
 

 

، وذلك مع بداٌة 3122أخذت االوضاع فً سورٌا بالتدهور منذ شهر آذار من العام  :3102 سبتمبر 61 في بيروت

التحركات االحتجاجٌة الشعبٌة المطالبة بالدٌمقراطٌة والحرٌة التً استمرت ألكثر من ثمانٌة أشهر سلمٌة ومدنٌة، لكنها لم تلق 

 متعمداً جّر الثوار نحو منحدر العنف . آذانا صاغٌة من النظام الذي تمادى فً قمعه لمواطنٌه بكل شراسة وعنف،

بعد مرور أكثر من عامٌن على هذه المعاناة ازدادت خاللها األوضاع اإلنسانٌة سوًء مع تصاعد أعمال المواجهات المسلحة 

ن التً أودت بحٌاة أكثر من مئة وعشرة آالف إنسان، وأدت الى تشرٌد ما ٌقارب األربعة مالٌٌن نازح داخل البالد وما بٌ

 ملٌونٌن وثالثة مالٌٌن انسان، وهً حالة تكاد تكون غٌر مسبوقة فً تارٌخ المنطقة.

بالرغم من حجم هذه المأساة واتساع رقعتها مع توغل عدٌد الجماعات المسلحة الغرٌبة عن البٌئة السورٌة سواَء فً هوٌة 

القاعدة، فشلت الجهود اإلقلٌمٌة والدولٌة التً لم أعضائها وخطاباتها أو فً أهدافها وأغراضها، خاصة تلك المرتبطة بتنظٌم 

تكن كافٌة أو جدٌة، لوقف االعمال العسكرٌة وإطالق العملٌة السٌاسٌة من أجل حل ٌضمن حقوق المواطنٌن السٌاسٌة 

والمدنٌة، حتى بدا وكأن القوى اإلقلٌمٌة والدولٌة أصبحت حرٌصة على إطالة األزمة من أجل تفكك الدولة السورٌة 

 وإضعافها.

فً هذا المجال، ٌهمنا، فً شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة أن نعلن إدانتنا لكل االعمال العسكرٌة الفظٌعة للنظام 

السوري التً ال تستثنً المدنٌٌن، والتً لجأ خاللها إلى استعمال كل الوسائل واألسلحة الخطٌرة، بما فً ذلك استخدام أسلحة 

مل، حٌث ان التقرٌر االخٌر لجنة التحقٌق الدولٌة اكد استخدام المواد الكٌمٌائٌة كما اشار الى احتمال قٌام النظام الدمار الشا

 21بذلك، باالضافة الى أن التقارٌر التً صدرت عن هٌومن راٌتس واتش تشٌر الى استخدام هذه األسلحة فً أكثر من 

كما نؤكد على إدانة الممارسات االرهابٌة التً تقوم بها بعض الجماعات موقع، ولم تكن الغوطة المكان األول والوحٌد. 

 المسلحة الغرٌبة.

ومن جهة ثانٌة فاننا فً الشبكة نرى أن اللجوء الى الضربات العسكرٌة الخارجٌة التً ٌخطط لها حالٌاً هو خرق للقانون 

ا السٌما مجلس االمن الدولً. لكن الشبكة تشدد فً الدولً فً حال إرتكابه دون تفوٌض من قبل المنظمة الدولٌة ومؤسساته

المقابل على أن اللجوء الى مبدأ المسؤولٌة بالحماٌة ٌتضمن تدرجا فً التدابٌر قبل االضطرار الى استخدام التدخل العسكري 

 المباشر.

األولى حفاظاً على األمن والسلم كما تجدر االشارة هنا الى أن القانون الدولً ٌسمح بالتدخل العسكري ضد الدول بحالتٌن فقط: 

الدولٌٌن، والثانٌة فً حال االعتداء المسلح على دولة عضو باألمم المتحدة، وفً كلتً الحالتٌن ٌشترط موافقة مجلس األمن 

 على التدخل.

