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ً
أوال :مقدمة ومنهجية:
شــهدَ ت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار  ،2011وتأتــي
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات
التــي تع ـرَّض لهــا المواطــن الســوري ،وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارسـ َـة تلــك االنتهــاكات
وغيرهــا واســتم َّر فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر ،ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق
المواطــن الســوري ،واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن َّ
التحقــق منــه،
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــد ًا فــي عامــي  2012و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية
دوريــة ُتســجِّ ل ُ
وتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين ،وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــد ُر بدايــة كل شــهر ،وتـ َّ
ـم بنــاء
قاعــدة بيانــات واســعة تضـ ُّ
ـم مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات
َّ
تمكنــا مــن توثيقهــا.
التــي
الســابقة
مــع نهايــة عــام  2018ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابق ًا ،قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا َّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمـ َ
ـن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا ،التــي تمكنــا مــن
توثيقهــا ،وي ِّ
ُركــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر شــباط  ،2022ويســتعرض حصيلــة
الضحايــا المدنييــن ،الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،إضافــة إلــى
حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري ،ويُس ـ ِّلط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدن َّيــة،
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر .ولالطــاع علــى منهجيــة
عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.
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ثاني ًا :موجز عن أبرز الحوادث في شهر شباط:
على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
اســتمرت الحملــة العســكرية التــي تشــنها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب فــي
شــمال غــرب ســوريا منــذ منتصــف العــام المنصــرم  ،2021مــع مالحظــة أننــا ســجلنا تراجع ـ ًا ملحوظ ـ ًا فــي
حــدة الهجمــات األرضيــة لقــوات النظــام الســوري فــي منطقــة جبــل الزاويــة ،حيــث اقتصــرت علــى هجمــات
اســتهدفت خطــوط الجبهــات فــي محيــط القــرى الجنوبيــة فــي جبــل الزاويــة ،كمــا تعرضــت قــرى ريــف إدلــب
الشــمالي لهجمــات أرضيــة عــدة ،تســببت إحــدى هــذه الهجمــات علــى قريــة معــارة النعســان فــي ريــف إدلــب
الشــمالي الشــرقي فــي  /12شــباط بمجــزرة ،راح ضحيتهــا  6مدنييــن مــن عائلــة واحــدة.
شــنت طائــرات حربيــة روســية فــي  3و 6شــباط غــارات بالصواريــخ علــى أطــراف قريــة كفرشــايا بريــف إدلــب
الجنوبــي ،طالــت أراض زراعيــة ومدجنــة لتربيــة الطيــور فارغــة ،دون أيــة خســائر ،ورصدنــا تحليقــ ًا للطيــران
ٍ
الحربــي الروســي فــي أجــواء مناطــق ريــف حلــب الشــرقي منتصــف ليــل  /23شــباط وقامــت بإطــاق صــاروخ
جــو -جــو أحــدث انفجــارات قويــة فــي ســماء المنطقــة بالتــوازي مــع إطــاق قنابــل ضوئيــة.
رصدنــا فــي شــباط نشــاط ًا ميدانيــ ًا للقــوات الروســية فــي النقــاط التــي تتمركــز فيهــا ،وقــد نشــرت وكالــة
ســبوتنيك الروســية فــي  /1شــباط ّ
أن مدربيــن مــن القــوات الروســية أجــروا تدريبــات لوحــدات الدفــاع الجــوي
ُ
التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،وقــد أجريــت التدريبــات علــى منظومــة صواريــخ الدفــاع الجــوي ومنهــا
الصواريــخ المحمولــة علــى الكتــف .وفــي  /21شــباط نشــر تلفزيــون  zvezdaالروســي تقريــر ًا حــول تقديــم
مدربيــن عســكريين روس تدريبــات “علــى التغلــب علــى حقــول األلغــام وإطــاق النــار مــن أســلحة خفيفــة
مــن العيــار الثقيــل” لجنــود وضبــاط مــن قــوات النظــام الســوري.
