اسم البرنامج :ما وراء الخبر.
عنوان الحلقة :خالفات مجلس األمن والتسويات السورية المحتملة.
مقدمة الحلقة :خديجة بن قنة.
ضيوف الحلقة:
 هيثم المالح/رئيس اللجنة القانونية في االئتالف السوري. ديفد بولوك/كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى. داريل غريسغربير/كبيرة الباحثين في منظمة " الالجئون الدولية".تاريخ الحلقة.3172/9/71 :
المحاور:
 واشنطن والمقترح الفرنسي حول كيماوي سوريا محاسبة المسؤولين عن مجزرة الغوطة فرص التسوية السياسيةخديجة بن قنة :مشاهدينا أهالً وسهالً بكم ،كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس عن وجود خالفات في مجلس األمن الدولي حول إدراج مشروع قرار األمم
المتحدة المرتقب لنزع األسلحة الكيميائية السورية تحت الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة وهو ما يجيز اللجوء إلى القوة وفيما رفضت موسكو هذه الخطوة لم تدعم
واشنطن مقترحا ً فرنسيا ً يدعو إلى إحالة ملف الهجوم الكيميائي الذي استهدف سكان
غوطة دمشق على محكمة الجنايات الدولية.
وقد فرضت إذن هذه التطورات استفهاميين اثنين :أوالً هل ضاع حق نحو 7011
ضحية في هجوم غوطة دمشق بين ثنايا المفاوضات السياسية؟ وما هي تداعيات مثل هذا
الموقف الدولي الرافض لمحاسبة والعقاب على أي تسوية سياسية لألزمة السورية؟
فشل إذن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فشل في إقناع نظيره الروسي سيرغي
الفروف بتضمين قرار مجلس األمن المرتقب إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة ،يأتي ذلك في إطار استمرار جهود دبلوماسية من قبل بعض الدول الغربية بشأن

إجراءات تخلي نظام األسد عن سالحه الكيميائي في ظل غياب أي مبادرة تُطالب بتحديد
مرتكب مجزرة الغوطة ومعاقبته.
[تقرير مسجل]
مريم أوبابيش :ضحايا السالح الكيميائي في الغوطة بسوريا يوم الحادي والعشرين من
أغسطس الماضي هزت الصور العالم إلى حد التلويح بضربة عسكرية سريعة وفعالة
لمعاقبة نظام األسد المتهم األول لدى بعض الدول الغربية ،ثم خرجت روسيا بمبادرة لم
تكن تخطر على البال أو باألحرى لم تكن أولية فبات الحديث عن إجراءات ومقاربات
تخلص نظام األسد من سالحه الكيميائي ،لم يكن مفاجئا ً أن يقر تقرير آكي سيلستروم
رئيس فريق المفتشين استخدام غاز السارين ضد مدنيين ُعزل في الغوطتين الشرقية
والغربية بريف دمشق ،ولم يكن سراً أن مهمة اللجنة هي التحقيق في استخدام السالح أم
ال وليس تحديد من الفاعل ،ما حدث كان جريمة حرب والتفاصيل في التقرير تقشعر لها
األبدان هذا ما قاله األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عقب تسلمه التقرير .تقري ٌر لن
يقدم ولن يؤخر في مسار دبلوماسي أميركي فرنسي بريطاني روسي إلنهاء الصراع
عبر مفاوضات في المؤتمر الموعود والمسمى جنيف ،3ليس تحديد ومحاسبة مرتكب
مجزرة الغوطة التي أودت بحياة ما ال يقل عن  7011شخص بينهم مئات األطفال هي
القضية األساسية المطروحة اآلن على طاولة النقاش ،حقيقةٌ تُثير مخاوف منظمة هيومن
رايتس ووتش التي دعت إلى تضمين قرار مجلس األمن المرتقب إحالة الملف إلى
المحكمة الجنائية الدولية وقال البيان أن وضع السالح الكيميائي تحت المراقبة دون
مالحقة الذين استخدموه إهانة للمدنيين الذين ماتوا ،لكل حديث متهم مسؤول عما حدث
ويحدث ،نقطة خالف أخرى ليست جديدة بين موسكو وباريس حتى وهو في ضيافة
سيرغي الفروف سمع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ما ال يُرضيه.
