
 سوریا من وكرانیاأل برقیة: مكانھم في ولیس المحلین السكان جانب إلى وااجلس

 ھذا في. للسوریین بالنسبة موجع نحو على مألوفة أوكرانیا في الروسي العدوان یتبعھا التي التكتیكات إن
 عن وكذلك التضامن لتعزیز السانحة الفرصة حول سوریین نشطاء مع ووتش إمبیونیتي تتحدث التقریر،
 .تصویبھا ینبغي التي األخطاء

 

 الحرب جرائم توثیق -1

 "المحلیة المعرفة على بظاللھا الدولیة الخبرة يتلق أّال  یجب"

 اإلنسان حقوق انتھاكات بتوثیق یقوم الذي والمساءلة للعدالة السوري للمركز المؤسس والمدیر سوري ناشط ،هللالعبد محمد
 ،للمركز التابع المصدر المفتوح البیانات إدارة نظام أصبح مؤخراً،. والمساءلة االنتقالیة العدالة جھود ودعم سوریا في

ً  ،‘بیانات’وعنوانھ   .األوكرانیة اإلنسان حقوق لجماعات متاحا

 .أوكرانیا في ارتكبتھا روسیا أن ُزعم حرب جریمة 000,11 عن یقل ال ما تسجیل تم ألوكرانیا، الروسي الغزو بدایة منذ

 .السالم إحالل في واإلسھام الحقیقة وتثبیت للضحایا العدالة تحقیق يف یساعد الحرب جرائم توثیق نإ العبدهللا محمد یقول

ً  میقدّ  نزاع كل" إن وقال  تثبیت في التوثیق یساعد ولذلك. خطأ أي یرتكب لم أنھ طرف كل یزعم حیث الحقیقة، من مختلفة نسخا
ً  أكثر سردیة  ".االنتقالیة العدالة عملیات في بدوره یسھم الذي األمر – النزاع نتائج مواجھة على الضحایا ویساعد وضوحا

 مساءلة تتم لم المثال، سبیل على لبنان ففي. ردیئة انتقالیة عملیات إلى یقود أن التوثیق عدم شأن من ذلك، من النقیض وعلى"
 ویشعر. اآلن حتى مفقودین شخص 000,17 یزال وال] اللبنانیة األھلیة الحرب الجرائم التي ارتكبت أثناء عن[ شخص أي

 ".القانون سیادة وتكریس السالح نزع على العمل باتجاه دفع أي ھناك یكن لم نھوأ أبداً  تصلھم لن العدالة أن الضحایا

 تكون أن قبل حتى العدالة تحقیق أجل من الضغط على یساعد حرب جرائم حدوث على الدلیل وجود أن العبدهللا محمد وأضاف
ً  أمراً  البساط تحت وإخفائھا الفظائع كنس من یجعل التوثیق" وأن ممكنة المحاكمة  مجزرة بمثال ذلك على مستشھداً " صعبا
 .التضامن

ً  الناشط وشدد  اثني فبعد" المسؤولیة، روسیا لنحمّ  أن أردنا ما إذا صحتھ من التثبت الممكن بالدلیل اإلتیان إلى الحاجة على أیضا
 أقوال إلى مستندة أو ناقصة أو الجودة ضعیفة إما األحیان معظم في رأیتھا التي األدلة كانت سوریا، في النزاع من سنة عشرة

 ".وشائعات

 مجتمع في الثقة وإضعاف الشھادات في ثغرات إیجاد على ]كمةافي مح [ الدفاعمحامي  یساعد أن ذلك من شأن بأن وأضاف
 ".الروسیة الدعایة على بالفائدة یعود" أن حتى أو اإلنسان حقوق

 على. البیانات أنواع مختلف بین العالقات وإیجاد البیانات وتصنیف عمیقة مقابالت إجراء یعني الجید التوثیق" إن قائالً  وتابع
 أو مسجل فیدو مقطع خالل من تفتیش حاجز عند المعاملة لسوء تعرض ضحیة مع مقابلة في جاء ما تأیید یمكن المثال، سبیل
 عن مثالً  –بتنفیذه األمر أصدر الذي ومن لالنتھاك القیادیة الھیكلیة بیان في الجید التوثیق یساعد كما. اصطناعیة أقمار صور
 ".استُخدمت التي األسلحة من التحقق طریق

