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حركة الضمير:
ألننا بشر

إننــا ضمــن العائلــة اإلنســانية ،مأمــورون فــي جميــع األديــان والنصــوص األخالقيــة بعــدم االقتتــال ،فــإن لــم يكــن مــن الحــرب بـ ّـد فنحــن
مطالبــون باملحافظــة علــى حقــوق اإلنســان والقيــم األخالقيــة .ومــع ذلــك فإننــا نشــهد زيــادة مســتمرة فــي وتيــرة جرائــم الحــرب املرتكبــة فــي
ً
ُ
مناطــق النـزاع ،وذلــك فــي انتهــاك صــارخ لجميــع االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة بقوانيــن الحــرب ،واملوقــع عليهــا مــن ســائر الــدول تقريبــا .وإننــا
ً
عاجــزون تمامــا عــن محاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم أو حتــى الحيلولــة دون وقوعهــا.
مــن املعــروف أن تاريــخ اإلنســانية ملــيء بالحــروب الداميــة ،وخــال  7000عــام مــن تاريــخ اإلنســان لــم يعهــد العالــم ســوى  13عــام
ً
تخلــو مــن الحــروب .إن اإلنســان أخفــق فــي منــع نشــوب الحــروب لكنــه نجــح دومــا فــي املــوت والقتــل بشــكل جماعــي! ثمــة أنــاس كثيــرون
حــول العالــم عانــوا مــن الحــروب ومــا زالــوا يعانــون منهــا .وجميعنــا نذكــر بألــم وخشــوع الحربيــن العامليتيــن التــي شــهدتهما اإلنســانية خــال
ُ
القــرن املنصــرم ،حيــث ق�ضــى مالييــن البشــر مــن مختلــف األع ـراق حــول العالــم نحبهــم خاللهمــا .كل نفــس قتلــت فــي تلــك الحــروب لهــا
ً
ً
ذات القيمــة ألنفســنا ،كمــا أن كال منهــا كانــت مفعمــة بألــوان شــتى مــن األحــام واملشــاعر مثلنــا تمامــا.
شــهدت هــذه الحــروب جرائــم ال تح�صــى .وحتــى ال تتكــرر تلــك اآلالم تضــرع النــاس بالدعــاء رافعيــن أيديهــم إلــى الســماء مــن كل بيــت
وكل شــارع وكل جامــع وكل كنيســة وكل كنيــس حــول العالــم ،لكــن الحــرب لــم تنتهــي ومــا زالــت آالمهــا مســتمرة.
ً
إن العالــم اليــوم يشــهد حربــا وحشــية اندلعــت نيرانهــا فــي ســوريا فــي شــهر مــارس/آذار  ،2011ومنــذ ذلــك الحيــن ونحــن نشــهد فــي
ُ
ُ
ســوريا العديــد مــن جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ترتكــب علــى مـرآى ومســمع مــن العالــم أجمــع :رأينــا األطفــال تقتــل تحــت
ً
وابــل األســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة والبراميــل املتفجــرة .لقــد كنــا شــهودا علــى حــاالت التعذيــب واالغتصــاب واإلعــدام واملجــازر
الجماعيــة والتهجيــر القســري للمالييــن وغيــر ذلــك مــن املظالــم… وفــي املحصلــة فقــد أكثــر مــن  450ألــف شــخص حياتهــم وفــق األرقــام
ً
الرســمية ،وال يـزال الرقــم الكامــل ألعــداد املوتــى مجهــوال .ويوجــد نحــو  76000ألــف ســوري مجهــول املصيــر مــن بينهــم أطفــال ونســاء،
حيــث تعرضــت  13.581إم ـرأة لالعتقــال ومــا زالــت  6.736معتقلــة يتعرضــن كل يــوم للتعذيــب والتحــرش واالغتصــاب واملعاملــة
ً
الإلنســانية .لقــد اتخــذ النظــام الســوري االغتصــاب ســاحا .كمــا تـزال أعــداد املعتقليــن فــي املعامــل واملســتودعات واألبنيــة املهجــورة التــي
ً
يتخذهــا النظــام الســوري كســجون مجهــوال إلــى اآلن .ولقــد تعرضــت بعــض النســاء لالعتقــال أثنــاء فتــرة حملهــن ،ووضعــن أطفالهــن فــي
ً
ً
أماكــن اعتقالهــن .وتــم اعتقــال بعــد النســاء مــن بيوتهــن مــع أطفالهــن .وثمــة نســاء تعرضــن فــي املعتقــل لالغتصــاب مـرارا وتكـرارا ،وحملــن
جـراء ذلــك ،ثــم اضطــررن لوضــع أطفالهــن فــي املعتقــل .ولقــد أعربــت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن ســوريا عــن قلقهــا مــن أن
عــدد حــاالت العنــف الجن�ســي املســجلة أقــل بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي الحقيقــة جـراء الصدمــات النفســية والخــوف مــن املالحقــات األمنيــة.
وقــد اســتحدثت االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة ،وال ســيما اتفاقيــات جنيــف ،أنظمــة ملنــع وقــوع الضــرر علــى الســكان املدنييــن
ومنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ظــل ظــروف الحــرب .وقــد تــم عقــد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة املدنييــن“ .لــكل فــرد الحــق فــي
التمتــع بالضمانــات القانونيــة األساســية .وال یمكــن أن یحاســب شــخص علــى عمــل لــم یقترفــه .وال ینبغــي تعریــض أي شــخص للتعذیــب
الجســدي أو العقلــي ،أو العقــاب الجســدي أو أیــة معاملــة قاســية ومهينــة .إن أطـراف النـزاع وأفـراد قواتهــا املســلحة ال یتمتعــون بخيــار
غيــر محــدود فــي اســتخدام الطرائــق واألســاليب الحربيــة .فيحظــر اســتخدام األســلحة أو األســاليب الحربيــة التــي مــن شــأنها إلحــاق
خســائر غيــر ضروریــة أو تســبب معانــاة مفرطــة .علــى أطـراف النـزاع التمييــز فــي جميــع األحــوال بيــن الســكان املدنييــن واملقاتليــن مــن أجــل
الحفــاظ علــى أرواح املدنييــن وممتلكاتهــم .وال ینبغــي أن یكــون الســكان وال األف ـراد املدنيــون عرضــة ألي هجــوم .فالهجمــات ینبغــي أال
تســتهدف غيــر األهــداف العســكریة”.

