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العقوابت مرتبطة ابستمرار االنتهاكات 
وال تشمل املواد الطبية والغذائية، واليت 

ال جيب أن تكون عرب النظام السوري

على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام 
السوري تزويده ابملواد الطبية ملكافحة 

فريوس كوروان بداًل من تزويده ابلسالح 
والقوات واملرتزقة

اإلثنني 27 نيسان 2020
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احملتوى:
أواًل: النظام السوري ال يزال مستمراً يف ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ضد الشعب السوري.

اثنياً: روسيا والصني متهمتان ابستخدام حق النقض لعرقلة دخول املساعدات األممية عرب احلدود.
اثلثاً: على روسيا والصني وكواب وكوراي الشمالية وإيران مساعدة النظام السوري مادايً وطبياً ملواجهة تفشي فريوس كوروان 

املستجد.
رابعاً: مخس نقاط أساسية جيب أن متنع أية جهة من التعاون والتنسيق املباشر مع النظام السوري يف جمال املساعدات 

اإلنسانية.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات ملواجهة وابء كوفيد-19 يف ظلِّ العقوابت.

أوالً: النظام السوري ال يزال مستمراً يف ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ضد الشعب السوري:
تقــود روســيا والــدول الــي علــى شــاكلتها يف الدكتاتوريــة ومعــاداة املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان، مثــل: الصــني، إيــران، كــواب، 
فنزويــال، نيكاراغــوا، كــوراي الشــمالية، تقــود محلــة تطالــب برفــع أو ختفيــف العقــوابت عــن النظــام الســوري، وهــذه العقــوابت مل 
ــاً كبــرياً مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية؛ وذلــك بســبب  تفــرض مــن قبــل األمــم املتحــدة علــى الرغــم مــن ارتــكاب النظــام الســوري كمَّ
دفاع روســيا والصني عنه يف جملس األمن عرب االســتخدام املتكرر حلق النقض، إنَّ هذه الدول الشــمولية تطالب كياانت ودواًل 
أخــرى يف العــامل بتخفيــف عقوابهتــا عــن النظــام الســوري، ولكــن النظــام الســوري مل يقــدم علــى أيــة خطــوات فعليــة لصــاحل الشــعب 
الســوري، مثــاًل: إطــالق ســراح املعتقلــني تعســفياً ومعتقلــي الــرأي، أو التوقــف عــن هنــب حمتــوايت املنــازل يف املناطــق الــي ســيطر 
عليهــا مؤخــراً، أو إلغــاء احملاكــم والقوانــني االســتثنائية الــي ُتشــرعن عمليــة ســرقة املمتلــكات، كمــا ال تــزال امليليشــيات اإليرانيــة 
والعراقيــة وحــزب هللا اللبنــاين واملرتزقــة الــروس )شــركة فاغنــر( الداعمــني للنظــام الســوري منتشــرين يف حمافظــات ســورية متعــددة، 
ومل يتمكــن 95 % علــى األقــل مــن املشــردين قســرايً مــن العــودة إىل منازهلــم بســبب الدمــار الرهيــب الــذي تســبَّبت بــه هجمــات 
قــوات النظــام الســوري، وبســبب عمليــات النهــب واحلــرق الــي طالــت املمتلــكات بعــد أن فــرَّ أهلهــا خوفــاً مــن اإلعــدام واالعتقــال 

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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والتجنيــد اإلجبــاري، والغالبيــة العظمــى منهــم يقطنــون اآلن يف خميمــات عشــوائية ومعرضــون النتشــار وابء كوفيــد-19، و ال 
يــزال النظــام الســوري رافضــاً عمليــة انتقــال سياســي حقيقيــة مــن حكــم عائلــة األســد الــي هيمنــت علــى الدولــة الســورية حنــو حكــم 
دميقراطــي تشــاركي، ويضــاف إىل كل ذلــك أبن النظــام احلــايل أبجهزتــه احلاليــة ذاهتــا متــورط يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية 

وجرائــم حــرب ضــد الشــعب الســوري.

إضافــة إىل مــا ســبق، مل يكتفــي النظــام الســوري بعــدم القيــام أبيــة خطــوات إصالحيــة جديــة بــل إنــه ال يــزال حــى حلظــة كتابــة 
هــذا التقريــر مســتمراً يف ارتــكاب االنتهــاكات الــي يشــكل بعضهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وفيمــا يلــي قائمــة أببــرز االنتهــاكات 
ــع انتشــار وابء  الــي قــام هبــا النظــام الســوري ووثقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آذار ونيســان 2020، وفيهمــا توسَّ
كوفيــد19-، وتعالــت أصــوات تلــك الــدول مــع بعــض منظمــات اجملتمــع املــدين، -الــي أنشــأها النظــام الســوري وحلفــاؤه- 
مطالبــة بتخفيــف العقــوابت؛ األمــر الــذي يؤكــد أن النظــام الســوري مســتمر يف ارتــكاب اجلرائــم ويرغــب يف الوقــت نفســه أن ترفــع 

عنــه العقــوابت.

أبرز انتهاكات النظام السوري يف شهري آذار ونيسان/ 2020 حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

قتلت قوات النظام السوري 44 مدنياً بينهم 6 أطفال.

ابء: االعتقال التعسفي:
اعتقلت قوات النظام السوري 156 شخصاً.

جيم: االعتداء على املراكز احليوية املدنية: 
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 4 حــوادث اعتــداء 

علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 2 علــى مــدارس.
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مزيد من حاالت االعتقال التعسفي يتناقض مع االهتمام مبنع انتشار كوفيد-19:
لقد اســتغلت الدول احلليفة واملدافعة عن جرائم النظام الســوري انتشــار وابء كوفيد-19 من أجل املطالبة بتخفيف العقوابت 
املفروضــة عليــه، وجيــب علينــا تذكــري هــذه الــدول الــي وألول مــرة بعــد تســع ســنوات تُبــدي حرصهــا علــى الشــعب الســوري بعــد 
قيــام النظــام الســوري بقتــل ربــع مليــون مــدين وقرابــة 14 ألــف بســبب التعذيــب واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وغــري ذلــك مــن 
االنتهــاكات، جيــب لفــت انتبــاه هــذه الــدول إىل أن املعتقلــني داخــل مراكــز احتجــاز النظــام الســوري هــم الفئــة األكثــر تعرضــاً خلطــر 
انتشــار وابء كوفيــد-19، وإن أبــرز مــا ميكــن مالحظتــه ضمــن هــذه السلســلة مــن االنتهــاكات هــي االعتقــال التعســفي، فعلــى 
الرغــم مــن مطالبــة األمــم املتحــدة وعشــرات املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة والدوليــة بضــرورة اإلفــراج عــن معتقلــي الــرأي واملوقوفــني 
احتياطــاً والذيــن تتجــاوز أعمارهــم الســتني عامــاً، وقيــام عــدد مــن دول العــامل بذلــك، ومــن بينهــا إيــران وهــي دولــة قــدوة وحليفــة 
للنظــام الســوري، إال أنَّ النظــام الســوري مل يطلــق ســراح املعتقلــني بــل قــام بعمليــات اعتقــال تعســفي إضافيــة، أي أنــه رفــع مــن 
حصيلــة املعتقلــني اإلمجاليــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، وقــد جتــاوزت تلــك احلصيلــة الـــ 130000 مواطــن ســوري، ونــود 
التذكــري أبن النظــام الســوري قــد أصــدر مرســوماً للعفــو يف شــهر آذار املنصــرم 2020، وتكشــف حــاالت االعتقــال اجلديــدة الــي 
قــام هبــا وعــدم إفراجــه عــن املعتقلــني علــى خلفيــة مشــاركتهم يف احلــراك الشــعيب كــذَب وخــداع مراســيم العفــو كافــة، كمــا وضحنــا 
ذلــك ضمــن تقريــر مفصــل، ونؤكــد أن 130000 مواطــن ســوري معرضــون بشــكل كبــري خلطــر اإلصابــة بــوابء كوفيــد-19 