كمــا رصدنــا وصــول تعزيــزات عســكرية ضخمــة للقــوات الروســية المتمركــزة فــي ســوريا للمشــاركة فــي
المنــاورات العســكرية التــي أجرتهــا القــوات الروســية ،وقــد نقلــت وكالــة ســبوتنيك الروســية فــي  /4شــباط
عــن المكتــب الصحفــي لــوزارة الدفــاع الروســية ّ
أن  6ســفن إنــزال كبيــرة وصلــت إلــى “المركــز اللوجســتي
للبحريــة الروســية فــي مينــاء طرطــوس فــي ســوريا” .كمــا نقلــت الوكالــة ذاتهــا فــي  /15شــباط عــن وزارة
الدفــاع الروســية إعالنهــا ّ
أن “مقاتــات ( )MiG-31Kوقاذفــات ( )Tu-22M3التــي تحمــل صواريــخ (الخنجــر) التــي
تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت وصلــت إلــى قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية فــي ســوريا فــي إطــار تدريبــات
بحريــة” .وفــي اليــوم ذاتــه أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية فــي بيــان لهــا علــى موقعهــا الرســمي عــن وصــول
ٍ
ســيرجي شــويغو ،وزيــر الدفــاع الروســي ،إلــى ســوريا حيــث التقــى مــع رئيــس النظــام الســوري فــي دمشــق،
وقــام بتفقــد المنــاورات العســكرية الجاريــة فــي البحــر المتوســط مــن “المركــز اللوجســتي للبحريــة الروســية
فــي طرطــوس”.
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فــي  /18شــباط نقلــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية عــن مصــدر عســكري روســي ّ
أن القــوات الروســية
اســتخدمت نســخة جديــدة مــن الطائــرات االنتحاريــة بــدون طيــار النتســيت 3 -القــادرة علــى حمــل رأس حربــي
كبيــر فــي ســوريا ،وأضافــت الوكالــة أن الطائــرة تعمــل بآليــة الصــاروخ الموجَّ ــه ،وأشــارت الوكالــة إلــى أنــه تــم
اســتخدام هــذه الطائــرة فــي ســوريا ضــد عــدة أهــداف ولعــدة مــرات.
فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي الغربــي والشــرقي ،رصدنــا فــي شــباط ،تصاعد ًا فــي وتيرة القصــف الصاروخي
مصــدره المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة شــمال حلــب،
ـال المــدن الرئيســة بشــكل أساســي حيــث تعرّضــت مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي فــي /2
طـ َ
شــباط ،لهجــوم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيــه -تتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا -أســفر عــن
مجــزرة راح ضحيتهــا ثمانيــة مدنييــن ،وإصابــة أكثــر مــن  20آخريــن بجــراح ،وقــد تســبب الهجــوم أيض ـ ًا بأضــرار
ماديــة كبيــرة فــي مراكــز حيويــة مدنيــة.
وتعرضــت مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي لقصــف أرضــي مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة
عــدة مــرات علــى مناطــق مدنيــة حيويــة ،وقــد تســبب القصــف الــذي تعرضــت لــه المدينــة فــي  /15شــباط ،فــي
مقتــل  3مدنييــن ،وإصابــة  7آخريــن بينهــم طفــل بجــراح ،إضافــة إلــى أضــرار ماديــة متوســطة فــي مراكــز حيويــة
مدنية.
