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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تنظم فعالية
برعاية عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 

النطالق الحراك الشعبي في سوريا

أمريكا وألمانيا وقطر وهولندا أدانوا انتهاكات النظام السوري 

وأكدوا على عدم التطبيع معه

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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الحــراك  الثانيــة عشــرة النطــاق  الذكــرى  العالــم بمناســبة  دول 

الشــعبي فــي ســوريا

باريس – الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

األربعــاء 15/ آذار/ 2023: تحــت رعايــة كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ألمانيــا، قطــر، وهولنــدا، 
مــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعاليــة بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة النطــاق  نظَّ
الحــراك الشــعبي فــي ســوريا تحــت عنــوان “اثنــا عشــر عامــًا وأكثــر: اســتمرار انتهــاكات حقــوق 
ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــم بأعمــال نائ ــي، القائ ــن باركل ــة” بمشــاركة إيري ــر اآلمن اإلنســان فــي ســوريا غي
إيثــان  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  مكتــب  فــي  األمريكيــة 
جولدريتــش، نائــب وزيــر الخارجيــة األمريكيــة فــي مكتــب شــؤون الشــرق األدنــى، الواليــات المتحــدة 
ــة، قطــر،  ــة للشــؤون اإلقليمي ــر الخارجي ــز الخليفــي، مســاعد وزي ــد العزي ــن عب ــة، محمــد ب األمريكي
ســتيفان شــنيك، المبعــوث الخــاص لســوريا، ألمانيــا، جيــس جيــرالغ، المبعــوث الخــاص لســوريا، 
هولنــدا. إضافــًة إلــى لينيــا أرفيدســون عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، سوســن أبــو زيــن 
ــرة منظمــة “مدنيــة”، رائــد صالــح، الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء(، فضــل  الديــن، مدي
عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. أدارت الجلســة الســيدة ماريــا  
فروســتير، المعهــد األوروبــي للســام ، وتــمَّ بــث الفعاليــة عبــر كافــة معرفــات الشــبكة الســورية 

ــر منصــة زوم. لحقــوق اإلنســان، وعب

ــة االنتهــاكات والخروقــات المســتمرة لحقــوق اإلنســان التــي واجههــا الســوريون  تناولــت الفعالي
خــال 12 عامــًا علــى انطــاق الحــراك الشــعبي وكيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي تعزيــز جهــود العدالــة 
والمســاءلة لمحاســبة المســؤولين عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضد اإلنســانية التي ال يــزال يرتكبها 

أطــراف النــزاع وفــي مقدمتهــم النظــام الســوري.

افتتــح الســيد فضــل عبــد الغنــي الفعاليــة ُمرحبــًا بممثلــي الــدول والمشــاركين، وذكــر أنــه مــن 
النضــال  فــي  االســتمرار  أجــل   مــن  للســوريين،  األساســية  الحقــوق  دعــم  علــى  التأكيــد  المهــم 
ــة الســورية وفشــل االنتقــال  ــة، وعــدم فقــدان األمــل فــي ظــل طــول أمــد الكارث نحــو الديمقراطي
السياســي واســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع وفــي مقدمتهــم النظــام 

الســوري وروســيا.

فروســتير  الســيدة  رحبــت  وقــد  فروســتير،  ماريــا  الجلســة  مديــرة  إلــى  الكلمــة  نقــل  ثــم  ومــن 
بالمشــاركين وأشــارت إلــى اســتمرار االنتهــاكات بعــد 12 عامــًا مــن النــزاع وأهميــة إيجــاد آليــات فعالة 