وتخص االتفاقية النساء وحمياتهن بشكل صريح وواضح:
•يجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن ،والســيما ضــد االغتصــاب ،واإلك ـراه علــى الدعــارة وأي هتــك
لحرمتهــن.
•تعمــل أط ـراف الن ـزاع أثنــاء قيــام األعمــال العدائيــة علــى عقــد اتفاقــات لإلف ـراج عــن فئــات معينــة مــن املعتقليــن أو إعادتهــم إلــى
الوطــن ،أو عودتهــم إلــى منازلهــم أو إيوائهــم فــي بلــد محايــد ،وبخاصــة األطفــال ،والحوامــل ،وأمهــات الرضــع واألطفــال صغــار الســن،
والجرحــى واملر�ضــى ،أو املعتقليــن الذيــن قضــوا فــي االعتقــال مــدة طويلــة.
•إعطــاء أولويــة قصــوى للنظــر فــي حــاالت النســاء الحوامــل واألمهــات رهــن الحبــس أو االحتجــاز ،وأن تعمــل أط ـراف الن ـزاع أثنــاء
العمليــات العدائيــة علــى عقــد اتفاقــات لإلفـراج عــن النســاء الحوامــل وأمهــات الرضــع واألطفــال صغــار الســن أو إعادتهــن إلــى الوطــن
أو عودتهــن إلــى منازلهــن أو إيوائهــن فــي بلــد محايــد .وحظــر تنفيــذ حكــم اإلعــدام علــى النســاء الحوامــل ،أو أمهــات صغــار األطفــال
اللواتــي يعتمــد عليهــن أطفالهــن.
كمــا تتضمــن املــادة الثالثــة التفاقيــة جنيــف الرابعــة “فــي حالــة قيــام ن ـزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أرا�ضــي أحــد األط ـراف
الســامية املتعاقــدة ،يلتــزم كل طــرف فــي الن ـزاع بــأن يطبــق كحــد أدنــى األحــكام التاليــة:
األشــخاص الذيــن ال يشــتركون مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة ،بمــن فيهــم أف ـراد القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم،
واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب املــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ،يعاملــون فــي جميــع األحــوال معاملــة
إنســانية ،دون أي تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر أو اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو املولــد أو الثــروة أو أي معيــار مماثــل
آخــر.
ولهذا الغرض ،تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله ،وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن:
(أ) االعتداء على الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب
(ب) أخذ الرهائن
(جـ) االعتداء على الكرامة الشخصية ،وعلى األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة
ً
ً
(د) إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة ســابقة أمام محكمة مشــكلة تشــكيال قانونيا ،وتكفل جميع الضمانات
القضائيــة الالزمــة فــي نظــر الشــعوب املتمدنة.
إن االتفاقيــات الدوليــة ،تنــص وجــوب تنفيــذ الــدول والجهــات الدوليــة املختصــة وجميــع مكونــات املجتمــع الدولــي هــذه االتفاقيــات
بفعاليــة ،وتعتــرف بــأن املجتمــع يخضــع لحمايــة هــذه املبــادئ األساســية .إن حمايــة حيــاة اإلنســان وكرامتــه هــي مبــدأ أسا�ســي.
نحــن نؤمــن بــأن تحقيــق العدالــة وتطبيــق القانــون مرهــون بالضميــر العــام ،أي بتفعيــل ضميــر اإلنســانية .مــن املعلــوم أن الســام
خيــر لســائر البشــر ،لكــن إرســاءه أصعــب بكثيــر مــن اشــعال فتيــل الحــرب .ومــع ذلــك ال بــد مــن وضــع قانــون للحــرب يمنــع توحشــها.
ألننــا بشــر ونريــد أن نفعــل مــا يليــق باإلنســان .نقــول بضــرورة إيجــاد قانــون وأخــاق للحــرب .إن محاســبة أي مــن مرتكبــي تلــك الجرائــم
املذكــورة أعــاه هــي مســئولية كل العائلــة اإلنســانية ســواء كانــت فــي حــرب دوليــة أو محليــة.
من نحن؟
نحن صدى صيحات النساء املعتقالت في سجون سوريا.
نحن ضمير اإلنسانية.
ً
نحن املؤمنون بحق اإلنسان ،أيا كان دينه أو عرقه أو لونه ،في العيش بكرامة دون التعرض للظلم أو التعذيب.
نحــن أولئــك الذيــن نمثــل كلمــات التضــرع واألدعيــة املرتفعــة إلــى الســماء مــن أجــل خــاص كل إم ـرأة معتقلــة أو طفــل معتقــل فــي
ســجون ســوريا.
نحــن املؤمنــون بــأن إنشــاء عالــم يحمــي ويحتــرم حقــوق اإلنســان ال يمكــن أن يتحقــق إال عبــر تحريــر املعتقليــن مــن اإلطفــال والنســاء
فــي ســجون ســوريا.
ونحن من نريد اآلن!
الحرية لكل النساء واألطفال في السجون السورية.

