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عشية تصويت الواليات المتّحدة على قرارٍ من شأنه أن يطلق 
ضربة عسكرية دولية ضد سوريا، تعلن أمين عام االتّحاد 

نندد بأي : "الدولي للخدمات العامة روزا بافانيلي ما يلي
كما . لألسلحة الكيماوية، ال سيما ضد المدنيين األبرياء استخدام

أنّنا نشجب أي تدخّل عسكري انتقامي من شأنه أن يزيد من 
تدهور الوضع اإلنساني . 

واالتّحاد الدولي للخدمات العامة قلق جداً حيال أمن المدنيين السوريين الذين يعانون العنف والحرب "
ق حيال صحة ماليين الالجئين الذين تم تشريدهم داخل سوريا أو هربوا إلى كما أنّه قل. منذ سنتين

 . البلدان المجاورة
وتبين الخبرة التي شهدناها خالل الحروب األخيرة ضد العراق وأفغانستان أن القضايا السياسية "

تّى عبر تدخّل الداخلية المعقّدة التي تسود الشرق األوسط ال يمكن حلّها عبر حرب أهلية وال ح
وبالتالي، . عسكري خارجي، من دون أن تتكبد الحياة اإلنسانية والكرامة كلفة باهظة ال يمكن تحملها

ال يمكن التوصل إلى حلول مستدامة إالّ عبر ضغوط المجتمع الدولي ودعم الحوار والتفاوض ضمن 
 .سوريا

الحها والعمل معا على تشكيل حكومة انتقالية ندعو كافة األطراف المتنازعة في سوريا إلى إلقاء س"
كما . على أساس قيم ثابتة، من مثل الشمولية والمساواة بين الجنسين واحترام حقوق األنسان الدولية

فتفاقم الحرب في سوريا . نحثّ كافة الدول على العمل معا من أجل دعم السالم ال الحرب في سوريا
 ."وضع الهشّ أصالً في المنطقة، بما في ذلك مصرليس من شأنه إالّ أن يزعزع ال

وتجدر اإلشارة إلى أن الرئيس األميركي باراك أوباما قد طلب من الوكنغرس أن يدعم الضربة 
العسكرية ضد نظام األسد بسبب استخدام الحكومة السورية المزعوم غاز السارين خالل هجوم أودى 

وتشير بعض التقارير إلى . شخص وإلى إصابة آالف اآلخرين 1,500أغسطس بحياة حوالى  21في 
 .ماليين سوري تشردوا من منازلهم بسبب الحرب األهلية 7أن أكثر من 



ومن جهة أخرى، صوت مجلس العموم في المملكة المتّحدة ضد أي تدخّل عسكري ضد الرئيس بشّار 
وحيد للواليات المتّحدة في دعمها الضربة العسكرية وتبقى فرنسا الحليف األوروبي األساسي ال. األسد

 .ضد سوريا
وتجدر األشارة أخيرا إلى أن الثورة السورية انطلقت منذ أكثر من سنتين بصورة اعتراض سلمي على 

وعلى الرغم من أن الثورة تحولت إلى حرب . الدكتاتورية التي يمارسها نظام األسد وحزب البعث
لوصول إلى السلطة، ال تزال الدعوة إلى احترام حقوق اإلنسان والكرامة وبناء سوريا أهلية ونضال ل

 . الحرة والشاملة قائمة حتّى يومنا هذا
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