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 .١٥/١٦افتتحت اجللسة الساعة  
 إقرار جدول األعمال

 .أقر جدول األعمال 

 احلالة يف جورجيا
موجهـة إىل   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨رسالة مؤرخة    

رئيس جملس األمن من املمثل الدائم جلورجيا لـدى         
  )S/2008/536(األمم املتحدة 

أود أن أبلـغ اجمللـس أنـين        : )تكلـم بالفرنـسية   ( الرئيس 
ــدا، يطلبــان فيهمــا     ــا وفنلن تلقيــت رســالتني مــن ممثلــّي جورجي
ــدرج يف جــدول      ــد امل ــا إىل االشــتراك يف النظــر يف البن دعوهتم

فقا للممارسة املتبعة أعتزم، مبوافقـة اجمللـس،        وو. أعمال اجمللس 
دعــوة هــذين املمــثلني إىل االشــتراك يف النظــر يف البنــد دون أن 
يكون هلما احلق يف التصويت، وفقا لألحكام ذات الـصلة مـن            

 . من النظام الداخلي املؤقت للمجلس٣٧امليثاق واملادة 
 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
ئيس، شــغل الــسيد أالســانيا  بنــاء علــى دعــوة مــن الــر  

ــا( ــغلت   ) جورجيـ ــس؛ وشـ ــة اجمللـ ــى طاولـ ــداً علـ مقعـ
املقعـد املخـصص هلـا يف قاعـة      ) فنلنـدا (السيدة لينتونن   

 . اجمللس
يبــدأ جملــس األمــن اآلن  : )تكلــم بالفرنــسية( الــرئيس 

وجيتمـع اجمللـس بنـاء    . نظره يف البند املـدرج يف جـدول أعمالـه       
ــة   ــالة مؤرخـ ــة إىل ٢٠٠٨أغـــسطس / آب٨علـــى رسـ  موجهـ

رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم جلورجيــا لــدى األمــم   
  .S/2008/536الوثيقة املتحدة، وترد يف 

 . أعطي الكلمة اآلن ملمثل جورجيا 
ــانيا    ــسيد أالسـ ــا(الـ ــة ( )جورجيـ ــم باالنكليزيـ : )تكلـ

ــشة      ــسة اســتثنائية ملناق ــة يعقــد اجمللــس جل ــوم، وللمــرة الثاني الي

 ســاعة فحــسب، ويف هــذه ١٢وقبــل . دياملــسألة املتعلقــة ببلــ
القاعة، قلت إن مثـة بـوادر مـثرية للقلـق تـشري إىل أن جورجيـا                 
تواجه استفزازاً حمسوباً بدقة لتصعيد املوقف بغية تربيـر تـدخل           

وهذا التقييم قد حتول إىل     . عسكري مدبر من االحتاد الروسي    
 . واقع يتصف بالوحشية

ن علمـاً بـشأن     امسحوا يل أن أحيط أعضاء جملس األمـ        
 . التطورات املثرية للقلق البالغ اليت حتدث يف جورجيا اآلن

صباح هذا اليوم، بدأ االحتاد الروسـي غـزواً عـسكرياً            
وأعــرض فيمــا يلــي تسلــسل األحــداث الــيت  . شــامالً جلورجيــا

  لألعــضاء خريطــة تــبني بوضــوح   قــدمناوقعــت اليــوم، وقــد   
داخل األراضـي   األماكن اليت تعرضت لقصف االحتاد الروسي       

 . اجلورجية ذات السيادة
ــساعة   ــية   ٣٠/٥يف الـ ــوات الروسـ ــت أوىل القـ ، دخلـ

أوسيتيا اجلنوبية عن طريـق نفـق روكـي، مـارة جبافـا، وعـربت               
 . جسر غوفتا وحتركت صوب تسخنفايل

ــساعة   ــسكان   ٤٥/٩يف الـ ــن الـ ــهود مـ ــسب شـ ، وحـ
احملليني، ألقت طائرة عـسكرية مقاتلـة حـوايل ثـالث أو مخـس              

 ٤٠٠ أو ٣٠٠بل بـالقرب مـن قريـة شايـشفييب، علـى بعـد             قنا
 .متر من الرادار العسكري اجلورجي

، قصفت بالقنابل طائرات روسـية      ٣٠/١١يف الساعة    
 قريــة فاريــاين، يف مقاطعــة كــاريلي؛ ٢٤-مــن طــراز ســوخوي
 . وجرح سبعة مدنيني

، دخلــت ســت طــائرات قاذفــات ٥٠/١٠يف الــساعة  
 األراضـي اجلورجيـة مـن ممـر        ٢٤-بالقنابل من طراز سـوخوي    

، ألقت اثنتـان منـها ثـالث قنابـل          ٥٧/١٠ويف الساعة   . روكي
وقعت إحدى القنابل بالقرب مـن اسـتاد الرياضـة،          . يف غوري 

ر اآلخـــر والثالثـــة بـــالقرب مـــن والثانيـــة بـــالقرب مـــن املنحـــد
 . للمدفعية فرقة
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، دخلت أربع طـائرات مـن طـراز         ٤٥/١١يف الساعة    
، منطقــة كــازبيجي، علــى اجلانــب روســياســوخوي مــن اجتــاه 

ومرت اثنتان منها فـوق تبليـسي وحلقتـا يف شـكل            . اجلورجي
وحلقـت االثنتـان األخريـان يف       . دائري مرتني حول مـارنويلي    

 . دائرة حول غوراوري
إدارة الطـوارئ بـالطريان      ، أبلغـت  ٤٥/١١يف الساعة    

يفتـرض أن   - حمطـم طـائر   جسماملدين أهنا تلقت إشارات من   
 يف منطقــة إيــوري، علــى بعــد  -كــون طــائرة روســية مقاتلــة  ي

 .كيلومترا إىل اجلنوب من غوري ١٧
 مــــات مثانيــــة مــــن املــــواطنني     ٠٠/١٢يف الــــساعة   

ــورجيني  ــدنيان   -اجلــ ــسكريني ومــ ــتة عــ ــرح - ســ  ٧٨ وجــ
ودمــرت إحــدى الــشاحنات العــسكرية الــيت كانــت  . آخــرون

 . عليها ذخرية
ــساعة   ــن  ٠٥/١٢يف الــ ــائرة مــ ــت طــ ــراز ، دخلــ  طــ

ســوخوي جورجيــا مــن جهــة تيــدزامي، وألقــت قنبلــتني علــى  
وقـصف الطـريان الروسـي      . مطار فازياين العـسكري ورجعـت     

ــارنويلي وبولنيـــسي العـــسكريتني  ــوُد. أيـــضا قاعـــديت مـ رت مِّـ
ــى األرض  ــان عل ــوُد. طائرت ــان، و  مِّ ــدة مب ــضا ع  وقعــترت أي

، قـــصفت قاعـــدة مـــارنويلي ٠٠/١٧ويف الـــساعة . إصـــابات
ويف .  وفيـــاتونتجـــت عـــن ذلـــكللمـــرة الثانيـــة، العـــسكرية 

، قــصفت قاعــدة مــارنويلي العــسكرية للمــرة  ٣٥/١٧الــساعة 
ــة       ــرح أربعـ ــخص وجـ ــل شـ ــن مقتـ ــك عـ ــفر ذلـ ــة، وأسـ الثالثـ

ونتيجــة لعمليــات القــصف الــثالث، دمــرت ثــالث . أشــخاص
 ومركبــات عــسكرية كانــت ٢طــائرات مــن طــراز أنطونــوف 

 . مرابطة هناك
مــــــة جورجيــــــا يف بح معروفــــــا لــــــدى حكووأصــــــ 

أغسطس أن عددا كبريا من املعدات العـسكرية الثقيلـة         /آب ٨
واألفراد التابعني لالحتاد الروسي دخلوا بطريقـة غـري مـشروعة           

وأعلـن اجلانـب الروسـي      . األراضي اجلورجية عرب نفق روكـي     

صراحة أن مهمة تلك الوحدات العسكرية كانـت دعـم نظـام            
ــة اجل   ــد احلكومـ ــال ضـ ــسخينفايل يف القتـ ــةتـ ــاد  .ورجيـ واالحتـ

ــأن      ــات بـ ــروج ختمينـ ــه، يـ ــر أعمالـ ــل تربيـ ــن أجـ ــي، مـ الروسـ
. السلطات اجلورجية تـستهدف مواقـع حفظـة الـسالم الـروس           

وميكـنين  . ال شيء ميكن أن يكون أبعد مـن ذلـك عـن احلقيقـة             
أن أقول بكامل املـسؤولية إن القـوات اجلورجيـة ال تـستهدف             

ءات اليت اختـذهتا    وأود أن أشدد على أن اإلجرا     . حفظة السالم 
ــنفس بعــد االســتفزازات      ــا اتُّخــذت دفاعــا عــن ال احلكومــة إمن
العسكرية املتكررة وهبدف واحـد هـو محايـة الـسكان املـدنيني             
ودرء مزيد من اخلـسائر بـاألرواح بـني سـكان املنطقـة، الـذين               

 .ينتمون إىل شىت الطوائف

العامل يـشهد بـأم عينـه انتـهاكا مباشـرا فاضـحا ملعـايري            
إن روسـيا تتحـدى   . دئ القانون الدويل املعترف هبا كونيا   ومبا

اجملتمــع الــدويل علنــا، وتعــّرض للخطــر النظــام الــدويل الــسائد   
ــاس الكـــــربى  ــة القفقـــ ــتقرار يف منطقـــ ــدوان . واالســـ إن العـــ

