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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

 23حزيران  – 2017حثَّت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون على محاية الشــعب الســوري
يف وجــه اهلجمــات العشـوائية وغــر القانونيــة ،كمــا دعتــه للتحـّـرك مبــا يلــزم لضمــان إيصــال سـريع للمســاعدات اإلنســانية -مبــا يف

ذلــك اإلنـزال اجلــوي -وذلــك مــن أفضــل الطــرق للقضــاء علــى اإلرهــاب.

حتـ ّدث مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فضــل عبــد الغــي قائـاً“ :لــن تنعــم أورواب ابألمــان الكامــل حــى يتـ َّـم التعامــل مــع
جــذور النـزاع ،علــى رأســها عنــف األســد املــدروس ضــد املدنيــن األبـرايء” .ويـ ِ
ـردف عبــد الغــي“ :إن نظــام األســد هــو املســؤول
ُ
األول بــا أي منــازع عــن القصــف اجلــوي العنيــف ،والتعذيــب ،وحــاالت االختفــاء ،واحلصــار ،والتهجــر القســري ،وهــو مــا خلــق
أرضـاً خصبــة لإلرهــاب .ال يصــح أن يكــو َن جمــرم حـ ٍ
ـرب شـريكاً يف الســام”.
ّ

“إ ّن الشـريك األهــم لتحقيــق الســام ،وهزميــة اإلرهــاب هــم املدنيــون :لقــد كنــا حنــن مــن التزمنــا ابتفاقيــات الســام ،وحنــن مــن طــردان
داعــش يف ِح َقـ ِ
ـب توقّــف القصــف .حنتــاج إىل محايـ ٍـة دائمـ ٍـة مــن قصــف األســد ،وحينهــا نســتطيع أن نطــرد داعــش إىل األبــد”.
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تُظ ِهـ ُـر إحصائيــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن  % 92مــن جممــوع الضحــااي املدنيــن قض ـوا علــى يــد نظــام األســد،
وليــس داعــش أو غريهــا مــن اجملموعــات اإلرهابيــة.

تعهــد بــه مــن خطــوط مح ـراء يف أاير
ويُكمــل عبــد الغــي كالمــه“ :أيمــل ماليــن الســوريني مــن الرئيــس ماكــرون أن يـ ّ
ـؤدي مــا ّ
املاضــي ،وأن يفــرض عقـ ٍ
ـوابت علــى االســتخدام العشـوائي لألســلحة ضــد املدنيــن ،وأن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة ،مثــل إنـزال
متأهبـةً للتحــرك
املــؤوانت مــن اجلــو ،لضمــان وصــول املســاعدات إىل اجملتمعــات احملاصــرة يف أحنــاء ســوراي .علــى فرنســا أن تكــون ّ
بصــورٍة فرديــة إن مل يكــن هنــاك جمــال الختــاذ إجـر ٍ
اءات دوليـ ٍـة مشــركة”.
املتفجــرة ،أو
وختـ َـم الســيد فضــل عبــد الغــي حديثــه بقولــه“ :أفعــال األســد تُعـ ُّـد جرائــم حــرب ،س ـواء ابســتخدامه الرباميــل ّ

األســلحة الكيميائيــة ،أو التجويــع ،أو التعذيــب .إن كانــت فرنســا ال تتقبّــل اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،فاحلكــم ذاتــه جيــب
أن ينطبــق علــى األســد”.
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