
الثالثاء 8 تشرين الثاني 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

يتوجب على المقـــــــررة الخاصـــــــــة لألمم المتحـــدة ألينا 
دوهــان مطالبــة النظــام الســوري بوقــف االنتهــاكات 
والجرائــــــــــــم ضد اإلنسانيــــــــة كـــــــــــــي ترفــــــع العقوبات

التدابيــــــــر القســــــرية فرضــــــــت علــــــــــى النظـــــــام الســـوري 
بعــــــــــد أن ارتكــــــــــــب آالف االنتهـــــــــاكات بحـــــــــق الشعـــــــــب 
والدولـــــــــــة السوريـــــــــــــة ولــــــــــــم يتوقــــــــــف عنهــا حتــى اآلن
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اإلنسانية كي ترفع العقوبات

أواًل: العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري بســبب االنتهــاكات 
إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية ولــم  التــي مارســها والتــي وصــل بعضهــا 

تفــرض مــن فــراغ:

اســتنادًا إلــى العشــرات مــن تقاريــر وبيانــات لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة للتحقيــق فــي 
االنتهــاكات فــي ســوريا، وكذلــك العديــد مــن تقاريــر وبيانــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي صــدرت بعــد آذار/ 
2011، إضافــًة إلــى العشــرات مــن تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة مثــل هيومــان رايتــس ووتش والعفــو الدولية، 
والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وغيرهــا، فــإن النظــام الســوري متــورط فــي العديــد مــن االنتهــاكات التــي يرقــى 
بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، مــن أبرزهــا: القتــل خــارج نطــاق القانــون، اإلخفــاء القســري، التعذيــب، 

التشــريد القســري، القصــف العشــوائي.

تســتمد العقوبــات غيــر العســكرية شــرعيتها مــن المــادة 141  مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، والعقوبــات العســكرية 
مــن المــادة 242 ، وذلــك إذا قــرر مجلــس األمــن بموجــب المــادة 339  أنَّ هنــاك تهديــدًا أو خرقــًا للســام، وقــد أصــدر 
مجلــس األمــن الدولــي قــرارات عــدة أكــد فيهــا أن االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق اإلنســان يمكــن أن تشــكل تهديــًدا 
للســلم واألمــن الدولييــن القــرار 688 )1991( بشــأن الحالــة فــي العــراق4 ؛ والقــرار 941 )1994( بشــأن الحالــة فــي 
البوســنة5 ؛ والقــرار 955 )1994( بشــأن روانــدا6 ؛ والقــرار 1203 )1998( بشــأن كوســوفو7 . لكــن مجلــس األمــن فشــل 
فــي فــرض أي عقوبــات أمميــة علــى النظــام الســوري، كمــا فشــل فــي إيقــاف ارتكابــه لانتهــاكات بمــا فيهــا التــي 
تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وتهــدد األمــن والســلم وشــردت ماييــن الســوريين، ولألســف الشــديد لــم تفــرض األمم 

المتحــدة أيــة عقوبــة علــى النظــام الســوري بمــا فــي ذلــك حظــر توريــد األســلحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

حــل  وإيجــاد  الســوري،  النظــام  انتهــاكات  إيقــاف  فــي  األمــن  مجلــس  فشــل  ظــل  فــي 
للنــزاع المســلح، قامــت بعــض الــدول والهيئــات بفــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري 
بســبب ارتكابــه انتهــاكات، يصــل بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية، وإنَّ العديــد مــن هــذه 
االنتهــاكات مثــل التعذيــب، اإلخفــاء القســري، التشــريد القســري، نهــب الممتلــكات، مــا 
 النظــام الســوري أي تحقيــق فــي قتــل واختفــاء عشــرات 

ِ
زالــت مســتمرًة حتــى اآلن، لــم يجــر

آالف الســوريين، لــم يحاســب أيــًا مــن عناصــره، لــم يتــم تعويــض أيــًا مــن الضحايــا، واســتنادًا 
إلــى ذلــك نعتقــد أنــه يجــب أن تُفــرض مزيــد مــن العقوبــات بحــق آالف األفــراد المتورطيــن 

ــة اإلفــات مــن العقــاب. فــي صفــوف النظــام الســوري، لمحارب

1 “لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “األمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها 

وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفا جزئيًا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية.” ميثاق األمم المتحدة، 
المادة 41. 

2 “إذا رأى مجلس األمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم لحفظ السلم واألمن 

الدولي أو إلعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعمليات األخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء “األمم المتحدة”. ميثاق األمم المتحدة 
المادة 42.

