الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
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المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
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بــيــــــان
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وحملة سوريا تنظمان فعالية جانبية
على هامش الدورة الـ  76للجمعية العامة لألمم المتحدة
أمريكا وفرنسا وبريطانيا يؤكدون على القطيعة المطلقة مع النظام السوري المتورط في
ارتكاب انتهاكات فظيعة ويشددون على محاسبته
الثالثــاء  /5تشــرين األولَّ :2021 /
نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وحملــة ســوريا فعاليــة علــى هامــش
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،بمشــاركة الســيدة عــزرا زيــا ،وكيلــة وزارة الخارجيــة األمريكيــة لألمــن
المدنــي والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،والســفير فرانســوا ســينيمو ،الممثــل الشــخصي لرئيــس الجمهوريــة
الفرنســية بشــأن ســوريا ،والســيد جوناثــان هارجريفــز ،الممثــل الخــاص للمملكــة المتحــدة إلــى ســوريا ،ومشــاركة
منظمــات ميثــاق الحقيقــة والعدالــة ممثليــن بــكل مــن :الســيدة ياســمين المشــعان ،مســؤولة التواصــل والتنســيق
وعضــو مؤســس فــي رابطــة عائــات قيصــر ،والســيد خليــل الحــاج صالــح ،من منظمة مســار (تحالف أســر األشــخاص
المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة اإلســامية “داعــش”) .أدارت الجلســة الســيدة نعومــي كيكولــر ،مديــرة مركز ســيمون
ســكجوت لمنــع اإلبــادة الجماعيــة التابــع لـــمتحف الواليــات المتحــدة إلحيــاء ذكــرى المحرقــة ،وتـ َّ
ـم بثهــا عبــر منصــة زوم
وصفحــات التواصــل االجتماعــي.
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افتتــح الســيد فضــل عبــد الغنــي الجلســة مُ رحب ـ ًا بالســفراء والديبلوماســيين ،والمشــاركين ،وأشــار إلــى ســياق هــذه
الفعاليــة عاليــة المســتوى ،ومــا لهــا مــن تاريــخ طويــل ومتصــل منــذ عــام  ،2014حيــث عقــدت ســنوي ًا فــي نيويــورك
وعلــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،وشــاركت فيهــا دائمـ ًا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،
وتناولــت مواضيــع متعــددة ،مثــل :البراميــل المتفجــرة ،األســلحة الكيميائيــة ،قصــف المشــافي ومراكــز الدفــاع المدنــي،
المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا ،التعذيــب ،المحاســبة ،وغيرهــا“ :فــي هــذا العــام والعــام المنصــرم 2020؛ ونظــر ًا
لطبيعــة الظــروف االســتثنائية بســبب فيــروس كورونــا المســتجد ،تشــرفنا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان بالتنســيق مــع مكتــب حقــوق اإلنســان فــي الخارجيــة األمريكيــة بتنظيــم الفعاليــة ،ألننــا لــم نرغــب أن
يكــون هنــاك أي انقطــاع فــي هــذه السلســلة المتصلــة ،وألن االنقطــاع ســوف يرســل رســالة ســلبية للســوريين،
ـل توجــه بعــض الــدول الدكتاتوريــة إلعــادة تطبيــع العالقــات مــع النظــام الســوري”.
خاصــة فــي ظـ ِّ
ثــم تحدثــت مديــرة الجلســة الســيدة نعومــي كيكولــر ،التــي بــدأت بشــكر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وحملــة
ســوريا علــى تنظيــم الفعاليــة وشــكر الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والمملكة المتحدة ،وفرنســا ،إضافــة إلى المدافعين
عــن حقــوق اإلنســان الســوريين علــى مشــاركتهم .وتابعــت الســيدة كيكولــر “بينمــا نجتمــع اليــوم هنــاك عشــرات
اآلالف مــن الســوريين قيــد االعتقــال يتعرضــون للتعذيــب ويواجهــون المــوت ،مئــات آالف الســوريين يتطلعــون
أليــة معلومــات عــن مــكان أحبائهــم ،فــي ظــل اســتمرار الضربــات الجويــة للحلــف الســوري الروســي علــى إدلــب
وغيرهــا ”.وأضافــت“ :نحــن أمــام دولــة تــم تدميــر نســيجها االجتماعــي ويســتمر حكمهــا مــن قبــل شــخص ارتكــب
جرائــم مريعــة ضــد شــعبه ،وحتــى اآلن يســتمر اإلفــات مــن العقــاب” .وأردفــت الســيدة كيكولــر“ :أزيــد مــن 149862
شــخص ًا تــم اعتقالهــم تعســفي ًا منــذ عــام  ،2011ووراء كل رقــم إنســان ،شــاب ،امــرأة حامــل أو طفــل صغيــر
وهــؤالء مــن أكثــر الفئــات هشاشــة مــن بيــن المســتضعفين فــي ســوريا ،وخاصــة مع اســتمرار انتشــار كوفيــد.19-
لــم تنتهــي هــذه األزمــة بعــد ،وال يمكــن الحديــث اآلن عــن تطبيــع العالقــات مــع النظــام الســوري”.