ــا      ــا وإجباره ــستهدف إخــضاع جورجي ــسكري الروســي ي الع
ــة      ــا األوروبي ــن مطاحمه ــي ع ــى التخل ــل  -عل ــسية، وجع  األطل

ملنطقـة تـذعنان للنفـوذ الـسياسي الروسـي، وتـدمري            جورجيا وا 
كل املنجزات الدميقراطية اليت حققها بلدنا واجملتمع الـدويل يف          

 .السنوات األخرية
إننــا نطالــب بــأن يوقــف االحتــاد الروســي علــى الفــور   

ــة،  قــــصفه اجلــــوي وأن يــــس  ــه احملتلــ ــور قواتــ حب علــــى الفــ
ات الـصلة،   يتفاوض، باشـتراك اجلهـات الفاعلـة الدوليـة ذ          وأن

على وقف إطالق النار وإقامة اآلليات الالزمة لكفالـة الـسالم           
وقـد عـرض    . واالستقرار الدائمني يف هذا اجلـزء مـن جورجيـا         

الـرئيس سكاسـفيلي إجــراء حـوار مباشـر مــع االحتـاد الروســي      
ــذه     ــل تفاوضـــي هلـ ــعيا إىل حـ ــرى سـ ــة األخـ ــراف املعنيـ واألطـ

ــصراع املأســاوي  ــون لالحتــاد  . ال ــا ممتن األورويب، وملنظمــة وإنن
األمن والتعاون يف أوروبا وللجهـات الفاعلـة الدوليـة األخـرى          

 .على استعدادها لالخنراط
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ويف هـــذه اللحظـــة الـــيت جنـــري فيهـــا هـــذه املناقـــشة،  
ــة وقــصف     ــة تــسخينفايل لقــصف شــديد باملدفعي تتعــرض مدين

 .بالطائرات من القوات العسكرية الروسية
طي الكلمـة اآلن ملمثـل      أع: )تكلم بالفرنسية ( الرئيس 

 .االحتاد الروسي
ــسيد   ــشوركنالـــ ــي  (تـــ ــاد الروســـ ــم () االحتـــ تكلـــ
ــية أجــد لزامــا علــّي أن أقــول إن جورجيــا تواصــل      : )بالروس

ــة   ــى أوســيتيا اجلنوبي ــادر عل وهــذا حيــدث رغــم  . هجومهــا الغ
مناشــدات القيــادة الروســية بفــرض وقــف إلطــالق النــار علــى  

ــني ا     ــصراع ب ــذا ال ــور، ووضــع حــد هل ألشــقاء وباســتئناف  الف
وهــذه احلالــة نتجــت عــن مجلــة أمــور منــها   . عمليــة التفــاوض

نــب عــدد مــن أعــضاء جملــس األمــن،      التــآمر اخلفــي مــن جا  
حــال دون النظــر الليلــة املاضــية يف تقيــيم للمأســاة الــدائرة    ممــا

 .على أساس الوثيقة اليت قدمتها روسيا
ــاق     ــدأ أساســي يف ميث ــهاك ملب ــذ يف انت  إن العــدوان ينفَّ

وإن مـا تـنص     . األمم املتحدة هو االمتناع عن اسـتخدام القـوة        
 الــيت تقــضي بتــوفري األمــن  ١٩٩٦عليــه مــذكرة التــدابري لعــام  

 - طــــريف الــــصراع اجلــــورجي وتعزيــــز الثقــــة املتبادلــــة بــــني
 مذكرة وقّع عليهـا الطرفـان اجلـورجي واألوسـييت           - األوسييت

ومجهوريـة  اجلنويب، ومل يشارك فيها فحـسب االحتـاد الروسـي        
ــا أيـــضا  ــيتيا الـــشمالية، وإمنـ ــاون يف  أوسـ ــة األمـــن والتعـ  منظمـ

ــا ــه االتفــاق األساســي املوقــع يف عــام    - أوروب  ومــا يــنص علي
 بني االحتاد الروسي ومجهورية جورجيـا حـول مبـادئ           ١٩٩٢

 األوســـييت، جيـــربان الطـــرفني   -تـــسوية الـــصراع اجلـــورجي   
جملاهبة العسكرية  املتخاصمني على اختاذ التدابري الالزمة لوقف ا      

والتقيد بوقف إطالق النار وسحب كل الوحـدات العـسكرية          
وقـد أُنـشئت مبوجـب االتفـاق        . من املمر احملاذي خلط التمـاس     

 .رقعة مرتوعة السالح

 علــى أن ١ تــنص يف الفقــرة  ١٩٩٦إن مــذكرة عــام   
ــوة     ” ــتخدام القــ ــن اســ ــتتخلى عــ ــصراع ســ ــراف يف الــ األطــ
ع علـــى الوثيقـــة املمثـــل وقـــد وقـــ. “التهديـــد باســـتخدامها أو

ــا    ــا وممثــل منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب . الــسامي جلورجي
وأود أن أشري إىل املسؤولية السياسية اخلاصـة للـدول األعـضاء        

إن . يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا باالمتثــال للمــذكرة
جورجيا استخدمت القوة فخرقـت بـذلك املـذكرة وانتـهكت           

 .١٩٩٢ح املنشأة مبوجب اتفاق عام املنطقة املرتوعة السال
ومثلمــا ميكننــا مجيعــا أن نــرى يف شاشــات تلفزيوناتنــا  

اليوم، مـا انفكـت تبليـسي تـستخدم القـصف باملدفعيـة الثقيلـة               
وتستخدم املعّدات الثقيلة، بل إهنـا، يف األسـاس، بـدأت عمـال            

إن مـا حيـدث اآلن هـو        . عدوانيا ضـد شـعب أوسـيتيا اجلنوبيـة        
ــل بامل  ــسخينفايل ويف   قــصف هائ ــسكنية يف ت ــاطق ال ــة للمن دفعي

ويف . املــدن الواقعــة خــارج منطقــة صــراع أوســيتيا اجلنوبيــة      
ــدارس واجلامعــات ومــبىن     ــنريان يف امل ــسخينفايل، أُضــرمت ال ت

أمــا البلــدة الــيت كــان يقــيم فيهــا . وزارة الثقافــة ومــبىن الربملــان
وجيــري تنفيــذ القــصف املــدفعي  . حفظــة الــسالم فقــد ُدمِّــرت 

املــــستهدف ضــــد القوافــــل الروســــية احلاملــــة للمــــساعدات  
تنفيـــذ تطهـــري عرقـــي يف قـــرى  اإلنـــسانية، ومثـــة تقـــارير عـــن  

 .اجلنوبية أوسيتيا
السكان انتاهبم اهللع، ومثـة عـدد متزايـد مـن الالجـئني          

الــذين حيــاولون الفــرار للبقــاء علــى قيــد احليــاة واحلفــاظ علــى   
وادر كارثــة إنــسانية إن بــ. أرواح أطفــاهلم وأحبــائهم اآلخــرين

وتبليـسي تـستخدم منـاورات األرض       . ما فتئت تلوح يف األفق    
ــة ــرت    : احملروقـ ــة ُدمِّـ ــيتيا اجلنوبيـ ــدات يف أوسـ ــن البلـ ــدد مـ فعـ
ــتنادا إىل بعـــض التقـــارير، ال يـــسمح القناصـــة  . بكاملـــها واسـ

اجلورجيــون لــسيارات اإلســعاف بــاملرور ومينعــون املــوظفني      
لقـد بلغـت احلالـة      .  األرواح الصحيني مـن أداء عملـهم وإنقـاذ       

حد الكارثة إىل درجة أن جلنة الصليب األمحـر الدوليـة طلبـت      
ــتنادا . الء الطـــارئ للجرحـــىاحتـــرام ممـــر إنـــساين لإلخـــ  واسـ
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ســـيتيا اجلنوبيـــة، مـــات أكثـــر مـــن تقـــارير صـــادرة مـــن أو إىل
 .شخص نتيجة االقتتال يف تسخينفايل وحدها ٤٠٠

أهنــا انتــهاك ســافر وهــذه احلالــة ال ميكــن وصــفها إال ب 
للقانون الدويل، ال سيما للواجب حبماية املدنيني مـن املخـاطر           

ــات العــسكرية   ــصلة بالعملي ــدنيني   . املت ــسى أن امل وجيــب أال نن
ــة    ــاربني، يف احلـــاالت غـــري املـــشمولة باالتفاقـــات الدوليـ واحملـ
املتعلقة بالقانون اإلنـساين الـدويل، يظلـون مـشمولني باحلمايـة            

بادئ القـانون الـدويل املنبثقـة عـن املمارسـات           وتنطبق عليهم م  
 .املعهودة واملبادئ اإلنسانية والضمري العام

يف هذه احلالة يـشكل األطفـال والنـساء وكبـار الـسن              
ــاههم خمــاطر      ــاهتم وصــحتهم ورف ــذين هتــدد حي ــون، ال واملعوق

وإن هجمــات جورجيــا علــى . شــديدة، الفئــات األشــد ضــعفا
للمــدارس واملستــشفيات ليــست   املــدنيني األبريــاء وتــدمريها   

انتهاكا صارخا ملعايري القانون الدويل فقط؛ فهي تنتهك أيـضا          
 .حقوق اإلنسان األساسية

