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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تنظم فعالية بعنوان 

“النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسريًا 

مسؤوليتنا جميعًا” بالتعاون مع منظمات ميثاق 

الحقيقة والعدالة

بــيــــــان

مــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعاليــة تحــت عنــوان “النهــوض بقضيــة  الجمعــة 22/ تشــرين األول/ 2021: نظَّ

المعتقليــن والمختفيــن قســريًا مســؤوليتنا جميعــًا” وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات المؤسســة لميثــاق 

الحقيقــة والعدالــة، بمشــاركة الســيدة فــدوى محمــود، عضــو مؤســس فــي حركــة عائــات مــن أجــل الحريــة، والســيدة 

مريــم الحــاق، رئيســة رابطــة عائــات قيصــر، والســيد أحمــد حلمــي، أحــد مؤسســي مبــادرة تعافــي، والســيد ديــاب 

ســرية، مــن رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا، والســيد خليــل الحــاج صالــح، مــن منظمــة مســار )تحالــف أســر 

األشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة اإلســامية “داعــش”(، والســيد فضــل عبــد الغنــي، مديــر الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان. أدارت الجلســة الســيدة آمنــة الخوالنــي، مــن حركــة عائــات مــن أجــل الحرية، وناشــطة فــي مجال حقوق 

اإلنســان. وتــمَّ بــثُّ الفعاليــة عبــر منصــة زوم وصفحــات التواصــل االجتماعــي.

األحد 24 تشرين األول 2021 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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افتتحــت الســيدة آمنــة الخوالنــي الجلســة بالحديــث عــن مركزيــة قضيــة االعتقــال فــي ســوريا، ال ســيما أنَّ عمليــات 

د أشــارت إلــى إطــاق مجموعــة مــن روابــط  االعتقــال والتعذيــب مــا زالــت مســتمرة بوتيــرة يوميــة، وفــي هــذا الصــدَّ

الضحايــا “ميثــاق الحقيقــة والعدالــة”: “يشــكل الميثــاق مظلــة مشــتركة لمنظمــات الضحايــا وأُســرهم، ويعتبــر 

خارطــة طريــق تقــدم رؤيتنــا ومطالبنــا فيمــا يخــص قضيــة المعتقليــن. كمــا ُيقصــد بــه أن يكــون مرجعــًا ورؤيــة 

اســتراتيجية متاحــة لجميــع أصحــاب المصلحــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان وصانعــي السياســات وصنــاع القــرار 

الفاعليــن فــي هــذه القضيــة.” 

ثــم نقلــت الســيدة آمنــة الكلمــة إلــى الســيد ديــاب ســرية، الــذي أشــار إلــى قضيــة االبتــزاز المالــي، التــي يتعــرض لهــا أهالــي 

المعتقليــن مــن أجــل الحصــول عــن معلومــات عــن أحبائهــم، وقــال: “صدمنــا بضخامــة حجــم المبالــغ الماليــة التــي 

تجنيهــا هــذه الشــبكات المنظمــة مــن رجــال أمــن وضباط في الجيش وشــبيحة وميليشــيات ومتعاونين معهم، 

وهنــاك محامــون وقضــاة متورطــون أيضــًا فــي عمليــات ابتــزاز لــذوي ضحايــا، كانــوا يســعون فقــط للحصــول علــى 

معلومــات تعتبــر حقــًا مشــروعًا لهــم”. 

الســيدة فــدوى محمــود، أشــارت فــي مداخلتهــا إلــى أن االعتقــال فــي ســوريا ممارســة متأصلــة فــي هــذا النظــام القمعي 

ــة حكــم حافــظ األســد وأُبعــدت عــن أوالدي لعاميــن  ــة: “اعتقلــت فــي حقب ــت عــن تجربتهــا قائل ــذ عقــود، وتحدث من

اثنيــن، وكان ولــدي ماهــر وقتهــا فــي الســابعة مــن عمــره، وهــو اآلن معتقــل، وأنــا دائمــًا أقــول إننــي أخشــى اعتقــال 

أحفــادي أيضــًا مســتقباًل، ولهــذا نعمــل مــن أجــل إنهــاء هــذه المنظومــة وهــذا االســتبداد” وأردفــت الســيدة فــدوى 

أنَّ للعائــات “حــق” فــي معرفــة الحقيقــة والحصــول علــى معلومــات عــن أبنائهــا المغيبيــن. واختتمــت، “أحيانــًا أشــعر 

بالتعب واإلحباط، وأبكي، حالي كحال بقية الســوريين، لكن ال بدَّ من أن أســتمر في العمل؛ ألن أوالدنا في أمسِّ 

الحاجــة إلينــا، هــم فــي أمــسِّ الحاجــة لصــوت يقــول )هؤالء َمن يســتحقون الحياة وليــس األنظمة االســتبدادية(”.

