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اإلثنين 13 تشرين األول 2017

مقابلة مع مدير الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان، األسئلة موجهة من 

موقع حرية برس

رأي
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ــرز المخاطــر التــي  ــاً مــن الحياديــة، مــا هــي أب 1 - عمــل التوثيــق محفــوف بالمخاطــر، خاصــة أنــه يتطلــب قــدراً عالي
تواجههــا الشــبكة فــي عملهــا داخــل ســوريا؟

ختتلــف التحديــات واملخاطــر حبســب كل نــوع مــن أنــواع االنتهــاكات، فالتحديــات أمــام تســجيل حــاالت االختفــاء القســري 
خمتلفــة عــن حتديــات العنــف اجلنســي، خمتلفــة عــن حــاالت القصــف اجلــوي، وهكــذا، وتتجسَّــد بشــكل عــام بدايــة يف كــون 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أخــذت علــى عاتقهــا تســجيل نطــاق واســع مــع االنتهــاكات، كالقتــل، واإلخفــاء القســري، 
واالعتقــال التعســفي، والدمــار، والقصــف العشــوائي، والتعذيــب، وغــر ذلــك، األمــر املهــم اآلخــر هــو تعــدُّد وتنــوع مرتكــي 
االنتهــاكات، يف بدايــة احلــراك الشــعي حنــو الدميقراطيــة كان النظــام الســوري وميليشــياته الطــرف األوحــد، وهــو ال يــزال املرتكــب 
الرئيــس واألكــر، لكــن دخلــت جهــات عديــدة بشــكل تدرجيــي، كالتنظيمــات املتشــددة، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي 
الكــردي، وفصائــل املعارضــة املســلحة، وقــوات التحالــف الــدويل، والقــوات الروســية، والتمييــز بــن مرتكــب االنتهــاك أمــر حيــوي 
وأساســي يف عمليــة التوثيــق، أخــراً هنــاك التحديــات االعتياديــة املســتمرة منــذ بدايــة احلــراك الشــعي، التحــدي األمــي، الــذي 
يُعيــق التحــرُّك إىل مــكان اجلرميــة، ويف ظــلِّ هــذا الكــم فــوق الطبيعــي مــن حجــم وســعة االنتهــاكات يف ســوريا، فنحــن حباجــة إىل 
توظيــف قرابــة الـــ 850 موظفــاً، وهــذا أمــر ال ُتطيقــة قدراتنــا املاديــة واللوجســتية. إضافــة إىل انقطــاع االتصــاالت، والكهربــاء، 
واإلنرتنــت، إضافــة إىل أنَّ نقــَد وتوثيــق االنتهــاكات مــن قبــل مجيــع األطــراف، جيعلــك غــر حمبوبــاً بــل ورمبــا مالحقــاً مــن قبــل 
العديــد منهــا، أخــراً خــوف الضحايــا مــن اإلدالء بشــهاداهتم، خوفهــم علــى أنفســهم، وخوفهــم مــن اجملتمــع يف بعــض األحيــان.

مجيــع مــا ذكرتــه ســابقاً يوضــع يف كفــة، وفقــدان األمــل جبــدوى احملاســبة والعدالــة يف الكفَّــة األخــرى، ألن هــذا الشــعور يــؤدي إىل 
عــدم تعــاون اجملتمــع معنــا، وهــم رصيدنــا األساســي، لقــد فشــل اجملتمــع الــدويل يف حماســبة اجملرمــن األساســين يف ســوريا علــى 
ــز اجملتمــع علــى احلديــث  مــدى ســبع ســنوات مــن ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وبالتــايل ال يوجــد دافــع حيفِّ

عمــا مــا ارتكــب حبقــه.