3  “يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عماًل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا ألحكام المادتين 41 و42 

لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.” ميثاق األمم المتحدة، المادة 39.

4  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 688 لعام 1991

5  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 941 لعام 1994

6  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 955 لعام 1994

7  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1203 لعام 1998

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/372/64/PDF/N9437264.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/372/64/PDF/N9437264.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/437/46/PDF/N9443746.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/437/46/PDF/N9443746.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/19/PDF/N9832119.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/19/PDF/N9832119.pdf?OpenElement
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ثانيــًا: ألينــا دوهــان المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة المعنيــة باألثــر 
النظــام  الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة تلتقــي مســؤولين فــي 

الســوري:

الخميــس27/ تشــرين األول/ 2022 نشــر موقــع األمــم المتحــدة بيانــًا صحفيــًا جــاء فيــه أنَّ الســيدة ألينــا دوهــان 
المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة المعنيــة بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية المتخــذة مــن جانــب واحــد علــى التمتــع 
بحقــوق اإلنســان، ســتزور ســوريا مــن 30/ تشــرين األول حتــى 10/ تشــرين الثانــي/ 2022. ونقــل البيــان عــن الســيدة 
ــروح مــن الحــوار  ــن ب ــر الحكوميي ــى المشــاركة مــع الحكومــة وأصحــاب المصلحــة غي ــع إل ــي أتطل دوهــان قولهــا “إنن
ــى اإلعمــال الكامــل  ــة عل ــر القســرية االنفرادي ــر التدابي ــاد، بهــدف جمــع معلومــات مباشــرة عــن تأثي والتعــاون والحي

لجميــع حقــوق اإلنســان.”

الســيدة ألينــا دوهــان مــن دولــة بياروســيا، وهــي أســتاذة فــي القانــون الدولــي فــي جامعــة بياروســيا الحكوميــة، وقــد 
اســتلمت مهامهــا كالمقــررة الخاصــة الجديــدة المعنيــة بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة علــى التمتــع 

بحقــوق اإلنســان فــي 25/ آذار/ 2020.

ووفقــًا للبيــان ســتولي دوهــان اهتمامــًا خاصــًا لقضايــا مثــل العقوبــات الثانويــة، واالمتثــال المفــرط للعقوبــات، 
والعقبــات الناجمــة عــن العقوبــات أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والحــق فــي التنميــة. ومــن المقــرر أن 
تقــدم المقــررة الخاصــة تقريرهــا النهائــي عــن هــذه الزيــارة إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي 

أيلــول/ 2023.

إنَّ الغالبيــة العظمــى مــن المســؤولين فــي النظــام الســوري متورطــون بارتــكاب انتهــاكات بحــق الشــعب الســوري، 
ــل  ــم تعيينهــم مــن قب ــك أعضــاء مجلــس الشــعب، فقــد ت ــد التعاطــي معهــم، وكذل يجــب تذكــر هــذه الحقيقــة عن
األجهــزة األمنيــة وثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب متورطيــن بشــكل مباشــر بارتــكاب أو دعــم انتهــاكات بحــق الشــعب 

الســوري، فهــم ال يمثلــون مصالــح الشــعب الســوري.

إنَّ لدينــا شــكوك عــن طبيعــة هــذه الزيــارة وأهدافهــا، وذلــك اســتنادًا إلــى تقييمنــا لبيــان صحفــي ســبق للمقــررة 
ــام مــن انقضــاء عــام 2020 واالنشــغال بعطلــة  ــه فــي 28/ كانــون األول/ 2020 أي قبــل بضعــة أي دوهــان أن أصدرت
نهايــة العــام، وقــد اســتهدف البيــان العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى النظــام الســوري باعتبارهــا إجــراءات 

قســرية انفراديــة، ولدينــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أربعــة تحفظــات علــى هــذا البيــان:

1. لــم ُتشــر الســيدة دوهــان إلــى األســباب التــي دفعــت بعــض الــدول إلــى فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري، يبــدو 
ل العديــد منهــا جرائــم ضــد اإلنســانية. أنهــا ال تعلــم أن النظــام الســوري متــورط فــي آالف االنتهــاكات التــي ُتشــكِّ

2. البيــان يغفــل حقيقــة نهــب النظــام الســوري للمســاعدات الدوليــة واألمميــة، وبالتالــي فــإنَّ أي رفــع للعقوبــات فــي 
ظــلِّ النظــام الحالــي ســوف يســتفيد منــه النظــام الســوري المتــورط فــي الفســاد والنهــب بالنســبة العظمــى فــي 
إعــادة تمويــل آلتــه الحربيــة، ودفــع رواتــب األجهــزة األمنيــة والميليشــيات المحليــة، ولــن ينعكــس ذلــك ســوى بنســبة 

بســيطة جــدًا علــى الشــعب الســوري.

