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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في حلقة نقاشية تحت 

عنوان “منع التعذيب ومساندة ضحاياه: الواقع والتحديات” 

بدعوة من مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق اإلنسان 

بــيــــــان صحفي

ــم مركــز الجزيــرة للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع قنــاة الجزيــرة مباشــر حلقــة نقاشــية بعنــوان “منــع  نظَّ

التعذيــب ومســاندة ضحايــاه: الواقــع والتحديــات”، وذلــك يــوم الســبت 26/ حزيــران/ 2021 وبمناســبة اليــوم العالمــي 

لمســاندة ضحايا التعذيب وعبر شاشــة الجزيرة مباشــر، واســتضافت الحلقة النقاشــية كاًل من الســيد فضل عبد الغني 

مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، والســيد عبــد الوهــاب الهانــي خبيــر فــي حقــوق اإلنســان وعضــو لجنــة مناهضــة 

التعذيــب ســابقًا، والســيد منصــور الضيفــي معتقــل يمنــي ســابق، والســيد أحمــد مفيــد مدافــع عــن حقوق اإلنســان.بحثت 

الجمعة 9 تموز 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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تحت عنوان “منع التعذيب ومساندة ضحاياه: الواقع والتحديات” 

بدعوة من مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق اإلنسان 

الحلقــة واقــع وتحديــات احتــرام وتطبيــق الحظــر التــام للتعذيــب بموجــب الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانــون 

 منتظــم وبشــكل واســع النطــاق جريمــة ضــد اإلنســانية، 
ٍ
الدولــي العرفــي، حيــث تشــكل ممارســة التعذيــب علــى نحــو

وســلطت الضــوء علــى جهــود هيئــات المعاهــدات المعنيــة واللجان الوطنية لحقوق اإلنســان، والمنظمــات الحقوقية، 

ــر ضررهــم، كمــا  ــا وُأســرهم وإنصافهــم وجب ــر هــذه الجهــود علــى تحســين الممارســة العمليــة ومســاندة الضحاي وأث

تطرَّقــت إلــى الــدور المنــوط بوســائل اإلعــالم للتوعيــة بمعاييــر مناهضــة التعذيــب وكشــف التجــاوزات واالنتهــاكات التــي 

ترتكبهــا األنظمــة، وتمكيــن الضحايــا مــن إســماع صوتهــم وتعزيــز كرامتهــم اإلنســانية.

 

قــال الســيد فضــل عبــد الغنــي فــي مداخلتــه إنَّ التعذيــب كان مــن أول االنتهــاكات التــي مورســت فــي ســوريا بحــق 

نشــطاء الحــراك الشــعبي بعــد آذار/ 2011، وذلــك علــى خلفيــه اعتقالهــم التعســفي، حيــث ارتبــط التعذيــب فــي 

ر مــن مــرَّ بتجربــة االعتقــال بمــا يزيــد عــن مليــون  ســوريا بشــكل عضــوي مــع االعتقــال، وال يــكاد يوجــد معتقــل )قــدَّ

ومئتــي ألــف شــخص( إال وتعــرض لشــكل مــن أشــكال التعذيــب، حيــث يتــم اعتقالهــم دون مذكــرة قضائيــة، ويتحــول 

أغلــب المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا “اإلخفــاء القســري للمعتقــل يتضمــن شــكاًل قاســيًا مــن أشــكال 

التعذيــب الجســدي والنفســي، للمعتقــل ولذويــه أيضــًا، وقــد يفضــي التعذيــب إلــى مــوت المعتقــل، وقــد 

ال يفضــي”، وأضــاَف أن اإلعــدام بإجــراءات موجــزة هــو أحــد أشــكال التعذيــب أيضــًا الممارســة فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة للنظــام الســوري، ويســتهدف النظــام الســوري بهــذه الممارســات المشــاركين فــي الحــراك الشــعبي بمــن 

فيهــم المتظاهريــن السياســيين، وذلــك لضــرب الحــراك وإصابتــه فــي مقتــل وردع قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع 

عــن االنخــراط فــي الحــراك أو االســتمرار فيــه: “مارســت قــوات النظــام الســوري عمليــات التعذيــب بشــكل 

منهجــي وواســع النطــاق، ويشــكِّل جرائــم ضــد اإلنســانية، وجرائــم حــرب ألنــه مــورَس علــى خلفيــة نــزاع 

مســلح، وهــو سياســة دولــة بحســب تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا”. ووأوضــَح 

عبــد الغنــي أنــه مــن غيــر الممكــن معرفــة حجــم أو مقــدار التعذيــب الــذي يتعــرض لــه المعتقــل لــدى النظــام الســوري 

مقارنــة بالتَّهــم الملصقــة بــه، ووصفــه بأنــه ممتــد وال نهائــي، وهــذا مــا يزيــد مــن معانــاة المعتقليــن ألنهــم ال يعلمــون 

متــى ســوف يتوقــف تعذيبهــم، ومــا هــو حجــم التعذيــب الــذي ســوف يتعرضــون لــه، والــذي قــد يفضــي إلــى وفاتهــم.

