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السبت 12 نيسان 2014

إهانة النظام السوري قوانني حقوق اإلنسان

 فضل عبد الغين

رأي
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مل تعلــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر أن الثــورة الشــعبية يف ســوراي حتولــت إىل نــزاع مســلح داخلــي، حــى منتصــف يونيــو/ 
حزيران من عام 2012، ذلك َأن عدة شــروط ال بد أن تتحقق، فبعد انشــقاق املقدم حســن هرموش، يف 10 يونيو/ حزيران 
2011، أُعلــن، بعدهــا، أبايم تشــكيل مــا يســمى “لــواء الضبــاط األحــرار”، وَأصبــح هنــاك أول تشــكيل عســكري شــبه منظــم، 
يتبــع الثــورة الســورية. تبــع ذلــك، يف هنــاايت أيلــول/ ســبتمرب، تشــكيل اجليــش الســوري احلــر، بقيــادة العقيــد رايض األســعد، مث 
إعــان أتســيس اجمللــس الوطــي الســوري يف 2 أكتوبــر/ تشــرين األول 2011، برائســة الدكتــور برهــان غليــون، فأصبحــت للثــورة 
الســورية قيــادة سياســية، وبــدأت، بعــد ذلــك، العمليــات العســكرية تنتشــر وتتوســع، حــى وصلنــا إىل عتبــة النــزاع املســلح الداخلــي  

.
مــا يهــم، يف هــذا االســتعراض الســريع، أن القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان هــو الــذي كان منطبقــاً علــى الوضــع يف ســوراي مــا قبــل 
منتصــف يونيــو 2012، وكانــت انتهــاكاٌت واســعٌة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان قــد اقرتفهــا النظــام الســوري، وفقــاً لتقاريــر 
حقوقيــة وطنيــة، وتقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة حــول ســوراي، الصــادر يف ينايــر/ كانــون الثــاين 2012، واهتمــت فيــه 
اللجنــة األمميــة النظــام الســوري ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، يف عــدة أصنــاف مــن االنتهــاكات، عــرب القتــل والتعذيــب والعنــف 
اجلنســي. وســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 28372 شــخصاً، بينهــم 2483 طفــًا و1889 امــرأة، وغريهــم 
ممــن قضــوا يف مراكــز االحتجــاز، وجتــاوزت نســبة املدنيــن بينهــم %97، وجتــاوزت نســبة النســاء واألطفــال %6 مــن جممــوع 

الضحــااي، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً.
اعتبــاراً مــن منتصــف يونيــو 2012، يصبــح القانــوانن الدوليــان، اإلنســاين والعــريف، مطبقــن، جنبــاً إىل جنــب، مــع القانــون 
الــدويل حلقــوق اإلنســان، والــذي يســري يف وقــت احلــرب والســلم، وعندمــا يوجــد بينهمــا أي تعــارض، نلجــأ إىل مــا يســمى 
مبــدأ “التخصيــص”. وهنــا، انتقلنــا إىل مرحلــة جديــدة، ومهمــة جــداً، مــن أبــرز نقاطهــا أنــه ميكننــا حماســبة أفــراد أبنفســهم علــى 

انتهــاكاٍت، ارتكبوهــا مبوجــب القانــون اجلنائــي الــدويل.
املوقعــة يف 12 أغســطس/ آب 1949، وبروتوكوليهــا، األول  اتفاقيــات جنيــف األربــع،  الــدويل اإلنســاين  القانــون  يشــمل 
والثــاين، وجمموعــة أدوات قانونيــة أخــرى ومبــادئ حتمــي األشــخاص األكثــر عرضــة آلاثر النــزاع املســلح، واجلمهوريــة العربيــة 

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.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

الســورية طــرف يف اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوهلــا األول، فضــا عــن صكــوٍك أخــرى عديــدة، متعلقــة ابلقانــون الــدويل اإلنســاين 
واألســلحة واملرتزقــة. مــع ذلــك، مل تصــادق اجلمهوريــة العربيــة الســورية علــى الربوتوكــول الثــاين التفاقيــات جنيــف، والــذي ينطبــق، 
حتديــداً، علــى النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة. لكــن، هنــاك عــدد أحــكام عرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين، ال بــد أن تنطبــق علــى 
النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة. وأيضــاً، فــإن املــادة 3 املشــرتكة التفاقيــات جنيــف، وكذلــك القانــون العــريف، يعتــربان ملزمــن 
جلميع األطراف. وأكد جملس األمن يف قراره 1325 يف 2011 أن على مجيع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدويل 
اإلنســاين، وقانــون حقــوق االنســان الــدويل، ذات الصلــة فيمــا يتعلــق حبمايــة النســاء والفتيــات، واختــاذ التدابــري اخلاصــة حلمايــة 

النســاء والفتيــات مــن العنــف، القائــم علــى أســاس اجلنــس يف أثنــاء النــزاع املســلح .
 وفقــا لتقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، وقــرارات جملــس حقــوق اإلنســان بشــأن ســوراي، والــي جتــاوزت 15 قــراراً يف ثــاث 
ســنوات، يف ســابقٍة يف اتريــخ جملــس حقــوق اإلنســان، مــن حيــث كميــة القــرارات، واإلداانت املتكــررة، ابإلمجــاع، مــن اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة الــي تتهــم النظــام الســوري ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، وجرائــم حــرب حبــق الشــعب الســوري. وابلتــايل، 
هــو يعتــرب غــري ملتــزم مبســؤولياته جتــاه محايــة املدنيــن، بــل هــو مــن يقتلهــم يوميــاً، ويف كل حلظــة، يف مذحبــٍة مســتمرة منــذ ثــاث 
ســنوات. وكان يتوجــب علــى اجملتمــع الــدويل التحــرك ســريعاً، وفــق مبــدأ محايــة املدنيــن الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
عام 2005، حلماية املدنين يف ســوراي. ولنا أن نتســاءل، كحقوقين، إْن مل يطبق مبدأ مســؤولية احلماية يف ســوراي الي تنطبق 

عليهــا شــروط االســتخدام، ففــي أي مــكان ميكــن تطبيقــه؟ 
تكمن املشكلة الرئيسية يف جملس األمن الدويل الذي بقي مشلواًل، متاماً، بل، ومتخاذاًل عن أداء دوره الرئيسي يف حفظ األمن 
والســلم الدوليــن. ليــس اآلن فحســب، بــل قبــل أن يتحــول النــزاع إىل عتبــة صــراع مســلح داخلــي. وقــراره األخــري رقــم 2139، 
والــذي صــدر متأخــراً جــداً، وحتــت الفصــل الســادس، ويتعلــق إبيصــال املســاعدات اإلنســانية، وإيقــاف القصــف العشــوائي 
والقنابــل الربميليــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه صــدر ابإلمجــاع، مل تطبــق احلكومــة الســورية منــه شــيئاً. إهنــا تتصــرف ابســتخفاف وإهانــة 
منقطعــة النظــري، ومل تكــن لتفعــل ذلــك، لــوال يقينهــا التــام أبن هنــاك مــن حيميهــا أواًل، وهنــاك، اثنيــاً، مــن ال يريــد أن يفعــل شــيئاً.

مت نشر املقال يف صحيفة العريب اجلديد

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/4/12/%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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