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 ألعمال اجدول
 احلالة يف جورجيا

 موّجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ٢٠٠٨أغــسطس / آب٧رســالة مؤرخــة  
 .(S/2008/533)الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 
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 . ١٥/١الساعة اجللسة افتتحت  

  األعمال جدول إقرار

 . األعمالقر جدول أُ 
 

  يف جورجيا احلالة

ــة  م٢٠٠٨ سأغــسط/ آب٧رســالة مؤرخــة    وجه
ن املمثــل الــدائم لالحتــاد األمــن مــ رئــيس جملــس إىل

 ) S/2008/533( املتحدة األممالروسي لدى 

 بـأنين  اجمللـس  بلـغ أ أن أود ):بالفرنسية تكلم( الرئيس 
 إىل دعوتـــه فيهـــا يطلـــب جورجيـــا ممثـــل مـــن رســـالة تلقيـــت

ــذا يف النظــر يف االشــتراك ــد ه ــدرج البن ــال جــدول يف امل  أعم
 اجمللــس، مبوافقــة أعتــزم، املتبعــة املمارســة علــى جريــاو .اجمللــس
 دون ،البنـد  هـذا  يف النظـر  يف االشـتراك  إىل املمثـل  ذلـك  دعوة
 مـن  الـصلة  ذات لألحكـام  وفقـا  التـصويت،  حـق  لـه  يكون أن

  .للمجلس املؤقت الداخلي النظام من ٣٧ واملادة امليثاق

  .ذلك تقرر اعتراض، وجود لعدم 

) جورجيـا (السـانيا  أغل الـسيد   شـ الـرئيس، بدعوة من    
 . مقعدا على طاولة اجمللس

 اآلن األمــن جملــس يبــدأ ):بالفرنــسية تكلــم( الــرئيس 
 اجمللـــس وجيتمـــع .أعمالـــه جـــدول يف املـــدرج البنـــد يف نظـــره

 إىل موجهـة  ٢٠٠٨ أغـسطس /آب ٧ مؤرخـة  لرسالة استجابة
 لــدى الروســي لالحتــاد الــدائم املمثــل مــن األمــن جملــس رئــيس
  .S/2008/533 الوثيقة يف ةالواردو ،ملتحدةا األمم

 مـؤرختني  رسالتني إىل األعضاء انتباه يسترعأ أن أود 
 تنيلـ وال جلورجيـا،  الـدائم  املمثـل  مـن  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧

 حتــت األمــن جملــس وثــائق مــن وثيقــتني امبوصــفه انستــصدر
  .S/2008/535 و S/2008/534 ينالرمز

 .الروسي االحتاد ملمثل الكلمة أعطي 

 :)بالروسـية تكلم  ( )الروسي االحتاد( شوركني السيد 
 ئــةالطار لــسةاجل ههــذ إىل لــدعوةبا الروســي االحتــاد بــادر لقــد
 يذالـ و اجلنوبية، وسيتياأ يف طرياخل الوضع بسبب األمن جمللس
 القـوات  هبـا  تقـوم  الـيت  ةالـصارخ و العدوانيـة  األعمـال  عن جنم

 يف طـرف  يهـ  يتالـ و اجلمهوريـة،  لكت ضد اجلورجية املسلحة
  .دوليا به عترف املالصراع

 احمللـــي، بالتوقيـــت ٢٠٠٨ أغـــسطس/آب ٨ ليلـــة يف 
 اتفــاق إىل التوصــل نمــ ســاعات بــضع جمــرد بعــد وبالتحديــد

 الـصراع  يشهده الذي التصعيد تهدئةل مفاوضات إجراء نأبش
 بــشن جورجيــة عــسكرية فــرق بــدأت اجلنوبيــة، وســيتياأ يف

 اسـتخدمت و .تـسخينفايل  ىعلـ  النطـاق  وواسـع  ادراغ هجوما
 اجلهـــود كـــل رغـــم العـــسكري اخليـــار اجلورجيـــة الـــسلطات
 موسـكو  بني جرت اليت االتصاالت يف ُبذلت اليت الدبلوماسية
  .معنية أخرى وعواصم واشنطنو وتسخينفايل وتبليسي

 بتحــذير األخــرية اآلونــة يف الروســي االحتــاد قــام لقــد 
ــراراً اجمللــس أعــضاء ــصعيد احتمــال مــن م ــةاحل هــذه يف الت  .ال
 زادت قـد  اجلورجيـة  الـسلطات  أن مـن  اجمللس أعضاء ناوحذر
ــ مـــن ــة حـــذرت الواقـــع، ويف .يـــةجوماهل اقواهتـ  األمـــن منظمـ

 كمــاو جورجيــا، يف العــسكرة زايــدت مــن أوروبــا يف والتعــاون
 مت ولقـد  .اجلورجيـة  املـسلحة  لقواتل اخلطري احلشد يف ناشهد
 مـع  لتعامـل ل لـيس  اليـوم  ناألم جملس ضطروُي حتذيراتنا، جتاهل
ــشوب عــودة ــصراع ن ــل فحــسب ال ــشةو ب ــة ملناق ــ حال  شكلت
  .اإلقليميني والسلم ألمنل هتديدا

 يف احلالـة  اآلن وصـلت  هـذه  جورجيـا  أعمال وبسبب 
 نريانلـ  مكثـف  إطـالق  يـتم  .ةرجـ ح مرحلة إىل اعصرال منطقة
 املــسنون ذلــك يف مبــن مــساملني، مــدنيني ســكان علــى املدفعيــة

ــتم ،واألطفــال  املتعــدد للقــذف غــراد اتمــونظم اســتخدام وي
 إطـالق  ويـتم  .الكـبري  العيـار  مـن  صواريخال قاذفات استخدامو

 الـنريان  تـشتعل  حيـث  اجلنوبيـة،  وسيتياأ عاصمة وسط يف النار
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 قامــــت املتاحــــة، للمعلومــــات ووفقــــا .املنــــازل عــــشرات يف
 بالتوقيـت  ٠٠/٣ الـساعة  يف اجلورجية املشاة وقوات الدبابات

ــياحمل ــدء لـــ ــشن بالبـــ ــوم بـــ ــى هجـــ ــزاء علـــ ــة األجـــ  اجلنوبيـــ
  .تسخينفايل من

ــ هـــذه  ــات الـــيت سياساتالـ ــة الـــسلطات تبعهـ  اجلورجيـ
 .تبليـسي  شجعهات كانت اليت اآلمال مع كبري بشكل تتعارض
 تـأمر  الـيت  العدوانيـة  األعمـال  إن بثقـة  قولن أن بالفعل وميكننا

ــسلطات هبــا ــة ال ــ اجلورجي ــةلع كــبرية أضــرارا تأحــدث دق  ملي
 .دبلوماسـية  أو سياسية تسوية إىل التوصل واحتماالت السالم

 األعمـال  حـول  الـدخان  من ستارا توجد أن اولحت تبليسي إن
ــيت ــوم ال ــا تق ــك هب ــن وذل ــاء خــالل م ــوم إلق ــى الل ــاد عل  االحت

 خـالل  ومـن  الروسـية،  التلفزيـون  قنـوات  ذلك يف مبا الروسي،
 مـــــع حـــــاد تنـــــاقض يف ذلـــــكو الـــــسالم، عـــــن تحـــــدثال
  .الفعلي هالوكس

 يف أكــــرب صراحةبــــ يتــــصرف ورجياجلــــ اجلــــيش إن 
ــذه ــداث هـــ ــل  .األحـــ ــرال   قبـــ ــام اجلنـــ ــة، قـــ ــاعات قليلـــ ســـ
كوراشفيلي، قائد كتيبة حفظ السالم التابعـة للقـوات          ماموكا

