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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تنظم فعالية بمشاركة 
عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة 

النطالق الحراك الشعبي في سوريا

أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يؤكدون على أهمية محاسبة 
النظام السوري المتورط في ارتكاب انتهاكات فظيعة ومنع 

عودته إلى الساحة الدولية

بــيــــــان

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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ــة بمناســبة الذكــرى  مــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعالي الخميــس 17/ آذار/ 2021: نظَّ
الحاديــة عشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا تحــت عنــوان “البحــث عــن األمــان: التشــريد 
القســري فــي النــزاع الســوري” بمشــاركة الســيد إيثــان جولدريتــش، نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
ــر  لشــؤون الشــرق األدنــى فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة، والســيد راس شــيبل، مســاعد نائــب وزي
الخارجيــة بالنيابــة لمكتــب الســكان والاجئيــن والهجــرة فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة، والســفير 
روبــرت رودي، ســفير المفاوضــات حــول ســوريا ورئيــس قســم ســوريا والعراق ولبنان واســتراتيجية 
مكافحــة داعــش فــي وزارة الخارجيــة االتحاديــة األلمانيــة، والســيد جوناثــان هارجريفــز، الممثــل 
الخــاص للمملكــة المتحــدة إلــى ســوريا والســفيرة بريجيــت كورمــي، مبعوثــة فرنســا الخاصــة بشــأن 
ســوريا، والســيدة بتــول حذيفــة، ناجيــة مــن مجــزرة البيضــا ومهجــرة قســريًا، وناديــة هاردمــان، باحثــة 
فــي قســم حقــوق الاجئيــن والمهاجريــن فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، والســيد فضــل 
عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. أدارت الجلســة الســيدة نعومــي 
كيكولــر، مديــرة مركــز ســيمون ســكجوت لمنــع اإلبــادة الجماعيــة التابــع لـــمتحف الواليــات المتحــدة 

إلحيــاء ذكــرى المحرقــة، وتــمَّ بــث الفعاليــة عبــر منصــة زوم وصفحــات التواصــل االجتماعــي.

افتتــح الســيد فضــل عبــد الغنــي الجلســة مرحبــًا بممثلــي الــدول والمشــاركين، ومــن ثم نقــل الكلمة 
إلــى مديــرة الجلســة نعومــي كيكولــر، التــي بــدأت بالتذكيــر باســتمرار معانــاة الشــعب الســوري 
مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية علــى يــد النظــام الســوري مشــيرة إلــى وجــود أكثــر مــن 6 ماييــن نــازح 
“نشــعر بالخجــل والعــار إلخفاقاتنــا حتــى اآلن ومازالــت هــذه الجرائــم تقــع  داخليــًا، وذكــرت 
أمــام أعيننــا” وأضافــت: “المدنيــون ال يزالــون يعانــون مــن جرائــم جماعيــة ترتكبهــا القــوات 
الحكوميــة وتمكنهــم مــن القيــام بهــا إيــران وروســيا، وال يــزال كثيــرون يقبعــون فــي الســجون 

والمعتقــالت، وهــذا أحــد أهــم أســباب عــدم قــدرة الالجئيــن علــى العــودة إلــى بالدهــم”. 
نقلــت الســيدة نعومــي الكلمــة إلــى الســيد إيثــان جولدريتــش الــذي بــدأ بشــكر الشــبكة الســورية 
ــد علــى أهميــة عملهــا ومنظمــات المجمتــع المدنــي فــي  لحقــوق اإلنســان علــى تنظيــم الفعاليــة وأكَّ
توثيــق االنتهــاكات العديــدة والجســيمة المرتكبــة فــي ســوريا مــن أجــل محاســبة مرتكبــي االنتهاكات 
جميعــًا وأبرزهــم النظــام الســوري، وقــال جولدريتــش “الثالثاء المنصرم كانــت ذكرى مرور 11 عامًا 
منــذ أن خــرج الشــعب الســوري فــي مظاهــرات ســلمية شــجاعة للمطالبــة بالحريــة واإلصــالح 
السياســي وإنهــاء انتهــاكات الحكومــة لحقــوق اإلنســان وكان الــرد مــن نظــام األســد بارتــكاب 
جرائــم فظيعــة بعضهــا يرقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب”. وأكــد أن “علــى النظــام 
الســوري وحليفيــه اإليرانــي والروســي إيقــاف العمليــات العدائيــة ضــد الشــعب الســوري التــي 
تضمنَّــت اســتهداف أماكــن تجمــع المدنييــن والمــدارس والمشــافي التــي كان بعضهــا مــدرج 
ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع”. وأضــاف “إدارة بايــدن جعلــت مــن أولوياتهــا تحقيــق 
العدالــة والمســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد جميــع الســوريين. ويجــب محاســبة مرتكبــي 
هــذه االنتهــاكات” وأكــد أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســتواصل اســتخدام العقوبــات بمــا فــي 