نقلــت الســيدة نعومــي الكلمــة للســيدة عــزرا زيــا ،التــي قالــت“ :بصفتي وكيلــة وزارة الخارجية األمريكيــة لألمن المدني
والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان أتابــع أمــن المدنييــن وتقــدم الديمقراطية وحقوق اإلنســان حــول العالم بما في
ذلــك فــي ســوريا ،وعملنــا لــم يكــن ممكنـ ًا مــن دون المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الموجوديــن هنــا اليــوم ،ولــذا
أتوجــه بالشــكر للســيدة ياســمين والســيد خليــل ،وجميــع أخــوات وأخــوة وآبــاء وأصدقــاء الســوريين المختفيــن،
جهدكــم الغيــر منقطــع فــي ســبيل حريــة أحبائكــم وآالف غيرهــم ملهــم حقـ ًا” وأشــارت زيــا إلى مــرور الذكرى العاشــرة
علــى انطــاق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا ،الــذي واجهــه النظــام الســوري بالقتــل واالعتقــال والتعذيــب المســتمر حتــى
َّ
وعقبــت قائلــة“ :ال يمكــن الوصــول إلــى الســام الدائــم فــي ســوريا مــن دون محاســبة النظــام الســوري علــى
اليــوم،
الفظائــع التــي ارتكبهــا ،والتــي بلــغ بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائم حــرب ”.وتابعــتَّ :
“إن معانــاة المعتقلين
يجــب أن تبقــى فــي مقدمــة جهــود المجتمــع الدولــي لتخفيــف معانــاة الشــعب الســوري والعمــل باتجــاه حــل
سياســي ،ولهــذا تطالــب الواليــات المتحــدة األمريكيــة بإطــاق الســراح الفــوري لجميــع المعتقليــن وخاصــة
النســاء واألطفــال واألكثــر عرضــة لإلصابــة بكوفيــد .19-كمــا يجــب علــى النظــام أن يســمح لجهــات مســتقلة
ومحايــدة بالدخــول بــدون قيــود إلــى مراكــز االحتجــاز لديــه ،وعليــه تقديــم معلومــات عــن المختفيــن ألهاليهــم
وتســليم جثاميــن المتوفيــن إلــى أحبائهــم”.
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وأضافــت الســيدة عــزرا“ :بصفتــي مســؤولة حقــوق اإلنســان فــي الســفارة األمريكيــة فــي ســوريا وبعــد ذلــك وكيلــة
وزارة الخارجيــة األمريكيــة لألمــن المدنــي والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،كان لــي الشــرف فــي العمــل مــع
الشــعب الســوري وقيادات المجتمع المدني .بمواجهة وحشــية نظام األســد رأيت أفضل ما في اإلنســانية في
عمــل المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،مثــل الســيد فضــل ،الــذي بذل جهــد ًا لتوثيــق االنتهاكات كان أساســي ًا في
تقاريــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن حقــوق اإلنســان .والعديــد مــن التقاريــر مــن قبــل دول ومنظمــات أخــرى”.
كمــا رحَّ بــت بإنشــاء ميثــاق الحقيقــة والعدالــة لتوحيــد الرؤيــة مــن أجــل معالجــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا
وأشــارت إلــى أن الواليــات المتحــدة تعمــل علــى زيــادة االهتمــام الدولــي بقضيــة المعتقليــن والمختفيــن الســوريين ،كمــا
أكــدت علــى أن “الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــن تطبــع العالقــات مــع النظــام الســوري ولــن نقــوم بتمويــل إعــادة
البنــاء فــي ســوريا حتــى يظهــر النظــام تقدمـ ًا فعليـ ًا للعمليــة السياســية بنــاءً علــى قرار مجلــس األمــن  ،2254كما
ندعــم جهــود الســيد غيــر بيدرســون مــن أجــل حــل سياســي فــي ســوريا ،وتركيــزه علــى إطــاق ســراح معتقليــن غيــر
مشــروط ،بالتنســيق مع لجنة التحقيق المســتقلة والمفوضية الســامية لحقوق اإلنســان وعائالت المختفين”.
