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السبت 5 آب 2017

منظمتان حقوقيتان توجهان رسالة 
لرئيس السلطة الفلسطينية لفتح 

تحقيق بإعدام “الصفدي”

بيــــان مشترك

المرصد األورومتوسطي
لحقوق اإلنسان
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وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم الســبت، رســالة لرئيس الســلطة الفلســطينية حممود عباس تطالبانه فيها بإجراء حتقيق عاجل 
حــول مقتــل املهنــدس الفلســطيين “باســل خرطبيــل الصفــدي” ومئــات الفلســطينيني اآلخريــن يف ســوريا حبكــم واليــة الســلطة 

علــى فلســطيين ســوريا.

وطالب كل من املرصد األورومتوســطي حلقوق اإلنســان )جنيف(، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان )لندن(، بفتح التحقيق 
مبوجــب عضويــة فلســطني يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، للتحقيــق مبــا قامــت بــه الســلطات الســورية حبــق فلســطينيي ســوريا علــى 

مــدار الســنوات اخلمــس املاضيــة.

وبينتــا أنــه منــذ بــدء األزمــة يف ســوريا عــام 2011، تعــّرض الالجئــون الفلســطينيون الذيــن يعيشــون يف ســوريا للعديــد مــن 
االنتهــاكات الــي تصاعــدت مــع مــرور الزمــن حــى أصبــح اســتهدافهم “كمجموعــة مســتقلة بذاهتــا هدفًــا”.

وذكــرت املنظمتــان أن العديــد مــن اجلرائــم ارتكبــت يف هــذا الســياق و الــي ترتقــي ألن تصنــف كـــ “جرائــم ضــد اإلنســانية” أو 
“جرائــم حــرب”، كالقتــل املتعمــد علــى نطــاق واســع واســتهداف األحيــاء واملخيمــات الفلســطينية املدنيــة بالرباميــل املتفجــرة 

واالعتقــاالت التعســفية والتعذيــب.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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وطالبــت املنظمتــان بتقــدمي نتائــج التحقيقــات أمــام احملاكــم احملليــة الفلســطينية ملالحقــة املســؤولني عــن ارتــكاب هــذه اجلرائــم، مــن 
أجــل العدالــة ومنــع سياســة اســتمرار اإلفــالت مــن العقــاب.

وأوضحــت أنــه يف حــال عجــزت احملاكــم الفلســطينية عــن القيــام هبــذا الدور-وهــو أمــر متفهــم يف ظــل مــا تعانيــه هــذه احملاكــم مــن 
صعوبــات يف العمــل يف ظــل االحتــالل اإلســرائيلي-، ميكــن التقــدم بطلــب للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لفتــح حتقيــق يف اجلرميــة 

املرتكبــة وغريهــا مــن اجلرائــم املشــاهبة.

واعتقــل الصفــدي تعســًفا عــام 2012، وتعــّرض لشــى أنــواع التعذيــب واملعاملــة املهينــة والالإنســانية، وعزلــه عــن العــامل اخلارجــي، 
إىل أن مت إعدامــه يف أكتوبــر عــام 2015، والــذي مت التأكــد منــه مؤخــرًا، يف وقــت امتنــع فيــه النظــام عــن اإلدالء بأيــة معلومــات 

عنــه بعــد إعدامــه، وفــق املنظمتــان.

وقالت املنظمتان إن ِحراًكا كهذا –مرتبط برئيس الســلطة الفلســطينية- يكون له دور أساســي يف إنصاف الضحايا والتخفيف 
مــن حــدة االنتهــاكات الــي يتعــرض هلــا فلســطينيو ســوريا والســوريون علــى حــد ســواء، عــرب تقييــد سياســة اإلفــالت مــن العقــاب.
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