املسلحة اجلورجية، باإلعالن أمام كامريات التلفزيون عـن أنـه          
ــام الدســتوري يف      ــادة النظ ــسي بإع ــرار يف تبلي ــيتيا أواختــذ ق س

 أي حـــل الـــرتاع الـــذي طـــال أمـــده بالوســـائل       - اجلنوبيـــة
فتيمـور  : وحىت السياسيون اجلورجيون أفشوا السر    . العسكرية

ياكوباشفيلي، وزير الدولـة إلعـادة االنـدماج، قـال إن هـدف             
 .تسخنفايلقادته كان القضاء على النظام يف 

ونتيجة جلميع تلـك األعمـال، حطمـت تبليـسي علـى             
قية القيادة اجلورجيـة بوصـفها طرفـا مـسؤوال يف           حنو تام مصدا  

العملية التفاوضية، بصورة عامـة، وبوصـفها عـضوا يف اجملتمـع            
 . الدويل يسترشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة

ومــن املفهــوم متامــا اآلن الــسبب وراء تعنــت تبليــسي    
لفترة طويلة من الزمن مستخدمة الكثري مـن الـذرائع ورفـضها            

 وأخبازيــا بــشأن عــدم أوســيتيا اجلنوبيــةاق مــع التوصــل إىل اتفــ
ويتذكر أعضاء اجمللس أن ذلـك كـان العنـصر          . استخدام القوة 

وأصّر االحتـاد الروسـي   . الرئيسي يف العديد من قرارات اجمللس  
ــام بــذلك   فمنــذ انــدالع الــصراع  . علــى ذلــك وسيواصــل القي

احلايل، بذل االحتاد الروسي كل ما ميكن القيـام بـه للحـد مـن               
 خـــاص لـــوزير خارجيتنـــا إىل   فقـــد بعثنـــا مبمثـــل  . صاعدهتـــ

 الوســــائل املتاحــــة ملمارســــة وحنــــن نــــستخدم كــــل اإلقلــــيم
 . اإلجيابية الضغوط
فـــنحن . ويـــتعني علـــى اجمللـــس اآلن أن يقـــوم بـــدوره 

مقتنعون بأنه جيب علـى اجمللـس أن يـدعو إىل الوقـف الفـوري               
ــة ورفــض اســتخدام القــوة   ــسع اجمل. لألعمــال القتالي لــس وال ي

واجملتمع الدويل أن يبقيا ُمهَمشني يف هذه اللحظة احلرجة الـيت           
جيري فيها البت يف مصري مئات األلوف ممـن يعيـشون يف هـذا              

ومعاً، يتعني علينا أن نوقف العنف الـذي سـتكون لـه            . اإلقليم
 .عواقب وخيمة على األمن على الصعيدين اإلقليمي والدويل

ون وقـوع املزيـد مـن       وال يزال هناك وقت للحيلولة د      
وجيــب . الــضحايا، مبــا يف ذلــك يف صــفوف الــسكان املــدنيني  

على القيادة اجلورجية أن تفكر وتعـود إىل الوسـائل احلـضارية            
وسيــستمر . حلــلّ املــسائل الــصعبة املتعلقــة بالتــسوية الــسياسية  

االحتاد الروسي يف بذل جهوده الرامية إىل جتنـب وقـوع مزيـد             
 إىل املـسار    أوسيتيا اجلنوبية األمور يف   من سفك الدماء وإعادة     

 . السلمي
أعطـــي الكلمـــة اآلن  ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس   

 .جورجيا ملمثل
أود ): باالنكليزيـة تكلـم   () جورجيـا  (السيد أالسـانيا   

 ألعضاء جملس األمـن علـى هـذه الفرصـة     أن أعرب عن امتناين 
للنظـر  إن جلسة اجمللـس الطارئـة هـذه ُتعقـد اليـوم              . ملخاطبتهم

. ، يف جورجيـا  تـسخنفايل يف التصعيد اخلطـري للوضـع يف إقلـيم          
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أوالً، ســأتناول األحــداث الــيت وقعــت مــؤخرا وأســفرت عــن   
 .ذلك التدهور املأساوي

ــة   / آب١يف   ــساعة الثامنــ ــوايل الــ ــسطس، ويف حــ أغــ
صباحا بتوقيت تبليسي جرى تفجـري مركبـة تقـل سـتة ضـباط              

وأدى . عــن بعــدشــرطة جــورجيني باســتخدام وســيليت تفجــري 
ذلك اهلجوم إىل إصابة مخسة أفراد شرطة جورجيني إصـابات          

وقررت السلطات املركزية أال تنتقم حـىت ال يتـصاعد          . خطرية
 . املوقف

ــدنيني وشــرطي    / آب٢ويف   ــرح ســتة م أغــسطس، ُج
جورجي خالل قصف ليلـي تعرضـت لـه القـرى اجلورجيـة يف              

رضت القرى الـسبع  وتع.  املتنازع عليهاأوسيتيا اجلنوبيةمنطقة  
الواقعة حتت السيطرة اجلورجية لنريان كثيفـة مـن االنفـصاليني           

 حيــث اســتخدمت قــذائف اهلــاون ذات    أوســيتيا اجلنوبيــة يف 
 . العيار الثقيل

أغــسطس أعلنــت احلكومــة االنفــصالية يف / آب٣ويف  
 شخص، مبـن فـيهم      ٥٠٠ عن إجالء أكثر من      أوسيتيا اجلنوبية 

نائـــب رئـــيس الـــوزراء يف ومـــع ذلـــك، صـــرح .  طفـــل٤٠٠
الـــشمالية الروســـية إىل وكالـــة إنترفـــاكس  أوســـيتيا مجهوريـــة 

ــه مل يكــن إخــالء   ــاء بأن  فاألطفــال جــرى إرســاهلم إىل  - لألنب
شمالية كجزء مـن برنـامج خمـيم صـيفي معـد مـسبقا              أوسيتيا ال 

وبدأت وسائط اإلعـالم الروسـية محلـة دعائيـة          . على حد قوله  
 .كبرية ضد جورجيا

أغـــــسطس، شـــــن /آب ٦ متـــــأخر مـــــن ويف وقـــــت 
ــا ” ــصاليون هجوم ــها     “االنف ــرى يقطن ــى مخــس ق ــاون عل  باهل

وردت احلكومــة . إيريــديف وأربــع قــرى أخــرى   : جورجيــون
وجنـم عـن    . اجلورجية على النريان للدفاع عن السكان املدنيني      

تبادل النريان الكثيف الذي وقع ليال، جـرح فـردين مـن أفـراد              
كمـا  . ات حفظ الـسالم املـشتركة     السرية اجلورجية التابعة لقو   

وعلـى  . ادعى النظام االنفصايل وقوع عدة إصابات يف صفوفه 

الرغم من اهلجمات املستهدفة ضد السكان املدنيني املـساملني،         
ــررت      ــسالم، ق ــوات حفــظ ال ــة وق ــشرطة اجلورجي وكــذلك ال
السلطات املركزية أال تـرد باسـتخدام الـنريان الثقيلـة لـئال تقـع               

 . السكان احمللينيإصابات يف صفوف
ــبري املفاوضـــــني     ــفيلي، كـــ ــور ياكوباشـــ ــال تيمـــ وقـــ

اجلــورجيني ووزيــر الدولــة إلعــادة االنــدماج، يف تــصرحيات      
أغــسطس إن موقــف / آب٦متلفــزة يف وقــت متــأخر مــن ليلــة 

احلكومــة اجلورجيــة يتمثــل يف أنــه لــن يوقــف تــدهور الوضــع    
كمـا  . تـسخنفايل األمين سوى حوار مباشـر مـع الـسلطات يف           

