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افتتحت اجللسة الساعة 10/30.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
الالة ش الير  األولا

النظام  للمادة 37 من  وفقًا  بالفرنسية(:  )تكلم  الرئيس 
العربية  اجلمهورية  ممثل  أدعو  للمجلس،  املؤقت  الداخلي 

السورية إىل االشتراك يف هذه اجللسة.

للمجلس،  املؤقت  الداخلي  النظام  للمادة 39 من  وفقًا 
لالشتراك  أمساؤهم  التالية  اإلعالمية  اإلحاطات  مقدمي  أدعو 
يف هذه اجللسة: السيد ستيفان دي ميستورا، املبعوث اخلاص 
لألمني العام لسورية؛ السيد ستيفن أوبراين، وكيل األمني العام 
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ؛ السيد 
الشرق  ملنطقة  لليونيسف  اإلقليمي  املدير  كابيلريي،  غريت 

األوسط ومشال أفريقيا.

بعد  عن  التداول  طريق  عن  اليوم  جلسة  إىل  ينضم 
والسيد  جنيف،  من  ميستورا  دي  السيد  الفيديو  باستخدام 

أوبراين من لندن، والسيد كابيلريي من عمان.

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

أعطي الكلمة اآلن للسيد دي ميستورا.

الرئيس،  السيد  بالفرنسية(:  )تكلم  السيد دي ميستورا 
أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.

)تكلم باإلنكليزية(
كما يعلم األعضاء، سأقدم إحاطة للمجلس يف غضون 
تلك  ويف  األول/ديسمرب.  كانون   8 يف  وحتديدًا  قليلة،  أيام 
بشأن  التوضيح  من  مزيد  تقدمي  مبقدوري  سيكون  املناسبة، 

على  احلفاظ  ينبغي  اليت  سورية،  يف  السياسية  العملية  جممل 
زمخها، فكما نقول دائمًا، ال ميكننا ببساطة أن ندع احلقائق 
على األرض تأخذ جمراها؛ وعلينا أيضا أن حنافظ على زخم 

سياسي دائمًا.

مع ذلك، دعونا نركز اليوم على األزمة احلالية يف حلب. 
زميلي  إىل ذلك، سيديل  اإلشارة  املجلس وسبق  يعلم  وكما 
ستيفن أوبراين، من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، وزميلي غريت كابيلريي، املدير 
اإلقليمي لليونيسيف، مبزيد من التفصيل بشأن املأساة اإلنسانية 
واستجابة األمم املتحدة، خاصة وباألخص فيما يتعلق حبلب. 
لذلك، ومن جانيب، على األقل يف هذه املرحلة، فأنا بالطبع 
الكلمة  ألن  النقاط،  بعض  حول  األسئلة  على  للرد  متاح 
أو من  اإلنساين  اجلانب  يعاجلون  احلقيقية تظل من شأن من 

يريدون معاجلته.

الربية  اهلجمات  تواصلت  املاضيني،  األسبوعني  خالل   
حدة  تزايدت  بصراحة،  وأيضًا،  حلب  شرق  على  واجلوية 
باستيالء  ذروهتا  بلغت  حيث  حلب،  غرب  على  اهلجمات 
القوات احلكومية يف هناية األسبوع املاضي على عدة مناطق يف 
اجلزء الشمايل من شرق حلب، وبالتايل، وحبكم األمر الواقع، 
وتشري  جانبني.  إىل  للمعارضة  حضري  معقل  أكرب  انقسم 
اليت كانت  املنطقة  من  املائة  قرابة 40 يف  أن  إىل  التقديرات 
تسيطر عليها جمموعات املعارضة املسلحة يف السابق هي اآلن 

يف أيدي القوات احلكومية.

ويف غضون األيام القليلة املاضية، فر آالف املدنيني من 
وأشارت  املدينة،  من  أخرى  أحناء  إىل  الشرقية  حلب  أحياء 
تقارير أولية إىل أن عددًا يصل إىل 000 16 شخص باتوا 
يف عداد النازحني؛ ويف واقع األمر، فإن هذا الرقم يتزايد كل 
ساعة، وسيسمع املجلس ذلك من ستيفن أوبراين. ومن املرجح 
أن آالفًا آخرين سربكنون إىل الفرار لو استمر انتشار القتال 
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وازدادت حدته خالل األيام القادمة. لذلك، اقترحت بإحلاح 
- وعلمت أن احلكومة وافقت على ذلك اآلن - أن يتوجه 
يف  املقيم  واملنسق  اإلنسانية  للشؤون  منسقنا  الزعتري،  علي 
دمشق، مع أكرب عدد ممكن من أعضاء الفريق القطري الدويل 
لألمم املتحدة، إىل حلب يف أقرب وقت ممكن لالنضمام مرة 
أخرى إىل الكثري من زمالئنا من الوطنيني الذين بدأوا العمل 
بالفعل يف إطار الفريق القطري بغية مساعدة السكان املدنيني 

السوريني يف حلب، الشرقية والغربية على السواء.

وأتكلم  واحد،  جانب  من  ليس  حلب  يف  العنف  إن 
بصراحة. وحىت لو مل تكن اهلجمات على غرب حلب على 
النطاق، فقد شهدنا مؤخرًا هجمات من شرق حلب  نفس 
على األحياء السكنية هناك، ومن ذلك قصف مدرسة يف 20 
تشرين الثاين/نوفمرب يتردد أنه ُقِتل خالله 10 أطفال وأصيب 
كثريون آخرون جبروح. وباألمس ذكر ستيفن أوبراين - وكنا 
معًا يف بروكسل - أن حنو 000 25 شخص قد نزحوا يف 
غرب حلب خالل األسابيع القليلة املاضية. وسيستمع املجلس 
إىل مزيد من التحديثات مرة أخرى؛ وكما نالحظ، فإن هذا 

العدد يتزايد.

وجيب علينا وحنن نويل اهتماما أكرب حللب اليوم أن نتذكر 
أن احلرب ما زالت مستمرة يف إدلب ومحاة والوعر ومحص 
ومشال الالذقية والغوطة الغربية والغوطة الشرقية ومشال غرب 
دمشق. وتستحق كل واحدة من تلك املناطق وصفا مستقال، 
غري أن املوضوع األساسي ما يزال هو نفسه: استمرار اهليمنة 
العسكرية على االستراتيجية السياسية مبا يترتب عن ذلك من 

مثن فادح يدفعه املدنيون لتلك العملية.

املناطق  يف  يقيمون  منهم  اآلالف  عشرات  يزال  فما 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف حلب، ويعيشون حتت التهديد 
املستمر الناجم عن استمرار القتال. ويتعرض اآلخرون للخطر 
أثناء حماولتهم الفرار من القتال، ما يضيف إىل األخطار املرتبطة 

مبحاولة الفرار عرب اخلطوط األمامية اليت يدور فيها القتال. وقد 
تلقينا تقارير موثوقا هبا تشري إىل منع مجاعات املعارضة املدنيني 
املناطق اخلاضعة لسيطرهتا يف كثري من احلاالت.  من مغادرة 
ويساورنا القلق أيضا من احتمال احتجاز األشخاص املدنيني 
عند وصوهلم إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة أو تلك اليت 
تسيطر عليها قوات الدفاع السورية إذ ينظر إليهم على أهنم إما 
كانوا يقيمون يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة أو أن هلم 
صالت مع مجاعات املعارضة املسلحة. وبالتايل، فإن عشرات 

اآلالف من املدنيني من مجيع األطراف حباجة إىل املعونة.

إىل  الوصول  من  املتحدة  األمم  تتمكن  أن  وينبغي 
املحتاجني أينما كانوا وبكل الوسائل أو الطرق املمكنة، دون 
أية شروط مسبقة. وباختصار، يتعني إيصال املعونة إىل داخل 
من  فروا  الذين  أولئك  محاية  أيضا  وجيب  وخارجها،  حلب 
أن يكون موقفنا - كما كان عليه  االنتقام. وال مناص من 
أن  هو   - أخرى  صعبة  حاالت  يف  املاضي  يف  دائما  احلال 
تكون األمم املتحدة وشركاؤها على أهبة االستعداد والقدرة 
شرق  أحناء  مجيع  إىل  العاجلة  اإلنسانية  املعونة  إيصال  على 
حلب، وجيب السماح هلما بذلك. فذلك مبدأ أساسي. وإذا 
مل يكن ممكنا تنفيذ ذلك التدبري فورا وبطريقة شاملة وفعالة يف 
وقت الحق، فإنه ينبغي أال تتردد األمم املتحدة يف السعي إىل 
مساعدة مجيع أولئك الذين ميكنها الوصول إليهم اليوم يف ظل 
السكان،  إىل  الوصول  يف  األولوية  وتتمثل  احلالية.  الظروف 
ظلوا  الذين  أولئك  إزاءهم،  القلق  يساورنا  الذين  أولئك  إىل 

معزولني وحمرومني من املعونة اإلنسانية منذ حزيران/يونيه.

 20 يف  دمشق  يف  املعّلم  اخلارجية  وزير  التقيت  وحني 
على  اجلوية  اهلجمات  مسألة  تناولت  الثاين/نوفمرب،  تشرين 
املستشفيات يف شرق حلب، واليت أداهنا األمني العام نفسه يف 
اليوم ذاته. واقترحت علنا إرسال بعثة حتقق إىل شرق وغرب 
أيضا  وهو  باملستشفيات،  حلقت  اليت  األضرار  لتقييم  حلب 
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االقتراح نفسه الذي قدمه منسق الشؤون اإلنسانية يف دمشق 
يف ما أعتقد. وأكرر تلك الدعوة يف املجلس اليوم.

قد  كنت  أنين  الرئيس،  سيدي  تذكرون،  ولعلكم 
خطط  أي  وجود  لعدم  نظرا   - املاضي  الشهر  يف  اقترحت 
أخرى من شأهنا أن توقف استمرار العنف - مبادرة سياسية 
حللب وهي ليست مبادرة إنسانية يف واقع األمر، وإمنا مبادرة 
شاملة ومستقلة عن املقترحات اإلنسانية. وتقتضي إهناء العنف 
واحلفاظ  حلب  شرق  ملنطقة  النصرة  جبهة  مقاتلي  ومغادرة 
على اإلدارة املحلية وليس فصلها أو أعطاءها حكما ذاتيا أو 
احلفاظ على  وإمنا  اإلدارة،  أشكال  جعلها شكال جديدا من 
اإلدارة املحلية. وميكن كفالة ذلك بواسطة أولئك الذين من 
لديهم السلطة لتوفري ضمان كهذا. ومتت مناقشة هذا االقتراح 
بشكل أو بآخر حىت اآلن ملدة ستة أسابيع على األقل يف لوزان 
يف إطار اجتماعات متابعة بعض املشاركني يف اجتماع لوزان 

األصلي ويف مناقشات أخرى. 

ذلك  يف  مبا  األفكار،  تلك  أشّجع  شخصيا  زلت  وما 
خالل  ومن  دمشق  إىل  هبا  قمت  اليت  الزيارة  خالل  مؤخرا 
االتصاالت مع املعارضة ومجاعات املعارضة املسلحة. وما زال 
ذلك االقتراح مطروحا على الطاولة، وهو ينطبق بصفة خاصة 
على ذلك اجلزء من شرق حلب الذي ما زال حتت سيطرة 
املعارضة املسلحة مبا فيه من وجود ملحوظ جلبهة النصرة. ويف 
ذلك  أصبح  متسارعة،  تطورات  امليداين  الوضع  يشهد  حني 
أن  الفوري كما هو واضح، غري  للتطبيق  قابل  االقتراح غري 
ووقف  النصرة،  جبهة  مغادرة  مطروحا:  يزال  ال  منه  جزءا 
املحافظة -  املساعدات اإلنسانية مع  القصف فعال، وإيصال 

وأكرر - املحافظة على اإلدارة املحلية.

املساعدة على ضمان  تكون  أن  ينبغي  بأنه  مقتنع  وإنين 
الذين يرى املجلس أهنم إرهابيون -  املقاتلني  مغادرة أولئك 
جبهة النصرة الذين ما زالوا موجودين حىت هذا اليوم يف أجزاء 

من شرق حلب تسيطر عليها املعارضة - نتيجة يستطيع أن 
يتفق عليها مجيع من هم يف سورية واملجتمع الدويل بأسره. 
وعليه، أحث أصحاب املصلحة املعنيني أال يصرفوا أنظارهم 
عن تلك املبادرة العملية اليت ال تزال صاحلة، ال سيما يف هذه 
إمكانية  إىل  التوقعات  فيها  تشري  اليت  جدا  احلساسة  اللحظة 
عن  يسفر  وأن  أسابيع  لعدة  القتال يف شرق حلب  استمرار 
آثار جانبية مأساوية. ومن شأن تلك املبادرة أن تساعد على 
إنقاذ أرواح املدنيني األبرياء، فضال عن ضمان فصل العناصر 

اإلرهابية من اجلماعات املسلحة األخرى.

وكما قلت، سأكون موجزا، كما أن هناك أدلة كثرية 
على أن املنطق العسكري هو السائد حاليا على كال اجلانبني. 
وينبغي أن يدعو املجلس، بالنيابة عن املجتمع الدويل، مجيع 
االحترام  لضمان  هلا  الراعية  واجلهات  املتحاربة  األطراف 
حلب.  يف  املدنيني  ومحاية  اإلنساين  الدويل  للقانون  الكامل 
ولكن علينا أال خنطئ حقيقة أن أيا من التطورات العسكرية 
اليت نشهدها ال تشري إىل ما ميكن تسميته بأنه عملية مستقرة 
جارية صوب حل عسكري دائم. وواقع األمر أنه يتعني على 
صيغة  يشمل  أن  السورية  للمأساة  ممكن  مستدام  حل  أي 
لتحقيق االستقرار يف البلد لضمان عدم تكرار ظهور التهديد 
اإلرهايب والعودة إىل ما ميكن أن حيقق االستقرار يف سورية. 
كهذه  صيغة  إىل  التوصل  ميكن  ال  بأنه  راسخ  اقتناع  ولدّي 
أن  على  لألزمة،  تفاوضية  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  دون 
السلطة وتنفيذ اخلطة املنصوص عليها يف  لتقاسم  آلية  تشمل 
إىل  أتطلع  فإنين  وبالتايل،   .)2015(  2254 املجلس  قرار 
إحاطة أعضاء املجلس يف األسبوع القادم يف 8 كانون األول/

املتاحة  التفصيل عن اخليارات  نتكلم مبزيد من  ديسمرب لكي 
بغية مواصلة الضغط من أجل التوصل إىل عملية سياسية.

ميستورا  دي  السيد  أشكر  بالفرنسية(:  )تكلم  الرئيس 
على إحاطته اإلعالمية.
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وأعطي الكلمة اآلن للسيد أوبراين.

املجلس  إىل  أنضم  باإلنكليزية(:  )تكلم  أوبراين  السيد 
من مكاتب املنظمة البحرية الدولية يف لندن، وأود أن أشكر 
املبعوث اخلاص ستيفان دي ميستورا على إحاطته اإلعالمية 
اليت يتسق مضموهنا مع تلك الواردة يف العرض الذي قدمناه 

أمام الربملان األورويب أمس. 

وما فتئت األمم املتحدة وجمتمع اهليئات اإلنسانية بأسره 
يدقان ناقوس اخلطر على مدى أكثر من مخس سنوات حىت 
من  املاليني  على  سورية  يف  للزناع  املدمر  لألثر  للتنبيه  اآلن 
بني  التعاون  إىل  ودعونا  العاديني.  واألطفال  والنساء  الرجال 
جملس األمن واملجتمع الدويل والعمل معا لضمان محاية املدنيني 
والبنية التحتية املدنية على حد سواء وفقا لاللتزامات الدولية 
اإلنسانية  املساعدة  بإيصال  والسماح  األساسية،  واإلنسانية 
املنقذة لألرواح، فضال عن بذل مجيع اجلهود ألجل التوصل 
إىل حل سياسي للزناع. ولكن مت جتاهل نداءاتنا وطلباتنا تلك، 

بل حىت مطالب املجلس إىل حد كبري.

وتكرارا  مرارا  سورية  يف  الزناع  أطراف  أبدت  وقد 
أن  شأنه  من  ما  بكل  القيام  أو  إجراء  أي  الختاذ  استعدادها 
يؤّمن تفوقها العسكري حىت وإن كان ذلك يعين قتل املدنيني 
أو تشويههم أو حماصرهتم وإخضاعهم يف سياق تلك العملية. 
ومل تعد هناك أي حدود أو خطوط محراء ميكن عبورها. فقد 
مت جتاهل قواعد احلرب على حنو منتظم يف سورية - أي تلك 
املفاهيم املقدسة اليت مت التوصل إليها عرب عشرات السنني عرب 
الدروس املؤملة والباهظة التكلفة قبل ما يربو على 150 عاما، 
يف عام 1864 على وجه التحديد، يف اتفاقية جنيف األوىل.

وليس مثة أي مكان آخر سوى حلب تتجلى فيه قسوة 
طوال  طائشة  بصورة  املدينة  هذه  ُدمِّرت  فقد  احلرب.  هذه 
السنوات اخلمس املاضية، وهي إحدى أقدم مدن العامل املأهولة 

باستمرار، فضال عن كوهنا العاصمة الصناعية لسورية. 

وقد شاهدنا مجيعًا الصور املروعة للقنابل وقذائف اهلاون 
اليت تنهمر يف األيام واألسابيع واألشهر األخرية على املناطق 
املدنية واملنازل السكنية واملدارس واملرافق الطبية وحمطات املياه 
موجعة  متواصلة  صور  وهناك  العامة.  واألسواق  والكهرباء 
قواهم. وهناك قصف  ُقتلوا ونزفت دماؤهم وخارت  ألناس 
الليل  قنابل مستمر على مرأى من اجلميع، حيدث يف  وإلقاء 
والنهار - كل يوم. وقد مت تشديد احلصار وبات األشخاص 
املدنيون عالقني يف ظروف بائسة. ومل تقتصر تلك اهلجمات 
يف  املدنيني  وجرحت  قتلت  وإمنا  الشرقية  حلب  أحياء  على 
غرب حلب ودمرت البنية التحتية املدنية. وكما مسعين املجلس 
سلسلة  باتت  ملا  ذروة  حلب  أصبحت  لقد  قبل،  من  أقول 
يعيشون يف كابوس طويل  أهلها  فتئ  فظائع يف سورية. وما 

حقيقي مرعب ينبغي أال يتحمله أي كائن بشري.

الشرقية  حلب  أحياء  على  اهلجمات  كثافة  وأجربت 
خالل األيام القليلة املاضية اآلالف من املدنيني على الفرار إىل 
أفادت  املاضية،  األربعة  األيام  ويف  املدينة.  من  أخرى  أجزاء 
التقارير بأن العديد من املدنيني قد قتلوا. وتلقينا اليوم تقريرًا 
يفيد بأن عشرات األشخاص ُقتلوا يف غارة جوية واحدة يف 
هذا الصباح. وتشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل 000 25 
منذ  الشرقية  أحياء حلب  ديارهم يف  من  قد شردوا  شخص 
دي  ستافان  أعطاها  اليت  التقديرات  هي  تلك  السبت.  يوم 
ميستورا من فوره، وليس لدي أي معلومات إضافية غري تلك 
اليت استطعت احلصول عليها يف الوقت نفسه تقريبًا من يوم 
أمس. وسنستمر يف موافاة املجلس بآخر املعلومات. ويشمل 
املائة  العدد حوايل 500 13 شخص، 60 إىل 70 يف  هذا 
منهم من النساء واألطفال، موجودين يف مركز مجاعي ومصنع 
للقطن يف جربين، وهي منطقة تسيطر عليها قوات احلكومة 
الشرقية؛ ويوجد 500 شخص  أحياء حلب  الشرق من  إىل 
مع أفراد أسرهم يف غرب حلب؛ وهناك 500 8 يف املالجئ 
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اجلماعية يف الشيخ مقصود، وهي منطقة كردية حمصورة تقع 
عشرات  إىل  إضافة  الشرقية؛  حلب  أحياء  من  الشمال  إىل 

اآلالف من املشردين داخل أحياء حلب الشرقية نفسها.

فاحلالة  يزال مستمرًا دون هوادة،  القتال ال  أن  وحيث 
يوم.  وكل  ساعة  كل  فعاًل  تتغري  اإلحصاءات  وتلك  متقلبة 
ومن املرجح أن يفّر اآلالف أيضًا إذا انتشر القتال أكثر واشتّد 
السوري  العريب  األمحر  اهلالل  ويعمل  املقبلة.  األيام  خالل 
من  بدعم  اإلنسانية  املساعدة  جمال  يف  املحليون  والشركاء 
املشردة  األسر  الحتياجات  االستجابة  على  املتحدة  األمم 
ويشمل  أخرى.  وأماكن  مقصود  والشيخ  جربين  يف  داخليًا 
ذلك إعداد الوجبات الساخنة واخلبز لألسر وضمان املساعدة 
الطبية للمرضى واجلرحى وتوفري املياه الصاحلة للشرب واملرافق 
الصحية وتوزيع جمموعات لوازم النظافة الصحية وغريها من 

مواد اإلغاثة األساسية مثل األغطية واألفرشة.