[شريط مسجل]
سيرغي الفروف/وزير الخارجية الروسي :لن يتضمن قرار األمم المتحدة إشارة إلى
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة وإجراءات غير
عسكرية ،قلنا ذلك بوضوح في جنيف.
مريم أوباييش :المطلب الفرنسي مرفوضا ً والفيتو الروسي جاهز لتأكيد ذلك وقت
اللزوم ،بغض النظر عن محتوى القرار ال ُمنتظر ال يوجد أدنى شك أنه لن يكون بداية
محاسبة قتلة ضحايا الغوطة ،فالعدالة الدولية ومنذ زمن رهن لعبة سياسية تُطيل زمن

حرب سقطت فيها كل المحرمات وكل األقنعة.
[نهاية التقرير]
خديجة بن قنة :ونناقش إذن موضوع حلقتنا هذا اليوم مع ضيوفنا من واشنطن ديفد
بولوك المسؤول السابق في الخارجية األميركية وكبير الباحثين في معهد واشنطن
لدراسات الشرق األدنى ،ومن واشنطن أيضا ً تنضم إلينا داريل غريسغريبر كبيرة
الباحثين في منظمة الالجئون الدولية ،وفي األستوديو هنا ينضم إلينا األستاذ هيثم المالح
رئيس اللجنة القانونية في ائتالف قوى المعارضة والثورة السورية ،أهالً بكم جميعا ً إلى
هذه الحلقة أبدأ معك أستاذ هيثم المالح ،إذن  7011ضحية في هجوم غوطة دمشق صور
هزت العالم ومشاعر الناس في كل مكان تنتهي اليوم إلى ال عقاب وسط هذا الضجيج
السياسي أمر طبيعي؟
هيثم المالح :بسم هللا الرحمن الرحيم ،تحية للمشاهدين والرحمة لشهدائنا في سوريا
والشفاء لجرحانا ،ما يجري في سوريا هو عبارة عن مؤامرة دولية كبيرة فاآلن بدأت
بعض الخيوط تظهر للعالم عقب مؤتمر العشرين في سان بطرسبرغ والذي تبنى وال
زال يتبنى فيه الفروف وبوتين الدفاع عن نظام مجرم وقاتل ليس له حدود ،وال يرتدع
ك وعلى األخوة
بقانون وال بقيم دينية وال بقيم ُخلقية ،دعيني أوالً أسرد بعض األرقام علي ِ
المشاهدين والمستمعين ،اآلن بدأ عدد المجازر  7009مجزرة غير القتل العادي ،عندنا
أكثر من  730ألف شهيد مدني ،عندنا  1121امرأة 1227 ،طفل ،تم تدمير ألف
وأربعمائة وواحد وخمسين مسجد ،نصف المستشفيات في سوريا ُدمرت ،ألف وتسعمائة
مركز طبي ُدمر 2911 ،مدرسة ُدمرت كلياً 9111 ،مبنى حكومي ُدمر..
خديجة بن قنة :والمصدر؟
هيثم المالح :مليونا بيت ُدمر ،وثمانية ماليين ُمهجر..
خديجة بن قنة :مصدر هذه المعلومات؟
هيثم المالح :هذه معلومات االئتالف ،معلومات اللجنة القانونية ،نحن نتابع الوضع عن
كثب..
خديجة بن قنة :يعني عملية إحصاء ميداني.
هيثم المالح :عملية إحصاء ميداني بشكل متتابع تماما ً ومع منظمات دولية نعمل بكل

إطا ر ،واآلن كما هو معروف مليوني الجئ سوري خارج سوريا في حين أكثر من 7
ماليين داخل سوريا يبحثون عن مأوى 301 ،ألف معاق اللي راحت رجله أو يده أو
عينه خالل معارك هذه ،عندنا أكثر من  2111حالة اغتصاب لفتيات بين عمري
 72-71سنة ،هؤالء الذين يتكلمون لهم قلوب؟ هل يستحون من أنفسهم أن يدافعوا عن
نظام كهذا النظام المجرم ،دعينا من الكيمياوي ،دعينا من الكيمياوي ،الكيمياوي اآلن
قتل نحو  7011شخص في الغوطتين الشرقية والغربية وعشرة آالف مصاب لكن األمر
اآلخر والكارثي بكل معنى الكلمة اآلن ،األطفال المشردين أطفال بال آباء بال أمهات أين
هو هذا المجتمع الدولي؟ ال يوجد مجتمع دولي ،ثم اآلن يريد الفروف وبوتين أن
يخلصوا هذا المجرم من العقاب عن طريق لعبة األسلحة الكيماوية وتسليم األسلحة
الكيماوية وما إلى ذلك ،اآلن هو يهرب األسلحة الكيماوية تُهرب اآلن إلى البواخر
الروسية ،إلى العراق وإلى حزب هللا..