ــوري       ــسفري املتجــول ي ــى أن ال ــسيد ياكوباشــفيلي عل شــدد ال
أمـا كـبري مفاوضـي      . بوبوف سيحضر احملادثات بوصفه ميسرا    

 بـوريس تشوتـشييف فقـد رفـض املـشاركة يف            أوسيتيا اجلنوبية 
 .احملادثات
ــوال الليـــ   ــباح    لوطـ ــن صـ ــرة مـ ــساعات املبكـ  ويف الـ

أغسطس، جرى إطالق نريان كثيف من أربعـة مواقـع           /آب ٧
ــ ــيتية يف عـ ــرى أوسـ ــصالية   . دة قـ ــسلطات االنفـ ــتمرت الـ واسـ

بإطالق النار على موظفي إنفاذ القانون اجلورجيني ووحـدات         
وردت . حفــظ الــسالم مــستخدمة قــذائف اهلــاون واملدفعيــة     

 .السلطات املركزية بنريان حمدودة للدفاع عن تلك املواقع
وأعلــن رئــيس أوســيتيا اجلنوبيــة حبكــم األمــر الواقــع،    

كــوييت، يف مقابلــة صــباحية مــع وكــاالت األنبــاء      إدوراد كو
الروســية أنــه إذا مل تــسحب احلكومــة اجلورجيــة قواهتــا مــن       

وقـال الـرئيس ساكاشـفيلي،    . اإلقليم، فإنه سيبدأ بتطهريه منها  
الذي كان يتحـدث إىل الـصحفيني يف مستـشفى عـسكري يف             

، إنـه علـى     حيث كان يزور جنـودا جرحـى جـورجيني        غوري  
مـات الـيت شـنت علـى القـرى اجلورجيـة، فـإن              الرغم مـن اهلج   

كمـا دعـا    . تبليسي كانت تبدي أقصى درجات ضـبط الـنفس        
الـــرئيس روســـيا إىل اســـتدعاء مـــسؤوليها، الـــذين يعتـــربون      

 . أوسيتيا اجلنوبيةأنفسهم ما يسمى حبكومة 
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ــبيحة   ــور  / آب٧ويف صـــــ ــام تيمـــــ ــسطس، قـــــ أغـــــ
ومــة ياكوباشــفيلي بزيــارة منطقــة الــرتاع ليلتقــي مبمثــل احلك     

والتقى وزير الدولة مع مارات كوالمثيتوف، قائـد        . االنفصالية
ومــع ذلــك،  . تــسخنفايلقــوات حفــظ الــسالم املــشتركة يف    

وهدد أنـاتويل   . رفض االنفصاليون، مرة أخرى، التفاوض معه     
بــارانكيفتتش، رئــيس جملــس أمــن اجلمهوريــة االنفــصالية، بــأن 

ية يف ا الـــشماليجمموعـــات مـــسلحة مـــن القـــوزاق مـــن أوســـيت
 . لقتال القوات اجلورجيةأوسيتيا اجلنوبيةطريقها حنو 

ويف الرابعــــة مــــساء مــــن نفــــس اليــــوم، اســــتأنف        
ــة   ــصفهم للقــرى اجلورجي ــة  . االنفــصاليون ق ــد أصــيب ثالث وق

ا يجنود جورجيني عنـدما قامـت القـوات االنفـصالية يف أوسـيت            
اجلنوبية بتفجري عربة مشاة للقتـال تابعـة لـسرية حفـظ الـسالم              

ــةاجل ــى     . ورجي ــنريان عل ــإطالق ال ــة ب ــشرطة اجلورجي وردت ال
اجملموعات املسلحة من االنفصاليني يف تلك القـرى، ممـا أسـفر      

ويف وقـت   . عن مقتل مسلحني انفصاليني وجرح اثنني آخرين      
ــة الــــسالم    ــة حلفظــ ــة التفتــــيش التابعــ الحــــق، قــــصفت نقطــ
ــود        ــدة جنـ ــل عـ ــن مقتـ ــفر عـ ــا أسـ ــي ممـ ــورجيني يف أفنيفـ اجلـ

 .فراد مدنينيجورجيني وأ
وقال الرئيس ساكاشـفيلي، يف خطـاب تلفزيـوين ُبـث            

مباشرة يف الساعة السابعة مساء، إنه سيأمر القوات اجلورجيـة          
ــةبوقــف إطــالق النــار يف   ــه كــان  . أوســيتيا اجلنوبي وصــرح بأن

ــى    ــن اجلرحـ ــثري مـ ــى والكـ ــحايا قتلـ ــاك ضـ ــسيد  . هنـ ــال الـ وقـ
غـرض مـنح    ساكاشفيلي إنه أصدر أمرا بوقـف إطـالق النـار، ب          

 فرصـة أخـرى السـتئناف       أوسيتيا اجلنوبيـة  النظام االنفصايل يف    
ــا عــدم الــرد علــى    . احملادثــات وعلــى الــرغم مــن قــرار جورجي

النريان، تعرضت قرية أفنيين اجلورجية مرة أخرى لقـصف مـن           
وميكـن  .  حوايل الساعة الثامنة مـساء أوسيتيا اجلنوبية مليشيات  

ــدمري    ــد ُدمــرت ت ــة بأهنــا ق ــذلك  وصــف القري ا كــامالً نتيجــة ل
 .اهلجوم

وأطلقــــت اجلماعــــات املــــسلحة االنفــــصالية التابعــــة  
ا اجلنوبية الـنريان علـى قريـة برسـت يف حـوايل الـساعة               يألوسيت
ــة أمـــس وأســـفر اهلجـــوم عـــن جـــرح عـــدة   ٣٠/١٠  مـــن ليلـ

، ٣٠/١١ويف حـوايل الـساعة   . أشخاص يف اجلانب اجلـورجي   
لـى مواقـع حـول       اإلنفـصالية الـنريان ع     تفتحت نفـس الـسلطا    

، مبــا يف ذلــك مواقــع يف تــسخنفايل، أوســيتيا اجلنوبيــةعاصــمة 
وأسـفرت تلـك الـنريان الكثيفـة عـن          . قرييت متاراشـيين وكورتـا    

 . تدمري مركز الشرطة يف كورتا تدمرياً كامالً
وأود أن أقول بوضـوح إن الـسلطات االنفـصالية غـري             

الـــــشرعية والتـــــشكيالت العـــــسكرية تقـــــع حتـــــت ســـــيطرة  
. جيهــات أجهــزة األمــن والــدفاع التابعــة لالحتــاد الروســي وتو

فعدد كبري جـدا مـن كبـار الـضباط الـروس الـذين خيـدمون يف                 
صــفوف حفظــة الــسالم، وكــذلك مــسؤولون آخــرون مــن       
اجلـــيش وأجهـــزة إنفـــاذ القـــانون واألجهـــزة األمنيـــة الروســـية  

وهــذا انتــهاك ســافر    .تــسخنفايليتبــؤون مناصــب رفيعــة يف   
وبـدالً مـن ذلـك، فقـد        .  بـأن تبقـى علـى احليـاد        اللتزام روسـيا  

ــصراع   ــاً يف ال ــضباط   . أصــبحت هبــذا طرف ومــن بــني هــؤالء ال
الــسيد يــوري مــوروزوف، رئــيس الــوزراء، : واألفــراد الــروس

ولــد يف االحتـــاد الروســي، وقبـــل تعيينــه يف حكومـــة أوســـيتيا    
، شـغل مناصـب خمتلفـة يف باشـكرييا؛          ٢٠٠٥اجلنوبية يف عـام     