اســتمرت فــي شــباط االشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة بشــكل متقطــع بيــن قــوات الجيــش
الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة لناحيــة عين عيســى بريف الرقة الشــمالي والخاضعة
لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،كمــا رصدنــا حــوادث قصــف بيــن الطرفيــن باســتخدام األســلحة الثقيلة،
دون حــدوث تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة ،نشــير إلــى أن هــذه المنطقــة تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن
منــذ عــام .2019
علــى صعيــد التفجيــرات ،ســجلنا فــي مناطــق ريــف حلــب تصاعــد ًا فــي حــدة التفجيــرات عبــر عبــوات ناســفة
فــي مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي الســوري بريــف حلــب الشــمالي والشــرقي ،طالــت التفجيــرات
قيــادات مــن الجيــش الوطنــي الســوري ،وتســببت فــي مقتــل عــدد منهــم .كمــا شــهدت مدينــة رأس العيــن
بريــف الحســكة أيضــ ًا تفجيــرات عــدة باســتخدام عبــوات ناســفة أدت إلــى حــدوث أضــرار ماديــة فــي البنيــة
التحتيــة ،وكذلــك فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور الشــرقي حيــث اســتهدفت معظــم التفجيــرات دوريــات
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.
شــهدَ شــباط ارتفاعــ ًا ملحوظــ ًا فــي حصيلــة الضحايــا المدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي
محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا ،وقــد بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي شــباط  16مدنيـ ًا بينهــم 5
أطفــال لتصبــح الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا منــذ بدايــة عــام  20 ،2022مدنيــ ًا بينهــم  8أطفــال.
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اســتمرت فــي شــباط عمليــات اغتيــال مدنييــن على يد مســلحين لــم نتمكن من تحديد هويتهــم في محافظات
عــدة .ومــن بيــن حــاالت االغتيــال فــي شــباط ســجلنا مقتــل ناشــط إعالمــي ســابق فــي مدينــة تلبيســة بريــف
حمــص فــي  /26شــباط ،وســجلنا أيضـ ًا مقتــل ممــرض فــي درعــا فــي  /15شــباط .كمــا شــهدت قــرى وبلــدات
ريــف ديــر الــزور الشــرقي عمليــات اغتيــال علــى يــد مســلحين نعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش.
فــي  /3شــباط نفــذت قــوات التحالــف الدولــي عمليــة إنــزال مروحــي علــى منــزل فــي قريــة أطمــة بريــف إدلــب
ً
نقــا عــن الرئيــس
الشــمالي ،اســتهدفت العمليــة وفــق بيــان نشــره الموقــع الرســمي للبيــت األبيــض
األمريكــي ،جــو بايــدن ،أبــو إبراهيــم الهاشــمي القريشــي زعيــم تنظيــم داعــش وأدت إلــى مقتلــه .نشــير إلــى
أن الحادثــة تســببت فــي مقتــل  6أطفــال و 3ســيدات أيضــ ًا ،وقــد أصدرنــا فــي  /14شــباط بيانــ ًا بخصــوص
مســؤولية تنظيــم داعــش عــن اإلقامــة فــي مناطــق مأهولــة بالمدنييــن ممــا يشــكل خطــر ًا عليهــم ،وبــأن ذلــك
اليعفــي الطــرف المهاجــم مــن مســؤولياته وفــق القانــون الدولــي.
فــي  /9شــباط شـ ّ
ـن ســاح الجــو اإلســرائيلي غــارات علــى بعــض النقــاط فــي محيــط مدينــة دمشــق ،أتبعهــا
بقصــف صواريــخ أرض  -أرض اســتهدفت المنطقــة ذاتهــا؛ مــا أدى إلــى مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام
الســوري ،كمــا تســببت الهجمــات أيضـ ًا بأضــرار فــي منــازل المدنييــن فــي مدينــة قدســيا شــمال غــرب مدينــة
دمشــق ،حســب مــا أعلنتــه وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري .كمــا قامــت القــوات اإلســرائيلية
ّ
بشــن هجــوم صاروخــي بعــدة صواريــخ أرض – أرض اســتهدفت بعــض النقــاط المحيطــة
فــي  /16شــباط
ً
ّ
لتشــن هجوميــن متتالييــن
ببلــدة زاكيــة جنــوب دمشــق حســب وكالــة ســانا أيضــا .وعــادت القــوات ذاتهــا
بصواريــخ أرض  -أرض ،األول علــى بعــض النقــاط فــي محافظــة القنيطــرة فــي  /23شــباط ،وحســب الصــور
التــي نشــرتها وكالــة ســانا تســبب الهجــوم بأضــرار ماديــة .أمــا الهجــوم الثانــي فقــد اســتهدف بعــض النقــاط
فــي محيــط مدينــة دمشــق فــي  /24شــباط مــا تســبب فــي مقتــل  3جنــود مــن قــوات النظــام الســوري حســب
وكالــة ســانا.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي شــباط فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية
ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
َّ
وتركــزت
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
ُ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا وديــر الــزور ،وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم
واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش .وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري
فــي محافظــة طرطــوس اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي .كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية
بحــق مواطنيــن فــي محافظــة ريــف دمشــق وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة،
مــن بينهــم مواطنيــن تــم اعتقالهــم بذريعــة التخلــف عــن الخدمــة العســكرية االحتياطيــة.
