
       

 

 

 
snc.org.sy@gmail.comEmail:  1 /2  2022أيار  01حرر بتاريخ 

 

 السورية عارضةلقوى الثورة وامل التفاوض  هيئة

 " التضامن حي مجزرة حول  بيان"

 

  النظام   قوات  ارتكبتها  مجزرة  ُيصّور   البريطانية  الغارديان صحيفة نشرته  فيديو  بمقطع  بأسره  العالم   ُصِدم

عدموا  املدنيين،  من   العشرات  ضحيتها  راح  ،2013  عام  دمشق   العاصمة  جنوب  التضامن  حي  في  السوري 
ُ
   أ

 
  جماعيا

 .بارد وبدم

  الشعب   ضد   اإلنسانية،   ضد  وجريمة  األركان،  متكاملة  حرب  جريمة  بأنها  إال  املجزرة  هذه  وصف   يمكن  ال

ه،  السوري
ّ
  األضخم،   أو  الوحيدة  وليست   نوعها   من  األولى  ليست  وهي.  املشترك  وعيشه  أحالمه  بحق  جريمة  أنها  كما  كل

ضاف  جديدة  جريمة  هي  بل
ُ
   السوري،  الشعب  بحق  النظام  ارتكبها  التي  والجرائم  املجازر   من  الكثير  إلى  ت

 
 ونساء    رجاال

 ،
 
فت  الجريمة،   كهذه   تصويره  يتم  لم  العظمى  غالبيتها  وأطفاال

ّ
  والثكالى   واملفقودين  الضحايا  من  اآلالف   مئات   وخل

 . واأليتام

رة   صورة  هي  بل  أشخاص،  أو  شخص  بها  قام  فردية  جريمة  مجرد  ليست  الجريمة  هذه
ّ
  وحقيقية   ُمصغ

لت   التي  اإلجرامية  األمنية  املنظومة  تلك  ممنهج،  بشكل   سورية  في  النظام  مارسه   الذي  لإلرهاب
ّ
  وقتلتهم   بالسوريين  مث

   املحرمة  واألسلحة  الكيماوية  باألسلحة  حتى  تمييز  دون 
 
 دموية   كعصابات  وتعاملت  السورية،  الثورة  انطالق  منذ  دوليا

 . ومستقبلهم  السوريين حاضر  دّمرت وحشية

ثني  السورية،  التفاوض  هيئة   في  إننا
ُ
 حسه  بدافع  بحياته  خاطر  الذي  السوري  املواطن   شجاعة  على  ن

ا  نقدر   كما سورية،  خارج  الى الفيديو  إيصال  على  وعمل  والوطني  اإلنساني   شحود   أنصار  السورية الباحثة جهود  عالي 

ثمن  أنجور،  أوميت  أوغور   البروفيسور   وزميلها   الوطني  بحسها
ُ
  جد    بكل  وعملهما   اإلنسانية،   باملسؤولية  شعورهما   ون

م   البشعة،   الجريمة  هذه   لكشف   وقانونية،  علمية   منهجية  وفق   سنوات  لعدة  وتفان      للعالم  ولُتقّدِ
 
   دليال

 
  على   إضافيا

  والوسائل،   اإلمكانيات   وبكل  وسعها،  في  ما   كل   تبذل   الهيئة  أن   نؤكد.  السوريين  حلم   قتل  ويحاول   الثورة  يقمع  من  همجية

   الدفع  أجل  من  األساسية   بواجباتها  لتقوم
 
  وال   منه  البد  الذي  االنتقالية،   والعدالة  واملحاسبة  املساءلة   بملف  قدما

 .عنه بديل
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  بجرائم   تتعلق  ووثائق  أدلة  من  حوزتهم   في  ما  كل  ُيقدموا  أن  السوري  الشعب  بأبناء  نهيب   الصدد،  هذا  وفي

  التي  السورية،   التفاوض  هيئة   في"  االنتقالية  العدالة  لجنة"  إلى  سورية،  في  املرتكبة  اإلنسانية  ضد  الجرائم   أو   الحرب 

 . الطبيعي مجراها  العدالة  لتأخذ املختصة، الدولية  والهيئات   املنظمات مع  بالتنسيق تقوم

  مارسه   الذي  واإلجرام  اإلرهاب  حجم  لكشف  الدولية،  املحافل  كل  إلى  السوري  الصوت  بإيصال  الهيئة  تقوم

   يزال،  وما  الشعب  ضد  السوري  النظام
ّ
  حّد   لوضع  ضّده،  وملموسة  عملية  خطوات   التخاذ  الدولي  املجتمع  وحث

  الحرب  بجرائم  خاصة  محكمة   وإقامة  واملعتقلين،  املفقودين  مصير   عن  الكشف  على  وإلرغامه   محدود،  الال  إلجرامه

 .والوطن الشعب  بحق جريمة  ارتكب  من  كل ملحاسبة  املتحدة، لألمم العامة عيةالجم   قبل من  سورية  في املرتكبة

  قابل  سياس ي حل أي تحقيق فإّن  والشامل، الكامل  السياس ي  االنتقال  هو السياسية للعملية األساس  الهدف أّن  كما

  دون   يحصل  أن  يمكن  ال  ،(٢٠١٣) ٢١١٨و( ٢٠١٥) ٢٢٥٤  القرارين  سيما  وال  الدولية،  القرارات  وفق  سورية  في  للحياة

 . اإلنسانية  ضد والجرائم الحرب  جرائم مرتكبي ومحاسبة االنتقالية العدالة  تحقيق

   نؤكد
 
  وأن   وملستقبلهم،   للسوريين   الوحيدة  الضمانة  هي  املتساوية  واملواطنة  والقانون   العدالة  دولة  أن  على  أخيرا

  هو   السوري  الشعب  بحق   أجرم  من   كل   محاسبة   وأن  للضحايا،  االعتبار   إلعادة  اإللزامي  املمر   هي  االنتقالية   العدالة

 كل  إلى  العدالة  يد  وستصل   ببعيد،  ليس  وقت  في  ستأتي  املحاسبة وهذه  واألمان،  واألمن  والتعايش لالستقرار  املدخل

 . املجرمين

 

 

 عاشت سوريا حّرة أبية وعاش شعبها العظيم                                                                                         

 السوريةواملعارضة لقوى الثورة  هيئة التفاوض                                                                                          
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