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افتتحت اجللسة الساعة 15/00.
إقراا جدول األعمال

أقر جدول األعمال. 
األلااا ال  ادج ال ني واألمن الدولي  من جراد األعمال 

اراطاأية

املقاتلون اراطاأيون األجانب

اســالة مؤالــة 3 أيلول/ســبتمرب 2014 موجهــة من 
املمثلــة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم 

)S/2014/648( املتحدة إىل األم  العاي

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أرحب ترحيبا حارا 
برؤساء الدول واحلكومات، واألمني العام، والوزراء وغريهم 
من املمثلني احلاضرين يف قاعة جملس األمن. فحضورهم اليوم 

يؤكد على أمهية املوضوع قيد املناقشة. 

معروض على أعضاء املجلس قائمة املتكلمني الذين طلبوا 
املشاركة وفقا للمادتني 37 و 39 من النظام الداخلي املؤقت 
للمجلس، وممارسة املجلس السابقة يف هذا الصدد. ونقترح 

توجيه الدعوة إليهم للمشاركة يف هذه اجللسة. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

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

اليت   S/2014/688 الوثيقة  املجلس  أعضاء  على  معروض 
أرمينيا،  أذربيجان، األردن،  قرار قدمته  تتضمن نص مشروع 
أفغانستان،  إسرائيل،  إستونيا،  أستراليا،  إسبانيا،  إريتريا، 
إندونيسيا،  أندورا،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  أملانيا،  ألبانيا، 
غينيا  بابوا  إيطاليا،  آيسلندا،  أيرلندا،  أوكرانيا،  أوروغواي، 
اجلديدة، باراغواي، باالو، البحرين، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، 
تركيا،  بولندا،  واهلرسك،  البوسنة  فاسو،  بوركينا  بوتسوانا، 

ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونغا، جامايكا، اجلبل األسود، 
اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية تزنانيا املتحدة، مجهورية 
مجهورية  سابقا،  اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية  كوريا، 
سان  ساموا،  رومانيا،  رواندا،  الدامنرك،  جورجيا،  مولدوفا، 
السويد،  السنغال،  سنغافورة،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  مارينو، 
عمان،  العراق،  الصومال،  صربيا،  شيلي،  سيشيل،  سويسرا، 
كابو  قطر،  قربص،  فنلندا،  الفلبني،  فرنسا،  فانواتو،  غينيا، 
فريدي، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، 
ليتوانيا،  ليبيا،  لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  كينيا،  الكويت، 
اململكة  املغرب،  مصر،  ماليزيا،  مالطة،  ليسوتو،  ليختنشتاين، 
وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  السعودية،  العربية 
املوحدة،  ميكرونيزيا  واليات  موناكو،  موريتانيا،  الشمالية، 
هنغاريا،  نيوزيلندا،  نيجرييا،  النيجر،  نيبال،  النمسا،  النرويج، 

هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 

الوثيقة  إىل  املجلس  أعضاء  انتباه  أوجه  أن  أود 
أيلول/سبتمرب   3 مؤرخة  رسالة  تتضمن  اليت   ،S/2014/648

2014 موجهة من املمثلة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية 
لدى األمم املتحدة إىل األمني العام، حتيل هبا ورقة مفاهيمية 

بشأن البند قيد النظر. 

على  التصويت  يف  للشروع  مستعد  املجلس  أن  أفهم 
القرار  مشروع  وأطرح  عليه.  املعروض  القرار  مشروع 

للتصويت عليه اآلن. 

أجري التصويت برفع األيدي. 
املؤيدون: 

تشاد،  أستراليا،  األردن،  األرجنتني،  الروسي،  االحتاد 
فرنسا،  الصني،  شيلي،  رواندا،  كوريا،  مجهورية 
العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ليتوانيا،  لكسمربغ، 
وأيرلندا الشمالية، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية 
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 15 التصويــــت  نتيجــة  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
صوتا مؤيدا. 

القرار  بوصفه  باإلمجاع  القرار  مشروع  اعتمد 
 .)2014( 2178

وأعطي الكلمة لألمني العام. 

أهنئكم،  أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  العاي  األم  
السيد الرئيس، على رئاسة بلدكم ملجلس األمن هلذا الشهر. 
ملجلس  هذا  القمة  مؤمتر  عقد  يف  قيادتكم  على  وأشكركم 
األمن. وهذه هي املرة الثانية اليت تترأسون فيها هذا املجلس 
بشأن مسألة ذات آثار خطرية على السالم واألمن الدوليني. 

إن العامل يشهد تطورا هائال يف طابع التهديد اإلرهايب. 
ففي العام املاضي، تسببت اهلجمات اإلرهابية يف قتل وتشويه 
منهم  العظمى  الغالبية   - املدنيني  من  آالف  عدة  وتشريد 
ومن  نيجرييا،  إىل  الصومال  إىل  أفغانستان  من   - مسلمون 
العراق إىل ليبيا وصوال إىل مايل. ونّفذ تلك اهلجمات متطرفون 
واهلشاشة  والظلم  األمن  انعدام  ظروف  يف  ينشطون  عنيفون 
وفشل القيادة. ومل تتوان تلك اجلماعات عن اختطاف الدين 
االقتصادية  واملوارد  األراضي  على  السيطرة  هبدف  نفسه 
احليوية. وهيال تنفك تعامل النساء والفتيات بطريقة وحشية. 
مث إهنا تستهدف األقليات وتقتل أفرادها. إهنم أعداء العقيدة. 

فإن  العامل،  أحناء  مجيع  يف  املسلمون  القادة  قال  وكما 
اجلماعات من قبيل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام - 
أو داعش -ال عالقة هلا باإلسالم، وهيال متثل أي دولة بالتأكيد. 
بل إن من الصائب متاما تسميتها بتنظيم الال دولة الال إسالمية. 
األجانب  للمقاتلني  اجلماعات جاذبة  تلك  ومع ذلك أصبحت 
الذين يقعون فريسة سهلة لإلغراءات الساذجة والعبارات الطنانة. 

املعين  املتحدة  التابع لألمم  الرصد  فريق  تقديرات  وتشري 
بتنظيم القاعدة والطالبان إىل انضمام ما يزيد على 000 13 

من املقاتلني اإلرهابيني األجانب املنتمني إىل أكثر من 80 دولة 
من الدول األعضاء، إىل تنظيم داعش وجبهة النصرة. غري أن 
إمنا  هذه  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  انضمام  ظاهرة  تنامي 
هي نتيجة للزناع يف سوريا وليست سببا له. فقد أدت الفترة 
الطويلة من االضطرابات والقيادة غري املستجيبة يف العراق حىت 
وقت قريب، باإلضافة إىل االنتهاكات الفظيعة حلقوق اإلنسان 
يف سوريا، إىل إجياد هذه البيئة املواتية الرتكاب الفظائع. وال 
سبيل لتوفري احلماية احلقيقية للمدنيني ما دام يسمح للجماعات 
اإلرهابية بأن تتصرف كيفما شاءت يف إفالت من العقاب، يف 

حني تواصل احلكومة السورية االعتداء على شعبها. 

تلك  خطر  مغبة  من  عام  من  أكثر  منذ  حّذرُت  لقد 
اجلماعات،  لتلك  املربرة  غري  واإلجرامية  الوحشية  األعمال 
فضال عن التحذير من اخلطر الذي تشّكله على العراق وسوريا 
واملنطقة بأسرها، بل وللسالم واألمن الدوليني. وحنن حباجة 
إىل استراتيجية سياسية شاملة ومبتكرة يف سوريا وما وراءها 
دحر  من  بد  وال  األجانب.  اإلرهابيني  املقاتلني  تدفق  لوقف 
اإلرهابيني، غري أنه جيب علينا أن نفعل ذلك بطريقة تتفادى 
األعمال االستفزازية املتعمدة اليت يقومون هبا من قبيل: إحلاق 
بني  الوفيات  من  واملزيد  التطرف،  وغلو  بالضحايا،  األذى 
القضاء على اإلرهاب تضامنا دوليا فضال  املدنيني. ويتطلب 
عن اتباع هنج متعدد األوجه، ضمن العديد من األدوات اليت 
جيب علينا استخدامها. وجيب علينا أيضا التصدي للظروف 
الكامنة اليت تتيح الفرصة للجماعات املتطرفة العنيفة هذه ألن 

تضرب جبذورها. وجيب التصدي للمسائل األمنية العاجلة. 

األكرب  التهديد  هي  ليست  القذائف  قوة  فإن  وعليه، 
اجلميع.  إشراك  سياسة  وإمنا  الطويل،  األجل  يف  لإلرهابيني 
ويتمثل اخلطر األكرب على تلك اجلماعات يف بناء املجتمعات 
وتوفري  التعليم،  هو  بل  اإلنسان.  حقوق  واحترام  السلمية 
يستمعون  الذين  القادة  وأولئك  احلقيقية،  والفرص  الوظائف 
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القذائف  تقتل  القانون. وقد  إىل شعوهبم ويتمسكون بسيادة 
نفسه.  اإلرهاب  يقتل  الرشيد  احلكم  أن  غري  اإلرهابيني، 
والظلم  املعاناة  من  املتحررة  املستقلة،  احلرة  املجتمعات  وإن 

واالحتالل - هي اليت تقتل اإلرهاب. 

للتو،  اختذ  الذي   ،)2014(  2178 بالقرار  وأرحب 
وبالدعوة اليت وّجهها بشأن تعزيز تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة 
العاملية ملكافحة اإلرهاب. ونواصل عرب فرقة العمل املعنية بالتنفيذ 
يف جمال مكافحة اإلرهاب، تكثيف اجلهود يف دعم الدول األعضاء 
واملناطق املتضررة بشدة من اإلرهاب. ونعمل - من خالل مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب - مع الدول األعضاء على تعزيز 
فهم ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، فضال عن وضع وتنفيذ 

سياسات ترمي إىل مكافحة تدفقاهتم. 

ومن خالل جهودنا اجلماعية، جيب علينا أن نكفل اتساق 
مجيع اإلجراءات والسياسات العامة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب 
مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. 
وبصفيت القّيم على ميثاق األمم املتحدة، أريد أن أشدد على 
وجوب تنفيذ مجيع التدابري تنفيذا كامال، وفقا ألهداف األمم 
عنه  أبان  مبا  أشيد  أخرى،  ومرة  ومبادئها.  وقيمها  املتحدة 
حتت  املسألة،  تلك  بشأن  املقصد  وحدة  روح  من  املجلس 
قيادة الرئيس أوباما. وآمل أن تستمر تلك الروح لدى معاجلة 
ة أخرى،ال سيما حتقيق السالم ألبناء شعب سوريا  مسائل ُمِلحَّ

يف هناية املطاف. 

على  العام  األمني  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
بيانه.

أديل اآلن ببيان بصفيت رئيس الواليات املتحدة األمريكية.

طيلة 70 عاما تقريبا من تاريخ األمم املتحدة، هذه هي 
هذا  على  األمن  جملس  فيها  جيتمع  اليت  فقط  السادسة  املرة 
املستوى. ونعقد هذه اجللسات ملعاجلة أكثر التهديدات إحلاحا 

هذه  عقد  إىل  دعوت  وقد  واألمن.  السالم  هلا  يتعرض  اليت 
وجمتمعا  دوال  باعتبارنا  نتعاون،  أن  علينا  جيب  ألنه  اجللسة 
يف  املتمثل  واملتزايد،  احلقيقي  التهديد  مواجهة  على  دوليا، 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب.

اليوم، إن أساليب اإلرهاب  وكما قلت يف وقت سابق 
امُلَمثََّلة هنا اليوم، مبا فيها  ليست جديدة. فالعديد من الدول 
الذين  اإلرهابيني  أيدي  على  مواطنينا  قتَل  شهدت  دوليت، 
بالذعر  العامل  شعوب  شعرت  واليوم،  األبرياء.  يستهدفون 
إيريف غورديل  جراء عملية قتل وحشية أخرى - تعرض هلا 
- اقترفها إرهابيون يف اجلزائر. إنناال نقف إىل جانب الرئيس 
أولوند والشعب الفرنسي يف َتَحّسرمها على هذا الرزء الفادح 
فحسب، بل نساندمها أيضا فيما يبديانه من عزم على مكافحة 

اإلرهاب والدفاع عن احلرية.

ما جيمعنا اليوم - واألمر املستجد - هو تدفق املقاتلني 
بصورة غري مسبوقة يف األعوام األخرية جيئة وذهابًا إىل مناطق 
الزناعات، مبا يف ذلك أفغانستان ومنطقة القرن األفريقي واليمن 
وليبيا، ومؤخرا، سوريا والعراق. وتقدر أجهزة االستخبارات 
لدينا أن أكثر من 000 15 من املقاتلني األجانب من أكثر 
من 80 دولة سافروا إىل سوريا يف السنوات األخرية. وانضم 
العديد منهم إىل التنظيمات اإلرهابية مثل فرع تنظيم القاعدة، 
العراق  يف  اإلسالمية  “الدولة  وتنظيم  النصرة”،  “جبهة 
أحناء  مجيع  يف  السكان  اآلن  هتدد  اليت  )داعش(،  والشام” 
سوريا والعراق. وأود أن أحيي رئيس وزراء العراق العبادي 

وأشكره على حضوره هنا اليوم.

هؤالء  يقوم  أخرى،  مناطق  ويف  األوسط  الشرق  يف 
على  حمدقا  خطرا  ويشكلون  الزناعات.  مبفاقمة  اإلرهابيون 
من  العديد  يف  بالفعل  شهدنا  وكما  املناطق.  تلك  سكان 
احلاالت، فإهنم قد حياولون العودة إىل بلداهنم األصلية لتنفيذ 
من  الكثري  قامت  التهديد،  لذلك  ومواجهًة  مميتة.  هجمات 
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دولنا، وهي تعمل على حنو متضافر ويف إطار األمم املتحدة، 
بزيادة التعاون فيما بيننا. ويف مجيع أرجاء العامل، أُلِقَي القبض 
على املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وأحِبَطت اخلطط، وأنِقَذت 
األرواح. ويف وقت سابق من هذا العام، دعوت يف أكادميية 
الدول  ملساعدة  جديدة  شراكة  إقامة  إىل  بوينت”  “ويست 
على بناء قدراهتا ملواجهة هتديد اإلرهاب املَُتَطوِّر، مبن يف ذلك 
املقاتلون اإلرهابيون األجانب. ومنع أولئك األفراد من الوصول 
ُمتسللني عرب حدودنا عنصر حاسم يف  العودة  مث  إىل سوريا 

استراتيجيتنا لتقويض داعش وتدمريها يف هناية املطاف.

اختذناه  الذي   )2014(  2178 التارخيي  القرار  إن 
قانونا،  ملزم  فهو  التحدي.  التزامنا مبواجهة هذا  للتو يكرس 
وينشىء التزامات جديدة جيب على الدول أن تفي هبا. وعلى 
املقاتلني  جتنيد  منع ووقف  الدول  على  يتعني  التحديد،  وجه 
اإلرهابيني األجانب وتنظيمهم ونقلهم وجتهيزهم، فضال عن 
متويل سفرهم أو أنشطتهم. وجيب على الدول أن متنع تنقل 
أن  وتكفل  أراضيها،  عرب  اإلرهابية  اجلماعات  أو  اإلرهابيني 

قوانينها املحلية تنص على مقاضاة من حياولون القيام بذلك.

والقرار الذي اختذناه اليوم يدعو الدول إىل املساعدة يف 
بناء قدرات الدول املوجودة يف اخلطوط األمامية هلذه املعركة، 
عليها  وافقت  اليت  املمارسات  أفضل  طريق  عن  ذلك  يف  مبا 
املتحدة على  الواليات  العديد من دولنا، واليت ستعمل  أمس 
النهوض هبا من خالل صندوق الشراكات من أجل مكافحة 
اإلرهاب لدينا. وسيعزز القرار التعاون فيما بني الدول، مبا يف 
ذلك تبادل املعلومات عن سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
وأنشطتهم، وهو ينص بوضوح على أن احترام حقوق اإلنسان 
هو  بل  اختياريا-  ليس  القانون  وسيادة  األساسية  واحلريات 
جزء أساسي من اجلهود الناجحة ملكافحة اإلرهاب. والواقع 
أن التاريخ يعلمنا أن عدم دعم تلك احلقوق واحلريات ميكن 

أن يؤدي فعال إىل تأجيج التطرف العنيف.

عسكري  حل  أي  وجود  بعدم  القرار  يقر  وأخريا، 
ملشكلة األفراد الضاَّلني الذين يريدون االنضمام إىل التنظيمات 
اإلرهابية. وبالتايل، فإنه يدعو الدول إىل التعاون على مواجهة 
التشدد  إىل  باألفراد  يدفع  أن  ميكن  الذي  العنيف  التطرف 
على  وجيب  اإلرهاب.  يف  للمشاركة  ويستنفرهم  وجيندهم 
املجندين املحتملني االستماع إىل ما يقوله املقاتلون اإلرهابيون 
السابقون الذين خربوا حقيقة األمر- بأن اجلماعات مثل داعش 
األبرياء رجاال ونساء وأطفاال، غالبيتهم  بقتل  ختون اإلسالم 
األسر   - املحلية  املجتمعات  تكون  ما  وغالبا  املسلمني.  من 
واألصدقاء واجلريان والقادة الدينيون - هم األقدر على حتديد 
ومساعدة األفراد املَُغرَّر هبم قبل أن يستسلموا لأليديولوجيات 
املتطرفة ويشاركوا يف العنف. ولذلك تلتزم الواليات املتحدة 
بالعمل مع املجتمعات يف أمريكا ومجيع أحناء العامل بغية إقامة 

الشراكات على أساس الثقة واالحترام والتعاون.

الذين  اإلرهابيني  هوادة  بال  حنارب  وحنن  وباملثل، حىت 
ملعاجلة  جهودنا  نضاعف  أن  علينا  جيب  شعوبنا،  يهددون 
الظروف - القمع، وانعدام الفرص، واليأس يف أحيان كثرية - 
اليت ميكن أن جتعل بعض األفراد أكثر تأثرًا بنداءات التطرف 
حل  إجياد  إىل  السعي  مواصلة  العمل  هذا  ويشمل  والعنف. 
أمن  العيش يف  السوريني من  ن مجيع  ُيمكِّ سياسي يف سوريا 
وكرامة وسالم. هذا هو العمل الذي جيب علينا القيام به معا 
باعتبارنا دوال. وهذه هي الشراكات اليت جيب علينا إقامتها 
باعتبارنا جمتمعا دوليا. وهذه هي املعايري اليت جيب علينا اآلن 

الوفاء هبا.

هنا  التزامات  من  به  نتعهد  مبا  نستهدي  وحنن  لكنين، 
اليوم، أود أن أختتم كلميت بتأكيد ماال حيتاج إىل تأكيد. إن 
القرارات لوحدها لن تكون كافية. والوعود على الورقال ميكن 
أن تبقينا آمنني. ولن يوقف أي هجوم إرهايب تنميق اخلطب 
قيلت  اليت  والكلمات  احلسنة.  النوايا  واإلعراب عن  البالغية 
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إجراءات،  إىل  متكاىفء  حنو  على  ُتترجم  أن  جيب  اليوم  هنا 
وإىل أفعال. وجيب اختاذ إجراءات ملموسة داخل الدول وفيما 
بينها، ليس يف األيام املقبلة فحسب، بل على مدى السنوات 
املقبلة. ذلك أنه لو كان هناك أي حتد على اإلطالق يف عاملنا 
هذا  هو  لكان  مبفردها،  دولة  تواجهه  أن  املترابط،ال ميكن 
التحدي - وجود إرهابيني يعربون احلدود ويهددون بارتكاب 

أعمال العنف الفظيعة.

ويعتقد هؤالء اإلرهابيون أن بلداننا لن تستطيع وقفهم. 
اليوم  هنا  وأنا  ذلك.  نفعل  أن  علينا  حتتم  مواطنينا  وسالمة 
العاجل سيجدون يف  العمل  يلتزمون هبذا  ألقول أن كل من 

الواليات املتحدة األمريكية شريكا قويا وثابتا.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس.

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن اآلخرين. وأبدأ 
بإعطاء الكلمة لفخامة السيد غودالك إيبيلي جوناثان، رئيس 

مجهورية نيجرييا االحتادية. 

بدء،  ذي  بادىء  باإلنكليزية(:  )تكلم  جوناثان  الرئيس 
أود أن أعرب عن تقديري الستبصار الرئيس لدى عقد هذه 
اجللسة احلامسة يف الوقت املناسب. وهي تؤكد االلتزام الثابت 
للواليات املتحدة األمريكية باألهداف السامية للسلم واألمن 
الدوليني. كما نعرب عن تقديرنا لألمني العام بان كي - مون 

على وضوح إحاطته اإلعالمية وعمقها.

لقد شعر شعب نيجرييا، بل شعوب العامل املحب للسالم 
هلا  تعرض  اليت  الوحشية  القتل  عمليات  إزاء  بالذعر  قاطبة، 
صحفيان أمريكيان وأحد العاملني الربيطانيني يف املجال اإلنساين 
على أيدي عناصر مرتبطة بتنظيم “الدولة اإلسالمية يف العراق 
ذكر  اليوم حتديدا، كما  احلال،  وبطبيعة  )داعش(،  والشام” 
القتل  إزاء حادث قتل مواطن فرنسي. إن عمليات  الرئيس، 
تلك تدل على مرحلة جديدة من اإلرهاب العاملي تتسم بتنفيذ 

العقاب.  من  واإلفالت  الوحشية  واألعمال  اإلعدام  حاالت 
احلملة  هذه  يف  لوحدها  ليست  داعش  أن  املؤسف  ومن 
بالد  القاعدة يف  تنظيمات  اإلنسانية. وتشترك  اخلسيسة ضد 
املغرب اإلسالمي وحركة الشباب يف الصومال وبوكو حرام 
يف هذه اخلطة املشتركة: ممارسة اإلرهاب والتخريب والتدمري 
العامل.  أرجاء  مجيع  يف  جاحمة  بصورة  االستقرار  وزعزعة 
وارتكبت مجاعة بوكو حرام أعماال أكثر بشاعة ووحشية من 

أعمال أي من اجلماعات اإلرهابية األخرى املعروفة.

مثريا  بعدا  أضافوا  األجانب  املقاتلني  أن  يف  شك  وال 
من  وانطالقا  لإلرهاب.  الناشئة  املرحلة  هذه  إىل  لالنزعاج 
بضع  قبل  القاعدة  تنظيم  شنها  اليت  اهلدف  املحددة  اهلجمات 
سنني، لدينا اآلن عصابات متنقلة - اآلالف من اإلرهابيني الذين 
جيتاحون مناطق شاسعة ويدمرون احلياة بل وحياولون احتالل 

األراضي. وهذا أمر غري مقبول: وجيب أن نتخذ إجراء اآلن.

اإلرهابية.  املدمرة لألنشطة  اآلثار  متاما  تعلم  نيجرييا  إن 
فخالل األعوام اخلمسة املاضية، جنابه، وال نزال، التهديدات 
وبشكل  حرام،  بوكو  مجاعة  واالستقرار  للسالم  متثلها  اليت 
رئيسي يف اجلزء الشمايل الشرقي لبلدنا. واخلسائر باهظة. فقد 
بأكملها  جمتمعات  وأزيلت  األبرياء،  الناس  من  اآلالف  قتل 
واختطف املئات من املزارعني، وأبرز هذه األعمال االختطاف 
الطائش للفتيات الربيئات من مدرسة شيبوك الثانوية يف والية 

بورنو، يف مشال شرق نيجرييا.

ومهما كانت قسوة التحدي، فإننا نواجهه بعزميةال تلني، 
اإلرهاب  آفة  اقتالع  لضمان  لنا  املتاحة  املوارد  وبتعبئة مجيع 
أعددنا  اإلرهاب،  ملكافحة  جهودنا  إىل  وإضافة  دولتنا.  من 
املتضررة.  املحلية  املجتمعات  سكان  حمنة  لتخفيف  مبادرات 
وتشمل هذه املبادرات بذل مسعى كلي، من خالل املبادرة 
الرئاسية للشمال الشرقي، واليت هتدف إىل تقدمي اإلغاثة الفورية 
وللمبادرة  املنطقة.  يف  التحتية  البنية  تطوير  بإعادة  واإلسراع 
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أيضا هدف أساسي يتمثل يف مسعى متكامل للقضاء على نزعة 
التطرف لدى األشخاص الذين ُيحتمل أن جيندهم اإلرهابيون.

وبالشراكة مع القطاع اخلاص، أطلقنا أيضا صندوقا لدعم 
الضحايا، وقد مجع بالفعل حوايل 500 مليون دوالر نقدا ويف 
بليون دوالر يف  البالغ  املتوقع  شكل تربعات من احلد األدىن 
باإلضافة  أعمال اإلرهاب. وهذا  مباشر لضحايا  شكل دعم 
إىل مبادرة سالمة املدارس اليت يرعاها السيد غوردون براون، 
منصب  حاليا  يشغل  الذي  األسبق،  الربيطاين  الوزراء  رئيس 
مبعوث األمم املتحدة اخلاص للتعليم العاملي. وجيري دعم تلك 

املبادرة بقوة من احلكومة االحتادية يف نيجرييا.

وأود أن أشكر الرئيس أوباما وحكومة الواليات املتحدة 
القمة  مؤمتر  أعقبت  اليت  األمنية  الشؤون  إدارة  مبادرة  على 
املشترك بني الواليات املتحدة وأفريقيا املعقود يف آب/أغسطس 
املاضي. وأعتقد أن املبادرة، إذا نفذت بشكل سريع، ستؤدي 

إىل تعزيز األمن يف القارة.

وعلينا يف الوقت احلايل االستفادة من التزام جملس األمن 
ابتكارا على  البحث عن ردود أكثر  الواضح على  وتصميمه 
للمقاتلني  املتزايد  اخلطر  على  سيما  وال  اإلرهاب،  هتديد 
األجانب. وينبغي أن يشعر املجلس بالقلق حيال وجود موارد 
لتسليح اإلرهاب ومتويله. وتبني األدلة أن مجاعة بوكو حرام، 
من  كبري  حد  إىل  باملوارد  تزويدها  جيري  املثال،  سبيل  على 
خارج بلدنا. كما جيب علينا أن نلتزم بضمان أن تتلقى البلدان 
من  الكايف  الدعم  التحدي  هلذا  املواجهة  خط  يف  تقف  اليت 

املجتمع الدويل. 

إن القرار الذي اختذناه هنا اليوم خطوة بالغة األمهية يف 
حشد العمل الدويل. وبالعمل املوحد والعزمية الثابتة وحدمها 
سنتمكن من وقف هذا التهديد العاجل وأيضا من بناء اهلياكل 

الدائمة اليت ستقاوم ظهور هذه التهديدات جمددا.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لفخامة 
السيد فرانسوا أولوند، رئيس اجلمهورية الفرنسية.

بياين  أبدأ  أن  أود  بالفرنسية(:  )تكلم  أولوند  الرئيس 
بتقدمي الشكر للرئيس أوباما وجلميع أعضاء جملس األمن على 
إعراهبم عن التعاطف مع الشعب الفرنسي فيما يتعلق باملعاناة 
ميارس  فرنسيا  مواطنا  غورديل  إيريف  كان  لقد  هبا.  مير  اليت 
هوايته املفضلة - تسلق اجلبال - يف اجلزائر حينما ُأخذ رهينة 

يف يوم األحد. وكان قتله مروعا؛ فقد قطع رأسه.

من  فرنسا  فيها  تتضرر  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
األعمال اإلرهابية. ومل نستسلم إطالقا. وخرجنا يف كل مرة 
وحنن أقوى وباملزيد من التضامن معنا. وبدورها، تأثرت بلدان 
مواطنان  ُأعدم  األخرية،  اآلونة  ففي  الوحشية.  هبذه  أخرى 
القاسية. واجلنسية  الطريقة  بنفس  بريطاين  أمريكيان ومواطن 
يف هذا الصددال أمهية هلا. فجميع ضحايا اإلرهاب يستحقون 
ودين  ذكراهم.  وإحياء  هبم  اإلشادة  ويستحقون  االحترام 
الضحايا  فجميع  الصدد؛  هذا  بال يف  ذي  غري  أمر  الضحايا 

متساوون، لألسف، أمام وحشية اإلرهاب.

ألعوام.  نواجهه  وظللنا  جديدا؛  أمرا  ليس  واإلرهاب 
ولكنه اختذ بعدا آخر؛ فهو اآلن يتطلع إىل غزو األرض وإقامة 
املدنيني  السكان  يهاجم  وهو  الشعوب.  وإخضاع  الدول 
اآلن  بعد  يعد  ومل  جديدة؛  أمساء  وله  واألطفال.  النساء   -
يسمى مبجرد تنظيم القاعدة أو تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
اإلسالمي، بل يسمى بوكو حرام أو داعش. وداعش أحدث 
جتسيد هلذا اجلنون اإلرهايب. فهي ظاهرة جديدة لكوهنا هتدف 
أينما  مواطنينا،  من  متزايد  عدد  جتنيد  إىل  وأيضا  الغزو  إىل 
أغلب  ويف  األشخاص،  جتتذب  وهي  صفوفها.  يف  وجدوا، 
األحيان الشباب، من مجيع اجلنسيات، وليس فحسب، كما 
يقال يف كثري من األحيان، ذوي األصول اإلسالمية - بالرغم 

من أن اإلسالمال ميت بأي صلة هلذه املعركة. 
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وأي من بلداننا ليس مبأمن من هذا التهديد. فبعد املسافة 
غري هام: هناك اغراءات وهناك شبكة اإلنترنت، ما يعين أن 
بوسع الشبكات أن تقوم بالتنظيم. ويف كل يوم يترك الرجال 
والنساء بل واألطفال - واألسر بأكملها - ديارهم لالنضمام 
إىل القتال مع داعش. وذلك هتديد ألمننا بالذات. ويف وقت 
سابق أشار الرئيس أوباما إىل وجود 000 15 مقاتل أجنيب. 
وضمن هؤالء 000 1 مواطن أو مقيم فرنسي يوجدون اآلن 
يف سوريا أو العراق. وارتفع ذلك العدد بنسبة 50 يف املائة 
أوروبا  على  ينطبق  فرنسا  على  ينطبق  وما  العام،  بداية  منذ 
بأكملها. ولذلك جيب أن يكون ردنا شامال وسريعا ودائما.

أوال، علينا اختاذ تدابري يف كل بلد من بلداننا. وكيفت 
فرنسا يف هذا الصدد تشريعاهتا، وجتري مناقشة مشروع قانون 
يف الربملان يهدف إىل منع، بل حظر، سفر األشخاص حينما 
بأهنم يسافرون ألغراض  أسباب جدية لالعتقاد  تكون هناك 
إرهابية. كما أن هناك عزما على التشكيك يف الدعاية اإلرهابية 
الكراهية.  تبث  اليت  املواقع  وستغلق  اإلنترنت،  شبكة  على 
هؤالء  ألن  الشبكات  مكافحة  إىل  تشريعاتنا  هتدف  وأخريا، 
يرحلون  فهم  أنفسهم؛  تلقاء  من  األجانبال يرحلون  املقاتلني 
ألهنم جزء من شبكة، وتوصلهم تنظيمات أخرى إىل مناطق 

القتال.

يشكل اليوم معلما تارخييا باختاذ جملس األمن لقرار جديد 
مبوجب الفصل السابع. 

استراتيجية عاملية  اليت وضعناها هي  االستراتيجية  وهذه 
ملكافحة اإلرهاب،ال تشمل ظاهرة املقاتلني األجانب فحسب، 
ولكن مجيع املسارات اليت تدفع الشباب - الذين يكونون قد 
ختطوا مرحلة الشباب أحيانا، ولكنهم يف الغالب شبان صغار 
حقيقي  سبب  أماكنال يوجد  إىل  للذهاب   - الواقع  يف  جدا 
يدعوهم إىل الذهاب إليها. وجيب أن نعزز الصكوك القانونية 
الدولية، كما أن القرار املتخذ اليوم يبعث برسالة مفادها أن 

هتديدا  نواجه  فنحن  ومتحد.  مصمم  بأسره  الدويل  املجتمع 
مشتركا ولدينا استجابة مشتركة متعددة األوجه وعسكرية. 
وجيب علينا مجيعا أن نضطلع مبسؤولياتنا يف هذا الصدد. وقد 
فعلت فرنسا ذلك استجابة لطلب السلطات العراقية اجلديدة، 

وأرحب حبضور رئيس وزراء العراق هنا اليوم. 

واقتصادية  سياسية  أيضا  تكون  أن  جيب  واستجابتنا 
دليل على رغبتنا يف  أيضا  وإنسانية. ولكن هذه اجللسة هي 
الذي  هو  االجتار  ألن  االجتار،  أنواع  من  نوع  أي  مكافحة 
ثرية  قوية وال  اجلماعات مل تكن قط  اإلرهاب، وهذه  ميول 
هكذا.  جيدا  ومسلحة  جمهزة  مطلقا  تكن  ومل  الدرجة  هبذه 
ولذا، فإننا حباجة إىل استجابةال متكننا من مكافحة املؤثرات 
ملصادر  التصدي  من  أيضا  ولكن  فحسب،  التجنيد  وأعمال 

متويل اإلرهاب. 

احترام  مع  االستراتيجية  هذه  تنفذ  أن  جيب  وأخريا، 
القانون واحلريات. وجيب أن نقوم بذلك مع احترام األديان، 
مكافحة  طريق  بذلك عن  نقوم  أن  اإلسالم. وجيب  فيها  مبا 
أسباب اإلرهاب - اليأس والفقر وعدم املساواة وكل ما يولد 
التعصب. وجيب أن نقوم بذلك دون أن نظهر أي شكل من 
أشكال الضعف، ولكن يف نفس الوقت باستخدام الذكاء الذي 
استخدام  اهلمجية،ال يكون  مواجهة  ويف  الدميقراطية.  تتيحه 
القوة ضروريا فحسب، ولكن مشروعا أيضا. ولكنهال يكفي 
يف الوقت نفسه. وجيب أن نتوصل إىل حلول سياسية ميكن أن 
تقطع مصادر إمداد أولئك الذين ينشرون اإلرهاب، وفرنسا 

ستقوم بدورها كامال. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لفخامة 
السيد إدريس دييب إتنو، رئيس مجهورية تشاد. 

الرئيس جييب إتنو )تكلم بالفرنسية(: أود بداية أن أهنئكم، 
السيد الرئيس، على اختاذكم املبادرة اليت مجعتنا يف هذه اجللسة 
العامة.  للجمعية  العامة  املناقشة  هامش  على  املستوى  الرفيعة 
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ونشيد أيضا بشمولية القرار 2178 )2014(، املُتخذ للتو، 
ميثل خطوة  وهو  مشروعه.  مقدمي  أحد  بلدي  كان  والذي 
هذه  مكافحة  فعالية  زيادة  من  متكننا  أن  شأهنا  من  جديدة، 

الظاهرة اليت يواجهها العامل بأسره اليوم. 

مماال شك فيه أن اإلرهاب والتطرف العنيف من بني أسوأ 
آفات عصرنا. فظاهرة املقاتلني األجانب واجلهاديني الدوليني 
يف القرن احلادي والعشرين تنتشر وتتنامى على حنو مثري للقلق. 
ولذلك، اختذ املجلس القرار 2178 )2014( الذي اقترحته 
وخبصوص  الصدد،  هذا  ويف  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
النقاط األربع اليت تدعونا املذكرة املفاهيمية املؤرخة 3 أيلول/

ثالث  أبدي  أن  أود  فيها،  النظر  إىل   )S/2014/648( سبتمرب 
األجانب،  املقاتلون  يشكله  الذي  التهديد  بشأن  مالحظات 
العنيف واحللول  التطرف  بتشاد، وأخريا،  يتعلق  فيما  واحلالة 

الرامية إىل القضاء عليه. 