إضافــة إلــى تســجيلنا عمليــات اعتقــال بحــق مواطنيــن بينهــم ســيدات فــي مدينــة الالذقيــة قــام باعتقالهــم
فــرع األمــن الجنائــي بتهمــة نقلهــم أخبــار ًا لجهــات إعالميــة خارجيــة .وســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت
عــدد ًا مــن المدنييــن العائديــن “الالجئيــن والنازحيــن” بعــد وصولهــم إلــى مناطــق إقامتهــم الخاضعــة لســيطرة
قــوات النظــام الســوري ،وفــي أثنــاء محاولتهــم الدخــول إلــى األراضــي الســورية عبــر المعابــر غيــر الشــرعية.
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وشــهد شــباط ارتفاعــ ًا فــي حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب ،وســبب هــذا االرتفــاع هــو إبــاغ النظــام
الســوري  56عائلــة مــن بلــدة ديــر العصافيــر أن أقربــاء لهــم كان قــد اعتقلهــم النظــام الســوري قــد ماتــوا،
وقــد تــم إبالغهــم عبــر دائــرة الســجل المدنــي ،وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر عــدة عــن ظاهــرة إبــاغ النظــام الســوري
لعوائــل المعتقليــن بــأن أبناءهــم قــد توفــوا .نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذا اإلبــاغ هــو
بمثابــة إدانــة للنظــام الســوري الــذي اعتقــل هــؤالء األشــخاص ،ثــم أصبحــوا فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ ألنــه
أنكــر وجودهــم لديــه ،واآلن يخبــر األهالــي بوفاتهــم ،ونعتقــد أن ســبب وفاتهــم هــو ســوء الرعايــة والتعذيــب،
وتظهــر ســجالت المختفيــن قســري ًا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــؤالء قــد تــم اعتقالهــم فــي
عــام  ،2018وقــد ماتــوا تحــت التعذيــب فــي ســجن صيدنايــا العســكري ،وســوف نصــدر تقريــر ًا تفصيلي ـ ًا عــن
الحادثــة قريب ـ ًا.
أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ لنا فــي شــباط اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز َّ
التعســفي
واإلخفــاء القســري ،وارتفاعـ ًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفاء القســري لديها ،عبر حمــات دهم واعتقال
جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم داعــش ،بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة
مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي ،كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مُ درّســين بذريعــة دعوتهــم
طالب ـ ًا لالحتجــاج علــى األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي مناطــق ســيطرتها ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي
محافظــة الرقــة ،وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت إعالمييــن فــي محافظــة الحســكة علــى خلفيــة
انتقادهــم سياســة قــوات ســوريا الديمقراطيــة .كمــا ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفـ ً
ـاال
بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســري ًا ،ومنعــت عائالتهــم مــن
التواصــل معهــم ،ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.
