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افتتحت اجللسة الساعة 9/05.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
الأالة رش الير  األوسا 

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  ووفقا 
أدعو السيد ستافان دي ميستورا، املبعوث اخلاص لألمني العام 

إىل سورية، إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

تقنية  طريق  عن  اجللسة  إىل  ميستورا  دي  السيد  وينضم 
التداول بالفيديو من بريوت.

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

أعطي الكلمة اآلن للسيد دي ميستورا.

السيد دي ميستورا )تكلم باإلسبانية(: أشكركم، سيدي 
الرئيس، على إتاحة الفرصة يل ملخاطبة اجمللس من بريوت.

)تكلم باإلنكليزية(
وأود أن أغتنم هذه الفرصة كي أطلعكم، سيدي، وأعضاء 
جملس األمن على ما استجد من تطورات خبصوص سورية منذ 
قدمتها  واليت   ،)S/PV.8373 )انظر  األخرية  اإلعالمية  إحاطيت 
األسبوع املاضي يف نيويورك. واليوم، سأركز بوجه خاص على 
يف  أجريتها  اليت  املشاورات  بشأن  مستكملة  معلومات  تقدمي 

دمشق قبل يومني. 

يف أعقاب االجتماع الذي عقد بني األمني العام والسيد 
املغرتبني يف  اخلارجية وشؤون  الوزراء ووزير  نائب رئيس  املعلم، 

اجلمهورية العربية السورية، على هامش اجلمعية العامة، اجتمعت 
مع الوزير املعلم يف دمشق يف 2٤ تشرين األول/أكتوبر. وركزنا 
على العملية السياسية واجلهود الرامية إىل تشكيل جلنة دستورية. 
وقد كان الطابع الصريح للغاية للتبادالت اليت أجريناها يف دمشق 
موضع تقديري. وأعرب الوزير املعلم عن تقديره لالجتماع الذي 
عقده مع األمني العام إبان اجلمعية العامة. وأشار إىل أنه مهد 
قدر  بأقصى  اإلشارة  اآلن  وأود  دمشق.  يف  لالجتماع  الطريق 

ممكن من الدقة إىل ما مسعته من الوزير املعلم. 

يف  التدخل  وعدم  السيادة  مبدأي  على  بقوة  شدد  لقد 
الشؤون الداخلية للدول األعضاء يف األمم املتحدة. وأكد أن 
الدستور السوري مسألة حساسة للغاية تتعلق بالسيادة الوطنية. 
وفيما خيص بيان سوتشي اخلتامي، أشار الوزير املعلم إىل وثيقة 
ختامية أخرى، غري تلك اليت عممها االحتاد الروسي على اجمللس. 
الواردة  العناصر  انتقاء بعض  وقال إنه ميكن للحكومة السورية 
يف الوثيقة اخلتامية اليت عممتها روسيا “وتوفيقها” مع الوثيقة 
اخلتامية األخرى اليت تفضلها احلكومة. واالختالفات الرئيسية يف 

هذا الصدد تتعلق يف املقام األول بدور األمم املتحدة.

وفيما يتعلق بالتفاهم الذي مت التوصل إليه بني روسيا واألمم 
املتحدة قبل احلدث املعقود يف سوتشي، والذي ذكرته حتديدا 
عند تقدمي إحاطيت اإلعالمية للمجلس يف 1٧ تشرين األول/

أكتوبر، اعترب الوزير املعلم أنه ال يتسق مع مبدأي السيادة وعدم 
التدخل. ومل يقبل الوزير املعلم، أساسًا، أن تضطلع األمم املتحدة 
بوجه عام بدور يف حتديد القائمة الثالثة الوسطى أو اختيارها؛ بل 
أشار إىل أن احلكومة السورية وروسيا اتفقتا مؤخرا على أن تعد 
الدول الثالث الضامنة ملسار أستانا واحلكومة السورية، بالتشاور 
إىل  وتقدمه  الوسطى  الثالثة  القائمة  بشأن  مقرتحًا  بينها،  فيما 
األمم املتحدة بغرض تيسريه. وأود أن أضيف، توخيًا الستكمال 
الوقائع، أن السيد املعلم مل ُيشر خالل تلك املناسبة أو ذلك 
االجتماع إىل آراء احلكومة بشأن والية أو رئاسة النظام الداخلي 
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الضروري لعمل اللجنة الدستورية، وال إىل عملية صنع القرار فيه 
أو أي جوانب أخرى هلذا النظام. 

املتحدة  لألمم  أُتيحت  اليت  بالفرصة  ومن جانيب، رحبت 
للتحدث مباشرة مع احلكومة بشأن اللجنة الدستورية. وأعربت 
أيضا عن أسفي ألن ذلك مل يتسن منذ اجتماع سوتشي، وألن 
احلكومة رفضت عروض األمم املتحدة لالخنراط معها على حنو 
مباشر بشأن اللجنة الدستورية ومتابعتها. وذّكرت بأنه يف ظل 
األمم  بدأت  املتحدة،  األمم  مع  احلكومة  اخنراط  عدم  سياق 
من  باقرتاح  أستانا،  ملسار  الضامنة  الدول  مع  العمل  املتحدة 
تلك الدول ذاهتا، إلعداد حزمة، وبأن روسيا وإيران أبلغتا األمم 
بدء  منذ  احلكومة  مع  دائم  تشاور  على  بأهنما كانتا  املتحدة 

املشاورات. 

لألمم  أيضا  واملنطقي  املناسب  من  أنه كان  إىل  وأشرت 
أن  األمن،  جملس  من  املكلف  الوسيط  بصفتها  املتحدة، 
تسعى إىل إبرام تفاهم مع روسيا بشأن اجتماع اقرتحته روسيا 
مشرتك  فهم  إجياد  بغية كفالة  سوتشي  يف  ويسرته  واستضافته 
للسبل اليت سُتسهم هبا املبادرة يف العملية اليت ُتنفذ بتكليف من 

األمم املتحدة. 

وقد ذكرت الوزير املعلم بالدور التنظيمي الذي تضطلع به 
األمم املتحدة، وفقا ملا نص عليه القرار 225٤ )2015(. وأود 
الذي عممه  اخلتامي،  بيان سوتشي  أيضا اإلشارة إىل أحكام 
الروسي على اجمللس. كما أود أن أذكر أعضاء جملس  االحتاد 
األمن اليوم مبا مت االتفاق عليه. لقد كانت املهمة األوىل هي: 

حكومة  وفد  من  تتألف  دستورية  جلنة  “تشكيل 
اجلمهورية العربية السورية إىل جانب وفد معارض واسع 
التسوية  يف  يسهم  دستوري  إصالح  لصياغة  التمثيل، 
جملس  لقرار  وفقا  املتحدة  األمم  ترعاها  اليت  السياسية 

األمن 225٤ )2015(.” 

وثانيا، 

“أن تضم اللجنة الدستورية - باحلد األدىن - ممثلني 
 - السورية  احملادثات  يف  للمشاركة  واملعارضة  للحكومة 
للمجتمع  وممثلني  سوريني،  خرباء  جانب  إىل  السورية، 
إيالء  مع  ونساء...  قبلية،  وقيادات  ومستقلني،  املدين، 
العناية الواجبة لضمان التمثيل املناسب للمكونات العرقية 
والدينية؛ على أن يتم التوصل إىل اتفاق هنائي عرب العملية 
الوالية،  بشأن  جنيف  يف  املتحدة  األمم  تقودها  اليت 
اإلجراءات،  والئحة  والصالحيات،  اإلسناد،  ومراجع 

ومعايري االختيار لتشكيل اللجنة الدستورية.”

األخرية  اإلعالمية  اإلحاطة  خالل  بالتفصيل  وأوضحت 
القائمة،  الواردة يف  األسئلة  تناول  هبا يف  نسرتشد  اليت  املعايري 
واليت تداولتها مع الوزير املعلم. واألهم من ذلك، شددت على 
أن األمم املتحدة كانت موجودة يف دمشق على وجه التحديد، 
من أجل التشاور مع احلكومة بشأن القائمة. وبصفيت امليسر، 
إذا  العمل هناك، مث مع احلكومة  املتحدة  األمم  عرضت على 
اعرتضت احلكومة على أمساء معينة، أو حىت العمل من أجل 
إعداد قائمة جديدة موثوقة ومتوازنة وشاملة، ما دامت تتمتع 
بتلك اخلصائص. وأشرت إىل أنه بدا يل، أن هذا يكفل االحرتام 
الكامل لسيادة اجلمهورية العربية السورية. ويف الواقع، كان هذا 

مبثابة دعوة ملمارسة تلك السيادة. 

االقرتاح  أسحب  أن  املعلم  الوزير  اقرتح  معينة،  ويف حلظة 
املتعلق بالقائمة الثالثة الوسطى اليت كانت بالفعل مطروحة على 
الطاولة. وأشرت إىل أن األمم املتحدة ميكن أن تسحب اقرتاحها 
مرة واحدة فقط، إذا كان هناك اتفاق على قائمة جديدة ذات 
القرار  مع  يتماشى  مبا  فحسب،  وشاملة،  ومتوازنة  مصداقية 
أن  على  وحثثت  اخلتامي.  سوتشي  وبيان   )2015(  225٤
نغتنم الفرصة للتأكد مما إذا كان هذا ممكنا أم ال. وأشار الوزير 
املعلم إىل أنه سوف يرجع إيل إذا بلغته تعليمات جديدة من 
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قيادة بلده. ومع ذلك، قال إنه يفضل، يف تلك املرحلة، انتظار 
نتائج مشاورايت املقبلة مع ممثلي الدول الضامنة ملسار أستانا. 

الضامنة  الدول  أن  املعلم ذكر  الوزير  أن  أن أضيف  وأود 
ملسار أستانا رفضت اقرتاح األمم املتحدة األويل بشأن القائمة 
الثالثة. وأشرت من جانيب، إىل أن هذا ليس هو احلال يف حقيقة 
بعض  إدخال  إىل ضرورة  أشارت  قد  وإن كانوا  وأهنم،  األمر، 
التغيريات، فهم يشاركون يف املقرتح، الذي ُنقح أكثر من مرة. 
وأشرت أيضا إىل أن مجيع الضامنني الثالثة يدعمون دور األمم 

املتحدة، وفقا للقرار 225٤ )2015( وإعالن سوتشي. 

وقد أعربت احلكومة عن موقفها بوضوح. وبوسعي أن أقول 
وهو  علنا،  املوقف  ذلك  إبداء  يف  ترغب  أهنا  إىل  أشارت  إهنا 
ما أقوم به حاليا. بيد أنين ال أستطيع يف هذه املرحلة اإلبالغ 
عن أي تطور يف موقفها بأكثر مما قلته للتو، وما مسعته بنفسي، 
عقدوا  الذين  جهود  إن  بأمانة.  للمجلس  بإبالغه  أقوم  والذي 
مؤمتر سوتشي ورعوه للتأكد من موافقة احلكومة السورية بشكل 
كامل على نتائج إعالن سوتشي اخلتامي مل يصدروا حىت اليوم 
تلك النتائج اليت كنا نأمل أن نراها. وإال، لكنا مسعنا شيئا خمتلفا. 

وإذ تأخذ يف االعتبار، أوال، والية املبعوث اخلاص، الواردة 
يف القرار 225٤ )2015(؛ وثانيا، الفهم املختلف للوزير املعلم 
بشأن دور األمم املتحدة وإعالن سوتشي اخلتامي؛ وثالثا، مدى 
أمامنا حتديا  اليوم، سنجد  العمل  رغبة احلكومة يف إعادة بدء 
خطريا يف املستقبل. وأود أن أكون صرحيا. إين أعتزم أال أدخر 
أي جهد للتصدي هلذا التحدي خالل األسابيع املقبلة. ونظرا 
ألن الوزير املعلم أشار إىل أن املنهجية املفضلة للحكومة يف هذه 
املرحلة هي العمل مع الدول الضامنة ملسار أستانا بشأن القائمة 
يقع على عاتقهم  والتوقع  املسؤولية  فإن قدرا كبريا من  الثالثة، 
اآلن بشأن كيفية تنفيذ إعالن سوتشي بطريقة تؤدي إىل املضي 
قدما يف تنفيذ القرار 225٤ )2015( وإضفاء أثر عملي على 

النقاط األساسية اليت دعمتها األمم املتحدة يف سوتشي.

وكما أشرت بالفعل، ُقدم اقرتاح األمم املتحدة، بعد إجراء 
مشاورات متأنية، مبا يف ذلك، مع الدول الضامنة، وقد نقح فعال 
يف ضوء تلك املشاورات. وينبغي لنا مجيعا أن تذكرنا الصعوبة 
اجلمة يف اإلبقاء على تواجد اجلميع بتوخي احلذر يف االعتقاد 
بأن أي هنج خمتلف اختالفا جذريا يبشر بأي احتمال للنجاح. 
ما  واملعتدلة  البناءة  االقرتاحات  تعارض  ال  املتحدة  األمم  إن 
دمنا حنافظ على نفس روح املصداقية - وأكرر، املصداقية - 
والتوازن والشرعية الدولية بشأن طرح القائمة الثالثة الوسطى على 
الطاولة. وهناك شعور باحلاجة امللحة إىل إجياد أرضية مشرتكة، 
الفرصة  نضيع  أال  جيب  ألننا  موقفنا،  لتوضيح  األقل  على  أو 
اليت تتيحها نافذة إدلب. وذلك هو السبب يف أن شهر تشرين 

الثاين/نوفمرب مهم جدا. 

