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انطــاق احلــراك الثــوري الســلمي يف موجتــه الثانيــة جنــويب ســورية، ومتــدده إىل العديــد مــن املناطــق واملــدن الســورية، مــن جــراء عجــز 
نظــام األســد عــن القيــام أبي إجنــاز سياســي أو اقتصــادي أو اجتماعــي، يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته، وعــدم إطــاق ســراح أكثــر 
مــن 130 ألــف معتقــل ال يزالــون حــى اللحظــة قابعــن يف ســجونه، يف ظــل تفشــي وابء كــوروان املســتجد )كوفيــد – 19( يف 
الباد، انهيك عن تقاعســه يف ملّ مشل األســر اليت شــردهتا آلته العســكرية، ابلتعاون مع روســيا وإيران وميليشــياهتا الشــيعية الطائفية 
اإلرهابيــة، إضافــة إىل تفاصيــل وتداعيــات “قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن الســورين 2019”، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 17 
مــن الشــهر احلــايل، وغريهــا مــن القضــااي السياســية واحلقوقيــة الشــائكة، كانــت حمــاور حــواران مــع األســتاذ فضــل عبــد الغــي، مؤســس 
ورئيــس “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان”، الــيت أتسســت يف حزيــران/ يونيــو 2011، بعــد ازدايد االنتهــاكات الــيت يتعــرض هلــا 
الناشطون املناهضون لنظام األسد االبن، على خلفية االحتجاجات الشعبية السلمية الواسعة اليت اندلعت منتصف آذار/ مارس 

2011 ضــد نظامــه االســتبدادي الفاســد.

عمــل ضيُفنــا، علــى مــدار أكثــر مــن تســع ســنوات، يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف ســورية، منــذ احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة، 
وهو حاصل على درجة املاجستري يف القانون الدويل من جامعة “دي مونت فورت” يف اململكة املتحدة، وعلى البكالوريوس يف 
اهلندســة املدنيــة مــن جامعــة دمشــق. وهــو مؤلــف/ مشــارك يف أتليــف العديــد مــن التقاريــر والتحقيقــات والعــروض الكتابيــة والشــفهية 
عــن الشــأن الســوري، يف مــا يتعلــق حبالــة حقــوق اإلنســان يف ســورية، غطــت تلــك التحقيقــات جمــاالت عريضــة مــن القضــااي، منهــا 
االختفــاء القســري، والتعذيــب والعنــف اجلنســي، والقتــل خــارج نطــاق القانــون، واســتهداف املراكــز الطبيــة، واســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة والذخائــر العنقوديــة، وحقــوق الاجئــن، وغريهــا. وكان أن حتــدث “عبــد الغــي” مــرات عديــدة يف مقــر األمــم املتحــدة، 
وعــرب املنصــة الرئيســية يف جملــس حقــوق اإلنســان، ويف الربملــان األورويب، عــن أمنــاط االنتهــاكات واجلرائــم الــيت تعــرض هلــا الشــعب 
الســوري، كمــا كان حماضــرًا أيًضــا يف العديــد مــن مراكــز األحبــاث، وهــو ُمــدّرب يف ميــدان العمــل احلقوقــي والقانــون الــدويل اإلنســاين 
جملموعــة مــن الناشــطن اإلعاميــن واحلقوقيــن الســورين، كذلــك ســاهم يف تدريــب كثــري مــن كــوادر فصائــل املعارضــة الســورية، علــى 
قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين، وشــارك -كاستشــاري مســتقل عــن ملــف حالــة حقــوق اإلنســان يف ســورية- يف جــوالت عــدة مــن 

حمــاداثت الســام الســورية يف جنيــف.
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هنا نص الحوار معه:
بدايــة أســألك: هــل بــدأْت مــع حــراك الســويداء انتفاضــة الســوريني الثانيــة يف مناطــق ســيطرة النظــام؟ وهــل تتوقــع أن نشــهد 

اعتصامــات شــعبية ســلمية تعــّم األراضــي الســورية؟

أعتقــد أهنــا بــدأت، وهنــاك مؤشــرات حنــو االمتــداد األفقــي، صحيــح أن حــراك الســويداء املدينــة واملدعــوم مــن قبــل بعــض البلــدات 
احمليطة هبا هو األوســع واألبرز، لكن هناك تظاهرات يف طفس يف ريف درعا، وحّي دمر بدمشــق، وبلدة زاكية يف ريف دمشــق، 
وحــي الراشــدين يف مدينــة حلــب، هنــاك حتضــريات جتــري ألن يكــون هــذا احلــراك أكثــر توســًعا واســتدامة. استشــراف املرحلــة القادمــة 
مــن هــذا احلــراك أمــٌر معقــد، وقــد بــرزت علــى الســطح اآلن أســئلة مــا بعــد احلــرب، وأســئلة مرحلــة الســلم هــي األشــد صعوبــة وطاملــا 
هتــرب منهــا النظــام الســوري، ألنــه عاجــز عــن حتقيــق أي إجنــاز علــى الصعيــد االقتصــادي مــن انحيــة إعــادة االعمــار، وترميــم البنيــة 
التحتيــة، وأتمــن أبســط مســتلزمات احليــاة كامليــاه والكهــرابء، بــل حــى علــى صعيــد القمــح واخلبــز، وقــام إبلقــاء كامــل الفشــل علــى 
العقــوابت، وعلــى “قانــون قيصــر”. لكــن هــذه الشــّماعة مل تعــد تنطلــي علــى عقــول أبســط املوالــن للنظــام الســوري، حيــث إن 
النظــام عاجــز عــن حتقيــق أي إجنــاز اجتماعــي علــى صعيــد ملّ مشــل األســر الــيت شــّردهتا آلتــه العســكرية بســبب تدمــري أحيــاء وبلــدات 
أبكملها، وإطاق سراح أكثر من 130 ألف معتقل ال يزالون حى اللحظة قابعن يف مراكز االحتجاز التابعة له، وقرابة 100 
ألف منهم يف عداد املختفن قســراًي، خمتفون بدون حماكمات أو معرفة مصري، وهذا رقم خميف، وهو أييت ضمن ســياق أســئلة ما 
بعــد احلــرب، فاألســد أعلــن مــرارًا أنــه قــد انتصــر عســكراًي، فلمــاذا ال يــزال حيتفــظ بــكل هــذا العــدد اهلائــل مــن املعتقلــن؟ مــا أوّد قولــه 
-ابختصــار- أن اســتحقاقات مــا بعــد احلــرب كثــرية وُمتعــددة، وبــكل أتكيــد فالعامــل االقتصــادي حمــوري فيهــا، لكنــه ليــس الوحيــد، 
هنــاك كمــا أشــرت العامــل االجتماعــي يف اجلوانــب الــيت ذكرهتــا، وأخــريًا هنــاك التعامــل األمــي اإلرهــايب، فمــا زالــت األجهــزة األمنيــة 
تتعامــل مــع املواطــن الســوري، ابلعقليــة والتوحــش والطائفيــة الــيت كانــت عليهــا مــا قبــل آذار/ مــارس 2011 ذاهتــا، وكل هــذا ســوف 
يدفــع مزيــًدا مــن الســورين حنــو التفكــري يف أن اخلــاص الوحيــد واحلصــري لــكل األزمــات إمنــا يكمــن برحيــل عائلــة األســد، وذلــك 

لــن يتحقــق إال ابشــراك أكــرب قــدر مــن اجملتمــع الســوري املــوايل واملعــارض يف العمــل علــى ختليــص ســورية مــن هــذه العائلــة الرببريــة.

ما آاثر وأمهية “قانون قيصر” على إعادة أتهيل نظام بشار األسد؟

أعتقــد أن عرقلــة أتهيــل نظــام األســد هــي أهــم ميــزة لـــ “قانــون قيصــر”، ولذلــك دون أدىن شــك آاثر ســلبية جــًدا علــى النظــام 
الســوري، وعلــى حلفائــه، والتأثــري علــى حلفــاء النظــام أمــٌر غايــة يف األمهيــة، ألنــه لــوال الدعــم الروســي حتديــًدا لتخلــص الســوريون 

مــن حكــم عائلــة األســد منــذ ســنوات.