أثنــاء الــسنة املاضــية واصــل االحتــاد الروســي اســتقبال   
ــة    ــيتيا اجلنوبي ــن أوس ــن   . الالجــئني م ــشرات اآلالف م لكــن ع

روف وتلـك الظـ   . املدنيني األبرياء ما زالـوا يف منطقـة الـصراع         
إننـــا . قيـــة الــيت جيـــب أن نتخــذها  متلــي علينـــا اخلطــوات املنط  

ــن ــوا مــن      ل ــأن يفلت ــدتنا ب ــين جل ــسمح ملــن يزهقــون أرواح ب ن
ويعرف أعضاء اجمللـس أن كـثريين مـن أبنـاء الـشعب             . العقاب

ــون إىل     ــون ينتمـ ــة مواطنـ ــيتيا اجلنوبيـ ــشون يف أوسـ ــذين يعيـ الـ
ــي      ــيهم اجلــرم س ــت عل ــذين يثب عاقبون االحتــاد الروســي، وإن ال

وأود أيضا أن أبلّـغ اليـوم بـأن رئـيس روسـيا             . حسب األصول 
قــد أصــدر اليــوم توجيهــات إىل احلكومــة بــأن تتخــذ التــدابري    
العاجلة لتـوفري املـساعدة اإلنـسانية لالجـئني واملـدنيني األبريـاء             

 .اآلخرين يف حاالت اليأس املزرية
ــسي        ــه تبلي ــا تفعل ــها حــول م ــيت طرحت ــاط ال كــل النق

جيـب علينـا    : ذيراتنا املتكررة كثريا للمجتمع الدويل    تؤكدها حت 

أخريا أن نكف عن غض النظـر عـن اقتنـاء األسـلحة اهلجوميـة               
ــاء الــسنوات     ــا أثن بكميــات هائلــة، الــذي أمعنــت فيــه جورجي

وإننـــا نـــرى اآلن أن تلـــك األســـلحة وأفـــراد . القليلـــة املاضـــية
نـب  القوات اخلاصة الذين تلقوا التدريب على يـد مـدربني أجا         

 .جيري استخدامهم من قبل القيادة اجلورجية
أعمال جورجيا تسببت أيضا يف إصـابات بـني حفظـة           

بـــل إن احلالـــة وصـــلت إىل حـــد أن حفظـــة . الـــسالم الـــروس
السالم من اجلانب اجلورجي أطلقوا النار علـى حفظـة الـسالم            
الروس، رغم أن حفظة السالم مـن اجلانـب اجلـورجي تقـضي             

 حفــظ الــسالم يف املنطقــة بالتعــاون مــع  واليتــهم بتنفيــذ مهمــة
اليوم يالقي يف أوسيتيا اجلنوبية مـدنيون      . حفظة السالم الروس  

 وأكـرر أن كـثريين      -أبرياء، ونساء وأطفـال وكبـار يف الـسن          
.  يالقون حـتفهم   -منهم مواطنون ينتمون إىل االحتاد الروسي       

إننــا ال يــسعنا أن نتحمــل حالــة يتعــذب فيهــا مواطنــون روس   
ة السالم الروس الذين ما فتئوا جيازفون بـأرواحهم سـنة      وحفظ

ــصراع يف      ــة ال ــسالم يف منطق ــو األخــرى يف ســبيل حفــظ ال تل
ــة  ــال   . أوســيتيا اجلنوبي ــدبابات ومركبــات القت ــريان ال ــوة ن إن ق

العـــسكرية والطـــائرات الـــسمتية موجهـــة مباشـــرة إىل حفظـــة 
ــسالم ــر مــن     . ال ــي أكث ــة ســالم  ١٠ونتيجــة لــذلك، لق  حفظ
 . جبراح٣٠ وأُصيب أكثر من حتفهم،
وكما يعرف أعضاء اجمللـس، ال جيـوز تعـريض قـوات             

. حفظ السالم للخطر بسبب أعمال أطراف يف صراع مـسلح         
ــى       ــا، بعــد أن شــنت هــذا اهلجــوم عل ــأن جورجي ــؤمن ب ــا ن إنن
حفظــة الــسالم الــروس، إمنــا برهنــت علــى ازدرائهــا مبعــايري        

 .القانون الدويل
اذا رفـضت جورجيـا طيلـة       ولقد أصبح واضحا اآلن مل     

شهور كـثرية، اقتراحنـا العاجـل بـأن توقِّـع علـى وثيقـة إلزاميـة                 
. تــسوية صــراع أوســيتيا اجلنوبيــةبــشأن عــدم اســتخدام القــوة ل

إهنــا رفــضت ومــا زالــت تــرفض التوقيــع علــى وثيقــة مماثلــة  بــل
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ن مــن الــسخف إقــال رئــيس جورجيــا  .حــول صــراع أخبازيــا
لوثيقــة ألن جورجيــا ال تــستخدم املطالبــة بتوقيعــه علــى هــذه ا 

وكيــف ال . ويبــدو اآلن أهنــا تفعــل ذلــك . القــوة ضــد شــعبها 
نتــذكر املــسؤولية عــن احلمايــة والــيت نــسمعها علــى حنــو كــثري  

 .يف األمم املتحدة جدا
ــدى قــدرة جورجيــا علــى         ــذا كلــه يــشكك يف م وه

االستمرار كدولة وقدرهتا على االستمرار كعـضو مـسؤول يف          
وقد شدد رئيس االحتاد الروسي اليـوم بـصورة         . اجملتمع الدويل 

ال لبس فيها على أن روسـيا لـن تـسمح بـأن متـر وفيـات أبنـاء                   
وطننـــا مـــن دون عقـــاب وأن أرواح وكرامـــة مواطنينـــا أينمـــا 
وجـدوا سـتكون حمميــة، وفقـاً لدسـتور روســيا ووفقـاً لقــوانني      

 .االحتاد الروسي والقانون الدويل
س جورجيــا أعلــن ونأســف بــشكل خــاص إذ أن رئــي  

وأن . على شبكة التلفزيـون تـصميمه علـى مواصـلة مـا بـدأ بـه           
كــل هــذا ال جيــري حتــت العلــم اجلــورجي فحــسب بــل أيــضا   

 .حتت علم االحتاد األورويب
ونأمـــل مـــن زمالئنـــا األوروبـــيني واألمريكـــان الـــذين  

 وواضـح أهنـم قـد    ،كانوا يف األسابيع األخرية على اتصال معنا 
ات للحيلولة دون انتقال احلالـة إىل مرحلـة         اختذوا بعض اخلطو  

ونأمــــل أن يتوصــــلوا إىل .  مــــاذا جيــــريأن يفهمــــواســــاخنة 
الـسيد يعقوباشـفيلي،     ومسعنا أخريا  .االستنتاجات السليمة منه  

ن روسـيا ينبغـي أن      إحد الـوزراء يف حكومـة جورجيـا يقـول           أ
ــا للـــسالم   ــا حقيقـ ــفها حافظـ ــذا . تتـــدخل بوصـ حـــسنا، أن هـ

 .ضبط حاليانقوم به بال ما
ــت       ــى أن روســيا كان ــرة أخــرى أن أشــدد عل وأود م

موجــودة وســتظل موجــودة يف أراضــي جورجيــا علــى أســاس  
شــرعي متامــا وفقــا لبعثتنــا حلفــظ الــسالم ووفقــا لالتفاقــات        

ال نـزال نعتـرب املهمـة الرئيـسية         و. الدولية اليت مت التوصـل إليهـا      

ارخييــة فمــن الناحيــة الت . هنــا تتمثــل يف احلفــاظ علــى الــسلم    
 .كانت روسيا الضامن ألمن شعوب القوقاز وستظل كذلك

أعطـــي الكلمـــة اآلن  : )تكلـــم بالفرنـــسية ( الـــرئيس 
 .ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف الكالم

إن فرنـسا    :)تكلم بالفرنسية () فرنسا (الكرواالسيد   
ــبرية منـــذ    ــة كـ تأســـف عميـــق األســـف لتـــردي احلالـــة بدرجـ

غــري املقبــول أن نــسمع أخبــار ومــن . اجتماعنــا هــذا الــصباح 
. التدمري والقصف بالقنابل والتعبئـة العامـة والتـدخل اخلـارجي          

والــروس، ني ياجلــورجيني واألوســيت   إىللــدينا رســالة بــسيطة  
 مـــا مـــن خمـــرج مـــن احلالـــة عـــن طريـــق اخليـــار هوهـــي أنـــ أال

العسكري وال ميكن حتقيق مكاسب عن طريـق فـرض سياسـة             
وهـذا النـهج غـري واقعـي ألنـه        . األمر الواقع من قبل أي طرف     

لن يفلح إال يف فتح جروح عميقة واحلل التوفيقي هو الطريقة           
الوحيــدة للحــل، أال وهــو التعريــف الــسلمي ملركــز جنــوب       

 . سيادة اجلورجيةبالأوسيتيا داخل حدود معترف هبا دوليا 
ونــدعو مجيــع األطــراف اىل . القتــال جيــب أن يتوقــف 

ويف هـذا الـصدد،   .  دون تـأخري استئناف طريق املفاوضات من 
ــع أطــراف       ــع مجي ــق م ــصال وثي ــى ات ــإن االحتــاد األورويب عل ف

وأن االحتاد األورويب حتت الرئاسة الفرنـسية       . الرتاع يف األزمة  
 وقـد تقـرر إرسـال     . لن يـدخر جهـدا ملواصـلة هـذه املناقـشات          