األمم  أن  على  أخرى  مرة  أشدد  أن  أيضا  يل  وامسحوا 
أدىن  حبد  ممثالت  وجود  ضمان  املهم  من  أن  تعتقد  املتحدة 
أن  يتطلب  وهذا  اللجنة،  يف  النساء  من  املائة  يف   ٣0 نسبته 
متثلهن 2٤ أمرأة على األقل من بني 50 من املمثلني يف القائمة 
الثالثة الوسطى. وغدا، سأسافر إىل اسطنبول لتقدمي إحاطة إىل 
ملناقشة  عندما جيتمعون  وتركيا  وأملانيا، وروسيا،  فرنسا،  رؤساء 
الوضع يف سورية. ويشرفين تلقي هذه الدعوة، وسوف أستخدم 
تلك املناسبة لتذكري القادة األربعة املهمني بأنه، يف ضوء جتنب 
وقوع كارثة يف إدلب حىت اآلن؛ مثة توافق آراء دويل على رؤية 
جلنة دستورية متوازنة وموثوقة بتيسري من األمم املتحدة يف أقرب 
األمني  من  إيل  املوجهة  التعليمات  مين  وتتطلب  ممكن؛  وقت 
أكثر  املسألة  بشأن هذه  باستمرار  معه  أتشاور  الذي  العام - 
من أي وقت مضى - استنفاد كل السبل املمكنة يف ما بقى 
من وقت والييت، وال تزال هناك، يف رأيي، فرصة واضحة يلزم 

اقتناصها على وجه السرعة.

وميكن للتأثري الذي يستطيع أن ميارسه مجيع قادة العامل، 
مبا يف ذلك على وجه اخلصوص القادة العامليون األربعة الذين 
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يف  األمهية  حاسم  يكون  أن  اسطنبول،  يف  غدا  سيجتمعون 
أعضاء  أن  االعتبار  يف  األخذ  ومع  ذلك.  حدوث  ضمان 
اجملموعة املصغرة املعنية بسورية سيجتمعون يوم االثنني يف لندن، 
وقت  يف  معهم  اجتماع  الستضافة  املناسبة  تلك  فسأستخدم 
الحق، يف إطار عملية جنيف. وأتطلع حقا إىل استضافة الدول 
العاجل. وقد اجتمعت تلك  القريب  الضامنة ملسار أستانا يف 
عنها،  الصادر  للبيان  وفقا  األخرية،  األيام  يف  نفسها  الدول 
وناقشت العديد من جوانب اللجنة الدستورية. وسيكون ذلك 

االجتماع مهما للغاية بالنسبة للمشاورات. 

إنين لن أدخر جهدا يف ما بقي من وقت والييت للتحقق 
جلنة  عقد  املتحدة  األمم  تيسر  أن  بالفعل  ميكن  إذا كان  مما 
السوريون،  زمامها  ميلك  وشاملة،  ومتوازنة  موثوقة  دستورية 
القرار 225٤ )2015( يف  تنفيذ  لتسهم يف  وبقيادة سورية، 
األمم  فستعقد  ممكنا،  ذلك  وإذا كان  جنيف.  عملية  سياق 
مجيع  يف  وسأقوم  ممكن.  وقت  أقرب  يف  اللجنة  هذه  املتحدة 
األحوال، بتشاطر التقييم الكامل بوصفي مبعوثا خاصا، عندما 

أقدم إحاطة إعالمية للمجلس يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب.

يف  وسنستمر  مفتوًحا،  بابنا  سنبقي  نفسه،  الوقت  ويف 
استعراض مجيع اخليارات لتحقيق نتيجة بناءة وذات مصداقية.

أشكر  اجمللس،  عن  بالنيابة  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد دي ميستورا على إحاطته اإلعالمية.

اإلدالء  يف  الراغبني  اجمللس  ألعضاء  اآلن  الكلمة  أعطي 
ببيانات.

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  كوهين  السيد 
باإلنكليزية(: أشكر املبعوث اخلاص دي ميستورا على إحاطته 

اإلعالمية.

إن الواليات املتحدة، إىل جانب مجيع األعضاء اآلخرين 
ومصر  وفرنسا  وأملانيا  األردن  من  املكونة  املصغرة  اجملموعة  يف 

واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة، وغريهم من شركاء 
جملس األمن ذوي التفكري املماثل، متحدون يف موقفنا بأنه ينبغي 
لألمم املتحدة أن تتحرك بسرعة لعقد اجتماع اللجنة الدستورية. 
وال نزال نؤيد بقوة جهود املبعوث اخلاص دي ميستورا الرامية إىل 

تشكيل تلك اللجنة يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب.

اللجنة  تكون  أن  جيب  اخلاص،  املبعوث  أشار  وكما 
السوري،  للشعب  وممثلة  ومتوازنة  مصداقية  ذات  الدستورية 
ونالحظ، بأنه على الرغم مما مسعه املبعوث اخلاص يف دمشق، 
فإن لألمم املتحدة سيطرة حصرية على عضوية اللجنة وجدوهلا 
الزمين ونطاق عملها، كما أكد ذلك االحتاد الروسي يف إعالن 

سوتشي الذي أصدره يف شهر كانون الثاين/يناير 2018.

اللجنة أمر غري مقبول. وزيادة  إن مواصلة عرقلة تشكيل 
التأخري ميكن أن تؤدي إىل إضاعة الفرصة اليت تتيحها املنطقة 
الرتكية والروسية املنزوعة السالح، اليت جنحت يف منع املزيد من 
سفك الدماء يف إدلب وخارجها. وقد متت استشارة األطراف، 
وال ينبغي ألي أحد أن يشك يف أنه لدى املبعوث اخلاص لألمم 
املتحدة التفويض للمضي قدما إلنشاء اللجنة الدستورية. وجيب 
أن حتظى أي قائمة يف هذا الصدد، أيا كان من يقرتحها، على 
فحسب،  عضويتها  فيما خيص  ليس  اخلاص،  املبعوث  موافقة 
اليت  مهمته،  وهذه  تشكيلها.  خيص كيفية  فيما  أيضا  وإمنا 
ال ينص عليها مؤمتر قمة سوتشي فقط، ولكن أيضا الفقرة 2 

من القرار 225٤ )2015(.

ويتعني أن نتفق متاما على حقيقة أنه ال يوجد بديل لعملية 
سياسية تقوم هبا األمم املتحدة على النحو املبني يف ذلك القرار، 
الذي متت املوافقة عليه باإلمجاع من جانب اجمللس. وجيب أن 

تتحرك تلك العملية السياسية اآلن.

السيد دوالتر )فرنسا( )تكلم بالفرنسية(: أود يف البداية أن 
أشكر املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة على إحاطته 
يف  احملرز  التقدم  بشأن  خاصة  بصورة  والثاقبة  اهلامة  اإلعالمية 
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من جهود  يبذله  على  أوسع،  نطاق  وعلى  السياسية،  العملية 
دؤوبة تستحق دعمنا الكامل وحتظى به.

لقد طلبنا عقد هذه اجللسة استجابة لالقرتاح الذي تقدم 
به ستافان دي ميستورا األسبوع املاضي. وقمنا بذلك ألن سورية 
عسكري  تصعيد  حيدث  أن  إما  طرق:  مفرتق  يف  اآلن  تقف 
املأساة  الفصول يف  أظلم  أحد  الذي سيفتح  األمر  إدلب،  يف 
السورية، أو أن تسلك الطريق الصعب للزخم السياسي احلقيقي 
عميق  اقتناع  على  وحنن  للنزاع.  تسوية  إىل  التوصل  أجل  من 
بأن هناك اليوم، رمبا ألول مرة منذ سبع سنوات، فرصة ضئيلة 
ممكنان  والقامت،  املشجع  السيناريوهان،  وكال  ذلك.  لتحقيق 
اليوم؛ واخليار يرهتن بنا إىل حد كبري وبقدرة اجمللس على االتفاق 

بشأن خيار السالم.

نقطة  يكون  أن  وجيب  ميكن  الدستورية  اللجنة  إنشاء  إن 
زخم  عملية  يف  أوىل  خطوة  وهي  عنها،  نبحث  اليت  التحول 
سياسي حقيقي. ولذلك، يشكل هذا اإلنشاء يف أقرب وقت 
ممكن، أولويتنا اليوم. ولكي نكون واضحني، يف ضوء االختيار 
بني احلرب والسالم يف سورية، فإن املفتاح يوجد إىل حد كبري 
يف بلد تولستوي. فإنشاء اللجنة الدستورية يتطلب أن تستخدم 
روسيا كامل تأثريها يف دمشق يف هذا الصدد، متامًا كما نفعل من 
جانبنا مع شركائنا يف اجملموعة الصغرية. وعلى كل حال، جاءت 
فكرة اللجنة الدستورية من مبادرة اختذهتا الدبلوماسية الروسية، 

واليوم دعا مجيع أعضاء اجمللس بدون استثناء إىل إنشائها.

أتناول  أن  اليوم  أود  قدًما؟  للمضي  ننتظره  الذي  ما  إذن 
ثالث نقاط: أن حندد بوضوح مسؤوليات النظام السوري، الذي 
اجمللس  ونطلع  السياسية؛  العملية  إطالق  وقف  عرقلة  يواصل 
على اجلهود اليت بذلتها فرنسا واجملموعة الصغرية لتحقيق ذلك؛ 

وأخريا، نعرض بإجياز احللول الالحقة املمكنة.

توقعات  لسماع  دمشق  إىل  ستافان  صديقنا  ذهب  لقد 
ومواقف أحد أطراف النزاع. ويبدو من الصورة اليت رمسها للتو، 

وكما كان متوقعًا لألسف، أن النظام ال يعترب نفسه ملزمًا بأي 
التزام، رغم أنه قدم قبل بضعة أشهر قائمته إىل املبعوث اخلاص، 
اقرتحها  اليت  الدستورية  اللجنة  الثالث من  الثلث  قائمة  ورفض 
املبعوث اخلاص، حبيث ال يرتدد يف تقويض القواعد اليت وضعت 

يف مؤمتر قمة سوتشي.

للمسؤوليات، وتقتضي  وتوفر استنتاجات زيارته توضيحا 
منا مضاعفة جهودنا من أجل إطالق العملية السياسية أخريا. 
لقد بذلت األمم املتحدة جهوًدا كبرية من أجل تشكيل اللجنة 
هنا  وأود  السوري.  اجملتمع  مكونات  متثل مجيع  اليت  الدستورية 
مرة أخرى، بالنيابة عن فرنسا اإلشادة بعمل السيد ستافان دي 

ميستورا.

عدة  مقرتحاته  وعدل  معمقة،  مشاورات  ستافان  أجرى 
مرات من أجل التوصل إىل تشكيل متوازن ومقبول عاملًيا للجنة 
الدستورية، ويليب العرض احلايل املطروح على طاولة املفاوضات 
هذه املتطلبات. وقد كلف بتنفيذ هذا العمل وتشكيل اللجنة، 
وهو حيظى بتأييدنا الكامل لدعوة املشاركني دون إبطاء إىل أول 
أن  بقوة  منه  ونطلب  الثاين/نوفمرب.  تشرين  شهر  يف  اجتماع 

ميضي قدًما يف هذا الصدد.

مل تدخر فرنسا أي جهد لتشجيع حتقيق تقدم يف العملية 
على  مشرتكا  بيانا  الصغرية  اجملموعة  وزراء  وأصدر  السياسية. 
هامش اجلمعية العامة يدعو إىل اإلنشاء املبكر للجنة الدستورية. 
الذين حتدث مجيعهم يف  وقد أظهر أعضاء اجملموعة الصغرية، 
األسبوع املاضي يف جملس األمن )انظر S/PV.8373( وحدهتم 
الغالبية العظمى من أعضاء  ودعمهم هلذا الربنامج إىل جانب 

اجمللس.

الرئيس ترامب يف  الرئيس ماكرون عرب اهلاتف مع  حتدث 
بداية األسبوع بشأن موضوع سورية، ومت التأكيد على احلاجة 
فإن  ولذلك،  السياسي.  املسار  على  تقدم  إلحراز  امللحة 
تصميمنا على ضمان إنشاء اللجنة الدستورية أمر واضح للغاية. 
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وسيجمع  السبت  يوم  سيعقد  الذي  اسطنبول،  قمة  مؤمتر  إن 
بني فرنسا وأملانيا واالحتاد الروسي وتركيا، جيب أن يسمح أيضًا 
بإحراز تقدم بشأن هذه النقطة احملددة، وبالطبع بشأن العملية 
السياسية الالحقة. وستجتمع اجملموعة الصغرية مرة أخرى قبل 
لالجتماع.  مسبوقة  غري  تعبئة  هناك  وبالتايل،  الشهر،  هناية 
فلنعمل معًا على املضي قدمًا بكل قوتنا يف هذا االجتاه حىت 

ال نسمح بإضاعة هذه الفرصة احملدودة للغاية.