ولدى األمم املتحدة خمزونات معّدة سلفًا لدعم االستجابة 
مبا يف ذلك مواد غري غذائية لـ 000 45 شخص؛ ولوازم املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية تكفي 000 80 
تكفي 000 150 شخص. وميكن جتديد  وأغذية  شخص؛ 
تلك املخزونات يف غضون 48 ساعة من مركز األمم املتحدة 
من  ولذلك،  االقتضاء.  أخرى حسب  أماكن  يف محص ويف 
السورية من أن ننشر يف أمان  املهم متامًا أن متكننا احلكومة 
والوطنيني  الدوليني  املوظفني  مجيع  هلا  مربر  ال  قيود  ودون 
األساسيني يف حلب لزيادة قدرتنا على االستجابة الفعالة لتلك 
االحتياجات املتنامية ومعاجلة الشواغل املتعلقة حبماية املدنيني.

وجيب أن نسلم بأنه على الرغم من أن بعض الناس متكنوا 
من الفرار من القتال، فقد انتقل العديد منهم من حالة مروعة إىل 
ما يعتربونه حالة مروعة أخرى. وفضاًل عن األخطار املرتبطة 
عليها،  القتال  حيتدم  اليت  اجلبهة  خطوط  عرب  الفرار  مبحاولة 
للدولة  التابعة  املسلحة غري  بأن اجلماعات  تفيد  تقارير  تلقينا 

وهناك  لسيطرهتا.  اخلاضعة  املناطق  مغادرة  من  املدنيني  متنع 
أيضًا قلق عميق يف ما يتعلق باحلماية من أنه عند بلوغ املدنيني 
إليهم على  ُينظر  َمن  فإن  لسيطرة احلكومة،  اخلاضعة  املناطق 
أن هلم صالت أو اتصاالت مع اجلماعات املسلحة غري التابعة 
للدولة، مبا يف ذلك العاملون يف املجال اإلنساين، رمبا يواجهون 
االعتقال أو االحتجاز بشكل تعسفي أو ما هو أسوأ. وهناك 
أيضًا عشرات العاملني يف املجال اإلنساين حماصرون يف حلب 
حياهتم  أيضا  يفقدون  وهم  ببطولة  املدنيني  ساعدوا  والذين 
املوظفني  من  ثالثة  ُقتل  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقًا  اآلن. 
األطباء واألخصائيني  العديد غريهم من  إىل  إضافة  الصحيني 

الصحيني واملدنيني السوريني.

وكما رأينا من قبل، يف مجيع أحناء سورية وطوال الزناع، 
الرجال والنساء واألطفال بصورة روتينية عند  اعتقال  جيري 
إىل  نقلهم  قبل  احلكومة  عليها  تسيطر  اليت  التفتيش  نقاط 
اليت  السرية  أو  الرمسية  االحتجاز  مرافق  عشرات  من  واحد 
تديرها احلكومة. وهم كثريًا ما ُيحتجزون يف معزل عن العامل 
اخلارجي وإىل أجل غري مسمى حيث يواجهون خطر التعرض 
للتعذيب وسوء املعاملة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء 

أو االختفاء.

الدويل  بالقانون  التقيد  إىل  الزناع  أطراف  مجيع  وأدعو 
اإلنساين واحترامه. وإنين أذّكر مجيع أطراف الزناع بوجوب 
ومحايتهم  القتال  عن  العاجزين  واألشخاص  املدنيني  احترام 
يف مجيع األوقات. وجيب أن يكون أي إجالء للمدنيني آمنًا 
األطراف  على  وجيب  خيتارونه.  الذي  املكان  وإىل  وطوعيًا 
أن تسمح للمنظمات اإلنسانية بالوصول اآلمن ودون عوائق 
نزحوا  الذين  األشخاص  إىل  للحياة  املنقذة  املساعدة  لتقدمي 
وبتحديد ومواجهة األخطار اليت هتدد احلماية. وأخريًا، ال بد 
أن ُيسمح جلميع املشردين بالعودة طوعًا ويف أمان وكرامة إىل 

ديارهم حاملا تسمح احلالة بذلك.
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ويساورين بالغ القلق إزاء مصري املدنيني املتبقني يف املناطق 
املحاصرة يف أحياء حلب الشرقية. إن هؤالء الناس حماصرون اآلن 
ملا يقرب من 150 يومًا وأكثرهم، ببساطة، ال ميلكون الوسائل 
املعارك  وتستمر  أطول.  لفترة  احلياة  قيد  على  للبقاء  الالزمة 
الضارية والقصف اجلوي مما يسفر عن سقوط ضحايا وجرحى 
واملدفعي،  اجلوي  للقصف  ونتيجة  اليوم،  وحىت  املدنيني.  من 
أصيبت مجيع املستشفيات بشكل مباشر عدة مرات وليس هناك 
مستشفى يعمل بصورة سليمة يف أحياء حلب الشرقية باستثناء 
األولية  الطبية  املرافق  مجيع  وتعمل  للحوادث.  واحدة  وحدة 
قدرات  لديها  وليس  القدرات  من  األدىن  احلد  على  األخرى 
املدنيني  اجلرحى  معظم  يترك  مما  احلوادث،  حاالت  الستقبال 
غري قادرين على احلصول على أبسط عالج. ويف ظل وجود 
نقل  عن  تقارير  نتلقى  وجدت،  إن  إسعاف،  سيارات  بضع 
اجلرحى املدنيني إىل املرافق الطبية بواسطة عربات اخلضروات. 
ويندر احلصول على املياه النظيفة. كما يلجأ الناس إىل البحث 
اإلنسانية  الغذائية  املخزونات  نفاد  بعد  القمامة  يف  قوهتم  عن 
من  الشحيحة  اإلمدادات  أسعار  ارتفعت  فيما  املتحدة  لألمم 
ليس  مستويات  إىل  حادًا  ارتفاعًا  والوقود  األساسية  األغذية 
حماصرون  فالناس  مثنها.  حتمل  املتبقني  املدنيني  معظم  مبقدور 

ومذعورون. والوقت آخذ يف النفاد أمامهم.

املشردين،  مجيع  احتياجات  لتلبية  مستعدون  أننا  وكما 
لتقدمي  استعداد  على  أيضًا  وشركاؤها  املتحدة  األمم  تظل 
للمدنيني املحاصرين داخل  الطيب  الفورية واإلجالء  املساعدة 
أجزاء من أحياء حلب الشرقية، متشيًا مع خطة النقاط األربع 
اإلنسانية لألمم املتحدة اليت ظللنا نسعى إىل تنفيذها منذ أوائل 
تشرين الثاين/نوفمرب. وعالوة على ذلك، تقف شاحنات حمملة 
املساعدة  إليصال  االستعداد  أهبة  على  اإلنسانية  باإلمدادات 
وغرب  تركيا  من  قادمة  الشرقية،  أحياء حلب  إىل  اإلنسانية 
حلب. ومن أجل اإلنسانية، ندعو ونرجو األطراف واجلهات 

ذات النفوذ أن تفعل كل ما يف وسعها حلماية املدنيني وإتاحة 
إمكانية الوصول إىل املنطقة املحاصرة من أحياء حلب الشرقية 

قبل أن تصبح مقربة عمالقة.

ويصيب القصف العشوائي أيضًا املناطق املأهولة باملدنيني يف 
أحياء حلب الغربية، مما يسفر عن مقتل وإصابة املدنيني. وُدمرت 
البىن التحتية املدنية أيضًا، مبا يف ذلك املدارس واملرافق الطبية، 
 .)S/PV.7817 )انظر  املاضي  األسبوع  املجلس يف  أبلغُت  كما 
ومنذ متوز/يوليه، ُشّرد ما يقرب من 000 70 شخص داخل 
أحياء حلب الغربية نتيجة للقتال والقصف العشوائي. وإمجااًل، 
تقدر األمم املتحدة أن ما يصل إىل 000 400 من املشردين 
األمم  وتواصل  الغربية.  حلب  أحياء  يف  اآلن  يعيشون  داخليًا 
املتحدة واهلالل األمحر العريب السوري والشركاء تلبية احتياجات 
املشردين داخليًا املوجودين يف أحياء حلب الغربية، فضاًل عن 
موجة التشرد اجلديدة اليت جاءت من أحياء حلب الشرقية يف 

األيام األخرية.

يوجد  حلب،  يف  األحداث  العامل  يراقب  حني  ويف 
يف  األخرى  املحاصرة  املناطق  يف  آخر  شخص   700 000
مجيع أحناء البلد، معظمهم يف ريف دمشق املحاصر من قبل 
حماصرون  فإهنم  الشتاء،  فصل  اقتراب  ومع  احلكومة.  قوات 
املروعة يف  األحداث  يشاهدون  وإذ  الشديد  اهللع  ويتملكهم 
حلب تتابع، يتساءلون: هل سيحني دورنا بعدهم؟ رمبا يكون 
األوان قد فات بالنسبة للعديد من سكان أحياء حلب الشرقية، 
ولكن من املؤكد أن املجلس ميكن أن يتوّحد ويوقف الوحشية 

ومينع أيضًا نفس املصري من أن يلحق بسوريني آخرين. 

وما هم وحنن حباجة ألن نراه يف املقام األول هو ثالثة 
التحتية  والبنية  للمدنيني  احترام ومحاية حقيقيني  أوال،  أمور: 
املدنية؛ ثانيا، وصول آمن وسريع ودون عوائق للمساعدات 

اإلنسانية؛ ثالثا، إهناء احلصار الوحشي إىل األبد. 
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هذه ليست مطالب جديدة وال معقدة، ولكنها عناصر 
مشتركة للبشرية علينا مجيعا مسؤولية االلتفاف حوهلا. وهذه 
التزاماهتا  مستوى  إىل  ترقى  لن  أو  تستطيع  ال  اليت  األطراف 
األساسية ينبغي أن تعرف أهنا ستحاسب يوما ما عن أفعاهلا. 
وينبغي أن أضيف أنه يف مجيع النقاط اليت طرحتها دفاعا عن 
العالقني الذين يعانون يف هذه األزمة، فإن السؤال الغالب الذي 
والصحفيون،  املتضررون  واألشخاص  السياسيون  يل  يوجهه 
هو، “أي سبب على وجه األرض جيعل جملس األمن غري قادر 

على التكاتف والتوحد لوضع حد هلذه املعاناة؟”

جدا.  طويلة  ولفترة  كثريا  السوري  الشعب  عاىن  لقد 
اإلنساين،  املجال  يف  العاملة  املتحدة  األمم  وكاالت  وتفعل 
واهلالل األمحر العريب السوري، وشركاؤنا من املنظمات غري 
لكن،  االحتياجات.  تلك  لتلبية  ما يف وسعها  احلكومية كل 
كما قلنا مرارا وتكرارا، فإن احلل هلذه األزمة ليس يف يدنا. 
وأحث مجيع أعضاء املجلس، أكثر من أي شيء آخر، على 
التوصل إىل حل سياسي حىت ميكننا أن مننح بصيصا من األمل 
للماليني العديدة من األسر السورية اليت لن تتمكن يف الواقع 
من الذهاب إىل النوم الليلة، بل ستظل جائعة ومريضة وخائفة 

على حياهتا.

على  أوبراين  السيد  أشكر  بالفرنسية(:  )تكلم  الرئيس 
بيانه.

أعطي الكلمة اآلن للسيد كابياليريي.

باالمتنان  أشعر  باإلنكليزية(:  )تكلم  كابياليريي  السيد 
حمنة  بشأن  اليوم  األمن  جملس  ملخاطبة  يل  الفرصة  إلتاحة 
بأن حالتهم مأساوية سيكون  القول  إن  األطفال يف سورية. 
هتوينا هلا. ففي الواقع، من الصعب تصور أي كلمات ميكن أن 
تكفي إليصال صورة األهوال اليت يتحملها أطفال سورية كل 
يوم. لقد ُأزهقت عشرات اآلالف من أرواح األطفال بالفعل. 
واقتلع املاليني من ديارهم، بعضهم أكثر من مرة. وقد ُحرم 

الكثريون من الرعاية الطبية األساسية ومياه الشرب املأمونة. 
ظنوها  اليت  األماكن  وتدمري  أحبائهم  وفاة  الكثريون  وشهد 
ببساطة،  ومستشفياهتم.  ومالعبهم  ومدارسهم  بيوهتم  آمنة: 
نسأل  أن  وعلينا  كابوس.  أطفال سورية حماصرين يف  يعيش 

أنفسنا: ماذا تبقى من الطفولة للفتيان والفتيات يف سورية؟

لقد مسعنا للتو من زميلي، السيد ستيفن أوبراين، بشأن 
لشعب  املاضية  القليلة  األيام  عليه  كانت  الذي  الدمار  مدى 
حلب. وحنن إذ ننظر يف األحداث اجلارية هناك، أود أن نتوقف 
مجيعا حلظة ونتخيل احلياة بعيون طفل حماصر يف تلك احلالة 
املأساوية. فإذا كنت أحد فتيان أو فتيات حلب اليوم، أين لك 
أن جتد الراحة واألمل وسط القنابل؟ وإن عقدت العزم على 
التعلم، فستذهب إىل املدرسة كلما مسح لك والداك مبغادرة 
ويصعب  ال.  أم  ستعود  كنت  إذا  تدري  ال  ولكنك  املزنل، 
عليك التركيز باعتبارك طفال نظرا لربودة اجلو وأنك مل حتظ 
بقسط جيد من النوم، وخييم عليك شبح الكوابيس واجلوع. 
يتساءلون  األطفال  ذلك.  حيدث  ملاذا  يتساءلون  األطفال  إن 

ملاذا ال يقوم أحد باملزيد من أجل وقف هذا.

من  اخلامسة  يف  طفل   - أمري  هو  األطفال  هؤالء  أحد 
هو  يلعب  كان  مؤخرا.  حلب  يف  فريقنا  به  التقى   - عمره 
وأخته باخلارج عندما ُقصف مزنهلما. أصيبت أخته جبروح يف 
الوجه والعني، بينما أصيب أمري حبروق شديدة يف مجيع أحناء 
جسده. وكان عليه اخلضوع جلراحتني مؤملتني لالستعاضة عن 
اجللد املحروق يف أحد املرافق الصحية القليلة جدا املتبقية يف 
حلب. وعلى حنو ما قد يبدو األمر قاسيا، كان أمري حمظوظا. 

لكن هناك الكثري جدا من األطفال اليوم ليسوا حمظوظني.

واألسف  بالصدمة  مصابا  أبا  التقينا  حلب،  غرب  ففي 
العميق ملجرد أنه مسح البنتيه ذاتا الثمانية أعوام والعشرة أعوام 
بالذهاب إىل املدرسة. فقد غادرتا مزنهلما املؤقت ذات صباح 
سوى  تعد  ومل  ظهريهما.  على  املدرسية  احلقائب  حتمالن 
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جثتيهما بعد سقوط قذيفة على فصليهما الدراسي. لقد متكن 
الذي  النظر يف عيين األب  بالكاد من  اليونيسيف  الزمالء يف 

يعاين الكثري من األمل.

النظام  فإن  املاضي،  األسبوع  يف  املجلس  مسع  وكما 
امليدان  يف  األطباء  وأخرب  يتداعى.  حلب  شرق  يف  الصحي 
اليونيسيف بأن األطفال الذين تكون فرص جناهتم ضعيفة كثريا 

ما يتركوا ليموتوا بسبب حمدودية القدرات واإلمدادات.

جيب أن يتوقف العنف. ال شيء يربر املذابح العشوائية 
الزناع محاية  أطراف  األطفال. جيب على  للمدنيني، وخباصة 
الفوري  بالوصول  والسماح  األطفال،  سيما  وال  املدنيني، 
للوكاالت العاملة يف املجال اإلنساين من أجل تقدمي املساعدة 
إلنقاذ األرواح. ما برحت اليونيسيف - بالتعاون مع شركائها 
يتم االتفاق  - وال تزال على استعداد لالستجابة فورا حاملا 

على هدنة إنسانية.

نقدر وجود حنو 6  القامتة يف حلب،  احلالة  وبعيدا عن 
ماليني طفل داخل سورية يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية. 
يعيش أكثر من 2 مليون من هؤالء األطفال يف مناطق يصعب 
الوصول إليها، األمر الذي ال ميكن وصول الوكاالت العاملة 
يقرب من  ما  يعيش  منتظم.  أساس  اإلنساين على  املجال  يف 
نصف مليون طفل حتت احلصار، معزولني عن املعونة اإلنسانية 
بعض  برح  ما  مرة.  أشهر يف كل  ملدة  األساسية  واخلدمات 
وتسعى  سنتني.  منذ  احلصار  حتت  يعيشون  األطفال  هؤالء 
تقدمي  أجل  من  يومي  أساس  على  وشركاؤها  اليونيسيف 
ضعفا  األطفال  أكثر  إىل  املناسب  الوقت  يف  جيدة  مساعدة 
ألحيي  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود  سورية.  أحناء  مجيع  يف 
مجيع العاملني يف املجال اإلنساين الذين يعملون بشجاعة على 

اخلطوط األمامية من أجل األطفال السوريني. 

الكثري.  حنقق  أن  ميكننا  الوصول،  من  نتمكن  عندما 
فخالل شهر تشرين األول/أكتوبر وحده، وصلت اليونيسيف 

وشركاؤها إىل 2.9 مليون سوري حباجة ماسة إىل املساعدة، 
املناطق  يف  350 شخص   000 من  يقرب  ما  ذلك  يف  مبن 
كانون  ومنذ  إليها.  الوصول  يصعب  اليت  واملناطق  املحاصرة 
سن  دون  طفل  ماليني   3 من  أكثر  تطعيم  مت  الثاين/يناير، 

اخلامسة من خالل محالت مكافحة شلل األطفال. 

وبالعودة إىل التعليم، مت توزيع لوازم مدرسية على قرابة 
3 ماليني طفل. والصيانة العاجلة لنظم املياه والصرف الصحي 
أتاحت املجال أمام املاليني للحصول على املياه املأمونة. وجرى 
توزيع اإلمدادات الغذائية األساسية على حنو 000 300 طفل 
إليها،  الوصول  يصعب  اليت  واملناطق  املحاصرة  املناطق  يف 
وذلك عن طريق القوافل املشتركة بني الوكاالت. وبالعمل مع 
شركائنا، ميكننا أن جنعل، بل وجعلنا حياة األطفال السوريني 
أفضل بقليل. ولكن املؤسف أننا كثريا ما خنفق - ليس بسبب 
عدم االلتزام أو عدم االستعداد. وفيما ينتظرنا هؤالء األطفال، 

فإهنم يتساءلون عن سبب ذلك.

أحناء  مجيع  يف  هوادة  بال  للهجوم  تتعرض  املدارس  إن 
البلد. وقد كان هذا العام مدّمرا للتعليم بصفة خاصة. فمنذ 
على  هجوما   84 املتحدة  األمم  وّثقت   ،2016 عام  بداية 
املدارس يف مجيع أحناء سورية، مع فقدان حياة ما ال يقل عن 
69 طفال وإصابة كثريين غريهم جبروح. ويف مجيع أحناء البلد، 
هناك أكثر من 000 7 مدرسة ال ميكن استعماهلا بعد اآلن 
إّما ألهنا تعرضت للتدمري واخلراب وهي تأوي األسر املشردة، 
أو جيري استخدامها لألغراض العسكرية. واليوم، هناك 1.7 

مليون طفل يف سورية خارج املدراس.

باهظة  أو  إّما شحيحة  املأمونة  املياه  املناطق،  أسوأ  ويف 
التكلفة. ويف املالجئ اجلماعية أو املنازل اليت تستضيف أسرا 
مشردة، يتعني تقاسم املراحيض من جانب عشرات األشخاص، 
والظروف الصحية سيئة للغاية. وليس هناك سوى ثلث مياه 
املجاري يف سورية تتم معاجلتها اآلن. ولقد دّمر العنف البىن 
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األساسية للمياه، ويف بعض احلاالت، تتعمد أطراف الصراع 
قطع إمدادات املياه كأسلوب من أساليب احلرب. ويف وقت 
للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  أفادت  العام،  هذا  من  سابق 

)يونيسف( أن املياه يف حلب ُقطعت ملدة 48 يوما.

ومنذ بداية الصراع، كانت األسر يف مجيع أحناء سورية 
أيدي  على   - أطفاهلا  ضد  جسيمة  انتهاكات  حبصول  تبّلغ 
باألطفال  املعين  العام  األطراف كافة. واملمثل اخلاص لألمني 
االنتهاكات  تلك  بشأن  علما  املجلس  حييط  املسلح  والزناع 
على أساس منتظم .ولقد حتققت األمم املتحدة حيال ارتكاب 
1500 انتهاك من االنتهاكات اجلسيمة يف عام 2015 وحده، 
مبا يف ذلك القتل، والتشويه، وجتنيد األطفال واستخدامهم من 
قبل أطراف الصراع، واالختطاف، واهلجمات على املدارس 
أن  ومع  اإلنسانية.  املساعدات  وصول  ومنع  واملستشفيات، 
مت  اليت  احلاالت  سوى  متثل  ال  أهنا  إاّل  مروعة،  األرقام  هذه 
من  بكثري  أكثر  هناك  كم  تتخيلوا  أن  ولكم  منها.  التحقق 

االنتهاكات اليت مل يبّلغ عنها أو غري املؤكدة.