إن هذا التهديد ميثل مشكلة عاملية ومتطورة باستمرار ألن 
املقاتلني األجانب، وال سيما يف اجلماعات اإلرهابية مثل الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة، يأتون من مجيع 
أحناء العامل وأعدادهم تتزايد باطراد. ويف أفريقيا، حنن نتعامل 
الكربى.  الصحراء  القبيل جنوب  هذا  من  مع مجاعات  اآلن 
وكانت مايل الضحية األوىل هلا؛ وحركة الشباب موجودة يف 
منطقة القرن األفريقي، ويف الوقت نفسه ينشط تنظيم بوكو 
حرام حاليا يف نيجرييا والكامريون. وتشري التقديرات احلالية 
إىل أن هناك عدة آالف من املقاتلني األجانب من أكثر من 
80 بلدا، معظمهم من الشرق األوسط، وكذلك من بلدان 
غري إسالمية، مبا يف ذلك الدول الغربية. ومعظمهم من الشباب 
اإلنترنت، من بني وسائل أخرى،  الذين جيري جتنيدهم عرب 
وتواجه  االجتماعي.  التواصل  شبكات  خالل  من  وخاصة 
أفريقيا أيضا مشكلة املقاتلني األجانب. فاجلماعات اإلرهابية 
اإلسالمي  املغرب  بالد  يف  القاعدة  وتنظيم  حرام  بوكو  مثل 

وحركة الشباب، واليت ثبتت خطورهتا الشديدة يف السنوات 
األخرية، جتندهم يف صفوفها. وقد كان 22 بلدا أفريقيا هدفا 

للعنف اإلرهايب حىت اآلن. 

نريويب  يف  أيلول/سبتمرب   2 يف  ترأست  السبب،  وهلذا 
اجتماع قمة ملجلس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي والذي 
أسفر عن بعض القرارات اهلامة بشأن كيفية التعامل مع الظاهرة 
أحناء  العنيف يف مجيع  املتمثلة يف اإلرهاب والتطرف  املزدوجة 
القارة. ويف هذا الصدد، طلب جملس السالم واألمن من مفوضية 
االحتاد األفريقي النظر يف اختاذ التدابري التالية: أوال، تعزيز اإلطار 
القانوين ملكافحة اإلرهاب من خالل التعاون بني أجهزة الشرطة 
للقبض  أفريقيا  نطاق  على  اعتقال  مذكرة  وتطبيق  أفريقيا  يف 
على مرتكيب األعمال اإلرهابية واملتواطئني معهم، وإنشاء آلية 
إنشاء صندوق خاص  ثانيا،  اإلرهاب؛  لتجفيف مصادر متويل 
مبكافحة اإلرهاب؛ وثالثا، إنشاء وحدات خاصة على الصعيدين 
أن  الضروري  الصدد، من  واإلقليمي. ويف هذا  اإلقليمي  دون 
حىت  شامال  ولوجستيا  تقنيا  دعما  للقارة  أفريقيا  شركاء  يوفر 

تتمكن تلك الوحدات من تنفيذ مهمتها بفعالية. 

على  داخل حدودها  األمن  أجل كفالة  من  تشاد  تعمل 
الرغم من مساحتها الشاسعة. وقد أنشأنا، بالتعاون مع البلدان 
أجل  من  مشتركة  بدوريات  تقوم  مشتركة  قوات  املجاورة، 
أنواعهم. وعلى  الطرق على اختالف  املجرمني وقطاع  ردع 
الرغم من عدم وجود التطرف العنيف يف تشاد، فإن احلكومة 
تشارك بقوة، بالتعاون مع السلطات الدينية، يف منع اإلرهاب 
عن طريق القيام حبمالت التوعية. وخارج حدودنا، فإننا نركز 
بوجه خاص على األمن اإلقليمي حيث يعمل اجليش التشادي 
على عدد من اجلبهات، وال سيما يف مايل اليت فقدنا فيها خالل 
األسبوعني املاضيني 10 من حفظة السالم لدينا ُقتلوا بطريقة 
جبانة، وليس يف معركة، يف مشال البلد، الذي ندفع مثنا باهظا 
فيه حيث تكبدنا أكثر من 70 قتيال يف صفوف جنودنا هناك. 
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وإذا كنا نريد القضاء على ظاهرة املقاتلني األجانب، جيب 
أن نعاجل األسباب الكامنة وراءها. ويف أفريقيا، مما يغذي ظهور 
البؤس بصفة  املواطنني وحالة  فقر  العنيف  والتطرف  اإلرهاب 
عامة وبطالة الشباب على وجه اخلصوص. والواقع أن الشباب 
قدرا  تستمد  اليت  اإلرهابية  للجماعات  سهلة  فريسة  ميثلون 
كبريا من املوارد من االجتار باملخدرات وأشكال التجارة غري 
املشروعة األخرى. ومن أجل وقف هذه املمارسات اليت تشكل 
هتديدا خطريا لألمن يف القارة، من املهم للغاية أن يدعم املجتمع 

الدويل املشاريع اإلمنائية والربامج املوجهة للشباب األفريقي. 

صون  يف  األساسي  هدفه  يتمثل  الذي  األمن،  وجملس 
والوسائل  السبل  بإجياد  ُمطالب  الدوليني،  واألمن  السالم 
الكفيلة بتمكيننا من تسوية الصراعات املسلحة اليت هتز العامل، 
الداخلية  وال سيما يف سوريا والعراق. وفضال عن األسباب 
أن  كيف  لألسف  شهدنا  فقد  البلدان،  تلك  يف  للصراعات 
التدخل اخلارجي مل يؤد فحسب إىل اندالع الصراع، مبا له من 
عواقب تفوق احلصر، ولكن أيضا، وعلى األخص، إىل إعداد 

تربة خصبة لظهور ومنو التطرف واإلرهاب العنيف. 

أمس  أفغانستان  يف  سواء  األجانب،  املقاتلني  وظاهرة 
التدخل  بسبب  أحيانا  تتفاقم  اليوم،  والعراق  سوريا  يف  أو 
اخلارجي. قد نتساءل ملاذا هناك بلدان مثل سوريا، والعراق، 
إىل  فجأة  حتولت  املثالال احلصر،  سبيل  على  وليبيا،  واليمن، 
أراض خصبة للجماعات اإلرهابية واملقاتلني األجانب. كيف 
الراهنة من  احلالة  إىل  استقرار سياسي نسيب  انتقلنا من حالة 
على  املسائل  هذه  يف  العميق  والتفكري  والعنف؟  احلروب 
العاملي، مع مراعاة تنوع املجتمعات والتعقيد الذي  املستوى 
أفضل على حتديد  أن يساعد بشكل  اليوم، ميكنه  به  تتصف 
العنيف.  التطرف  منع  وعلى  اخلطر،  هلذا  اجلذرية  األسباب 
لذلك، حىت وحنن نؤكد من جديد ضرورة شن حربال هوادة 
أيضا أمهية احلفاظ  فيها ضد اإلرهاب جبميع أشكاله، نذكر 

على سيادة الدول وسالمتها االقليمية، وكفالة أن يكون أي 
جلوء إىل القوة مستندا بثبات إىل املبادئ واملقاصد الواردة يف 

ميثاق األمم املتحدة.

وحيدونا األمل يف أن يسمح لنا القرار املتخذ للتو 2178 
)2014( والتدابري اليت يتضمنها بتبديد هذا القلق والتصدي 
املقاتلني  وظاهرة  عموما،  اإلرهاب  يشكلها  اليت  للتحديات 

األجانب خصوصا.

باسم  أتكلم  أنين  أعتقد  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
املجلس بأكمله يف اإلعراب عن التعازي حيال خسارة قوات 
هائلة  إسهامات  تشاد  قّدمت  لقد  تشاد.  من  السالم  حلفظ 
وتضحيات كبرية لعمليات حفظ السالم، وهي موضع تقدير 

كبري.

غريبوسكاييت،  داليا  السيدة  لفخامة  اآلن  الكلمة  أعطي 
رئيسة مجهورية ليتوانيا.

الرئي ة غريبوسكاي  )تكلمت باإلنكليزية(: لقد شهدنا 
خالل الشهر املاضي تطورات مذهلة يف العامل، مبا يف ذلك قيام 
حرب مفتوحة عمليا يف أحناء خمتلفة من الكوكب. إنه ألمر 
حمزن، ولكن جيب أاّل نتكلم فحسب عن إجراءات عسكرية 
إيديولوجيات، وحىت يف بعض  أيضا عن تصادم  بل  بسيطة، 
األحيان عن تصادم حضارات. إن الدولة اإلسالمية يف العراق 
اليت  واجلنون  الكراهية  إيديولوجية  تقودها  )داعش(  والشام 
األقليات  احترام مجيع  والديين، وعدم  العرقي  التطهري  تشمل 

وشعوب خمتلفة.

واليوم، حنن نواجه ظاهرة تعرب حدود الدول بل وتدمر 
الدول. عالوة على ذلك، أصبح املقاتلون من البلدان األخرى 
أكثر تورطا. واملؤسف أن املقاتلني اإلرهابيني األجانب ليسوا 
تواجه  األخرية،  اآلونة  ففي  فحسب.  داعش  يف  منحصرين 
أوروبا أيضا االنتهاك حلدود الدول، وسقوط ضحايا مدنيني 



11/59 1454733

S/PV.7272 األلااا ال  ادج ال ني واألمن الدولي  من جراد األعمال اراطاأية 24/09/2014

على نطاق واسع، وتدمري مؤسسات دميقراطية. وإذا كنا نريد 
وقف هذا االجتاه العاملي، علينا حقا أن نعمل معا.

اليوم،  للقرار 2178 )2014(  ومع اختاذ جملس األمن 
حننال ندين املقاتلني اإلرهابيني األجانب فحسب، لكننا ندعو 
أيضا مجيع الدول إىل اختاذ تدابري لوقفهم. باإلضافة إىل ذلك، 
جيب علينا أن نعلم أنه بغية عدم السماح إليديولوجية داعش 
تكون  أن  كفالة  من  لنا  ذلك،ال بد  من  أبعد  إىل  باالنتشار 
الوضع  البقاء، ومعاجلة  قادرة على  العراقية  الدولة  مؤسسات 
اإلرهاب  مكافحة  على  اإلقليمية  الدول  اإلنساين، ومساعدة 

بأنفسها.

بدعم مجيع  الكامل  التزامها  ليتوانيا جمددا  تؤكد  أخريا، 
أحناء  اإلرهاب يف مجيع  تبذل من أجل مكافحة  اليت  اجلهود 

العامل.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لفخامة 
السيدة كريستينا فرينانديث، رئيسة مجهورية األرجنتني.

جئت  لقد  باإلسبانية(:  )تكلمت  فرينانديث  الرئي ة 
للمشاركة يف هذه اجللسة اليت يعقدها املجلس بينما ختاجلين 
عدة أوجه يقني وعدة شكوك. جئت بطبيعة احلال للتصويت 
ولكن  للتو،  ناقشناه  الذي   )2014(  2178 القرار  لصاحل 
أيضا ألدين اإلرهاب حبزم وبشكل هنائي. إن بلدي مجهورية 
األرجنتني والواليات املتحدة األمريكية، مها البلدان الوحيدان 
إرهابية  هلجمات  هدفا  كانا  اللذان  األمريكية  القارة  يف 
وحشية. ففي عام 1992، مت تفجري السفارة اإلسرائيلية يف 
تفجري  عندنا عملية  عام 1994 حدثت  آيرس، ويف  بوينس 

املقر الرئيسي للجمعية االرجنتينية اليهودية املشتركة. 

وهذا يقودين إىل تساؤالت عديدة. مع كل ما جيري، هذه 
الظاهرة اليت تكشفت للتو، الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
)داعش(، كانت غري معروفة يف العام املاضي. يف عام 1994، 

قيل يف بلدي ويف العامل إن حزب اهلل كان مسؤوال عن تفجري 
املقر الرئيسي للجمعية االرجنتينية اليهودية املشتركة، أّما اليوم، 
فإن حزب اهلل حزب سياسي يف لبنان. ويف عام 2006، مت إنشاء 
وحدة خاصة لالدعاء العام بناء على مبادرة من الرئيس السابق 
كريتشنر، بغية التحقيق يف اهلجوم الذي وقع عام 1994. أكرر، 
عام 1994. بعبارة أخرى، يصادف هذا العام الذكرى السنوية 
العشرين لوقوع اهلجوم على املقر الرئيسي للجمعية األرجنتينية 

اليهودية املشتركة، ومل جير تقدمي مرتكبيه إىل العدالة بعد. 

االبتدائية  املحكمة  قاضي  قرر  التحقيق،  إجراء  وعقب 
يف  يعيشون  الذين  اإليرانيني  املواطنني  من  مثانية  على  االدعاء 
طهران. بعد ذلك، بني عامي 2007 و 2012، طالب الرئيس 
السابق نيستور كريتشنر أوال ومن مث طالبت أنا مجهورية إيران 
اإلسالمية مرارا، يف كل اجتماع لألمم املتحدة، بالسماح لنا 
يف  احلال  كما  بدائل،  قّدمنا  أننا  وحىت  املتهمني.  باستجواب 
أخريا،  ثالث.  بلد  يف  استجواهبم  إمكانية  مثل  لوكريب،  قضية 
يف عام 2012، اقترحت السفارة اإليرانية عقد اجتماع ثنائي، 
ويف عام 2013 صدرت مذكرة تفاهم إلقامة تعاون قضائي 
بني كال البلدين بشرط أن يكون باإلمكان قيام قاض من جانبنا 
حكم  ألهنال يوجد  مباشرة،  اإليرانيني  املواطنني  باستجواب 
غيابيا. جيب  باملحاكمة  يقضي  األرجنتيين  القضائي  النظام  يف 
احترام  ومع  لدستورنا،  وفقا  وحماكمتهم  املتهمني  استجواب 
االتفاق،  ذلك  على  التوقيع  مت  وحاملا  األساسية.  حقوقهم 
قامت منظمات املجتمع املحلي اليت كانت تصّر دائما على أن 
نتوصل إىل اتفاق مع مجهورية إيران اإلسالمية بتوجيه التهمة 
إلينا بالتعاون مع اإليرانيني. فدفعين ذلك إىل التساؤل عما إذا 
كانت، عندما طلبت مساعدتنا يف كفالة تعاون الدولة اإليرانية، 

تريد منا املساعدة حقا أو كانت تبحث عن مربر للحرب.

والشيء نفسه ينطبق يف هذا البلد، حيث تقوم ما يسمى 
الكونغرس  استثنائي على  االنتهازية مبمارسة ضغط  بالصناديق 
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األمريكي. وميكن التحقق من ذلك على شبكة اإلنترنت، حيث 
نشرت هذه الصناديق االنتهازية صورا يل وألمحدي جناد، رئيس 
ما يسمى بالدولة االرهابية االسالمية حىت العام املاضي، وأدانتنا 

بسبب التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون القضائي. 

وبشعور من الدهشة -ال من االمشئزاز، ألن ما من شيء 
يؤدي إىل احلوار ميكنه أن يكون سيئا - علمنا أن وزير خارجية 
هذا البلد التقى خالل عطلة هناية األسبوع نظريه اإليراين يف 
داعش،  مشكلة  ملناقشة  املدينة  هذه  يف  جيدا  معروف  فندق 
وللنظر يف مستوى التعاون أو التقدم الذي ميكن التوصل إليه 
حول القضية النووية. حنن نعلم اآلن أن داعش هي من أهل 
أالحظ  وفجأة  الشيعية.  أهل  من  هم  إيران  وحّكام  السنة، 
خطابا أكثر ودا بني البلدين اللذين كان أحدمها يتهمنا مؤخرا، 

يف العام املاضي، بالتواطؤ مع اإلرهابيني. 

ال بأس يف احلوار. فنحن نرحب به. واحلوار بني األمم 
اهلجوم  بشأن  التساؤل  بعض  لدي  ولكنال يزال  دائما.  جيد 
الربجني  على  القاعدة  وهجوم   ،1994 عام  وقع  الذي 
الذي حدث بتخطيط وتنفيذ من أسامة بن الدن،  التوأمني، 

الذي مل يظهر بالضبط كالفطر بعد تساقط املطر.

روسيا  ملواجهة  بتدريبه  طالبان  قامت  الدن  بن  أسامة 
البلد  هي  أفغانستان  إن  أقول  أن  وأود  الباردة.  احلرب  أثناء 
الوحيد الذي مل خيرج منه أحد حيًا سوى اإلسكندر األكرب. 
اجلميع  فيه  بدا  الذي  العريب،  الربيع  برز  الحق،  وقت  ويف 
دميقراطيات  أن  اعتقدنا  وبعده،  احلرية.  أجل  من  كمناضلني 
جديدة سوف تنشأ. ولكن، تبني أن كثريًا من هؤالء املناضلني 
من أجل احلرية أصوليون تلقوا تدريبًا عسكريًا ويقاتلون اليوم 
حتت لواء تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( 

ويقومون بتجنيد الشباب.

تلقيت  قد  شخصيًا،  أنين،  للمجلس  أوضح  أن  وأود 
بلدي  يف  القانون  إنفاذ  سلطات  وأن  داعش.  من  هتديدات 

جتري حتقيقات هبذا الشأن. وأناال أعتقد حقًا أن ذلك التنظيم 
ذلك  أعتقد   - األرجنتني  مجهورية  برئيسة  كثريًا  يكترث 
بصدق. واألسباب اليت تذرعوا هبا لتهديدي تتمثل يف صداقيت 
للبابا فرانسيس، وألنين أعترفت حبل الدولتني، دولة فلسطني 

ودولة إسرائيل، تعيشان بسالم جنبًا إىل جنب، وأدعو إليه.
لقد دونت بإجياز بعض األسئلة اليت جالت خباطري. ففي 
خضم كل ذلك، ظهر صدام حسني باألسلحة الكيميائية يف 
العراق، وخضنا معركة معه. وختلصنا من صدام حسني يف هناية 
املطاف، لكن الوضع يف العراق بات أكثر تعقدًا. يبدو أن العامل 
نفسه يزداد تعقدًا يومًا بعد يوم. وعلى الرغم من أن السيناريو 
الذي واجهناه يف العام املاضي كان يفترض أن أهم شيء هو 
إيران وهتديدها النووي، ومل يعد ذلك هو احلال على ما يبدو 
الظاهر.  يف  مكاهنا  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  فقد حل   - اآلن 
وحننال نعرف من يشتري النفط من اإلرهابيني اجلدد، أو من 
يبيعهم األسلحة أو يدرهبم. لكن من الواضح أن لديهم موارد 
مالية. لديهم أسلحة. لديهم وسائل نشر سينمائية الطابع حقًا. 
وهذا يدفعين إىل التساؤل عما حيدث، وأساسًا، بشأن ما يتعني 
علينا عمله من أجل مكافحة اإلرهاب بشكل فعال؟ بالنسبة 
أننا جيب أن ندافع عن  لالستجابة عسكريًا، ما من شك يف 
أنفسنا يف وجه العدوان. ولكن من الواضح أيضًا أن الطريقة 
اليت حنارب هبا اإلرهاب غري مؤاتية. واحلالة تزداد تعقدًا طول 

الوقت. مع استمرار ظهور مجاعات أكثر عنفًا وقوة. 

واملنطق يقول إنين إذا كنت انظر يف منهجية معينة ملعاجلة 
مشكلة ما، وبداًل من أن ختتفي تلك املشكلة أو تتضاءل، فقد 
منت وأضحت أسوأ من ذي قبل، إذن فإنا أحتاج على األقل 
النظر يف هنجي ألن شيئًا ماال يعمل بشكل جيد. إعادة  إىل 
ال أقول إن لدي احلقيقة املؤكدة بشأن ما يتعني علينا عمله، 
أو إنين أملك اليقني املطلق بشأن ما يتعني علينا أن نفعله. لكن 
ما أعرفه تأكيدًا أن هناك قواًل مأثورًا يف بلدي: “ماال ميكن 

أن يفعله املرء مع أكلة حلوم البشر هو أن يأكلهم”.
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يبدو يل أن من األهم أن نفهم مبنطق اإلرهاب أن اهلدف 
لتربير ذلك  العنف ويف اهلجوم  هو حتقيق رد فعل معادل يف 
الدين املستمر يف الدم؛ فكلما قتل واحد، يقتلون اثنني، وإذا 
قتل هلم اثنان، يقتلون ثالثة، ومقابل كل ثالثة يقتلون أربعة. 
الشرق  سياق  يف  حيدث  ما  هذا  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
األوسط، حيثال تزال دولة فلسطني غري معترف هبا، وحيث 
شهدنا استخدامًا غري متناسب للقوة ضد السكان املدنيني يف 
فلسطني، وحيث مل نشهد سقوط أي من القادة الذين أطلقوا 
الصواريخ على اجلانب اآلخر. على العكس من ذلك، رأينا 
ذلك  ويظل  ميوتون.  السن  وكبار  والنساء  األبرياء  األطفال 

يغذي تلك اجلماعات بشكل متزايد.

الذي   ،)2014( القرار 2178  وفيما خال  وبصراحة، 
تنفيذه،  نساعد يف  أن  ونريد  له  مؤيدين  عليه وصوتنا  وافقنا 
أقول  أن  والسخرية  الزيف  قبيل  من  سيكون  أنه  أعتقد 
احلالة يف  أن  أعتقد  الصحيحة.  األساليب  لدينا  إن  للمجلس 

الشرق األوسط يف سبيلها إىل أن تصبح أكثر تعقدًا.

يف سان بطرسربغ يف تشرين الثاين/نوفمرب املاضي - أي 
قبل عام إال قلياًل - وكعضو يف جمموعة الـ 20، كنا نظن أن 
العدو األكرب يف الواقع هو احلكومة السورية، وأن من كانوا 
يقاتلون ضد سوريا هم مقاتلون من أجل احلرية. وقد اكتشفنا 
يعتقد أهنم مقاتلون من أجل احلرية  اآلن أن كثريًا ممن كان 
أعضاء يف داعش. من هو، إذن، من يغذي املعارضة، ويزودها 
باألسلحة واملوارد بوصف أعضائها مقاتلني من أجل احلرية؟ 
لذلك، أعتقد أنه يتعني علينا - أنا وغريي ممن يتاح هلم من 
النظر يف  املعلومات أكثر مين كرئيسة لألرجنتني - أن نعيد 

كثري من األمور.

يبيعها، وأن  أو  األسلحة  بلديال ينتج  أن  األعضاء  ويعلم 
علينا أن نشتري النفط، ألننا نفتقر إىل موارد الطاقة، وإن كان 
لدينا خمزون كبري سيجعلنا من املنتجني الرئيسيني يف املستقبل. 

اليت  فالبلدان  ال.  أو  أمرًا جيدًا  ذلك  إن كان  أدري  ولست 
لديها النفط والغاز لديها مشاكل كبرية أيضًا فيما يبدو. ولكن 
الطاقة،  يشتري  بلد  حنن  أسلحة،  بلدال ينتج  أننا  احلقيقة  يف 
حنن بلدال ميلك كل املعلومات االستخباراتية اليت لدى الدول 
الكربى. لكنين كثريًا ما أرى أنه، جنبًا إىل جنب مع امتالك 
املعلومات،ال بد من فهم ما جيري يف كل جمتمع ويف كل سكان، 
ملحاولة التعرف على األدوات األكثر مالءمة ملكافحة اإلرهاب 
ما اختفى داعش  إذا  البتة  أمرًا غري عادي  جبدية. ولن يكون 
اجلماعات  بعض  الوجود  حيز  إىل  وخرجت  القادم  العام  يف 
األخرى باسم غريب آخر وجنوح أشد ضراوة وعنفًا - ومل 

نفعل شيئًا أكثر من شرح أسباب ظهورها. 

ختامًا، أعتقد أن احترام حقوق اإلنسان قضية أساسية يف 
هذا الصراع. وأقول ذلك من منظور بلد عاىن من دكتاتورية 
وال  التاريخ،  يف  مثيل  له  يسبق  مل  بشكل  باإلبادة  اتصفت 
هناك  تكن  مل  املطبق.  العدالة  لنظام  أيضًا  التاريخ  يف  سابق 
حاجة لتطبيق منوذج حماكمات نورمربغ أو ملحاكمة الطغاة يف 
الهاي. بل إن النظام القضائي يف األرجنتني هو الذي حاكم 
وأدان املسؤولني - مبا يف ذلك املسؤولني عن مقتل مواطنني 
فرنسيني، كالراهبات الفرنسيات، والنساء السويديات الاليت 
لكي  السوابق  بعض  لدينا  أن  أعتقد  لذلك،  أيضا.  اختفني 
يتسىن لنا أن نتكلم عن احلاجة إىل معاجلة هذا الصراع يف إطار 
قضائي يشمل احترام حقوق اإلنسان حىتال نستمر يف إطعام 

الوحش يف حلقةال هناية هلا.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشري فحسب إىل أنه 
يتعني رفع هذه اجللسة يف اخلامسة مساء، ولدينا قائمة طويلة 
من املتكلمني، من بينهم أعضاء يف املجلس. أرجو أن نتأكد 

ما استطعنا من احترام القيود اليت يفرضها الوقت.

السيد بول كاغامي، رئيس  الكلمة اآلن لفخامة  أعطي 
مجهورية رواندا.
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السيد  باإلنكليزية(:  )تكلم  )رواندا(  كاغامي  الرئيس 
الرئيس أوباما، أود أن أشكركم على عقد وترؤس هذه اجللسة 

اهلامة للغاية. 

كان اإلرهاب، وال يزال، واقعًا يف أفريقيا وخمتلف أحناء 
العامل على مدى عقود. ويف بعض املناطق، تزداد األمور سوءًا. 
ومثة واقع آخر يتمثل يف أنه ميكننا، بل ويتعني علينا، أن هنزم 
اإلجراءات  خالل  من  العنيفني  واإلرهابيني  املتطرفني  أولئك 
امللموسة والتعاون. ويف هذا األسبوع، أحيينا ذكرى اهلجوم 
على سوق ويست غيت التجاري يف نريويب الذي راح ضحيته 

العشرات.

اختذناه  الذي   ،)2014(  2178 القرار  فإن  وبالتايل، 
للتو، ميثل ضرورة مؤسفة. والتدابري اإلضافية الرامية إىل عرقلة 
سفر اإلرهابيني وإيقاف متويلهم هامة، وسنواصل االضطالع 
بدورنا. ولكن األهم من ذلك هو أنه أينما ُترتكب الفظائع، 
تتمثل األولوية العليا يف وضع حد هلا. وحينها فحسب، ميكن 
فعالة. الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية  أن تكون اجلهود 

ال ينجم اإلرهاب عن الدين أو األصل العرقي أو حىت الفقر، 
الباطلة. ومن  واملعتقدات  امُلضلَلة  السياسات  ينجم عن  لكنه 
أن  املتطرف،ال بد  اخلطاب  مواجهة  على  القدرة  بناء  أجل 
بلدهم.  هلم مصلحة يف  بأن  الشباب،  الناس، وخاصة  يشعر 
لذا، نؤيد متاما الدعوة إىل اتباع هنج موسع ملكافحة التطرف 

العنيف.

النزال نواجه يف رواندا أعماال إرهابية حتركها أيديولوجية 
عند  القوة،  باستخدام  عليها  بالرد  وقمنا  اجلماعية.  اإلبادة 
ببناء  االلتزام  واصلنا  أننا  ذلك،  من  األهم  لكن  الضرورة، 
ومن  للمساءلة.  وخاضعة  للجميع  شاملة  ونظم  مؤسسات 
أولئك  استيعاب  من  نتمكن  أن  خاص،  بشكل  الضروري، 
للتسريح  الرواندي  الربنامج  وفر  وقد  العنف.  ينبذون  الذين 

وإعادة اإلدماج، والذي ُينفذ بالتعاون مع األمم املتحدة والبنك 
الدويل، خمرجا من التطرف لعشرات اآلالف من األشخاص.

يعرب القرار 2178 )2014( عن وجود توافق يف اآلراء 
على  وحنن  بأسره.  للعامل  ملحة  مشكلة  اإلرهاب  أن  على 
استعداد للعمل معا للتأكد من التصدي هلذا التحدي بالتعاون 

مع اآلخرين.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لصاحب 
اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني، ملك اململكة األردنية 

اهلامشية.

امللك عبد اهلل )األردن( )تكلم باإلنكليزية(: أوال، أود أن 
أشكر الرئيس أوباما على ما يبديه من قيادة بشأن هذه املسألة. 
وميكن االعتماد على األردن يف االضطالع بدورها. وعلينا أن 
جنفف مصادر دعم التطرف ودحر تلك اجلماعات وهزميتها. 
ويتطلب ذلك ائتالفا ألصحاب اإلرادة، والذي ميكنه التصدي 
للخطر بثبات وعزمية. وأود أن أثين على الشراكة املاضية قدما.

نشرع يف  بينما  نراعيها  أن  علينا  هامة  مبادئ  ثالثة  مثة 
مهمتنا: املبدأ األول هو التواصل وااللتزام على الصعيد العاملي. 
فاخلطرال حيدق بسوريا والعراق وحدمها، لكنه قائم أيضا يف 
سيناء ونيجرييا وليبيا واليمن ومايل والقرن األفريقي وغريها. 
وهذه ليست معركة عربية أو إسالمية فحسب، ألهنا أصبحت 
تؤثر على الدول املمثلة يف املجلس وكل ما سواها. إهنا معركة 
العصر. ويتطلب النجاح يف تلك املعركة كفاحا موحدا تدعمه 
موارد قوية.كما يتطلب النجاح اتباع هنج شامل. فاإلرهاب 
العابر للحدود الوطنية يعتاش على األزمات والظلم والصراع 
قويا ضد  موقفا  والعقول  القلوب  ويتطلب كسب  الطائفي. 
التهميش والفقر واإلقصاء. وبالتوازي مع اإلجراءات األمنية، 
جيب أن تكون هناك جهود دبلوماسية وتنموية وخلق فرص 

عمل وتعليم وغري ذلك.
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واملبدأ الرئيسي الثاين هو اختاذ إجراءات فورية. فالساللة 
اجلديدة للتطرف تقوم بالتجنيد يف مجيع أحناء العامل من خالل 
وكلما  السرية.  والشراكات  االجتماعي  التواصل  وسائط 
إدامة  باملوارد، زادت قدرهتم على  غنية  أراض  سيطروا على 
أنفسهم ذاتيا. والوقت هو جوهر املسألة. لقد بدأنا يف اختاذ 
إجراءات، واملطلوب من هذا التحالف االستمرار واملثابرة حىت 
أن  الشفافية، حيث  هو  الثالث  والشرط  أهدافه.  حيقق مجيع 
هذه اجلماعات تعتمد يف بقائها على الصفقات والدعم على 

الصعيد الدويل.

وجيب تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا جتاه أي بلد أو 
منظمة أو فرد ييسر تشكيل اجلماعات اإلرهابية أو يدعمها 
أو يقدم هلا متويال، أو يوفر هلا أسلحة أو يروج هلا، سواء من 
خالل وسائط اإلعالم أو عرب استغالل رجال الدين للتحريض 
واملساعدة يف جتنيد مقاتلني لتلك اجلماعات اإلرهابية. وجيب 
بلدان  متتثل  أن  ميكن  فال  مطلقا.  لذلك  االمتثال  يكون  أن 
تغري سياستها يف جانب آخر. وجيب  فيما  يف أحد اجلوانب 
على الشخصيات املرجعية يف كل دين وبلد أن يرفعوا صوهتم 
ضد التعصب وتشويه الدين. وقد أوضحت وأوضح آخرون 
من  هبا  يرتبط  وما  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  أن 

أيديولوجياتال عالقة هلا باإلسالم من قريب أو بعيد.

كراهية  أشكال  من  شكل  بأي  نسمح  أن  جيب  وال 
احلوار  مبادرات  جمال  يف  القيادة  األردن  توىل  وقد  اإلسالم. 
بني األديان، ونعمل على تقدمي مشروع قرار إىل جملس األمن 
من شأنه معاجلة االستهداف املنهجي للطوائف الدينية. كما 
جيب على العامل اختاذ إجراءات موحدة للمساعدة يف تسوية 
املترتبة  التجنيد  بقوة  نستهني  أن  نستطيع  فال  العاملية.  املظامل 
اإلنسان األساسية.  التمتع حبقوق  باحلرمان من  الشعور  على 
وجيب علينا، يف املقام األول، التوصل إىل حل عادل للصراع 

الفلسطيين اإلسرائيلي.

ووحدة املوقف العامليال تقل أمهية يف دعم إجياد حل سياسي 
شامل يف سوريا. ويف العراق، يشجعنا أن نرى البداية القوية 
لتشكيل حكومة جديدة شاملة، ستحارب جهود اإلرهابيني 
الرامية إىل استغالل الطائفية. وأخريا، آمل أن يكون هناك نداء 
عاملي للعمل على دعم البلدان اليت حتارب يف الصفوف األمامية 
يف هذه املعركة، مثل بلدي، فهو عصب االستقرار يف املنطقة 
وحدوده آمنة رغم وجود هتديدات إرهابية على جبهتني. وقد 
أحبطنا يف هذا األسبوع عملية إرهابية أخرى تستهدف بلدنا. 
الصدمات  امتصاص  يف  رئيسيا  عنصرا  فإنناال نزال  وبالطبع، 
نتحمل  لكننا  سوريا.  من  لالجئني  اهلائل  التدفق  عن  النامجة 
اقتصادية  تلك املسؤوليات اجلسام وحنن نرزح حتت ضغوط 
على  احلفاظ  رئيسي يف  دور  العاملي  للدعم  هائلة. وسيكون 
األردن  يسعى  كما  قدما.  واملضي  الصمود  على  بلدنا  قدرة 
املوعودة  املساعدات  تدفق  لضمان  اهلادفة  اجلهود  تعزيز  إىل 
لالجئني إىل مجيع البلدان واملجتمعات املضيفة، وكذلك داخل 

سوريا نفسها.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لفخامة 
السيدة ميشيل باشيليت هرييا، رئيسة مجهورية شيلي.

باإلسبانية(:  )تكلمت  )شيلي(  طرييا  أاشيليت  ال يدة 
املناقشة  هذه  بتنظيم  مبادرهتا  على  املتحدة  الواليات  أشكر 
وترتبط  األجانب.  اإلرهابيني  املقاتلني  بشأن  األمن  ملجلس 
هذه الظاهرة املتنامية واملقلقة بأحد أخطر التهديدات للسالم 
واألمن الدوليني - اإلرهاب، وهو ظاهرةال ميكن ربطها بأي 

دين أو جنسية أو عرق أو حضارة.

مثل  اإلرهابية،  اجلماعات  ترتكبها  اليت  الفظائع  بسبب 
)داعش(  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  والدولة  حرام  بوكو 
وجبهة النصرة، واليت تضم يف صفوفها عددا كبريا من املقاتلني 
ووقائية  عاجلة  تدابري  نتخذ  أن  جيب  األجانب،  اإلرهابيني 
على السواء على املدى الطويل من أجل التصدي هلذا التهديد 
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غري  نطاق  على  املقاتلني  هؤالء  مشاركة  وتؤدي  الدويل. 
مسبوق إىل تفاقم الصراعات واألزمات اإلنسانية واالجتماعية 

واالقتصادية وإىل انتهاكات حلقوق اإلنسان.

وال بد أن تكون استجابة األعضاء يف األمم املتحدة، وعلى 
وجه اخلصوص أعضاء جملس األمن، حسنة التوقيت وفعالة وأن 
تنطوي على وضع استراتيجيات وآليات مناسبة ملنع املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب من مغادرة بلداهنم وعبور حدودها ومنع 
أنشطتهم.  لتمويل  الالزمة  املالية  املوارد  إىل  وصوهلم  إمكانية 
ويستجيب اختاذ القرار 2178 )2014( اليوم لتلك الضرورة.

جبهات  عدة  على  نعمل  أن  حيوي  بشكل  املهم  ومن 
مجيع  على  الدويل  التعاون  دور  ويكتسي  الوقت.  نفس  يف 
املستويات أمهية حامسة. ومن دون ذلك التعاون، سيكون أي 
األمر  ويستلزم  عبثا.  الوطين وحده  الصعيد  على  يبذل  جهد 
بني  والعاملي  اإلقليمي  الصعيدين  على  إجراءات  اختاذ  أيضا 
املمارسات  واالستخباراتية، فضال عن  املالية  اجلهات  خمتلف 
الدويل  التعاون  أن  نرى  اإلرهاب. كما  منع  اجليدة يف جمال 
ارتكاب  عن  املسؤولني  إفالت  ملنع  رئيسية  أمهية  يكتسي 
األعمال اإلرهابية من العقاب. ويف ذلك الصدد، ندعو الدول 
الذي  العمل  نؤيد  كما  التعاون.  آليات  تعزيز  إىل  األعضاء 
تضطلع به جلان اجلزاءات التابعة ملجلس األمن وجلنة مكافحة 
اإلرهاب، وحنث تلك اللجان على مواصلة العمل بشكل وثيق 

مع مجيع الدول األعضاء.