املبعوث  زيارة  أكدت  وكما  اآلن؟  نفعل  أن  جيب  ماذا 
مجيع  متارس  أن  هي  القصوى  األولوية  فإن  لدمشق،  اخلاص 
حىت  دمشق  على  الالزم  الضغط  النهاية  يف  الفاعلة  األطراف 
تتمكن اللجنة من االجتماع يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب. وهذا 
ثابتون  أننا  معا  نثبت  أن  وجيب  املمكن.  الوحيد  املسار  هو 

وعازمون على ضمان تنفيذ األهداف اليت أيدناها بوضوح.

إن تقارب اآلراء داخل اجمللس بشأن اقرتاح قدمه االحتاد 
الروسي يف البداية ميثل فرصة فريدة؛ وسيكون من غري املسؤول 
إضاعتها. وال ميكننا أن نسمح للنظام بتقويض جهودنا اجلماعية. 
النزاع لسنوات، بدون موارد مالية  وإذا حدث ذلك، سيستمر 

إلعادة بناء البلد، وعدم قدرة الالجئني على العودة.

وباختصار، فإن خريطة طريق صديقنا ستافان دي ميستورا 
واضحة وتتماشى مع القرار 225٤ )2015(، الذي يشكل 
بوصلتنا املشرتكة أكثر من أي وقت مضى، وهو حيظى بدعمنا 
اجلميع  شعور  إىل  رمسي  بنداء  وسأختتم  تنفيذها.  يف  الكامل 
ميكن  ال  بأنه  تاما  إدراكا  مدركني  نظل  أن  جيب  باملسؤولية: 
والطريقة  السورية.  املأساة  يف  جديد  تصعيد  خطر  استبعاد 
القطعية الوحيدة لتجنب ذلك هو بتسوية سياسية شاملة وذات 
هو  وهذا  حامسة،  املقبلة  األسابيع  أن  يعين  وذلك  مصداقية. 
السبب يف أننا لن نرتدد يف أن ينعقد جملس األمن كلما لزم ذلك 
األمم  وساطة  لدعم  الدويل  اجملتمع  لتعبئة  املقبلة  الفرتة  خالل 
املتحدة، وللتوصل يف هناية املطاف إىل تكوين اللجنة الدستورية 

اللجنة لن يكون  الذي تأخر. وأذكر اجمللس بأن تكوين تلك 
سوى اخلطوة األوىل يف عملية طويلة إلعادة السالم إىل سورية، 
األمر الذي يشمل إجراء انتخابات وهتيئة بيئة آمنة وحمايدة على 
األرض. إننا نعول على صديقنا السيد دي ميستورا، متاما كما 

ميكنه أن يعول على دعمنا الكامل له حىت هناية مهمته.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  املتحدة(  )اململكة  بيرس  السيدة 
اإلحاطة  على  وفريقه  ميستورا  دي  ستافان  السيد  نشكر 
املعقول  أن من غري  إنين أجد  اليوم.  لنا  قدمها  اليت  اإلعالمية 
سرد  نكرر  أن  السورية،  السلطات  ملصلحة  علينا،  يتعني  أنه 
الشأن  يف  االخنراط  املتحدة  األمم  على  يتعني  أنه  يف  السبب 
السوري. إهنا ليست مسألة سيادة وطنية أن يكون هناك أكثر 
من مليون الجئ. وهي ليست مسألة سيادة وطنية أن يكون 
هناك 000 ٤00 قتيل يف سورية. ما حيدث هناك هو هتديد 
للسالم واألمن الدوليني، واخنراط األمم املتحدة فيه أمر صائب. 
فقد كانت األمم املتحدة منخرطة يف اجلانب اإلنساين، وجانب 
الالجئني واجلانب الصحي. ومن املستصوب قطعا ظاهرا وباطنا 
أن تكون منخرطة يف العملية السياسية. لذلك، فإنين سأذهب 
إىل أبعد مما ذهب إليه السيد دي ميستورا، الذي تكلم عن حتد 
خطري. فإنين اعتقد أننا بالفعل نواجه حتديا خطريا يف الطريقة 
مع  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  هبا  تتعاون  ظلت  اليت 
نواجه  حنن  والفرنسي،  األمريكي  زميالي  قال  وكما  املنظمة، 

حتديا خطريا من حيث احلالة على األرض.

وباإلضافة إىل ذلك، هناك اآلن شك هائل حول ما كان 
يشكله اتفاق سوتشي وما ميثله اآلن. فإما أن تكون روسيا قد 
قدمت لألمم املتحدة واجمللس تأكيدات أثبتت أهنا أضعف من 
أن تفي هبا، أو إن كل األمر كان ستارا دخانيا هتكميا هدف إىل 
حتويل االنتباه والطاقة، يف الوقت الذي نفذت فيه روسيا وسورية 
وإيران محلة اضطهاد عسكرية. ومل يوقف تلك احلملة العسكرية 
إال الغضب الدويل إزاء اخلطر احملدق بـ 2 إىل ٣ ماليني مدين 
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يف إدلب، قبل أن يتدخل األتراك بشجاعة ويتوصلوا إىل اتفاق 
يرمي إىل محاية هؤالء املدنيني.

ولذلك، فإنين أعتقد أننا حباجة إىل مخسة أشياء، دعما ملا 
قاله زميالي األمريكي والفرنسي. إننا حباجة إىل وضوح بشأن 
اجلديدة.  السورية  السلطات  ومقرتحات  سوتشي  اتفاق  وضع 
ماذا تعين؟ وماذا ترى روسيا وإيران بشأهنا؟ إننا حباجة إىل وضوح 
بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها من قبل مجيع اجلهات الفاعلة 
قبل 19 تشرين الثاين/نوفمرب، حيث عرض السيد دي ميستورا 
أن يعود ويقدم إحاطة إعالمية إىل اجمللس، وقبل هناية تشرين 
الثاين/نوفمرب عندما تنتهي فرتة تكليفه. وحنن حباجة إىل وضوح 
بأن روسيا، بوصفها أحد األعضاء اخلمسة الدائمني يف اجمللس، 
وإحدى اجلهات الضامنة لعملية أستانا ومرتِّبة اتفاق سوتشي، 
إىل جانب  املتحدة،  األمم  مع  وبال كلل  بناء  بشكل  ستعمل 
سورية وإيران. وتقع على مجيع أعضاء األمم املتحدة مسؤولية 
دعم السيد دي ميستورا، بوصفه املبعوث اخلاص لألمني العام 
إىل سورية. ومن الضروري أن أمسع اليوم أن ذلك الوعد باملشاركة 

البناءة والدؤوبة واملتفانية قائم لوضع حد هلذا النزاع.

وحنن حباجة إىل أن يصمد االتفاق بشأن إدلب. وحنتاج 
إىل اغتنام تلك الفرصة اليت ذكرها غريي. وحنتاج ألن يتم تكوين 
اللجنة الدستورية، وأنا أتفق مع آراء زميالي األمريكي والفرنسي 
املساعدات  وصول  حتسني  إىل  حباجة  إننا  الصدد.  ذلك  يف 
اإلنسانية، وحنتاج إىل دعم القرار 225٤ )2015(. واجمللس 
العملية السياسية. فبدون  حباجة إىل أن يتوحد من أجل دعم 
أبدا،  حقيقة  الرهيب  النزاع  هذا  ينتهي  لن  السياسية،  العملية 
من  املزيد  إىل  نتطلع  إننا  األرض.  على  مهما حيدث عسكريا 
التقارير يف أعقاب االجتماعات الدولية يف األيام املقبلة، ولكنين 
أعتقد أن علينا أن نسمع اليوم من مجيع أعضاء اجمللس بأهنم 
قدما  للمضي  جهدها  تسعى  وهي  املتحدة  األمم  سيدعمون 

بالعملية السياسية. 

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )السويد(  سكوغ  السيد 
املبعوث اخلاص لألمني العام إىل سورية على إحاطته اإلعالمية 
هذا الصباح. إننا نشيد جبهود السيد ستافان دي ميستورا املكثفة 
النزاع يف سورية. ونقدر كثريا  للتوصل إىل حل سياسي إلهناء 
املعلومات املستكملة اليت قدمها اليوم عقب زيارته إىل دمشق، 
وإن كان علي أن أقول إن مضمون تقريره - الرد من دمشق - 
مل يكن ما كنا نرجوه. إننا نشعر خبيبة أمل كبرية إزاء استمرار 
الدستورية،  باللجنة  يتعلق  فيما  السورية  احلكومة  تعاون  عدم 
وهو ما يتناقض مع بيان سوتشي اخلتامي الذي عممته روسيا 
على  وإصراره  ميستورا،  دي  السيد  هنج  نؤيد  إننا  اجمللس.  يف 
حتقيق املصداقية والتوازن والشرعية الدولية. ولذلك، فإننا ندعو 
احلكومة السورية مرة أخرى إىل أن تتعاون تعاونا كامال مع األمم 
دمشق،  مع  وثيقة  عالقات  هلا  اليت  اجلهات  وندعو  املتحدة، 

وال سيما االحتاد الروسي، إىل دعم هذه اجلهود.

اللجنة  بتكوين  وتكليفه  ميستورا  دي  السيد  نؤيد  إننا 
حل  إىل  التوصل  صوب  األوىل  اخلطوة  متثل  اليت  الدستورية، 
سياسي وفقا للقرار 225٤ )2015(، تأييدا تاما. وقد أوضح 
بيان سوتشي اخلتامي بشكل جلي أن االختيار النهائي للجنة 
سيتم عن طريق عملية جنيف وبتيسري املبعوث اخلاص. ولذلك، 
عديدة،  بطرق  تشكل،  اخلاص  للمبعوث  املكثفة  اجلهود  فإن 
حلظة حياة أو موت جلهود األمم املتحدة لتكوين جلنة دستورية 
ذات مصداقية ومن أجل الشرعية اليت تصاحب ذلك. ولذلك 
فإن السيد دي ميستورا حباجة إىل - ويستحق - دعم اجمللس 
الصادق، ألنه ال ميكننا التوصل إىل حل سياسي يكون مقبوال 
جلميع السوريني واجملتمع الدويل، إال من خالل عملية تقودها 
األمم املتحدة. ويف هذه األوقات العصيبة، نود أن نكرر نداءنا 
هذا  يف  الكل  أن  أعتقد  الذي  السورية،  احلكومة  إىل  القوي 
اجمللس يتفق معه، للمشاركة الكاملة ودعم العملية السياسية اليت 
قبل موعد  تقدم حقيقي  إحراز  املتحدة، وكفالة  األمم  تقودها 
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املتكلمون  قال  الثاين/نوفمرب، كما  تشرين  يف  املقبل  االجتماع 
الذين سبقوين.

السيد ما جاوشو )الصني( )تكلم بالصينية(: يف البداية، 
اإلعالمية،  إحاطته  على  ميستورا  دي  اخلاص  املبعوث  أشكر 
وأعرب عن تقديرنا للجهود اليت يبذهلا لتيسري التوصل إىل تسوية 

سياسية للمسألة السورية. 

تظل احلالة يف سورية، بفضل جهود الشعب السوري نفسه، 
بدعم من اجملتمع الدويل، مستقرة بوجه عام وقد حافظت عملية 
السورية  احلكومة  دعت  وقد  زمخها.  على  السياسية  التسوية 
تبادل  إلجراء  دمشق  زيارة  إىل  ميستورا  دي  اخلاص  املبعوث 
السياسية يف سورية، مبا  العملية  متعمق يف اآلراء بشأن تيسري 
يف ذلك تشكيل اللجنة الدستورية. وعقد االحتاد الروسي وتركيا 
وإيران اجتماعا يف موسكو وقد أرسلوا معا رسالة إجيابية لدعم 
اليت  اجلهود  نقدر  وحنن  سورية.  يف  السياسية  العملية  وتيسري 
تبذهلا األطراف مجيعها، يف ذلك الصدد. وظلت الصني على 
الدوام تؤيد التوصل إىل حل سياسي للمسألة السورية. وينبغي 
للمجتمع الدويل أن يدفع من أجل تنشيط عملية سياسية ميلك 
سيادة  احرتام  جيب  حيث  سورية،  وبقيادة  السوريون  زمامها 

سورية واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها.

