كممة
السيد أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية
في
االجتماع العاجل عمى مستوى المندوبين
بشأن الوضع في سوريا
األمانة العامة6102/01/4 :

أود في البداية أن أشكر دولة الكويت عمى ُمبادرتيا بالدعوة إلى
ىذا االجتماع العاجل لمناقشة الوضع المتدىور في مدينة حمب ،وىو

وضع بالغ الخطورة حتى بمعايير الحرب األىمية السورية بكل ما شيدتو
ٌ
من فظائع وانتياكات.
ال ُيمكن في ىذا المقام إال أن نسمي األشياء بأسمائيا .ما يجري
ُ
في ىذه المدينة العريقة منذ انييار ترتيبات اليدنة في التاسع عشر من

شير سبتمبر الماضي ىو مذبحة بالمعنى الحرفي لمكممة .ويتعين العمل

بصورة عاجمة إلقرار وقف إطالق النار في حمب وفي عموم سوريا من

المحاصرين .عمينا
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية ُ
لمسكان ُ
أجل إدخال ُ
العمل من أجل تفادي وقوع أزمة إنسانية مروعة تفوق في ضراوتيا ما

جرى من مجازر.

وال يخفى أن ىناك أطرافاً دولية واقميمية متورطة في ىذا اليجوم

الوحشي عمى المدينة ،وينبغي أن تتحمل ىذه األطراف مسئولياتيا إزاء

ارتكبت خالل األيام
الخروقات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني التي ُ
الماضية ،من قصف ُمتعمد وممينج لممستشفيات (آخرىا قصف

المستشفى الرئيسي في حمب باألمس لممرة الثالثة في أسبوع
السكان
واحد)..أقول :من قصف لممستشفيات إلى فرض لمحصار عمى ُ

واستيداف لممدنيين بشكل عشوائي وواسع النطاق.

إن األزمة السورية تظل أزمة عربية تقع تبعاتيا عمى دول المنطقة

وشعوبيا ،وليس مقبوالً أن يتم ترحيل األزمة برمتيا إلى األطراف الدولية
التي ظير أنيا عاجزٌة عن االتفاق أو التوصل إلى تسوية ُيمكن فرضيا

عمى األرض .ومن ىنا ،فمن الميمِ أن يكون لجامعة الدول العربية أر ٌي
ودور في ُمعالجة األزمة السورية ..حيث تتعاظم الحاجة لمدور العربي
ٌ
وقت مضى.
والتواجد العربي والدعم العربي لمسوريين اليوم أكثر من أي ٍ

إن ما يحدث في حمب تحت سمع وبصر العالم ُيذكرنا جميعاً بأن
طرف يتصور إمكانية
الحل العسكري لن يحسم ىذا الصراع ،وأن أي
ٍ

اىم ومخطئ في قراءتو لمموقف ،ويتعين عميو
تحقيق الحسم العسكري و ٌ
مراجعة ىذا التصور الذي لن يقود سوى لمزيد من سفك دماء السوريين
دون جدوى حقيقية.

المحادثات بين روسيا والواليات
واليوم ،وفي ظل توقف مسار ُ
المتحدة ،فإن المطموب –وبشكل عاجل -من القوى الفاعمة األخرى في
مجموعة دعم سوريا ىو العمل عمى إقرار وقف إلطالق النار في مدينة
كحد أدنى ضروري من ِ
أجل مواجية الوضع اإلنساني الخطير في
حمب ٍ
الجزء الشرقي من المدينة عمى وجو الخصوص ،واتاحة الفرصة أمام

جيود اإلغاثة واجالء الجرحى والمرضى.

إن مسئوليتنا التاريخية أمام الشعوب العربية تستمزم مّنا جميعاً
وقف ًة حازمة ترفض ما يجري من قتل عشوائي وحصار وتجويع لممدنيين.

وُنعمن من ىنا كامل تضامننا مع الشعب السوري الذي يواجو واحد ًة من
أصعب المآسي في التاريخ العربي الحديث .ونسأل هللا أن ُي ِّ
فرج عن األُمة

ىذا الكرب في القريب.
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