بيـ ــان مشرتك

ال يزال الطريق طويالً* … ما بعد الثورة
وما بعد احلرب… حلم يربطنا مجيعاً..

األحد  10كانون األول 2017
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

األول  2017علــى االختفــاء القسـ ّـري لــرزان زيتونــة ،وائــل محــادة ،مســرة اخلليــل وانظــم
أربــع ســنوات متـ ّـر اليــوم  9كانــون ّ

احلمــادي .أربــع ســنوات ومل يــزل حضورهــم دائم ـاً .وســيبقى ،مــا دام قــد مجعنــا إمياننــا ابحلريـّـة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

خترجهــا مــن جامعــة دمشــق عــام  ،1999إذ كانــت عض ـواً يف “فريــق الدفــاع عــن
رزان حماميّــة ســورية وانشــطة حقوقيّــة منــذ ّ

املعتقلــن السياســيني ومعتقلــي الـرأي” منــذ ذلــك الوقــت .وعضـواً مؤسسـاً يف مجعيــة “حقــوق اإلنســان يف ســوراي” واســتمرت
يف عملهــا مــع اجلمعيــة حــى عــام .2004

ألول املبــادرات احلقوقيّــة التوثيقيّــة املهنيّــة يف ســوراي ،وهــو “رابــط معلومــات حقــوق اإلنســان يف
عــام ّ 2005
أسســت رزان ّ

ســوراي” ليكون مبثابة قاعدة بياانت النتهاكات النظام حلقوق اإلنســان يف البالد ،ابإلضافة إىل نشــاطها يف جلنة دعم عائالت
املعتقلــن السياســيني يف ســوراي.
رزان املدافعــة عــن حقــوق اإلنســان ،الكاتبــة ،الصديقــة ،والش ـريكة يف نســج حلــم التغـ ّـر الدميقراطــي يف ســوراي اختطفــت مــع

ـعي النظــام الســوري للضغــط علــى رزان
زوجهــا الناشــط السياســي “وائــل محــادة” الــذي اعتقــل مرتــن عــام  2011يف أثنــاء سـ ّ

ـدين “مســرة اخلليــل” ،املعتقلــة السياســية الســابقة لســنوات (.)1987-1991
أل ّن تس ـلّم نفســها ،ومعهــم صديقهمــا األبـ ّ

والشــاعر واحملامــي “انظــم احلمــادي” الــذي شــارك رزان وحقوقيــن ســوريني آخريــن االلتـزام ابلدفــاع عــن “معتقلــي ربيــع دمشــق”
عــام  2000و”إعــان دمشــق” عــام .2005

قبــل أربــع ســنوات ،يف مثــل هــذا اليــوم ،هاجــم ملثمــون مكتــب “دعــم التنميّــة واملشــاريع الصغــرة” وكذلــك مقـ ّـر “مركــز توثيــق

االنتهــاكات” املنظمــة احلقوقيّــة التوثيقيّــة الــي أسســتها رزان وحقوقيــن آخريــن يف ســوراي عــام  2012لتوثيــق انتهــاكات حقــوق

اإلنسان عقب ربيع سوراي املنطلق يف آذار  .2011أربع سنوات مضت منذ اختطفت رزان زيتونة ومسرية اخلليل وانظم احلمادي

ـلحة تُسـ ّـمى “جيــش اإلســام”.
ووائــل محــادة مــن دومــا يف ريــف دمشــق /الغوطــة الشـرقية الــي تســيطر عليهــا فصائــل عســكرية ُمسـ ّ
* -آخر مقال كتبته رزان زيتونة ونُ ِشَر قبل ساعات من اختطافهم“ .ثالثة أايم من األمل على طريق اخلروج من احلصار”
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منــذ أربــع ســنوات وإىل اليــوم مل تــزل املطالبــات إىل اجملتمــع الــدويل ابلضغــط علــى أطـراف الصـراع الســوري للكشــف عــن مصــر
املختطفــن األربــع الذيــن شـ ّكلوا عنصـراً هامـاً بنشــاطهم الســلمي ،احلقوقــي ،املــدين والــذي ختشــاه أطـراف الصـراع علــى الســلطة

