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ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام األسد 
في ظل انتشار كوفيد-19

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان واليوم التالي تنظمان فعالية 

جانبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

بــيــــــان

الثالثــاء 29/ أيلــول/ 2020: قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان واليــوم التالــي بتنظيــم فعاليــة علــى 

هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وتــمَّ بثهــا عبــر منصة زوم وصفحــات التواصــل االجتماعي، 

بمشــاركة الســفير جيمــس ف. جيفــري، الممثــل الخــاص لشــؤون ســوريا والمبعــوث الخــاص للتحالــف الدولــي 

لهزيمــة داعــش فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة، والســفير روبــرت رودي، ســفير المفاوضــات حــول ســوريا ورئيــس 

قســم ســوريا والعــراق ولبنــان واســتراتيجية مكافحــة داعــش فــي وزارة الخارجيــة االتحاديــة األلمانيــة، والســيد 

إيفــان م. نيلســن الممثــل الخــاص لألزمــة الســورية مــن الدنمــارك، والمعتقلــة السياســية الســابقة رشــا، 

واألســتاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، واألســتاذ معتصم الســيوفي 

المديــر التنفيــذي لليــوم التالــي، وأدارت الجلســة الســيدة إيمــا بيلــز، كبيــرة مستشــاري المعهــد األوروبــي للســالم 

ومحــررة موقــع ســيريا ان كونتكســت. 

الخميس 8 تشرين األول 2020
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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وركزت الفعالية على اإلجابة على األسئلة الرئيسة التالية:

-  مــا هــو تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى المحتجزيــن تعســفيًا فــي ســوريا، وكيــف يمكــن الضغــط علــى النظــام 

الســوري وأطــراف النــزاع األخــرى لإلفــراج عــن أكبــر عــدد منهــم بمــن فيهــم المرضــى وكبــار الســن؟ مــا هــي 

أنــواع الدعــم التــي يمكــن تقديمهــا للناجيــن مــن االعتقــال التعســفي وأســرهم وعائــالت المفقوديــن؟

-  لمــاذا كابــد مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي علــى نحــو واســع لمعالجــة محنــة المعتقليــن وغيرهــم مــن 

ضحايــا جرائــم نظــام األســد ضــد اإلنســانية فــي ســوريا؟

-  مــا هــي أبــرز أدوات المســاءلة المتاحــة، باإلضافــة إلــى العقوبــات لمحاســبة النظــام الســوري والدفــع 

قدمــًا نحــو حــل سياســي للنــزاع يبنــى علــى قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2254؟ مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن 

ــا ومنظمــات حقــوق اإلنســان الســورية فــي هــذا الســياق؟ تلعبــه مجموعــات الضحاي

إلــى:  باإلشــارة  اإلنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  مديــر  الغنــي،  عبــد  الســيد فضــل  الجلســة  افتتــح 

“الهــدف األساســي مــن هــذه االفتتاحيــة هــو وضــع هــذا الحــدث ضمــن ســياقه، فهــذا الحــدث يأتــي 

ضمــن سلســلة ممتــدة لعــدة ســنوات ســابقة مــن األحــداث الجانبيــة علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 

العامــة وعبــر كل الســنوات الماضيــة كان “الــدي أر ال” يقــوم بتنظيــم هــذا الحــدث، وبرعايــة دول عــدة، 

وتتــم دعــوة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كشــريك إلــى جانــب عــدد مــن المنظمــات األخــرى، فــي 

هــذا العــام ونظــرًا لطبيعــة الظــروف االســتثنائية بســبب فيــروس كورونــا المســتجد، تشــرفنا فــي 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بــأن نقــوم بهــذه المهمــة، والهــدف أن ال يحــدث أي انقطــاع ضمــن 

هــذه السلســلة الممتــدة لســنوات”، كمــا تقــدم بالشــكر لمنظمــة اليــوم التالــي ولرشــا علــى المشــاركة فــي 

التنظيــم، وللــدول الصديقــة علــى ســرعة التنســيق واالســتجابة.

ثــم تحدثــت مديــرة الجلســة، الســيدة إيمــا بيلــز، وبــدأت بشــكر وتقديــم المشــاركين، ثــم أشــارت إلــى أن 

“العالــم أجمــع يعانــي مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وســوريا ليســت اســتثناء مــن ذلــك، حيــث أن 

أرقــام الوفيــات واإلصابــات الفعليــة تفــوق بكثيــر األرقــام الرســمية المعلــن عنهــا، وتواصــل الحكومــة 

الســورية منــع وصــول المســاعدات اإلنســانية وتعطيلهــا”، وأشــارت إلــى أن “الســجناء والســجون حــول 

العالــم تتأثــر أكثــر بفيــروس كورونــا، والوضــع فــي ســوريا ليــس مختلفــًا”، وأكــدت بيلــز “اليــوم أصبــح مــن 

المهــم جــدًا أن نكــون هنــا للحديــث عــن معانــاة الســجناء المعتقليــن تعســفيًا والذيــن هــم أكثــر عرضــة 

لإلصابــة بفيــروس كورونــا”، وذكــرت بيلــز أن “لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة 