مع  التعامل  لبلداننا  الدميقراطي  التطور  منا  ويتطلب 
املظاهر  حيال  يقظني  نكون  وأن  حبزم  اإلرهابية  التهديدات 
اجلديدة هلذه الظاهرة. ومن أجل كفالة حتقيق إجنازات دائمة 
تعقيداهتا  بكل  املشكلة  مع  التعامل  علينا  جيب  ومشروعة 
االجتماعية، مع مراعاة الركائز الثالث لألمم املتحدة: السالم 
الكامل حلقوق  الدوليان والتنمية املستدامة واالحترام  واألمن 

بدعم  حتظى  ومشروعة  دائمة  نتائج  حنقق  ولن  اإلنسان. 
جمتمعاتنا بشكل كامل إال عرب ذلك السبيل.

وتدابري مكافحة اإلرهاب اليت تعتمدها الدول ينبغي أن 
الناشئة عن  القانون وأن متتثل لاللتزامات  حتترم بشدة سيادة 
اإلنساين  والقانون  الالجئني  وقانون  اإلنسان  حقوق  قانون 
الدويل وميثاق األمم املتحدة. وال بد أن نطبق تدابري قسرية 
حسنة التوقيت وفعالة وفقا للقانون الدويل، لكن ذلكال يكفي.

املتكلمني  من  كثريون  قال  وكما  ذلكال يكفي.  لكّن 
الوسائل  وأكثر  الكامنة.  األسباب  معاجلة  جيب  السابقني، 
والقضاء  والتعليم،  الدميقراطية،  الثقافة  تعزيز  تشمل  فعاليًة 
على مظاهر عدم املساواة والعمل مع الفئات األكثر حرمانًا 
يف  والشمولية  التكامل  تعزيز  أخرى،  وبعبارة  املجتمع؛  يف 
جمتمعاتنا. وال ريب يف أنَّ تلك مهمة طويلة األمد، علينا أن 

نبدأها بدون إبطاء.

ل اإلطار  لقد صادقت شيلي على 14 اتفاقًا دوليًا تشكِّ
القانوين لألمم املتحدة جلهود مكافحة اإلرهاب. وأيدنا أيضا 
قرارات جملس األمن الرئيسية بشأن ذلك املوضوع. وباإلضافة 
إىل ذلك، أكد بلدي جمددا التزامه باستراتيجية األمم املتحدة 
العاملية ملكافحة اإلرهاب، الداعمة جلهود مكافحة هذا البالء 
ومنعه، ألننا نعتقد أنه ليست هناك أسباب أو حاالت ميكن أن 

تكون ذريعة ألعمال العنف أو مربرا هلا. 

وعلينا أن نتعامل مع احلاالت املؤاتية النتشار اإلرهاب، 
مبا يشمل الزناعات اليت طال أمدها بدون حل، وانعدام سيادة 
أسس  على  والتمييز  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  القانون، 
االجتماعي  والتهميش  السياسي،  واإلقصاء  عرقية،  أو  دينية 

واالقتصادي واالفتقار للحكم الرشيد. 

إنَّ شيلي بلد آمن ومستقر وسيبقى كذلك. لكننا واجهنا 
أيضا أعمال إرهاب معزولة، سنهزمها، ألننا سنتصرف حبزم 
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وألّن املجتمع بأسره ُيدين تلك األعمال ويعارضها. وتوقنا إىل 
أعمال  اإلطالق من  أقوى على  والدميقراطية  والتقدم  السالم 
مجاعات صغريةال تفهم املعىن األساسي للتعايش الدميقراطي أو 

القيمة السامية والعاملية للحياة البشرية. 

ضحايا  مع  بلدي  تضامن  عن  أعرب  أن  أود  وختاما، 
النساء واألطفال. وستواصل  اإلرهاب وعائالهتم، وال سيما 
شيلي دعم مكافحة اإلرهاب الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان 
واستقرارها  شعوبنا  سالم  يف  بذلك  مسامهة  األفراد،  جلميع 

وتنميتها. 

اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئي ة 
لفخامة السيدة بارك كون - هيه، رئيسة مجهورية كوريا. 

إننا  باإلنكليزية(:  )تكلمت  طيه  أااك كون -  الرئي ة 
اليوم لالستفادة من حكمتنا اجلماعية، وحنن جنابه حتديًا  هنا 
ناشئًا للسالم واألمن يف عاَلمنا. فتنظيم الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام )داعش( واملقاتلون اإلرهابيون من مجيع أرجاء 
على  خطر  جمرد  ليس  وهذا  للخطر.  العراق  ُيعرِّضون  العامل 
وجلسة  مجيعا.  علينا  يؤثر  إنه  واحدة.  منطقة  أو  واحد  بلد 
أوباما  الرئيس  استراتيجية  عن  اإلعالن  ُبعيد  تأيت  اليت  اليوم، 
بشأن داعش واإلجراء الذي اُتخذ مؤخرا، مل يكن ممكنًا هلا 
 9/11 فأحداث  الوقت.  هذا  من  أفضل  وقت  يف  تأيت  أن 
وهذه   - العاملي  الربنامج  تتصدر  اإلرهاب  مكافحة  جعلت 

مسألة اضطلع املجلس بدور رئيسي يف النهوض هبا. 

وبالنسبة إىل الكوريني، فإنَّ الذبح الوحشي لألشخاص 
بأحد  حلَّ  مشابه  مبصري  مؤمل  تذكري  داعش  بأيدي  األبرياء 
هناك  يكون  أن  أبدًا  ميكن  وال  سنوات.  عشر  قبل  مواطنينا 
أي عذر للدوس على معايري اإلنسانية وللقتل العشوائي للنساء 
واحلضارة  اإلسالم  إليه  يرمز  ملا  مناقضان  فهما  واألطفال. 
إهنم  بيادق.  هم  األجانب  اإلرهابيون  واملقاتلون  واإلنسانية. 

يتسللون عْبر احلدود لينشروا الرعب. فهم بالء للبشرية. 

الضوء  يسلِّط   )2014(2178 اليوم  التارخيي  والقرار 
على احلاجة إىل زيادة التعاون لدرء اخلطر بشكل أفضل. وهذا 
يشمل تبادل املعلومات، ومراقبة احلدود، والتصدي للتطرف 
بدقة.  التدابري  هذه  ستنفِّذ  وكوريا  القانون.  وإنفاذ  العنيف، 

مون إىل العدالة بقوة ويوَقف متويلهم.  واملتورطون سُيقدَّ

مع  للتعامل  جوهرية  األكثر  النهج  جتاهل  ميكننا  وال 
الظروف املؤاتية لإلرهاب. فالقضاء على الفقر وضمان التنمية 
أسبابه اجلذرية. وكوريا  أردنا معاجلة  إذا  املستدامة أساسيان 
شريكة يف هذه احلملة. وحنن نزيد مساعدتنا اإلمنائية الرمسية 
يهددها  اليت  للبلدان  إنسانية  معونة  ونقدم  منوا،  البلدان  ألقّل 

تنظيم داعش واملقاتلون األجانب. 

نكون  أن  جيب  إذ  ذلك.  من  بأكثر  نقوم  أن  وعلينا 
وضد  والنووي،  اإللكتروين  اإلرهاب  ضد  دائمًا  حذرين 
الفوضى والتدمري الكاملني اللذين ميكن أن ُيطلق هلما العنان. 
وُيستخَدم الفضاء اإللكتروين يف أغلب األحيان لتمويل العنف 
املتطرف والتجنيد له والتحريض عليه. فيجب أن مننع الفضاء 
اإللكتروين من أن يصبح ليس هدف لإلرهاب فحسب، بل 

أداة له أيضا. 

فهو  للتصوُّر،  قابل  غري  النووي  اإلرهاب  كان  ومهما 
مجاعات  فعليًا   9/11 بعد  ما  عاَلم  شهد  وقد  أيضا.  ممكن 
إرهابية تسعى إىل احلصول على مواد نووية. لذا، جيب تكثيف 
الصدد،  هذا  ويف  النووي.  اإلرهاب  ملنع  الدولية  اجلهود 
معينٍّ  قمة  مؤمتر  اقتراح  يف  أوباما  الرئيس  بقيادة  التنويه  أوّد 
باألمن النووي يف هذه القاعة بالذات قبل مخسة أعوام )انظر 
S/PV.6191(. واليوم، يزداد النظام العاملي لألمن النووي قوًة 

بفضل اجتماعات القمة يف واشنطن وسيول والهاي.

ُتسهم  أن  اليوم  اجللسة  هلذه  ميكن  نفسه،  السياق  ويف 
يف تعبئة عزمنا اجلماعي وأن تكون نقطة انطالق إلجراءات 
دولية حمددة ضد البالء اجلديد املتمثل يف املقاتلني األجانب. 
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فالقتال ضد إرهابيني جمهولينال يعرفون أي حدود لن يكون 
سهاًل. لكننا نعلم أيضًا أنَّ ترويع الكرامة اإلنسانية والبشرية 
استراتيجية حمكومة بالفشل. وقبل سبعة عقود، هزم مؤسسو 
يضع  عاَلم سالم  إىل  وتطلعوا  الشمويل  اخلطر  املتحدة  األمم 

البشرية يف املقام األول.

إنَّ املجلس وصيٌّ على حقوقنا وكرامتنا بصفتنا بين البشر. 
األجانب  واملقاتلني  العنيف  التطرف  حتدي  يواجه  أن  وعليه 
اخلطر، سيجد يف  هذا  اجلهد الجتثاث  ينشرونه. ويف  الذين 

كوريا دائما شريكا ملتزما. 

لدولة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد ديفيد كامريون، رئيس وزراء اململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى وأيرلندا الشمالية. 

باإلنكليزية(:  )تكلم  املتحدة(  )اململكة  كامريون  ال يد 
إنَّ الزناع يف العراق وسوريا يصدم العامل بوحشيته. والوحشية 
اليت جتري ممارستها - قطع الرؤوس وفقأ العيون واالغتصاب 
- أمر فظيع. إهنا متاما وحبكم طابعها عمل من حقبة العصور 
الوسطى. والقتل املؤمل للمواطن الفرنسي هرييف غورديل هو 
كل  الفرنسيني  والشعب  للرئيس  فمنَّا  الرعب.  أعمال  آخر 
تغلغل  إيالمًا هو كيفية  األكثر  الوجوه  أحد  لكنَّ  التعاطف. 
هذا الزناع يف شبابنا من جمتمعات حديثة ومزدهرة، واخلطر 
على أمننا من املقاتلني األجانب بات اليوم أكرب مما كان يف أي 

وقت آخر يف نزاعات سابقة. 

ه التحية إىل الرئيس أوباما على قيادته الشخصية  وإنين أوجِّ
بشأن هذه املسألة الدقيقة. إهنا تؤثر علينا مجيعا. لقد ُأعطَيت 
أولئك  من   500 إنَّ  القول  ميكنين  ولكن  اإلمجالية،  األرقام 
املتعصبني من بلدي قد ذهبوا إىل سوريا والعراق. وعمليات 
القتل املروِّعة جليمس فويل، وستيفن سوتلوف وديفيد هايزن، 
بيد مقاتل ذي لكنة بريطانية واضحة، تؤكد الطبيعة الشريرة 
مواطنًا  ألنَّ  متأمل  الربيطاين  والشعب  اخلطر.  هلذا  واملباشرة 

بريطانيا ميكن أن يكون مشاركًا يف قتل أناس هبذه الطريقة، 
بينهم مواطن بريطاين ذهب إىل سوريا ملساعدة الناس. إنَّ هذا 
مناقض جدًا ملا يرمز إليه بلدنا املسامل واملتسامح. لذا، حنتاج 
إىل استجابة ُتشرك مجيع فئات احلكومة واملجتمع وكل بلد 

مشاِرك يف أوسع حتالف دويل ممكن. 
أننا  وأعتقد  سريعة،  حلول  أو  سهلة  إجابات  توجد  ال 
قيل،  كما  ألنه  لسنوات،  التهديد  هذا  آثار  مع  سنتعامل 
والشام.  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  بتنظيم  فاألمرال يتعلق 
ويتعلق  بوكو حرام.  الشباب ومجاعة  أيضا حبركة  يتعلق  بل 
األمر أيضا بتنظيم القاعدة. ويترسخ اخلطاب القاتل للتطرف 
اإلسالمي يف كل مكان توجد فيه صراعات، ويف كل مكان 

توجد فيه حوكمة سيئة. 
ومع ذلك، أعتقد أن مثة ثالثة أشياء ميكننا القيام هبا. 

املبذولة يف جمال مكافحة  تعزيز جهودنا  علينا  أوال، جيب 
اإلرهاب ملنع وقوع اهلجمات، ومطاردة أولئك الذين خيططون 
هلا. من جانبنا، يف اململكة املتحدة، فإننا خنول صالحيات جديدة 
لتعزيز قدرتنا على حجز جوازات السفر، ومنع املشتبه هبم من 
من  الربيطانيني  املواطنني  بعض  مبنع  مؤقتا  لنا  للسماح  السفر. 
العودة إىل البلد؛ لضمان تقيد شركات الطريان بقوائم املمنوعني 
التدقيق األمن. ومتكني شرطتنا وأجهزتنا  السفر، وترتيبات  من 
األمنية من فرض قيود أقوى على األماكن اليت يوجد فيها أولئك 
الذينال يزالون يقيمون يف األمم املتحدة، لكنهم يشكلون خطرا.

هزم  علينا  جيب  بأنه  حاسم،  بشكل  أعتقد  ثانيا، 
األيديولوجية القاتلة للتطرف، اليت تشكل السبب اجلذري هلذا 
اإلنترنت،  شبكة  على  املواقع  هناك  نعم،  اإلرهايب.  التهديد 
حد  وضع  يتعني  وبالطبع  العنيف،  والتطرف  العنف  ودعاة 
املدانني  خلفيات  حول  األدلة  ظهور  مع  لكن،  ألنشطتهم. 
بارتكاب جرائم إرهابية، من الواضح أن العديد منهم تأثروا يف 
البداية بدعاة يّدعون عدم تشجيعهم الرتكاب أعمال العنف، 

لكن ميكن استخدام نظرهتم للعامل كمربر لتلك األعمال. 
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إننا نعلم هذه الرؤية للعامل: نشر األكاذيب بأن هجمات 
11 أيلول/سبتمرب كانت مؤامرة يهودية، أو أن شن هجمات 7 
متوز/يوليه يف لندن كانت خدعة. وفكرة أن املسلمني يتعرضون 
لالضطهاد يف مجيع أحناء العامل كفعل متعمد من أفعال السياسة 
الغربية. ومفهوم الصدام احلتمي بني احلضارات. جيب أن نكون 
حباجة  فإننا  التطرف،  أيديولوجية  هزم  أجل  من  بأنه  واضحني 
للتعامل مع كل أشكال التطرف، وليس فقط التطرف العنيف. 
وهذا يعين حظر دعاة الكراهية من القدوم إىل بلداننا. ويعين ذلك 
منع نشاط املنظمات اليت حترض على اإلرهاب ضد الشعب يف 
الداخل واخلارج. كما أن ذلك يعين إلقاء القبض على املتطرفني، 
العنيفني منهم وغري العنيفني، ومنعهم من التحريض على الكراهية 
والتعصب يف مدارسنا، ويف جامعاتنا وحىت يف بعض األحيان يف 
قوية  إجراءات  اختاذ  يعين  ذلك  فإن  أخرى،  وبعبارة  سجوننا. 

وحامسة حلماية وإعالء قيم جمتمعاتنا احلرة والدميقراطية. 

كما قيل، فإننا حباجة لتقدمي خطاب بديل، خاصة ألولئك 
العام من  قاله األمني  الشباب. وقد أعجبت بوجه خاص مبا 
احلوكمة  بوسع  لكن  اإلرهابيني  تقتل  أن  ميكن  القذائف  أن 
قتل اإلرهاب نفسه. وعلينا أن نقول مرارا وتكرارا بأن ليس 
هلذا عالقة بدين اإلسالم الذي هو دين سالم. وحنتاج إىل أن 
يقوم البلد املسلم تلو البلد املسلم، والزعيم املسلم تول الزعيم 
املسلم، بالتحدث علنا، كما فعل ملك األردن بشكل واضح 
باسم  يتحدثون  بأهنم  يقولون  الذين  األشخاص  اليوم، إلدانة 

اإلسالم بيد أهنمال ميثلونه. 
ثالثا وأخريا، باإلضافة إىل اإلجراءات اليت نتخذها بشكل 
فردي يف كل بلداننا، جيب علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثري، 
الدولة  تنظيم  يتأتى هزم  التهديد. ولن  معا هلزم هذا  والعمل 
اإلسالمية يف العراق والشام، إال إذا استخدمنا كل األسلحة 
اليت يف حوزتنا. نعم، جيب علينا فرض جزاءات على داعش 
وجبهة النصرة، وأعتقد أننه ينبغي أن نقوم بأكثر من ذلك، 
ومع ذلك، جيب علينا أن نستخدم معوناتنا إلطعام املنكوبني 

ومساعدهتم. كما جيب علينا استخدام دبلوماسيتنا والتسويات 
مجيع  متثل  حلكومات  وحنتاج  املنطقة.  دول  لتعزيز  السياسية 

شعوهبا، وتستجيب بالفعل لتظلماهتا. 

ميكن  وال  التحدي.  هذا  مبواجهة  املتحدة  اململكة  تلتزم 
سوى الستجابة منسقة ومتسقة معاجلة ما يشكل حقا هتديدا 
عامليا وعشوائيا. وهي تشكل جزءا من استراتيجيتنا الشاملة 
استراتيجيتنا  تعمل  أن  وجيب  وتدمريها.  داعش  لتفكيك 
املحليني،  السكان  لدعم  دائما  العربية،  الدول  مع  بالتعاون 
وذلك متشيا مع التزاماتنا القانونية، وكجزء من خطة تنطوي 
على استخدام معونتنا ودبلوماسيتنا، وجيشنا أيضا. علينا أن 

نتخذ إجراء، وعلينا أن نتخذه اآلن. 

لدولة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد توين أبوت، رئيس وزراء كومنولث أستراليا. 

ال يد أأوت )أستراليا( )تكلم باإلنكليزية(: بينما أحضر 
هنا بكل سرور بناء على إحلاحكم سيدي الرئيس، فإن عظم 

األمور قد جعلنا جنتمع هنا اليوم. 

العامل  أحناء  املضللني من مجيع  األشخاص  يلتحق آالف 
أن  يدعون  ألهنم  والعراق،  سوريا  يف  اإلرهابية  باجلماعات 
فكر  مهما  ولكن  للقتال،  متحمسون  وألهنم  مهدد  اإلسالم 
أو قال أولئك اإلرهابيون، فإهنمال يقاتلون يف سبيل اهلل أو يف 
من أجل العقيدة. ففي قلب كل مجاعة إرهابية يوجد االفتتان 
والصلب  الرؤوس،  قطع  يفسر  أن  ميكن  الذي  وما  باملوت. 
يف  اجلنسي  واالستعباد  واالغتصاب  اجلماعية  واإلعدامات 
كل بلدة ومدينة سقطت بني أيدي حركة إرهابية، رسخت 

وجودها اآلن يف شرق سوريا ومشال العراق؟

الدولة  إن احلركة اإلرهابية اليت تطلق على نفسها إسم 
اإلسالمية تسيء لإلسالم، وهتزأ من واجبات الدولة الشرعية 
لعبادة  متجيدا  املصطلح  هذا  استخدام  ويعد  مواطنيها.  جتاه 
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املوت، عبادة املوت اليت من خالل إعالهنا اخلالفة من جانب 
واحد، قد أعلنت احلرب على العامل. وليست البلدان حباجة 
إىل العمل معا هلزمها، ألن ملا يناهز 80 بلدا، مواطنني يقاتلون 

مع داعش، وكل بلد هو هدف حمتمل. 

أعطى ناشط أسترايل يف سوريا، خالل األسبوع املاضي 
عمليات  على  تدريبات  إلجراء  املحلية،  لشبكته  تعليمات 
القتل، وقام خالل هذا األسبوع، أسترايل مشتبه به باإلرهاب 
مبهامجة اثنني من رجال الشرطة بوحشية. ومن الصعب تصور 
األوهام،  هذه  ملثل  تعددية  دميقراطية  دولة  مواطين  استسالم 
احلكومة  إن  فعال.  هلا  استسلموا  قد  أهنم  الواضح  من  ولكن 
يهدد  شيء  أي  مواجهة  يف  متاما  صارمة  ستكون  األسترالية 
وكمنارة  الثقافات،  ومتعدد  ونزيه  حر  كمجتمع  مستقبلنا 
بالفعل،  التنوع. ويقاتل  الوحدة يف  لألمل وقدوة فيما خيص 
وعلقت  النصرة.  وجبهة  داعش  مع  أستراليا   60 من  أكثر 
صالحية جوازات أكثر من 60 أستراليا ملنعهم من االنضمام 
تغيري  وجيري  األوسط.  الشرق  يف  اإلرهابية  اجلماعات  إىل 
األجانب  املقاتلني  على  القبض  إلقاء  إمكانية  لضمان  قوانيننا 
العائدين إىل الوطن، وحماكمتهم وسجنهم لفترة طويلة جدا. 

لكنناال نتعامل فقط مع اإلرهابيني املحتملني يف الداخل. 
إننا نتعامل أيضا مع تأثر اخلارج هبم. إن طائراتنا املقاتلة وقواتنا 
اخلاصة موجودة اآلن يف الشرق األوسط من أجل االستعداد 
لالنضمام إيل التحالف الدويل لتقويض داعش وإضعافها، بناء 
الرئيس،  وأهنئكم، سيدي  العراقية.  على طلب من احلكومة 
على القيادة اليت أبديتموها فيما خيص تشكيل ائتالف واسع. 
ومتثل مشاركة بلدان الشرق األوسط يف توجيه ضربات جوية 
لداعش يف سوريا، أبلغ تعبري بأنه ليس بوسع الغرب حل هذه 

املشكلة لوحده ولن يكون لوحده. 

إن هدفنا ليس تغيري األشخاص، ولكن محايتهم. وهدفنا 
ليس تغيري احلكومات، بل مكافحة اإلرهاب. إن احلكومات 

تسمح  وال  شعبها  أبناء  ضد  اجلماعية  اإلبادة  ال ترتكب 
باإلرهاب ضد شعوهبا، وهذا هو كل ما نسعى إليه. وحىت يف 
ما يبدو أنه وقت عصيب، هناك أسباب لألمل. مل توّلد داعش 
العاملي. وقد أعلن قادة املسلمني، من رئيس  سوى االمشئزاز 
الوزراء جنيب رزاق يف ماليزيا، إىل رئيس إندونيسيا يودويونو 
وتعادي  اهلل،  تعادي  داعش  بأن  ألستراليا،  األكرب  املفيت  إىل 
وقت  اآلن  حان  ورمبا  املشتركة.  إنسانيتنا  وتعادي  اإلسالم 
اقتناع مجيع الشعوب ومجيع الثقافات ومجيع األديان بأنه لن 
يكون من الصواب أبدا القتل باسم اهلل. وسيشكل ذلك نصرا 

أخالقيا يتجاوز بكثري أي جناح عسكري. 

لدولة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد كسافيي بيتيل، رئيس وزراء دوقية لكسمربغ. 

ال يد أيتيل )لكسمربغ( )تكلم بالفرنسية(: يف البداية، 
تعازينا  نقدم  فإننا  فرنسا،  رئيس  زميلنا  ذلك  إىل  أشار  كما 
األسر  تعازينا جلميع  عن  ونعرب  اليوم.  وقع  ما  على  احلارة 
والضحايا، بغض النظر عن جنسياهتم، الذين تعرضوا هلجوم 
على أيدي إرهابيني يستخدمون الدين لتربير أعماهلم الوحشية. 
وأود أن أردد ما قاله رئيسا وزراء اململكة املتحدة وأستراليا، 
هذه  مثل  الرتكاب  الدين  استخدام  إن  للتو:  األردن  وملك 

األفعال اهلمجية، هو أسوأ شيء ميكن القيام به. 

وأود أيضا أن أشكركم سيدي، على أخذ زمام املبادرة 
الفرصة ألذكر  هذه  ونغتنم  هذه.  األمن  مناقشة جملس  لعقد 
بالتزام بلدي، لكسمربغ، مبواجهة التهديد اإلرهايب للمقاتلني 
القليلة  األشهر  خالل  التهديد،  هذا  تفاقم  وقد  األجانب. 
املاضية، وهو يشكل مصدر قلق لنا مجيعا، كما أوضح األمني 

العام للتو منذ بعض الوقت. 

أعتقد أن املتحدثني قبلي وصفوا املشكلة بشكل جيد.
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املقاتلني األجانب  فإن خطر  وبالنسبة ألوروبا ولبلدي، 
إىل  احلاضر  الوقت  يف  التقديرات  وتشري  متزايدا.  قلقا  يثري 
اإلرهابية،  اجلماعات  إىل  األجانب  املقاتلني  آالف  انضمام 
وجبهة  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قبيل  من 
يف  هلا،ال سيما  املنتسبة  واجلماعات  القاعدة  وتنظيم  النصرة، 
بلداهنم األصلية، يظل  العراق. وعند عودهتم إىل  سوريا ويف 
أولئك املقاتلون اإلرهابيون يشكلون خطرا. أما إلقاء القبض 
أوروبا،  ويف  األوسط  الشرق  يف  املقاتلني  من  العديد  على 
واألعمال الوحشية اليت ارتكبت يف اآلونة األخرية يف عرسال 
بلبنان، واهلجوم اإلرهايب على املتحف اليهودي يف بروكسل 

يف 24 أيار/مايو فهي أمثلة تشهد على أن التهديد حقيقي. 

أننا  ومبا  التهديد.  هذا  ملكافحة  وصفة سحرية  من  وما 
أننا جيب أن نعمل مجيعا  البديهي  مجيعا متضررون هبا، فمن 
معا.ال بد أن تتناسب استجابة املجتمع الدويل وجملس األمن 
مع حجم التحدي. ويف هذا الصدد، أرحب بالقرار 2178 
)2014( الذي اعتمدناه للتو باإلمجاع بناء على مبادرة من 

الواليات املتحدة، وشرفت لكسمربغ باملشاركة يف تقدميه. 

وفيما يتعلق باإلجراءات اليت ينبغي االضطالع هبا، أرى 
أن هناك ثالث أولويات. أوال، علينا أن نكثف جهودنا الرامية 
إىل منع التطرف الذي ميكن أن يؤدي إىل اإلرهاب، والتصدي 
نظيف  سجله  لشاب  ميكن  وكيف  ملاذا  العنيف.  للتطرف 
باألمس أن يصبح إرهابيا غدا؟ يف أوروبا، أنشأت املفوضية 
على  القائم  النهج  متبعة  بالتطرف،  التوعية  شبكة  األوروبية 
دعم املجتمعات املحلية. تربط الشبكة بني من هم على اتصال 
مباشر باألفراد املستهدفني أو الفئات الضعيفة من أجل تيسري 
تبادل اخلربات وأفضل املمارسات. والشبكة جزء من العنصر 
الوقائي الستراتيجية االحتاد األورويب ملكافحة اإلرهاب، وال 
متابعته،  نعتزم  األجل  طويل  جهد  وذلك  تعزيزها.  من  بد 

وعلى وجه اخلصوص عند تويل لكسمربغ رئاسة جملس االحتاد 
األورويب يف النصف الثاين من عام 2015. 

يريدون  من  ملنع  ممكن  جهد  كل  نبذل  أن  جيب  ثانيا، 
الذهاب للقتال مع اجلماعات اإلرهابية من السفر إىل مناطق 
تبادل  تعزيز  إىل  حباجة  فإننا  الغاية،  هلذه  وحتقيقا  الزناع. 
املعلومات والتعاون فيما بني الدول األعضاء. ويعمل االحتاد 
لوضع  حاجة  يف  أننا  كما  الشأن.  هذا  يف  بنشاط  األورويب 
مالحقة  إمكان  من  للتأكد  الكفاية  فيه  مبا  قوية  تشريعات 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب قضائيا وتقدميهم إىل العدالة عند 
ارتكاب عمل  التحريض على  فإن  عودهتم. ويف لكسمربغ، 
إرهايب، وجتنيد اإلرهابيني، وتكوين مجاعة إرهابية، وتدريب 
اإلرهابيني تشكل جرائم جنائية. وتعمل حكومة بلدي بالفعل 
على حتديث القانون اجلنائي ليأخذ يف االعتبار على حنو كامل 
خطر املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وفقا ألحكام القرار الذي 

اعتمدناه للتو. 

وقف  إىل  الرامية  جهودنا  نضاعف  أن  من  ثالثا،ال بد 
مصادر متويل املقاتلني اإلرهابيني األجانب. وتدرك لكسمربغ، 
بوصفها مركزا ماليا دوليا، مسؤولياهتا اخلاصة يف هذا الصدد. 
والتنظيمية  التشريعية  التدابري  من  جمموعة  بلدي  اعتمد  وقد 
ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  جمال  يف  واملتسقة  الكاملة 
اإلرهاب، ويويل اهتماما خاصا لتنفيذها تنفيذا فعاال. تراعي 
تلك التدابري مراعاة تامة التوصيات الصادرة عن فرقة العمل 

املعنية باإلجراءات املالية. 

أساسية،  نقطة  على  بالتشديد  بياين  أختتم  أن  وأود 
وهي أن احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة 
القانون جيب أن تكون جزءاال يتجزأ من استراتيجيتنا ملكافحة 
اليت  التدابري  فجميع  هدفها.  حتقق  أن  هلا  أردنا  إذا  اإلرهاب 
نتخذها ملواجهة خطر املقاتلني اإلرهابيني األجانب جيب أن 
حتترم القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني 
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زيادة  سوى  حنقق  فلن  وإال  هذا  اإلنساين.  الدويل  والقانون 
يذكي  الذي  األمر  العقاب،  بالظلم واإلفالت من  اإلحساس 

التطرف وينشر اإلرهاب. 

)تكلم باإلنكليزية(
اجلمعية  أمام  الصباح،  الرئيس، هذا  طلبتم، سيدي  لقد 
العامة، من العامل االنضمام إىل مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام. وإننا إذ نواجه أولئك القتلة الذينال يأهبون 
لتحقيق  األطفال  جتنيد  يف  يترددون  وال  اإلنسانية،  للقيم 
أهدافهم الظالمية، جيب أن نتمسك بشدة بالقيم اليت تأسست 

عليها األمم املتحدة. 

ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد سريغي الفروف، وزير خارجية االحتاد الروسي. 

ال يد الفروف )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: إن 
واللوجستية  األيديولوجية  الناحية  من  تعزز  الذي  اإلرهاب، 
يؤججه  الوطنية،  عرب  املنظمة  باجلرمية  عالقاته  خالل  ومن 
االجتار باملخدرات، وحقول النفط املستوىل عليها، واألفكار 
املتطرفة، مبا يف ذلك األفكار القائمة على الدين والعرق. إن 

اإلرهاب يتغلغل يف نسيج الزناعات اإلقليمية. 

وجبهة  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أما 
النصرة، واجلماعات اإلرهابية األخرى فقائمة منذ زمن طويل 
يف الشرق األوسط. وقد اكتسبت قدرات إضافية ألنشطتها 
الدعم  نتيجة  الدول  مؤسسات  ضعف  ظل  يف  اإلجرامية 
املتطرفة تعرض  تزايد قدرهتا، فإن اجلماعات  اخلارجي. ومع 
أمثلة  مستقبل دول بأكملها للخطر، كما يظهر بوضوح يف 
عن  فضال  للهجوم،  تتعرض  اليت  وليبيا،  وسوريا  كالعراق، 

لبنان، واليمن، ومايل، ومجهورية أفريقيا الوسطى. 

ولطاملا دعت روسيا إىل توسيع نطاق التعاون الدويل لكبح 
املعايري  ازدواجية  والتخلي عن  أشكاله،  اإلرهاب جبميع  مجاح 

وتقسيم اإلرهابيني إىل أخيار وأشرار. ومن الضروري أن تعمل 
مجيع الدول بإخالص على تنفيذ قرارات جملس األمن ومقرراته 
اليت تدعو إىل إهناء التحريض على اإلرهاب، وقطع مجيع قنوات 
االجتار غري القانوين بالنفط، واعتماد جزاءات ضد حركة الطالبان 
وتنظيم القاعدة، ومنع نقل األسلحة من ليبيا. وقد أيدنا القرار 
2170 )2014( الذي يهدف إىل تصعيد ضغط اجلزاءات على 

اإلرهابيني الذين ينشطون يف كل من سوريا والعراق. 

تؤكد هذه األمثلة من جديد قدرة املجلس على االتفاق 
على  قرارات  واختاذ  األساسية،  األمهية  ذات  املسائل  بشأن 
أساس ميثاق األمم املتحدة. فبعد التدخل يف العراق، وقصف 
ليبيا، وتقدمي الدعم اخلارجي للمتطرفني املعارضني لألسد يف 
سوريا، تفاقمت مشكلة املقاتلني اإلرهابيني األجانب بشكل 
اإلرهابية  املنظمات  صفوف  يف  يقاتلون  أيضا  فهم  خطري. 
ومنطقة  وأفريقيا  األوسط  الشرق  يف  البلدان  من  العديد  يف 
احلدود بني أفغانستان وباكستان. ويف هذا الصدد، فإننا حباجة 
واالجتماعية  واإلدارية  املالية  العناصر  يشمل  شامل  هنج  إىل 
الدول.  سيادة مجيع  احترام  ويكفل  للمسألة،  واأليديولوجية 
املتحدة ملجلس األمن يف  الواليات  وحنن نؤيد مبادرة رئاسة 
تقدمي القرار 2178 )2014( الذي يهدف إىل القضاء على 

أنشطة املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 

تضييق  إىل  امليل  مغبة  من  أن حنذر  نفسه  الوقت  ونود يف 
من  لديها  مبا  اإلسالمية،  الدولة  ألن  للمشكلة،  تصورنا  نطاق 
مقززة  إعدام  عمليات  من  به  تقوم  وما  أيديولوجيةال إنسانية 
يف  الوحيد  التهديد  األحوال  من  حال  بأي  للصحفيني،ال متثل 
املنطقة. فهناك حاجة إىل النظر يف مشكلة اإلرهاب بصورة شاملة 
ونقترح  أفريقيا.  ومشال  األوسط  الشرق  يف  أبعادها،  من مجيع 
لبلدان  ممثلني  يضم  املتحدة،  األمم  رعاية  حتت  منتدى،  عقد 
واألعضاء  العربية،  الدول  وجامعة  األفريقي،  واالحتاد  املنطقة، 
الدائمني اخلمسة يف جملس األمن، وأصحاب املصلحة اآلخرين. 
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الطويلة  الزناعات  املنتدى  أعمال  يتناول جدول  أن  ينبغي  كما 
األمد، ويف مقدمتها الصراع العريب - اإلسرائيلي. إذ أن الفشل 
يف حل القضية الفلسطينية حتديدا على مدى عقود كثرية يعد، 
وفقا لوجهة نظر شائعة، أحد األسباب الرئيسية اليت يتلقى بسببها 
اإلرهابيون دعما معنويا ويتمكنون من االستمرار يف جتنيد أعضاء 
العميقة  لألسباب  حتليل  إجراء  إىل  وندعو  صفوفهم.  يف  جدد 

اجلذور ملشاكل املنطقة وإىل جتنب التصدي لألعراض فقط. 

بدءا  منصف،  أساس  على  للتعاون  استعداد  على  وحنن 
تطورت  اليت  للكيفية  بالزناهة  يتسم  مشترك  حتليل  بإجراء 
هذه  من  للخروج  نعمل  أن  ميكننا  وكيف  املشكلة  هذه  هبا 

الفوضى. 

ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد وانغ يي، وزير خارجية مجهورية الصني الشعبية. 

بالصينية(: تؤيد الصني  ال يد وانغ يي )الصني( )تكلم 
عقد مؤمتر قمة جملس األمن هذا بشأن اإلرهاب، مببادرة من 
اليوم.   )2014(  2178 القرار  واعتماد  املتحدة،  الواليات 
للمجتمع  املشتركة  اإلرادة  جيسد  الذي  القرار،  تنفيذ  ينبغي 

الدويل، بصورة فعالة وبطريقة شاملة ومتوازنة. 

األساسية  اإلنسان  حقوق  يتحدون  اإلرهابيني  إن 
ويتحدون أسس احلضارة اإلنسانية، وبذلك فإهنم عدو مشترك 
هجمات  عاما،   13 قبل  القاعدة،  تنظيم  شن  فقد  للبشرية. 
على هذه املدينة بالذات، يف 11 أيلول/سبتمرب. تلك احلادثة 
اليت صدمت العامل أمجع وأسفرت عن إزهاق أرواح ما يزيد 
عام 2013، حرض  هناية  ومنذ  األبرياء.  من  على 000 3 
اإلرهابيون وخططوا ونفذوا العديد من اهلجمات العنيفة داخل 
الصني، مما تسبب يف وقوع العديد من اخلسائر. واليوم، وقعت 
حادثة إرهابية جديدة. ونود أن نعرب عن تعازينا لفرنسا يف 

الضحية الفرنسية ونعرب عن تضامننا معها. 

إننا نشهد يف الوقت الراهن عودة اإلرهاب، األمر الذي 
توّلد  فاحلروب  اجلاّدين.  الدوليني  واليقظة  االهتمام  يستحق 
الغضب. والقتل يفضي إىل الكراهية. وجتذب الصراعات يف 
مجيع  من  املنطقة  إىل  واملتطرفني  اإلرهابيني  األوسط  الشرق 
أحناء العامل، كاملغناطيس. وما أن يصبح هذا التدفق عكسيًا، 
من  العديد  واستقرار  ألمن  خطريًا  هتديدًا  سيشكلون  فإهنم 
املتسم  العصر  هذا  ويف  ككل.  والعامل  بل  واملناطق  البلدان 
وأكثر سرية.  أسهل  اإلرهاب  متويل  أصبح  املتزايد،  بالترابط 
وقد تشكلت ممرات دولية لإلرهابيني واملتطرفني متكنهم من 

التنقل يف مجيع أحناء العامل. 

ويف الوقت نفسه، أصبحت وسائط التواصل االجتماعي 
لنشر  واملتطرفة  اإلرهابية  للجماعات  بالنسبة  معركة  ساحة 
هجمات  شن  على  للحث  أداة  وهي  عربها،  أيديولوجياهتا 
يف  املحرز  التقدم  ومع  اإلرهابيني.  لتجنيد  ومنرب  إرهابية 
تكنولوجيات املعلومات، يكون بعض الشباب عرضة لألفكار 
نبقى  أن  وجيب  إرهابية.  قوى  قبل  من  والغوغائية  املتطرفة 
اليت  املتطرفة  واأليديولوجيات  اإلرهابية  للمنظمات  متيقظني 
تتنافس معنا على األجيال املقبلة. إهنا حقًا معركة ذات تأثري 

على مستقبل العامل. 

مرة أخرى،ال بد من  القبيح  بوجهه  اإلرهاب  يطل  وإذ 
التقيد باملمارسات اليت أثبتت فعاليتها وااللتزام بالقانون الدويل 
والقواعد اليت حتكم العالقات الدولية. أواًل، جيب أن نضمن 
املتحدة وجملس األمن أن  السليم. وجيب على األمم  التنسيق 
يؤديا الدور الرئيسي يف احلرب العاملية على اإلرهاب. وهذا 
التنسيق  وحتقيق  الوحدة  على  للحفاظ  الوحيد  السبيل  هو 

الفعال واختاذ إجراءات متضافرة. 

وجيب  اجلوانب.  متعدد  هنج  اعتماد  من  لنا  ثانيًا،ال بد 
خوض احلرب العاملية على اإلرهاب على حنو متكامل واعتماد 
واملالية  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  املجاالت  يف  تدابري 
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هبدف  أمور،  مجلة  بني  من  واأليديولوجية،  واالستخباراتية 
التصدي لكل من األعراض واألسباب اجلذرية لإلرهاب، وال 
سيما إزالة أسبابه اجلذرية وتربته اخلصبة. وجيب أن تتماشى 
جملس  وقرارات  املتحدة  األمم  ميثاق  مع  العسكرية  األعمال 

األمن ذات الصلة. 

ثابتًا. فال بد من حماربة أي  نتبع معيارًا  ثالثًا، جيب أن 
ووقت  مكان  أو  شكله  كان  أيا  اإلرهاب  أعمال  من  عمل 
ارتكابه، وأيًا كان الشخص أو الشيء الذي يستهدفه. وينبغي 
اإلرهاب  أن  عن  ناهيكم  مزدوجة،  معايري  أي  اعتماد  عدم 
ويف  بعينه.  دين  أو  عرقية  جمموعة  بأي  ربطه  يتم  أال  ينبغي 
اإلرهاب،  جمال  يف  اجلديدة  والتطورات  االجتاهات  مواجهة 
جيب أن نتوصل إىل تفكري جديد وأن نتخذ خطوات جديدة 
يف التصدي له. ويف هذا الصدد، تود الصني أن تقترح ما يلي: 

وينبغي  وتبادهلا.  املعلومات  تكثيف مجع  لنا  ينبغي  أواًل، 
النظر يف كامل نطاق املزايا اليت تتيحها األمم املتحدة واملؤسسات 
الدولية ذات الصلة بشأن مسائل من قبيل إنشاء قاعدة بيانات 
أجل  من  وذلك  املعلومات،  لتبادل  ومنرب  اإلرهاب  ملكافحة 
تكثيف تبادل مصادر املعلومات وحتليل املعلومات االستخبارية. 

شبكة  على  اإلرهاب  مكافحة  تعزيز  لنا  ينبغي  ثانيًا، 
اإلنترنت. إذ ينبغي اختاذ تدابري حازمة لوقف استخدام وسائط 
التواصل االجتماعي لنشر األفكار املتطرفة، وال سيما إصدار 
على  وجيب  واإلرهاب.  العنف  عن  البصرية  السمعية  املواد 
الذايت.  االنضباط  متارس  أن  ومشغليها  اإلنترنت  شركات 
وضع  من  ممكن  وقت  أقرب  يف  الغاية،ال بد  هلذه  وحتقيقًا 
مدونة لقواعد السلوك لصناعة الفضاء اإللكتروين على الصعيد 
استخدام  مكافحة  بشأن  ندوة  الصني  وستستضيف  العاملي. 
اإلرهابيني لإلنترنت يف إطار املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 

يف بيجني يف وقت الحق من هذا العام. 

ومتويل  اإلرهابيني  حتّرك  أقنية  نغلق  أن  جيب  ثالثًا، 
اإلرهاب. وجيب على مجيع البلدان، وال سيما تلك املجاورة 
املتعلقة مبراقبة  الدولية  الوفاء بااللتزامات  للصراعات اجلارية، 
احلدود بفعالية. وجيب أن نعزز التعاون والضوابط املالية وأن 
غري  السرية  املصرفية  األنشطة  حيال  صارمة  إجراءات  نتخذ 

املشروعة وأن نوقف متويل اإلرهاب. 

رابعًا، ينبغي لنا أن نعزز اجتثاث التطرف. وبينما نتخذ 
إجراءات صارمة، وفقًا للقانون، حيال األماكن واألشخاص 
املشاركني يف التطرف واملؤيدين له والقائمني على نشره ونقوم 
الدينية  األنشطة  حنمي  أن  ينبغي  األشخاص،  هؤالء  بتجرمي 
لدور  أكرب  جمااًل  نفسح  وأن  العام  الوعي  نعزز  وأن  العادية 
اإلجيابية  الطاقة  من  مزيدا  نضّخ  وبالتايل  املحلية،  املجتمعات 
يف املجتمع. وينبغي لألمم املتحدة أن تلّخص التجارب املفيدة 
دون تأخري وأن تروج ألفضل املمارسات من مجيع أحناء العامل. 

للحرب  األمامي  اخلط  يف  األوسط  الشرق  بلدان  تقف 
البلدان العمل بشكل  على اإلرهاب. ومن املهم للغاية لتلك 
موّحد والتنسيق وأن تضع خالفاهتا جانبًا. وتدعم الصني بقوة 
ونؤيد  اإلرهاب.  أنشطة مكافحة  املشاركة يف  املنطقة  بلدان 
تعزيز بناء القدرات العراقية على مكافحة اإلرهاب، وحنن على 
استعداد لتعزيز تعاوننا مع خمتلف األطراف وتبادل املعلومات 
يوان  مليون   60 وسنقّدم  املوظفني.  وتدريب  االستخبارية 
رينمينيب من أجل املساعدة اإلنسانية الطارئة يف العراق، مبا يف 

ذلك املنطقة الكردية. 

يف  معًا  مرتبطة  مصائرها  أن  البلدان  مجيع  وجدت  لقد 
معًا  العمل  خيار سوى  من  أمامنا  وليس  اإلرهاب.  مواجهة 
للتصدي للتهديد املشترك الذي ميثله. وتعارض الصني بشدة 
واملشاركة  حبزم  الوقوف  وستواصل  اإلرهاب،  أشكال  كل 
العدالة  مواجهة  ويف  اإلرهاب.  ملكافحة  الدويل  التعاون  يف 
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التغلب  يتم  ولسوف  اإلرهاب  فيه  خيتبئ  والوحدة،ال مكان 
عليه بصورة شاملة. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أريد أن أذكر مسألتني قبل 
لدينا  إن  قلت  أن  سبق  األوىل،  التايل.  املتكلم  إىل  ننتقل  أن 
وقد   .)2014(  2178 القرار  مشروع  مقدمي  من   101
من  اآلن 104  لدينا  وأصبح  للمعلومات  حتديثًا  للتو  تلقيت 
مقدمي مشروع القرار. وأعتقد أنه جتدر اإلشارة إىل ذلكما 

االهتمام والدعم الغالبني بشأن هذه املسألة. 

متاشيًا مع االتفاق السابق والسوابق املاضية، وكما ذكرت، 
فقد فتحنا هذا املحفل أمام قادة البلدان غري األعضاء يف املجلس 
واستثنائيًا،  بالغًا  اهتمامًا  لديها  أن  الواضح  من  ولكن  حاليا، 
املقاتلني  مسألة   - فحسب  اليوم  نناقشها  اليت  باملشكلة  ليس 
لقدرتنا  بالنسبة  األمهية  غاية  أيضًا كوهنا يف  ولكن  األجانب، 
السيد  مبعايل  اآلن  الترحيب  أود  ولذلك،  املشكلة.  حل  على 
حيدر العبادي، رئيس وزراء مجهورية العراق، وأعطيه الكلمة. 

ال يد العباجي )العراق(: السيد الرئيس، أشكر لكم هذا 
اإلرهاب،  مبواجهة خطر  اهتمامكم  يعكس  الذي  االجتماع 
هذا  حلضور  للعراق  الكرمية  دعوتكم  لكم  أشكر  كما 
االجتماع املميز. كما أود أن أشكركم شخصيًا على الدعم 

الذي تقدمونه إىل العراق يف مواجهة اإلرهاب. 

ضد  األول  املواجهة  خط  يف  اليوم  العراق  يقف  حيث 
اإلرهاب وضد تنظيم داعش الذي حيتل أرضًا عراقية، وشرد 
والقصبات  املدن  وبقية  املوصل  يف  أبنائه  من  اآلالف  مئات 
املحتّلة، وقتل اآلالف من أبنائنا على أساس مذهيب يف سبايكر 
الدينية، كاملسيحيني واإليزيديني  وتلعفر واستهدف األقليات 
لتطهري  املناطق  تلك  تعّرضت  وحيث  وغريهم.  والشبك 
مذهيب وديين غري دميغرافيتها واستهدف إرثها الثقايف والديين. 
يوميًا  تستهدف  اليت  املفخخة  السيارات  تفجري  عن  فضاًل 

عشرات األبرياء يف أسواق وشوارع الكاظمية وبغداد وبابل 
وطوزخورماتو وسواها من املدن والقصبات. 

إن داعش اليت تشّكل خليطًا من املتطرفني وبقايا حزب 
البعث الفاشي تنتسب زورًا إىل اإلسالم واإلسالم منها بريء. 
لونًا  واختذت  له،  تقّدم  مما  أكثر  اإلسالم  إىل  تسيء  وهي 
وخطابًا طائفيًا حمددًا، إال أهنا تشّكل هتديدًا جلميع مكّونات 
منظمة  ليست  داعش  إن  والدينية.  املذهبية  العراقي  الشعب 
إرهابية داخلية أو حمّلية؛ وإمنا هي تنظيم عابر للحدود يستمد 

مقوماته من: 

أواًل، الغطاء اإليديولوجي املتمّثل بفتاوى التكفري وإلغاء 
اإلرهابيني  لتفريخ  األساسية  احلاضنة  تشّكل  واليت  اآلخر 
الرؤوس.  وقطع  الدماء  بسفك  والتلذذ  بالكراهية  املشحونني 
ثانيًا، شبكات التمويل املنتشرة يف أكثر من دولة واليت توفر 
هلم سيولة مالية كبرية، إضافة إىل شبكات هتريب النفط من 
ثالثًا،  داعش.  عليها  تسيطر  اليت  والسورية  العراقية  األراضي 
الدعم اللوجسيت الذي يتلّقاه هذا التنظيم، ابتداء من شبكات 
جتنيد اإلرهابيني من كل بقاع األرض، وانتهاء بتسهيل دخوهلم 
إىل األراضي العراقية. رابعًا، شبكات إعالمية ترّوج له أفكاره 
وانتصاراته املزعومة وتساهم يف جذب املتطوعني إىل صفوفه. 

وخامسًا، بقايا حزب البعث الفاشي وفدائيو صدام. 

العراقية  األرض  على  مواجهتهال تقتصر  فإن  ولذلك، 
فحسب، وال بد من حشد اجلهد اإلقليمي والدويل ملواجهته. 
اإلقليمية   - اإلقليمية  والزناعات  للخالفات  نسمح  وأال 
واإلقليمية - الدولية، بأن تؤثر على أولوية هذه املواجهة، أو 
تشتت هذا اإلمجاع الدويل يف مواجهة اإلرهاب. ونؤكد هنا 
أننا يف العراق لن ننحاز ألي طرف إال للعراق ومصاحل شعبه. 

ويف الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر إىل مجيع الدول اليت 
وقفت جبانبنا ميدانيا وعسكريا وإنسانيا وسياسيا، سواء على 
املستوى اإلقليمي أو على املستوى الدويل، فإننا نؤكد أن هزمية 
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اإلرهاب يف العراق، هي حجر الزاوية هلزميته يف العامل أمجع. 
ولذا ندعو جملس األمن ومجيع الدول املحبة للسالم إىل ما يأيت.

إىل  العسكري واألمين  الدعم  أشكال  تقدمي مجيع  أوال، 
احلكومة العراقية، مبا ميّكنها من دحر اإلرهاب ومحاية وحدة 
ثانيا،  ومياهه.  ومسائه  أرضه  على  العراق  وسيادة  واستقالل 
مالحقة مجيع مصادر متويل اإلرهاب وشبكاته املمتدة يف مجيع 
أحناء العامل، مبا فيها هتريب وشراء النفط من املناطق اليت تسيطر 

عليها داعش. 

ثالثا، وقف تسرب اإلرهابيني إىل داخل العراق وإيقاف 
مجيع أشكال الدعم اللوجسيت، مبا يف ذلك مالحقة وتفكيك 
رابعا،  العامل.  عرب  املمتدة  اإلرهابيني  جتنيد  شبكات  وجترمي 
أهدافها  خلدمة  التكنولوجيا  استخدام  من  داعش  حرمان 
عالوة  والبث،  اإلنترنت  استخدام  ذلك  يف  مبا  اإلجرامية، 
اإلعالم  وسائل  املروعة عرب  لبياناهتا  الترويج  عن  وقفها  على 

والقنوات الفضائية. 

خامسا، إنشاء صندوق دويل تساهم فيه دول العامل لدعم 
سواء  داعش،  خربتها  اليت  واملناطق  املدن  وإعمار  املشردين 
خالل احتالهلا أو بواسطة سياراهتا املفخخة اليت تنفجر داخل 

املناطق واألحياء السكنية واألسواق. 

لقد جنح العراق يف وقف تقدم داعش بفضل جهود قواتنا 
األمنية الباسلة وقوى احلشد الشعيب الشجاعة اليت استجابت 
لنداء املرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف، وتالحم القوى 
السياسية العراقية. كما جنح العراق يف حتقيق االنتقال السلمي 
للسلطة، وتشكيل حكومة ذات متثيل سياسي واسع، ووفقا 
لتحقيق  ضرورية  مقدمة  وهي  الدستوري.  الزمين  للجدول 
االستقرار السياسي وحشد اجلهد احلكومي والشعيب ملواجهة 

حتدي اإلرهاب. 

جهد  إىل  بلدي  حكومة  فيه  تتطلع  الذي  الوقت  ويف 
بناءة  عالقات  إىل  تتطلع  فإهنا  اإلرهايب،  اخلطر  إلهناء  عاجل 
العراقي  اجلوار  دول  مع  وباألخص،  العامل،  دول  مجيع  مع 
اليت تقف معه اليوم يف تلك املواجهات، عالقات قائمة على 
أساس االحترام املتبادل واملصاحل املشتركة والتكامل والتعاون 

السياسي واالقتصادي واألمين. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: ندرك أن العراق يقف على 
اخلطوط األمامية يف احلرب ضد التطرف واإلرهاب، ونشعر 
باالرتياح إزاء تعهد العديد من البلدان بتقدمي املساعدة واملعونة 

إىل العراق يف سياق دعمه يف مكافحة اإلرهاب. 

طيب  رجب  السيد  لفخامة  اآلن  الكلمة  وأعطي 
أردوغان، رئيس مجهورية تركيا. ومن الواضح أن تركيا قد 
تضررت كثريا جراء كل من تدفق املقاتلني األجانب وتشريد 
األشخاص نتيجة الزناع الدائر يف الدول املجاورة. وعليه، فإننا 

نشكر الرئيس على حضوره هنا اليوم. 

الوفد  وقدم  بالتركية  )تكلم  )تركيا(  أاجوغان  الرئيس 
إىل  بالشكر  أتقدم  بأن  بياين  أستهل  أن  أود  شفوية(:  ترمجة 
صديقي باراك أوباما على إتاحته عقد هذه املناقشة اهلامة على 
أرفع مستوى. وال ريب أن مسألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
مسألة يف غاية األمهية، ألهنا متّثل انعكاسا وعرضا من أعراض 
مشكلة كربى. لقد وفر اهنيار هياكل الدولة يف جارنا اجلنويب، 
ميدانا  االستقرار،  وعدم  الفوضى  أجواء  من  عنه  ترتب  وما 
اليوم. ولألسف، فقد أصبحت  املنظمات اإلرهابية  لعمليات 

املنطقة جاذبة للمقاتلني اإلرهابيني. 

فتئت  ما  سوريا،  يف  االستقرار  عدم  حالة  إىل  وبالنظر 
الدويل  املجتمع  إىل  وتكرارا  مرارا  التحذيرات  تصدر  تركيا 
بشأن هذا التهديد. إن تقاعس املجتمع الدويل، على الرغم من 
سياسات العنف اليت يتبعها النظام حبق السكان السوريني، قد 
مهد الطريق لعودة ظهور تنظيم القاعدة يف سوريا وزيادة قوته 
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حتت اسم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، بدعم من 
النظام نفسه. 

العراق  إىل  داعش  ميثله  الذي  التهديد  انتشار  نتج  لقد 
عن األوضاع امليدانية القائمة. وما لبثت أن عززته السياسات 

الطائفية اليت اتبعتها احلكومة السابقة. 

هذه  ظل  يف  معا  العمل  الدويل  املجتمع  على  ويتعني 
الظروف، ألنه سيكون بوسعه التغلب على مجيع املشاكل إن 
فعل. وجيب علينا اتباع هنج شامل وواقعي يف األجل الطويل، 
التهديد. لقد اضطلعت تركيا بدور  التغلب على هذا  هبدف 
رئيسي يف هذا االجتاه، وما فتئت تعمل على منع تدفق املقاتلني 

األجانب جتاه املنطقة منذ مدة طويلة. 
غري أنه ليس بوسع تركيا أن تواصل هذا الكفاح مبفردها، 
ما دام التهديد الذي ميثله املقاتلون اإلرهابيون األجانب يبدأ 
بلداهنم األصلية. وعليه،  من حلظة مغادرة أولئك األشخاص 
فإن الكفاح ضد أولئك األفراد ينبغي أن يبدأ يف بلدان املنشأ. 
ومن مث فإن هدفنا األّويل يتمثل يف منعهم من دخول تركيا. 
وما زلنا ندعو البلدان املعنية إىل التعاون معنا بشأن هذه املسألة 
منذ فترة طويلة. ولألسف، مل يكن هناك أيضا رد فعل حسن 
التوقيت بشأن هذه املسألة. ونتيجة لتدهور احلالة، فقد شهدنا 
مؤخرا ويف هناية املطاف زيادة يف تدفق املعلومات الواردة من 
للمقاتلني  مكافحتنا  إطار  ويف   - هذا  وبفضل  املنشأ.  بلدان 
 6  300 حوايل  أمساء  أدرجت  فقد   - األجانب  اإلرهابيني 
شخص يف قائمة املمنوعني من الدخول إىل بلدنا، عالوة على 
ترحيل ما يقرب من 000 1 من األفراد األجانب. وأنشأنا 

أيضا أفرقة لتحليل املخاطر يف املطارات. 

وأود أن أشدد مرة أخرى على أنه ما يزال بإمكاننا وقف 
هذا التدفق للمقاتلني اإلرهابيني األجانب إذا ما أبدى أصدقاؤنا 
الروح   - جانبنا  من  التعاون  ينتظرون  الذين   - وشركاؤنا 
وهي  إليها:  التطرق  من  أخرىال بد  هامة  مسألة  ومثة  نفسها. 

عدم السماح باستغالل هذه التدابري من جانب الدوائر اليت حتض 
على كره اإلسالم أو إحلاق الضرر بقيمنا املتحضرة املشتركة. 

تعاين تركيا منذ سنوات من ويالت اإلرهاب الذي أودى 
حبياة اآلالف من أطفاهلا. وعليه، فنحن من بني األكثر معرفة 
طليعة  بني  من  سنكون  ولذا  اإلرهاب.  يسببها  اليت  باآلالم 
الدول اليت تسعى إىل كفالة عدم التغرير بالشباب يف مجيع أحناء 
أطلقت  الفهم،  اإلرهابيني. واستنادا إىل ذلك  يد  العامل على 
العاملي  املنتدى   - املتحدة  الواليات  مع  باالشتراك   - تركيا 

ملكافحة اإلرهاب يف عام 2011. 

وما تزال تركيا تواصل اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة على 
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ملواجهة هذا التهديد، وهي 

ملتزمة باختاذ املزيد من التدابري يف هذا الصدد. 

إن داعش ليس سوى منظمة إرهابية ملطخة أيديها بالدماء. 
وقد اختذت حكومة بلدنا مجيع اإلجراءات القانونية يف هذا الصدد 
منذ البداية. وستتخذ مجيع التدابري اليت تقتضيها مصاحلنا الوطنية 
الواجب  االعتبار  إيالء  مع   - لإلرهاب  مكافحتنا  إطار  يف   -
لصون االستقرار اإلقليمي وتلبية االحتياجات اإلنسانية. وهناك 
ضغوط هائلة على حدود تركيا. فمنذ بداية الزناع يف سوريا، 
الطوائف  بلدنا 000 130 الجئ سوري من مجيع  استضاف 
واملجموعات العرقية. ويف األسبوع املاضي وحده، وفرنا ملجأ 
يف بلدنا ملا يزيد على 000 140 الجئ كردي سوري فروا أمام 
ممارسات داعش. ويف الوقت نفسه يستضيف بلدنا بصورة مؤقتة 

000 70 من اإليزيديني الفارين من العراق. 

توقعنا  عن  فضال  نقدمها،  اليت  التضحيات  من  وبالرغم 
التضامن يف هذا الصدد، فإننا مل نتلق بعد أي من الدعم الذي 
النتقادات  هدفا  أصبحنا  بل  الدويل،  املجتمع  من  إليه  نتطلع 
جائرة يف هذا السياق أيضا، وهذا أمر حمزن جدا بالنسبة لنا. 
أن  ويقينا  األمر.  هذا  يف  تركيا  عزم  يف  للتشكيك  ال سبيل 
بفترة اختبار تارخيي ملصداقيته. وال يزال  الدويل مير  املجتمع 
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معرفة جذور  إىل  عميقا  سعينا  ما  إذا  النتائج  حتقيق  بإمكاننا 
الزناع، فضال عن كفالة التضامن والتعاون املطلوبني. 

وجيب أن يتمثل هدفنا يف إجياد جو من السالم والدميقراطية 
واالستقرار، من شأنه أن ميّكن املاليني من إخوتنا السوريني من 
العراقيون بأهنم  العودة اآلمنة إىل ديارهم، وأن يشعر اإلخوة 
الذي ال حنيد  يظل ذلك هدفنا  أن  وينبغي  العراق.  جزء من 

عنه. وستواصل تركيا بذل جهودها يف ذلك الصدد. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطى الكلمة اآلن لصاحب 
السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين، أمري دولة قطر. 

الرئيس  لفخامة  أتوجه  أن  أود  )قطر(:  ثاين  آل  الشيخ 
أوباما بالشكر على عقد هذه اجللسة اهلامة اليت نأمل أن تعزز 
اجلهد  تعزيز  عن  فضال  الدوليني،  والتنسيق  التعاون  بثقلها 
اجلماعي للتصدي لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب بشكل 
خاص، وسائر مظاهر اإلرهاب الدويل. ولذلك، حرصنا على 

املشاركة فيها. 

مثة اتفاق يسود املجتمع الدويل على تشخيص اإلرهاب 
بوصفه خطرا دامها، وضرورة التصدي هلذه الظاهرة على سبيل 
األولوية. وقد نالت شعوب منطقتنا نصيبا مؤسفا من املعاناة 
من اإلرهاب، مبا هو استهداف للمدنيني األبرياء واملؤسسات 

املدنية وبث للرعب ألهداف سياسية. 

 )A/69/PV.6 وسبق أن قلت اليوم يف اجلمعية العامة )انظر
أهنال توجد حضارة يف العصر احلديث إال وعانت من اإلرهاب 
هذا  ربط  املميت  اخلطأ  الديين. ومن  أو  اليميين  أو  اليساري 

النوع من العنف السياسي بثقافة أو دين أو قومية بعينها. 

وال شك أن عبور اإلرهاب للحدود، واستخدام وسائل 
االتصال والتكنولوجيا احلديثة يسهمان يف انتقال هذه اآلفة، 
عديدة  دول  تكاتف  بدون  مستحيال  هلا  التصدي  جيعل  ما 

وتعاوهنا يف مواجهته. 

وإننا يف دولة قطر، نعترب أنفسنا جزءا من التعاضد الدويل 
يف مواجهة اإلرهاب.وحنن ملتزمون بالتصدي له على املستوى 
الوطين، وكذلك على املستوى الدويل من خالل التفاعل مع 

اجلهود الدولية ملكافحته. 

ال مناص من االستجابة األمنية، وحىت العسكرية العاجلة 
للخطر الداهم الذي متثله اجلماعات اإلرهابية اليت جتند وتنقل 
املقاتلني اإلرهابيني عرب احلدود الدولية. ولكن االستنفار اآلين 
والعاجل واملُلحال جيوز أن جيعلنا هنمل ظروف نشأته وأسبابه 

ودوافعه. 

يفترض أن يكون اإلرهاب ظاهرة استثنائية. ولكن انتشار 
السيطرة على أراض وسكان يف  حركات إرهابية إىل درجة 
بلد من البلدان ليس ممكنا إال بغياب الدولة وفشلها، والفراغ 
أداة  جمرد  إىل  الدولة  تتحول  حني  أو  عنه،  الناجم  األمين 
املدنية  للقوى  واحلوار  للكالم  متنفس  أي  وقتلال تترك  قمع 
السياسية، وال تفسح جماالال لإلصالح السلمي التدرجيي، وال 
للثورة املدنية. فثمة أنظمة أصبحت عبارة عن إرهاب شامل 

منظم يشن حروب إبادة ضد شعبها. 

القضاء على اإلرهاب أن  الرامية إىل  وإن كان للجهود 
تؤيت مثارها، فال بد من عودة الدولة إىل دورها بوصفها إطارها 
جامعا يضمن األمن واالستقرار دون أن يصبح جمرد أداة قمع. 

ال بد من حماربة اإلرهاب، وال ميكن انتظار قتل املزيد من 
البشر. ولكنال ميكن االنتصار عليه دون أن تكّرس املجتمعات 
املتضررة ذاهتا جهودها ملكافحته. ومن أجل ذلك،ال جيوز أن 
يف  كما  الدموي  واالستبداد  اإلرهاب  بني  املجتمعات  ختّير 
سوريا، أو بني اإلرهاب واإلقصاء الطائفي الثأري كما كان 

احلال يف العراق. 

ويف سياق مكافحة اإلرهاب،ال بد من التذكري مبا يلي:
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أوال، لقد تعلمنا من اخلربات السابقة أن العمل العسكري 
وحده ليس سبيال حلل مجيع املشاكل. وال بد أن يأيت يف سياق 
حلول سياسية تفتح أفقا ملستقبل أفضل. فالعنف يوّلد العنف 

إذا مل يكن جزاء من حل سياسي شامل. 

ثانيا، حتظى السياسة بعمق شعيب إذا حظيت باملصداقية، 
وإذا مل تكل مبكيالني. وجيب أن يكون املوقف من استهداف 
املدنيني بالقتل هو نفسه إذا قامت به دولة استبداد، أو دولة 
أن  انطباع  يسود  أن  جيوز  وال  إرهايب.  تنظيم  أو  احتالل، 
مئات  قتل  سياسة  مواجهة  عن  العجز  يظهر  الدويل  املجتمع 
اآلالف من املدنيني، مث يستنفر بسرعة يف سياق آخر. أعرف 
هو  هذا  أن  أخشى  ولكين  وتربير،  تفسري  دائما  يوجد  أنه 

االنطباع الذي يتولد عند الشعوب. 

باختاذ أي  تفويضا مطلقا  ليس  التصدي لإلرهاب  ثالثا، 
إجراء دون االلتزام بالقانون الدويل وحقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية. فال جيوز أن يعاقب املدنيون األبرياء مرة بواسطة 

اإلرهاب وأخرى عند مكافحة اإلرهاب. 

املبنية  اجلهود  لسائر  دعمنا  على  التأكيد  نعيد  وختاما، 
على اإلمجاع الدويل لوضع حد لظاهرة اإلرهابيني واإلرهاب 

جبميع مظاهره وأشكاله وبغض النظر عن مربراته. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: لألسف، ُطلب إيّل املشاركة 
اجللسة  رئاسة  لذلك سيتوىل  املتحدة،  لألمم  آخر  منتدى  يف 

وزير خارجييت القدير، جون كريي. 

أود أن أقول ألصدقائي زعماء بلغاريا وكينيا ومولدوفا، 
وكذلك صديقي العزيز ستيفن هاربر ممثل كندا، وغريهم من 
رؤساء الدول، أننا نرحب ترحيبا حارا بالتزامهم ومشاركتهم 
يف هذه اجللسة. كما أشكر جملس األمن بأكمله على اجلدية 
اليت عاجلنا هبا هذه املشكلة. أود أن أذكر أن من النادر جدا 
أن نرى األمم املتحدة حتقق توافقا يف اآلراء من النوع الذي 

نشهده متجسدا يف قرار اليوم 2178 )2014(. وإذا نظرنا 
إىل مجيع البيانات اليت أديل هبا اليوم، يربز العديد من املواضيع. 

الدولة  متثلها  اليت  واإلرهاب  العنف  موجة  إن  أوال، 
اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( هو أمر حيب علينا مجيعا، 
حنن يف العامل املتحضر، أن نرفضه،. ثانيا، باإلضافة إىل التصدي 
لتحديات اإلرهاب هذه عسكريا، جيب علينا أن نغّير األفكار 
وامليول وهو أمر يتطلب جمموعة واسعة من االستراتيجيات. إن 
قرار اليوم يلزم كل واحد منا بإجياد األدوات الالزمة للتصدي 
من  الذين  الشباب  جتنيد  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الذي  للتطرف 

الواضح أننا نريدهم أن يسلكوا طريقا أفضل يف احلياة. 

أود أن أؤكد جمددا أن الواليات املتحدة لن تكون ملتزمة 
مبجرد النهج العسكري. حنن أيضا ملتزمون التزاما قويا بالعمل 
مع كل بلد من البلدان املستعدة للتعاون يف التأكد من إجهاض 
آفة اإلرهاب واستخدام املقاتلني األجانب لتحقيق طموحات 
احلاضرين  مجيع  مع  التواصل  كفالة  على  سنعمل  منحرفة. 
هنا، بصورة فردية، ملعرفة الكيفية اليت ميكننا هبا أن نساعدهم 

ونتعاون معهم. 

القرارات  اجللسة.  بداية هذه  قلته يف  ما  أكرر  ومع ذلك، 
ليست  احلسنة  والنوايا  البالغية  واخلطب  كافية.  ليست  وحدها 
كافية. سنجعل أقوالنا أفعاال. ولكن نظرا للجدية اليت قدمنا هبا 
النجاح  حتقيق  ميكننا  أنه  يف  واثق  فإنا  اليوم،  هنا  بياناتنا  مجيعا 
من  النوع  هذا  موارد  استزناف  باستطاعتنا  وأن  األمر.  واقع  يف 
الزنعة األصولية املتطرفة الذي ما فتئنا نشهده؛ وأنه، نتيجة لذلك، 
ومبساعدة من احللول السياسية للزناعات يف الشرق األوسط ومشال 
أفريقيا، بوسعنا أن نتوصل إىل حالة حيث ميكن جلميع شبابنا، 
بالقنابل،  االنتحارية  واهلجمات  العنف  إىل  اللجوء  عن  عوضا 
والتماس  اجليد،  التعليم  على  احلصول  جتاه  مطمأنني  يكونوا  أن 
الفرص، وإنساء العائالت والعيش يف سالم. أود أن أشكر اجلميع 

هنا على إسهاماهتم املتميزة يف هذا اجلهد التارخيي اهلام. 
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توىل السيد كريي الرئاسة. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أعرب عن تقديري 
لرؤساء الدول واحلكومات والوزراء الذين انتظروا ببالغ الصرب 
بغية املشاركة يف هذه اجللسة. وينبغي أن نؤكد على األمهية 
البالغة ألن تصبح مجيع هذه البيانات جزءا من املحضر. لقد 
املتكلمني  إىل مجيع  ونتطلع  جتميعه،  ينبغي  هاما  كان حمضرا 
بصورة  هنا  حاضرا  أكون  وسوف  ببياناهتم.  سيدلون  الذين 
للفريق  اجتماع  إىل  الذهاب  علّي  يتعني  وبعدئذ  جزئية، 
السفرية  تتوىل  حني  يف  سوريا،  أصدقاء  ملجموعة  األساسي 
سامانتا باور، الرئاسة. لكن، وكما قلت، فإننا حريصون جدا 
بالغ  حمضر  فهذا  شفويا.  البيانات  مجيع  على  احلصول  على 
األمهية ملدى اجلدية اليت يضطلع هبا كل بلد هبذه املسؤوليات. 

بلفنيلييف،  روزين  السيد  لفخامة  اآلن  الكلمة  أعطي 
رئيس مجهورية بلغاريا.