وأشــارت“ :فــي تمــوز ،وبالتوافــق مــع قانــون قيصــر ،قامــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بفــرض عقوبــات علــى
ســجون ومســؤولون فــي نظــام األســد علــى صلــة بانتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان .وإن الجهــود المبذولــة
مــن أجــل المحاســبة يجــب أن تترافــق مــع دعــم للســوريين الناجيــن مــن الفظائــع التــي شــهدناها فــي ســوريا خالل
العقــد الماضــي” .واختتمــت كلمتهــا بشــكر المشــاركين علــى مشــاركة قصصهــم والتأكيــد علــى أن الواليــات المتحــدة
تبقــى الشــريك الدائــم للشــعب الســوري.
الســفير الفرنســي الســيد فرانســوا ســينيموّ ،
أكــد فــي مداخلتــه علــى أهميــة التــزام منظمــات المجتمــع المدنــي والعمل
علــى قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لــدى النظــام الســوري وأشــار إلــى أن االختفــاء القســري كان عالمــة فارقــة
ميــزت الصــراع فــي ســوريا طيلــة الســنوات العشــر الماضيــة “النظــام الســوري ،الــذي يتحمــل القســم األعظــم مــن
المســؤولية رفــض أن يقــوم بعمليــات إطــاق ســراح للمعتقليــن ،واألســوأ مــن ذلــك أنــه ال يــزال مســتمر ًا فــي
ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة لحقــوق اإلنســان مــن بينهــا عمليــات االعتقــال التعســفي والعنــف الجنســي واإلخفــاء
القســري للمعتقليــن ”.وعــن عــودة الالجئيــن إلــى ســوريا قــال الســيد فرانســوا َّ
أن شــروط العــودة اآلمنــة والكريمــة
غيــر متحققــة “تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة األخيــر وكذلــك العديــد مــن التقاريــر التــي صــدرت عــن منظمــات أخــرى
كانــت دليـ ً
ـا آخــر علــى أن شــروط العــودة اآلمنــة والطوعيــة لالجئيــن غيــر متحققــة ،كمــا أن النظــام الســوري يقــوم
ـدال مــن تســهيلها”َّ .
بممارســات مــن شــأنها التضييــق علــى عــودة الالجئيــن بـ ً
وأكــد ســينيمو“ :يجــب أن يتوقــف
اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا ،ونحــن نعيــد تأكيــد دعمنــا للهيئــات الدوليــة للتحقيــق
وجمــع األدلــة (لجنــة التحقيــق الدوليــة واآلليــة الدوليــة المســتقلة والمحايــدة)”.
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وتحدث الســيد فرانســوا عن أن المحاكم الوطنية تؤمن طريق ًا آخر للمحاســبة ،وقال إن الســلطة القضائية الفرنســية
تــدرس  40قضيــة تتعلــق بجرائــم ارتكبــت فــي العــراق وســوريا وقــد أصــدرت مذكــرات توقيــف .وتابــع “نحن ندعم إنشــاء
ُّ
ونضم صوتنــا كذلك إلى صــوت المبعوث
آليــة للمســاعدة فــي الكشــف عــن مصيــر المختفيــن ومعرفــة أماكنهــم
األممــي غيــر بيدرســون إلطــاق صــراح إنســاني للمعتقليــن ،ولألســف هــذا الطلــب حتــى اآلن يتــم تجاهلــه من قبل
النظــام الســوري وداعميــه ،ومــن الواضــح أن النظــام يرفــض إيقــاف اإلخفــاء القســري وإجــراء تحقيقــات ذات
شــفافية فــي قضايــا المختفيــن ،والتــي هــي مســؤولية النظــام بشــكل أساســي ،وال يمكــن اعتبــار عمليــات تبــادل
المعتقليــن حـ ً
ـا للقضية”.