لقــد كان هنــاك عــدد مــن الــدول تتأهــب إلعــادة عاقاهتــا واســتثماراهتا مــع النظــام الســوري مثــل: مصــر، اجلزائــر، اإلمــارات، إيطاليــا، 
اليوانن، وغريها، وكانت هناك حماوالت من قبل مصر واجلزائر إلعادة النظام السوري إىل اجلامعة العربية، وهذا كان حمور حديثي 
يف زايريت للبيــت األبيــض، يف آذار/ مــارس 2019 1، وحديثــي مــع مســؤول امللــف الســوري يف البيــت األبيــض، عــن نيــة عــدد مــن 

1  الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، واشنطن: "الشبكة السورية حلقوق اإلنسان" تعقد لقاءات عدة يف البيت األبيض ووزاريت اخلارجية والدفاع األمريكية،

http://sn4hr.org/arabic/?p=10999 

http://sn4hr.org/arabic/2019/03/31/10999/
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الــدول إعــادة عاقاهتــا مــع النظــام الســوري، وكان موقــف اإلدارة األمريكيــة واضًحــا وصلًبــا يف الطلــب مــن كل الــدول الــيت تربطهــا 
عاقــات مــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أبن ال تعيــد عاقاهتــا مــع نظــام األســد، لكــن بعــض هــذه الــدول حــاول وكــرر احملــاوالت، 
مثــل مصــر، علــى ســبيل املثــال. اآلن “قانــون قيصــر” ال يكتفــي إبرســال حتذيــرات بــل يتخــذ عقــوابت تنفيذيــة مباشــرة حبــق الــدول 
والشــركات واألفــراد الــيت ســوف تســاهم يف عمليــة إعــادة اإلعمــار أو دعــم عمليــات النظــام الســوري العســكرية، وال يســتهدف 
القانــون الــدول “الصديقــة” للــوالايت املتحــدة األمريكيــة فقــط، بــل يشــمل كل الــدول، حــى الــدول الشــمولية الداعمــة لنظــام األســد 
الشــمويل، مثل الصن وإيران وروســيا. فهل ســتكون هذه الدول مســتعدة ألن ُتســتهدف شــركاهتا حول العامل، وهي ترتبط بشــكل 
أو آبخــر ابلعملــة األمريكيــة “الــدوالر” العملــة األقــوى يف العــامل، مقابــل االســتثمار مــع نظــام األســد؟ هــذا مــا أنمــل أن تصــل إليــه 
روســيا، وأن تبــدأ ابلتخلــي الفــوري عــن نظــام األســد ألنــه ال يوجــد هنــاك أي أمــل يف إعــادة أتهليــه واســتعادة مــا أنفقتــه روســيا، إذا 
بقي نظام األســد، فلن تكون هناك عملية إعادة إعمار، وال اســتقرار وال عودة ألكثر من 13 مليون ســوري مشــرد، ما بن انزح 

والجــئ، وابلتــايل لــن تــدور عجلــة االقتصــاد الســوري جمــدًدا.
مــن انحيــة أخــرى، فقــد ُوضعــت شــروط حموريــة إليقــاف العقــوابت، نصــت عليهــا الفقــرة 301 مــن هــذا القانــون2 ، أبرزهــا: عــدم 
اســتهداف املدنين واملراكز احليوية من قبل قوات النظام الســوري وروســيا وإيران، وإطاق ســراح كل الســجناء السياســين احملبوســن 
قســرًا، ومســاح النظــام الســوري بعــودة الســورين املهجريــن بســبب النــزاع عــودة آمنــة وطوعيــة وكرميــة، وأهــم وأقصــى شــرط، مــن وجهــة 
نظري، هو قيام احلكومة الســورية ابختاذ خطوات قابلة للتحقق، إلجراء حماســبة هادفة ملرتكيب جرائم احلرب يف ســورية، وإلنصاف 
ضحــااي جرائــم احلــرب الــيت ارتكبهــا نظــام األســد، وإبمكاننــا القــول: إن النظــام الســوري لــن يطبــق أاًي مــن هــذه الشــروط، وكانــت 
لديــه مــدة 180 يوًمــا، منــذ إقــرار القانــون يف منتصــف كانــون األول/ ديســمرب 2019 3 لتطبيــق هــذه الشــروط، وإهنــاء تطبيــق مجيــع 
العقوابت املفروضة، لكنه مل ينفذ أاًي منها، بل إنه شن هجوًما بربراًي على إدلب وما حوهلا، بعد إقرار “قانون قيصر”، واستمر يف 
عملياته العنيفة حى بداية شهر آذار/ مارس 2020، وال أعتقد أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ يف 17 حزيران/ يونيو اجلاري 
ســوف يطبــق أاًي منهــا، ألن هــذه الشــروط حتمــل يف طياهتــا نظاًمــا حيــرم ويراعــي حقــوق اإلنســان األساســية، ونظــام األســد ليــس مــن 
هذا النوع مطلًقا، وابلتايل فإن العقوابت الواردة يف “قانون قيصر” مســتمرة، وإعادة أتهيل األســد شــبه مســتحيلة ومكلفة للغاية.

أهداف ورسائل “قانون قيصر”

مبــاذا خيتلــف “قانــون قيصــر” عــن قــرارات جملــس األمــن، وقــرارات اجلمعيــة العامــة، وتقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة، الــي مل 
يلتــزم هبــا النظــام وال حلفــاؤه، خاصــة روســيا وإيــران؟

التقاريــر الصــادرة عــن جلــان التحقيــق التابعــة لألمــم املتحــدة أكــدت مجيعهــا ارتــكاب النظــام الســوري انتهــاكات، بلــغ العديــد منهــا 
مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، وكان يفرض على جملس األمن بعدها أن يتحرك مباشرة حلماية املدنين، ألن القرار 
التنفيــذي مــن أجــل التدخــل يف ســورية إليقــاف النظــام الســوري هــو بيــد جملــس األمــن حصــرًا، لكــن جملــس األمــن، بســبب احلمايــة 
الروسية والصينية للنظام السوري، مل يتدخل، األمر الذي شجع النظام على االستمرار يف ارتكاب اجلرائم، وشجع حليفيه روسيا 

وإيــران علــى ارتــكاب جرائــم حــرب حبــق الشــعب الســوري، وشــجع بقيــة أطــراف النــزاع علــى ذلــك.

https://bit.ly/3dtxi4s  ،"2019 2  الكونغرس األمريكي، "قانون قيصر حلماية املدنين يف سوراي لعام

https://bit.ly/3hV8mWS ،”2019 3  الكونغرس األمريكي، “قانون قيصر حلماية املدنين يف سوراي لعام

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text#toc-idefb34ec74613496082c370c9c53bc736
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text#toc-idefb34ec74613496082c370c9c53bc736
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text#toc-idefb34ec74613496082c370c9c53bc736
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text#toc-idefb34ec74613496082c370c9c53bc736
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وبشكل مشابه، فقد أدانت كل تقارير اجلمعية العامة، عندما حتدثت عن حالة حقوق اإلنسان يف سورية، النظاَم السوري بشكل 
واضــح ومباشــر، ولكنهــا ال حتمــل أي صيغــة إلزاميــة، كمــا صــدرت قــرارات عــدة عــن جملــس األمــن، اخرقهــا النظــام الســوري بشــكل 
واضــح، وهــذا حبســب تقاريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة أيًضــا، وكان علــى جملــس األمــن أن يتحــرك بشــكل جــدي لــردع النظــام 
الســوري، لكنــه مل يفعــل بســبب احلمايــة الروســية أواًل، وبســبب تركيبــة جملــس األمــن الــدويل، الــيت أثبــت النــزاع الســوري أهنــا تركيبــة 
فاشــلة، ال تكــرث بتطبيــق القانــون الــدويل إال عندمــا يكــون هنــاك توافــق سياســي، وهــي بعيــدة كل البعــد عــن محايــة حقــوق اإلنســان 
األساســية، وخباصــة عندمــا يتــم ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، وابلتــايل فلــم يعــد هنــاك أي جــدوى أو فعاليــة لقــرارات جملــس األمــن.

أمــا “قانــون قيصــر” فهــو صــادر عــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وهــي املعنيــة بتطبيقــه، وال حيتــاج إىل توافــق عــدة دول أو موافقــة 
أطــراف أخــرى، وإضافــة إىل ذلــك فهــو أصبــح قانــواًن أمريكيًــا، مبعــى أن علــى احلكومــة األمريكيــة واجــب تطبيقــه، ســواء كانــت اإلدارة 
مجهوريــة أو دميقراطيــة، كمــا أنــي أعتقــد أن العقــوابت األمريكيــة هــي األقســى يف العــامل، وســوف تطبــق بشــكل صــارم علــى روســيا 
وإيران، يف حال خرقها، ولن يكون هناك أي تســاهل يف هذا اخلصوص، خباف العقوابت األممية اليت رمبا ال تتمكن من معاقبة 
دول مارقــة مثــل روســيا، إذا قــررت خــرق العقــوابت ومتريــر أســلحة وقــوات إىل النظــام الســوري، فرمبــا ال تتمكــن األمــم املتحــدة مــن 
فــرض عقــوابت علــى روســيا أو حــى علــى الشــركات الروســية؛ ألن روســيا دولــة انفــذة ضمــن األمــم املتحــدة، ولديهــا لــويب مــن الــدول 

املارقــة االســتبدادية الــيت تتبــع توجيهاهتــا وتصــوت لصاحلهــا دائًمــا، مثــل فنزويــا وكــواب وإيــران والصــن ومثياهتــا.