شــهدَ شــباط عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق مدنييــنَّ ،
تركــزت فــي محافظــة إدلــب
وشــملت نشــطاء إعالمييــن وسياســيين ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم
التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتهاَّ ،
تمــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل
مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا ،أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبر نقــاط التفتيش
المؤقتــة ،كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مدنييــن علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي احتجاجــات
شــعبية مناهضــة لهــا ،علــى إثــر إصابــة ســيدة نازحــة بطلــق نــاري فــي الــرأس مصــدره أحــد عناصــر الهيئــة فــي
 /10شــباط ،وذلــك قــرب نقطــة تفتيــش تابعــة للهيئــة بيــن منطقــة ديــر بلــوط التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب ومنطقــة أطمــة بريــف محافظــة إدلــب .نشــير إلــى أن الســيدة قــد توفيــت متأثــرة بإصابتهــا
فــي  /27شــباط.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي شــباط بعمليــات احتجــاز
تعســفي وخطــف ،معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام
َّ
وتركــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة
الســوري ،ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة
حلــب ،وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة
بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء ،وبــدون توجيــه تهــم واضحــة ،كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز
ٍ
شـ َّـنتها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بينهــم ســيدات بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.
كمــا ســجلنا مقتــل المواطــن الســوري عبــد الــرزاق طــراد العبيــد ،نــازح مقيــم فــي قريــة جلمــة التابعــة لمدينــة
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عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،والــذي اعتقلتــه عناصــر فصيــل فيلــق الشــام التابــع للجيــش الوطنــي
منتصــف ليــل  /24شــباط ،مــن مــكان إقامتــه فــي قريــة جلمــة وتلقــت عائلــة عبــد الــرزاق فــي  /25شــباط بالغـ ًا
مــن أحــد عناصــر فصيــل فيلــق الشــام أعلمهــم فيــه بوفــاة عبــد الــرزاق ،ثــم تــم تســليمهم جثمانــه مــن مشــفى
مدينــة عفريــن العســكري ،وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان ـ ًا حــول الحادثــة.

على صعيد الوضع المعيشي:
ال يــزال الوضــع المعيشــي واالقتصــادي فــي عمــوم مناطــق ســوريا يتدهــور بشــكل مســتمر ،ففــي المناطــق
الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري صــرح حســين عرنــوس ،رئيــس مجلــس الــوزراء فــي حكومــة
النظــام الســوري ،لصحيفــة وطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي  /10شــباط أن “الدولــة لــم تعــد قــادرة علــى
االســتمرار بنمــط الدعــم الــذي كان ســائد ًا” ،وذلــك تعليقـ ًا علــى قــرار حكومــة النظــام الســوري الــذي اتخذتــه فــي
 /5شــباط برفــع الدعــم المقــدم مــن الحكومــة لبعــض فئــات المجتمــع حســب قــرار “إعــادة هيكلــة الدعــم”.
شــهد الثلــث األول مــن شــهر شــباط خــروج عــدة مظاهــرات فــي مدينــة الســويداء احتجاج ًا على تدهــور الوضع
االقتصــادي وقــرارات حكومــة النظــام الســوري برفــع الدعــم ،وقــد أطلــق المتظاهــرون هتافــات مناهضــة
للنظــام الســوري ومطالبــة بالعدالــة والمســاواة.