واختتــم الســيد ســينيمو كلمتــه بالتأكيــد علــى أنــه“ :ال يوجــد ســام بــدون عدالــة ،وال عدالــة بــدون ســام ،وأن الســام
فــي ســوريا ال يمكــن تحقيقــه إال بحــل سياســي ويبقــى قــرار مجلــس األمــن  2254أساس ـ ًا لهــذا الحــل ،الحتوائــه
علــى شــروط أساســية لبنــاء الثقــة أولهــا إطــاق ســراح المعتقليــن”.
تــا ذلــك مداخلــة المبعــوث البريطانــي إلــى ســوريا الســيد جوناثــان هارغريفــز وكان أبــرز مــا جــاء فيها “علــى عكس بعض
التلميحــات التــي يســعى البعــض لنشــرها فــإن النــزاع فــي ســوريا غيــر متوقــف ولــم ينتهــي بالتأكيــد ،فالنظــام
الســوري مــا زال مســتمر ًا فــي حربــه ضــد المدنييــن الســوريين ،أرقــام المعتقليــن والمختفيــن مــن إحــدى أكبــر
ضحايــا هــذه الحــرب ،وهــي فضيحــة مســتمرة ،ومــن المعيــب علينــا جميعـ ًا أن العديــد مــن الســوريين ال يزالــون
ـل هــذه القضيــة جزء أساســي من العملية السياســية بناء على
مختفيــن أو معتقليــن بشــكل غيــر قانونــي .وإن حـ َّ
القــرار ”.2254
وأضــاف“ :المملكــة المتحــدة تؤمــن بأهميــة حمايــة قواعــد القانــون الدولــي وتطبيــق حقــوق اإلنســان فــي ســوريا،
ونكــرر المطالبــة بتحــرك فعلــي فيمــا يتعلــق بقضيــة المعتقليــن والمختفيــن فــي مجلــس األمــن والمنصــات
الدوليــة األخــرى” وفــي هــذا الســياق رحَّ ــب الســيد جوناثــان بتقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة الصــادر مطلع العــام  2021عن
عقــد مــن االعتقــال واالنتهــاكات المرتبطــة بــه.
ٍ
وأشــار الســيد هارغريفــز“ :بينمــا نســتمر فــي الضغــط مــن أجــل إحــراز تقــدم فــي العمليــة السياســية التــي يقودهــا
الســوريون وتســهلها األمــم المتحــدة بنــاء علــى القــرار  ،2254علينــا أن نعطــي أولويــة للمحاســبة فــي ســوريا
بشــكل أوســع ،والســعي لمحاســبة جميــع أطــراف النــزاع علــى االنتهــاكات الفظيعــة ،وأبرزهــا النظــام الســوري
وحلفــاؤه المســؤولون عــن معظــم االنتهــاكات وأفظعهــا .كمــا تؤمــن الممكلــة المتحــدة أنــه ال يمكــن الوصــول
إلــى ســام دائــم فــي ســوريا بــدون مواجهــة اإلفــات مــن العقــاب ،وتابــع القــول“ :المملكــة المتحــدة تدعــم
جهــود المحاســبة مــن أجــل محاكمــة مرتكبــي انتهــاكات فظيعــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني،
ودعــم جمــع األدلــة لدعــم التحقيقــات واإلجــراءات القضائيــة ”.وأوضــح الســيد هارغريفــز “إن قــرار محكمــة كوبلنــز
كان جزئيــ ًا نتيجــة لهــذه الجهــود وأرســل رســالة مهمــة للنظــام الســوري وحلفائــه مفادهــا أنهــم لــن ينعمــوا
ً
قائــا“ :إن العقوبــات التــي فرضتهــا المملكــة المتحــدة علــى نظــام
باإلفــات مــن العقــاب إلــى األبــد” .ومضــى
األســد إلنهــاء قمــع المدنييــن فــي ســوريا ،وإن هــذه العقوبــات ترســل رســالة واضحــة للنظــام أن المملكــة
المتحــدة لــن تقــف مكتوفــة األيــدي بينمــا يســتمر هــو فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة لحقــوق اإلنســان ،وتســتمر
المملكــة المتحــدة بدعــم فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة،
والنتائــج التــي توصــل إليهــا ،والتــي قــادت الجهــود إليقــاف حــق التصويــت لســوريا بحســب اتفاقيــة حظــر
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األســلحة الكيميائيــة والبروتوكــول االختيــاري ”.واختتــم الســيد هارغريفــز كلمتــه“ :إن المملكــة المتحــدة ،كغيرهــا
مــن الــدول ،ال تعتقــد أنــه مــن الممكــن تحقيــق تقــدم سياســي حقيقــي أو تطبيــع أو تحســين العالقــات بــدون
تقــدم ملحــوظ فــي هــذه القضايــا ،وفــي الختــام فــإن العمليــة السياســية لــن تكــون مســتدامة وشــاملة إال
فــي حــال كانــت محكومــة بالقانــوان والمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تحمــي حقــوق كل الســوريين”.
