النظام السوري يُ ِّ
عي قيادات عسكرية
متورطة يف ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى
مستوايت القيادة املدنية يف الدولة
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R200611
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :خلفية موجزة عن قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن أفراد نعتقد أهنم متورطون يف ارتكاب انتهاكات
يف سوراي.

اثنياً :النظام السوري يقوم بتعيني متورطني يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى املناصب املدنية يف الدولة.
اثلثاً :االستنتاجات

أوالً :خلفيــة موجــزة عــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن أف ـراد نعتقــد أهنــم
متورطــون يف ارتــكاب انتهــاكات يف ســوراي:

تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ أتسيســها بتوثيــق أمنــاط متعــددة مــن االنتهــاكات مــن قبــل خمتلــف أط ـراف الن ـزاع
املســلح يف ســوراي ،وبعــض هــذه االنتهــاكات يرقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،وقــد حاولنــا دائمـاً ضمــن عملنــا يف
توثيــق االنتهــاك التعــرف علــى األفـراد العاملــن ضمــن األطـراف الفاعلــة ومعرفــة اجلهــات الــي يعملــون لديهــا ،والرتبــة الــي وصلـوا
إليهــا ،واملــدة الزمنيــة الــي عملـوا فيهــا وغــر ذلــك مــن التفاصيــل ،وهــذه عمليــة شــاقة ومعقــدة؛ نظـراً لتكتــم أطـراف النـزاع علــى

هــذه األمســاء ،وصعوبــة احلصــول عليهــا كذلــك مــن الســكان املدنيــن ،ومقتــل أو عــزل البعــض منهــم وتعيــن أفـراد جــدد ،فعلــى
ســبيل املثــال ال حيتــوي موقــع وزارة الدفــاع التابعــة للنظــام الســوري أيــة تفاصيــل عــن قيــادات اجليــش واأللويــة والقطاعــات وقــادة
ســاح الطـران ،وكذلــك موقــع وزارة الداخليــة ال حيتــوي مــن هــم قــادة األفــرع األمنيــة ،كمــا أن وســائل اإلعــام التابعــة للنظــام
تتعمد اســتخدام “مصدر مســؤول يف وزارة الداخلية أو الدفاع” دون ذكر هوية هذا املصدر ،بســبب هذه التحدايت
الســوري َّ

وغريهــا الكثــر فــإن هنــاك صعوبــة حقيقيــة يف عمليــة حتديــث بيــاانت األشــخاص املتورطــن يف ارتــكاب االنتهــاكات ليــس فقــط

لــدى النظــام الســوري بــل لــدى مجيــع األطـراف.
حتتــوي قاعــدة البيــاانت الــي قمنــا ببنائهــا مــا ال يقــل عــن  14737شــخص نعتقــد أهنــم متورطــون يف ارتــكاب منــط أو أكثــر مــن
االنتهــاكات ،الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء األشــخاص يعملــون ضمــن مســؤولية النظــام الســوري وحلفائــه ،وختضــع قاعــدة البيــاانت
هــذه لعمليــات مســتمرة مــن مراجعــة وحتديــث البيــاانت وتعديلهــا.

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

وتعتمد قاعدة البياانت هذه يف تضمني األفراد الذين نزعم يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أهنم مارسـوا انتهاكات ،تعتمد
علــى تعريفــات قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين يف حتميــل القــادة واألشــخاص األرفــع مقامـاً مســؤولية جرائــم احلــرب الــي يرتكبهــا

مرؤوســوهم بنــاء علــى أوامرهــم (القاعــدة  ،)152أو إذا علمـوا ،أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبـوا
أو كان ـوا يقومــون ابرتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم ومل يتخــذوا كل التدابــر الالزمــة واملعقولــة الــي ختوهلــا هلــم ســلطتهم ملنــع ارتكاهبــا
ِ
ويوســع النظــام األساســي للمحكمــة
أو ملعاقبــة األشــخاص املســؤولني عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه اجلرائــم (القاعــدة ّ ،)153
اجلنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه املســؤولية لتشــمل اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،الــي ترتكــب وقــت الســلم أو احلــرب ،وجرائــم احلــرب،
كمــا حيمــل القانــون القــادة العســكريني ابإلضافــة إىل كبــار املســؤولني ،مبــن فيهــم املدنيــون املســؤولية عــن ذلــك (املــادة  25و28
مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة) ،كمــا أن املقاتلــن يتحملــون املســؤولية حــى وإن كانـوا ينفــذون أوامــر مــن هــو
أعلــى منهــم رتبــة ،وال يكفــي القــول أبن املقاتــل كان يتصــرف مبوجــب أوامــر صــادرة مــن جهــات عليــا ،فمرتكبـوا جرائــم احلــرب
ـص النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة
واجلرائــم ضــد اإلنســانية مســؤولون جنائيـاً علــى املســتوى الشــخصي عــن أفعاهلــم ،كمــا ينـ ُّ

