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بــيــــــان
الشبكة السورية لحقوق االنسان بالشراكة
ٕ
مع منظمات دولية نظَّمت فعالية عن تقريرها
السنوي العاشر :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في
سوريا في عام 2020
العقد الدامي
اإلثنيــن  /8شــباطَّ :2021 /
نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالشــراكة مــع منظمــة العفــو الدوليــة
المركــز العالمــي لمســؤولية الحمايــة ،والمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان ،ومؤسســة
هاينريــش ُبــل ،فعاليــة بعنــوان “العقــد الدامــي” إلطــاق تقريرهــا الســنوي العاشــر ،الصــادر تحــت عنــوان “أبــرز
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي عــام  ،”2020وتــم بـ ُّ
ـث الفعاليــة عبــر منصة زوم وحســابات الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان الرســمية علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،بمشــاركة كل مــن:
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الســيد كريســتيان بنديكــت ،مديــر الحمــات لــدى منظمــة العفــو الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة ،قســم
االســتجابة لألزمــات والتكتيــكات ،ســوريا ،والدكتــور ســايمون آدامــز ،المديــر التنفيــذي ،المركــز العالمــي
لمســؤولية الحمايــة ،والســيد باتريــك كروكــر ،برنامــج الجرائــم الدوليــة والمحاســبة فــي ســوريا ،المركــز
األوروبي للحقوق الدســتورية وحقوق اإلنســان ،والســيدة آنا فاليشــر ،منســقة برامج ،مؤسســة هاينريش
بُــل ،مكتــب الشــرق األوســط ،والســيد فضــل عبــد الغنــي ،المديــر التنفيــذي ،الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان ،وأدارت الجلســة الســيدة إيمــا بيلــز ،كبيــرة مستشــاري المعهــد األوروبــي للســام ومحــررة موقــع
ســيريا إن كونتكســت.
افتتحــت الجلســة الســيدة إيمــا بيلــز ،بشــكر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى تنظيــم الفعاليــة،
ثــم أشــارت إلــى “إن النظــام الســوري يعتبــر إلــى حــدٍّ بعيــد أكبــر مرتكــب لهــذه االنتهــاكات مــن حيــث
حجــم هــذه الجرائــم وخطورتهــا ،وبعضهــا يُشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،وقــد فشــل
المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن علــى مــدى  10ســنوات فــي التخفيــف مــن شــدة هــذه االنتهــاكات
ـل مطلــب الحــراك الشــعبي كمــا هــو ،محاســبة
أو المســاعدة فــي إنهــاء الصــراع الســوري ،فيمــا يظـ ُّ
جميــع الجنــاة واالنتقــال بســوريا مــن الديكتاتوريــة إلــى الديمقراطيــة وضمــان االلتــزام بمبــادئ حقــوق
اإلنســان والقانــون الدولــي”.
ثــم تحــدث الســيد فضــل عبــد الغنــي وبــدأ مداخلتــه بالتذكيــر بأنهــا “الســنة العاشــرة منــذ انطــاق الحــراك
الشــعبي فــي آذار ،2011/والــذي طالــب بالحريــة ،والكرامــة ،وتغيير سياســي نحــو الديمقراطية ،انقضت
عشــر ســنوات بأكملهــا داميــة ،وارتكبــت طيلــة تلــك الســنوات انتهــاكات فظيعــة ،يرقــى بعضهــا إلــى
مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية” .ثــم اســتعرض الســيد فضــل أبــرز مــا وردَ فــي تقريــر الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان الســنوي العاشــرَّ ،
وأكــد أنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة االنتهــاكات مقارنــة مــع
الســنوات الماضيــة ،إال أنهــا تبقــى األعلــى فــي العالــم ،كمــا أن بعــض االنتهــاكات قــد شــهد تصاعــد ًا مقارنــة
مــع انتهــاكات أخــرى مثــل :خطــر وبــاء كوفيــد 19-علــى قرابــة  148ألــف معتقــل بشــكل أساســي ،ونمــط آخــر
هــو سياســة نهــب ممتلــكات النازحيــن والالجئيــن ،واالســتيالء علــى المنــازل واألراضــي الســكنية والزراعيــة.