الســيدة ياســمين المشــعان ،روت قصــة معاناتهــا وأســرتها“ :اعتقلــت قــوات النظــام الســوري أخــي عقبــة فــي /28
آذار ،2012 /ألنــه مثــل العديــد مــن الشــبان طالــب بحقــه بالحريــة والحيــاة الكريمــة ،ومنــذ اعتقالــه لــم نســمع عنــه
أي خبــر ،وكنــا قــد بحثنــا وســألنا عنــه فــي األفــرع والمعتقــات دون جــدوى ،وبعــد مــدة قصيــرة حوصــرت مدينتنــا
واشــتد القصــف ،لكننــا لــم نغادرهــا تحســب ًا لعــودة عقبــة ،الــذي ال بــد أنــه بحاجــة لوجودنــا إلــى جانبــه حيــن عودتــه،
وفــي المــدة التــي كنــا فيهــا بانتظــار عــودة عقبــة ،فقدنــا ثالثــة مــن إخوتــي قنصـ ًا ،أحدهــم بعــد ســيطرة داعــش على
المنطقــة ،ودائم ـ ًا مــا يخطــر فــي بالــي أنــه كان مــن الممكــن أن ال نخســرهم لــو عرفنــا مصيــر عقبــة ،لــو أننــا فــي
مــكان يحتــرم حقنــا فــي معرفــة الحقيقــة مــا كنــا حتــى خســرنا أخــي عقبــة ”.وأضافــت ياســمين“ :الحــق فــي معرفــة
الحقيقــة مــن الممكــن أن يكــون ســبب ًا فــي إنقــاذ معتقليــن مــن التعذيــب ،وإنقــاذ عائالتهــم مــن المــوت البطــيء
ـل غيــاب أي خبــر عــن أحبائهــم ،ولهــذا فــإن الحقيقــة مهمــة ولهــا ضــرورة ملحــة”.
فــي ظـ ِّ
وتحدثــت الســيدة ياســمين عــن إنشــاء ميثــاق الحقيقــة والعدالــة للمطالبــة مجــدد ًا باتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن قبــل
المجتمــع الدولــي ،وقالــت إنــه يعكــس رؤيــة مشــتركة لتعزيــز حقــوق الضحايــا ،وقضيــة العدالــة والحقيقــة وتابعــت
بالحديــث عــن التوصيــات األساســية للميثــاق“ :الوقــف الفــوري لالعتقــال التعســفي والتعذيــب والمعاملــة
الالإنســانية والجرائــم الجنســية يأتــي ً
أوال ،اإلفــراج الفــوري عــن المعتقليــن والكشــف عــن مصيــر المختفيــن
والمختفيات والمغيبين والمغيبات قســر ًا ،تســليم رفات المتوفين نتيجة ظروف االخفاء القســري واالعتقال،
إلغــاء المحاكــم الميدانيــة واالســتثنائية ،وتوفيــر محاكــم عادلــة ،وتعويــض وجبــر الضــرر ،االعتــراف بالحقيقــة ورد
االعتبــار ،التغييــر فــي المؤسســات األمنيــة والقضائيــة وممارســاتها ،ضمــان عــدم إشــراك المنتهكيــن في عملية
العدالــة والمحاســبة”.