منكم،  أرجو  باإلنكليزية(:  )تكلم  ألفنيلييف  الرئيس 
اخلاص  شكرنا  وآيات  احلارة  حتياتنا  إبالغ  كريي،  الوزير 
احلدث  هذا  تنظيم  يف  الرائعة  قيادته  على  أوباما  للرئيس 
التارخيي وتنفيذه وترؤسه اليوم. ونود أيضا أن نتقدم بتعازينا 
أيدي  فرنسا يف مقتل مواطن هلم على  إىل أصدقائنا وشعب 

إرهابيني متوحشني. 

إن القرار 2178 )2014(، الذي شاركت بلغاريا يف 
للتو، ميثل املوقف احلاسم  اهليئة املحترمة  تقدميه واختذته هذه 
األجانب.  اإلرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  من  الدويل  للمجتمع 
وينشئ القرار كذلك إطار األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، 
على  القانونية  التدابري  تعزيز  إىل  احلاجة  على  الضوء  ويسّلط 

الصعيدين الوطين والدويل.

إن املقاتلني اإلرهابيني األجانب يشكلون هتديدا خطريا 
على  أيضا  بل  فحسب،  ومناطقهم  بلداهنم  على  ليس  جدا 

بعمل  القيام  املطلوب  لذلك،  والعاملي.  اإلقليمي  الصعيدين 
أّما  باملناعة،  يتحلى  بلدي،  مبا يف ذلك  بلد،  فما من  حازم. 
الصعيد  على  بالعمليات  اخلاصة  املعلومات  وتبادل  التعاون 
الدويل، فهما ضروريان للغاية، حسبما ينص عليه القرار الذي 
تقع يف كل مكان. واهلجوم  اإلرهابية  فاهلجمات  للتو.  اختذ 
متوز/يوليه  خالل  سارافوفو  مطار  يف  وقع  الذي  اإلرهايب 
2012 مثال آخر على انتشار جتنيد املقاتلني األجانب ملمارسة 
اإلرهاب، وعلى ارتكاب أعمال القتل والعنف الوحشي. لقد 

شهدنا الوجه القبيح لإلرهاب يف بلدي.

وظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانبال ميكن أن تعزى إىل 
أي دين أو عرق أو منطقة. ويف هذا الصدد، اختذت األوساط 
الدينية البلغارية موقفا حازما ومتحدا يتجلى يف إصدار إعالن 
يدين بأشد العبارات املمكنة أنشطة الدولة اإلسالمية يف العراق 
والشام )داعش(. وقد اعتمد املفيت العام البلغاري هذا اإلعالن 
وأيده املجلس الوطين للطوائف الدينية يف بلغاريا. وأنا فخور 
جدا بأنين رئيس بلد تعيش فيه طوائف دينية خمتلفة بسالم معا، 

وتتصرف فيه على الفور وبشكل حاسم معا.

ومكافحة األصولية والتطرف تتطلب تدابري وقائية عاجلة 
اإلنسان  حقوق  واحترام  املؤسسات  لبناء  الدعم  تقدمي  مثل 
مع  والتعاون  االجتماعي  الصعيد  على  والتالحم  واإلدماج 
يكون  اليوم،  املتخذ  وبالقرار  والعامليني.  اإلقليميني  الشركاء 
هذه  ملواجهة  الدولية  االستراتيجية  وّفر  قد  الدويل  املجتمع 
مجيع  على  جيب  لذلك،  ونتيجة  البعيد.  املدى  يف  الظاهرة 
الدول أن تكفل اآلن إنشاء البنيان القانوين واملؤسسي املناسب 
والعاملي،  الوطين  الصعيدين  كال  على  اإلرهاب،  ملكافحة 
وجيب التأكيد على تعزيزه وحتسينه بانتظام. وستسري احلكومة 
االستعجال  وجه  على  وتقترح  اخلطى،  هذه  على  البلغارية 

تدابري تشريعية وطنية حتقيقا هلذا الغرض.
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الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لفخامة 
السيد أوهورو كينياتا، رئيس مجهورية كينيا.

كينيا  أحيت  لقد  باإلنكليزية(:  )تكلم  كينياتا  الرئيس 
الشنيع على جمّمع  االعتداء  املاضي ذكرى  األسبوع  هناية  يف 
وستغيت التجاري، الذي أسفر عن سقوط 67 قتيال من 13 
جنسية. وكان نصف اإلرهابيني الذي نفذوا ذلك اهلجوم من 
األجانب الذين أتوا للقتال إىل جانب حركة الشباب. واملفجع 
أن أطفاال يف كينيا واملنطقة ينضمون أيضا إىل جتّمع املقاتلني 

األجانب.

والشام  العراق  يف  اإلسالمية  للدولة  املقلق  الصعود  إن 
)داعش( تعززه أيضا ظاهرة املقاتلني األجانب. فهو تنبيه لنا 
جتاه سرعة تطور املنظمات اإلرهابية. وال شك يف أن مثة خطرا 
أكرب يكمن يف املقاتلني العائدين إىل أوطاهنم، أو الذين يبحثون 
عن أماكن جديدة لتنفيذ هجماهتم اإلرهابية. هذا هو اخلطر 
الذي نواجهه من قبل املقاتلني والنشطاء األجانب، الذين قتلوا 

املئات من مواطنينا يف املاضي.

وحنن على اقتناع بأننا جيب أن نتخذ إجراءات قوية وقابلة 
للتنفيذ، بغية التصدي للمجموعات اإلرهابية وظاهرة املقاتلني 
اجلماعات  بأن  خربتنا  نتيجة  هذا  اقتناعنا  ويأيت  األجانب. 
اإلرهابية تتطور باستمرار إىل أشكال جديدة حسب الفرص 
اليت تتاح هلا. فعلى سبيل املثال، قيام تعاون أوثق بني حركة 
القائمة مع  الصالت  تعزيز  القاعدة أدى إىل  الشباب وتنظيم 
فروع أخرى لتنظيم القاعدة، مما مسح بزيادة حركة املقاتلني 
االستراتيجية  قدراهتا  أيضا  جيدد  وهو  واألسلحة.  األجانب 

وقدراهتا يف جمال االتصاالت.

باملرصاد.  له  نقف  وحنن  االزدياد،  يف  آخذ  اخلطر  إن 
إننا قريبون جغرافيا من معسكرات حركة الشباب الصومايل. 
ومركزنا كدولة دميقراطية ينسبها اإلرهابيون إىل الغرب جيعلنا 

وازدهارنا  التجذر  اآلخذة يف  فدميقراطيتنا  كذلك هدفا هلم. 
املتزايد مها لعنة لإلرهابيني.

حركة  متنح  الصومال  يف  اهلشة  األمنية  البيئة  تزال  وال 
إقليمية  بلدان  مع  وبالتعاون  فيه.  للعمل  آمنا  مالذا  الشباب 
أخرى يف املنطقة ضمن إطار بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 
شن  كينيا  تواصل  الصومايل،  الوطين  اجليش  مع  وكذلك 
على  نؤكد  أن  ونود  الشباب.  اليت تضعف حركة  احلمالت 
اجلارية يف  األفريقي  االحتاد  لعمليات  الكايف  الدعم  تقدمي  أن 
الصومال وجهود حتقيق االستقرار هو جزءال يتجزأ من منعة 
الصومال، وحرمان املقاتلني من احلّيز الذي يعملون فيه. ويف 
ضوء هذا األمر امللح، حنث بقوة على توفري الدعم املوسع لبعثة 
االحتاد األفريقي يف الصومال،ال سيما تيسري إمكانية احلصول 

على عناصر مضاعفة للقوة يف شكل دعم جوي وحبري.

وحىت مع خوضنا املعركة ضد اإلرهابيني املوجودين، حنن 
فهم  الشباب.  تطرف  على  تركيزنا  نطاق  توسيع  إىل  حباجة 
السبيل املباشر لإلرهاب العاملي. وجيب أن نسترعي االنتباه إىل 
العوامل املساعدة هلذه العملية، خاصة العوامل اليت توفر التمويل 
على املستوى الشعيب، حيث حيدث التطرف. وجيب بذل تلك 
الدول.  مجيع  تشمل  نطاقا  أوسع  استراتيجية  ضمن  اجلهود 
األمين  التعاون  تعميق  على  أيضا  أفريقيا  شرق  بلدان  وتعمل 
بطرق ملموسة، إىل جانب برناجمنا للتكامل االقتصادي. وحنن 
العاملية  نتحمل مسؤولياتنا يف احلرب  أفريقيا  يف كينيا وشرق 
ضد اإلرهابيني، ونقف على أهبة االستعداد للمشاركة مع أي 
كان ومع مجيع األطراف الراغبة يف القضاء على ذلك اخلطر.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لفخامة 
السيد جورج إيفانوف، رئيس مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

سابقا.

الترمجة  الوفد  وقّدم  باملقدونية؛  )تكلم  إيفانوف  الرئيس 
الشفوية(: إن بلدان جنوب شرق أوروبا تواجه هتديدا خطريا. 
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فمنطقة البلقان هي اجلزء األول من أوروبا على اخلارطة الدموية 
ملا يسمى باخلالفة اإلسالمية. وال بد يل من القول مع الشعور 
بالقلق إن منطقة البلقان أصبحت بالفعل قاعدة للتطرف ولتجنيد 
جتميع  ويتم  العاملي.  اجلهاد  سبيل  يف  اجلدد  األجانب  املقاتلني 
الدولة اإلسالمية يف  البلقان لصاحل  املقاتلني األجانب من دول 
العراق والشام )داعش( وجبهة النصرة يف فصائل إثنية وطنية بغية 
تصدير األيديولوجية اجلهادية إىل بلداهنم األصلية، وهبذا خيدمون 
أن  أحداال يستطيع  إن  أوسع.  نطاق  على  اجلهادية  األهداف 
خيرب على وجه اليقني عن العدد الدقيق للمقاتلني األجانب من 
منطقة البلقان الذين يشاركون يف العمليات العسكرية يف العراق 
وسوريا. فأعدادهم تتزايد باستمرار، ومل يعد بوسعنا تقديرها. 
ومن بينهم جهاديون جاهزون للقيام بعمليات عسكرية دفاعية 

وهجومية يف سبيل اجلهاد. 

هيكل  إجياد  إىل  األجانب  املقاتلني  مع  تفاعلهم  ويؤدي 
متعدد اجلنسيات يشكل خماطر وأخطار. لديهم شبكة خارجية 
التخطيط لشن  القدرة على  الغرب. ولديهم  املؤيدين يف  من 
وقضى  وتنفيذها.  ودعمها  ومصاحله  الغرب  ضد  هجمات 
بعضهم هناك مدة تصل إىل ثالث سنوات؛ وينضم آخرون 
أن  يرجح  لكن  هناك،  ليمكث  البعض  يذهب  اآلن.  إليهم 
يعود البعض اآلخر إىل البلقان. وحينما يعودون، سيحضرون 
معهم كراهيتهم للتنوع وأيديولوجيتهم املدمرة، اليت ستصيب 

جمتمعاتنا ودولنا الضعيفة.

ال تعد منطقة البلقان، يف الوقت احلاضر، قاعدة عمليات 
أننا جيب أن ندرك أن هذا  بيد  الدولية.  للشبكات اإلرهابية 
للتصدي  نتأهب  أن  جيب  دائم  هتديد  بل  مؤقتا  هتديدا  ليس 
له. جيب علينا أال نستبعد السيناريوهات املريضة والتهديدات 
يف  باخلالفة  يسمى  ما  إلنشاء  األجانب  املقاتلني  من  اللفظية 
البلقان، وأال نعتربها دربا من دروب املستحيل. حنن نتعرض 
لتهديد مستمرال منطقتنا وال بلداننا مستعدة ملواجهته. هذا هو 

أنا  نواجهه، ولكن هل هناك عالج؟  الذي  املرض  تشخيص 
واثق من أن العالج يتكون من ثالث خطوات أساسية.

أوال، إن العقبة القانونية املفروضة على عضوية مجهورية 
األطلسي  منظمة حلف مشال  املستحقة عن حق يف  مقدونيا 
تشكل أيضا عقبة خطرية أمام السالم واألمن واالستقرار يف 
منطقة البلقان. يف البداية، سدت الطرق أمامنا يف األمم املتحدة 
إىل  انضمامنا  أمام  الطرق  أغلقت  واآلن  بلدنا.  اسم  بسبب 
منظمة حلف مشال األطلسي واالحتاد األوروبيال بسبب امسنا 
فحسب بل وهوية ولغة مواطنينا. والعقبة نتيجة انتهاكالقرارين 
817 )1993( و 845 )1993(؛ وانتهاك االتفاق املؤقت 
وانتهاك  املتحدة؛  األمم  لدى  إيداعه  مت  الذي   1995 لعام 
احلكم الصادر يف 5 كانون األول/ديسمرب 2011 عن حمكمة 
العدل الدولية، أحد األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة. ولتلك 
األسباب مل نتمكن من إجياد حل مقبول للطرفني يف السنوات 
الــ 21 املاضية. ولتلك األسباب أيضا سادت أجواء من انعدام 
األمن واالستقرار يف منطقتنا. ميكن ملجلس األمن اإلسهام يف 
إرساء السالم واألمن واالستقرار يف منطقة البلقان وجيب أن 
يفعل ذلك. وأحث املجلس على أن يواصل املطالبة باالحترام 
يشارك  أن  أتوقع  ذلك.  منه  وأتوقع  لقراراته،  املشروط  غري 
يف  الدولية  العدل  حمكمة  حكم  احترام  كفالة  بغية  املجلس 

قضية مقدونيا.

ثانيا، جيب علينا تسريع وترية انضمام مجهورية مقدونيا 
وبلدان البلقان األخرى إىل االحتاد األورويب. إن االحتاد األورويب 
بتأجيل زيادة عدد أعضائه، حيدث فراغا يف ما كان تارخييا أفقر 
منطقة جغرافية سياسية. ونعلم مجيعا أن تلك الفراغات متأل يف 
هناية املطاف. جيب أال ينسى االحتاد األورويب أن البلقان جزء 
من أوروبا وأنه بتأجيل زيادة عدد األعضاء حيدث مشكلة على 
البلقان إىل  أراضيه. من الضروري انضمام مجيع بلدان غرب 

االحتاد األورويب يف أقرب وقت ممكن.
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ثالثا، نعتقد أنه من الضروري إنشاء مركز إقليمي ملكافحة 
اإلرهاب يف بلدان غرب البلقان للعمل على حتديد التهديدات 
اإلرهابية وتقييمها وكفالة التنسيق التنفيذي مع مركز واحد 
من شأنه رصد التهديدات واألهداف اإلرهابية على املستوى 
اإلقليمي. كما سيضطلع املركز بكفالة التعاون التنفيذي بشأن 
اإلرهابية، وشبكاهتم  االستخبارات عن اجلماعات  معلومات 
ومواقعهم وقدراهتم ونواياهم. ومن شأن ذلك أن يوفر اإلنذار 
املبكر والوقاية وتنسيق األنشطة فيما بني دوائر إنفاذ القانون 

ووكاالت االستخبارات.

مل يعد هناك أي عذر لعرقلة املبادرة بشأن االحتاد األورويب 
وكذلك  ضعيفة،  منطقتنا  إن  األطلسي.  األورويب  والتكامل 
أوروبا. من الضروري تعزيز املؤسسات يف مجيع بلدان غرب 
التطرف ودحره من  اجتثاث  برامج  البلقان من خالل متويل 
املضادة من خالل  التدابري  املبكرة ونشر  الوقاية  أجل ضمان 
االستجابة  على  القدرة  العمل.ال منتلك  وخطط  الربامج 
والتصدي هلذا التهديد وحدنا. قدرتنا املالية حمدودة. لذا حنن 
العنيف.  التطرف  القدرات ومواجهة  لبناء  حباجة إىل شركاء 
الذي  مواردها  أحد  من  اإلرهابية  اجلماعات  حرمان  ميكننا 
تعتربه أمثنها - املجندين اجلدد - من خالل تقليص التعاطف 
والدعم للتطرف. جيب أن نتحلى باملسؤولية. جيب علينا أن 
نساعد بعضنا البعض. إن استقرار كل دولة وأمنها حلقة وصل 

هامة يف املنطقة بأسرها.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: يسرين اآلن أن أعطي الكلمة 
لدولة السيد ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا.

ال يد طااأر )كندا( )تكلم بالفرنسية(: يسعدين ما أبداه 
جملس األمن من قيادة. كما نشكركم، السيد وزير اخلارجية 
كريي، وكذلك الرئيس أوباما، على عقد هذه اجللسة ودعوة 

البلدان األخرى أيضا.

اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي  اإلرهايب  التهديد  إن 
األجانب مصدر قلق بالغ. يثري الزناع يف سوريا والعراق على 
حنو متزايد قلق الشعوب يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك يف 

كندا.

)تكلم باإلنكليزية( 
سوريا  يف  األجانب  املقاتلني  من  كبري  عدد  وجود  إن 
اإلقليمية  األمنية  احلالة  تفاقم  إىل  فحسب  والعراقال يؤدي 
احتمال  خطر  على  لنا  بالنسبة  ينطوي  إنه  بالفعل،  اخلطرية 
عودة األفراد إىل أوطاهنم وقد اكتسبوا املعرفة واخلربة بشأن 
لتنفيذ  وحيتمل  وجتنيدهم  آخرين  لتحفيز  اإلرهابية  األنشطة 

هجمات.

عام  يف  قدمنا  الشأن.  هذا  يف  إجراءات  كندا  تتخذ 
2013، قانون مكافحة اإلرهاب، الذي أرسى جرائم جنائية 
جديدة تتعلق مبغادرة كندا أو حماولة مغادرهتا ألغراض إرهابية. 
إلغاء  اجلنسية  قانون  األخرية على  التعديالت  لنا  كما ستتيح 
املواطنة للمواطنني ذوي اجلنسية املزدوجة وعدم منح اجلنسية 
اإلرهاب.كما  جرائم  بارتكاب  املدانني  الدائمني  للمقيمني 
نستخدم األدوات املوجودة الختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة 
السفر،  إلغاء جواز  مبا يف ذلك  األجانب،  املقاتلني  هتديدات 
وإدراج الكيانات اإلرهابية يف القوائم مبوجب القانون اجلنائي 
ودعم مبادرات بناء القدرات يف اخلارج. وبينما منضي قدما، 
ندرس كيفية تعزيز كل تلك األدوات وغريها. بالطبع،ال ميكن 
منع اإلرهاب واجلرمية ألغراض إرهابية من خالل اإلجراءات 

األمنية وإنفاذ القانون وحدمها، كما أقر املجلس.

)تكلم بالفرنسية(
التطرف  ملكافحة  الوقاية  دعم جهود  من  بد كذلك  ال 

العنيف قبل أن يصبح بعض األفراد من املقاتلني األجانب.

)تكلم باإلنكليزية(
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األمن  وكاالت  تعمل  كندا،  يف  بأنه  أذكر  أن  وأود 
مع  حتديدا  جيد  بشكل  تعمل  جيد،  بشكل  واالستخبارات 
جمتمعاتنا اإلسالمية، يف حتديد تلك التهديدات. ومن األمهية 
املقدم لإلرهاب ونوقفه حيثما  التمويل  نتتبع  أن  أيضا  مبكان 

أمكن.

 2187 القرار  مقدمي  بني  من  كانت  أهنا  كندا  ويسر 
)2014( اليوم وأهنا تدعم اجلهود الرامية إىل حتسني االستجابة 
مع  العمل  سنواصل  األجانب. كما  املقاتلني  لظاهرة  الدولية 
حكومة الواليات املتحدة وحكومة العراق وأصدقائنا وحلفائنا 
والسياسية  اإلنسانية  املساعدات  من  جمموعة  بشأن  اآلخرين 

والعسكرية للذين يكافحون هذه الظاهرة يف املنطقة.

لدولة  الكلمة  أعطي  إذ  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد مارك روت، رئيس وزراء مملكة هولندا، أود أن أعرب 
عن اعتذاري لرؤساء الوزراء اآلخرين ولصديقي العزيز دولة 
السيد بنكريان، رئيس احلكومة املغربية ألنين دعيت الجتماع 
بشأن سوريا. وستتوىل السفرية باور الرئاسة باعتبارها عضوا 
من أعضاء حكومة الرئيس، ويشرفين أن أنقل إليها الرئاسة. 

وحنن ممتنون للغاية ملشاركتكم مجيعا وبياناتكم القوية.

بكل سرور، أعطي الكلمة اآلن لدولة السيد مارك روت، 
رئيس وزراء مملكة هولندا.

التهديد  إن  باإلنكليزية(:  )تكلم  )هولندا(  اوت  ال يد 
يشغلنا  األجانب  اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي  املباشر 
مجيعا. وأمننا الدويل والقومي على السواء يف خطر. وباعتبارنا 
بلد منشأ هلؤالء املقاتلني، رفعت هولندا مستوى اإلرهاب هبا 
إىل ثاين أعلى مستوى له منذ 18 شهرا. يتأثر أمننا القومي 
مباشرة هبذه املسألة. لكن األمر األكثر مدعاة للقلق من ذلك 

كله هو احلالة يف مناطق الزناع ذاهتا.

تولت السيدة باور الرئاسة.

فاملدنيون األبرياء هم ضحايا عنف بال رمحة. والتهديد 
على  يقع  واجب  وهذا  جدية.  استجابة  ويستدعي  خطري، 
كاهلنا، حنن املجتمع الدويل. وهو أيضا السبب الذي من أجله 
الدويل  للجهد  دعمها  زيادة  اليوم  اهلولندية  احلكومة  قررت 
لوقف تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( بتوفري 
الوسائل العسكرية. فإننا سنقدم طائرات ف -16 لتنضم إىل 
القتال ضد ذلك التنظيم، وعالوة على ذلك، سنوفر التدريب 
العسكري واملشورة. وباإلمجال، سننشر 380 رجاًل وامرأة. 

ملكافحة  العاملي  إطاراملنتدى  ويف  املاضية،  السنة  يف 
لصياغة  مشتركة  مبادرة  واملغرب  هولندا  أطلقت  اإلرهاب، 
ممارسات جيدة يف معاجلة مشكلة املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 
اإلرهاب  ملكافحة  العاملي  للمنتدى  الوزاري  االجتماع  ويف 
التوجيهية  املبادئ  من  شاملة  جمموعة  النتيجة:  منا  قدَّ أمس، 
وهذه  األجانب.  املقاتلني  خلطر  جانب  كل  على  زة  املركَّ
بل  اإلرهاب فحسب،  استجابات مكافحة  التوصياتال تغطي 
اجلهود الوقائية أيضا. وهولندا، بصفتها رئيسًا مشاركًا للفريق 
العامل التابع للمنتدى، واملعين باملقاتلني اإلرهابيني األجانب، 
العمل  على  منفتحون  وحنن  جيدة،  ممارسات  اعتماد  ستعزز 
بنشاط مع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وشركاء هذه 

املنظمة بشأن هذه املسألة اهلامة. 

املتحدة أساسي ملعاجلة مشكلة  األمم  نظام جزاءات  إنَّ 
حلرمان  هامة  أداة  واجلزاءات  األجانب.  اإلرهابيني  املقاتلني 
املنظمات اإلرهابية واملقاتلني من مصادر التمويل، ومن املمكن 
تشديدها. ولكن جيب تنفيذها ورصدها بصورة مالئمة، وإاّل 
لن تكون فعالة عمليا. وإنين أعتقد أنه ينبغي لنا على صعيد 
األمم املتحدة أن ندقق يف ما إذا كان من املمكن تعزيز الرصد 
أن يتصرف  للدول األعضاء. ومن احليوّي  التقنية  واملساعدة 
والقرار  املسألة.  بشأن هذه  الدويل بصورة مشتركة  املجتمع 
يف  هولندا  وشاركت  اليوم  اتُِّخذ  الذي   ،)2014(2178
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تقدميه، يبعث برسالة قوية مفادها أننا نقف متكاتفني ملجاهبة 
اخلطر الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لدولة 
السيد عبد اإلله بن كريان، رئيس حكومة اململكة املغربية. 

ال يد أن كريان )املغرب(: السيدة الرئيسة، إذا كانت 
العهد،  حديثة  ليست  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  ظاهرة 
فقد  أفريقيا،  ومشال  كأفغانستان  أخرى  مناطق  وشهدهتا 
السورية  أبعادًا خطرية، خصوصًا يف سياق األزمتني  أخذت 
وحمدود  حملي  كتهديد  بدأت  اليت  الظاهرة  وهذه  والعراقية. 
النطاق، أصبحت اليوم خطرًا بالنسبة لدول املصدر واإلقامة 
رفيع  االجتماع  هذا  فإنَّ  لذا،  والعودة.  والوجهة  والعبور 
املحلية  املبادرات  لكل  تتوجيًا  يأيت  األمن  ملجلس  املستوى 
مبواجهة  خاصة  عملية  إجراءات  إلقرار  والدولية،  واإلقليمية 
منظومة  إطار  األجانب، وذلك يف  اإلرهابيني  املقاتلني  هتديد 

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. 

د  موحَّ ردٍّ  لتشكيل  الدولية جهودها  األسرة  عبَّأت  لقد 
وانعكاساته  التهديد  هذا  لتبعات  التصدي  أجل  من  وحاسم 
وجتلَّى  التطورات.  هذه  خلطورة  منها  وعيًا  وذلك  اخلطرية، 
ذلك يف قرار جملس األمن املتَخذ يف آب/أغسطس، واجتماع 
جدة ومؤمتر باريس وقرارات جامعة الدول العربية. والتصدي 
هلذه الظاهرةال ميكن أن يقتصر على املقاربة األمنية فقط، ألنَّ 
األمر يتعلق مبسألة بالغة التعقيد، يستوجب تدبريها استراتيجية 
تدمج مراحل التطرف واالستقطاب والتجنيد والقتال والعودة، 
مبا يف ذلك إعادة اإلدماج. وتتطلب هذه االستراتيجية كذلك 
عن  فضال  مسؤولياهتا،  والعبور  واإلقامة  املصدر  دول  حتمُّل 
هذه  مثل  جعلت  اليت  األسباب  إىل  الرجوع  الالزم  من  أنه 
الظاهرة تنتشر هبذا الشكل يف منطقة مل تكن تعرفها إطالقا. 
نبذ  تستدعي  معيَّن،  بدين  ربطها  التيال ميكن  الظاهرة  وهذه 
كل أشكال التطرف والعنف، من خالل نشر مبادئ االعتدال 

والتسامح واالنفتاح، وهو ما فتئ يقوم به أمري املؤمنني، جاللة 
امللك حممد السادس، يف إطار برامج التعاون الديين مع العديد 

من الدول العربية واألفريقية الشقيقة. 

إنَّ املغرب يعبِّر عن استعداده لتبادل اخلربات والتجارب 
الوطنية  استراتيجيته  اليت طوَّرها يف إطار  واملمارسات اجليدة 
متعددة األبعاد ملحاربة اإلرهاب. وقد ملْسنا فعالية ونتائج هذا 
التعاون مع دول تربطها باملغرب عالقات شراكة وتعاون يف 
مجاعات  ِقَبل  من  املستهَدف  املغرب  ويواصل  املجال.  هذا 
ومواِئمة  عملية  إجراءات  اختاذ  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني 
ملواجهة هذا التهديد. ويستند يف ذلك إىل االستراتيجية الوطنية 
التجنيد  خاليا  تفكيك  وُيعتَبر  اإلرهاب.  ملحاربة  الشاملة 
نتيجة مباشرة  الزناعات املسلحة  املقاتلني إىل مناطق  وإيصال 
املغربية  احلكومة  أنَّ  كما  املغربية.  للسلطات  الدائمة  للتعبئة 
اعتمدت األسبوع الفائت مشروع قانون جديد لدعم وتقوية 
له أولئك املقاتلون يف إطار  اجلهود الوطنية للتهديد الذي يشكِّ
واملؤسسايت،  القانوين  اإلطار  تعزيز  إىل  ترمي  مشولية  مقاربة 
الدولية  اجلهود  بدعم  واملتواصل  املبكر  االلتزام  وتنشيط 
ملكافحة اإلرهاب، ومن ضمنها املظاهر اجلديدة هلذا التهديد. 
الثنائي  التعاون  ومل يدَّخر املغرب جهدًا للمشاركة يف تعزيز 
واإلقليمي وما بني اإلقليمي، على أساس يكمِّل ويدعم اجلهود 
الدولية احلالية للتصدي للتهديد الذي يشكله حاليًا املقاتلون 

اإلرهابيون األجانب. 

بالتهديد  واهلولندية  املغربية  اململكتني  من  واستشعارًا 
إىل  بادرتا  فقد  األجانب،  اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي 
اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى  إطار  يف  مبادرة  إطالق 
ومراكش  للخرباء يف الهاي  اجتماعات  ثالثة  انعقاد  نت  مكَّ
ومركز هداية يف اإلمارات العربية املتحدة، خُلصت باألمس 
إىل اعتماد املنتدى ملذكرة الهاي - مراكش حول املمارسات 
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بكل  الظاهرة  هذه  ملكافحة  فعالية  وأكثر  مشويل  لردٍّ  اجليدة 
أبعادها األمنية والقضائية املرتبطة بالفكر املتطرف والعنيف. 

اليوم  األمن  جملس  اختذه  الذي  القرار  إشارة  إنَّ 
املغرب يف  ِقَبل  من  املبذول  اجلهد  هذا  إىل   )2014(2178
إطار املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، تشجعنا على مواصلة 
العمل من أجل مساعدة الدول املعنية واملهتمة على االستعانة 
باخلربات واملمارسات اجليدة لوثيقة الهاي - مراكش، للوفاء 
اإلطار، سيستضيف  القرار. ويف هذا  بالتزاماهتا مبوجب هذا 
املغرب يف مراكش خالل شهر كانون األول/ديسمرب املقبل، 
االجتماع االفتتاحي ملجموعة العمل اليت متَّ إحداثها يف إطار 
نتمّنى  للخرباء،  متعددة  اجتماعات  ستعقبه  والذي  املنتدى، 
املعنية  املتحدة  األمم  أجهزة  مسامهة  لتأمني  كلها  حتضر  أن 
يف مكافحة اإلرهاب والتطرف والعنف، للعمل على تنشيط 

مقتضيات اختاذ هذا القرار. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لدولة 
السيدة إيرنا سولبريغ، رئيسة وزراء النرويج. 

إنَّ  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )النرويج(  سولبريغ  ال يدة 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  املسبوقة  غري  الوحشية 
والشام )داعش(، وطموحاته اإلقليمية تشكل هتديدًا للجميع 
حول هذه الطاولة. فعلينا أن نعمل معا للقضاء على اجلذور اليت 
تسمح ملثل هذه اجلماعات املتطرفة بالوجود. ومن األساسي 
حشد الفئات املحلية، واملجتمع املدين واحلكومات يف القتال 
ضد اإلرهاب. وإنين أرى أمامي ثالث مهمات: أواًل، جيب 
حماربة اإلرهاب يف العراق ويف املنطقة على نطاق أوسع؛ ثانيا، 
اإلرهاب؛  ضد  القتال  يف  أوثق  دويل  تعاون  إىل  حباجة  إننا 

وثالثا، جيب حماربة التطرف على أرضه يف بلداننا

وأشكر الرئيس أوباما على قيادته ومبادرته. 

وتبني احلوادث املأساوية اليت تتكشف يف الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا أخطار عدم إشراك الشعوب يف حكم بلداهنا. 
وحينما تترك الزناعات بدون كابح، قد تنتشر احلروب األهلية 
عرب احلدود. ويؤدي تدفق املقاتلني األجانب إىل تدهور حالة 
هشة بالفعل يف البلدان املعنية. وندين بشدة األعمال اإلرهابية 
اإلجرامية اليت يرتكبها مواطنو أوروبا ومواطنو البلدان األخرى. 

وسنتخذ تدابري قوية ملنعهم من السفر إىل مناطق الزناع.

ووضعت حكومة النرويج استراتيجية ملكافحة نزعة التطرف 
لدى املقاتلني األجانب العائدين إىل وطنهم وإعادة تأهيلهم وإعادة 
خطة  إطار  يف  بكاملها  احلكومة  تتخذه  هنج  ولدينا  إدماجهم. 
وطنية تشمل مستويات املجتمع كافة. وجيرم اإلرهاب واألعمال 
ذات الصلة بالفعل مبوجب قوانني النرويج. ويف متوز/يوليه، قدمنا 
املقاتلني  تدفق  وقف  إىل  الرامية  التدابري  بشأن  قانون  مشروع 
نوقف  أن  أيضا  وعلينا  بزناعات.  متر  اليت  املناطق  إىل  األجانب 
التدفقات املالية إىل تلك اجلماعات. ويلزم وضع التشريعات ذات 
الصلة. وال بد من تبادل املعلومات بصورة فعالة. كما أن علينا أن 
نعاجل املشاكل األساسية اليت تغذي التطرف واإلرهاب. ولنعمل 

بأناة لزيادة التفاهم والتسامح فيما بني املجموعات.

موقفا صارما ضد خطاب  نتخذ  أن  علينا مجيعا  وجيب 
الكراهية. وشعرت بتشجيع كبري إذ شهدت مؤخرا حشودا 
وكانوا  أوسلو.  شوارع  اخللفيات يف  من مجيع  للناس  كبرية 
يستجيبون للدعوة إىل التظاهر ضد التطرف. وصاغ رسالتهم 
املحددة أحد منظمي املظاهرة من الشباب املسلم بالقول: “إن 
إسالم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ليس اإلسالم 

الذي أعتنقه”.

وتشارك النرويج يف التعاون الدويل وجهود بناء القدرات 
ملنع الزنعة إىل التطرف والتطرف العنيف. ونؤيد استراتيجية 
العاملي  واملنتدى  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم 
حلقوق  اجلسيمة  لالنتهاكات  وميكن  اإلرهاب.  ملكافحة 
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اإلنسان أن تغذي اإلرهاب. واختاذ تدابري ملكافحة اإلرهاب 
يعزز  أمور  القانون  اإلنسان وتعزيزها وسيادة  ومحاية حقوق 

كل واحد منها اآلخر.

 ،)2014(  2178 القرار  تقدمي  يف  النرويج  وشاركت 
الذي اختذه املجلس اليوم. ويشكل التمثيل الواسع دليال على 
الوحدة واإلحلاح املعرب عنهما هنا. واليوم، حنن نوجه رسالة 
نضطلع  أن  مجيعا  علينا  أن  مفادها  القاعة  هذه  من  واضحة 

بدورنا.

لدولة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
مجهورية  وزراء  رئيسة  بيسيسار،   - بريساد  كامال  السيدة 

ترينيداد وتوباغو.

ال يدة أريساج - أي ي اا )ترينيداد وتوباغو( )تكلمت 
باإلنكليزية(: خالل فترة الساعتني و 45 دقيقة املاضية، ظللنا 
نعرب عن التزامنا مبكافحة اإلرهاب. ولكن اطلب من زمالئي 
تعازينا  عن  نعرب  فيما  الصمت  التزام  مع  للحظة  الوقوف 
بسبب  أسرهم  أو  ممتلكاهتم  أو  أرواحهم  فقدوا  من  جلميع 

هؤالء اإلرهابيني.

تقدمي  يف  باملشاركة  القرار  وتوباغو  ترينيداد  واختذت 
القرار 2178 )2014( على أساس التزامنا مبساعدة املجتمع 
أجزاء  خمتلف  يف  السكان  مجيع  إىل  اإلغاثة  تقدمي  يف  الدويل 
واغتصاب  أسرهم  وقتل  دمار جمتمعاهتم  الذين شهدوا  العامل 
أيدي اإلرهابيني. ونسلم  نسائهم وتيتم آالف األطفال على 
باهنال توجد أي دولة، سواء كانت صغرية أو كبرية، متقدمة 
النمو أو نامية، مبأمن من آفة اإلرهاب. وسيذكر الكثري من 
ترينيداد وتوباغو من  قبل أكثر من عقدين متكنت  انه  الناس 
النجاح يف مكافحة حماوالت مجاعة إرهابية اإلطاحة باحلكومة 

املنتخبة دميقراطيا يف ذلك الوقت.

