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 المملكة المتحدةوزير خارجية       فيليب هاموندمعالي السيد 

 أصحاب السمو والمعالي والسعادة

 اإلئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رئيس   هادي البحرة  السيد 

 السيدات والسادة،

الهدعوة لعقهد هه ا بعلى مبادرتهه  فيليب هاموندالشكر لمعالي الوزير أبدأ بتوجيه يسرني أن  
للتأكيهد مجهدداع علهى الهدعم الهدولي ل ئهتالف الهوطني الهام، وفي هه ا التوقيهت باله ات،  االجتماع

المجتمه  الهدولي مه  الشهعب السهوري فهي ة السورية والتعبير عن تضهامن لقوى الثورة والمعارض
 .القاسيةاإلنسانية محنته 

 السيد الرئيس،

والتي أصهبحت توصهف بأنهها  اليوم، كلنا يدرك حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري  
ار بسههبب مهها لحههي بسههورية وشههعبها مههن قتههل ودمهه 12فههي القههرن الههه الكارثههة اإلنسههانية األع ههم

ماليههين مههوزعين داخههل  21أكثههر مههن  السههوريين النههازحين والالجئههين د،  حيههب بلهه  عههدومعانههاة
المسهاعدات اإلنسهانية  ملحة إلى الغ اء والدواء وغيرهها مهن سورية وفي الدول المجاورة، بحاجة

 العاجلة في مختلف المناطي المحاصرة أوالمتضررة.

تداعياتها المدمرة على أمن واسهتقرار المنطقهة و  فداحة وخطورة األزمة السوريةوبالرغم من  
ههه وبكههل  لههم يههتمكن طههوال اللتههرة الماضههية مجلههس األمههنممههثالع فههي  بأسههرها، فههلن المجتمهه  الههدولي

ممارسات الن ام السوري وجرائمهه وانتهاكاتهه الجسهيمة وقف اتخا  التدابير الالزمة ل من أسف ه 
والجرائم التي ترتكب  آلة التدمير والقتلر على وقف بحي مواطنيه. كما أنه ال يزال اليوم غير قاد

 إزاءاألخالقيهة السياسهية و  اإلضهطالع بمسهلولياتهعهاجزاع عهن ويقف يومياع بحي الشعب السوري، 
المجتمه  الهدولي عهن التهدخل اللعلهال لنجهدة  س، ال بهل أن تقهاعاألزمهةهه   التعامل م  مجريهات 

يصم أ نها  عهن المطالهب المشهروعة  ن ام استبدادي من الشعب السوري وتوفير الحماية الالزمة
للشعب السوري، وال شك بأن استمرار القتال في سورية قد خلهي بيئهة خصهبة لنمهو اإلرههاب فهي 
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، بعد أن أصهبحت أجهزاء كبيهرة مهن أراضهي سهورية إلى أفدح العواقب والمخاطرالمنطقة مما أدى 
ت اإلرهابية المسلحة التي ال تعهرف إال لغهة والعراي تحت سيطرة تن يم داعش وغير  من التن يما

 . العنف والتطرف وسلك الدماء ونشر الرعب والدمار تحت رايات دينية وم هبية وعرقية زائلة

اإلقليميههة  جميهه  األطههرافمههن كههل  لههك يسههتدعي اليههوم موقلههاع حازمههاع مههن مجلههس األمههن و  
ر فهي الجههود المب ولهة األزمة السورية،  مجرياتالملثرة في و المعنية  والدولية وهو مها بهدأ يتبلهوف
بعهد صهدور تن يم داعهش وغيهر  مهن الجماعهات اإلرهابيهة المتطرفهة، و لهك فحة إرهاب لمكاحالياع 

اللعفال ل ئهتالف القوي و توفير الدعم ، كما أن  لك يتطلب اإللتزام ب1211قرار مجلس األمن رقم 
سهورية لتمكيهنهم مهن اإلضهطالع فهي قراطيهة االعتهدال والديمقهوى الوطني السوري وجمي  ممثلي 
 . ستقبلمفي مكافحة آفة اإلرهاب واإلنطالي نحو بناء سورية البمسلولياتهم الوطنية الكبرى 

أن ههه ا الجهههد الههدولي يجههب أن يترافههي أيضههاع مهه  اتخهها  تههدابير فعفالههة تضههمن تحقيههي كمهها  
تاحهههة وصهههول المسهههاعدات  المتعلهههي بتسههههيل 1212لتهههزام بتنليههه  قهههرار مجلهههس األمهههن رقهههم اإل  وا 

مهن أجهل تخليهف معانهاة الالجئهين السهوريين جمي  المناطي المتضررة في سورية اإلنسانية إلى 
 اإلعانات والدعم المالي الالزم لها.اورة والمضيلة وتوفير جفي الدول الم

 السيد الرئيس،

ينيههة، ال بههل مسههلوليات وواجبههات كبههرى أمنيههة وسياسههية وماليههة وثقافيههة ودجميعههاع علينهها  
نسهانية أيضهاع، إال أن كهل  لهك وحهد  غيهر كهاف إ ا لهم يقتهرن بهرلى ومعالجهات مبتكهرة  أخالقية وا 
لألزمات المتلاقمة في المنطقة، وفهي الحالهة السهورية بالتحديهد البهد مهن إحهداب التوافهي الهدولي 

يهههف األزمهههة، مقاربهههة ترتكهههز علهههى بيهههان مهههلتمر جنهههه   حهههول تبنهههي مقاربهههة جديهههدة لمعالجهههة 
حكومة إنتقالية  ات صهالحيات تنلي يهة تشكيل وما نص عليه بشأن التوصل إلى  01/1/1121

كاملههة، وهنهها تههأتي مسههلولية األطههراف الدوليههة واإلقليميههة المههلثرة بمجريههات األزمههة السههورية فههي 
 على إنضاج مثل ه ا الحل المنشود.السعي لتحقيي التوافي 

لهى موقهف جامعهة الهدول العربيهة الهداعي إلهى عمجهدداع  ، أود التأكيهدختاماع السيد الرئيسو   
، حيهب ال قصوىضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي لألزمة السورية كأولوية 
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وأدعو جمي  األطهراف المعنيهة إلهى تهوفير الهدعم الهالزم للمبعهوب  يوجد حل عسكري له   األزمة،
ونائبهة رمهزي عهز الهدين سهتيلان دي ميسهتورا  دة السهيدالخاص الجديد لألمين العام لألمهم المتحه

رة رمزي  الحل السياسي المنشود اله ي يضهمن المطلوبة لتحقيي لخطوات اوتسهيل مهمته في بلوف
فههي الحريههة والتغييههر  هتحقيههي تطلعاتههو  المههدمرةمههن بههراثن ههه   الحههرب  إنقهها  الشههعب السههوري

 .طنية وسالمتها اإلقليمية وأمنها واستقرارهابما يحل  لسورية وحدتها الو و السلمي  الديمقراطي

  
 وشكراع السيد الرئيس،،