ولفــَت عبــد الغنــي إلــى تســجيل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي قاعــدة بياناتهــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 14338 

شــخصًا علــى يــد قــوات النظــام الســوري بينهــم 173 طفــاًل و74 ســيدة، وأشــار إلــى االســتثناء فــي الحالــة الســورية، حيــث 

ــة 131 ألــف معتقــل بينهــم 101 ألــف مختفــون  ــات لقراب ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان تضــمُّ قاعــدة بيان

قســريًا “هــؤالء ال نعلــم مصيرهــم إن كانــوا قــد قتلــوا تحــت التعذيــب أم ال و85 % مــن حصيلــة المختفيــن 

قســريًا هــم لــدى النظــام الســوري”. 

أشــار عبــد الغنــي إلــى اآلليــات الدوليــة التــي أخــذت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فيمــا يخــص قضيــة التعذيــب، 

وتحــدث عــن عمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة للمقرريــن الخــواص فــي األمــم المتحــدة المعنييــن بحــاالت القتــل خــارج 

نطــاق القانــون والتعذيــب. وأضــاَف “لدينــا تعــاون مســتدام علــى مــدى نحــو عشــر ســنوات مــع لجنــة التحقيــق 

ناجيــن مــن االعتقــال تعرضــوا  اللجنــة بإحصائيــات وبيانــات  زّودنــا  الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، 

للتعذيــب، وأيضــًا بيانــات تواصــل مــع عائــالت ضحايــا قتلــوا تحــت التعذيــب، وهــذا انعكــس فــي تقاريــر 

اللجنــة”، وقــال عبــد الغنــي أنَّ بــاب المحاســبة الجنائيــة مقفــل فــي وجــه القضيــة الســورية بســبب الفيتــو الروســي فــي 

مجلــس األمــن عــن إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولفــَت إلــى وجــود محاكمــات تجــري فــي 

أوروبــا تحــت اختصــاص الواليــة القضائيــة العالميــة. 
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تحت عنوان “منع التعذيب ومساندة ضحاياه: الواقع والتحديات” 

بدعوة من مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق اإلنسان 

وتطــّرق إلــى أهميــة مبــادرة هولنــدا فــي أيلــول/ 2020 مــن أنهــا أبلغــت ســوريا نيتهــا محاســَبتها علــى انتهــاكات جســيمة 

لحقــوق اإلنســان ال ســيما التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وقــال “تكمــن أهميــة هــذه الخطــوة فــي 

أنــه يمكــن مقاضــاة النظــام الســوري أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بموجــب “اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب” 

ألن ســوريا طــرف فيهــا”، وفــي 4/ آذار/ 2021 أعلنــت كنــدا عــن نيتهــا القيــام بخطــوات مماثلــة، وأضــاف “تواصلنــا مــع 

الحكومــة الهولنديــة والحكومــة الكنديــة وأبدينــا اســتعدادنا لتقديــم مــا لدينــا مــن بيانــات فــي هــذا اإلطــار”. 

وفــي الســياق ذاتــه قــال عبــد الغنــي “نشــرنا أســماء وبيانــات أفــراد متورطيــن في عمليــات التعذيب لــدى النظام 

الســوري وهــذا نــوع مــن المحاســبة عبــر التعريــة والفضــح، وســاهمنا فــي وضــع البعــض منهــم علــى قوائــم 

العقوبــات لــدى العديــد مــن دول العالــم”.

واختتــم الســيد فضــل حديثــه بالقــول إن اآلليــات الدوليــة الحاليــة ال تنفــع مــع أنظمــة متوحشــة مثــل النظــام الســوري، 

وطالــب بضــرورة وجــود آليــات أخــرى لتطبيــق وإلــزام تطبيــق المبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان، مشــيرًا إلــى المــادة 

1 مشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف التــي تنــصُّ علــى أن الــدول تحتــرم اتفاقيــات جنيــف وتكفــل احترامهــا، وعلــى الرغــم مــن 

 واحــد طيلة عشــر ســنوات، 
ٍ

ذلــك عجــز المجمتــع الدولــي عــن إطــالق ســراح معتقــل واحــد أو الكشــف عــن مصيــر مختــف

وقــال عبــد الغنــي “إن اإلفــالت مــن العقــاب هــو مــا مكَّــن النظــام الســوري مــن االســتمرار فــي ارتــكاب جرائــم 

ضــدَّ اإلنســانية”، وكل ذلــك أدى إلــى اإلحبــاط الــذي أصــاب المجتمــع الســوري، بمــن فيــه الضحايــا أنفســهم، مشــيرًا 

إلــى أهميــة ومركزيــة دور الضحايــا فــي عمليــات التوثيــق، ومؤكــدًا “يجب أن نســتمر في عمليــات التوثيق مهما كانت 

الفعاليــة محــدودة، يجــب أن نســتمر بالمقاومــة والنضــال حتــى تحقيــق انتقــال نحــو دولــة ديمقراطيــة تحترم 

حقــوق اإلنســان”. 

باإلمكان االطالع على الحلقة النقاشية كاملة عبر الرابط التالي.
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