ذلــك قانــون قيصــر للضغــط مــن أجــل محاســبة بشــار األســد ونظامــه والجنــاة اآلخريــن.
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ــر الســيد راس شــيبل فــي كلمتــه أن الشــعب الســوري انتفــض ســلميًا للمطالبــة باحتــرام  ذكَّ
حقوقــه، وكابــد الســوريون لحمايــة مجتمعاتهــم مــن وحشــية نظــام األســد، وأشــار إلــى كارثيــة 
الوضــع اإلنســاني وتراجــع المســتوى المعيشــي فــي ســوريا “أصبحــت الحاجــة إلــى المســاعدة 
اإلنســانية أكبــر مــن أي وقــت مضــى حيــث ال يســتطيع أزيــد مــن نصــف الســكان إطعــام 
أســرهم، وثلثهــم نازحــون داخليــًا، معظمهــم نزحــوا أزيــد مــن مــرة”. وأضــاف: “فقــط نصــف 
مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي جميــع أنحــاء ســوريا تعمــل بشــكل جزئــي”، واســتطرد الســيد 
شــيبل: “أزيــد مــن 6.6 مليــون ســوري لجــؤوا إلــى خــارج ســوريا فــي أكبــر أزمــة نــزوح قســري منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة”. وأردَف “فــي لبنــان، تعيــش 9 مــن كل 10 أســر ســورية الجئــة فــي فقــر 
مدقــع، ويعتمــد 83 % مــن الالجئيــن فــي األردن علــى مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي لتلبيــة 

ــة للعــودة الطوعيــة لاجئيــن.  ــر آمن ــزال غي ــد علــى أن ســوريا ال ت احتياجاتهــم األساســية”. وأكَّ

قالــت الســفيرة بريجيــت كورمــي، أنَّ “النظــام الســوري يمــارس ضغوطــًا شــديدة علــى النازحيــن 
فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته مــن خــالل منــع إيصــال المســاعدات اإلنســانية إليهــم، 
حيــث جــرت عمليتــان فقــط عبــر خطــوط التمــاس مــن مناطــق النظــام باتجــاه الشــمال الغربي. 
ومــن الواضــح أن المســاعدات اإلنســانية بالــكاد تصــل إلــى الشــمال الشــرقي. ويجــب أن يظــل 
المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي حالــة اســتنفار كبيــر مــن 
خــالل الدعــوة لحمايــة هــذا الشــخص النــازح واحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية الخاصــة بــه” 
ــد البيــان علــى أنــه “مــن المهــم إبقــاء هــذه القضيــة علــى رأس جــدول األعمــال والتأكــد مــن  وأكَّ

أن أي تقــدم نحــو حــلٍّ سياســي يشــمل علــى النحــو الواجــب مســتقبل 6.7 مليــون نــازح”.

ــد فــي كلمتــه علــى أن الوقــت لــم يحــن بعــد للتطبيــع مــع النظــام الســوري،  الســفير روبــرت رودي أكَّ
وجــاء فــي كلمتــه “إننــا مــا زلنــا قلقــون للغايــة بشــأن مظاهــر التطبيــع المبكــرة، يبــدو جليــًا أن 
الوقــت لــم يحــن بعــد إلعــادة تأهيــل األســد دون أي مقابــل، وقــد أعــاد االتحــاد األوروبــي التأكيــد 
علــى وحــدة الموقــف بشــأن هــذا فــي كانــون الثانــي، ونعتقــد أن جهــود الســالم فــي ســوريا يجب 
أن تســير جنبــًا إلــى جنــب مــع المســاءلة” مؤكــدًا فيمــا يخــص ذلــك علــى أن “هــذه قضيــة ذات 
أولويــة بالنســبة لحكومتنــا، واســمحوا لــي أن أكــون أؤكــد بشــكل واضــح علــى أن المســاءلة 
غيــر قابلــة للتفــاوض وال يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن المفاوضــات”. وأضــاف “النظــام الســوري 
ــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني  مســؤول عــن االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدول
الدولــي، وال يــزال الســكان المدنيــون عرضــًة لهجمــات عشــوائية واســعة النطــاق ومنهجيــة 

قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية”.
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ــت الفعاليــة مشــاركة للســيدة بتــول حذيفــة، وهــي ناجيــة مــن مجــزرة البيضــا ومهجــرة  تضمنَّ
قســريًا، والتــي تحدثــت عــن بعــض مــا تعرضــت لــه أو شــهدته مــن انتهــاكات، تقــول الســيدة بتــول 
“فــي 2/ أيــار/ 2013 شــهدت مدينتــي بانيــاس وقريــة البيضــا مجــزرة مروعــة، بلغــت حصيلــة 
ضحاياهــا نحــو 800 شــهيد، لــم توثــق اإلحصائيــات إال قرابــة 456 منهــم؛ ألن النظــام الســوري 
حــاول إخفــاء هويــات الضحايــا، عبــر حــرق الجثــث وتشــويهها والتمثيــل بهــا.” أضافــت: “انتقلــت 
أنــا وابنــي إلــى مدينــة أنطاكيــا فــي تركيــا وبقــي زوجــي فــي الداخــل الســوري ليســاعد النازحيــن، 
وفــي تلــك الحقبــة وَصلنــا خبــر مــوت أخــَوي رشــاد وبشــير تحــت التعذيــب فــي ســجون النظــام 
الســوري”. واســتطردت: “بعــد مــدة انتقلــت مــع زوجــي إلــى إســطنبول، وفــي ذلــك الوقــت 
وصلنــا خبــر غريــب عــن أن بيتنــا فــي دمشــق تــم بيعــه بــأوراق مــزورة مــن قبــل محاميــن تابعيــن 
للنظــام الســوري، وقبــل أشــهر قليلــة وصلتنــا أخبــار عــن بيــع بيتنــا فــي بانيــاس بالطريقــة 
ذاتهــا”. تحدثــت بتــول أيضــًا أنهــا مــا زالــت تعانــي فــي بلــد اللجــوء مــن انتهــاكات النظــام الســوري 
“أردت أن أتقــدم هنــا للدراســة بهــدف الحصــول علــى درجــة الماجســتير، لكنــي لــم أتمكــن مــن 
الحصــول علــى األوراق الرســمية التــي تخصنــي مــن جامعــة دمشــق، فقــد كان رد المســؤولين 
هنــاك علــى مــن ذهــب وطلــب أوراقــي، أنــه ال يمكــن اســتخراج أوراق لهــذا االســم مــن دون 
موافقــة أمنيــة. واألســوء مــن ذلــك أننــي ال أســتطيع التواصــل مــع أقربائــي فــي ســوريا، ألنَّ 
مجــرد الحديــث معــي يشــكل خطــرًا علــى حياتهــم”. لفتــت الســيدة بتــول إلــى أن قصتهــا 
مشــابهة لقصــص كثيريــن مــن الســوريين، وقالــت أخيــرًا “جميعنــا نرغــب بالعــودة إلــى وطننــا 
ــا مــن أبســط  ــا، لكــنَّ هــذا محــاٌل مــع وجــود نظــام يقتــل ويشــرد ويعــذب ويحرمن وإلــى منازلن

الحقــوق األساســية، بــل ويســرق ممتلكاتنــا”.

كانــت بعــد ذلــك كلمــة الســيد جوناثــان هارجريفــز مبعــوث المملكــة المتحــدة إلــى ســوريا، الــذي 
ــد أنَّ المملكــة المتحــدة تقــف وراء  أشــار إلــى أهميــة االســتماع إلــى قصــص الناجيــن والضحايــا، وأكَّ
التزاماتهــا فيمــا يخــص المســاعدات اإلنســانية “بالطبــع نحــن نلتــزم مــرة أخــرى ببــذل كل مــا فــي 
ــادة عمــل الدعــم اإلنســاني  وســعنا للتأكــد مــن أن األمــم المتحــدة يمكــن أن تســتمر فــي قي
عبــر الحــدود إلــى شــمال غــرب ســوريا، حيــث يعيــش الكثيــر مــن النازحيــن داخليــًا. ومــع زمالئنــا، 
فــي مجلــس األمــن وتركيــا، ســنواصل بــذل كل مــا فــي وســعنا للتأكــد مــن تمريــر قــرار مــن هــذا 
النــوع، ويمكننــا مواصلــة العمــل عبــر الحــدود وكذلــك عبــر خطــوط التمــاس قــدر اإلمــكان فــي 

المســتقبل.”

