
من  اخلروج  أجل  من  املشاورات  فورا يف  االخنراط  علينا  وجيب 
املتحدة.  املأزق احلايل، وحتمل مسؤوليتنا مبوجب ميثاق األمم 
إننا مدينون بذلك للعديد من ضحايا اجلرائم اليت ارتكبت يف 

هذا الصراع.

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )بولندا(  االوم كل  ال يد 
ونائب  ميستورا  السيد ستافان دي  اخلاص  املبعوث  أشكر  أن 
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املمثل السامي لشؤون نزع السالح السيد توماس ماركام على 
إحاطتيهما اإلعالميتني اهلامتني.

نشعر بالفزع من تواتر أنباء عن هجوم قاتل آخر يف الغوطة 
الشرقية وقع مساء يوم السبت. لقد لقى العشرات من األشخاص 
حتفهم نتيجة ألعمال العنف الوحشية ضد املدنيني يف دوما. 
واملعلومات املتاحة عن أعراض الضحايا تؤكد أهنا تتسق مع تلك 

النامجة عن استخدام عامل من العوامل الكيميائية.
وبولندا تدين ذلك اهلجوم الوحشي، وتتوقع أنه من املمكن 
ميكن  سياسية  أو  عسكرية  أهداف  توجد  ال  اجلناة.  حماسبة 
أن تربر إبادة الضعفاء من األبرياء، وال سيما الذين يلتمسون 
املساعدة يف املرافق الطبية. يبدو أن تلك اجلرمية البشعة جاءت 
كاستجابة ساخرة من املناقشات اليت عقدت يف اجمللس األسبوع 
املاضي، حينما خلدنا الذكرى السنوية األوىل للهجوم الذي وقع 

.)S/PV.8221 يف خان شيخون )انظر

وندعو اجلهات الفاعلة اليت تتمتع بتأثري يف احلالة يف سورية، 
اإلجراءات  مجيع  اختاذ  إىل  وإيران،  الروسي  االحتاد  سيما  ال 
الالزمة للحيلولة دون استمرار استخدام أسلحة الدمار الشامل 
والتوصل إىل وقف كامل ألعمال القتال يف مجيع أراض سورية. 
ونصر على أنه جيب على مجيع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماهتا 

مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

موظفو  وكذلك  عديدة  مرات  اجمللس  أعضاء  قال  وكما 
أنه  للغاية  املؤسف  من  األورويب،  االحتاد  وممثلو  املتحدة  األمم 
منظمة  بني  املشرتكة  التحقيق  آلية  جتديد  على  االعرتاض  مت 
حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة، مما أتاح للمسؤولني 
إننا  العقاب.  من  اإلفالت  الالحقة  الكيميائية  اهلجمات  عن 
نواجه اليوم نتائج ذلك اإلفالت من العقاب ونشهد املزيد من 

اهلجمات ضد املدنيني باستخدام املواد الكيميائية كأسلحة.

مناقشة  االخنراط يف  اجمللس على  وحنث مجيع شركائنا يف 
عن  للمساءلة  آلية  إنشاء  إعادة  أجل  من  نية  حبسن  جادة 

به  ندين  ما  أقل  هو  وهذا  سورية.  يف  الكيميائية  اهلجمات 
لضحايا الغوطة وخان شيخون واللطامنة والعديد من األماكن 

األخرى اليت استخدمت فيها األسلحة الكيميائية.

ال يد أليمو )إثيوبيا( )تكلم باإلنكليزية(: نود أن نشكر 
املبعوث اخلاص السيد دي ميستورا والسيد توماس ماركرام على 

إحاطتيهما اإلعالميتني.

إن التقارير املتعلقة باالستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية 
اليت شاهدناها  الفيديو والصور  السبت، ومقاطع  يف دوما يوم 
من خالل وسائل اإلعالم، تبعث يف الواقع على القلق الشديد. 
ومما يثري االنزعاج الشديد أيضا أن هذه التقارير عن استخدام 
األسلحة الكيميائية قد استمر يف األنشطة العسكرية اجلارية يف 
سورية. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، فإننا ندين بشدة أي استخدام 
لألسلحة الكيميائية من جانب أي طرف وحتت أي ظرف من 
الظروف. وال يوجد أي مربر على اإلطالق الستخدام األسلحة 
األفعال  ارتكاب هذه  املسؤولني عن  الكيميائية. وجيب حتديد 
أمهية  يكتسي  أمر  وهذا  للمساءلة.  وإخضاعهم  الالإنسانية 
الكيميائية يف سورية  األسلحة  أجل ضحايا  من  ليس  حامسة، 
فحسب، لكن أيضًا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني وعلى 

هيكل عدم االنتشار.

نيسان/أبريل،   8 املؤرخ  بيانه  يف  العام  األمني  قال  وكما 
أي  فإن  سابق،  وقت  اخلاص يف  املبعوث  به  استشهد  والذي 
استخدام لألسلحة الكيميائية، إذا ثبتت صحته، هو أمر بغيض 
ويتطلب إجراء حتقيق شامل. ويشمل ذلك احلاجة إىل إرساء 
التوصل  من  بعد  اجمللس  يتمكن  مل  أمر  وهو  املساءلة -  مبدأ 
إىل توافق يف اآلراء بشأنه. ويف الوقت نفسه، نعتقد أنه ينبغي 
لبعثه تقصي احلقائق أن تقوم بالتحقيق يف استخدام األسلحة 
سورية،  من  أخرى  أجزاء  ويف  دوما،  يف  عنه  املبلغ  الكيمائية 
وينبغي جلميع األطراف أن تتعاون تعاونا كامال يف هذا الصدد، 

وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة. 
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عنه  غىن  ال  أمر  املساءلة  أن  على  مجيعا  نتفق  ولئن كنا 
الكيميائية يف سورية  األسلحة  استخدام  ووقف  ردع  أجل  من 
وخارجها، فإنه ال توجد حاليا، كما سبق القول، أي آلية حتقيق 
مستقلة وحمايدة ومهنية ميكن أن حتدد هوية األفراد أو الكيانات 
تستخدم  اليت  الدول  غري  من  الفاعلة  اجلهات  أو  الدول  أو 
األسلحة الكيميائية يف البلد. ويف هذا الصدد، ينبغي للمجلس 
أن يستعيد وحدته وأن يشارك يف مناقشه إجيابية وبناءه ميكن أن 

تعاجل الثغرات املؤسسية القائمة. 

السالم  هلا  يتعرض  اليت  التهديدات  أن  مجيعا  نعلم  وحنن 
يوم.  بعد  يوما  تعقيدا  تزداد  حاليا  ونواجهها  الدوليني  واألمن 
وأن  حقيقيا،  خطرا  يشكل  النووية  األسلحة  انتشار  أن  ونرى 
جيري  الكيميائية  األسلحة  باستخدام  املتعلقة  الدولية  املعايري 
فيما  الثقة  الباردة، مل تكن  أيضا. ومنذ هناية احلرب  تقويضها 
بني الدول الكربى متدنية مثلما هي اآلن، وهو أمر ترتتب عنه 
تداعيات هائلة ليس بالنسبة للسلم واألمن العامليني فحسب، 
جمال  يف  وضعناها  اليت  التحولية  للخطة  بالنسبة  أيضا  لكن 
التنمية. وال ميكننا التفكري يف إحراز أي تقدم ملموس حنو حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة دون هتيئة البيئة األمنية العاملية الالزمة. 
ويف الوقت الراهن، ال ميكننا حقا أن نقول إن هناك بيئة مواتية 

إلحراز أي تقدم يف ذلك الصدد. 

وتقع علي عاتق جملس األمن املسؤولية الرئيسية عن تعزيز 
فإنه مل يتمكن من  الدوليني. ولألسف،  السلم واألمن  وصون 
والناشئة  اجلديدة  والتحديات  للتهديدات  بفعالية  التصدي 
غياب  أن  الواضح  ومن  اليوم.  نواجهها  اليت  واألمن  للسالم 
الوحدة والتماسك بني األعضاء يقوض مصداقية اجمللس. ورمبا 
السبل  عن  نبحث  أن  املنتخبون،  األعضاء  حنن  علينا،  يتعني 
والوسائل اليت هلا أثر أكرب، وذلك بغية اإلسهام يف زيادة فعالية 
اجمللس. وبدون حوار فيما بني الدول الكربى لبناء الثقة والتفاهم 
الالزمني، سيكون من الشاق جدا التصدي ألكثر التحديات 

األمنية صعوبة وتعقيدا اليت شهدناها على اإلطالق، مبا يف ذلك 
احلالة يف سورية. 

ويف الواقع، سوف تزداد األمور سوءاً ما مل يتم اختاذ إجراء. 
وال ميكننا أن ندفن رؤوسنا يف الرمال. فاألخطار واضحة جدا. 
وهلذا السبب ينبغي اغتنام كل فرصه ممكنة. وهلذا السبب أيضا 
عقدها  املزمع  باالجتماعات  املتعلقة  األخبار  أن  نعترب  فإننا 
أن  يف  نأمل  أن  إال  يسعنا  وال  مشجعة.  القمة  مستوى  على 
تساعد هذه االجتماعات على نزع فتيل التوترات وأن تسمح 
بإجراء مناقشات جادة هبدف التوصل إىل هنج مشرتك ملواجهة 
هذه  عقد  يف  أسرعنا  وكلما  الراهنة.  والتحديات  التهديدات 
املناقشات، كان ذلك أفضل للحفاظ على السالم واالستقرار 
العامليني، اللذين أصبحا، يف الوقت الذي نتكلم فيه هنا، مصدر 
قلق بالغ. ويف الواقع، فإنين جسامة اخلطر احملتمل الذي نواجهه 

أكرب مما قلت.