بســبب ظــروف االحتجــاز املرعبــة ويف مقدمتهــا االكتظــاظ الشــديد وســوء خدمــات النظافــة.

اثنياً: روسيا والصني متهمتان ابستخدام حق النقض لعرقلة دخول املساعدات األممية عرب احلدود:
إن روســيا متهمــة بشــكل واضــح ابملشــاركة يف جتويــع عشــرات آالف املدنيــني الســوريني، وهنــاك العديــد مــن األدلــة الــي تثبــت 

ذلــك، ونعتقــد أن أوضــح منوذجــني مــن تلــك األدلــة مهــا:
ألف: عرقلة متديد قرار إدخال املساعدات العابرة للحدود:

إن روســيا والصــني قــد عارضتــا يف جملــس األمــن قبــل أشــهر قليلــة، وحتديــداً يف كانــون األول/ 2019 مشــروع قــرار 1 ينــصُّ علــى 
متديــد العمــل بقــرار جملــس األمــن رقــم 2165 2 الــذي يتيــح لألمــم املتحــدة إدخــال املســاعدات عــرب احلــدود، وليــس مــرة واحــدة 
بــل مرتــني متتاليتــني، وبعــد جــدال واســع، وافقــت كال الدولتــني علــى متديــد قــرار إدخــال املســاعدات عــرب احلــدود يف 10/ كانــون 

الثــاين/ 2020 3 ولكــن ملــدة ســتة أشــهر فقــط، ومــن معربيــن حدوديــني فقــط، بــداًل عــن أربعــة معابــر.

1   جملس األمن، مشروع قرار لتجديد االجراءات الي اقرها يف قرار 2165 )2014(، بتاريخ 20 كانون األول https://undocs.org/ar/S/2019/961 << 2019<<         نيسان 2020

2  جملس األمن، القرار 2165 الصادر بتاريخ 14 متوز https://undocs.org/ar/S/RES/2165)2014( << ،2014<<        نيسان 2020

3   جملس األمن، القرار 2504 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاين https://undocs.org/ar/S/RES/2504)2020( <<  ،2020<<         نيسان 2020
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وقــد تســبَّب هجــوم قــوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي علــى إدلــب ومــا حوهلــا منــذ منتصــف كانــون األول/ 2019 حــى 
نيســان/ 2020 يف تشــريد مــا ال يقــل عــن 1.1 مليــون شــخص مــن منازهلــم، ويف ظــل انتشــار وابء كوفيــد-19 حــول العــامل، 
وبشــكل خــاص ابتــداءاً مــن شــهر آذار/ 2020، كيــف لعاقــل أن يتصــور حجــم الضــرر الــذي ســوف يلحــق مباليــني الســوريني 
يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يف مشــال ســوراي لــو جنحــت روســيا يف عرقلــة متديــد قــرار إدخــال املســاعدات عــرب 
احلــدود يف كانــون الثــاين/ 2020، ومــا تــزال روســيا هتــدد أبهنــا ســوف تعرقــل متديــد قــرار إدخــال املســاعدات العابــرة للحــدود 

عنــد مناقشــة ذلــك يف شــهر حزيــران القــادم.

ابء: املشاركة املباشرة يف حصار عدد كبري من املناطق وجتويع أهلها:
بعرقلــة إدخــال  يتعلــق  فيمــا  العظمــى منهــا، وحتديــداً  الغالبيــة  الســوري يف  النظــام  انتهــاكات  الروســية  القــوات  لقــد ســاندت 
املســاعدات إىل املناطــق احملاصــرة، فقــد قصفــت القــوات الروســية أحيــاء حلــب الشــرقية احملاصــرة، وكذلــك شــاركت يف حصــار 
الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، وريــف مدينــة محــص الشــمايل، وقــد ســاهم القصــف الروســي بشــكل حمــوري يف ســيطرة 
النظــام الســوري علــى هــذه املناطــق وابلتــايل تشــريد الغالبيــة العظمــى مــن أهلهــا، والنازحــون هــم عرضــة بشــكل إضــايف النتشــار 

وابء كوفيــد-19.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن النظام الروســي متورط يف ارتكاب جرائم حرب يف ســوراي لســببني اثنني: األول: دعم النظام الســوري املتورط 
يف ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية وجرائم حرب والتربير له، وقد ســاهم الدعم الروســي يف ارتكاب النظام الســوري 
ــعه هبــا، والثــاين: هــو ارتــكاب القــوات الروســية بنفســها  جرائــم حــرب عــرب عمليــات القتــل  مزيــداً مــن اجلرائــم وتوسُّ
ــد للمراكــز املدنيــة، ويتوجــب علــى روســيا التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري، وعــن  والقصــف العشــوائي أو املتعمَّ
ارتــكاب اجلرائــم، ودعــم انتقــال سياســي حنــو الدميقراطيــة واالســتقرار، مث بعــد ذلــك ميكنهــا املطالبــة برفــع العقــوابت 

االقتصادية.”
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اثلثــاً: علــى روســيا والصــني وكــواب وكــوراي الشــمالية وإيــران مســاعدة النظــام الســوري مــادايً وطبيــاً ملواجهــة 
تفشــي فريوس كوروان املســتجد:

حبســب بيــاانت البنــك املركــزي الروســي فــإن االحتياطــي النقــدي الروســي قــد بلــغ قرابــة 557 مليــار دوالر، ويعتــرب مــن أعلــى 
االحتياطــات النقديــة يف العــامل، ومنــذ أيلــول/ 2015 أنفقــت الدولــة الروســية مبالــغ ضخمــة جــراء عملياهتــا العســكرية ونشــر 
قــوات نظاميــة ومرتزقــة )شــركة فاغنــر( يف ســوراي، وتســبَّبت القــوات الروســية يف تشــريد مئــات آالف املدنيــني، وتدمــري العشــرات 
مــن املنشــآت احليويــة، فكانــت علــى اســتعداد إلنفــاق ماليــني الــدوالرات وارتــكاب االنتهــاكات وجرائــم حــرب، لكنهــا علــى 
املقلــب اآلخــر ال تقــدم مســاعدات ماديــة تســاهم يف إعــادة بنــاء مــا دمرتــه آلــة احلــرب الروســية نفســها، أو مســاعدة املشــردين، 
أو تقــدمي مســاعدات طبيــة لدعــم حليفهــا النظــام الســوري يف مواجهــة فــريوس كــوروان املســتجد، بــل إهنــا تطلــب مــن دول أخــرى 
تقــدمي املســاعدات الطبيــة واإلنســانية وإعــادة اإلعمــار، بينمــا تتكفــل هــي ابإلنفــاق علــى الطلعــات اجلويــة والقصــف، وقــد طالبــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان النظــام الروســي مــراراً بضــرورة تعويــض الضحــااي وُأســرهم وإعــادة بنــاء مــا دمرتــه آلــة احلــرب 

الروســية، وبشــكل خــاص يف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، ويف إدلــب ومــا حوهلــا.
وإبمــكان روســيا والصــني والــدول الــي طالبــت دواًل أخــرى أن ترفــع عقوابهتــا عــن النظــام الســوري، إبمــكان هــذه الــدول نفســها 
أن ترســل مــا تريــد مــن مســاعدات طبيــة وإغاثيــة وكهرابئيــة للنظــام الســوري فــال يوجــد مــا مينعهــا مــن ذلــك، بــل يتوجــب عليهــا 
الوقــوف إىل جانــب حليفهــا النظــام الســوري إغاثيــاً كمــا وقفــت إىل جانبــه عســكرايً، إن هــذه الــدول الشــمولية الــي بــررت جرائــم 

النظــام الســوري هــي أوىل مــن غريهــا بدعمــه ابملــواد الطبيــة ملواجهــة فــريوس كــوروان يف هــذه الظــروف الصعبــة.

رابعــاً: مخــس نقــاط أساســية جيــب أن متنــع أيــة جهــة مــن التعــاون والتنســيق املباشــر مــع النظــام الســوري 
يف جمــال املســاعدات اإلنســانية:

لقــد راقبنــا عــرب تســع ســنوات آليــة تعاطــي النظــام الســوري مــع املســاعدات اإلنســانية، وحتدثنــا مــع عــدد كبــري مــن مــدراء املنظمــات 
اإلنســانية، وموظفــني ســابقني يف اهلــالل األمحــر الســوري، ومــع األهــايل الذيــن كانــوا يف مناطــق احلصــار وخرجــوا ومنهــا، ومــع 
أهــايل خــارج مناطــق احلصــار، ونعتقــد أن هنــاك ســتة عناصــر أساســية تفــرغ املســاعدات اإلنســانية مــن مضموهنــا بشــكل كبــري 
جــداً يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وهنــدف مــن ذلــك إىل البحــث عــن أفضــل الســبل للتخفيــف مــن آاثرهــا 

والتغلــب علــى أكــرب قــدر ممكــن منهــا، وهــذه النقــاط الســت هــي التاليــة:
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واحــد: اســتهداف عمــال اإلغاثــة والدفــاع املــدين ابالعتقــال والقصــف والقتــل، مبــا يف ذلــك قافلــة املســاعدات األمميــة يف أورم 
الكــربى:

القتــل خــارج إطــار القانــون: وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حــى هنايــة نيســان/ 2020 قتــل 
قــوات النظــام الســوري 893 عامــاًل يف اجملــال اإلنســاين بينهــم 669 مــن الكــوادر الطبيــة، و165 مــن عناصــر الدفــاع املــدين. 

االعتقــال واالختفــاء القســري: حبســب قاعــدة بيــاانت املعتقلــني واملختفــني قســرايً يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن مــا 
ال يقــل عــن 3327 شــخصاً بينهــم 182 ســيدة، مــن الكــوادر الطبيــة مــن املســعفني واألطبــاء والصيادلــة واملمرضــني والفنيــني 
الصحيــني والعاملــني الطبيــني يف اهلــالل األمحــر العــريب الســوري والطــالب الذيــن كانــوا يدرســون يف التخصصــات الطبيــة واملدنيــني 
املتدربــني الذيــن تطوعــوا وشــاركوا يف تقــدمي الرعايــة الطبيــة، ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري، وذلــك منــذ آذار/ 2011 حــى هنايــة نيســان/ 2020، وقــد اعتقــل معظمهــم يف أثنــاء ممارســتهم 
ملهنتهــم يف املشــايف والعيــادات واملراكــز الصحيــة أو عــرب نصــب كمائــن أمنيــة هلــم واســتدراجهم مــن قبــل األفــرع األمنيــة بدعــوى 
طلــب املســاعدة الطبيــة، تركــزت االعتقــاالت يف حمافظــات ريــف دمشــق ودرعــا ومحــص ومحــاة ودمشــق، أغلــب حــاالت االعتقــال 

متــت يف عامــي 2012 و2013.

اهلجمــات غــري املشــروعة: اســتهدفت قــوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين علــى حنــو 
مــدروس بشــكل وحشــي، وقــد ســجَّلنا اســتهداف بعــض املراكــز أزيــَد مــن مــرة؛ مــا يؤكــد نيــة احللــف الســوري الروســي  قصــف 
تلــك املراكــز، وفقــط منــذ بــدء احلملــة العســكرية األخــرية علــى إدلــب ومــا حوهلــا منــذ مطلــع كانــون األول/ 2019 حــى هنايــة 
نيســان/ 2020 وثَّقنــا ارتــكاب قــوات احللــف الروســي الســوري مــا ال يقــل عــن 24 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة، و23 

حادثــة علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين.
يف هــذا الســياق جيــب علــى األمــم املتحــدة والــدول الداعمــة هلــا أن تتذكــر دائمــاً واحــدة مــن أبشــع وأبــرز هــذه احلــوادث وهــي 
قصــف النظــام الســوري والنظــام الروســي لقافلــة املســاعدات اإلنســانية يف أورم الكــربى يــوم اإلثنــني 19/ أيلــول/ 2016، حيــث 
شــاركت طائــرات مروحيــة حكوميــة، وطائــرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد غالبــاً أهنــا روســية يف هجــوم مكثــف وبعــدة هجمــات علــى 
مركــز اتبــع ملنظمــة اهلــالل األمحــر الســوري شــرق قريــة أورم الكــربى بريــف حلــب الغــريب، واســتمر القصــف قرابــة ثــالث ســاعات، 
لــة ابملســاعدات اإلغاثيــة املقدمــة مــن  واســتهدف بشــكل رئيــس مركــز اهلــالل األمحــر الســوري، ودمَّــر قافلــة مــن شــاحنات حُممَّ
األمــم املتحــدة كانــت تنتظــر تفريغهــا يف مســتودعات اتبعــة ملركــز اهلــالل األمحــر، وكان مــن املقــرر أن يســتفيد منهــا قرابــة 78 ألــف 
شــخص، وثقَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إثــر تلــك اهلجمــات مقتــل 12 مدنيــاً مجيعهــم مــن عمــال اإلغاثــة وســائقي 
احلافــالت، مــن بينهــم عمــر بــركات رئيــس شــعبة اهلــالل األمحــر يف القريــة، إضافــة إىل دمــار كبــري يف مبــى اهلــالل األمحــر، واحــراق 

