
من الشعب السوري المكلوم بكل أطيافه، في الداخل والمهجر ودول الشتات، إلى العالم أجمع بكل مؤسساته السياسية ومنظماته
القانونية واإلنسانية وحكوماته.

نرفعها رسالة للتاريخ وختمًا على جبين اإلنسانية، بعد عشر سنوات من القتل والتهجير والخراب والدمار والجوع والحرمان.
فهل ُيعقل بعد أن استعمل النظام شعار الجوع أو الركوع سالحًا من بين أسلحته المحّرمة دوليًا، أن تعمل اليوم بعض الدول العربية

بغض طرف دولي على إخماد جذوة الحرية في روح السوريين تحت نفس الشعار!! 
- إن محاوالت إعادة تأهيل نظام األسد المجرم تنسف القرار الدولي 2254 الصادر عن مجلس األمن ، الذي حدد بوضوح خطوات الحل
السياسي وفق تراتبية زمنية، تبدأ بإقامة هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية، وتنتهي بانتخابات حرة وديمقراطية في

البالد، بعد إقرار دستور جديد ضمن جدول زمني واضح ومحدد؛
- إن عناوين الحل للقضية السورية ترد في كل القرارات األممية األخرى ذات الصلة بدءًا ببيان جنيف1 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012،
د عليه في قرار مجلس األمن 2118 ، الذي أقر بوضوح مبدأ االنتقال السياسي، وتطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المشدَّ

المتحدة حال استعمال نظام األسد لسالحه الكيميائي مجددًا؛
- على الرغم من التوثيق األممي المتناع النظام عن تسليم كامل سالحه الكيماوي والستعماله  إياه مرات ومرات بعد صدور القرار

نًا من اإلفالت 2118، فإن شيئًا لم ُيطبق من هذا القرار ، ما جعَل النظام يقرأه كما لو أنه ضوء أخضر يأذن له بمعاودة استعماله ، متيقِّ
من العقاب، ال سيما وأن اإلدارة األمريكية في عهد أوباما تراجعت مرارًا عن خطها األحمر الشهير، وتم غض الطرف عن تطبيق القرارات

األممية المتعلقة بسوريا، رغم كل ما تبع جريمة الغوطة من مجازر  وجرائم حرب بنفس السالح وبشتى أنواع األسلحة األخرى.
فأين هو المجتمع الدولي من ذلك، وأين هو من تطبيق قراراته، وأين هي حقوق اإلنسان المفتَرض أنها مصونة بالمعاهدات

والمواثيق الدولية!!؟.
إن تقاعس المجتمع الدولي عن االضطالع بواجباته يعصف بكل المواثيق ويطيح  بالمنظومة األخالقية التي دعا إليها، مما سيؤدي إلى

ارتدادات سلبية كبيرة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
انطالقا من كل ما سبق، وتمُسكًا بمبادئ الثورة السورية العظيمة وثوابتها المتمثلة في إسقاط نظام االستبداد واإلجرام وبناء الدولة

الديمقراطية، دولة العدالة والحرية والكرامة: 
1- نعلن رفضنا وتصدينا لكل المحاوالت الرامية إلى إعادة تأهيل النظام المارق القابع في دمشق، تحت مختلف المسميات والذرائع

والحجج. 
د على وجوب عدم اتخاذ األوضاع المعيشية المأساوية التي تسبب بها النظام المجرم وداعموه ذريعًة إلعادة تأهيله، أو قبول 2- نشدِّ

وجوده عضوًا في المجتمع الدولي.
ونطالب بالكف عن التعامل مع قضية الشعب السوري وفق هذا النهج، الذي من شأنه أن يطيل مأساة شعبنا، ويسهم في تضخيم

فاتورة الدم والدمار التي فرضها نظام األسد المجرم عليه.
3- نطالب الجميع  بضرورة االلتزام بالبيانات الدولية واألممية التي أكدت على عدم شرعية االنتخابات الرئاسية األخيرة التي أجراها نظام
األسد، وعلى مخالفتها للقرار األممي 2254 وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة(262/ 67)  ما يدحض كلَّ مزاعم االستحقاق الدستوري

التي ساقها النظام في هذا الصدد ويوجب اعتباَره نظامًا مارقًا تتعين محاكمته على جرائم الحرب واإلبادة الجماعية وضرورة نزع
الشرعية عنه رسميًا في كل المؤسسات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية.