أال ختشــى أن يصمــد نظــام األســد مخــس ســنوات هــي مــدى “قانــون قيصــر”، ويصــر علــى عــدم االجتــاه حنــو حــل سياســي 
مرجعيتــه بيــان جنيــف )2012(، والقــرار األممــي رقــم 2254؟

نعــم، هنــاك خشــية أن يصمــد نظــام األســد، فهــو نظــام تواتليتــاري شــديد التماســك العصــيب الطائفــي، ال يكــرث ملعــاانة الشــعب، 
وقــد دّمــر أحيــاء وبلــدات أبكملهــا، وشــرد 13 مليــون نســمة، وقتــل مئــات اآلالف، يف ســبيل أن تبقــى عائلــة األســد يف احلكــم، 
لكنــي أعتقــد أنــه مــن الصعوبــة مبــكان أن يتمكــن نظــام األســد مــن الصمــود مــدة مخــس ســنوات دون تلقــي دعــم مــن حلفائــه روســيا 
وإيران، ومقولة “إن العقوابت ال ُتســقط أنظمة” ليســت مقولة دقيقة، كما أن ســورية تشــهد حالة ثورة شــعبية واســعة، وليســت 
حالــة دولــة مســتقرة فُرضــت عليهــا عقــوابت، وهــذا فــرق جوهــري، إضافــة إىل أن النظــام الســوري اســتنفد أغلــب مــوارد الدولــة خــال 
الســنوات التســع املاضيــة، وأان أمتــى أن ال يصمــد النظــام كثــريًا، وأن خيضــع للتغيــري السياســي، كــي يتــم اختصــار أكــرب قــدر ممكــن 
من معاانة الشعب السوري يف املناطق اخلاضعة لسيطرة األسد، ذلك الشعب الذي وقع رهينة بيد النظام، كما أن كامل الدولة 
الســورية رهينــة وخمطوفــة مــن قبــل عائلــة األســد، وكلمــا كان الضغــط علــى النظــام جــداًي وكبــريًا حبيــث ال يــرك لــه أي جمــال؛ أيقــن هــو 
وحلفاؤه أن عليه الدخول يف مفاوضات حنو انتقال سياسي، ولذا طالبنا دائًما أبن يتم تعزيز العقوابت االقتصادية إبرادة وفاعلية 
سياســية، كــي يتــم ختفيــف املعــاانة عــن أهلنــا ودولتنــا الــيت أصبحــت وأهلنــا خمطوفــن مــن قبــل النظــام الســوري، وابملناســبة، إن هــذا 
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ينطبــق متاًمــا علــى املعتقلــن، وهلــذا يطالــب بعــض األصدقــاء بتخفيــف العقــوابت عــن النظــام، خوفًــا علــى الرهينــة الــيت هــي الشــعب 
الســوري، ولكــن خربتنــا مــع هــذا النظــام تقــول إنــه ســوف يســتخدم املــوارد اجلديــدة يف قمــع وإرهــاب الشــعب الســوري، وميتــص أكــرب 
قدر ممكن من املساعدات لصاحله، وقد أصدران يف “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان” تقريرًا تقنًيا مفصًا 4 حول هذه القضية 

احلساســة، كمــا ألقيــت عنهــا حماضــرة يف )مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة( 5.
أخــريًا، يف حــال صمــود نظــام األســد مخــس ســنوات، فــإن إبمكاننــا العمــل علــى أن يكــون هنــاك متديــد للقانــون مخــس ســنوات 
جديدة، وصحيح أنه حباجة إىل أن يكون هناك تصويت جمدًدا، من كل من جملسي النواب والشيوخ، وكأنه مترير لقانون جديد، 
لكني أعتقد أنه سوف يكون أسهل من إنشاء قانون من الصفر، والتوافق على صياغته ولغته ومتريره من الصفر يف مجيع املراحل 

الــيت مــّر هبــا القانــون احلــايل.

يف الســنوات الثمانيــة املاضيــة، ســال حــر كثــر حــول موضــوع إعــادة إعمــار ســورية. ســؤايل مــاذا عــن إعــادة اإلعمــار مــع 
دخــول “قانــون قيصــر” حيــز التنفيــذ؟

أعتقــد أن عمليــة إعــادة اإلعمــار قــد توقفــت بشــكل شــبه اتم، وإن أحــد أهــّم أهــداف ورســائل القانــون منــُع متويــل النظــام 
الســوري وشــركاته والعائــات املرتبطــة بــه الــيت ُتشــكل عصابــة مافيــا مــن االســتفادة مــن مــوارد عمليــة إعــادة اإلعمــار، وكذلــك منــع 
الشــركات الروســية واإليرانيــة مــن ذلــك أيًضــا، وقــد كانــت هنــاك حمــاوالت جديــة للبــدء إبعــادة إعمــار جزئيــة يف بعــض املناطــق، 
حبجة مســاعدة أهايل تلك املناطق يف العودة إليها. ومن وجهة نظري، أرى أن أي عملية إعادة إعمار كانت ســوف جتري يف 
ظــل بقــاء نظــام األســد هــي دعــم ومتويــل هلــذا النظــام، ألنــه ســوف يعيــد اســتخدام الغالبيــة العظمــى مــن هــذه املــوارد يف عمليــات 

القمــع والقصــف واإلرهــاب.

إذا رغبــت روســيا وإيــران يف املســامهة يف عمليــة إعــادة إعمــار ســورية؛ فــإن عليهمــا التخلــي الفــوري عــن نظــام األســد، والضغــط 
الفعلــي لتحقيــق انتقــال سياســي حنــو الدميقراطيــة، يرســي االســتقرار وعــودة املشــردين، ويبــدأ مســار العدالــة االنتقاليــة ومــن ضمنــه 

عمليــة إعــادة اإلعمــار.

4  الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، العقوابت مرتبطة ابستمرار االنتهاكات وال تشمل املواد الطبية والغذائية، واليت ال جيب أن تكون عرب النظام السوري،

http://sn4hr.org/arabic/?p=12152 

https://bit.ly/2BDK178 ”5 )مركز حرمون للدراسات املعاصرة(، ندوة مركز حرمون: “كوروان ورفع العقوابت عن نظام األسد… حقائق وحقوق

http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://bit.ly/2BDK178
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“قيصر” يشمل أفراًدا وكيانات روسية وإيرانية

مــا الــدور الرئيــس الــذي أّدتــه املنظمــات واهليئــات احلقوقيــة الســورية املعنيــة بتوثيــق انتهــاكات قــوات النظــام وحلفائــه حبــق 
الســوريني، علــى امتــداد اخلريطــة الســورية املمزقــة، ابلدفــع حنــو جتهيــز “قانــون قيصــر” وإصــداره؟

اســم القانــون هــو “قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن يف ســورية لعــام 2019” 6، ويتــم اختصــاره بـــ “قانــون قيصــر”، وتكرميـًـا ملــا قــام 
به، وبكل أتكيد فقد لعب قيصر )اســم مســتعار ملصور ســوري ســابق كان يعمل يف مركز التوثيق للشــرطة العســكرية التابعة جليش 
النظام( والصور اليت سّرهبا الدور األساس يف إقرار هذا القانون، لكن من املهم أيًضا اإلشارة إىل أن هناك جهوًدا إضافية سامهت 
يف ذلــك، مثــل دور اجلاليــة الســورية يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، والتقاريــر الــيت حللــت الصــور وأكــدت موثوقيتهــا، وحــددت 
هــوايت مئــات مــن الضحــااي الذيــن وردوا يف هــذه الصــور، واســتمرار عمليــات التعذيــب الــيت قــام هبــا النظــام الســوري واســتخدامه 
لألســلحة الكيميائيــة وغــري ذلــك مــن العوامــل، كل ذلــك لعــب دورًا أيًضــا يف إقــرار القانــون، كمــا أدت كثــري مــن املنظمــات 
الســورية والدوليــة دورًا يف هــذا اجملــال. وهــو يشــمل إضافــة -إىل مــا ذكــرت- االنتهــاكات الــيت قامــت هبــا القــوات اإليرانيــة، وكذلــك 
االنتهــاكات الــيت قامــت هبــا القــوات الروســية بعــد تدخلهــا يف ســورية يف أيلــول/ ســبتمرب 2015، وقــد حتــرك العمــل علــى القانــون 
بفاعليــة، بعــد التدخــل الروســي يف ســورية، ويف احلقيقــة إن أهــم مــا يضيفــه القانــون هــو العقــوابت علــى الشــركات واألفــراد الــروس 
واإليرانيــن الداعمــن للنظــام الســوري، ألن أغلــب مــا ورد يف القانــون مــن عقــوابت حبــق النظــام الســوري هــي عقــوابت منصــوص 