وقــال عبــد الغنــي“ :إنــه ألمــر محــزن جــد ًا أننــا مــا زلنــا نوثــق انتهــاكات فظيعــة علــى مــدى عشــر ســنوات،
وهــي مســتمرة حتــى فــي عــام  ،2021وثقنــا فــي الشــهر المنصــرم -كانــون الثانــي 113 -حالــة قتــل ،و213
حالــة اعتقــال تعســفي”
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َّ
وأكــد علــى أن “مســؤولية مــا يحصــل فــي ســوريا ال تقــع علــى عاتــق النظــام الســوري وحليفيــه الروســي
واإليرانــي وحدهــم ،بــل علــى تقاعــس الــدول الحضاريــة الديمقراطيــة عــن بــذل جهــود أكبــر بكثيــر ممــا
قامــت بــهَّ ،
إن محاربــة الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي تقــع فــي ســوريا ليســت مهمــة الســوريين وحدهم،
بــل هــي واجــب المنظمــات الحقوقيــة ،والمجتمــع المدنــي ،والــدول جميعـ ًا ،وفــي مقدمتهــا الــدول التــي
تحتــرم القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان علــى أراضيهــا”.
الدكتــور ســايمون آدامــز أشــار فــي مداخلتــه إلــى فشــل مجلــس األمــن “لقــد خ َّلــف الهجــوم علــى إدلــب
مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه الــروس مقتــل نحــو ألــف وخمســمئة مدنــي وتشــريد مليــون
شــخص فــي حملــة قاســية ومنظمــة َّ
ركــزت بالفعــل علــى نقــاط الضعــف للمدنييــن ،حيــث تــم قصــف
َّ
صعــب
المستشــفيات واســتهداف المــدارس وتدميرهــا .كمــا اســتهدفت طــرق النــزوح ،األمــر الــذي
علــى النــاس الهــروب بأرواحهــم [ ]...لــم يكــن أي مــن هــذا بســبب نقــص المعلومــات ألنــه علــى مــدى
ـل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ،وهــو الهيئــة الدوليــة التــي
الســنوات العشــر الماضيــة ،فشـ َ
تعتبــر مســؤولة عــن الحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييــن ،باســتمرار فــي تحمــل مســؤوليته عــن
حمايــة المواطنيــن الســوريين” وأضــاف الدكتــور ســايمون 16“ :اســتخدام لحــق النقــض من قبل روســيا،
ثمانيــة منهــا كانــت إلــى جانــب الصيــن ،قوَّ ضــت الجهــود الدوليــة لمحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات فــي
النــزاع ،وإحالــة الوضــع إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ لــذا أعتقــد َّ
أن هــذا هــو ســبب هــذه الدائــرة
المميتــة لإلفــات مــن العقــاب”.
تــا ذلــك مداخلــة الســيد باتريــك كروكــر الــذي ذكــر أنــه“ :تــم إغــاق جميــع ســبل العدالــة بســبب الفيتــو
بشــكل رئيــس ،ذلــك ألن مجلــس األمــن كان الســبيل نحــو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،ولــم يســتطع
إحالــة أو لــم يرغــب فــي اإلحالــة بســبب حــق النقــض مــن قبــل روســيا والصيــن” .وأضــاف الســيد باتريــك:
“المنظمــات والــدول ومنظمــات المجتمــع المدنــي أيض ـ ًا مثــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
والـــ  ECCHRســعت للتوصــل إلــى طــرق جديــدة لتحقيــق المحاســبة ،وأعتقــد أيضـ ًا أننــا يمكننــا إلــى حــدٍّ
مــا التفكيــر اليــوم فــي بعــض الخطــوات التــي تــم أخذهــا وإننــي حقـ ًا ســأقول أننــي متفاجــئ فــي النهايــة،
فقــد طالبنــا دائمـ ًا بهــذه الخطــوات ،وإنهــا تحــدث اآلن بالفعــل ،أنــا أتحــدث بشــكل أساســي بالطبــع
عــن أوامــر االعتقــال التــي صــدرت فــي عــام  2018ضــد جميــل حســن رئيــس اســتخبارات القــوات الجويــة
الســورية فــي فرنســا وألمانيــا ،ثــم فــي فرنســا أيضـ ًا ضــد علــي مملــوك وعبــد الســام محمــود ،أعتقــد
حقــا لحظــة مهمــة ً
أن هــذه كانــت ً
أيضــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ القانــون الجنائــي الدولــي ،لذلــك أقــول إن
مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة ،الــذي تنتــج عنــه هــذه النتائــج هــو بالتأكيــد بارقــة لألمــل ،لكنهــا تأتــي
بالتأكيــد مجــرد عالمــة لالســتمرار فــي القيــام بهــذا العمــل”.