 ھي أوكرانیا في المیزة ولكن. الدولي الجنائي بالقانون للمعرفة نفتقر كنا ألننا سوریا، في كبرى ثغرة كانت تلك" بأن وأوضح
 ".دولي تعاون بوجود الدولة، تقودھا العملیة أن

 ‘الضحایا على یركز نھج’
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 وما مدني ھو ما بین یمیز ال نحو على المدنیة المناطق قصف توثیق إن النزاعین، بین التشابھ أوجھ مستحضراً  العبدهللا، وقال
 یؤكد مما" عسكریة أھداف ھناك تكن لم أنھ إثبات على ساعد" الحالتین كلتا في االصطناعیة األقمار خالل من عسكري ھو

 .عسكریة أھداف لتحقیق منھ أكثر الخوف زرع الغایة من الھجمات ھي أن على

 :الدولیة المؤسسات بھ تقوم الذي الدور بشأن الحذر یتوخى العبدهللا أن غیر

ً  یستخدم وال وحساسیاتھ بالسیاق الكافیة المعرفة یمتلك ال الدولیة المنظمات من الكثیر"  وردت لقد. الضحایا على یركز نھجا
 تسبب قد یكون أن یمكن مما مختلفین] حرب جرائم[ خبراء قبل من مرات عدة مقابلتھم تمت والجئین ناجین عن مقلقة تقاریر

 ".إیذائھم بإعادة ذلك

 من كثیر كان سوریا، ففي. والمحلیة الدولیة المنظمات بین التنافس من بدالً  التنسیق من مستوى تحدید إلى بحاجة نحن" وقال
 ".معرفتنا من أقل لمعرفة امتالكھا من الرغم على فعلھ علینا یتعین بالذي یخبرنا الدولیة المنظمات

 ".مكانھم ولیس المحلیین السكان جانب إلى اجلسوا" وأردف

 جرائم ارتكاب بشأن األدلة لجمع الدولیة الجنائیة المحكمة تتوالھا التي الكبیرة بالمھمة العبدهللا في یرحب الذي الوقت وفي
یجب " إن وقال المحاكمات، من أبعد ھو ما إلى العدالةالتوثیق و جھود تذھب أن بوجوب متمسك أنھ إال أوكرانیا، في حرب

ً  والمضي بالحزن بالشعور للناس والسماح الجروح والتئام الشفاء عملیة إطار في الحقیقة قولاستخدام   بشخص اإللقاء إن. قدما
 ".یساعد لن القضبان وراء واحد

 

 المرأة وتمثیل االجتماعي نوعال مسألة -2

 "والوطني المحلي ىالمستو على جداً  مھمة مسألة النسائیة ھي قیادةإن ال"

 منظمة وھي ،التنمیة أجل من اآلن النساء لمنظمة التنفیذیة المدیرة ونائبة اإلنسان حقوق عن سوریة مدافعة القنواتي لبنى
 المظاھرات في مبكراً  لبنى شاركت وقد. لھن الدعم وتقدیم وتمكینھن ولبنان سوریا في والفتیات النساء حمایة أجل من تعمل

 .2014 عام سوریا في مغادرة اضطرت الحقاً إلى لكنھاو السوري للنظام المناھضة

ً  دوراً  الروسي الغزو بدایة ذمنأدت النساء األوكرانیات  ً  ولكنھن للغزو، بالدھن مواجھة في حاسما  .ھائلة بمعاناة مررن أیضا

 النزاعات في) الجندر( النوع االجتماعي یلعبھ الذي الدور لمعاینة‘ الجوانب متعدد منظور’ یلزمنا أنھ القنواتي لبنى ترى
 ولكن. النزاع یتفاقم بفعل الذي الھیكلي العنف من یعانین فھن كالنساء، للتضرر قابلیة األكثر الجماعات على تؤثر فالحروب"

 بلدھن في یمكثن الالتي النساءتشھد و. الحصار خارج النساء بھا تتأثر التي تلك عن تختلف بطریقة یتأثرن الحصار تحت النساء
 ".ھربن الالتي النساء بھا تمر التي تلك عن تختلف أموراً 