ال يد وانوه - بووشوي )كوت ديفوار( )تكلم بالفرنسية(: 
يشكر الوفد اإليفواري السيد دي ميستورا والسيد ماركرام على 
إحاطتيهما اإلعالميتني بشأن التطورات األخرية يف سورية، بعد 
استئناف القتال يف دوما والغوطة الشرقية وقصف مدينة دمشق، 
يف أعقاب اهلدوء النسيب يف األسابيع األخرية. ويود وفد بلدي 

أن يركز بيانه على ثالث نقاط رئيسية. 

أوال، حنن ال نزال نشعر بالقلق العميق إزاء التقارير مؤخرا 
املدنيني  السكان  ضد  الكيميائية  باألسلحة  هجمات  عن 
من  العديد  سقوط  عن  أسفرت  بأهنا  أفادت  حيث  األبرياء، 
الضحايا الذين بدت عليهم أعراض التعرض لعوامل الكيميائية. 
وإذ تؤكد كوت ديفوار من جديد رفضها القاطع ألي استخدام 
أو اللجوء إىل استخدام األسلحة الكيميائية، سواء يف أوقات 
األعمال،  هذه  بشدة  تدين  فإهنا  احلرب،  وقت  يف  أو  السلم 
وتدعو إىل إخضاع هذه األحداث لتحقيق دقيق، مبسامهة مجيع 

أصحاب املصلحة. 
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الكيميائية  األسلحة  باستخدام  املتكررة  االدعاءات  وإزاء 
الوفد  فإن  السوري،  النزاع  يف  املتحاربة  األطراف  جانب  من 
اإليفواري يؤكد أن من املهم أكثر من أي وقت مضى أن يبعث 
اجملتمع الدويل برسالة قوية ليظهر تصميمه، مبا يتجاوز اإلدانات 
املبدئية املعتادة، على وضع حد هنائي هلذا الدوامة الشيطانية. 

القواعد  أبسط  ينتهك  الكيميائية  األسلحة  استخدام  إن 
اجلماعي.  ألمننا  هتديدات  ويشكل  الدويل  للقانون  األساسية 
من  اإلفالت  مكافحة  يف  االخنراط  علينا  جيب  السبب  وهلذا 
على  واحملافظة  الكيميائية،  األسلحة  استخدام  على  العقاب 
مبثل  الذي  الكيميائية،  األسلحة  انتشار  لعدم  الدويل  النظام 

إحدى الركائز األساسية ألمننا املشرتك.

الدويل  اجملتمع  قيام  إىل  باحلاجة  فتتعلق  الثانية  نقطيت  أما 
الذين  إفالتاألشخاص  ومكافحة  للمساءلة  آلية  بوضع 
أجل وضع  من  العقاب،  من  الكيميائية  األسلحة  يستخدمون 
فإن  الصدد،  هذا  ويف  األسلحة.  هذه  استخدام  للتكرار  حد 
إنشاء  أجل  من  للعمل  استعداده  عن  يعرب  اإليفواري  الوفد 
هذه اآللية، ويدعو اجمللس إىل استعادة الوحدة اليت كان يتمتع 
هبا عندما أنشأ آلية التحقيق املشرتكة، اليت ال ميكن، لألسف، 

جتديد واليتها بالرغم من جهودنا املشرتكة.

تنفيذ  يتم  أنه مل  ثالثا، تالحظ كوت ديفوار مع األسف 
عملنا  إطار  ميثل  يزال  ال  الذي   ،)2018(  2٤01 القرار 
املشرتك، وأن احلالة اإلنسانية يف سورية تزداد تدهورا. ويف ضوء 
معاناة السكان املدنيني احملاصرين يف القتال، فإن احلاجة امللحة 
أي وقت  أكثر من  قائمًة  تزال  العدائية ال  األعمال  إىل وقف 
مضى. ويف مواجهة احلالة املتدهورة، يود بلدي مرة أخرى أن 
يدعو مجيع أطراف النزاع إىل وقف األعمال القتالية فورا، واحرتام 
القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك إتاحة وصول املساعدات 
وفقا  للخطر،  املعرضني  األشخاص  إىل  عوائق  دون  اإلنسانية 

للقرار 2٤01 )2018(.

ويف اخلتام، تكرر كوت ديفوار التأكيد على اقتناعها بأن 
ميكن  وال  عسكريًا.  يكون  أن  ميكن  ال  سورية  األزمة يف  حل 
وضع حد هنائي هلذا النزاع إال من خالل عملية سياسية شاملة. 
وجيب أن يكون هذا احلل السياسي متوافقا مع القرار 225٤ 
أن  بلدي  ويرى  مفاوضات جنيف.  لنتائج  )2015( وجمسدا 
دائم  إىل حل  للتوصل  املناسب  اإلطار  تظل  جنيف  حمادثات 

للنزاع السوري.

باإلسبانية(:  )تكلم  االستوائية(  )غينيا  مبا  ندونغ  ال يد 
ماركرام  توماس  والسيد  ميستورا  دي  ستافان  السيد  أشكر 

وفريقيهما على إحاطتيهما اإلعالميتني الشاملتني.

للجمهورية  امتناهنا  عن  االستوائية  غينيا  مجهورية  تعرب 
عقد  إىل  دعوا  الذين  اجمللس  يف  اآلخرين  ولألعضاء  الفرنسية 
جلسة بعد ظهر هذا اليوم. كما نشكر رئيس جملس األمن على 
قرار عقد جلسة بعد ظهر اليوم يف إطار بند جدول األعمال 
“األخطار اليت هتدد السلم واألمن الدوليني: احلالة يف الشرق 
يف  األخرية  األحداث  ألن  مناسب  موضوع  وهذا  األوسط”. 
يف  ليس  واألمن،  للسالم  حقيقًيا  هتديًدا  متثل  األوسط  الشرق 
فمن  أيًضا.  الدويل  املستوى  على  بل  وحسب  املنطقة  تلك 
االحتجاجات يف قطاع غزة، وما خلفته من خسائر يف األرواح، 
إىل اهلجمات الصاروخية على سورية، فضال عن اهلجوم املروع 
السورية، كلها حاالت  دوما  مدينة  على  الكيميائية  باألسلحة 

تثري القلق العميق لدى مجهورية غينيا االستوائية. 

لقد استيقظنا يف عطلة هناية األسبوع املاضي على أخبار 
زادت من قتامة ودموية حلقات الصراع السوري. ووفقًا لتقارير 
ُنشرت يف وسائل اإلعالم الدولية، لقي أكثر من ٤0 شخصًا، 
معظمهم من النساء والفتيات، حتفهم يف مدينة دوما السورية 
يف الغوطة الشرقية يف ٧ نيسان/أبريل جراء االختناق الناجم عن 

استنشاقهم غازا ساما.
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نائب  نيسان/أبريل من  القاعة يف ٤  وكما مسعنا يف هذه 
املمثلة السامية لشؤون نزع السالح، السيد توماس ماركرام )انظر 
S/PV.8221(، فإن استنتاجات وتوصيات بعثة تقصي احلقائق 

العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  حظر  ملنظمة  التابعة 
السورية ليست ملزمة وال حتدد مسؤوليات يف حالة وجود أدلة 
على استخدام مواد كيميائية حمظورة مبوجب املعاهدات الدولية 
ذات الصلة. ويف ضوء هذه احلقيقة، نغتنم هذه الفرصة لنذّكر 
بضرورة التزام مجيع األطراف باختاذ اخلطوات األساسية يف اجتاه 
إىل  احلاجة  ونؤكد   ،)201٣(  2118 للقرار  الكامل  التنفيذ 
إنشاء آلية حتقيق مستقلة تابعة لألمم املتحدة تركز يف مهامها 
وقوع  ومنع  املسئولني  وحتديد  العقاب  من  اإلفالت  منع  على 

هجمات مستقبال قدر استطاعتها.

ومن وجهة نظر مجهورية غينيا االستوائية، ينبغي أال يظل 
أي استخدام لألسلحة الكيميائية دون حتقيق أو دون عقاب. 
الواردة من سورية،  للقلق  املثرية  املعلومات  ونتيجة لذلك، فإن 
ضد  الكيميائية  األسلحة  باستخدام  املتعلقة  تلك  وخاصة 
املدنيني، سواء يف حالة دوما، اليت نناقشها اليوم، أو يف أحداث 
مماثلة يف املاضي، جيب أن حتقق فيها هيئات دولية بشكل شامل 
ونزينه وموضوعي ومستقل، وفقًا ملعايري منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية. وجيب اإلعالن عن نتائج هذه التحقيقات، وجيب 

حماسبة املسؤولني على جرائمهم أمام قضاء ال يعرف الصفح.