للمحاســبة. 
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مكتــب  فــي  األمريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  بأعمــال  القائــم  باركلــي،  إيريــن  الســيدة  قالــت 
الذكــرى  اليــوم  “يصــادف  الواليــات المتحــدة األمريكيــة،    الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
الســنوية الثانيــة عشــرة لبــدء قمــع النظــام العنيــف لالحتجاجــات الســلمية فــي ســوريا 
وعلــى الرغــم مــن االنتهــاكات الفظيعــة علــى مــدى الســنوات التــي تلــت ذلــك، يواصــل 
المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان الســوريون المطالبــة بشــجاعة بحقوقهــم اإلنســانية، 
لتوضيــح األمــر ببســاطة لقــد وقفنــا معكــم منــذ عــام 2011 وسنســتمر في الوقــوف معكم 
ضــد االنتهــاكات التــي تطــال كل أســرة ســورية والتــي ارتكبهــا النظــام والتــي يرقــى بعضهــا 
إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.” وأضافــت “بعــد 12 عامــًا ال يــزال نظــام األســد 
الوحشــي مســتمرًا فــي االعتقــال التعســفي والقتــل تحــت التعذيــب وقتــل المعارضيــن 
القســري مســتمرًا”  اإلخفــاء  يــزال  ال  كمــا  الطبيــة،  والكــوادر  الحقوقييــن،  والنشــطاء 
وأشــارت إلــى أنَّ “الواليــات المتحــدة تدعــم إنشــاء آليــة لألمــم المتحــدة لمعالجــة قضيــة 
األشــخاص المفقوديــن علــى النحــو الــذي دعــا إليــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ونحــن 
نعمــل مــع عــدد مــن الشــركاء لتأميــن إنشــاء هــذه اآلليــة هــذا الشــخص المفقــود فــي 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.” 

الثابــت  دعمنــا  “ســنواصل  أكــدت  كمــا 
بالتنســيق مع الحلفاء والشــركاء لمحاسبة 
النظــام الســوري إلــى جانــب داعميــه روســيا 
حقــوق  تنتهــك  أخــرى  جهــة  وأي  وإيــران 
اإلنســان فــي ســوريا، اإلفــالت مــن العقــاب 
واختتمــت  مقبــول”  غيــر  ببســاطة  هــو 
المنظمــات  بجهــود  باإلشــادة  مداخلتهــا 
المدنيــة فــي التوثيــق ومشــاركة المعلومــات 

المســتمر.  والعمــل 

بــدأ الســيد إيثــان جولدريتــش، نائــب وزيــر الخارجيــة األمريكيــة فــي مكتــب شــؤون الشــرق 
األدنــى، مداخلتــه بالتأكيــد علــى التــزام الواليــات المتحــدة بتحقيــق المحاســبة والعدالــة فــي 
ســوريا فــي الذكــرى الــــ 12 النطــاق الحــراك الشــعبي كمــا قــدم التعــازي لكافــة المتضرريــن 
مــن الزلــزال الــذي ضــرب شــمال غربــي ســوريا وجنــوب تركيــا فــي 6 شــباط الماضــي. وأكــد 
الســيد غولدريتــش: “إن الواليــات المتحــدة تؤمــن بأنــه ال يمكــن تحقيــق االســتقرار فــي 
ســوريا إال مــن خــالل عمليــة سياســية تمثــل إرادة جميــع الســوريين، حيــث يجــب أن 
تتضمــن العمليــة العدالــة والمســاءلة، وهمــا أمــران ضروريــان لتأميــن ســالم مســتدام.” 

https://twitter.com/StateDRL/status/1636112316977618955
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المالحقــات  “تدعــم  المتحــدة  الواليــات  أن  وأضــاف 
ــم الفظيعــة فــي  القضائيــة للمســؤولين عــن الجرائ
ســوريا والتــي رأيناهــا فــي فرنســا وألمانيــا والســويد 
وقــد  العالميــة  القضائيــة  الواليــة  مبــدأ  بموجــب 
حققنــا تقدًمــا نحــو التمكــن مــن مقاضــاة الجرائــم 
فــي الواليــات المتحــدة مــع توقيــع الرئيــس بايــدن 
علــى قانــون العدالــة لضحايــا جرائــم الحــرب” وأشــار 
أن هــذه الجهــود هــي تذكيــر بالســبل التــي يمكــن مــن 
التحديــات  مــن  الرغــم  علــى  المســاءلة  تعزيــز  خالهــا 
المســتمرة بمــا فــي ذلــك العقبــات التــي يســتمر فــي 
مداخلتــه  واختتــم  الســوري.  النظــام  حلفــاء  وضعهــا 
تطبــع  “لــن  المتحــدة  الواليــات  أن  علــى  بالتأكيــد 
العالقــات مــع نظــام األســد أو ترفــع العقوبــات عــن 
ــم نحــو  ــم إحــراز تقــدم حقيقــي ودائ ــى أن يت ســوريا إل

حــل سياســي للصــراع.”