واشنطن والمقترح الفرنسي حول كيماوي سوريا
خديجة بن قنة :هذه نقطة مهمة ،ديفد بولوك بوتين يحاول أن يحمي حليفه من العقاب،
ماذا فعلت واشنطن لتدعم المقترح الفرنسي ،هل فعلت شيئاً؟
ديفد بولوك :أنا أتفق مع الزميل الضيف اآلخر أي نعم الضيف المحترم ،أنه موقف
روسيا وبوتين بشكل خاص هو للدفاع عن النظام الدموي في دمشق ،ولكن حسب
الموقف األميركي وحسب االتفاق بينهما بين أميركا وروسيا أنا أعتقد إن هذا االتفاق هو
الخطوة األولى في سبيل التخلي أوالً عن األسلحة الكيماوية من قبل النظام في دمشق
وبعد ذلك أنا أتوقع أنه سيكون هناك محاوالت لزيادة المساعدة األميركية والغربية
والعربية للمعارضة السورية الشعبية وفي النهاية..
خديجة بن قنة :هذا كالم قديم نسمعه من سنوات من ثالث سنوات اآلن ،أستاذ هيثم..
ديفد بولوك :صحيح صحيح ،ليس من سنوات.
خديجة بن قنة :بوتين يدعم حليفه ،اآلن هناك مقترح فرنسي يستحق الدعم كما يرى،
لماذا ال تدعم واشنطن المقترح الفرنسي بإحالة ملف الهجوم الكيميائي إلى محكمة
الجنايات الدولية؟
ديفد بولوك :أنا أعتقد أوالً أن السبب الرئيسي إنه هذا ليس فعال ،ألن االحتياج لهذه
المحكمة هو السجن للمجرمين والحقيقة لألسف الشديد إن المجرمين حرين في عاصمة

سوريا في دمشق في المباني الحكومية وفي قصر الرئيس وكذا وكذا ،ولذلك ليس
لاللتزام إلى هذه المحكمة أي نتائج فعالية في الميدان ،ولذلك أنا أعتقد إنه أميركا ترفض
أو تعارض هذا االقتراح الفرنساوي ،وعلى الرغم من ذلك الحقيقة إنه أميركا قد التزمت
أوالً بهذا االتفاق وثانيا ً عندما قلت بازدياد المساعدة والمعاونة العسكرية واالقتصادية
والمعنوية والدبلوماسية للمعارضة السورية وهذا أهم من االتفاق على األسلحة الكيماوية
ألنه كما قال الضيف السابق بأن الحقيقة إنه لقد قتلوا أكثر من  711آالف شخص في
سوريا مدنيين أبرياء بدون استخدام باألسلحة الكيماوية ،ولذلك أهم من هذا االتفاق وأهم
من األمم المتحدة وأهم من كل المناقشات في مجلس األمن هناك المساعدة السرية
المستمرة وازدياد هذه المساعدة للمعارضة في الميدان.
محاسبة المسؤولين عن مجزرة الغوطة
خديجة بن قنة :طيب ،سيدة داريل غريسغريبر يعني اإلحصائيات التي قدمها األستاذ
هيثم المالح يعني إحصائيات مخيفة  7090مجزرة 730 ،ألف شهيد من المدنيين
و 21111امرأة وأعداد األطفال وما إلى ذلك ،لكن نتحدث اليوم عن الكيميائي بان كي
مون قال ما حدث في غوطة دمشق جريمة حرب تقشعر لها األبدان ،هل المشكلة اليوم
هي في األداة التي ارتكبت بها هذه الجريمة أم في الجريمة ومن ارتكب هذه الجريمة
برأيك؟
داريل غريسغريبر :نعم ،إنها جريمة حرب بالفعل وقضية المرتكبين أو الجناة ربما هذا
أم ٌر ممكن لمحكمة الجنايات الدولية أو السياسيين أن يركزوا عليها ،نحن نركز على
اآلثار اإلنسانية لما يحدث هناك ،كل حدث وكل شيء يجري في سوريا يخلق المزيد من
الحاجات اإلنسانية سواء من خالل قتل الناس أو تشريدهم أو إجبار الناس على الفرار
من البلد كالجئين وكلما استمرت هذه األهداف كلما زاد عدد الالجئين والمشردين داخل
سوريا وإنهم يواجهون وضعا ً إنسانيا مأساويا العالم نفسه ال يتابعه وال يواكبه ال حتى من
خالل العمل السياسي أو من خالل تقديم الخدمات.