مــا يزيــد عــن 10 شــاحنات حُممَّلــة ابملعــوانت اإلغاثيــة، وقــد أصــدران تقريــراً خاصــاً يوثــق احلادثــة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=6968
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اثنــان: حصــار مناطــق وعرقلــة إدخــال املســاعدات والتحكــم بكمياهتــا، وابتــزاز األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية يف ســبيل 
إدخــال املســاعدات:

لقــد وثقنــا خــالل الســنوات التســع املاضيــة عــرب كــمٍّ كبــري مــن التقاريــر تكتيــك احلصــار الــذي مارســه النظــام الســوري حبــق عــدد 
واســع مــن املناطــق يف ســوراي، والــذي شــكَّل جرميــة حــرب، وحظــر دخــول املســاعدات إىل هــذه املناطــق بشــكل ممنهــج ومــدروس، 
ويف التقريــر الــذي أصدرتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتاريــخ 17/ حزيــران/ 2016 حتدثنــا عــن 14 منطقــة حماصــرة، 
ومينــع أهلهــا مــن الدخــول واخلــروج منهــا، ومتنــع عنهــا املســاعدات بشــكل فظيــع يف شــكل مــن أشــكال العقــوابت اجلماعيــة حبــق 

هــذه املناطــق.

وحبســب التقاريــر الــي وثقنــا فيهــا عمليــات احلصــار، فقــد تســبَّب النَّقــص الصــارخ يف املســاعدات الغذائيــة والطبيــة يف دفــع تلــك 
املناطق حنو االستســالم وابلتايل تشــرد أهلها منها بشــكل قســري، لقد اســتخدم النظام الســوري املســاعدات اإلنســانية كســالح 
حــرب، لقــد قــام مــرات عديــدة إبزالــة مــا يريــد مــن أطنــان املســاعدات املتوجهــة حنــو املناطــق احملاصــرة، وكانــت أغلــب املــواد الــي 
تتــم إزالتهــا ومنــع إدخاهلــا هــي املــواد الطبيــة، يقــوم النظــام الســوري إبزالــة مــواد أثنــاء عمليــة التحميــل األوىل مــن املخــازن، مث إزالــة 
أخــرى قبــل الدخــول إىل املناطــق احملاصــرة عنــد تفتيــش قوافــل املســاعدات علــى احلواجــز التابعــة لــه، وقــد حتــدث مكتــب األمــم 
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( ومنظمــة الصحــة العامليــة 4 عــن أشــكال مشــاهبة 5 هلــذه املمارســات مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري.

ثالثــة: الشــركاء احملليــون يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إمــا اتبعــون للنظــام الســوري أو مراقَبــون أبدق التفاصيــل مــن ِقبَــِل 
أجهــزة األمــن:

إن أمــوال املســاعدات القادمــة إلغاثــة الشــعب الســوري تعتــرب مغريــة للنظــام الســوري، وهــذا مــا دفعــه للطلــب مــن عــدد مــن 
الشــخصيات املواليــة لــه إبنشــاء منظمــات إنســانية وتنمويــة وإغاثيــة، مث يقــوم النظــام الســوري حبصــر تنفيــذ الغالبيــة العظمــى مــن 

املشــاريع اإلغاثيــة عــرب هــؤالء الشــركاء احملليــني الذيــن قــام إبنشــائهم، وهــو بذلــك حيقــق أهــداف عــدة معــاً:

https://www.who.int/ar/news-room/detail/26-06-1439-seven-years-of-syria-s-<<  ،4  منظمــة الصحــة العامليــة، ســبع ســنوات.. وتســتمر املأســاة الصحيــة بســوراي

[]health-tragedy24 <<       نيســان 2020

http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2013/08/07/lhkwm-ls-<<    ،5 شــبكة األنبــاء اإلنســانية، احلكومــة الســورية تفــرض املزيــد مــن القيــود علــى املســاعدات الطبيــة

[]wry-tfrd-lmzyd-mn-lqywd-l-lmsdt-ltby24<<         نيســان 2020

http://sn4hr.org/arabic/2016/06/17/6473/
https://www.who.int/ar/news-room/detail/26-06-1439-seven-years-of-syria-s-health-tragedy
https://www.who.int/ar/news-room/detail/26-06-1439-seven-years-of-syria-s-health-tragedy
https://www.who.int/ar/news-room/detail/26-06-1439-seven-years-of-syria-s-health-tragedy
http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2013/08/07/lhkwm-lswry-tfrd-lmzyd-mn-lqywd-l-lmsdt-ltby
http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2013/08/07/lhkwm-lswry-tfrd-lmzyd-mn-lqywd-l-lmsdt-ltby
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1 - دخل مادي إضايف بعمالت أجنبية ايورو أو دوالر.
2 - فرض مشاريع حمددة ختدم مصاحل املناطق واجملتمعات املوالية له.

3 - عدم تنفيذ املشروع وهنب الغالبية العظمى من أمواله.
4 - كسب شرعية ومودة من اجملتمع السوري بسبب توزيع املساعدات.

5 - اخراق أمين للمستفيدين من هذه املساعدات عرب كشف كامل بياانهتم.

وأبرز هؤالء الشركاء احملليني هم الثالثي التايل:
األمانة السورية للتنمية الي أسستها أمساء األخرس، مجيعة البستان الي أسسها رامي خملوف، اهلالل األمحر السوري.

أمســاء األخــرس زوجــة رئيــس اجلمهوريــة، والــي دافعــت وبــررت اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب الــي تــورط فيهــا زوجهــا 
ابعتبــاره القائــد العــام للجيــش والقــوات املســلحة، وهــي علــى قوائــم العقــوابت األمريكيــة واألوروبيــة، وكانــت قــد أسَّســت األمانــة 
الســورية للتنميــة يف عــام 2007 كنــوع مــن العالقــات العامــة والظهــور مبظهــر إنســاين تنمــوي حضــاري، واســتفاد النظــام الســوري 
مــن هــذه املؤسســة وفرضهــا كشــريك حملــي علــى األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة، وال تــزال أمســاء األخــرس رئيســة جملــس األمنــاء 

حــى اآلن.