وعلــى صعيــد أســعار مختلــف الســلع والمــواد ،شــهدت األســواق فــي مناطــق النظــام الســوري ارتفاعــ ًا
ملحوظ ـ ًا فــي كافــة األســعار ،وحســب مــا نقلــت صحيفــة وطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي  /14شــباط
فـ ّ
ـإن األســعار أصبحــت ترتفــع بشــكل يومــي ،وخصوص ـ ًا المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمنظفــات ،ونقلــت
الصحيفــة أيضــأ فــي  /15شــباط أن أســعار الخضــروات والفواكــه شــهدت ارتفاعــات غيــر مســبوقة فــي بعــض
األســواق ،حتــى أصبــح النــاس يضطــرون لشــراء الخضــروات بالحبة الواحــدة ً
بدال من الكيلو ،وقــدرت الصحيفة
الزيــادة فــي أســعار الخضــروات والفواكــه مــن خــال رصدهــا لألســعار فــي مدينــة حمــص بمــا يعــادل زيــادة
بنســبة  % 40عــن أســعارها خــال الشــهر الســابق .وفــي الســياق ذاتــه نقلــت صحيفــة تشــرين المواليــة
للنظــام الســوري فــي  /27شــباط أن األســواق فــي مدينــة درعــا تشــهد أيضــ ًا فــورة ارتفــاع أســعار جديــدة
وصلــت فيهــا نســبة االرتفاعــات إلــى مــا يقــارب َّ % 20
عمــا كانــت عليــه ســابق ًا.
علــى صعيــد األدويــة ،ال تــزال تشــهد مناطــق ســيطرة النظــام الســوري أزمــة توافــر أدويــة وارتفــاع مســتمر فــي
أســعارها ،حيــث قالــت جريــدة تشــرين فــي  /19شــباط َّ
أن العديــد مــن المرضــى يعانــون مــن مشــكلة فقــدان
بعــض األدويــة ،والتــي إن وجــدت تكــون بأســعار مرتفعــة جــد ًا فــي الســوق الســوداء ،وفــي  /23شــباط قالــت
صحيفــة الوطــن َّ
أن مديريــة الشــؤون الصيدالنيــة فــي وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام الســوري أعلنــت
عــن رفــع أســعار أدويــة المضــادات الحيويــة ،حيــث تراوحــت نســبة الرفــع بيــن  30إلــى  % 40حســب مــا نقلــت
الصحيفــة عــن جهــاد وضيحــي ،عضــو نقابــة الصيادلــة.
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فــي  /25شــباط قالــت جويــس مســويا ،األميــن العــام المســاعد للشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة،
خــال إحاطــة لهــا أمــام مجلــس األمــن عــن الوضــع فــي ســورياَّ ،
أن ســوريا مــن بيــن أكثــر  10دول تعانــي مــن
انعــدام األمــن الغذائــي علــى مســتوى العالــم ،وأضافــت َّ
أن “ 12مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن
الغذائــي فــي ســوريا” ،وأشــارت إلــى أن الوضــع االقتصــادي فــي ســوريا يتدهــور أكثــر فأكثــر.
وفــي شــمال غــرب ســوريا ،فعلــى الرغــم مــن االســتقرار النســبي فــي ســعر صــرف الليــرة التركيــة -المســتخدمة
للتــداول فــي المنطقــة -أمــام الــدوالر ،مــا زالــت تشــهد األســواق ارتفاعــات فــي أســعار المــواد الغذائيــة
ـل
والتموينيــة ،ووصلــت أســعار بعــض المــواد لمســتويات قياســية تفــوق القــدرة الشــرائية للمدنييــن ،فــي ظـ ِّ
انتشــار البطالــة بشــكل عــام وعــدم توفــر فــرص عمــل وتدنــي أجــور العامليــن.
كمــا تقــوم هيئــة تحريــر الشــام التــي تســيطر علــى معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا باحتــكار دخــول المــواد
الغذائيــة وكافــة المــواد التــي يتــم إدخالهــا للمناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،عبــر تجــار وشــخصيات اقتصاديــة
تتبــع لهــا ،وتتحكــم بأســعار المــواد األساســية ،أهمهــا المحروقــات والغــاز والســكر والمــواد الغذائيــة والخضــار
والبيــض ،لصالــح الهيئــة ،مــا أثــر بشــكل ســلبي علــى المدنييــن وأدى إلــى فقــدان بعــض المــواد كالســكر بســبب
االحتــكار والتخزيــن .كمــا اســتمرت معانــاة أهالــي المنطقــة جــراء عــدم توافــر الخبــز مــع ارتفــاع أســعارها إلــى حــدٍّ
يفــوق القــدرة الشــرائية لشــريحة واســعة ممــن يقطنــون فــي المنطقــة ،وخصوصـ ًا القاطنيــن فــي المخيمــات.
