
 
 
 
 

حول الوضع في في حلببیان   
 

لنظام السوري وحلفاؤه وداعموه ضد یتعرض الشعب السوري الشقیق ھذه األیام لھجمة وحشیة یقوم بھا ا
ً الى تدمیر . المدنیین في مدینة حلب  ً واقتصادیا ً وثقافیا حیث تتعرض المدینة ذات األھمیة الكبیرة تاریخیا

بدأ بحصار مطبق لربع ملیون من سكانھا منذ . ممنھج لكل ما فیھا من بشر وحجر وإرث إنساني حضاري 
ت الدولیة والمنظمات اإلنسانیة من تقدیم اإلغاثة الالزمة للسكان ، أربعة أشھر ، ُمنعت خاللھا الوكاال

وقُطعت عنھم كل أسباب الحیاة ، بعد أن دمر الطیران الروسي البنیة التحتیة للمدینة وجمیع المشافي 
فامتألت الشوارع واألقبیة بالجثث التي ال تجد . والمدارس واألسواق ومقرات اإلسعاف والدفاع المدني 

ثم قامت قوات . فنھا ، والجرحى الذین ال یجدون من یضمد جراحھم ، وینتظرون الموت البطيء من ید
–الغزو اإلیراني  ممثلة بقوات الحرس الثوري اإلیراني والملیشیات الطائفیة التي استقدمتھا من لبنان  

–العراق وأفغانستان لدعم النظام  لمدنیین نساء باحتالل المدینة ، حیث یتعرض عشرات اآلالف من ا 
ً ألبشع أنواع االنتھاكات تحت سمع العالم وبصره دون أن یتمكن المجتمع الدولي واألمم  وأطفاالً وشیوخا

.المتحدة من وقفھا   

فھو انتھاك فظ وصارخ لمیثاق األمم . إن ما یجري في حلب عار على جبین اإلنسانیة في ھذا العصر 
اإلنساني ، صنفتھ المنظمات اإلنسانیة كجرائم حرب وجرائم ضد  المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي

.اإلنسانیة ، من األكثر بشاعة في التاریخ المعاصر   

إننا في المنتدى االجتماعي الدیمقراطي في العالم العربي نعلن تضامننا الكامل والالمحدود مع الشعب 
ً یقتل ش عبھ ، ویمارس كل الفظائع و الجرائم في حق السوري في محنتھ الوطنیة ، التي یواجھ فیھا نظاما

ً من قوات االحتالل اإلیراني وآلة القتل الروسیة الغاشمة التي تستخدم سوریة أرضاً  المدنیین مدعوما
.وشعباً منصة لتحقیق مآربھا التوسعیة ومصالحھا اإلقلیمیة والدولیة على حساب دم األبریاء وحیاتھم   

ب الدیمقراطي السوري ، الذي ینخرط أعضاؤه وأصدقاؤه في إطار كما نعلن تضامننا مع حزب الشع
.الثورة السوریة المستمرة منذ ست سنوات من أجل نیل الحریة والكرامة وإنھاء التسلط واالستبداد   

.الخزي والعار لمرتكبي الجرائم الوحشیة في حلب   

.الحریة للشعب السوري العظیم   

.والنصر لثورتھ الباسلة   

 

–   المنتدى الدیمقراطي اإلجتماعي العربي 2016دیسمبر    
 


