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وزير داخلية النظام السوري متورط بجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم حرب ولقاء المفوض السامي لشؤون الالجئين
معه يضر بقضية الالجئين السوريين
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زار المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي  13أيلــول الجــاري أماكــن عــدّ ة فــي
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ،كمــا التقــى مــع وزيــر الخارجيــة الســوري ،وهــذه
ليســت الزيــارة األولــى للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن لســوريا والتقائهــا مــع النظام الســوري،
لكــن المســتغرب فــي هــذه الزيــارة كان قبــول المفــوض الســامي لألمــم المتحدة لشــؤون الالجئين،
فيليبــو غرانــدي االجتمــاع مــع وزيــر داخليــة النظــام الســوري محمــد الرحمــون فــي قاعــة المؤتمــرات
التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء فــي حــي كفرسوســة فــي مدينــة دمشــق ،وذلــك فــي /13أيلــول
الجــاري ،ويبــدو أن المفــوض الســامي والعامليــن معــه ليســوا علــى ّ
اطــاع كاف بخلفيــة محمــد
الرحمــون واالنتهــاكات الفظيعــة المتــورط بهــا ،والتــي يشــكل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية.

تصريح وزارة الداخلية السورية عبر حسابها في موقع فيسبوك عن لقائها مع المفوض السامي لشؤون الالجئين
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وفيمــا يلــي جانــب مــن خلفيــة محمــد الرحمــون وفقــ ًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان:
ضابــط برتبــة لــواء ،ولــد عــام  ،1957مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون فــي ريــف محافظــة إدلــب،
ويُعــدُّ مــن الشــخصيات األمنيــة البــارزة فــي التخطيــط وإدارة الملــف األمنــي الداخلــي لــدى النظــام
الســوري .تــم إدراجــه علــى الئحــة العقوبــات الصــادرة مــن وزارة الخزانــة األمريكيــة فــي مطلــع عــام
 2017كمــا تــم إضافتــه إلــى قوائــم العقوبــات الصــادرة عــن المملكــة المتحــدة فــي عــام  ،2019بســبب
ارتباطــه المباشــر ببرنامــج األســلحة الكيميائيــة الســورية ،ولكونــه جــزء ًا مــن سلســلة إصــدار األوامــر
المتعلقــة بالهجــوم باألســلحة الكيميائيــة علــى عــدة مناطــق فــي محافظــة ريــف دمشــق وبشــكل
خــاص مجــزرة الغوطــة فــي عــام  2013والتــي قتــل فيهــا  1127شــخص ًا مســجلين باألســماء
والتفاصيــل فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان .وفــي مطلــع آذار 2019 /وضــع
ِ
اللــواء محمــد خالــد الرحمــون علــى قائمــة العقوبــات األوروبيــة ،فــي قائمــة ضمــت ســبعة وزراء فــي
حكومــة النظــام الســوري.
عُ يــن الرحمــون كرئيــس فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الجنوبيــة منــذ منتصــف عــام
 2011وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى منتصــف عــام  ،2015وتشــمل المنطقــة الجنوبيــة ثــاث
محافظــات ســورية ،وهــي محافظــة ريــف دمشــق ،ومحافظــة الســويداء ،ومحافظــة درعــا ،بعــد
أن كان الرحمــون يتولــى قيــادة فــرع األمــن الجــوي فــي درعــا فقــط منــذ عــام  ،2004يُعــدُّ الرحمــون
مسـ ً
ـؤوال مباشــر ًا خــال ســنوات خدمتــه الخمســة فــي هــذا المنصــب عــن العديــد مــن االنتهــاكات
التــي مارســتها قــوات األمــن الجــوي فــي المنطقــة الجنوبيــة ،شــملت عمليــات االعتقــال ،اإلخفــاء
القســري والتعذيــب ،وعمليــات القتــل مــن خــال قصــف القــرى والمــدن الخارجــة عــن ســيطرة
النظــام الســوري ،والتــي تســببت فــي نــزوح اآلالف مــن الســوريين فــي المناطــق التــي تولــت فيهــا
القــوات التابعــة لــه العمليــات العســكرية.
عُ يــن كرئيــس لشــعبة األمــن السياســي فــي وزارة الداخليــة فــي منتصــف عــام  ،2015ضمــن
سلســلة التعيينــات والترقيــات التــي يصدرهــا الرئيــس الســوري بشــار األســد فــي كل عــام ،وتــم
تكليفــه بــإدارة شــعبة األمــن السياســي ،وهــو واحــد مــن أصــل أربعــة أجهــزة أمنيــة رئيســة فــي
ســوريا ،ورغــم تبعيــة شــعبة األمــن السياســي إداريـ ًا إلــى وزارة الداخليــة ،إال أنهــا تتبع بشــكل مباشــر
إلــى مكتــب األمــن القومــي وهــو الخليــة األمنيــة األولــى فــي ســوريا ،ويحــوي عــدد قليــل مــن كبــار
الضبــاط األمنييــن المتصليــن بشــكل مباشــر مــع رئيــس الجمهوريــة بصفتــه القائــد العــام للجيــش
والقــوات المســلحة ،والمســؤولين عــن وضــع الخطــط األمنيــة العســكرية وتنفيذهــا ،ارتكــب
اللــواء محمــد خالــد الرحمــون خــال ســنوات خدمتــه الثــاث فــي هــذا المنصــب ،انتهــاكات واســعة
بحــق المدنييــن الســوريين عبــر عمليــات المالحقــة واالعتقــال واالختفــاء القســري ،واشــتراكه فــي
عمليــات اســتخدام األســلحة الكيميائيــة بمحافظــة ريــف دمشــق والتــي تســببت بنــزوح وتشــريد
قســري لســكان المــدن والبلــدات فيهــا حتــى منتصــف عــام .2018
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عُ يــن وزيــر ًا للداخليــة فــي حكومــة النظــام الســوري فــي تشــرين األول ،2018 /ومــا زال يشــغل نفــس
المنصــب ،ويعتبــر مــن الشــخصيات األمنيــة البــارزة فــي التخطيــط وإدارة الملــف األمنــي الداخلي.
بنــاءً علــى كل مــا ســبق ،وبحكــم المناصــب التــي توالهــا ،وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان فــإن محمــد الرحمــون متــورط فــي اعتقــال آالف الســوريين وإخفائهــم قســري ًا،
وإعــدام قســم منهــم ،إضافـ ًـة إلــى العديــد مــن االنتهــاكات األخــرى التــي مــا تــزال تمارســها وزارة
الداخليــة بحــق المواطــن الســوري مــن نهــب ممتلــكات ،والحــط مــن الكرامــة اإلنســانية ،والكثيــر مــن
هــذه االنتهــاكات يشــكل هجمــات واســعة ضــد المدنييــن ،فهــي ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية،
ويرقــى بعضهــا إلــى جرائــم حــرب.
وكما يعلم المفوض الســامي لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين فإن االنتهاكات الواســعة النطاق
والمنهجيــة التــي مارســها النظــام الســوري هــي الســبب األساســي وراء تشــريد مالييــن الســوريين،
وإن اســتمرارها هــو الســبب األساســي فــي عــدم رغبتهــم فــي العــودة إلــى وطنهــم ســوريا ،وســبب
اســتمرارها هــو بقــاء النظــام الســوري بقياداتــه وممارســاته المتوحشــة منــذ عــام 2011/وبــذات
العقليــة القمعيــة ،وإن محمــد الرحمــون هــو أحــد أبــرز رجــاالت النظــام الســوري المتورطيــن بشــكل
مباشــر ووثيــق فــي االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري علــى مــدى ســنوات.