خديجة بن قنة :طيب أستاذ هيثم المالح اآلن هؤالء الذين ،يعني كل هذه اإلحصائيات
مهمة واأللف وخمسمائة قتيل الذين قُتلوا في غوطة دمشق ،هل يمكن أن نقول أنه خلص
ضاع حقهم اآلن وسط ثنايا هذه المفاوضات السياسية؟
هيثم المالح :أوالً دعيني أُبشرك نحن لدينا كل المستمسكات إلدانة النظام وسوف لن
يفلت من العقاب ،أي شخص ارتكب جرائم اآلن النظام السوري منذ اندلعت المظاهرات

وليست الثورة منذ منتصف شهر آذار  3177بدأ بجرائم قتل خمسة آالف شهيد سقطوا
بالستة أشهر األولى في حين لم يكن أحد من المتظاهرين يحمل سكينا ً أو سالحا أبيضا
وأقر بذلك بشار األسد ومع ذلك سقط خمسة آالف شهيد ،نحن اآلن لدينا كل الجرائم التي
ترتكب في سوريا تندرج تحت إطار جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة
جماع ية وبالتالي هذا النظام من رأسه حتى قدمه مسؤول عن كل ما ارتكبه في سوريا
وسوف ال يفلت من العقاب مهما حاول هؤالء سواء روسيا بقيادة بوتين والفروف أو
إيران ،اآلن إيران تقود معركة إقليمية في سوريا بنكهة طائفية بتعداد ما يقارب  71ألف
مقاتل من الحرس الثوري اإليران ي ومن حزب هللا ومن الشيعة اإليرانيين والعراقيين
موالين إليران والحوثيين في اليمن ،اآلن تغيرت المعادلة في سوريا نهائيا ً على العالم
المتحضر على المجتمع الدولي أن ينظر إلى هذه المسألة بأنه سوف ال يكون هناك جنيف
 3وال جنيف  2في ظل هذه األوضاع ،نحن اآلن سوريا دولة محتلة بكل معنى الكلمة
وال يمكن أن نجري أي مفاوضات مع جهة محتلة على المجتمع الدولي أن يطرد هؤالء
من سوريا أن يقتلعهم ثم بعد ذلك نتحدث ،المعركة في األساس هي كانت معركة بين
شعب يطالب بحقوقه وبين النظام يقتل هذا الشعب ،نحن ليس لدينا حرب أهلية كما
يحاول الب عض أن يصفها ،هي عبارة عن حرب النظام يشنها على شعبه بطائرات حربية
وبطائرات هيلوكبتر وبصواريخ وبالمدفعية الثقيلة وبالبوارج الحربية وبكل أصناف
األسلحة وأخيراً بالكيميائي ،فهي عبارة عن شعب ،هي محاولة إبادة وتهجير شعب
بالكامل ،اآلن لدينا  8ماليين إنسان خارج بيوتهم ليست عملية صغيرة ،هذه أكبر كارثة
بالتاريخ المعاصر.
خديجة بن قنة :إذن أنت تقول أنه لن يكون هناك جنيف  3في ظل هذه التطورات
سنتحدث عن فرص التسوية السياسية ومدى تأثير هذه التطورات عليها بعد فاصل قصير
طبعا ً نناقش كما ذكرنا تداعيات مثل هذه المواقف الدولية الرافضة لمعاقبة منفذي ما
وصفه بان كي مون بالجريمة أو جريمة حرب كيف ستؤثر على أي تسوية سياسية
مستقبلية ،مشاهدينا ال تذهبوا بعيداً سوف نعود بعد قليل.
