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مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

بسم هللا الرحمن الرحيم
في جملتها الرائعة المتحدثة عن لسان حالنا جميعا ً ضمن مقالتها ( الشعب يريد إسقاط السجون ) قالت رزان:
«االعتقــال التعســفي جريمــة ترتكــب كل يــوم فــي ســوريا بحــق الســوريين ،صمتنــا عنهــا أو اكتفاءنــا بالتنديــد والمناشــدة
والمطالبــة أصبــح فــوق مــا نحتمــل ،خســارة شــبابنا وتدميــر أســرهم ال يمكــن أن يســتمر موضوعـا ً للمناشــدة والمطالبــة ،كفــى،
وانتهــى .األجــدى أن ننضــم إلــى قوائــم المعتقليــن مــن أن نســير فــي جنــازات المعتقليــن الســابقين وأفــراد أســرهم!!».
 أكثــر مــن ثالثــة أشــهر مضــت علــى اختطــاف رزان ولكــم هــو شــعور مريــر وحزيــن؛ شــعور العجــز الــذي يمنعنــا مــن القيــامبــأي فعــل لتحريرهــا بعــد مــرور كل هــذه المــدة الطويلــة دون أي تحــرك فعلــي أوبحــث منظــم مــن قبــل الكتائــب الفاعلــة والقــوات
المســيطرة علــى المنطقــة أو تقديــم نتائــج دوريــة عمــا تــم التوصــل إليــه خــال «التحقيقــات» ،ولــم تكفــي مناشــدات ومطالبــات
العالــم بأســره بتحريــر أبنائنــا األربعــة :رزان زيتونــة ووائــل حمــادة وناظــم حمــادي وســميرة الخليــل ،إذ لــم يت ـ ّم الوصــول إلــى
حــل حقيقــي يفضــي إلــى إطــاق ســراحهم حتــى اآلن.
فــي نقــاش مــع إحــد المقاتليــن – فــي إحــدى مقاالتهــا  -قالــت رزان علــى لســان أحــد المقاتليــن :مــن ليــس لــه ظهــر
عســكري لــن يســتمر .فــردّ ت عليــه رزان بثقــة :أنــه ليــس لديهــا ظهــر عســكري مــن بدايــة الثــورة ،ولكننــي مســتمرة ! لكــن
ـر« :لــن تســتمري»!
المقاتــل أصـ ّ
وفعـاً كان كالم المقاتــل حقيقيـا ً  ....ولكــنّ رزان كانــت قــد اعتبــرت أنّ أهــل المنطقــة هــم ســندها فــا حاجــة لقــوة عســكرية
الســتمرار وجودهــا ضمــن منطقــة محــررة ،وهنــا نتوجــه بالســؤال إلــى الكتائــب الموجــودة علــى األرض فــي منطقــة دومــا هــل
خذلتموهــا ؟
نحــن عائلــة رزان زيتونــة الناشــطة والمحاميــة والكاتبــة واإلنســانة قبــل كل شــيء  ....نصــدر بياننــا هــذا بعــد مضــي أكثــر مــن
ثالثــة أشــهر علــى جريمــة االختطــاف المتعمــد ومــع ذلــك لــم تخــرج الجهــة الخاطفــة بــأي بيــان أو تبنــي لعمليــة الخطــف أو أي
ـر وتغييــب أصدقائهــا وهجــر
طلــب أو فديــة ولــم تظهــر نفســها للعلــن ،وذلــك بقصــد إطالــة الوقــت وتغييــب صــوت ابنتنــا الحـ ّ
أقالمهــم ومصــادرة أصواتهــم.
«لقــد نالــت رزان فــي الحــادي عشــر مــن شــهر آذار  2014تكريم ـا ً جمي ـاً مــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي سويســرا،
حيــث تـ ّم اختيارهــا كأحــد أهــم الشــخصيات القياديــة التــي تركــت أثــرا فعــاالً فــي إفــادة مجتمعهــا واســتمرارية الفائــدة التــي تقدمهــا
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أعمالهــا لمــدى الحيــاة ،و رزان كرّ مــت كواحــدة مــن مئــة وتســعة نســاء مــن  66بلــداً حــول العالــم فهــذه الجائــزة منحــت للذيــن
حققــوا نجاح ـا ً مفيــداً لبالدهــم ألهــم كل مــن يعمــل معهــم وحقــق فائــدة كبيــرة مــدى الحيــاة وقبــل بلــوغ ســن األربعيــن  ،نحــن –
عائلــة رزان زيتونــة  -نشــكر الجهــة المانحــة للتكريــم ومــا لــه مــن مدلــوالت هامــة علــى رمزيــة رزان للثــورة وحريــة للبــاد.
