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مرة أخرى، ككل يوم في الجحيم السوري, يُفجع العاملون ألجل اإلنسانية بالوحشية 
والظلم االستثنائي الذي يريد له المجرمون أن يصبح أمراً عادياً في الحرب.

“آلن  اإلنساني  العمل  شهيد  لعائلة  بالعزاء  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تتقدم 
بالسكين,  ذبحاً  إعدامه  4/11/2014م  أمس  )داعش(  تنظيم  أعلن  الذي  هينينغ”, 
ليُضاف هينينغ المناصر للثورة السورية والعامل فيها إلغاثة المناطق المنكوبة, إلى 
قائمة الشهداء السوريين الطويلة, الذين يقضون كل يوم من كل الفئات واألعمار 
األسلحة  إلى  بالطيران  القصف  من  اليومي,  القتل  طرق  وبكل  والتخصصات, 
الكيمائية إلى التعذيب حتى الموت إلى اإلعدامات الميدانية إلى الحصار المطلق, 
تنظيم  يد  أو على  له,  الرديفة  الشيعية  والميليشيات  السوري  النظام  يد  سواء على 

داعش.

زوجته  ألجل  عليها  يعمل  التي  األجرة  سيارة  من  عاماً   47 الـ  ذو  هينينغ  انتقل 
وطفليه في مانشتسر إلى جمع التبرعات والجهود اإلغاثية ألجل سوريا, بعد مقتل 
الطبيب البريطاني “عباس خان” تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري )كانون 
المنكوبين وإمداد  بنفسه في إغاثة أطفال سوريا  2013م(, وشارك هينينغ  األول 
المشافي الميدانية بسيارات اإلسعاف واألدوية والمعدات الطبية, قبل أن يختطفه من 
داخل األراضي السورية أعداء اإلنسانية وأعداء حّق السوريين بالحياة وصوالً إلى 

إعدامه المفجع أمس.

يذكرنا إعدام هينينغ بالجرائم المركزة التي اقترفها النظام السوري وتنظيم داعش 
من  عامالً   42 اليقل عن  ما  السوري  النظام  قتل  اإلغاثيين, حيث  النشطاء  بحّق 
عمال اإلغاثة و400 آخرين من الكوادر الطبية بحسب فريق توثيق الضحايا في 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وذلك بدءاً من األسابيع األولى للثورة السورية في 
آذار 2011م, واستهدف تنظيم داعش النشطاء اإلغاثيين أيضاً فيمن استهدف من 
والتي  السورية,  المعارضة  مناطق  في  واألطباء  والحقوقيين  اإلعالميين  النشطاء 
في حركة  والعضو  اإلغاثي  الناشط  نينال”  فهمي  “أحمد  قتل  أبرزها جريمة  كان 

أحرار الشام, بينما كان يؤّمن وصول قافلة إغاثة ماليزية في 10 أيلول 2013م.

إننا على ثقة بأن النشطاء والمنظمات اإلغاثية الدولية لن تكون اآلن أقّل حرصاً على 
إيصال المساعدات اإلغاثية للمنكوبين في سوريا, وإن كنا نؤكد على ضرورة الحذر 
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من قبل كافة النشطاء السوريين وغير السوريين, وضرورة تأمين المعارضة السورية الحماية لهذه المنظمات في مناطق سيطرتها , 
وتجديد المطالبة للمجتمع الدولي القيام بضغط حقيقي على النظام السوري لإلفراج عن العشرات من النشطاء اإلغاثيين, والكف عن 

حصار مناطق بأكملها )الغوطة الشرقية, مخيم اليرموك, ...الخ( عقاباً لسكانها بالعموم على معارضتهم السياسية له.

كما تظهر القصة المفجعة لشهيد العمل اإلنساني “آلن هينينغ”, مسؤولية النظام السوري األصلية عن االنتهاكات في سوريا, والوضع 
المأساوي الذي وصلت إليه “الحياة” بأبسط معانيها في األراضي السورية, حيث شرد النظام السوري ما اليقل عن 604 ماليين 
نازح و 402 مليون الجئ، ليهّب المتضامنون من أرجاء العالم لمساعدة الشعب السوري, ومن ضمنهم الطبيب البريطاني عباس 
خان, وليقتله النظام السوري تحت التعذيب كما قتل )5644( شخصاً آخرين مثله تحت التعذيب منذ بدء الثورة السورية في آذار 
2011م, ولينضّم بعدها المتضامنون مع عباس خان والشعب السوري إلى قائمة الشهداء السوريين أيضاً لكن على يد تنظيم داعش 
هذه المرة, كإحدى المظاهر واإلفرازات والنتائج لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي اقترفها النظام السوري طيلة السنوات 

السابقة.

إن هذا الترابط العضوي بين النظام السوري وكل االنتهاكات التي تحدث في سوريا, يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والباحثين 
عن حّل للقضية السورية وإليقاف الجحيم السوري هناك، مفادها: أن االكتفاء بمواجهة تنظيم داعش وحده -رغم دمويته ووحشيته- 
يعطي قوة موضوعية للنظام السوري وتنظيم داعش معاً, بمنحه من جهة براءة للنظام السوري من الجرائم ضد اإلنسانية التي قام 
بها )بالشراكة مع الميليشيات الشيعية األجنبية والميليشيات المحلية الرديفة له(، ومن مسؤوليته عن الكارثة التي وصل إليها الوضع 
في سوريا, وبتقديمه من جهة أخرى مبررات ألنصار تنظيم داعش اإلرهابي، ومصداقية لرؤيته الطائفية للصراع, بسبب ازدواجية 

المعايير التي دفعت بالكثيرين لاللتحاق بتنظيمات إرهابية كهذه في سوريا كما في العراق.