تــا ذلــك مداخلــة الســيد خليــل الحــاج صالــح ،الــذي تحــدث عــن تجربــة عائلتــه وأصدقائــه مــع االعتقــال علــى يــد النظــام
الســوري وتنظيــم داعــش وجيــش اإلســام وقــال“ :لقــد تشــكلت قضيــة المختفيــن قســري ًا علــى يــد داعــش بفعــل
مقاومــة المجتمعــات المحليــة آليديولوجيــا التنظيــم ومشــروعه المخالــف لتطلعــات عمــوم الســوريين ،نحــن
نتحــدث عــن أزيــد مــن  8640شــخص ًا بحســب إحصائيــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كان قــد اعتقلهــم
أو اختطفهــم أو أســرهم تنظيــم داعــش” وأشــار الحــاج صالــح إلــى أن العــام  2019شــكل منعطفـ ًا حيــث أن مجريــات
األحــداث أضعفــت اآلمــال بعــودة المختفيــن أحيــاءً  .وتحــدث عــن أهميــة وجــود جهــات محايــدة ومختصــة لتحديــد هويات
الضحايــا فــي المقابــر الجماعيــة ،واختتــم حديثــه بالتأكيــد علــى أنــه “لــن يكــون هنــاك ســام أو اســتقرار فــي ســوريا مــا
لــم تــداوى جــراح الجميــع”.

6

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وحملة سوريا تنظمان فعالية جانبية
على هامش الدورة الـ  76للجمعية العامة لألمم المتحدة

الســيد فضــل عبــد الغنــي َّ
ركــز فــي مداخلتــه علــى نقطتيــن أساســيتين :أوالهمــا أن عــدد المختفيــن قســري ًا كبيــر جــد ًا
مقارنــة مــع عــدد ســكان ســوريا ،ممــا يجعــل ســوريا أســوأ بلــد فــي العالــم فــي هــذا القــرن على صعيــد إخفــاء المواطنين
قســري ًا ،وســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قرابــة  102ألــف مواطــن ســوري ال يزالــون قيــد االختفــاء
القســري منــذ آذار  2011حتــى اآلن ،النظــام الســوري مســؤول عــن قرابــة  % 85مــن الحــاالت ،أي قرابــة  86792شــخص ًا،
عشــرات اآلالف منهــم مضــى علــى اختفائــه فــي مراكــز احتجــاز النظــام الســوري تســع أو ثماني ســنوات .وتنظيــم داعش
مســؤول عــن أزيــد مــن  % 8مــن الحــاالت ،قرابــة  8648شــخص ًا ،ثــم فصائــل المعارضــة المســلحة وقــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،وهيئــة تحريــر الشــام“ .جميــع القــوى المســيطرة وأطــراف النــزاع مســتفيدة مــن ممارســة االختفــاء
القســري بثالثــة أشــكال رئيســة وهــي :تحطيــم وإرهــاب الخصــوم ،وفوائــد ماديــة عــن طريــق ابتــزاز األهالــي ،وكــون
المعتقليــن /المختفيــن رهائــن ومــادة تفاوضيــة ”.وقــال عبــد الغنــي إن الحديــث عــن قضيــة المعتقليــن مســتمر منــذ
ســنوات ،وأعــداد المختفيــن قســري ًا فــي ازديــاد ،ألن حمــات االعتقــاالت مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن .وأوضـ َ
ـح“ :نصــدر
بشــكل شــهري تقريــر ًا عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال ،وأغلــب هــذه الحــاالت تتحــول الختفــاء قســري ،وقســم مــن
هــذه الحــاالت يمــوت بســبب التعذيــب ،الــذي لــم يتوقــف أيضـ ًا ،وبشــكل أساســي نظــر ًا لســوء أحــوال االعتقــال،
وأنــا أعتقــد أن النظــام الســوري لــن يفــرج عــن المعتقليــن ولــن يكشــف مصيــر المختفيــن قســري ًا”.