واستمر النزاع السوري أكثر من مخس سنوات حىت اآلن. 
العمل  األطراف  مجيع  تعمل  أن  اخلالفات  تسوية  وتتطلب 
تشكيل  وجيب  بينها.  مشرتكة  أرضية  على  تلتقي  وأن  معا، 
التوازن  حتقيق  مع  ومنظم،  متسق  حنو  على  الدستورية  اللجنة 
شواغل  عن  فضال  السورية،  للحكومة  املشروعة  الشواغل  بني 
لدى  وقبوهلا  للجنة  التمثيلي  الطابع  األخرى لضمان  األطراف 
اجلميع ألجل ضمان استدامة العملية السياسية وإجيابيتها. ويف 
السوري  الشعب  سيحدده  سوريا  مستقبل  فإن  املطاف  هناية 
نفسه. وينبغي أن يواصل اجملتمع الدويل تقدمي الدعم للمساعي 
احلميدة لألمم املتحدة واملبعوث اخلاص دي ميستورا، وأن يعزز 

دور عملية أستانا على النحو الواجب، فضال عن املساعدة يف 
ضمان متكني األطراف السورية من مواصلة مشاركتها الكاملة يف 
احلوار واملشاورات، مبا ييسر اجلهود اليت تبذهلا األطراف السورية 
حل  إىل  والتوصل  اخلالفات  وحل  تدرجييا  املصاحلة  حتقيق  يف 
سياسي واقعي ودائم. وحيدونا األمل يف أن تكفل مجيع األطراف 
وتوطيد  إدلب،  يف  السالح  املنزوعة  املنطقة  أداء  فعالية  املعنية 
املكاسب اليت حتققت يف جمال مكافحة اإلرهاب، واملساعدة يف 
إزالة املتفجرات من خملفات احلرب، وإعادة تعمري البىن التحتية، 
فضال عن كفالة عودة الالجئني واملشردين داخليا يف أقرب وقت 

ممكن.

الدويل  اجملتمع  مع  للعمل  االستعداد  أهبة  على  والصني 
خالل جهد مشرتك يرمي إىل تيسري التوصل إىل تسوية سياسية 
يف  بّناء  بدور  واالضطالع  اإلنسانية  احلالة  وحتسني  سوريا  يف 

استعادة السالم واالستقرار يف سوريا واملنطقة بأسرها.

السيد ران أوستيروم )هولندا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر 
السيد ستافان دي ميستورا على إحاطته. وألكن صرحيا يف القول 
بأننا نشعر خبيبة األمل، وما زلنا نأمل يف احلصول على معلومات 
إجيابية أكثر، ويساورنا القلق إزاء التحديات اليت ذكرها السيد 
النظام السوري فيما يتعلق بدور  دي ميستورا، وخاصة موقف 

األمم املتحدة.

ونرى أن الوقت قد حان النطالق اللجنة الدستورية. ونرى 
أن من املهم إحراز تقدم ال رجعة فيه صوب إجياد حل سياسي 
رعاية  الدستورية حتت  اللجنة  عقد  طريق  عن  للنزاع يف سوريا 
الثاين/نوفمرب،  تشرين  يف  ممكن  وقت  أقرب  يف  املتحدة  األمم 
قبل هناية فرتة والية املبعوث اخلاص دي ميستورا. ونتطلع إىل 
اإلطالق الفعلي للجنة الدستورية، وينبغي إرسال الدعوات ذات 

الصلة يف األسابيع املقبلة.

وال ميكننا احلديث عن عملية سياسية ذات مصداقية إال 
إذا اتسمت اللجنة الدستورية نفسها باملوثوقية والتوازن والشمول، 
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فضال عن متثيلها جلميع السوريني. ولذلك، فإن دور األمم املتحدة 
أساسي، وعليه اختذ جملس األمن القرار 225٤ )2015(. ويعدُّ 
دور األمم املتحدة واستقالهلا الذايت أمرا أساسيا، ويشمل ذلك 
عملها.  ونطاق  الزمين  وجدوهلا  اللجنة  عضوية  املستقل  الدور 
اتساق  يف  تعمل  بل  الصفر،  نقطة  من  املتحدة  األمم  ومل تبدأ 
تام مع القرار 225٤ )2015( والبيان اخلتامي ملؤمتر سوتشي 
الروسي  االحتاد  عّممه  والذي  الثاين/يناير،  يف كانون  الصادر 
النظام السوري أن يتعاون مع  على اجمللس. ولذلك، فإن على 
األمم املتحدة، ونعّول على البلدان ذات النفوذ، وخاصة االحتاد 

الروسي، يف استخدام ذلك النفوذ مع دمشق.

ونتطلع إىل االلتزام اجلاد من جانب النظام السوري على 
سياسي  وحيز  وقت  هناك  يعد  ومل  املتحدة.  األمم  مع  العمل 
أن  ونتوقع  مسمى.  غري  أجل  إىل  أخرى  مرة  العملية  لتأجيل 
يكفل النظام السوري سفر وفده ومشاركته يف العملية مشاركة 
كاملة، وأن يفعل ذلك حبسن نية  - خالفا ملا شهدنا خالل 
مجيع  من  نفسه  الشيء  ونتوقع  جنيف.  يف  السابقة  اجلوالت 
األعضاء يف األمم املتحدة الذين يضطلعون بدور الوساطة حاليا 
يف سوريا. وأود أن أقول أيضا أننا نؤيد بقوة التزام املبعوث اخلاص 
بضمان أن تشّكل النساء نسبة ٣0 يف املائة من أعضاء اللجنة 
الدستورية، كما أشار إىل ذلك يف وقت سابق. وحنث بقوة على 
أن يشمل مثل ذلك االلتزام ضمان أن تكون نسبة متثيل املرأة يف 
أي جلنة للصياغة أو أي جلنة فرعية أو غريها ُتشّكل يف املستقبل 
٣0 يف املائة أيضا، وخاصة يف هذا األسبوع الذي عقدت فيه 
مناقشة مفتوحة باألمس مكرسة للقرار 1٣25 )2000( بشأن 

.)S/PV.8382 املرأة والسالم واألمن )انظر

يف  هدفا  ليست  الدستورية  اللجنة  فإن  احلال،  وبطبيعة 
حد ذاهتا، بل هي جزء من عملية سياسية أوسع نطاقا تقودها 
األمم املتحدة استنادا إىل بيان جنيف )S/2012/522، املرفق( 
الطريق  القرار هو  تنفيذ ذلك  والقرار 225٤ )2015(. وإن 

القرار  ذلك  على  لاللتفاف  جمال  وال  قدما.  للمضي  الوحيد 
اهلام. ولنستخدم “نافذة إدلب” كما ذكر ستافان دي ميستورا 

سابقا.

ويف اخلتام، أود أن أشري إىل موقفنا املعروف جيدا بشأن 
املساءلة واملساعدة اإلنسانية، وال شك إزاء ضرورة حتقيق عملية 
املعونة إلعادة  لتقدمي  السياسي بوصفها شرطا مسبقا  االنتقال 

اإلعمار.

حنن  باإلسبانية(:  )تكلم  )بريو(  - كوادرا  ميثا  السيد 
على  ميستورا  دي  ستافان  وللسيد  اجللسة،  هذه  لعقد  ممتنون 

إحاطته اهلامة.
وتنوه بريو باهتمام إىل آفاق التوصل إىل حل سياسي يف 
سوريا يف أعقاب االجتماعات اليت عقدها املبعوث اخلاص مع 
اليوم.  صباح  عنها  أبلغنا  واليت  الرئيسيني،  املصلحة  أصحاب 
 )S/PV.8373 وقبل بضعة أيام اعتقدنا هنا يف جملس األمن )انظر
أن االتفاق الذي توصلت إليه تركيا واالحتاد الروسي على إنشاء 
منطقة منزوعة السالح قد هيأ بيئة مالئمة للتوصل إىل اتفاق 
سياسي، ما جيعل ممكنا تصور السالم الدائم يف سوريا. واليوم 
نود أن نؤكد جمددا احلاجة امللحة إىل إنشاء جلنة دستورية شاملة 
وممثلة للجميع وفقا ملا مت االتفاق عليه يف مؤمتر احلوار الوطين 
السوري املعقود يف سوتشي قبل تسعة أشهر. ونرى أنه ينبغي أن 
تكمل تلك املبادرة اهلامة عملية جنيف، على غرار عملية أستانا. 
يف ذلك الصدد، ومع االحرتام الكامل لسيادة اجلمهورية العربية 
السورية ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية، نرى أن من املهم واملُِلح أن 
تشّكل اللجنة الدستورية املذكورة أعاله، فضال عن حتديد آليات 
التنفيذية وصنع القرار فيها بغية الدفع قدما بالعملية السياسية 
 ،S/2012/522( وبيان جنيف )املبّينة يف القرار 225٤ )2015
املرفق(. ويساورنا القلق على وجه اخلصوص، إزاء احتمال أن 
مصداقية  على  سلبا  اللجنة  إنشاء  يف  التأخري  من  املزيد  يؤثر 

العملية وأن تسفر عن ذلك انقسامات كبرية.
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ونشدد على أمهية مشاركة مجيع األطراف بصورة بناءة يف 
املفاوضات، مع التحلي باملرونة والعناية مبستقبل البلد ووحدته 
الوطنية من أجل بناء الثقة الالزمة لتعزيز املصاحلة وبناء السالم 
الكامل  دعمنا  عن  نعرب  أن  نود  وعليه،  سوريا.  يف  املستدام 
للمبعوث اخلاص لألمني العام يف جهوده الرامية إىل املضي قدما 
يف ذلك االجتاه، وخاصة النهج الذي اتبعه إزاء املناقشات اليت 
جرت يف دمشق، والعمل الذي حدثنا عن عزمه على القيام به 

يف األيام املقبلة.

الدول  مساعدة  أمهية  على  أيضا  نشدد  أن  نود  وختاما، 
على  النفوذ  ذات  البلدان  من  وغريها  أستانا  ملسار  الضامنة 
األطراف على كفالة انعقاد اللجنة الدستورية على وجه السرعة، 

وال سيما يف تشرين الثاين/نوفمرب.
السيد توميش )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: نشكر 
املبعوث اخلاص دي ميستورا على إحاطته عن نتائج زيارته إىل 
دمشق. ونعرب عن تقديرنا لزيارته ونشكره على كل ما بذله من 
جهود لتحقيق السالم يف سوريا. ونعرب أيضا عن عميق تقديرنا 
القادمة  الفرتة  يف  املكثفة  املشاورات  من  مزيد  بإجراء  اللتزامه 
لضمان انعقاد جلنة دستورية تتسم بالتوازن واملصداقية، بتيسري 

من األمم املتحدة وبقيادة سورية.
وتتابع كازاخستان عن كثب احلالة اليت أسفرت عنها األزمة 
النزاع العنيف  الرامية إىل حل  يف سوريا، وتؤيد مجيع املبادرات 
يف اجلمهورية العربية السورية بأسرع وقت ممكن. ونرى أن محاية 
املدنيني السوريني والبىن التحتية تعّد أولوية قصوى. وينبغي أن 
نويل اهتمامنا يف هذه اللحظة للحفاظ على السالم يف إدلب. 
وأود يف ذلك الصدد، أن أشكر روسيا وتركيا على االتفاق الذي 
مّكننا من احليلولة دون إراقة الدماء وحدوث كارثة إنسانية هائلة. 
ونشعر باالرتياح للمعلومات املتعلقة بإنشاء ممرات إنسانية ميكن 
أن يستخدمها املدنيون بعدد يصل إىل 000 ٣ شخص. وقد 
تأّتى كل ذلك نتيجة إلنشاء املنطقة املنزوعة السالح اليت وفرت 

ضمانا لوقف األعمال العدائية.

الضامنة  اجلهات  إليه  توصلت  الذي  باالتفاق  ونرحب 
على  موسكو  يف  األول/أكتوبر  تشرين   2٤ يف  أستانا  لعملية 
تدعو  نفسه،  الوقت  ويف  الدستورية.  اللجنة  بتشكيل  اإلسراع 
تأخذ يف االعتبار مصاحل  أن  املعنية إىل  أستانا مجيع األطراف 
مجيع السوريني عند تشكيل اللجنة الدستورية وفقا للقرار 225٤ 

 .)2015(

مع  احلوار  ملواصلة  أستانا  جمموعة  باستعداد  نشيد  كما 
احلوار  بأن  املعنية بسورية. ونسّلم  املصّغرة  باجملموعة  ما يسمى 

ال بد له أن يستند إىل ذلك القرار.

إنشاء  حنو  قدمًا  املضي  ضرورة  على  وتشدد كازاخستان 
اللجنة الدستورية كنقطة انطالق لتنشيط عملية التسوية السياسية 
يف سورية. ونأمل يف أن يتم تشكيل اللجنة يف أقرب وقت ممكن. 
ويف الوقت نفسه، جيب أن تعمل اللجنة الدستورية يف املستقبل 
وفقًا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة 
بشأن املسألة السورية حلماية سيادة سورية واستقالهلا ووحدهتا.

يف  سياسي  حل  إىل  التوصل  أمهية  على  أستانا  وتشدد 
سورية، وال سيما من خالل تشكيل جلنة دستورية كخطوة رئيسية 
تأييداً كاماًل جهود  التسوية السياسية لألزمة. وتؤيد أستانا  يف 
اإلقليمية.  لألزمة  شاملة  تسوية  إىل  للتوصل  اخلاص  املبعوث 
تشكيل  يف  يبدؤوا  أن  ينبغي  الذين  هم  أنفسهم  والسوريون 
ما يلزم  بإجراء  وذلك  السورية،  للدولة  املقبل  السياسي  النظام 
وإجراء  وإقليمية  إدارية  هياكل  وبناء  تشريعية  إصالحات  من 
انتخابات رئاسية وبرملانية. وال ميكن حتقيق النتائج املنشودة إال 
باتباع هنج سياسي ودبلوماسي مستمّد من روح امليثاق ووثائق 

اجمللس بشأن الدبلوماسية الوقائية واحلفاظ على السالم.