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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2 - ما أبرز الصعوبات في توثيق حاالت االختفاء القسري، ال سيما أن معظم الجهات الفاعلة تكون عادًة مجهولة؟
- عادة ال متلك األســرة معلومات كافية عن ظروف اختفاء الضحية وغالباً ما تفقد أوراقه الشــخصية معه كاهلوية الشــخصية، 
وكثــراً مــا تتخــوف العائــالت مــن التواصــل معنــا خوفــاً مــن تعــرُّض الضحيــة للتعذيــب يف حــال قامــت العائلــة بتوثيقــه كمختــٍف 

قسريًا.
- عــدم معرفــة أحــد مــن األهــل واألصدقــاء مــن هــي اجلهــة األمنيــة الــي قامــت باالعتقــال، ولــدى مراجعــة األفــرع األمنيــة فإهنــا 

مجيعــاً تُنكــر وجــود احملتجــز لديهــا.
- صعوبة الوصول إىل أهايل املختفي قسرياً، ويف حالة الوصول قد ترفض بعض العائالت املسامهة يف التوثيق بسبب اخلوف، 

وعــدم جــدوى وفعاليــة ذلــك، وتلجــأ يف هــذه احلالــة إىل الشــبكات املافيويــة الــي أفرزهتــا هــذه الظاهــرة.

3 - ما هي الصعوبات التي تعترضكم في توثيق حاالت االغتصاب لدى النساء؟
- بشــكل عــام يعتــر توثيــق وقائــع العنــف اجلنســي مــن أعقــد وأصعــب أنــواع التوثيــق ملــا لــه مــن أبعــاد اجتماعيــة ونفســية ترتبــط 
بالضحيــة واجملتمــع احمليــط هبــا، وغالبــاً مــا ترفــض الضحيــة احلديــث عــن االنتهــاك الــذي وقــع هلــا إمــا خوفــاً مــن نظــرة اجملتمــع 
وتعرُّضهــا للنَّبــذ أو رمبــا القتــل يف حالــة التصريــح، وأخــراً قــد يســبب هلــا احلديــث عمــا جــرى هلــا أملــاً يــكاد ال يوصــف عــر نَــْكِء 

ــر املوقــف األليــم. وتذكُّ
- وللوصــول إىل مســتوى عــاٍل مــن التحقــق، جيــب إجــراء فحوصــات طبيــة، وهــذا أمــر شــبه معــدوم يف احلالــة الســورية، والبُــدَّ 
للمغتصبــة مــن أن ختضــع بدايــة لدعــم نفســي كــي تتمكــن مــن جتــاوز شــيء مــن حمنتهــا، وتســتطيع التحــدث، والتقــدم حنــو 
الفحــص الطــي، رمبــا، لكــنَّ العــالج النفســي شــبه معــدوم، وخوفهــا مــن التصريــح كذلــك، فهــي بالتــايل لــن حتصــل عليــه أصــاًل.

- األمر ذاته تقريباً ينطبق على الذكور أيضاً.

4 - في حالة القصف المشترك أو الجريمة المشتركة، كيف تقوم الشبكة بتميز الجهة الفاعلة؟
غالبا ما يتقاطع القصف الروســي مع قصف النظام الســوري، ونادراً ما يتقاطع مثالً قصف للتحالف الدويل مع النظام الســوري، 
وحىت مع القصف الروسي، وإن كان االحتمال وارداً بشكل أكر يف احلالة الثانية )حتالف/روسي(، ويساعد يف حتديد االختالف 
نوعية السالح املستخدم والذي من املمكن معرفته عر الشظايا، وعر قوة اهلجمة أيضاً ونوعيتها، وشكل الطائرة وصوهتا، لكن 
بالرغــم مــن كل ذلــك، هنــاك هجمــات ال نتمكــن بدقــة مــن حتديــد مرتكبهــا، فنقــول أننــا مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة، أو نشــر إىل 
أهنــا هجمــة مشــرتكة للحلــف السوري|الروســي، ويف هــذه احلالــة يقــوم الفريــق باالســتمرار يف متابعــة احلالــة، واالســتمرار هــو أهــم مــا 

