
 

 

 رسالة 

إلى سعادة السيدات والسادة ممثلي الدول والهيئات األممية في اجتماع بروكسل السادس لدعم سوريا، الذي ينظمه االتحاد األوروبي  

٢٠٢٢أيار/مايو  ١٠و ٩يومي   

 

أدناه نستجيز مخاطبتكم إسماعاً لصوت مئات اآلالف من المدنيين السوريين الذين قتلهم   ون نحن الموق ِّع 

المجرم بشار األسد بالبراميل المتفجرة والمدافع والصواريخ والسالح الكيميائي وعبر قائمة طويلة من  

اضُطروا إلى   المذابح ليست خاتمتَها مذبحةُ حي التضامن التي ُكشف عنها مؤخراً؛ صوت الماليين الذين

النزوح أو الهجرة بفعل هذا المجرم؛ صوت عشرات اآلالف الذين ُغي ِّبوا وُصف ِّي الكثيرون منهم تحت  

التعذيب في أقبية هذا القاتل؛ صوت ماليين السوريين الصامتين بسبب الترهيب الذي مارسه ولـما يزل  

المجتمع الدولي وعدالته. مفلتاً حتى اآلن من العقاب كلَّ اإلفالت ومستهزئاً ب -يمارسه   

 

ر ما قدمتموه من دعم للسوريين، نؤكد أن قضيتنا هي قضية شعٍب طالب وما يزال يطالب   إننا، إذ نقد ِّ

م على أال يتنازل عن حقه في   بحقه في الحرية وفي إقامة العدالة ضد نظام األسد المجرم، شعب مصم ِّ

لن يسهم مساهمة   - على أهميته   -في المجال اإلنساني   تطبيق العدالة بحق هذا النظام، وأن الدعم المقدَّم 

تُْذَكر في معالجة هذه المأساة الهائلة إذا لم يقترن بخطوات جدية على الصعيد السياسي وعلى صعيد  

 العمل الالزم لمحاسبة المسؤولين عن إيصال البلد إلى هذه الحال. 

 

مساعدات إلى هذا النظامِّ الفاسدِّ الموثَّقِّ الجرائمِّ ال   كما إننا على يقين من أنكم تعلمون أن ما تسل ِّمونه من  

يصل منه إلى مستحقيه إال النزر اليسير، وأن المشاريع اإلغاثية تحت عنوان ما يسمى " التعافي المبكر  

" ال يمكن أن تثمر عندما يكون المشرف عليها هو نظام اإلجرام والفساد والحلقة الضيقة المحيطة ببشار  

!!!، وأن أي تعاٍف حقيقي يتطلب حالً سياسياً في المقام األول. األسد نفسه    

 

لذا فإننا، على الرغم مما أحاط بمأساة الشعب السوري من ظلم، وما خضعت له من مساومات   

لين ضمنه الدوَل المتنفذة على   وتسويف، سنظل نضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته، محم ِّ

مسؤولية عن هذا المآل لعزوفها عن اتخاذ مواقف وخطوات جدية للحيلولة  الخصوص قسطاً كبيراً من ال

ع هذا   دون تردي األوضاع وصوالً إلى هذه المأساة، على امتداد اإلحدى عشرة سنة األخيرة، عزوفاً شجَّ



النظاَم المجرم وحليفَه الروسي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية )بما فيها  

بادة الجماعية(. اإل  

 

كان   - وإذ لم يعد من الممكن اليوم االستمرار في المسار نفسه، فال بد قبل كل شيء من خطوات جدية 

عناوينها:  - يجب اتخاذها منذ أمد بعيد   

 

طرد ممثلي نظام األسد من مجلس حقوق اإلنسان ومن كل الهيئات والمؤسسات األممية؛            •  

 

مجرم بشار األسد إلى المحكمة الجنائية الدولية وتجريد بوتين من امتياز التمتع بحق  إحالة ال           •

النقض )الفيتو( لضلوعه المثبت مع نظام األسد في كثير من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية )بما  

 فيها اإلبادة الجماعية(؛ 

 

ذه الطريقة، والبدء بإعمال ترتيبات  إيقاف مهزلة كتابة دستور للسوريين مع مجرم حرب به           •