أكــدت أن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن اعتقلــوا علــى خلفيــة مشــاركتهم بالمطالبــات باإلصالحــات 

السياســية، وبحكومــة تعتــرف بحقوقهــم” وقالــت “هــذه االعتقــاالت هــي عبــارة عــن عمليــات خطــف تتــم 
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ــاء وأصدقــاء المعتقليــن مــن معرفــة مكانهــم”، وأضافــت  ــًا مــا يمنــع أقرب بــدون مذكــرة توقيــف وغالب

أنــه “مــن غيــر الممكــن للمعتقليــن توكيــل محــاٍم أو التواصــل مــع العالــم الخارجــي” وأنهــم “يتعرضــون 

لتعذيــب وحشــي ويوضعــون فــي زنازيــن مزدحمــة وقــذرة ُتشــكل بيئــة خصبــة لفيــروس كورونــا”، وقالــت 

ــز: “إن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة وصفــت هــذه الجرائــم بأنهــا جرائــم ضــد اإلنســانية ومثــل  بيل

هــذه الجرائــم تتطلــب اهتمامــًا عاجــاًل وجديــًا مــن المجتمــع الدولــي مــن أجــل محاســبة مرتكبيهــا”.

 

تــال ذلــك مداخلــة الســيد جيمــس جيفــري، التــي بدأهــا بشــكر المنظميــن والمشــاركين، وأكــد علــى الشــراكة 

الطويلــة مــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وشــكر أيضــًا ألمانيــا علــى الخطــوات المتخــذة فــي المحاكم 

األلمانيــة ضــدَّ مجرمــي الحــرب، كمــا شــكر هولنــدا علــى الخطــوة التــي اتخذتهــا مؤخــرًا فيمــا يتعلــق بقضيــة 

ــد الســيد جيفــري خــالل مداخلتــه علــى أن “هــدف الواليــات المتحــدة هــو أن تتأكــد  التعذيــب فــي ســوريا. وأكَّ

مــن انطــالق عمليــة سياســية تجلــب الســالم إلــى ســوريا بنــاًء علــى القــرار 2254” وأضــاف أن مــا ســتقوم بــه 

الواليــات المتحــدة فــي هــذا الصــدد هــو: “أواًل: نحــن لــن نطبــع عالقاتنــا مــع هــذا النظــام الشــرير مــا لــم يأخــذ 

خطوات بتبني القرار 2254، والذي لم يقم بأي تقدم حتى اآلن؛ ثانيًا: نحن ســنواصل مســاعدتنا اإلنســانية 

ونحــن أكبــر داعــم أو مقــدم للمســاعدات اإلنســانية بـــ 12 مليــار دوالر، ونحــن أيضــًا نرحــب بالمشــاركات 

والمســاهمات مــن االتحــاد األوروبــي والشــركاء اآلخريــن بمــا فــي ذلــك تركيــا واألردن ولبنــان لتقديــم الملجأ 

ألزيــد مــن 6 مالييــن الجــئ ســوري هربــوا مــن الممارســات الفظيعــة التــي يقــوم بهــا نظــام األســد، وأخيــرًا 

لدينــا العقوبــات االقتصاديــة وآخرهــا عقوبــات قيصــر التــي ســميت علــى اســم الضابــط الــذي صــور ضحايــا 

التعذيــب الســوريين” وأضــاف أن هــذه العقوبــات “تســتهدف أشــخاصًا محدديــن مقربــون مــن النظــام”.

: “التاريــخ يقــول إنــه ال يمكــن أن يكــون  ثــم تحــدث الســفير روبــرت رودي، الــذي بــدأ مداخلتــه بالتأكيــد علــى أنَّ

هنــاك ســالم دائــم بــدون تحقيــق العدالــة” وأضــاف أنــه “يجــب أن نؤكــد علــى أن ســوريا ال تــزال علــى رأس 

أجندتنــا إلنهــاء هــذا النــزاع الدمــوي والمســتمر منــذ أكثــر مــن تســع ســنوات، والــذي يدفــع ثمنــه أواًل وأكثــر 

مــن أي أحــد آخــر الشــعب الســوري، والمجتمــع الدولــي كان شــاهدًا علــى االنتهــاكات الواســعة للقانــون 

الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان” وأضــاف: “بنــاء علــى األرقــام المرعبــة التــي وثقتهــا 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن قــوات النظــام الســوري مســؤولة عــن أزيــد مــن 90 % مــن حاالت 

التعذيــب والقتــل” وأكــد مجــددًا: “ال يمكــن تحقيق الســالم أو المصالحة دون المحاســبة وتحقيق العدالة” 

وأضــاف أن “جائحــة كوفيــد-19 تزيــد هــذا الرعــب، حيــث ينتشــر الفيــروس بــدون رقابة في أنحاء ســوريا كافة، 

ــد رودي علــى اآلثــار الســلبية الشــديدة  واألرقــام الرســمية منخفضــة نســبيًا، لكــن تقديراتنــا أعلــى بكثيــر” وأكَّ

للجائحــة علــى الوضــع اإلنســاني الســيئ أساســًا، وأضــاف “نحــن ندعــم العمليــة السياســية لتطبيــق القــرار 