ــة، التــي ال مــكان  ــة اإلحبــاط بأنهــا ضــرب مــن ضــروب الرفاهي تحــدث بعــد ذلــك الســيد أحمــد حلمــي، الــذي وصــَف حال

لهــا حاليــًا بيــن الســوريين: “ليــس بإمكاننــا فقــدان األمــل، واالستســالم الختفــاء أبنائنــا المعتقليــن فــي الســجون 

الســرية، ال يمكننــا القــول إن المعتقليــن والمفقوديــن فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز، والذيــن قتلــوا تحــت 

التعذيــب قــد ذهبــوا وانتهــى األمــر!، وال يمكــن أن نمضــي إلــى األمــام”. وأضــاَف “ال بــدَّ مــن أن ننــادي بأعلــى صــوت، 

ونضغــط بشــكل يومــي ومســتمر علــى كل جهــة تشــارك فــي صنــع القــرار”. وأخيــرًا أكــد: “قضيــة المعتقليــن 

وكشــف مصيرهــم هــي األولويــة األولــى، ومــن الممكــن العمــل عليهــا بصــرف النظــر عــن الملــف السياســي وعــن 

التقــدم فــي المفاوضــات، ولهــذا قدمنــا حــاًل للمجتمــع الدولــي؛ نحــن نريــد إنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة تعمــل علــى 

كشــف مصيــر المختفيــن قســرًا فــي ســوريا، وأن تبــدأ عملهــا منــذ اليــوم، وأن تصــل إلــى جميــع مراكــز االحتجــاز”.
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مؤسســة رابطــة عائــات قيصــر الســيدة مريــم الحــاق تحدثــت عّمــا عانتــه وكثيــر مــن العائــات أمثالهــا، “اســتلمت 

ــر  ــد مــن الســوريين شــهادات وفــاة ألبنائهــم، جميعهــم توفــوا إث ــي أيهــم، كمــا اســتلم العدي شــهادة وفــاة ابن

توقــف فــي القلــب والتنفــس، وهــذه الشــهادات ليســت ذات مصداقية، فالبعض ممن اســتلم ذووهم شــهادات 

وفاتهــم عــادوا إليهــم بعــد مــدة” وأشــارت إلــى ألــم الفقــد اللحظــي واالنتظــار المســتمر الــذي تعيشــه العائــات فــي 

ظــلِّ تغييــب أبنائهــا “لــوال ظهــور صــور قيصــر لكنــت أنــا وعائــالت كثيــرة ننتظــر طيلــة هــذه الســنوات، ودائمــًا مــا 

أتســاءل إن كان االنتظــار والعيــش علــى أمــل اللقــاء أفضــل، أم أنَّ الخيبــة وإغــالق بــاب األمــل أفضــل” وأضافــت 

ــت الســيدة مريــم الســوريين فــي بلــدان  “مــن حقــي أن أســتلم رفــات ابنــي، مــن حقنــا دفــن أحبائنــا فــي مقابــر” وحثَّ

اللجــوء علــى مناصــرة قضيــة المعتقليــن وضحايــا التعذيــب بشــتى الطــرق المتاحــة.

تحــدث الســيد خليــل الحــاج صالــح عــن قضيــة المختطفيــن لدى تنظيــم داعش، مشــيرًا إلى وجود تحديــات مختلفة على 

هــذا الصعيــد بعــد اندحــار التنظيــم، وقــال: “نحــن بحاجــة إلــى آليــة وتفويــض ملــزم للكشــف عــن مصيــر كل المختفيــن 

قســرًا، ألنَّ هــذا يشــكل خطــوة حقيقيــة للوصــول إلى االســتقرار في ســوريا”.