عليهــا منــذ عــام 2011.
كــي ال أطيــل اإلجابــة يف هــذه النقطــة، ســوف أكتفــي بضــرب مثــال واحــد، لكنــه حيــوي، إن “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” 
هــي املصــدر األول )أو الثــاين أو الثالــث، حبســب كل ســنة(7  يف كل التقاريــر الــيت تصــدر عــن وزارة اخلارجيــة األمريكيــة يف مــا يتعلــق 
حبالــة حقــوق اإلنســان يف ســورية، منــذ عــام 2011 حــى اآلن، وقــد أخــربين أحــد أصدقائــي الســورين األمــريكان الذيــن عملــوا جبــد 
يف ســبيل إقرار “قانون قيصر” أبن هذه التقارير ُتشــكل مرجًعا أساســًيا ألعضاء الكونغرس، ألهنا صادرة عن احلكومة األمريكية، 
اليت يثقون يف موضوعيتها ومنهجية عملها، وهذه التقارير تتضمن خمتلف أمناط االنتهاكات اليت وقعت حبق املدنين، من النظام 
ومــن حلفائــه، كمــا تــرد فيهــا إحصائيــات كاملــة لبعــض مــن االنتهــاكات، كحصيلــة الضحــااي املدنيــن واملختفــن قســراًي واملعتقلــن 
وضحااي التعذيب والتشــريد القســري، وقد أدت هذه التقارير دورًا حيواي يف إطاع عدد كبري من أعضاء الكونغرس على حقيقة 
ما جيري من جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب يف سورية، وأبنه جيب على الكونغرس األمريكي الدفاع عن روح القانون الدويل، 
وإصــدار قانــون أمريكــي جُيــرم هــذه األفعــال املتوحشــة، وابملناســبة، أنمــل أن تقــوم جهــات تشــريعية أخــرى يف دول العــامل املتحضــر، 

مثل دول أورواب الغربية، وكندا وأســراليا، إبصدار تشــريعات مماثلة لـ “قانون قيصر”.

https://bit.ly/380OBsc  ،”2019 6 الكونغرس األمريكي، “قانون قيصر حلماية املدنين يف سوراي لعام

7 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان” املصدر األول يف تقرير اخلارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان يف سوراي 2019، 

http://sn4hr.org/arabic/?p=11995

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان” املصدر الثاين يف تقرير اخلارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان يف سوراي 2018، 
http://sn4hr.org/arabic/?p=10934

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان” مصدر أساسي يف تقرير اخلارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان يف سوراي 2017، 
http://sn4hr.org/arabic/?p=9811

https://bit.ly/380OBsc
http://sn4hr.org/arabic/?p=11995
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/15/10934/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9811
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وّقعت “الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان”، يف كانون الثاين/ يناير املاضي، وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وحتديد 
مسؤولية اهلجمات - )Investigation and Identification Team)IIT   يف منظمة حظر األسلحة 
الكيميائيــة)OPCW(  إىل مــاذا حييــل ذلــك يف ســياق حماســبة أركان النظــام الســوري املتورطــني يف اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة وأســلحة الدمــار الشــامل يف ســورية ومالحقتهــم واحلــرص علــى عــدم إفالهتــم مــن العقــاب؟

متتلــك “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” قاعــدة بيــاانت واســعة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســورية، فقــد وثقــت 
استخدامها بشكل مستمر، منذ أول استخدام موثق لدينا هلذا الساح يف كانون األول/ ديسمرب 2012، حى آخر هجوم يف 
الكبينة بريف الاذقية بتاريخ 19 أاير/ مايو 2019، هذه التوثيقات اليت نقوم هبا وغريها هدفها خدمة مسار احملاسبة والعدالة 

االنتقاليــة، وضمــن هــذا الســياق جــاء توقيــع وثيقــة مبــادئ التعــاون 8 مــع فريــق التحقيــق وحتديــد مســؤولية اهلجمــات 
 ،)OPCW( يف منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة  Investigation and Identification Team )IIT( –
من أجل املسامهة يف التحقيقات يف احلوادث اليت يقوم هبا الفريق حالًيا ويف املستقبل، وقد توسعت والية منظمة حظر األسلحة 
الكيميائيــة يف 27 حزيــران/ يونيــو 2018، وأصبــح مبقدورهــا حتديــد هويــة مرتكــيب اهلجمــات الكيميائيــة، بعــد أن بقيــت واليتهــا 
لسنوات طويلة منذ أتسيسها يف 29 نيسان/ أبريل 1997 تقتصر على أتكيد استخدام األسلحة الكيميائية أو عدمه، من دون 
حتديــد هويــة اجملــرم الــذي اســتخدمها، وهــذا يف احلقيقــة إجنــاز قانــوين وحقوقــي مهــم، ويعــود الفضــل األكــرب فيــه للضحــااي الذيــن قتلــوا 
أو أصيبــوا عندمــا اســتخدم النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة ضدهــم، وذلــك بعــد أن أهنــت روســيا عمــل آليــة التحقيــق الدوليــة 
املشركة، اليت أنشأها قرار جملس األمن 2235 9 يف آب/ أغسطس 2015 من أجل حتديد مرتكيب جرمية استخدام األسلحة 

الكيميائيــة، عــرب حــق النقــض يف جملــس األمــن يف تشــرين الثــاين/ نوفمــرب 2017، مرتــن متتالتــن يف غضــون 24 ســاعة 10. 

بــدأ فريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية يف جلنــة حظــر األســلحة الكيميائيــة عملــه يف متــوز/ يوليــو 2019، واختــار تســع حــوادث 
للعمــل عليهــا كمرحلــة أوىل، وبعــد أشــهر مــن العمــل املتواصــل وفًقــا ملنهجيــة ومعايــري عاليــة؛ أصــدر فريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية 
يف جلنــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريــره األول 11، وكان عــن 3 حــوادث يف مدينــة اللطامنــة بريــف محــاة، وأكــد التقريــر بشــكل 
حاســم اســتخدام قوات النظام الســوري غاز الســارين يف هجومي 24 و30 آذار/ مارس 2017، والكلور يف هجوم الـ 25 من 

الشــهر ذاتــه، الــذي اســتهدف مشــفى اللطامنــة.

8  الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” توقــع وثيقــة مبــادئ التعــاون مــع فريــق التحقيــق وحتديــد مســؤولية اهلجمــات )IIT( يف منظمــة حظــر 

http://sn4hr.org/arabic/?p=12111  ،وتشــارك البيــاانت )OPCW( األســلحة الكيميائيــة

https://undocs.org/ar/S/RES/2235)2015( ،2235 9 األمم املتحدة، جملس األمن، القرار

10 األمم املتحدة، جملس األمن، نص مشروع قرار لتجديد صاحية آلية التحقيق املشركة، اعرضت عليه روسيا يف 16 تشرين الثاين/ نوفمرب 2017

https://undocs.org/ar/S/2017/962 

األمم املتحدة، جملس األمن، نص مشروع قرار لتجديد صاحية آلية التحقيق املشركة، اعرضت عليه روسيا يف 17 تشرين الثاين/ نوفمرب 2017 
https://undocs.org/ar/S/2017/970

https://bit.ly/2YtjfY8  ،11  جلنة حظر األسلحة الكيميائية، التقرير األول لفريق التحقيق وحتديد املسؤولية

http://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/970
https://bit.ly/2YtjfY8
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بــكل أتكيــد، إن هــذه النتيجــة مزعجــة للــروس الذيــن نفــوا اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة يف جملــس األمــن، وكذلــك 
مــرات متكــررة عــرب تصرحيــات لــوزارة اخلارجيــة الروســية، والتقريــر حيتــوي علــى كــّم كبــري مــن األدلــة والتفاصيــل، ونظــرًا لكون “الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان” قــد وقعــت علــى وثيقــة مبــادئ التعــاون مــع فريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية، وشــاركت مــا لديهــا مــن 
بيــاانت وأدلــة عــن هــذه احلــوادث الثــاث، فــإين أســتطيع التأكيــد مــن خــال النقــاش والعمــل مــع فريــق التحقيــق أبنــه فريــق عمــل 
حمرف وعلى درجة عالية من الدقة واملوثوقية، وأبن التقرير حيتوي على كّم كبري من األدلة والتفاصيل اليت تنسف الرواية الروسية 
ابلكامــل، وتنهــي أيــة صدقيــة للــروس يف ملــف األســلحة الكيميائيــة، وإن فريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية ســوف يشــارك كل هــذه 
البيــاانت مــع آليــة التحقيــق الدوليــة الــيت إبمكاهنــا بنــاء قضيــة ضــد النظــام الســوري عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وتقدميهــا 
للمحاكــم األوروبيــة الــيت تتمتــع مبيــزة الواليــة القضائيــة العامليــة، وابإلمــكان االســتناد علــى تلــك األدلــة والبيــاانت يف أي حمكمــة دوليــة 

أو خاصــة أو وطنيــة، يكــون لديهــا اختصــاص حماكمــة مرتكــيب االنتهــاكات يف ســورية.