. النفسیة واآلثار الجنسي العنف خطر وتزاید الحمایة إلى االفتقار ذلك في بما جدیدة ضعف مواطن النزاعات في النساء تواجھ"
 مستشفیات في موالیدھن یضعن لنساء مؤلمة صوراً  أوكرانیا في رأینا وقد. الصحیة الخدمات على الحصول إمكانیة یفقدن وقد
 ".سوریا في ذاتھ بالشيء ذكرني مما كھرباء، فیھا لیس

. أعمق األثر كان كلما النزاع طال وكلما" السوریة الحالة أثبتت كما الوقت بتقدم تزداد ھذه الضعف مواطن إن قائلة لبنى وتتابع
 وتعاني المبكر الزواج حاالت وتزداد الخلفي، الصف في مقعد إلى تتراجع الطارئة األوضاع في واألطفال النساء فحقوق
 ".مسائل النوع االجتماعي لنقاش المخصصة المساحة وتنكمش اإلنجابیة الصحة

 ‘القیادة من مستبعدات’

 – وتوزیعھا اإلنسانیة المساعدات تصمیم عند القیادة من النساء استبعاد عادة یتم سوریا، في خبرتي خالل من" أنھ لبنى وتضیف
 ".كبرى مانحة منظمات تقودھا والتي
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 :الصامتة الضحایا بدور القبول عن یكون ما أبعد ھنّ  فالنساء ذلك، ومع

 عملیة قادت كما اإلنسانیة، االحتیاجات لمواجھة نساء تقودھا التي المدني المجتمع جماعات تعبئة بسرعة تمت سوریا، ففي"
: شيء بأي القیام النساء بمقدور أنھ وأثبتت بالجنسین المتعلقة القواعد من الكثیر السلمیة الثورة غیرت وقد. للتھجیر االستجابة
 ".المحلیة مجتمعاتھن وخدمة أخریات نساء بخدمة یقمن بینما – المال وكسب القرارات واتخاذ بالبیت كاالعتناء

 إلى الطبیة المساعدات إلرسال بھن خاصة مبادرات بتنفیذ یباشرن أوكرانیات الجئات نشاھد اآلن، أعیش حیث فرنسا، وفي"
 ".دعمھا یجب وبالتالي والوطني، المحلي المستوى على للغایة مھمة المرأة قیادة إن. بالدھن

 النساء من وغالبیتھم األوكرانیین، الالجئین لدعم األوروبیة البلدان من كبیر حد إلى اإلیجابیة باالستجابة القنواتي لبنى وترحب
 .الدعم ھذاعدم استمرار  من قلقة ولكنھا – العمل في والحق لھم والمواصالت المسكن وتوفیر واألطفال،

 أنحاء مختلف من المدن في تخرج المظاھرات من الكثیر شاھدنا الغزو بدایة فيف الحرب؟ استمرت إذا سیحدث الذي ما" وتقول
 ".فقط المدني المجتمع ومنظمات الناشطین علىاآلن  یقتصر المجھود ھذا بات ولكن أوروبا،

ً  البلدان تفعل وأن سوریا مصیر نفس أوكرانیا تلقى أال بحق أتمنى"  على الضغط نمارس أن علینا یجب. بوتین إلیقاف شیئا
 ".أوطانھا إلى العودة ترید فالناس یكفي؛ ال الناس واستضافة الدعم إرسال إن. القرار صانعي

 والعمل القتال خالل من أنفسھم الرجال یثبت أن وجوب فكرة أي– الذكوریة العسكرة نزعة تشكل لبنى، نظر وجھة ومن
 .للحرب المحركة العوامل أحد -العسكري

 الحرب بوتین أعلن فعندما. العالم أنحاء شتى في باألمور الصلة وثیق یزال وال جداً  أبوي أمر ھو بالسیطرة الشغف إن" وتقول
 ".إیقافھا على أحد یجرؤ لم الماضي فبرایر /شباط شھر في

 النسائیة المنظمات تتبنى إذ. العنف إلى ونؤیلج ال والعدالة االجتماعي بالتغییر ینادون الذین األشخاص فإن بالمقابل،"
 من للحد مثالً، التأیید، حشد قبیل من الناس، واحتیاجات العدالة حول تتمحور بدیلة أنظمة األخرى المدني المجتمع ومنظمات