مُييِّــز عمــل احملقــق، ويف حــال احلصــول علــى أدلــة جديــدة، فإننــا ننقلهــا مــن تصنيــف إىل تصنيــف آخــر حمــدَّد. 
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5 - هل تواجهون ضغوطاً من قبل دول تقومون بتوثيق انتهاكاتها بحق السوريين؟
ــمعة، واهلجــوم الــذي يفتقــُد األدب واالحــرتام، كمــا حصــل عندمــا أصــدرت  نواجــه نوعــاً مــن اإلدانــة واالهتامــات، وتشــويه السُّ
ــذ أجنــدة دول،  وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة بيانَــن إثــر إصدارنــا تقاريــر توثــق اجلرائــم الــي ارتكبتهــا، ذكــرت فيهمــا أننــا نُنفِّ
ومــا إىل ذلــك مــن شــعارات فارغــة. أمــا مــن اجلانــب الروســي فقــد تعرَّضنــا هلجــوم مــن اخلارجيــة الروســية ووصفتنــا بأننــا مصــدر 

ُمزيــف، وتعــرَّض موقعنــا هلجمــات شرســة مصدرهــا روســيا، وحســابنا علــى تويــرت كذلــك.

6 - هل لديكم معلومات حول مصير المحتجزين لدى تنظيم داعش في الرقة؟
حنــن نعمــل علــى هــذا امللــف حتديــداً، وال يــزال العمــل مســتمراً، الوضــع معقــد جــداً وغــر مســتقر، كمــا أن هنــاك تضــارب فيمــا 
حنصــل عليــه مــن شــهادات، حنــن حباجــة ملزيــد مــن األدلــة والشــهود، حباجــة أن نقــوم بزيــارة ســرية، وبالتــايل مزيــد مــن الوقــت، 

وســوف ُنصــدر تقريــراً حــول هــذا الســؤال حتديــداً يف املــدة القريبــة القادمــة.

7 - منــذ بــدء هجــوم قــوات االســد علــى داعــش فــي ديرالــزور قبــل شــهرين تناقــل ناشــطون محليــون عــن انتهــاكات كبيــرة 
مــن قبــل هــذه القــوات وميليشــيات طائفيــة ومنهــا اعدامــات ميدانيــة وإخفــاء قســري،.هل اســتطاعت الشــبكة توثيــق هــذه 

االنتهاكات؟
صحيــح وردتنــا أنبــاء كثــرة عــن عمليــات قتــل فــوري، واعتقــال، وإخفــاء قســري، وعــن هنــب للممتلــكات، قامــت هبــا القــوات 
املهامجة: النظام السوري وامليليشيات الشيعية التابعة له، وغالباً ما يكون التَّحقق من هذه األنباء أكثر صعوبة من غرها، بسبب 
تشــريد أغلــب أهــايل املنطقــة، وال تــزال عمليــات التحــري مســتمرة، وهــي حباجــة أيضــاً إىل وقــت للوصــول إىل أدلــة وشــهود ناجــن.

8 - كيــف تنظــر الشــبكة إلــى إمكانيــة توثيــق انتهــاكات عناصــر داعــش وكيــف تتــم محاكمتهــم فــي المســتقبل وهــل لــدى 
الشــبكة معلومــات عــن طريقــة محاكمــة عناصــر داعــش الذيــن تعتقلهــم قســد أو فصائــل المعارضــة؟

وثَّقنــا مئــات االنتهــاكات الــي مارســها التنظيــم اإلرهــايب بشــكل ال مبــاٍل بــأي قانــون أو حماســبة، وبأمنــاط خمتلفــة مــن اجلرائــم، 
كالقتــل، والتعذيــب، واالغتصــاب، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، وغــر ذلــك، أمــا عــن حماســبتهم، فهــؤالء اجملرمــون 
هلــم احلــق باحملاكمــة العادلــة، كمــا هــو احلــق لنظــام بشــار األســد وامليليشــيات اإليرانيــة باحملاكمــة العادلــة، بشــار األســد قتــل مــن 
الســورين أكثــر بعشــرين ضعــف ممــا قتــل أبــو بكــر البغــدادي، وخيــارات احملاكمــة ذاهتــا تبقــى مشــروعة جلميــع مرتكــي اجلرائــم ضــد 