ضد  سيما  ال  الكيميائية،  املواد  استخدام  استمرار  إن 
غينيا  حلكومة  بالنسبة  بالغ  قلق  مصدر  يشكل  املدنيني، 
االستوائية. وأثناء املناقشة العامة للدورة الثانية والسبعني للجمعية 
رئيس  مباسوغو،  نغوميا  أوبيانغ  السيد  فخامة  أدان  العامة، 
األسلحة  استخدام  العبارات  بأشد  االستوائية،  غينيا  مجهورية 
املسلحة  النزاعات  يف  وتوزيعها  وحيازهتا  وتصنيعها  الكيميائية 
)انظر A/72/PV.13(. وجيدر التذكري بأنه ال ينبغي اعتبار أي 
أيضًا  جيسد  الذي  االلتزام،  ذلك  من  معفيًا  اجمللس  يف  عضو 

الفصل األول من ميثاق األمم املتحدة، الذي يكرس عزم الدول 
األعضاء على بناء عامل يسوده السالم وضمان الرفاه للبشرية.

يتعلق  فيما  جيد جملس األمن نفسه اآلن يف مفرتق طرق 
خبياراته. وميكنه إما تعزيز وجود القوات الدولية هبدف التدخل 
العسكري يف املستقبل، كما اقرتحت بعض القوى العسكرية، أو 
ميكننا متابعة املفاوضات الدولية، سواء يف جنيف أو أستانا أو 
سوتشي أو أنقرة. ومع ذلك، ال يزال التاريخ يعلمنا أن التدخل 
العسكري ال حيل النزاعات أبدا؛ وبدال من ذلك، فإنه يؤدي إىل 

تفاقمها وترسيخها ونشر اليأس اخلراب يف أعقاهبا.

للصراع  الوحيد  احلل  أن  االستوائية  غينيا  مجهورية  وترى 
السوري يكمن يف الكلمات اليت قاهلا البابا فرنسيس أمس يف 
قداس األحد التقليدي يف ساحة القديس بطرس يف الفاتيكان:

سيئة.  وحرب  جيدة  حرب  امسه  شيء  يوجد  “ال 
هذه  استخدام  يربر  أن  ميكن  شيء،  ال  بل  شيء،  ال 
القضاء على أشخاص وسكان عزل  األدوات من أجل 
... خيتار القادة العسكريون والسياسيون مساراً آخر هو 
أن  ميكن  الذي  الوحيد  الطريق  وهو  املفاوضات،  طريق 

جيلب السالم وليس املوت والدمار”.

يف اخلتام، نعيد التأكيد على النداء الذي وجهته مجهورية 
النفوذ يف  ذات  الفاعلة  البلدان واألطراف  إىل  االستوائية  غينيا 
سورية، وكذلك يف إسرائيل وفلسطني، لالستفادة من هذا النفوذ 
من أجل إجبار مجيع أطراف تلك الصراعات على التخفيف من 
معاناة شعوهبا واجللوس للتفاوض لوضع حد هلذا التهديد املزمن 

للسلم واألمن الدوليني، املستمر يف الشرق األوسط.

باإلنكليزية(:  )تكلم  )كازاخستان(  عمروف  ال يد 
املمثلة  ونائب  ميستورا  دي  ستافان  اخلاص  املبعوث  نشكر 
السامية لشؤون نزع السالح، توماس ماركرام، على إحاطتيهما 
اإلعالميتني. ونعرب عن امتناننا ألعضاء اجمللس على عقد هذه 
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اجللسة الطارئة، اليت نأمل أن تفضي إىل إجراء حتقيق موضوعي 
ومناسب من حيث التوقيت يف احلادثة اليت وقعت يف دوما.

نعتقد اعتقادا راسخا أن جملس األمن ال يزال ميثل اهليئة 
الرئيسية الوحيدة املخولة مكافحة التهديدات اليت تطال السلم 
توترا.  اجمللس  داخل  الوضع  يزداد  الدوليني. ولألسف،  واألمن 
ومن أجل التوصل إىل حل مناسب هلذه املسائل احلامسة، من 
متوازنة  وبطريقة  بشكل مجاعي  اجمللس  يتحرك  أن  للغاية  املهم 
من  أكرب  قدرا  نظهر  أن  الغاية، جيب  هذه  ولتحقيق  وعملية. 
من  الوطنية  مصاحلنا  نتجاوز  وأن  التفاوض،  يف  والرغبة  املرونة 
أجل حتقيق السالم واالستقرار. وأي خالف ينطوي على حتيزات 
واهتامات متبادلة ويفتقر إىل نتائج حامسة وأدلة ال ميكن دحضها 
لن يكون له سوى أثر مدمر ولن يؤدي إىل حتقيق النتائج اليت 

يتوقعها اجملتمع الدويل منا.

وفيما يتعلق باهلجمات الكيميائية يف سورية، فإننا يف حداد 
مع أسر القتلى ونعرب عن تضامننا معهم يف وجه هذه الفظائع 
اليت يصبح فيها املدنيون األبرياء ضحايا للمواجهة احملتدمة بني 
ثابتا  موقفا  دائما  اختذت كازاخستان  وقد  املتنازعة.  األطراف 
لألسلحة  استخدام  ألي  القاطعة  اإلدانة  على  يقوم  وحازما، 

الكيميائية بوصفه أشنع عمل وجرمية حرب غري مقبولة.

وفيما يتعلق باحلالة يف دوما، فإننا ندعو إىل إجراء حتقيق يف 
هذه احلادثة املزعومة وتوضيح مجيع املالبسات بأسرع ما ميكن. 
وتقع على عاتق اجمللس مسؤولية كبرية عن العمل على أساس 
حقائق ميكن التحقق منها، ليس أمام اجملتمع الدويل فحسب، 
وإمنا أمام أنفسنا أيضا. وعالوة على ذلك، فإن التاريخ نفسه 
إىل  حنتاج  ولذلك،  قراراتنا.  على  احلكم  النهاية  يف  سيكون 
أن  نود  الصدد،  هذا  ويف  احلادثة.  تفاصيل  مجيع  من  التحقق 

نوجه االنتباه إىل اجلوانب التالية.

أواًل، هل هناك أي مصادر موثوقة أخرى، باإلضافة إىل 
ادعاءات ذوي اخلوذ البيض، ومن يستطيع التحقق من صحة 

عدد  أن  البعض  ويزعم  املصادر؟  تلك  وشهادات  التقييمات 
الضحايا يبلغ ٧0، بينما يفيد آخرون بسقوط أكثر من 150 
ضحية ويعتقد آخرون أن عدد الضحايا 25 فقط. وال ميكن 
حتمل وقوع ولو حىت ضحية واحدة. ولكن االحتاد الروسي أنكر 
اهلجوم اليوم متاما. وهناك العديد من االدعاءات واالفرتاضات 

بشأن ذات احلقائق املتعلقة باستخدام مادة كيميائية سامة.

ثانيا، نرى أمهية أن نأخذ يف االعتبار حقيقة أن احلكومة 
من  نتحقق  أن  وتكرارا  مرارا  منا  وطلبت  أبلغتنا  قد  السورية 
تقاريرها بأن عددا من اجلماعات اإلرهابية يف معسكر املعارضة 
تقوم مبحاوالت لنقل األسلحة الكيميائية وحتضر لشن هجمات 
الواجب  االهتمام  إيالء  يتم  الواقع، مل  الشرقية. يف  الغوطة  يف 
هلذه املزاعم ومل ُتتح لنا الفرصة للتحقق من كل الوقائع. إننا ال 
النزاع، بل نطالب بإجراء حتقيق  ندافع عن أي طرف يف هذا 

كامل وموضوعي ميكننا من خالله اختاذ قرار مدروس.

مرة  مستقل.  حتقيق  إجراء  احلتمي  من  أن  نعتقد  ثالثا، 
أخرى نذكر باحلاجة امللحة إىل آلية حتقيق، يعتمد إنشاؤها على 
األعضاء الدائمني يف اجمللس. وجيب عليهم بذل كل جهد ممكن 
من أجل التوصل إىل أرضية مشرتكة بشأن املسألة. فنحن حباجة 
ماسة إىل معلومات موضوعية وقابلة للتحقق، عالوة على إجراء 
حتقيق فوري ومستقل وشفاف وغري متحيز قبل أن يتم اختاذ أي 

قرار أو إجراء من جانب واحد أو غري ذلك. 

منظمة  بعثة  إرسال  إىل  الداعي  االقرتاح  تاما  تأييدا  نؤيد 
حظر األسلحة الكيميائية لتقصي احلقائق يف أقرب وقت ممكن. 
بإجراء  جدا  مهتم  السوري  الشعب  أن  من  يقني  على  وحنن 
حتقيق موضوعي. ولذلك، ينبغي لدمشق واألطراف املتنازعة أن 
األسلحة  منظمة حظر  ملفتشي  تكفل  وأن  املساعدة  توفر كل 
جلمع  احلوادث  ملواقع  سريعة  لزيارة  اآلمن  الوصول  الكيميائية 

احلقائق يف امليدان.