يف هــذا الســياق، مــا أمهيــة مذكــرة التفاهــم الــي وقعتهــا “الشــبكة الســورية” مــع حكومــة الــوالايت املتحــدة األمركيــة، يف 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2019، الــي تنــص علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مــن أجــل مشــاركة املعلومــات والبيــاانت الــي 
وثقتهــا “الشــبكة” عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســورية، وعــن املتورطــني يف تلــك االنتهــاكات، وكذلــك مذكــرة التفاهــم 
الي وقعتموها يف شباط/ فراير املاضي مع منظمة النتائج اإلنسانية  Humanitarian Outcomes - ضمن 
مشروع قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة - )The Aid Worker Security Database )AWSD ؟

هــذه االتفاقيــة نتيجــة طبيعيــة لثمــرة تعــاون مســتمر علــى مــدى تســع ســنوات مــع وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، وبشــكل رئيــس مــع 
“مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل”، وقــد اعتمــدت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، يف مجيــع التقاريــر الــيت صــدرت عــن 
حالــة حقــوق اإلنســان يف ســورية، علــى معلومــات وإحصائيــات “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان”، كمصــدر أســاس يشــار إليــه 

عشــرات املــرات ضمــن التقريــر الواحــد.

وتنّص مذكرة التفاهم12 على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة املعلومات والبياانت اليت وثقتها “الشبكة السورية حلقوق 
اإلنســان” عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســورية، وعــن املتورطــن يف تلــك االنتهــاكات؛ ذلــك هبــدف االشــراك يف عمليــات 
التحقيــق الــيت تقــوم هبــا حكومــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف بعــض مــن تلــك االنتهــاكات، ووضــع أكــرب قــدر مــن املتورطــن يف 
تلك االنتهاكات على قوائم العقوابت االقتصادية والسياسية؛ ما ُيشكل إعاقة كبرية ألي أتهيل للنظام السوري مبختلف أركانه، 

وشــكًا مهًمــا مــن أشــكال احملاســبة املتاحــة حاليًــا.

12 الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” توقــع اتفاقيــة تفاهــم مــع حكومــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن أجــل املســامهة يف عمليــات التحقيــق 

  /http://sn4hr.org/arabic/2019/10/09/11608 ،واحملاســبة
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وعلى سبيل املثال، فقد ساهم التحقيق الذي قامت به “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان”، عن قيام النظام السوري ابستخدام 
أســلحة كيميائيــة يف قريــة الكبينــة بريــف الاذقيــة، يف تعزيــز التحقيــق الــذي أجرتــه اخلارجيــة األمريكيــة، وأثبتــت فيــه مســؤولية النظــام 

الســوري عــن هــذا اهلجــوم الكيميائــي13 .

أمــا عــن مشــروع قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة - The Aid Worker، فقــد وّقعــت “الشــبكة الســورية حلقــوق 
 Humanitarian Outcomes - اإلنســان” يف شــباط/ فربايــر 2020 مذكــرة تفاهــم 14 مــع منظمــة النتائــج اإلنســانية
 ، The Aid Worker Security Database )AWSD( - ضمــن مشــروع قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة
وتنــص هــذه املذكــرة علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مشــرك هتــدف إىل توثيــق وأرشــفة مــا يتعــرض لــه العاملــون يف احلقــل اإلغاثــي مــن 
انتهــاكات وعنــف، وســوف يســاعد ذلــك بفاعليــة يف دراســة وحتليــل مث توصيــف العمــل اإلغاثــي يف ســورية، ومقارنتــه مــع بقيــة دول 

العــامل وفًقــا لقاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة.
وتعّد قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثةAWSD( 15( اليت أصبحت متاحة على شبكة اإلنرنت للعموم يف عام 2009 أمشل 
قاعــدة بيــاانت عامليــة ألبــرز حــوادث العنــف املســجلة ضــد عمــال اإلغاثــة، منــذ 1997 حــى اآلن. وهــي معتمــدة مــن قبــل األمــم 
املتحــدة والصليــب واهلــال األمحــر ومنظمــات إنســانية غــري حكوميــة عديــدة حــول العــامل. وتســّجل )AWSD( حصيلــة عمــال 
اإلغاثــة املتضرريــن، واملؤسســة الــيت يعملــون معهــا، وموطــن العامــل املتضــرر أهــو مــن أبنــاء البلــد ذاتــه موقــع االنتهــاك أم مــن خارجــه، 
وأســاليب العنــف املســتخدمة ووســائله، واتريــخ احلادثــة ومكاهنــا، وتفاصيــل عديــدة أخــرى؛ هبــدف تقييــم أتثــر الدعــم اإلنســاين 

حبــوادث االعتــداء.

ومتتلــك “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” قاعــدة بيــاانت تفصيليــة، تشــمل الضحــااي مــن عمــال اإلغاثــة واســتهداف وقصــف 
املراكــز وقوافــل اإلغاثــة وعمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري الــيت تعرضــوا هلــا.

وحنــن يف “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” ندعــم عمــل مشــروع قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة )AWSD( بشــكل 
كامــل، ونــرى ونؤكــد أن هــذه التحقيقــات هــي جــزء أســاس مــن مســار حماســبة املتورطــن يف ارتــكاب انتهــاكات حبــق العاملــن يف 
اجملــال اإلنســاين يف ســورية، وماحقتهــم واحلــرص علــى عــدم إفاهتــم مــن العقــاب وفضــح جرائمهــم، وانتهاكاهتــم ألحــكام القانــون 

اإلنســاين الــدويل العــريف.

https://bit.ly/3fRRsGT ،2019 13 وزارة اخلارجية األمريكية، وزير اخلارجية مايكل ر. بومبيو يف مؤمتر صحفي بتاريخ 26 أيلول/ سبتمرب

14 الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” توقــع مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة النتائــج اإلنســانية ضمــن مشــروع قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال 

  ,)AWSD(اإلغاثــةhttp://sn4hr.org/arabic/?p=11945

/https://aidworkersecurity.org ،15  قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة
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أخطار تفشي كورونا في سجون األسد

هــل تــرون أن هنــاك إمكانيــة حملاســبة قــادة احلكــم يف موســكو وطهــران وزعمــاء امليليشــيات الشــيعية، ويف مقدمتهــم )حــزب 
هللا اللبنــاين(، ممــن ارتكبــوا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية يف ســورية، يف حماكــم دوليــة مثــل “احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة” 

يف الهــاي مثــاًل؟ وكيــف الســبيل إىل ذلــك؟

مجيــع هــؤالء قــد اعرفــوا بشــكل رمســي بتدخلهــم يف النــزاع املســلح يف ســورية، ولنفــرض أن النظــام الســوري املســيطر علــى الدولــة 
السورية واملعرف به من قبل األمم املتحدة هو الذي دعاهم للقتال إىل جانبه، فيجب عليهم أن يلتزموا ابلقانون الدويل اإلنساين 
يف أثناء القتال، وهو ما مل يقوموا به، بل إهنم مارسوا خرقًا لعدد كبري من قواعد القانون العريف اإلنساين وبشكل واسع ومدروس، 
وُتشــكل االنتهــاكات الفظيعــة لبعــض قواعــد القانــون العــريف والقانــون الــدويل اإلنســاين جرائــم حــرب، وأيًضــا جرائــم ضــد اإلنســانية، 
على سبيل املثال جرائم القتل خارج نطاق القانون اليت قامت هبا هذه اجلهات كانت واسعة ومتعمدة، وكذلك التشريد القسري 
واالســتهداف الواســع للســكان ابهلجمــات العشــوائية، وغــري ذلــك ممــا وثقنــاه يف عشــرات التقاريــر )هنــاك قاعــدة بيــاانت خاصــة 
ابالنتهــاكات الــيت قامــت هبــا القــوات الروســية الــيت قتلــت، منــذ أيلــول/ ســبتمرب 2015 حــى اآلن، قرابــة 7000 مواطــن ســوري، 
من بينهم حنو 2000 طفل(، هذه اجلرائم تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، لكن سورية دولة غري مصادقة على 
ميثاق احملكمة اجلنائية، ألن نظام األسد يتجنب بشكل كبري املصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان، وابلتايل ال بد أن يكون 
هنــاك إحالــة مــن جملــس األمــن الــدويل حــى يصبــح للمحكمــة اختصــاص، وروســيا عرقلــت اإلحالــة عــرب حــق النقــض، وهــي بســبب 

تــورط قواهتــا مســتعدة الســتخدام حــق النقــض مليــون مــرة وأكثــر، إًذا ال يوجــد أي ســبيل عــرب هــذه احملكمــة.
يبقى الطريق الوحيد املتاح حالًيا هو رفع حمكمة ضد انتهاكات روســيا أو إيران، عرب احملاكم ذات االختصاص القضائي العاملي، 

مــع أن هــذا االخصــاص حمــدود لكنــه الوحيــد املتــاح حاليًــا.

