
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

األربعاء 24 نيسان 2019

رسالة مشرتكة إىل الدول الداعمة للسالم 
وحقوق اإلنسان بشأن واقع حقوق 

اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل
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أعلنــت الــوالايت املتحــدة يــوم االثنــن 25 آذار مــارس 2019 اعرتافهــا بســيادة إســرائيل الكاملــة علــى اجلــوالن الســورية احملتلــة 
منــذ عــام 1967 يف تعــارض كامــل مــع قــرارات جملــس األمــن 242 و 497 مــا ميثــل مؤشــر خطــر ميجــد االنتهــاكات املنهجيــة 
حلقــوق اإلنســان، ويضفــي الشــرعية علــى أعمــال تشــكل انتهــاكا صرحيــا للقانــون الــدويل العــام ويكــّرم أعمــال العــدوان العســكري 
ومــا نتــج عنهــا مــن هتجــر ودمــار وفقــدان حلقــوق الســورين واالســتيالء علــى املمتلــكات واألرض مــن قبــل كافــة أطــراف الصــراع 

ممــن الزالــوا حــى اللحظــة يتنازعــون األرض واجملتمــع الســوري.

وبرغــم أن قــرار الــوالايت املتحــدة ال يغــر مــن الوضــع القانــوين للجــوالن بصفتهــا أرض واقعــة حتــت االحتــالل اإلســرائيلي، فــإن 
هــذه اخلطــوة متثــل هتديــداً حقيقيــا ملســتقبل الســالم املمكــن يف ســوراي والشــرق األوســط واملنطقــة كاملــة وتفقــد الــوالايت املتحــدة 
مصداقيتهــا كوســيط وشــريك يف صنــع الســالم يف املنطقــة - كمــا تدعــي - األمــر الــذي يتطلــب إجــراء مراجعــة شــاملة لعمليــة 

الســالم تتضمــن إجيــاد وســطاء حياديــن.

حنــن املنظمــات واحلــركات والتجمعــات واملبــادرات املدنيــة املوقعــة أدانه ندعــو القــوى والــدول الداعمــة للســالم وحقــوق اإلنســان 
األساســية للوقــوف معــاً والتصــدي لكافــة أشــكال تطبيــع نتائــج األعمــال احلربيــة يف ســوراي واملنطقــة وإعــالن مواقــف رمسيــة تؤكــد 
رفــض كافــة أشــكال االحتــالل واالســتحواذ علــى األراضــي، وإختــاذ إجــراءات عمليــة تؤكــد علــى التمســك والدفــاع عــن حقــوق 
املواطنــن الســورين خاصــة مــن أبنــاء اجلــوالن النازحــن منــذ 1967 يف موطنهــم األصلــي، علــى اعتبــاره جــزء ال يتجــزأ مــن احلــل 

والطريــق حنــو إحــالل ســالم حقيقــي مســتدام يف ســوراي والشــرق األوســط.

لقــد ارتكبــت إســرائيل عمــاًل عدوانيًــاً عندمــا هامجــت ســوراي عــام 1967؛ فاســتولت علــى اجلــوالن، وشــردت عنــوة حــوايل 130 
ألف شــخص، ما يعادل ٪95 من ســكاهنا األصلين، وهدمت 240 قرية ومزرعة كانوا يقطنوهنا. وبرغم رفض األمم املتحدة 
هلــذا العــدوان ونتائجــه، تســتمر إســرائيل يف انتهاكاهتــا املتواصلــة للقانــون الــدويل يف اجلــوالن احملتــل حــى اليــوم يف تعــارض كامــل 
مــع الشــرعة الدوليــة مبــا يف ذلــك لوائــح الهــاي واتفاقيــات جنيــف الــي تنظــم االحتــالل العســكري، لتؤكــد جلميــع املتحاربــن يف 
ســوراي واملنطقــة إمكانيــة متابعــة االنتهــاكات الفظيعــة للقانــون الــدويل، وتشــجع التوســع اإلقليمــي مــن خــالل العــدوان يف جتاهــل 

كامــل مليثــاق األمــم املتحــدة وقراراهتــا.

