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اخلميس 18 آب 2016

رئيس ومؤسس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: “توثيق 
االنتهاكات يف سورية من أعقد العمليات على مستوى العامل”

أّكد رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن النظام السوري وحلفاءه ارتكبوا أكرب نسبة من جرائم احلرب يف سورية، لكّنه 
أشار إىل وجود أطراف أخرى توّرطت يف مثل هذه األفعال الال إنسانية، وأّكد على أن الشبكة متتلك أرشيًفا توثيقًيا، إبمكان 
احملاكم الدولية االعتماد عليه يف وقت الحق؛ حملاسبة اجملرمني من كل أطراف النزاع يف سورية، وأشار إىل أن انتهاكات النظام 

“منهجية وواسعة”، بينما انتهاكات املعارضة “ليست منطية” وال متكررة.

من أجرم حبق السوريني
سّجلة ضد اإلنسانية يف سورية، قال فضل عبد الغين، رئيس ومؤسس الشبكة 

ُ
وحول من انتهك أكرب جرائم احلرب واجلرائم امل

النظام  السورية حلقوق اإلنسان، يف لقاء مع صحيفة )جريون(: “يف بداية االنتفاضة الشعبية آذار/ مارس 2011، كان 
السوري هو املرتكب الوحيد النتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية، ويشمل ذلك اجليش السوري احلكومي، وقوات األمن، 
وامليليشيات احمللية، وامليليشيات األجنبية، وهي شيعية التوجه بشكل أساسي، واآلن مازال هو املتصدر األول جلميع أنواع 

اجلرائم واالنتهاكات بنسبة تصل مع حلفائه من القوات الروسية، اليت تدخلت يف أيلول عام 2015، إىل 80 ابملئة”.

 وأضاف: “أما الطرف الثاين، فهو قوات حزب االحتاد الدميقراطي، وهو فرع حزب العمال الكردستاين والقوات املتحالفة معه، 
ويف بداية االنتفاضة الشعبية مل يكن يتم متييزها عن القوات احلكومية، ويف بداية عام 2012، أصبحنا منّيز بينهما، ويف مطلع 
العام 2014، شّكل احلزب ما أُطلق عليه اسم )اإلدارة الذاتية(، عمادها قوات حزب االحتاد الدميقراطي وهي: )وحدات 

محاية الشعب( و)قوات األسايش(، وتصل نسبة ارتكاهبا لالنتهاكات إىل 2 ابملئة”.

أما الطرف الثالث يف ترتيب منتهكي حقوق اإلنسان يف سورية، فهو وفق الفاضل “قوات املعارضة السورية، واليت تشمل مجيع 
فصائل املعارضة املسلحة كـ )اجليش احلر( و)الفصائل اإلسالمية غري املتشددة(، وبدأت عملها يف آب/ أغسطس 2011، 

بشكل ُمتفّرق، مث توسع شيًئا فشيًئا، وتبلغ نسبة ارتكاهبا لالنتهاكات إىل حدود الـ 7%”.

وأضاف “هناك طرف رابع طبًعا، وهو التنظيمات اإلسالمية املتشددة: وتشمل )جبهة النصرة سابًقا(، وهي فرع )تنظيم القاعدة( 
يف سورية اليت أُعلن عن أتسيسها يف كانون الثاين/ يناير 2012، وكذلك تنظيم )الدولة اإلسالمية – داعش( الذي أُعلن عن 

أتسيسه يف نيسان/ أبريل 2013، وتنظيم )جند األقصى(، وكل من يبايعهم، تصل نسبة ارتكاهبم لالنتهاكات إىل 9%”.

 وأضاف إىل هذه األطراف طرفًا خامًسا، وقال: “إنه قوات التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية: وهو حتالف 
من جمموعة دول تقوده الوالايت املتحدة، هبدف حماربة تنظيم )الدولة اإلسالمية – داعش(، والذي بدأت أوىل ضرابته يف 

أيلول/ سبتمرب 2014، وتبلغ نسبة انتهاكاته قرابة الـ 2%”.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

مقابلة
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أصول التوثيق ووثوقيته
ويف ما إن كانت الشبكة تقوم بتوثيق انتهاكات النظام وفق القواعد واألصول املقبولة واملعتمدة من قبل احملاكم الدولية، قال 
الفاضل: “حنن منظمة حقوقية تقوم إبعداد تقارير وفق منهجية ومعايري، حُتاكي بشكل كبري منهجية جلان التحقيق الدولية، 
وهناك أعداد كبرية من احلوادث، متّكنا فيها من توثيق اجلرائم بشكل شبه كامل، وهناك حوادث متّكنا فيها من مجع أدلة 
ومعلومات بشكل أقل، ويف الوقت نفسه، هناك حوادث مل نتمكن من إصدار تقارير بشأهنا؛ ألننا مل حنصل من وجهة نظران 

ومنهجيتنا على عدد كاف من األدلة والقرائن”.