مبعوثني من منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومبعـوثني مـن               
ــاد األورو ــق  االحتـ ــا لتحقيـ ــدة إىل جورجيـ يب والواليـــات املتحـ

ونناشـد األطـراف    . وقف إطـالق النـار يف أقـرب وقـت ممكـن           
 .التعاون بالكامل معها للتوصل إىل حل دائم

ــام األخــرية        ــشب يف األي ــذي ن ــال ال ــإن القت وأخــريا ف
ــد ــات اجلر أدى إىل ق ــات ومئ  وآالف مــن ىحــ عــشرات الوفي

ــا   ــشردين داخلي  وجيــب عمــل كــل   .الالجــئني واألشــخاص امل
شيء ممكن ملـساعدة الـذين فـروا مـن بيـوهتم لتـوفري املـالذ هلـم                 

ن نزيـد   وال ميكننـا أ   . وتلقي الرعاية والعودة إىل بيوهتم بـسرعة      
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ومــن .  القتــال خبلــق أزمــة إنــسانية مــن الطبيعــة املأســاوية هلــذا 
 .مسؤولية جملس األمن أن يكفل عدم حدوث ذلك

ــريس    ــسيدة بـــ ــدة (الـــ ــة املتحـــ ــت () اململكـــ تكلمـــ
لقد أعربنا الليلة املاضية عن قلقنا عندما اجتمعنا         : )باالنكليزية

بشأن نفس هذا املوضوع وأوجه القلق هذه قد ازدادت اليـوم           
بسبب األخبار املزعجة عن تـصاعد القتـال ووقـوع مزيـد مـن              

فاحلالــة علــى . اإلصــابات مبــا فيهــا إصــابة يف صــفوف املــدنيني 
. حالـة خطـرية ومتطـايرة     األرض غري واضحة ومع ذلـك فهـي         

ومن بني األحداث اليت وقعت اليوم مسعنا أخبـارا عـن وصـول             
ــارا عــن قــصف      ــاطق أخــرى وأخب أشــخاص مــسلحني مــن من
بالقنابـــل ملراكـــز جورجيـــة يف أمـــاكن أخـــرى مـــن األراضـــي  
ــارا عــن      ــا أخب ــة قامــت هبــا الطــائرات الروســية ومسعن اجلورجي

ال يـزال   . مرور قوات برية من روسيا عـن طريـق نفـق روكـي            
 . القتال دائرا وميثل هتديدا للسلم واألمن يف املنطقة وخارجها

إننا ندعم سـيادة جورجيـا وسـالمة أراضـيها وأود أن             
ــة ألهيـــب جبميـــع أعـــضاء جملـــس األمـــن     ــذه الفرصـ أغتـــنم هـ

ــدوا تأكيــد ذلــك   ــنم . والــزمالء اآلخــرين بــأن يعي وأود أن أغت
 النـــار لوقـــف إطـــالق هـــذه الفرصـــة ألكـــرر هـــذه النـــداءات 

 نييواألوســـيتواالنـــسحاب ونتطلـــع إىل اجلـــورجيني والـــروس 
اجلنــوبيني وغريهــم مــن املقــاتلني بــأن يكفــوا عــن العنــف وأن    
ــة ســالمة وأمــن حفظــة الــسالم     يــسخروا كــل الوســائل لكفال

 .واملدنيني
وال ميكـــن اســـتخدام املـــساعدة اإلنـــسانية كذريعـــة      

ي كــان لوجــود قــوات غــري جورجيــة والعــودة إىل الوضــع الــذ
ينطبق ذلـك   وقائما من قبل، وهو من الواضح انه مستصوب،         

. على القوات غري اجلورجية والقـوات اجلورجيـة علـى الـسواء           
ــضا  ــدعو أي ــوب   يف إىل اخنــراط دويل  ون ــسالم يف جن ــة ال عملي

 .أوسيتيا

ــيت      ــد اجلهــود ال ــسر حكــوميت أن تؤي ــل ذكرهــاوي  ممث
ضـح مـا جيـري    فرنسا عندما تكلـم باسـم االحتـاد األورويب وأو         

بــشأن وســاطة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واالحتـــاد       
وســوف .  وأين أشــيد هبــذه اجلهــود يف جملــس األمــن،األورويب

 .نواصل تأييدنا هلا
ــان  ــسيد ال يفـ ــصينية() الـــصني (الـ ــم بالـ ــد : )تكلـ لقـ

ــسفري      ــا ال ــيت أدىل هب ــات ال ــام إىل البيان ــصني باهتم اســتمعت ال
ــانيا ــا والـــ  أالسـ ــل جورجيـ ــشوركنسفري  ممثـ ــاد  تـ ــل االحتـ  ممثـ
إن احلالة الراهنة يف جنوب أوسيتيا وجورجيا تبعـث         . الروسي

والصني قلقـة بدرجـة كـبرية إزاء الـصراع          . الشديد على القلق 
ــة  ــا    . العــسكري يف املنطق ــح لألطــراف أن حتقــق وقف ومــن املل

فوريا إلطالق النار وأن متتنع عن اإلقدام علـى أي أعمـال مـن           
وينبغي ألطراف الصراع اسـتئناف    . التوتراتشأهنا أن تصاعد    

 .احلوار فورا وينبغي هلا أيضا تسوية نزاعها بالوسائل السلمية
نفهـم  : )باالنكليزيـة تكلـم   () إيطاليا (السيد مانتوفاين  

ــذ     ــبرية منـ ــة كـ ــدهورت بدرجـ ــد تـ ــى األرض قـ ــة علـ أن احلالـ
وكما ورد قبل بضع سـاعات يف بيـان         . اجتماعنا الليلة املاضية  

، فإن السلطات اإليطالية تتابع بقلق عميق بتنـسيق وثيـق           رمسي
مع شركائها األوروبيني وغريهم من احللفاء احلالـة املتأزمـة يف           

 .املنطقة اجلورجية الواقعة يف جنوب أوسيتيا
أي عمـل   عـن   ونناشد مجيع األطراف أن تتوقف فورا        

. عمــال القتاليــةمــن أعمــال العنــف وأن تكفــل وقفــا دائمــا لأل 
ــشجع ــة التوصــل إىل حــل      ون ــتئناف املفاوضــات بغي ــوة اس  بق

. سياسي للمسألة مع احترام سيادة جورجيا وسـالمة أراضـيها      
حــىت اآلن للهدنــة األوملبيــة،  وال نأســف فقــط لعــدم االنــصياع

بل أيضا للنداءات الـيت وجهتـها بـاألمس عـدة عناصـر فاعلـة،               
 .مبا فيها األمني العام والعديد من أعضاء جملس األمن

ــة قــد تــدهورت بالفعــل وقــد    قــد أُو  بلــغ عــن أن احلال
ونشعر بقلق شديد إزاء األنباء عن وقـوع        . اتسع نطاق األزمة  
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ــا إصــابات بــني صــفوف       ــا فيه عــدد كــبري مــن اإلصــابات، مب
وقــد علمنــا أيــضا مبزيــد القلــق عــن  . املــدنيني وحفظــة الــسالم

وندعو إىل االحترام الكامل للقانون اإلنـساين       .تشريد السكان 
 .لدويل من جانب مجيع األطراف، مبا يف ذلك محايـة املـدنيني           ا

 .وال بد من متكني وصول املساعدة اإلنسانية بالكامل وفورا
ونقدر مجيع اجلهود الدبلوماسية اليت تبذل حاليا علـى          

مجيع املـستويات لـرتع فتيـل األزمـة مـع التنويـه بـشكل خـاص             
يف أوروبـــا بـــاجلهود الـــيت تقـــوم هبـــا منظمـــة األمـــن والتعـــاون 

وجهــود الواليـــات املتحــدة واالحتـــاد األورويب الــيت أرســـلت    
ونكرر تأييدنا الكامل لبعثة منظمة األمـن       . مبعوثني إىل املنطقة  

ــا  ــاون يف أوروبـ ــودةوالتعـ ــدين قـــصف  املوجـ ــا ونـ  يف جورجيـ
 .أن تقدم تعاوهنا الكامل للبعثةمن  لألطراف بد الو. مبانيها

): كلـم باالنكليزيـة   ت) (كرواتيـا  (يتشجالسيد سـكرا   
تود كرواتيا أن تكرر التأكيد على القلـق البـالغ الـذي أعربـت              
عنه الليلة املاضية يف اجللسة املعقودة عـن جورجيـا فيمـا يتعلـق        

وقــد نقلــت إلينــا وكــاالت األنبــاء . بــالتطورات يف ذلــك البلــد
تقــارير عــن قتــال ضــار بــني قــوات جورجيــا املــسلحة وقــوات  

 يف جورجيا، وكذلك القوات املـسلحة       يةأوسيتيا اجلنوب منطقة  
سالم الروسية بـالقرب مـن العاصـمة اإلقليميـة          الوقوات حفظ   

 .تسخينفايل

وقد أحطنا علما مع بالغ القلق بالتقـارير املنقولـة عـرب             
وسائط اإلعـالم وكـذلك مـن جانـب جورجيـا عـن أن قـوات              
مــسلحة روســية معــززة بالــدبابات ومعــدات عــسكرية أخــرى  

اجلورجيــة يف أوســيتيا اجلنوبيــة،   خــل األراضــي  عــربت إىل دا
ومع أننا نـتفهم دور الـروس بوصـفهم         . يف مناطق أخرى   ورمبا