الدوليــة علــى“ :أن حقيقــة ارتــكاب جرميــة ،تقــع ضمــن ســلطة احملكمــة ،مــن قبــل شــخص تنفيــذاً ألمــر حكومــة أو مصــدر أعلــى،

عســكرايً كان أم مدنيـاً ،لــن تعفــي ذلــك الشــخص مــن املســؤولية اجلنائيــة” ،ومــع أهنــا قــد تعتــر مــن األســباب املخففــة للعقوبــة
لكنهــا ال تعفــي مرتكــب اجلرميــة مــن مســؤوليته ،وقــد حـ َّـذرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مـراراً عــر التقاريــر والبيــاانت مــن

ـص علــى أنــه
ـب يف ارتــكاب جرائــم حــرب أو ضــد اإلنســانية ،بــل إن القانــون الــدويل نـ َّ
ضــرورة االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصـ ُّ

حــى اإلكـراه علــى ارتــكاب جرائــم احلــرب أو اجلرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلابدة ال يصبــح مقبــوالً كأســلوب دفــاع إال يف األوضــاع

الشــديدة حيــث ال يتوفــر أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل (احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة املختصــة بيوغوســافيا الســابقة،
قضيــة إردميوفيتــش 5 ،آذار /مــارس  ،1998فقــرة .)17

والنظام الســوري متورط مبختلف مؤسســاته يف ارتكاب انتهاكات واســعة النطاق ومنهجية وشـ َّـكلت العديد من تلك االنتهاكات
جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،وكل مــن أمــر ،أغــرى ،شــجع ،بــرر ،شــارك ،قــدم العــون أو ســهل ،تلــك اجلرائــم يعتــر متورطـاً
فيهــا ،ويف مقدمــة تلــك املؤسســات مؤسســة اجليــش ،ومؤسســة األمــن ،ومنــذ األشــهر األوىل للح ـراك الشــعيب يف آذار،2011 /
ضجــت وســائل اإلعــام احملليــة ،والعربيــة والدوليــة ،وصفحــات التواصــل االجتماعــي الســورية ،مبــا يتعــرض لــه الشــعب الســوري مــن
َّ

انتهــاكات مــن قبــل هاتــن املؤسســتني وأصبــح مــن الصعوبــة مبــكان إنــكار العلــم بوقــوع تلــك االنتهــاكات بعــد قرابــة عشــر ســنوات.
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اثنيـاً :النظــام الســوري يقــوم بتعيــن متورطــن يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ضمــن أعلــى
املناصــب املدنيــة يف الدولــة:

يف  /30أاير املنصــرم  2020أصــدر رئيــس النظــام الســوري مخســة مراســيم ،أقــال وعـ َّـن مبوجبهــا حمافظــن خلمــس حمافظــات

ســورية ،هــي محــص ودرعــا والســويداء والقنيطــرة واحلســكة ،وكان مــن بــن األمســاء الــي مت تعيينهــا الســتالم مناصــب جديــدة اللـواء
غســان حليــم خليــل ،الــذي مت تعيينــه حمافظـاً للحســكة.
اللـواء غســان حليــم خليــل ،حمافــظ احلســكة :هــو ضابــط متقاعــد برتبــة لـواء ،مــن
أبنــاء قريــة عــن التينــة التابعــة ملدينــة صافيتــا بريــف حمافظــة طرطــوس ،مــن مواليــد
عــام  ،1956عمــل كرئيــس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “ ”255يف جهــاز ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺘﺓ  ،2013 - 2010ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الــذي حيــوي عــدداً مــن األقســام

املهمــة مثــل :األداين ،واألحـزاب السياســية ،ومراقبــة وســائل اإلعــام احملليــة والعامليــة

ومواقــع اإلنرتنــت ،إضافــة إىل نشــاطه يف دعــم املواقــع اإللكرتونيــة املؤيــدة للنظــام
الســوري وتروجيهــا ،والــي تــرر االنتهــاكات الــي ميارســها ،كمــا يقــوم إبنشــاء مواقــع
وصفحــات تواصــل اجتماعــي تظهــر علــى أهنــا معارضــة للنظــام الســوري ،لكنهــا
هتــدف إىل اإليقــاع ابلنشــطاء السياســيني واألهــايل املعارضــن للنظــام الســوري،
ويف عــام  2013عُـ ِّـن “غســان خليــل” رئيس ـاً للفــرع اخلارجــي “الفــرع ”279

وذلــك بتوصيــة مــن الل ـواء “علــي مملــوك” الــذي كان ي ـرأس إدارة أمــن الدولــة قبــل
نقلــه إىل رائســة مكتــب األمــن الوطــي ،ويف عــام  2017مت تعيينــه معــاوانً ملديــر
إدارة أمــن الدولــة ،كمــا أنــه أشــرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﺠﻟﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺮﺘﻭﻲﻧ”،
الــذي يقــوم بعمليــات اخ ـراق وختريــب للمواقــع اإللكرتونيــة والصفحــات املعارضــة