وقالــت الســيدة ناديــة هاردمــان الباحثــة فــي قســم حقــوق الاجئيــن والمهاجريــن فــي منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش إنــه ال ينبغــي إجبــار النــاس علــى العــودة إلــى بلــد ال تضمــن لهــم حيــاة كريمــة 
مشــيرة إلــى أنَّ مــا تــم توثيقــه فــي تقريــر المنظمــة الصــادر تحــت عنــوان “حيــاة أشــبه المــوت”، 



الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تنظــم فعاليــة بمشــاركة عــدد 5
مــن دول العالــم بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة النطــاق الحــراك 
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يؤكــد علــى أنَّ الاجئيــن ال يرغبــون فــي العــودة، مؤكــدة علــى أن الســامة واألمــن ال يــزاالن الســببين 
الرئيســين لعــدم رغبــة الســوريين فــي العــودة إلــى ســوريا. وأوضحــت الســيدة ناديــة: “النتائــج 
الرئيســية التــي توصلنــا إليهــا هــي أن مــن عــاد مــن الالجئيــن إلــى ســوريا اتخــَذ قــرار العــودة 
علــى أســاس معلومــات خاطئــة أو معلومــات ال تعكــس الواقــع علــى األرض. كل مــن تحدثنــا 
إليهــم عــادوا إلــى مناطــق ســيطرة الحكومــة، قررنــا عــدم التوزيــع فــي تقاريرنــا، لنقــول إن هــذا 
مــا يحــدث إذا عــدت إلــى حمــص، أو هــذا مــا يحــدث إذا عــدت إلــى دمشــق، ألن ذلــك يلعــب دورًا 

فــي تقســيم أجــزاء مــن ســوريا لإلعــالن عــن ســالمتها، وهــذا مــا نريــد حقــًا االبتعــاد عنــه”.
 

واختتــم األســتاذ فضــل عبــد الغنــي الفعاليــة بالتأكيــد علــى أن االنتهــاكات والفظائــع مــا زالــت ترتكــب 
فــي ســوريا حتــى هــذه اللحظــة، وهــي في تزايد وليــس نقصان، مما يعني توليد مزيد من المشــردين 
ــد علــى أن هــذه االنتهــاكات المســتمرة منــذ أحــد عشــر عامــًا وبشــكل خــاص انتهــاكات  قســريًا، وأكَّ
د علــى  النظــام الســوري وحليفيــه اإليرانــي والروســي وراء تشــريد قرابــة 14 مليــون شــخص، وشــدَّ
أهميــة أن يكــون هنــاك تحــرك لمنــع تدخــل روســيا واســتخدامها الفيتــو فــي مجلــس األمــن ضــد 
مشــاريع القــرارات المتعلقــة بالمســاعدات اإلنســانية، وأضــاف عبــد الغنــي “يجــب زيــادة دعــم 
النازحيــن قســرًا داخــل ســوريا وخاصــة النســاء واألطفــال فــي المخيمــات، بســبب اســتمرار 
نــزوح المزيــد مــن الســوريين مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، والعمــل علــى إدخــال 
ــة لتحقيــق انتقــال  ــر الحــدود” وأضــاف: “يجــب بــذل جهــود جدي مســاعدات األمــم المتحــدة عب
سياســي نحــو الديمقراطيــة، ألنــه عندهــا فقــط ســوف يتمكــن مالييــن النازحيــن والالجئيــن مــن 

العــودة بكرامــة وحريــة إلــى منازلهــم”.

حظــي الحــدث باهتمــام وتغطيــة العديــد مــن وســائل اإلعــام والمواقــع الصحفيــة، وباإلمــكان 
ــى موقــع  ــا عل ــر صفحتن ــي، أو عب ــط التال ــى الراب ــوب عل ــى اليوتي ــا عل ــر قناتن حضــور الحــدث كامــًا عب

التواصــل االجتماعــي فيســبوك عبــر الرابــط التالــي.

 