قــال الدكتــور محمــد بــن عبــد العزيــز الخليفــي، مســاعد وزيــر الخارجيــة القطــري للشــؤون 
اإلقليميــة، فــي مداخلتــه أنــه قبــل 12 عامــًا خــرج الشــعب الســوري بشــجاعة وســلمية إلــى 
المشــروعة  وهــي حقوقهــم  والمســاواة  والكرامــة  والحريــة،  بالعدالــة  للمطالبــة  الشــوارع 
األساســية. وأضــاف أن دولــة قطــر تؤكــد موقفهــا بــأن “الحــل الوحيــد لهــذه األزمــة هــو الحــل 
السياســي وفقــًا لبيــان جنيــف 1 وقــرار مجلــس األمــن رقم 2254، بما يحفظ وحدة وســيادة 
ســوريا ويحقــق تطلعــات الشــعب مــن أجــل األمــن واالســتقرار” وأشــار أن دولــة قطــر 

ســتواصل دعــم جميــع الجهــود لمســاعدة الســوريين 
المشــروعة  األساســية  حقوقهــم  بقــاء  وضمــان 
كأولويــة للمجتمــع الدولــي. واختتــم مداخلتــه بالقــول 
“قطــر تحــث جميــع شــركائنا الدولييــن علــى مواصلــة 
المجاليــن  فــي  جهودهــم  ومضاعفــة  دعمهــم 
تواجــه  العامــة  البيئــة  ألن  والسياســي،  اإلنســاني 
تعقيــدات ال تخــدم أولئــك األكثــر تضررًا”.وقد أصدرت 

الخارجيــة القطريــة بيانــًا عــن الفعاليــة. 

https://twitter.com/USEmbassySyria/status/1636247322882342913
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وتحــدث بعــد ذلــك الســيد ســتيفان شــنيك، مبعــوث ألمانيــا الخــاص لســوريا، وقــال 
فــي مداخلتــه أن “الحاجــة الملحــة للعمــل مــن أجــل حــل سياســي يتماشــى مــع قــرار 
ــا ندعــم المبعــوث األممــي  ــذا فإنن ــة األهميــة ول مجلــس األمــن رقــم 2254 فــي غاي
الخــاص باترســون وجهــوده لتنشــيط العمليــة السياســية المتعثــرة وندعو النظام 
بالطبــع والجانــب الروســي إلــى التوقــف عــن إعاقــة أي تقــدم فــي هــذا الصــدد، هــذا 
هــو المفتــاح”  وأضــاف أنــه فــي ظــل عــدم إحــراز أي تقــدم فــإن ألمانيــا تلتــزم بسياســتها 
بأنــه “ال تطبيــع ال إعــادة إعمــار تفيــد النظــام وال رفــع للعقوبــات المفروضــة بــدون 
المســاءلة” وأشــار أن “الحقيقــة المحزنــة هــي أنــه بعــد 12 عامــًا مــن الصــراع لــم يتــم 
تقديــم أي مــن مرتكبــي الجرائــم الفظيعــة إلــى العدالــة علــى المســتوى الدولــي علــى 
الرغــم مــن كل األدلــة الموجــودة حاليــًا بيــن أيدينــا.” وذكــر أنَّ اتخــاذ الحكــم النهائــي 
األول فــي محكمــة كوبلنــز فــي ألمانيــا أصبــح رمــز لفعاليــة الواليــة القضائيــة العالميــة 
يــن فــي ألمانيــا ودول أخــرى  عيــن العامَّ فــي دعــم تطبيــق القانــون الدولــي، وال يــزال المدَّ
يعملــون فــي إطــار الواليــة القضائيــة العالميــة ويرفعــون قضايــا جديــدة إلــى المحاكــم 

