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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في ندوة تحت عنوان “نظام 

األسد بين متغيرات السياسة وثوابت اإلدانات الحقوقية” بدعوة من 

مركز حرمون للدراسات

بــيــــــان صحفي

أقــام مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة نــدوة بعنــوان “نظــام األســد بيــن متغيــرات السياســة وثوابــت اإلدانــات 

الحقوقيــة”، وذلــك يــوم الثالثــاء 21/ أيلــول/ 2021 عبــر اإلنترنــت، واســتضاف كاًل مــن الســيد فضــل عبــد الغنــي مديــر 

ــا الحمــود، وإدارة  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، والســيدة أيمــن أبــو هاشــم – سياســي وحقوقــي، والمحاميــة رب

وحــوار اإلعالميــة ديمــة ونــوس.

تناولــت النــدوة التغيــرات فــي السياســة الدوليــة تجــاه النظــام الســوري ومحــاوالت تطبيــع العالقــات معــه، واســتمرار 

ــرة  ــر األخي ــة واألمميــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا النظــام الســوري. كمــا ناقشــت التقاري ــات الدولي اإلدان

الصــادرة عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ومنظمــة العفــو الدوليــة التــي أكــدت أن ســوريا ال تــزال بلــد غيــر آمــن 

ــى أوضــاع فلســطيني ســوريا  لعــودة الالجئيــن، واألســباب التــي دعــت بعــض الالجئيــن للعــودة إلــى ســوريا، إضافــة إل

واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا، وسياســة النظــام الســوري فــي االســتمرار بعمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري 

والتعذيــب حتــى فــي حالــة عــدم وجــود عمليــات عســكرية ضــده. واختتمــت النــدوة بالحديــث عــن االنتهــاكات الجســيمة 

التــي ارتكبتهــا بقيــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا. 

الجمعة 24 أيلول 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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اســتهلَّ الســيد فضــل عبــد الغنــي مداخلتــه بالتأكيــد علــى ثبــات الموقــف الحقوقــي مــن انتهــاكات النظــام الســوري منــذ 

آذار 2011، وعــدم اســتثماره سياســيًا، وفــي هــذا الســياق أشــار الســيد فضــل إلــى ثالثــة تقاريــر دوليــة قــد صــدرت مؤخــرًا 

عــن ســوريا، عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، ومنظمــة العفــو الدوليــة، وأخيــرًا التقريــر العالمــي للتحالــف الدولــي 

ــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تشــهد اســتخدامًا  ــة، الــذي أشــار إلــى أن ســوريا هــي الدول ــر العنقودي للقضــاء علــى الذخائ

ــر بشــأن ســوريا، وقــال  ق عبــد الغنــي إلــى مــا خلــص إليــه التقري مســتمرًا لألســلحة العنقوديــة منــذ عــام 2012. وتطــرَّ

إنــه ســجل أعلــى حصيلــة للضحايــا فــي ســوريا فــي عــام 2020، والتــي شــكلت مــا نســبته 52 % مــن حصيلــة ضحايــا 

الذخائــر العنقوديــة علــى مســتوى العالــم. ولفــَت إلــى خطــورة مخلفــات هــذه الذخائــر مستشــهدًا بمــا ذكــره التقريــر مــن 

أن 44 % مــن إجمالــي ضحايــا الذخائــر العنقوديــة كانــوا مــن األطفــال و24 % مــن اإلنــاث؛ األمــر الــذي يؤكــد مجــددًا علــى 

أن ســوريا بلــد غيــر آمــن علــى مــن يقطــن فيهــا، كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــالذًا آمنــًا إلعــادة الالجئيــن أو النازحيــن. 

ــد عبــد الغنــي مــا ورَد  وهــذا مــا أكــد عليــه أيضــًا تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة األخيــر الصــادر فــي 14/ أيلــول/ 2021. وأكَّ

فــي تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة األخيــر الصــادر بعنــوان “أنــت ذاهــب إلــى المــوت”، مــن أنَّ انتهــاكات عديــدة تمــارس 

بحــق الالجئيــن العائديــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ُمشــيرًا إلــى تعرضهم لالعتقــال التعســفي، والتعذيب، 

واإلخفــاء القســري، واالبتــزاز، وحتــى حــاالت اغتصــاب ألطفــال. وأردَف عبــد الغنــي أن هــذه االنتهاكات ذاتهــا تمارس بحق 

المقيميــن فــي ســوريا وليــس فقــط بحــق العائديــن. ورأى الســيد فضــل أنَّ هــذه التقاريــر الثالثــة حملــت رســالة واضحــة 

إلــى المجتمــع الدولــي، مفادهــا: 

ــف 	  عــدم التــذرع بتوقــف األعمــال القتاليــة، ألن انتهــاكات النظــام الســوري ال تقتصــر علــى القصــف والتشــريد، وتوقُّ

نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات ال يعنــي وجــود مناطــق آمنــة.

قبــول طلبــات اللجــوء المقدمــة مــن قبــل الســوريين، وحــثِّ الالجئيــن علــى عــدم العــودة، والتأكيــد علــى أن إعــادة 	 

ــة  ــه جــزء مــن المســؤولية الحقوقي ــي أعادت ــة الت أي الجــئ قســريًا ســوف تعرضــه النتهــاكات فظيعــة، وتحميــل الدول

القانونيــة.

