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األربعاء 24 تشرين األول 2018

واشنطن: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
تعقد عدة لقاءات مع احلكومة األمريكية

بيــــان صحفي
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واشــنطن: 3 - 5/ تشــرين األول/ 2018: عقدت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان عدة اجتماعات ثنائية يف مقرِّ اخلارجية 
 ،)SFRC( األمريكيــة حبضــور مســؤولني كبــار مــن عــدة مكاتــب عاملــة يف احلكومــة األمريكيــة، مثــل: جلنــة العالقــات اخلارجيــة
ومكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان )DRL(، ومكتــب العدالــة اجلنائيــة العامليــة )GCJ(، ومكتــب عالقــات الشــرق األدىن 
)NEA(، ومكتــب املخابــرات والبحــوث )INR(، ومكتــب مراقبــة األســلحة )AVC(، ومكتــب الســكان والالجئــني 
واهلجــرة )PRM(، إضافــة إىل ممثلــة عــن مكتــب ســفرية الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف جملــس األمــن، ومديــر امللــف الســوري 

يف البيــت األبيــض.

حتــدَّث الســيد فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن: أوالً، اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة 
وعــن ردة الفعــل األمريكيــة بعــد هجــوم دومــا الكيميائــي األخــري، واثنيــاً، عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى 
منطقة جنوب سوراي، واثلثاً، عن التغوُّل اإليراين داخل مؤسسات ومفاصل اجملتمع والدولة السورية، ورابعاً، عن املسار السياسي 
وضرورة عودته إىل ســياقه الطبيعي حبســب قرار جملس األمن رقم 2245، هيئة حكم انتقايل مث دســتور مث انتخاابت، وأخرياً عن 
ضــرورة البــدء بتحقيــق مشــاركة أوســع يف احلكــم يف املناطــق الــي ختضــع لســيطرة قــوات التحالــف الــدويل ابلتَّزامــن مــع عمليــة تعويــض 
ــد عبــد  الضحــااي وإعمــار البــى التحتيــة واملبــاين، الــي تســبَّبت هبــا عمليــات القصــف اجلــوي والــري لقــوات التَّحالــف الــدويل، وأكَّ
الغــي أنَّ ذلــك أصبــح ضــرورة ُملِّحــة بعــد هزميــة تنظيــم داعــش وحتقيــق نــوع مــن األمــن واالســتقرار، وقــد أكَّــد مديــر امللــف الســوري 
يف البيــت األبيــض أنَّ الــوالايت املتحــدة األمريكيــة لــن تســمح إبعــادة شــرعية النِّظــام الســوري حتــت حكــم عائلــة األســد، وســوف 
تلعــب دوراً حمــورايً يف منــع احللفــاء واألصدقــاء مــن القيــام بذلــك، وشــدَّد علــى أنَّ النظــام الســوري وحلفــاءه لــن يتمكَّنــوا مــن إعــادة 
إعمــار مــا قامــوا بتدمــريه يف املناطــق الــي يســيطرون عليهــا، ولــن يكــون هنــاك أي تقــدُّم يف هــذا اجملــال بــدون حــلٍّ سياســي يضمــن 

عمليــة انتقــال سياســي دميقراطــي.

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.
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ــص لألمــور القضائيــة واملالحقــات القانونيــة حــول إمكانيــة تفعيــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة  ــز االجتمــاع التــايل، الــذي ُخصِّ تركَّ
لواليتها القضائية العاملية، وحماسبة أشخاص متورطني يف ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدَّ اإلنسانية وموجودين على أراضيها، 
ودار نقــاش عــن ضــرورة دعــم احلكومــة األمريكيــة إنشــاء حمكمــة دوليــة خاصــة بســوراي، وأخــرياً عــن أمهيــة وحيويــة قانــون قيصــر، ودور 
العقوابت االقتصادية على الشــركات الروســية واإليرانية كشــكل من أشــكال احملاســبة؛ ما يُعرقل رغبتها يف االســتحواذ الواســع على 
عمليــة إعــادة اإلعمــار يف ســوراي، ويضغــط عليهــا للدَّفــع لتحقيــق مســار سياســي ُمتَّســق مــع قــرارات األمــم املتحــدة، وقــد قامــت 

املكاتــب القانونيــة واحلقوقيــة بشــرح آليــة عملهــا، ومتَّ االتفــاق علــى تعزيــز مشــاركة البيــاانت والتَّنســيق يف هــذا اجلانــب.

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مصــدر أساســي ومعتمــد يف مجيــع تقاريــر حقــوق اإلنســان الصــادرة عــن اخلارجيــة األمريكيــة 
فيمــا يتعلــق بســوراي منــذ عــام 2012 حــى اآلن.

وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد عقــدت اجتماعــاً مــع عــدة مستشــارين لســيناتور يف جملــس النــواب األمريكــي يــوم 
ــز احلديــث بشــكل أساســي عــن دعــم قانــون قيصــر، وعــن التَّدخــل اإليــراين يف ســوراي، وأخــرياً عــن  األربعــاء 3/ تشــرين األول، وتركَّ
ضــرورة البــدء مبســار تعويــض الضحــااي، واإلســراع يف عمليــة مشــاركة الســلطة يف املناطــق الــي ختضــع لســيطرة قــوات التَّحالــف الــدويل 

بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.

ومــن انحيــة أخــرى، نظَـّـم معهــد الشــرق األوســط للدراســات يــوم اجلمعــة 
5/ تشــرين األول فعاليــة ملناقشــة تقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
األخري عن التَّدخل الروســي، وأدار اجللســة الســيد “تشــارلز ليســر” مدير 
برانمــج التَّطــرف ومكافحــة اإلرهــاب يف املعهــد، ومبشــاركة الســيدة “إيريــكا 
هانيتشــاك” مديــرة العالقــات احلكوميــة يف منظمــة “أمريكيــون لســوراي 
حــرة”، وقــد حتــدَّث عبــد الغــي بشــكل أساســي عــن دور روســيا املركــزي 
يف مســاندة النظــام الســوري وابلتــايل تورُّطهــا املباشــر يف مئــات اجلرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية وجرائــم احلــرب، إضافــة إىل أنَّ قواهتــا قــد ارتكبــت مئــات جرائــم 
ــاً،  احلــرب بعــد تدخلهــا العســكري يف ســوراي، حيــث قتلــت 6239 مدني
بينهــم 1804 طفــالً، وأشــار عبــد الغــي إىل اســتخدام روســيا حــقَّ النَّقــض 
الفيتــو 12 مــرة بشــكل تعســفي مــن ضمنهــا 6 مــرات فيمــا يتعلــق مبلــف 
األســلحة الكيميائيــة، إضافــة إىل مــا خلَّفتــه اهلجمــات الروســية الربريــة مــن 
عمليــات تشــريد قســري واســعة طالــت مئــات اآلالف مــن الســوريني، وعــدة 

ــع.  تفاصيــل إضافيــة أخــرى ورَدت ضمــَن التَّقريــر املوسَّ

جلســة مناقشــة حول تقرير الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان عن 
التدخــل الروســي بعــد 3 ســنوات منــه – معهــد الشــرق األوســط 

للدراســات/ واشــنطن 5/ تشــرين األول/ 2018 

http://sn4hr.org/arabic/2018/09/30/10440/
https://drive.google.com/file/d/1bndaGDxbAx3E_ARoeQ0-WVoNLue2i0up/view
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