أعمال  طاملا  باهظا  مثنا  يدفعون  األطفال  يظل  وسوف 
األطفال عن سبب  العنف مستعرة يف حلب، ويسأل هؤالء 
باليأس  يشعرون  حلب  يف  واآلباء  األمهات  أحبائهم.  موت 
األغذية  أسعار  أن  أطفاهلم، يف حني  يكافحون إلطعام  وهم 
والسلع األخرى قد تضاعفت تقريبا، مما يعّرض األطفال خلطر 
الطرق  وحواجز  والتشريد  والعنف  التغذية.  سوء  من  شديد 
احلصول  بإمكاهنم  يعد  مل  األطفال  من  العديد  أن  تعين  أمور 
تفتيش  نقطة  فكل  للحياة.  املنقذة  الصحية  الرعاية  على 
جيري اجتيازها تشكل جمموعة من األخطار لألطفال: خطر 
يف  ببساطة  الوقوع  خطر  أو  التجنيد،  خطر  أو  االستغالل، 

مرمى النريان املتبادلة.

ولقد رأينا مجيعا الصور - صور الرجال والنساء الشجعان 
وهم يسحبون جثث األطفال الرضع من حتت األنقاض؛ وصور 

األطفال الرضع الذين خيرجوهنم من احلاضنات بسبب اهلجمات 
على املستشفيات؛ وصور الصبيان والبنات الصغار، والعديدون 
مصريهم  يكون  أو  للمساعدة  طلبا  يصرخون  جرحى،  منهم 
املوت. الكثريون منا رأوا أمس الفتاة اليت كانت ترتدي معطفا 
وسط  وحائرة  ومرعوبة  مصدومة  تقف  وهي  اللون  وردي 
حالة  خضم  يف  فقدته  الذي  والدها  عن  تبحث   - القصف 

الفوضى والعنف. األطفال يسألوننا ملاذا؛ وحنن نسأل ملاذا.

إن هذه الدوامة االحندارية املدمرة جيب أن تنتهي. اليوم، 
كل طفل سوري دون سن اخلامسة ال يعرف سوى احلرب. 
ملتحقني  منهم  املائة  يف   90 من  أكثر  كان  مؤخرا،  وحىت 
اللقاحات  يتلقون  تقريبا  األطفال  معظم  وكان  باملدارس، 
بانتظام، وسوء التغذية مل يكن موجودا تقريبا. وكانت سورية 
حقوق  اتفاقية  على  صّدقت  اليت  العربية  البلدان  أوائل  من 
الطفل. وينبغي أن تكون محاية األطفال، يف مجيع األوقات، 
من االعتبارات الرئيسية بالنسبة إلينا مجيعا. لقد خذلناهم على 
يف  األطفال  خنذل  نزال  وال  املاضية،  الست  السنوات  مدى 
للخطر فحسب،  األطفال  يعّرض حياة  فشلنا ال  إن  سورية. 

وإمنا مستقبل البلد واملنطقة والعامل بأسره.

ما  بكل  القيام  وشركاؤها  يونيسف  تواصل  وسوف 
األطفال وأسرهم يف  إىل  املساعدة  تقدمي  يف وسعنا من أجل 
هذه  أغتنم  الصدد،  هذا  ويف  يسكنون.  كانوا  أينما  سورية، 
الفرصة لكي أشكر املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل سورية، 
ستافان دي ميستورا، ووكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية 
على  أوبراين،  ستيفن  الطوارئ،  حاالت  يف  اإلغاثة  ومنسق 
إىل  للوصول  مساعدتنا  بغية  لنا  والدؤوب  الثابت  دعمهما 

األطفال املحتاجني.

معاناة  فإن  مستمرا،  العنف  دام  ما   - واضحني  فلنكن 
األطفال يف سورية سوف تستمر. إن يونيسف جتدد دعوهتا 
مجيع األطراف إىل رفع احلصار يف مجيع أحناء سورية، وإتاحة 
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وتيسري وصول املساعدات اإلنسانية املستدامة إىل مجيع املناطق 
يف البلد فورا ومن دون شروط. وندعو األطراف إىل التقيد 
ومستقبلها.  أطفاهلا  هم  هؤالء  األطفال.  حبماية  بالتزاماهتا 
وتبقى  املدافع  إسكات  يتم  أن  وإىل  أيديها.  بني  ومصريهم 

صامتة، فإن أطفال سورية سيستمرون يف سؤالنا ملاذا.

السيد كابيلريي على  بالفرنسية(: أشكر  الرئيس )تكلم 
إحاطته االعالمية.

يف  يرغبون  الذين  املجلس  ألعضاء  اآلن  الكلمة  أعطي 
اإلدالء ببيانات.

السيد رايكروفت )اململكة املتحدة( )تكلم باإلنكليزية(: 
ماذا يتطلب األمر؟ إن سورية يف خضم صراع مروع، ورمبا 
املتحدة وفرنسا إىل  األسوأ سيأيت الحقا. لقد دعت اململكة 
وغريها  حلب  شرق  منطقة  ألن  الطارئة  اجللسة  هذه  عقد 
من املناطق املحاصرة تواجه اليوم أعماقا جديدة من األزمة، 
مثلما ذكر مقدمو اإلحاطات اإلعالمية الثالثة بوضوح. ولعّل 
التاريخ سيبّين أن هذا الصراع رمبا هو أحد أشد الصراعات 

املروعة يف حياتنا.

لقد واجهنا الرعب من قبل. حنن وأولئك الذين جلسوا 
يف هذه الكراسي ذاهتا قبلنا اختذنا بصورة مجاعية 2321 قرارا 
-2321 قرارا من أعلى سلطة يف العامل معنية بالسلم واألمن 

الدوليني.

وقد  احلروب.  مناطق  إىل  السالم  حفظة  أرسلنا  لقد 
وجتاوز  كبرية  صعاب  بتحدي  قمنا  لقد  الزناع.  استأصلنا 
االنقسامات واستجبنا لنداء البشرية لسبعة عقود متتالية. لكن 
وبعد  اليوم،  القاعة  يف  هنا  جنلس  وإذ  بسورية،  يتعلق  فيما 
أكثر من مخس سنوات من القتال ووفاة ما يربو على نصف 
مليون شخص، وبعد تشريد 11 مليون شخص من ديارهم، 
متاما  األمن  جملس  أخفق  فقد  احلصار،  آخرين حتت  ومليون 

يف اختاذ إجراءات حيال ذلك. وستيفن أوبراين يتساءل ملاذا؛ 
اإلجابة بسيطة. لقد صوتت روسيا مرة تلو األخرى ملنع جملس 
األمن من إجياد الوحدة الالزمة من أجل إهناء احلرب. ولذلك 

أتساءل مرة أخرى ماذا يتطلب األمر؟ 

والتقيت  السوري.  املدين  املجتمع  أعضاء  التقيت  لقد 
للصليب  الدولية  اللجنة  مثل  املحايدة  املعونة  تقدمي  جمموعات 
األمحر ومنظمة أطباء بال حدود. التقيت األطباء الذين عاجلوا 
املصابني يف مستشفيات مؤقتة يف حلب وهم يقولون يل املتوقع، 
أال وهو: القنابل هي السبب املباشر عن أكرب عدد من الوفيات. 
لوضع حد للوفيات أوقفوا القصف. لكن تلك األرقام ببساطة 
تصور  ومع صعوبة  اليوم.  احصاؤها  ميكننا  اليت  الوفيات  هي 
ذلك، فهناك املزيد من الرعب يلوح يف األفق - رعب ميكن أن 

يكون على نطاق أوسع؛ وفاة مزعجة ببطء ومؤملة. 

على  تطلعنا  املتحدة، حينما  األمم  عنه  تتحدث  ما  هذا 
حالة املناطق املحاصرة يف سورية. إن احلصار بند روتيين يف 
املناقشة حينما يناقش املجلس سورية. ال ميكننا أن نبدأ التفكري 
يف أن احلصار أمر عادي اآلن وأنه واقع بديهي نوعا ما. رمبا 
يكون احلصار جزءا عاديا من الزناع يف سورية لكنه أبعد من 
أن يكون أمرا عاديا. إمنا احلصار فعل متعمد للتجويع وحجب 
وضعت  خطة  وروسيا  السوري  النظام  ينفذ  الطبية.  الرعاية 
اآلن مليون شخص حتت احلصار. و “اإلعدام” كلمة مناسبة 
هذه  ستكون  النية،  وتغيري  السياسة  تغيري  بدون  ألنه  للغاية 
ملليون سوري  ومرير  ومؤمل  بطيء  إعدام  النتيجة -  بالضبط 

معزولني عن قوافل املعونة والعامل.

املعونات. وهي ليست  لتقدمي  املتحدة خطة  لدى األمم 
على  جانب  مساعدة  منها  الغرض  وليس  املعارضة.  خطة 
حساب اآلخر. لكن الغرض الوحيد منها هو إنقاذ األرواح 
وختفيف املعاناة. وكما قال ستيفن، فإن قوافل املعونة جاهزة 
إذن  النظام -  من  إذن  على  أن حتصل  بد  لكن ال  للتحرك، 
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يرفض بانتظام. هذه هي األمم املتحدة - هيئة حمايدة يتطلع 
إليها العامل يف أحلك احلاالت. وروسيا أحد األعضاء الرئيسيني 
يف األمم املتحدة وتكتسي أمهية حامسة يف احلل النهائي للزناع 
السوري. ملاذا إذن ال تشارك روسيا والنظام السوري يف خطة 

األممم اللمتحدة لتقدمي املعونات؟ 

قاال بداية إنه بسبب اإلرهاب. مث ذكرنامها بأن 000 100 
طفل ال ميكن أن يكونوا إرهابيني. مث قاال إنه بسبب املعارضة. 
لقد وافقت املعارضة اآلن على خطة األمم املتحدة لشرق حلب. 
ما هو العذر اليوم؟ ما هي الذريعة وراء استخدام أساليب القرون 
إلقاء   - القصف  الستمرار  الذريعة  هي  ما  للحصار؟  الوسطى 
هي  ما  واألسر؟  األطفال  منازل  على  للقلق  مثري  مبعدل  القنابل 
ذريعة استمرار تأييد جرائم احلرب؟ إن مدينة حلب القدمية كما 
نعرفها على وشك أن متحى من على وجه األرض. واليوم نتحدث 
عن الوصول إىل السكان الباقني، قد ال يكون هناك حلب لنصل 
إليها. إذا حدث ذلك، ستكون ذرائع النظام السوري وروسيا قد 
اضطلعت بدور كبري. وأود أن أكون واضحا متاما بشأن ما جيب 

أن حيدث يف حلب. 
من  النار  إلطالق  فوري  وقف  إىل  حاجة  هناك  أوال، 
أجل إعطاء املدنيني فترة راحة من القنابل والسماح بوصول 
مجاعات  فعلت  ما  غرار  على  ثانيا،  اإلنسانية.  املساعدات 
املعارضة املسلحة، جيب أن توافق روسيا والنظام على التعاون 
بشأن اخلطة اإلنسانية لألمم املتحدة املكونة من أربع نقاط. 
ثالثا، جيب أن يسمح للمدنيني الذين يرغبون يف مغادرة املدينة 
للقيام بذلك بأمان إىل املناطق اليت خيتاروهنا مع كفالة احلماية 
من خالل عمليات الرصد املحايدة. إننا نتلقى تقارير اليوم تفيد 
بقصف النظام السوري لألسر السورية اليت تفر من حلب سريا 
االلتزام  على األقدام مع ممتلكاهتا. وأدعو روسيا والنظام إىل 
أثناء مغادرهتم حلب. إن  املدنيني  أمام املجلس بعدم مهامجة 
االستهداف املتعمد للمدنيني يف هذه الظروف ستكون جرمية 

حرب وسنحاسب املسؤولني عن ارتكاهبا.

وال ميكن للكلمات أن تصف ما حيدث حاليا يف حلب. 
لقد استمعنا إىل احلديث عن دائرة من اجلحيم ومنطقة للقتل 
القتل تلك - دائرة اجلحيم -  ومقربة عمالقة. داخل منطقة 
هناك 000 100 طفل. لقد ناقشنا ذلك لفترة طويلة مبا فيه 
الكفاية. لقد شهدنا العناوين الرئيسية والصور وأشرطة الفيديو. 
فلنتذكر آخر وجه ملدين سوري شاهدناه. احلقيقة البشعة أن 
كثريا منهم قد يصبح إحصائية - ورمبا هم فعال - عدد آخر 
عن  املتحدة  لألمم  تقرير  يف  آخر  رقم  الوفيات،  عدد  ضمن 
الذين يتضورون جوعًا يف حلب، إحصاء آخر يف عنوان يقول 
“مقتل سبعة أطفال يف قصف ملدرسة”. لقد اعتدنا السماح 

بإجياد تلك اإلحصاءات وعلينا التخلي عن هذه العادة. 

قرار  مشروع  وإسبانيا  ونيوزيلندا  مصر  صاغت  لقد 
معقوال للغاية يدعو إىل وقف إطالق النار ملدة 10 أيام لوقف 
على  التصويت  إجراء  وينبغي  املعونات.  ودخول  القصف 
مشروع القرار يف أقرب وقت ممكن. إن مل يكن اليوم، فإنين 
أدعو املجلس إىل االجتماع مرة أخرى قبل هناية هذا األسبوع 
الستعراض احلالة يف حلب ولنتحرك بسرعة العتماد مشروع 
القرار لتحقيق وقف إطالق النار والتنفيذ الكامل خلطة األمم 

املتحدة اإلنسانية.

السيد دوالتر )فرنسا( )تكلم بالفرنسية(: أشكر الرئاسة 
بشأن  اليوم  األمن  ملجلس  طارئة  جلسة  عقد  على  السنغالية 
احلالة يف حلب بطلب من فرنسا واململكة املتحدة. أود أيضا 
أن أشكر املبعوث اخلاص لألمني العام إىل سورية السيد ستافان 
للشؤون  العام  األمني  وكيل  أوبراين  وستيفن  ميستورا؛  دي 
وغريت  الطوارئ؛  حاالت  يف  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية 
)اليونيسيف(  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  من  كابياليريي 

على إحاطاهتم اإلعالمية.
ومؤيدوه  األسد  نظام  شن  الثاين/نوفمرب،  تشرين   15 يف 
هجوما بريا آخر على حلب، اشتد يف 26 تشرين الثاين/نوفمرب. 
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هذا اهلجوم الربي واجلوي الكبري أدى إىل السيطرة على نصف 
املنطقة اخلاضعة لسيطرة املعارضة. يبلغ عدد القتلى 225 قتيال 
مدنيا على األقل، بينهم 27 طفال. وشرد أكثر من 000 20 
من 000 200 شخص  أكثر  زال  وما  القتال  بسبب  شخص 
حتت احلصار. وكما قيل، فإن احلالة اإلنسانية مأساوية ببساطة. 
املناطق اليت ال تزال خاضعة لسيطرة املعارضة مل تعد هبا هياكل 
أساسية صحية تعمل. واملستشفيات يف شرق حلب قصفت مرارا 
دون هوادة. لقد استنفدت األمم املتحدة االحتياطيات الغذائية 
الطارئة ألكثر من 10 أيام اآلن والوصول إىل مياه الشرب غري 
كاف لتلبية احتياجات مجيع السكان. ومدينة حلب القدمية اليت 

ازدهرت فيها الكثري من أعظم احلضارات تنهار أمام أعيننا.

 كل منا يدرك شدة االستخفاف والوحشية اليت يتسم 
هبا اهلجوم اجلاري للنظام السوري يف حلب وهي استراتيجية 
حرب شاملة. النظام ال خيفي أهدافه. ولكن حىت احلروب هلا 
تنطبق  اليت  اتفاقيات جنيف، من بني أخرى،  قواعد مبوجب 
يف كل مكان ويف مجيع األوقات. جتسد تلك القواعد احترام 
من  املدنيني  السكان  محاية  وخاصة  اإلنساين  الدويل  القانون 
خالل منع املتحاربني من االستهداف املتعمد ملناطق يوجد هبا 
عاملون يف املجال اإلنساين ومدنيون وشن هجمات عشوائية 
ضدهم وعرقلة املساعدات اإلنسانية وعمليات اإلجالء الطيب 

واستخدام املجاعات كسالح من أسلحة احلرب.

واألخالقية  القانونية  املبادئ  تلك  انتهاك  مت  ولطاملا 
األساسية من قبل النظام وداعميه، الذين أثبتوا أهنم على استعداد 
للقيام بأي شيء من أجل استعادة السيطرة على املدينة وحتطيم 
مقاومة املتمردين. إن السكان املدنيني يف حلب الشرقية ليسوا 
اليت ال تلني. وقد وقعت  العنيدة  املعادلة  حىت عاماًل يف هذه 
شرق حلب ضحية مرتني، ضحية للقصف املتواصل وضحية 
وكالمها  بوحشيته.  الوسطى  للقرون  يعود  الذي  للحصار 
ذلك  يف  مبا  املدنيني،  استهدافهما  عند  حرب  جرائم  يشكل 

املستشفيات والعاملني يف القطاع الطيب.

إىل  سعيها  فرنسا  واصلت  املاضي،  األسبوع  وخالل 
التأكد من إيصال نفس الرسالة، ومطالبة النظام وداعميه بإهناء 
أخريا  والسماح  العشوائية،  اهلجمات  مجيع  ووقف  اهلجوم 
أسرع  يف  حلب  شرق  سكان  إىل  اإلنسانية  املعونة  بوصول 
وقت ممكن. واألولوية هي توفري املساعدة واحلماية للسكان 
ينبغي  البقاء.  أو  املغادرة  يف  يرغبون  كانوا  سواء  املدنيني، 
ألولئك الذين يريدون املغادرة أن يتمكنوا من القيام بذلك، 
وأن يتمكنوا من اختيار اجلهة الذي يرغبون التوجه إليها. وايف 
هذه اللحظة، إهنم مرعوبون حبق من الضربات اليت تقتل أولئك 
الذين حياولون الفرار، ومن املذابح اليت ترتكب يف حق أولئك 
الذين يدخلون املناطق اليت يسيطر عليها النظام واملخيمات اليت 

إلقاؤهم فيها.

وقد رأينا اليوم أن املجلس قد أخفق مرة أخرى يف االتفاق 
على مسار إلنقاذ السكان يف شرق حلب. وقد كانت كل 
مبادرة يف املجلس هتدف إىل إنقاذهم تصطدم بنفس الرفض 
فرنسا وإسبانيا،  اقترحته  الذي  القرار  من روسيا - مشروع 
والذي اقترحته نيوزيلندا، وأخريا، مبادرة القائمني على صياغة 
السبب، تطلب فرنسا مرة أخرى  النصوص اإلنسانية. وهلذا 
من أعضاء املجلس الضالعني يف الزناع وهلم تأثري على النظام - 
روسيا على وجه اخلصوص - أن يبذلوا كل اجلهود بغية وقف 
الدوامة احلالية، اليت ستترك بلدا مدمرا وحمكوما عليه بالدخول 
لعقود يف دورة من عدم االستقرار والعنف واإلرهاب. وينبغي 
أيضا  تشكل  احلالية  الشاملة  احلرب  سياسة  أن  على  التأكيد 

خطأ استراتيجيا.

فال خندعن أنفسنا، إن املأساة املؤملة حللب ال متثل الطريق 
ينبغي سلوكه إذا أريد يف هناية املطاف حتقيق استقرار  الذي 
سورية بشكل مستمر وقابل إلعادة التشكيل. كال، إن مأساة 
حلب متثل مرحلة أخرى يف انزالق سورية حنو اهلاوية اليت يقبع 
القنابل وتقطعهم إىل أشالء  الذين تفجرهم  يف قاعها أطفاهلا 
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أو يشوههم اجلوع، مع احتمال الزناع الذي ال ينتهي أبدا، 
ومأساة  املستفيدين.  أكرب  بالطبع  اإلرهابيون  يكون  وحيث 
إهنا  اإلرهاب.  لذلك  ونتيجة  التطرف،  تلقائيا  تؤجج  حلب 
ببساطة تقدم لإلرهابيني هدية من الدم والرصاص. ولألسف، 
احلرب  اليوم، وكورنثيا خالل  بني شرق حلب  املقارنة  فإن 
األهلية اإلسبانية هي مقارنة صائبة. إن حلب هي على الفور 
هذا  من  مأساة  أسوأ  بؤرة   - النطاق  واسعة  إنسانية  مأساة 
النوع منذ بداية القرن احلادي والعشرين - ثقب أسود يبتلع 
ويدمر كل قيمة تتمسك هبا األمم املتحدة، ويف هناية املطاف، 

نذير املآسي الفظيعة يف املستقبل.

وبالنسبة لفرنسا، اليت وقعت كغريها ضحية لإلرهاب، 
وال تزال تتعرض لتهديده، تأيت حلب يف صميم حتد ينخر يف 
صميم ليس قيمنا فحسب، ولكن أيضا مصاحلنا، مبا يف ذلك 
مصاحلنا األمنية. إن املأساة اإلنسانية والتهديدات اإلرهابية يف 
حلب - الرعب واإلرهاب - وجهان لعملة واحدة. ولذلك، 
أود أن أؤكد مرة أخرى باسم فرنسا، احلاجة امللحة متاما إىل 
أن نضع حدا للتفجري واحلرب، وأن حنمي املدنيني ونعمل معا 
إلجياد سبل للتوصل إىل تسوية سياسية، ألن ذلك هو الطريق 
الوحيد املمكن للخروج من هذا الصراع. وانطالقا من تلك 
الروح، فإن السيد جان - مارك أيرو، وزير خارجية فرنسا، 
سيقوم يف 10 كانون األول/ديسمرب، بعقد اجتماع وزاري 
الشاملة  للحرب  احلالية  يرفضون االستراتيجية  باريس ملن  يف 
ويرغبون يف استئناف اجلهود الرامية إىل التوصل حلل تفاوضي 

يف أقرب وقت ممكن.

