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 نايب

 إنهاء التراجيديا السورية
 

 15 .شر+ن األول  2016

Rستمر مأساة املدنيBن السورBMن منذ انقضاء الGدنة األخABة ال?& <ان =عول  عل67ا 45 البدء بمسار حل سيا)'& 

 ABل غTشV ة العنفABمسبوقة 45 وت ABادة غMن، لكن الذي حدث [و زBMا السورGشcيحل املأساة اليومية ال?& =ع

مسبوق. حيث شGدت األحياء الشرقية ملدينة حلب أسوء موجة عنف اس6lدفت <ل املرافق الطبية واfgدمية 

واألحياء السكنية بTل أنواع االسvwة العنقودية والفوسفور  األبيض، وح?y تلك األسvwة املضادة للتحصcنات 

 العسكرMة ال?& طالت ح?y املدنيBن ا�fت�ئBن 45 املال��، عدا عن اvgصار اfgانق املطبق ع�� [ذه األحياء. 

 y?خ 19 أيلول  2016 وحMة ما يفوق  2360 غارة ع�� <ل أحياء املدينة من تارMوقد ��لت املنصة املدنية السور

R 10شرMن األول  2016 . أدت إ�� خروج أغلب املشا45 والنقاط الطبية عن اfgدمة ن�يجة االس6lداف، مما أدى 

إ�� شلل شبھ تام 45 اfgدمات ال¡vية وفقدان لألدوMة اإلسعافية. كما تم اس6lداف ثالثة مراكز للدفاع املد�ي 

ما أدى fgروج اثنBن م¦6ا عن اfgدمة و[ما مركزي  األنصاري  و[نانو. وطال االس6lداف أيضا محطات ¥¤ املياه 

45 باب النABب، وتدمAB خطوط جر املياه الرئcسية 45 ح§& الشعار وحلب القديمة. واس6lداف محطة تحوMل 

كGر»اء الزر»ة بتارMخ 22 أيلول، كما أدى القصف ألضرار فنية fgطوط نقل الطاقة الكGر»ائية، <ان أ[مGا خط 

التوتر الرئc¯'& املغذي �vطة سليمان اvgل& وأدى إليقاف ¥¤ املياه عن <امل أحياء املدينة القديمة، و [ذا 

 يمثل عقاب جما±4 للسTان =س6lدف أد�ى سبل البقاء ع�� قيد اvgياة. 

ومن جGة أخرى  RشGد مناطق أخرى  من سورMة تصعيد مماثل من قبل النظام السوري 45 تلك املدن ال?& <انت 

ي النظام  مGادنة منذ أك¸A من ثالث سنوات ·6دف إعادة السيطرة عل67ا أو "إباد¶6ا" كما ورد ع�� لسان مند́و

السوري للتفاوض مع مسل4º املعارضة. و[و ما حدث 45 <ل من قدسيا والGامة واملعضمية وقبلGا 4¹ الوعر 45 

ي =س6lدف املدنيBن  حمص. كما تتعرض الغوطة الشرقية 45 رMف دمشق لتصعيد عنيف من الطABان اvǵر

 ا�vاصرMن دون  غAB[م. 

إن [ذا التصعيد الذي =شGده املدنيون  السورBMن أفقدت السورBMن ثق6lم با��تمع الدو�4 الذي فشل بإصدار 

قرار ملزم لTل األطراف بوقف العنف، وفك اvgصار وإدخال املساعدات، وإخالء ا�gر�¹ واملرy'À للعالج. 

  فإ6Âم الزالوا يتطلعون  للعcش Vسالم، وMأملون  من 
ً
و»الرغم من املآ)'& ال?& =عcشGا املدنيون  السورMون  يوميا

ا��تمع الدو�4 مساندة ودعم مطال6Æم بأVسط اvgقوق  باvgياة واvgرMة والكرامة املنصوص عل67ا 45 اتفاقيات 

 حقوق  اإل�سان. 

و ع�� اعتبار أن األطراف الدولية واإلقليمية الفاعلة 45 امللف السوري سوف تجتمع 45 لوزان VسوÈسرا 45 15 

RشرMن األول  2016، و 45 لندن، برMطانيا R 16 45شرMن األول  2016 و ع�� أمل إيجاد حل يخفف من معاناة 

املدنيBن السورBMن،تحّمل املنصة املدنية السورMة النظام الرو)'& مسؤولية ما يحصل من مآ)'& إ�سانية 45 

سورMة عامة، و45 حلب خاصة؛ وتطالبھ بالكف عن قصف األحياء السكنية وكف يد حليفھ عن قتل وRشرMد 

 اآلالف من املدنيBن السورBMن. 
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وتوÎ'& املنصة املدنية السورMة األطراف الفاعلة 45 امللف السوري وا��تمعة 45 لوزان VسوÈسرا و 45 لندن 

 بAÐيطانيا بماي�4: 

 - وقف إطالق النار بقرار ملزم وذو آليات تطبيقية وا¥vة، مع وجود طرف مراقب ومشرف ع�� التنفيذ. 

- سن مبادئ تتخطى حق النقض (الفيتو) الستÔناء موضوع إيصال املساعدات اإل�سانية 45 <ل املناطق 

 السورMة. 

- تحييد <افة املرافق اfgدمية <املشا45 ومراكز الدفاع املد�ي واألفران واألسواق، والتجمعات املدنية عن 

 ال�Øمات الصاروخية. 

  .y'Àر�¹ واملر�gن باإلضافة لضمان إجالء اBل املدنيTركة لvgة اMضمان حر - 

- تحديد ممرات إ�سانية آمنة 45 <ل املناطق ا�fتلفة، ع�� أن توافق عل67ا جميع القوى  املوجودة ع��  

 األرض، وضمان تحييد [ذه املمرات عن الصراع. 

- وضع قوة دولية من دول  محايدة Rشرف ع�� فتح املعابر اإل�سانية و»مساعدة من املنظمات املدنية  

 السورMة ا�vلية إلدخال املساعدات إ�� املناطق ا�vاصرة. 

- إ�شاء غرف مراقبة من املنظمات املدنية السورMة املتواجدة ع�� األرض وإصدار تقارMر يومية عن  

 اfgروقات اvgاصلة. 

- ضرورة شمول  امليلcشيات الطائفية الرديفة للنظام السوري بأي اتفاق لوقف إطالق النار يحصل، ملا لھ 

 من حساسية اجتماعية قد تؤدي لتأجيج االقتتال الطائفي. 

- ضرورة تضمBن السورBMن وإشراكGم بأي اتفاق مستقب�4 ملا لھ من أ[مية عظyÛ 45 ضمان تطبيقھ  

 وتنفيذه ع�� األرض.

  

  تدعو املنصة املدنية السورMة الفاعلBن الدوليBن للبحث عن بدائل خارج مجلس األمن لكسر 
ً
وختاما

احتTار الدول  العظvg yÛق الفيتو 45 حال اشتداد أزمة املدنيBن 45 <ل مناطق الصراع، والعمل ع�� 

Rعديل آليات العمل 45 مجلس األمن وإلغاء حق النقض الفيتو الذي =عتAÐ أك¸A األسvwة تدمABا 

 .&Ûللسالم العال 

كما تؤكد املنصة املدنية السورMة ع�� ضرورة العمل ع�� استÝناف مسار االنتقال السيا)'& الذي 

 سيؤدي إ�� تخفيف معاناة السورBMن وتحقيق تطلعا¶6م، ومTافحة اإلر[اب 45 الوقت عينھ. 