الهائــل  النطــاق  إلــى  “بالنظــر  أن  وأكــد 
أن  يجــب  اإلنســان،  حقــوق  النتهــاكات 
جميــع  أجــل  مــن  الضغــط  فــي  نســتمر 
الطرق الملموسة للوصول للمساءلة”. 
وذكــر الســيد شــنيك أيضــًا أهميــة عمليــات 
منظمــات  قبــل  مــن  المســتمرة  التوثيــق 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة 
واآلليــات الدوليــة فــي حفــظ حقــوق الضحايــا 
واختتــم  والمحاســبة.  العدالــة  وتحقيــق 
مداخلتــه باإلشــارة إلــى دعــم ألمانيــا إنشــاء 
آليــة الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًا 

فــي األمــم المتحــدة. 

ــر الســيد جيــس جيــرالغ، مبعــوث هولنــدا الخــاص لســوريا، فــي مداخلتــه أنــه مــن  ذكَّ
الصعــب تصــور مــا تحملــه ويتحملــه الشــعب الســوري لفتــرة طويلــة اآلن وأن يــدرك 
حقــًا مــدى معاناتهــم، وأضــاف أن تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة الصــادر قبــل أيــام أكــد 

https://twitter.com/GERonSyria/status/1635952805549682691
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اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات التــي ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وأشــار أن “نحــن 
نعلــم أنــه يتعيــن علينــا المثابــرة فــي جهودنــا لمحاولــة تحســين أوضــاع الضحايــا، 
وهــذا يعنــي بجانــب الدعــم اإلنســاني المســتمر أن مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب 
هــي المفتــاح وهــذا هــو الســبب فــي أننــا عملنــا مــع كنــدا لتحميــل النظــام الســوري 
علــى وجــه التحديــد مســؤولية التعذيــب بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة 
للتعذيــب وكل جهودنــا لتحقيــق العدالــة لســوريا تحتــاج إلــى شــيء واحــد مشــترك 
ــه  ــر أن ــه بالتذكي ــم مداخلت ــا والناجيــن” واختت وهــو أن نعكــس إرادة وأصــوات الضحاي
“بالنســبة لجميــع الســوريين المتضرريــن مــن فظائــع الـــ 12 عامــًا الماضيــة، فقــد 
طــال انتظــار المســاءلة، نشــجع الجميــع علــى البقــاء ملتزميــن والســعي لتحقيــق 

العدالــة ألولئــك الذيــن عانــوا ومــا زالــوا يعانــون”.

ــت الفعاليــة مشــاركة للســيدة لينيــا أرفيدســون، مــن لجنــة التحقيــق الدوليــة  كمــا تضمنَّ
فــي ســوريا، تحدثــت فيهــا عــن أبــرز مخرجــات تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة األخيــر الصــادر 
فــي 13/ آذار/ 2023، وقالــت الســيدة أرفيدســون إن “هــذا التقريــر تمــت صياغتــه قبــل 
2023، لكــن الشــيء المدهــش تمامــًا والشــيء  6/ شــباط/  الواقــع فــي  الــزالزل 
الوحيــد الــذي ال ينبغــي نســيانه حقــًا هــو أن المناطــق التــي تأثــرت بالزلــزال بعــد 
أســابيع قليلــة كانــت بالضبــط هــي المناطــق التــي رأينــا فيهــا عشــرات الهجمــات 
التــي أدت إلــى قتــل وإصابــة المئــات مــن المدنييــن وألحقــت أضــرار بالبنيــة التحتيــة 
المدنيــة فــي األشــهر التــي ســبقت الزلــزال، ووفقــًا لتحقيقاتنــا، فــإن هــذه الهجمــات 
تنطــوي علــى انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني وربمــا جرائــم حــرب مــن قبــل 
جهــات فاعلــة مختلفــة”. وأشــارت فــي مداخلتهــا إلــى المعانــاة والظــروف القاســية 
مــن  العديــد  إلــى  أشــارت  كمــا  المخيمــات،  فــي  قســريًا  المهجــرون  يعيشــها  التــي 
ــى مناطقهــم،  ــد محاولتهــم العــودة إل ــن عن ــن قســريًا والجئي االنتهــاكات بحــق مهجري
وذكــرت اســتمرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى الرغــم مــن انخفــاض وتيرتهــا مقارنــة 
باألعــوام الســابقة واختتمــت مداخلتهــا بالتأكيــد علــى “أهميــة إنشــاء آليــة بتفويــض 
األشــخاص  وإدراج  بالمفقوديــن  يتعلــق  فيمــا  التغييــر  وتوطيــد  لتنســيق  دولــي 
للعائــالت  شــيء  لفعــل  مهمــة  فرصــة  وهــي  القســري،  لالختفــاء  المعرضيــن 