، ٢٠٠٥اييف، وزير الشؤون الداخلية منـذ عـام         وميخائيل مرت 
ــام     ــية، ويف عـ ــشرطة الروسـ ــد يف الـ ــو عقيـ ــان ٢٠٠٤وهـ ، إبـ

ــادة الوحــدة       ــوىل قي ــسالن، ت ــاب يف بي ــضادة لإلره ــة امل العملي
ــة     ــن الفيدراليــ ــة األمــ ــا يف هيئــ ــة ألفــ ــاتويل FSBاخلاصــ ؛ وأنــ

بارانكيفتيتش، أمـني جملـس األمـن الـوطين يف أوسـيتيا اجلنوبيـة              
ــذ عــام  ــد يف القــوات املــسلحة الروســية،   ٢٠٠٦ من  وهــو عقي

ــشان؛     ــستان ويف حــريب الشي ــسوفييت ألفغان شــارك يف الغــزو ال
 جلنـة أمـن الدولـة،    ٢٠٠٦وبوريس أتوييف، يتـرأس منـذ عـام         

نظري جهاز االسـتخبارات الـسوفيايت كـي جـي يب، وشـغل يف              
السابق مناصب خمتلفة يف ذلك اجلهـاز وبعـد انتـهاء مهمتـه يف              
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تان، عني يف اجلهـاز املركـزي هليئـة األمـن الفيدراليـة يف              أفغانس
موسكو؛ وفاسيلي لونيـف، وزيـر الـدفاع يف أوسـيتيا اجلنوبيـة             

ــذ آذار ــارس /منـ ــي؛  ٢٠٠٨مـ ــواء يف اجلـــيش الروسـ ــو لـ ، وهـ
ــذ      ــة منـ ــة احلكومـ ــاز محايـ ــيس جهـ ــف، رئـ ــري كوتوييـ وفالدميـ

، وهـــو عقيـــد يف اجلـــيش الروســـي، شـــارك يف حـــريب ٢٠٠٧
بوسنة؛ وأوليغ شيبوتارييف، رئـيس أجهـزة محايـة         الشيشان وال 

، وهــو عقيــد يف هيئــة األمــن  ٢٠٠٥حــدود الدولــة منــذ عــام  
ــة ــل االحتــاد الروســي هلــم       . الفيدرالي ــراد كف كــل أولئــك األف

 . وهنا واملساءلة عن الفظائع اليت يقترفاإلفالت من العقاب
والعمــل العــسكري قامــت بــه احلكومــة دفاعــاً عــن        

زازات مــسلحة متكــررة وهبــدف وحيــد هــو الــنفس بعــد اســتف
ــة دون ســـقوط مزيـــد مـــن    ــدنيني واحليلولـ ــة الـــسكان املـ محايـ

ونعتقـد أن  . األرواح بني املقيمني من خمتلـف اخللفيـات اإلثنيـة    
ــة      ــل حلماي ــشكل مماث ــصرف ب ــة كانــت ستت ــة دميقراطي أي دول

وا واحلكومة قـد تـصرفت ألن االنفـصاليني مل يتحـدّ          . مواطنيها
ار فحسب، بل صّعدوا العنف بـصورة حـادة،         وقف إطالق الن  

فقتلـــوا عـــدداً مـــن حفظـــة الـــسالم ومـــن املـــدنيني يف غـــضون 
 . ساعات من وقف إطالق النار

ــة      ومثــة قــوات ومعــدات عــسكرية إضــافية غــري قانوني
ــق نفــق      ــا قادمــة مــن روســيا عــن طري ــدخل أراضــي جورجي ت

ــاقم العنـــف   ــدد بتفـ ــا يهـ ــي، ممـ ــصاليون  . روكـ ــا زال االنفـ ومـ
ن مبهامجة أجزاء أخرى من البلد خارج منطقـة أوسـيتيا           يهددو

وأبلــغ حفظــة . اجلنوبيــة، مبــساعدة أجنبيــة تتــدفق علــى املنطقــة
ــن     ــاجزين عـ ــم عـ ــورجيني أهنـ ــسؤولني اجلـ ــروس املـ الـــسالم الـ

واحلالة األمنيـة يف تـدهور والعنـف        . السيطرة على االنفصاليني  
ي واالنفــصاليون ال يــستجيبون أل. يــزداد حــدة بــشكل ســريع

 . نداء إلجراء حمادثات مباشرة
وجورجيــــا تــــسعى إىل حــــل تفاوضــــي للــــصراع،      

وعرضـــنا حلكـــم ذايت يتفـــق مـــع املعـــايري     . مبـــشاركة دوليـــة 

األوروبية ما زال قائماً، وبضمانات دولية، مبا يف ذلـك برملـان            
ــسيادة     ــاً، وتقاســم ال ــاً، ورئــيس منتخــب إقليمي منتخــب إقليمي

وريثمــا يــتم . ة وثقافتــها ولغتــهاومحايــة هويــة أوســيتيا اجلنوبيــ 
االتفاق على حـل، نعتقـد أن املنطقـة جيـب أن حيكمهـا رئـيس                
حكومـــة أوســـيتيا اجلنوبيـــة املنتخـــب، دميتـــري ســـاناكوئيف،  
 . وينتمي إىل اإلثنية األوسيتية وكان زعيماً انفصالياً يف السابق

وندعو روسـيا إىل املـشاركة البنـاءة يف إعـادة التأهيـل              
 املتفـــق األمنيـــةللمنطقـــة واإلســـهام يف الترتيبـــات االقتـــصادي 
واهلــدف املباشــر للحكومــة يف هــذه املرحلــة هــو . عليهــا هنــاك

اســـتعادة الـــسالم، وتيـــسري العـــودة إىل احليـــاة الطبيعيـــة لكـــل  
ــازحني     ــودة الالجــئني والن ــسماح بع ــة، وال ــيمني يف املنطق . املق

ــاه        ــن امليـ ــة مـ ــدادات كافيـ ــضمان إمـ ــتعداد لـ ــى اسـ ــا علـ وإننـ
ــة     و ــة الطبيـ ــة والرعايـ ــدمات الطارئـ ــة واخلـ ــاء واألغذيـ الكهربـ

. وســـيكون العفـــو مـــن حـــق املتمـــردين االنفـــصاليني. واملــالذ 
وسيتاح للمنظمات اإلنسانية الوصـول إىل املنطقـة، واحلكومـة          
اجلورجية خصصت بالفعل متويالً بقيمـة إمجاليـة مليـوين يـورو            

 . لتلبية االحتياجات اإلنسانية والطارئة للمنطقة
ــإن      ــتكلم اآلن، ف ــها، وإذا ن وطبقــاً لتقــارير تأكــدنا من

وحــدة ضــخمة مــن األفــراد العــسكريني واملعــدات العــسكرية   
تــدخل األراضــي اجلورجيــة ذات الــسيادة بــصورة غــري قانونيــة 

ومجهوريــة أوســيتيا الــشمالية التابعــة . عــن طريــق نفــق روكــي
ــة مـــسلحني     ــة مرتزقـ ــاد الروســـي قـــد أعلنـــت عـــن تعبئـ لالحتـ

ومثة بوادر تبعث علـى القلـق تـشري إىل         . ساهلم إىل جورجيا  إلر
أننا نواجه استفزازاً حمسوباً لغـرض تـصعيد املوقـف بغيـة تربيـر              

 . تدخل عسكري معد له سلفاً من اجلانب الروسي
ولــذلك، نطالــب االحتــاد الروســي مبنــع عبــور املرتزقــة  