 وعن إمكانية االعتداد هبذه التوثيقات والتقارير دولًيا يف وقت الحق، قال: “حُناول قدر اإلمكان أن تكون التقارير الصادرة 
واألدلة اليت نقوم جبمعها دقيقة إىل حد بعيد، حبيث تُقبل يف احملاكم الدولية وحىت احمللية، وهذا أحد أهداف عملنا، حماسبة 
اجملرمني وفقا ألدلة وحوادث بعينها، وابلتايل، ميكننا القول إن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان متتلك أرشيًفا واسًعا، إبمكان 

احملاكم االعتماد عليه واالستفادة منه بشكل كبري؛ ما يسهل عملها ويسرع عملية حماسبة اجملرمني وصدور األحكام”.

ثلث املعارضة يلتزم القوانني
ونّوه رئيس الشبكة التوثيقية احلقوقية السورية أبن املعارضة مل ترتكب جرائم ُمنهجة ومكررة كالنظام، لكّنه شدد على ضرورة 
تطبيق العدالة على اجلميع؛ كي يعم االستقرار يف سورية، وقال “حنن نشجع قادة املعارضة على النحو هبذا االجتاه وعدم 
اخلوف منه، ألن اجلرائم اليت ارتكبها نظام األسد منهجية وواسعة وتشمل مجيع أركان النظام، خبالف اليت ارُتكبت من قبل 
فصائل املعارضة، فهي يف كثري منها ليست منطية، كما أشارت إىل ذلك جلنة التحقيق الدولية، وكما أوضحنا ذلك يف تقاريران، 
كما أن فصائل املعارضة ال متتلك اهليكلية الرتاتبية واملركزية نفسها يف صناعه القرار يف كثري منها، أخريًا فإن العدالة واحملاسبة 

جيب أن تشمل اجلميع؛ كي يعم االستقرار اجملتمع”.

وأّكد على أن حنو ثلث فصائل املعارضة السورية تلتزم بقوانني احلرب إىل حد جيد، وقال “يف 20 تشرين األول/ أكتوبر 
الرئيسة  الفصائل  وقد حضرها مجيع  اإلنساين،  الدويل  القانون  بقواعد  االلتزام  إسطنبول حول  ألقيت حماضرة يف   ،2015
املعارضة يف سورية، وملست من خالل االستماع والنقاش رغبة جدية لدى بعضهم يف التوقيع وااللتزام ابملعاهدات الدولية، وقد 
فعل بعضهم ذلك، وهناك من يلتزم منهم بقوانني احلرب إىل حد جيد، النسبة ليست كبرية، ومل ينتشر هذا الوعي على النحو 

املطلوب، وال أستطيع أن أحدد نسبة مئوية دقيقة لكنها يف رأيي تقارب الثلث”.

وأضاف “مازال التحدي األكرب الذي يواجه مجيع فصائل املعارضة املسلحة يف هذا اخلصوص، هو عدم قدرهتا على حماسبة 
وحماكمة منتهك القانون الدويل اإلنساين، وتقدمي أمنوذج مشرق للعامل أمجع، وأن تكون هذه احملاسبة جدية، وهناك ابلتأكيد 
صعوابت عملياتية سوف تواجههم على صعيد انسحاب بعض العناصر من الفصيل الذي سوف يقوم مبحاسبة أفراده، لكنها 
بكل أتكيد سوف تكسبه شعبية كبرية، لدى مجهور الثورة الذي خرج من أجل تطبيق مبادئ العدالة والكرامة، وحنن نشجع 
مجيع فصائل املعارضة على القيام بذلك، وأن يكون هناك قسم خمتص يف كل فصيل من أجل حماسبة مرتكيب االنتهاكات، 
سواء املتعلق منها حبق اجملتمعات اليت حيكموهنا، واليت تندرج ضمن القانون الدويل حلقوق اإلنسان، أو جتاه خصومهم يف النزاع، 

واليت تندرج ضمن قانون احلرب”.
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 ولبعض القوى الكردية جرائمها أيًضا
وحول حقيقة انتهاكات ميليشيا )قوات سورية الدميقراطية( التابعة ألكراد سورية، وارتكاهبم تطهريًا عرقيًّا، قال “إن قوات سورية 
الدميقراطية ال مُتّثل املكون الكردي السوري، إهنا مؤلفة بشكل رئيس من حزب االحتاد الدميقراطي، الفرع السوري حلزب العمال 

الكردستاين، املصنف عاملًيا على قوائم اإلرهاب، وقد قمع خصومه من املكون الكردي قبل غريهم”.