يف  مسبوقة  غري  زيادة  العاملية  اآلفة  هذه  وشهدت 
للوحشية  األوقات األخرية. وأسفرت عن مستويات جديدة 
اليت صدمت ضمري أعضاء املجتمع الدويل. ويهدد اإلرهاب 
أساس سيادة القانون ويؤدي إىل تقويض حرمة احلق يف احلياة 
اإلعالن  يف  املجسدة  األخرى  األساسية  واحلريات  واحلقوق 
املختلفة  والدولية  الوطنية  والصكوك  اإلنسان  حلقوق  العاملي 

حلقوق اإلنسان.

إن ترينيداد وتوباغو، باعتبارها تؤمن إميانا جازما بقدرة 
الدولية، مثل  املتحدة على اإلسهام يف تسوية املشاكل  األمم 
اإلرهاب، فإهنا فحصت نص القرار. ونرى أن القرار، بالرغم 
دويل  تعاون  إلطالق  مفيدا  منربا  يوفر  العيوب،  بعض  من 
انه جرمية ضد  املتفق عامليا على  أكرب يف مكافحة اإلرهاب، 

اإلنسانية.

ويكتسى التعاون على الصعيد العاملي يف مكافحة اإلرهاب 
أمهية بالغة للدول الصغرية، مثل بلدي. ومع أن حكومة بلدي 
أنفقت موارد مالية هائلة وقامت بتدريب جمموعة من موظفي 
اجليش وإنفاذ القانون يف مسعى منها حلماية مواطنينا وتأمني 
حدودنا واملنشآت الصناعية من األعمال اإلرهابية، فإنين أدرك 
ضرورة تعزيز قدراتنا ملكافحة التطرف العنيف، الذي ميكن أن 
يؤدي إىل تقويض دميقراطيتنا وأسلوب حياتنا. ولذلك، متشيا 
مع األحكام ذات الصلة هلذا القرار التارخيي، ستسعى ترينيداد 
األعضاء،  الدول  مع  التعاون  آليات  من  لالستفادة  وتوباغو 
سواء بصورة ثنائية أو متعددة األطراف أو يف سياق ترتيبات 
يف  اإلرهاب  مواجهة  على  قدرتنا  حتسني  أجل  من  أخرى، 

املناطق املختلفة.

حيال  الشواغل  األرجنتني  رئيسة  فخامة  وذكرت 
دولة  فإننا  كبرية،  دولة  األرجنتني  كانت  ولئن  القدرات. 
صغرية، وقدال حيظى العديد منا بنفس القدرات املتاحة للدول 
 - أسلحة  بلدهاال ينتج  إن  األرجنتني  ممثلة  وقالت  الكبرية. 
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وحنن أيضاال ننتج أسلحة. ومن حسن الطالع، أن لدينا الطاقة. 
وحنن دولة صغرية للغاية سكاهنا 3,1 ماليني نسمة. ولذلك 

تقف قدراتنا حائال دون االمتثال لتلك االلتزامات.

تأييدا  القرار  نؤيد  إننا  بالقول  الشواغل  تلك  إىل  ونشري 
الذي  للحكم  اهتماما  نويل  اخلصوص  وجه  وعلى  كامال. 
حسب  متفاوتة،  بدرجات  متتثل  أن  للدول  ميكن  انه  مفاده 
قدراهتا. ولذلك، إذ نلتزم بتنفيذ القرار، فإننا نسعى لترتيبات 
شراكة يف إطار أسرة األمم املتحدة لبعض املسائل التالية: إجراء 
األعمال  بتمويل  املتصلة  اإلجراءات  أو  اجلنائية  التحقيقات 
اإلرهابية أو دعمها، ومجع األدلة ملحاكمة اإلرهابيني، وتبادل 
واختاذ  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  عبور  لرصد  املعلومات 
تدابري أخرى لتقدمي من يعتزمون ارتكاب أعمال إرهابية إىل 

العدالة، سواء كانوا مقاتلني أجانب أو حمليني.

ويف اخلتام، أود أن أشري إىل أن بلدي اختذ بالفعل العديد 
من اخلطوات التشريعية واإلدارية يف مكافحة اإلرهاب، ألننا 
كنا ضحايا لألعمال اإلرهابية يف عام 1990. ووضعنا قانونا 
ملكافحة اإلرهاب. ولدينا بالفعل عمليات مراقبة للحدود فيما 
ولدينا  البلد.  إىل  الداخلني  األشخاص  بصمات  برفع  يتعلق 
واالمتثال  املالية  االستخبارات  نظم وحدة  مع  تتعامل  مناطق 
كامل  تعاجل  اليت  املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل  لفرقة 
مسألة متويل اإلرهاب، فضال عن العديد من اآلليات اإلدارية 
يف  شركائنا  دعم  إىل  حباجة  وسنكون  األخرى.  والتشريعية 
للقرار  الكامل  االمتثال  نتمكن من  املتحدة لكي  األمم  أسرة 

وتنفيذه.

أن  املسألة،  هذه  بشأن  واحد  بصوت  بالعمل  ونأمل، 
الدائمون،  يبدي مجيع أعضاء جملس األمن،ال سيما األعضاء 
نفس روح الوحدة وان يسعوا إىل معاجلة املسائل املتعددة اليت 
تواجه املجتمع الدويل لكي يتحقق بشكل كامل وعد ميثاق 

األمم املتحدة فيما نقترب من حلول الذكرى السنوية السبعني 
إلنشاء هذه املؤسسة.

ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد هريمان فان رومبوي، رئيس املجلس األورويب.

)تكلم  األورويب(  )املجلس  اومبوي  فان  ال يد 
أوباما  للرئيس  الشكر  بتقدمي  بياين  أبدأ  أن  أود  باإلنكليزية(: 

وجلميع أعضاء جملس األمن على عقد هذه اجللسة. 

هتديدا  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وميثل 
مروعا لألمن ليس يف سوريا والعراق وحدمها. وخارج منطقة 
الشرق األوسط، يشكل تنظيم الدولة اإلسالمية أيضا هتديدا 

خطريا لنا مجيعا.

اختاذ  من خالل  مشترك،  بشكل  االستجابة  علينا  جيب 
واالقتصادية  العسكرية  القدرتني  لتدمري  مباشرة  إجراءات 
العراق والشام، عن طريق زيادة  الدولة اإلسالمية يف  لتنظيم 
األجانب  املقاتلني  انضمام  ووقف  املتضررة،  للبلدان  دعمنا 
نقوم  شيء  أي  ستصور  داعش  أن  فيه  ومماال شك  للتنظيم. 
به بأنه حرب على اإلسالم، ولكن هذه معركة مشتركة ضد 
لقادة  العلنية  التصرحيات  الوحشية واهلمجية. لذلك، تكتسي 

الدول اإلسالمية أمهية. 

األمم  يف  األعضاء  الدول  تقوم  اليوم،  هنا  جنتمع  وحنن 
هلجوم  مواقعها  وتتعرض  داعش.  لقتال  قواهتا  حبشد  املتحدة 
واضح،  بشكل  العربية  الدول  جامعة  تكلمت  لقد  دويل. 
جانب  إىل  األعمال،  هذه  يف  أعضائها  من  العديد  ويشارك 
الواليات املتحدة والبلدان األوروبية. وقد أيد املجلس األورويب 
وزراء،  ورئيس  رئيسا  املاضي، وهو مجعية تضم 28  الشهر 
قرار فرادى الدول األعضاء تقدمي عتاد عسكري إىل العراق. 
اتفقنا  فإننا  اآلن،  األمن  أيدها جملس  اليت  التدابري  مع  ومتشيا 
أيضا على استخدام ُنظم اجلزاءات احلالية بشكل أكثر فعالية. 
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لداعش،  السالح  وتدفق  املالية  التدفقات  منع  على  وسنعمل 
ووقف عائدات النفط غري املشروعة. 

صمود  تعزيز  إىل  جاهدين  نسعى  أن  أيضا  علينا  جيب 
العنف  ديناميات  إن  منها.  القريبة  واملنطقة  املتضررة  البلدان 
أفريقيا  مشال  يف  االجتاهات،  كل  يف  االستقرار  عدم  تنشر 
حلشد  حباجة  اجلديدة  العراقية  واحلكومة  الساحل.  ومنطقة 
إلجياد  املبذولة  اجلهود  استمرار  وجيب  العراقيني.  مجيع  دعم 
حل سياسي للصراع يف سوريا. إن حكومات االحتاد األورويب 
ضمان  فيما خيص  املنطقة  يف  البلدان  ملساعدة  استعداد  على 
القدرة على مكافحة  بناء  والطريان، إىل جانب  أمين احلدود 
السكان  إىل  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي  وسنواصل  اإلرهاب. 

املتضررين، ومساعدة البلدان على توفري املأوى لالجئني. 

ومع ذلك، جيب أن جتري احلملة أيضا يف بلداننا. فال ميكننا 
السماح ملواطين أوروبا أو أفريقيا أو آسيا باالنضمام إىل صفوف 
لألوطان  هتديدا خطريا  أيضا  األجانب  املقاتلون  وميثل  داعش. 
اليت أتوا منها. ويف بروكسل، مسقط رأسي، قتل ثالثة أشخاص 
أبرياء يف املتحف اليهودي، يف وقت سابق من هذا العام من قبل 

أحد املجاهدين العائدين. وجيري إحباط املؤامرات. 

التعصب  ملنع  املبذولة  جهودنا  جتديد  علينا  وجيب 
والتطرف يف مدننا. وجيب أن نتعاون بشكل أفضل يف جمال 
والقضاء،  والشرطة  باالستخبارات  املتعلقة  املعلومات  تبادل 
لتعقب اإلرهابيني. ويف هذا السياق، يسرع االحتاد األورويب 
يتعلق  الركاب. وهو  بأمساء  فيما خيص سجله اخلاص  العمل 
بكشف وتعطيل رحالت السفر املشبوهة. وسيتم التحقيق مع 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب وحماكمتهم وإدانتهم. 

يرحب االحتاد األورويب بقرار اليوم 2178 )21014( 
الذي يدعو الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل جعل السفر 

إىل اخلارج ألغراض إرهابية، جرمية جنائية. 

وتتطلب  عظيما.  مسعى  سيشكل  ذلك  بأن  نعلم  إننا 
يف  ووحدة  واخنراطا  تصميما،  لداعش  االستراتيجية  اهلزمية 
ودوله  األورويب  االحتاد  إن  من جانبنا مجيعا.  الطويل  األجل 

األعضاء على استعداد للقيام بدورهم. 

لدولة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد إليو دي روبو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا. 

ال يد جي اوأو )بلجيكا( )تكلم بالفرنسية(: يف البداية، 
أود أن أشكر الرئيس أوباما ومجيع أعضاء جملس األمن. 

نطاق  منذ وقت مبكر جدا  بلجيكا،  بلدي،  أدرك  لقد 
األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  تشكله  الذي  التهديد 
واحلاجة إىل استجابة مجاعية هلا. وهلذا السبب، بدأت حكوميت 
يف تعزيز التبادالت بني أكثر البلدان املعنية يف االحتاد األورويب 
يف  سيما  وال  أوروبا،  خارج  بلدان  مع  اتصاالت  وأجرت 

الشرق األوسط، بشأن هذه املسألة. 

ويف بلجيكا نفسها، اختذت تدابري وقائية حمددة، وكذلك 
تدابري ملالحقة املسؤولني عن هذا التهديد. وزاد من عزميتنا، 
إىل  أشار  كما  بروكسل،  يف  اليهودي  املتحف  على  اهلجوم 
ذلك السيد فان رومبوي للتو، الذي وقع يف 24 أيار/مايو، 

وقتل خالله بوقاحة أشخاص بدم بارد. 

علينا  وجيب  متوفرة.  التطرف  آفة  مكافحة  أدوات  إن 
االستفادة الكاملة من خدمات استخباراتنا الوطنية، ومكتب 
وهيئات  شينغن  وأدوات  واإلنتربول،  األورويب،  الشرطة 
وكيانات األمم املتحدة. وتشمل بعض األولويات معاقبة أعمال 
اإلرهاب، بدون تردد، وأولئك الذين يساعدون اإلرهاب بأي 
شكل من األشكال، وأولئك الذين ينشرون الكراهية، ومحاية 
سكاننا، وأولئك الذين استدرجوا أو ميكن استدراجهم هلذه 
أال  وضمان  عالجهم؛  ميكن  والذين  القاتلة،  اإليديولوجيات 
يتسبب أولئك الذينال يستطيعون أوال ميكن عالجهم يف وقوع 
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الدميقراطية، وسيادة  قيمنا  أية أضرار؛ وأخريا ترسيخ وتعزيز 
القانون والتسامح وعدم التمييز. 

واقترانا بالقضاء على أي عمل إرهايب، جيب علينا أيضا 
املتمثلة يف حاالت  للتطرف:  معاجلة بعض األسباب اجلذرية 
القهر والظلم والكيل مبكيالني وعدم املساواة بشكل متزايد. 
من  املستخلصة  الدروس  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  وجيب 
أن  وجيب  العامل.  حول  املناطق  خمتلف  يف  السابقة  تدخالتنا 
تدخالتنا  بعد  السكان  هبا  ساعدنا  اليت  الكيفية  عن  نتساءل 
التدخالت  شهدوا  الذين  السكان  أولئك  خاصة  العسكرية، 
الالزمة  التدابري  اختذنا  هل  للغاية.  عنيفة  كانت  اليت  السابقة 

لتعزيز ازدهارهم وتعليمهم وسالمهم املتوازن؟ 

ومكافحة اإلرهاب هي أيضا حرب من أجل القيم. وهي 
معركة هتم املجتمع الدويل بأسره. ولذلك، فإننا نرحب، وأرحب 
)القرار  املجلس  اليوم يف  اختذ  الذي  بالقرار  بلدي،  بالنيابة عن 

2178 )2014((، الذي نؤيده بالكامل، وشاركنا يف تقدميه.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد ايفيتسا داتشيتش، النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 

الشؤون اخلارجية يف مجهورية صربيا. 

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )صربيا(  جاتشيتش  ال يد 
أشارك املتكلمني السابقني شكركم سيديت الرئيسة، على عقد 
جلسة جملس األمن هذه ملناقشة التهديد الذي يشكله املقاتلون 
اإلرهابيون األجانب على السلم واألمن الدوليني، وهي قضية 
تكتسي أمهية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. باإلضافة إىل 
ذلك، أود أن أعرب عن تقديري اخلاص للرئيس أوباما على 
ترؤسه أعمال املجلس يف وقت سابق من اليوم، وتوفري الزخم 

واجلاذبية للرسالة اليت نود إيصاهلا. 

 2178 للقرار  املقدمة  الدول  إحدى  وهي  صربيا،  إن 
)2014(، ترحب باختاذ هذا القرار املتعلق باملقاتلني اإلرهابيني 

التصدي  بعيدة فيما خيص  األجانب، والذي سيقطع أشواطا 
لإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، بوصفه ميثل أخطر هتديد 
اليوم،  ومناقشتنا  قرارنا  أن  ونعتقد  الدوليني.  واألمن  للسلم 
سيعززان التعاون بني مجيع الدول األعضاء يف جمال مكافحة 

اإلرهاب والتطرف. 

العقد  خالل  اإلرهابية  التهديدات  كثافة  زادت  لقد 
املاضي، وجتد األنشطة املتطرفة من أي نوع كانت، ويف أي 
مكان، تربة خصبة يف األوضاع السياسية غري املستقرة، وعدم 

وجود فرص اجتماعية واقتصادية.

ومشكلة اإلرهاب معقدة وتتطلب تنسيق األنشطة وتوزيع 
الوطين  الصعيدين  على  بالتساوي،  جوانبه  جبميع  االهتمام 
متعددة  لإلرهاب  اجلذرية  واألسباب  السواء.  على  والدويل 
واإلقصاء  الديين،  التعصب  تشمل  وهي  النطاق.  وواسعة 
االجتماعي، وخاصة لألقليات العرقية والدينية؛ والوصول غري 

املتكافئ للتعليم وانعدام فرص العمل والفرص االقتصادية.

والتدابري  وطويلة،  صعبة  ستكون  اإلرهاب  ومكافحة 
العسكرية وحدها لن تكون كافية. ومثة حاجة إىل هنج متعدد 
األبعاد، ولذلك، نرحب باختاذ هذا القرار اليوم. إن حظر جتنيد 
الوطنية،  القوانني  مبوجب  املحتملني  األجانب  املقاتلني  ونقل 
املجتمعات  وإشراك  واألسلحة  املال  تدفقات  والسيطرة على 
التدابري  من  جانب  سوى  ليس  للتطرف  التصدي  يف  املحلية 

املتعددة األوجه اليت يوفرها القرار. 

وصربيا، أيضًا، واجهت مشكلة املقاتلني األجانب. ففي 
أواخر التسعينيات من القرن املاضي، انضم مقاتلون متطرفون 
إىل االنفصاليني يف املقاطعة الصربية اجلنوبية كوسوفو. واليوم، 
منطقة  يف  بالوعظ  متزايدة،  بأعداد  متشددون،  دعاة  يقوم 
راشكا يف جنوب غرب صربيا ويف كوسوفو يف املراكز الدينية 
اليت متول من اخلارج، كما يقومون بتجنيد الشباب للقتال يف 
ملواجهة  حثيثة  جهودًا  يبذل  وبلدي  مزعومة.  دينية  حروب 
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هتديد اإلرهاب. فغسل األموال ومتويل اإلرهاب حمظوران منذ 
عقوبة  ليتضمن  اجلنائي  القانون  تعديل  وجاري  طويلة،  فترة 

السجن املشدد للمقاتلني األجانب وجمنديهم ومموليهم.

ختامًا، أود أيضا أن أكرر استعداد بلدي لتعزيز التعاون 
مع مجيع البلدان املنطقة وخارجها وتنسيق أنشطتنا وفقا لذلك.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد سرتاج عزيز، وزير اخلارجية ومستشار رئيس الوزراء 
باكستان  مجهورية  يف  اخلارجية  والشؤون  القومي  لألمن 

اإلسالمية.

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )باكستان(  عزيز  ال يد 
أبدأ بتوجيه الشكر للرئيس الختاذه مبادرة جديرة بالثناء لعقد 
وترؤس هذه اجللسة اهلامة ملجلس األمن. فهذه اجللسة تركز 
االهتمام بشكل حاد على املقاتلني اإلرهابيني األجانب، ذلك 
القرار  بالكامل  نؤيد  الطارئ واخلطري لإلرهاب. وحنن  البعد 
2178 )2014(، الذي اختذ اليوم. وقررات املجلس تأيت يف 
خطر  يتصاعد  حيث  الدولية،  السياسية  اإلرادة  لتعبئة  حينها 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب بسرعة.

أشكاله  بكل  ندينه  وحنن  البشرية.  آفة  هو  اإلرهاب 
ومظاهره. ومعركة املجتمع الدويل ضد اإلرهاب تكتسي أمهية 
بالغة للحفاظ على السالم واألمن يف العامل. وليست هذه حربًا 
ختوضها دولة واحدة أو دولتني أو حىت منطقة واحدة أو منطقتني؛ 
بل إهنا متتد عرب العامل. وندرك مجيعًا أن احلرب أضحت أكثر 

تعقدًا وديناميكية. والعدو ينتشر يف كل مكان وقاتل.

مثنًا  باكستان  دفعت  املاضية،  العديدة  السنوات  وخالل 
باهظًا بالدم واملوارد يف احلرب ضد اإلرهاب. فقد سقط أكثر 
من 50000 شخص، مبا يف ذلك اآلالف من قوات األمن، 
ضحايا اإلرهاب. وعزمنا على حماربة اإلرهاب متني. وإذ أتكلم 
اآلن، فإننا بصدد تنفيذ عملية شرسة يف وزيرستان الشمالية 

متويلهم.  منابع  وجتفيف  اإلرهابيني  الجتثاث  القبلية  باملناطق 
ونعرف حبكم التجربة أنه بغية تنفيذ جداول أعماهلم املقيتة، 
تستخدم اجلماعات اإلرهابية استراتيجيات متطورة وتقنيات 
حديثة وترصد نقاط الضعف يف البنية التحتية. ومواجهة ذلك 
استجاباتنا سريعة  أن تكون  تتطلب  الرؤوس  املتعدد  الوحش 
أعمالنا  أن تكون  نفسه،ال بد  الوقت  وشاملة ومتناسبة. ويف 
يف  تعاوننا  يرسخ  وأن  الدويل  اإلنساين  القانون  مع  متوافقة 

املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة.

ليس  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  أن  ترى  وباكستان 
هلم أي مصلحة يف سالم واستقرار املنطقة اليت يعملون فيها. 
وتزدهر أنشطتهم يف بيئة االنفالت األمين ومقاومة كل جهد 
صوب السالم واملصاحلة. وكثريًا ما يصبحون نواة يلتف حوهلا 
التطرف الراديكايل العنيف ويزدهر. وال بد للمجتمع الدويل 
من مواجهة تلك التهديدات بطريقة شاملة وفعالة، مبا يف ذلك 
املقاتلني  اليت تغذيها. وترجع تنشئة  الزناعات  عن طريق حل 
اإلرهابيني األجانب ووجودهم إىل املناخ السائد وحالة األمن. 
وبينما نقاتلهم، ينبغي لنا أيضا التركيز على هنج وقائي لوقف 

منوهم.

ومن الواضح أهنال بد من توفر اإلرادة اجلماعية واجلهود 
اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي  التهديد  ملواجهة  التعاونية 
األجانب. ويتعني على مجيع الدول أن تتخذ إجراءات مضادة 
تعد  الوقت،  نفس  ويف  الوطنية.  املستويات  على  صارمة 
العابرة  التهديد  ذلك  لطبيعة  نظرًا  ضرورية  التعاونية  التدابري 
واخلربات  املعلومات  تبادل  فإن  السياق،  هذا  ويف  للحدود. 
بالتايل،  طلبها،  على  بناء  للدول  الصلة  ذات  القدرات  وبناء 

يكتسي أمهية كبرية. 

وباكستان، كعهدها دائمًا، مستعدة لإلسهام يف اجلهود 
اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي  التهديد  ملواجهة  الدولية 
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األجانب. ونتطلع أيضا إىل استعراض ومشاركة أوسع نطاقًا 
هبدف صقل هنجنا للتعامل مع ذلك التهديد عرب اإلقليمي.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد رمضان لعمامرة، وزير خارجية اجلزائر.

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )اجلزائر(  لعمامرة  ال يد 
سيديت  ولكم،  أوباما  للرئيس  العميق  تقديري  عن  أعرب 
ملجلس  قمة  اجتماع  لعقد  املبادرة  على  شخصيًا  الرئيسة، 
األمن، مع مناقشة مفتوحة بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب، 

وهي مسألة بالغة األمهية.

فقد  اجلزائر.  على  جديدة  ليست  الظاهرة  تلك  إن 
كابدناها وواجهناها بثبات يف تسعينيات القرن املاضي. وكان 
لنا السبق يف الدعوة إىل هنج دويل شامل للتصدي لإلرهاب. 
وكنا حمقني يف توقعنا لألضرار والعواقب الوخيمة اليت ميكن 
أن تسببها سياسات الرضا عن الذات لكل املجتمعات. وتلك 
من  نوع  هي  بل  دينًا.  أو  بلدًا  أو  الظاهرةال تعرف حدودًا 
األعمال اليت تلقى أسهمها رواجًا على مستوى العامل أسرع 
وأسهل تداواًل بني املجرمني، الذين حتسب أرباحهم املتنامية 
الذي  العاملي  والتهديد  األمن  وانعدام  الدماء  سفك  حبساب 

تشكله.

بالعودة  للتو  بلدي  يرحب  الكلمة يف وقت  نأخذ  وإننا 
القاسي  األسر  يف  ظلوا  الذين  دبلوماسيينا،  من  الثنني  اآلمنة 
قرابة ثالث سنوات بعد اختطافهم يف غاو، مايل، ولكن أيضا 
ننسامها  لن  آخرين،  اثنني  قتل  بعد  وحداد  حزن  وقت  يف 
أبدًا. فهذا الصباح، حتديدًا، تلقينا نبأ االغتيال اجلبان ملواطن 
تعازينا  عن  ونعرب  اجلزائر.  يف  غوردل،  إيريف  بيري  فرنسي، 
العميقة ومواساتنا ألسرة وأصدقاء الضحية، وكذلك للحكومة 
من  للتأكد  جهدًا  نألو  لن  أننا  مجيعا  هلم  ونؤكد  الفرنسية. 
تقدمي اجلناة إىل العدالة. ولن تنحين اجلزائر أمام اإلرهاب أبدًا 

وسـتأخذ العدالة جمراها. والتزامنا مبكافحة تلك اآلفة سينمو 
ويزداد قوة.

اليوم، وقد شاركنا يف  وال يسعنا إال أن نرحب جبلسة 
تقدمي القرار 2178 )2014(، الذي حيدد اجلوانب السياسية 
لإلرهاب.  املالئمة  الدولية  لالستجابة  والعملياتية  والقانونية 
ومع ذلك، ترى اجلزائر أنه سيكون من اخلطأ الفادح اعتبار 
أن املهمة قد أجنزت باختاذ ذلك القرار املهم اليوم وااللتزامات 
دائما  بوتفليقة  الرئيس  رأي  من  وكان  عنه.  املنبثقة  اجلديدة 
أن مكافحة اإلرهاب ودحره يعين االلتزام بنهج قوي طويل 

األجل يف تنفيذ استراتيجية فعالة متعددة األوجه.

وينبغي أال يغيب عن بالنا أن ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب قضية خطرية جيب معاجلتها بشكل خاص، غري أهنا 
تبقى جمرد جانب واحد لإلرهاب، أو إن جاز يل التعبري، فهي 
أحد خمالب اإلرهاب. والتصدي لإلرهاب يعين أن تؤخذ يف 
من  الضخمة،  الظاهرة  لتلك  األخرى  املخالب  كل  االعتبار 
خالل وضع استراتيجيات شاملة للتصدي هلا على املستويات 
بالتأكيد  يعين  وهذا  األطراف.  واملتعددة  واإلقليمية  املحلية 
النظر يف كل التدابري اليت ميكن اختاذها لكبح اإلرهاب - وقف 
اختطاف  املايل، مبا يف ذلك  الدعم  التجنيد، وتعطيل وسائل 
التطرف  ومواجهة  فدية،  على  احلصول  بغرض  األشخاص 
العنيف واحليلولة دون نشر التطرف - وجيب أال نغفل أبدًا 

عن ضرورة منع نشوب الزناعات وتسويتها.

األوسط  الشرق  يف  الصراع  سيبقى  الصدد،  هذا  يف 
املجتمع  يتصّد  مل  إذا  العامل  يف  باهلدوء  دائمًا  خماّل  بال شك 
الدويل عمومًا ملسألة االحتالل غري املشروع، والظلم العنيف 
الذي  املصري  تقرير  واحلق يف  احلرية  من  واحلرمان  واملستمر، 

يغذي باستمرار االستياء الشديد. 

ولنكن بالغي الوضوح. إن اجلزائر اجلزائر اإلرهاب جبميع 
أشكاله ومظاهره، وحنن نشارك بنشاط يف استراتيجية األمم 
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املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. وباإلضافة إىل ذلك، نشارك 
مشاركة ملتزمة يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب. وباملثل، 
فإننا نؤمن إميانًا قويًا بأن استجابتنا املتعددة األوجه جيب دائمًا 
اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  حتترم  أن 

الدويل وميثاق األمم املتحدة. 

إن من الواضح أن للقرار 2178 )2014( أمهية أكرب 
مما يبدو يف ظاهره ألنه اعُتمد باإلمجاع. وألنه يأيت يف وقت 
إىل  بنا  ويفضي  الصحيحة  الرسالة  يوجه  فإنه  الصعوبة،  بالغ 
مزيد من اجلهود العملية مبشاركة مجيع الدول األعضاء ومجيع 

املنظمات اإلقليمية. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد مانكور ندايي، وزير الشؤون اخلارجية يف السنغال. 

ال يد ندايي )السنغال( )تكلم بالفرنسية(: نود أواًل أن 
نرحب مببادرة الرئيس أوباما يف تنظيم هذه املناقشة املفتوحة 
مقدمي  أحد  السنغال  إن  اإلرهاب.  بشأن  املستوى  الرفيعة 
القرار 2178 )2014(، الذي اختذ للتو. ونود أن نغتنم هذه 
الفرصة لكي ندين بشدة العمل اإلرهايب اجلبان املتمثل يف قتل 
تعازينا  أعمق  عن  ونعرب  غورديل،  إيريف  الفرنسي  املواطن 

لشعب فرنسا وحكومتها وأسرة السيد غورديل. 

املتحدة  األمم  الستراتيجية  الرابع  االستعراض  وخالل 
العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي عقد يف حزيران/يونيه املاضي، 
ذوي  من  أجانب  مقاتلني  جتنيد  إزاء  قلقنا  بالغ  عن  أعربنا 
املهارات يف سوريا من جانب املنظمات اإلرهابية، مبا يف ذلك 
القاعدة والتنظيمات املرتبطة هبا. هذه الظاهرة آخذة يف النمو، 
وتشكل مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدويل. ويف هذا الصدد، 
أثين على مبادرة مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب الرامية 
إىل تنفيذ مشروع لتحسني فهم هذه الظاهرة وتطوير أفضل 
املقاتلني  عودة  إن  الواقع،  ويف  هلا.  حد  لوضع  املمارسات 
إن  األصليةال ختلو من عواقب وخيمة.  بلداهنم  إىل  األجانب 

تنفيذ املجتمع الدويل الستراتيجية مناسبة وفعالة أمرال بد منه 
لوضع حد هلذا التهديد اجلديد لألمن العاملي. 

اإلرهاب  فإن  بذلناها،  اليت  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
يف  وخاصة  تطورًا،  وأكثر  جديدة  بأشكال  يتفّشى  ما زال 
للغاية،  مقلقة  احلالة  حيث  أفريقيا،  وغرب  الساحل  منطقة 
وحيث ينشط تنظيم بوكو حرام والشبكات العديدة املخفّية 
التكنولوجيات  للعامل، وتطوير  التطور السياسي  والسرية. إن 
اجلديدة للمعلومات واالتصاالت، فضاًل عن وجود الصراعات 
اجلديدة األكثر تعقيدًا واملتعددة األبعاد، هو ما شّجع احلركات 
إىل  ُيضاف  أن  ميكن  عملها.  طرائق  حتسني  على  اإلرهابية 
ذلك يف غالب األحيان تفسريها غري الصحيح للدين وإساءة 
استخدام املصطلحات الدينية. وعالوة على ذلك، فإن الزيادة 
احلصول  هبدف  إرهابية  مجاعات  قبل  من  الرهائن  أخذ  يف 
على األموال والتنازالت السياسية يستحق منا كل االهتمام. 
عمليات االختطاف هذه بغرض ابتزاز األموال الالزمة لتمويل 
تقنيًا  وموضوعية،  بزناهة  معها  التعامل  يتم  أن  اإلرهابال بد 

وسياسيًا. 

ومماال شك فيه أن مكافحة مجيع هذه التهديدات تتطلب 
اختاذ إجراءات متضافرة تقع على عاتق األمم املتحدة مسؤولية 
تنسيقها ومواءمتها وتيسريها. يتعلق األمر بتشجيع املبادرات 
والربامج اليت تشجع احلوار والتسامح والتفاهم بني احلضارات 
بتعزيز  األمر  يتعلق  كما  واألديان.  والشعوب  والثقافات 
االحترام املتبادل، ومنع تشويه صورة األديان أو القيم الدينية 

واملعتقدات والثقافات. 

ويف اخلتام، أود أن أؤكد من جديد عزم السنغال القوي 
اجلهات  ومجيع  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  الثابت  والتزامها 
الفاعلة املعنية يف مكافحة هذا التهديد اخلبيث للسلم واألمن 
الدوليني. باسم السنغال، أرحب باختاذ القرار 2178 )2014( 
باإلمجاع، وهو خطوة حامسة على الطريق حنو التوصل إىل حل 
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دائم هلذه الظاهرة، األمر الذي جيسد يف الوقت نفسه اإلرادة 
السياسية للتوصل إىل رد مجاعي على التهديدات اإلرهابية. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد إدغارس رينكيفتش، وزير الشؤون اخلارجية يف مجهورية 

التفيا. 

ال يد اينكيفتش )التفيا( )تكلم باإلنكليزية(: موضوع 
الشديد  القلق  على  يبعث  أمر  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني 
املناسب  الوقت  هو  وهذا  برمته،  الدويل  للمجتمع  بالنسبة 
متامًا لكي يتصدى له جملس األمن. ومماال شك فيه أن الدولة 
على  خطرًا  )داعش(ال تشّكل  والشام  العراق  يف  اإلسالمية 
املجتمع  على  أيضًا  ولكن  فحسب،  وسوريا  العراق  شعيب 

الدويل كافة. 

املجتمع  يف  مسؤواًل  عضوًا  بوصفها  التفيا،  ترغب 
مستعدة  وهي  اإلرهاب  مكافحة  يف  املسامهة  يف  الدويل، 
لذلك. انضم بلدنا إىل اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل يف 
مكافحة اإلرهاب، وأعرب عن أقوى دعم ممكن لإلجراءات 
املنسقة املتخذة من قبل الواليات املتحدة األمريكية يف مكافحة 

التهديد الذي تشكله داعش. 

من  آالف  جديدة.  ظاهرة  ليسوا  األجانب  املقاتلون 
األشخاص من بلدان من خارج املنطقة يقاتلون ويشنون هجمات 
إرهابية يف العراق وسوريا. يشارك املقاتلون األجانب يف العديد 
من الصراعات يف مجيع أحناء العامل، سواء كان ذلك يف أفغانستان 
أو الصومال أو يف أوكرانيا. التعامل مع هؤالء املقاتلني حتّد متزايد، 
إذ ينتقلون من منطقة صراع إىل أخرى، ويصبحون بذلك مقاتلني 
حمترفني. وهناك خطر كبري من أن يف وسعهم استخدام هذه اخلربة 
هؤالء  لتمجيد  ذهبوا.ال مكان  حيثما  اكتسبوها  اليت  اجلديدة 
املرتزقة. ومن الضروري أن نفهم أن هؤالء األشخاصال يقاتلون 
وينبغي  الزناع.  ويغّذون  يشعلون احلرب  إهنم  السالم؛  من أجل 

للمجتمع الدويل أن مينعهم من القيام بذلك. 

هنالك دور على األمم املتحدة أن تضطلع به يف تنسيق 
شديدًا  ترحيبًا  نرحب  السياق،  هذا  ويف  الدولية.  اجلهود 
بالقرار املتعلق باملقاتلني اإلرهابيني األجانب الذي اختذه جملس 
األمن اليوم )القرار 2178 )2014(. ينبغي للدول األعضاء 
يف األمم املتحدة أن تتخذ إجراءات متضافرة ملواجهة التهديد 
حيثهم  مثلما  األجانب،  اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي 

القرار على ذلك. 

لألمن  ناشئًا  هتديدًا  بوصفها  املسألة  هذه  ندرك  وحنن 
الوطين كذلك. لذلك فإن التفيا تعمل بنشاط لتضمن اختاذ 
بغية منع جتنيد  املحلي  الصعيد  التدابري على  يلزم من  ما  كل 
عن  التفيا  يف  املقيمني  وثين  أراضينا  على  األجانب  املقاتلني 
املشاركة غري القانونية يف الصراعات املسلحة يف اخلارج أو يف 
تقدمي أي دعم لإلرهابيني أينما وجدوا. من املؤكد أن هذا أمر 
يتطلب منا اختاذ إجراءات حازمة وموّحدة، وإنين أشيد بالعمل 

املشترك ملجلس األمن يف معاجلة هذه املسألة. 

اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئي ة 
ملعايل رئيس األساقفة بييترو بارولني، وزير خارجية الكرسي 

الرسويل. 

)تكلم  الرسويل(  )الكرسي  أااول   األساقفة  ائيس 
باإلنكليزية(: يثين وفد بلدي على الواليات املتحدة األمريكية 
لعقد هذه املناقشة املفتوحة يف جملس األمن يف وقتها املناسب 
بشأن التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان جراء 

األعمال اإلرهابية. 