S/PV.8225

1809953 26/34

09/04/2018األوداا الأل و دل ال لد واألمن الدوليين

أخريا، ندعو مرة أخرى إىل صون وتعزيز وحدة اجمللس من 
أجل التوصل إىل قرارات مبنية على توافق اآلراء للحفاظ على 

السالم واالستقرار يف العامل. 

أتقدم  أن  أود  البداية  يف  )الكويت(:  العأيبل  ال يد 
لرئاستكم بالشكر اجلزيل، السيد الرئيس، على سرعة االستجابة 
الدول  الكويت من بني  اليت كانت  لطلب عقد هذه اجللسة، 

اليت دعت إىل عقدها. 

كما أتقدم بالشكر ملقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني اليوم، 
العام إىل  املبعوث اخلاص لألمني  السيد ستافان دي ميستورا، 
سورية، والسيد توماس ماركرام، نائب املمثل السامي لشؤون نزع 

السالح. 

يف  العريب  املقعد  الكويت  دولة  تشغل  العام،  بداية  منذ 
جملس األمن. ومن ضمن أهم أولوياهتا اليت أعلنت عنها، قبل 
العربية ومساندهتا ونقل مهومها  القضايا  الدفاع عن  عضويتها، 
نشعر  وحنن  هلا.  سلمية  حلول  إجياد  باجتاه  والدفع  ومشاغلها 
باألمل واألسى بأننا مل نستطع حتقيق تقدم حقيقي وجوهري بشأن 
أي من القضايا العربية اليت ينشغل هبا جملس األمن، وال سيما 
األزمة السورية، اليت تشهد، لألسف، مزيدا من التدهور. كما 
القضايا ال  يتخذها جملس األمن بشأن هذه  اليت  القرارات  أن 
ترى طريقها إىل التنفيذ. ويظل اجمللس، اجلهة املسؤولة عن صون 
السلم واألمن الدوليني، عاجزا عن االضطالع مبسؤولياته وغري 
موحد بل يظل منقسما يف مواجهة هذه املخاطر والتهديدات. 

وبالتايل تستمر هذه األزمات ومعاناة شعوب بلدان املنطقة.

إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات اهلجمات البشعة 
السكنية  املناطق  اليت تعرضت هلا  املتفجرة  بالصواريخ والرباميل 
الذي  اهلجوم األخري  الشرقية، مبا يف ذلك  الغوطة  احملاصرة يف 
ُشن على مدينة دوما، يوم السبت املوافق ٧ نيسان/أبريل. قبل 
مخسة أيام، شهدنا الذكرى السنوية األوىل حلادثة خان شيخون 
أسلحة كيميائية،  فيها  استخدمت  اليت   ،)S/PV.8221 )انظر 

وفقا ملا أكدته آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية واألمم املتحدة وحددت اجلهة اليت استخدمتها. 

وشهدنا قبل يومني، قتل وجرح العشرات من املدنيني، من 
دوما.  على  جوية  وهجمات  قصف  ونساء، يف  أطفال  بينهم 
ارتكبت  احلالتني  ويف  عديدة.  اختناق  حاالت  سجلت  وقد 
جرائم أكدت العديد من التقارير الدولية بأهنا ترقى إىل مستوى 
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، وهذا يعيدنا مرة أخرى إىل 
الطلب الرئيسي الذي يتفق عليه اجلميع يف هذه القاعة، وهو 
ضرورة إنشاء آلية جديدة لتحديد ما إذا مت استخدام األسلحة 
حماسبة  مث  ومن  استخدمتها  اليت  اجلهة  وحتديد  الكيميائية، 
مرتكيب تلك اجلرائم يف سورية آلية تضمن إجراء حتقيقات نزيهة 
وشفافة، وبكل حياد ومهنية يف كل اهلجمات باملواد الكيميائية 
اليت ارتكبت يف سورية، للحفاظ على مبدأ عدم اإلفالت من 
العقاب، العقاب الذي مل يطل مرتكيب اجلرائم باستخدام املواد 
آب/ منذ  وحتديدا  تقريبا،  أعوام  خلمسة  سورية  يف  الكيميائية 

أغسطس 201٣، عندما شهدنا أول جرمية باستخدام األسلحة 
الكيميائية يف الغوطة الشرقية أيضا.

ال نريد أن تكون هناك ذكرى سنوية أوىل حلادثة دوما من 
دون أن يكون هناك طرف مدان يف هذه اجلرمية. حنن نريد أن 
حتدد  آلية  نريد  اجمللس،  هذا  ينشئها  حماسبة  آلية  هناك  تكون 
مناطق سورية،  الكيميائية يف كل  اجلرائم  املسؤول عن  الطرف 
الطرف، سواء كان  على أن يقوم جملس األمن مبحاسبة ذلك 
وأحكام  لنصوص  وفقا  أفراد،  أو  أو جمموعة  أو كيانا  حكومة 
يتحمل  أن  األمن  جملس  وعلى   .)201٣(  2118 القرار 
مسؤولياته عن صون السلم واألمن الدوليني. فما جيري يف سورية 
من استمرار يف استخدام األسلحة الكيميائية ميثل هتديدا حقيقيا 
ملنظومة عدم االنتشار. كما أن استمرار اهلجمات ضد املدنيني 
يف املرافق الطبية واملناطق املأهولة بالسكان، سواء خالل الغارات 
انتهاكات  مجيعها  تشكل  املدفعية،  اهلجمات  عرب  أو  اجلوية 
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فاضحة إلرادة اجملتمع الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة، 
إطالق  بوقف  طالب  الذي  القرار 2٤01 )2018(،  خاصة 

النار من دون أي تأخري ملدة ٣0 يوما على األقل.

قاطعة  )201٣( كانت   2118 القرار  أحكام  أن  كما 
استخدام  عن  املسؤولني  حماسبة  بضرورة  يتعلق  فيما  وحامسة 
صرحيا  انتهاكا  ذلك  بوصف  سورية،  يف  الكيميائية  األسلحة 
اإلنسان.  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل  للقانون 
القرار.  ذلك  ميثل خرقا واضحا ألحكام  اآلن  ما جيري  ولكن 
وال ميكننا، حنن أعضاء هذا اجمللس، القبول بالوضع احلايل، وهو 
الذي  األمر  الكيميائية يف سورية،  استخدام األسلحة  استمرار 
يعين خذالنا جديدا للشعب السوري، الذي مل نستطع وضع 
حد ملعاناته من استخدام هذه األسلحة ضده يف مناطق خمتلفة 

من سورية.

هناك مسؤولية مجاعية تقع على عاتق هذا اجمللس إزاء ما 
يعانيه الشعب السوري، الذي سئم من مشاهدة جلسات جملس 
األمن من دون أن يرى نتيجة ملموسة على األرض. لقد استطاع 
هذا اجمللس يف مراحل عدة من هذا الصراع الدامي أن يصل إىل 
موقف موحد للمضي قدما حنو إهناء هذه األزمة. علينا جتاوز 
آلية حماسبة جديدة يف سورية،  إىل  لنصل  السياسية  اخلالفات 
تتسم باملهنية واملصداقية واحلياد. ونرى أن تلك العناصر متوفرة 
يف مشروع القرار األمريكي حمل النقاش ما بني أعضاء اجمللس، 
الذي تضمن حتديثات بشأن حادثة دوما. وحنض مجيع الدول 
األعضاء على البناء عليه باعتباره أساسا جيدا ألي مفاوضات 

حول هذه اآللية املستقبلية.

لقد كنا وما زلنا نتطلع إىل احلل السياسي، باعتباره احلل 
الوحيد القادر على إهناء هذه األزمة بكل أبعادها. إن خارطة 
بيان جنيف  السياسي واضحة ومتفق عليها على أساس  احلل 
 225٤ والقرار  املرفق(   ،S/2012/522(  ،2012 لعام  األول 
سورية،  وسيادة  واستقالل  وحدة  على  حيافظ  مبا   ،)2015(

وحيقق تطلعات وطموحات الشعب السوري املشروعة حنو حياة 
كرمية.

املتعددة  بوليفيا  )دولة  ووالان  إنأشاوسأل  ال يد 
دي  ستافان  السيد  نشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  القوميات( 
والسيد  سورية،  إىل  العام  لألمني  اخلاص  املبعوث  ميستورا، 
توماس ماركرام، نائب املمثل السامي لشؤون نزع السالح، على 

إحاطتيهما اإلعالميتني.

باستخدام  تفيد  اليت  التقارير  إزاء  عميق  بقلق  نشعر  إننا 
أسلحة كيميائية يف مدينة دوما. وتكرر بوليفيا إدانتها الستخدام 
املواد الكيميائية كأسلحة، وتعتربه عمال إجراميا غري مربر. وال 
النظر  بصرف  الستخدامها،  مربر  أي  هناك  يكون  أن  ميكن 
عن الظروف اليت تستخدم فيها أو اجلهة اليت تستخدمها، إذ 
أهنا تظل تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدويل وهتديدا خطريا 

للسلم واألمن الدوليني. 