تــزداد خمــاوف الســوريني علــى مصــر آالف املعتقلــني مــن وصــول وابء كــوروان املســتجد )كوفيــد – 19( إىل ســجون النظــام. 
مــا هــي معلوماتكــم عــن واقــع الســجون اآلن وأحــوال املعتقلــني؟ وكيــف ميكــن أتمــني احلمايــة هلــم مــن ِقبــل مؤسســات وهيئــات 

دوليــة إنســانية وطبيــة وإغاثيــة؟ وهــل وجهتــم خطــاابت هبــذا اخلصــوص للجهــات املعنيــة؟

هنــاك قرابــة 130 ألــف معتقــل، ال يزالــون يف مراكــز احتجــاز النظــام الســوري16 ، ويتعــرض املعتقلــون واملختفــون قســراًي، لــدى مجيــع 
أطــراف النــزاع يف ســورية، ألســاليب تعذيــب غايــة يف القســوة، تؤثــر ســلًبا علــى صحتهــم اجلســدية والنفســية، األمــر الــذي يصعــب 
عليهــم الشــفاء مــن الفــريوس يف حــال اإلصابــة بــه، وقــد ســجلنا يف تقريــر مفصــل 17 أصــدرانه ســابًقا مــا ال يقــل عــن 72 أســلوب 
تعذيــب مــورس يف مراكــز االحتجــاز واملشــايف العســكرية التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ولكــن أبــرز أســاليب تعذيــب املتبعــة مــن 
ِقبــل نظــام األســد والــيت جتعــل مــن املعتقلــن فئــة هشــة للغايــة ومعرضــة بشــكل خطــري النتشــار فــريوس كــوروان املســتجد بينهــم هــي:

16 الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، النظــام الســوري يفــرج عــن 96 حالــة فقــط مــن بــن قرابــة 130 ألــف، بعــد شــهرين مــن صــدور مرســوم العفــو، ويعتقــل 113 حالــة جديــدة، 

http://sn4hr.org/arabic/?p=12214

17 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، توثيق 72 أسلوب تعذيب ال يزال النظام السوري مستمرًا يف ممارستها يف مراكز االحتجاز واملشايف العسكرية التابعة له، 

http://sn4hr.org/arabic/?p=11639 
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حجــز وحبــس املعتقلــن يف مراكــز االحتجــاز ضمــن ظــروف صحيــة شــبه معدومــة وتفتقــر إىل أدىن شــروط الســامة الصحيــة، . 1
ويف مقدمتها مقرات األفرع األمنية األربعة والسجون العسكرية، حيث حُيتجز املعتقلون ضمن زانزين مبساحات خمتلفة يبلغ 
متوســط مســاحة الزنزانــة )4 × 6 م2(، وقــد تضــم قرابــة 50 معتقــًا، أي ابلــكاد حيصــل املعتقــل علــى مســاحة )70 ســم2( 
من أجل اجللوس والنوم، وعادة ما يتناوب املعتقلون على استخدام هذه املساحة، عندما تفوق أعدادهم القدرة االستيعابية 
للزنزانــة، وبســبب ضيــق الزنــزاانت أيًضــا يتعــرض املعتقلــون لاختنــاق، ويعانــون ضيــق التنفــس مــن جــراء استنشــاق رائحــة التعــرق 

والصديــد والدمــاء الناجتــة عــن اجلــروح.
تفتقــر أغلــب الزانزيــن إىل التهويــة والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءًا يف الزانزيــن واملنفــردات الــيت تقــع يف الطوابــق الســفلية الــيت . 2

ينعــدم فيهــا حــى الضــوء، ومينــع املعتقلــون، طــوال مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة، مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض 
للشــمس، وال يتمكــن املعتقلــون مــن االســتحمام إال اندرًا )مــرة واحــدة كل عــدة أشــهر ورمبــا أكثــر( طــوال مــدة اعتقاهلــم الــيت 
كثــريًا مــا تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أساســي يف انتشــار األمــراض واألوبئــة والعــدوى، وخاصــة التنفســية 

واجللديــة.
ظروف االحتجاز القاسية هذه تزداد وطأة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس أو اخنفاضها، حيث متنع قوات النظام السوري . 3

إعطــاء املعتقلــن يف مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد واألغطيــة، وغالًبــا مــا تكــون متســخة وذات رائحــة كريهــة 
وحتتــوي علــى الطفيليــات أو الدمــاء، كمــا أن مابــس املعتقــل غالًبــا مــا تكــون مهرئــة أو ممزقــة، بســبب التعذيــب أو بســبب 
فقداهنــا عنــد التفتيــش، حيــث جُيــرب املعتقــل علــى نــزع كامــل مابســه، وهــذه املمارســات مجيعهــا تُعــرض املعتقلــن للــربد القــارس 

والرطوبــة يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات احلــرارة يف حدودهــا الدنيــا.
عمليــات الضــرب والتعذيــب اجلســدي والنفســي والتحقيقــات املتواصلــة، ورداءة الطعــام املقــدم إىل املعتقلــن، جتعلهــم يف صحــة . 4

جســدية ســيئة، وجتعــل مناعتهــم ضعيفــة، وابلتــايل فهــم أكثــر عرضــة للوفــاة.
يف حال إصابة أحد املعتقلن أو املعتقات، ال يقوم النظام السوري غالًبا بعزله عن البقية أو تقدمي الرعاية الطبية له، فالرعاية . 5

الطبيــة شــبه غائبــة عــن املعتقلــن، بــل إن معظــم الوفيــات بســبب التعذيــب )بلغــت حصيلــة الوفيــات اإلمجاليــة بســبب التعذيــب 
لدى النظام السوري قرابة 14237 شخًصا( بنسبة تراوح ما بن 70 إىل 75 %، كانت بسبب املرض مث اإلمهال، حيث 
يُعــّذب املعتقــل املريــض حــى املــوت، ونعتقــد أن هــذا مــا ســوف حيــدث يف حالــة إصابــة أي معتقــل بفــريوس كــوروان املســتجد، 

فهــو ســوف يــرك مــع املعــاانة، إمــا ينجــو أو ميــوت.
تتشابه ظروف االعتقال يف األفرع األمنية والسجون العسكرية إىل حد ما مع السجون املدنية املركزية، من حيث االكتظاظ . 6

والتكديس البشري واالفتقار إىل النظافة والتهوية.
إن أزيَد من 85 % من املعتقلن، قد اعتقلوا على خلفية سياسية نتيجة معارضتهم للنظام السوري أو السلطات األخرى، . 7

وابلتــايل فــإن إمهــال مصريهــم يف ظــل تفشــي فــريوس كــوروان هــو فرصــة مواتيــة للتخلــص مــن أكــرب قــدر منهــم.
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جيــب علــى جملــس األمــن أن يطبّــق مــا أصــدره مــن قــرارات حبــق املعتقلــن يف ســورية، والــيت انتهكهــا النظــام الســوري بشــكل صــارخ 
ومتكــرر، ومــا زال ينتهكهــا حــى اآلن، مثــل القــرارات: 2042، 2139، 2254، أو أن يكــون هنــاك -علــى األقــل- ضغــط مــن 
جملــس األمــن واملنظمــات الدوليــة، لإلفــراج عــن 3327 مواطنًــا ســوراًي مــن الكــوادر الطبيــة 18، ألن اجملتمــع أبمــس احلاجــة إليهــم يف 
ظــل هــذه اجلائحــة. وعلــى اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر الضغــط واختــاذ كل اخلطــوات يف ســبيل الوصــول إىل املعتقلــن، وحماولــة 

الكشــف عــن مصريهــم ومــا يتعرضــون لــه مــن أســاليب تعذيــب، ومســاعدهتم يف أســرع وقــت ممكــن.

لقــد أصــدران عــدًدا مــن التقاريــر، حتدثنــا فيهــا عــن كل مــا ســبق وذكرتــه، وقمنــا إبيصــال تلــك التقاريــر هليئــات عــدة يف األمــم 
املتحــدة ولعــدد مــن دول العــامل، وشــاركنا تلــك البيــاانت مــع عــدد مــن منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة، مــن أجــل القيــام 
بتحــرك أكــرب يف هــذا اإلطــار، وســوف نســتمر يف التذكــري هبــذه القضيــة وإاثرهتــا، ألن التهديــد إبصابــة املعتقلــن بفــريوس كــوروان 

املســتجد جــدي ومتواصــل.