خدام السالح إن إستخدام السالح الكٌمٌائً ضد المدنٌٌن بالخصوص فعل بشع وجرٌمة لٌست قابلة للتبرٌر، إال أن اعتبار است

الكٌمٌائً فقط تجاوزاً للخط األحمر، ومبرراً للتدخل العسكري، وكأن مقتل آالف السورٌٌن باألسلحة التقلٌدٌة أمراً مشروعاً ال 

ٌستحق المعاقبة، هً مسألة تثٌر التساؤل. وفً حٌن ٌتم التشكٌك فً مصداقٌة المعطٌات التً ترتكز علٌها الوالٌات المتحدة 



 

الى التكلفة المرتفعة للحرب، لرفض الضربة العسكرٌة المحتملة، ٌتم تجاهل المسألة األساسٌة المتعلقة بمعانات  وتتم االشارة

 الشعب السوري وانتهاك حقه فى الحٌاة والعٌش بسالم.

ف إلى وإذ ندرك فً الشبكة خطورة المأزق الذي ٌواجهه الشعب السوري فً هذه المرحلة المؤلمة، واحتٌاجه الشدٌد لمن ٌق

جانبه وٌقدم له الدعم إلنقاذه مما هو فٌه من محرقة ٌومٌة، إال أننا ال نعتقد بأن التدخل العسكري الغربً ٌمكن أن ٌشكل الحل 

األمثل، ألن وراء ذلك حسابات غربٌة عدٌدة، إلى جانب التكلفة المرتفعة للحرب، وفً المقابل ٌجب التركٌز على المسألة 

ناة الشعب السوري الذي ٌتعرض النتهاك ٌومً ألبسط حقوقه فً الحٌاة والعٌش بسالم. وفً ذلك كله االساسٌة المتعلقة بمعا

 تعبٌر عن الخطأ المنهجً فً التعاطً مع المسألة السورٌة التً لم تعد تحتمل مزٌداً من اإلهمال من قبل جمٌع األطراف.

حل السٌاسً لألزمة السورٌة هو السبٌل الوحٌد للخروج منها. إن شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة تؤمن بأن ال

وهً إذ تدرك حجم العوائق التً ال تزال تحول دون الوصول إلى هذا الحل، وتقّر أٌضاً بالكلفة العالٌة لذلك، إال أنها تراه 

ون حالً عادالً ودائماً، أفضل من توسٌع دائرة الحرب وما لذلك من انعكاس خطٌر على وحدة سورٌا ومستقبلها، على أن ٌك

خطوة جدٌة نحو تحقٌق ذلك. إن الشبكة ترى أن أي حل ٌجب أن ٌقوم على أساس  3وأن تكون الدعوة الى مؤتمر جنٌف

احترام حقوق الشعب السوري فى الحرٌة والدٌمقراطٌة والسالم واحترام قوانٌن الشرعٌة الدولٌة وٌضع حداً للصراع المسلح 

من الجماعات المسلحة الخارجٌة بما فٌها التكفٌرٌة التً تشكل خطراً على وحدة سورٌا وهوٌتها، من خالل تطهٌر سورٌا 

وذلك على أسس إنهاء التدخل فً الشان السوري الداخلً من قبل مختلف االطراف االقلٌمٌة والدولٌة دون إستثناء، بدءاً بوقف 

 ف المتقاتلة.تموٌل وإرسال المقاتلٌن واإلحجام مستقبالً عن دعم االطرا

وبناء على كل ما سبق، تخشى الشبكة من التداعٌات السلبٌة للحل العسكري خاصة من حٌث المزٌد من التوتر والدمار  

 والخسائر فً أرواح المواطنٌن المدنٌٌن وممتلكاتهم.

ضغط الجدي على أطراف أخٌرا ولٌس آخرا وعلى الصعٌد اإلنسانً المرتبط باألزمة، تدعو الشبكة المجتمع الدولً إلى ال  

الصراع من أجل وقف االعمال العسكرٌة التً تضاعف من اعداد الالجئٌن، وتدعو إلى أن تلتزم بتطبٌق القانون الدولً 

اإلنسانً، وذلك بالسماح بإدخال المزٌد من المساعدات للنازحٌن والمساهمة فً تخفٌف معاناة المالٌٌن من الالجئٌن ومطالبة 

عطاء السورٌٌن صفة اللجوء، ومساعدتها فً تحمل األعباء االقتصادٌة الناجمة عن زٌادة عددهم على الدول المضٌفة بإ

 أراضٌها.

 


