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الثالاثء 26 آذار 2019

برلني: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
تشارك يف فعالية حوارية عن انتهاكات 
قوات التحالف الدويل بقيادة الوالايت 

املتحدة األمريكية يف سوراي

بيــــان صحفي
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برلــن 20/ آذار/ 2019: شــاركت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف جلســة حواريــة حتــت عنــوان “دور أملانيــا يف هجمــات 
قــوات التحالــف ضــد داعــش: اهلجــوم اجلــوي علــى مــأوى “الباديــة” للنازحــن يف ســوراي” ُعقــَدت الفعاليــة يف مقــرِّ املركــز 
األورويب للدســتور وحقــوق اإلنســان يف برلــن – أملانيــا، بتنظيــم كل مــن منظمــة “Airwars”، و”املركــز األورويب للدســتور 
وحقــوق اإلنســان - ECCHR” ومبشــاركة “جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن ســوراي”، ومنظمــة “هيومــان رايتــس 
ووتــش – HRW”. وحتــدَّث كل: “جيمــس رودهافــر” جلنــة التحقيــق الدوليــة، “مايــك آوتــر” مســؤول مناصــرة وابحــث 
يف الصراعــات - Airwars، “فضــل عبــد الغــي” رئيــس الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، “نــدمي حــوري” مديــر برانمــج 
اإلرهــاب ومكافحــة اإلرهــاب - هيومــان رايتــس ووتــش، “روبــرت فــرو” مــن جامعــة بوتســدام وجامعــة فيدرينــا األوروبيــة، 
“اندريــس شــولر” مديــر برانمــج اجلرائــم الدوليــة واحملاســبة - املركــز األورويب للدســتور وحقــوق اإلنســان، وأدارت اجللســة الســيدة 
“ديلينــا جوكســو” مستشــار مــع اإلطــار املشــرك للطائــرات الفتاكــة يف مؤسســات اجملتمــع املفتــوح و PAX هولنــدا. حضــر 

اجللســة عــدد مــن الباحثــن واإلعالميــن واملهتمــن. 

وحتــدَّث الســيد فضــل عبــد الغــي عــن الــدور الــذي لعبتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ليــس يف توثيــق احلــوادث الــي ُتلــف 
عــدداً كبــراً مــن الضحــااي فحســب بــل يف حماولــة تســجيل ومالحقــة كافــة احلــوادث الــي حصــَل فيهــا انتهــاك لقواعــد القانــون 
الــدويل، وهــذا مــا مكنَّهــا مــن بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة؛ األمــر الــذي ســاعد الحقــاً يف إعطــاء تصــوُّر عــن كيفيــة تطــور 

ديناميكيــات اهلجمــات مــع الوقــت وعــر الســنوات.
وأشــار إىل أنــه حبســب قاعــدة البيــاانت فقــد قتلــت قــوات التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 3035 مدنيــاً، 
وأكَّــد تصاعــد االنتهــاكات مــع مــرور الســنوات بــداًل مــن االســتفادة مــن األخطــاء وتفيــف األضــرار، واســتعرض حتليــاًل حلــوادث 
هجمــات قــوات التحالــف الــدويل الــي مت توثيقهــا، بنــاًء علــى ُمتغريــن: حصيلــة الضحــااي، واســتهداف املراكــز احليويــة، وأوضــَح أنَّ 
قــوات التحالــف الــدويل قــد ارتكبــت منــذ تدخلهــا مــا ال يقــل عــن 172 جمــزرة، ونفَّــذت قرابــة 181 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة، وهــذا مؤشــر علــى أن االنتهــاكات قــد أصبحــت ُتشــكل منطــاً واســعاً ومتكــرراً ُيشــر إىل اســتهتار حبيــاة املدنيــن إىل حــٍد 
بعيد، وعقَد “عبد الغي” مقارنة بن أبرز انتهاكات قوات التَّحالف الدويل يف ســوراي يف عهدي الرئيســن األمريكَين “ابراك 
أوابمــا” و “دوانلــد ترامــب”، وأشــاَر إىل أنَّ هجمــات قــوات التحالــف الــدويل بــدأت تتَّخــذ منحــى أكثــر فوضويــة وعشــوائية 

منــذ العــام الثــاين للتدخــل موضحــاً أنَّ العــام الثالــث )أيلــول/ 2016 حــى أيلــول/ 2017( كان األســوأ علــى اإلطــالق.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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أوصــى عبــد الغــي القيــادة املشــركة للتحالــف الــدويل بفتــح مزيــد مــن التحقيقــات وتعويــض ضحــااي اهلجمــات مــادايً ومعنــوايً، 
والبــدء بعمليــة إعــادة بنــاء املنشــآت الــي مت اســتهدافها، ويف مقدمتهــا املراكــز احليويــة، وأخــراً شــدَّد علــى أمهيــة املســامهة يف نقــل 

املنطقــة حنــو االســتقرار السياســي عــر إجــراء انتخــاابت حمليــة دميقراطيــة، ووضــع القــوات العســكرية حتــت تصرفهــا.

وأييت هــذا احلــدث تزامنــاً مــع الذكــرى الســنوية الثانيــة هلجــوم قــوات التحالــف الــدويل علــى مــأوى للنازحــن يف بلــدة املنصــورة 
بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب 20/ آذار/ 2017، الــذي قتــل علــى إثــره عشــرات الضحــااي، وأصيــب عشــرات آخــرون أغلبهــم 
نســاء وأطفــال، وترســل هــذه اجللســة رســالة مفادهــا أنَّ عمليــة احملاســبة ســوف حتــاول مالحقــة مجيــع مرتكــي انتهــاكات القانــون 

الــدويل اإلنســاين.

لالستماع إىل اجللسة كاملة ميكنكم زايرة الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=r9rZy0nGfUY&feature=youtu.be
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