رامــي خملــوف هــو ابــن خــال بشــار األســد وأحــد أكــرب ممــويل جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي قامــت هبــا قــوات النظــام 
الســوري، لكنــه مل يكتفــي بذلــك بــل أسَّــس مجعيــة البســتان يف 10/ أاير/ 1999، الــي دعمــت -منــذ انطــالق احلــراك الشــعيب 
يف آذار 2011- ميليشــيات الدفــاع الوطــين املتورطــة بشــكل مباشــر يف ارتــكاب أمنــاط متعــددة مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية 
وجرائــم احلــرب ويف مقدمتهــا القتــل خــارج نطــاق القانــون، العنــف اجلنســي، اخلطــف واإلخفــاء القســري، حصــار املدنيــني، إرهــاب 
وهتديــد اجملتمــع الســوري، وهــو كذلــك خيضــع للعقــوابت األمريكيــة وعقــوابت االحتــاد األورويب، وفرضــه النظــام الســوري كشــريك 

حملــي علــى األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة.

اهلــالل األمحــر الســوري: أتسســت منظمــة اهلــالل األمحــر العــريب الســوري ابملرســوم التشــريعي رقــم / 117/ لعــام 1966 5، 
والصــادر مــن رئيــس الدولــة نــور الديــن األاتســي، وبنــاء علــى قــرار جملــس الــوزراء رقــم 675 اتريــخ 11/9/ 1966، ومنحــت 
اســتقاللية ماليــة وإداريــة، وهــي مســتثناة مــن أحــكام قانــون اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة وتعديالتــه، وليــس هلــا ارتبــاط مــع وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، ولديهــا صالحيــة حــق التملــك مــع منــع مصــادرة ممتلكاهتــا، واعتبــار رئيــس الدولــة الســورية، رئيســاً 

فخــرايً هلــذه املنظمــة. 
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تعاقَــب علــى رائســة منظمــة اهلــالل األمحــر العــريب الســوري شــخصيات عــدة، كان أبرزهــا رجــل األعمــال الســوري الدكتــور عبــد 
الرمحــن العطــار، الــذي شــغل املنصــب منــذ عــام 1981 إىل أن قــدم اســتقالته عــام 2016. 

أجرى النظام السوري تعديالت عدة على املرسوم التشريعي رقم / 117/، كان آخرها يف 27/ كانون األول/ 2016 بقرار 
مــن رئيــس جملــس الــوزراء عمــاد مخيــس، وقــد قضــى بتعديــل املــادة )20(، الــي منحــت رئيــس النظــام الســوري احلــق يف اختيــار 
واحــد مــن بــني أربعــة مرشــحني لرائســة املنظمــة، حــى وإن كان املرشــح مــن خارجهــا، وبنــاء علــى هــذا التعديــل، فقــد مت تعيــني 
رجــل األعمــال الســوري خالــد أمحــد توفيــق حبــوابيت، رئيســاً للمنظمــة، وخلفــاً للدكتــور عبــد الرمحــن العطــار، وهــي املــرة األوىل الــي 
يتــم فيهــا التعيــني بشــكل مباشــر مــن رئيــس جملــس الــوزراء، ولشــخص مل ينتمــي ســابقاً ملنظمــة اهلــالل األمحــر العــريب الســوري، أو 

أي منظمــة تعــى ابلعمــل اإلنســاين. 
وخالــد أمحــد توفيــق حبــوابيت، هــو مــن مدينــة دمشــق، وهــو رجــل أعمــال ســوري، لديــه شــركات عــدة تعمــل يف التخليــص 
اجلمركــي، واملالهــي الليليــة واملطاعــم، ونظــراً لكــون صهــره هــو راتــب الشــالح وهــو الرئيــس الســابق لغرفــة جتــارة دمشــق واحتــاد 
ــن يف عــام 2010 مــن افتتــاح  غــرف التجــارة الســورية، فقــد توســعت عالقاتــه مــع أشــخاص انفذيــن يف النظــام الســوري، ومتكَّ

أول اندي وكازينــو للقمــار يف دمشــق، مل يعــرف عنــه انتمــاؤه ألي منظمــة إنســانية أو حقوقيــة.
وال ميكــن ألي منظمــة مديرهــا علــى صلــة وثيقــة مــع النظــام الســوري أن تتحلــى ابالســتقاللية أو احليــاد، بــل ســتكون بــكل أتكيــد 

علــى تداخــل وتنســيق مــع أجهــزة األمــن يف النظــام الســوري وســوف يتــم تعيــني أغلــب عناصرهــا مــن قبلــه.

أربعة: أجهزة األمن تتغول ضمن مفاصل اجملتمع والدولة كافة مبا يف ذلك املساعدات اإلنسانية:
تتكــون األجهــزة األمنيــة يف ســوراي مــن أربــع إدارات عامــة هــي: املخابــرات اجلويــة والعســكرية، األمــن السياســي، املخابــرات 
العامة، وُيشــرف عليها مجيعاً ما يســمى مبكتب األمن الوطين الذي يرأســه اللواء علي مملوك، وقد حتدثنا يف تقرير ســابق موســع 
عــن األجهــزة األمنيــة وتفرعاهتــا وقياداهتــا، ومــا نريــد قولــه يف عجالــة إنَّ هــذه األجهــزة األمنيــة تتمتــع بصالحيــات واســعة ومطلقــة 
يف خمتلــف نواحــي احليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ومــن املتعــارف عليــه يف ســوراي أنــه ال يــكاد خيطــو املواطــن حركــة 
إال وهــو حباجــة إىل مــا يســمى “موافقــة أمنيــة” بــدءاً مــن افتتــاح حمــل وصــواًل إىل تدخلهــا يف الــوزارات والقضــاء، وكمثــال ســريع 
لتوضيــح الفكــرة، يفــرض نظــرايً أن األمــن السياســي يتبــع لــوزارة الداخليــة، لكــن عمليــاً فــإن رئيــس اجلمهوريــة هــو مــن يُعــنيِّ رئيــس 
األمــن السياســي، وهــو ال يرفــع تقاريــره إىل وزيــر الداخليــة بــل إىل مكتــب األمــن القومــي أو رئيــس الــوزراء بشــكل مباشــر، بــل إنَّ 
شــعبة األمــن السياســي تراقــب عمــل وزارة الداخليــة، تورَّطــت كافــة األجهــزة األمنيــة يف ســوراي مبختلــف تفرعاهتــا وبشــكل أساســي 