أهداف  دعم  مواصلة  إىل  ماسة  حاجة  فهناك  ولذلك، 
نرى  لكي  جنيف  مفاوضات  يف  واالستمرار  أستانا  حمادثات 
تقرير  على  قادر  السوري  الشعب  أن  ونعتقد  إجيابية.  نتائج 
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مستقبله. ومع ذلك، فإن حتقيق تطلعاته إىل الدميقراطية وإعادة 
اإلعمار واالستقرار أمر مستحيل من دون دعم دويل حقيقي.

يف اخلتام، أود أن أؤكد أن هناك مسؤولية خاصة تقع على 
سورية.  هبا  متر  اليت  املأساوية  الفرتة  إلهناء  األمن  جملس  عاتق 
وحنث اجمللس على االحتاد حول هذا اهلدف السياسي املشرتك 
من خالل دعم عملييت جنيف وأستانا، وكذلك دعم املبعوث 

اخلاص وإجياد تسوية سياسية شاملة.

السيد المنّيخ )الكويت(: بداية أتقدم بالشكر إىل السيد 
ستافان دي ميستورا على إحاطته املهمة، وأجدد تقدير وامتنان 
األربع  السنوات  بذهلا خالل  اليت  اجلهود  لكافة  الكويت  دولة 
املاضية يف مهمته الصعبة، وإننا على ثقة بأنه سيضاعف جهوده 

حىت آخر يوم له يف منصبه.

إىل  اخلاص  املبعوث  زيارة  نتائج  عن  للتو  استمعنا  لقد 
الزيارة اليت كنا نأمل أن تسفر عن نتائج إجيابية  دمشق، تلك 
وُتسهم يف دفع العملية السياسية السورية بعد مرور 9 أشهر على 
إعالن سوتشي فيما يتعلق باللجنة الدستورية، إال أهنا ولألسف 
جاءت على عكس ذلك، وخالفت تطلعاتنا وأمنياتنا. إن عملية 
العملية  مسار  يف  حمورية  حمطة  تعد  الدستورية  اللجنة  تشكيل 
السياسية وأساسًا حملطات أخرى هامة كما ورد يف القرار 225٤ 
)2015(، وهي صياغة دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يف 
سورية بإشراف األمم املتحدة ومبشاركة مجيع السوريني. وإعالن 
املبعوث اخلاص ومسار  سوتشي واضح من حيث حتديد دور 
جنيف يف التشكيل النهائي للجنة الدستورية لتساهم يف التسوية 
األمن  جملس  قرار  ووفق  املتحدة  األمم  رعاية  حتت  السياسية 

.)2015( 225٤

ومع بقاء ما يقارب الشهر على والية، السيد دي ميستورا، 
اللجنة  تشكيل  على  للعمل  جهوده  مواصلة  على  حنثه  فإننا 
الدستورية وانطالق أعماهلا يف أقرب فرصة ممكنة، وجندد دعمنا 
له لتحقيق ذلك، حيث أن لديه الوالية الالزمة إلنشاء اللجنة 

الدستورية، ونشاطره الرأي يف أمهية أن تكون هذه اللجنة متوازنة 
وذات مصداقية يف تشكيلتها. 

ختامًا، إن قرارات جملس األمن جيب أن حترتم وتنفذ على 
بالذكر  أخص  وهنا  الورق،  على  تكون حرباً  وأال  الواقع  أرض 
جملس  أعضاء  بإمجاع كافة  الصادر   )2015(  225٤ القرار 
األمن منذ ما يقارب الثالث سنوات. وأمامنا يف األيام القليلة 
يف  االستقرار  يسود  طاملا  اغتنامها  مجيعًا  علينا  فرصة  القادمة 
إدلب نتيجة لالتفاق الروسي - الرتكي. إهنا فرصة حامسة لتفعيل 
املسار السياسي بقيادة األمم املتحدة بعد ما يقارب 8 سنوات 
احللول  فلتكن  سورية،  يف  والدمار  والقتل  احلرب  ويالت  من 

الدبلوماسية هي اليت تسمو على احللول العسكرية.

نشكر  باإلنكليزية(:  )تكّلم  )إثيوبيا(  وولدغريما  السيد 
العام إىل  املبعوث اخلاص لألمني  السيد ستافان دي ميستورا، 
عاليًا  تقديراً  نقّدر  وإننا  اليوم.  اإلعالمية  إحاطته  على  سورية، 
التوصل إىل  الرامية إىل تيسري  الدؤوبة  املتواصلة  وندعم جهوده 

حل سلمي لألزمة السورية.

قدمها  إعالمية  إحاطة  آخر  يف  أبلغنا  أنه  حني  ويف 
الثاين/نوفمرب،  تشرين  بعد  منصبه  ترك  بنّيته   )S/PV.8373(
اليوم  حىت  وسعه  يف  ما  سيفعل كل  بأنه  تامة  ثقة  على  فإننا 
األخري للمساعدة على املضي قدمًا بالعملية السياسية. ويف هذا 
السياق، نرّحب باالجتماع الذي عقده مع نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية واملغرتبني يف اجلمهورية العربية السورية يف دمشق 

قبل بضعة أيام.

ونشري إىل أن املبعوث اخلاص قد تسىّن له، وأنا أستخدم 
هنا كلماته، “تبادل اآلراء بصورة صرحية للغاية ومكثفة جدا” 
ونعرب  عام.  بوجه  السياسية  والعملية  الدستورية  اللجنة  بشأن 
أن  وندرك  االجتماع.  جمريات  مشاطرتنا  على  الشكر  عن  له 
أرضية  إجياد  املسألة مل تكن سهلة وأن  املناقشات بشأن هذه 

مشرتكة سيظل ميثل حتديًا.
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ينبغي  ميستورا  دي  اخلاص  املبعوث  أن  نرى  ذلك،  ومع 
يف  الدستورية  اللجنة  عقد  إىل  الرامية  جهوده  بذل  يواصل  أن 
أقرب وقت ممكن. وحنن مجيعًا متفقون على أن االتفاق الذي 
مت التوصل إليه بني روسيا وتركيا بشأن إدلب يوفر فرصة ينبغي 
اغتنامها من أجل إحياء عملية سياسية موثوقة وشاملة للجميع 
ميلك السوريون زمامها، بدءاً بإنشاء جلنة دستورية تيسرها األمم 

املتحدة.
يف  أستانا  عملية  لضامين  اجتماعًا  هناك  أن  إىل  ونشري 
على  يساعد  أن  نأمل  والذي  األسبوع،  هذا  خالل  موسكو 
سيما  وال  السياسية،  بالعملية  قدمًا  للمضي  املشاركة  استمرار 
الوقت نفسه، نتطلع أيضًا إىل  الدستورية. ويف  اللجنة  تشكيل 
مؤمتر القمة الرباعية بشأن سورية الذي سيعقد يف اسطنبول يف 
عطلة هناية هذا األسبوع. وحيدونا األمل يف أن ُتسهم مجيع هذه 
املبادرات الدبلوماسية على خمتلف املستويات يف تنشيط العملية 
السياسية اليت تيسرها األمم املتحدة. ونظراً إىل أن عملية اللجنة 
فإننا  زمامها،  وميتلكون  السوريون  يقودها  أن  ينبغي  الدستورية 
نشجع مجيع األطراف السورية على املشاركة البناءة مع املبعوث 

اخلاص.
أخرياً، فإن هذا هو الوقت املناسب لزيادة تنسيق اجلهود 
الدبلوماسية وتسريعها لدعم املبعوث اخلاص يف جهوده إلنشاء 
اللجنة الدستورية. وينبغي أن يواصل اجمللس أيضًا وضع كامل 
ثقله وراء املبعوث اخلاص، الذي ستكون جهوده حامسة للغاية 

على مدى األيام واألشهر القادمة.
يرّحب  بالفرنسية(:  )تكلم  ديفوار(  )كوت  إيبو  السيد 
اللجنة  إنشاء  بشأن  اإلعالمية  اإلحاطة  بعقد هذه  بلدي  وفد 
السيد ستافان  السورية ويشكر  العربية  اجلمهورية  الدستورية يف 
على  سورية،  إىل  العام  لألمني  اخلاص  املبعوث  ميستورا،  دي 

إحاطته اإلعالمية املفيدة.

تشرين   2٤ يف  املعقود  باالجتماع  ديفوار  وترحب كوت 
السوري،  اخلارجية  ووزير  اخلاص  املبعوث  بني  األول/أكتوبر 

والذي  اخلاص،  املبعوث  بيان عن مكتب  إصدار  إىل  ما أدى 
أفاد بإجراء تبادل صريح جداً ومكثف جداً لآلراء بشأن اللجنة 
الدستورية والعملية السياسية بوجه عام. ويف هذا الصدد، يدعو 
طريق  عن  احلوار  طريق  اختيار  إىل  السورية  األطراف  بلدي 
االنضمام بعزم إىل عملييت جنيف وسوتشي بغية التغلب بفعالية 

على العقبات املتبقية أمام إنشاء اللجنة الدستورية.

وترحب كوت ديفوار أيضًا بعقد مؤمتر القمة الرباعية املقبل 
تشرين   2٧ يف  اسطنبول  يف  وتركيا  وروسيا  وفرنسا  أملانيا  بني 
األول/أكتوبر، والذي سيكون مبثابة إطار للتفكري يف إجياد حل 
يف  احلالة  وبشأن  املتحدة،  األمم  رعاية  لألزمة، حتت  سياسي 

إدلب يف مشال غرب سورية.

مجيع  بني  احلوار  يستمّر  أن  بصدق  ديفوار  وتأمل كوت 
سلمية  هناية  إىل  التوصل  كفالة  هبدف  املصلحة  أصحاب 
لألزمة يف سورية - وهو السبيل إىل السالم الدائم واالستقرار 
ستافان دي  السيد  بني  احملادثات  نتائج  عن  النظر  بصرف   -
ميستورا والسلطات السورية، من جهة، والقمة الرباعية املقررة يف 

اسطنبول، من جهة أخرى.

ولذلك، ندعو األطراف املتحاربة إىل احرتام أحكام القرار 
225٤ )2015(، اليت حتدد خريطة طريق للعملية السياسية يف 
سورية. وحنث مرة أخرى أعضاء اجمللس على استعادة الوحدة 
على  التغلب  من  الصعبة،  الظروف  يف  مّكنتهم،  لطاملا  اليت 

التحديات اليت تواجه السالم واألمن الدوليني.

وفيما يستعّد السيد دي ميستورا للتنحي، توّد كوت ديفوار 
أن تؤكد جمدداً امتناهنا العميق له على التزامه املستمر وعلى عمله 

الستعادة السالم الدائم يف سورية.

السيد ليفتسكش )بولندا( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
أود أن أشارك الوفود األخرى يف اإلعراب عن تقديري العميق 
للجهود الدؤوبة اليت يبذهلا املبعوث اخلاص من أجل التوصل إىل 
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حل سياسي لألزمة يف سورية. وأود أيضا أن أؤكد له دعم بولندا 
تقودها  اليت  السياسية  السالم  ولعملية  املستمر،  لعمله  القوي 

األمم املتحدة يف اجلمهورية العربية السورية.

حيقق  أن  ميكنه  للنزاع  يوجد حل عسكري  ال  ألنه  ونظرا 
السالم املستدام لسورية، ينبغي أن نستهدف التوصل إىل اتفاق 
سياسي إطاري فيما بني السوريني. إننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن 
اتفاق إدلب لوقف إطالق النار ميكن أن يشكل فرصة الستئناف 
دون  جنيف،  يف  املتحدة  األمم  رعاية  حتت  السياسية  العلمية 
إبطاء. ويف هذا الصدد، نعرب عن دعمنا الكامل جلهود السيد 
دي ميستورا الرامية إىل إنشاء جلنة دستورية يف أقرب وقت ممكن. 
وحيث أننا أمضينا الكثري من الوقت يف األسبوع املاضي ملناقشة 
 ،)S/PV.8382 القاعة )انظر املرأة والسالم واألمن هنا يف هذه 
ضمان  أجل  من  ميستورا  دي  السيد  نداء  إىل  اإلشارة  جتدر 
مشاركة املرأة يف اللجنة الدستورية، نظرا لوجود صلة واضحة جدا 
اتفاقات  املرأة يف عملية السالم واستمرارية وجودة  بني مشاركة 

السالم. 

وينبغي أن تكون األولوية اآلن إلنشاء اللجنة الدستورية، 
تليها خطوات أخرى على وجه السرعة لتمكني عملية االنتقال 
املشاركة  يتطلب  الذي  األمر  التفاوض،  طريق  عن  السياسي 
الكاملة والبناءة من مجيع أطراف النزاع. ومثة دور خاص يف هذا 
الصدد للسلطات السورية، اليت ينبغي أن تشارك يف املفاوضات 
بشأنه  يتفاوض  أمر  هذا  إن  مسبقة.  شروط  ودون  نية  حبسن 
حقيقية  سياسية  عملية  سوى  شيء  فال  أنفسهم.  السوريون 
وملموسة تضمن متثيل الشعب السوري بشكل حقيقي، ميكنها 
الدستور  لصياغة  وإجراءات  زمين  جدول  وضع  إىل  تؤدي  أن 

وإجراء انتخابات حرة ونزيهة حتت إشراف األمم املتحدة.