ــاًل التخــاذ إجــراء فــي هــذه القضيــة”.   ــًا طوي الســورية التــي انتظــرت وقت

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/69
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فــي مداخلتهــا  الديــن، مديــرة منظمــة مدنيــة،  زيــن  أبــو  الســيدة سوســن  وتحدثــت 
عــن قضيــة نهــب الممتلــكات حيــث أشــارت إلــى “أن النظــام الســوري يتجاهــل عنــد 
التعامــل مــع هــذا الملــف إلــى حــد كبيــر حقيقــة أن نصــف الســكان نازحــون وأن 
المالييــن يعيشــون فــي مناطــق ال تخضــع لســيطرة النظــام وأن مئــات اآلالف 
محتجــزون وأن جميــع هــؤالء الســكان ال يملكــون أي وســيلة للمطالبــة بحقــوق 
القوانيــن  مــن  بعضــًا  وذكــرت  الملــف.”  لهــذا  األمنيــة  الطبيعــة  بســبب  الملكيــة 
الجائــرة التــي فرضهــا النظــام الســوري المؤثــرة علــى هــذه القضيــة. واختتمــت الســيدة 
أبــو زيــن الديــن مداخلتهــا بالتأكيــد علــى تقديرهــا االلتــزام بدعــم العمليــة السياســية 
فــي ســبيل تحقيــق العدالــة والمحاســبة فــي جميــع القضايــا، وأنهــا تأمــل أنــه “يمكــن 
االعتمــاد علــى التعــاون لتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات ملموســة مــن شــأنها 

تنفيــذ انتقــال سياســي فــي ســوريا يتجــاوز العمليــة السياســية المتوقفــة”.

ــر منظمــة الدفــاع المدنــي، وأكــد فيهــا  كانــت بعــد ذلــك كلمــة الســيد رائــد صالــح، مدي
أن الشــعب الســوري مســتمر بالصمــود لــــ 12 عامــًا ومــن حقــه الحصــول علــى حقوقــه، 
ومــن حــق الضحايــا الحصــول علــى حقوقهــم والوصــول للعدالــة وتحقيــق المحاســبة. 
وتركــزت مداخلــة الســيد صالــح حــول الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه الدفــاع المدنــي 
فــي ظــل الظــروف القاســية التــي ضاعفهــا الزلــزال الــذي وقــع فــي شــمال غــرب ســوريا 

فــي 6/ شــباط/ 2023، والجهــود المبذولــة لحفــظ حقــوق الضحايــا. 

