دعوة حركة الضمري ( 20شباط)
اإلفراج عن النساء واألطفال املعتقلني يف سوريا دون قيد أو رشط
إننــا ضمــن العائلــة اإلنســانية ،مأمــورون يف جميــع األديــان والنصــوص األخالقيــة بعــدم االقتتــال ،وإن مل يكــن مــن الحــرب بـ ّد
فنحــن مطالبــون باملحافظــة عــى حقــوق اإلنســان والقيــم األخالقيــة .مــع ذلــك فإننــا نشــهد زيــادة مســتمرة يف وتــرة جرائــم
الحــرب املرتكبــة يف مناطــق النـزاع ،وذلــك يف انتهــاك صارخ لجميــع االتفاقــات الدولية املتعلقــة بقوانني الحــرب ،وامل ُوقع عليها
مــن ســائر الــدول تقريبـاً .بينــا نقـ ُـف عاجزيــن متامـاً عن محاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم أو حتــى الحيلولــة دون وقوعها.
رع النــاس بالدعــاء رافعــن أيديهــم إىل الســاء مــن
شــهدت هــذه الحــروب جرائــم ال تحــى .وحتــى ال تتكــرر تلــك اآلالم تـ ّ
كل بيــت وكل شــارع وكل جامــع وكنيســة وكنيــس حــول العــامل ،لكــن الحــرب مل تنتهــي ومــا زالــت آالمهــا مســتمرة.
إن العــامل اليــوم يشــهد حربـاً وحشــية اندلعــت نريانهــا يف ســوريا يف شــهر مــارس/آذار  ،2011ومنــذ ذلك الحني ونحن نشــهد يف
ســوريا العديــد مــن جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ت ُرتكــب عــى مــرآى ومســمع من العــامل أجمــع :رأينــا األطفال
ت ُقتــل تحــت وابــل األســلحة الكيامويــة والبيولوجيــة والرباميــل املتفجــرة .و كنــا شــهودا ً عــى حــاالت التعذيــب واالغتصــاب
واإلعــدام واملجــازر الجامعيــة والتهجــر القــري للماليــن وغــر ذلــك مــن املظــامل…
ويف املحصلــة فقـ َد أكــر مــن  450ألــف شــخص حياتهــم وفــق األرقــام الرســمية ،وال يـزال الرقــم الكامل ألعــداد املــوىت مجهوالً.
ويوجــد نحــو  76000ألــف ســوري مجهــول املصــر مــن بينهــم أطفــال ونســاء ،حيــث تعرضــت  13.581إمــرأة لالعتقــال ومــا
زالــت  6.736معتقلــة يتعرضــن كل يــوم للتعذيــب والتحــرش واالغتصــاب واملعاملــة الإلنســانية .لقــد اتخــذ النظــام الســوري
االغتصــاب ســاحاً .كــا تـزال أعــداد املعتقلــن يف املعامــل واملســتودعات واألبنيــة املهجــورة التــي يتخذهــا النظــام الســوري
كســجون مجهــوالً إىل اآلن .ولقــد تعرضــت بعــض النســاء لالعتقــال أثنــاء فرتة حملهــن ،ووضعن أطفالهــن يف أماكــن اعتقالهن.
وتــم اعتقــال بعــد النســاء مــن بيوتهــن مــع أطفالهــن .كــا مثــة نســاء تعرضــن يف املعتقــل لالغتصــاب مـرارا ً وتكـرارا ً ،وحملــن
جـراء ذلــك ،ثــم اضطــررن لوضــع أطفالهــن يف املعتقــل....
لقــد آالمــت هــذه األحــداث أصحــاب الضمــر حــول العــامل بعمــق ،ولذلــك فــإن قافلــة الضمــر التــي شــاركت فيهــا أكــر مــن
 10آلــف إمــرأة أتـ َن مــن  55دولــة مختلفــة يف  18مــارس آذار عــام  2018ســتتابع يف مســرتها باســم حركــة الضمــر .ويشــارك
يف حركــة الضمــر مــا يزيــد عــن  2000مشــاركة وممثلــة عــن منظــات حقوقيــة عامليــة يف أكــر مــن  110دول حــول العــامل.
وتهــدف الحركــة حاليـاً إىل فــك أرس وتحريــر جميع املعتقالت يف ســجون النظام الســوري الاليت تعرضن لالعتقال خالل ســنوات
الحــرب ،ومــن ثــم تهــدف إىل تحريــر جميع النســاء املعتقــات واملدنيني املعتقلني خــال الحــروب والنزاعات .وســتقوم الحركة
بتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات إليقــاف هــذه االنتهــاكات وسيشــارك فيهــا العديــد مــن السياســيني والحقوقيــن
واألســاتذة الجامعــن والصحافيــن والنشــطاء والرياضيني ورجــال األعــال والفنانني.
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وضعــت اتفاقيــات جنيــف ،أنظمــة ملنــع وقــوع الــرر عىل الســكان املدنيني ومنــع انتهــاكات حقوق اإلنســان يف ظــل ظروف
الحــرب .نحــن نؤمــن بــأن تحقيــق العدالــة وتطبيق القانــون مرهون بالضمــر العــام ،أي بتفعيل ضمري اإلنســانية.
مــن املعلــوم أن الســام خــر لســائر البــر ،لكـ َّن إرســاءه أصعــب بكثــر مــن إشــعال فتيــل الحــرب .ومع ذلــك ال بد مــن وضع
قانــون للحــرب مينــع توحشــها .ألننــا بــر ونريــد أن نفعــل مــا يليــق باإلنســان .نقول بــرورة إيجــاد قانــون وأخــاق للحرب.
إن محاســبة أي مــن مرتكبــي تلــك الجرائــم املذكــورة أعــاه هــي مســئولية كل العائلــة اإلنســانية ســواء كانــت يف حــرب دولية
أو محلية.
نحن صدى صيحات النساء املعتقالت يف سجون سوريا .نحن ضمري اإلنسانية.
 .نحن املؤمنون بحق اإلنسان ،أياً كان دينه أو عرقه أو لونه ،يف العيش بكرامة دون التعرض للظلم أو التعذيب
نحــن أولئــك الذيــن منثــل كلــات التــرع واألدعيــة املرتفعــة إىل الســاء مــن أجل خــاص كل إمــرأة معتقلــة أو طفل معتقل
يف ســجون سوريا.
ونحن من ننادي اآلن!
إي رشوط مسبقة أو مساومة.
•بإطالق رساح جميع النساء واألطفال املعتقالت يف سجون سوريا دون ِّ
•باتخاذ التدابري واالجراءات الالزمة ملنع تعرض األطفال والنساء حول العامل جراء أي نزع ينشب حول العامل.
•بــرورة تحــرك األمــم املتحــدة ومجلــس التعــاون اإلســامي وجميــع الجهــات الدوليــة وعــى رأســها تركيــا وإيـران وروســيا
مبــا يتعلــق بهــذا الخصــوص.
•بــرورة تحــرك كل صاحــب ضمــر حــي حــول العــامل وبــذل كافــة جهــوده لرفــع صــوت املظلومات يف ســجون ســوريا حتى
تحريــر آخــر معتقلة وطفــل معتقل يف ســوريا.
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