 املسلحني إىل جورجيا، وممارسة نفوذه على النظـام االنفـصايل         
 .  لوقف اهلجمات على السكان املدنيني وبدء املفاوضات
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وكما قلت يف بياين أمام هذا احملفل من قبل، أريـد أن      
ــا للمجتمـــع الـــدويل بـــأن يـــدين    أشـــدد علـــى دعـــوة جورجيـ
ــا وســالمتها       ــى ســيادة جورجي ــدي عل بوضــوح اســتمرار التع

وبـالرغم مـن هـذا التـصعيد        . اإلقليمية من قبل االحتاد الروسـي     
ــا، مــرة أخــرى،    األ ــد أن أؤكــد أن حكومــة جورجي خــري، أري

تبدي استعدادها ألن تبدأ فوراً حمادثات سالم تـستهدف حـل           
الــصراع يف أوســيتيا اجلنوبيــة وتطالــب املتمــردين االنفــصاليني   

 . بوقف عملياهتم العسكرية واجللوس إىل طاولة املفاوضات
أعطــي الكلمــة اآلن ملــن : )تكلــم بالفرنــسية(الــرئيس  

 . غب من أعضاء اجمللس يف أخذ الكلمةير
ــريس    ــسيدة بـــ ــدة (الـــ ــة املتحـــ ــت ( )اململكـــ تكلمـــ

ــة ــأيت إىل هــذه القاعــة، اجتمــع أعــضاء    : )باالنكليزي ــل أن ن قب
ونأســـف ألنـــه مل يتـــسن بعـــد  . اجمللـــس يف غرفـــة املـــشاورات

ونأمـل  . االتفاق على نص بيان جمللس األمن بشأن هذه املسألة 
إال أن عـدم صـدور بيـان        . م املقبلة أن نتمكن من ذلك يف األيا     

الليلة ينبغي أال يفسر على أنه إشارة إىل أن جملس األمـن لـيس              
بـل علـى    . مهتماً هبذا املوضوع وأنه غري معين باجتاه األحـداث        

 . العكس، فإنه موضوع يهدد االستقرار واألمن يف املنطقة
ــشغالنا        ــرب ان ــذه الفرصــة لكــي أع ــنم ه وأود أن أغت

ــشديد إزاء  ــا   ال ــة، جورجي ــصاعد العنــف يف أوســيتيا اجلنوبي . ت
وأنتـــهز الفرصـــة للـــدعوة إىل وقـــف العمليـــات القتاليـــة فـــوراً  
وأغتـــــنم الفرصـــــة أيـــــضاً لـــــدعوة األطـــــراف إىل اســـــتئناف 

 . املفاوضات يف احلال
إننــا نــشعر بــالقلق إزاء التقــارير الــواردة عــن حتــرك        

يا قوات وأفراد عسكريني آخرين من خـارج جورجيـا وأوسـيت          
اجلنوبية إىل املنطقـة، واململكـة املتحـدة تطالـب كـل األطـراف              
ــدول،      ــة، ســواء أكانــت دوالً أو مــن غــري ال ــة يف املنطق الفاعل
بعدم تصعيد التوتر وممارسـة أقـصى درجـات ضـبط الـنفس يف              

 . هذه املرحلة

يـــود : )تكلـــم بالفرنـــسية( )فرنـــسا(الـــسيد الكـــروا  
ــى إح    ــرئيس، عل ــشكركم، ســيدي ال اطــة اجمللــس  وفــدي أن ي

علمـاً باحلالــة يف أوســيتيا اجلنوبيــة، جورجيـا، بنــاء علــى طلــب   
ــا  ــاد الروســـي وجورجيـ ــد واضـــح للـــسالم  . االحتـ ــاك هتديـ هنـ

واألمــن، وحنــن نــشعر بــالقلق خــصوصاً إزاء خطــورة تــصاعد   
ويف ظل هذه الظروف، من األمور املـشروعة وامللحـة          . العنف

ن يـستطيع اجمللـس،   ونأمـل أ . أن يبقي اجمللس املسألة قيد نظـره  
وبأقــصى درجــة ممكنــة، أن يــتكلم بــسرعة وبــصوت واحــد       

وفرنــسا تــشعر بــالقلق إزاء األحــداث اخلطــرية . بــشأن املوقــف
اجلارية، خاصة أن املعلومات الـيت لـدينا وسـط حالـة االرتبـاك              

 . تلك تشري إىل سقوط عدد من الضحايا من اجلانبني
يــوفر حــالً األمــر املؤكــد هــو أن اخليــار العــسكري ال  

وفرنـسا تـدعو األطـراف وكـل     . بالنسبة لكل أطراف الـصراع   
الــذين ميلكــون تــأثرياً حامســاً عليهــا، أوالً، إىل الوقــف الفــوري 
للعمليات القتالية علـى األرض؛ ثانيـاً، اسـتئناف احلـوار فـوراً،             
ــه قــوات كــل األطــراف؛      ــزم ب ــار تلت بغــرض وقــف إطــالق الن

 منظمــة األمــن والتعــاون يف وأخــرياً، التعــاون الكامــل مــع بعثــة
وفرنسا تؤيد متاماً السعي إىل إجيـاد حـل سياسـي، مـع       . أوروبا

 . احترام سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية
ــة       ــوىل رئاس ــسا تت ــأن فرن ــر ب ــام، أود أن أُذكِّ ويف اخلت

ــاً، كمــا يعــرف أعــضاء اجمللــس    ــد .االحتــاد األورويب حالي  ولق
 أي دخريـ  ال أن علـى  رّصمُـ  هبأن اخرمؤ األورويب االحتاد ذكّر
  .مئدا حل إىل التوصل على األطراف مساعدة يف جهد

ــسيد  ــارلو ةالـ ــات( ديكـ ــدة الواليـ ــة املتحـ  )األمريكيـ
 بقلــق أيــضا املتحــدة الواليــات تــشعر ): باالنكليزيــةتكلمــت(

ــالغ ــصاعد إزاء بـ ــال تـ ــف أعمـ ــيتياأ يف العنـ ــة، وسـ  يف اجلنوبيـ
 الـيت  احلالـة  ذههبـ  ملعنيـة ا األطـراف  مجيع نناشد وحنن .جورجيا

 قواهتــا ىلإ األوامــر تــصدر وأن تتراجــع أن ســريعة بــوترية تغريتـ 
 ريـ تربل ظروف أية وجود نتصور أن ميكننا وال .شتباكاال فكل
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ــا ال .العنــف أعمــال اســتمرار  أي مــن األعــذار نقبــل أن ميكنن
 أننـا  األطـراف  جلميع نؤكد حننو االشتباك، فك رفضي طرف
  .العدوان سندينو النفس ضبط سنقدر

 احلكومـة  مـع  كثب عن عملت بلدي حكومة فتئت ما 
 وحنــن  .احلالــة  لتهدئــة  حماولــة يف األخــرية  األيــام  يف الروســية
 سـابق  وقـت  يف وموسكو تبليسي أبدته الذي تعاونالب نرحب
ــوم ــرار اليـ ــالق وقـــف إلقـ ــار إطـ ــد النـ ــاع وعقـ ــر اجتمـ  مباشـ

ــي اجلــورجيني لمــسؤولنيل ــ وســيتياأ وممثل  أن جيــبو .ةاجلنوبي
 االلتـزام  أو االجتمـاع  هذا حضور وسيتياأ جنوب رفض ندين

  .النار إطالق وقفب

 أراضـي  سـالمة  احتـرام  إىل األطـراف  مجيـع  نـدعو  إننا 
ــة ــا مجهوريـ ــياد جورجيـ ــا .هتاوسـ ــا كمـ ــيا نـــدعو أننـ  إىل روسـ
 إىل قواهتـا  إرسـال  خالل من الةاحل تأجيج وعدم قواهتا سحب
 ربعـ  اومعداهت اقواهت نقل عن ياروس وقفتت أن جيب .جورجيا

