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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في فعاليات عدة على 

هامش مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

منظمة بيتنا والشبكة السورية لحقوق اإلنسان تنظمان فعالية 
بعنوان »السالم في سوريا: احتمال أم خيال«

بــيـان صحفي

ــات عــدة علــى هامــش مؤتمــر  ــار 2022: شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي فعالي أي
أبــرز  عــن  تاليــًا موجــزًا  ونــورد   ،2022  - والمنطقــة  لدعــم مســتقبل ســوريا  الســادس  بروكســل 

المشــاركات: 

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.



ألف: فعاليات مفتوحة:
الجمعــة 6/ أيــار/ 2022: فعاليــة بعنــوان “ال ســام بــدون عدالــة: الحاجــة إلــى المســاءلة فــي ســوريا”، 
بالتعــاون مــع منظمــة كرايســس أكشــن Crisis Action وبرعايــة الممثليــن الدائميــن لــدى االتحــاد 
األوروبــي لــكل مــن ألمانيــا، بلجيــكا، فرنســا، هولنــدا، الســويد. عقــدت الفعاليــة عبــر منصــة زووم 
وتحــدث فيهــا كل مــن: الســيدة مريــم حــاق، رابطــة عائــات قيصــر، والســيد أحمــد حلمــي، مبــادرة 
آنــا  اإلنســان، والســيدة  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  الغنــي، مديــر  تعافــي، واألســتاذ فضــل عبــد 
فايشــر، منظمــة هينــرك بــول ســتفتونغ، وأدارت الجلســة الســيدة جاكليــن هيــل، مديــرة كرايســس 

أكشــن فــي بروكســل. إضافــة إلــى مشــاركات مــن ممثلــي الــدول المنظمــة.
 

أشــار األســتاذ فضــل عبــد الغنــي فــي مداخلتــه إلــى التبايــن فــي ردود أفعــال الــدول األوروبيــة علــى 
ــا،  ــى أوكراني ــة بالحــرب الروســية عل انتهــاكات النظــام الســوري وحليفــه الروســي فــي ســوريا مقارن
مشــيرًا إلــى أنَّ الــدول األوروبيــة، واالتحــاد األوروبــي لــم يفــرض أيــة عقوبــات علــى روســيا بســبب 
تدخلهــا العســكري غيــر القانونــي فــي ســوريا، وهــي التــي ارتكبــت جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 
“صفــر عقوبــات ضــد روســيا، مقابــل 6000 عقوبــة ضــد روســيا بحســب بلومبيــرغ، بســبب 
ــد أن مــا فعلــه الغــرب فــي أوكرانيــا هــو خطــوات جيــدة وفــي االتجــاه  تدخلهــا فــي أوكرانيــا”. وأكَّ
الصحيــح “نأمــل أن يتــم اتخــاذ خطــوات مشــابهة فــي ســوريا، ألن إفــالت روســيا مــن العقــاب 

فــي ســوريا ســمح لهــا بالتمــدد فــي أوكرانيــا”.

كمــا تحــدث عبــد الغنــي عــن أهميــة توقــف نقــل الدعــم المــادي مــن ســوريا ومناطــق النزاعــات إلــى 
النــزاع األوكرانــي، حيــث يجــب أن يتــم دعــم أوكرانيــا مــع االســتمرار فــي دعــم مناطــق النزاعــات األخــرى، 

ألن التوقــف يرســل رســالة ســلبية إلــى الضحايــا، ورســالة إيجابيــة إلــى مرتكبــي االنتهــاكات.



مــت بيتنــا والشــبكة  الجمعــة 6/ أيــار/ 2022: نظَّ
بعنــوان  فعاليــة  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 
خيــال”،  أم  احتمــال  ســوريا:  فــي  “الســام 
بمشــاركة الســيد مــازن غريبــة، المديــر التنفيذي 
ــا  ــي، والســيدة ثري للمجلــس الســوري البريطان
حجــازي، مديــرة منظمــة Release Me، والســيدة 
ســلمى كحالة، مديرة منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي الرابطــة النســائية الدوليــة 
ــي،  ــد الغن ــة، والســيد فضــل عب للســام والحري
لحقــوق  الســورية  للشــبكة  التنفيــذي  المديــر 
اإلنســان، وأدارت الجلســة الســيدة ريــم عــاف، 
مديــرة االتصــاالت فــي منظمــة بيتنــا، تــم بــثُّ 
الفعاليــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي. 