2254، والعمليــة السياســية ال تتعلــق فقــط باللجنــة الدســتورية، بــل يجــب أن تبــدأ بإجــراءات علــى األرض 

لبنــاء الثقــة بإطــالق ســراح واســع وغيــر مشــروط للمعتقليــن والمختفيــن والبــدء بإطــالق ســراح الفئــات 

ــد رودي أنــه “يجــب علــى دمشــق الســماح بالدخــول غيــر المشــروط وغيــر المقيــد إلــى  األكثــر ضعفــًا”، وأكَّ



ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام األسد 4
في ظل انتشار كوفيد-19

مراكــز االحتجــاز، خاصــة فــي زمــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19”، وأشــار إلــى أن “ألمانيــا هــي رائــدة فــي المبــادرات 

علــى المســتوى الوطنــي والدولــي لتحقيــق المحاســبة فــي ســوريا”، وأضــاف “ال يمكننــا أن نشــعر باأللــم 

ــف مــن معاناتهــم” واختتــم الســيد رودي مداخلتــه  الــذي يشــعر بــه الشــعب الســوري، لكــن واجبنــا أن نخفِّ

بالتأكيــد علــى أنــه “يجــب أن ال تمــرَّ أيــة جريمــة بــدون عقــاب وأن ال ُتنســى أيــة ضحيــة”.

فئــة  علــى  ــز  ونركِّ المســاءلة،  عــن  نتكلــم  اليــوم  “نحــن  بقولــه:  مداخلتــه  بــدأ  نيلســون  آيفــان  الســيد 

مســتضعفة، أال وهــي فئــة النــاس القابعيــن فــي الســجون فــي ظــروف وحشــية وصعبــة وال يمكــن 

تخيلهــا، وقــد أصبحــت ظروفهــم أصعــب وأخطــر فــي ظــلِّ جائحــة كورونــا، ولذلــك فــإن تجاهــل النظــام 

الســوري لطلــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة إطــالق ســراح جميــع المعتلقيــن بــال أســاس قانونــي 

بمــا فــي ذلــك الســجناء السياســيين لتخفيــف االزدحــام لمنــع معــدالت كارثيــة لإلصابــات بكوفيــد-19 

يفطــر القلــب”، وأشــار إيفــان إلــى أن أعــداد المعتقليــن وحــاالت المــوت بســبب التعذيــب التــي وثقتهــا 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــي “أرقــام مرعبــة، ويجــب أن ال ننســى أن وراء كل رقــم هنــاك رجــل، 

أو طفــل، أو إمــرأة، وكل منهــم هــو فــرد مــن عائلــة، ولذلــك مــن المحــزن أن جهــود مجلــس األمــن فــي 

المســاءلة والمحاســبة فــي ســوريا لــم تكــن ناجحــة بســبب اســتخدام الفيتــو مــن األعضــاء الداعميــن 

ــد أن “هــذا النــوع مــن تســييس العدالــة والوضــع  للنظــام الســوري، روســيا علــى وجــه الخصــوص”، وأكَّ

اإلنســاني هــو أمــر مخــزٍ، وتجاهــل تــام للضحايــا وعائالتهــم” وأضــاف: “لــن يكــون هنــاك ســالم دائــم فــي 

ســوريا بــدون معالجــة مشــكلة المحاســبة األساســية”، وقــال الســيد نيلســون “مــن المشــجع رؤيــة 

بعــض الطــرق ووســائل المحاســبة قــد تــم تفعيلهــا بشــكل ناجــح بصــرف النظــر عــن شــلل مجلــس 

األمــن، وأبرزهــا تأســيس الـــ IIIM، والمحاكمــات الوطنيــة فــي عــدد من الــدول، ومؤخرًا المبــادرة الهولندية 

برفــع قضيــة ضــد ســوريا تحــت مظلــة اتفاقيــة التعذيــب، وكذلــك يجــب التأكيــد علــى أهميــة العقوبــات 

كأداة فــي دعــم المحاســبة”، وأضــاف “إن عمــل منظمــات حقــوق اإلنســان الســورية أساســي فــي جمــع 

األدلــة والوثائــق، والتــي تعتمــد عليهــا المحاســبة خــارج ســوريا، إضافــة إلــى احترامنــا الشــديد لجهودهــم 

ــا المــادي، وقائمــة المنظمــات طويلــة، ولكــن دعونــي أذكــر مســتضيفينا  فهــم أيضــًا يســتحقون دعمن

اليــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان واليــوم التالــي، والتــي تســعد الدنمــارك وتفتخــر بدعمهــم”، 

كمــا تســاءل إيفــان: “لمــاذا ال يســمح النظــام لألمــم المتحــدة وللجنــة الصليــب األحمــر الدولــي بالدخــول 

المباشــر وغيــر المقيــد إلــى مراكــز االحتجــاز؟ ولمــاذا يتجاهــل النظــام دعــوات األميــن العــام غوتيريــش 

إلطــالق ســراح المعتقليــن حتــى بعــد انتشــار الجائحــة؟” وأضــاف: “إن إطــالق ســراح المعتقليــن هــو 

إجــراء أساســي لبنــاء الثقــة لدعــم العمليــة السياســية التــي يقودهــا مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص 