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.

 J190418

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Golan%20Heights%20SRES497.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IP%20S%20RES%20242.pdf
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اليــوم، تســتمر آلــة احلــرب يف تشــريد الســورين عــر خطــوط متــاس وحــدود مؤقتــة ودائمــة بــن مدهنــم وقراهــم ومناطقهــم، يتصاعــد 
اليــوم دور األحــالف واملســاومات اإلقليميــة والدوليــة حــول مصــر البــالد تثبــت ســلطات األمــر الواقــع ومناطــق نفــوذ وانتشــار 

تعتمــد يف فــرض وجودهــا علــى آلــة احلــرب واهلندســة الدميغرافيــة.

فإننــا   2019 مــارس  آذار   22 الصــادر يف   )A/HRC/40/L.4( اإلنســان األخــر  بقــرار جملــس حقــوق  نرحــب  وإذ 
كمنظمــات وجتمعــات ومبــادرات مدنيــة نتطلــع للعمــل مــع مــن دعــم هــذا القــرار وكافــة القــوى املؤمنــة ابلدميقراطيــة وحقــوق 
اإلنســان حــول العــامل للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف وجــه انتهــاكات كافــة أطــراف الصــراع، وخنشــى أن مــا يتــم متريــره 
اليــوم ميثــل هتديــداً وجــودايً ألي مســتقبل آمــن يســوده الســالم وحقــوق اإلنســان يف املنطقــة ويرســخ ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، 

مــا مل تتــم مواجهتــه مبوقــف دويل حــازم موحــد وصريــح. 

األمــن ال ميكنــه أن يكــون ُمــرراً لضــم األراضــي وخــرق كافــة املواثيــق الدوليــة وجتاهــل حقــوق ســكان أصليــن الزالــوا مهجــرون يف 
ســوراي،  إن عــدم وجــود حكومــة شــرعية  متثــل املواطنــن الســورين وتدافــع عــن حقوقهــم األساســية ال جيــب وال ميكــن أن ميثــل 
ســياق منطقــي خلطــوات مــن شــأهنا تغيــر وجــه بلــد وشــعب ولــن حتصــد إال مزيــداً مــن العنــف واالنتقــام واإلفــالت مــن العقــاب. 
نتطلــع حنــن املنظمــات املوقعــة أدانه اللتــزام دويل واضــح ال لبــس فيــه حنــو محايــة حقــوق الســورين يف موطنهــم األصلــي ورفــض كل 
أشــكال تطبيع نتائج أعمال العدوان احلربية وأتمن وســاطة دولية حيادية وشــفافة قادرة على حتقيق الســالم يف ســوراي واملنطقة.

ابنتظار دعمكم ومساندتكم.

املنظمات املوقعة:
1. مركز توثيق االنتهاكات

2. اجلمعية السورية األملانية احلرة يف هامبورغ
3. الرابطة السورية حلقوق اإلنسان واملساءلة

4. الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
5. اللويب النسوي السوري

6. املرصد – املركز العريب حلقوق اإلنسان يف اجلوالن
7. املركز السوري لإلحصاء والبحوث 

8. اورانمو

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/L.4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/L.4
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9. بسمة وزيتونة
10. بيتنا سوراي

11. دولي
12. رابطة عائالت قيصر

13. شبكة سوراي القانونية يف هولندا 
14. منظمة كش ملك

15. مؤسسة وطن
16. مركز الكواكيب للعدالة االنتقايل وحقوق االنسان

17. منظمة مساواة
18. مع العدالة

19. منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
20. منظمة النساء االن من اجل التنمية

21. احتاد تنسيقيات السورين حول العامل
22. نو فوتو زون

23. جتمع احملامن السورين
24. مؤسسة خطوات

25. محلة من أجل سوراي
26. املركز السوري لإلعالم وحرية التعبر
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