وهذه هي الدعوة اليت أوجهها اليوم بالنيابة عن فرنسا. 
أهدافنا  حول  د  التوحُّ وعلى  العمل  على  حتثنا  دعوة  وهي 
املشتركة، وعلى حتمل مسؤولياتنا معا. وعالوة على أي شيء 
منخرط  وإنه  املحك،  على  األمن  فإن مصداقية جملس  آخر، 

بشدة يف املأساة السورية.

السيد أويارثون مارتييسي )إسبانيا( )تكلم باإلسبانية(: 
ال تستطيع الوكاالت اإلنسانية الدخول إىل حلب. إهنا تواجه 
سورية،  مناطق  من  العديد  إىل  الدخول  يف  هائلة  صعوبات 
استنتاج  وهذا  بعملها.  القيام  تستطيع  ال  بساطة،  وبكل 
واضح خلصت إليه اليوم من اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها 
العام  األمني  ووكيل  ميستورا،  دي  ستافان  اخلاص  املبعوث 
ستيفن أوبراين، والسيد غريت كابياليريي. وهلذا السبب، أود 
أيضا أن أشكر اململكة املتحدة وفرنسا على الدعوة لعقد هذه 
اجللسة العاجلة اليوم. ومن املؤسف أن ما يتعني علينا مالحظته 
يف هذه اجللسة هو اإلخفاق املزدوج ملجلس األمن - أوال، 
ألنه مل يتمكن من حتقيق السالم واألمن يف سورية، وثانيا، ألنه 

أظهر أنه عاجز عن إنفاذ القانون الدويل اإلنساين.

الثاين/ تشرين   14 يف  األغذية  نفدت  لقد  نّيرة.  فاألرقام 
نوفمرب، ولدينا اآلن 000 100 طفل يف حالة تتجاوز اليأس. 
بنائه،  إعادة  سيتعني  ألنه  سورية،  مستقبل  هو  ببساطة  وهذا 
مجيعا،  وحنن  الغد.  سورية  سيمثلون  الذين  هم  اليوم  وأطفال 
وال سيما أعضاء املجلس، نعلم أن إسبانيا، جنبا إىل جنب مع 
نيوزيلندا ومصر، تعمل بشأن املسألة اإلنسانية يف سورية، وهو 
العمل الذي نتوىل مسؤوليته الكاملة ونسعى إىل تنفيذه بشفافية 
تامة. إن ما نقوم به هو خطة لتحقيق التقارب بني مواقف أعضاء 
ممارسة  إمنا  استعراضا،  ليس  إنه  املسألة.  هذه  بشأن  املجلس 

التقارب. ونأمل أنه ال يزال من املمكن التوصل إىل اتفاق.

يبدو  قد  الذي  األمر  باإلشارة إىل  بياين  أختتم  أن  وأود 
واضحا ولكن أعتقد أنه أمر هام - الصالحية التامة للعناصر 
األساسية يف القرارين 2254 )2015( و 2268 )2016( 
صاحلة،  العناصر  هذه  تزال  ال  أخرى،  ومرة  سورية.  بشأن 
وهي وصول املعونة اإلنسانية، ووقف األعمال العدائية، وفصل 
اجلماعات املعارضة من اإلرهابيني، وجتديد احلوار السياسي. 

وهي البدائل املجدية الوحيدة إلهناء احلرب يف سورية.
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اليوم  جنتمع  الرئيس،  السيد  )مصر(:  العطا  أبو  السيد 
لنستمع جمددا إىل تفاصيل معاناة الشعب السوري الشقيق حتت 
وطأة صراع ممتد بالوكالة، وعلى خلفية فشل وراء فشل، ليس 
فقط يف التوصل لتسوية هنائية لألزمة، بل حىت يف العمل على 
ختفيف حدهتا. هذا ورغم االختالفات السياسية العميقة بني 
األطراف املؤثرة ىف الصراع، واليت انعكست على أداء جملس 
ثالث  خالل  بنتائج  اخلروج  من  األخري  متكن  وعدم  األمن 

حماوالت سابقة ال تستهدف سوى إنقاذ ما ميكن إنقاذه.

 ومن منطلق واجبنا جتاه اشقائنا السوريني، عملت مصر 
سعيا  ونيوزلندا  اسبانيا  شريكيها  مع  املاضية  الفترة  خالل 
للتوصل إىل احلد األدىن من التوافق حول اإلجراءات الىت ميكن 
اختاذها يف سورية بصفة عامة، وحلب بصفة خاصة، لتخفيف 
املعاناة اإلنسانية بالبالد. وقمنا يف هذا الصدد بإعداد مقاربة 
ملعظم  اإلمكان  قدر  يتطرق  قرار  مشروع  شكل  يف  شاملة 

املشكالت امللحة0 

اهلجمات  وقف  أمهها  رئيسية،  نقاطا  املشروع  يتضمن 
على  متتالية  أيام  عشرة  ملدة  حبلب  األطراف  مجيع  قبل  من 
وامللح  العاجل  اإلنساين  النفاذ  لتحقيق  وذلك  األقل، 
املتحدة  األمم  مع  الكامل  التنسيق  من خالل  املدينة  لسكان 
وشركائها. كذلك ضرورة العمل على إنفاذ وقف العدائيات 
يف سورية بصفة عامة، وفقا للقرار 2268 )2016(، على 
القرار  يتضمنمشروع  التنفيذ0  مراقبة  أدوات  تدعيم  يتم  أن 
على  للقضاء  والتنسيق  بالتعاون  املطالبة  وبوضوح،  كذلك، 
تسيطر  اليت  اإلرهابية  واجلماعات  سورية،  يف  اإلرهاب  بؤر 
على جزء مهم من األراضي السورية. وكذلك مطالبة مجيع 
الدويل،  املجتمع  إرادة  إىل  باالستجابة  وبوضوح،  األطراف، 
سيما  ال  اإلرهابية  اجلماعات  مع  التعاون  وقف  خالل  من 
سواء  عنها،  واالنفصال  الشام،  فتح  جبهة  أو  النصرة  جبهة 
األرض.  على  العمليايت  املستوى  أو  السياسي  املستوى  على 

كما يؤكدمشروع القرار على الدور املحوري للفريق الدويل 
النقاط  حتقيق  على  للعمل  املشتركة،  ورئاسته  سورية  لدعم 
السابقة. ويناشد بضرورة العمل على بدء مفاوضات جادة بني 
لبيان جنيف  وفقا  االنتقالية  املرحلة  بشأن  السورية  األطراف 
)S/2012/522، املرفق( وقرار جملس األمن 2254 )2016( 
يف أسرع وقت ممكن. هذا، وقد حرصنا، مع شركائنا، على 
أن يكون مشروع القرار واضحا يف لغته وغري قابل للبس، مع 
تكريس آلية لتقارير األمني العام عن التنفيذ. فلقد حان الوقت 
أن تتحمل مجيع األطراف مسؤولياهتا جتاه الشعب السوري0 

رغم االرتباط الواضح بني األحداث يف سورية مبفهوم األمن 
االعتبار  بعني  وأخذًا  املصري،  القومي  واألمن  العريب،  القومي 
العالقات التارخيية اليت تربطنا بالشعب السوري الشقيق مبختلف 
توجهاته وطوائفه، والذي سبق أن شاركه الشعب املصري يف 
املاضية على  السنوات  دولة واحدة. حرصت مصر على مدار 
احلفاظ على سجل أبيض ملوقفها من األزمة السورية من خالل 
البداية على عدم االخنراط يف دعم أي طرف ضد  منذ  العمل 
السورية،  باملأساة  واملتاجرة  النقاط  تسجيل  حماولة  أو  اآلخر، 
وذلك بصرف النظر عن أي حسابات سياسية0 ودعوين أؤكد 
جمددا أن مصر مستمرة على هذا النهج، ولن تسهم ال بالقول 
أيا  بالفعل، وال بسلبية املوقف، يف تدمري بلد عريب شقيق  وال 
كانت األسباب، وستستمر يف اتباع سياسة جتاه سورية ال تأخذ 
بعني االعتبار سوى حتقيق مصلحة اإلنسان السوري وتطلعاته 
يف ظل دولة دميقراطية موحدة ذات سيادة، وآمنة من التطرف 
واإلرهاب. دون اخلضوع لوطأة املواءمات واملصاحل السياسية، 
عنها  نتج  اليت  املسبوقة  غري  اليومية  املأساة  ىف  سببا  نراها  اليت 

تشريد املاليني من األبرياء وفقداهنم لذويهم0

اجلميع جمددا،  سواء  أدعو  أن  إال  النهاية  وال يسعين يف 
لدعم سورية،  الدويل  الفريق  أعضاء  أو  األمن  أعضاء جملس 
 أو مجيع األطراف املعنية واملؤثرة السورية وغري السورية، بأن 
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جانبا.    السياسية  والتوازنات  الضيقة  املصاحل  بتنحية  يقوموا 
وأن حناول مجيعا بصدق أن نواجه سويا تلك األزمة بأبعادها 

الكارثية، اإلنسانية والسياسية واألمنية.

باإلنكليزية(:  )تكلم  )نيوزيلندا(  بوهيمن  فان  السيد 
ترحب نيوزيلندا جبلسة اليوم بشأن األحداث اليت تتكشف يف 
شرق حلب. وحنن نشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية ونثين 
يعملون  برحوا  ما  الذين  الشجعان  األشخاص  وعلى  عليهم 

معهم يف هذه الظروف الصعبة. 

وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، ما فتئت نيوزيلندا 
فيما  النهوض مبسؤولياته  األمن يف  تنتقد بشدة إخفاق جملس 
يتعلق بالصراع الدائر يف سورية. ومل نكن الوحيدين الذين قمنا 
املجلس  التزم  الوقت،  ذلك  من  األكرب  اجلزء  وطوال  بذلك. 
القتال  واشتدت حدة  البلد  تفكك  إذ  إىل حد كبري  الصمت 
من  منعنا  مت  األحيان،  من  كثري  ويف  وحشية.  أكثر  وأصبح 
التصرف أو حىت التكلم بسبب عدم قدرة بعض أقوى أعضاء 
عدم  أو  به  اخلاصة  ومصاحلها  سياساهتا  جتاوز  على  املجلس 
رغبتها يف ذلك. وقد حال من أن يضع املجلس تدابري من شأهنا 
إنقاذ األرواح. وقد دفع أبناء شعب السوري، وال يزال يدفع 

مثنا باهظا هلذا التقاعس عن العمل، ويدفع كذلك جرياهنم. 

وتعمل نيوزيلندا مع إسبانيا ومصر من أجل إجياد خمرج 
من ذلك اجلمود. وسعينا إىل جتاوز السياسات واملجادالت، 
والتركيز على االتفاق بشأن اإلجراءات اليت ميكن أن حتدث 
تغيريا عمليا على أرض الواقع. وقد حاولنا العمل بصورة بناءة 
مع مجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية من أجل حتقيق تلك الغاية. 
وميثل مشروع القرار الذي طرحناه باألمس مظهرا من مظاهر 
نفسها  القرار هي  من طرح مشروع  وأهدافنا  اجلهود.  تلك 
اليت استرشدت هبا مشاركتنا بشأن هذه املسألة منذ انضمامنا 
إىل املجلس، ونفس األهداف اليت أدت برئيس وزراء بلدي 
إىل عقد اجتماع رفيع املستوى بشأن املسألة خالل رئاستنا يف 

أيلول/سبتمرب: من أجل احلد من العنف واستعادة وقف إطالق 
النار، وتيسري وصول املساعدات اإلنسانية إىل من هم يف أمس 
السياسية  املحادثات  الستئناف  املجال  وهتيئة  إليها،  احلاجة 

بشأن إهناء الصراع. 

وقد مت التركيز الرئيسي بالضرورة على السعي إىل معاجلة 
احلالة اخلطرية اليت تتكشف يف حلب. وعلى مدى األشهر القليلة 
املاضية، شهدنا وجود بضع مئات من إرهابيي جبهة النصرة يف 
شرق حلب الذين اعتادوا على تربير شن هجوم شامل على أكثر 
من 000 250 مدين. ومت تدمري كل املستشفيات يف املناطق 
اليت تسيطر عليها املعارضة. ومل يتم السماح بوصول املساعدة 
الضربات  توقف  من  الرغم  على  متوز/يوليه،  منذ  اإلنسانية 
اجلوية لعدة فترات. وقد شهدنا هجمات عشوائية على شرقي 
حلب.  مدينة  غرب  يف  كثريين  وجرح  مقتل  إىل  أدت  حلب 
احلكومة  أن  الواضح  من  أصبح  املاضية،  القليلة  األسابيع  ويف 
السورية قد جتنبت اجلهود الرامية إىل حتقيق وقف إطالق النار 
نتائج  حتقيق  إىل  السعي  لصاحل  السياسية  املحادثات  واستئناف 
إنسانية أخرى. وحنن  النتيجة وقوع كارثة  عسكرية. وكانت 
إيصال  بغية  حلب  القتالية يف  األعمال  وقف  إىل  ملحة  حباجة 
املساعدة اإلنسانية ملن هم يف أمس احلاجة إليها. وندعو مجيع 
تقدمي  لضمان  املتحدة  األمم  مع  بالتنسيق  العمل  إىل  األطراف 
املساعدات اإلنسانية إىل أولئك الذين ما زالوا يف شرق حلب. 

وحنن نشعر خبيبة أمل ألن األطراف مل تتمكن حىت اآلن 
من االتفاق على شروط تنفيذ خطة األمم املتحدة املؤلفة من 
َمن  عاجلة حلماية  إجراءات  إىل  حباجة  أننا  كما  نقاط.  أربع 
يفرون من شرق حلب، وإىل تأكيدات بشأن مصري األشخاص 
املحتجزين لدى احلكومة السورية. ويسعى مشروع القرار الذي 
املجلس  أعضاء  إىل  وإسبانيا  ومصر  نيوزيلندا  باألمس  قدمته 
أولوياتنا.  أعلى  املدنيني يف  أجل وضع محاية  من  عملية  لبدء 
وميثل النص احلد األدىن املطلوب لتحقيق استجابة موثوقة من 
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املجلس، وحنث مجيع أعضاء املجلس على تأييده. بيد أنه لن 
يعين سوى القليل ما مل نر تغيريات عاجلة يف سلوك األطراف 

أنفسهم، مبا يف ذلك بعض اجلالسني على هذه الطاولة.

ومل  األمس،  قضايا  يتناول  نصنا  بأن  البعض  جيادل  قد 
الواقع، وال سيما يف حلب.  باحلالة على أرض  ذا صلة  يعد 
النار يف حلب،  الفوري إلطالق  الوقف  أن  فيه  ومما الشك 
سيعاجل االحتياجات اإلنسانية األكثر إحلاحا، للحصول على 
املدنيون  كثريا  حيتاجها  اليت  والطبية  اإلنسانية  املساعدات 
يريدون  الذين  املدنيني  وميّكن  نفسية،  بصدمات  املصابون 

اخلروج من اخلروج بأمان إىل الوجهة اليت خيتاروهنا. 

وقد يقول البعض بأن تنفيذ قرارنا سيعني اإلرهابيني. ال ميكننا 
وقف  استخدام  اإلرهابية  اجلماعات  حماولة  إمكانية  نستبعد  أن 
اإلرهاب  من خطاب  الرغم  على  ولكن  لصاحلها،  النار  إطالق 
الزناع بني احلكومة  أن  الزناع، إال  بانتظام يف هذا  الذي يطرح 
هو  اإلرهاب  إن  باإلرهاب.  أساسا  يتعلق  ال  السورية وشعبها، 
حادث من حوادث الزناع، وليس سببه أو أساسه املنطقي. وال 
ميكن تربير التضحية حبياة املئات من املدنيني ووضع مئات اآلالف 

يف البؤس واملعاناة من خالل رفع راية مكافحة اإلرهاب. 

نقبل  فإننا ال  ميستورا،  السيد ستافان دي  وشأننا شأن 
اهلدف  حتقيق  إىل  سيؤدي  حلب  يف  العسكري  التقدم  بأن 
الذي يُزعم أن جملس األمن يعمل من أجل حتقيقه منذ سنوات 
عديدة، واملتمثل يف تسوية سياسية تفضي إىل سورية مستقرة 
وموحدة، تعيش يف سالم مع نفسها ومع جرياهنا. ويف حني 
جيب أن ينصب تركيزنا املباشر على إنقاذ األرواح، فإننا حنث 
مجيع أطراف الزناع على جتديد التزامها باحلل السياسي والعودة 

إىل املحادثات ومسار السالم املستدام واملصاحلة الوطنية.

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  باور  السيدة 
ووكيل  ميستورا،  دي  اخلاص  املبعوث  أشكر  باإلنكليزية(: 

إحاطاهتم  على  كابياليريي  والسيد  أوبراين،  العام  األمني 
اإلعالمية القامتة اليت تتماشى مع احلالة.

السؤال  على  أرد  أن  أود  الربيطاين،  زميلي  غرار  وعلى 
أينما  عليه  يطرح  بأنه  أوبراين  العام  األمني  وكيل  قال  الذي 
ذهب، سواء يف سورية أو يف املنطقة، أو عند لقائه باملواطنني 
من  معا  العمل  األمن  جملس  يستطيع  ال  ملاذا  السياسيني.  أو 
من  الكثري  نواجه  بأننا  القول  علي  ويتعني  حل؟  إجياد  أجل 
احلقائق  من  أحدها.  ليس  السؤال  وهذا  الصعبة.  األسئلة 
جيتمع  ال  األمن  أن جملس  للغاية،  والواضحة  للغاية،  املؤسفة 
أيضا، ألن  اليوم  اليت مسعناها  املدنيني،  لصرخات  لالستجابة 
االحتاد الروسي، العضو الدائم العضوية، ال يرغب يف ذلك. 

هذا كل ما يف األمر. األمر واضح ومباشر.

العبارات اليت تصلنا من شرق حلب، أشد قتامة من كل 
العبارات اليت مسعناها خالل حياتنا. يطلق املدنيون على رحلتهم 
من أجل مغادرة شرق حلب “رحلة املوت”، حسب مدرس 
للصليب  ووفقا  حلب.  شرق  يف  البقاء  أمس  من  اعتبارا  قرر 
يوم  منذ  حلب  شرق  من  شخص   20  000 فر  األمحر، 
السبت فقط، 000 20 شخص يف أربعة أيام يف رحلة موت. 
وشوهدت امرأة تدفع كرسيا متحركا عليه أمها امليتة. وقالت 
يكن  مل  بأنه  وقالت  اجلوع”،  من  ماتت  أمي  “إن  للمراسل 

لديهم شيء تقريبا يأكلونه منذ مخسة أشهر.

ويف جزء آخر من املدينة، أظهرت صور التقطها هواة، 
أطراف جسد ملقاة بني احلطام، حيث أفيد بأن قصفا جويا 
أدى إىل مقتل 20 شخصا على األقل. وكان الناجون يبكون 
على أشالء الضحايا. وتتوقف الطائرات - طائرات احلكومة 
السورية - لفترة وجيزة عن القصف، لتلقي منشورات على 
أنه  أفيد  املنشورات هنا، لكن  لقد تكلمنا عن  شرق حلب. 

ورد يف أحد املنشورات اليت ألقيت قبل بضعة أيام ما يلي: 
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“ال تكونوا أغبياء. فكروا يف أنفسكم وأسركم. 
النصر آت للجيش العريب السوري. فكروا بسرعة ألن 

الوقت مير وليس يف صاحلكم”.

املدنيني  صاحل  يف  ليس  الوقت  أن  مجيعا  نعلم  حنن 
املحاصرين يف شرق حلب. وكلما طال أمد غارات القصف 
أو  أحدهم  قتل  أو  تشويه  احتماالت  زادت  حدهتا،  وزادت 
أحد أحبائهم. لكن املغادرة تنطوي على خماطر استثنائية، من 
قبيل االحتجاز أو االختفاء على يد جنود النظام، أو القتل أثناء 
رحلة املوت نفسها، حيث يبدو أن للقناصة حرية إطالق النار.

وأود أن أطلب من أعضاء املجلس ومجيع مواطين العامل 
القادمة  الصور  ملشاهدة  يومهم،  من  الوقت  بعض  ختصيص 
من شرق حلب، حيث حيضن اآلباء أبناءهم وهم يعتصرون 
أملا، ويقتل املدنيون وهم حيملون حقائبهم اليت تسقط جبانب 
جثثهم. سوف نسمع على األرجح من ممثلي سورية واالحتاد 
الروسي اليوم أن تلك الصور مفربكة، وأهنا دعاية. تلك حجة 

مسعناها خالل اجللسات القليلة املاضية.

ويتعني علي االعتراف اآلن بأن كال من احلكومة السورية 
الروسية لديه خربة كبرية يف فربكة األشياء. ومها  واحلكومة 
على العموم مرجعان كبريان يف جمال الدعاية، لكن علينا أن 
نسلم بأن هلما مصلحة يف السعي إىل إجياد عامل ما بعد احلقيقة 
هناك  ليس  وأنه  جدل،  موضع  الوقائع  مجيع  تكون  حيث 
حقيقة إال زعم شخص بعينه فقط أو ادعاء بلد بعينه أو ادعاء 
طرف بعينه ضد اآلخر. وتعول سورية واالحتاد الروسي، ومها 
املدنيني يف سورية، على عدم وجود حكم  يكذبان ويقتالن 
وتزوير  أكاذيب  فيما هو حقائق، من جهة، وما هو  يفصل 

وفربكة، من جهة أخرى. هذا هو رهاهنم.