  ٢١١٨جدية للمرحلة االنتقالية تطبيقاً للقرارات األممية ذات الصلة )ومنها قرارا مجلس األمن 

(. ٢٢٥٤و  

 مع كامل االحترام والتقدير  

 

.  الموق ِّعون   

  .أحمد فيصل خطاب. دكتور في األدب الفرنسي

  .أحمد حميدو. رئيس منتدى الحوار الوطني

  .احمد الحمود استاذ

  احمد الهواس. دكتوراة في اإلعالم

  .احمد دركانزلي. خريج اقتصاد وناشط سياسي

 أحمد العربي كاتب وناقد روائي 

  أديب عليوي. عقيد طيار ماجستير علوم عسكرية 

  .احمد حمادة. كولونيل

  .احمد جالل السيد. محامي

أستاذ أديب المهيدي.   



 أسامة البشير. كاتب روائي 

  أسامة المحاميد. طبيب أعصاب /جراح

  أسامة الرفاعي رئيس مجلس اإلفتاء

  احمد مظهر سعدو. كاتب

  .أحمد الزعبي. عميد جنرال

س لغة عربية    أسعد المحمد. مدر 

  أحالم سعود. مدرسة رياضيات

  .احمد شعباني. محامي

  .أنس الرقوقي. ناشط ثوري

كتورأنس فتيح. د . 

 إياد القدسي. دكتور 

  .باسم الزرزور. ناشط ثوري

  .باسل نيازي. ديبلوماسي

 بكار الحميدي. ناشط ثوري

  .بكري النجار مدير الوكالة السورية لألنباء

  . تغلب الرحبي. دكتور طبيب جراح

  توفيق الفارس

  .جبر الشوفي. سياسي

ناشط ثوريمهندس  جالل العلي.   .  

ةجليلة الترك. مدرسه. وناشطة سياسي   

 جمال ماردلي. مهندس 

 جورج صبرا سياسي ومعارض قديم  

شرفو أستاذ محاضرورئيس الجالية السورية الحرة في تشكيا  حسن   

  .حسام الحافظ. بروفيسور و ديبلوماسي



  . حسين السيد. محٍام وعضو في اتحاد الحقوقيين الدوليين

  . حذامي عدي. كاتبه سياسيه

 حسن درويش. موجه تربوي 

الكعود. دكتوراه شريعهحسين    

  حمادي فرحات. ناشط ثوري

  حمزة العالف ناشط ثوري

  حمزة اللطيف. دكتور

في الكيمياءإجازة حنين صبرا.  .  

إجازة في الحقوق حسن الناصر   

  .خالد الناصر. دكتور

  .خالد الحافظ

وريخالد عبدالرزاق الشمري. ناشط ث   

  خالد سليمان. كولونيل

اذ و مدربداوود سليمان.أست    

  دحام الهفل. ناشط سياسي

  رامي بدوي. أستاذ جامعي

  .رياض الترك. محامي وسياسي مخضرم

  .رياض العزو. مدرس

  رضوان عياشي محامي

الدولي والعالقات الدبلوماسية زياد المسالمة. دكتوراه في القانون  

زياد المنجد. صحفي. وأستاذ جامعي     

  .سمير السطوف. شاعر وناشط سياسي

  .سالم مصلح السالم. دكتور

 سامر سلوم. ناشط ثوري 

خليل محامي سامي    



  سامي حداد. دكتوراة بالهندسة

  سهير أتاسي. ناشط سياسيه

  سعيد طوبة

 شجاع األحمد . ناشط ثوري

. ناشط ثوري أبو المجد شالل الحسن  

  صالح فاضل صالح. مدير مدرسة وناشط سياسي 

  صالح حبلص

  .صدام عليو 

الجبر طارق   

  .طريف هنانو 

  .طالل ابو دان. رسام و نحات

ماجستير في اإلخراج المسرحي من موسكو  طالل الحجلي. .  

عميد ركن       جنرالطالل فرزات.  .  

  عماد الظواهرة. المدير العام لـ "مسار للديمقراطية والحداثة" في

  .مونتالير

  .عبد الحميد السطم. عميد جنرال

ي رئيس الطبابة الشرعية بحلبطبيب شرععبد التواب شحرور.  .  