لتقصي  الكيميائية  األسلحة  منظمة حظر  بعثة  أن  نعتقد 
من  عنه  أبلغ  مما  تتحقق  أن  جيب  لواليتها،  وفقا  احلقائق، 
استخدام لألسلحة الكيميائية، بأكثر الُسبل موضوعية ومنهجية 
وتقنية. وإن حتقق استخدامها، جيب إجراء حتقيق حياله بطريقة 
مرتكيب  هوية  حتديد  إمكانية  ضمان  أجل  من  وشفافة  فعالة 
اإلفالت  ملنع  املختصة  اهليئات  أمام  وحماكمتهم  األفعال  هذه 
من العقاب. لذلك، حنن حباجة إىل كيان مستقل ونزيه ومتثيلي 
ويكمن  وقاطعة.  مصداقية  وذات  شاملة  حتقيقات  إلجراء 
أو  تسييس  عدم  ضمان  يف  يواجهنا  الذي  الرئيسي  التحدي 

استغالل جملس األمن ألغراضنا اخلاصة. 

 )2018(  2٤01 للقرار  الكامل  التنفيذ  إعاقة  ويؤسفنا 
حىت اآلن، وندعو مجيع األطراف املعنية إىل بذل كل جهد ممكن 
لتنفيذه بشكل فعال يف كل األراضي السورية. وحنن نرفض رفضا 
قاطعا القصف املستمر واهلجمات العشوائية، وخاصة تلك اليت 
تستهدف البنية التحتية املدنية، مثل املرافق الصحية، ونشجب 
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األعمال  فهذه  السكنية.  املناطق  يف  العسكرية  األنشطة  مجيع 
النزوح واإلصابات والزيادة  املزيد من حاالت  ال تسبب سوى 
القانون  احرتام  إىل  األطراف  مجيع  وندعو  الوفيات.  عدد  يف 
الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك  الدويل والقانون  اإلنساين 
مجيع  وإىل  سوريا  أحناء  مجيع  يف  اإلنساين  بالوصول  السماح 
األشخاص احملتاجني، وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة. 

وحنن نؤكد جمدداً أنه ما من حل عسكري للنزاع السوري، 
وأن اخليار الوحيد هو عملية سياسية جامعة تفاوضية ومنسقة، 
يقودها الشعب السوري من أجل الشعب السوري، مما يسمح 
املنطقة، من دون ضغوط خارجية،  بتحقيق سالم مستدام يف 
فإننا  وباملثل،  القرار 225٤ )2015(.  الوارد يف  النحو  على 

نرفض أي حماولة للتجزئة أو الطائفية يف سوريا.

وتود بوليفيا أن نوضح مرة أخرى رفضها القاطع الستخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها. كما نرفض اإلجراءات األحادية، 
املتحدة،  األمم  ميثاق  مبادئ  مع  وتتعارض  قانونية  غري  فهي 
وتنتهك السيادة والسالمة اإلقليمية للجمهورية العربية السورية، 

وتقوض أي جهد للتوصل إىل حل سياسي.

مدينة  يف  وقعت  اليت  باألحداث  يتعلق  وفيما  أخريا، 
سالزبريي، نؤكد جمددا على ضرورة إجراء حتقيق مستقل وشفاف 
الدويل،  للقانون  احلالية  والنظم  للقواعد  وفقا  مسيس،  وغري 
األسلحة  حظر  منظمة  حددته  الذي  النحو  على  سيما  وال 
الكيميائية. ونرى أن التعاون بني األطراف املعنية أساسي إلحراز 
تقدم من خالل القنوات الدبلوماسية املناسبة حلل هذه املسألة 

وتعزيز نظام عدم االنتشار. 

بصفيت  ببيان  اآلن  سأديل  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الوطنية. 

نشكر السيد ستافان دي ميستورا والسيد توماس ماركرام 
العميق  قلقها  عن  بريو  وتعرب  اإلعالميتني.  إحاطتيهما  على 

إزاء التقارير اجلديدة املتعلقة باستخدام األسلحة الكيميائية ضد 
بلدة دوما. ويف هذا  ر، يف  الُقصَّ فيهم  املدنيني يف سوريا، مبن 
امللحة إلجراء حتقيق شامل. وتدين  احلاجة  الصدد، نشري إىل 
الكيميائية جبميع أشكاله وأينما يقع.  بريو استخدام األسلحة 
واألمن  السلم  صون  ويهدد  بشعة،  جرمية  يشكل  بأنه  وُنذكر 
الدوليني، وينتهك نظام عدم االنتشار والقانون الدويل اإلنساين. 

ونرى أنه يف األجل القصري، فإن احلكومة السورية ومجيع 
أرض  على  تأثري  هلا  اليت  البلدان  ذلك  يف  مبا  النزاع،  أطراف 
الواقع، ملزمة بالتقيد بوقف إطالق النار ألغراض إنسانية الذي 
إليه اجمللس يف قراره 2٤01 )2018( وتنفيذه، والتعاون  دعا 
لتقصي احلقائق يف  الكيميائية  بعثة منظمة حظر األسلحة  مع 
الغاية، نؤكد مرة أخرى على  السورية. وهلذه  العربية  اجلمهورية 
أن  وينبغي  وحمايدة.  مستقلة  مساءلة  آلية  وجود  إىل  احلاجة 
تفضي التحقيقات إىل مقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم. وال 

ميكن ألعضاء اجمللس السماح باإلفالت من العقاب. 
السوري  للنزاع  استجابة  أي  أن  أيضًا  نتذكر  أن  وعلينا 
والفظائع التمرتكبة خالله جيب أن تتم وفقا مليثاق األمم املتحدة. 
وبريو ترفض أي استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها بشكل 
إزاء  العميق  قلقنا  الدويل. ونكرر اإلعراب عن  للقانون  خمالف 
العواقب الوخيمة اليت قد ترتتب على اهلمجية املستمرة يف النزاع 
السوري على االستقرار يف منطقة الشرق األوسط وعلى نظام 

دويل يستند إىل املعايري الدنيا لإلنسانية والتعايش. 
أعضاء  بدعوة  بياين  أختتم  أن  أود  الصدد،  هذا  ويف 
اجمللس إىل استعادة حس الوحدة والصاحل العام يف االضطالع 
تنفيذ  ذلك  سيتطلب  سوريا،  حالة  ويف  السامية.  مبسؤولياتنا 
وقف إطالق النار وتوفري احلماية الفعالة للمدنيني، والتحقيق يف 
اجلرائم الفظيعة واملعاقبة عليها، واالستئناف اجلاد لعملية احلوار 
السياسي، على أساس القرار 225٤ )2015( وبيان جنيف 
)S/2012/522، املرفق(، بغية تعزيز السالم املستدام الذي حيتاجه 

الشعب السوري بشدة.
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أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس. 

طلب ممثل االحتاد الروسي الكلمة ليديل ببيان آخر.

شأين  بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  نيبنزيا  ال يد 
شأن زميلي وصديقي اهلولندي، لدي أنا أيضا ثالث نقاط. 

للواليات  الدائمة  املمثلة  زميليت،  إىل  أتوجه  أن  أود  أوال، 
املتحدة، السيدة نيكي هيلي، بكل لياقة وأدب، راجيًا أن متتنع 
وال  بالنظام،  شرعية  حكومة  أي  وسم  عن  فصاعدا  اآلن  من 
سيما االحتاد الروسي. لقد طلبت ذلك بالفعل من قبل، ولكن 
إليها  الزمالء  السفرية هيلي مل تكن حاضرة. وطلبت أن ينقل 
ذلك، وأنا أطلبه اآلن شخصيا. وإذا حدث ذلك مرة أخرى، 

سأوقف االجتماع إلثارة نقطة نظام. 

عن  خمتلفة  سوريا  أن  املتحدة  اململكة  ممثل  ذكر  ثانيا، 
سالزبريي يف أنه ال ليس مثة حتقيق جيرى يف سوريا، يف حني أن 
هناك حتقيقًا جيرى يف سالزبريي. ونود بشدة لو مت إطالعنا على 
لذلك. يف  االمتنان  التحقيق، وسنكون يف غاية  جمريات ذلك 
الوقت الراهن، ال نعرف شيئا عدا ذلك، إذ على حني فجأة، 
تبني أن الضحايا املزعومني الستخدام عوامل احلرب الكيميائية 
بكامل  يتمتعون  أهنم  ويبدو  الطالع،  حلسن  احلياة،  قيد  على 
وخنشى  اآلن،  حىت  أحد  يرهم  مل  ذلك،  ومع  اآلن.  الصحة 
على حالة أولئك الشهود املهمني. وحىت اآلن، وحبسب التقارير 
املركزية  االستخبارات  وكالة  أن  علمنا  الصحف،  من  املستقاة 
اقرتحت إيواء أسرة سكريبال يف الواليات املتحدة ومنحهم أمساء 
جديدة. ومشاركة وكالة االستخبارات املركزية على هذا النحو، 
يف حد ذاهتا، تنم عن الكثري. بيد أن هذا يعين أيضا أننا رمبا لن 

نراهنم أبداً - وهم شهود رئيسيون على ما حدث. 