 ".للدكتاتوریین األسلحة وبیع األسلحة صناعة

 نواجھ لكننا – جدیدة أدوات نتبنى وأن الذكوریة النزعة في تحوالً  ثنحدِّ  أن تحول إحداث إلى المفضي التغییر منا یقتضي"
 ".ھائلة مقاومة

 مشاركة ھناك تكن لم سوریا، في األمر كذلك. النساء من كثیر صوت نسمع وال المفاوضات طاوالت على نساءً  نرى ال ونحن"
 ]".الرسمیة الدبلوماسیة من[ 1 المسار عملیات في للنساء شأن ذات

 باالستدامة تتسم استجابة إلى بحاجة فنحن" مختلف، نحو على المستقبل في للنزاعات الدولي المجتمع یستجیب أن لبنى وتأمل
 )".الكوتا( النسائیة الحصص لملء فقط ولیس -مغزى ذات بطریقة المدني والمجتمع المرأة على وتشتمل

 

 اإلنسانیة المساعدات -3

 "اإلنسانیة والكوارث المسلحة للنزاعات الجذریة لألسباب التصدي على التركیز"

 في العمل في سنوات عشر عن تزید خبرة ولدیھ وباحث، اإلنساني المجال في وعامل سوري طبیب الكریم، تیسیر الدكتور
ً  اإلنسانیة االستجابة  بزیارة قام حیث أوكرانیا في طبي برنامج قیادة في مؤخراً  شارك. والتھجیر العنف بیئات في وخصوصا

 .الروسي العسكري الغزو عن الناجمة اإلصابات مع یتعاملون أوكرانیین زمالء ولقاء مستشفیات

 بین مھمة اختالفات إلى الكریم تیسیر الدكتور أشار أوكرانیا، في اآلن تتردد سوریا على الروسي العدوان رغم أن أصداء
 .الوضعین

 .الحالتین في" مختلفة المسلح النزاع دینامیات أن إال اإلنسانیتین، األزمتین تشابھ من الرغم على" إنھ تیسیر الدكتور یقول



 من أكثر تھجیر تم أسابیع، بضعة غضون ففي لھا؛ نظیر ال بوتیرة یجریان أوكرانیا في والتھجیر التدمیر فإن ذلك، إلى إضافة"
 ".ووحشیتھ الغزو شراسة عن یعبر مما كامل أو جزئي بشكل المدن من الكثیر تدمیر وتم ،األوكرانیین من% 25

 یرحب الذي األمر وھو للمھجرین، الدعم تقدیم وحتى روسیا على عقوبات بفرض بدءاً  تتأخر، لم الدولي المجتمع استجابة ولكن
 .االستثناء ولیس القاعدة ھو یكون أن یجب إنھ یقول لكنھ تیسیر الدكتور بھ

 المدن على الخانق الحصار ففرض. وقوعھا منع إلى الكوارث تجاه الفعل رد حالة من ینتقل أن الدولي المجتمع على یجب"
 الممرات’ تطبیق وإساءة بیوتھم من الناس واقتالع والمدارس المستشفیات قبیل من العامة المؤسسات على المتعمدة والھجمات
 ".أوكرانیا في اآلن یحدث وھو سوریا في كلھ حدث قد عسكریة مكاسب تحقیق أجل من‘ اإلنسانیة

 من بالنزاع المتأثرة المحلیة المجتمعات حمایة أجل من صرامة أشد وأعمال وممارسات سیاسات صیاغة یجب" بأنھ وأضاف
 ".اإلنسان حقوق ومنتھكي الحرب مجرمي محاسبة ویجب. تخیلھا یمكن ال التي المعاناة

 ".مقبولة لیست الحرب جرائم أن مفادھا رسالة نرسل أن قبل أخرى أزمة تقع حتى االنتظار یسعنا ال"

 یقرر من ھي روسیا تظل أن یمكن كیف: "لھ یرثى نحو على مالئمة غیر الصدد ھذا في المتحدة األمم والیة بأن وأوضح
 "المتحدة؟ لألمم التابع األمن مجلس في أوكرانیا مصیر