4- نذّكر القوى الدولية والدول العربية بالتزاماتها القانونية وتعهداتها األخالقية التي اتخذتها  بسبب وحشية نظام األسد وجرائمه
المستمرة بحق المدنيين السوريين، وليس آخرها مذبحة أريحا في الشمال السوري في العشرين من تشرين األول/أكتوبر 2021، حيث

ارَتَكب مجزرًة ذهب ضحيتها العشرات  من األطفال والمدنيين األبرياء بين قتيل وجريح.
ختامًا نقول لمن يحاول تأهيل نظام األسد:

إنَّ جماهير الشعب السوري الحي الثائر لن تقبل باستمرار حكم هذه العصابة العفنة المغرقة في الفساد واإلجرام واالنحطاط األخالقي،
فقد ولى عهد هذا النظام إلى غير رجعة، وطوى شعبنا صفحته المظلمة؛

.إنَّ سورية التاريخ والحاضر عنيدة بالحق، مؤمنة بالحرية، وّالدة للمناضلين والثائرين ولن تكون إال كذلك
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47_الكيمائي حنين صبرا 
48_خالد الحاج عبد الغني 

49_الدكتور خالد الناصر
50_األستاذ خالد الحافظ 

51_الناشط الثوري خالد عبدالرزاق الشمري 
52_العقيد خالد سليمان 

53_الناشط السياسي خلف موان جبارة
54_المدرب داوود سليمان 

55_الناشط السياسي دحام الهفل 
56_الدكتور رامي بدوي 

57_العقيد راضي أبو زريمة 
58_المهندس راشد الجمعة

59_المحامي رياض الترك
60_المدرس رياض العزو 

61 ـالدكتور زياد المسالمة 
62_اإلعالمي زياد المنجد

63ـ الشاعر سمير سطوف 
64_الدكتورسالم مصلح السالم

65_الناشط الثوري سامر سلوم 
66_الرائد سامي الكردي 

67ـ المهندس سامي حداد
68_األستاذة سهير االتاسي 

69_الناشط الثوري شجاع األحمد 
70_الناشط الثوري شالل الحسن 

71_األستاذ صالح فاضل الصالح
72_الناشط الثوري طارق الجبر 

73_السيد طريف هنانو 
74_الرسام والنحات طالل أبو دان 

75_المخرج المسرحي طالل الحجلي 
76_العقيد طالل النجم 
77_العميد طالل فرزات 

78_الدكتور عماد الظواهرة 
79_العميد عبد الحميد السطم الراوي 

80_الدكتورعبد التواب الشحرور 
81_الباحث عبدالجواد موسى 

82_السيد عبدالحميد كلو 
83_العميد عبد الرحمن العبد العليم 

84_األستاذ عبد الرزاق الحسين 
85_الدكتور عبد العزيز الخطيب 

86_المهندس عبد الكريم آغا
87_الشيخ عبداالله الملحم

88_المهندس عبد الباسط حمودة
89_الناشط السياسي عبدالله االسماعيل

90_العميد عبد الناصر فرزات
91_الدكتور عثمان بديوي 

92_النقيب عمار الواوي
 

1ـ الدكتورأحمد فيصل خطاب 
2_األستاذ أحمد حميدو 

3_الرائد أحمد الحسن 
4_المدرس الجامعي أحمد الحمود

5_الكاتب اإلعالمي أحمد الهواس 
6_االقتصادي أحمد دركزنلي

7_ العقيد الطيار أديب عليوي
8_العقيد أحمد حمادة 

9_المحامي أحمد جالل السيد 
10_المدرس الجامعي أديب مهيدي

11_اإلعالمي أسامة البشير
12_العميد الركن أسعد الزعبي

13_األستاذ أسعد المحمد
14_المهنس أكرم صالحة

15_السيد أنور عليوي
16_األستاذة أحالم السعود

17_المحامي أحمد الشعباني
18_المدرس أحمد اليوسف

19_األستاذ أنس رقوقي 
20_الدكتور أنس فتيح

21_الدكتور إياد قدسي 
22_الناشط الثوري باسم الزرزور

23ـ الدبلوماسي باسل نيازي
24_الناشط الثوري بكار حميدي

25_الناشط اإلعالمي بكري النجار 
26_األستاذة تغريد مكي 
27_الدكتور تغلب الرحبي 

28_األستاذ توفيق الفارس 
29_الناشطة الثورية ثورة كردية 

30_األستاذ جبر الشوفي 
31_الناشط الثوري جالل العلي 

32_المدرسة جليلة الترك 
33_المهندس جمال ماردلي

34ـ العقيد جمال قشوع 
35_األستاذ جورج صبرا

36_الدكتور حسن شرفو 
37_الدكتور حسام الحافظ 
38_المحامي حسين السيد 

39_األستاذة حزامي عدي
40_المدرس حسن درويش 

41_السيد حسن شندي 
42_المدرس حسين أمارة 

43_الدكتور حسين الكعود 
44_الناشط الثوري حمادي فرحات 
45_الناشط الثوري حمزة العالف 