حـافظي سـالم ونرحـب بـه وبـدعوهتم إىل وقـف إطـالق النــار        
والعودة إىل الدبلوماسية، فـإن ذلـك ال ميكـن أن يكـون مـربرا               

 .النتهاك سالمة أراضي جورجيا وسيادهتا

اص إزاء بعـــض البيانـــات وكرواتيـــا قلقـــة بـــشكل خـــ 
الـــصادرة عـــن الـــسلطات يف املنطقـــة حـــول إمكانيـــة انـــدالع 

والبيانات احلكومية عـن    . حرب مفتوحة بني جورجيا وروسيا    
روســيا جيــب أن حتمــي حيــاة وكرامــة املــواطنني الــروس أينمــا  
كانوا ميكـن أن تكـون هلـا انعكاسـات بعيـدة املـدى ال تقتـصر                 

إلضــافة إىل ذلــك، فإننــا نعلــم وبا. علــى الــصراع الــدائر حاليــا
بوجود عدد متزايد من الضحايا على اجلانبني، مبـا يف ذلـك يف     
القوات املسلحة اجلورجية ويف قوات حفـظ الـسالم الروسـية،           
ــصراع واملنــاطق       ــة ال ــضحايا املــدنيني يف منطق باإلضــافة إىل ال

 .احمليطة هبا
وتؤمن كرواتيا إميانا قويا بأن علـى األطـراف املوافقـة            

فورا على الوقف الفوري وغري املشروط إلطالق النار وجتنـب      
القيام باملزيد من األعمال االستفزازية، وأن تتبـع ذلـك العـودة            

ويف هذا الصدد، تدعم كرواتيا جهـود       . إىل طاولة املفاوضات  
، بــشأن ٢٠٠٨أغــسطس / آب٨االحتــاد األورويب املعلنــة يف  

ــار الفــوري يف منطقــة الــصراع،    ــد  وقــف إطــالق الن  كمــا تؤي
جهود منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا وأطـراف أخـرى مـن             

إننا ندعم األنشطة املـستمرة ملنظمـة األمـن         . أجل الغاية نفسها  
والتعاون يف أوروبا يف تلك املنطقة من جورجيـا، مبـا يف ذلـك              

 .القيام بدور الوسيط بني األطراف، إذا كان ذلك مناسبا
كمــا فعلــت بعــض   وامسحــوا يل أن أختــتم بــالقول،    

الوفود األخرى يف اجتماع الليلة املاضية بشأن هذا املوضـوع،       
وكما عرب عن ذلك أيضا األمني العام ورئيس اجلمعية العامـة،           

ــالتزا   ــا ســترحب ب ــأن كرواتي ــة،   ب ــة أوملبي م كــل األطــراف هبدن
ــة     كمــا ــوارد يف قــرار اجلمعي حــث علــى ذلــك توافــق اآلراء ال

 .٢٠٠٧أكتوبر /ول املؤرخ تشرين األ٦٢/٤العامة 
تكلمـــــت ) (جنـــــوب أفريقيـــــا  (الـــــسيدة كـــــوايب  

ــة ــالغ إزاء    ): باالنكليزي ــق الب ــساورها القل ــا ي ــوب أفريقي إن جن
التطورات اليت حـدثت خـالل األيـام القليلـة املاضـية وشـهدت         
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أوســيتيا واهنيــار املفاوضــات وتــصاعد العنــف بــني جورجيــا      
زعـة اسـتقرار    وتلك التطورات هلا آثـار تـؤدي إىل زع        . اجلنوبية

ــده  ــة وتـــــساهم يف تـــ ــا  املنطقـــ ور العالقـــــات بـــــني جورجيـــ
 .الروسي واالحتاد
ــوة وحتـــث     ــتعمال القـ ــا اسـ وتـــشجب جنـــوب أفريقيـ

األطراف على وقف األعمال العدائيـة علـى الفـور وعلـى بـدء              
ــأخري   ــدون ت ــذا    . املفاوضــات ب ــضروري إجيــاد حــل هل ــن ال وم

 املتحــدة، ملبــادئ ميثــاق األمــمالــرتاع الــذي طــال أمــده وفقــا  
 .يف ذلك مبدأ حل الرتاعات بالطرق السلمية مبا

ــل زاد   ــسيد خليــ ــدة  (الــ ــات املتحــ ــم ) (الواليــ تكلــ
إن الواليات املتحدة تشعر بقلق بـالغ إزاء احلالـة          ): باالنكليزية

املتــدهورة واللجــوء إىل العنــف يف منطقــة أوســيتيا اجلنوبيــة يف  
ساســية يف  وإن املــشاكل األ. جورجيــا خــالل األيــام املاضــية   

منطقة أوسـيتيا اجلنوبيـة ذات تـاريخ طويـل وتقتـضي التـصدي              
 .هلا عرب القنوات الدبلوماسية والسياسية املناسبة

ولكن احلالـة شـهدت منعطفـا ذا خطـر زائـد بـدخول               
قوات روسـية إضـافية إىل منطقـة أوسـيتيا اجلنوبيـة واهلجمـات              

قـا  ويـثري ذلـك قل    . اجلوية والصاروخية الروسـية علـى جورجيـا       
شــديدا إزاء التــزام روســيا بــاحترام ســيادة جورجيــا وســالمتها 
اإلقليمية، كما أنه يثري تساؤالت حول نوايـا ومقاصـد روسـيا            

إننـــا نـــشعر باالنزعـــاج الـــشديد إزاء تلـــك . يف هنايـــة املطـــاف
التطورات، ونأسف ملـا نـتج عـن ذلـك مـن خـسائر فادحـة يف                 

 .األرواح بني املدنيني األبرياء
روســـيا إىل وقـــف اهلجمـــات بالطـــائرات إننـــا نـــدعو  

والصواريخ علـى جورجيـا، واحتـرام سـالمة أراضـي جورجيـا        
وجيب أن يتوقـف    . وانسحاب قواهتا الربية املقاتلة من أراضيها     

العنف لتجنب املزيد من التصعيد ووقـوع اخلـسائر البـشرية يف            
جورجيا ولوقف تصاعد الصراع الذي ال يؤثر علـى جورجيـا           

ومــا حــدث خــالل األيــام . املنطقــة ككــلفحــسب، بــل علــى 

ــسلم واألمــن       ــشكل هتديــدا واضــحا لل ــا ي املاضــية يف جورجي
 .الدوليني، األمر الذي يؤثر علينا مجيعا حول هذه الطاولة

وهلذه األسـباب، تـدعو الواليـات املتحـدة إىل الوقـف             
الفوري لألعمال العدائية مـن جانـب مجيـع األطـراف لتفـادي             

ــاطر التــ    ــن خم ــد م ــة   املزي ــاة ســكان املنطق ــف معان . صعيد ولوق
ــودة إىل    ــة أن يـــؤدي إىل العـ ــال العدائيـ وينبغـــي لوقـــف األعمـ

 .الوضع السابق من جانب مجيع األطراف املعنية
وتعمل حكومة بلـدي بنـشاط بالتعـاون مـع اآلخـرين             

كمـا أننـا نـدعم الوسـاطة        . من أجل تأمني وقـف إطـالق النـار        
 نطلـب دعـم روسـيا هلـذه         وحنـن . الدولية من أجل هتدئة احلالة    

ــداء أقــصى درجــات ضــبط    . اجلهــود ــدعو األطــراف إىل إب ون
ــنفس واالمتنــــاع عــــن   ــال مــــن شــــأهنا تــــأجيج    الــ  أي أعمــ

ــع ــا هنيـــب ب  .الوضـ ــا أننـ ــول   كمـ ــسري وصـ ــراف تيـ ــل األطـ كـ
 .اإلنسانية املساعدات

وامسحــوا يل يف اخلتــام أن أكــرر تأكيــد مبــدأ أساســي   
 تؤثر علـى جورجيـا، وهـو    ملشاركة اجمللس يف هذه املسألة اليت 

 .دعم سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية
ــسيد ن  ــاوااال ــسيا (تاليغ ــة ) (إندوني ــم باالنكليزي ): تكل

منذ أن عقد اجمللس آخـر اجتمـاع لـه يف الـساعات األوىل مـن                
، اجلنوبيــة أوســيتياصــباح اليــوم، تــبني أن تطــور األحــداث يف  

 العكــس، بــل حــدث . جتــاه األفــضل جورجيــا،مل يــسر يف اال 
كنا خنشى، ويشهد اجملتمع الدويل مزيدا مـن التـصعيد يف            كما

والعواقب اإلنـسانية   . العنف، وتدهورا خطريا يف احلالة األمنية     
ــالع       ــسوء الطــ ــبحت لــ ــضا، أصــ ــا أيــ ــا توقعنــ ــئة، كمــ الناشــ

 .للعيان حةواض
ــا نأســف كــثريا ألن اجمللــس أضــاع فرصــة الختــاذ       إنن

ن الوضـع املتطـور   موقف واضـح وللكـالم بـصوت واحـد بـشأ      
وعلينا أال نضيع الفرصة مـرة      . يف وقت سابق من هذا الصباح     

ــة ــالغ إزاء تــصاعد    . ثاني ــا الب فمــن األساســي أن نعــرب عــن قلقن
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كمـا أن هنـاك ضـرورة       . ، جورجيـا  أوسيتيا اجلنوبيـة  العنف يف   
حيويــة بــأن يــدعو اجمللــس مجيــع األطــراف إىل وقــف األعمــال 

