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اإلثنني 8 تشرين األول 2018

نيويورك: الكلمة اليت ألقاها مدير الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان يف مقرِّ اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة عن احملاسبة

بيان صحفي 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

ألقــى مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فضــل عبــد الغــي يف 27/ أيلــول املاضــي كلمــة عــن مركزيــة قضيــة احملاســبة يف مقــرِّ 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف احلــدث، الــذي نظَّمتــه دولتــا قطــر وليشتنشــتاين، ذلــك حبضــور عــدد مــن وزراء اخلارجيــة وســفراء 

الــدول يف جملــس األمــن الــدويل، ومبشــاركة رئيــس آليــة التحقيــق الدوليــة، ومفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان.

نص الكلمة:
شكراً للمنظمني وللحضور الكرمي، ولدوليت قطر وليشتنشتاين وجلميع الدول الداعمة ملسار احملاسبة يف بلدي سوراي.

منــذ األشــهر األوىل للحــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة أصــدران تقاريــر وثَّقــت ارتــكاب النِّظــام الســوري جرائــم ضــدَّ اإلنســانية يف 
ــد تقريــر جلنــة التَّحقيــق الدوليــة األول الصــادر يف 23/ تشــرين الثــاين/ 2011 علــى ذلــك،  عــدة أمنــاط مــن االنتهــاكات، وأكَّ
ــم داعمــون لنظــام ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وال  إنَّ تــورُّط النظــام الســوري يعــي مبوجــب القانــون الــدويل تــورَُّط حلفائــه؛ ألنَّ
تــزال تلــك الــدول متــده ابمليليشــيات وابألســلحة، فهــي شــريكة يف اجلرائــم، ومنــذ تلــك األشــهر وضــع النظــام الســوري وحلفــاؤه 
ُنصــَب أعينهــم أنَّ احلــل الوحيــد للتخلــص مــن احملاســبة هــو ابلســيطرة الكاملــة والسَّــاحقة، وهــذا أحــد أســباب تدخــل تلــك الــدول 
بشــكل مباشــر بقواهتا وتورطها أيضاً مع النظام الســوري ابرتكاب مئات جرائم احلرب، إنَّ آلية التحقيق الدولية ومتابعة مســار 
احملاســبة يرســل رســالة واضحــة أنَّــه وإن متــت الســيطرة علــى األراضــي ومتَّ قمــع وإســكات اجملتمــع الســوري، فــإنَّ مســار العدالــة 

واحملاســبة ســوف ميضــي ولــن تتمكَّنــوا مــن إيقافنــا.

منــذ عــام 2011 حــى اآلن عملنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان موظفــني ومتطوعــني ومتعاونــني ليــل نــار لســاعات طويلــة 
ثنــا مــع عشــرات آالف  ومجعنــا مئــات آالف البيــاانت واملعلومــات، بنينــا برامــج معقــدة وطوَّرانهــا، ســهران لســاعات طويلــة، حتدَّ
الشــهود والناجــني، أذكــر متامــاً يف صيــف عــام 2012 عندمــا كنــا جنمــع قوائــم حصيلــة املواطنــني الســوريني الذيــن قتلــوا إثــر القصــف 
اجلــوي واملدفعــي للنظــام الســوري كانــت تصــل يف بعــض األايم تلــك احلصيلــة إىل 400 مــدين، واآلن وبعــد تراكــم عمــل مثانيــة 
ســنوات متتلــك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قاعــدة بيــاانت أبمســاء وصــور وبيــاانت لربــع مليــون مواطــن ســوري مــدين قتلــوا منــذ 