غيــر بيدرســون”، واســتأنف إيفــان: “إننــا لألســف نعلــم اإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت بنــاء علــى ســلوك 

النظــام الســابق والحالــي، ولكــن هــذا ال يجــب أن يمنعنــا مــن االســتمرار بالضغــط علــى النظــام وروســيا 

مــن أجــل تحقيــق العمليــة السياســية بــل أن يحفزنــا علــى ذلــك”. 
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وتبــع ذلــك مداخلــة المعتقلــة الســابقة رشــا عــن تجربتهــا الخاصــة، حيــث اعتقلــت مــع أوالدهــا مــن قبــل 

ــا التــي يجــب أن نتكلــم عنهــا  ــة، وبــدأت رشــا حديثهــا بالتأكيــد علــى أن “مــن أهــم القضاي ــرات الجوي المخاب

ــن”، وبشــكل خــاص “المعتقــالت النســاء واألطفــال، األطفــال تحــت  ــة المعتقلي ــورة هــي قضي فــي الث

18 عامــًا والرضــع علــى وجــه الخصــوص، والنســاء الحوامــل الذيــن يقعــون ضحايــا النظــام المتوحــش 

والمجــرم”، ثــم تحدثــت رشــا عــن تجربتهــا قبــل قرابــة ثــالث ســنوات وبــدأت بالحديــث عــن طريقــة اعتقالهــا 

“كنــت حامــاًل، وأريــد اســتصدار جــوازات ســفر لــي وألطفالــي، وهــذا يحــق لــي كمواطنــة ســورية، والحمــد 

للــه امــرأة مســالمة، ولــم يســبق لــي أن ارتكبــت أي جــرم، وأتبــع القانــون والدســتور، وهنــاك تــم اعتقالــي 

ــي  ــا وأطفال ــة أن ــرة الهجــرة والجــوازات وجــدت نفســي معتقل ــى دائ ــي إل التعســفي طبعــًا، بمجــرد دخول

إضافــة إلــى أخــوات زوجــي” وأضافــت “بمجــرد دخولــي إلــى دائــرة الهجــرة والجــوازات جردونــي مــن حقيبتــي 

ــم  ــي ألخبرهــم بمــا حصــل معــي، ث ــي مــن االتصــال مــع أهل ــي ومنعون وهاتفــي وكل األشــياء الخاصــة ب

وضعونــي فــي الســيارة مــع عســاكر مســلحة، واقتادونــا إلــى فــرع الجويــة، ومــن أول لحظــة بــدأت 

ممارســة التعذيــب النفســي، عنــد ركوبــي بــدأت األلفــاظ القــذرة والشــتائم، وحتــى الطفلــة الصغيــرة 

التــي كان عمرهــا ســنتان لــم تســلم مــن الشــتائم، مــن أول دقيقــة عشــنا فــي المجهــول أنــا وأطفالــي”، 

وتابعــت رشــا “عندمــا وصلنــا وضعونــي فــي القبــو بــدون تحقيــق لمــدة شــهر، كنــت حامــاًل فــي الشــهر 

الثامــن، ومعــي أطفــال أعمارهــم  خمــس ســنوات، وثــالث ســنوات، وســنتان، ال أســتطيع التعبيــر عــن 

المعانــاة التــي عايشــناها خــالل هــذا الشــهر، وال يمكننــي وصفهــا بــأي كالم، قضيــت هــذا الشــهر فــي 

زنزانــة فــي ظــروف معيشــية غايــة فــي الســوء، زنزانــة مــن دون إضــاءة، مليئــة بالحشــرات والصراصيــر، 

طعــام مــن أســوأ أنــواع الطعــام، ال يمكــن تناولــه حتــى بهــدف البقــاء علــى قيــد الحيــاة، وال يناســب 

امــرأة حامــل أو أطفــال أو بشــر، لــم يكــن هنــاك أغطيــة، وإن وجــدت كلهــا متســخة ومليئــة بالقمــل 

والحشــرات، وأحيانــًا كانــوا يقومــون بقطــع الميــاه عــن الزنزانــة” أضافــت رشــا: “عشــت فــي هــذا الشــهر 

أســوأ الظــروف، بعــد هــذا الشــهر –بــدون شــمس أو تهويــة- بــدأت أمــرض أنــا واألطفــال، ألــم، ومعانــاة، 

وارتفــاع حــرارة، يأتــي الطبيــب أحيانــًا يقــول أعطوهــا الســيتامول، ثــم بذريعــة أننــي حامــل يقولــون ال دواء 

لــك” تقــول رشــا أيضــًا: “انتقلــت إلــى غرفــة فــوق األرض بقيــت معزولــة فيهــا 11 شــهرًا، كان وقتهــا قــد 

بــدأ الشــهر التاســع مــن حملــي، بعــد مــدة بــدأت أعــراض الــوالدة وبــدأ المخــاض ونقلونــي إلــى المشــفى 

العســكري ]...[، ال أســتطيع التعبيــر عــن معاناتــي أبــدًا، وضعونــي فــي ســرير المشــفى مقيــدة إليــه، 