إن النظــام الســوري فــي بنيتــه هــو نظــام شــديد المركزيــة ،ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان نســتند علــى تعريفــات قواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني فــي تحميــل القــادة واألشــخاص
األرفــع مقامـ ًا مســؤولية جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم بنــاءً علــى أوامرهــم ،1أو إذا علمــوا،
أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل
هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع
ارتكابها أو لمعاقبة األشــخاص المســؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم ،والنظام الســوري
متــورط بمختلــف مؤسســاته فــي ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشـ َّ
ـكلت العديــد مــن تلــك
االنتهــاكات جرائــم ضــد اإلنســانية 2وجرائــم حــرب ، 3وكل مــن أمــر ،أغــرى ،شــجع ،بــرر ،شــارك ،قــدم
العــون أو ســهل ،تلــك الجرائــم يعتبــر متورط ـ ًا فيهــا ،وفــي مقدمــة تلــك المؤسســات مؤسســة
الجيــش ،ومؤسســة األمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة.

 1اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،القاعدة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152
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المحكمة الجنائية الدولية ،نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادة https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،7
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المحكمة الجنائية الدولية ،نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادة https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،8
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نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه كان ينبغــي علــى المفــوض الســامي لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تجنــب لقــاء وزيــر داخليــة النظــام الســوري ،والــذي تتبــع لــه نظريــ ًا
األجهــزة األمنيــة ذات الســيط البربــري فــي التعامــل مــع المواطنيــن الســوريين ،وإن هــذا اللقــاء
يرســل رســالة ســلبية لمالييــن الالجئيــن ولمالييــن النازحيــن فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام
الســوري ،ألنهــا تحمــل مضمونــ ًا تصالحيــ ًا مــع النظــام الســوري ،وتشــير إلــى رغبــة فــي التقــارب
بيــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن ،وبيــن النظــام الســوري ،علــى الرغــم مــن تقريــر لجنــة
التحقيــق األمميــة المســتقلة األخيــر والــذي يؤكــد اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري لالنتهــاكات
الواســعة النطــاق ،وتقاريــر الزمــاء فــي هيومــان رايتــس ووتــش ،والعفــو الدوليــة ،وكذلــك تقاريــر
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،والتــي تؤكــد جميعهــا علــى أن ســوريا بلــد غيــر آمــن ،والســبب
هــو عــدم حصــول تغيــر سياســي مــن نظــام دكتاتــوري إلــى نظــام ديمقراطــي.
تشــدد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن أيــة حديــث عــن عــودة المشــردين قســري ًا مــن
نازحيــن والجئيــن فــي ظــل بقــاء النظــام الســوري برئاســته الحاليــة وأجهزتــه األمنيــة المتوحشــة ،هــو
حديــث يتضمــن إشــارة إلــى عــبء الالجئيــن الســوريين ،ويغــض الطــرف عــن المتســبب األساســي
فــي تشــريدهم ،والتفــاف علــى معالجــة جــذر المشــكلة ،وإن أي ضغــط أو تضييــق علــى الالجئيــن
الســوريين ينــدرج ضمــن إطــار اإلعــادة القســرية ،وهــذا انتهــاك للقانــون العرفــي الملــزم لجميــع
دول العالــم بمــا فيهــا الــدول الغيــر مصادقــة علــى اتفاقيــة اللجــوء عــام  ،1951وعلــى المفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئيــن أن تكــون رائــدة الدفــاع عــن حقوقهــم ،وأن تتوقــف عــن اللقــاءات مــع
المتورطيــن بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،احترامــ ًا لمشــاعر مالييــن الضحايــا الالجئيــن
الســوريين.
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