الذين  اإلعالمية  اإلحاطات  مقدمو  حكام.  لدينا  لكن 
سوى  مصلحة  هلم  ليس  حكامنا.  هم  اليوم،  إليهم  استمعنا 
املجال  إهنم مستقلون. وعاملون يف  بأمسائها.  األشياء  تسمية 

اإلنساين. إن املذحبة حقيقية. إهنا حقيقة، وهي حتدث اآلن. 
و 000 14 مدين مذعور، بعضهم بشكل هستريي، اقتيدوا 
إىل مناطق خاضعة لسيطرة احلكومة يف ظل إطالق الرصاص 
والقصف اجلوي، هم أيضا حكامنا. واألعداد اليت ال حصر 
هلا من الصور ومقاطع الفيديو اليت جرى التحقق من صحتها 
ميكن  ال  حكامنا.  هي  اإلنسان،  صنع  من  هي  اليت  للمذحبة 
اليت  احلقائق  قلب  والواقع، وال حىت يف أرض  احلقيقة  إنكار 

يسكنها مرتكبو هذه املذحبة.

اجتمعنا يف  أشهر على حصار شرق حلب،  مرور  بعد 
نظام  يسمح  لكي  ودعونا  باألساسيات.  للمطالبة  املجلس 
إىل  اإلنسانية  املساعدات  بوصول  الروسي  واالحتاد  األسد 
للمستشفيات  املنتظم  القصف  ووقف  املدينة،  يف  السوريني 
تلك  فيها.  األوائل  املُْنجدين  ومراكز  واألسواق  واملدارس 
مناشدات ما كان ينبغي للمجلس أن يطلبها، ما كان ينبغي 
باالمتثال  املجلس  يطالب  أن  ينبغي  ما كان  أبدا.  يطلبها  أن 
السابقة، لكن ها حنن  لقراراتنا  أو  اإلنسانية  الدولية  للقوانني 
حنث دولتني عضوين يف األمم املتحدة، تشغل إحدامها مقعدا 
دائم العضوية يف املجلس، على التقيد بتلك املعايري األساسية، 
والتوقف عن جتاهل أدلة القواعد، الذي ستكون له آثار تتعدى 

سورية بكثري على أطفالنا وأحفادنا.
أنه من املستحيل تصور حالة أكثر ترويعا،  بدا  وعندما 
اخلمسة  األيام  شهدت  لقد  سوءا.  احلقيقة  يف  األزمة  تزداد 
املاضية أحد أعنف عمليات القصف للمناطق املدنية طيلة فترة 
الزناع، موقعا اخلراب مبا تبقى من اجلزء الشرقي ملدينة حلب 
السيطرة  وهو  بسيط،  واهلدف  يوم.  ذات  عريقا  كان  الذي 
بالقوة على شرق حلب، بغض النظر عن النتائج املترتبة على 
مجيعا  نكرر  إننا  أنفسنا.  نكرر  مجيعا  إننا  األبرياء.  املدنيني 
أنفسنا يف املجلس، مبن يف ذلك أولئك الذين يشاركون بنشاط 
يف حصار حلب، عندما نكرر القول بأنه ال حال عسكريا هلذا 

الصراع الوحشي، وبأن السبيل الوحيد هو حل سياسي. 
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الروسي  واالحتاد  النظام  يعتقد  بشيء.  ليس  هذا  لكن 
يتبعان  استراتيجية.  لديهما  هنجهما؛  يتبعان  ذلك.  عكس 

خمططا. ويؤمنان باحلل العسكري.

فاخليار الذي يعطونه للمدنيني صريح. وهو نفس اخليار 
الذي ضمنوه يف منشور سابق: إما أن تغادروا أو تبادوا.

النظام  فإن  املغادرة،  خيتارون  الذين  ألولئك  وبالنسبة 
وحلفاءه الروس وعدوا سكان شرق حلب بالعبور من خالل 
ما يسمونه الطرق اآلمنة. وإنين واثقة من أننا سنسمع املزيد عن 
هذه الطرق اليوم. وإذا أخذنا الدعاية السورية والروسية كمؤشر 
للتنبؤ، فإننا قد نسمع قصصا عن أن املدنيني يعانقون أفراد قوات 
النظام بعد جناهتم كما لو كانت قوات حمررة. فهل يتوقعون حقًا 
منا أن نصدق أن املدنيني الذين ُجوعوا - والذين مل يتلقوا لقمة 
خبز منذ متوز/يوليه - وُقصفوا بالرباميل املتفجرة وبقذائف اهلاون 
واستهدفهم القناصة وُهددوا باإلفناء، من املحتمل أن يستقبلوا 
املسؤولني عن تلك الفظائع باعتبارهم منقذيهم؟ هل هكذا تسري 

األمور؟ هل هكذا ميكن ألي منا أن يشعر أو يتصرف؟

يثقون  ألهنم  ليس  باآلالف  الناس  فرار  وراء  السبب  إن 
بنظام قتل مئات اآلالف من أبناء شعبه وعذب بشكل منهجي 
عشرات اآلالف اآلخرين من السوريني يف معسكرات اعتقاله 
ووسم جثامني قتاله بأرقام مسلسلة. ولكن ألهنم يدركون أهنم 
يواجهون احتماال كبريا بسحقهم إذا استمروا يف البقاء مكاهنم.

وكما نعلم مجيعا، وكما أشار آخرون بصورة مقنعة هنا 
اليوم، فإن مصر وإسبانيا ونيوزيلندا قد قدمت مشروع قرار 
كان يقضي بالوقف الفوري لألعمال العسكرية يف حلب ملدة 
ال تقل عن 10 أيام. وإذا ما ُنفذ هذا الوقف، فإنه سيعطي 
املدنيني يف شرق حلب استراحة قصرية من القصف املستمر 
األشخاص  إىل  املعونة  بعض  بوصول  وسيسمح  هوادة.  بال 
الذين بقوا على قيد احلياة بالبحث عن بقايا الطعام يف أكوام 
القمامة وبأكل األعشاب. وسيسمح خبروج منظم تيسره األمم 

املتحدة. ومن شأنه كذلك أن يسمح بوصول بعض األدوية 
على األقل إىل األطباء الذين جيدون أنفسهم مضطرين إلجراء 
عمليات جراحية للمرضى من دون ختدير، وأحيانا على قارعة 
الطريق جبوار مستشفياهتم ومستوصفاهتم اليت دمرها القصف. 
وينبغي أن ُيقدم مشروع القرار هذا للتصويت عليه من دون 
تأخري، وينبغي اعتماده بتأييد املجلس باإلمجاع. فهذا ال حيتاج 
بقاء  يتمىن  ال  ذلك  خبالف  يقول  شخص  وأي  تفكري.  إىل 

املدنيني السوريني على قيد احلياة.

ولكن، فلنكن واقعيني. ففي حني أن أي وقف للمجازر 
اليت نشهدها يف شرق حلب سيكون موضع ترحيب - وحنن 
الغذاء  بعض  مبرور  للسماح  قصرية  هدنة  فإن   - ذلك  نؤيد 
وال  حال.  ليست  الوحشي  القصف  استئناف  قبل  والدواء 
هي حىت، بالكاد، ضمادة. إهنا مؤشر من نوع ما على مدى 

االخنفاض الذي وصل إليه سقف توقعاتنا. 

وقد تستخدم روسيا مرة أخرى حق النقض ملنع جملس 
األمن من تقدمي املساعدة للمدنيني اليائسني يف شرق حلب، 
ذلك  فعلت  ما  وإذا  األول/أكتوبر.  تشرين  يف  فعلت  كما 
وقدمت أهدافها العسكرية على جناة الرجال والنساء واألطفال 
السوريني من املوت، فيجب على الدول األعضاء النظر بسرعة 
يف أدوات أخرى ميكننا استخدامها يف األمم املتحدة، مبا يف 

ذلك من خالل اجلمعية العامة، ملمارسة ضغط أكثر فعالية.

وألختتم بياين. أم لني أم لسبعة أطفال يف شرق حلب. 
البالغ  ابنها  وقد فقدت بالفعل أحد أطفاهلا خالل احلرب - 
من العمر 12 عاما - والذي ُقتل عندما اخترقت قلبه شظية. 
املزيد  تفقد  أن  احلصار،  هذا  تتخوف، يف خضم  اآلن  وهي 
من أبنائها. وأصيبت ابنتها بسعال مروع، غري أهنا غري قادرة 
على أخذها إىل أي مكان إذ أن مستشفى األطفال قد ُقصف. 
أجنبته  رضيع  وهو  سنا،  أصغرهم  مرضا  أطفاهلا  أشد  ولكن 
فقط.  أشهر  ثالثة  العمر  من  يبلغ  اآلن  وهو  احلصار،  خالل 
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والرضيع يعاين من مشاكل صحية خطرية إذ أنه ولد قبل أوانه. 
التنفس  الوزن بشكل صارخ ويواجه صعوبة يف  ناقص  وهو 
بشكل روتيين. ونظرا النعدام حليب األطفال، فقد أخذت أم 
لني تغذيه باألرز املطحون. وتقول أم لني إنه عندما يولد طفل 

جديد ألبوين يف حلب، 

من  فقدوهم  عمن  تعويض  أنه  البعض  “يعتقد 
أطفال. ولكن بالنسبة يل يف هذه الظروف، فإنين أعتقد 
أنه خطأ كبري. فبعد أن أجنبته، شعرت حبزن شديد. هل 

أجنبته لريى حياة كهذه احلياة؟”

هذا معىن أن تكون أبا أو أما يف شرق حلب، حيث تعيش 
سيؤخذون  أطفاهلم  أن  من  دائم  واآلباء يف خوف  األمهات 
منهم إما بسبب برميل متفجر أو نتيجة اإلهناك البطيء للمرض 
الذي ينخر عظمهم، وهو مرض من صنع اإلنسان، والتجويع. 
إن جملس األمن جيب أال يقف مكتوف األيدي بينما جيد عدد 
متزايد باستمرار من األطفال كأطفال أم لني أنفسهم يف مهب 
اإلطالق،  على  نفعله  أن  ما ميكن  أقل  اهلدنة هي  إن  الريح. 
جمرد  من  أفضل  هو  ما  نفعل  أن  علينا  وجيب  ميكننا  ولكن 
الوقف املؤقت. وجيب علينا أن نواصل العمل إلهناء هذا الزناع 
- ووضع حد له ولكن ليس بالوسائل العسكرية املدمرة اليت 
يصر نظام األسد وروسيا على استخدامها - واليت ليس من 

شأهنا سوى إطالة وتعميق املعاناة اليت نشهدها اآلن.

السيد وو هايتاو )الصني( )تكلم بالصينية(: ظللنا نشهد 
املناطق  بعض  يف  للحالة  مطردا  تصعيدا  األخرية  اآلونة  يف 
احلالة  يف  مطرد  تدهور  مع  حلب،  ذلك  يف  مبا  السورية، 
اإلنسانية هناك، األمر الذي أدى إىل قلق واسع النطاق وسط 
املجتمع الدويل. وتشعر الصني مبعاناة الناس يف سورية وتدين 

أي اعتداء يستهدف املدنيني واملرافق املدنية.

مسارات  على  جهوده  تعزيز  الدويل  للمجتمع  وينبغي 
التوتر يف حلب  أربعة بطريقة متوازنة من أجل ختفيف حدة 

واملناطق األخرى. واملسارات األربعة هي وقف إطالق النار 
املشترك  والكفاح  اإلنسانية  واملساعدة  السياسي  والتفاوض 

ضد اإلرهاب.

يف  األطراف  مجيع  حيث  أن  الدويل  للمجتمع  وينبغي 
سورية على وقف األعمال العدائية من دون تأخري والعمل بال 
انقطاع للتوصل إىل اتفاق بشأن املسائل ذات الصلة من خالل 
مضاعفة  الدويل  املجتمع  يواصل  أن  وينبغي  حمادثات سالم. 
اإلغاثة اإلنسانية حللب. وترحب الصني باملبادرات امللموسة 
اليت اختذهتا روسيا واحلكومة السورية بزيادة املساعدة املقدمة 
لألمم  التابعة  املعونة  وكاالت  تعزز  أن  يف  وتأمل  للمدنيني، 
املتحدة التنسيق مع روسيا واحلكومة السورية للعمل معا من 
األمم  مببادئ  اإلنسانية يف سورية، عمال  احلالة  أجل ختفيف 
اجلماعات  وتواصل  اإلنسانية.  املساعدة  حتكم  اليت  املتحدة 
اإلرهابية شن هجمات يف حلب واملناطق األخرى، مما يتسبب 
اإلنسانية،  اجلهود  عرقلة  ويف  املدنيني  من  يف سقوط ضحايا 
األمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق من قبل املجتمع الدويل 
اجلماعات  مجيع  موحدة،  معايري  ووفق  حبزم،  يكافح  لكي 

اإلرهابية اليت حددها جملس األمن.

إن كيفية سري األمور وتطورها يف حلب، بوصفها جمموعة 
معطيات فرعية للمسألة السورية، تشكل جزءا ال يتجزأ من 
املخطط الكبري لألمور املتعلق باملسألة السورية. ويكمن احلل 
الشامل لتهدئة احلالة يف حلب يف بذل جهد ملواصلة النظر يف 
الصورة الكربى فيما يتعلق بسورية والتمسك بآفاق التسوية 
السياسية بوصفها االجتاه الرئيسي ويف احلفاظ على دور األمم 
املساعي  متارس  اليت  الرئيسية  الفاعلة  اجلهة  بوصفها  املتحدة 
احلميدة ويف مواصلة دعم عمل املبعوث اخلاص دي ميستورا 

للتعجيل باستئناف حمادثات جنيف.

وجيب أن يفضي أي إجراء يتخذه املجلس بشأن املسألة 
السورية، بالفعل، إىل وقف التصعيد وإىل دفع مجيع األطراف 
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العدائية، دعما للجهود  يف سورية إىل وقف فوري لألعمال 
عملية  تيسري  وإىل  معها،  وبالتعاون  املتحدة  لألمم  اإلنسانية 
سياسية يقودها السوريون وميسكون بزمامها يف ظل املساعي 
يكون  حل  إىل  التوصل  يتسىن  حىت  املتحدة،  لألمم  احلميدة 
مقبوال جلميع األطراف. وينبغي لألطراف الربهنة على نواياها 
احلسنة والتالقي يف منتصف الطريق وبناء الثقة املتبادلة والسعي 
معا حنو التوصل إىل حل شامل وعادل وسليم للمسألة السورية.

السيد تيوركني )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: ازداد 
اهتمام املجلس باملسائل اإلنسانية يف اآلونة األخرية، سواء كان 
ذلك باحلق أو بالباطل. ونعتقد أن الوقت قد حان اآلن إلجراء 
مناقشة موضوعية بشأن الشرق األوسط ومشال أفريقيا وتنظيم 
مناقشة مواضيعية حول موضوع العواقب الكارثية لتدمري كيان 

الدولة يف بلدان املنطقة نتيجة للتدخل األجنيب. 

ذا  شيئا  نسمع  مل  أننا  غري  باملاليني.  الضحايا  عدد  إن 
بال من املسؤولني عن تلك املآسي. فقد بدأت احلرب فعال 
بغزو العراق بقيادة الواليات املتحدة واململكة املتحدة، وهي 

مستمرة فعليا منذ 13 سنة. 

واهنيار ليبيا املزدهرة أدى إىل زعزعة االستقرار يف مناطق 
صراع  ساحة  إىل  حتولت  وسورية  أفريقيا.  مشال  من  شاسعة 
للتنافس على الزعامة اإلقليمية، دون أدىن حرج من استخدام 
وفضاًل  نفسها.  عن  تعلن  اليت  اإلرهابية  املنظمات  إمكانيات 
تعد  ال  اليوم  هبا  مسعنا  اليت  اإلنسانية  املأساة  فإن  ذلك،  عن 
سعى  وقد  الفاشلة.  السياسة  تلك  عن  للتخلي  كافيًا  مربرًا 
ستار  وراء  الفاشلة  اجليوسياسية  مغامراهتم  إخفاء  إىل  البعض 
الذي  األمر  السافرة،  األكاذيب  من  بل  الساخر،  النفاق  من 
كثريًا ما نواجهه عند مناقشة موضوع سورية يف جملس األمن؛ 

وجلسة اليوم ليست استثناء.

وال ميكن مناقشة الوضع اإلنساين يف سورية مبعزل عن 
وفريق  األمن  قرارات جملس  اليت حددهتا  األخرى  التحديات 

الدعم الدويل لسورية، وتتمثل يف مكافحة اإلرهاب والسعي 
إىل تسوية سياسية وإنشاء نظام لوقف األعمال القتالية. ويف 
السيد  أن  يبدو  إذ  واضحا.  تناقضًا  نرى  فإننا  الصدد،  هذا 
النهوض  هو  األساسي  دوره  أن  نسي  قد  ميستورا  دي 
بالعملية السياسية. وهو ال جيد يف نفسه القدرة على استئناف 
أو أن  املاضي،  أيار/مايو  اليت علقت يف  السورية،  املحادثات 
انتفاء  وهو  أال  ذلك،  حدوث  يف  بالسبب  بوضوح  يعترف 
رغبة املعارضة يف إجراء حمادثات جادة متامًا. ونأمل أن حيمل 
بيان السيد دي ميستورا إىل جملس األمن يف 8 كانون األول/

ديسمرب شيئًا ملموسًا يف هناية املطاف.
“املعارضة  مفهوم  بفشل  االعتراف  إىل  حباجة  حنن 
املعتدلة”. فهو مل يتجسد بشكل مقنع على املستوى السياسي 
على اإلطالق، وعسكريًا، فقد تبني أن ذلك العدد اهلزيل من 
مقاتلي املعارضة جنود يف جبهة النصرة وغريها من املجموعات 
املتطرفة. ويبدو أن هناك حماولة للتعويض عن القصور الذايت 
القضايا  على  باملزايدة  السياسي  املستوى  على  املتحدة  األمم 
اإلنسانية: من يستطيع أن يديل بالبيان األعظم؟ من ميكنه أن 
املبادرة األكثر إهبارًا؟ ومع ذلك، فعندما تأيت األمور  يقترح 
إىل ذروهتا، فإن تلك املبادرات إما ترفضها املعارضة، أو تكون 
األمم املتحدة نفسها غري قادرة على تنفيذها. وينطبق هذا متامًا 

على الوضع يف شرق حلب.

وحنن نتشاطر القلق البالغ إزاء حمنة املدنيني يف شرق حلب، 
مكافحة  عملية  وقف  عرب  يتأتى  لن  معاناهتم  ختفيف  ولكن 
اإلرهاب وترك سورية والعراق للخالفة اإلرهابية. والدعوة إىل 
اتباع هنج إنساين إزاء اإلرهابيني ليس خيارًا أيضًا. وكان ميكن 
جتنب الوضع احلايل لو مت الوفاء بالوعد الذي قدمه لنا السيد 
املركزية، يف هناية شباط/ برينان، مدير وكالة االستخبارات 

فرباير، أي الفصل، يف غضون أسبوعني أو ثالثة أسابيع، بني 
ما يسمى املسلحني املعتدلني، إن كان هناك شيء من ذلك، 
واإلرهابيني. وجتدد هذا الوعد مرارًا، مبا يف ذلك على أعلى 
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املستويات، وإن مل يتحقق شيئ. ومن الواضح أننا كنا مضلَّلني 
طوال الوقت. فإما أن شركائنا يف الواليات املتحدة األمريكية 
وحلفائهم كانوا يف الواقع غري قادرين، أو ال ميلكون املوارد 
يريدون ذلك  باألحرى ال  أهنم  أو  بوعودهم،  للوفاء  الالزمة 
اخلطرية  حماوالهتم  واصلوا  فقد  ذلك،  عن  وعوضًا  ببساطة. 

الستخدام اإلرهابيني كأداة لتغيري النظام يف سورية.

واململكة  فرنسا  تكون  أن  مفاجأة  األمر  يف  يكن  ومل 
سافر  وبشكل  الدعوة  على  طويلة  لفترة  دأبتا  وقد  املتحدة، 
إىل تغيري النظام يف سورية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم السخي 
 - اليوم  جلسة  عقد  إىل  بالدعوة  يبادر  من  مها  للمسلحني، 
انطالقًا من قلقهما املفترض بشأن احلالة يف شرق حلب. ويف 
الواقع، فإن السبب احلقيقي خمتلف. فالعصابات اليت أفرطا يف 
تدليلها ودعمها، يف مجلة أمور، توشك على االندحار. فقد 
مت حترير ما يقرب من نصف هذا اجلزء من املدينة. ورمبا كان 
هذا أكرب انتصار معنوي للجيش السوري منذ عام 2012، 
حني ُأرسلت وحدات اجلهاديني إىل عاصمة الشمال وبدأت 

يف إنشاء موطئ قدم، برعاية وتسليح من اخلارج.