ومنعــوا دخــول أي أحــد إلــي، حتــى الطبيــب ال يدخــل إلــى بوجــود الحــراس، وعندمــا بــدأت الــوالدة كان 

الحــراس أيضــًا موجــودون فــي غرفــة الــوالدة، إلــى أن تــم تخديــري وأعتقــد أنهــم بقــوا فــي غرفــة العمليــات 

طيلــة الــوالدة وقــد ولــدت والدة قيصريــة، وعندمــا صحــوت بعــد العمليــة وجــدت الحــراس إلــى جانــب 

الســرير، ولــدت بطفلتيــن، وبــدأت معانــاة جديــدة بوجــود 5 أطفــال معــي فــي الســجن” وأضافــت: “قمــت 

برعايــة الطفلتيــن بــدون أيــة مســتلزمات ]...[، أرســلوا لــي ســجانتين هددونــي برمــي الطفلتيــن مــن 

ــدت رشــا علــى غيــاب أدنــى مســتلزمات الرعايــة واالهتمــام باألطفــال ثــم أضافــت: “جــاء عميــد  النافــذة”. أكَّ
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يدعــى ســهيل وأخبرنــي أنــه ســيتم نقــل األطفــال إلــى الميتــم وطبعــًا لــم يكــن مــن حقــي الســؤال، إلــى أي 

ميتــم ســيذهبون بهــم أو إن كان مــن حقــي رؤيتهــم الحقــًا، ولــم أكــن قــد شــاركت فــي أي حــراك ســلمي أو 

غيــره، وقابلــت بعــد ذلــك نســاًء شــاركوا بالحــراك”. تقــول رشــا: “عنــد مغادرتــي أخبرونــي بعــدم وجــود أيــة 

مذكــرة اعتقــال أو جــرم، بمعنــى أنــي كنــت رهينــة أو مخطوفــة، قرابــة ثــالث ســنوات قضيتهــا، لــم يكــن 

هنــاك اتصــال مــع األهــل أو أي أحــد أبــدًا حيــث كنــت فــي مــكان مجهــول، وأهلــي ال يعلمــون ال أيــن أنــا وال 

مــا يحصــل معــي، هــل أنــا حيــة أم ميتــة؟ وال يعلمــون مــا حصــل مــع أطفالــي أيضــًا” تضيــف رشــا: “بســبب 

التهديــدات العديــدة بقتــل األطفــال وتفجيرهــم كنــت أشــك أن األطفــال فــي الميتــم فعــاًل، وكنــت أشــك 

فــي أننــي ســأراهم مجــددًا فــي يــوم مــن األيــام” وأضافــت: “أودعونــي غرفــة المبــادالت، حيــث أن النســاء 

اللواتــي يودعــَن فيهــا هــن فقــط للمبــادالت وال تتوافــر لهــن مذكــرة توقيــف أو أي شــيئ مــن هــذا القبيــل، 

وبعــد ســنتين وثمانيــة أشــهر خرجــت ضمــن مبادلــة أنــا واألوالد بعــد نقلــي إلــى األمــن العســكري، الــذي 

بقيــت فيــه أربعــة أيــام تمــت تهيئتــي فيهــا للمبادلــة”، تقــول رشــا: “خــالل هــذه الفتــرة رأيــت العجائــب مــن 

أســاليب التعذيــب، كان هنــاك فتيــات أعمارهــن تتــراوح بيــن 13 و14 و17، كلهــن متهمــات باإلرهــاب، وهــن 

لــم يفعلــن شــيئًا، فقــط تــم اعتقالهــن مــن مناطــق ســاخنة، ثــم اتهمــن بأنهــن إرهابيــات” وأضافــت: “بعــد 

وصولــي إلــى الســجن أعــاد التحقيــق معــي عقيــد ال أعلــم اســمه، ومســؤولة عــن المبادلــة تدعــى كنانــة 

حويجــي، وســألوني عــن داريــا، وفــي كل مــرة نخــرج فيهــا مــن الزنزانــة ونعــود إليهــا يعيــدون تفتيشــنا”. 

أنهــت رشــا حديثهــا بالتأكيــد علــى أن مــا يحزنهــا عنــد تذكــر هــذه التجربــة المريــرة هــو أنــه ال تــزال هنــاك 

ــع وعجائــز أبريــاء فــي زنازيــن النظــام يعانــون أســوأ ظــروف التعذيــب. ســيدات وأطفــال ورضَّ

تــال ذلــك مداخلــة الســيد معتصــم ســيوفي، المديــر التنفيــذي لمنظمــة اليــوم التالــي، والتــي تحــدث فيهــا عــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان غيــر المســبوقة وتحــدث عــن اســتبيان قامــت بــه منظمــة اليــوم التالــي لـــ 2000 

شــخص، وجد االســتبيان “نســبة ال بأس بها فقدت األمل بأن يكون هناك محاســبة أو عدالة يومًا ما في 

ســوريا، والســبب طبعــًا هــو أن النظــام ال يــزال قائمــًا ولــم يحاســب أفــراده ومــا يــزال مجلــس األمن بفعل 

الفيتــو الروســي الصينــي مغلقــًا أمــام إحالــة ملــف ســوريا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة واألمــم المتحــدة 