ــكل منهــا، وكان مــن  ــى عــدد مــن األســئلة المرتبطــة ب ــا عــدة، وركــزت عل ــة قضاي ــت الفعالي تناول
بينهــا: األدوات المتوفــرة مــن أجــل العدالــة والمســاءلة وكيفيــة الوصــول إلــى مســار مســاءلة 
وطنــي، ودور المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى الضمانــات الازمــة لحمايــة الحقــوق األساســية. وعــن 
هــذا المحــور تحــدث األســتاذ فضــل عبــد الغنــي، عــن أهميــة المحاســبة مــن أجــل تحقيــق الســام 
فــي ســوريا، وقــال إنَّ شــعورًا باليــأس ســائد بيــن الســوريين بســبب محدوديــة مــا تحقــق علــى 
صعيــد المحاســبة، مشــيرًا إلــى أنَّ المحاســبة ال تقتصــر علــى المحاكمــات، وموضحــًا أن النجاحــات 
المحــدودة التــي تــم تحقيقهــا، كتأســيس لجنــة تحقيــق دوليــة مــن قبــل األمــم المتحــدة وإنشــاء 
فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وغيرهــا، إضافــة إلــى 
إصــدار هــذه الجهــات تقاريــر تديــن انتهــاكات النظــام الســوري، لــم يتــم البنــاء عليهــا أو تــم االكتفــاء 
بهــا، مــن قبــل المجتمــع الدولــي، والــدول األوروبيــة، فــي رســالة للســوريين بأنــه علــى صعيــد 
المحاســبة هــذا أقصــى مــا نســتطيع تقديمــه لكــم، وقــال عبــد الغنــي إنَّ هــذا مــا أفقــد النجاحــات 

المحــدودة قيمتهــا. 

م عبــد الغنــي توصيــات عــدة جــاء فيهــا “علــى دول االتحــاد األوروبــي أن تبــذل مزيــد مــن  وقــدَّ
الجهــود لدفــع العمليــة السياســية المتوقفــة، وأن نعتــرف أن العمليــة السياســية تــراوح 
االنتقــال  تحقيــق  “إن  وأضــاف  الدســتورية”  اللجنــة  حتــى  واحــد  جنيــف  بيــان  منــذ  مكانهــا 
السياســي هــو أقصــى درجــات المحاســبة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا النظام الســوري وبقية 
أطــراف النــزاع، وهــي أهــم مــن المحاســبة القضائيــة التــي قــد تســتغرق عقــود، وتحاســب 

ــا”. أفــراد فــي الصفــوف الدني



اختتمــت الفعاليــة بعــدد مــن األســئلة وفتــَح بــاب النقــاش، باإلمــكان االســتماع إلــى مــا ورَد فــي 
الفعاليــة بشــكل كامــل عبــر الرابــط التالــي لقناتنــا علــى اليوتيــوب.

باء: مشاركات إضافية: 
األســتاذ  شــارك   :2022 أيــار/   /5 الخميــس 
تنظيــم  مــن  فــي فعاليــة  الغنــي  عبــد  فضــل 
ــادرة النســوية األورومتوســطية، وتحــدث  المب
عــن االنتهــاكات الفظيعــة التــي تمــارس ضــد 
المــرأة فــي ســوريا ليــس فقــط علــى خلفيــة 
النــزاع وإنمــا مــن قبــل القوى المســيطرة، وأكد 
“إن هــذه  المــرأة، وقــال  علــى أهميــة حمايــة 
االنتهــاكات مــن قبــل أطــراف النــزاع والقــوى 
مشــاركة  منــع  إلــى  تهــدف  المســيطرة 
اإلعالمــي،  العــام  المجــال  فــي  المــرأة 
السياســي، اإلغاثــي داخــل ســوريا”، وشــدد 
علــى أهميــة العمــل علــى تعزيــز دور المــرأة فــي 

المجــاالت.  مختلــف 



الثاثــاء 10/ أيــار/ 2022: التقــى األســتاذ فضــل عبــد الغنــي مــع عــدد مــن ســفراء البعثــات الدائمــة 
لــدى االتحــاد األوروبــي، وتحــدث عــن عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا علــى مــدى قرابة 12 عامًا منذ بداية الحراك الشــعبي نحــو الديمقراطية 
فــي ســوريا – آذار 2011، وعــن التعــاون مــع لجــان التحقيــق الدوليــة ومنظمــات حقوقيــة، وغيرهــا، 
وأشــار إلــى محدوديــة النجاحــات فــي مســار المحاســبة مؤكــدًا “مــا تــم تحقيقــه علــى أهميتــه هــو 
خطــوة بســيطة ويجــب عــدم تركيــز المحاســبة فــي المجــال القضائي والمناصــرة، يجب تحويل 
هــذه الجهــود والنجاحــات واســتثمارها فــي تحقيــق عمليــة انتقــال سياســي؛ ألن االنتهــاكات 

مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن”.