 الـضروري  ومـن  .اجلنوبيـة  وسـيتيا أ إىل روسـيا  من روكي نفق
 إىل ترمـي  تـدابري  اختـاذ  علـى  األطراف تتفق أن بلةقامل األيام يف

  .السالم عملية وتنشيط االستقرار استعادة

 وقبل أوال ):بالصينية تكلم( )الصني( ييفان ال السيد 
 الوضـع  إن .اجللـسة  هذه يف ياجورج مثلمب أرحب شيء، كل

 علـى  يبعـث  أمـر  هـو  جورجيـا،  يف ،اجلنوبيـة  وسيتياأ يف احلايل
 الـــصراع إزاء بـــالغ بقلـــق الـــصني وتـــشعر .شديدالـــ القلـــق

 األوىل احلتمية إن .املنطقة هذه يف لصراعا وتصعيد العسكري
 ضـبط  ممارسـة  نفـسه  الوقـت  ويف العدائيـة،  األعمال وقف هي

 راضـر واإل التـوتر  تصعيد إىل ؤديي قد عمل أي وجتنب النفس
  .اإلقليميني واالستقرار السلمب

 اجلمعيـة  اختـذت  ٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٣١ يف 
 ،٦٢/٤ هــاقرار نيوالــست الثانيــة هتــادور يف باإلمجــاع العامــة

 .العـام  هذا االوملبية األلعاب أثناء االوملبية دنةباهل تعلقي يذالو
 األوملبيـة  الـدورة  بـيجني  يف سـتبدأ  قليلـة  سـاعات  غـضون  فـي ف

ــصيفية ــشاطر .نووالعــشر ةالتاســع ال ــة الــصني وتت  األمــني رغب
 .االوملبيـــة اهلدنـــة لقـــرار املعنيـــة األطـــراف متتثـــل أن يف العـــام
 علـى  األطراف ايشجع أن الدويل واجملتمع األمن لسجمل وينبغي
 اســـــتئناف علـــــىو تـــــأخري دون العدائيـــــة األعمـــــال وقـــــف
ــوار ــذل احلـ ــود وبـ ــحا جهـ ــن ةزمـ ــل مـ ــسوية أجـ ــصراع تـ  الـ
  .ةسلميال بالوسائل

 إننــا ):ةنكليزيــباال تكلــم( )إيطاليــا( مانتوفــاين الــسيد 
 أوسـيتيا  منطقـة  يف العنـف  أعمـال  تـصعيد  إزاء بالغ بقلق نشعر

ــا يف اجلنوبيـــة، ــهن أن كـــثريا احملـــزن ومـــن .جورجيـ  هـــذا واجـ
 قليلــة ســاعات خــالل هفيــ تبــدأ الــذي الوقــت يف الــسيناريو

 صــارخ بــشكل يــتم أخــرى مــرة .يجنيبــ يف االوملبيــة اباأللعــ
ــداءات مجيــع جتاهــل ــة أجــل مــن الن ــة هدن ــة، اوملبي  وهــي عاملي

 هــذا أن رغــم حــىتو .العامليــة منظمتنــا هاأطلقتــ الــيت النــداءات
ــصراع ــدرج غــري ال ــا ال اجمللــس أعمــال جــدول يف م  أن ميكنن
 تـــزداد أن ميكـــن الـــيت الـــةاحل ههـــذ إزاء مـــسؤولياتنا نتجاهـــل
  .بأسرها املنطقة استقرار على تؤثر أنو اتدهور

 اليــوم األطــراف إىل هــاوجه الــيت النــداءات نكــرر إذو 
 لالحتـاد  الـسامي  واملمثـل  األورويب االحتاد ورئاسة العام األمني

 العنـف  أعمال وقف الفور على جيب أنه نؤكد حنن األورويب،
 وىلاأل طـــوةواخل .واملفاوضـــات احلـــوار أمـــام اجملـــال حافـــسوإ
 كانــت مــا إىل الواقــع رضأ علــى الــةاحل اســتعادة هــي مــةاواهل
ــه ــة وينبغــي .قبــل مــن علي ــة جهــة ألي ــادرة فاعل  تقــدمي علــى ق

ــ نفــوذ كــل ارسمتــ أن األطــراف إىل املــشورة  أجــل مــن ديهال
 دورا نــرى نــزال ال وحنــن .الــنفس وضــبط االعتــدالب التحلــي
 الـصراع،  تـسوية  يف أوروبـا  يف والتعـاون  األمـن  ملنظمة رئيسيا
 إلقــاء أوال جيــب الــدور هــذا ملنظمــةا هــذه تــؤدي لكــي ولكــن

 احملادثــات يــستأنفا أن الفــور علــى لجــانبنيل وينبغــي األســلحة
 ميكــن ال أنــه علــى تــدل األخــرية األحــداث هــذه إن .املباشــرة
 أحنــــاء يف القــــائم الــــراهن الوضــــع يف االســــتمرار ببــــساطة

  .الصراع ةمنطق
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 ): باالنكليزيـة  تكلـم ( )نـام  فييت( منه لونغ يل السيد 
 يف اعصرالــ منطقــة يف الــةاحل إزاء بــالغ بقلــق نــام تيــفي تــشعر

 نأســف وحنــن .هــافي التــوتر حــدة تزايــد مــع اجلنوبيــة وســيتياأ
 املاضــي األســبوع يف وقــع الــذي احلــادث علــى خــاص بــشكل

ــ األخــــرى واحلــــوادث  الوفيــــات مــــن العديــــد إىل أدت يتالــ
 القــوة أن يبــالد وفــد رىويــ .الــرتوح عمليــاتو واإلصــابات

 مـل األ كـل  علـى  تقـضي  هـي  وإمنـا  الـصراع  سمحت أن ميكن ال
 جورجيــا مــن كــل نــدعو املنطلــق هــذا ومــن .لــولاحل إجيــاد يف
 فـوري  حـد  ووضـع  الـنفس  ضبط ممارسة إىل اجلنوبية وسيتياأو

 االتفــاقب صــارما تقيــدا اتتقيــد وأن العــسكرية، األنــشطة هلــذه
 ادثـات احمل إىل العـودة و العدائيـة  لاألعمـا  اسـتئناف  عـدم ب ينعامل
ــرةامل ــن باشــ ــل مــ ــاد أجــ ــل إجيــ ــامل حــ ــم شــ ــةل ودائــ  لحالــ

  .هاتدهور ومنع

 إىل الراميـة  روسـيا  جهـود  ويؤيـد  بـالدي  وفـد  ويشيد 
 إىل مبعــوثني إرســال خــالل مــن وذلــك التــوتر تــصاعد وقــف
ــة ــة الســتئناف املنطق ــة املفاوضــات عملي  حــل إجيــاد إىل الرامي
ــول ــصراع ســلمى حــل إىل توصــلوال لطــرفنيل مقب  وحنــن .لل
 العنـف  لتـصاعد  حـد  لوضـع  ضـرورية  املبادرات هذه أن نعتقد
  .السيطرة حتت احلالة وإعادة

 ):ةنكليزيـ باال تكلـم ( )كرواتيـا ( سكارتـشتش  السيد 
ــود ــد ي ــالدي وف ــضم أن ب ــود إىل صــوته ي ــيت األخــرى الوف  ال

 ا،جورجيـ  يف األخـرية  التطـورات  إزاء البـالغ  هاقلق عن أعربت
 عـن  الواردة التقاريرو للتوتر احلايل بالتزايد يتعلق فيما سيما ال