إبــداء تفــضيل حــل الــرتاع مــن  العدائيــة، ونــزع فتيــل التــوتر و 
إن مـا   . خالل احلوار واملفاوضات بدال من اسـتخدام الـسالح        
ــة كمــا هــو واضــح     ــالغ األمهي الــسالم : هــو علــى احملــك أمــر ب

ــك ســالمة        ــن ذل ــأنا م ــل ش ــيس أق ــة، ول واالســتقرار يف املنطق
 .ورفاه السكان املدنيني املعرضني للخطر

د مــن إننــا نــدعو مجيــع أطــراف الــصراع إىل بــذل مزيــ 
اجلهــد حلمايــة املــدنيني وإنقــاذهم مــن أذى العنــف املــسلح،       

ــسانية    ــة إن ــوع أزم ــادي وق ــايل تف ــى   . وبالت ــتعني عل وبإجيــاز، ي
اجمللس حـشد قـوة إقناعـه وتـشجيعه اإلجيابيـة واجلماعيـة لكـي               

. متــارس كــل األطــراف ضــبط الــنفس واســتئناف املفاوضــات   
 .وجيب أن حيدث ذلك عاجال وليس آجال

): تكلـم باالنكليزيـة   ) (فييت نـام  (ونغ منه   السيد يل ل   
أوسـيتيا  إننا نأسـف ألن القتـال العنيـف يف منطقـة الـصراع يف               

 تـــصاعد إىل مـــستوى جديـــد يف أعقـــاب االجتمـــاع  اجلنوبيـــة
ويهيـب  . الطارئ جمللس األمـن يف وقـت سـابق مـن هـذا اليـوم          

ــاأل  ــدي ب ــد بل ــنفس   وف ــرة أخــرى أن متــارس ضــبط ال طراف م
وة، وأن تــستأنف علــى وجــه الــسرعة  وتــشجب اســتعمال القــ

 .احملادثات املباشرة لوقف األعمال العدائية
ــل       ــن أجـ ــدعمها مـ ــة ونـ ــاجلهود الدوليـ ــشيد بـ ــا نـ إننـ

املساعدة على هتدئة احلالة واستئناف حمادثـات الـسالم وتيـسري      
وسنواصــل العمــل مــع أعــضاء اجمللــس   . عمليــة إعــادة التأهيــل 

ــتجابة اجمللــــس يف ال   ــضمان اســ ــرين لــ وقــــت املناســــب  اآلخــ
 أوسيتيا اجلنوبيـة  للتطورات املثرية الراهنة يف منطقة الصراع يف        

 .بغية نزع فتيل التوتر ومجع األطراف على طاولة املفاوضات
ــي   ــسيد الطلحـ ــة   (الـ ــة الليبيـ ــة العربيـ إن ): اجلماهرييـ

ــا ــدويب االحتــاد       م ــاين من ــن بي ــسة م ــه يف هــذه اجلل اســتمعنا إلي
دى التـدهور الـذي وصـل       الروسي وجورجيـا يوضـح جبـالء مـ        

إليـــه املوقـــف وكيـــف أنـــه أخـــذ أبعـــاداً خطـــرية علـــى األمـــن  
وتعرب بالدي عن األسف النفجار العنـف يف هـذه          . والسالم

املنطقة، وتعرب عن األسف بشكل خاص لوقـوع هـذا العـدد            
الكـــــبري مـــــن الـــــضحايا مـــــن املـــــدنيني ويف صـــــفوف قـــــوة 

 .السالم حفظ
طـــالق النـــار وتـــدعو بـــالدي إىل الوقـــف الفـــوري إل 

والعودة بالوضع إىل ما كان عليه، واحتـرام االتفاقـات النافـذة            
كمـا نأمـل أن يقـوم هـذا اجمللـس           . وعدم اللجوء إىل االستفزاز   

ــة تتناســب يف قوهتــا مــع خطــورة الوضــع      بإرســال رســالة قوي
 .الذي انفجر يف املنطقة

): تكلــم باإلســبانية) (كوســتاريكا (الــسيد ويــسليدر 
 قلـق بـالغ جـدا إزاء األحـداث اخلطـرية الـيت              يساور وفد بلدي  

ــس   ــذ أمـ ــا منـ ــت يف جورجيـ ــاص   . وقعـ ــشكل خـ ــف بـ ونأسـ
ــاء    ــدنيني األبري ــضحايا يف صــفوف امل ــب . للخــسائر وال ونطال

مجيع األطراف بوضع حد لألعمـال العـسكرية وإعـالن وقـف            
ــار     ــزامن إلطــالق الن ــم ومت ــوري ودائ ــرفني إىل  . ف ــدعو الط ون

هتما الدبلوماسية بغيـة إجيـاد حـل      استئناف اتصاالهتما ومفاوضا  
وجنـدد  . لصراعهما وأي نزاع بينـهما دون أي شـروط مـسبقة          
وحنـث  . التأكيد على تأييدنا لسيادة جورجيا وسالمة أراضيها      

ــع     ــسانية إىل مجيـ ــساعدة اإلنـ ــدمي املـ ــسري تقـ ــى تيـ ــرفني علـ الطـ
 .املتضررين أينما كانوا يف األراضي اجلورجية

مثـل الوفـود    ):  باإلسـبانية  تكلم) (بنما (السيد أرياس  
ــة        ــق إزاء حال ــا القل ــد بنم ــساور وف ــيت تكلمــت، ي األخــرى ال
العنف السائدة يف أوسيتيا اجلنوبية واملناطق األخـرى الـيت هـي            

 .جزء من جورجيا
لكن القلق األكرب مصدره أن جملـس األمـن غـري قـادر              

ــق       ــسائل تتعلـ ــشأن مـ ــاهم بـ ــاق أو تفـ ــل إىل اتفـ ــى التوصـ علـ
وايات اليت قُـدمت بـشأن األحـداث الـيت وقعـت            فالر. باحلقيقة

اليوم يف أوسيتيا اجلنوبية تضاربت بـشدة، غـري أن اجمللـس قبـل              
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ومـــع ذلـــك، تقـــف بنمـــا إىل جانـــب  . بروايـــة كـــال اجلـــانبني
اآلخــرين وتــدعو إىل الوقــف الفــوري إلطــالق النــار والعــودة   
ــن أجــل       ــسابق م ــا يف ال ــذي كــان قائم ــاألمور إىل الوضــع ال ب

 .فاوضات السلميةتيسري امل
تكلـــــم ) (بوركينـــــا فاســـــو (الـــــسيد تينـــــدريبيوغو 
يـــساور بوركينـــا فاســـو قلـــق بـــالغ إزاء تـــصاعد ): بالفرنـــسية

العنف يف أوسيتيا اجلنوبية، األمر الذي أدى بالفعل إىل وقـوع           
ونناشــد الطــرفني بــالتزام الوقــف    . عــدد كــبري مــن الــضحايا   
ب احلــوار مــن وحنثهمــا علــى تغليــ. الفــوري لألعمــال القتاليــة

أجــل التوصــل إىل تــسوية تفاوضــية لرتاعهمــا ونــشجع جهــود  
 .الوساطة اجلارية

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

تعرب بلجيكا عن بالغ قلقها إزاء التوتر الـذي يـسود            
اآلن جنوب أوسـيتيا، يف جورجيـا، والـذي أسـفر بالفعـل عـن               

ونظـرا  . ن األرواح وإصـابة العديـدين جبـروح       إزهاق العديد مـ   
هلذا التدهور اخلطري جدا للحالة يف هـذه املنطقـة، مبـا يف ذلـك               
تدهور احلالـة اإلنـسانية، حتـث بلجيكـا مجيـع األطـراف املعنيـة         

وحنــن . علــى وقــف العمليــات العــسكرية والتحلــي باالعتــدال  
نناشد األطراف أن تتفق على الوقف الفـوري وغـري املـشروط            

طــالق النــار وأن تعمــل مبــساعدة اجملتمــع الــدويل مــن أجــل    إل
 . استئناف حوارها على وجه السرعة

 .أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن 
 .أعطي الكلمة اآلن ملمثلة فنلندا 
إنـين  ): تكلمت باالنكليزية ) (فنلندا (السيدة لينتونني  

 .يف أوروباأتكلم بصفيت ممثلة لرئاسة منظمة األمن والتعاون 
لقــد أعــرب الــرئيس احلــايل للمنظمــة عــن بــالغ القلــق   

. إزاء تــدهور احلالــة يف منطقــة جنــوب أوســيتيا يف جورجيــا     

وحنــن . وتؤيــد املنظمــة ســالمة أراضــي جورجيــا تأييــدا كــامال 
فمـن  . حنث على إهناء مجيع أعمال العنف واألعمال العسكرية  

ــأثريا مــ     ــؤثر ت ــة أن ي ــصعيد إضــايف للحال ــى شــأن أي ت دمرا عل
ــدوليني    ــسلم واألمــن ال ــى ال ــة، وكــذلك عل ــا حنــث  . املنطق إنن

اجلورجيني وأهل جنوب أوسيتيا والـروس علـى وقـف إطـالق            
 .النار وإهناء العمل العسكري واالمتناع عن أي تصعيد آخر

وحنـــن نـــشعر بقلـــق شـــديد إزاء التقـــارير الـــيت تفيـــد    
 وحنـن   .بوجود عمليات نقل لألسـلحة الثقيلـة يف هـذه املنطقـة           

. قلقون للغاية إزاء فقـدان األرواح ونأسـف بـشدة علـى ذلـك             
وندعو مجيع األطراف إىل منع وقوع املزيـد مـن الـضحايا بـني              