بعــد عــام 2011، يف ارتــكاب انتهــاكات واســعة النطــاق ومنهجيــة حبــق الشــعب الســوري بلغــت حــدَّ اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

http://sn4hr.org/arabic/?p=1279
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تفــرض األجهــزة األمنيــة علــى كافــة الشــركاء احملليــني ســواء املفروضــني مــن قبــل النظــام الســوري أو الدوليــني، وعلــى أي مواطــن 
ســوري يرغــب ابلعمــل مــع منظمــة أجنبيــة أن حيصــل علــى موافقــة مــن شــعبة األمــن السياســي، كمــا أهنــا تشــرط احلصــول 
علــى قوائــم املســتفيدين مــن املســاعدات، وجيــب علــى مجيــع املنظمــات أن حتصــل علــى موافقــة أبن تــوزع هــذه الكميــة هلــؤالء 
األشــخاص، وكما أشــران يف فقرة ســابقة من هذا التقرير، فإنه إبمكان النظام الســوري أن يزيل ما يشــاء من الكميات وحيددها 
ويوافــق علــى مــا يريــد حتديــداً، بــل إن إبمــكان األجهــزة األمنيــة فعــل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مــن مصــادرة )التعبــري األدق ســرقة(، 
كميــة مــن هــذه املســاعدات وبيعهــا يف األســواق، وقــد نشــران ســابقاً عــدداً مــن األخبــار الــي وثَّقناهــا عــن وجــود ســلع ومــواد عليهــا 
شــعار مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، وموجــودة ضمــن مســتودعات اتبعــة لقــوات النظــام الســوري، ويبــدو 
أن هــذا يتــم غالبــاً بتنســيق بــني األجهــزة األمنيــة وبــني املوظفــني العاملــني ضمــن املنظمــات اإلغاثيــة يف ســوراي، وبشــكل أساســي 
املفروضــة مــن قبــل النظــام الســوري )اهلــالل األمحــر، األمانــة الســورية للتنميــة، مجيعــة البســتان(، كــون األجهــزة األمنيــة متحكمــة 
يف عمليــة التوظيــف واملوافقــة عليهــا إىل حــدٍّ بعيــد، فــال يســتبعد توظيــف أوالد وأقــرابء قــادة األجهــزة األمنيــة أو املســؤولني يف 
النظــام الســوري ضمــن هــذه املنظمــات 6، كمــا أنشــأت األجهــزة األمنيــة منظمــات حمليــة أصغــر حجمــاً، وتقــوم يف كثــري مــن 
األحيــان حبصــر تقــدمي املســاعدة إىل الســكان يف عــدد واســع مــن املناطــق عــرب هــذه املنظمــات الكــربى الرئيســة الثــالث أو عــرب 
املنظمــات األصغــر الــي أنشــأهتا كنــوع مــن التضليــل واالرتــزاق يف الوقــت نفســه، وهــذا يعــود عليهــا ابلتــايل مبــردود مــادي إضــايف.

مخســة: النظــام الســوري وفقــاً لطــرق توزيــع املســاعدات احلاليــة مســتفيد ابلغالبيــة العظمــى مــن إمجــايل املســاعدات علــى حســاب 
املناطــق األكثــر تضــرراً:

إننــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى درايــة أبنــه يف حالــة األنظمــة الشــمولية كمــا هــو يف ســوراي فإنــه يصعــب جــداً وجــود 
منظمات جمتمع مدين مســتقلة عن األجهزة األمنية، مما يضطر األمم املتحدة ومنظمات اإلغاثة الدولية للرضوخ إىل املنظمات 
الــي أنشــأهتا الســلطات وإال فإهنــا لــن تتمكــن مــن القيــام بعملهــا، ويف هــذا جانــب مــن الصحــة، لكــن وبعــد تســع ســنوات مــن 
العمــل يف ســوراي ال بــدَّ مــن خلــق آليــات وبيئــة مناســبة حبيــث تكــون نســبة اســتفادة اجملتمعــات املتضــررة أكــرب مــن نســبة اســتفادة 
النظــام الســوري واملنظمــات التابعــة لــه، أمــا الوضــع احلــايل القائــم يف ســوراي فهــو يعــين اســتفادة النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة 
واملنظمات التابعة له بنســبة أكرب بكثري من نســبة إمجايل املســاعدات الي تصل إىل املناطق املتضررة 7، وإذا كانت املســاعدات 
تدعــم النظــام الســوري ابلغالبيــة العظمــى مــن إمجــايل قيمتهــا، وختــدم اجملتمعــات املتضــررة بنســبة بســيطة جــداً، فهــل هنــاك جــدوى 
فعليــة مــن هــذه املســاعدات؟ ألن النظــام الســوري ســوف يســتخدم املــوارد الــي أاتحتهــا لــه املســاعدات لالعتــداء جمــدداً علــى 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/un-hires-assads- <<   ،الســورية املســاعدات  أقــرابء األســد وأصدقائــه يف عمليــة  توظــف  املتحــدة  األمــم  الغــارداين،    6

2020 نيســان        >>  friends-and-relatives-for-syria-relief-operation
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البيئــات املتضــررة الــي اســتفادت مــن املســاعدات، ويزيــد مــن معاانهتــا وتصبــح ابلتــايل حباجــة إىل مســاعدات جمــدداً، بــل وبقيمــة 
أكــرب، ونظــل يف هــذه احللقــة املفرغــة، وال أحــد يرغــب يف أن تتحــول املســاعدات اإلنســانية لتكــون أداة متويــل النتهــاكات النظــام 

السوري.
وقد حذَّران يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من بعض هذه النقاط يف تقرير لنا صدر منذ حزيران 2016، وكذلك يف تقرير 
صــادر عــن محلــة ســوراي 8، وأكــدت ذلــك صحيفــة الغــارداين الربيطانيــة عــرب مقــاالت عــدة متتاليــة يف عــام 2016 9، وفقــاً لواثئــق 
حصلت عليها، كما تناول الزمالء يف منظمة هيومان رايتس ووتش سياســات احلكومة الســورية الســتغالل املســاعدات اإلنســانية 

يف تقريــر كثيــف وموســع يف حزيــران/ 2019 10، إضافــة إىل عــدد كبــري مــن املنظمــات اإلنســانية احملليــة ووســائل اإلعــالم الدوليــة.

http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/tak-  << ،8 محلــة ســوراي، التحيــز: فقــدان األمــم املتحــدة للحيــاد واالســتقالل واحليــاد يف ســوراي

ing-sides.pdf<<      نيســان 2020

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/how-assad-re-  << ،9 الغــارداين، كيــف يســيطر نظــام األســد علــى مســاعدات األمــم املتحــدة املوجهــة ألطفــال ســوراي

gime-controls-un-aid-intended-for-syrias-children<<      نيســان 2020
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https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/un-pays-tens-of- <<  ،الغــارداين، األمــم املتحــدة تدفــع عشــرات املاليــني لنظــام األســد مبوجــب برانمــج مســاعدة ســوراي

millions-to-assad-regime-syria-aid-programme-contracts  <<      نيســان 2020

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/08/aid-groups-un- << ،الغــارداين، منظمــات اإلغاثــة تعلــق تعاوهنــا مــع األمــم املتحــدة يف ســوراي بســبب “نفــوذ” األســد

syria-concern-assad-united-nations  <<      نيســان 2020

https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/aug/29/uns-4bn- <<،ًالغــارداين، ال 4 مليــار دوالر مســاعدات مــن األمــم املتحــدة لســوراي مفلســة أخالقيــا

aid-effort-in-syria-is-morally-bankrupt  <<      نيســان 2020

https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/aug/29/ <<     ،الغــارداين، األمــم املتحــدة تتعــرض لضغــوط مــن أجــل فتــح حتقيــق يف برانمــج املســاعدات الســوري

uns-4bn-aid-effort-in-syria-is-morally-bankrupt  <<       نيسان 2020

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/un-hires-assads- <<    ،الســورية املســاعدات  األســد وأصدقائــه يف عمليــة  أقــرابء  توظــف  املتحــدة  األمــم  الغــارداين، 
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خامسا: االستنتاجات والتوصيات ملواجهة وابء كوفيد-19 يف ظلِّ العقوابت:
االستنتاجات:

واحــد: إنَّ النظــام الســوري هــو املســؤول األول واألساســي عــن وضــع االقتصــاد الســوري احلــايل بســبب تســخري معظــم مــوارد 
الدولــة الســورية للحفــاظ علــى حكــم الســلطة والعائلــة احلاكمــة، مهمــا كلــف ذلــك مــن اهنيــار للــرية الســورية، وتشــريد قرابــة 13 
مليــون مواطــن ســوري وتدمــري أحيــاء بكاملهــا وآالف املنشــآت احليويــة، وهــذه األســباب هــي عوامــل رئيســة يف اهنيــار االقتصــاد 
الســوري، ويضــاف إليهــا شــبكة الفســاد واملصــاحل املرتبطــة ابلنظــام الســوري، الــي تقــوم بعمليــات هنــب واســعة مــن مقــدرات الدولــة 
الســورية، وابــن خــال الرئيــس رامــي خملــوف منــوذج صــارخ علــى ذلــك، والعقــوابت املفروضــة علــى النظــام الســوري يعتــرب أتثريهــا 

هامشــياً مقارنــة مــع هــذه العوامــل.
اثنــان: النظــام الســوري وحلفــاؤه مســؤولون عــن تدهــور القطــاع الطــيب عــرب عمليــات اســتهداف واســعة طالــت املراكــز الطبيــة، 
وكذلــك عــرب قتــل واعتقــال آالف الكــوادر الطبيــة مــن املواطنــني الســوريني، والذيــن مل تطالــب الــدول الشــمولية الــي طالبــت برفــع 

العقــوابت حتــت ذريعــة فــريوس كــوروان إبطــالق ســراحهم فــوراً كــون وجودهــم طلقــاء ســوف يســاهم يف مكافحــة الــوابء.
ثالثــة: ال يوجــد مــا مينــع روســيا أو الصــني أو الــدول الداعمــة للنظــام الســوري مــن تقــدمي املســاعدات الطبيــة واإلغاثيــة، كمــا ال 
يوجــد مــا مينــع أن يقــوم النظــام الســوري بشــراء معــدات وأجهــزة طبيــة، لكنــه اســتنفذ أغلــب مقــدرات الدولــة يف العمليــات األمنيــة 
والعســكرية ضــد املطالبــني ابلتغيــري السياســي، وكذلــك بســبب عمليــات النهــب والفســاد الواســعة الــي قامــت هبــا شــخصيات 

ابرزة يف النظــام الســوري.
أربعــة: ال ميكــن رفــع العقــوابت طاملــا اســتمرت االنتهــاكات ومل حيصــل تقــدم جــدي علــى صعيــد حقــوق اإلنســان األساســية، 
واإلفــراج عــن املعتقلــني وإلغــاء احملاكــم االســتثنائية وحماســبة األجهــزة األمنيــة وتوقــف العمليــات العســكرية، والبــدء بعمليــة انتقــال 
سياســي حنــو الدميقراطيــة تضمــن االســتقرار والعــودة اآلمنــة والطوعيــة للنازحــني والالجئــني، حيــث ُتشــكِّل العقــوابت ورقــة ضغــط 
جديــة وفاعلــة علــى األنظمــة القمعيــة، وجيــب أن يتــم تصعيدهــا وأن تكــون مرافقــة مــع عقــوابت عســكرية؛ نظــراً النتهــاك النظــام 
الســوري اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 11، وقــرار جملــس األمــن رقــم 2118 12 حبســب التقريــر األخــري الصــادر عــن منظمــة 

حظــر األســلحة الكيميائيــة 13.

11  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية،  >> https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt  <<       نيسان 2020

12  جملس األمن، القرار 2118 الصادر بتاريخ 27 أيلول https://undocs.org/ar/S/RES/2118)2013( <<  ،2013  <<       نيسان 2020

https://www.opcw.org/sites/default/<< ،)13 منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، التقريــر األول لفريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية يف منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )متــاح ابإلنكليزيــة فقــط

files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf  <<       نيسان 2020
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مخســة: إنَّ كافــة أفــراد اجملتمــع ومؤسســات الدولــة تُعــاين حتــت حكــم األنظمــة الشــمولية، والنظــام الســوري علــى حنــو خــاص قــد 
حكــم الدولــة الســورية منــذ عــام 1970، وتغلغــل يف مفاصــل الدولــة ومؤسســاهتا، حبيــث أصبــح مــن الصعوبــة الفصــل بينــه وبــني 
أجهــزة ومؤسســات الدولــة، وقــد خلــق النظــام الســوري بيئــة مــن القوانــني والسياســيات جعلــت عمــل املنظمــات اإلغاثيــة يف ســوراي 

ميــر مــن خاللــه بشــكل أساســي، ومــن الصعوبــة جتــاوزه أو العمــل خارجــه.
ســتة: لقــد تســبَّب إطــار العمــل املربمــج مــن قبــل النظــام الســوري كــي تعمــل املنظمــات الدوليــة اإلنســانية ضمنــه حصــراً، يف انتهــاك 
املنظمــات مفهومــي احليــاد، واالســتقاللية، ومهــا مبــدآن أساســيان مــن مبــادئ العمــل اإلنســاين األربعــة )اإلنســانية، واحليــاد، 
وعــدم االحنيــاز، واالســتقاللية(، وذلــك كــون النظــام املوضــوع مســبقاً مبــين علــى التمييــز حبســب الطائفــة والــوالء، وليــس حبســب 

االحتيــاج.
ســبعة: فــرز النظــام الســوري املواطنــني الســوريني إىل تصنيفــات ودرجــات عــدة علــى أســاس الــرأي السياســي والــوالء، والطائفــة، 
وبــى ممارســاته كافــة بنــاء علــى هــذا التصنيــف، ومــن ضمــن هــذا املفهــوم العــام الــذي قــام عليــه النظــام الســوري فقــد مــارس تلقائيــاً 
عمليــة متييزيــة للمســاعدات اإلنســانية، وجتسَّــد ذلــك بوضــوح صــارخ يف تعاملــه مــع املناطــق احملاصــرة ســابقاً، وكذلــك املناطــق 

اخلارجــة عــن ســيطرته.
مثانيــة: إنَّ بقــاء عمــل املنظمــات اإلنســانية داخــل اإلطــار املرســوم مــن قبــل النظــام الســوري قــد ســاهم خــالل الســنوات التســع 
املاضيــة يف وقــوع قســم كبــري مــن عوائــد املســاعدات يف يــد النظــام الســوري؛ ممــا خفَّــف مــن فعاليــة العقــوابت املفروضــة عليــه أواًل، 

وســاعده يف االســتمرار ابرتــكاب االنتهــاكات اثنيــاً.