ــال ــادلوت القت ــن إطــالق ب ــة انريال ــني الثقيل ــوات ب ــسلحة الق  امل
ــة ــوات اجلورجيـ ــةامل وقـ ــة نطقـ ــيتياأ يف اجلورجيـ ــة وسـ  اجلنوبيـ
 وقـوع  عـن  اإلبـالغ  ونالحـظ  .تـسخينفايل  منطقـة  من بالقرب

 حنــنو .اجلـانبني  الكـ  صــفوف بـني  البـشرية  اخلــسائر مـن  عـدد 
 ساكاشـفيلي  اجلـورجي  الـرئيس  بـدعوة  الـصدد  هذا يف نرحب

  .الدماء راقةإل حد وضع إىل

 اجهـود  يبـذال  أن لجـانبني ل ينبغـي  أنـه  كرواتيا وتعتقد 
 يف مبــا التــوتر، حــدة ختفيــف أجــل مــن مــصداقية وذات فوريــة
 علـى  للقـضاء  وذلـك  النار، إطالق لوقف فوريال التنفيذ ذلك
 علـى  األطـراف  مجيـع  كرواتيا وحتث .التصعيد من يداملز خطر

 ســترحب هــيو أخــرى، اســتفزازية أعمــال أيــة عــن االمتنــاع
 يـشعر  يبـالد  وفـد  أن كما .للمفاوضات الفوري االستئنافب

ــالقلق ــد الــيت التقــارير إزاء ب ــاطق مــن متطــوعني بقــدوم تفي  من
 تـأثري  عنـه  ينجم أن ميكن ما وهو ،جورجيا يف لصراعل أخرى
  .اعصرال نطاق توسيعب نذري أنو لالستقرار مزعزع

 التأكيــد لتعيــد الفرصــة هــذه تغتــنم أن كرواتيــا وتــود 
 وسـالمة  جورجيـا  واسـتقالل  لـسيادة  دعمهـا  علـى  أخرى مرة

 ذات األمـــن جملـــس قـــرارات يف تأكيـــدها مت والـــيت أراضـــيها،
  ).٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار ذلك يف مبا الصلة،

 مـــن املتكـــرر لعرضبـــا لمـــاع كرواتيـــا حتـــيط أخـــريا، 
ــرئيس ــفيلي الــــ ــواردو ،ساكاشــــ ــالته يف الــــ ــؤامل رســــ  ةرخــــ

 أجـل  مـن  األمن، جملس على املعممة ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧
ــم ــه دعـ ــدميها مت الـــيت للـــسالم خطتـ ــل تقـ ــنوات ثـــالث قبـ  سـ

ــضمن ــ وتت ــ احكم ــة وإدارة اذاتي ــال حملي ــود ب ــا قي ــة تقريب  ملنطق
ــة، وســيتياأ ــا ترحــبو اجلنوبي ــالعودة كرواتي  اوضــاتاملف إىل ب

  .اإلطار هذا يف السلمية

ــسيد  ــاوا ال ــسيا( ناتاليغ ــم( )إندوني ــةتكل  ): باالنكليزي
ــا ــ إنن ــةاحل يف األخــرية تطــوراتال إزاء شــديد بقلــق شعرن  يف ال

ــا ــد حــدوث احتمــال إن .جورجي ــصعال مــن املزي  ألعمــال ديت
 آثـار  تـنجم  تقريبـا  دائـم  وبـشكل  .حقيقـي  احتمـال  هو العنف
ــسانية ــرية إن ــى خط ــ عل ــن ءفاضعال ــل ع ــذ مث ــة هه ــن الدوام  م

 مـن  أنه بالدي وفد ويرى .ةريبك خاطرامل فإن ولذلك .لعنفا
 األطـراف  متارس وأن العدائية لألعمال وقف إىل التوصل املهم
 اإلدالء عـن  االمتناع ذلك يف مبا النفس، ضبط درجات أقصى

 تحــديال هــذا بوجــود التــسليم ومــع .التحريــضية البيانــاتب
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 بـني  مفتوحـة  اتـصال  خطـوط  إرساء يتم أن املهم من الواضح،
 الثقــــة إرســــاء يــــتم أنو ياتستواملــــ أعلــــى علــــىو جلــــانبنيا
  .عزيزهاوت

ــل يف  ــهائي، التحليـ ــديل ال النـ ــوار بـ  أن وجيـــب .للحـ
 كــال مـن  ملموسـة  جلهـود ا بـذل  هـذا  تـصال الا خـط  يـصاحب 
 .الدماء إلراقة حد وضع أجل من اجلانبني

 فمن املالئم للمجلـس  ويف هذه الساعة البالغة األمهية،    
أن يتصرف تصرفا مجاعيا وأن يقف صفا واحـدا يف اإلعـراب            
عـن قلقــه ودعـوة مجيــع األطــراف إىل ممارسـة أقــصى درجــات    
ــدء        ــف وب ــصراع والعن ــل ال ــزع فتي ــن أجــل ن ــنفس م ضــبط ال

ــة بتوقيــت مناســب   ــات طارئ ــة   . حمادث ــدي أمهي ــد بل ــويل وف وي
ت اآلخــذة يف كــربى لــدور اجمللــس يف اإلدارة الــسريعة لألزمــا

ــالرغم مـــن   . التطـــور ــه بـ ــفا شـــديدا ألنـ ولـــذلك، نأســـف أسـ
حة، ال يــزال يــتعني علــى اجمللــس    الــشواغل املــشتركة الواضــ  

 .يعرب عن رأيه اجلماعي بشأن هذه املسألة اهلامة جدا أن

سأديل اآلن ببيـان بـصفيت      : )تكلم بالفرنسية ( الرئيس 
 .ممثال لبلجيكا

لبــالغ إزاء التــوتر تــود بلجيكــا أن تعــرب عــن قلقهــا ا   
فقـد أدى هـذا التـوتر    . السائد يف أوسيتيا اجلنوبيـة يف جورجيـا       

. إىل خــسارة الكــثري مــن األرواح وإصــابة عــدد كــبري جبــراح    
ويف خضم هذا الوضع املتدهور الذي يبعث على القلـق البـالغ            
ــة إىل وقــف      ــع األطــراف املعني ــدعو بلجيكــا مجي ــة، ت يف املنطق

وتــــدعو بلجيكــــا . ء االعتــــدالالعمليــــات العــــسكرية وإبــــدا
ــول بوقــف فــوري وغــري مــشروط إلطــالق     األطــراف إىل القب
النــار، والعمــل، مبــساعدة اجملتمــع الــدويل، علــى االســتئناف       

 . السريع للحوار
 .ستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللسأو 
 .أعطي الكلمة اآلن ملمثل االحتاد الروسي 

ــشوركن   ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم() االحتـــ  تكلـــ
من املؤسف أنه يـتعني علـي أن أشـري إىل أن البيـان              : )بالروسية

ــا يف جلــسة هــذا املــساء     ــدائم جلورجي ــه املمثــل ال الــذي أدىل ب
فمـن ناحيـة، قـال    . يتضمن الكثري من التحريفات والتناقـضات    

املمثــل الــدائم جلورجيــا إن االحتــاد الروســي يــسيطر علــى كــل 
ــيتيا اجل  ــيء يف أوسـ ــن يف نفـــس ال شـ ــة، لكـ ــدعي  نوبيـ وقـــت يـ

اجلــيش الروســي يقــول أنــه غــري قــادر علــى الــسيطرة علــى    أن
ولو كان لدى روسيا نوايا عدوانية، كمـا أدعـى          . االنفصاليني

ــوم، فلمــاذا إذن رفــض اجلانــب اجلــورجي،     ــا الي ممثــل جورجي
ولفتــرة طويلــة مــن الــزمن، التوصــل إىل اتفــاق بــشأن عـــدم        