 وأضاف “لقد مارست هذه القوات ألوااًن متعددة من االنتهاكات، من بينها القتل خارج نطاق القانون، عرب عمليات القصف 
العشوائي عدمي التمييز، إضافة إىل االعتقاالت التعسفية، كما سامهت بشكل كبري يف تشريد مئات آالف األشخاص من 
مساكنهم عندما خرجت من عفرين، وتقدمت ابجتاه مناطق ال يوجد هلا فيها أي حاضنة شعبية، بل تعّدها قوة قهر واغتصاب، 
كما حصل يف تل رفعت وبلدات خمتلفة من ريف حلب الشرقي، فقد احتلت مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما 

جعل اجملتمع السوري ينظر إليها على أهنا عدو للثورة السورية، ومساندة للهدف الرئيس لنظام األسد”.

 واتبع: “أخريًا، قامت هذه القوات حبصار مدينة منبج اليت يسيطر عليها تنظيم )داعش( املتطرف، وقصفتها بشكل عشوائي 
يف كثري من األحيان، كما أهنا تساهم يف حصار أحياء حلب الشرقية جنًبا إىل جنب مع النظام السوري”.

 وحول فائدة توثيق انتهاكات تنظيم الدولة اإلسالمية، قال: “صحيح إننا ال نستطيع توثيق انتهاكات تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وضمن تنظيم )داعش( هناك العديد من األفراد السوريني، لقد انضموا كما نعلم إىل التنظيم ألسباب عديدة، أبرزها فقدان 
األمل والثقة ابجملتمع الدويل، حجم جرائم وعنف النظام السوري، خطاب التنظيم الديين املتشدد، وغري ذلك ما ال يتسع املقام 
ذكره، هؤالء األفراد البد من حماسبتهم ضمن احملاكم الوطنية، حنن على يقني من أن احملاكم الدولية ال تستطيع حماسبة اجلميع، 
هلذا البد من إنشاء حماكم وطنية وحماسبة أعداد أكرب من اجملرمني، هذا أواًل، واألمر اآلخر أن أحد األهداف الرئيسة ملا نقوم 
به يف الشبكة هو حفظ التاريخ السوري، وعدم طمس احلقائق، جيب أن يعلم اجملتمع من قصف أسواقه ومدارسه، ومن قتل 
أبناءهم واعتقلهم وارتكب الفظائع، وكل ذلك حتت ذريعة نشر الدين، وهذا يذكران مبا حصل يف أورواب يف العصور الوسطى”.

معوقات وعقبات
وعن دعم املنظمات الدولية ملثل هذا النوع من التوثيق، قال: “لقد متّكنا عرب عمل يومي مرتاكم، منذ عام 2011، من كسب 
ثقة العديد من األصدقاء يف املنظمات الدولية، بدًءا من جلنة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة، واملفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، ومنظمة العفو الدولية، اليت سامهنا يف إعداد العديد من التقارير واألخبار 
ابلتعاون والتنسيق مًعا، وهيومان رايتس ووتش، أيًضا سامهنا إبعداد العديد من التقارير واألخبار، والتحالف الدويل ملسؤولية 
احلماية، منظمة مراقبة الذخائر العنقودية حول العامل، الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، املرصد األورومتوسطي حلقوق 
اإلنسان، وكل ذلك موجود على املواقع الرمسية هلذه املنظمات، وذلك أكسبنا مصداقية عالية لدى الدول وصناع القرار ووسائل 

اإلعالم، وهذا الدعم معنوي، وال تُقّدم األمم املتحدة وال املنظمات احلقوقية الدولية دعًما ماداًي”.

 وعن أهم املعوقات اليت تواجهها هذه املنظمات يف عملها، قال “تُعّد عمليات توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية من 
أصعب وأعقد العمليات على مستوى العامل، ويف ظل األوضاع األمنية وعمليات القصف اليومية الواسعة؛ وابلتايل، ال نتمكن 
من زايرة أغلب املواقع، ونعتمد على التواصل مع الناجني ومع األهايل، ونعاين من قطع االتصاالت واإلنرتنت واملواصالت، 
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وتواجهنا أيًضا يف بعض األحيان صعوبة يف حتديد مرتكب االنتهاك، والصعوبة الكربى اآلن هي أيس اجملتمع السوري من 
عمليات التوثيق، يف ظل عدم متكن منظمات حقوق اإلنسان واألمم املتحدة من إيقاف قتل أو اعتقال مواطن سوري واحد، 

على مدار ست سنوات، هذه هي القاعدة واالستثناءات ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة”.