رزان زيتونــة االبنــة التــي اســتحقت كمكافــأة علــى نضالهــا كل هــذه الســنوات عــدة ألقــاب تمثــل بالدهــا التــي أصــرت علــى البقــاء
فيهــا وتمســكت بترابهــا وشــربت مــن مائهــا تحــت ظــل الحصــار ،لقبــت بأيقونــة الثــورة وياســمينة دمشــق وزيتونــة الثــورة وزهــرة
ســوريا وغيرهــا مــن األلقــاب الجميلــة التــي نفخــر بهــا ويفخــر بهــا كل آبــاء العالــم ،كل هــذا ولــم نعلــم إن كانــت رزان قــد ســمعت
هــذه األلقــاب أو إن كانــت الجهــة الخاطفــة أيقنــت فعـاً إن كانــت قــد اغتالــت نبــض الثــورة الــذي يم ّدهــا بالحيــاة أو أنهــا خدمــت
النظــام  -المســتفيد األول  -أروع خدمــة وعلــى طبــق مــن فضــة..
فــي الفتــرة األخيــرة خرجــت العديــد مــن المظاهــرات فــي العالــم بأكثــر مــن مناســبة ،حيــث رفعــت فيهــا صــور رزان وكتبــت لهــا
العديــد مــن الكلمــات الجميلــة والمتضامنــة معهــا وكذلــك األمــر مــع وائــل وناظــم وســميرة ،إضافــة إلــى أنّ العديــد مــن المنظمــات
اإلنســانية والحقوقيــة أصــدرت بيانــات تنديــد علــى عمليــة االختطــاف وأيضــا فعلــت الشــخصيات السياســية المهمــة  -وطبعـا ً نحــن
شــاكرين للجميــع تعاطفهــم واســتنكارهم لهــذه الجريمــة البشــعة  -ولكننــا رغــم كل هــذا وذاك لــم نحصــل علــى أيــة نتائــج تســاعدنا
حتــى اآلن.
لذلــك نحــن عائلــة رزان زيتونــة نناشــد الجميــع فــي كل مناطــق الغوطــة وفــي دومــا بالتحديــد بمســاعدتنا علــى حــل هــذا اللغــز
والتوصــل إلــى حــل ســريع لإلفــراج عــن المختطفيــن ،ونتوجــه بمناشــدتنا هــذه لــكل اآلبــاء الموجوديــن فــي منطقــة الغوطــة أن
يمـ ّدوا لنــا يــد العــون بــأي معلومــة قــد تفيدنــا وتســاعدنا ،نناشــد كل أب أو أم يملكــون مــن الحــزن مــا نملــك فــا مبــرر الحتجــاز
أبنائنــا األربعــة واســتمرار معانــاة آبائهــم وأمهاتهــم ويكفينــا وفــاة والــد الناشــط وائــل حمــادة – زوج رزان  -بعــد شــعوره المريــر
بعــدم قدرتــه علــى رؤيــة ابنــه ومعرفــة مصيــره.
كمــا أننــا نطالــب الســيد زهــران علــوش القائــد األعلــى لجيــش اإلســام الفصيــل األكبــر بمنطقــة الغوطــة الشــرقية أن يخــرج لنــا
ببيــان يوضــح لنــا «وجهــة نظــره» بعــدم البحــث عــن ابنتنــا حتــى اآلن وعــدم تقديــم المســاعدة لنــا بتحريرهــا ،ونحملــه المســؤولية
الكاملــة فــي حــال تبيــن أن مكروهــا أصابهــا أو أصــاب أحــد رفاقهــا ألنهــا كانــت ضمــن منطقــة تخضــع لســلطته ونفــوذه ونناشــد
العالــم أجمــع للضغــط علــى مختلــف الفصائــل بكافــة انتماءاتهــا لمســاعدتنا بإيجــاد ابنتنــا وزمالئهــا.
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