 بفرض باستماتة السوریون طالب لقد: "المدنیین لحمایة‘ طیران حظر منطقة’ لفرض األوكرانیین دعوة تیسیر الدكتور ویردد
 حظر منطقة توجد ال مماثل، نحو ىوعل. األشخاص مالیین فیھا یتجمع التي المناطق فوق األقل على طیران حظر منطقة
 أقصى في لفیف مدینة ھوجمت لقد. األجواء على تھیمن الروسیة والصواریخ النفاثة المقاتالت كانت طالما أوكرانیا في طیران
 رحمة تحت قوة وال لھم حول ال الذین الضحایا ركتُ ن الطیرا حظر منطقة بغیاب أخرى؛ بعبارة. مرات عدة أوكرانیا غرب
 ".الجناة

 ‘األمامیة الخطوط على’

ً  یرى أن یرید إنھ تیسیر الدكتور یقول  في مباشرة المساعدة یقدموا كي الدولي اإلنساني العمل مجال في للعاملین تُتاح أكثر فرصا
 .األوكرانیین نظرائھم مع وخبراتھم مواردھم یشاطروا وأن أوكرانیا في للقتال األمامیة الخطوط

 إلى وصلوا الذي الطبیین المختصین من الكثیر یتمكن لم المعقدة، لألزمات االستجابة مجال في الفریدة خبرتھم من الرغم فعلى"
 اعتبارات تلعب ھناو. فیھا الموجودة أو للقتال األمامیة الخطوط من القریبة المستشفیات إلى الوصول من أوكرانیا غرب

ً  دوراً  السالمة  ".األوكرانیة للسلطات الصارمة السیطرة وبالتالي األمنیة النظر وجھات تجاھل یمكننا ال ولكن. شك بال أساسیا

 داخل والتقني الطبي المجال في والخبراء الدولي اإلنساني العمل لخبراء المسبوقة غیر التعبئة إلى النظر ینبغي" بأنھ ویضیف
 وطویلة االستراتیجیة الشراكات تلعب إذ. استغاللھا األوكرانیة الحكومة على یتوجب نادرة فرصة أنھا على وحولھا أوكرانیا

ً  دوراً  الدولیة واألكادیمیة اإلنسانیة المؤسسات مع األمد  ".والطویل القصیر المدیین على االستجابة جھود في حاسما

 غیر الذخائر من وغیرھا األرضیة األلغام إزالة وھو أال التعاون، من مزیداً  یتطلب سوف الغزو ھذا في مروع آخر جانب وثمة
 بالمواد كلم مربع من أراضي أوكرانیا 300,000 نحو تلویث تم فقط أسابیع خمسة غضون ففي. المتروكة أو المنفجرة

 .الداخلیة وزیر نائب ذكره ما بحسب المتفجرة،

 بقاع مختلف من األشخاص مالیین بل وحدھم، األوكرانیین لمنفجرةا غیر األرضیة األلغام تھدد ال" قائالً  تیسیر الدكتور وتابع
. التعافي عملیة وتعیق االقتصادیة األنشطة طریق في عثرة حجر وتقف دیارھم إلى المھجرین عودة دون تحول فھي. العالم
– سنوات أوكرانیا من التھدید لھذا التصدي یستغرق سوف اآلن، وسوریا والعراق، موزمبیق مثل أخرى بلدان في حصل وكما

 ".عقوداً  یكن لم إن

 .أوكرانیا في األمد وطویلة األمد قصیرة لالحتیاجات االستجابة في الطبقات متعدد نھج اتّباع على تیسیر الدكتور ویحث

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623da5894/month-since-start-war-quarter-ukraines-population-displaced.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623da5894/month-since-start-war-quarter-ukraines-population-displaced.html
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-impact-situation-report-1200-pm-eet-1-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-impact-situation-report-1200-pm-eet-1-april-2022


ً  لالستجابة خطتنا تصمیم علینا ینبغي وبالتالي أوكرانیا، في والمكان الزمان باختالف اإلنسانیة االحتیاجات تختلف"  إذ. لذلك وفقا
 الخراب أن أخرى مسلحة نزاعات من تعلمنا لكنا أوكرانیا، في للمخاطر المعرضین للسكان العاجلة االحتیاجات تلبیة علینا یجب
 ".أطول لفترة یدوم تتركھ الذي

 والكوارث المسلحة للنزاعات الجذریة األسباب تُعالج أن بمكان األھمیة من المشكلة، أعراض عالج مع وبالتوازي لذلك،"
 ".العالج من خیر الوقایة: أن على مجدداً  التأكید سوى یسعني وال. األول المقام في اإلنسانیة

 

 