 .صفوف املدنيني
الـة مـن    احلهـذه    على   املنظمةرئاسة  لقد كان رد فعل      
ــة خــالل  ــرئيس . الطــرق التالي ــروهــو  واحلــايل،ال ــة  زي خارجي
 الـصراع وغريهـا مـن       افأطـر  على اتـصال مـستمر مـع         فنلندا،

وقـف  ال فيـه إىل     ا بيانـا دعـ    الفاعلة وقد أصدر   الدولية   األطراف
بــني   تــصاالت إجــراء اال  وإعــادة  العــسكري فــوري للعمــل   ال
ــراأل ــد و. فاطـ ــة قـ ــدت رئاسـ ــا طارئـــا   عقـ ــة اجتماعـ  املنظمـ
ومت . لمجلــس الــدائم للمنظمــة يف فيينــا يف وقــت ســابق اليــومل

املبعـوث اخلـاص   ويتوجه . نظمة يف تسخينفايلاملمكتب  إجالء  
للمنظمــة الــرئيس احلــايل وينــوي .  جورجيــاإىلللــرئيس احلــايل 

 . زيارة جورجيا يف املستقبل القريب جداأيضا

 والتعـــاون العمـــل بـــشكل األمـــنمنظمـــة وستواصـــل  
وجيـب  . التـوترات هـذه   لـرتع فتيـل      األطـراف  مكثف مع مجيع  

 . تهاينظمة ووالاملعمل أن حتترم اع صر الأطرافمجيع على 

 التنـسيق   التـذكري بأمهيـة    أيـضا  املرحلـة عند هـذه    أود  و 
 والتعــاون واالحتــاد األمــن ومنظمــة املتحــدة األمــمالوثيــق بــني 

 . هذه األزمةاألورويب يف حل
ســـف مـــرة األب عـــن اعربيـــاين بـــاإلوأود أن أختـــتم  
 وحنـن حنـث علـى     .  احلاليـة  القتالية األعمالاندالع   على   أخرى
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ــاء ــوري جل اإلهنـ ــسكرية و الفـ ــال العـ ــع األعمـ ــميـ ــع نـ دعو مجيـ
 . ضبط النفساألطراف إىل

طلـــب ممثـــل جورجيـــا ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس 
 .وأعطيه الكلمة اآلن. الكلمة لإلدالء ببيان آخر

أود ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (جورجيـا  (السيد أالسـانيا   
أن أعــرب عــن امتنــاين ألعــضاء جملــس األمــن، الــذين يــساورهم  

 . إزاء احلالة يف جورجيا وتدهورهابالفعل القلق
أوال، أود أن أدىل ببعض التعليقات على البيـان الـذي            

ــان عاجــل،     ــه ممثــل االحتــاد الروســي، مث أود أن أديل ببي أدىل ب
ألنين تلقيت مكاملة هاتفية مـن وزيـر خارجيـة بـالدي تتـضمن             

 .مزيدا من األخبار العاجلة واملزعجة
ثـل االحتـاد الروسـي      أنه لـشيء مريـع أن نـستمع إىل مم          

وهـو يــتكلم عــن الــتطهري العرقــي املزعــوم مــن جانــب القــوات  
أود أن أذكّر اجمللس والسفري تـشوركن أن   . املسلحة اجلورجية 

االحتـــاد الروســـي هـــو الــــذي يـــدعم يف احلقيقـــة النظــــام يف      
تسخينفايل وسوخومي عـسكريا، ذلـك النظـام الـذي يرتكـب            

ا العديـد مـن اإلعالنـات       جرمية التطهري العرقـي، والـيت يؤكـده       
الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ووثائق اجلمعيـة          

 .العامة
يــرد أي ذكــر يف    ويف الوقــت ذاتــه، أدهــشين أنــه مل    

مالحظــات ممثــل االحتــاد الروســي عــن حــوادث الــتفجري، الــيت 
تقع طوال الليل والنهار ألهنا بالتحديد الـسبب الـذي جـاء بنـا              

ي ننظـر يف هـذه األعمـال العدوانيـة املأسـاوية         مجيعا إىل هنا لك   
 .واإلجرامية اليت يرتكبها االحتاد الروسي

واآلن، أود أن أضيف إيل بياين قائال إنـه اآلن، وحـىت             
ــاء     هــذه اللحظــة، تقــوم قاذفــات القنابــل الروســية بقــصف مين
بــويت بالقنابــل، وهــو املينــاء الغــريب جلورجيــا، وكــذلك مطــار   

وبطبيعــة . القنابــل عــدة مــرات اليــومســيناكي، الــذي قــصف ب
ــبعض االســتفزاز نتيجــة       ــشعر ب ــع أن ن احلــال، كــان مــن املتوق

ــا ــا كــذلك   مل ــة   : حيــدث يف أخبازي ــشهد قــصف منطق ــا ن إذ أنن
ــل   ــا بالقناب ــا العلي ــاك   . كــودوري يف أخبازي ــد علمــت أن هن وق

معلومات مؤكدة بأن قاذفـات القنابـل موجـودة بـاجلو وتتجـه             
 . ذلك الوضع مستمراوال يزال. حنو جورجيا

إنين أفهـم أن االحتـاد الروسـي        . إن املسألة جد خطرية    
عضو دائم يف جملس األمن، ولكن احلقائق الـيت عرضـتها علـى             

 -أعــضاء اجمللــس اليــوم وتقــارير وســائط اإلعــالم املوثــوق هبــا 
وليست تقارير الدعاية اليت تطلقها وسائط اإلعـالم يف االحتـاد           

بالتحديـد نفـس العبـارات املعتـادة يف     الروسي، واليت تـستخدم    
 كلـها  -مالحظات ذلـك املمثـل، ولكـن التقـارير املوثـوق هبـا          

إنين أفهم أن االحتاد الروسي عـضو       . تذكر أننا يف حالة حرب    
ومــن الــصعب حــدا أن تعــارض أو تنــاقض عــضوا دائــم . دائــم

العضوية يف جملس األمن ولكن ما أطلبه إىل اجمللس هـو توجيـه     
القــوة إىل حكومــة االحتــاد الروســي، وكــذلك إىل بيـان شــديد  

إن قـصف   . األطراف املعارضة، بأنه جيب وقف هذه األعمـال       
أراضــي جورجيــا ذات الــسيادة ينبغــي أن يتوقــف، ونــدعو إىل 

وأعرب بإخالص عـن أملـي يف أن        . وقف فوري إلطالق النار   
يكــن مجــيعهم، علــى هــذا  يوافــق معظــم أعــضاء اجمللــس، إن مل

صدروا أحكــامهم علــى أســاس املعلومــات الــيت  الطلــب وأن يــ
قـــــدمها اليـــــوم اجلانـــــب اجلـــــورجي وأعـــــضاء آخـــــرون يف  

 .األمن جملس
ــرئيس   ــسية (الـ ــم بالفرنـ ــاد   ): تكلـ ــل االحتـ ــب ممثـ طلـ

 .الروسي الكلمة لإلدالء ببيان آخر، وأعطيه الكلمة
ــشوركن   ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (االحتـــ تكلـــ
قــال املمثــل . شيتلقــد جــاء دوري ألعــرب عــن دهــ ): بالروســية

الدائم جلورجيا إنه منـدهش ألنـين اسـتخدمت يف بيـاين عبـارة              
كيف ميكننا أن نسمي مـا حيـدث بطريقـة          . “التطهري العرقي ”

أخرى عندما جيري، أثناء هـذا اليـوم، تـدمري بلـدة يعـيش فيهـا                
ــا أن نــسمي مــا حيــدث بطريقــة    ٧٠ ٠٠٠  نــسمة؟ مــاذا ميكنن
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ــدما جيــري تــدمري املستــشفيا   ــاطق أخــرى عن ت واملــدارس واملن
الـــسكنية وعنـــدما يغـــادر اجلمهوريـــة اآلالف مـــن الالجـــئني؟ 
كيف تصف هذه األعمال اليت يقـوم هبـا بلـد حيـاول أن يعمـل       
باستخدام لغة القانون الدويل ويناشد اجملتمع الـدويل أن حيمـي           

 مصاحله؟
أعتقد أنه من الصعب جدا حماولة الوصول إىل أسـاس           

ممثـل جورجيـا، وأنـه مـن الـصعب أيـضا            التفاصيل اليت وصفها    
مـا هـي القيمـة احلقيقيـة هلـذا االفتـراء،            . أن تثق يف كل ما قاله     

بــأن القــوات املــسلحة اجلورجيــة ال تــستهدف حفظــة الــسالم  
الــروس، بينمــا نعــرف جيــدا أن مــا حيــدث هــو عكــس ذلــك    

عندما استهدف مقر حفظة السالم الـروس مباشـرة قُتـل           . متاما
كيــف تطلقــون العنــان هلــذه .  ذلــك اهلجــومالنــاس وأصــيبوا يف

اجملزرة وهذه املذحبـة، يف أرض ُتعتـرب أرض جورجيـا، وبعدئـذ             
تتظــاهرون بأنــه يفتــرى علــيكم عنــد مســاعكم هــذه املــصطلح    
الواضــح متامــا، الــذي يــصف األعمــال الــيت يقــوم بــه اجلانــب    

 اجلورجي يف هذه احلالة؟
طلـــب ممثـــل جورجيـــا ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس 