مــا دام نظــام األســد وأجهزتــه األمنيــة القمعيــة المتوحشــة مســتمرون فــي الســلطة فلــن يكــون هنــاك عــودة آمنــة 	 

وطوعيــة لالجئيــن والنازحين.  

وأضــاف فيمــا يتعلــق باســتمرار النظــام الســوري بتنفيــذ عمليــات االعتقال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيب أن 

مــن أخطــر النقــاط أن المعتقــل لــدى النظــام الســوري ال يعلــم مــا هــي عقوبتــه، مــا مقدارهــا وحجمهــا، ومتــى ســتتوقف، 

وهــذا بحــد ذاتــه أســلوب تعذيــب، حيــث أن التعذيــب لــدى نظــام األســد غيــر مرتبــط بســير األعمــال العســكرية. 

ــر عبــد الغنــي بــأن قرابــة 140 ألــف معتقــل ومختــف قســريًا ال يزالــون لــدى النظــام الســوري، هــؤالء  وفــي الســياق ذاتــه ذكَّ

يتعرضــون يشــكل أو بآخــر لنمــط أو أكثــر مــن أنمــاط التعذيــب، وهــذا مــا يجعــل الوفيــات بســبب التعذيــب مســتمرة، 

وبالتالي فإنَّ نظام األســد ال يزال يشــكل خطرًا وجوديًا على جميع هؤالء المعتقلين، ال ســيما وأنَّ حصيلة المعتقلين 

والمختفيــن قســريًا فــي اضطــراد، بســبب اســتمرار النظــام الســوري بعمليات االعتقــال من جهة وألن مراســيم العفو 

ــد عــدم تشــميلها المعتقلين السياســيين.  الـــ 18 التــي أصدرهــا رأس النظــام الســوري منــذ آذار 2011 تعمَّ

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
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وعلــى صعيــد آخــر أعــرَب عبــد الغنــي عــن أســفه لعدم إشــارة تقرير لجنــة التحقيق الدوليــة إلى انتهاكات القوات الروســية 

ــع مــع الزمــالء فــي لجنــة التحقيــق الدوليــة، وقــد ســاهمنا قــدر  بشــكل مباشــر: “كانــت هــذه نقطــة نقــاش موسَّ

اإلمــكان فــي هــذا التقريــر، وكنــا نأمــل أن يتــم إدراج حــوادث انتهكــت فيهــا روســيا بشــكل واضــح القانــون الدولــي 

اإلنســاني، حيــث تــم قصــف العديــد مــن مراكــز الدفــاع المدنــي”. وأشــار إلــى مــا أورَده التقريــر ذاتــه مــن انتهــاكات هيئــة 

تحريــر الشــام وبشــكل خــاص شــنِّ هجمــات عشــوائية، واالحتجــاز، والتضييــق علــى الحريات العامــة، بما فيها حريــة الرأي 

والتعبيــر، وكذلــك انتهــاكات قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك الفســاد وســوء اإلدارة؛ ممــا تســبب فــي ســخط 

ــى حــاالت االعتقــال  ق إلــى مظاهــرات منبــج ومقتــل خمســة مدنييــن، وإل الســكان وبخاصــة العــرب منهــم، كمــا تطــرَّ

التعســفي والتعذيــب، وبشــكل خــاص اعتقــال المدرســين، إضافــة إلــى التضييــق الشــديد علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، 

ولفــَت عبــد الغنــي إلــى مــا أشــار إليــه التقريــر مــن الظــروف الالإنســانية التــي ترقــى إلــى جريمــة حــرب، التــي يتعــرض لهــا 

قرابــة 60 ألــف شــخص ال يزالــون محتجزيــن فــي مخيــم الهــول 55 ألف منهم نســاء وأطفــال، وإلى احتجــاز 27000 طفل، 

33 % منهــم دون ســن الخامســة، وأشــاَر أيضــًا إلــى أورده التقريــر عــن انتهــاكات الجيــش الوطني/المعارضــة المســلحة، 

كالقصــف العشــوائي، واالحتجــاز والتعذيــب، وأن بعــض هــذه الممارســات كانــت تســتهدف األكــراد بشــكل أساســي 

تحــت ذريعــة انتمائهــم أو دعمهــم لقــوات ســوريا الديمقراطيــة. 

واختتــَم عبــد الغنــي حديثــه بالقــول “إن إنــكار ارتــكاب االنتهــاكات مــن قبــل بقيــة أطــراف النــزاع، ومهاجمــة الجهــات 

التــي تقــوم بتوثيقهــا، هــذا يشــير إلــى أننــا مــا زلنــا بعيديــن جــدًا عــن مطالــب الثــورة فــي الحريــة والكرامــة لجميــع 

الســوريين. يجــب علــى مرتكــب االنتهــاك أواًل االعتــراف بمــا يتــم ارتكابــه، والتحقيــق بــه، وخلــق مســاءلة حقيقيــة، 

وطــرد المتورطيــن فــي هــذا االنتهــاك، وتعويــض الضحايــا واالعتــذار عنهــا، ويجــب علــى المعارضــة السياســية أن 

تلعــب دورًا بــارزًا فــي هــذا االتجــاه لــردع مرتكبــي االنتهــاكات وإيقافها، وتقديم بديــل حضاري ديمقراطي للمجتمع 

الســوري والمجتمــع الدولــي.” 

باإلمكان االطالع على الندوة كاملة عبر الرابط التالي.
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