واملعجل  الرحيم  القتل  عن  نعرف  أيضًا؟  نعرف  وماذا 
القطط  جثث  وحرق  سكريبال  منزل  يف  األليفة  للحيوانات 
املعقودة  بالنية  أيضا  ونعرف  النافقة.  التجارب  وحيوانات 

يوليا  شقيقة  فيكتوريا،  أن  ونعلم كذلك  ومطعم.  منزهلم  هلدم 
سكريبال، اليت رغبت يف رؤيتها، قد منعت من احلصول على 
ومرة  نعرفه.  ما  هذا كل  طلبها؟  رُفض  وملاذا  بريطانية.  تأشرية 
أننا نرغب بشدة يف معرفة املزيد من  أخرى، أود أن أشري إىل 
التفاصيل بشأن ما جيري. وسنكون ممتنني لزمالئنا الربيطانيني لو 

أطلعونا بانتظام على جمريات التحقيق.
ثالثا وأخريا، إننا مل جنتمع هنا ملعاجلة احلالة يف دوما ألن 
بند جدول األعمال معنون “األخطار اليت هتدد السالم واألمن 
الدوليني”. ولكن، بطبيعة احلال، فإن احلالة يف دوما وما يسمى 
اهلجوم الكيميائي مها الدافع وراء عقد هذه اجللسة. ومع ذلك، 
اليوم، كما قال السيد ستافان دي ميستورا واألمني  يف جلسة 
ومن  خطرية،  عتبة  باجتاه  نتحرك  فإننا  سابق،  وقت  يف  العام 
املؤسف أن هذا أمر ال يفهمه من ينخرطون يف هذه األلعاب 

اخلطرة ويقذفون التهديدات الطائشة وغري املسؤولة. 
من  عدد  يف  مسعناه  ما  إىل  استمعنا  أخرى،  مرة  واليوم، 
املناسبات بالفعل. وال يرغب أحد من زمالئنا الغربيني يف السماع 
أو اإلصغاء إىل معلومات موضوعية. وال أحد يثري أي شك يف 
وما  هذا؟  التحقيق  من  نوع  أي  حدث.  ملا  الوحيدة  النسخة 
احلاجة إليه إذن؟ وقد اهتم احلاضرون دمشق هبجوم باألسلحة 
الكيميائية، ليس قبل التحقيق فحسب، ولكن حىت قبل تواتر 

أي تقارير عن احلادث.
ولكنهم مل يقتنعوا باملعلومات اليت وفرناها هلم اليوم، ألهنم 
وجود  بعدم  قلنا  أن  سبق  وقد  إلينا.  االستماع  يف  يرغبون  ال 
شهود على استخدام األسلحة الكيميائية على اإلطالق، وأنه 
ال توجد آثار مواد الكيميائية أو جثث موتى أو أي إصابات أو 
ضحايا تسمم، ومل يذهب أحد إىل املستشفى. ومن الواضح أن 
تلك التسجيالت قد نفذها ذوو اخلوذ البيض. ونطلب إىل بعثة 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن تعّجل بزيارة دوما ومنطقة 
مع  مقابالت  جتري  وأن  الكيميائية،  باألسلحة  املزعوم  اهلجوم 
السكان واملوظفني الطبيني، فضال عن مجع العينات من الرتبة. 
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اليت  الوحيدة  الوسيلة  هو  التحقيق  أن  الربيطاين  زميليت  وقالت 
ميكنها حتديد من يقع عليه اللوم. وحنن نتفق معها يف ما قالت 
عدا عن أن ذلك مل مينعها من إلقاء اللوم على ما يسمى النظام 
السوري. وهذان األمران ال يتسقان حقا. ونكرر إصرارنا على 
ضرورة التعجيل بزيارة بعثة املنظمة إىل دوما. والسلطات السورية 
لتلك  الالزمة  الظروف  لتوفري  استعداد  على  الروسية  والقوات 

الزيارة.
وأخريا، نود حنن أيضا أن تكون هناك آلية حتقيق مستقلة. 
وأود أن أذّكر اجمللس بأن مشروع قرارنا، الذي يتضمن اقرتاحا 
مستعدون  وحنن  األزرق،  باللون  متوفر  اآللية  تلك  إلنشاء 

العتماده اليوم إذا لزم األمر.
املتحدة  امللمكة  ممثلة  طلبت  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 

الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
باإلنكليزية(:  )تكلمت  املتحدة(  )اململكة  بيرس  ال يدة 
أعتذر عن أخذ الكلمة مرة أخرى، ولكين أود أن أوضح أمرا. 
يتحدث السفري الروسي اإلنكليزية بطالقة ال تتيح له احتمال عدم 
 .)S/PV.8224 فهمي عندما حتدثت يف 5 نيسان/أبريل )انظر
إن التحقيق يف حادثة سالسبريي ما زال مستمرا بوصفه حتقيقا 
شرطيا مستقال، وسيكون من دواعي سرور اململكة املتحدة أن 
تقدم أحدث املعلومات بشأنه إىل اجمللس مىت ما توفرت لدينا.

إن  بذلك.  تكرمتم  إن  آخر،  شيئا  أضيف  أن  وأود 
االختالف بني سالسبريي وسوريا هو أن اململكة املتحدة طرف 
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية وأهنا يف مركز جيد، وأن احلكومة 
السورية مل تف بالتزاماهتا على النحو املقرر من قبل منظمة حظر 

األسلحة الكيميائية.
ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 

اجلمهورية العربية السورية.
ال يد الجعفري )اجلمهورية العربية السورية( قالت املمثلة 
األمريكية أن روسيا تنفق املوارد لدعم ما أمسته بـ “النظام” يف 

سوريا. وسؤايل هلا هو على من تنفق الواليات املتحدة األمريكية 
والدواء  احلليب  إرسال  على  تنفقها  هل  سوريا؟  يف  مواردها 
ألطفال سوريا، أم على إرسال السالح والذخرية إىل عصاباهتم 
أم  السوري،  الشعب  اجلرائم حبق  أبشع  مارست  اليت  اإلرهابية 
تصرفها على طائرات حتالفكم اليت مل تبق ومل تذر يف العديد من 

األماكن يف سوريا وال سيما يف مدينة الرقة.

مث ماذا عن توجيه الزميلة التهديد تلو اآلخر لبالدي يف هذا 
اجمللس، يف كل اجللسات تقريبا؟ هل هذا اعرتاف من جانبها 
بأن إدارهتا ال تقيم وزنا هلذا اجمللس وهلذه املنظمة الدولية وملبادئ 

القانون الدويل؟

لنمتحن صدقية ما قالت السفرية األمريكية، والحظوا أنين 
ال أرد عليها باستخدام عبارة “نظام أمريكي” ألن هذا عيب 
قانوين حتت هذه القبة. إذن لنمتحن صدقية كالم الزميلة السفرية 
سوريا  اجمللس حول  هذا  يتحرك  بأن  طالبت  عندما  األمريكية 

إلقرار العدالة.

حسنا، امتحاين هلا هو أن تسمح إدارهتا وبالدها بالكشف 
عن نتائج حتقيق جلنة األمم املتحدة اخلاصة بالتحقيق يف وجود 
أسلحة الدمار الشامل يف العراق اليت حبثت عن مزاعم أسلحة 
الدمار الشامل يف العراق ملدة 18 سنة. طبعا كانت اللجنة يف 
فرتة من الفرتات برئاسة السويدي هانز بليكس. وهذه اللجنة 
كما تعرفون مل جتد شيئا يف العراق بعد 18 عاما من البحث. 
مل جتد سالحا كيميائيا وال كوكا كوال وال بيبسي كوال. ومع ذلك 
يف هناية العام 2008 قرر هذا اجمللس يف جلسة شبه سرية إهناء 
عمل جلنة التحقيق ودفن أرشيفها - وأعيد دفن أرشيفها - يف 
العام شخصيا،  األمني  إال  أرقامها  يعرف  صناديق حديدية ال 
وانتبهوا إىل هذا الشرط: أال تتم إعادة فتح هذه الصناديق إال 
بعد ٦0 عاما. ما هو األمر املخجل يف هذا األرشيف لكي يتم 
دفنه يف صناديق لن تفتح إال بعد ٦0 عاما؟ هذا الكالم برهن 

السفرية األمريكية.
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اإلسرائيلي  العدوان  العبارات  بأشد  بلدي  حكومة  تدين 
حمافظة  يف  التيفور  مطار  على  اليوم  صباح  وقع  الذي  الغاشم 
محص والذي جنم عنه استشهاد وجرح عدد من املواطنني. إن 
األمن  لقرار جملس  انتهاكا صارخًا  يشكل  الذي  العدوان  هذا 
٣50 )19٧٤( وقرارات جملس األمن املعنية مبكافحة اإلرهاب 
ما كان ليتم لوال الدعم الالحمدود واملستمر الذي تقدمه اإلدارة 
األمريكية إلسرائيل واحلصانة اليت توفرها هلا من املساءلة يف هذا 
إرهاب  ممارسة  يف  االستمرار  من  إسرائيل  متّكن  واليت  اجمللس 

الدولة وهتديد السلم واألمن يف املنطقة والعامل.