  عبد الجواد الموسى. منسق المكتب السياسي لتحالف قوى الثورة

  عبد الرحمن العبد العليم. عميد

دكتور أكاديمي ومعاون وزير سابقعبد العزيز الخطيب.  .  

 عبد اإلله الملحم. شيخ قبيلة عنزة 

  عبد الباسط حمودة. مهندس

  عبدهللا اسماعيل. ناشط سياسي

ط ثوريناش  مهندس عبد التركي   

  عبدالقادر كوجرك



  عبد الناصر فرزات. عميد جنرال

 عثمان بديوي. اجازة في الصيدلة 

  عثمان هالل عميد جنرال

  عزت الشيخ سعيد

  .علي حمادة محامي  )اتحاد الديمقراطيين(

  علي البش  إجازة في علم النفس

  عدنان الدخيل. ناشط ثوري

الكردعلي سينو. ناشط ثوري)اتحاد عشائر    

 ( التجمع الوطني ألحرار عفرين

  .علي مشرف الجمعة

  عماد ضاهرو عميد جنرال

 . عمار العساف. ناشط ثوري

  غازي التركماني ناشط ثوري

  غزالة السعيد . ناشط ثوريه 

  غزوان عدي. دكتور

 فداء الحوراني. طبيبه ناشطه سياسية 

 فاتن عبارة ناشطة سياسية  

رية فاطمة األحمدي. ناشطة ثو   

  فايز الباشا. دكتور جراح

  فهد السعيد. مهندس

  فهد الرداوي. مهندس

بيب ط فيصل المحمد .   

  فواز الفواز اجازة في الحقوق ماجستير في التاريخ

  قمر عبد الصمد السكاف: ناشطه سياسيه

  كمال الشوفي. ناشط سياسي



اختصاص مساحة هندسة المدنية اجستير في اللؤي سكاف. م   

  ماجد خلف. مهندس 

 محمد العبد هللا

شيخ ويسي ناشط ثوري محمد بحري   

دبلوماسي ماجستير في الهندسة المالية محمد رشيد يحيى  

  .محمد النبهان. ناشط ثوري

  .محمد ديب محمد. )سوريون أحرار(

  .محمد شبلي. محامي

  .محمد نجم الموسى

  .محمود ماضي. رئيس الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة

الدستوريمحمود سليمان. دكتوراة في القانون    

في الرياضيات محمود الغباش . دكتوراه   

  معاذ الطلب. صحافي

  معاذ هويدي صحفي

  محمود حسين الماضي. ناشط سياسي

  مروان الخطيب. دكتوراة في الهندسة

 مريم البكري. ناشطة ثورية 

  مصطفى أوسو. دكتور

حسون كاتب معبد ال  

  معن سالمة . محامي

 ملهم الحسني. محامي 

  .ممتاز حيزة. دكتور

 مهند شبيب 

  مها عكاشة ناشطة سياسية.مديرة مدرسة شام في إدلب

  .ميشيل السطوف. دكتور



  نبيل الحاج حسين. طبيب أسنان

  نجوى سحلول. استاذه جامعيه

بيب وناشط سياسي طنجيب العدل    

  .نزار الصمادي. مهندس

محامينهاد األسعد .     

 نوري جاسم العمر. ناشط ثوري 

وناشط سياسي نوار عطفة. دكتور قلبية    

  هيثم المالح. محامي

 هناء درويش. مديرة مدرسة وناشطة سياسية 

  هاشم الهاشم ناشط ثوري

 هنادي العفيسي. حقوقية 

  وليد المحمد. ناشط ثوري

  واصل الرفاعي. دكتور

 وسيم الدقاق. عضو المجلس اإلسالمي السوري 

  وليد الزيات. مهندس

سياسيوليم قنطار. ناشط    

مهندس مخرج تلفزيوني اعالمي ياسر الحسيني.    

 ياسر الددو . ناشط ثوري

  ياسر العيتي طبيب وناشط سياسي 

سوريا تل فجرك مؤلف وكاتب خريج كلية االعالم رئيس تيحيى السوالمة.   

 يحيى دياب. ديبلوماسي 