التــي يفتــرض أن تكــون المؤسســة التــي تعمــل علــى نشــر الســالم وتحمــي الســالم وتحمــي حقــوق النــاس 

فــي العالــم معطلــة عــن القيــام بدورهــا رغــم كل الجهــود الحميــدة التــي بذلــت مــن المؤسســات المختلفة 

فإنهــا مــا تــزال عاجــزة” واختتــم معتصــم مداخلتــه بالحديــث عــن دور مجموعــات الضحايــا: “إن دورهــا يــزداد 

أهميــة وهــو أمــر يجــب أن ندفــع بــه ونســاعده وندعمــه ســواء كمؤسســات مجتمــع مدنــي أو مؤسســات 

حقوقيــة أو مانحيــن، أعتقــد أن دورهــم مهــم ألنهــم أصحــاب الحــق األول ويجــب أن يكونــوا فــي صــدارة هــذا 

العمــل، وثانيــًا إن رحلــة العدالــة فــي ســوريا رحلــة طويلــة وشــاقة، ومــن هــم أكثــر النــاس أهليــة لخــوض 

هــذه الرحلــة حتــى آخرهــا هــم أهالــي الضحايــا وأهالــي المفقوديــن والمغيبيــن”.
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واختتــم الســيد فضــل عبــد الغنــي الجلســة بمداخلتــه، التــي ركــز فيهــا علــى ثــالث نقــاط أساســية؛ األولــى: 

أن مــا يجــري هــو خطــف وليــس اعتقــال تعســفي؛ الثانيــة: وضــع المعتقليــن فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 

واســتغالل بعــض الــدول الشــمولية المواليــة للنظــام الســوري مثــل روســيا وفنزويــال وإيــران تفشــي 

جائحــة كورونــا للمطالبــة برفــع العقوبــات عــن النظــام الســوري بحجــة تمكينــه مــن التصــدي لفيــروس 

كورونــا المســتجد؛ والثالثــة: الحاجــة إلــى آليــات ضغــط وتنفيــذ عاجلــة وليــس قــرارات إضافيــة مــن مجلــس 

األمــن أو بيانــات إدانــة، وممــا جــاء فــي كلمتــه “إننــا لســنا بحاجــة إلــى مزيــد مــن التوصيــف لالنتهــاكات 

الفظيعــة التــي قــام بهــا نظــام األســد”، وأضــاف “المشــكلة كانــت وســوف تبقــى هــي فــي إلــزام النظــام 

بتطبيــق القانــون الدولــي وقــرارات مجلــس األمــن، وإيجــاد آليــات فاعلــة إلجبــاره علــى ذلــك.” واختتــم 

الســيد عبــد الغنــي مداخلتــه بالتأكيــد علــى أن “بعــد أن فشــل مجلــس األمــن فــي إيقــاف الجرائــم ضــد 

اإلنســانية التــي مارســها النظــام الســوري علــى مــدى تســع ســنوات، يجــب أن ال تســتمر هــذه الجرائــم، 

وتنتقــل مســؤولية القضــاء علــى الجرائــم ضــد اإلنســانية إلــى الجمعيــة العامــة وإلــى كافــة دول العالــم”، 

ــب عبــد الغنــي بالخطــوة التــي اتخذتهــا الحكومــة الهولنديــة لمســاءلة النظــام الســوري عــن خرقــه  كمــا رحَّ

ل النظــام الســوري باعتبــاره قــد خــرق جميــع 
ِ
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وطالــب بقيــة الــدول بــأن تســائ

االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، وأوصــى بأهميــة التســريع فــي إنجــاز عمليــة االنتقــال السياســي 

ــه لــن يكــون هنــاك حــلٌّ لقضيــة المختفيــن مــع بقــاء نظــام األســد، وليــس فقــط لقضيــة المعتقليــن  ألن

ــد  ــه بالتأكي ــم حديث ــه الســبب المركــزي فــي ارتكابهــا واســتمرارها، واختت ــا العالقــة، ألن ــل لمختلــف القضاي ب

علــى أن كل إطالــة فــي عمليــة االنتقــال السياســي تعنــي مــوت المزيــد مــن المعتقليــن، وقصــف وقتــل 

وتشــريد وتدميــر المزيــد مــن المناطــق، وهــذا يمهــد الطريــق نحــو فشــل الدولــة وتفــكك المجتمــع، وهــذه 

بيئــة مثاليــة لتمــدد الفكــر المتطــرف والتنظيمــات اإلرهابيــة، ونأمــل أن يتــم االنتقــال السياســي وفــق جــدول 

زمنــي محــدد، كــي نــرى ســوريا بلــدًا ديمقراطيــًا يحتــرم القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان.