وبطبيعة احلال فان غياب أي ذكر للعدوان اإلسرائيلي يف 
أن  يوضح جبالء  اليوم  اجمللس  الغربية يف  الدول  بيانات سفراء 
حكومات بالدهم شركاء يف هذا العدوان ومحاة له. ومن املؤسف 
أن صديقي العزيز السيد ستافان دي ميستورا - املبعوث اخلاص 
لألمم املتحدة إىل سورية - مل يسمع نتنياهو وهو يعرتف اليوم 
بأن إسرائيل هي اليت قامت بالعدوان ولذلك فوجئت بسماعه 
يقول أن األمم املتحدة غري قادرة على حتديد هوية من قام هبذا 
العدوان. ولكن إذا نتنياهو نفسه يقول لك يا سيد دي ميستورا 
أنه هو الذي قام بالعدوان فلماذا ال تذكر اسم إسرائيل بأهنا هي 

اليت قامت هبذا العدوان؟

مباشر على  اإلسرائيلي يشكل ردا غري  االعتداء  إن هذا 
جناح اجليش العريب السوري يف طرد اجملموعات اإلرهابية املسلحة 
من ضواحي مدينة دمشق وريفها ومناطق سورية أخرى بعد أن 
أمعنت هذه اجملموعات يف قتل أبناء الشعب السوري واختطاف 
دمشق  العاصمة  وأمطرت  بشرية  واحتجازهم كدروع  املدنيني 
أشهر  ثالثة  خالل  قذيفة  آالف  ثالثة  على  يزيد  مبا  وحدها 
فقط تسببت باستشهاد 155 مواطنا وجرح 8٦5 من املدنيني 

معظمهم من النساء واألطفال.

تؤكد احلكومة السورية أن االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة 
التنظيمات  من  إسرائيل  تنجح يف محاية عمالء  ولن  عليها مل 

عن  السوري  اجليش  إشغال  يف  تفلح  ولن  مل  اإلرهابية، كما 
جمال  يف  حيققها  اليت  احلامسة  العسكرية  اإلجنازات  مواصلة 

مكافحة اإلرهاب. 

العنصرية  ضد  األمريكي  املناضل  لوثر كينغ  مارتن  قال 
انتهى  دحرجتها”  تكرب كلما  ثلجية  “الكذبة كرة  وأقتبس: 
االقتباس. ويبدو أن هذا القول احلكيم صاحل لكل زمان ومكان 
إذ إن حكومات بعض الدول جمبولة على الكذب لكنها حلسن 
تفعل شخصية  الدقة يف نسج أكاذيبها متاما كما  تغفل  احلظ 

البارون مونشن هاوزن الشهرية يف األدب األملاين.

تشرق  الشمس  أن  فعال  صدق  فصيح  ديك  من  فكم 
بصياحه. 

لقد أصبح الكذب الذي متتهنه بعض الدول دائمة العضوية 
فبالكذب  الشامل.  الدمار  أسلحة  أحد  مبثابة  اجمللس  هذا  يف 
ُسرقت فلسطني، وبالكذب أشعلت هذه الدول احلرب يف شبه 
اجلزيرة الكورية، وبالكذب غزت فييت نام، وبالكذب اجتاحت 
احتلت  وبالكذب  يوغوسالفيا،  دمرت  وبالكذب  غرينادا، 
خمابرها  يف  وبالكذب صنعت  ليبيا،  دمرت  وبالكذب  العراق، 
وجبهة  وداعش  وطالبان  تكفريية كالقاعدة  إرهابية  تنظيمات 
النصرة وجيش اإلسالم، والقائمة تطول. وبالكذب حتاول ذات 

الدول النيل من سورية وهتيئة األجواء اليوم للعدوان عليها.

من اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن اخلطاب اليقيين السليب 
الذي ألقته السفرية األمريكية على مسامعنا اليوم يتناقض باملطلق 
ماتيس،  اجلنرال  بلدها،  دفاع  لوزير  مضاد  يقيين  خطاب  مع 
الذي قال يف مقابلة له مع جملة “نيوزويك” أول أمس، أجراها 
الصحفي إيان ولكي. هذا الصحفي وضع عنوانًا للمقابلة مع 
وزير الدفاع األمريكي ماتيس هو اآليت وسأقرأه على مسامعكم 
 ‘NOW MATTIS ADMITS THERE WAS“ :باإلنكليزية
 NO EVIDENCE ASSAD USED POISON GAS ON

’HIS PEOPLE”. )الرتمجة: ماتيس يقّر اآلن بأنه ما من دليل 
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ليس  هذا  شعبه(.  ضد  السام  الغاز  استخدم  األسد  أن  على 
وزير دفاع سورية بل وزير دفاع اإلدارة األمريكية. يا هلا من إدارة 

منسجمة يف الرؤية!

األول/ديسمرب  10 كانون  بتاريخ  اجمللس  أعلمنا  قد  كنا 
2012، أي قبل ست سنوات، مبوجب رسالة رمسية صدرت 
حتت الرمز S/2012/917، أي قبل صدور أول إيعاز من مشغلي 
العسل  خان  يف  السارين  غاز  الستخدام  اإلرهابية  اجملموعات 
بتاريخ 19 آذار/مارس 201٣، بأن الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا قد عملت على شن محلة ادعاءات حول احتمال قيام 
احلكومة السورية باستخدام األسلحة الكيميائية، وحّذرنا حينها 
الدول  حكومات  لقيام  الطريق  متهد  االدعاءات  هذه  أن  من 
الراعية لإلرهاب بتقدمي أسلحة كيميائية للمجموعات اإلرهابية 
قامت  اليت  هي  السورية  احلكومة  بأن  االدعاء  مث  املسلحة 
باستخدام هذه األسلحة. إن ما حصل خالل األعوام السابقة، 
بدءاً من خان العسل والغوطة مروراً بكفر زيتا واللطامنة وتلمنس 
وخان شيخون وغريها الكثري من البلدات والقرى السورية، يثبت 
مبا ال يدع جمااًل للشك صحة ما كنا قد حذرنا منه قبل مخس أو 

ست سنوات وعلى مدى كل هذه السنوات الست.

للدعوة إىل  املتحدة وبريطانيا وفرنسا  الواليات  إن هتافت 
جلسة تلو األخرى للمجلس بناء على معلومات مفربكة قد بات 
جملس  أعضاء  بقية  توريط  منها  يريدون  عميقة  أزمة  من  جزءاً 
الثالث خلقت يف  الدول  فهذه  احلدود.  أبعد  إىل  فيها  األمن 
جملس األمن منذ عام 201٣ فياًل كبرياً من الكذب واخلداع، 
حىت بات هذا الفيل يعيش اليوم داخل هذه القاعة ويطأ بأقدامه 

الضخمة مصداقية هذا اجمللس.

ويبدو أن دعوة هذه الدول إىل عقد جلسة جمللس األمن 
إليه  التوصل  مت  الذي  االتفاق  ولتعطيل  لإلرهابيني  دعمًا  تأيت 
خبصوص دوما، لكّنها قد تأخرت بعض الشيء ألن اإلرهابيني 
مع  لالتفاق  يضطروا  أن  قبل  اجللسة  هذه  عقد  يريدون  كانوا 

الدولة السورية على اخلروج من معاقلهم وتسليم سالحهم. لقد 
تأخرت هذه الدول يف تنفيذ وعودها لإلرهابيني وكان األفضل 
هلا أال تعّرض نفسها لتكرار هذه األسطوانة املمجوجة باالعتماد 
على تقارير كاذبة من املرتزقة أصحاب اخلوذ البيضاء اليت أسسها 
ضابط االستخبارات الربيطاين جيمس لو ميزورييه، هو بريطاين 

ولكنه حيمل امسًا فرنسيًا.

إن الدليل على كذهبم وفربكة ادعاءاهتم هو خروج القاطنني 
من دوما ساملني، 000 1٧0 مدين خرجوا من دوما ساملني. 
مع  اتفاق  إىل  الوصول  يتم  أن  اإلرهابيون  هؤالء  اختار  لقد 
الدولة السورية باعتباره املالذ األخري هلم ولعائالهتم، وقد بدأت 
حافالت كثرية يف نقلهم مع عائالهتم إىل مدينة جرابلس بعد 
أن رفضوا تسوية أوضاعهم واختاروا الذهاب إىل هناك، يف حني 
آثرت األغلبية الساحقة من السّكان اللجوء إىل الدولة والبقاء 

يف بيوهتم.

ولقد ثبت أن احلمالت اليت قامت هبا بعض الدول ومنها 
دول أعضاء يف هذا اجمللس حول األوضاع اإلنسانية املتدهورة يف 
الغوطة الشرقية كانت كاذبة، على غرار ما جرى يف مدينة حلب 
وغريها، حيث تبنّي أن مستودعات اجملموعات اإلرهابية كانت 
متخمة باألدوية واألغذية، واليت كانت حتتكرها لعناصرها وتبيع 
جزءاً منها للمدنيني بأسعار ال طاقة هلم هبا. وسؤايل هنا: هل 
اهلدف من دعوة الدول الثالث إىل عقد جلسة جمللس األمن هو 
شرعنة العدوان اإلسرائيلي على سورية الذي وقع صباح اليوم، أم 
لوقف تنفيذ االتفاق الذي رغبت به أدواهتا اإلرهابية؟ ويف هذا 
السياق، ال بّد يل من التوجه بالشكر لوفد روسيا االحتادية الذي 
أدرك العنوان الصحيح ملا حتّضر له هذه الدول فدعا إىل عقد 
جلسة حتت بند “األخطار اليت هتدد السلم واألمن الدوليني”، 

فهذا هو العنوان الصحيح.

