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  والدولية في   القوى اإلقليمية  بعض  ه منوستمر النظام وداعميالشعب السوري أن تدخل عامها الثاني عشر  ثورة    بينما أوشكت

وقد شهد العالم    من ربقة االستبداد والدكتاتورية،  رادتهم وتوقهم للحرية واالنعتاقإكسر  لدنيين السوريين بشكل مباشر  استهداف الم

مواجهة هذا القتل المستمر لم تزد ردود فعل  بو عزل. المدنيين العديد من الراح ضحيته مخيم مرام في إدلب لمؤخراً قصفاً همجياً 

البيان األخير   كانبل   ؛من آليات المالحقة الدوليةأي    دون تفعيلعامة  استنكار  صدار بيانات  إالمجتمع الدولي على  واألمم المتحدة  

تحميلهم    دونحول مجزرة إدلب األخيرة مؤسفاً في تجاهله هوية القتلة، و  دمشقالصادر عن المكتب الخاص لألمم المتحدة في  

للعديد من التقارير    وفقاً مسؤولية ثابتة  للمدنيين  إن مسؤولية النظام األسدي عن أعمال القصف والقتل  مسؤولية جريمتهم المرّوعة.  

قامت أجهزته األمنية والعسكرية  حيث  .الخاصة بالقضية السوريةاألممية  تائج التحقيقات الصادرة عن اللجان واآللياتونالدولية 

بحق المواطنين العزل  باستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي منذ سقوط أوائل الشهداء. وارتكبت المجازر الجماعية المتوحشة 

، كما استخدمت البراميل المتفجرة كسالح  ( مرة32أكثر من )في ذلك  اوية  حة الكيمألسلا  واستخدمت  في العشرات من المدن.

جرائم االعتقال واإلخفاء القسري   معان النظام في ارتكابإتلك التقارير    رصدت  وقد.  أعمى للتدمير والقتل الجماعي العشوائي

سن ومرضى.  بينهم نساء وأطفال وكبار  ن ألفاً من السوريين األبرياء  يمئة وثالث، طال أكثر من  بشكل واسع  والتعذيب حتى الموت

هذه القضية   أنتعذيب حتى الموت. ورغم  ال  جرائم  المعتقلين منالمعتقالت وكشف ملف قيصر للعالم ما تعرض له آالف    حين

وألن  ولي صّماء عن سماع أنينها.  ال تزال آذان أصحاب القرار الدوفريدة في وحشيتها، فإنسانية بامتياز  أذهلت العالم لكونها  

من يد المليشيات اإلرهابية التي شكلها وتلك التي أدخلها    أطلق بل    ،يكتف النظام بذلك  ملالمدنيين في دائرة االستهداف المستمر،  

ممتلكاتهم ورحلتهم  إيران ولبنان والعراق لتعمل بالسوريين في العديد من المناطق قتالً وتهجيراً، حيث عفشت بيوتهم وصادرت 

بلغ عدد ضحايا   فعلت قوى االحتالل الروسي واإليراني، حتى كوخارجها. كذلبالماليين كالجئين إلى مناطق أخرى داخل البالد 

  350000  أكثر من  لمفوضية السامية لحقوق اإلنسانوفقاً لمقتلة السورية  لنظام وداعميه من إيران وروسيا في اللآلة القتل الجهنمية  

 النزوح، ومخيمات    في بيوتهم اآلمنة  هماستهدافجراء    قضى جلهم  .عددضعف هذا الاألعداد الفعلية غير الموثقة تناهز  . فيما  ا  مدني

 عدممعاناة شعبنا السوري كنتيجٍة حتميٍة ل  رالمتفجرة. تستماألسواق والمستشفيات والمدارس، بصواريخ الطائرات والبراميل  في  و

  2013لعام    2118  والقرارين  2012حزيران    30وفي مقدمتها بيان جنيف  رات الدولية الخاصة بالقضية السورية،  تنفيذ القرا

نصف الشعب    ىعليربوما    وأجبر  ،ي تدمير وطننا وقتل وتهجير أهلناف  أيادي النظام طليقةً   ركتحيث ت  ،  2015لعام    2254و

قوى االحتالل والهيمنة   أمام سوريةالنظام أبواب  فتح، بعد أن طلباً لألمان البعيدةجوء إلى دول الجوار والمنافي على الللسوري ا

  ،الشعب السوري في الحرية والكرمة والديمقراطية وحقوق االنسانوحقوق  إنكار حاجات وطموحات  االستمرار ب  نالخارجية. إ

يعني مزيداً من القتل والتشريد ونسف اآلمال   األممية،القرارات  تحقيقها بما في ذلك االمتناع عن تنفيذ  المشروعة لليات  اآل  جاهلوت

إلى شوارع  بالماليين  تخرج جماهير شعبنا البطل    مبأسرها. لحسب بل في المنطقة  وفي وضع ركائز االستقرار، ليس في سورية  

وال يمكن لعقارب الساعة العودة   .البررة إال ثمناً الستعادة حريتها وكرامتها  هائ ولم تقدم أرواح أبنا  ،2011سورية منذ بداية عام 

كما   . . .    وصياغة بالمناصفة مع ممثلي النظام المجرم  تحاوربلجان    تهم المصيريةقضي  زالاخت  اليومالسوريون    قبليفلن    ،للوراء

يمكن النظر عن محاوالت    همال  هامشي في أروقة    ،التي يروج لها البعض  تجميد القضية السوريةغض  أو تحويلها إلى ملف 

 .وتشريده الشعبالنظام لتعينه على قتل  ااستجالبهبقاء القوات األجنبية التي  ولن يقبلواالسياسة اإلقليمية والدولية، 

ده؛ في المخيمات داخل وخارج  تضحيات شعبنا السوري في كل أماكن تواجننحني أمام آالم وفي المبادرة الوطنية السورية إذ    اإنن 

السياسية    أنفسنا والنخبندعوه وندعو  فإننا  وفي دول اللجوء والمهجر،    ،في المناطق المحررة  ،تحت حكم النظام الجائر  ،سورية

لإلمساك المستقل    والوطني  يالقرار الثور ستعادة روح الثورة األولى سبيالً الستعادة  ال  الصفوف  رص لم الشمل وإلى  والثقافية  

كما نتوجه إلى   وطموحاته.وتحقيق أهدافه  المسلوبة  حقوقه  ببكل ما يتعلق بقضية شعبنا ووطننا بحرص ومسؤولية وأمانة، تليق  

  محنة سؤولياتها في مساعدة أهلنا المظلومين، وإنقاذهم من  لتحمل مومؤسساتها المختصة  المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة  

تفعيل آليات حماية المدنيين التي تضمنها القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي    إلى  دعو الجميع، ونالمستمرة  الموت والدمار

وتفعيل آليات محاسبة    ،ذات الصلة  مميةألمؤكدين على أن السبيل إلنهاء المعاناة المستمرة هي تطبيق القرارات ا  ،لحقوق اإلنسان

 المجرمين والقتلة.
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