 .الكلمة لكي يديل ببيان آخر، وأعطيه الكلمة اآلن
ردا ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (جورجيـا  (السيد أالسـانيا   

علــى مــا قيــل، عنــدما قلــت يف بيــاين أن الــسلطات اجلورجيــة   
تستهدف مطلقا حفظة السالم الـروس، فـإن هـذا يعـين أننـا               مل
ولكــن الــذين اســتهدفوا  . تــستهدف مطلقــا حفظــة الــسالم  مل

رتزقــة مــن االحتــاد الروســي وهــؤالء كــانوا بالفعــل       كــانوا م
يطلقــون النــار ويقــذفون بالقنابــل املواقــع اجلورجيــة والــسكان  

ــدنيني اجلــورجيني  ــة    . امل ــذه احلقيق ــا ذكــرت، ه  -ولكــن كم
ــق مــصادرهم     ــها عــن طري ــوا من ــستطيع األعــضاء أن يتحقق وي

تـستهدف مطلقـا      وهـي أن جورجيـا مل      -اخلاصة يف جورجيا    
 . يف امليدانحفظة السالم

واآلن، فيما يتعلق بعبـارة الـتطهري العرقـي، نعـم، لقـد              
 وأود أن أعيد التأكيد مرة أخرى على أننـا ال نريـد             -أفزعتين  

الــدخول اليــوم يف تفاصــيل كــثرية ألن هنــاك حاجــة ملحــة إىل 
ــوم   ــيس االحتــاد   -وقــف العنــف الي ــيت اختــذها رئ ــرارات ال  الق

ــى األنظ   ــشرعية علـ ــفاء الـ ــي بإضـ ــيت  الروسـ ــصالية الـ ــة االنفـ مـ
وهـذا األمـر يـثري قلقنـا البـالغ، وقـد            . ارتكبت الـتطهري العرقـي    

ومـن املؤسـف أنـه صـدر        . نوقش عدة مـرات يف جملـس األمـن        
بيان قوي من جانب أعضاء جملـس األمـن، ولكـن هـذا القـرار       

ونــشاهد اليــوم احــتالال  . يــتم الرجــوع عنــه علــى اإلطــالق  مل
ال جيريــان طــوال هــذه  وغــزوا منــتظمني ألراضــي جورجيــا ظــ 

وعلينا أن نرد على هذا، باالشتراك مع جملـس      . األشهر املاضية 
ذكــرت، فــإن جورجيــا علــى اســتعداد للتعــاون وكمــا . األمــن

عندما يقوم اجملتمع الدويل واملراقبون الدوليون ومنظمـة األمـن          
والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب واألمم املتحـدة، بطبيعـة          

 .  هذا النوع من وقف إطالق النار وااللتزام بهاحلال، بتيسري
طلــب ممثــل الواليــات   ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس  

ــر     ــان آخـ ــإلدالء ببيـ ــة لـ ــة الكلمـ ــدة األمريكيـ ــو ،املتحـ  هأعطيـ
 . اآلن الكلمة

ــسيد خليـــل زاد  ــة  (الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ) الواليـ
لقــد طلبــت الكلمــة لكــي أســلط الــضوء ): نكليزيــةالتكلــم با(

أعتقـد أن اجلميـع تقريبـا، الـذين تكلمـوا           . سألة واحـدة  على مـ  
وقـف  وأمهيـة    -بعد ظهر اليوم، قد أبرزوا أمهية وقـف القتـال           

 أن ممثل جورجيا قال إن جورجيـا علـى          وأالحظ. إطالق النار 
استعداد لقبول وقف إطالق النار، ولكن بيان الزميل الروسـي       

ــوري لل     ــسألة ضــرورة الوقــف الف ــصمت إزاء م ــزم ال ــف الت عن
وأعتقــد أنــه مــن املهــم للغايــة أن  . وقبــول وقــف إطــالق النــار 

نبعث برسالة مدويـة وواضـحة مـن هنـا بأنـه يـتعني أن حيـدث                  
ــار   ــف إلطــالق الن ــني     . وق ــصل ب ــسائل تف ــاك م ــم أن هن ونفه

 إن ما حنتـاج إليـه هـو       . عاجل تلك املسائل   ونريد أن تُ   ،األطراف
 .إهناء أعمال العنف
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 ،ناك وقف ألعمال العنـف    ومن مث، يتعني أن يكون ه      
أن ينضم إىل ما يبدو أنه توافـق يف  على وحنث االحتاد الروسي   

وأعتقــد أن .  ووقــف إطــالق النــار-اآلراء إزاء وقــف العنــف 
ــه مجيعــا   ــا أن نتفــق علي ــه يبعــث ب  .هــذا شــيء ميكنن الرســالة إن

 إىل شعب جورجيا، ويضع أقدامنا على طريـق معاجلـة           املناسبة
 هم فـي  ن مبـ  -  أو اجلميع تقريبا   -ا عدة وفود    هتاملسائل اليت أثار  

 .ذلك زميلنا الروسي، واليت من الضروري معاجلتها
ــرئيس  ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــاد   ): تكلـ ــل االحتـ ــب ممثـ طلـ

 . الروسي اإلدالء ببيان آخر، وأعطيه الكلمة
ــشوركن   ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (االحتـــ تكلـــ
عتـرض  من يعترض على وقف إلطالق النار؟ مـن ي        ): بالروسية

ولكـن  . على حتقيق السالم؟ طبعا إن السالم أفضل من احلرب        
ــذ     ــرء أن يأخــ ــسع املــ ــة، ال يــ ــذه احلالــ ــل هــ لألســــف يف مثــ

. يتعني إجراء حتليـل سياسـي جـاد للحالـة القائمـة           . بالشعارات
وال حيتــاج املــرء إىل نــداء لوقــف القتــال فحــسب؛ وإمنــا إىل       

لـيت صـانت    القول أن االتفاقات قـد انتـهكت، أي االتفاقـات ا          
السلم إزاء ذلك الـصراع علـى مـدى الـسنوات األربـع عـشرة               

املــرء حباجــة إىل تلبيــة املطالــب، وحباجــة إىل أن تعــود . املاضــية
احلالة إىل مـا كانـت عليـه قبـل بـدء تبليـسي بارتكـاب أعمـال                  

ومن شـأن ذلـك أن يكـون هنجـا          . عدائية ضد أوسيتيا اجلنوبية   
ــذه  لكــن جمــرد عــرض شــعارات  . سياســيا جــادا  ــة يف ه  جذاب

اجللسات ومن مث مساحمة تبليسي أمر ال يؤدي إىل تسوية هـذا            
 . الصراع احلاد واخلطري جدا

طلـــب ممثـــل جورجيـــا ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس 
 . الكلمة لإلدالء ببيان آخر وأعطيه الكلمة اآلن

قبـل  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (جورجيـا  (السيد أالسانيا  
ــؤا    ــسفري   كــل شــيء، أود أن أوجــه س ــي ال ال واحــدا إىل زميل

هــل أنــت مــستعد لوقــف املقــاتالت الــيت حتلــق يف   : تــشوركن
 اجلو واليت ستقصف رفاقي يف جورجيا قريبا؟ 

ماذا سيفعل جملس األمن اآلن؟ كيـف سـنعاجل األمـر؟            
نعلم مجيعـا أن قاذفـات القنابـل هـذه حتلـق اآلن يف اجلـو وهـي               

ا، مثلما دأبـت    على وشك أن تقصف السكان املدنيني عشوائي      
ماذا سنفعل؟ هـذا هـو سـؤايل إىل         .  ساعة ٢٤على فعله طوال    
 . أعضاء اجمللس

ــرئيس  ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــاد   ): تكلـ ــل االحتـ ــب ممثـ طلـ
 . الروسي اإلدالء ببيان آخر وأعطيه الكلمة اآلن

ــشوركن   ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (االحتـــ تكلـــ
ــضل     ): بالروســية ــست أف ــن لي ــسة جمللــس األم ــا هــذه اجلل طبع

مكان لتبادل األسئلة واألجوبة بني ممثـل دولـة دائمـة العـضوية             
 . وآخر، لكن هناك جواب هلذا السؤال

بداية، بإمكان السلطات اجلورجية القـول إهنـا تعتـزم،           
يف املستقبل، أن تتقيد باالتفاقات اليت، أكرر، حققـت الـسالم           

وبداية، ميكنـها القـول إهنـا       .  عاما ١٤يف منطقة الصراع طوال     
تــزم العــودة إىل الوضــع الــذي كــان قائمــا قبــل بــدء العمــل     تع

 وأنا ال أتكلم عن املزيد من املـسؤوليات         -وبداية  . العسكري
 ميكنــها أن تعتــذر بكــل جديــة عــن     -اجلــادة الــيت تتحملــها   

األعمـــال الطائـــشة واملتـــسرعة الـــيت قامـــت هبـــا الـــسلطات        
ر اجلورجية، األمر الذي أدى إىل مقتل آالف عديدة مـن البـش           

ــع      ــساعات األربــ ــة يف الــ ــيتيا اجلنوبيــ ــمة أوســ ــدمري عاصــ وتــ
تلك هي البداية وبإمكاننـا مواصـلة النقـاش         . والعشرين املاضية 

 . بعد ذلك
ــرئيس  ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــون  ): تكلـ ــد متكلمـ ال يوجـ

هبـذا يكـون جملـس األمـن        . آخرون مدرجة أمساؤهم يف قـائميت     
 . أعمالهقد اختتم املرحلة احلالية من نظره يف بند جدول 

 . ٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 

 