46_الدكتور حمزة اللطيف
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93_المحامي علي حمادة 
94_الدكتور علي البش 

95_العقيد عماد الدين السعيد 
96_الناشط الثوري عدنان الدخيل 

97ـ الناشط الثوري علي سينو 
98_السيد علي مشرف الجمعة 

99_الناشط الثوري عمار العساف 
100_الناشطة الثورية غزالة السعيد 

101_الدكتور غزوان عدي 
102_الدكتورة فداء الحوراني 

103_الناشطة السياسية فاتن عبارة 
104_الناشطة الثورية فاطمة األحمدي 

105_الدكتور فايز الباشا 
106_الدكتور فرهاد شيخ بكر
107_المهندس فهد السعيد
108ـالمهندس فهد الرداوي 

109_الدكتور فيصل المحمد 
110_العقيد قاسم سعد الدين 

111_الناشطة الساسية قمر عبد الصمد السكاف
112_األستاذ كمال الشوفي 
113_المهندس لؤي سكاف 
114_المهندس ماجد الخلف
115_السيد محمد العبدالله 

116_الناشط الثوري محمد النبهان 
117_السيد محمد بحري

118_السيد محمد ديب محمد
119_الحقوقي محمد شبلي 

120_محمد علي الطويل 
121_األستاذ محمد نجم الموسى

122_الدكتور محمود سليمان 
123_الدكتور محمود الغباش 

124_الناشط السياسي محمود حسين الماضي
125_الناشط الثوري مرهف الزعبي 

126_الدكتور مروان الخطيب 
127_الناشطة الثورية مريم البكري 

128_اإلعالمية مزن مرشد 
129_الدكتور مصطفى أوسو 

130_الكاتب معبد الحسون
131_المحلمي معن سالمة 

132_المحامي ملهم الحسني
133_الدكتور ممتاز حيزة 
134ـالدكتور مناف الحمد 

135_الناشطة السياسية مها عكاشة 
136_الدكتور ميشيل سطوف 

137_نالناشطة الثورية ادين عفش 
138_الدكتور نبيل حاج حسين 

 



139_الدكتورة نجوى سحلول 
140_المهندس نزار الصمادي 

141_القاضي نهاد األسعد
142_ الناشط الثوري نوري جاسم العمر 

143_الدكتور نوار عطفة 
144ـ المحامي هيثم المالح

145_اإلعالمية هناء درويش 
146_المهندس هاشم الهاشم 
147_الحقوقية هنادي عفيسي 

148_العقيد هيثم خطاب 
149_الناشط الثوري وليد المحمد 

150ـ الدكتور واصل الرفاعي 
151_األستاذ وسيم الدقاق 
152_المهندس وليد الزيات 

153_الناشط السياسي وليم قنطار 
154_الحقوقي يسار باريش 

155_اإلعالمي ياسر الحسيني 
156_الناشط الثوري ياسر الددو 

157_الناشط الثوري ياسين الحمدوني 
158_المهندس يسر حاج علي 

159_الناشط الثوري يحيى السوالمة 
160_الدبلوماسي يحيى دياب
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1ـ جمعية حقوق اإلنسان السورية في اسطنبول
2-التجمع الثوري ألهل الساحل السوري …

3- تنسيقية باريس للثورة السورية 
4-الجالية السورية الحرة في تشيكيا

5ـ الهيئة السياسية الثورية لمحافظة ديرالزور
6ـ التجمع الوطني السوري الموحد

7ـ مجلس السوريين األحرار
8ـتكتل فجر سوريا الحرة الموحدة
9ـ التجمع الوطني السوري لالنقاذ

10ـ التكتل الوطني الحر للعدالة 
11 ـ التجمع الوطني لتركمان سوريا 

12ـ الهيئة الساسية لقبيلة بني سعيد 
13ـ الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة

14ـ الهيئة السياسية لمحافظة حماة
15ـالشبكة الدولية لحقوق االنسان

16ـ تكتل فجر سوريا 
17ـ تجمع أحرار درعا والقنيطرة

18ـ الجالية السورية الحرة في رومانيا
19ـ تجمع شباب الحرية

الموقعون من التكتالت والجمعيات: 

161ـ الدكتور ريمون معلولي
162ـ السيد معاذ الطلب
163ـ محمد رشيد يحيى 

164ـ  العقيد عبدالرحمن الصطوف
165ـ العميد خالد العمر

165ـ الدكتورة مالك صهيوني
166ـ محمد كمال حاكمي 

167ـ الصحفي فراس عالوي
168ـ نضال خلوف

169ـ عبد القادر الشيشكلي


