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اجلمعة 13 آذار 2020

الشَّبكة السورية حلقوق اإلنسان املصدر 
األول يف تقرير اخلارجية األمريكية عن 
حالة حقوق اإلنسان يف سوراي 2019

بيــــان
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أصــدر مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف وزارة اخلارجيــة األمريكيــة يــوم األربعــاء 11/ آذار/ 2020، التَّقريــر السَّــنوي عــن 
حالــة حقــوق اإلنســان ملختلــف دول العــامل يف عــام 2019، وجــاء تقريــر ســوراي يف 69 صفحــة، مشــتماًل علــى تســجيل أمنــاط 

متعــددة مــن انتهــاكات القانــون الــدويل.
وأشــار التقريــر إىل التصعيــد العســكري الــذي شــهدته منطقــة مشــال غــرب ســوراي، وذكــر أنَّ النظــام الســوري اســتخدم يف محلتــه 
العســكرية تلــك أســلحة كيميائيــة، كمــا أشــار إىل التصعيــد العســكري األخــر الــذي بــدأ منــذ كانــون األول وذكــر أنَّ قــوات 
النظــام الســوري والقــوات الروســية اســتهدفت بــى حتتيــة ومــدارس ومشــاٍف وأســواق. وقــال إن القــوات الروســية قــد تورطــت يف 
مقتــل مدنيــن إثــَر هجمــات جويــة عشــوائية؛ أدت إىل دمــار واســع النطــاق يف البــى التحتيــة ومراكــز حيويــة مدنيــة مــن منشــآت 

طبيــة ومــدارس ومالجــئ. 

حتــدث التقريــر عــن أبــرز أمنــاط انتهــاكات القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــي حصلــت يف ســوراي يف عــام 2019 ويف مقدمتهــا: 
القتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل النظــام الســوري، ومِشــل اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، واســراتيجية اإلخفــاء القســري، 
والتَّعذيــب مبــا فيــه العنــف اجلنســي، واالعتقــال التَّعســفي، والظــروف القاســية املهــددة للحيــاة يف مراكــز االحتجــاز، مبــا فيهــا انعــدام 
الرعايــة الطبيــة، وعــدم وجــود قضــاء مســتقل، ومالحقــة معتقلــي الــرأي، ووضــِع قيــود قاســية علــى حريــة الــرأي والتعبــر والصحافــة، 
ــد التَّقريــر أنَّ  والتجنيــد غــر املشــوع لألطفــال، إضافــة إىل إيــراد أصنــاف أخــرى مــن االنتهــاكات للحقــوق املدنيــة والسياســية، وأكَّ

احلكومــة الســورية مل تقــم أبي حتقيــق، ومل حتاســب أيَّ ضابــط أو متــورط يف االنتهــاكات واجلرائــم.
ــز التقريــر علــى أنَّ اجملموعــات وامليليشــيات املرتبطــة ابلنظــام الســوري ارتكبــت انتهــاكات واســعة مبــا يف ذلــك عمليــات قتــل  ركَّ
خارج نطاق القانون، وجمازر حبق املدنين، وخطف واعتقال تعســفي وعنف جنســي، وأن امليليشــيات املرتبطة ابلنظام الســوري 

مبــا فيهــا حــزب هللا اللبنــاين تعمــدت بشــكل متكــرر اســتهداف املدنيــن.

وأكــد التقريــر علــى تــورط القــوات الروســية يف عمليــات قتــل حبــق املدنيــن إثــر الغــارات اجلويــة العشــوائية الــي نفذهتــا القــوات 
الروســية والــي قــادت إىل تدمــر واســع النطــاق للبنيــة التحتيــة املدنيــة، واســتهدفت بشــكل أساســي املستشــفيات واملالجــئ 
واألســواق واملنازل وغر ذلك من املرافق املدنية، وتســبَّبت تلك الغارات يف تضرر املعدات واإلمدادات الطبية ويف إغالق عدد 
كبــر مــن املراكــز الصحيــة احليويــة، ومت توثيــق هــذه اهلجمــات علــى حنــو جيــد أبهنــا اختــذت منطــاً خطــراً ومدمــراً علــى احليــاة املدنيــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وحتــدَّث التقريــر عــن انتهــاكات أطــراف أخــرى إضافــة إىل النظــام الســوري وحليفــه الروســي، حيــث اســتعرض االنتهــاكات يف 
املناطــق الــي تســيطر عليهــا فصائــل املعارضــة املســلحة، مبــا فيهــا عمليــات القتــل واالعتــداء البــدين واالحتجــاز التعســفي.