ويف اخلتام، أود أن أؤكد أنه ينبغي التوصل إىل حل سياسي 
 ،S/2012/522 جنيف  وبيان   )2015(  225٤ للقرار  وفقا 

املرفق(. 

السيد ندونغ مبا )غينيا االستوائية( )تكلم باإلسبانية(: أود 
أوال أن أشكر وفود فرنسا، واململكة املتحدة والواليات املتحدة 
على طلب عقد هذه اجللسة، وكذلك املبعوث اخلاص ستافان 
دي ميستورا على إحاطته اإلعالمية الزاخرة باملعلومات، وعلى 
العمل الشاق يف تيسري العملية السياسية يف سورية. إن السرعة 
اليت عقدت هبا هذه اجللسة، بعد اجتماع اجمللس يف 1٧ تشرين 
األول/ تشرين   2٤ واجتماع   ،)S/PV.8373( األول/أكتوبر 

أكتوبر يف دمشق، ملما يؤكد احلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود 
بغية التصدي للتحديات اجلديدة، وإنشاء اللجنة دستورية دون 
أمام حل سياسي سلمي هلذا  الطريق  لفتح  التأخري،  مزيد من 

الصراع الطويل األمد. 

املثايل  باملسلك  ترحب  االستوائية  غينيا  مجهورية  أن  ومع 
للمبعوث اخلاص والطريقة اليت اضطلع هبا مبهامه يف ظروف بالغة 
اليوم، وبعد  التعقيد، ال يسعنا إال أن نعرب عن األسف ألننا 
مثاين سنوات من الصراع، ُعقدت خالهلا العديد من االجتماعات 
على  الطرق،  مفرتق  يف  أنفسنا  جند  وأستانا،  جنيف  بصيغيت 
تشرين   1٧ اجتماع  يف  ببالغة  فرنسا  ممثل  إليه  أشار  ما  حنو 
األول/أكتوبر، وذكره مرة أخرى هذا الصباح. إن شبح التصعيد 
العسكري واملسار الشاق حنو استئناف مفاوضات السالم بني 

األطراف السورية ال يزال يشغل بؤرة اهتمام اجملتمع الدويل.

ولقد رحبنا باالجتماع الذي عقد يف دمشق يف 2٤ تشرين 
األول/أكتوبر بني املبعوث اخلاص ووزير خارجية سورية يف إطار 
اجلهود الرامية إىل الشروع يف اللجنة الدستورية املكلفة بصياغة 
دستور جديد لسورية. ونود تذكري األطراف بأنه ما زال يتعني 
إحراز تقدم كبري، بعد مرور تسعة أشهر على التوصل إىل اتفاق 
نزع  يتيح  الصدد،  هذا  اللجنة. ويف  تشكيل  على  يف سوتشي 
أستانا  ملسار  الضامنة  الدول  أيدته  الذي  إدلب  يف  السالح 
الفرصة لتوفري املزيد من الزخم للعملية السياسية من خالل هتيئة 

بيئة مواتية ملفاوضات السالم بني األطراف السورية.
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ملواجهة  نسبيا  السلمية  البيئة  هذه  استخدام  املهم  ومن 
الصعوبات اليت ما انفكت متنع اللجنة من البدء يف العمل دون 
تأخري. وعلى حنو ما مت تأكيده، ال تزال العقبة الرئيسية تتمثل 
يف القائمة الثالثة الوسطى، ألعضاء اجملتمع املدين، اليت اقرتحتها 
األمم املتحدة. ونناشد األطراف أال تدخر أي جهد إلنشاء جلنة 
ذات مصداقية عالية للغاية، وهو أمر بالغ األمهية، على أن تتمتع 
بأمشل متثيل ممكن. وباإلضافة إىل ذلك، فلكي تكون اللجنة ذات 
مصداقية وشرعية، جيب االستناد يف تكوينها، وقواعد عملياهتا 
واختاذها لقراراهتا إىل آليات شفافة. وجيب على األطراف أيضا 
التخلي عن املصاحل احلزبية، واألخذ مبركز املساواة بني اجلميع من 
أجل ضمان جناح أعمال اللجنة الدستورية. وقد أكد املبعوث 
اخلاص دي ميستورا يف مناسبات سابقة، واليوم مرة أخرى، أن 
اللجنة املوثوقة واملتوازنة قد تغدو حجر الزاوية يف عملية سياسية 

شاملة للسوريني صوب تنفيذ القرار 225٤ )2015(.

االستوائية حيدوها  غينيا  فإن حكومة  وعلى هذا األساس 
االحتاد  بني  غدا  سورية  يف  القمة  مؤمتر  يسهم  أن  يف  األمل 
املساعدة  يف  إسهاما كبريا  وأملانيا،  وفرنسا  وتركيا،  الروسي، 
إعطاء  التوصل إىل حل سياسي لألزمة من خالل  تعزيز  على 
األولوية للنقاش املتعلق ببدء أعمال اللجنة. وينبغي أيضا تناول 
اخلطوات اإلضافية الرامية إىل تعزيز األمن واالستقرار، فضال عن 
الظروف املالئمة لعودة الالجئني وإعادة إرساء اهلياكل األساسية 

االجتماعية واالقتصادية.

فاملادة 2٤ من الفصل احلامس من ميثاق األمم املتحدة 
واألمن  السلم  صون  عن  الرئيسية  “املسؤولية  باجمللس  تنيط 
السالم  إحالل  إىل  اجمللس  أدعو  فإنين  ولذلك،  الدوليني”. 
واألمن يف سورية. فبعد مثاين سنوات من الصراع، ال جيب أن 
تكون احلالة يف سورية بعد اآلن املوضوع الذي يبلور االنقسام 
يف  مستدام  حل  حتقيق  ميكن  وال  األمن.  جملس  أعضاء  بني 
سواء كانوا  عراقيل،  دون  اجمللس  أعضاء  مشاركة  دون  سورية 

حلفاء لألطراف املتحاربة أو يتمتعون بالقدرة على التأثري على 
التاريخ  تراقبنا، وسيحكم  العامل  إن شعوب  الوطنية.  األطراف 
علينا. وبوصفنا أعضاء يف جملس األمن، دائمني أو غري دائمني، 
اليت تتسم هبا منظمتنا ونضع حدا  القيم اإلنسانية  دعونا نربز 
هلذا الصراع من خالل تقدمي الرفاه واالزدهار املشروع الشعب 

السوري على املصاحل اجلغرافية االسرتاتيجية.

وندعو احلكومة والشعب السوري إىل األخذ بعني االعتبار 
الدويل  اجملتمع  جهود  ودعم  البلد،  يف  الراهنة  السياسية  احلالة 
إطار  يف  النزاع  يف  األطراف  خمتلف  بني  شامل  نقاش  وإجراء 
اللجنة الدستورية، ووفقا لقرار جملس األمن 225٤ )2015(، 
الذي اختذ باإلمجاع يف جملس األمن هذا بناء على اقرتاح من 

االحتاد الروسي.

السيد نيبنزيا )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: نرحب 
باملبعوث اخلاص ستافان دي ميستورا يف جملس األمن اليوم.

ميستورا  دي  السيد  من  إعالمية  إحاطة  إىل  استمعنا  لقد 
ومن  فقط.  أيام  قبل 10   )S/PV.8373 )انظر  القاعة  هذه  يف 
علنية  إعالمية  إحاطات  عن  أخرى  أمثلة  أي  تذكر  الصعب 
للمجلس قدمها وسطاء األمم املتحدة بشأن كل اتصال قاموا به 
مع األطراف يف نزاع ما أو أصحاب املصلحة الدوليني املعنيني. 
وقد أظهرت التجربة أن هذا النوع من العمل يتطلب قدرا كبريا 
الدعاية حبيث  من  فائقة  بعناية  حمددا  وقدرا  واحلذر  الصرب  من 
ال تضر باملسألة قيد النظر. ولذلك فإننا غري مقتنعني بأن الذين 
حتقيق  يف  فعاًل  يرغبون  املفتوحة  اليوم  جلسة  عقد  على  أصروا 
تسوية سلمية يف سورية. ليس من الصعب أن نفهم أن ما نشهده 
هو باألحرى آخر حلقات الوعظ والدروس املوجهة إىل روسيا.

الراهن  الوقت  يف  باإلشارة  جديرة  إجراءات  اختاذ  وجيري 
فيما يتعلق بسورية. فمن ناحية، تعمل األمم املتحدة يف إطار 
القرار 225٤ )2015(. وجيري تنفيذ اتفاقات إدلب ويعمل 
الضامنة  الدول  وتبذل  الشأن.  هذا  بدأب يف  األتراك  شركاؤنا 
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ملسار أستانا جهودا جدية لوقف أعمال العنف يف امليدان وهتيئة 
الظروف اليت ميكن أن تعزز احلوار فيما بني السوريني. إن األمر 
صعب، ولكن من الواضح أنه جيري إحراز تقدم ملموس. وقد 
احلياة  إىل  يعودون  السورية  املناطق  من  العديد  يف  الناس  بدأ 

الطبيعية ويشعرون مبزيد من األمن.

ومن ناحية أخرى، لدينا مجاعة من أناس نّصبوا أنفسهم 
حمققني رفيعي املستوى ومل يقدموا أي خدمة ُتذكر فيما يتعلق 
مبسألة تسوية النزاع ولكنهم، لسبب ما، خّولوا ألنفسهم احلق 
يف إجراء حتقيق متحّيز فيما تضطلع به روسيا. ونود التأكيد أنه 
ليس مثة أسباب تدعو إىل حتديد مواعيد هنائية مصطنعة إلنشاء 
اللجنة الدستورية استنادا إىل نتائج مؤمتر احلوار الوطين السوري 
مع  تتعارض  شروط  مبوجب  فرضها  ميكن  فال  سوتشي.  يف 
رغبات السوريني أنفسهم. وقد كانت زيارة السيد دي ميستورا 
إىل دمشق بدعوة من احلكومة السورية مفيدة يف إطار املسار 
املؤدي إىل حتقيق األهداف املبينة يف سوتشي. وحنن على ثقة 
بأنه، يف الفرتة املتبقية من واليته، لن يدخر جهدا للمضي قدما 
السيادة  احرتام  ظل  يف  واليته كوسيط،  إطار  يف  املسألة  هبذه 

السورية احرتامًا كاماًل، وسوف نساعده على القيام بذلك.
إن حقيقة زيارة املبعوث اخلاص إىل دمشق يف حّد ذاهتا 
أمر بالغ األمهية، ولكنها ليست التطور الوحيد يف مسألة التسوية 
السورية. فقد عقدت ثالثية أستانا مؤخراً مشاورات يف موسكو، 
وسيجتمع ممثلو تركيا وروسيا، وأملانيا، وفرنسا غدا يف اسطنبول 
يف إطار مؤمتر قمة رباعي سيشارك فيه املبعوث اخلاص أيضًا. 
وباملناسبة، وفقا ملا حبوزتنا من معلومات وتقييم فقد كانت زيارته 
إىل دمشق مفيدة جدا وبناءة. وينبغي أال نقلل من أمهية هذه 

الزيارة ومن الزخم الذي قد ُتكسبه عمليَة التسوية.
ومع ذلك، فإننا حنذر أولئك الذين يرغبون يف جين مكاسب 
مشبوهة من أزمة ُمؤججة بشكل مصطنع أن ذلك سُيلحق ضرراً 
إجراميًا بالعملية السياسية. وينطبق هذا أوال وقبل كل شيء على 

املشاركني من الغرب فيما يسمى باجملموعة الصغرية. ونعتقد أن 
األمني العام ومبعوثه اخلاص يعيان مدى عمق مسؤوليتهما يف 
هذه املسألة احلساسة. ونعتقد أن اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها 
فما  السياسي.  لنشاطه  هناية  ليست  اليوم  ميستورا  السيد دي 
يقني  على  وحنن  واليته،  انتهاء  قبل  الكثري  حتقيق  بوسعه  زال 
من أنه سيعمل بال كلل للتوصل إىل نتائج. وأقوهلا مرة أخرى: 

سنساعده بكل السبل املمكنة.

ببيان بصفيت ممثل  اآلن  أديل  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
دولة بوليفيا املتعددة القوميات.