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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بدايــة احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة آذار/ 2011، 91 % منهــم قتلــوا علــى يــد النظــام الســوري وحلفائــه، كمــا متتلــك قاعــدة 
بيــاانت لـــ 95 ألــف مواطــن ســوري ال يزالــون خمتفــنَي قســرايً ال نعلــم هــل هــم أحيــاء أم أمــوات، وقاعــدة بيــاانت لـــ 14 ألــف مواطــن 
ســوري قتلــوا بســبب التعذيــب، وبيــاانت لـــ 830 مركــز طــيب، و1360 مدرســة، و580 ســوق، و1320 مــن دور العبــادة، 
مجيعها مت قصفها وتضرَّرت جزئياً أو كلياً، وأيضاً بياانت لـ 221 حادثة استخدام ألسلحة كيميائية، و72 ألف برميل متفجر 
ألقاهــا النظــام الســوري علــى األراضــي الســورية، أي مــا يعــادل قنبلتــني نوويتــني، وغــر ذلــك مــن اجلرائــم كالعنــف اجلنســي والتشــريد 
القســري، وغــر ذلــك ممــا يطــول ســرده، وهــديف األساســي مــن هــذا الطــرح هــو أن أقــول أوالً أن هــذه ليســت إحصائيــات تقديريــة 
بــل هــي قاعــدة بيــاانت شــاملة ومدعومــة بتفاصيــل متَّ العمــل عليهــا بشــكل يومــي ومســتمر علــى مــدار مثانيــة ســنوات، واثنيــاً أن 
هنــاك اعتقــاد ســائد أن احملاســبة هــي للضحــااي وألســرهم، وأان أقــول أنَّ معظــم الشــعب الســوري هــم ضحــااي، لكــن أيضــاً احملاســبة 
هــي لنــا حنــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، زمالئــي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واحلقوقيــني الســوريني، وزمالئــي يف جلنــة 
التحقيــق الدوليــة، وزمالئــي يف آليــة التحقيــق الدوليــة، وزمالئــي يف هيومــان رايتــس ووتــش، ومنظمــة العفــو الدوليــة، وغرهــم ممــن 
عملنــا معهــم للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف ســوراي، الــدول الداعمــة ملســار العدالــة يف ســوراي، حنــن مجيعــاً حباجــة بعــد كل هــذا 

اجلهــد العظيــم، ونســتحق أن يكــون هنــاك حماســبة.

شعاران يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان العدالة بال حماسبة، وأان أضيف:
ال حقيقة بال حماسبة، ال كرامة بال حماسبة، ال عدالة انتقالية بال حماسبة، ال تعويض بال حماسبة، ال حتوُّل دميقراطي بال حماسبة.

قبــل أســبوع عقــدت اجتماعــاً ثنائيــاً مــع رئيســة آليــة التَّحقيــق الدوليــة الســيدة كاثــرن يف مكتبهــا، وأكَّــدت بــكل وضــوح أننــا دعمنــا 
منــذ اللحظــات األوىل إنشــاء آليــة التَّحقيــق وعملهــا، وحنــن واجبنــا كمنظمــة حقوقيــة وطنيــة أن نشــارك البيــاانت وكل مــا يدعــم 
مســار احملاســبة، حنــن حباجــة آلليــة التَّحقيــق الدوليــة وخرباهتــا، واآلليــة بــدون تعــاون منظمــات حقــوق اإلنســان احملليــة اخلبــرة لــن 

تتمكــن مــن متابعــة وإمتــام عملهــا الطويــل.

لقــد تعــرَّض اجملتمــع الســوري لــكلِّ هــذا الكــم مــن االنتهــاكات، وقســم كبــر مــن هــذه االنتهــاكات موثَّقــة بشــكل دقيــق مبئــات 
آالف الصــور والفيديوهــات والتقاريــر، فــإن احملاســبة ليســت أمــراً اختيــارايً، إنــا أمــر حتمــي ابلنســبة للمجتمــع الســوري، وهــي 
العمــود الفقــري يف التحــول الدميقراطــي، إضافــة إىل أنَّ القانــون الــدويل مينــع أن يقــدِّم أحــد عفــواً عــن مرتكــيب اجلرائــم الفظيعــة 
كاجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية واإلابدة، وجرائــم احلــرب، ويتوجــب علــى اآلليــات الدوليــة أن تتدخــل لتحقيــق مســتوى مــن احملاســبة، 
وهــذا ألننــا مسعنــا وال نــزال عــن طروحــات خمزيــة تطلــب مــن اجملتمــع الســوري أن يقبــل ابحلــد األدىن مــن األمــن ولقمــة العيــش 
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مقابــل إفــالت اجملرمــني مــن العقــاب، إنَّ هــذه الوصفــة املخزيــة ســوف تســاهم يف إشــعال النــزاع الســوري إىل مــا ال نايــة، وســوف 
يســتمر اجملتمــع الســوري الــذي خــرج مطالبــاً ابحلريــة والكرامــة والدميقراطيــة بكافــة أشــكال املقاومــة الســلمية واملســلحة، بــل إن 

قســماً مــن اجملتمــع ســوف يلجــأ إىل التنظميــات املتطرفــة الــيت تعتــاش علــى فقــدان العدالــة واحملاســبة.