يف ســوراي أكثــر مــا ختشــى .والــذي كان يف تغييبهــم والســكوت عــن هــذه اجلرميــة رســالة واضحــة إىل مطالــي التغيــر يف ســوراي أبنـّـه
لــن يُســمح هلــم ســوى ابملــوت أو القبــول ابلواقــعّ ،أيً كان شــكل انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ترتكــب يف ظلّــه.
للعــام الرابــع علــى الت ـوايل تطالــب ابلكشــف الفــوري وغــر املشــروط عــن مصــر وائــل محــادة ،مســرة اخلليــل ،رزان زيتونــة وانظــم
محــادة ،وإطــاق س ـراحهم ،وتقــدمي املســؤولني عــن اجلرميــة ومــن تواطــئ ابلســكوت عنهــا وإعاقــة التحقيــق هبــا إىل العدالــة.
إ ّن جرميــة اختطافهــم لــن تتقــادم ولــن يطويهــا النســيان ،ليــس فقــط ال ّن جرميــة “االختفــاء القســري” ال تســقط ابلتقــادم .ولكــن

أيضـاً ألنّنــا حنــن زمــاء وشــركاء انظــم ومســرة ووائــل ورزان يف احللــم لــن ننســى ولــن نســامح .وســنظل نعمــل بــكل الســبل ويف كل

احملافــل للكشــف عــن مصريهــم وحماســبة املســؤولني هــذه اجلرميــة .ملتزمــن يف احللــم مــع انظــم ومســرة ووائــل ورزان الــي قالــت:
(حقــوق النــاس ومعاملتهــم بعدالــة أمــر غــر قابــل للتأويــل ،وليــس وجهــة نظــر .يســتوي يف ذلــك املظلــوم واملذنــب .كالمهــا جيــب
أن يشــعر ابلفــرق اهلائــل مــا بــن نظــام يشــرعن كل حمــرم وابطــل وبــن أهــل ثــورة لــن ترتضــي الظلــم وإهــدار الكرامــة بعــد اليــوم**).
املوقعون:
.1الربانمج السوري للتطوير القانوين
.2احلراك السلمي السوري
.3الرابطة السورية للمواطنة
.4الشبكة السورية حلقوق االنسان
.5العدالة من أجل احلرية
.6العدالة من أجل احلياة
.7اللجنة الكردية حلقوق االنسان – راصد
.8اللويب النسوي السوري
.9االورومتوسطية للحقوق
 .10اجملموعة الوطنية للعدالة االنتقالية
** من مقال لرزان “سوراي الثورة :العدالة ليست وجهة نظر”
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.11املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
.12املركز السوري للعدالة و املساءلة
.13املركز الصحفي السوري
.14املركز اللبناين حلقوق االنسان
.15املنتدى السوري
.16املنظمة العربية حلقوق االنسان
.17النساء اآلن
.18النساء األن من اجل التنمية
.19اليوم التايل
.20بسمة و زيتونة
.21بيتنا سوراي
.22حتالف مشل ملنظمات اجملتمع املدين
.23تيار مواطنة
.24حركة عائالت احلرية
.25داران
.26رابطة الصحفيني السوريني
.27سند لذوي االحتياجات اخلاصة
.28سورية عصرية دميقراطية علمانية
.29شبكة املرأة السورية
.30شبكة سوراي القانونية يف هولندا
.31شبكة عدالة لنساء سورية
.32كش ملك
.33مبادرة من أجل سوراي جديدة
.34جمموعة اجلمهورية
.35جمموعة العمل ألجل املعتقلني
.36جمموعة العمل من أجل سوراي

3

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

.37حمامو حلب االحرار لبناء دولة القانون
.38مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان
.39مركز الكواكيب حلقوق االنسان و العدالة االنتقالية
.40مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي
.41مركز عمران للدراسات
.42مساواة مركز دراسات املرأة
.43مكتب التنمية احمللية و دعم املشاريع
.44منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
.45منظمة بيل – األمواج املدنية
.46منظمة سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
.47منظمة مساحة سالم
.48منظمة انشطون سوريون للرصد
.49مؤسسة التأخي حلقوق االنسان
.50مؤسسة الكرامة
.51مؤسسة بدائل
.52مؤسسة رقيب للرصد والتوثيق
.53وحدة اجملالس احمللية
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