وفــي ســياق متصــل أشــار عبــد الغنــي إلــى أن مرســوم العفــو األخيــر الــذي أصــدره النظــام الســوري 
مماثــل لـــ 19 مرســوم عفــو ســابقين جميعهــا فارغــة مــن مضمونهــا؛ ولفــَت إلــى أنَّ الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان وثقــت إطــاق ســراح 419 معتقــًا فقــط مــن أصــل أزيــد مــن 132 ألــف 

معتقــل.

أوصــى عبــد الغنــي بوضــع مزيــد مــن األفــراد المتورطيــن فــي االنتهــاكات علــى قوائــم العقوبــات، 
وأشــار إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمجرميــن والتــي تحــوي 

بيانــات عــن العديــد مــن األفــراد المتورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات فــي ســوريا. 

ــادة تمويــل  ــر زي ــا وبشــكل خــاص النســاء منهــم، عب ــد عبــد الغنــي أهميــة دعــم عائــات الضحاي أكَّ
منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في توثيق االنتهاكات التي وقعت على الضحايا، والمنظمات 
العاملــة فــي الرعايــة الصحيــة والنفســية. وأشــار إلــى أن بعــض الــدول قــد أوقفــت تمويــل مشــاريع 
فــي ســوريا مــن أجــل دعــم أوكرانيــا “إنــه أمــر مؤســف، يجــب أن يتــم دعــم الضحايــا فــي أوكرانيــا 

وسوريا”. 

ــر عبــد الغنــي بــأن علــى الــدول األوروبيــة واالتحــاد األوروبــي دفــع عمليــة االنتقــال السياســي فــي  وذكَّ
ســوريا “أعتقــد أن الوقــت اآلن هــو فرصــة مناســبة؛ ألن روســيا التــي كانــت تعرقــل لســنوات 
عمليــة االنتقــال السياســي، مشــغولة اآلن بحربهــا علــى أوكرانيــا، وهــي فــي موقــع ضعــف، 
وهــذا مــا يفســر زيــارة األســد إليــران، مــن أجــل طلــب مزيــد مــن الدعــم بســبب تراجــع الدعــم 
ــا  ــا وســوريا مرتبطتيــن، ويجــب هزيمــة روســيا فــي أوكراني الروســي”. وأضــاَف أن قضيتــي أوكراني
وفــي ســوريا، وأن تحقيــق انتقــال سياســي نحــو الديمقراطيــة، ســيؤدي إلــى نظــام لــن يكــون مواليــًا 
لبوتيــن مثــل بشــار األســد، يعتبــر هزيمــة لبوتيــن، وتوقــف لانتهــاكات، وعــودة لاجئيــن والنازحيــن.



الــذي نشــرته  التضامــن  التحقيــق فــي مجــزرة  إلــى  واختتــم األســتاذ فضــل مشــاركته باإلشــارة 
صحيفــة الغارديــان مؤخــرًا، والتــي تذكــر بممارســات القــرون الوســطى البربريــة، وال يمكــن التعايــش 
معهــا، وال القبــول بهــا فــي هــذا العصــر، مؤكــدًا أن محاربــة 12 ســنة مــن إفــات النظــام الســوري 
مــن العقــاب هــي مســؤولية جميــع دول العالــم، وفقــًا التفاقيــات جنيــف ونصــوص القانــون الدولــي.

تســعى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ضمــن فعاليــات المناصــرة التــي تقــوم بتنظيمهــا أو 
المشــاركة فيهــا ضمــن فعاليــات دوليــة وإقليميــة ومحليــة، تهــدف إلــى إطــاع الــدول والمنظمــات 
الصديقــة علــى أبــرز التطــورات، واالســتماع إلــى اســتراتيجيتها للمرحلــة القادمــة مــن أجــل تفعيــل 
ــد مــن الجهــود نحــو إنهــاء النــزاع الســوري الــذي امتــد  ــد مــن التنســيق والتعــاون، وحشــد مزي مزي

ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، وتحقيــق المحاســبة واالنتقــال الديمقراطــي.
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