
 نداء إلى المستشارة ميركل لوضع حد لحصار سوريا.

 أوقفً عملٌة تجوٌع الشعب السوري!  لننهً الحصار كً ٌحظى السورٌون بالسالم.

نداء من ناشطٌن فً سبٌل السالم ومثقفٌن  وعلماء وسٌاسٌٌن ٌسارٌٌن موجه إلى المستشارة 

األلمانً وفً البرلمان  ( البرلمانالبوندستاغ)أنجٌال مٌركل وإلى النواب والكتل النٌابٌة فً 

 األوروبً:

 نص النداء                                        

منذ أربع سنوات تقود الوالٌات المتحدة وأتباعها حرباً مستترة ضد سورٌا  من خالل تزوٌد 

المجموعات اإلسالمٌة بأحدث األسلحة  ومن خالل قٌام المستشارٌن العسكرٌٌن بتدرٌب 

صر هذه المجموعات فً معسكرات فً تركٌا وفً األردن بهدؾ شن هجمات دموٌة عنا

 داخل سورٌا.

وٌكرر النظام الوهابً فً السعودٌة وفً إمارات الخلٌج ما سبق أن قام به فً العقدٌن 

مالٌٌن الدوالرات لتجنٌد  ٌتم بذلالسابع والثامن من القرن الماضً فً أفؽانستان و 

 لمصلحة داعش وجبهة النصرة.المقاتلٌن وتسلٌحهم 

وٌشارك كل من االتحاد األوروبً والحكومة األلمانٌة فً هذه الحرب القذرة ضد سورٌا 

فرض حصار على سورٌا  هدفه المعلن إرهاق االقتصاد السوري  3122حٌث تم منذ عام 

 وجر الشعب للتمرد ضد حكومته.  

مانٌة إلى الحكومة األلواالتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة  كل من فً هذا الحصار  شارك

 تضمن الحصار عدة إجراءات مثل:و جانب حكام السعودٌة والنظم الملكٌة فً  الخلٌج 

 تجمٌد أموال الدولة من العمالت الصعبة. -

 حظر االستٌراد من سورٌا وبشكل خاص استٌراد النفط. -

ورٌة للشعب حظر تحوٌل األموال بهدؾ منع البالد من شراء المواد الضر -

ولالقتصاد حتى أنه تم منع  السورٌٌن العاملٌن فً ألمانٌا من تحوٌل  المال إلى 

 أقربائهم.

حظر التصدٌر إلى سورٌا وٌشمل هذا بشكل خاص مشتقات النفط وكذلك تم حظر  -

الضرورٌة الستخراج النفط وتكرٌره . كما تم حظر تصدٌر التكنولوجٌا والمعدات 

ذي ٌستخدم فً تشؽٌل محطات تولٌد الكهرباء األمر الذي أثر تصدٌر الؽاز المسٌل ال

بشكل سلبً على الزراعة وعلى إنتاج المواد الؽذائٌة وعلى الحرؾ الٌدوٌة وعلى 

 الصناعة .

 



 3125الرابع عشر من شهر كانون أول  ذطرح من Tagesschauوكان تلفزٌون 

؟ وأجاب المذٌع كم سٌستمر صمود األسد على المستوى االقتصاديحول  سؤال 

 بنبرة المنتصر بأن وضع االقتصاد السوري ٌتدهور.

% من أفراد الشعب ٌعٌشون بما ال ٌزٌد 41وحتى قبل اندالع  االضطرابات كان 

 عن ٌورو واحد فً الٌوم.

وهناك نقص فً الدٌزل واآلن ٌتسارع التضخم و تضاعفت أسعار المواد الؽذائٌة 

الكهرباء فً دمشق لمدة ثالث ساعات متتالٌة  وفً الصادرات إلى حد أنه ٌتم قطع

 فً حٌن تحرم مناطق أخرى من الكهرباء لفترات أطول.

% وارتفعت نسبة العاطلٌن عن 71والٌوم تراجع الناتج الوطنً فً سورٌا بمقدار 

 %. 69% لتبلػ  26العمل من قرابة 

اد % من السورٌٌن فً حالة فقر مدقع وٌعجزون عن شراء المو 7548وٌعٌش 

الؽذائٌة  الضرورٌة باالعتماد على مواردهم الشخصٌة وٌعتبر هذا الوضع البائس 

مناسباً النتشار العنؾ واألصولٌة واإلجرام وٌسهل عمل المنظمات اإلرهابٌة مثل 

 داعش والنصرة الهادؾ إلى تجنٌد مقاتلٌن.

 إن استهداؾ شعب بهدؾ تجوٌعه ٌمثل جرٌمة والحصار المفروض على سورٌا ،

 الدولة النامٌة، ٌعتبر شكل ؼٌر إنسانً من الحروب وهو ٌستهدؾ السكان المدنٌٌن.

ونذكر بأن أكثر من ملٌون عراقً بٌنهم نصؾ ملٌون طفل قضوا نحبهم نتٌجة 

 الحصار الذي فرض على العراق فً العقد التاسع من القرن المنصرم.

 

 ألم ٌحن الوقت لتجاوز هذا الوضع؟

على سورٌا ٌفاقم األوضاع فً هذا البلد وهو ٌزٌد من لهٌب إن الحصار المفروض  

ألؾ  وإصابة قرابة ملٌون  شخص  331الصراع الدموي الذي أدى إلى مصرع 

 ونزوح أكثر من عشرة مالٌٌن شخص .

 

 أال ٌكفً كل هذا؟

 

وفً البرلمان  نحن نطالب السٌدة المستشارة والنواب والكتل النٌابٌة فً البوندستاغ

 األوروبً بالتحرك بهدؾ:

رفع الحصار عن سورٌا كً ٌستعٌد اقتصاد البلد عافٌته وبهدؾ منع استمرار معاناة  -

 هذا الشعب.

 توفٌر المعونة لهذا البلد على الصعٌد اإلنسانً وفً مٌدان إعادة اإلعمار. -

 إعادة العالقات الدٌبلوماسٌة مع سورٌا واحترام سٌادتها. -



وتقدٌم  الوقت لقٌام حكومة ألمانٌا واالتحاد األوروبً بدور الوسٌط فً هذا الصراعلقد حان  

 مساهمتهما الهادفة إلى إعادة السالم إلى سورٌا وإلى المنطقة.

 إن االستمرار فً فرض هذا الحصار ٌعنً االشتراك فً عملٌة إبادة شعب.

 