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/10/syria-un-rights-expert-assess-impact-unilateral-coercive-measures
https://snhr.org/arabic/2020/08/14/12593/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/us-must-remove-sanctions-and-allow-syria-rebuild-un-expert?LangID=E
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/us-must-remove-sanctions-and-allow-syria-rebuild-un-expert?LangID=E
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/us-must-remove-sanctions-and-allow-syria-rebuild-un-expert?LangID=E
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3. لــم يذكــر أن كافــة العقوبــات المفروضــة، األوروبيــة، األمريكيــة، الكنديــة، التركيــة، األســترالية، تتضمــن اســتثناءات 
واضحــة للمــواد اإلغاثيــة والطبيــة.

4. هــذا أول بيــان يصــدر مــن الســيدة دوهــان عــن ســوريا، وهنــاك العديــد مــن اإلجــراءات القســرية األحاديــة التــي 
اتخــذت بحــق الشــعب الســوري وأكثــر خطــرًا بكثيــر علــى حقــوق اإلنســان مــن فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري، 

مــن أبــرز تلــك اإلجــراءات:
• إدخــال إيــران عشــرات اآلالف مــن الميليشــيات مــن مختلــف دول العالــم إلــى ســوريا، حيــث تورطت تلك الميليشــيات 

فــي انتهــاكات ترقــى إلــى جرائــم حرب.
• اســتجاب روســيا شــركات مرتزقــة مثــل شــركة فاغنــر وغيرهــا، والتــي تورطــت فــي عمليــات قتــل مباشــرة ونهــب 

واســع للممتلــكات.
• دخــول اآلالف مــن مقاتلــي حــزب هللا اللبنانــي إلــى ســوريا واحتالهــم العشــرات مــن األحيــاء والمناطــق ونهبهــا علــى 

خلفيــة طائفيــة.

إضافــًة إلــى كل مــا ســبق عــن محتــوى البيــان، فقــد تابعنــا مســيرة الســيدة دوهــان والبعــض مــن مقاباتهــا، ففــي 
28/ تشــرين الثانــي/ 2020 أي قبــل شــهر مــن صــدور البيــان، اســتضافت قنــاة روســيا اليــوم الســيدة دوهــان، وتحدثــت 
عــن العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى ســوريا وأثرهــا الســلبي علــى المقــدرة علــى شــراء الســلع اإلنســانية 
واألدويــة والحبــوب. وفــي 14/ كانــون الثانــي/ 2021 أي بعــد قرابــة أســبوعين مــن صــدور البيــان، اســتضاف موقــع جــراي 
زون الســيدة دوهــان، وهــذا الموقــع مشــهور بتبعيتــه لأليديولوجيــا الروســية، )نشــير فــي هــذا الســياق، إلــى أن هــذا 
ــة  ــر كتابــة مقال الموقــع قــد اســتخدم مــن قبــل النظــام الروســي لمهاجمــة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عب
مليئــة باألكاذيــب واالفتــراءات دون أدنــى درجــة مــن المصداقيــة أو المنهجيــة، فهــو موقــع صحافــة صفــراء وال يعتــد 

بــه أي باحــث أو أكاديمــي موضوعــي(.

ــه النظــام الســوري رســالة إلــى الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، تــم توقيعهــا مــن قبــل  وفــي 21/ كانــون الثانــي/ 2021 وجَّ
هــا إلــى بيــان الســيدة دوهــان. العديــد مــن المواليــن للنظــام الســوري، لكنهــا اســتندت بشــكل أساســي فــي نصِّ

أخيــرًا، نتفــق مــع الســيدة دوهــان أنَّ للعقوبــات آثــارًا جانبيــة تؤثــر علــى المدنييــن، وأنــه ال يمكــن معاقبــة نظــام 
دكتاتــوري مثــل النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة المتغلغلــة فــي مفاصــل حيــاة المواطــن الســوري دون أن يتأثــر 
المجتمــع الســوري، ولكــن هنــاك جوانــب أخــرى مــن معانــاة الشــعب الســوري االقتصاديــة هــي أكثــر خطــورة بكثيــر 

مــن العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري، مــن أبرزهــا:

تشريد 14 مليـــــــون مواطـــــــــن سوري داخل وخارج سوريا.. 1

2.   اعتقال/ إخفاء قرابة 136 ألف مواطن سوري لدى النظام السوري.