اإلرهاب  أثر  فيه  نواجه  وقت  يف  اليوم  مناقشة  تأيت 
العنيف.  التطرف  ويغذيه  إنسانيته،  من  اإلنسان  جيرد  الذي 
املناطق،  إن استخدام اإلرهاب املستمر، واملتصاعد يف بعض 
من جانب  مشتركًا  التزامًا  يقتضي  التحدي  هذا  بأن  تذكري 
الواقع، ميثل  النوايا احلسنة. ويف  مجيع األمم والشعوب ذات 

اإلرهاب خطرًا أساسيًا على إنسانيتنا املشتركة. 
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أنشئت هذه املؤسسة يف أعقاب حقبة سعت فيها رؤية 
عاملنا  تقسيم  إىل  اإلنسانية  الكرامة  خبصوص  مماثلة  عدمية 
األمم  تتحد  أن  واليوم، كما يف ذلك احلني، جيب  وتدمريه. 
خبطر  املهددين  الناس  محاية  عن  الرئيسية  مبسؤوليتنا  للوفاء 

العنف واالعتداء املباشر على كرامتهم اإلنسانية. 

األحداث  أعقاب  يف  الثاين  بولس  يوحنا  البابا  وذكرنا 
املأساوية اليت وقعت يف 11 أيلول/سبتمرب 2001 بأن احلق 
اإلرهابال يعين  أعمال  والشعوب ضد  البلدان  عن  الدفاع  يف 
مواجهة العنف بالعنف، بل إنه حق جيب ممارسته مع احترام 
احلدود القانونية واألخالقية عند اختيار األهداف والوسائل. 
وال بد من حتديد املذنبني على حنو صحيح، نظرا ألن املسؤولية 
اجلنائية دائما ما تكون شخصية، وال ميكن أن متتد إىل الدولة 

أو اجلماعة اإلثنية أو الديانة اليت قد ينتمي إليه اإلرهابيون. 

اجلذرية  لألسباب  الدويل  التعاون  يتصدى  أن  وجيب 
لإلرهاب الدويل. ويف الواقع، هناك عنصر اجتماعي وثقايف قوي 
مييز التحدي اإلرهايب احلايل. فالشباب الذي يسافر إىل اخلارج 
من  يكون  ما  غالبا  اإلرهابية  التنظيمات  لصفوف  لالنضمام 
أسر املهاجرين الذين يشعرون خبيبة األمل جراء حالة التهميش 
وعدم االندماج يف بعض املجتمعات وانعدام القيم فيها. وينبغي 
للحكومات أن تعمل مع املجتمع املدين على التصدي ملشاكل 
والتجنيد،  التطرف  خلطر  تعرضا  األكثر  املحلية  املجتمعات 

وحتقيق اندماجهم االجتماعي بصورة مرضية.

ويؤكد الكرسي الرسويل، الذي هو كيان دويل ذو سيادة 
وميثل أيضا طائفة دينية عاملية، أنه تقع على املؤمنني مسؤولية 
العقل،  الدين عن  الذين يسعون لفصل  أولئك  خطرية إلدانة 
واستخدام الدين مربرا للعنف. وكما أكد البابا فرانسيس من 

جديد، خالل زيارته إىل ألبانيا يوم األحد املاضي، 

الرب يف حني  “ال تدعوا أحدا يعترب نفسه درع 
أال  وينبغي  وينفذها،  واضطهاد  عنف  ألعمال  خيطط 

ضد  بأعمال  للقيام  كذريعة  الدين  أحد  أي  يستخدم 
رجل  لكل  األساسية  احلقوق  وضد  اإلنسانية  الكرامة 
ولكل امرأة، ويف املقام األول واألخري، احلق يف احلياة، 

وحق كل فرد يف احلرية الدينية”.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد مونس ينسن، وزير التجارة والتنمية يف الدامنرك. 

العديد  إن  باإلنكليزية(:  )تكلم  )الدامنرك(  ين ن  ال يد 
العامل  أحناء  شىت  ويف  نيويورك  يف  جرت  اليت  املناقشات  من 
هذا األسبوع بشأن الدولة إسالمية يف العراق والشام وغريها 
من التنظيمات اإلرهابية ذكرتنا مرة أخرى بأن التهديد الذي 

يشكله اإلرهاب والتطرف العنيف أمر خطري وحقيقي. 

فالتطرف العنيف واإلرهابال يشكالن خطرا على املدنيني 
حلجم  ونظرا  فحسب.  وحلب  واملوصل  أبوجا  يف  األبرياء 
بلدنا، هناك عدد كبري جدا من املقاتلني األجانب غادروا بلدي 
لالنضمام إىل اجلماعات املتطرفة يف املسرح السوري. وبالنسبة 
للدامنرك، كما يف العديد من البلدان األوروبية األخرى، فإن 
ظاهرة املقاتلني األجانب ليست ظاهرة بسيطة؛ بل إهنا تشكل 

مصدر قلق أمين خطري. 

إىل  املساعدة  تقدمي  نواجهها  اليت  التحديات  وتشمل 
السفر  من  الشباب  منع  إىل  يرمي  جهد  يف  املعنيني  الوالدين 
إىل مناطق احلرب، وللتصدي أيضا للتهديد الذي يشكله من 
يسافرون ويعودون. فبعض هؤالء الشباب من الرجال والنساء 
ولديهم  قوي،  بشكل  نفسيا  ومهيأين  متمرسني،  سيعودون 
هلا  مجاعات   - متطرفة  مجاعات  مع  حديثا  أقاموها  روابط 
هدف حمددة بشكل واضح وهو اإلضرار مبجتمعاتنا ومواطنينا 

بقدر ما ميكنهم. 
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وإذا كان للمجتمع الدويل أن يتصدى هلذا اخلطر بفعالية، 
وإىل  القانون،  لسيادة  باحترامنا  لالسترشاد  حاجة  يف  فإننا 
تطبيق هنج ثابت وشامل ومتكامل حقا بناء على ركائز ثالث. 

السكان  محاية  عن  املسؤولية  نتحمل  مجيعا  إننا  أوال، 
املدنيني يف املنطقة من الفظائع املستمرة اليت ترتكبها داعش. 
ومن أجل القيام بذلك بفعالية، جيب أن نكون على استعداد 

لتطبيق تدابري فورية، مبا يف ذلك العمليات العسكرية. 

أوسع  وقائية  استراتيجية  وجود  إىل  حاجة  هناك  ثانيا، 
نطاقا للحد من القابلية إىل التطرف، ولوقف تدفق املجندين 

واملوارد املالية إىل اجلماعات املتطرفة. 

وأخريا، فإن هذا التهديد، كما نعلم جيدا، يتسم بطابع 
أن  أيضا  استجابتنا جيب  فإن  وبالتايل  الوطنية،  للحدود  عابر 
الدروس  والتنسيق، وتبادل  الدويل،  التعاون  تعزيز  تقوم على 

املستفادة. 

 ،2178  )2014( القرار  كامال  تأييدا  الدامنرك  وتؤيد 
الذي اختذ للتو، وشاركنا حنن أيضا يف تقدميه. ونشكر الرئيس 
دورمها  على  جزيال  شكرا  كريي  اخلارجية  ووزير  أوباما 
دويل  حتالف  إنشاء  وعلى  القرار،  هبذا  يتعلق  فيما  القيادي 

ملحاربة داعش، وتشكيل حكومة عراقية شاملة للجميع. 

لالستجابة  فوريا  دعما  اآلن  حىت  الدامنرك  قدمت  وقد 
الدولية يف املجال العسكري، بتقدمي 130 طائرة نقل؛ ومساعدة 
إنسانية كبرية للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية النامجة عن 
األعمال الوحشية اليت تقوم هبا داعش؛ ودعما دبلوماسيا قويا 

من أجل تشكيل التحالف الدويل ملحاربة داعش. 

وقد أطلقت حكومة بلدي يوم اجلمعة املاضي خطة عمل 
اخلطة  تتضمن  العنيف.  التطرف  ملنع  جديدة  دامنركية  وطنية 
جمموعة كبرية من املبادرات املقرر تنفيذها على مدى السنوات 
ملواجهة  مترابطة  استجابات  أربع  إىل  هذا  ويستند  املقبلة. 

اخلطر، وهي: تعزيز قدرات السلطات املحلية على التعامل مع 
التطرف؛ والتخفيف من حدة التطرف والتجنيد عرب اإلنترنت؛ 
بناء  جمال  املساعدة يف  ذلك  مبا يف  الدويل،  التعاون  وتكثيف 

القدرات؛ وأخريا، العمل على حشد املجتمع املدين. 

ومع ذلك، مبا أنه ما من أحد منا ميكنه حل هذه املشكلة 
وحده، فمن الضروري ربط املبادرات واخلربات الوطنية مع 
اجلهود الداخلية. ونرى أن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، 
سنوات،  ثالث  قبل  وتركيا  املتحدة  الواليات  أنشأته  الذي 
منهاج واضح لبناء حتالفات عرب املناطق والقارات للمضي يف 

تنفيذ القرار. 

كوبنهاغن  أمننا مجيعا، يف  على  العنيف  التطرف  ويؤثر 
ويف بغداد ويف نيويورك، بل ويعيق التنمية والنمو االقتصادي 
أن  لنا  بالنسبة  املهم جدا  من  ولذلك،  العاملي.  الصعيد  على 
يكون ذلك اإلطار العاملي للتصدي للتهديد مترسخا بقوة يف 
األمم املتحدة، وأن يشارك مجيع أعضاء أسرة األمم املتحدة 
بنشاط يف اجلهود الرامية إىل بناء القدرة على التكيف ومكافحة 

التطرف العنيف أينما جنده. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد ديتمري بوشايت، وزير اخلارجية يف ألبانيا. 

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ألبانيا(  أوشايت  ال يد 
احلسنة  اجللسة  هذه  عقد  على  الرئيسة،  سيديت  أشكركم، 
التوقيت بشأن هذه املسألة املعقدة على وجه اخلصوص. إننا 
املتحدة  الواليات  برحت  ما  اليت  القيادة  كبريا  تقديرا  نقدر 
تبديها، مبا يف ذلك على حنو خاص خالل رئاسة جملس األمن 
اإلرهابيني  املقاتلني  اإلرهاب، وظهور  مكافحة  مسألة  بشأن 

األجانب. 

ويف أول زيارة للبابا فرانسيس إىل بلد أورويب يوم األحد 
املاضي، اختار ألبانيا، البلد العلماين الذي يعيش فيه املسلمون 
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البابا  ناشد  وكما  معا.  باالزدهار  وينعمون  واملسيحيون 
فرانسيس خالل زيارته: 

“ينبغي أال يستخدم أي أحد الدين كذريعة للقيام 
بأعمال ضد الكرامة اإلنسانية وضد احلقوق األساسية 

لكل رجل ولكل امرأة”.

أظهرت  فقد  األساسية،  القيم  هذه  من  النقيض  وعلى 
مبقدورها  ما  )داعش(  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة 
اإليديولوجيات  على  والقضاء  دحرها  من  بد  فال  تفعله.  أن 
التصدي  وجيب  وتربره،  اإلرهاب  تعزز  اليت  لديها،  املتطرفة 

ألساليبها الوحشية. 

ويف هذا السياق، فإننا نقدر تقديرا كبريا املالحظات اليت 
أدىل هبا الرئيس أوباما، وعزم الواليات املتحدة على تقويض 
داعش مث دحرها يف هناية املطاف. وحيث إن داعش تسعى 
بنشاط إىل جتنيد املواطنني يف كل مكان لالنضمام إىل حتقيق 
اآلن  متثل  األجانب  املقاتلني  ظاهرة  فإن  اإلرهايب،  هدفها 
األجانب  املقاتلون  يشكل  الواقع،  ففي  خاص.  قلق  مصدر 
العبور وعلى  هتديدا خطريا طوال مسار رحلتهم، على دول 

دول املقصد. 

لكن التهديد هتديد خطري أيضا على دول املنشأ، حيث 
بلداهنم األصلية ينطوي على  املقاتلني األجانب إىل  إن عودة 
اهلياكل  فيها  تكون  اليت  األماكن  يف  حمتملة،ال سيما  خماطر 
األمنية غري كافية، واالستقرار السياسي هشا، ومل يتحقق فيها 
بعد التماسك االجتماعي، أو اليت يوجد فيها نسيج ديين وإثين 

معقد، كما هو احلال يف منطقة البلقان.

تنظيم داعش تكتسب زمخا  الدولية ملواجهة  إن اجلهود 
وحتظى مبسامهني. وتفخر ألبانيا بأهنا واحدة من البلدان األوىل 
أنه حتد  التحدي. ولكن بات واضحا اآلن  اليت تصدت هلذا 
يتطلب مشاركتنا ألجل طويل بسبل خمتلفة، سواء من خالل 

تدفق  وقف  خالل  من  أو  للعراق،  العسكري  الدعم  تقدمي 
املقاتلني األجانب، وكل ذلك دون إغفال األبعاد االجتماعية 

واالقتصادية واإلنسانية لألزمتني يف العراق وسوريا.

وحنن ندين إدانة قاطعة وبأشد العبارات كل عمل إرهايب 
ترتكبه املجموعات واملنظمات اإلرهابية يف كل مكان. فليس 
هناك سبب لتربير اإلرهاب؛ وليس هناك منطق لقبول موت 
اجلهود  طليعة  يف  ألبانيا  فتئت  ما  الصدد،  هذا  ويف  األبرياء. 
وقد  املقاتلني.  تدفق  لوقف  البلقان  غرب  منطقة  يف  الدولية 
وسن  ملموسة،  وأمنية  وإدارية  تشريعية  تدابري  بلدي  اختذ 
الصراعات واحلروب  قوانني حمددة تعاقب على املشاركة يف 

يف البلدان األخرى. 

ولكن دعوناال ننسى أن استخدام القوة هو بالكاد السبيل 
الوحيد إلحلاق اهلزمية باإلرهاب، ووضع حد له، وتثبيط النداء 
الظالمي للمقاتلني األجانب. وإذا كنا جادين يف القضاء على 
هذه الظاهرة، فيجب أن نفكر أيضا يف النواحي االجتماعية 
واالقتصادية اليت ميكن أن نوفرها للفئات املهمشة داخل هذه 
للنجاح  أكرب  فرصة  يعطينا  أن  ذلك  شأن  ومن  املجتمعات. 
يف التصدي للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ليس عن 
طريق قوة سيادة القانون فحسب، ولكن عن طريق بذل املزيد 
من اجلهود أيضا لتحقيق االندماج االجتماعي للفئات املهمشة 

من خالل التعليم، والتضامن، والدعم.

يفخر  الذي  اليوم،  املتخذ   )2014(  2178 القرار  إن 
بلدي باملشاركة يف تقدميه، يشدد على أمهية التعاون بني مجيع 
املقاتلون  يشكله  الذي  للتهديد  التصدي  يف  األعضاء  الدول 
اإلرهابيون األجانب. وبلدي على استعداد ملواصلة اإلسهام يف 
اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز السالم، واالستقرار، والتعاون 

بني الدول.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد أورماس بايت، وزير اخلارجية يف مجهورية إستونيا.
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ال يد أايت )إستونيا( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشكر 
إىل  مبادرهتما  على  أوباما  والرئيس  املتحدة  الواليات  رئاسة 
عقد هذه اجللسة املعنية بالتصدي لإلرهاب الذي يهدد السلم 
واألمن الدوليني، مع التركيز اخلاص على املقاتلني اإلرهابيني 
إستونيا  تعرب  الدول،  من  العديد  غرار  وعلى  األجانب. 
العدواين  اإلرهاب  من  األخرية  املوجة  إزاء  البالغ  قلقها  عن 
والتطرف العنيف، اللذين يتجاوزان حدود الدول، ويشكالن 
هتديدا لبلدان بعيدة عن مناطق الصراع. لذلك، فإن املناقشة 
اجلارية اليوم على أعلى مستوى سياسي هنا يف جملس األمن 

تأيت يف أنسب وقت.

وينبغي لنا أن نتفق على سبل ووسائل إضافية للتعاون يف 
مكافحة ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب. فموجة أعمال 
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  من  نشهدها  اليت  املروعة  العنف 
بتدفق  دعمها  جيري  النصرة  وجبهة  )داعش(  والشام  العراق 
املتطرفني من املقاتلني األجانب. إهنم يشكلون هتديدا حقيقيا، 
ليس حيث يقاتلون فحسب، بل أيضا بعد العودة إىل ديارهم 
يف  أيضا  املشكلة  هذه  تداعيات  وُترى  األصلية.  بلداهنم  يف 
منطقة الساحل. فأيا كان شكله أو كانت مظاهره، ليس هناك 

عمل إرهايب، بصرف النظر عن دوافعه، ميكن تربيره.

العاملي.  الصعيد  على  له  التصدي  يتطلب  اإلرهاب  إن 
وال ميكن إحراز نتائج إاّل من خالل التعاون املكثف والوثيق 
العديد  وهناك  الدولية.  واملنظمات  األمم  بني  جيدا  واملنسق 
مباشرة  إجراءات  اختاذ  ملكافحته. وجيب  املختلفة  السبل  من 
الضربات  تشمل  أن  ميكنها  لإلرهابيني،  اآلمنة  املالذات  ضد 
داعش.  ضد  األخرية  اإلجراءات  أظهرت  مثلما  العسكرية، 
وجيب منع املقاتلني من السفر إىل هذه املالذات ومنها. وعلى 
مجيع  ونغلق  اإلرهاب  متويل  حنظر  أن  العاملي، جيب  الصعيد 
القنوات الداعمة له. وجيب حتديد ومعاقبة األفراد واجلماعات 

الذين يرعون اإلرهاب أو يعملون على تيسري جتنيد املقاتلني 
األجانب ومتويلهم.

مثة مسار هام آخر للحد من التهديد الذي يشكله اإلرهاب 
يكمن يف تناول الظروف املؤدية إىل انتشاره. وميكن أن يتراوح 
ذلك بني تعزيز النظم القانونية للحد من الفقر ومعاجلة العالقة 
التنمية واألمن. وميكننا أن نكافح اإلرهاب كفاحا أكثر  بني 
فعالية بأن نتصدى به على صعيد أفقي، باعتباره مسألة شاملة. 
ونشيد بالطريقة اليت تعتمدها استراتيجيتا األمم املتحدة واالحتاد 

األورويب املعنيتان مبكافحة اإلرهاب للنهوض هبذا النهج.

الدول  متّكن  أن  اليوم  اجلارية  مناقشتنا  لنتائج  وينبغي 
احترام  سياق  يف  املتزايد  التهديد  هلذا  التصدي  من  األعضاء 
من  بوصفها  وإستونيا،  اإلنسان.  وحقوق  الدويل  القانون 
باملقاتلني  املتعلق   )2014(  2178 القرار  مشروع  مقدمي 
اعتماده  تاما  تأييدا  بالتايل  تؤيد  اليوم،  األجانب  اإلرهابيني 
الدول  مجيع  تقّدم  أن  مبكان  األمهية  ومن  بسرعة.  وتنفيذه 
واملنظمات الدولية ذات الصلة املوارد واآلليات الالزمة لتنفيذ 
هذه التدابري. وتلتزم إستونيا التزاما كامال هبذا اجلهد. وجيب 
علينا أن نتصدى لإلرهاب والتطرف العنيف بأسرع ما ميكن 

وأينما ظهرا، بغية احليلولة دون انتشارمها أكثر من ذلك.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
السيد يرجان أشيكباييف، نائب وزير اخلارجية يف مجهورية 

كازاخستان.

باإلنكليزية(:  )تكلم  )كازاخستان(  أشيكباييف  ال يد 
الشديدة  كازاخستان  إدانة  بتكرار  كالمي  أبدأ  أن  أود 
لإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره. إننا نتشاطر الرأي بأن هذا 
الشر البشع والالإنساين جيب اجتثاثه والقضاء عليه من خالل 

عملنا احلاسم واجلماعي. 
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إن كازاخستان تفخر بأن تكون من مقدمي القرار املتخذ 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب 2178 )2014(،  اليوم بشأن 
هنج  اتباع  تتطلب  الدويل  اإلرهاب  مكافحة  بأن  نؤمن  ألننا 
شامل وطويل األجل. فهو هنج جيب أن يقوم على املزيد من 
التعاون اإلقليمي والعاملي، مع املشاركة النشطة جلميع الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة، ووفقا مليثاق األمم املتحدة والقانون 
الدويل. واإلرهاب ليست له هوية وطنية أو عرقية، أو جنسية 
والفقرية.  الغنية  الدول،  جلميع  هتديدا  يشكل  إنه  دينية.  أو 
وهذا التهديد الذي يتجاهل احلدود، ينمو بسرعة. وال ميكن 
نطاق  ووّسعنا  جهودنا،  وّحدنا  إذا  إاّل  بنجاح  له  التصدي 
تعاوننا املتعدد األوجه بغية مواجهته. وجيب أن تتحد الدول 
األعضاء وتعمل معا على تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية 

ملكافحة اإلرهاب، وتعديل تشريعاهتا الوطنية وفقا لذلك.

ونعتقد أنه ينبغي أن يكون التركيز الرئيسي واألولويات 
أوال،  التايل:  النحو  على  اإلرهاب  مكافحة  جلهود  الرئيسية 
ملكافحة  العاملية  القانونية  الصكوك  تطوير  مواصلة  لنا  ينبغي 
اإلرهاب، وغريها من اآلليات. ثانيا، ينبغي لنا أن نبين قدراتنا 
نطاق  وتوسيع  اإلرهاب،  مكافحة  على  والدولية  الوطنية 
املمارسات.  أفضل  تبادل  متّكننا من  اليت  الشبكات واآلليات 
ثالثا، ينبغي لنا أن نضع قاعدة بيانات دولية تتضمن املنظمات 
واألفراد اإلرهابيني. رابعا، ينبغي لنا أن نعزز التزامنا مبكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحتسني أدواتنا للقيام بذلك. 
خامسا، ينبغي لنا أن نزيد جهودنا ملنع اإلرهابيني من احلصول 
على أسلحة الدمار الشامل واألسلحة واملواد النووية وغريها 

من املواد اخلطرية ووثائق السفر.

أخريا، ينبغي جلميع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة 
اآلخرين أن يشجعوا العمل على إدماج املهاجرين يف جمتمعاهتم 
اجلديدة، واحلد من هتميشهم االجتماعي واالقتصادي، وزيادة 
والثقافات  الدينية،  والطوائف  العرقية،  اجلماعات  بني  احلوار 
بغية احلد من خطر التطرف. وكازاخستان، اليت يعيش فيها 

وممثلون  العرقية،  اجلماعات  من   130 على  يزيد  ما  بسالم 
للطوائف الدينية السبع عشرة، ملتزمة بتعزيز املثل العليا وقيم 
احلوار بني األعراق واألديان من أجل حتقيق السالم واألمن. 
وحنن نستضيف بانتظام مؤمتر زعماء األديان العاملية والتقليدية، 
بغية مساعدة الزعماء الروحيني يف استخدام السلطة واحلكمة 
األخرية  النقطة  وهذه  املشترك.  السالم  حنو  أتباعهم  لتوجيه 
حيوية إذا أردنا احلد من الفرص والظروف املواتية لإلرهاب، 
والتصدي الستعمال اخلطابة عن الظلم االجتماعي والتطرف 

الديين يف جتنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب واملرتزقة.

ويف اخلتام، أود أن أكرر التزام كازاخستان القوي بالعمل 
هبدف  الدويل  املجتمع  ويف  منطقتنا  يف  الشركاء  مجيع  مع 

التصدي للتحدي املتمثل يف اإلرهاب الدويل.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملعايل 
يف  اخلارجية  لوزارة  الثاين  الدائم  األمني  شوا،  ألربت  السيد 

سنغافورة.

ال يد شوا )سنغافورة( )تكلم باإلنكليزية(: إن املقاتلني 
واألمن  للسلم  واضحا  هتديدا  يشكلون  األجانب  االرهابيني 

الدوليني.

من  أكثر  من  أجنيب  ألف   12 بنحو  يقدر  ما  وشارك 
أكرب  ذلك  ويعد  وسوريا.  العراق  يف  الزناعات  يف  بلدا   70
السوفييتية األفغانية يف  للمقاتلني األجانب منذ احلرب  حشد 

الثمانينات.

وما يستوجباالهتمام، ليس عدد املقاتلني األجانب وحده 
بل تستوجبه ايضا األساليب املروعة اليت تستخدمها املنظمات 
وجبهة  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  مثل  اإلرهابية 
ضد  العنيفة  محالهتا  اإلنسانية  ضد  جرائم  وتشكل  النصرة. 
جمموعات األقليات يف مشال العراق وسوريا، وعمليات القتل 
الوحشية للمسلمني وغري املسلمني، وخطف املدنيني األبرياء 
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واالنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان. وتدين سنغافورة 
بأشد العبارات املمكنة األعمال اليت ترتكبها الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام وغريها من اجلماعات اإلرهابية. ونعرب عن 

خالص تعازينا جلميع الذين عانوا أو فقدوا أحبائهم.

اإلرهاب  خطر  عن  مبنأى  ليست  وسنغافورة 
سوريا  يف  أجانب  مقاتلون  هناك  املتطرفة.  واأليديولوجيات 
سافروا من جنوب شرق آسيا. وتعرف حكومة سنغافورة حفنة 
من السنغافوريني الذين ذهبوا إىل سوريا للمشاركة يف الزناع. 
إىل  االنضمام  يف  رغبتهم  عن  آخرون  سنغافوريون  وأعرب 

القتال يف سوريا ولكن مت إيقافهم قبل أن يتمكنوا من السفر.

تشعر سنغافورة بقلق بالغ، مثل العديد من البلدان، إزاء 
التهديد املحتمل الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون العائدون. 
وأثارت احلرب السوفيتية األفغانية محاس اآلالف من املقاتلني 
تشكيل  وأهلمت  القاعدة  تنظيم  إنشاء  إىل  وأدت  األجانب، 
جمموعات إرهابية أخرى. وكانت اجلماعة اإلقليمية الرئيسية 
اجلماعة  آسيا،  شرق  جنوب  يف  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة 
االسالمية، مسؤولة عن ارتكاب العديد من اهلجمات اإلرهابية 
على نطاق واسع، مثل تفجريات بايل عام 2002. وأحبطت 
 ،2001 عام  األول/ديسمرب  كانون  يف  سنغافورة  حكومة 
يف  أهداف  ملهامجة  االسالمية  اجلماعة  أعضاء  دبرها  مؤامرة 
سنغافورة، مبا يف ذلك عدد من البعثات الدبلوماسية. وحلسن 

احلظ، مت إيقافهم قبل أن يتمكنوا من التسبب يف أضرار.

يف  اإلسالمية  الدولة  مثل  اإلرهابية  اجلماعات  تشكل 
جيب  بأسره.  للعامل  هتديدا  النصرة  وجبهة  والشام  العراق 
على املجتمع الدويل مواجهة هذا التهديد العاملي املتنامي من 
للزناع  العسكرية  اجلوانب  شاملةال تتناول  استراتيجية  خالل 
مواجهة  علينا  أيضا. جيب  األيديولوجية  جوانبه  بل  فحسب 
اإلرهابني  املقاتلني  لتجنيد  املستخدمة  املتطرفة  األيديولوجية 
العنيفة. وقد دعمت  املتطرفة  اليت تغذي خططهم  األجانب، 

املسلمني  الدين  رجال  كبار  مع  وعملت  سنغافورة  حكومة 
واجلماعات املحلية واألفراد إلعادة تأهيل املعتقلني اإلرهابيني 

لزنع الشرعية عن األيديولوجيات املتطرفة.

وترحب سنغافورة بقيادة الواليات املتحدة القوية بشأن 
هذه املسألة،ال سيما تشكيل ائتالف دويل ملكافحة خطر الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام. كما ترحب سنغافورة ببيان جدة 
الصادر عن البلدان العربية يف املنطقة بالوقوف صفا واحدا ضد 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام. وسيكون كالمها حامسني 
يف جتفيف مصادر الدعم املايل واملادي املقدم للدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام ومنع حركة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، 

وكذلك يف املعركة اإليديولوجية.

الدويل  التعاون  أوجه  مجيع  بقوة  سنغافورة  وتؤيد 
استراتيجية  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  اإلرهاب،  ملكافحة  واإلقليمي 
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ومجيع قرارات جملس 
األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. رحبنا باختاذ القرار 2170 
)2014( يف 15 آب/أغسطس، الذي أدان األعمال اإلرهابية 
العراق  يف  اإلسالمية  للدولة  العنيفة  املتطرفة  واأليديولوجية 
يف  األعضاء  الدول  وقمنا حبث مجيع  النصرة  وجبهة  والشام 
األمم املتحدة على اختاذ التدابري املناسبة ملكافحة اإلرهاب. إن 
القرار 2178 )2014( بشأن املقاتلني اإلرهابني األجانب، 
الذي اختذه املجلس اليوم، ميثل خطوة هامة يف اجلهود العاملية 
ملكافحة اإلرهاب، ومن دواعي سرور سنغافورة أهنا شاركت 
مكافحة  يف  بدورنا  لالضطالع  مستعدون  وحنن  تقدميه.  يف 

هتديد اإلرهاب على الصعيد العاملي.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
نيوزيلندا.

تثين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )نيوزيلندا(  أومهن  فان  ال يد 
وتتقدم  اليوم  جلسة  لتنظيم  املتحدة  الواليات  على  نيوزيلندا 
الذين  العامل  أحناء  خمتلف  من  القادة  من  العديد  إىل  بالشكر 
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عن  نعرب  كما  اهلامة.  املبادرة  هلذه  دعمهم  لتقدمي  جاءوا 
تعازينا العميقة حلكومة فرنسا على عملية اإلعدام اليت نفذت 

بشكل مروع صباح اليوم.

وتدين نيوزيلندا بشدة أنشطة الدولة اإلسالمية يف العراق 
والشام وغريها من اجلماعات العنيفة املتطرفة يف العراق وسوريا 
وغريمها. وندرك أن املجتمع الدويل جيب أن يضطلع باستجابة 
حازمة ومتسقة ملواجهة تلك األعمال املروعة. ولذلك شاركنا 
يف تقدمي القرار 2178 )2014(، الذي اختذ يف وقت سابق 
اليوم. شارك املقاتلون اإلرهابيون األجانب مباشرة يف بعض 
أسوأ الفظائع اليت ترتكبها تلك اجلماعات. وندرك أن املجتمع 
الدويل جيب أن يضطلع بدوره يف مواجهة اخلطر الذي ميثله 
هؤالء املقاتلون ومن يقدمون مساعدات تدعم املقاتلني. لذلك 
يأيت قرار اليوم ومناقشتنا يف الوقت املناسب، ولكن كما ذكرنا 

الرئيس أوباما فإن القرارات والبياناتال تكفي.

إن ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ليست جديدة. بل 
هي هتديد برز يف مناقشات املجلس يف جمال مكافحة اإلرهاب 
املعلومات  تكنولوجيا  أن،  بيد  الزمان.  من  عقد  من  ألكثر 
تقدم اآلن للشبكات اإلرهابية فرصا للتطرف وجتنيد املقاتلني 
نطاق  على  وأنشطتهم  حركتهم  وتيسيري  ولتمويل  األجانب 

واسع جيعل التهديد خطريا حقا.

وبالرغم من اختالف الظروف الوطنية واإلقليمية،ال يوجد 
بلد يف مأمن من اخلطر. ومن املعروف أن هناك عدد قليل من 
مواطين نيوزيلندا قد سافروا إىل سوريا للقتال مع اجلماعات 
يشكله  أن  ميكن  الذي  اإلرهايب  التهديد  وندرك  املتطرفة، 
املقاتلون اإلرهابيون األجانب لكثري من جرياننا يف منطقة آسيا 
لنا، وهي أستراليا.  واملحيط اهلادئ، مبا يف ذلك أقرب جار 
ذلك  ملعاجلة  شامل  هنج  اتباع  إىل  احلاجة  نيوزيلندا  وتدرك 
التهديد. ونتطلع على الصعيد املحلي إىل معاجلة دوافع التطرف 
والتطرف العنيف من خالل إشراك املجتمعات املحلية يف بناء 

القدرة على الصمود، وكذلك اختاذ تدابري أمنية وقائية وإنفاذ 
القانون مثل إلغاء جوازات السفر. كما نعمل مع شركائنا يف 
جنوب شرق آسيا واملحيط اهلادئ على بناء قدرهتم ملكافحة 
اإلرهاب والتطرف العنيف ومساعدهتم على كفالة أال يصبحوا 

هدفا أو مصدرا لإلرهاب الدويل.

وترحب نيوزيلندا بالدعوات الواردة يف قرار اليوم بشأن 
تعزيز اجلهود اليت تبذهلا آلية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
اإلقليمية  املحافل  يف  العمل  ودعم  القدرات  تلك  بناء  لدعم 
والدولية األخرى ذات الصلة لتعزيز التعاون يف ذلك املجال.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
إسبانيا. 

ال يد غوميث - أثيبو )إسبانيا( )تكلم باإلسبانية(: أود 
البداية أن أشكر الواليات املتحدة على إتاحة الفرصة يل  يف 

للمشاركة يف هذه اجللسة احلسنة التوقيت والضرورية. 

إن اإلرهاب املعاصر، مبا يف ذلك شكله اجلهادي، الذي 
عانت إسبانيا منه لوقت طويل ومؤمل، ظاهرة متعددة اجلوانب 
جرمية  إنه   - واحدة  مميزة  مسة  له  أن  بيد  الشكل.  ومتحّولة 
ضد اإلنسانية، متأصلة يف النكران املتعصب واملطلق من فكرة 
حقوق اإلنسان حبد ذاهتا. يوضح التهديد الذي يشكله املقاتلون 
اإلرهابيون األجانب الطابع املتغري لإلرهاب. إهنا ليست ظاهرة 
جديدة متامًا، ولكن مساهتا احلالية قد تكّثفت، ما يتطلب منا 
التوصل إىل حلول وقرارات عاجلة تكون أيضًا مدروسة جيدًا 
وفعالة، ولكنها حتافظ باستمرار على احترام حقوق اإلنسان. 

اإلرهابيني  املقاتلني  لظاهرة  بالتصدي  إسبانيا  تضطلع 
وأيضًا  منها،  تضررًا  األشد  البلدان  مع  بالتضامن  األجانب 
الصورة  باملشكلة.  مباشر  بشكل  تأثرت  نفسها  إسبانيا  ألن 
األكثر إحلاحًا ملعاناة بلدي من هذه املشكلة هي كونه أحد 
بلدان املنشأ. لقد حددنا بالفعل ماال يقل عن 50 من األفراد 
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الذين غادروا حدودنا بغية االنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية 
يف سوريا والعراق. وندرك أيضًا أن شبكات االجتار بالبشر 
قد حتاول استخدام أراضينا يف طريقها لنقل املقاتلني اإلرهابيني 
باإلضافة  عبور.  نقطة  بلدنا  جيعل  الذي  األمر  األجانب، 
املقاتلون  يشكله  أمين  لتهديد  تتعّرض  إسبانيا  فإن  ذلك،  إىل 
بالكامل  نؤيد  العائدون. وهلذه األسباب مجيعها،  اإلرهابيون 
اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل، وقد شاركنا بنشاط فيها، 

للتصدي هلذه املشكلة اخلطرية. 

يف املقام األول، ترّكز إسبانيا بنشاط على النُهج الوقائية 
العنف  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الذي  التطّرف  منع  إىل  الرامية 
اإلرهايب، وتشجيع البدائل املبنية على أساس التعليم واحلوار. 
تعمل إسبانيا على تطبيق هذا النهج منذ عدة سنوات. يقع هذا 
يف صميم حتالف احلضارات الذي تشجعه إسبانيا، وقد أصبح 
النهج  يكمن  املتحدة.  األمم  آليات  من  جزءًاال يتجزأ  اآلن 
إقليمية أخرى شجعناها، من قبيل  نفسه وراء تدابري وبرامج 

الوساطة يف مبادرة البحر األبيض املتوسط. 

اإلرهابيني،  وجتنيد  التطرف  منع  من  نتمكن  مل  وحيث 
املقاتلني  حتركات  ملنع  أخرى  تدابري  اختاذ  إىل  اضطررنا 
لتعديل نظمنا األساسية  اإلرهابيني. ويف هذا الصدد، نستعّد 
يف  يرغبون  الذين  األفراد  حركة  تستوجب  حبيث  القانونية 
مغادرة إسبانيا لالنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية يف بلد ثالث 

العقوبة بوصفها جرمية مبوجب قانوننا اجلنائي.