اإلنســانية وجرائــم احلــرب.
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9 - للشــبكة نشــاط إعالمــي وحقوقــي علــى الصعيــد الدولــي لتســليط الضــوء علــى االنتهــاكات فــي ســوريا، لــو تحدثنــا 
عــن هــذا الــدور المهــم. وكيــف تــرون االســتجابة مــن قبــل هيئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات المعنيــة؟

نعتقــد أن اســتجابة اجلنــاح احلقوقــي يف األمــم املتحــدة واملتمثــل يف جلنــة التحقيــق الدوليــة، ويف املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان 
جيد إىل حد كبر، وهناك تعاون وتنســيق مســتمر على مدار ســبع ســنوات، حنن نرســل تقارير ومعلومات بشــكل متتابع، وأيضاً 
يف حــال الطَّلــب، وهــذه املــدة الطويلــة مــن العالقــة التعاونيــة أدَّت إىل نشــوء ثقــة عاليــة متبادلــة، وانعكــس ذلــك يف املخرجــات 
الصــادرة عنهــا، مــن تقاريــر وبيانــات، وإحصائيــات لضحايــا النــزاع املســلح يف ســوريا، وعلــى حنــو مشــابه العالقــة مــع العديــد مــن 
املنظمــات الدوليــة كمنظمــة العفــو الدوليــة، وهيومــان رايتــس ووتــش، ومرصــد مراقبــة الذخائــر العنقوديــة حــول العــامل، وغرهــا، كمــا 
شــاركنا يف العديــد مــن اللقــاءات الثنائيــة، واحملادثــات، والفعاليــات والنــدوات املشــرتكة، لكنــي أعتقــد أنَّ علــى املفوضيــة الســامية 

حلقــوق اإلنســان حتديــداً بــذل املزيــد مــن اجلهــود بشــأن تســليط أكــر للضــوء علــى حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوريا.

أما على اجلانب اإلعالمي، ونتيجة لالستمرارية والعالقة املمتدة لسبع سنوات مع عدد واسع من وسائل اإلعالم، فقد أصبحت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مصــدراً ومرجعيــة معتمــدة، خاصــة يف وســائل اإلعــالم العربيــة، وهــذا يلعــب دوراً حيويــاً يف إبقــاء 
احلــدث الســوري مشــتعالً، ألنَّ الواقــع اليــزال كذلــك، فلــم يتوقــف القتــل، وال التعذيــب، وال التدمــر وغــر ذلــك، لــذا علينــا أن نبــذل 
كل مــا بوســعنا لننقــل بدقَّــة ومصداقيــة مــا يُعانيــه املواطــن الســوري، يف هــذا املقــام نتوجــه بالشــكر لـــ “حريــة بــرس” علــى مواكبتهــا 

الدائمــة، ومــن ضمنهــا هــذا اللقــاء املوســع.

10 - مــاذا عــن مصــادر تمويــل الشــبكة؟ وهــل تمكنــت الشــبكة مــن الحفــاظ علــى اســتقاللية عملهــا وتوجهاتهــا فــي 
ضــوء حاجتهــا للتمويــل مــن جهــات مختلفــة؟

كان هــذا حاضــراً منــذ اللحظــة األوىل للتأســيس، وهــو حماولــة تنويــع مصــادر الدخــل، وأيضــاً بــدأ االعتمــاد علــى مصــدر متويــل 
ــع مــع الزمــن، حنــن نقبــل التَّرعــات الفرديــة والدوليــة الغــر  ذايت ثابــت، يف البدايــة كان يغطــي نســبة %5 مــن النفقــات، ويتوسَّ
مشــروطة، لدينــا حســاب بنكــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الســتقبال ذلــك، إضافــة إىل املشــاريع الــي نقــوم بتنفيذهــا مــع 
بعــض اجلهــات املاحنــة، لكــن حنــن ال نتقاضــى أي مقابــل مــادي مقابــل التقاريــر واألحبــاث الــي نقــوم هبــا، والــي نرســلها إىل 