إن جلسة اليوم هذه حماولة يائسة الستخدام جملس األمن 
فإن  وباملناسبة،  حلب.  يف  الدمار  من  اإلرهابيني  إنقاذ  يف 
أحرار  مثل  إرهابية  مجاعات  وضع  القتراح  املستمرة  العرقلة 
جملس  جزاءات  الئحة  على  وغريها  اإلسالم  وجيش  الشام 
األمن تنطوي على نفس اهلدف. ومن الواضح أن أي مساعدة 
النصرة  إلرهابيي  دعم  هي  إمنا  حلب  يف  للمسلحني  تقدم 
بكل تأكيد، حيث أن تلك هي اجلماعة املدرجة على الئحة 
العسكرية  العمليات  توجه  اليت  وهي  األمن،  جملس  جزاءات 
مت  اليت  األحياء  يف  املشروعة  غري  املسلحة  املجموعات  لكل 

االستيالء عليها.

إننا ندين بشدة أي حماولة حلماية اإلرهابيني، مبا يف ذلك 
فيه  يزج  قد  ما  وهو  إنسانية،  بذريعة  يتخذ  سياسي  عمل  أي 

املتحدة، لألسف.  لألمم  التابعني  اإلنساين  املجال  بالعاملني يف 
وإال كيف لنا أن نفسر، على سبيل املثال، أن 000 200 من 
سكان دير الزور املحاصرين، والذين ميثلون ربع مجيع السوريني 
املحاصرين، حىت بتقديرات األمم املتحدة، ال حيصلون إال على 
نسبة 1 يف املائة من املساعدات اإلنسانية؟ ملاذا مل يتكلم أحد 
عن املجموعة اليت ُرشحت مؤخرًا لنيل جائزة نوبل للسالم؟ لقد 
أعد ذوو اخلوذ البيض مقطع فيديو ساخر بشكل ال يصدق عن 
عمليات اإلنقاذ اليت يفترض أهنم يقومون هبا، وجرى نشره على 
تغتفر،  اليت ال  الومهية  املزاعم  تلك  اإلدانة لكل  أين  اإلنترنت. 
اليت كنا نتوقعها من وسائط اإلعالم الغربية اليت تدعي املوضوعية 
أي  السابق  يف  املتحدة  الواليات  عن  تصدر  مل  ملاذا  واحلياد؟ 
املتحدة  الواليات  صحافة  معايري  إن  حمترفني؟  لصحفيني  إدانة 
وسياستها قد هبطت اآلن إىل مستوى متدٍن، األمر الذي أذهل 
العامل كله. لقد أصبح ذلك أسلوبًا منطيًا لدبلوماسية الواليات 

املتحدة ببساطة.

وحقيقة أن املشاكل اإلنسانية ال جتد اهتمامًا صادقا فيما 
العواصم  من  كثري  أو  واشنطن  أو  لندن  أو  باريس  يف  يبدو 
األخرى تتضح من مواقف الالمباالة مبعاناة الناس يف املوصل. 
ويبدو كذلك أن الوضع اإلنساين املروع يف اليمن ال يزعجهم 
أيضًا. هناك أكثر من 80 يف املائة من السكان يف حاجة إىل 
املساعدة. أما بالنسبة حللب، وبعد حترير القطاع الشمايل من 
شرق حلب، هناك اآلالف من السكان الذين كانوا حمتجزين 
أخريًا  الفرصة  هلم  أتيحت  بشرية  كدروع  مسلحني  قبل  من 
ملغادرة املدينة لتلقي املساعدات الغذائية واملستلزمات األساسية. 
ووفقًا ملا لدينا من معلومات بشأن تلك األحياء، فإن 500 6 

شخص قد غادروها بالفعل، من بينهم 800 2 طفل.

واالحتاد الروسي يواصل تقدمي املساعدة اإلنسانية الطارئة 
تقوم  الروسي،  الرئيس  تعليمات  على  وبناء  حلب.  لسكان 
مستشفى  تشمل  خاصة،  طبية  وحدة  بإرسال  الدفاع  وزارة 



23/34 1640717

S/PV.7822 الالة ش الير  األولا 30/11/2016

لعالج  متخصص  وقسم  سرير   100 مع  األغراض  متعدد 
شخصًا.   420 لعدد  املتنقل  للعالج  يومية  بطاقة  األطفال، 
يضم  ميداين  مستشفى  أيضًا  الطوارئ  وزارة حاالت  وتقدم 
50 سريرًا للعالج الثابت، مع إمكانية تقدمي املساعدة األولية 

لـ 100 مريض يوميًا.

اإلنسانية  املساعدة  توفري  سيتم  أنه  من  ثقة  على  وحنن 
قبل  الفرار من خاطفيهم من  الذين ميكنهم  للمدنيني  الالزمة 
تركز  اليت  املتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسانية  الفاعلة  اجلهات 
اهتمامها بشكل خاص على شرق حلب. وباملناسبة، يدهشين 
اجللسة  اليت غادرت  املتحدة،  الواليات  أن زميليت من  كيف 
لألسف، قالت أن سكان شرق لن ينتقلوا على األرجح إىل 
غرب حلب اخلاضعة لسيطرة احلكومة ألن احلكومة تعذهبم؟ 
لكن يبدو أهنا خمطئة. وما ذكره العاملون يف املجال اإلنساين 
للسكان  سنحت  كلما  احلاالت،  كل  يف  أنه  املتحدة  لألمم 
السوريني فرصة لإلفالت من احلصار، فإهنم يتوجهون دائما 

إىل املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة، يف هناية املطاف. 

ويف ضوء ما ذكرته هنا آنفًا، حنن ال نفهم رغبة الثالثي 
اإلنساين يف جملس األمن لفرض مشروع قرار غري توافقي بشأن 
حلب. فهذا لن يساعد يف شيء. بل باألحرى، سنرى تكرارًا 
للوضع اخلطري الذي رأيناه يف 8 تشرين األول/أكتوبر، عندما 
حاول الوفد الفرنسي طرح مشروع نص )S/2016/846( مل حيظ 
أخذ  وبدون   .)S/PV.7785 )انظر  املجلس  أعضاء  بدعم مجيع 
شواغلنا يف االعتبار، لن يعتمد أي مشروع قرار. لقد رأينا مثل 
هذه املحاوالت من قبل. ودعوات الوحدة يف املجلس أفضت 
إىل طرح كثري من مشاريع القرارات امليؤوس منها للتصويت. 

وهو تكتيك ال طائل منه.

شرط  النصرة  عن  اإلرهابيني  غري  املسلحني  فصل  أن 
ومثة  اإلنسانية.  املساعدة  وتقدمي  النار  إطالق  لوقف  أساسي 
حاجة إىل أن تكون هناك تعليمات واضحة وإلزامية وقاطعة 

بأن اإلرهابيني املدرجني على الئحة اإلرهاب يف جملس األمن 
ينبغي أن يستبعدوا من أي نظام لوقف إطالق النار. وننصح 
ضوء  يف  يفكر،  وأن  للتصويت،  طلبًا  التسرع  بعدم  الثالثي 
يعكس  لكي  قراره  مشروع  تعديل  كيفية  احلايل، يف  الوضع 

اخلطة اإلنسانية لألمم املتحدة بشأن حلب.

الدولية  اإلنسانية  اجلهود  مجيع  روسيا  تؤيد  وعمومًا، 
تلك  تنفيذ  أجل  من  للعمل  استعداد  على  وهي  املحايدة، 
اجلهود. وباملناسبة، فإن طريق الكاستيلو قد ُحرر متامًا اآلن 
باملساعدات  املحملة  النقل  وسائل  ملرور  استخدامه  وميكن 
اإلنسانية. ومن املحزن أن الواليات املتحدة، رغم كل اخلطاب 
اإلنساين، قد رفضت من قبل الوقوف مع قواتنا لضمان إيصال 
املساعدات اإلنسانية عرب طريق الكاستيلو. ولكننا يف الوقت 
إىل  املتحدة وال  الواليات  من  إىل مساعدة  احلاضر ال حنتاج 
موافقة من املعارضة، ونأمل اآلن أن ُيستخدم طريق الكاستيلو 

بفعالية من جانب األمم املتحدة. 

اخلطة بصورة  إعداد  أواًل  أنه جيب  الواضح  من  أنه  بيد 
من  قوية  ضمانات  إىل  حباجة  وحنن  تنجح.  لكي  مالئمة 
املسّلحني وتواقيع قادهتم بأهنم لن يعرقلوا مرور قوافل املساعدة 
اإلنسانية. وجيب أيضًا تقدمي الضمانات ذات الصلة من قبل 
األمم املتحدة نفسها. ومن املهم احلصول على قائمة مسبقة 
الطبيني  باملوظفني  وقوائم  إلجالئهم  واإلصابات  بالضحايا 
ألغراض التناوب. وحنن حباجة إىل أن يكون لدينا فكرة عن 
األنواع املحددة من املساعدة اإلنسانية وترتيبات التوزيع على 
املحتاجني. وتلزم موافقة احلكومة السورية على مجيع اخلطوات 
وموافقة كل اجلماعات العاملة يف األحياء الشرقية من مدينة 
حلب. وإال فإهنا ستتحول إىل جمرد حيلة أخرى للدعاية ليس 

لديها أي فرصة للنجاح. 

وفيما يتعلق بالفصل بني املقاتلني، يتعني علينا أن ندعوهم 
هم وما يسمى املجالس املحلية إىل إعداد قوائم بإرهابيي جبهة 
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قوائم  وكذلك  املدينة،  خارج  إخراجهم  يلزم  الذين  النصرة 
الذين يرغبون من تلقاء أنفسهم يف مغادرة أحياء  باملسلحني 
إزاء  قلقني حقًا  الغربيون  زمالؤنا  وإذا كان  الشرقية.  حلب 
حمنة املدنيني يف أحياء حلب الشرقية، ويف مجيع أحناء سورية، 
يتعني عليهم يف املقام األول اختاذ خطوات حقيقية وعملية - 
وقف دعم اإلرهابيني ورفع اجلزاءات االنفرادية. وهم حباجة 
إىل تقدمي املساعدة الفعلية، األمر الذي تقوم به روسيا، ال أن 
أهدافهم  لتعزيز  اإلنسانية احلساسة  املشاكل  استغالل  حياولوا 

السياسية اخلاصة أو حتقيقها. 

باإلنكليزية(: أشكر  )أوكرانيا( )تكلم  يلتيينكو  السيد 
وفدي اململكة املتحدة وفرنسا على مبادرهتما بعقد هذه اجللسة 
الطارئة، والرئاسة السنغالية على تنظيمها. وأوّد أيضًا أن أعرب 
منظوراهتم  على  اإلعالمية  اإلحاطات  ملقدمي  شكري  عن 

املمتازة ولكن الواقعية بشأن التطورات األخرية يف سورية. 

العسكري  الزخم  يشجعه  الذي  السوري،  النظام  إن 
أي رمحة  ُيظهر  داعميه، ال  من  يتلقاه  الذي  الكامل  والدعم 
ويبدو أنه على استعداد إلغراق سورية بأسرها يف الدماء على 
نطاق مل يسبق له مثيل حىت اآلن، وهو أمر حّذْرنا جملس األمن 

منه منذ انضمامنا إليه قبل 11 شهرًا. 

ووفقًا لوسائط اإلعالم واملصادر املستقلة، ارتكب اجليش 
راح  النريب،  باب  حي  يف  مروعة  جمزرة  باألمس  السوري 
ضحيتها 25 مدنيًا معظمهم من النساء واألطفال. فقد ضربتهم 
حلب  أحياء  من  اهلرب  حياولون  كانوا  بينما  اجلوية  الغارات 
الشرقية سريًا على األقدام؛ وكانوا من املدنيني العاديني وليسوا 
إرهابيني. وال تتعلق العملية العسكرية يف حلب بالتصدي خلطر 
تتعلق  إهنا  السوري.  النظام  اإلرهاب، ولكن بسحق معارضة 
وإعادة  األراضي  على  السيطرة  إن  األرض.  على  باالستيالء 
الذين  ألولئك  الرئيسية  األهداف  هي  السوري  النظام  إنتاج 
والقوى  والدبلوماسية  واملالية  العسكرية  األصول  يستثمرون 

الوحشي.  الديكتاتوري  النظام  حياة  شريان  دعم  يف  العاملة 
اجلارية  للعملية  الوحيدة  النتيجة  ستكون  الواقع،  يف  ولكن 
الستعادة حلب تعزيز شوكة اجلماعات اإلرهابية داخل سورية 
ويف مجيع أحناء املنطقة على نطاق أوسع. وستجين القاعدة فوائد 
مجة باكتساب قدرات أقوى بكثري على جتنيد أعضاء جدد يف 
سورية بني الراغبني يف مواصلة املقاومة ضد نظام األسد والذين 
احلملة  استمرار غياب حل سياسي. كما ستتعّرض  ُيحبطهم 

الدولية من أجل القضاء على داعش لضربة هائلة. 

ونشعر كذلك باجلزع إزاء حقيقة أن قوات النظام وحلفاءها، 
بداًل من اختيار املوافقة على مبادرة املبعوث اخلاص بشأن حلب، 
يتبعون مسار اهلجمات العسكرية وإفناء معارضيهم. ويف رأينا، 
املبادرات  انعدام  ليست  إن مشكلتنا  يثبت شيئًا واحدًا:  ذلك 
والرصد  االلتزام  إىل  االفتقار  بل  واملدروسة،  القوية  والقرارات 
واملساءلة والتنفيذ. إن حلب هي نقطة تشعب الزناع السوري. 
وتستخدم دمشق وحلفاؤها التصعيد احلايل لدعم استراتيجيتهم 
الطويلة األجل جلعل املدينة غري صاحلة للسكن وتفريغ األحياء 

اليت تسيطر عليها املعارضة من سّكاهنا. 

إن حتويل حلب إىل رماد مث الدعوة إىل إجراء حمادثات 
سياسية ليس خيارًا، أو رمبا هو كذلك وفقًا للجيشني السوري 
والروسي. وقد اقترب األسد وروسيا خطوة من حتويل حلب 
إىل غروزين أخرى. وال ينبغي أن يقف العامل مكتوف األيدي 
وأن يدع ذلك حيدث. إننا ندعو روسيا والنظام السوري إىل 
األعمال  وقف  ذلك  يف  مبا  عليها،  املتفق  االلتزامات  احترام 
إيصال  إمكانية  وضمان  حلب،  يف  سيما  وال  العدائية، 
العامل:  ويتساءل  املحاصرة.  املناطق  إىل  اإلنسانية  املساعدات 
كم من جلسات املجلس ينبغي أن تعقد لتحقيق هذا اهلدف 

البسيط واإلنساين. 

السيد بيسو )اليابان( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أعرب 
ووكيل  ميستورا  دي  ستافان  اخلاص  للمبعوث  امتناين  عن 
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األمم  ملنظمة  اإلقليمي  واملدير  أوبراين  ستيفن  العام  األمني 
املتحدة للطفولة )اليونيسف( غيريت كابياليري. 

اإلحاطة  جلسة  وخالل  أيام،  عشرة  من  أقل  قبل 
الشهرية هنا يف القاعة بشأن احلالة اإلنسانية يف سورية )انظر 
S/PV.7817(، قلت إن جلساتنا جيب أال تكون جمرد أماكن 

لإلعراب عن قلقنا إزاء الظروف املدمرة، بل جيب علينا اختاذ 
إجراءات وحتقيق نتائج ملموسة. ومن املؤسف أن جملس األمن 

مل حيقق نتائج ملموسة منذ ذلك الوقت. 

ووصف مقدمو اإلحاطات اإلعالمية اليوم النتائج الكارثية 
لتصعيد القتال الذي نشب مؤخرًا يف حلب. وتثين اليابان على 
مجيع العاملني يف املجال اإلنساين جلهودهم الشجاعة اليت ال تقدر 
ولكن  والوصول.  احلماية  لضمان  فرصة  كل  التماس  يف  بثمن 
النقص الشديد يف احلصص الغذائية وأساسيات الصحة وغريها 
من اللوازم املنقذة للحياة يف أحياء حلب الشرقية يشكل هتديدا 

خطريا للسكان مع اقتراب فصل الشتاء. 

وقد طالبنا مرارًا الدول املعنية باستخدام أقوى نفوذ ممكن 
ميكن  ما  نفعل كل  أن  علينا  املتحاربة. وجيب  األطراف  على 
وذلك حلماية  اإلنسانية يف حلب،  األزمة  من حدة  للتخفيف 
املدنيني واملوظفني الطبيني وتنفيذ عمليات اإلجالء الطيب العاجل 
دعمها  جمددًا  اليابان  وتؤكد  الطبية.  اخلدمات  تأهيل  وإعادة 
للقائمني على صياغة النصوص - إسبانيا ومصر ونيوزيلندا - 
يف جهودهم الرامية إىل التوصل إىل مشروع قرار. ونؤيد أيضًا 
مبادرة توحيد صوت املجتمع الدويل يف اجلمعية العامة. وجيب 
على جملس األمن أن يتخذ إجراءات وينبغي أال ُينظر إليه على 

أنه غري قادر على االستجابة ألزمة إنسانية هبذا احلجم. 

دي  اخلاص  املبعوث  قاله  ما  شديد  باهتمام  لقد مسعت 
ميستورا، والذي أكد رأيه بأن املنطق العسكري يسود على 
اجلانبني. وأتفق مع املبعوث اخلاص يف أن احلل الدائم واملستقر، 
أن  ميكن  ال  اإلرهابية،  التهديدات  تكرار  عدم  يكفل  الذي 

يتحقق من خالل الوسائل العسكرية. وجيب أن نكون ثابتني 
يف سعينا إىل التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض. وأخربنا 
املبعوث اخلاص دي ميستورا بأنه عندما جيتمع املجلس يف 8 
اخليارات  بعض  يوضح  أن  يود  فهو  األول/ديسمرب،  كانون 
املوجودة. وأتطلع إىل االستماع إليه. ويف غضون ذلك، جيب 
علينا أن نتعامل مع األزمة اإلنسانية العاجلة. وجيب أن نّتحد 

لدعم االستراتيجية واختاذ إجراء. 

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )ماليزيا(  أدنني  السيدة 
مكتب  ممثل  أوبراين،  والسيد  ميستورا  دي  اخلاص  املبعوث 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، والسيد كابياليري، ممثل اليونيسف، 

على إحاطاهتم اإلعالمية. 

احلالة  أخرى  مرة  اإلعالمية  اليوم  إحاطات  أبرزت  لقد 
املروعة يف أحياء حلب الشرقية، فيما احلرب يف سورية ما زالت 
تزداد وحشية وفتكًا. ويف األسبوع املاضي، استمعنا إىل السيد 
أوبراين حيث جملس األمن على اختاذ إجراء لوقف سفك الدماء 

 .)S/PV.7817 يف أحياء حلب الشرقية )انظر

بذل  بشأن  التقارب  يف  فشلنا  استمرار  فإن  ولألسف، 
جهود ترمي إىل إهناء معاناة السوريني قد أدى إىل زيادة حدة 
القصف اجلوي واهلجوم الربي الشرس على املنطقة املحاصرة من 
شرق حلب.وال يزال يساورنا بالغ القلق ألن اهلجوم العسكري 
املتواصل والعشوائي على املدنيني يف شرق حلب اآلن قد أجرب 
حنو 000 25 شخص على الفرار من ديارهم اليت مت تدمريها 
بالفعل.ومن املثري للقلق أنه يف حماولتهم الفرار من أجل سالمتهم، 
ال يزال مصريهم غامضا.كما أننا نشعر باجلزع إزاء أن التصعيد 
العسكري قد أودى حبياة العشرات من املدنيني األبرياء، العديد 

منهم من النساء واألطفال، وجرح آالف آخرين.

اليت جرت يف شرق  األبدان  هلا  تقشعر  اليت  العملية  إن 
حلب يف األيام األخرية استهزاء بوقف إطالق النار الذي أذن 
إنقاذ  بأن  القائل  الرأي  نؤيد  األمن يف حلب.وحنن  به جملس 
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أعضاء  مجيع  وندعو  أبدا،  ألوانه  سابقا  أمرا  ليس  األرواح 
النار، حىت  العمل من أجل اإلذن بوقف إطالق  املجلس إىل 
وإن كان لفترة قصرية، من أجل السماح بالقيام بعملية إنسانية 
آمنة وغري مقيدة.كما حنث مجيع أطراف الزناع على التوقيع 
األربع  النقاط  ذات  اإلنسانية  املتحدة  األمم  خطة  على  فورا 

واملوافقة عليها.

وقد دعونا بصورة مجاعية إىل إجياد حل سياسي للزناع 
السوري يف كل مداوالت املجلس بشأن هذه املسألة.ويبدو 
املجلس.ولكن  أعضاء  يتقامسه مجيع  واحدا  منظورا  هناك  أن 

اهلجوم العسكري وتصاعد العنف مستمران بال هوادة.

ويعين تقدم القوات السورية يف شرق حلب أن القتال يف 
األيام املقبلة لن يزداد إال شراسة.و القصف الكاسح للمدينة 
ال يؤدي إىل أي شيء سوى أنه جيسد ذريعة مكافحة اإلرهاب 
اكتساب  يف  بوضوح  يتمثل  اآلن  اهلدف  وأن  تعد صاحلة  مل 
ميزة عسكرية ونيل األمهية االستراتيجية يف حلب.وجيب عدم 
التسامح مع اهلجمات املتعمدة والعشوائية ضد املدنيني والبنية 
إن  حىت  واملدارس،  املستشفيات  ذلك  يف  مبا  املدنية،  التحتية 
كان من املرجح تكثيف القتال يف شرق حلب. ولسنا حباجة 
للتذكري بأن اهلجمات على املدارس واملستشفيات تعد ضمن 

االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال.