لقــد شــجع إفــالت النظــام الســوري وحلفائــه مــن العقــاب، وبشــكل خــاص عــرب محايــة روســيا لــه يف جملــس األمــن عــرب اســتخدام 
حــق النقــض الفيتــو أمــام أي قــرار يهــدف إىل احالــة امللــف يف ســوراي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، شــجعهم ليــس فقــط علــى 
علــى االفتخــار والتباهــي  بــل علــى زايدة حجــم ومســتوى العنــف أيضــاً، وأخــراً  االســتمرار يف ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة، 
ابســتطاعتهم فعل أي شــيء حبق املواطنني الســوريني مبا يف ذلك اســتخدام األســلحة الكيميائية، وتعذيبهم حى املوت، وابلتايل 

اســتعبادهم وتركيعهــم ابحلديــد والنــار.

ع أشــخاصاً  إنَّ هذا اإلفالت من العقاب ولَّد ردَّة فعل ســلبية لدى اجملتمع الســوري ويف منطقة الشــرق األوســط، وســوف ُيشــجِّ
ســاديني آخريــن علــى تكــرار جتربــة النظــام الســوري حبــق شــعوهبم، وهلــذا جتــُد أنَّ معظــم حلفــاء النظــام الســوري هــي األنظمــة 
الشــمولية االســتبدادية، وجتَّســدت ردة الفعــل هــذه يف فقــدان الشــعور ابلعدالــة أو األمــل مبالحقــة اجملرمــني؛ مــا أضعــف تعــاون 
الضحــااي وأســرهم معنــا وخصوصــاً يف الســنتني األخرتــني، وقــد جــاء إنشــاء آليــة التحقيــق الدوليــة ليعيــد إليهــم بريــَق أمــل، وهلــذا 

يســعى النظــام الســوري وحلفــاؤه بــكل جهــد وإمكانيــة لتقويــض عمــل اآلليــة وإلنــاء مســار احملاســبة.

لديَّ توصيتان:
األوىل: مثــاِن ســنواٍت مــن املاضــي الثقيــل احلاضــر بــكلِّ آالمــه وجرائمــه، يســتحيل جتــاوزه، ال بــدَّ مــن تنقيتــه ابالعــراف مبعــاانة 
الضحــااي، مث تعويضهــم مث ابحملاســبة. آليــة التحقيــق الدوليــة كانــت خطــوة متقدمــة واســتثنائية يف هــذا الطريــق، وحنــن نطالــب 
الــدول الداعمــة لآلليــة وملســار العدالــة يف ســوراي ابالنتقــال خطــوة إضافيــة إىل األمــام وإنشــاء حمكمــة دوليــة خاصــة بســوراي عــرب 

قــرار مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

الثانيــة: علــى الــدول املوقِّعــة علــى اتفاقيــات جنيــف أن ُتكافــح اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم احلــرب، فعلــى الــدول الــيت تتمتــع 
بواليــة قضائيــة عامليــة أن ُتســهَم بشــكل أكــرب يف دعــم رفــع قضــااي بشــكل أوســع، وإنَّ فــرض عقــوابت اقتصاديــة علــى الــدول 

الداعمــة للنظــام الســوري وبشــكل خــاص شــركات تصنيــع األســلحة هــو شــكل فاعــل أيضــاً مــن أشــكال احملاســبة.
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وأخــراً علــى الــدول احلليفــة هلــذا النظــام أن تــدرك أنــه آن األوان للتَّخلــي عنــه وأنَّــه نظــام متهالــك ال ميكــن إعــادة شــرعيته بعــد 
كل مــا فعلــه مــن جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، ولــن حتصــد مــن اســتثمارها يف نظــام حتــول إىل مــا ُيشــبه املافيــا واســتخدم حــى األســلحة 

الكيميائيــة ضــدَّ شــعبه، ومــن مشــاركته يف قتــل وســحق الشــعب الســوري إال العــاَر واخلســران ولعنــات التاريــخ.
البديل الوحيد هو احملاســبة والعدالة، واالســتقرار عرب املســامهة اجلديَّة يف إنشــاء نظام سياســي تعددي منتخب بشــكل دميقراطي 

هــذا وحــده يضمــن املصــاحل واألمن والســالم.

شكراً لكم مجيعاً. 

مقطع مصوَّر يتضمن الكلمة.
مقطع مصور يعرض اجللسة كاملة.

https://www.youtube.com/watch?v=BQQthqf6V84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4F2sbylF2AY
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