تــا ذلــك مداخلــة الســيد فضــل عبــد الغنــي، الــذي بــدأ حديثــه بالقــول “إن النهــوض بقضيــة المعتقليــن والمختفيــن 

قســريًا مســؤوليتنا جميعــًا، وهــي ليســت فقــط مســؤولية المنظمــات الحقوقيــة، إنمــا هي مســؤولية المجتمع، 

واألفــراد، والضحايــا الناجيــن، وذوي الضحايــا، فهــي دائــرة متكاملــة وال بَّــد أن تكــون فــي صلــب أجندة السياســيين، 

ومــن دون تعــاون أهالــي الضحايــا ال يمكــن بنــاء قاعــدة بيانــات موثقــة، تبنــى عليهــا الحقــًا التقاريــر وإجــراءات 

المناصــرة، والمطالبــات بالتعويــض وجبــر الضــرر، ومــا إلــى ذلــك...”. 

وأوضــَح عبــد الغنــي أن االختفــاء القســري/ التعذيــب فــي ســوريا قــد بلغــت حــدَّ الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية وهــي مســتمرة 

منــذ صيــف 2011 حتــى اآلن، وال تنقــص هــذه القضيــة بيانــات أو آليــات، إال أنَّ هناك إهمااًل في التطبيق “فشــل المجتمع 

الدولــي علــى مــدى عشــر ســنوات فــي الكشــف عــن مصيــر معتقــل واحــد، ال يعنــي أن نتوقــف عــن المطالبــة بحــل 

قضيــة المعتقليــن، ألن المطالبــة بالمحاســبة هــي مســؤوليتنا كناجيــن، التعويــض حــق للضحيــة، وحــق لعائلتــه، 

وحــق للمجتمــع أيضــًا، ناهيــك عــن اســتمرار جريمــة االعتقــال حتــى اللحظــة، كل شــهر هنــاك أعــداد إضافيــة مــن 

م عبــد الغنــي مجموعــة مــن التوصيــات، اشــتملت علــى:  المعتقليــن”. وقــدَّ

ال بــدَّ مــن تكثيــف الجهــود فــي الطلــب مــن الــدول الصديقــة بــأن ال يكــون هنــاك أي تطبيــع للعاقــات مــع النظــام 	 

 قســريًا.  
ٍ

الســوري، الــذي ال يــزال يقبــع فــي مراكــز احتجــازه مــا ال يقــل عــن 132 ألــف معتقــل أو مختــف

يجــب أن تمتــد اإلدانــة والضغــوط والمطالبــة بالعقوبــات إلــى حلفــاء النظــام الســوري، وبشــكل خــاص روســيا 	 

ــازالت. ــة تن ــه بحاجــة ألن يقــدم أي ــي ال يشــعر أن ــكل مقومــات البقــاء، وبالتال ــان تمــدان النظــام ب ــران اللت وإي

دعــم المجتمــع الســوري ألســر المعتقليــن والمختفيــن قســريًا وبخاصــة المشــردين قســريًا منهــم، ألنهــم الفئــات 	 

األكثــر هشاشــة وفقــرًا، واألخــذ بنظــر االعتبــار أنَّ معظــم المعتقليــن مــن الرجــال، وهــذا يعنــي أنَّ المــرأة باتــت 

المعيــل األساســي ألســرتها؛ ممــا يجعلهــا فــي بعــض األحيــان عرضــة للضغــط ولمختلــف أنمــاط االبتــزاز.



الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تنظم فعالية بعنوان 4
“النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسريًا مسؤوليتنا 

جميعًا” بالتعاون مع منظمات ميثاق الحقيقة والعدالة

نطالــب دائمــًا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن تتبنــى إحــدى دول العالــم ملــف المعتقليــن والمختفيــن 	 

ــة  ــي تكــون هــذه الدول ــر المختفيــن، وبالتال قســريًا، بمــا فــي ذلــك الدعــوة األمميــة لخلــق آليــة للكشــف عــن مصي

مســؤولة عــن متابعــة تفاصيــل هــذا الملــف حقوقيًا، وقانونيًا، وتقدم العون والمســاعدة ألســر المختفين قســريًا، 

وإعــادة تأهيــل الناجيــن وبشــكل خــاص النســاء، ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــذا الملــف، ومــن 

أبرزهــا المنظمــات المؤسســة لميثــاق الحقيقــة العدالــة.

النــأي التــام بقضيــة المعتقليــن عــن مســار أســتانا، وعــدم تســييس هــذا الملــف، وخــوض مشــاورات مــع منظمات 	 

المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــذا الملف.

باإلمــكان حضــور الحــدث كامــًا عبــر قناتنــا علــى اليوتيــوب علــى الرابــط التالــي، أو عبــر حســابنا علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك عبــر الرابــط التالــي. 

https://www.youtube.com/watch?v=By3zgJ6ukTM&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=409352750638547