السيد  سورية،  إىل  اخلاص  املبعوث  بلدي  وفد  يشكر 
ستافان دي ميستورا، على إحاطته اإلعالمية. ونود أن نسلط 
الضوء على الزيارة اليت قام هبا إىل دمشق، وعلى جهوده الرامية 
إىل التوصل إىل حل سياسي للنزاع. ونعتقد أن احلوار هو السبيل 
األمثل لتحقيق نتائج إجيابية. ويف هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى 
على اجلهود اليت تبذهلا الدول الضامنة ملسار أستانا واالتفاقات 
آثار ملموسة يف  اليت كانت هلا  املربمة بشأن احلالة يف إدلب، 
احلد من أعمال العنف وإعادة هدوء نسيب إىل الشعب السوري. 
ونؤكد جمددا أن النزاع ال ميكن أن حُيل عسكريًا، ولذلك فإننا 
نرفض أي حماولة إلثارة التقسيم أو الطائفية يف اجلمهورية العربية 
السورية، فضاًل عن وجود قوات خارجية دون إذن من احلكومة 

السورية.
وأود أن أشدد مرة أخرى على اجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا 
السيد دي ميستورا بشأن هذه املسألة احلساسة واهلامة للغاية، 
ليس للمجلس فحسب، بل للمجتمع الدويل بأسره. ولذلك، 
أود أن أشكره على العمل الذي يضطلع به، وأؤكد جمدداً دعمنا 
الكامل للجهود اليت يبذهلا من أجل إجياد حل سياسي. وإننا 
ننتظر بفارغ الصرب نتائج االجتماعات الرفيعة املستوى املقبلة. 
بلدي  وفد  يرى  اليوم،  اإلعالمية  إحاطته  إىل  االستماع  وبعد 
متفائلني  زلنا  فارغ. وما  الكوب نصف ممتلئ بدال من نصف 
بأن الصرب والتفاين سُيفضيان إىل نتائج إجيابية. وحنن نتفق مع 
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حقيقة أنه إذا أردنا تعزيز العملية السياسية، جيب أن نتيح أيضا 
للمبعوث اخلاص الفرصة للعمل والرتكيز على التوصل إىل تلك 
وتنفيذ  استمرارية  يقتضي ضمان  احلل  أن  نعتقد  إننا  النتيجة. 
جلنة  إنشاء  الرئيسي  هدفها  ميثل  اليت  النهائية،  نتيجة سوتشي 
استمرار  خالل  من  ومتثيلية  ومتوازنة  مصداقية  ذات  دستورية 
التشاور والتعاون مع احلكومة السورية. وحنث على حل النزاع 
وموحدة،  شاملة  سياسية  عملية  ومن خالل  احلوار  طريق  عن 
إىل  ُتفضي  أن  شأهنا  من  أجله،  ومن  السوري  الشعب  بقيادة 
 225٤ والقرار  جنيف  عملية  إطار  يف  ومستدام  سلمي  حل 
القانون  مع  ومتاشيا  املتحدة،  األمم  رعاية  وحتت   ،)2015(
الدويل ويف ظل احرتام سيادة اجلمهورية العربية السورية واستقالهلا 

وسالمة أراضيها احرتامًا كاماًل.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.

وأعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
السيد الجعفري )اجلمهورية العربية السورية(: بداية، أود 
السادة  انطباع، ولدى بعض  لدّي  تكّون  قد  أنه  إىل  أن أشري 
الزمالء أيضًا بالتأكيد، بأن من دعوا إىل عقد هذه اجللسة إمنا 
السورية  العربية  اجلمهورية  حكومة  بني  التعاون  تفريغ  حياولون 
واألمم املتحدة من فحواه. وهو تعاون كما تعرفون، أمثر عن كثري 
من اإلجيابيات على مدى سنوات ما يسمى باألزمة يف بالدي. 
مسعت من بعض الزمالء، وخاصة من الزمالء الذين دعوا إىل 
عقد هذه اجللسة، أن احلكومة السورية ال تريد االخنراط يف أي 
تعاون مع األمم املتحدة. وهذا الكالم ال يستوي والوقائَع اليت 

تعرفوهنا مجيعًا.

أواًل، حنن دولة مؤسسة لألمم املتحدة ومّت انتخابنا لعضوية 
جملس األمن ثالث مرات. مبعىن أننا لسنا حديثي العهد بأمهية 

هذه املنظمة الدولية، وال بأمهية هذا اجمللس املوّقر.

ثانيا، حنن اخنرطنا يف حمادثات جنيف منذ بدايتها. وعقدنا 
عنان،  السيد كويف  املرحوم  من  مع كل  االجتماعات  عشرات 

مّث السيد األخضر اإلبراهيمي، مث السيد دي ميستورا. وأمضينا 
آالف ساعات العمل نعمل مع هؤالء السادة هبدف مساعدة 
سورية على الوصول إىل هناية هلذه األزمة، فنحن إذن منخرطون 
مع األمم املتحدة. أنتم تعرفون أننا شاركنا معكم 56 مرة ملناقشة 
فيها  مرة جئت  اإلنسانية. 56  الشؤون  تنسيق  مكتب  تقارير 
إليكم وجلست معكم وناقشت معكم تقارير الذراع اإلنسانية 
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  تدعى  اليت  املتحدة  لألمم 
وهذا أيضًا برهان على تعاوننا مع األمم املتحدة. وحنن نتعاون 
املوجودة يف دمشق، ومع 28  املتحدة  مع كل وكاالت األمم 

منظمة غري حكومية دولية.
من  عن كثري  أمثر  الذي  أستانا،  مسار  يف  شاركنا  طبعا 
حظر  منظمة  مع  ونتعاون  تعرفون،  كما  اإلجيابية  األشياء 
يف  معكم  وشاركنا  أيضا،  تعرفون  الكيميائية كما  األسلحة 

عشرات االجتماعات حول هذا املوضوع. 

إذا، ال جمال للتشكيك يف تعاون حكومة بلدي مع األمم 
التداول يف هذه  املوضوع من  املتحدة. نرجو أن يسحب هذا 

اجللسات اهلامة.
اجمللس  يعقده  الذي  االجتماع  هذا  يأيت  أن  يتصادف 
سورية  إىل  اخلاص  املبعوث  من  إعالمية  إحاطة  إىل  لالستماع 
واليت  هذه.  منظمتنا  إلنشاء  السنوية  الذكرى  من  يومني  بعد 
على  واملوقعة  هلا  املؤسسة  الدول  من  بلدي كان  بأن  نفخر 
ميثاقها، كما أسلفت للتو، هذا امليثاق الذي كرس مبدأ احرتام 
سيادة واستقالل الدول األعضاء يف األمم املتحدة ورفض جرائم 
العدوان والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول وتقويض السالمة 
على  عاما  من مضي ٧٤  وبالرغم  األعضاء.  للدول  اإلقليمية 
إنشاء منظمتنا واعتماد تلك املبادئ النبيلة. فإنه ملن املخزي أن 
نرى هذه القيم تتعرض لإلنكار ويضرب هبا عرض احلائط من 

قبل دول بعضها أعضاء دائمون يف هذا اجمللس.
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إذ سرعان ما مت انتهاك هذا امليثاق من قبل بعض الدول 
هذه  تآمرت  لقد  فيه.  الذي كتب  احلرب  أن جيف  قبل  الغربية 
عليها  إرهابية  حرب  بشن  سورية  بلدي  على  بالذات  الدول 
من  أكثر  منذ  مستمرة  حرب  التاريخ.  يف  مثيل  هلا  يسبق  مل 
لرعاية ومحاية  قواعد عسكرية  إنشاء  مع  ترافقت  سبع سنوات 
وأطلقوا  األربع  األرض  زوايا  من  استقدموهم  الذين  اإلرهابيني 
عليهم اسم “املعارضة املسلحة املعتدلة”. إن مشاريع وخطط 
إصرار وصمود  أمام  لكنها  األفاعي  مؤذية كسم  أعداء سورية 

شعبنا واهية كبيوت العنكبوت.

يشر  مل  اليوم  اخلاص  املبعوث  السيد  بيان  أن  ويؤسفين 
ال من قريب وال من بعيد إىل اإلرهاب، وإىل قصف ما يسمى 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الدويل  بالتحالف 
لبلدات وقرى سورية للمرة الـ 69. 69 غارة عسكرية من قبل 
طائرات التحالف أسفرت عن استشهاد وجرح اآلالف وتدمري 
البىن التحتية يف بلدي، والسيد املبعوث اخلاص مل ير ذلك، على 
الرغم من أنين كنت دائما يف جنيف افتتح معه جلساتنا بتذكريه 
بضرورة أن يديل بتصريح يدين فيه هذه العمليات العسكرية على 

السوريني املدنيني، إن كان يف دير الزور أو غري دير الزور.

الشرعي  غري  الدويل  بالتحالف  يسمى  ما  أقدم  جمددا، 
الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية مساء يوم 19 تشرين 
األول/أكتوبر على ارتكاب جرمية نكراء طالت عشرات املدنيني 
املنازل  متعمد  بشكل  طائراته  استهدفت  حيث  السوريني، 
السكنية يف قرييت السوسة والبوبدران يف ريف حمافظة دير الزور 
اجلنويب الشرقي، ما أدى إىل استشهاد 62 مدنيا معظمهم من 

النساء واألطفال وجرح عدد كبري، بعضهم يف حالة حرجة.

لقد أعلمت هذا اجمللس بـ 96 رسالة رمسية باجلرائم املروعة 
السوريني.  املدنيني  حبق  الالشرعي  التحالف  هذا  يرتكبها  اليت 
اجملموعات  إال  شيء  استهدف كل  قد  أنه  لكم  وأوضحت 
اإلرهابية املسلحة. وكأن لسان حايل اليوم كحال الشاعر الذي 

قال: “قد أمسعت لو ناديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي”. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من سلبية تعامل بعض أعضاء اجمللس 
مع هذه اجلرائم وانضمام املبعوث اخلاص إليهم يف جتاهل هذه 
اجلرائم، وعدم اإلشارة إليها يف تقارير األمانة العامة اليت تدعي 
مبساءلة  نطالب  فإننا  ذلك،  عن  جداً  بعيدة  وهي  املصداقية، 
عن حق  مدافعا  نفسها  تعترب  اليت  الدول  بعض  وابتعاد  اجلناة 
اإلنسان يف احلياة عن عضوية هذا التحالف املشؤوم اليوم وقبل 

الغد.

تباكت  اليت  الدول،  هذه  أن  لالستهجان  يدعو  ما  إن 
حبجة  التهديدات  وأطلقت  إدلب  مدينة  يف  الوضع  على  زيفا 
ساكنا  حترك  مل  املدينة،  تلك  يف  املدنيني  محاية  على  حرصها 
إدلب  يف  املتواجدة  املسلحة  اإلرهابية  اجملموعات  قيام  جتاه 
قذائف  بعشرات  حلب  مدينة  يف  األبرياء  املدنيني  باستهداف 
احلقد العشوائية، صباح يوم األربعاء 2٤ تشرين األول/أكتوبر، 
مما أدى إىل استشهاد وجرح العشرات. أيضا، عدوان إرهايب من 
املسلحة اإلرهابية على حلب مل نسمع  إدلب من اجملموعات 
أي تصريح ال من املبعوث اخلاص ستافان دي ميستورا وال من 

األمني العام وال من أحد يف هذا اجمللس.

طبعا، إدلب جزء غايل على بلدي سورية. وحنن مصممون 
للعمل  اآلن  الفرصة  نعطي  قلنا.  إدلب كما  استعادة  على 
امليثاق  مبوجب  الدستوري  حقنا  لكن  والدبلوماسي،  السياسي 
نرى  عندما  بالكامل  إدلب  نستعيد  أن  خيولنا  الدويل  والقانون 
بأن  السادة،  أيها  السورية،  احلكومة  تسمح  لن  مناسبا.  ذلك 
تتحول إدلب إىل كهوف جديدة لتورا بورا، لن نسمح بذلك. 
لن يكون هناك كهوف جديدة إلرهابيي تورا بورا يف إدلب. هذا 

األمر حمسوم.

انطالقا من احرتامنا لدور األمم املتحدة يف تيسري احلوار 
اخلارجية  وزير  الوزراء  رئيس جملس  نائب  التقى  السوريني،  بني 
واملغرتبني يف دمشق مع املبعوث اخلاص دي ميستورا يوم 2٤ 
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اللقاء حبث  اجلاري، حيث جرى خالل  األول/أكتوبر  تشرين 
اجلهود املبذولة من أجل إحراز تقدم يف املسار السياسي لألزمة 
وجلنة  السياسية  بالعملية  املتعلقة  األفكار  ومتابعة  سورية  يف 
مناقشة الدستور احلايل، اليت كان قد مت حبثها يف اللقاء الذي 
مجع السيد الوزير واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
العامة  الـ ٧٣ للجمعية  الدورة  نيويورك على هامش أعمال  يف 

لألمم املتحدة.

إن بلدي يؤمن مبيثاق ودور األمم املتحدة الذي تنادى له 
آباؤنا املؤسسون، دور يستند إىل قوة القانون وليس إىل غطرسة 
القوة. دور حيرتم سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية، 
ال أن تنشئ دولة دائمة العضوية معسكرا لإلرهابيني يف التنف 
األراضي  من  جزء  هي  والتنف  فيه.  العسكرية  قواهتا  وتنشر 

السورية، كما تعرفون. هذا امسه انتهاك ألحكام امليثاق.

انطالقا من هذا الواقع، اخنرطت احلكومة السورية بإجيابية 
مع  وشفافية  بانفتاح  وتعاملت  جنيف  حمادثات  يف  وانفتاح 
 - السوري  للحوار  منصبه كميسر  توليه  منذ  اخلاص  املبعوث 
السوري قبل ما يزيد عن األربع سنوات. وكان بلدي وال يزال 
حريصا على إجناح مهامه ألن هذا النجاح يصب يف مصلحة 
الشعب السوري وهو األمر الذي برهنت عليه احلكومة السورية 
يف معرض تعاملها مع سلفي السيد دي ميستورا، ومها املرحوم 

كويف عنان واألخضر اإلبراهيمي.