ــيتيا اجل   ــا مـــع أوسـ ــراع جورجيـ ــوة يف صـ ــتخدام القـ ــة اسـ نوبيـ
وجورجيا مع أخبازيا، األمـر الـذي سـيحمي جورجيـا مـن أي              

. حماولة الستخدام القوة من جانـب أي طـرف علـى اإلطـالق            
ومن خالل االستماع للممثل الدائم جلورجيا، قد يبـدو األمـر           
ــع،      ــسي؛ ويف الواق ــة هتــاجم تبلي ــوات أوســيتيا اجلنوبي وكــأن ق

 .  ذلك متاماوكما نعلم مجيعا، إن احلالة هي على العكس من
كما أود أن أعلّق على النقطة اليت مفادهـا أنـه خـالل              

ــوم، مل يكــن       مــشاورات اجمللــس يف وقــت ســابق مــن هــذا الي
اجمللس قادرا علـى التوصـل إىل رد واضـح إزاء األحـداث الـيت                
وقعــت اليــوم ومل يــتمكن مــن بعــث رســالة ال لــبس فيهــا إىل    

ــسي،    ــام األول تبلي ــا، ويف املق ــشأن ضــرورة  الطــرفني كليهم ب
ــف وا   ــد للعنـ ــع حـ ــوة   وضـ ــتخدام القـ ــض اسـ ــة إىل رفـ . حلاجـ

السبب يف عدم قدرة جملس األمـن علـى صـياغة رد واضـح           إن
ــوفر        ــدم ت ــسوء احلــظ، يف ع ــن، ل ــذه األحــداث، يكم ــى ه عل

. مبادئ توجيهية سياسية واضحة بني عدد مـن أعـضاء اجمللـس     
ومــرة أخــرى، اتــضح هــذا خــالل املناقــشة الــيت أجريــت هــذا   

 .اء يف اجللسة املفتوحةاملس
ــرى     ــددة أخـ ــة حمـ ــى نقطـ ــق علـ ــوا يل أن أعلـ . وامسحـ

والواقع أين، حتدثت عنها يف البيان الذي أدليت به اليوم وهـي            
ــات املتحــدة    ــل الوالي ــه ممث ــذي أدىل ب ــان ال  :قــد وردت يف البي
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كانــت موســكو وواشــنطن علــى اتــصال وثيــق جــدا يف األيــام  
فـاهم متبـادل مـع زمالئنـا يف         وبدا لنا أنه كان هناك ت      .األخرية

الواليات املتحدة بشأن ضـرورة اختـاذ خطـوات مـن شـأهنا أن              
غــري أن ممثلــة الواليــات املتحــدة  .تــضع حــدا لتــصاعد الــصراع

اســتخدمت يف البيــان الــذي أدلــت بــه اليــوم يف جملــس األمــن    
 وكـان ذلـك ضـد أوسـيتيا         -مرة واحدة فقط    “ تدين”كلمة  

ــوم   ــا املزعـ ــة إلخفاقهـ ــات  اجلنوبيـ ــد االجتماعـ ــضور أحـ يف حـ
املقترحة، ومع ذلك فقـد أخفقـت الواليـات املتحـدة يف إجيـاد               
عبارات سياسية واضحة لتصف األعمال العدوانية اليت قامـت         
ــزو      ــة غـ ــسلحة اجلورجيـ ــوات املـ ــاوالت القـ ــسي وحمـ ــا تبليـ هبـ

 . تسخنفايل
إن عـــدم االتـــساق هـــذا وهـــذا الغمـــوض يف املوقـــف  

ن الرئيــسيان اللــذان يقفــان وراء الــسياسي مهــا بالــضبط الــسببا
ــا وأوســيتيا     الوضــع احلــرج فيمــا يتعلــق بالــصراع بــني جورجي

 . اجلنوبية
ومع ذلك، آمل أن تكون اجللـسة الـيت عقـدها جملـس              

األمن اليوم مفيدة وأن تنظر تبليسي إىل أن جملس األمن، وهو           
أحد اهليئات الرئيسية للمجتمع الـدويل، لـيس مـستعدا للقبـول      

ت حـــل الـــصراع بـــني جورجيـــا و أوســـيتيا اجلنوبيـــة مبحـــاوال
 . بالعدوان املسلح

أعطي الكلمـة اآلن ملمثـل      : )تكلم بالفرنسية ( الرئيس 
 . جورجيا
ــانيا  ــا (الـــسيد آالسـ ــة() جورجيـ : )تكلـــم باالنكليزيـ

ــن       ــدد م ــى ع ــد عل ــن جدي ــصار شــديد، أود أن أؤكــد م باخت
ــشوركن     ــسفري ت ــوقر، ال ــي امل ــيت أثارهــا زميل ــسائل، ال أوال . امل

: وقبل كل شيء، قد ال أكون عّربت عن نفـسي بوضـوح تـام     
كنت أقول إن اجلانب الروسي أوضح للجانب اجلـورجي أنـه           

ولـذلك  . ليست لديه سـيطرة علـى النظـام يف أوسـيتيا اجلنوبيـة            

 -  مل أقــل إن الــروساوأنــ. الــسبب كــان زمــام األمــور يفلــت
يطرون علـى   يف الواقع ال يـس  -أجهزة الدفاع واألمن الروسية     

لقـــد بينـــت بـــصورة . القـــوات املـــسلحة يف أوســـيتيا اجلنوبيـــة 
 -واضــحة جــدا، مــن هــم صــّناع القــرار يف أوســيتيا اجلنوبيــة   

املــسؤولون الــسابقون واحلــاليون يف أجهــزة الــدفاع وجهــاز      
وذلــك ليعــرف اجمللــس مــن هــو، يف الواقــع،  : األمــن االحتــادي

 . الذي يتخذ القرارات يف تسخنفايل
ــا خبــ   ــسأأم ــى   صوص امل لة األخــرى، أود أن أشــدد عل

نرحب بالتعاون بني االحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة،            أننا
الــذي جيــري حاليــا علــى مــستوى رفيــع للتخفيــف مــن حــدة    

ــة  فــذلك هــو بالــضبط مــا تريــده   . التــوترات ونــزع فتيــل احلال
جورجيا وذلـك هـو بالـضبط مـا اقترحـه الـرئيس ساكاشـفيلي               

.  يف خطـــاب أذيـــع يف التلفزيـــون-اضـــية  الليلـــة امل-مـــؤخرا 
ــة        ــى طاولـ ــدقائنا علـ ــه ألصـ ــا نعرضـ ــضبط مـ ــو بالـ ــك هـ وذلـ

ــان   : املفاوضـــات ــة لتـــسوية الـــصراع، الـــذي كـ فـــوزير الدولـ
ــذهاب، وقــد ذهــب بالفعــل إىل تــسخنفايل مــرتني     مــستعدا لل
ــك      ــه تلـ ــت معـ ــصايل، كانـ ــام االنفـ ــضه النظـ ــاوض، ورفـ للتفـ

 . االقتراحات نفسها
ــتم مال   ــذلك، أخت ــسود    ل ــل يف أن ي ــي أم حظــايت وكل

ــان، واالحتــاد الروســي     ــة وأن يقــوم الطرف العقــل يف هــذه احلال
باجللوس على طاولة املفاوضات وتسوية هذا الـصراع بطريقـة          

 . سلمية
يوجـــد متكلمـــون  ال: )تكلـــم بالفرنـــسية( الـــرئيس 

 وهبذا يكون جملـس األمـن       .آخرون مدرجة أمساؤهم يف قائميت    
راهنة من نظره يف البنـد املـدرج يف جـدول           قد اختتم املرحلة ال   

 . أعماله
 .٠٠/٠٢ ُرفعت اجللسة الساعة 

 
 