التوصيات:
إىل احلكومة الروسية والصينية والكوبية واإليرانية وحكومات الدول الداعمة للنظام السوري:

تقــدمي الدعــم الطــيب واإلغاثــي للنظــام الســوري للمســامهة يف مكافحــة وابء كوفيــد-19، عوضــاً عــن الدعــم العســكري . 1
والقــوات الربيــة وامليليشــيات واملرتزقــة.

التوقــف عــن كافــة أشــكال الدعــم للنظــام الســوري املتــورط يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وتوقــف القــوات . 2
الروســية عــن ارتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم قبــل املطالبــة برفــع العقــوابت االقتصاديــة.

دعــم عمليــة التغيــري السياســي يف ســوراي؛ ممــا يســاهم يف توقــف النــزاع املســلح، ويف تغيــري أجهــزة الدولــة واألفــراد الذيــن تورطــوا . 3
يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وهــي خطــوة جوهريــة حنــو رفــع العقــوابت والبــدء يف عــودة املشــردين وإعــادة 

البناء واالســتقرار.
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الســماح بتمديــد قــرار جملــس األمــن اخلــاص إبدخــال املســاعدات اإلنســانية عــرب احلــدود، وإعــادة تضمينــه ملعــرب اليعربيــة مــع . 4
العــراق ومعــرب نصيــب مــع األردن، حبيــث تســتفيد منــه منطقــة اجلزيــرة الســورية، وجنــوب ســوراي.

إىل منظمة الشؤون اإلنسانية واملنظمات الدولية العاملة يف مناطق سيطرة النظام السوري:
لقــد حــان الوقــت بعــد عمــل وخــربة طــوال تســع ســنوات داخــل ســوراي إلجيــاد آليــة موحــدة لتنســيق الدعــم اإلغاثــي تُفــاِوض . 1

النظــام الســوري بشــكل جــدي وحقيقــي وال تقبــل أن تكــون شــريكاً مــع منظمــات مرتبطــة ابألفــرع األمنيــة أو وزارة الداخليــة، 
أو منشــأة مــن قبــل شــخصيات اتبعــة للنظــام الســوري، وهــذا ســوف يســاهم بشــكل أساســي يف إيصــال املســاعدات إىل 

املناطــق األكثــر تضــرراً، ويزيــد ابلتــايل مــن جــدوى املســاعدات بشــكل كبــري.
جتنــب أي نــوع مــن األعمــال مــع املنظمــات املنشــأة مــن ِقَبــل األجهــزة األمنيــة أو اخلاضعــة هلــا؛ ألن ذلــك يعــزز مــن قــدرة . 2

هــذه األجهــزة علــى االســتمرار يف متويــل نشــاطاهتا وارتــكاب املزيــد مــن االنتهــاكات.

إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب، وكنــدا، وتركيــا، وأســراليا والــدول الــيت فرضــت عقــوابت علــى النظــام 
السوري:

دعم إنشاء آلية التنسيق السابق ذكرها، وتشكيل جملس استشاري ملراقبة فعالية عملها.. 1
إن العقــوابت وحدهــا ال تكفــي يف الضغــط علــى النظــام الســوري والدليــل اســتمراره طيلــة تســع ســنوات وحــى اآلن يف . 2

ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وال بــدَّ مــن أن ترافــق العقــوابت االقتصاديــة مــع إدارة سياســية وحتــرك جــدي 
ضمــن خطــة زمنيــة صارمــة يف مســار العمليــة السياســية يهــدف إىل حتقيــق االنتقــال السياســي.

تقييــم العقــوابت بشــكل دوري، وإضافــة األفــراد والشــركات الــي ال تــزال مســتمرة يف دعــم النظــام الســوري ووضعهــا علــى . 3
قوائــم العقــوابت.

يف ظل أزمة فريوس كوروان )كوفيد-19(:. 4
ألــف: يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري: زايدة الدعــم املــادي للمنظمــات اإلغاثيــة احملليــة يف املناطــق اخلارجــة عــن 

ســيطرة النظــام الســوري، وتقــدمي الدعــم هلــا بشــكل مباشــر بعيــداً عــن بريوقراطيــة منظمــة الصحــة العامليــة.
ابء: يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري: مســاعدة املنظمــات اإلنســانية العاملــة والــي ال تتمكــن وحدهــا مــن مفاوضــة النظــام 
الســوري وترضــخ ألغلــب شــروطه، وذلــك عــن طريــق إجيــاد أســاليب للضغــط علــى النظــام الســوري لرفــع اإلطــار األمــين الــذي 

وضعــه هبــدف الســيطرة علــى النســبة العظمــى مــن املســاعدات وتوظيفهــا لصاحلــه.
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إىل األمم املتحدة:
فــرض عقــوابت أمميــة علــى النظــام الســوري يف حــال اســتمرار ارتكابــه للجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب، وبشــكل خــاص 	 

التعذيب حبق قرابة 130000 مواطن ســوري ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القســري.
الطلــب مــن الــدول الــي تقدمــت بطلــب إىل األمــم املتحــدة كــي تطلــب مــن دول أخــرى رفــع العقــوابت عــن النظــام الســوري 	 

أن تبــادر وتضغــط عليــه إلطــالق ســراح املعتقلــني السياســيني وهــم يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني واملختفــني قســرايً، 
وأن تبــادر هــذه الــدول بتقــدمي املســاعدات الطبيــة للنظــام الســوري بــداًل مــن األســلحة وامليليشــيات.

عــدم التعامــل مــع األفــراد والشــركات واهليئــات املتورطــني يف ارتــكاب االنتهــاكات، وميكــن هنــا االســتعانة ببيــاانت جلنــة 	 
التحقيــق الدوليــة املســتقلة، وآليــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، واملفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وهــي مجيعــاً هيئــات صــادرة 

عــن األمــم املتحــدة.
عدم إخضاع قضية إدخال املساعدات اإلنسانية عرب احلدود حلق النقض.	 

إىل النظام السوري:
الطلب من حلفائه روسيا وإيران والدول املشاهبة تقدمي مساعدات طبية وإغاثية، والتوقف عن تصدير القوات وامليليشيات 	 

املقاتلة.
التوقــف عــن إخضــاع املســاعدات اإلنســانية لالبتــزاز والســرقة، والســماح للمنظمــات الدوليــة ابلعمــل حبريــة بعيــداً عــن هيمنــة 	 

وتســلط األجهــزة األمنيــة.
إطــالق ســراح 130000 مواطــن ســوري ويف مقدمتهــم 3327 شــخص مــن الكــوادر الطبيــة حلاجــة الشــعب الســوري 	 

املاســة إليهــم يف مكافحــة فــريوس كــوروان.
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