
مليیونن ددووالرر كمساعدااتت إإنسانيیة إإضافيیة للشعب االسورريي  155االرئيیس أأووباما يیعلن عن   
 

- سورريياالشعب االووحشيیة ضد  اشن نظامم ااألسد حربً يیما يیقربب من عاميین٬، على مدىى  ااألبريیاء من هھا فيیقتل يیُ  
   .االجامعاتتفي وواالخبز٬، ططواابيیر في وواالرجالل وواالنساء ووااألططفالل٬، في بيیوتهھم٬، 

 
إإلى ووضع حد  وةةدعفي االفي أأنحاء االعالم أأخرىى ددوولل  مع٬، اانضمت االواليیاتت االمتحدةة االهھمجيیةفي موااجهھة هھھھذهه 

ديیمقرااططيیة٬، حيیث تتم االووووتنعم بالسالمم  طواائفاال كللشاملة  اؤدديي إإلى سورريیيیة تاانتقالمرحلة  ووإإلىلنظامم ااألسد 
لتجفيیف منابع تمويیل عقوباتت  نافرض٬، ووحمايیة حقوقق جميیع االسورريیيین. لقد عملنا على عزلل ااألسد وونظامهھ

خضوعع إإلى  ناددعوووائتالفف االمعاررضة االسورريیة باعتباررهه االممثل االشرعي للشعب االسورريي٬، نا بعترف٬، وواانظامماال
في أأمّس االحاجة هھھھم ن االذيین توفيیر ااإلغاثة ااإلنسانيیة إإلى االسورريیيیكما قمنا ب٬، ةسباحمإإلى اال االفظائعتلك مرتكبي 
  إإليیهھا.

 
ح٬، يیلنضع ااألمورر في نصابهھا االصح٬، وولكن ‘‘ركايیصنع في أأم’’ةة تحمل عباررال  هھانرسلاالتي إإنن مواادد ااإلغاثة 

عني االغذااء وواالميیاهه االنظيیفة تركيیة يیاالتزاامم االشعب ااألميیركي. االمعونة ااألم جسدتإإنما االتي نقدمهھا المساعدااتت ف
االدووااء وواالعالجج لمئاتت ااآلالفف من االمرضى في ددمشق توفيیر عني تركيیة يیللماليیيین من االسورريیيین. االمعونة ااألم

توفيیر عني تركيیة يیلمليیونن ططفل سورريي. االمعونة ااألم االصحيیة اتتحصيینعني االتت كما أأنهھاددررعا ووحمص. وو
االشتاء ألكثر من نصف مليیونن شخص في حلب ووحمص وودديیر االزوورر. وونحن نعمل مع مستلزماتت فصل 
   .إإليیهھا ى االمحتاجيینتصل هھھھذهه االمساعدااتت إإل لكياالحلفاء وواالشركاء 

 
إإلى نسانيیة ااإلمساعدااتت من االإإضافيیة ددووالرر مليیونن  155على تقديیم  تُ خطوةة أأخرىى. لقد وواافق طوااليیومم٬، نخوو
االشعب أأبناء إإلى  أأوودد أأنن أأتحدثث مباشرةةً ووفي هھھھذاا االمقامم٬، سورريي وواالالجئيین االفارريین من االعنف. االلشعب اا

االدقيیق وولألططفالل ووااألددوويیة للمسنيین؛  االباعثة للدففءاالمالبس مزيیًداا من عني االجديیدةة ت لمعونةهه ااهھھھذإإنن االسورريي. 
تقديیم ني كما أأنهھا تعموااقد ألوولئك االمتجمعيین في االمباني االمتضرررةة. االوواالبطانيیاتت ووااألحذيیة وو ٬،وواالقمح لعائالتكم

ووضع  حتى وونحن نعمل علىوومستشفيیاتت ميیداانيیة للجرحى.  توفيیراالرعايیة االصحيیة لضحايیا االعنف االجنسي وو
بعض ااالحتيیاجاتت االعاجلة االتي على تلبيیة سوفف تساعد  لمعونةهه ااهھھھذفإنن ٬، مضدكاالحاصل حد للعنف 
   هھا كل يیومم.ونتوااجهھ

 
مليیونن  365سورريیا إإلى االمقدمة ل يیةميیركااألإجمالي االمساعدااتت ااإلنسانيیة يیصل بسوفف اااللتزاامم االجديید هھھھذاا إإنن 

أأيیًضا االيیومم٬، أأددعو وولمساعدااتت ااإلنسانيیة إإلى االشعب االسورريي. ل منفرددةةأأكبر جهھة مانحة ددووالرر٬، مما يیجعلنا 
٬، وواالمساهھھھمة في ذيین في أأمّس االحاجةاالمجتمع االدوولي إإلى بذلل االمزيید من االجهھد لمساعدةة هھھھؤالء االسورريیيین اال

   ألمم االمتحدةة.أأططلقتهھ ااأأحدثث ندااء إإنساني 
 

. وولكن ما هھھھو ووااضح هھھھو أأنن االنظامم ة وواالعناءبوصعاالال تزاالل شديیدةة األيیامم االقاددمة فأأووهھھھامم.  ةأأيیإإننا ال تساووررنا 
أأكثر االسورريیيین وواالمعاررضة ال تزاالل تنمو أأقوىى. وووويیفقد االسيیطرةة على ااألررااضي. ووووهھھھن٬، ضعف سيیر إإلى يی
لتشكيیل  تهھمفرصباالشعب االسورريي أأفراادد  حظىيینتهھي. ووسوفف يی سوففكراامتهھم. إإنن نظامم ااألسد ووددوونن عن يیذ

.لهھم اريیكً ة شاالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیفي ددووًما جدوونن مستقبلهھم. ووسوفف يی  
 