[فاصل إعالني]
فرص التسوية السياسية
خديجة بن قنة :مشاهدينا أهالً وسهالً بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج ما وراء
الخبر ،وأنتقل مرة أخرى إلى ديفد بولوك ،أستاذ ديفد اآلن تداعيات مثل هذا الموقف

الدولي الرافض للحساب وللعقاب ،كيف سيؤثر على فرص التسوية السياسية التي
يجري الحديث عنها من خالل جنيف 3؟
ت
ديفد بولوك :أنا أعتقد شخصيا ً إنه هناك مسؤولية المجتمع الدولي للمحاسبة كما قل ِ
وللعقوبات على المجرمين وخاصة المجرمين بالقتل وبجرائم الحربية وبجرائم كما قال
الضيف اآلخر ضد اإلنسانية ،ولكن الحقيقة إنه هذه مسألة واحدة ومسألة ثانية وأنا اعتقد
بشكل منفرد يعني بشكل آخر احتمال التسوية السلمية أو الدبلوماسية أو الحربية األمنية
الع سكرية لألزمة السورية ،والسبب الرئيسي لذلك كما أنا ما قلت انه المحاكم الدولية
ليست لها القوة الفاعلة ،قدرة السجن أو قدرة تطبيق القرارات القانونية لها وفي الميدان
بالعكس أنا أعتقد إنه النتائج الدبلوماسية أو النتائج العسكرية في الميدان هي سوف تؤثر
على الوضع في سوريا في النهاية ،وأنا أتمنى في المستقبل القريب ،ولذلك يجب أن نقيم
بالتوازن أحسن وأكبر على حسب المقارنة بين النظام من ناحية والمعارضة من ناحية
أخرى ،ولو كان هذا التوازن أحسن لصالح المعارضة أنا أتوقع أنه سيكون نتائج أحسن
في الميدان وفي الملف الدبلوماسي والعسكري والسياسي.
خديجة بن قنة :شكراً إذن أنت تركز على موضوع التوازن بين النظام والمعارضة
ديفد بولوك :بالضبط.
خديجة بن قنة :سيدة غريسغريبر هل يمكن أخالقيا للحديث عن تسوية شاملة ألزمة مثل
األزمة السورية دون إماطة اللثام عن كل ما أحاط بجرائم الحرب في فترة النزاع الممتدة
اآلن تقريبا ً على مدى ثالث سنوات وبمحاسبة مرتكبيها.
داريل غريسغريبر :في الحقيقة بعيداً عن هذا عندما يحين الوقت إلعادة البناء في سوريا
فإن حاجات الناس ستكون هائلة ،المشردون عليهم يعودوا إلى بيوتهم من سوريا ومن
البالد المجاورة معظمهم ليس لديهم بيوت وليس لديهم وظائف وليس لديهم طعام ،إذن
جزء من الحل سيتمثل في حل هذه المجموعة من الناس وضمان أن السوريين يُعلمون
كيف يمولوا أنفسهم بأنفسهم ،هذه هي الطرق المعيارية التي يقوم بها لبناء السالم وبناء
المجتمع بشكل عام من خاللها.
خديجة بن قنة :أستاذ هيثم ،التوازن الذي كان يتحدث عنه ديفد بولوك بين المعارضة
والنظام ال يبدو موجوداً اليوم عندما يذهب الجميع إلى جنيف  3واضح أن النظام يملك
اليوم أوراق تفاوضية أكثر ،أليس كذلك؟

هيثم المالح :يعني أعود ألقول ال يمكن أن تذهب المعارضة في الوقت الحاضر وفي
الصيغة الحالية إلى جنيف  3إطالقاً.