موســعة ،وحددهــا فــي  6نقــاط أساســية ،وأشــار إلــى أنــه ال بــد مــن إشــعار النظــام الســوري
قــدَّ م عبــد الغنــي توصيــات
َّ
أن هنــاك ضغطــ ًا جديــ ًا عليــه يدفعــه لإلفــراج عــن المعتقليــن وإيقــاف االنتهــاكات الجســيمة“ ،هــذه الضغــوط
تشــمل منــع أي دولــة- ،وبالحــد األدنــى الحلفــاء -مــن إعــادة العالقــات مع النظام الســوريَّ ،
ألن النظام الســوري
ســيعتبر أن إعــادة العالقــات بمثابــة ضــوء أخضــر لالســتمرار فــي ارتــكاب الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية” وأضــاف عبــد
الغنــي “ال بــدَّ مــن إيجــاد آليــات ردع إضافيــة ،فقــد ثبــت أن المقاطعــة السياســية واالقتصاديــة غيــر كافيــةَّ ،
وإن
إيقــاف الجرائــم ضــد اإلنســانية ومحاربتهــا وفــق المــادة  1مــن اتفاقيــات جنيــف هــي مســؤولية كل دول العالــم
وفــي مقدمتهــا الــدول الحضاريــة الديمقراطيــة خاصــة بعــد فشــل مجلــس األمــن المســتدام طيلــة عشــر
ســنوات فــي إيقــاف الجرائــم الفظيعــة فــي ســوريا” وتابــع عبــد الغنــي “ال بــدَّ مــن الضغــط الجــدي أيض ـ ًا علــى
حلفــاء النظــام الســوري وبشــكل خــاص روســيا وإيــران؛ اللــذان يمــدان النظــام الســوري بــكل مقومــات البقــاء؛
األمــر الــذي يشــعره بعــدم الحاجــة لتقديــم أيــة تنــازالت ســواء علــى صعيــد قضيــة المعتقليــن أو غيرهــا مــن
القضايــا” .وقــال الســيد فضــل بضــرورة إعــادة إحيــاء عمليــة االنتقــال السياســي مــن الدكتاتوريــة نحــو الديمقراطيــة
وفقـ ًا لقــرار مجلــس األمــن  ،2245مؤكــد ًا علــى أهميــة أن يتــم ذلــك وفــق جــدول زمنــي صــارم ،ألن طــول أمــد العمليــة
السياســية الممتــدة مــن بيــان جنيــف واحــد الصــادر فــي حزيــران 2012 /حتــى اآلن دون تحقيــق أي تقــدم ملمــوس
أفقــد الســوريين اإليمــان بهــا .وطالــب عبــد الغنــي بزيــادة المســاعدات المقدمــة للمشــردين قســري ًا وبشــكل
خــاص أســر المختفيــن قســري ًا ،وقــال“ :ال بــد مــن وضــع حــد لالبتــزاز الروســي لتمديــد قــرار مجلــس األمــن إلدخــال
المســاعدات العابــرة للحــدود ،ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نرجــح الــرأي القانونــي الــذي يــرى
أن المســاعدات األمميــة هــي مســاعدات حياديــة ،وقــرار منــع إدخالهــا مــن قبــل النظــام الســوري هــو قــرار
تعســفي ،وهــي بالتالــي ليســت بحاجــة إذن مــن مجلــس األمــن” .وعلــى صعيــد قضيــة المعتقليــن بشــكل خــاص
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قــال عبــد الغنــي “طالبنــا مــرار ًا ،عبــر مشــاركتنا فــي عشــرات فعاليــات المناصــرة ،وعبــر تواصلنــا مــع ممثلــي دول،
طالبنــا بتبَّنــي دولــة قضيــة المعتقليــن بــكل مــا يتطلبــه هــذا الملــف حقوقي ـ ًا وقانوني ـ ًا ،بمــا فــي ذلــك الدعــوة
األمميــة لخلــق آليــة للكشــف عــن مصيــر المختفيــن ،وتقديــم العــون والمســاعدة ألســر المختفيــن قســريا،
وإعــادة تأهيــل الناجيــن وبشــكل خــاص النســاء ،ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــذا الملــف”.
وطالــب عبــد الغنــي بتدخــل المجتمــع الدولــي وفــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة إليقــاف االنتهــاكات التــي تشــكل جرائــم
ضــد اإلنســانية فــي ســوريا.
اختتــم بالقــول“ :إن جميــع الــدول التــي صوتــت لصالــح النظــام الســوري فــي مجلس حقــوق اإلنســان ،وفي منظمة
حظــر األســلحة الكيميائيــة هــي دول دكتاتوريــة قمعيــة ،مثــل :روســيا ،وإيــران ،وفنزويــا ،وكوبــا ،والصيــن ،ومــن
يماثلهــا ،وال نتمنــى أن ينتصــر النظــام الســوري ومحــور الشــر الداعــم لــه ،ونطمــح أن يســاعدنا دعــم الــدول
الديمقراطيــة الحضاريــة فــي نقــل ســوريا مــن محــور الشــر إلــى محــور الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان”.
حظــي الحــدث باهتمــام وتغطيــة العديــد مــن وســائل اإلعــام والمواقــع الصحفيــة ،وباإلمــكان حضــور الحــدث كامـ ً
ـا
عبــر قناتنــا علــى اليوتيــوب علــى الرابــط التالــي ،أو عبــر صفحتنــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك عبــر الرابــط
التالي.
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