واختتــم األســتاذ فضــل عبــد الغنــي الفعاليــة، حيــث أكــد أن التطبيــع هــو ضــد المســاءلة، 
وأن التطبيــع يعنــي نجــاح النظــام الســوري باإلفــات مــن العقــاب، ألن النظــام الســوري 
مــا زال يرتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري، كمــا أكــد علــى ذلــك 
تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة األخيــر. وأشــار إلــى أن “قطــع العالقــات السياســية 
االنتهــاكات  بســبب  هــو  الســوري  النظــام  علــى  عقوبــات  وفــرض  واالقتصاديــة 
واحــد  المــادة  الدولــي،  القانــون  ينــص عليــه  مــا  التــي مارســها، وهــذا  الفظيعــة 
مشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف، تنــص بأنــه يجــب علــى الــدول أن تحتــرم االتفاقيــات، 
وأن تضمــن احترامهــا، وضمــان االحتــرام يكــون بفــرض عقوبــات وإدانــة االنتهاكات، 
وحمايــة المدنييــن.” وأضــاف أن عــدم فــرض األمــم المتحــدة أي شــكل مــن أشــكال 
العقوبــات االقتصاديــة أو العســكرية علــى النظــام الســوري علــى مــدى ســنوات أوصــل 
رســالة خاطئــة للشــعب الســوري وبســبب عــدم ردع النظــام الســوري مــن قبــل األمــم 
المتحــدة أو مــن قبــل بقيــة دول العالــم، فــإن ذلــك شــجع النظام الســوري على التوســع 



الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تنظــم فعاليــة برعايــة عــدد مــن 8
الحــراك  الثانيــة عشــرة النطــاق  الذكــرى  العالــم بمناســبة  دول 

الشــعبي فــي ســوريا

فــي ارتــكاب االنتهــاكات. وأكــد عبــد الغنــي “يجــب علينــا أن نحــذر الــدول والشــركات 
واألفــراد التــي تقــوم بتطبيــع العالقــات مــع النظــام الســوري، يجــب تحذيرهــا من أن 
هــذا الفعــل يشــكل دعــم للنظــام الســوري، دعمــًا سياســيًا أو إعالميــًا أو عســكريًا، 
وبالتالــي فــإن هــذا يجعلهــا وفــق القانــون الدولــي مســاهمًة فــي االنتهــاكات التــي 
يمارســها النظــام الســوري بحــق شــعبه”. وشــدد أن المحاســبة يجــب أن تطــال 
داعمــي النظــام الســوري، روســيا وإيــران، حيــث كان دعمهــم الســبب الرئيــس فــي تمكــن 
النظــام الســوري مــن رفــض االنتقــال السياســي واإلفــات مــن العقــاب. وأشــار أنــه 
“لــم تفــرض أيــة عقوبــات دوليــة علــى روســيا إثــر ممارســاتها فــي ســوريا، علــى غــرار 
العقوبــات التــي فرضــت عليهــا بســبب تدخلهــا الغيــر قانونــي فــي أوكرانيــا، هــذا 
شــجع روســيا علــى ارتــكاب المئــات مــن جرائــم الحــرب فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك 
مســاعدة النظــام الســوري فــي اســتخدام ســالح الدمــار الشــامل الكيميائــي، كمــا 
أثبــت تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة األخيــر تــورط روســيا فــي هجــوم 
دومــا الكيميائــي، نأمــل أن تفــرض عقوبــات علــى روســيا وإيــران بســبب دعمهــم 
لنظــام متــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية.” واختتــم عبــد الغنــي مداخلتــه بالقــول إن 
ــزاع وفــي مقدمتهــا النظــام الســوري المرتكــب األعظــم لالنتهــاكات،  “أطــراف الن
أي  لدينــا  يوجــد  وال  المحاســبة،  ينتظــر  وجميعهــم  الضحايــا،  بمالييــن  تســببت 
ــزاع،  ــة أطــرف الن ــار ســوى االســتمرار بتوثيــق انتهــاكات النظــام الســوري وبقي خي
وإدانتهــا، والضغــط علــى حلفائــه للتخلــي عنــه، والتأكيــد علــى أنــه طالما بقــي النظام 

الســوري الحالــي فــي الحكــم لــن يكــون هنــاك أي اســتقرار أو محاســبة”.

حظــي الحــدث باهتمــام وتغطيــة العديــد مــن وســائل اإلعــام والمواقــع الصحفيــة، 
ــر  ــي، أو عب ــا علــى اليوتيــوب علــى الرابــط التال ــر قناتن وباإلمــكان حضــور الحــدث كامــًا عب

صفحتنــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك عبــر الرابــط التالــي.

https://youtu.be/2WIerHS2oAU
https://fb.watch/jhIRzbSlJG/
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