حظــي الحــدث باهتمــام وتغطيــة العديــد مــن وســائل اإلعــالم والمواقــع الصحفيــة، ولحضــور الحــدث 

كامــاًل يمكنكــم زيــارة قناتنــا علــى اليوتيــوب:

وفيمــا يلــي النــص الكامــل للمداخلــة التــي ألقاهــا مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فضــل عبــد 

الغنــي:

ــز فــي مداخلتــي علــى ثــالث نقــاط أساســية، متبوعــة  شــكرًا لجميــع الكلمــات المهمــة الســابقة، أودُّ التركي

بعــدة توصيــات:

https://www.youtube.com/watch?v=dCSLH-OBFiY&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=dCSLH-OBFiY&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
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النقطة األولى: ما يجري هو خطف وليس اعتقال تعسفي:

نحــن فــي الحقيقــة نســتخدم لالختصــار كلمــة معتقليــن تعســفيًا، وهــذا يعطــي انبطاعــًا لــدى المتلقــي 

غيــر المتابــع للشــأن الســوري بــأنَّ هــذا االعتقــال عبــارة عــن اعتقــال غيــر عــادل، بمعنــى أنــه يخالــف بعــض 

القواعــد اإلجرائيــة، أو أن الســبب غيــر قانونــي، لكــن مــا يجــري مــع الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت، -وكالمــي 

عــن الغالبيــة العظمــى دائمــًا، إذا حصــل بعــض االســتثناءات فهــي نــادرة جــدًا، وال يمكــن القيــاس عليهــا، 

ســمعنا مــا حصــل مــع رشــا-، مــا يجــري أنَّ عمليــة االحتجــاز تتــم:

بــدون مذكــرة قضائيــة، بــدون توجيــه اتهــام، بــدون معرفــة هويــة األشــخاص الذيــن يقومــون باالحتجــاز، بــدون 

معرفــة إلــى أيــن يتــم اقتيــاد الضحيــة، ويمنــع مــن االتصــال مــع أهلــه أو إخبــار أي أحــد، ويمنــع مــن توكيــل 

 .
ٍ

محــام

ال يعلــن نظــام األســد عــن تســجيل حالــة االعتقــال، وال ينشــر قوائــم، وفــي حــال متابعــة األهــل وســؤالهم 

يتــم اإلنــكار بأنــه غيــر موجــود لدينــا،

بنــاًء علــى ذلــك، فعمليــة االعتقــال هــذه هــي أقــرب إلــى الخطــف، وتحولــت أجهــزة األمــن إلــى مــا يشــبه 

المافيــات، التــي تعمــل مــع نظــام توتاليتــاري.

ثــم يتعــرض هــؤالء المعتقلــون المخطوفــون مــن قبــل األجهــزة األمنيــة إلــى تعذيــب وحشــي، وقــد بلغــت 

حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب قرابــة 14200 مواطــن ســوري بحســب قاعــدة البيانــات لدينــا، وتنتــزع 

االعترافــات تحــت التعذيــب عــن قضايــا هــي فــي حقيقتهــا ليســت تهمــًا، مثــل المطالبــة بإســقاط النظــام أو 

شــتم رئيــس الجمهوريــة، وتتــم المحاكمــة فــي محكمــة هــي أقــرب مــا تكــون إلــى فــرع أمــن، غرضهــا تصفيــة 

وقتــل المعارضيــن السياســيين، وأطلــق عليهــا اســم محكمــة مكافحــة اإلرهــاب، تتــراوح األحــكام الصــادرة 

عنهــا مــا بيــن 15 - 20 ســنة وتصــل إلــى اإلعــدام.

مــا أودُّ قولــه فــي هــذه النقطــة، أن االعتقــال هــو غيــر قانونــي، ثــم إخفــاء قســري، قــد يمتــد إلــى ســنوات قبــل 

أن يعــرض الضحيــة علــى محكمــة اســتثنائية أنشــأها النظــام لشــرعنة إعــدام المعارضيــن السياســيين، 

الذيــن لــم يتــم قتلهــم عبــر القصــف الجــوي والبــري، هــذه السلســلة المتصلــة هــي مــا زالــت مســتمرة حتــى 

اآلن، وهنــاك تهديــد خطيــر بــأن يعامــل علــى هــذا النحــو أكثــر مــن 130 ألــف مواطــن ســوري بحســب قاعــدة 

بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، الغالبيــة العظمــى منهــم هــم معتقلــون سياســيون علــى 

ــات اإلخفــاء القســري والتعذيــب التــي يقــوم بهــا نظــام األســد ُتشــكل  ــة الحــراك الشــعبي، إنَّ عملي خلفي

جرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

وقد استنسخت بقية أطراف النزاع بعضًا من هذه الممارسات.
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ثانيًا: فيروس كورونا المستجد والمطالبة برفع العقوبات:

مــع بــدء تفشــي جائحــة كورونــا اســتغلت الفرصــة بعــض الــدول الشــمولية المواليــة للنظــام الســوري مثــل 

ــات عــن النظــام الســوري مــن أجــل تمكينــه مــن التصــدي  ــران وطالبــت برفــع العقوب روســيا وفنزويــال وإي

لفيــروس كورونــا المســتجد.

هــذه الــدول ذاتهــا لــم تطلــب مــن صديقهــا األســد أن يقــوم باإلفــراج عــن 130 ألــف مواطــن ســوري، حيــث 

يعتبــر المعتقلــون مــن أشــدِّ الفئــات هشاشــة فــي المجتمــع؛ نظــرًا لظــروف االحتجــاز البربريــة وعمليــات 

التعذيــب وفقــدان الرعايــة الطبيــة، إننــا نؤكــد أن الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب 

هــي بســبب نقــص األمــراض، والســبب الرئيــس لتفشــي األمــراض فــي المعتقــالت هــو انتشــار القــذارة 

والحشــرات وســوء التغذيــة واللبــاس.

