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للنشر الفوري

المركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية يرحب بنيّة الواليات المتحدة األمريكية توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري
ويدعم المركز قرار الرئيس أوباما بتحميل األسد مسؤولية جرائمه

يعلن املركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية دعمو الكامل إلعالن الرئيس األمريكي باراك أوباما نيتو توجيو ضربة عسكرية ضد املواقع
والقدرات العسكرية لنظام األسد .لقد أعلن الرئيس أوباما يوم السبت املاضي أنو سيطلب موافقة الكونغرس األمريكي على استخدام القوة
العسكرية يف سوريا استجابةً للهجوم باألسلحة الكيميائية الذي شنتو قوات األسد على مناطق يف غوطة دمشق يوم  21آب/أغسطس.
ف حسب تقارير من مشايف حملية ومنظمات حقوق إنسان ،لقي أكثر من  1000مدين سوري حتفهم بسبب ىذه اهلجمات .كما خلّفت
خاصةً بني األطفال والنساء .إن ىذا اهلجوم بالصواريخ الكيميائية ،الذي يعترب ثاين أكرب ىجوم كيماوي يف التاريخ،
اهلجمات آالف اإلصابات ّ
ميثل تصعيداً متوقعاً آخر يف االستخدام املمنهج لألسلحة احملرمة دولياً من قبل نظام األسد ضد املدنيني .إن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية
اليت ارتكبها نظام األسد خالل السنتني ونصف املاضية ،وىجمات كيميائية مشاهبة لتلك اهلجمات اليت شنها خالل يوم األربعاء األسود،
ستستمر ما مل يكن ىنالك رد حاسم من اجملتمع الدويل.
لقد أشار الدكتور رضوان زيادة املدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية و االسرتاتيجية أنو "من املهم لقادة العامل ،وخاصة الرئيس
أوباما ،أن حيملوا كل دكتاتور مثل األسد املسؤولية عن اهلجمات بالسالح الكيميائي ".وتابع د .زيادة قائالً "حنث أعضاء الكونغرس على مترير
قرار السماح باستخدام القوة ضد نظام األسد مباشرًة وذلك ملنع فقدان املزيد من األرواح الربيئة يف سوريا".
منذ بداية الثورة السورية يف  ،2011لقي أكثر  100,000مدين سوري حتفهم يف أحداث العنف .إضافة إىل ذلك وخالل األسبوع املاضي،
وصل عدد الالجئني السوريني إىل مليوين الجئ و أكثر من  0.24مليون نازح داخل سوريا.
لذا ،فإن املركز السوري  ،بالتوافق مع التحالف الدويل ،حيث على إجياد هناية سريعة للنزاع يف سوريا ومنع حدوث مثل ىذه اهلجمات الكيميائية
الفظيعة اليت حصدت أرواح األبرياء يف غوطة دمشق خالل األسبوع املاضي .إن اهلجمات العسكرية املركزة على قوات األسد جيب أن تتم على
وجو السرعة وجيب أن يتم فرض منطقة حظر جوي حلماية املدنيني من ىجمات متوقعة لنظام األسد.
###
ا ملركز السوري للدراسات االسرتاتيجيو والسياسية مركز مستقل غري حكومي ،غري حزيب ،تأسس عام  ،2002ويهدف بشكل رئيسي إىل تشجيع وتعميق الدراسات والبحوث السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واالسرتات يجية املتعلقة بسورية بشكل خاص ومنطة الشرق األوسط بشكل عام ،وذلك من خالل برامج ،أحباث ،دراسات ،إصدارات ،حماضرات ،وورش عمل يف العلوم
االجتماعية والسياسية التطبيقية منها والنظرية .كما يهدف املركز إىل ترمجة أىم الكتب واألحباث اليت حتلل احلالة السورية يف خمتلف اجملاالت االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية ،والثقافية.
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