تعهدت  اليت  املتفجرة،  الرباميل  استخدام  بشدة  وندين 
يكون  أن  ميكن  استخدامها.وال  بعدم  السابق  يف  احلكومة 
هناك أي مربر الستخدام الرباميل املتفجرة يف املناطق املأهولة 
بالسكان املدنيني - فهو عمل جيسد التجاهل الصارخ للحياة 

البشرية.

الذين  قوة -  الذين ال حول هلم وال  األطفال  ويتحمل 
يشكلون أكثر من ثلث سكان شرق حلب - العبء األكرب من 
تبعات العنف يف املدينة املحاصرة.و التجويع والقنابل واحلروق 
اليت  العديدة  السبل  بني  من  واحلصار  الطبية  الرعاية  وغياب 

ميوت على أثرها األطفال يف حلب.ويف كل تقرير من التقارير 
من  الضحايا  نصف  من  أكثر  يكون  املجلس،  يتلقاها  اليت 

األطفال، مما يثري السؤال عما سنفعله حيال ذلك.

وندعو تلك البلدان يف املجلس وخارجه اليت هلا تأثري على 
احلكومة السورية إىل تسخري نفوذها لوقف املذابح وحل هذا 
الزناع الذي طال أمده.ولدينا الفرصة لتصحيح اخلطأ ووقف 
حدوث املزيد من املعاناة.ويف الواقع، علينا االلتزام بكفالة أن 
حامسة،  املقبلة  املحبط.واأليام  التطور  هلذا  املجلس  يستجيب 
ونأمل خملصني أن يتم كسر صمت املجلس املستمر منذ زمن 

طويل بشأن الزناع السوري.

البوليفارية(  فزنويال  )مجهورية  مورينو  لواريث  السيد 
)تكلم باإلسبانية(: نود أن نشكر السيد دي ميستورا، والسيد 

أوبراين، والسيد كابياليريي على إحاطاهتم اإلعالمية.

تعرب مجهورية فزنويال البوليفارية عن القلق إزاء احلالة 
اإلنسانية يف سورية، وال سيما يف مدينة حلب.وهذا هو السبب 
يف أننا نقدر جهود الوكاالت العاملة يف املجال اإلنساين، اليت 
وسط  السوريني،  من  املاليني  ملساعدة  استثنائي  بعمل  تقوم 
أن  حقيقة  املتأجج.ونقدر  الزناع  حاالت  ويف  شديد  خطر 
اهلالل األمحر العريب السوري، بالتعاون مع احلكومة السورية، 
واالحتياجات  والدواء  الغذاء  بتوفري  الناس  آالف  ساعد  قد 
يكتسي  مؤخرا.ومما  املحررة  املناطق  يف  األخرى  الضرورية 
وكفريا  الفوعة  إىل  واألدوية  األغذية  إيصال  خاصة  أمهية 
البلدات األربع.ويف هذا  اتفاقات  ومضايا والزبداين، مبوجب 
السياق، نؤيد املبادرات الرامية إىل ختفيف املأساة اإلنسانية يف 
حلب.ومع ذلك، فإن هذه املقترحات حباجة ألن تراعي طبيعة 
اإلرهاب ونطاقه بوصفه عامال من عوامل زعزعة االستقرار.

اإلرهاب  يشكله  الذي  التهديد  يشجب  بلدنا  فتئ  وما 
بعض  منذ  املنطقة  ويف  سورية  يف  واالستقرار  السالم  على 
فإن وجود اإلرهاب  السيد دي ميستورا،  قال  الوقت.وكما 
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يف حلب أمر واضح.وحتتجز جبهة النصرة - بدعم من خمتلف 
باملعتدلة - أكثر من  البعض  اليت وصفها  اجلماعات املسلحة 
000 200 شخص رهائن غري قادرين على مغادرة املنطقة 
حق  لديها  السورية  احلكومة  فإن  لسيطرهتا.ولذلك  اخلاضعة 
ضد  اإلقليمية  وسالمتها  سيادهتا  عن  الدفاع  يف  مشروع 

اإلرهاب.

لذا، فإننا نرحب حبقيقة حترير مناطق شرق حلب حيث 
يعيش أكثر من 000 90 شخص.ومن املفارقات أن ما يسمى 
من  أخرى  أجزاء  ويف  إنه يف حلب  تقول  املعتدلة  باملعارضة 
البلد هناك أناس، بدال من قتال اإلرهابيني من جبهة النصرة 
واجلماعات املرتبطة هبا، مينعون املدنيني من املغادرة عن طريق 
أعاقوا  األول/أكتوبر،  تشرين  عسكرية.ومنذ  بعمليات  القيام 

سلسلة من اهلدنات اإلنسانية يف شرق حلب ورفضوها.

إن احلالة اإلنسانية يف سورية تزداد سوءا يوما بعد يوم، 
على حنو ما أوضح مقدمو اإلحاطات اإلعالمية اليوم.ولذلك، 
اآلراء من  توافق  من  األدىن  احلد  نتمكن من حتقيق  أن  نأمل 
أجل تيسري دخول املعونة اإلنسانية، دون أن نوقف القتال ضد 

اجلماعات اإلرهابية واملنتسبني إليها.

السوريني،  فإن  كابياليريي،  السيد  ذكر  ما  حنو  وعلى 
ملاذا  نتساءل  أننا  يسألون “ملاذا؟”.كما  األطفال،  وال سيما 
يواصل بعض أعضاء املجتمع الدويل متويل اجلماعات املسلحة 
الوحيد يف حتقيق مصاحل  اليت يكمن هدفا  للدول  التابعة  غري 
وطنية دون مراعاة املعاناة اليت يعانيها املاليني من الناس.وهلذا 
واملزعزعة  التدخلية  السياسات  إهناء  الضروري  من  السبب، 
لالستقرار اليت حترم الشعب السوري من حقه يف العيش بسالم 

بوصفه أمة حرة وذات سيادة.

وأخريا، نود أن نؤكد جمددا على أن التغلب على األزمة 
من  نؤكد  فإننا  املسلح.وهلذا،  الزناع  بإهناء  مرتبط  اإلنسانية 
ستافان  العام  لألمني  اخلاص  للمبعوث  دعمنا  على  جديد 

دي ميستورا، يف جهوده حنو حتقيق السالم هبدف إجياد حل 
تقف  أن  ميكن  السوري.وال  املسلح  للزناع  سلمي  سياسي 
احلالة املأساوية على أرض الواقع عائقا أمام األطراف للتفاوض 
دون شروط مسبقة.وعلى حنو ما ذكر مجيع أعضاء املجلس، 
فإن احللول السياسية هي السبيل الوحيد للتعامل مع الواقع.
ولن يؤدي إطالة أمد الزناع إال إىل املزيد من املعاناة والدمار.

السيد مورا لوكاس )أنغوال( )تكلم باإلنكليزية(: نشكر 
السيد دي ميستورا، والسيد أوبراين، والسيد كابياليريي على 
دؤوبة  جهود  من  بذلوه  ما  على  ونثين  اإلعالمية،  إحاطاهتم 
ملساعدة سورية والسوريني يف تأمني حاضر أفضل ومستقبل 

أكثر إشراقا.

ونعرب عن أسفنا للمشاركة يف هذه املناقشة احلادة بشأن 
مقدمي  غرار  حيتمل.وعلى  ال  الذي  السوري  الشعب  مصري 
سبقونا،  الذين  األمن  جملس  وأعضاء  اإلعالمية  اإلحاطات 
مبا يف  املكثفة،  العسكرية  العمليات  إزاء  األسى  بعميق  نشعر 
ذلك اهلجمات الربية والقصف اجلوي، اليت متت خالل األيام 
القليلة املاضية يف شرق حلب.وملدة سنتني تقريبا، دعونا مجيع 
األطراف إىل النظر يف األثر املدمر للزناع على السكان املدنيني 
للمسائل  املناسبة  للحوار من أجل إجياد احللول  اللجوء  وإىل 
اإلنسانية والسياسية اليت تؤثر على السكان السوريني، مبا يف 

ذلك يف حلب.

بيد أن الواقع هو أن مجيع األطراف، أوال، قد اختارت 
الدعم  تلقي  مواصلة  اعتزمت  وثانيا،  العسكري،  اخليار 
يتم  اليت  الثقيلة  األسلحة  مبا يف ذلك  والعسكري،  اللوجسيت 
أصحاب  جانب  من  املعارضة  جمموعات  خمتلف  إىل  إرساهلا 
يف  البارزين  األعضاء  بعض  ذلك  يف  مبن  الدوليني،  املصلحة 
املجلس، بينما يبدو أن احلكومة مصممة على استعادة السيطرة 
على املناطق اهلامة اليت يسيطر عليها املتمردون واستعادة سلطة 

الدولة يف حلب والسالمة اإلقليمية للبلد.
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امللحة إىل اعتماد وسائل  وحنن نوافق متاما على احلاجة 
املعونات  على  باحلصول  والسماح  القتالية،  األعمال  إلهناء 
اإلصابات يف  تربير عدد  املتعذر  اإلنسانية دون عوائق. ومن 
صفوف املدنيني وعدد األشخاص املشردين، وحنن ندين بقوة 
مجيع اهلجمات العشوائية ضد املدنيني والبىن األساسية املدنية.

إزاء ذلك، ما هي اخليارات املتاحة؟ تقدمي مشروع قرار 
آخر، رمبا دون جدوى، يف حني أن املدنيني ما زالوا ميوتون؟ 
الدعوة إىل عقد جلسات عاجلة ملجلس األمن؟ إصدار إدانات 
إىل  األسلحة  توريد  استمرار  مع  املتصاعد  العنف  زائفة ضد 
اإلرهابيني  أو  املتمردين  من  املعتدلة  باملعارضة  ما يسمى 
إىل  تدعو  اليت  العقالنية  غري  السياسة  إهناء  أو  املتسترين؟ 
“وجوب رحيل األسد”، والقبول بسيادة احلكومة السورية، 

والبحث حبزم عن سبل للتوصل إىل حل سياسي لألزمة؟

ويف اخلتام، نود أن نكرر موقفنا ومفاده أننا ال نتغاضى 
املدنيني يف  السكان  العنف ضد  عن  األحوال  من  حال  بأي 
أيضا  فإننا نرفض  أو يف أي مكان آخر. ومع ذلك،  سورية 
غري  املسلحة  اجلماعات  إىل  املقّدم  واللوجسيت  املايل  الدعم 
يتعاونون علنا مع اجلماعات  الذين  واملتمردين  للدولة  التابعة 
اإلرهابية، والذين يرتكبون انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، 
املدنيني دروعا بشرية. هذه هي احلالة  مبا يف ذلك استخدام 
اجلماعات  قبل  من  رهينة  مدنيون  حلب:  شرق  يف  السائدة 
فسيهجرون  الفرصة،  هلم  أتيحت  وإذا  واإلرهابيني،  املسلحة 

حتما إىل حياة أخرى خالية من نري املتطرفني واإلرهابيني.

أود،  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  روليلي  السيد 
بدوري، أن أشكر السيد ستافان دي ميستورا، والسيد ستيفن 

أوبراين، والسيد كابيلريي على عملهم الدؤوب. 

امسحوا يل أن أكون ساخرا بعض الشيء اليوم بالقول إننا 
جئنا إىل هذه اجللسة لنستمع إىل الكالم نفسه، إن مل يكن إىل 
كالم أسوأ. حنن نواصل مناقشاتنا بينما يستمر تساقط القنابل 

على املستشفيات واملدارس والبىن األساسية املدنية. لقد قال 
ستافان دي ميستورا، والعديدون منا أحاطوا علما بتعليقاته، 
قرر  اجلانبني، حيث  على كال  اليوم  يسود  احلرب  منطق  إن 
هو  يقله  مل  وما  العسكري.  اخليار  مواصلة  بوضوح  كالمها 
ُيعرف  أن هذه احلرب وحشية متاما، وهي ال حتترم حىت ما 

بقواعد احلرب.

وباستخدام هذا املنطق العسكري، فإن األمهية االستراتيجية 
حللب بالنسبة إىل كال اجلانبني اجتاحت كل شيء - مجيع قيم 
لنا  كانت  املجلس،  إىل  جئنا  وعندما  اإلنسانية.  والقيم  البشر 
شواغل رئيسية إزاء األهوال اليت جتري يف ما يشبه مدن القرون 
الوسطى، كفريا ومضايا والفوعة. ولكن هذه الشواغل تبددت 
االستراتيجية،  األمهية  تكتسب  حلب  بدأت  الذي  الوقت  يف 
قلنا خالل  ما جيري يف حلب حيث  أهوال  النظر يف  بدأنا  مث 
جلسة أخرى إهنا مذحبة وجمزرة. واليوم، مجيع املقاتلني يف حلب 
يسترشدون مبنطق احلرب الوحشية، ويقومون بقصف اهلياكل 

املدنية واملنازل واملدارس واملستشفيات بشكل عشوائي. 

إن مجيعهم يّدعون مكافحة اإلرهابيني. لكننا نرى جثث 
واملفترض  املدارس؛  أنقاض  من حتت  األطفال جيري سحبها 
أهنم مل يكونوا إرهابيني. ونرى جثث املرضى جيري سحبها 
يكونوا  مل  أهنم  واملفترض  املستشفيات؛  أنقاض  حتت  من 
إرهابيني. ونرى جثث النساء واملسّنني جيري سحبها من حتت 
إرهابيني.  يكونوا  مل  أهنم  واملفترض  واملباين؛  املنازل  أنقاض 
ُيعتقد على نطاق واسع بوجود إرهابيني على  لكن يبدو أنه 
مجيع اجلوانب. لذلك، يستمر تساقط القنابل من الشرق إىل 
الغرب ومن الغرب إىل الشرق، ومن اجلو أو من أي مصدر 

كان، وما زال الناس ميوتون.

قبل بعض الوقت، ويف هذه القاعة بالذات، رّددنا كلمات 
أغنية كتبها بوب ديالن، شاعر أمريكا الشمالية املشهور، حيث 
يسأل فيها، “كم من الوفيات يتطلب األمر كي يدرك]املرء[ أن 
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الكثريين من الناس قد ماتوا؟” هناك صيغة بسيطة جدا لوقف 
املذحبة: الوقف الفوري وغري املشروط إلطالق النار. فهذا من 
الذي  القرار  مشروع  أن  نرى  وحنن  هلا.  حدا  يضع  أن  شأنه 
لذلك  مفيدة،  أداة  هو  وإسبانيا  ونيوزيلندا  مصر  عليه  عملت 
السوري  الشعب  أن نعطي  لنا  ينبغي  أنه  أن نشدد على  جيب 
الفرصة من خالل الوقف الفوري وغري املشروط إلطالق النار.

الرئيس )تكلم بالفرنسية(: أديل اآلن ببيان بصفيت ممثال 
للسنغال.

الذي  السوري  الصراع  حيال  املرء  نظر  وجهة  كانت  أيا 
يدخل عامه السادس، هناك صورة ال ميكن أن تفارقنا - وهي 
أن هناك بلدا تدّمره احلرب؛ بلدا يف حالة خراب؛ أرض احلرائق 
الكوارث  أسوأ  من  واحدة  هناك  احلالة  إن  والدم.  والدموع 
اإلنسانية يف عصرنا. فاخلسائر املروعة اليت جيري تكبدها ال هناية 
هلا. كم من األيتام، وكم من األرامل، وكم من املسّنني واألطفال 
املحزن دون أي مساعدة؟ كم من األشخاص  ُتركوا ملصريهم 
أصيبوا جبروح أو ُشّوهوا مدى احلياة؟ كم عدد األشخاص الذين 

هم اآلن من الالجئني واملشردين؟ ال أحد يعلم حقا.

القنابل  احتماله.  ميكن  ال  أمر  سورية  يف  حيدث  ما  إن 
تستمر يف التساقط كاملطر. وُيعقد اجتماع تلو اآلخر، وجتري 
مع  حىت  اآلخر  تلو  قرار  ويصدر  األخرى،  تلو  مفاوضات 
واألسواق  املنازل  وتدمري  البشرية  األرواح  إزهاق  استمرار 
القانون  قواعد  جلميع  انتهاك  يف  واملستشفيات،  واملدارس 
اإلنساين الدويل. وعلى الرغم من اجلهود اجلديرة بالثناء اليت 
تبذهلا املنظمات اإلنسانية، والنوايا احلسنة، فإن شعبا بأكمله 
االجتماعي  وتراثه  اقتصاده  مع  ينهار،  بأكمله  وبلدا  ميوت، 

والثقايف الذي ميتد لقرون. 

فإىل مىت سيستمر ذلك؟ إن مثن السالم ليس أغلى إطالقا 
من تكلفة احلرب. هلذا السبب، تأمل السنغال أن يظل احلل 

التفاوضي لألزمة السورية ممكنا. 

السيد  بلدي،  رئيس  عنها  أعرب  اليت  املشاعر  هذه هي 
ماريت سال، عندما خاطب املجلس يف 21 أيلول/سبتمرب، يف 
 .)S/PV.7774 هذه القاعة ذاهتا، خالل رئاسة نيوزيلندا )انظر
أخذ  على  املتحدة  واململكة  فرنسا  يشكر  السنغايل  الوفد  إن 
لنا مرة أخرى فرصة  املبادرة إىل عقد هذه اجللسة اليت توفر 

النظر يف احلالة اإلنسانية يف سورية. 

ويود الوفد السنغايل أن يكرر دعوته إىل وقف األعمال 
تسمح  إنسانية  هدنة  على  االتفاق  إىل  سيما  وال  العدائية، 
إليها،  املحتاجني  إىل  املساعدة  بتقدمي  اإلنسانية  للوكاالت 

خاصة يف حلب.

امللقى على عاتق مجيع  االلتزام  أن نشري إىل  أيضا  ونود 
األطراف املتحاربة باحترام القانون الدويل اإلنساين والقانون 
دوائر  أعضاء  على  أثين  أن  وأود  اإلنسان.  حلقوق  الدويل 
املساعدات الطبية واإلنسانية الذين ما زالوا خياطرون حبياهتم 
ملساعدة الشعب السوري يف سعيه إىل حتقيق السالم وإىل عيش 
حياة طبيعية بشكل ما وإىل الكرامة. ويغتنم وفد بلدي هذه 
للوكاالت  السماح  الزناع إىل  الفرصة لدعوة خمتلف أطراف 
اإلنسانية  األهداف  لتلبية  مناسب  بشكل  بالوصول  اإلنسانية 

الشهرية.

ورغم القدر الكبري من األولوية الذي حيظى به التصدي 
ليست  احلالة  فإن هذه  الكارثية يف سورية،  اإلنسانية  للحالة 
اليت  سورية،  يف  السياسية  األزمة  ألعراض  واحد  بعد  سوى 
عهدنا إىل السيد دي ميستورا مبهمة تيسري إجياد حل هلا عن 
الدويل  الفريق  أعضاء  إىل  دعوتنا  وجندد  التفاوض.  طريق 
أن  اللذين جيب  املشاركني  الرئيسني  لدعم سورية وال سيما 
مضاعفة  إىل  الروسي،  واالحتاد  املتحدة  الواليات  نسميهما، 
جهودهم لتحقيق وقف األعمال العدائية وهو شرط ال غىن عنه 
لتقدمي املساعدات اإلنسانية فضال عن كونه العنصر الرئيسي 
الالزم إلعادة إطالق العملية السياسية. ومن مث، فعلى املجلس 
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للسالم  ضامنا  بوصفه  بفعالية  الواجب  بدوره  االضطالع 
األمم  ميثاق  يف  عليه  املنصوص  النحو  على  الدوليني  واألمن 
املتحدة من خالل االضطالع مبسؤولياته الكاملة يف مواجهة 

التدهور املستمر يف احلالة على أرض الواقع.

على  تركز  اليت  األقاليمية  باملبادرة  أذكر  أن  أيضا  وأود 
اجلمعية العامة - واليت أطلقتها كندا هبدف معاجلة احلالة يف 
األمن حيث  لفشل جملس  نظرا  سورية وحتديدا يف حلب - 
لذا،  املوضوع.  بشأن  بشدة  خمتلفني  األعضاء  بعض  يزال  ال 
القائمني  الثالثة  لألعضاء  وتشجيعه  دعمه  بلدي  وفد  جيدد 
فيما   - ومصر  ونيوزيلندا  إسبانيا   - النصوص  صياغة  على 
يبذلونه من جهود للتعامل مع البعد اإلنساين للزناع من خالل 
اعتماد مشروع قرار يهدف إىل وضع حد ألعمال العنف يف 
مدينة حلب ونفخ روح جديدة يف وقف األعمال العدائية يف 
مجيع أحناء األراضي السورية بأكملها من خالل التنفيذ الفعال 

للقرار 2268 )2016(.