خديجة بن قنة :لماذا؟
هيثم المالح :ألنه هناك خلل أساسي كما قلت اآلن في سوريا حرب إقليمية تقودها إيران،
وبشار األسد والعصابة الحاكمة عبارة عن بيدق على رقعة الشطرنج ،ال يستطيعون أن
يخرجوا عن أوامر وتعليمات إيران ،إيران هي التي تدير المعركة ،يعني أنا أريد أقول
لك أكثر من هيك ،يعني أنا كنت في السجن كما تعلمين في  3171فجلس إلى جانبي
أحد مسؤولي الدولة كان معتقل بسبب فساد يعني ،وقال لي بالحرف الواحد يا أستاذ هيثم
الشخصية الفاعلة الرئيسية في البلد هي السفير اإليراني  3171وأنا أعلم من ذلك
التاريخ أن هناك مراكز تدريب للحرس الثوري اإليراني في سوريا تدريب عناصر
النظام وما إلى آخره ،إيران تتدخل في سوريا من زمن بعيد أنت تعلمين أن إيران ضخت
إلى النظام  73مليار دوالر ،واآلن في كل شهر تضخ  011مليون فضالً ،فضال عن أن
هوشيار زيباري تحدث وزير خارجية العراق منذ أمد ليس بعيدا أنهم ال يستطيعون وقف
تدفق األسلحة من إيران إلى سوريا وكذلك تدفق اإليرانيين الشيعة الموالين إليران إلى
سوريا ،هذه اللعبة أخرجت الصراع عن حالته الطبيعة ،عن صراع من أجل حقوق
المواطنين إلى صراع مناطقي يعني ،إيران هي التي تقود اآلن من نخاطب نحن؟ نحن
نخاطب إيران في جنيف ،إيران هي طرف في النزاع بل هي المحرض األساسي لبشار
ت مثالً تصريحات علي خامنئي مرشد
األسد على قتل المواطنين السوريين ،لو تتبع ِ
الثورة اإليرانية منذ بدء الثورة حتى اآلن لوجدتِها أن هي عبارة عن تحريض كامل
لبشار األسد على قتل المواطنين ا لسوريين ،لو تعلمين يعني أنا إذا بدي أشرح بدي شرح
كبير ومفصل يعني ليس من اآلن ،منذ أيام حافظ األسد بدأت إيران بالتغلغل في سوريا
وبسط نفوذها في مناطق محددة وإنشاء مستوطنات تدين بالوالء إليران ولوالية الفقيه،
المسألة معقدة أكثر مما نتصور نحن ،يعني أنا عايش في سوريا وأنا كتبت بهذا
الموضوع في الداخل ،الواقع..
خديجة بن قنة :يعني يطول الشرح اآلن في موضوع التدخل اإليراني في األزمة
السورية ولكن لنبق في حدود نقاشنا في هذه الحلقة عن موضوع الملف ،ملف األسلحة
الكيميائية واآلن تأثيره على المفاوضات المرتقب في جنيف 3؟
هيثم المالح :نحن بالنسبة لنا سوف ال ندع بشار األسد والعصابة الحاكمة لإلفالت من

العقاب ،أنا لدي كامل الملفات اآلن في مكتبي في القاهرة وخالل أيام سأنتقل إلى جنيف
ألتحدث مع مجلس حقوق اإلنسان ،لدي ملف كامل حول األسلحة الكيماوية قمنا بتحضير
ملف كامل نحن في اللجنة القانونية في االئتالف وكذلك لدي كل وثائق اإلدانة التي تُدين
النظام بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية ،سنذهب بعدها إلى
محكمة الهاي إلى محكمة الجنايات الدولية في الهاي ،وأنا أعتقد أن النائب العام السيدة
التي حلت مكان النائب العام السابق تملك صالحيات لمباشرة التحقيق في حاالت معينة،
في حاالت لها فعل محدد وجسيم ،سنطلب من النائب العام مباشرة التحقيق وإصدار
مذكرات توقيف لهؤالء المجرمين القتلى الذين يحكمون سوريا اآلن ،وإن شاء هللا
موفقين فيها.
خديجة بن قنة :السيدة كارال دي بونتي التي كانت قد اتهمت المعارضة السورية
باستخدام غاز السارين.
هيثم المالح :نعم ،نعم ونحن سنلجأ إليها ومعنا ملفات كاملة لها.
خديجة بن قنة :طيب ،شكراً جزيالً لك ،نشكر ضيوفنا جميعا ً أستاذ هيثم المالح رئيس
اللجنة القانونية في ائتالف قوى المعارضة والثورة السورية شكراً جزيالً لك ،ونشكر
أيضا ً من واشنطن داريل غريسغريبر كبيرة الباحثين في منظمة "الالجئون الدولية"
ومن واشنطن أيضا ً ديفد بولوك المسؤول السابق في الخارجية األميركية وكبير الباحثين
في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى ،شكراً لكم جميعا ً وبهذا تنتهي حلقتنا هذه من
برنامج ما وراء الخبر ،نلتقي غداً إن شاء هللا لكم منا أطيب ال ُمنى وإلى اللقاء.