هنــا أحــب أن أقــول ألصدقــاء نظــام األســد بــأن مــن بيــن المعتقليــن قرابــة 3300 شــخص مــن الكــوادر 

الطبيــة والمجتمــع الســوري بأمــسِّ الحاجــة إليهــم، نأمــل أن يطلبــوا مــن صديقهــم إطــالق ســراحهم فــورًا.

ــوري قامــت بإطــالق ســراح عشــرات اآلالف مــن  ــل نظــام أتوقراطــي دكتات ــي تحكــم مــن قب ــران الت ــى إي حت

لنا منــذ شــهر شــباط الماضــي بدايــة  المعتقليــن، لكــن نظــام األســد مســتمر بعمليــات االعتقــال فقــد ســجَّ

ــة اعتقــال تعســفي تحــول أغلبهــم إلــى مختفيــن قســريًا، كل  ــا حتــى اآلن 1089 حال انتشــار فيــروس كورون

هــذا يؤكــد أن نظــام األســد ينظــر باحتقــار وازدراء شــديد للشــعب الســوري وال يكتــرث مطلقــًا بحياتــه.

ثالثًا: أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التوصيف لالنتهاكات الفظيعة التي قام بها نظام األسد:

وكلمــة أن كثيــر مــن هــذه االنتهــاكات تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، هــذه لوحدهــا تكفــي، كمــا أننــي أعتقــد 

أننــا لســنا بحاجــة إلــى مزيــد مــن بيانــات اإلدانــة أو قــرارات مــن مجلــس األمــن، لدينــا علــى صعيــد المعتقليــن 

أربعــة قــرارات تشــير بشــكل مباشــر إلــى ضــرورة اإلفــراج عــن المعتقليــن السياســيين، وهــي 2042 نيســان/ 

2012، و2043 نيســان/ 2012، و2139 شــباط/ 2014، و2254 كانــون األول/ 2015، المشــكلة كانــت وســوف 

تبقــى هــي فــي إلــزام النظــام بتطبيــق القانــون الدولــي وقــرارات مجلــس األمــن، وإيجــاد آليــات فاعلــة إلجبــاره 

علــى ذلــك.

لدي ثالثة توصيات:

أواًل: بعــد أن فشــل مجلــس األمــن فــي إيقــاف الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي مارســها النظــام الســوري علــى 

مــدى 9 ســنوات، يجــب أن ال تســتمر هــذه الجرائــم، وتنتقــل مســؤولية القضــاء علــى الجرائــم ضــد اإلنســانية 

إلــى كافــة دول العالــم، وتلعــب العقوبــات بمختلــف أشــكالها دورًا رادعًا، ويجب أن تمتــد العقوبات األوروبية 

واألمريكيــة بمــا فيهــا قانــون قيصــر لتطــال حلفــاء النظــام الســوري.
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التــي اتخذتهــا الحكومــة الهولنديــة  العالــم، نرحــب بالخطــوة  ثانيــًا: انطالقــًا مــن مســؤولية كافــة دول 

لمســاءلة النظــام الســوري عــن خرقــه التفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وندعــو دواًل أخــرى أن تســائل النظــام 

الســوري باعبتــاره قــد خــرق جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، وأغلــب هــذه االتفاقيــات لديهــا 

آليــة مشــابهة التفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وقــد خــرق النظــام الســوري اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة 

حظــر التمييــز العنصــري، واتفاقيــة ســيداو، واتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وغيرهــا.

ــًا: التســريع فــي إنجــاز عمليــة االنتقــال السياســي، لــن يكــون هنــاك حــلٌّ لقضيــة المختفيــن مــع بقــاء  ثالث

نظــام األســد، وليــس فقــط لقضيــة المعتقليــن بــل لمختلــف القضايــا العالقــة ألنــه الســبب المركــزي فــي 

ارتكابهــا واســتمرارها، مثــل قضيــة المشــردين 13 مليــون مواطــن ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، كل مــن 

 واســعة فــي 
ٍ

عــاد ال يتجــاوز الـــ 7 % بالحــدِّ األقصــى علــى الرغــم مــن اســتعادة النظــام الســيطرة علــى أراض

األشــهر الماضيــة، مــا زالــت المئــات مــن المــدن والقــرى خاليــة تمامــًا.

إن كل إطالــة فــي عمليــة االنتقــال السياســي تعنــي مــوت المزيــد مــن المعتقليــن، وقصــف وقتــل وتشــريد 

وتدميــر المزيــد مــن المناطــق، وهــذا يمهــد الطريــق نحــو فشــل الدولــة وتفــكك المجتمــع، وهــذه بيئــة 

مثاليــة لتمــدد الفكــر المتطــرف والتنظيمــات اإلرهابيــة، ونأمــل أن يتــم االنتقــال السياســي وفــق جــدول زمنــي 

محــدد، كــي نــرى ســوريا بلــدًا ديمقراطيــًا يحتــرم القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان.

شكرًا
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