لقد اخنرط بلدي بإجيابية كاملة يف مسار أستانا كما تعاطى 
بشكل إجيايب مع خمرجات مؤمتر احلوار الوطين السوري - السوري 
يف سوتشي، وما زال متمسكا بنتائجه اليت متثلت باالتفاق على 
تشكيل جلنة ملناقشة الدستور احلايل. وميكن للمبعوث اخلاص 

القيام بدور امليسر ألعمال هذه اللجنة. 

قائمة  بتسليم  قام  من  أول  اليت كان  بلدي،  إن حكومة 
املبعوث  إىل  اللجنة  هلذه  السورية  الدولة  قبل  من  املدعومني 
هام  دور  لعب  على  قادرة  الضامنة  الدول  بأن  تؤمن  اخلاص، 

بشأن كيفية  السورية  احلكومة  مع  الكاملني  والتنسيق  بالتعاون 
األمم  من  بتيسري  عملها،  وآلية  وواليتها  اللجنة  هذه  تشكيل 
املتحدة. الحظوا أننا ال نستبعد األمم املتحدة، لكن دور األمم 
وليس  تيسري،  السوري،   - السوري  احلوار  تيسري  هو  املتحدة 
واملبعوث  السوري.   - السوري  احلوار  هذا  على  وصاية  فرض 

اخلاص مهمته تيسري، تسهيل، احلوار السوري - السوري.

السورية  احلكومة  هناك من هو أحرص من  ليس  ختاما، 
على إهناء األزمة اليت تعصف ببلدي، سورية، منذ أكثر من سبع 
سنوات. فنحن املتضرر األول واألخري من هذه احلرب اإلرهابية 
اليت استهدفت تفتيت الدولة السورية وقتل شعبها وتدمري بناها 
التحتية. يعين اخلطة كانت أن يوصلوا سورية إىل مرحلة الدولة 
أفشلنا هذا املخطط. وقد جتلى  الفاشلة، ال مسح اهلل، ولكننا 
مكافحة  إىل  اهلادفة  املبادرات  على  انفتاحنا  يف  هذا  حرصنا 
اإلرهاب وحل األزمة من خالل تسوية أوضاع من تورط يف هذه 
لوحدة  وصيانة  للدماء  حقنا  الوطنية،  املصاحلة  وحتقيق  احلرب 

سورية أرضا وشعبا. 

احلايل  الدستور  ملناقشة  جلنة  إنشاء  أن  اليوم  نعتقد  حنن 
متثل اجملتمع السوري وتليب طموحاته هي إحدى طرق خروجنا 
من األزمة، ولذلك، فإن الدولة السورية تنظر إىل اللقاء الذي 
أعمال  هامش  على  العام  واألمني  بلدي  وزير خارجية  بني  مت 
اليت  املشاورات  إىل  إضافة  احلالية،  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية 
دمشق،  يف  مؤخرا  العام  لألمني  اخلاص  املبعوث  مع  جرت 
اإلجيايب  تعاوننا  يعكس  لعمل  بداية  أهنا  على  ذلك  إىل  تنظر 
مع املبعوث اخلاص. وحنن مقتنعون بأن التنسيق مع الضامنني 
الروسي واإليراين، إلجياد حلول مدروسة للجوانب اليت تضمن 
الوصول إىل تشكيل جلنة ملناقشة الدستور تقوم بعملها بشكل 
سلس ومبا حيقق تطلعات أبناء الشعب السوري، إمنا يلعب دورا 
هاما يف الوصول إىل ما نصبو إليه، خاصة وأن مؤمتر سوتشي 
للحوار الوطين السوري - السوري هو الذي أنشأ فكرة تشكيل 
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الفكرة،  هذه  أنشأ  اخلاص  املبعوث  ال  الدستور،  مناقشة  جلنة 
وال اجتماعات جنيف، وال اجتماعات أستانا. السوريون قرروا 
أننا نرى  الدستور احلايل. كما  ملناقشة  إنشاء جلنة  يف سوتشي 
أن حتديد مهل زمنية مصطنعة، إضافة إىل األفكار اليت ال ختدم 
هدف التوصل إىل احلل املنشود، لن يكون أمرا ذا نتائج إجيابية 

على طريق حتقيق ما نتطلع إليه. 

امسحوا يل أن أؤكد يف هناية بياين على أن احلكومة السورية 
ستقوم بكل جهد إجيايب لتحقق ما يتطلع إليه الشعب السوري 
وحمبو سورية احلقيقيون ومجيع الذين يتطلعون إىل بناء عامل خال 
يف  واألمن  االستقرار  وحتقيق  امليثاق  قيم  وتعزيز  اإلرهاب  من 
األمم  مع  التعاون  إلمتام  استعداد  على  وحنن  والعامل.  املنطقة 

املتحدة للوصول إىل النتائج املرجوة املتوخاة.

املتحدة  اململكة  ممثلة  طلبت  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
لإلدالء ببيان آخر.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  املتحدة(  )اململكة  بيرس  السيدة 
سأتكلم بإجياز شديد. لقد مسعنا دعما كبريا للمبعوث اخلاص 
يف القاعة، دعونا ننظر ما إذا كان هذا الدعم سيستمر من اآلن 
وحىت 19 تشرين الثاين/نوفمرب. ولدي سؤال بشأن إدلب. لقد 
أكرر،  السورية،  السلطات  استعادة  إىل  السوري  السفري  أشار 
استعادة، إلدلب. وهذا من شأنه أن يتعارض مع االتفاق املربم 
بني الروس واألتراك فيما يتعلق بإدلب. وأود أن أعرف ما إذا 
كان االتفاق الروسي الرتكي بشأن إدلب ال يزال قائما، وإىل 

مىت سيصمد على األرجح.

العربية  اجلمهورية  ممثل  باإلسبانية(: طلب  )تكلم  الرئيس 
السورية اإلدالء ببيان آخر.

أشكر  السورية(:  العربية  )اجلمهورية  الجعفري  السيد 
زميليت، سفرية بريطانيا، على السؤال عن هذا املوضوع وطلب 

مزيد من التوضيح. 

تعرفون أن  باسم حكوميت وأنتم طبعا  أشرُت عدة مرات 
إدلب هي جزء غال من وطننا السوري. إذن، حنن ال نتحدث 
عن فلوريدا، وال عن غالسكو، وال عن مرسيليا. حنن نتحدث 
عن إدلب اليت هي جزء من أراضي اجلمهورية العربية السورية. 
يف  عضو  دولة  أي  يتهدد  إرهاب  هنالك  يكون  عندما  ثانيا، 
مبكافحة  مباشرة  احلكومة  تقوم  أن  الطبيعي  فمن  اجمللس  هذا 
يعين  الكالم.  هذا  على  الشواهد  آالف  وهناك  اإلرهاب  هذا 
يكفي أن نذكر بأنه باألمس فقط كانت مجيع قنوات التلفزيون 
التسعة  الطرود  األمريكية تتحدث عن موجة اإلرهاب وإرسال 
إىل بعض الشخصيات واملؤسسات العامة يف نيويورك. وكانت 
القنوات التلفزيونية، وهي حمقة، تتحدث عن خطورة هذا العمل 
إىل  يؤد  مل  اإلرهايب  العمل  هذا  أن  احلظ،  وحلسن  اإلرهايب. 
خسارة حياة بشرية. وكلنا نعتقد بأن اإلدارة األمريكية، احلكومة 
إرهايب.  األمر ألنه عمل  التحقيق يف هذا  األمريكية، حمقة يف 
حسنا، ماذا عن ٣0 ألف إرهايب أجنيب موجودين يف إدلب، 
الفرقان  وكتائب  وداعش  النصرة  جبهة  طبعا،  معتدلون  كلهم 
وتركمان والذي تريدونه، معتدلون كلهم معتدلون بالفطرة. ٣0 
قتلوا  ألف إرهايب أجنيب قصفوا حلب قبل يومني، كما قلت، 
العشرات وجرحوا العشرات، من إدلب، قصفوا حلب من إدلب 
لالتفاق  اخلرق  الرتكي، وهذا هو  الروسي  لالتفاق  وهذا خرق 
الروسي الرتكي، وليس نية احلكومة السورية يف استعادة سيادهتا 

على جزء غال من تراهبا يتحكم فيه اإلرهابيون حاليا. 

سيادتنا  سنستعيد  قلت  أنا  إدلب  سنستعيد  نعم  ثالثا، 
على إدلب عندما ترى احلكومة أن الوقت مناسب لذلك، ماذا 
يعين هذا الكالم؟ يعين عندما نتأكد من أن العمل الدبلوماسي 
إىل  ترابنا  من  الغايل  اجلزء  هذا  إعادة  يف  فشل  قد  والسياسي 
السيادة الوطنية. وهذا األمر حمكوم مبعادالت سياسية ودبلوماسية 
تعرف احلكومة السورية كيف تتعامل معه. وبطبيعة احلال، عندنا 
القراءة، ولذلك، ليس  حلفاء وأصدقاء مشاركون معنا يف هذه 
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أمرا مفاجئا أن أقول باسم حكوميت أننا سنستعيد السيادة على 
إدلب، ألهنا جزء من ترابنا الوطين يف الوقت الذي نراه مناسبا.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: طلب ممثل االحتاد الروسي أن 
يديل ببيان آخر.

السيد نيبنزيا )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: سأتكلم 
بإجياز على غرار زميليت الربيطاين. لقد سألت سؤاال حمددا للغاية 
بشأن ما إذا كان االتفاق الروسي الرتكي األخري بشأن إدلب 
ساري املفعول أم ال. نعم، ال يزال جيري تنفيذه، كما قلنا يف 
الوقت نفسه، أود أن أؤكد ما قاله ممثل اجلمهورية  بياننا. ويف 
العربية السورية، وهو أننا نتحدث عن منطقة تشكل جزءا من 
سورية ذات السيادة. وغين عن البيان إننا نعتقد أن السلطات 
السورية الشرعية سوف تستعيد السيطرة على مجيع األراضي اليت 

تشكل اجلمهورية العربية السورية يف هناية املطاف.

ال يوجد أي تضارب بني هاتني النقطتني.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن للسيد دي 
ميستورا للرد على التعليقات واألسئلة.

السيد دي ميستورا )تكلم باإلنكليزية(: أود يف البداية أن 
أوضح نقطة واحدة. عندما عقدت االجتماع املكثف واملطول 
مع الوزير املعلم، مل يثر مسألة اإلرهاب. ولذلك السبب مل أشر 
حتديدا إىل ذلك األمر يف جلسة اليوم بشأن الزيارة اليت قمت هبا 

إىل دمشق. وقد كانت املسألة الوحيدة هي اللجنة الدستورية.

وأود أن أذكر اجمللس بأن شهر تشرين الثاين/نوفمرب شهر 
خاص جدا، ليس ألنين سـأترك منصيب، بل ألن هناك الكثري 

من الفرص إلحراز بعض التقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية. 
أوال، من املقرر عقد اجتماع قمة اسطنبول يوم غد، 2٧ تشرين 
األول/أكتوبر. ثانيا، من املؤكد أن يعقد اجتماع جملموعة أستانا، 
وحنن نتطلع إىل رؤية ما إذا كانت جمموعة أستانا ستتمكن من 
وضع صيغة مقرتحة نأمل أن توافق عليها األمم املتحدة وتقرر ما 
إذا كانت تتسم باملصداقية والشمول. ثالثا، رمبا سيكون هناك 
منها  واحد  سيعقد  إذ  الصغرية،  للمجموعة  اجتماع  من  أكثر 
تفيد  تقارير  األول/أكتوبر. كما مسعنا  تشرين  االثنني 29  يوم 
بإمكانية عقد اجتماع قمة بني الرئيس بوتني والرئيس ترامب يف 
نقدم إحاطة إعالمية إىل  أن  املقرر  الثاين/نوفمرب، ومن  تشرين 
جملس األمن مرة أخرى على األقل يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب.

وهكذا، خالل هذه الفرتة، طلب مين أن أرصد جمموعة 
أستانا بصفة خاصة، ألن لديها مهمة أسندت إليها يف شهر 
تشرين الثاين/نوفمرب. وسأواصل التيقن من جدوى متابعة إعالن 
إىل  تقرير  تقدمي  أجل  من  الدستورية  اللجنة  ومتابعة  سوتشي 

جملس األمن واألمني العام وفقا لذلك.

أمتكن  لكي  مهميت  من  يوم  آخر  وسعا حىت  أدخر  ولن 
من اغتنام أي فرصة لتوجيه الدعوات لعقد أول اجتماع للجنة 
الدستورية لتقييم نتائج كل تلك املناقشات واالجتماعات، مبا 
يف ذلك عن طريق تقدمي إحاطة إعالمية إىل األمني العام وجملس 
األمن بشأن وضوح اللجنة الدستورية وأسباب إحراز التقدم أو 
عدم إحرازه. فاجمللس يستحق أن يتوصل بكل تلك املعلومات 

يف تشرين الثاين/نوفمرب، ومن واجيب أن أوضح ذلك.
رُفعت اجللسة الساعة ٤5/10.


