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 الة الحزب الجمهوري السوري إلى األمم المتحدةرس

 المنشود لحماية مدنيي إدلب ت حفظ السالمدور قواعن 

 

   غوتيريسأنطونيوسعادة 

  ة،المتحداألمين العام لألمم 

 

شمال غرب سوريا في ظل استمرار هجوم النظام السوري وداعميه على  في محافظة إدلب إن استمرار تفاقم األوضاع المزرية

يدعونا لقرع جرس اإلنذار ودعوة المنظمة الدوليةةة إلةةى ن كل أوصاف الكارثة اإلنسانية، وقد خرج ع ،مختلف مناطق المحافظة

ا علةةى حسةةاب أروا  تركيةة كةةلم مةةن روسةةيا و عقةةدها المدنيين السوريين من تداعيات "صفقة المسةةاومة السياسةةية" التةةي تحماية 

 .مقابل تقاسم كل طرف النفوذ السياسي الذي يسعى له داخل سوريا، مالسوريين وأرضه

تها العسكرية األخيرة على إدلب من أجل سيطرتها على الطرق الدولية التةةي تمةةر بالمحافظةةة وتةةرب  لقد صعمدت روسيا في حمل

(، األمر الذي أدى إلةةى 2018شمال البالد بجنوبها، وذلك بتنسيق مع تركيا وإدعاء تطبيق بنود اتفاق سوتشي حول إدلب )أيلول 

مليون شخص مةةن  1.5بحسب اإلحصاءات األممية، وتهجير نحو مدني خالل األشهر التسعة األخيرة  500مقتل أكثر من ألف و

 .مناطقهم

تفكيةةك المنظمةةات اإلرهابيةةة، إي أن أي مةةن  شي حول إدلب أن من بين بنةةود لقد ادعى الجانبان الروسي والتركي في اتفاق سوت

يحاء بةة ن ذلةةك ايتفةةاق أسةةهم فةةي إدخةةال الجانبين لم يكن يسعى لتنفيذ هذا البند، فكان لكل جانب مطامحه التي دفعته للتحايل واإل

  ن ما أطلقوا عليه هم "خفض التصعيد".المنطقة ضم

إن دائرة العملية السياسية التي تدعمونها باتت تضيق أكثر ف كثر، بعدما أصبحت روسيا تتحكم بها كيفما تشةةاء، فةةرن أرادت هةةي 

ترتيب أوراق حملتها فتكون ساعية إلى إعادة التقاط األنفاس ولنت عكس ذلك التصعيد العسكري كان لها القرار في ذلك، وإن أع

العسكرية مقابل أن تستخدم مسار العملية السياسية كوقت مستقطع تناور فيه وتدعي من خالله جنوحها للسلم، دون أن تقيم جراء 

 .تالعبها هذا أي حساب للمجتمع الدولي
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 السيد األمين العام،

بسكان إدلب من دون أي تدخل رادع وملموس من قبل المنظمة الدوليةةة، فرنةةه فيتوجةةب علينةةا أن إن استمرت الكارثة التي تحي  

نعلن الوداع للعملية السياسية في سوريا، والتي سعينا جاهدين في كل فصولها إلى أن نمضي فيها نحو محطتهةةا األخيةةرة يحةةذونا 

 .إنجاحهال برعايتها واألم

ذ لهةةذ   "،حفظ السلم واألمن الدوليالتي عنوانها "نص في مادته األولى ي يوحيث أن ميثاق األمم المتحدة الذ أن المنظمةةة "تحقيقةةا

الغاية تتخذ التدابير المشتركة الفعمالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها مةةن وجةةو  اإلخةةالل 

تركيةةا إليقةةاف التفاهمةةات المشةةبوهة بةةين كةةل مةةن ألمةةم المتحةةدة لالعاجةةل  بالتةةدخل فرننا نطالةةب ،وبناء على كل ما تقدم ،"بالسلم

إذ لةةن ، إرسال قوات حفةةظ السةةالم "القبعةةات الةةزرق"و تحت الحماية األممية بلداتها وضعبمحافظة إدلب مدنيي وروسيا، وإنقاذ 

ذ للعودة ذلك،  مايكون هناك أي ضامن لوقف التصعيد بشكل نهائي دون  .إلى العملية السياسية برقابة أمميةسعيا

 وايحترام التقديرمع 
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