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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

حىت اآلن مل تُقم أي حمكمة، دولية أو حىت حملية، ومل حياسب أي عنصر أمن مهما اخنفضت رتبته، مل يتم 
تعويض أي من الضحااي، أما املختفني قسراًي ويقدر عددهم بـ ١٧ ألف شخص تقريبًا، فقد تسبب غياهبم 
بتفكك البنية االجتماعية يف املدينة بشكل رهيب، كل ذلك أدى إىل حزن صارخ لدى ذوي الضحااي مل 

تـَُزل آاثره بعد حىت اآلن.

األوربية  البلدان  بني  متنقاًل  يعيش  األسد  رفعت  محاة  مذحبة  يف  الرئيس  املتهم  مازال  الشديد  لآلسف 
يستثمر فيها ماليني الدوالرات اليت هنبها من أموال الشعب السوري.

العقاب،  من  اإلفالت  سياسة  وتتكرر  احلديث  العصر  يف   ١98٢ محاة/  جمزرة  سيناريو  يتكرر  أن  خنشى 
وسط حصانة قانونية اتمة يضمنها الدستور السوري احلايل لكافة عناصر األمن واجليش، وغياب اتم حىت 

اآلن ألي توجه يدعم قيام حمكمة خاصة وسط الدعم الروسي الصيين لتكريس اإلفالت من العقاب.

وإعادة أتهيلهم وعلى  املتورطني يف جمزرة محاة/ ١98٢،  اجملرمني  السافر على  الدويل  اجملتمع  إن صمت 
رأسهم حافظ األسد ورفعت األسد، قد شجع االبن بشار األسد على ارتكاب مئات اجملازر حبق السوريني 
بعد بدء االحتجاجات السلمية يف آذار/ ٢٠١١، ومازال لألسف الشديد هذا الصمت مستمرًا دون أي 
فعل رادع حقيقي، وهذا هو السبب الرئيس وراء انتشار الفكر املتطرف، ليس هذا فقط بل دفع الشعب 

السورية. الدولة  وتفكك  املتشددة  التنظيمات  إىل  لالنضمام  املقهور 

بضرورة  مطالبتنا  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  يف  جندد  املروعة،  اجملزرة  الرتكاب   ٣٣ الـ  الذكرى  يف 
حماسبة القتلة، وضرورة تعويض وإنصاف ذوي الضحااي. وملا عاش السوريون يف ظل دولة دكتاتورية مشولية 
تقتل وتعذب كل من يتحرك ضدها حىت لو كان صديقًا أو قريبًا من الدرجة السابعة، كنا أنمل أن أتخذ 

ينتظرون. أبناء محاة  املبادرة، ومازال  الدولية واألمم املتحدة  املنظمات 

يف الذكرى الـ ٣٣ أين العدالة لضحااي جمزرة محاة ١98٢؟ بــــــيــــــــــــــان
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