للنظــام الســوري ،ومالحقــة اإلعالميــن والنشــطاء ﻬﺑﺪﻑ اعتقاهلــم ﻭتعذيبهــم ،وامســه
مســجل يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن بــن الذيــن نعتقــد
أهنــم متورطــون يف ارتــكاب انتهــاكات خطــرة يف ســوراي ،وهــو مــن األفـراد املشــمولني
ضمــن قوائــم العقــوابت األوروبيــة ،الكنديــة ،الربيطانيــة ،ونعمــل علــى أن تتــم إضافتــه
قريب ـاً إىل قوائــم العقــوابت األمريكيــة.
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اللواء غسان حليم خليل

اثلثاً :االستنتاجات:

يعمــل النظــام الســوري علــى إبقــاء كافــة املراكــز القياديــة العســكرية واملدنيــة يف يــد متورطــن معــه ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم حــرب كــي يرتبــط مصريهــم مبصــره بشــكل عضــوي دائم ـاً ،وكــي يصبــح الدفــاع عنــه جــزءاً أساســياً مــن الدفــاع عــن

أنفســهم ،ونعتقــد أن هــذا هــو تكتيــك النظــام الســوري يف هــذا اإلطــار.

ونالحظ أن الوظائف القيادية ضمن أجهزة األمن واجليش تستند بشكل أساسي على:
أوالً :الــوالء املطلــق للنظــام الســوري مبــا يف ذلــك ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة حبــق املواطــن والدولــة الســورية ختالــف القانــون الــدويل

حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين ويف كثــر مــن األحيــان ختالــف الدســتور الســوري احلــايل.

اثنيـاً :التمييــز العنصــري لصــاحل الطائفــة :إن الغالبيــة العظمــى مــن قــادة األجهــزة األمنيــة واجليــش (ومهــا أبــرز مؤسســتني حاكمتــن

يف ســوراي) مــن الطائفــة العلويــة ،وهــذا متييــز علــى أســاس الديــن ينتهــك أبســط قواعــد القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان كمــا ينتهــك

الدســتور الســوري نفســه.
اثلثـاً :جــرت تعيينــات يف الدولــة الســورية هبــدف إرضــاء إيـران وروســيا وخلدمــة مصاحلهمــا يف اجليــش واألمــن واملناصــب املدنيــة
والبحــوث العلميــة واملوانــئ واملعابــر.

ومبوجــب القانــون الــدويل فــإن الدولــة مســؤولة عــن انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين املنســوبة إليهــا ،والــي ترتكبهــا أجهزهتــا أو
أشــخاص اتبعــون هلــا ،ولكننــا مل نســجل قيــام النظــام الســوري أبيــة عمليــة حماســبة أو حتقيــق يف االنتهــاكات الفظيعــة الــي قامــت
هبــا األجهــزة األمنيــة أو مؤسســة اجليــش وقصــف مــدن وأحيــاء ســكنية ،كمــا أنــه مل يقــم أبيــة عمليــة تعويــض عــن اخلســائر املاديــة
والبش ـرية الــي تس ـبَّبت قواتــه هبــا ،بــل قــام إبعــادة تدويــر للمتورطــن يف ارتــكاب انتهــاكات وتســليمهم مــن جديــد مناصــب يف

الدولــة؛ مــا يؤكــد علــى أن العقليــة الــي ميضــي هبــا النظــام الســوري هــي عقليــة احلكــم الواحــد الشــمويل املعــادي لالنتقــال السياســي
وللدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
التوصيات:

األفرع األمنية واجليش والقيادات السياسية يف النظام السوري:
•التوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين.
•عــدم الســماح بوقــوع انتهــاكات ومعاقبــة املرؤوســن الذيــن يقومــون ابرتــكاب انتهــاكات للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو
القانــون الــدويل اإلنســاين والقيــام بــكل التدابــر ملنــع حــدوث االنتهــاك.
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•توعية املرؤوسني ابلتزاماهتم األساسية وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

•رفــض ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة حــى لــو جــاءت مــن قبــل مناصــب قياديــة عليــا وحماولــة إجيــاد كل األســاليب املمكنــة لعــدم
االلتحاق بصفوف األجهزة األمنية أو اجليش ألن ذلك سوف يقود بشكل شبه حتمي حنو التورط يف ارتكاب االنتهاكات
الفظيعة.
األمم املتحدة:
•التس ـريع يف إجنــاز عمليــة االنتقــال السياســي ضمــن جــدول زمــي صــارم ال يتجــاوز ســتة أشــهر ممــا مينــع النظــام الســوري
وحلفــاءه مــن ممارســة مزيــد مــن التغــول ضمــن كافــة أجهــزة الدولــة ومؤسســاهتا ويربــط مصــر الدولــة ومؤسســاهتا مبصــره هــو.
•العمــل علــى توجيــه رســائل واضحــة يف موضــوع حماســبة املتورطــن ابرتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة وبشــكل خــاص اجلرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب وعــدم تقــدمي االســتقرار الومهــي علــى حســاب العدالــة واحملاســبة.
•ممارســة ضغــط جــدي علــى النظــام الســوري مــن أجــل التوقــف عــن تعيــن متورطــن يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم
حــرب يف املناصــب القياديــة يف الدولــة.
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