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معالي السيد فرانك والتر شتاينماير وزير خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية
السيدات والسادة
أود أن أُعرررع عررن خررال

الشرركر والتقرردير للحكومررة األلمانيررة والرروزير شررتاينماير عل ر

المبررادرة باستضررافة أعمررال هر ا االجتمرراع الهررام ،والر ي يرررفتي فرري توقيررت بررال الخطررورة عل ر

مجريرات األوضراع فري سررورية والمنطقرة برمتهرا ،بعرد أن تفاقمررت ترداعياتها ومخاطرهرا ،ونررت
عنهررا م را نشررهده اليرروم مررن تررريد خطيررر لاوضرراع اونسررانية ومعانرراة قاسررية ،حيررب بل ر عرردد
شرد والجئ.
وم ّ
المدنيين المتضررين من ه ه األزمة أكثر من ثالثة عشر مليوناً ما بين نازح ُ

وفي ه ا الصدد أود التركيز عل ثالب نقاط:

إن تفاقم األزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعالتها وتداعياتها اوقليمية
أوالًّ :
والدولية ،وحجم ما تخلّفه من مفساة إنسانية قاسية ،يفرض علينا اليوم وبإلحاح
ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع من سياسات لمعالجة ه ه األزمة ،بعد أن أدرك الجميع
ي
ضي في الرهان العبثي عل خيار الحل العسكري لن
أنه ال يوجد حال عسكرياً ،وأن ُ
الم ّ
يفضي إال إل المزيد من الفوض والدمار ونزيف الدماء .وكما قال المفوض السامي

لالجئين أمامنا صباح اليوم " :الجميع يخسرون من استمرار القتال والدمار في سوريا".

ول ا فإن المطلوع اآلن من جميع األطراف والدول المؤثرة والمعنية بمجريات ه ه

األزمة ،بما في لك ،وعلي رأسهم مجلس األمن  ،تحمل مسئولياتهم السياسية

والتاريخية ونقا سورية وشعبها .وجامعة الدول العربية تطالع من أبريل 2102

مجلس االمن بإصدار قرار لوقف إطالق النار ولكن دون جدوى ،علماً بفنه لم يسبق
في تاريخ االمم المتحدة أن استمر نزاع دموي مثل ال ي تشهده سوريا دون أن يتدخل

مجلس االمن ويصدر ق ار ارً بوقف اطالق النار.

والمطلوع اآلن تضافر الجهود والعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن

تنفي مقررات مؤتمر جنيف ( ،)1وك لك عبر ممارسة الضغوط الالزمة لتحقيق االتفاق

بين الحكومة والمعارضة السورية عل تشكيل حكومة انتقالية ات صالحيات تنفي ية
كاملة تتول مقاليد األمور وتضع ه ه األزمة عل مسار الحل السياسي السلمي ال ي

يضمن تحقيق تطلعات الشعع السوري في الحرية والتغيير الديمقراطي المنشود ،وفي
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ه ا الصدد أود أن أعرع عن الدعم التام لمهمة السيد دي ميستو ار ممثل األمين العام

لالمم المتحدة لسوريا وما يقوم به من جهود في ه ا المجال.

ثانياً :أن الشعع السوري يتحمل ثمناً باهظاً الستمرار ه ه المفساة اونسانية ،فشالل الدم
مستمر ،والدمار شمل كل انحاء سوريا ،كما أن تداعيات ه ه األزمة تفرض أعباء
ثقيلة تفوق قدرات الدول المجاورة وامكانياتها المادية واالقتصادية ،ولقد استمعنا قبل
قليل إلي ما كره رؤساء وفود لبنان واالردن ومصر وتركيا والعراق في ه ا الصدد .وه ا

الواقع اآلليم يفرض عل المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في توفير المزؤد من الدعم
الالزم لتلك الدول ومنظمات األمم المتحدة العاملة في مجال إغاثة الالجئين والنازحين

السوريين.

ثالثاً :إن المواجهة مع إرهاع تنظيم "داعش" وغيره من مجموعات اورهاع والتطرف ال بد وأن
تكون مواجهة شاملة ،ال تقتصر فقط عل النواحي األمنية والعسكرية ،بل تشمل ك لك
المواجهة السياسية والفكرية والعقائدية والدينية واوعالمية ،وهو ما أكدت عليه ق اررات

جامعة الدول العربية في ه ا الشفن ،و لك حت ُيمكن مكافحة ه ه اآلفة ،والتعامل
بفاعلية مع ج ور األسباع التي أدت إل بروزها وانتشارها في المجتمعات العربية،

وحت

يمكن تجفيف منابع ه ا الفكر اورهابي المتطرف ،وال ي يعلم الجميع بفنه ال

يمت بصلة إل الدين االسالمي الحنيف التي تتسم بنشر روح التسامح بين مختلف
األديان والحضارات.

وختاماً السيد الرئيس ،فإن الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية مدعوة إل
مواصلة جهودها ومساهماتها في تقديم المزيد من الدعم للدول المضيفة ،وك لك الوفاء بما
أعلنته من تعهدات مالية وعينية في مؤتمري المانحين ال ين انعقدا تحت الرعاية المشتركة

لدولة الكويت واألمم المتحدة ،وغيرها من المنتديات المعنية بمعالجة أوضاع الالجئين

السوريين.

جدداً عل التزام جامعة الدول العربية التام بمواصلة دورها
وأنتهز ه ه المناسبة ألوكد ُم ّ
والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية المب ولة لتخفيف المعاناة عن الالجئين والنازحين

السوريين ،ومساعدة الدول المضيفة لهم و لك بالتعاون والتنسيق مع حكومات الدول المعنية
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سواء في لبنان أو األردن أو العراق وغيرها من الدول المضيفة .وأود أن أشيد بما يقوم به

المفوض السامي لالجئين السيد أنطونيو جوتيرس من جهود مقدرة في ه ا الشفن.
وشك ارً السيد الرئيس،،،
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