وهذا تدبري ينسجم مع التدابري اليت اتََّخذهتا بلدان أخرى، 
موضع  نضعها  اليت  املمارسات  أفضل  ِمدونات  به  وتوصي 
تبادل  تعزيز  إىل  إسبانيا  هتدف  ذلك،  على  وعالوة  التنفيذ. 
املعلومات ملنع تنقل املقاتلني اإلرهابيني األجانب، كما بدأنا 
التعاوين  اجلهد  من  املجاورة، كجزء  البلدان  بعض  مع  نفعل 

الذي أمثر فعليًا نتائج إجيابية جدًا. 

لقد دعمت إسبانيا دائمًا التعاون الدويل املتعدد األطراف 
ملجاهبة التحديات الكربى يف زماننا، مبا فيها خماطر اإلرهاب. 
وهلذا السبب، كان بلدي أحد مؤيدي جلنة مكافحة اإلرهاب 
املتحدة  األمم  استراتيجية  دعم  وقد  املتحدة،  لألمم  التابعة 

العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت اعُتِمدت يف عام 2006. 

على  أوباما  الرئيس  إسبانيا  ُتحيِّي  اخللفية،  هذه  على 
مبادرته لعقد هذه اجللسة الرفيعة املستوى ملجلس األمن. وإننا 
املجلس  اتَّخذه  الذي   )2014(2178 اهلام  بالقرار  نرحب 
باإلمجاع. لقد انضممنا بصفتنا أحد مقدِّمي مشروع القرار، 
ومستعدون للمشاركة يف تنفيذه الفوري والفّعال بأعلى درجة 

من االلتزام. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
اإلمارات العربية املتحدة. 

السيدة  املتحدة(:  العربية  )اإلمارات  اجلرمن  ال يد 
زايد آل هنيان،  بن  الشيخ عبد اهلل  بالنيابة عن مسّو  الرئيسة، 
وزير خارجية بالدي، أود أن أتقدم لكم بالشكر على عقد 
هذه اجللسة اهلامة، وأشكركم على السماح للدول باملشاركة 
يف هذه املناقشة حول اعتماد مشروع القرار 2178)2014(، 
العامل  أرجاء  خمتلف  من  األجانب  املقاتلني  بتدفق  املتعلق 
اليت  املسلحة،  اإلرهابية  التنظيمات  عناصر  إىل  لالنضمام 
والقرى،  املدن  من  واسعة  مساحات  على  مؤخرًا  سيطرت 
وارتكاب  الصراعات  تأجيج  يف  مباشر  بشكل  للمشاركة 
انتهاكات جسيمة حبق األبرياء، من اعتداءات وخطف وهتجري 
وقتل مجاعي، األمر الذي يؤكد إمياننا بوجود هتديد مشتَرك 
جلميع الدول األعضاء، وبالتايل يتعني توحيد اجلهود يف اختاذ 

تدابري صارمة وفورية ملواجهته. 

تفاقم يف  اليوم قد  الذي تشهده منطقتنا  التهديد  إنَّ هذا 
القضاء  دون  حيول  رادع  وجود  عدم  بسبب  األخرية  الفترة 
على هذه السوابق. فقد واجهنا منذ عقدين هتديدات القاعدة 
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اليت  األخرى  اإلرهابية  التنظيمات  من  هتديدات  إىل  باإلضافة 
من  أبعد  وإىل  العربية  اجلزيرة  شبه  إىل  احلدود  أعماهلا  عَبرت 
ذلك. وال نزال نعاين اليوم من تلك التهديدات اإلرهابية نفسها، 
بل ازدادت خطورهتا بظهور أشكال خمتلفة من العنف،ال تقتصر 
على القتل واخلطف والتهجري فحسب، بل متتد لتشمل أعمال 
العنف اجلنسي اليت تستهدف النساء بالدرجة األوىل، واليت يتمُّ 

إغفاهلا دائمًا عند احلديث عن جرائم تلك التنظيمات.

وسوريا  العراق  من  كلٍّ  يف  يرتكبها  اليت  األعمال  وما 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام إالَّ أكرب دليل على 
الذي بات يشكل مصدر قلق لدولة اإلمارات.  ذلك، األمر 
لذا، نناشد املجتمع الدويل مواصلة جهوده للقضاء على أحد 
عناصر تنامي اإلرهاب، أال وهو جتنيد املقاتلني األجانب، مع 
أمهية أن يكون ذلك جزءًا من استراتيجية شاملة للقضاء على 

العناصر اإلرهابية األخرى اليت تغذي اإلرهاب. 

إنَّ دولة اإلمارات ُتدين بقوة مجيع عمليات جتنيد املقاتلني 
األجانب ومتويلها، وتعتربها واحدًا من أخطر روافد اإلرهاب 
على  املسألةال تقتصر  هذه  خطورة  أنَّ  على  ونؤكد  الدويل. 
املناطق اليت تشوهبا الصراعات، وإمنا تطال أيضا املناطق اآلمنة 
اليت يتّم جتنيد املقاتلني فيها. وعليه، فإنَّ دولة اإلمارات ترحب 
وحاسم.  مهم  قرار  أنه  وترى  اليوم،  اختاذه  متَّ  الذي  بالقرار 
الوسائل  خالل  من  يتم  أن  الظاهرةال ميكن  هلذه  والتصدي 
األمر  يتطلب  وإمنا  والعسكرية فحسب،  األمنية  واإلجراءات 
منع جتنيد  استراتيجية موحدة تضمن  الدويل  املجتمع  انتهاج 

العناصر اإلرهابية، من خالل عدة وسائل. 

وال  األصعدة،  مجيع  على  الدويل  التعاون  تعزيز  أواًل، 
سيما يف جمال تبادل املعلومات، وال سيما بشأن محالت جتنيد 
أمهية  مع  أيضا،  تنقالهتم  وبشأن  أجانب،  الشباب كمقاتلني 

وضع معايري واضحة وحمددة لتنظيم هذه العملية. 

ثانيا، تشديد وسائل املراقبة، مبا يف ذلك شبكة التواصل 
املغرَّر  من  أكرب  عدد  جلذب  استغالهلا  يتم  اليت  االجتماعي 
هبم، يف سبيل حتقيق أهداف دنيئة وشعارات دينيةال متتُّ إىل 
الدين بصلة. وتقوم دولة اإلمارات حاليا بدراسة آليات ملنع 
التنظيمات اإلرهابية من استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

هلذا الغرض. 

الكفيلة  الوطنية  والقوانني  التشريعات  تطوير  ثالثا، 
مبالحقة وجترمي الضالعني. وأود أن أشري إىل أنَّ دولة اإلمارات 
إدانتهم  تثبت  من  ملعاقبة  احتاديا  قانونًا  مؤخرًا  اعتمدت  قد 

بالتحريض على اإلرهاب أو القيام بأعمال إرهابية. 

أخريا، اختاذ ما يلزم ملكافحة أعمال التطرف العنيف، مبا 
يف ذلك تعزيز برامج التعليم والتأهيل، وال سيما يف صفوف 
اليت  والتجنيد  التحريض  محالت  ضد  العاطلني،  الشباب 
دولة  التزمت  وقد  اإلرهابية.  اجلماعات  ِقَبل  من  تستهدفهم 
ينتج  وما  العنيف،  التطرف  مبكافحة  جانبها  من  اإلمارات 
خالل  من  ق  تنسِّ حيث  إرهابية،  وأعمال  معتقدات  من  عنه 
عضويتها يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب مع شركائها، 
لضمان عدم استخدام أراضيها خلدمة ونشر األعمال اإلرهابية 
مركز  استضافة  خالل  ومن  هبا.  املرتبطة  األخرى  واجلرائم 
الدويل  املجتمع  مع  للمسامهة  اإلمارات  دولة  تستعد  هداية، 
جبميع  العنيف  التطرف  ملواجهة  املمارسات  أفضل  تبادل  يف 
أشكاله. كما سنعمل على تعزيز السياسات الوقائية من خالل 

إنشاء مراكز لتأهيل املتأثرين بالفكر املتطرف واإلرهايب. 

ختامًا، نثمِّن جهود املجلس يف اختاذ قرارات حامسة تتعلق 
هبذا املوضوع، خالل فترة وجيزة، كان آخرها القرار 2170 
)2014(، الذي ُيدين جتنيد املقاتلني األجانب من ِقّبل تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام اإلرهايب وجبهة النصرة يف 
العراق وسوريا، مّما يدل على وجود استراتيجية واضحة جتاه 
مكافحة اإلرهاب. كما نأمل هلذا العمل اجلاّد يف املجلس أن 
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يسمح للدول األعضاء باملشاركة يف مناقشاته من أجل تنسيق 
اجلهود بشكل فعال ملكافحة اإلرهاب. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
اجلمهورية العربية السورية. 

أتقدم  السورية(:  العربية  )اجلمهورية  اجلعفري  ال يد 
إليكم بالشكر على املبادرة لعقد هذه اجللسة اهلامة اليت نرى 
فيها امتدادًا لالندفاعة اليت شهدهتا الساحة الدولية مؤخرًا، من 
ِقَبل بعض أطرافها، للتصدي إلرهاب كّنا روَّادًا يف التحذير منه 
والدعوة إىل جماهبته واستئصاله قبل متدده واستفحاله، وإدراك 
اآلخرين خلطره متأخرين، بعد فترة إنكار طويلة. وكذلك كّنا 

رّوادًا يف التصدي له وحماربته على أرض الواقع. 

اإلرهابيون  املقاتلون  يرتكبها  اليت  اإلرهابية  األعمال  إنَّ 
األجانب، الذين خيوضون حروب اآلخرين بالوكالة والتكليف 
السورية  احلضارة  تسامح  استهدفت  السورية،  األرض  على 
وخدماتية،  حتتية  وُبىًن  ومؤسسات  وحجرًا  بشرًا  العريقة 
كما استهدفت السوريني يف لقمة عيشهم، وقواهتم املسلحة، 
وكنائسهم  ومساجدهم،  ومشافيهم  وجامعاهتم،  ومدارسهم 
ت  اعتداءا  وطالت  وإقامتهم.  عملهم  وأماكن  وآثارهم، 
واإلعالميني  الدبلوماسية  البعثات  اإلرهابية  اجلماعات  هذه 
األجانب، وعناصر حفظ السالم العاملني يف قوة األمم املتحدة 

ملراقبة فض االشتباك وقوافل املساعدات اإلنسانية. 

بيد أنَّ هذه األعمال اإلجرامية ما كانت لتتمَّ لوال الدعم 
دول  حكومات  من  اإلرهابية  اجلماعات  هذه  تتلّقاه  الذي 
اإلعالمي  الغطاء  هلا  وفَّرت  الدولية،  املنظمة  هذه  يف  أعضاء 
واملالذ  والتدريب  والسالح  املال  هلا  وقدَّمت  والدبلوماسي، 
األمن. وجعلت من مطاراهتا قاعات استقبال هلؤالء القتلة، قبل 
توجيههم وإدخاهلم بشكل غري شرعي إىل األراضي السورية 

عْبر حدود تلك الدول مع بالدي سوريا. 

املؤرخة  وكانت حكومة بالدي قد أّكدت يف رسالتها 
األمن  رئيس جملس  إىل  هة  واملوجَّ نيسان/أبريل 2014،   28
األمن  جملس  بقرار  التاّم  والتزامها  ترحيبها  العام  واألمني 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مبكافحة  اخلاص   ،)2014(2178
واجلماعات  األفراد  وسائر  النصرة  وجبهة  والشام  العراق  يف 
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة، الذين ينشطون 
الشقيق،  والعراق  السورية  العربية  اجلمهورية  أراضي  على 

وذلك يف إطار احترام السيادة الوطنية واملواثيق الدولية. 

موقف  مع  القرار  نظرا النسجام  املوقف  هذا  جاء  وقد 
كما  ومظاهره.  أشكاله  بكافة  لإلرهاب  املناهض  سوريا 
للتعاون  وجاهزيتها  استعدادها  السورية  احلكومة  أعلنت 
إقليمي  أو  دويل  ائتالف  إنشاء  خالل  من  والدويل  اإلقليمي 
الثنائي ملكافحة  التعاون  الدولية أو عرب  حيظى بدعم الشرعية 
اإلرهاب. فسوريا كانت وما زالت حتارب اإلرهاب املتمثل 
)داعش(  والشام”  العراق  يف  اإلسالمية  “الدولة  تنظيمي  يف 
و “جبهة النصرة” وغريمها من التنظيمات اإلرهابية األخرى 
اللجنة املنشأة عمال بالقرارين 1267 )1999(  اليت مل تقم 
قائمتها  على  بعد  بإدراجها  لألسف،   ،)2011(  1989 و 
“اجلبهة  منها  ونذكر  اللجنة  يف  معينة  دول  اعتراض  بسبب 

اإلسالمية” على سبيل املثالال احلصر.

إن سوريا ماضية بكل حزم يف احلرب اليت ختوضها منذ 
سنوات ضد اإلرهاب التكفريي بكافة أشكاله وهي مع أي 
جهد دويل صادق يصب يف حماربة ومكافحة اإلرهاب بكافة 
أشكاله ومظاهره ومسمياته على أن يتم هذا اجلهد يف إطار 
السيادة  واحترام  األبرياء  املدنيني  حياة  على  الكامل  احلفاظ 
الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية. بيد أننا نؤكد على أن مشاركة 
إسرائيل يف ما يسمى بالتحالف ضد داعش يقوض أي مصداقية 
هلذا التحالف وإن إسقاط إسرائيل لطائرة سورية، كانت تقوم 
مثل  اإلرهابية  التنظيمات  مواقع  قصف  يف  الوطين  بواجبها 
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داعش وجبهة النصرة وفروعهما اليت اعتدت على قوة األمم 
وهامجت  عناصرها  واختطفت  االشتباك  فض  ملراقبة  املتحدة 
قواهتا وهنبت معداهتا، يؤكد عمليا ما كنا نقوله منذ مدة طويلة 
التابعة  اإلرهابية  التنظيمات  مع  إسرائيلي  حتالف  وجود  عن 

للقاعدة وغريها.

يؤمن وفد بالدي بأن األمم املتحدة هي املحفل الدويل 
للقضاء على  الرامية  الدولية  لتنسيق وتعزيز اجلهود  األساسي 
التهديد الذي ميثله اإلرهاب لألمن والسلم الدوليني وسالمة 
واستقرار الدول ورفاه الشعوب. وإن جناح جهودنا ملكافحة 
اإلرهاب يقتضي االبتعاد عن كل ما من شأنه تقويض دور 
ومصداقية األمم املتحدة هبذا الشأن كتسييس مسألة مكافحة 
اإلرهابية  األعمال  ملرتكيب  الذرائع  إجياد  وحماولة  اإلرهاب 
وإرهاب  حرام  وإرهاب  حالل  بإرهاب  اإلرهاب  وتصنيف 
وقع  أينما  اإلرهاب  هو  فاإلرهاب  متطرف.  وآخر  معتدل 
وأيا كان مرتكبه. ويف احلرب على اإلرهاب،ال ميكن تصور 
ائتالفات تتصدر الصفوف األوىل فيها دول كانت وما زالت 
الداعم األول لإلرهاب واإلرهابيني تسليحا ومتويال وإيواء بل 
إن بعض هذه الدول، مثل تركيا وقطر والسعودية، كان البوابة 

الرئيسية لتمرير اإلرهابيني إىل سوريا والعراق.

 2178 اهلام  للقرار  دعمه  بالدي  وفد  يؤكد  ختاما، 
كما  انتظار  طول  بعد  اليوم  املجلس  اختذه  الذي   )2014(
يؤكد وفد بالدي أن توجيه ضربات عسكرية ضد التنظيمات 
اإلرهابية لن حيقق أهدافه املعلنة يف حال مت على حنو يتعارض 
حكومات  مع  والتنسيق  التعاون  ودون  الدولية  املواثيق  مع 
الدول املعنية وإذا مل يترافق مع إلزام الدول املحرضة والداعمة 
لإلرهاب بالكف عن ممارساهتا اليت متثل هتديدا للسلم واألمن 

الدوليني.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
اهلند. 

أن  نود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )اهلند(  كوماا  ال يد 
نشكركم، سيديت الرئيسة، على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة. 
فهيال تسمح لنا فحسب بالتركيز على التهديد املتطور واملتعدد 
األبعاد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب؛ بل تؤكد 
وبناء  الصحيح  سياقها  يف  املشكلة  وضع  على ضرورة  أيضا 
التصدي  التركيز على  رؤية سليمة من أجل ضمان استمرار 
هلذا التحدي. وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن شدة 
التركيز احلالية على املقاتلني اإلرهابيني األجانب، مبا يف ذلك 
يف القرار 2178 )2014(، حديثة العهد نسبيا، فإن التهديد 

ذاته قدمي إىل حد ما. 

واملقاتلون اإلرهابيون األجانب ليسوا سوى وجه واحد 
للتحدي األوسع نطاقا املتمثل يف اإلرهاب الدويل. ومع ذلك، 
بالثناء  جدير  األمن  وجملس  له،  التصدي  من  حتدال بد  فإنه 
إلنشائه إطارا قانونيا ومعياريا جديدا من أجل القيام بذلك. 
مظاهر  من  مظهر  هي  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  فظاهرة 
السالم  على  الدويل  اإلرهاب  يشكله  الذي  املتزايد  اخلطر 
واألمن الدوليني. ومن الوضح أن سلسلة اإلمداد لإلرهاب، مبا 
يف ذلك التطرف والتجنيد والتمويل والتخطيط واالتصاالت، 

هي سلسلة عاملية. 

وتطوره  التكيف  على  اخلطر  هذا  قدرة  تؤكد  كما 
احلقيقة، اليت ما فتئنا نؤكد عليها ونعلنها، واملتمثلة يف أنه جيب 
علينا جتنب الُنهج املجتزأة واجلزئية. وباإلضافة إىل التعامل مع 
على  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  لظاهرة  املحددة  اجلوانب 
الصعيد العاملي، يتعني علينا التصدي على حنو شامل للتحدي 
املزدوج املتمثل يف البنية التحتية االقتصادية والتشغيلية املتطورة 
شبكات  بني  الترابط  وأوجه  العامل  مستوى  على  لإلرهاب 

اإلرهاب العاملية. 

وعلى الصعيد الدويل، تضفي األبعاد الناشئة خلطر املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب أيضا أمهية كبرية جدا على جدول األعمال 
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العاملي ملكافحة اإلرهاب، وفقا ملا مت االتفاق عليه عامليا يف إطار 
استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب لعام 2006 
وعملية االستعراض اليت جرت هلا يف وقت سابق من هذا العام. 
وهي تؤكد أوال وقبل أي شيء على ضرورة وجود إطار معياري 
الوقت قد حان  دويل شامل ملكافحة اإلرهاب. وحنن نرى أن 
ألن حنرز تقدما سريعا وأن ننتهي من صياغة مشروع االتفاقية 
الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل اليت أخذنا زمام املبادرة فيها يف 
عام 1996. وال ميكننا أن نسمح ألنفسنا بترف إجراء مناقشات 
يف  سيكون  للتسويف  سندفعه  الذي  فالثمن  هلا.  نظريةال هناية 
اتفاق  إىل  التوصل  العامة  اجلمعية  وعلى  بشرية.  أرواح  صورة 
بتوافق اآلراء حول اتفاقية شاملة تقضي بتجرمي اإلرهاب الدويل. 

التحدي  جوانب  لتعدد  ونظرا  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
طابعه  ذلك  يف  مبا  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  يف  املتمثل 
العابر للحدود الوطنية وحقيقة أهنال يوجد بلد مبنأى عن هذا 
التهديد، فإن قيام تعاون دويل قوي ذي طرائق تنفيذية واضحة 
- مبا يف ذلك لتبادل املعلومات وتتبع طرق السفر وشبكات 
حتمي  أمر   - التمويل  وقنوات  االتصال  وأساليب  التجنيد 
يتعني علينا مجيعا مواصلة السعي يف سبيله بتركيز وقوة. ومن 
الضروري أيضا أن تكفل الدول أال ُتستخدم أراضيها يف تعبئة 
كما  ومتويلهم.  وجتهيزهم  وتدريبهم  أيديولوجيا  اإلرهابيني 
أننا حباجة إىل العمل على املستويني الفردي واجلماعي لتفنيد 
ونعتقد  اإلرهاب  ندين  وحنن  واستنكاره.  اإلرهابيني  خطاب 
أنه ما من قضية أو مظلمة ميكن أن تربر اللجوء إىل اإلرهاب. 

املقاتلني  ظاهرة  إزاء  بالقلق  نشعر  زلنا  ما  اهلند  يف  وحنن 
اإلرهابيني األجانب وما هلا من تأثري على أمن البلدان على الصعيد 
السياق  التحدي يف  التصدي هلذا  املهم  أنه من  الدويل. ونعتقد 
معه.  للتعامل  الالزمة  اخلطوات  واختاذ  لإلرهاب  نطاقا  األوسع 
وباألمس فقط، اعتمد املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب مذكرة 

الالزمة  السليمة  املمارسات  بشأن  مراكش   - الهاي  تفاهم 
للتصدي بفعالية أكرب لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 

إن القرار 2178 )2014( الذي اختذه جملس األمن اليوم 
بعيد األثر. فمن شأنه أن يوفر إطارا للعمل اجلماعي والفردي 
للتصدي خلطر املقاتلني اإلرهابيني األجانب، حيث أنه حيدد 
التزاما دائما جلميع الدول األعضاء. وحيدونا األمل يف أن جتري 
متابعته وتنفيذه تنفيذا فعاال. وعلى املجتمع الدويل دعم أقواله 
للتعامل  القانوين  لإلطار  مفيدة  إضافة  ميثل  والقرار  باألفعال. 

مع آفة اإلرهاب. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
ماليزيا. 

أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ماليزيا(  حنيف  ال يد 
سيديت الرئيسة، على عقد هذه اجللسة وعلى إتاحة الفرصة يل 
ملخاطبة املجلس. وترحب ماليزيا جبلسة اليوم اليت هتدف إىل 

التصدي مباشرة لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 

والقاطعة  القوية  ماليزيا  إدانة  جمددا  أؤكد  أن  وأود 
جلميع أعمال وأساليب وممارسات األفراد واجلماعات الذين 
يستخدمون اإلرهاب إلكراه اآلخرين وبث اخلوف يف قلوهبم. 
ومتشيا مع موقفنا الثابت ضد اإلرهاب، فإننا نؤيد متاما القرار 
2178 )2014( الذي اختذه املجلس اليوم، والذي شاركت 
ماليزيا يف تقدميه. وحنن نؤيد أهداف القرار املتمثلة يف تعزيز 
وحتفيز العمل الدويل من أجل مكافحة اإلرهاب بشكل عام 

وآفة املقاتلني اإلرهابيني األجانب على وجه اخلصوص. 

يف املاضي، تصدت ماليزيا لإلرهاب على أرضها، عندما 
يف  السكان  بني  والكراهية  اخلوف  مشاعر  اإلرهابيون  أجج 
سعيهم إىل تأكيد االدعاء بأن الشيوعية تسمو على الدميقراطية 
والدين. ويف سياق التصدي لذلك اخلطر على السيادة الوطنية 
النطاق  واسعة  تدابري  احلكومة  اختذت  واالستقرار،  والسالم 
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قلوب  كسب  إىل  باحلاجة  مهتدية  عريضة،  قاعدة  وذات 
وعقول الناس. وكان هدف احلكومة بسيطا: طمأنة السكان 
إىل أهنم هم وأطفاهلم واألجيال املقبلة سيعيشون حياة كرمية 
وآمنة وأنه ينتظرهم مستقبل واعد، ولن ينضموا إىل صفوف 
اإلرهابيني. واستنادا إىل جتربة ماليزيا، فإن هذا النهج قد أثبت 
كاملة يف  بصورة  النظر  أنه جيب  بلدي  وفد  ويعتقد  جناحه. 
هنج القلوب والعقول يف سعينا املشترك من أجل مكافحة آفة 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 

إىل  املتنامية  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  وتشري 
أن األيديولوجيات املتجذرة يف التطرف العنيف قد انتشرت 

وتواصل انتشارها يف مجيع أحناء العامل. 

ويف هذا الصدد، ترى ماليزيا أن اآلليات القائمة يف إطار 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب، 
اإلرهاب،  مكافحة  جمال  يف  بالتنفيذ  املعنية  العمل  وفرقة 
ذات  اجلزاءات  وجلان  للحضارات،  املتحدة  األمم  وحتالف 
الصلة التابعة ملجلس األمن، يف مجلة أمور، ميكن زيادة تعزيزها 
مجيع  من  العنيف  والتطرف  لإلرهاب  بفعالية  التصدي  بغية 
يتعلق  فيما  تفاصيل  ظهرت  األخرية،  األشهر  يف  جوانبهما. 
الذين  املاليزيني  املواطنني  من  قليل  عدد  مشاركة  باحتمال 
سافروا إىل اخلارج، وأفادت تقارير بأهنم انضموا إىل ما يسمى 
أن  ذلك  شأن  من  بأن  خاطئ  اعتقاد  يف  اإلسالمية  بالدولة 
خيدم قضية العدالة واجلهاد. وأود أن أشدد بصورة قاطعة على 
والتعذيب  واالغتصاب  االختطاف  فإن  ملاليزيا،  بالنسبة  أنه، 
عن  حننال نتغاضى  شئ.  يف  اإلسالم  من  ليس  املدنيني  وقتل 
مشاركة املواطنني املاليزيني الذين يرتكبون األعمال اإلرهابية 

أو يشاركون يف الزناعات يف اخلارج أو نؤيدها. 

لقد صنفت سلطات احلكومة املاليزية، من جانبها، تنظيم 
جهدا  تدخر  ولن  إرهابية  منظمة  باعتباره  اإلسالمية  الدولة 
يف العمل ضد أعضائه. وقد اختذنا أيضا خطوات الستعراض 

جوانب معينة من األطر القانونية وأطر السياسات العامة بغية 
مواصلة تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب على الصعيد الوطين. 

وتعتقد ماليزيا بقوة أهنال بد من التصدي لإلرهاب بطريقة 
القوة وحدها.  استخدام  بالضرورة من خالل  شاملة، وليس 
يف  اجلوانب  متعدد  هنجا  بفعالية  اإلرهاب  مكافحة  تتطلب 
معاجلة العوامل الكامنة اليت تدعم اإلرهاب. ويف ذلك الصدد، 
تعتقد ماليزيا أن هناك حاجة ماسة إىل النظر يف آليات الدعم، 
مبا يف ذلك التمويل وإمدادات األسلحة اليت توفر سبل البقاء 

للمقاتلني اإلرهابيني األجانب. 

وتغتنم ماليزيا هذه الفرصة لكي تكرر دعوهتا إىل املزيد 
من التعاون والتفاهم بني الثقافات واألديان واحلضارات. قبل 
بضع سنوات، دعت ماليزيا إىل إنشاء احلركة العاملية للمعتدلني 

من أجل إسكات أصوات املتطرفني ومن على شاكلتهم. 

ويف ضوء التهديد الذي تشكله ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب واحلاجة إىل جهد متضافر ومنسق للتصدي هلا، تعتقد 
ماليزيا أنه من الضروري اآلن، أكثر من أي وقت مضى، أن 

يتبىن املجتمع الدويل احلركة العاملية للمعتدلني. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
سري النكا. 

تثين  باإلنكليزية(:  )تكلم  النكا(  )سري  كوطونا  ال يد 
سري النكا عليكم، سيديت الرئيسة، لعقد هذه املناقشة احلسنة 
التوقيت. حنن نتابع ببالغ القلق األحداث اليت تتواىل تباعا يف العراق 
الوحشية  والبلدان املجاورة خالل الشهرين املاضيني، واألعمال 
اليت يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
واجلماعات املرتبطة به مع سلسلة إمدادات من املقاتلني األجانب. 

اإلرهابية  األعمال  العبارات  بأقوى  النكا  سري  تشجب 
اليت ارتكبتها هذه اجلماعات. مبا يف ذلك األعمال اليت ترتكب 
ضد املدنيني العزل. إن أعمال العنف املروعة ضد الناس وتدمري 
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املواقع األثرية وأماكن العبادة واملواقع ذات القيمة األثرية والثقافية 
الذين  اآلالف  مع  وقالبا  قلبا  أننا  العميق. ويف حني  القلق  تثري 
ما زالوا يعانون نتيجة لألعمال اإلرهابية الوحشية، فإننا نؤكد 
على ضرورة اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية املدنيني واألقليات 

واملرافق املدنية وأماكن العبادة واملواقع ذات األمهية التارخيية. 

مدى  على  النكا  سري  عانت  املجلس،  يعلم  وكما 
ما يقرب من ثالثة عقود على يد اإلرهابيني االنفصاليني، الذين 
يف  وحشية  األكثر  بأهنم  االحتادي  التحقيقات  مكتب  يصفهم 
األثر  مباشرة  بصورة  النكا  سري  شعب  خرب  وبالتايل  العامل. 
وأسس  املحلية  واملجتمعات  املجتمعات  على  لإلرهاب  املدمر 
الدولة ذاهتا. تعرضت مؤسساتنا، اليت نعتز هبا منذ زمن طويل، 
احلكومة  شددت  لقد  خطري.  لتهديد  دميقراطيتنا،  ذلك  يف  مبا 
السريالنكية بصورة قاطعة املرة تلو املرة على ضرورة أن يتخذ 
العامل إجراءات ضد األعمال اإلرهابية اليت ترتكبها األطراف من 
غري الدول التيال حتترم احلياة البشرية احتراما يذكر أوال حتترمها 

البتة.ال بد من إدانة اإلرهاب بكل أشكاله وكل صوره. 

من الواضح أن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
هتديدا  ويشكل  الوطنية  للحدود  عابرا  شكال  اآلن  يأخذ 
جمددا  تؤكد  أن  النكا  سري  وتود  نطاقا.  األوسع  للمنطقة 
أنه من املصلحة املثلى للمجتمع الدويل كفالة عدم إتاحة أي 
حيز ألية مجاعات إرهابية أو املتعاطفني معها جلمع األموال أو 
احلصول على أي شكل من أشكال الدعم اللوجسيت يف أي 
مكان. ونعرب عن تضامننا مع شعوب بلدان املنطقة يف هذه 
التدابري  لدعم  االستعداد  أهبة  على  ونقف  العصيبة  األوقات 
حسنة التوقيت الرامية إىل مساعدة الضحايا على أرض الواقع. 

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
مصر. 

املقاتلني  قضية  باتت  لقد  )مصر(:  العاا  أأو  ال يد 
بقوة،ال سيما  اإلقليمية  الساحة  األجانب تفرض نفسها على 

ارتباطا بالوضع يف سوريا والعراق وليبيا. وقد حاول البعض 
إسالمية  صحوة  باعتبارها  العربية  الشعوب  ثورات  تصوير 
تيارات  تولية  إىل  سعيا  ذلك  توظيف  إىل  والسعي  الطابع، 
اإلسالم السياسي الساعية يف حقيقة األمر إىل السلطة واملتحالفة 
مع بعض القوى اإلقليمية زمام األمور يف دول املنطقة العربية، 
العربية  والشعوب  للدول  الوطنية  اهلوية  على حساب  وذلك 

وعلى حساب سيادهتا ووحدة أراضيها.

كما أصبحت قضية املقاتلني األجانب متثل هتديدا للدول 
أوروبا وآسيا  منطقتنا من  إىل  منها، حيث جاءوا  اليت وفدوا 
والقارة األمريكية وغريها، وهو ما يؤكد أن تصنيف الثورات 
يف املنطقة وإضفاء بعد ديين زائف عليها وتساهل العديد من 
ومتركزهم  املعركة  ميادين  إىل  مواطنيها  توجه  إزاء  الدول 
مثنه  يدفع  اجلميع  بدأ  خطأ  كان  حمددة،  دول  يف  وتدريبهم 
متعددة  األجانب  املقاتلني  مشكلة  إن  فداحته.  مدى  ويدرك 
اجلوانب، وهو األمر الذي يؤكد ما سبق وأن طالبت به مصر 
مرارا وتكرارا وهو وجود استراتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب.

وكما نعلم مجيعا هناك بعد دعوي مرتبط بتلك املشكلة 
بدعاوى  املختلفة  الدول  من  الشباب  بإقناع  القيام  يتمثل يف 
كاذبة تدفعهم إىل االقتناع بأن ما سوف يقومون به من جرائم 
يقومون  أفعال  وأهنا  والعدل،  احلق  الدفاع عن  إطار  يأيت يف 
هبا حتت مظلة الدين. إضافة إىل ذلك، يتم استخدام وسائل 
التواصل احلديثة على غرار شبكة اإلنترنت إلجراء االتصاالت 
الالزمة املرتبطة بعملية جتنيد الشباب، فضال عن نشر الدعاوى 

الكاذبة اليت تستقطب هؤالء الشباب.

ويف هذا اإلطار، أود أن أؤكد أن مصر تتخذ بالفعل ومنذ 
للتصدي  تدابري  تشمل  اإلرهاب،  ملكافحة  فعالة  خطوات  فترة 
ملشكلة املقاتلني األجانب. وأود أن أشري يف ذلك اخلصوص إىل أن 
قانون العقوبات املصري يتضمن موادا متعلقة بتعريف اإلرهاب 
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ومكافحته، وجترمي مجيع األعمال ذات الصلة، مبا فيها االشتراك 
يف العمليات اإلرهابية والتحريض عليها، وتقدمي التمويل هلا.

كما تقوم مصر بتنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة، 
وبصفة خاصة تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وتقوم مبوافاة 
اللجان املعنية التابعة ملجلس األمن بالتقارير اليت تعكس تنفيذها 
الصعيد  وعلى  دوري.  بشكل  اخلصوص  هذا  يف  اللتزاماهتا 
اإلقليمي، نلتزم بتنفيذ االتفاقات املرتبطة مبكافحة اإلرهاب، 

سواء على املستوى األفريقي أو العريب.

بدور هام يف  الشريف  األزهر  يقوم  تقدم،  ما  إىل  إضافة 
ما يتعلق بنشر الفكر احلقيقي عن اإلسالم، مبا يف ذلك التأكيد 
بالدين اإلسالمي  ارتباط أي من األعمال اإلرهابية  على عدم 
احلنيف، وهو ما يسهم بدوره يف مكافحة الفكر املتطرف العنيف 
وأخذا يف االعتبار أن اجلهود املبذولة يف ذلك اإلطار سوف يتم 

تكثيفها يف الفترة القادمة وبالتعاون مع الدول املختلفة.

ويتعني عندما نتحدث عن مكافحة ظاهرة اإلرهاب يف 
توجهنا شامال وأال  يكون  أن  هلا  والتصدي  األوسط  الشرق 
تقتصر جهودنا على التصدي للخطر الناجم عن تنظيم الدولة 

الصدد،  هذا  يف  يتعني  حيث  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية 
ونظرا الرتباط مجيع تلك التنظيمات اإلرهابية ببعضها البعض 

وبفكر واحد،

ولضمان جناح جهودنا أن نعمل على مواجهة اإلرهاب 
أينما كان، سواء يف العراق أو سوريا أو يف غريمها من الدول.

ويف النهاية، أؤكد على ضرورة قيام مجيع الدول بااللتزام 
وقيام  الصلة،  ذات  واالتفاقيات  األمن  جملس  قرارات  بتنفيذ 
القرارات  تنفيذ تلك  املتحدة مبتابعة  املعنية يف األمم  األجهزة 
وإيواء  اإلرهابية  للعمليات  والدعم  التمويل  وقف  لضمان 
اإلرهابيني، فضال عن وقف عمليات جتنيد املقاتلني األجانب.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(:ال يوجد متكلمون آخرون 
مدرجون يف قائمة املتكلمني. أود أن أتوجه بالشكر إىل مجيع 
املشاركني - احلاضرين وغري احلاضرين - على مساهاماهتم 

يف هذه اجللسة.

من  احلالية  املرحلة  اختتم  قد  األمن  يكون جملس  بذلك 
نظره يف البند املدرج على جدول أعماله.

رفعت اجللسة الساعة 19/20.