اجلهــات األمميــة والدوليــة ووســائل اإلعــالم.
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11 - وفــد الثــورة فــي اســتانا قــال إنــه اتفــق مــع الجانــب التركــي علــى أن األهميــة القصــوى إلحــراز تقــدم بملــف 
المعتقليــن، مــا مــدى القــدرة علــى تحقيــق ذلــك فــي أســتانة أو حتــى جنيــف؟

طُرحت قضية املعتقلن يف مســار مفاوضات جنيف، وخاصة يف اجلوالت األوىل، وصحيح أن اإلجناز كان شــبه معدوم أيضاً، 
لكنهــا كانــت حاضــرة ضمــن النقاشــات، وعلــى جــدول األعمــال، إال أنَّ اجلــوالت الثــالث األخــرة تــكاد ختلــو تقريبــاً مــن جمــرد 
ذكــر أو نقــاش هلــذا امللــف احلســاس، بــل إننــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومــن خــالل حضورنــا يف عــدة جــوالت يف 
جنيــف، إمــا بصفــة استشــارية، أو يف غرفــة اجملتمــع املــدين، ملســنا تغييبــاً مقصــوداً هلــذا امللــف، بذريعــة تعقيــده وإنــه قــد يُعطِّــل تقــدُّم 
العمليــة السياســية، ولقــد أكَّدنــا مــراراً يف تقاريــر وبيانــات عديــدة أنَّ مفتــاح التَّقــدم يف العمليــة السياســية وإظهــار انفــراج وتقــارب 
إمنــا يبــدأ ويكــون بكشــف مصــر املختفــن واملفقوديــن، وتكــرَّر النَّهــج ذاتــه يف مفاوضــات أســتانة منــذ أول اجتمــاع يف كانــون 
الثــاين/ 2017 حــىت بدايــة اجلولــة الســابعة، كمــا حتدثنــا يف ورقــة صــدرت منــذ مــدة قريبــة، يف احلقيقــة، لقــد فشــلت جنيــف 

وأســتانة يف الكشــف عــن مصــر مفقــود واحــد.

12 - هل هناك تنسيق بين الشبكة ووفد الثورة المفاوض لتقديم لوائح بأسماء المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام؟
هنــاك نــوع مــن التنســيق، وحنــن نعتقــد أن قضيــة املعتقلــن وغرهــا مــن املســائل احلقوقيــة جيــب أن يديرهــا أصحــاب االختصــاص، 

ويبقــى العســكريون مــع الشــؤون العســكرية، والسياســيون مــع الشــؤون السياســية.

13 - رسالة توجهها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان لذوي الضحايا؟
حنــن نأمــل مــن ذوي الضحايــا عــدم الكلــل وال امللــل وال اليــأس يف ســبيل فضــح مــن قــام جبرميــة حبــق ذويهــم، وال يكــون ذلــك إال 
جبمــع األدلــة، واإلدالء بشــهادات ومعلومــات، وحنــن نضــع إمكاناتنــا بــن أيديهــم، ونأمــل أن نســاهم يف ذلــك، ونرجــو أنَّ أيَّ 
ســوري تعــرَّض النتهــاك داخــل ســوريا أن يتواصــل معنــا عــر الريــدي اإللكــرتوين، أو صفحــات التواصــل لتســجيل مــا تعــرَّض لــه 

وفضــح مــن انتهــك حقوقــه. 

مســار العدالــة طويــل، وال بــدَّ مــن العمــل فهنــاك عــدا عمــا ذكــر مــن التوثيــق واحملاســبة، موضــوع ختليــد ذكــرى الضحايــا، كل 
ذلــك ال يتــم دون تعــاون ذوي الضحايــا، مــع تفهمنــا العميــق ليأســهم مــن سياســة اجملتمــع الــدويل وجملــس األمــن جتــاه قضيتنــا 

“العدالــة”، وهــم حمقــون يف ذلــك دون أدىن شــك، وهلــم منــا خالــص العــزاء والتضامــن قــدر مــا نســتطيع.
الرابط األصلي للموقع واألسئلة باللغة العربية

http://horrya.net/%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84/
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