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بعــد ذلــك جــاءت مداخلــة الســيد كريســتيان بنديكــت ،التــي أشــار فيهــا إلــى أهميــة المحاســبة“ :إن جــذر هــذه
األزمــة وليــس فقــط الســنوات العشــر الماضيــة ولكــن لعقــود مــن الزمــن هــو قضيــة اإلفــات مــن
العقــاب وهــو شــيء يمكــن القيــام بــه خــارج الجغرافيا السياســية” وأضــاف“ :النظام فــي الوقت الحالي
لديــه حملــة بروباغنــدا دقيقــة إلــى حــدٍّ مــا فــي الغــرب إلزالــة العقوبــات وتحديــد ًا العقوبــات الغربيــة،
كســبب رئيــس لوجــود أزمــة فــي ســوريا ،وهــذا أساسـ ًا هــو العنــوان الرئيــس لحملــة البروبغنــدا ،لكــن
مــن الواضــح أن هنــاك شـ ً
ـيئا أعمــق وراء ذلــك ،ليــس مجــرد رفــع العقوبــات ولكــن أيضــا المطالبــة
بأمــوال إلعــادة اإلعمــار واســتقرار الوضــع”.
تحدثــت الســيدة آنــا فاليشــر عــن عمــق االنتهــاكات المرتكبــة وتنوعهــا“ :أعتقــد أن ً
كال مــن المنظمــات
المحليــة والدوليــة فــي الموقــف الــذي نحــن فيــه اآلن ،تتحمــل مســؤولية فهــم تنوعــات االنتهــاكات
التــي ننظــر إليهــا؛ ألننــا ننظــر إلــى أكثــر مــن عمليــات االختطــاف واالختفاء القســري واالحتجــاز .جميعها
مهمــة جــد ًا للتوثيــق والفهــم والحديــث عنهــا ،لكننــا نبحــث أيضـ ًا عــن انتهــاكات أكثــر تعقيــد ًا وصعوبــة
فــي الفهــم ،علــى ســبيل المثــال ،انعــدام الجنســية لألطفــال المولوديــن فــي مناطــق خــارج ســيطرة
النظــام أو األطفــال المولوديــن لنســاء مــن المقاتليــن األجانــب ،األمــر الــذي سيشــكل بالتأكيــد تحديـ ًا
فــي مســتقبل الدولــة وســيجعل المســتقبل صعبـ ًا للغايــة ،وأيضـ ًا ننظــر إلــى الوضــع فــي لبنــان حيــث
ولــد الكثيــر مــن األطفــال فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،وال يمتلكــون الوثائــق المناســبة ،وبالتالــي
ســيكون مــن الصعــب إثبــات أنهــم فــي الحقيقــة أطفــال ســوريون” وأضافــت الســيدة آنــا فيمــا يتعلــق
باالنتهــاكات ضــد المــرأة أن“ :حساســية القضايــا أدت إلــى ضغــط بيــن المنظمــات النســوية الســورية
للحديــث علــى ســبيل المثــال عــن صدمــة احتجــاز النســاء ومــا يعنيــه ذلــك بالنســبة للنســاء بعد إطالق
ســراحهن ،حيــث أنهــن منبــوذات بالفعــل ويدُفعــن خــارج المجتمــع الســوري .وخــارج مجتمعاتهــن،
حيــث يُنظــر إليهــن بخــزي بســبب اعتقالهــن والتجــارب التــي يُفتــرض أنهــن قــد عاشــوها”.
اختتمــت الفعاليــة بعــدد مــن األســئلة والنقاشــات التفاعليــة ،باإلمــكان االســتماع إلــى مــا ورد فــي الفعاليــة
بشــكل كامــل عبــر الرابــط التالــي لقناتنــا علــى اليوتيــوب:
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