ويف ما يتعلق أبسباب عدم متّكن منظمات املراقبة وحقوق اإلنسان من رفع امللف ألي حمكمة دولية، قال: “من غري املعقول 
يف ظل النظام الشمويل السوري احلايل أن تتم حماكمة اجملرمني يف القضاء احمللي غري املستقل، الذي يتبع فعلًيا لسلطة أجهزة 
األمن، وال يوجد حالًيا سوى خيار احملكمة اجلنائية الدولية، وهنا تربز العقبة األساسية، كون النظام السوري غري مصادق على 
ميثاق هذه احملكمة، وابلتايل، فال تعّد خمولة إلصدار أي حكم قضائي حبقه، إال إذا طلب جملس األمن ذلك من احملكمة، هنا 
تصبح احملكمة اجلنائية الدولية خمتصة، لكن جملس األمن منذ آذار/ مارس 2011، وحىت اآلن، وبسبب أربعة فيتو روسي – 
صيين، مينع بشكل صارخ إحقاق العدالة، على الرغم من أن مشروع القرار الفرنسي الذي قدم يف أاير/ مايو 2014، نص 
على حماسبة مجيع األطراف املتورطة، وليس النظام السوري فحسب، لكن روسيا والصني رفضتا ذلك بشكل قطعي، هذا يرسل 

رسالة للنظام السوري أواًل أن يبقى مراتًحا عندما تقلق األمم املتحدة”.

 وأضاف: “بكل أتكيد هناك خيارات أخرى غري احملكمة اجلنائية الدولية، لكنها تعود بنا جمدًدا إىل جملس األمن الذي يتحكم 
مبصري شعوب وبلدان العامل بشكل غري عادل وغري مسؤول، على سبيل املثال إبمكان جملس األمن إصدار قرار تشكيل حمكمة 
خاصة، على غرار حمكميت يوغسالفيا يف العام 1993، وراوندا يف العام 1994، ألن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 
من شأهنا هتديد السلم واألمن الدوليني، وهو ما ميارس يومًيا حبق الشعب السوري، وهذه احملاكم الدولية اخلاصة، يكون كل 

قضاهتا من دول غري الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرائم الدولية، وتكون مرجعيتها القانون اإلنساين الدويل”.

واتبع “هناك خيارات خارج جملس األمن مثل اللجوء إىل االحتاد من أجل السلم، وذلك وفًقا للقرار املؤرخ يف شهر تشرين 
الثاين/ نوفمرب 1950، بشأن االحتاد من أجل السالم، وميكن للجمعية العامة أن تنظر يف األمر هبدف رفع توصيات إىل 
األعضاء الختاذ تدابري مجاعية لصون السلم واألمن الدوليني أو استعادهتما، لكنه مل يُطبق فعلًيا إال ثالث مرات، وهو حباجة 
إىل جدية عدد كبري من الدول، وتشكيل حتالف من أجل إجناح ذلك”، وختم “أخريًا هناك االختصاص العاملي للمحاكم 
الوطنية، حيث يوجد عدد من السوريني حيملون جنسيات متعددة، من املمكن اللجوء حملاكم بعض الدول اليت أتخذ ابلوالية 
العاملية لقضائها مثل سويسرا وإسبانيا وغريمها، لكن معظم هذه الدول أصبحت قوانينها تشرتط وجود املتهمني على أراضيها 

إلمكانية رفع الدعوى”.

وقال “نسعى ألن حُياكم رموز النظام، وأن ال يفلتوا من العقاب، وهناك حتدايت، وهناك مقايضات سياسية -بكل أتكيد- 
سوف تُعقد هنا وهناك، البد لنا من أن نرفضها مجيًعا، أما إذا قبل هبا السياسيون فهذا شأهنم، أما حنن كمنظمة حقوقية مدافعة 
عن حقوق الشعب السوري، فلن نرضى أبًدا بذلك، نعم، قد يكون هناك أتجيل للمحاكمات حىت يستقر اجملتمع، لكن 
جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية ال تسقط ابلتقادم، وحىت إن قبل هبا السياسيون؛ فإننا سنالحق اجملرمني، بغض النظر عن 
ذلك، ونعد الدول اليت حتتضنهم مبنزلة الدول املارقة اخلارجة على القانون، وسوف نطالب احلكومات السورية املستقبلية هبذا”.

مت نشر املقابلة يف شبكة جريون اإلعالمية 
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