وأكــد التقريــر علــى أن اجملموعــات اإلرهابيــة املســلحة، مثــل حركــة حتريــر الشــام املرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، ارتكبــت جمموعــة واســعة 
مــن االنتهــاكات، مبــا يف ذلــك القتــل غــر املشــروع، والتفجــرات واخلطــف، واالحتجــاز التعســفي؛ واالعتــداء اجلســدي الشــديد ؛ 
واإلخــالء القســري مــن املنــازل وفقــاً خللفيــة طائفيــة، وأشــار التقريــر إىل أنــه علــى الرغــم مــن هزميــة الدولــة اإلســالمية يف العــراق وســوراي 
)داعش( يف آذار، إال أن التنظيم اســتمر يف تنفيذ عمليات القتل والتفجر واخلطف بشــكل غر قانوين، واالعتداء على األقليات 

الدينيــة، وإخضــاع النســاء والفتيــات لالغتصــاب عــر التزويــج القســري.

وحتدث التقرير عن انتهاكات قوات سوراي الدميقراطية مبا يف ذلك عمليات االعتقال التعسفي واهلجمات غر املشروعة الي أودت 
خبسائر يف صفوف املدنين، وتقييد حق األشخاص يف التنقل، وتورط قوات سوراي الدميقراطية يف أعمال فساد غر قانونية.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها:
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمصــدر أول للبيــاانت حبســب مــرات االقتبــاس الــواردة يف التقريــر، وجلنــة التَّحقيــق الدوليــة 

املســتقلة، وهيومــان رايتــس ووتــش اثلثــاً:
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 60 اقتباس

جلنة التحقيق الدولية املستقلة: 58 اقتباس
هيومان رايتس ووتش: 28 اقتباس.

 كمــا ارتكــَز علــى مصــادر أخــرى مثــل مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لشــؤون الالجئــن، إضافــة إىل خــرات وحتــرايت موظفــي مكتــب حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف اخلارجيــة األمريكيــة.

ُنشر إىل أنَّ هذه هي السنة الثامنة على التوايل الي يعتمد فيها مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف اخلارجية األمريكية بشكل 
أساسي على الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تقريره الصادر عن حالة حقوق اإلنسان يف سوراي، ويعتر تقرير مكتب حقوق 

اإلنسان والدميقراطية مرجعاً أساسياً لدى هيئات خمتلفة يف احلكومة األمريكية، وكذلك لدى كثر من أعضاء الكونغرس.
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وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وقَّعــت يف تشــرين األول مــن عــام 2019 مذكــرة تفاهــم مــع حكومــة الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة تنــصُّ علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مــن أجــل مشــاركة املعلومــات والبيــاانت الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، وعــن املتورطــن يف تلــك االنتهــاكات؛ هبــدف االشــراك يف عمليــات 
التَّحقيــق الــي تقــوم هبــا حكومــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف بعــض مــن تلــك االنتهــاكات، ووضــع أكــر قــدر مــن املتورطــن 
فيهــا علــى قوائــم العقــوابت االقتصاديــة والسياســية؛ مــا ُيشــكِّل إعاقــة كبــرة ألي أتهيــل للنظــام الســوري مبختلــف أركانــه، وشــكاًل 

مهمــاً مــن أشــكال احملاســبة املتاحــة حاليــاً. 

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أهنــا مســتعدة للمســامهة يف التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي، 
وســوف تبــذل أكــر جهــد ممكــن لنقــل مــا جيــري مــن انتهــاكات وحــوادث مبوضوعيــة ومصداقيــة وصــواًل إىل حتقيــق هــدف محايــة 

املدنيــن يف ســوراي، وحماســبة مرتكــي االنتهــاكات كافــة، والبــدء يف مســار التغيــر حنــو الدميقراطيــة.

لالطالع على تقرير مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية األمريكية نرجو زايرة الرابط

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/syria/
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