ويف ذلك الصدد، إضافة إىل املسامهة يف إعداد استجابات 
اتباع هنج شامل  أن  نعتقد  الكارثية،  اإلنسانية  للحالة  عملية 
حيال املسألة السورية ضروري أكثر من أي وقت مضى مبا يف 
ذلك جوانبها السياسية واإلنسانية واألمنية وذلك اجلانب املتعلق 
بعدم االنتشار. كما ينبغي أن نركز أهتمامنا على التداعيات 
األمنية، مبا يف ذلك عدم االنتشار ومكافحة اإلرهاب، وخاصة 
مكافحة اجلماعات اإلرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام وجبهة النصرة، حىت نتمكن من احلصول على 
صورة أفضل وأكثر اكتماال للحالة. وحتقيقا لتلك الغاية، أود 
أن أكرر اقتراحنا بعقد جلسة إحاطة مشتركة جلميع اآلليات 
اإلحاطة  كانت جلسة  وسواء  بسورية.  يتعلق  ما  يف  القائمة 
تعقبها  أن  ينبغي  فإنه  سرية،  أو  علنية  كجلسة  ستعقد  هذه 
السورية”  للحالة  املختلفة  “املراحل  بشأن  مغلقة  مشاورات 
 - املتعددة  وآثارها  وتطورها  املسألة  هذه  نشأة  وضع  بغية 

الداخلية واإلقليمية والدولية - يف منظورها الصحيح والتحرك 
حنو إجياد حل وهو ال ميكن إال أن يكون حال سياسيا.

 إن مثن السالم ليس أبدا أغلى من تكلفة احلرب. وكما 
قال الرئيس السنغايل سال، فإن السالم يف سورية ما زال ممكنا 

ألن احلرب ال ميكن أن تكون مصري شعب بأكمله.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس.

أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.

السيد اجلعفري )اجلمهورية العربية السورية(: مالحظة 
استهاللية أوىل قبل أن أقرأ بياين، إذا مسحتم.

بتقييمهم ملا  اليوم إلحاطة املجلس  الحظنا أن املدعوين 
جيري يف مدينة حلب السورية، قد متت استضافتهم من جانب 
الشاشة حضور  عن  وغاب  وعمان،  وجنيف  لندن  من  كل 
وهو  سورية.  بلدي  من  املتحدة  لألمم  ممثل  أو  مندوب  أي 
أمر أثبت جناعته يف اجللسة السابقة، مبشاركة السيدة إليزابيث 
هوف، ممثلة منظمة الصحة العاملية يف دمشق، اليت أفادتنا بكثري 

من املعلومات، كما تتذكرون. 

إذن، هذه ثغرة خطرية جدا من حيث استبعاد ممثلي األمم 
املجلس.  إىل  إحاطاهتم  تقدمي  العاملني يف دمشق من  املتحدة 
وهو مشهد عجيب يذكرنا مبشهد عجيب آخر، من حيث 
قيام ثالث دول أعضاء يف املجلس بالعمل على إعداد مشروع 
قرار إنساين بدون التنسيق والتشاور مع وفدنا، وفد حكومة 
القاعة  هذه  يف  نقرأ  كأننا  وهنا  السورية،  العربية  اجلمهورية 
أورويل  رواية جورج  يف  ورد  الذي  اآلخر  السريايل  املشهد 

“1984”، وهي رواية ال بد أنكم مسعتم هبا.

النصرة  تنظيم جبهة  ممثلو ومشغلو  يتداعى  أخرى،  مرة 
طارئة  جلسة  عقد  لطلب  له  التابعة  اإلرهابية  واجلماعات 
ملجلس األمن يف حماولة منهم لنجدة هؤالء اإلرهابيني وتقدمي 
حيققها  اليت  االنتصارات  ظل  يف  هلم  وسياسي  معنوي  دعم 
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يف  اإلرهاب  مكافحة  يف  وحلفاؤه  السوري  العريب  اجليش 
سورية، اإلرهاب بشقيه املعتدل واملعدل وراثيا.

وقبل أن أدخل يف بياين، أود أن أؤكد ملمثلي أبو حممد 
بكر  أليب  الشقيق  غري  األخ  وهو  األمن،  جملس  يف  اجلوالين 
البغدادي، زعيم ما يسمى بداعش، أن استمرارهم يف املتاجرة 
اختزال  خالل  من  السوري  الشعب  ومبعاناة  السوري  بالدم 
ما جيري يف سورية بأنه مسألة إنسانية حبتة، لن يثين حكومة 
ممارسة  عن  حلفائها،  من  بدعم  السورية،  العربية  اجلمهورية 
واجبها الدستوري والقانوين يف مكافحة اإلرهاب ويف إنقاذ 
وذلك  املجموعات،  هذه  وممارسات  ويالت  من  السوريني 
جملس  لقرارات  وتطبيقا  الدويل  القانون  مبادئ  مع  انسجاما 
األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب، شأهنا يف ذلك شأن أي 

دولة عضو ذات سيادة يف هذه املنظمة الدولية.

السوري  بالدم  املتاجرين  هؤالء  إىل  هنا  أنقل  أن  وأود 
جزءا من نص الرسالة اليت كتبها أطفال سورية وسلموها يوم 
أمس للممثلة املقيمة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 
يف دمشق. ويبدو أن ممثل اليونيسف، الذي كان معنا اآلن وما 
زال، مل يسمع هبذه الرسالة. رسالة احتجاج على اعتداءات 
الصاروخية  بالقذائف  واستهدافها  اإلرهابية  التنظيمات 

للمدارس يف حلب، واليت جاء فيها:

“نريد الذهاب إىل مدارسنا دون خوف من سيارة 
القذائف  تفاجئنا  أن  دون  نلعب  أن  نريد  مفخخة. 
والعبوات الناسفة. نريد أن نعيش بأمان وسالم وفرح 
إن دماء رفاقنا األطفال الذين ارتقوا شهداء يف كل املدن 
السورية، لن تذهب هدرا. بل هي منارة النصر القريب 

على قوى اإلرهاب والظالم”، انتهى االقتباس.

هذه رسالة من أطفال سورية يف حلب إىل اليونيسيف، 
أنقلها إىل عناية السيد كابالير طاملا أنه معنا اليوم.

لن  األمن وخارجه  داخل جملس  النصرة  ممثلي جبهة  إن 
وال  القصص  يسمعوا  ولن  األطفال.  هؤالء  كالم  يسمعوا 
الشهادات املروعة اليت رواها عشرات اآلالف من أهلنا، ممن 
أنقذهم اجليش السوري وحلفاؤه يف مدينة حلب خالل األيام 
املاضية، عن ممارسات جبهة النصرة واجلماعات اإلرهابية التابعة 
هلا خالل السنوات األربع املاضية. وهي معاناة ومآسي مروعة، 
تبدأ ببيعهم املساعدات اإلنسانية ورغيف اخلبز بأسعار ال قبل 
واختاذهم  نسائهم  وسيب  أطفاهلم  بتجنيد  تنتهي  وال  هبا،  هلم 
دروعا بشرية. وهي كلها قصص حقيقية، يطلع عليها الرأي 
العام العاملي على مدار الساعة، وال عالقة هلا بقصص ألف ليلة 

وليلة اليت حيلو للبعض روايتها داخل أروقة هذا املجلس.

وباملناسبة، أقول لزميليت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية، 
إن داعش وجبهة النصرة وكل هؤالء اإلرهابيني الذين يسبون 
النساء قد وضعوا قائمة بأسعار النساء عندما يبعيهن يف سوق 
على  تنطبق  اليت  الشرحية  أن  يبدو  العمر.  حسب  النخاسة، 
لألسف،  القاعة  هذه  يف  احلاضرات  هنا،  الزميالت،  بعض 
عندما  املرأة،  قيمة  فقط.  بـ 40 دوالرا  للبيع  جتعلهن عرضة 

تسىب، 40 دوالرا فقط.

حلب،  سكان  من   80  000 عن  يزيد  ما  حترير  إن 
مبن فيهم عشرات اآلالف من األطفال، مل يكن يف يوم من 
األيام جزءا من خطط وزارات اخلارجية الفرنسية واألمريكية 
والربيطانية. اليت زعمت خالل السنوات املاضية أهنا تدافع عن 
هؤالء املدنيني. إن دعوة حكومات هذه الدول لفرض عقوبات 
على روسيا وسورية، بعد حترير أهلنا املدنيني، إمنا تربهن من 
جديد على أن هؤالء السوريني قد استخدموا من قبل رعاة 
اإلرهاب حلماية اإلرهابيني من مجيع األلوان وملمارسة االبتزاز 
السياسي الرخيص. اليوم، العشرات من املدنيني الذين حاولوا 
اخلروج من شرق حلب إىل غرب حلب، يعين اهلروب من 
مناطق اإلرهابيني إىل مناطق انتشار اجليش السوري، قتلوا من 
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قبل اإلرهابيني املعارضني املعتدلني املعدلني وراثيا الذين حتبهم 
وفود الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا.

هناك فيل يف الغرفة، وال أحد يريد أن يراه، حيث قال 
السيد دي مستورا والسيد أوبراين، إن املجموعات املسلحة 
تعبري  استخدما  وإمنا  اإلرهابيني،  يقوال  مل  الدول،  غري  من 
يف  املدنيني  منعت  قد  الدول،  غري  من  املسلحة  املجموعات 
إذا كان  أمامنا، وإسأالمها  شرق حلب من اخلروج. ها مها 
قد  الدول  غري  من  املسلحة  اجلماعات  إن  قاال  فهمي خطأ. 
منعت املدنيني يف شرق حلب من اخلروج. هذا يعين أن هذه 

اجلماعات اإلرهابية تأخذ املدنيني دروعا بشرية.

هذا  داخل  البعض  مارسه  الذي  العبثي  املسرح  إن 
املجلس اليوم من خالل البيانات املضللة اليت تتسق مع مواقف 
نور  حيجب  لن  اهلدامة،  وممارساهتا  االبتزازية  حكوماهتم 
الشمس وال حقيقة أن أهلنا يف بعض أحياء حلب قد استعادوا 
وحلفاؤه،  السوري  اجليش  حررهم  أن  بعد  احلياة  يف  األمل 
وقدم هلم كل وسائل العيش الكرمي، من مأوى وغذاء ودواء، 
جتاوزت  معاناة  بعد  واالستقرار  باألمان  الشعور  هلم  وفر  مما 

األربع سنوات.

اجلبهة  ممثلي  من  وأبطاله  العبثي  املسرح  هذا  فشل  لقد 
النصرة داخل املجلس يف تشويه اإلجناز العسكري املتمثل يف 
تشويه  فشل يف  اإلرهاب. كما  من  املدنيني يف حلب  حترير 
احلكومة  به  تضطلع  الذي  واإلغاثي  اإلنساين  األداء  صورة 
بعد  املدنيني  هلؤالء  واألصدقاء  احللفاء  مع  بالتعاون  السورية 
أن  إىل  الصد  هذا  يف  وأشري  اإلرهاب.  براثن  من  ختليصهم 
احلكومة السورية قد طلبت اليوم من مكتب املمثل املقيم لألمم 
املتحدة يف دمشق، وهذا الكالم برسم السيد أوبراين والسيد 
دي ميستورا، املسامهة يف اجلهد اإلغاثي الذي تبذله احلكومة 
السورية للتخفيف من معاناة عشرات اآلالف يف مدينة حلب، 
األمم  مستودعات  خمزون  باستعمال  املقيم  املمثل  يقوم  وأن 

املتحدة يف مدينة حلب وأية مساعدات أخرى تساهم يف سد 
االحتياجات األساسية للمواطنني. وأضيفكم من الشعر بيتا، 
بالقول إن السلطات احلكومية السورية وافقت للممثل املقيم 
على الذهاب إىل حلب غدا، اخلميس. وسنرى ماذا يستطيع 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يفعل.

االحتادية  روسيا  وإجنازات  جبهود  املجال  هذا  يف  وأشيد 
ضد  احلرب  على  لسورية  دعمها  يقتصر  مل  اليت  الصديقة 
العمل  أوجه  خمتلف  ليشمل  كبري  بشكل  امتد  بل  اإلرهاب، 
اإلنساين واإلغاثي. وكان آخرها، تكليف الرئيس فالدميري بوتني 
لتقدمي  متنقلة  مستشفيات  بإرسال  والطوارئ  الدفاع  وزاريت 
وأؤكد،  منها.  القريبة  واملناطق  لسكان حلب  الطبية  املساعدة 
لفربكة  استديوهات  وليست  حقيقية،  ميدانية  مستشفيات 
بطوالت ومهية إلرهابيي ما يسمى باخلوذ البيضاء، اليت أسسها 
ويبدو من  لوميزوريه،  الربيطاين، جيمس  االستخبارات  ضابط 
امسه أن له أصول فرنسية، كهوية من دعا إىل عقد هذه اجللسة.

لقد آن اآلوان هلذا املسرح العبثي أن يتوقف عن ممارساته 
اليت أدت إىل انتشار خطر اإلرهاب بشكل غري مسبوق، مما 
نتج عنه حالة من الذعر لدى الرأي العام العاملي، بعد وصول 
هذا اإلرهاب إىل كل أحناء العامل. وقد بات حريا على هذه 
الدول أن تدرك أنه ال ميكن استخدام اإلرهاب كأداة لتحويل 
يف  وال حىت  يروه،  لن  األمر  هذا  أخرى.  قندهار  إىل  حلب 

منامهم أو كوابيسهم.

السيد الرئيس، إنه من املؤسف أن هذه املمارسة السياسية 
اخلفيفة ال تقتصر على حكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، 
بل متتد لتشمل بعض كبار موظفي األمانة العامة لألمم املتحدة، 
الذين وصفوا مصري عشرات اآلالف من املدنيني الذين أنقذهم 
اجليش السوري وحلفاؤه من براثن اإلرهاب بأنه مصري جمهول 
وغري آمن. وكأهنم يتداعون إىل مد يد الغوث والعون لإلرهابيني 
إرهابكم  استمروا يف  تلو األخرى، “أن  الرسالة  ويرسلون هلم 
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املعتدل ونتكفل حنن بتبييض صفحتكم يف جملس األمن”. السيد 
الرئيس، لقد بات أمرا واقعا وخطريا أن البعض يف جملس األمن 
قد ختلى عن مسؤولياته يف حماربة اإلرهاب وصيانة األمن والسلم 
الدوليني، وجعله مسرحا لالبتزاز والتجاذب السياسي يف معرض 
وصل  حىت  سورية.  على  املفروضة  اإلرهابية  للحرب  معاجلته 
األمر هبذه الدول إىل عرقلة إدراج تنظيمات إرهابية على قوائم 
جملس األمن اخلاصة بالتنظيمات اإلرهابية. وكان آخرها، كما 
تعرفون، رفض كل من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا إدراج 
تنظيمي جيش حممد وأحرار الشام اإلرهابيني على تلك القوائم. 

تطبيق  يف  مسؤولياهتا  عن  الدول  هذه  ختلي  امتد  وكما 
 2253 القرار  سيما  وال  الصلة،  ذات  األمن  جملس  قرارات 
يف  الدول  بعض  ممارسات  عن  الطرف  غض  إىل   )2015(
املايل  الدعم  تقدمي  يف  املتمثلة  اإلرهابية  للمجموعات  دعمها 
التكفريية  والفتاوى  لإلرهابيني،  املحدود  غري  واإلعالمي 
واجلهادية الوهابية، والتسهيالت اللوجستية وفتح احلدود أمام 
السالح واملقاتلني اإلرهابيني األجانب، وهي كلها أمور يقدمها 
العاملي،  لإلرهاب  الروحي  األب  سعود،  آل  نظام  من  كل 
ونظام أردوغان الراعي احلقيقي لتنظيم “اإلخوان املسلمني” 
العاملي والذي ما زال يتوهم حىت اليوم - أي أرودغان - بأنه 
سلطان زمانه، وكذلك نام آل ثاين القطري املمول والراعي 
الرئيسي جلبهة النصرة، والذي أكد وزير خارجيته يوم أول 
يف  مشيخته  استمرار  “رويترز”  لوكالة  تصرحيات  يف  أمس 
تقدمي الدعم والسالح لإلرهابيني يف سورية، حىت لو توقفت 
طبعًا  وننتهي  الدعم،  هذا  تقدمي  ن  املقبلة  األمريكية  اإلدارة 
بنظام حسب اهلل الرابع عشر. ومن يعرف ماذا أقصد بذلك 

سيحصل على جائزة!

متارسه  الذي  التخرييب  الدور  السياق  ذات  يف  يندرج 
إسرائيل من خالل الدعم الذي تقدمه للتنظيمات اإلرهابية يف 
منطقة الفصل ويف حميط مدينة درعا، وال سيما لتنظيم جبهة 

النصرة اإلرهايب. وأشري يف هذا الصدد إىل العدوان اإلسرائيلي 
يف الساعات املتأخرة من ليلة أمس، وهو أمر مل يتطرق إليه أحد 
ممن قدموا إحاطات إعالمية إليكم هذا اليوم، عدوان إسرائيلي 
يف الساعات املتأخرة من ليلة أمس على منطقة الصّبورة بريف 
دمشق الغريب، حني أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صاروخني 
من املجال اجلوي اللبناين. وهو عدوان يشكل حماولة يائسة من 
كيان االحتالل اإلسرائيلي من أجل رفع معنويات التنظيمات 
يف  فادحة  خسائر  تكبيدها  بعد  املنهارة  التكفريية  اإلرهابية 

العديد من املناطق، وال سيما يف الريف الغريب لدمشق. 

ختاما سيدي الرئيس، أجدد دعويت إىل “رقيقي القلب” 
يف هذا املجلس ممن ما زالوا يتعاطفون مع اإلرهابيني املعتدلني، 
املتوحشة  نفاياهتم  استعادة  على  يعملوا  بأن  وراثيا،  املعدلني 
السنوات اخلمس  لنا خالل  هذه واليت عملوا على تصديرها 
املاضية، وأن يعتنوا هبم إن شاءوا من خالل إنشاء مناطق إدارة 
أماكن  ويف  أمريكا  ويف  أوروبا  يف  هم،  مدهنم  يف  هلم  ذاتية 
أخرى. خذوهم إن كنتم تريدون جبهة النصرة، خذوا أفرادها 
وسيكونون  وإقامات  دخول  تأشريات  أعطوهم  لعندكم، 

إرهابيني جيدين يف بالدكم.

إن حكومة بالدي ما زالت ملتزمة بسياستها القائمة على 
التهديد  يشكل  باعتباره  اإلرهاب،  حماربة  أولوية  بني  املوازاة 
األساسي لألمن واالستقرار يف خمتلف أحناء سورية، وبني السعي 
وبقيادة  السوري   - السوري  احلوار  أساسه  سياسي  حل  إىل 
سورية، ودون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة. ويف هذا 
املبعوث  دعوة  تنتظر  تزال  ال  السورية  احلكومة  فإن  الصدد، 
اخلاص لألمني العام إىل سورية، السيد دي ميستورا، الستئناف 

احلوار السوري الذي أوقفه هو منذ شهر أيار/مايو 2016. 

اجللسة  هذه  أرفع  أن  قبل  بالفرنسية(:  )تكلم  الرئيس 
بانتهاء الرئاسة السنغالية ملجلس األمن، أود أن أصحح خطأ. 
فقد غفلُت يف وقت سابق من هذه اجللسة عن توجيه الشكر 
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والتهنئة بل وتشجيع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية هذا الصباح: 
السيد ستافان دي ميستورا، املبعوث اخلاص لألمني العام إىل 
سورية، والسيد ستيفن أوبراين، وكيل األمني العام للشؤون 
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، والسيد غريت 
كابياليريي، مدير اليونيسيف اإلقليمي للشرق األوسط ومشال 
أفريقيا، فشهاداهتم وعروضهم تلقي الضوء على عملنا بصورة 

واضحة. 

وعالوة على ذلك يسرين أن أعرب على وجه اخلصوص 
عن عميق امتنان الوفد السنغايل للتعاون املقدر من قبل أعضاء 
مجيعا،  هلم  التابعة  واألفرقة  الدائمون  األعضاء  األمن،  جملس 
طوال شهر تشرين الثاين/نوفمرب يف تنفيذ برنامج عمل حافل 
باألعمال للغاية. وقد الحظت يف دعمهم إعرابا عن التزامهم 
املستمر بتحقيق السالم واألمن يف مجيع أحناء العامل، فضال عن 

العالقات املمتازة اليت تربط بني بلداهنم وبلدي.

وأود أن أشكر مجيع أعضاء األمانة العامة، بدءا باألمني 
العام بان كي - مون نفسه، وموظفي خدمات املؤمترات من 

التقنية واإلدارية، واملترمجني الشفويني، فضال  املهارات  ذوي 
عن املمثلني واملبعوثني اخلاصني وضباط األمن. وأود أن أشكر 
فريق  وكامل  إيغيان  هامسيك  السيدة  اخلصوص،  وجه  على 
إدارة شؤون جملس األمن الذين يعّد توافرهم وحتليهم بالروح 

املهنية أمرا مثاليا من مجيع اجلوانب. 

امتناين لشركائنا يف  وال بد يل أيضا من أن أعرب عن 
الصحافة، بصفة عامة، فضال عن أولئك املعتمدين لدى األمم 
املتحدة، وبشكل أكثر حتديدا إىل أصدقائنا يف ركن الصحافة.

وبانتهاء هذا الشهر، فإنه ملن دواعي سرورنا أن متّكنا من 
التوصل إىل توافق يف اآلراء يف العديد من املسائل اهلامة اليت 
أبقينا عليها قيد نظرنا. ومل يكن ممكنا أن حنقق ذلك لوحدنا 
أو بدون االلتزام والدعم واالتفاق من مجيع أعضاء املجلس. 
ومع اختتام رئاستنا، فإنين أعلم أن مجيع األعضاء يودون، إىل 
جانيب، متين كل النجاح لوفد إسبانيا الذي سيتوىل الرئاسة يف 

كانون األول/ديسمرب.

ُرفعت اجللسة الساعة 14/15.