ومنظمة حظر  األمن  من جملس  عناية كل  إىل  نقلنا  لقد 
األسلحة الكيميائية وما كان ُيعرف سابقًا بآلية التحقيق املشرتكة 
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1٤5 رسالة، كان آخرها بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2018. 1٤5 
رسالة. وأشكر زميلي املمثل الدائم لكازاخستان الذي أشار إىل 
عليها.  يرّدون  وال  الرسائل  هذه  يقرؤون  ال  اجمللس  أعضاء  أن 
تضّمنت هذه الرسائل معلومات دقيقة عن امتالك اجملموعات 
اإلرهابية املسلحة ملواد كيميائية سامة، وال سيما الكلور والسارين، 
وحذرنا مراراً وتكراراً من أن هذه اجملموعات حُتّضر لتمثيل جرائم 
استخدام املواد الكيميائية ضد السوريني األبرياء وأهنا تعمل من 
البيضاء” على فربكة  املسماة “اخلوذ  خالل ذراعها اإلعالمية 
األدلة وعلى تصوير مواقع ومشاهد هوليودية يتم التحضري هلا 
بشكل مسبق وذلك بغية اهتام احلكومة السورية وتأليب الرأي 
العام والتحريض ضدها وضد حلفائها، ومن مّث طلب عقد مثل 
هذه اجللسات يف جملس األمن خللق الذرائع وتربير أي عدوان 

عسكري على سورية.

الدقة  أغفلوا  قد  اإلرهايب  املشهد  هذا  خمرجي  أن  يبدو 
حول  مسرحي  فصل  يف كل  نالحظ  إذ  أكاذيبهم،  نسج  يف 
االستخدام املزعوم للمواد الكيميائية من قبل احلكومة السورية 
أن هذه املواد ال تصيب املسلحني إطالقًا بل تستهدف فقط 
ضد  عنصري  متييز  لديها  الكيميائية  املواد  والنساء.  األطفال 
النساء واألطفال ولكنها حتّب املسّلحني وال تصيبهم، هذه املواد 
الكيميائية ال تصيب املسّلحني، بل األطفال والنساء فقط. وهي 
ال حتتاج إال إىل غسيل باملاء أمام عدسات الكامريات، فاملاء 
الطبيعي يشفي كل شيء. وال حيتاج املسعفون فيها إىل ارتداء 
أقنعة واقية وإن اجليش العريب السوري ال يستخدم هذه املواد - 
اليت ال ميتلكها أصاًل ألن األمريكيني هم من دمروها على منت 
السفينة “راي” يف البحر األبيض املتوسط - إال عندما يكون 

يف حالة تقدم وانتصار. عجيبة هذه القصة!

يف مواجهة هذه احلملة الشعواء اليت تفتقر إىل احلد األدىن 
من املصداقية واليت استندت إىل معلومات مفربكة تداولتها على 
وسائل التواصل االجتماعي عناصر اجملموعات اإلرهابية املسلحة 

ومشغلوها، أعلن من على هذا املنرب أن احلكومة السورية على 
استعداد كامل لتيسري وصول بعثة لتقصي احلقائق من منظمة 
دوما  يف  املزعوم  احلادث  موقع  إىل  الكيميائية  األسلحة  حظر 
ويف أسرع وقت ممكن للتحقق من هذه االدعاءات. كما نؤيد 
الطلب الروسي بعقد جلسة لالستماع إىل إحاطة إعالمية حول 

زيارة بعثة تقييم الوضع يف مدينة الرقة.

قلت إننا نرحب بالزيارة بأسرع وقت ممكن. وأرجو أال يلقى 
عرضنا هذا نفس املصري الذي تلقاه عرضنا األول والذي قدمناه 
إىل األمني العام السابق بان كي – مون بعد حادثة استخدام 
املواد الكيميائية يف بلدة خان العسل يف آذار/مارس 201٣. 
وطلبنا آنذاك من السيد األمني العام أن يساعد احلكومة السورية 
يف التحقيق فيما جرى يف خان العسل فورا. واستغرق األمر أربعة 
شهور و 11 يوما إلرسال الدكتور سيلسرتوم، كما تتذكرون. 
أربعة أشهر و 11 يوما. هكذا متت ترمجة كلمة فورا، بأقصى 
سرعة ممكنة، أربعة شهور و 11. ويوم وصل الدكتور سيلسرتوم 
اإليعاز  مت  العسل،  خان  يف  جرى  فيما  للتحقيق  دمشق  إىل 
جمددا،  الكيميائي  السالح  باستخدام  الغوطة  يف  لإلرهابيني 
فتغريت والية أو اجتاه الدكتور سيلسرتوم من خان العسل إىل 
 201٣ آذار/مارس  شهر  منذ  اآلن  حىت  ولعلمكم،  الغوطة. 

مل يتم التحقيق فيما جرى يف خان العسل.

إننا اليوم نوجه اهتاما مباشرا إىل واشنطن، وباريس، ولندن، 
بتزويد “داعش” و“جبهةالنصرة”  والرياض، والدوحة وأنقرة، 
اجملموعات  وعشرات  الرمحن”  و“فيلق  اإلسالم”  و“جيش 
اإلرهابية األخرى املرتبطة هبا باملواد الكيميائية السامة الستخدامها 
ضد املدنيني السوريني. ونتهم تلك العواصم بارتكاب هذه اجملازر 
وفربكة األدلة لتوجيه االهتام الباطل للحكومة السورية باستخدام 
على  للعدوان  األجواء  هتيئة  أجل  من  السامة  الكيميائية  املواد 
بالدي، على غرار ما فعلته الواليات املتحدة وبريطانيا من جرمية 

عدوانية موصوفة حبق العراق يف عام 200٣.
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نعم، نقول للواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا أننا يف سوريا 
آفة “داعش” خالل  السواد األعظم من  والعراق قضينا على 
أوباما.  الرئيس  قال  سنة كما  ثالثني  وليس  سنوات،  ثالث 
خالل ثالث سنوات وليس ثالثني سنة، كما كانت هذه الدول 
ختطط له لتربير تقويضها الستقرار املنطقة. نعم، نقول للسعودية 
اليوم أننا قضينا على ذراعها اإلرهايب يف الغوطة الشرقية، وأعين 
عصابات “جيش اإلسالم”. نعم، نقول لقطر وتركيا أننا قضينا 
بذلك  وأعين  الشرقية،  الغوطة  يف  اإلرهابيني  ذراعيهما  على 

عصابات “جبهة النصرة” و“فيلق الرمحن”.

أقول لكل من صدر لنا معارضة مسلحة معتدلة، معدلة 
وندعو  تلك.  املسمومة  صادراهتم  على  قضينا  قد  أننا  وراثيا 
منهم  جنا  من  بعض  عودة  تبعات  حتمل  إىل  املصدرين  أولئك 
إىل مواطنهم األصلية. وباحملصلة، املوضوع بسيط، ما زال هناك 
على حدودنا املشرتكة مع تركيا ويف منطقة الفصل يف اجلوالن 
مع إسرائيل عشرات اآلالف من “اإلرهابيني اجليدين املعتدلني” 
وراياهتم  الطويلة  وحلاهم  اخلفيفة  أسلحتهم  مع  “إنسانيني،” 
السوداء وخوذهم البيضاء. فعلى من يرغب بتبنيهم تقدمي طلب 
أوروبا  إىل  للذهاب  جاهزون،  اجلماعة  ملشغليهم.  الشأن  هبذا 

والغرب.

تأكيدها  تكرر  إذ  السورية،  العربية  اجلمهورية  إن  ختاما، 
نوع  أي  من  أسلحة كيميائية  أي  إطالقا  لديها  توجد  ال  أنه 
كان، مبا يف ذلك غاز الكلور السام، جتدد إدانتها الستخدام 
أي  أي زمان، وحتت  أي مكان، ويف  الكيميائية يف  األسلحة 
ظروف كانت. كما تعيد بالدي سوريا تأكيدها على تعاوهنا غري 
احملدود مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية لتنفيذ التزاماهتا اليت 
تنص عليها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستخدامها 

األسلحة الكيميائية 

أن  اليوم  سوريا  يف  للمصاحلة  الروسي  املركز  أعلن  لقد 
قد  دوما  مدينة  الروس يف  العسكريون  اخلرباء  أجراها  حتقيقات 
آثار الستخدام سالح كيميائي هناك. وقد  أي  أثبتت غياب 
تبني من فحوصات املرضى الذين يتلقون العالج يف مستشفيات 
مدينة دوما، واليت قام هبا أطباء عسكريون روس عدم وجود أي 
أثر لتعرضهم ملادة سامة. أي أن كل ما نشاهده هو عبارة عن 

من قبيل السينما اهلوليودية.

آخرون  متكلمون  يوجد  ال  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إىل  اجمللس  أعضاء  اآلن  أدعو  املتكلمني.  قائمة  يف  مدرجون 

مشاورات غري رمسية ملواصلة مناقشتنا بشأن املوضوع.

رفعت اجللسة الساعة 1٧/٤5.