3.   النظــام الســوري مصنــف مــن أســوأ أنظمــة العالم فســادًا، 
يحتــل المرتبــة الثانيــة فــي درجة الســوء.

https://csi-usa.org/wp-content/uploads/2021/01/Biden-Syria-Sanctions-21-01-20-signed-final.pdf
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/syr
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/syr
https://drive.google.com/file/d/1e7g0aljDSYBU_X7H33n6YPewhrNcLnOR/view
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إنَّ العقوبــات وحدهــا ال تكفــي فــي الضغــط علــى النظــام الســوري8، والدليــل علــى ذلــك اســتمراره طيلــة إحــدى عشــرة 
ــة مــع  ــدَّ مــن أن تترافــق العقوبــات االقتصادي ســنة حتــى اآلن فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وال ب
أشــكال أخــرى مــن العقوبــات بمــا فيهــا العســكرية، وكذلــك مــع إرادة سياســية وتحــرك جــدي ضمــن خطــة زمنيــة 
صارمــة فــي مســار العمليــة السياســية يهــدف إلــى تحقيــق االنتقــال السياســي نحــو نظــام يحتــرم الديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان.

ثالثًا: توصيات: إلى المقررة الخاصة ومجلس حقوق اإلنسان:

ــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب  ــورط فــي جرائ ــى الســيدة دوهــان أن تتذكــر دائمــًا أنهــا تلتقــي بنظــام مت • يجــب عل
الســوري وأن تتعامــل معــه وفــق هــذا المعيــار.

• إنَّ ثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب متورطــون بارتــكاب انتهــاكات بحــق الشــعب الســوري ومنتخبيــن بقــوة األجهــزة 
األمنيــة، ويجــب االنتبــاه إلــى انحيازهــم المطلــق للنظــام الســوري ضــد مصالــح الشــعب الســوري.

• مطالبــة النظــام الســوري بوقــف كافــة أشــكال االنتهــاكات بمــا فيهــا التعذيــب، واإلخفــاء القســري، ورد الممتلــكات 
واألراضــي المنهوبــة إلــى أصحابهــا، وتعويــض كافــة الضحايــا، هــي الطريقــة الوحيــدة لرفــع العقوبــات.

• االطــاع علــى كافــة تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن ســوريا، وتقاريــر منظمــة حظر األســلحة الكيميائية 
التــي تثبــت تــورط النظــام الســوري بارتــكاب انتهــاكات فظيعة بحق الشــعب الســوري.

• االطــاع علــى العديــد مــن التقاريــر الحقوقيــة والبحثيــة التــي تثبــت نهــب النظــام الســوري للمســاعدات األمميــة 
والدوليــة عبــر إنشــاء منظمــات مجتمــع مدنــي مرتبطــة باألجهــزة األمنيــة.

• وعلــى مجلــس حقــوق اإلنســان اإللمــام بتفاصيــل عمــل المقرريــن الخــواص وتوجهاتهــم السياســية واأليدولوجيــة، 
والعمــل علــى تقييــم العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري بشــكل مهنــي وموضوعــي، والطلــب مــن مجلــس 

األمــن أخــذ زمــام المبــادرة وفــرض عقوبــات أمميــة علــى النظــام الســوري تشــمل منــع توريــد األســلحة.

 نازحون من منطقَتي جبل الزاوية وسراقب بريَفي إدلب الجنوبي والشرقي، في أثناء مرورهم على الطريق الدولي سرمدا - باب الهوى بريف إدلب باتجاه مناطق أكثر أمنًا في
أقصى الشمال السوري؛ إثر القصف المكثف على مناطقهم | 27 كانون الثاني 2020

8  هل يجب أن يوجد مقاييس مختلفة لكيفية فرض األمم المتحدة العقوبات إن كان المقصود فرض االلتزام بحقوق اإلنسان أو المحافظة على األمن والسالم؟، فضل عبد الغني، الشبكة السورية 

 https://snhr.org/arabic/?p=16448 ،لحقوق اإلنسان

https://drive.google.com/file/d/1e7g0aljDSYBU_X7H33n6YPewhrNcLnOR/view
https://snhr.org/arabic/2022/11/10/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b6/
https://snhr.org/arabic/2022/11/10/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b6/
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