مــا األرقــام احلقيقيــة املوثقــة لــدى “الشــبكة الســورية” عــن أعــداد املعتقلــني الســوريني يف ســجون األســد يف املرحلــة الراهنــة؟ 
وهــل لديكــم قوائــم موثقــة حبــاالت االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري، مــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا العاشــر؟

إن عملية توثيق حاالت االعتقال وحتول املعتقل إىل عداد املختفن قسراًي أو اإلفراج عنه، من أعظم التحدايت والصعوابت اليت 
واجهت فريق “الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان”، كما هو موضح يف منهجيتنا 19، وقد قامت “الشــبكة” منذ عام 2011 
ببنــاء برامــج إلكرونيــة معقــدة، مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت املعتقلــن الذيــن يقــوم فريــق العمــل جبمــع بياانهتــم والتحقــق منهــا؛ 
األمــر الــذي مكننــا مــن توزيــع حــاالت االعتقــال، حبســب اجلنــس ومــكان احلادثــة، واحملافظــة الــيت ينتمــي إليهــا املعتقــل، واجلهــة الــيت 
قامت بعملية االعتقال، وعقد مقارانت بن هذه اجلهات، والتعرف إىل احملافظات اليت اعُتقل واختفى العدد األكرب من أبنائها.

ويلتــزم فريــق “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” مبعايــري دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التعســفي، ُمســتنًدا بذلــك إىل أحــكام 
القوانــن الدوليــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال التعســفي الســالفة الذكــر. ويقــوم قســم املعتقلــن واملختفــن قســرًا يف “الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان” بتســجيل حــاالت االعتقــال الــيت حيصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحــااي وأعضــاء 
“الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” يف احملافظــات الســورية، وانشــطن حمليــن متعاونــن، ومعتقلــن ســابقن، مث يقــوم مبحــاوالت 
كثيفــة للتواصــل مــع عائــات املعتقلــن واملختفــن، واملقربــن منهــم، والناجــن مــن االعتقــال؛ هبــدف مجيــع أكــرب قــدر ممكــن مــن 
املعلومــات واملعطيــات، يف ظــل عمــل ضمــن حتــدايت فــوق اعتياديــة وغايــة يف التعقيــد، كمــا ُنســجل رواايت الشــهود، ونقــوم بتتبــع 
حــاالت االعتقــال وحتديثهــا ابســتمرار، ملعرفــة مصــري املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه. وقــد أنشــأان علــى موقعنــا اإللكروين 

اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل 20 لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحــااي.

18 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أبرز حتدايت الكوادر الطبية والنازحن واملعتقلن واحملتاجن يف سوراي وسط انتشار فريوس كوروان املستجد، 

http://sn4hr.org/arabic/?p=12188 

https://bit.ly/2A16L0F ،”19   الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، منهجية “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

/http://sn4hr.org/arabic/2007-2  ،20 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، توثيق معتقل

http://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
http://sn4hr.org/arabic/2007-2/


فضل عبد الغني: “تحضيرات ليكون الحراك الشعبي 13
أكثر توسًعا واستدامة”

وقــد متكنــا مــن بنــاء قاعــدة بيــاانت خاصــة ابملعتقلــن واملختفــن قســراًي، وحبســب قاعــدة البيــاانت هــذه، فــإن مــا ال يقــل عــن 
129,989 شــخًصا، بينهــم 3561 طفــًا و7913 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري، لــدى 

النظــام الســوري، منــذ آذار/ مــارس 2011.

وال تشمل حصيلة املعتقلن هذه احملتجزين على خلفيات جنائية، وتشمل حاالت االعتقال على خلفية النزاع املسلح الداخلي، 
وبشكل رئيس بسبب النشاط املعارض لسلطة األمر الواقع، وكذلك حاالت االعتقال لقمع حرية الرأي والتعبري.

ماذا عن أوضاع املعتقلني يف ســجون “التحالف الدويل يف ســورية” و”قوات ســوراي الدميقراطية” الكردية املعروفة بـ )قســد(، 
ومعتقالت الفصائل اجلهادية املســلحة يف حمافظة إدلب وغرها من مناطق الشــمال الســوري؟

لقــد مارســت “قــوات ســوراي الدميقراطيــة” )منــذ أتســيس “قــوات اإلدارة الذاتيــة” التابعــة لـــ حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، يف 
كانــون الثــاين/ ينايــر 2014( عمليــات اإلخفــاء القســري حبــق الناشــطن والسياســين املنتقديــن ملمارســاهتا، يف مناطــق ســيطرهتا، 
ومع بداية عام 2016 بدأت “قوات ســوراي الدميقراطية” تســتهدف الســكان املدنين على خلفية قومية وعرقية، وبذريعة وجود 
صــات بينهــم وبــن تنظيــم “داعــش”، خاصــة يف املناطــق الــيت ُتســيطر عليهــا حديثًــا إمــا عــرب محــات دهــم واعتقــال أو عــرب نقــاط 
التفتيــش املؤقتــة الــيت تقــوم إبنشــائها بــن حــن وآخــر، وهــؤالء تقتادهــم إىل مراكــز احتجــاز دون إخضاعهــم حملاكمــات، كمــا متنــع 
عائاهتــم مــن زايراهتــم أو التواصــل معهــم وتوكيــل حمــاٍم، ومل تُوّجــه إليهــم هتــم واضحــة، وقــد الحظنــا إفــراج “قــوات ســوراي الدميقراطيــة” 
عــن عــدد منهــم، بعــد اتفاقيــات مــع وجهــاء وشــيوخ عشــائر املناطــق الــيت اســتهدفتها ابالعتقــاالت. وســّجلنا عــرب عمليــات املتابعــة 
والتوثيق املستمرة جلوء “قوات سوراي الدميقراطية” يف مراكز احتجازها إىل استخدام الضرب املؤذي واملسبب لكسور يف العظام، 
بشــكل رئيــس وواســع يف أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــن واملختطفــن لديهــا، كمــا ســجلنا تصاعــًدا يف شــدة أســاليب التعذيــب وارتفــاع 
حصيلة ضحااي التعذيب لدى “قوات ســوراي الدميقراطية” منذ مطلع عام 2016، وقد مارســت تلك القوات أســاليب تعذيب 
مشــاهبة لتلــك الــيت مارســها النظــام الســوري، كالشــبح والــدوالب، والصعــق الكهرابئــي، والتجويــع، واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، 
خاصــة جتــاه املتهمــن ابالنتمــاء إىل فصائــل املعارضــة املســلحة وأقرابئهــم أو املتهمــن ابالنتمــاء إىل تنظيــم “داعــش”، ومنعتهــم مــن 

االتصــال بعائاهتــم أو توكيــل حمــاٍم وحتويلهــم للقضــاء يف مناطــق ســيطرهتا.

جيــب علــى الــدول الداعمــة لـــ “قــوات ســوراي الدميقراطيــة” الضغــط عليهــا، مــن أجــل إيقــاف عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء 
القســري، واحــرام قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ومبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املناطــق الــيت تســيطر عليهــا، إضافــة 
إىل دعم مسار عملية ترسيخ إدارة حملية حقيقية منتخبة بشكل دميقراطي يف مناطق مشال شرق سورية، يشارك فيها مجيع سكان 
املنطقــة دون متييــز علــى أســاس العــرق والقوميــة ودون تدخــل ســلطات األمــر الواقــع؛ للوصــول إىل االســتقرار والعدالــة، ودعــم بنــاء 

وأتســيس قضــاء مســتقل حيظــر علــى اجلهــات العســكرية القيــام بعمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري دون رادع.

http://sn4hr.org/arabic/?p=6154 ،”21  الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، التعذيب ومراكز االحتجاز لدى تنظيم “داعش

http://sn4hr.org/arabic/?p=6154
http://sn4hr.org/arabic/?p=6154
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أمــا يف مــا يتعلــق بســجون “هيئــة حتريــر الشــام”، فقــد الحقــت “اهليئــة” يف مناطــق ســيطرهتا املنتقديــن لسياســتها والناشــطن 
وخاصة اإلعامين والعاملن يف املنظمات اإلنســانية، وال ســّيما الرافضن منهم للتنســيق مع املؤسســات اليت أنشــأهتا واألشــخاص 
املنضويــن يف فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تقاتلهــا “اهليئــة”، وقــد احتفظــت “هيئــة حتريــر الشــام” بســجوهنا اخلاصــة والســريّة، 
ومنعــت التدخــل فيهــا مــن قبــل القضــاء التابــع لــوزارة العــدل، علــى الرغــم مــن وجــود ســجون اتبعــة لــوزارة العــدل التابعــة لـــ “حكومــة 
اإلنقــاذ” الــيت أُنشــئت مبوافقــة “اهليئــة”، ومارســت “اهليئــة” يف تلــك الســجون اإلخفــاء القســري وشــى ضــروب التعذيــب القاســية 
كالصعــق واجللــد، وقلــع األظافــر، والتجويــع واحلرمــان مــن النــوم، وأكــد لنــا عشــرات الناجــن مــن هــذه الســجون أن األجهــزة األمنيــة 
التابعــة لـ”اهليئــة” كانــت تقتادهــم ومتــارس عليهــم عمليــات إعــدام ومهــي بغــرض ترهيبهــم، وقــد أُفــرج عــن العديــد منهــم مقابــل دفعهــم 

ملبالــغ ماليــة ضخمــة.

تنظيــم “داعــش”، الــذي احنســرت املناطــق الــيت كانــت ختضــع لســيطرته يف ســورية علــى حنــو واســع، واقتصــر وجــوده مــع بدايــة عــام 
2019 يف جيــوب صغــرية شــرق ســورية، تشــاهبت أســاليب التعذيــب اجلســدية والنفســية الــيت كان يتبعهــا يف مراكــز احتجــازه إىل 
حــد كبــري مــع تلــك املتبعــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، ومنــذ إعــان ظهــوره يف نيســان/ أبريــل 2013، مــارس 
التنظيــم أســاليب تعذيــب وتنكيــل جديــدة ومبتكــرة، محلــت منطًــا ســاداًي جتــاه املعتقلــن لديــه، هبــدف بــث الرعــب واخلــوف وترهيــب 
اجملتمع من عواقب خمالفة تعاليمه يف مناطق ســيطرته، كاإليهام ابلغرق والذبح، واخلنق ابلغازات، وإطاق الرصاص حول جســد 
املعتقــل، وإجبــاره علــى مشــاهدة مقاطــع مصــورة وتســجيات لعمليــات إعــدام وقطــع رؤوس وحــرق ملختطفــن ســابقن أو قطــع 
أحــد أعضــاء جســد املختطــف، واســتعرضنا ســابًقا، يف تقريــر موســع بعنــوان “القــاع األســود” 21 أبــرز مراكــز االحتجــاز وأســاليب 

التعذيــب لــدى تنظيــم “داعــش”.

وتتفــاوت درجــات التعذيــب، حبســب التهــم املوجهــة إىل املعتقــل، وتبلــغ أقســى درجاهتــا جتــاه الناشــطن اإلعاميــن والعســكرين 
واملختطفن األجانب، الذين غالًبا ما حيتجزون يف السجون السرية، وغالًبا ما يستمر التنظيم يف تعذيبهم حى املوت أو تصويرهم 
يف إصداراتــه املرئيــة وقتلهــم بشــكل وحشــي، أمــا احملتجــزون بتهــم خمالفــة التعاليــم الــيت يفرضهــا التنظيــم، فيتعرضــون ألســاليب تعذيــب 

أقــل شــدة وقســوة، كالضــرب املــربح واجللــد والــدوالب والشــبح، الــذي يســتمر ســاعات أو أايًمــا عــدة.

وعلــى الرغــم مــن احنســار ســيطرة التنظيــم فقــد تــرك أثــرًا دامغًــا لــدى عائــات ضحــااي التعذيــب واملختفــن قســراًي، وأكــدت لنــا العديــد 
مــن األســر الــيت التقينــا هبــا أن التنظيــم أبلغهــم بوفــاة املختفــي عــرب مراكــز احلســبة أو األجهــزة األمنيــة الــيت تتبــع لــه، لكنــه مل ُيســلمهم 
جثامــن أو يبلغهــم مبــكان دفــن اجلثــث، وال يــزال قرابــة 8350 شــخص يف عــداد املفقوديــن، كانــوا قــد اعتقلــوا مــن ِقبــل تنظيــم 

“داعــش”. ومل تكشــف “قــوات ســوراي الدميقراطيــة” الــيت ســيطرت الحًقــا علــى مناطــق التنظيــم عــن مصريهــم.
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ويوضح الرسم البياين التايل احلصيلة الكلية للمعتقلن أو املختفن قسرًا، وتوزعهم حبسب أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سورية:

الَمخرج هو إجبار األسد على الرحيل
املشــهد الســوري أصبــح معقــًدا جــًدا، فالعــامل تــرك القــوى اإلقليميــة احملليــة تتحكــم يف الوضــع الســوري مــن دون ضوابــط، 
وســورية اآلن حتــت 4 احتــالالت علــى األقــل: أمــركا والتحالــف وإيــران وتركيــا وروســيا، فمــا هــو احلــل للخــالص مــن هــذه 

االحتــالالت؟ مــا هــو املَخــَرج؟

هــذا ســؤال معقــد للغايــة، لكــن ابختصــار ال خــاص للســورين والدولــة الســورية إال برحيــل رأس املشــكلة، وهــو نظــام األســد الــذي 
أوصــل ســورية إىل هــذه املرحلــة بتصديــه الوحشــي ملطالــب الشــعب الســوري يف آذار/ مــارس 2011 ابحلريــة والكرامــة، نظــام 
األســد الــذي هنــب مــوارد بلــدان احلبيــب، علــى مــدى أكثــر مــن مخســن عاًمــا، لــن يتخلــى عــن عمليــة النهــب الــيت تؤمــن لــه مايــن 
خــرج إًذا هــو إجبــار نظــام األســد علــى الرحيــل، 

َ
الــدوالرات شــهراًي، ولــن يرحــل عــرب التظاهــرات، واحلــّل هــو إجبــاره علــى الرحيــل، امل

خــرج بغــض النظــر عــن إمكانيــة تطبيقــه مــن الناحيــة 
َ
بــكل األســاليب املمكنــة، السياســية واالقتصاديــة والعســكرية. أحتــدث عــن امل

العمليــة، ألنــي ال أعتقــد أنــه ســوف يكــون هنــاك تدخــل عســكري إلزاحــة نظــام األســد.

https://drive.google.com/file/d/1elS3g9STNFxL9OYshRBc40Ft1_9BN_RB/view
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مــن الناحيــة العمليــة، ميكــن للعقــوابت االقتصاديــة و”قانــون قيصــر” أن توقــف شــراين الدعــم الروســي واإليــراين، وعندئــذ ســيضعف 
النظــام الســوري بشــكل كبــري، لكنــه لــن يســقط، وقــد يقبــل بتســوية سياســية، إذا وجــد أنــه مل يعــد يتمكــن مــن الصمــود، ألنــه يعلــم 

أن أي تفــاوض سياســي يعــي انتهــاء حكــم عائلــة األســد، وهــو مــا لــن يقبلــه إال إذا كان خيــارًا هنائيًــا.

يف حــال حــدوث انتقــال سياســي، فهــذا حيمــل يف طياتــه توافًقــا مــن القــوى العســكرية املوجــودة علــى األراضــي الســورية، والــيت 
عكســت قوهتــا ضمــن اإلطــار واحلكــم السياســي، وبعــد فــرة مــن الزمــن، لــن يعــود هنــاك مــربر لوجودهــا، وســوف ختفــف بشــكل 
تدرجيــي مــن وجودهــا العســكري املباشــر، لكنهــا ســوف تســتمر يف التدخــل يف شــؤون احلكــم يف ســورية، وعلــى الســورين التخلــص 

مــن هــذا التدخــل تدرجيًيــا عــرب حكومــات وطنيــة دميقراطيــة متعاقبــة.

أخــريًا، مــا الــذي ميكــن فعلــه اآلن إلنقــاذ مســتقبل الشــعب الســوري الغــارق يف مســتنقع العنــف واملــوت والدمــار واالنتقــام، الــذي 
خلفتــه حــرب األســد وبوتــن وخامنئــي ونصــر هللا ضــد الســورين علــى مــدار حنــو عقــد مــن الزمــان؟ وإىل أيــن حنــن ماضــون؟

علينــا أن نكثــف جهــودان يف تعزيــز الوعــي والعمــل السياســي واحلقوقــي واملــدين، ودعــم منظمــات اجملتمــع املــدين، وخلــق مســار عدالــة 
انتقالية، كل ذلك جيب أن يكون على أســس ســورية وطنية، مما ميهد الطريق حنو خلق حوامل جتمع الشــتات والتمزق الســوري، 
وتســاهم يف بلــورة عقــد اجتماعــي ســوري حقيقــي، وهــذا ســوف يكــون بدايــة للطريــق حنــو أتســيس الدولــة الســورية فعليًــا، ومــن دون 

ذلــك، فنحــن ماضــون حنــو قــاع اهلاويــة يف خمتلــف األصعــدة، وحنــو خســارة مروعــة لبلــدان احلبيــب ســورية.

نشر يف موقع مركز حرمون للدراسات

https://www.harmoon.org/dialogues/%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84/
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