كمــا تقــوم حواجــز هيئــة تحريــر الشــام بالتضييــق علــى العابريــن لمعبــري ديــر البلــوط 1والغزاويــة 2وتفتيــش
القادميــن مــن مناطــق ريــف حلــب الغربــي والشــمالي إلــى ريــف إدلــب ،ومنــع دخــول المــواد الغذائيــة والغــاز
والمحروقــات ،وقيــاس حجــم الوقــود فــي خزانــات الســيارات ومنــع دخــول الســيارات الممتلئــة ،عــاوة علــى
التضييــق علــى المدنييــن وتأخيــر عبورهــم لســاعات؛ مــا تســبب فــي طوابيــر للســيارات تمتــد بضعــة كيلــو
متــرات .كمــا تقــوم العناصــر األمنيــة التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بمالحقــة أطفــال ونســاء فــي المنطقــة
الفاصلــة بيــن ديــر بلــوط التابعــة لمنطقــة عفريــن بريــف حلــب ،وقريــة أطمــة بريــف إدلــب الشــمالي ،الذيــن
يقومــون بتهريــب عبــوات وقــود “بيدونــات” تتســع لقرابــة  5او  10لتــرات ،لبيعهــا فــي ريــف إدلــب لالســتفادة
مــن فــرق الســعر بيــن المنطقتيــن ،حيــث تقــوم عناصــر الهيئــة باالعتــداء عليهــم ،ومصــادرة الوقــود.
رصدنــا فــي شــباط عــدة حــاالت انتحــار شــنق ًا أو باســتخدام حبــوب الغــاز فــي ريــف عفريــن بحلــب وريــف إدلــب،
جلهــا ألطفــال وشــبان ،ألســباب لــم نتمكــن مــن تحديدهــا ،ونعتقــد أن تــردي األوضــاع االقتصاديــة والتفــكك
األســري هــو مــن أبــرز هــذه األســباب.
ال زالــت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــهد ارتفاعـ ًا فــي أســعار المــواد الغذائيــة األساســية،
إضافــة إلــى الشــح فــي مــادة الخبــز ،ممــا يفاقــم مــن تــردي األوضــاع المعيشــية فيهــا .كمــا خرجــت عــدة
مظاهــرات فــي مــدن وبلــدات وقــرى ريــف ديــر الــزور علــى مــدار الشــهر للمطالبــة بتحســين الوضــع المعيشــي
واإلفــراج عــن المعتقليــن .وقــد انعكــس الوضــع االقتصــادي المتدهــور علــى الوضــع األمنــي أيضـ ًا ،حيــث قالــت
وكالــة أسوشــيتد بــرس فــي  /22شــباط فــي تقريــر صحفــي لهــا ّ
أن العديــد مــن ســكان مدينــة الرقــة يحاولــون
ٍ
مغــادرة المدينــة بســبب االنهيــار االقتصــادي وانتشــار البطالــة والعصابــات اإلجراميــة فــي المدينــة ،إضافــة
للمخــاوف مــن عــودة تنظيــم داعــش إلــى المدينــة ،ونقلــت الوكالــة عــن مســؤول فــي المجلــس المحلــي
لمدينــة الرقــة َّ
أن مــا ال يقــل عــن  3000شــخص غــادروا مدينــة الرقــة إلــى تركيــا فــي .2021

 1يصــل بيــن مناطــق إدلــب بريــف حلــب الشــمالي والشــمالي الغربــي الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام
ومناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي ريــف حلــب
 2يصــل بيــن مدينــة دارة عــزة فــي ريــف حلــب الغربــي الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام مــع منطقــة
عفريــن بريــف حلــب الغربــي الخاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي
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على صعيد جائحة كوفيد:19 -
شــهد شــباط ارتفاع ـ ًا ملحوظ ـ ًا فــي حصيلــة اإلصابــات المســجلة بفيــروس كوفيــد 19 -فــي عمــوم مناطــق
ســوريا ،حيــث ســجلت الحصيلــة الشــهرية األعلــى مــن اإلصابــات منــذ تشــرين الثانــي .2021 /فــي المناطــق
الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري تــم اإلعــان رســمي ًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة
النظــام الســوري عــن  3173حالــة إصابــة ،و 86حالــة وفــاة فــي شــباط .لتصــل الحصيلــة اإلجماليــة إلــى 54575
إصابــة و 3075حالــة وفــاة حتــى  /28شــباط.
وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي شــباط حتــى الـــ
 27منــه وفــق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر  3633 EWARNحالــة إصابــة و 25حالــة وفــاة .وقــد بلغــت الحصيلــة
اإلجماليــة التــي ُأعلــن عنهــا نهايــة شــباط  96706إصابــة و 2388وفــاة.
وبلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي شــباط وفــق هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق
ســوريا  916حالــة إصابــة و 27وفــاة .وقــد بلــغ إجمالــي اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى  /27شــباط  38394حالــة
منهــا  1552حالــة وفــاة.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
ال تــزال منطقــة شــمال غــرب ســوريا تعيــش اآلثــار الكارثيــة للعواصــف المطريــة والثلجيــة وســوء األحــوال
الجويــة التــي ســادت فــي شــهر كانــون الثانــي المنصــرم ،حيــث نقلــت وكالــة فرانــس بــرس لألنبــاء فــي  /1شــباط
عــن باتريــك نيكلســون ،المتحــدث باســم مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانيةّ ،
أن األطفــال
معرضــون للخطــر جــراء البــرد الشــديد ،وأضــاف ّ
ـل نقــص
أن هــؤالء األطفــال يعيشــون فــي خيــام باليــة فــي ظـ ّ
فــي المالبــس الشــتوية والوقــود ،وأشــار إلــى ّ
ان المشــكلة تــزداد ســوء ًا بســبب األزمــة االقتصاديــة ،ونقــص
المــوارد الالزمــة لتقديــم مســاعدات الشــتاء فــي ظــل ازديــاد مســتمر لالحتياجــات .وفــي  /5شــباط قــال مــارك
كتــس ،نائــب منســق األمــم المتحــدة اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا ،فــي حــوار لــه مــع تلفزيــون
ٍ
ســكاي نيــوز البريطانــيّ ،
إن المجتمــع الدولــي لــم يقــدم مــا هــو كاف لمســاعدة الشــعب الســوري ،مضيفـ ًا أن
ٍ
 3آالف خيمــة تضــررت بشــكل كبيــر أو حتــى دُ مــرت بشــكل كامــل جــراء األحــوال الجويــة الســيئة ،والتــي دفعــت
النــاس الســتخدام البالســتيك كمصــدر للتدفئــة مــا يشــكل خطــر إصابتهــم ،وخصوص ـ ًا األطفــال ،بأمــراض
تنفســية جــراء الغــازات الضــارة المنبعثــة مــن حــرق المــواد البالســتيكية .وفــي  /10شــباط أصــدرت المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تحديث ـ ًا عــن الوضــع اإلنســاني شــمال غــرب ســوريا ،قالــت فيــه
َّ
إن أزيــد مــن  250ألــف شــخص تأثــروا باألحــوال الجويــة القاســية فــي مئــات المواقــع فــي محافظتــي حلــب
وإدلــب شــمال غــرب ســوريا منــذ  /18كانــون الثانــي ،وأضــاف التقريــر ّ
أن مــا يقــارب  10آالف خيمــة كانــت تــؤوي
نازحيــن دُ مــرت أو لحقــت بهــا أضــرار كبيــرة جــراء تلــك األحــوال الجويــة.
ورصدنــا فــي شــباط اســتمرار انــدالع الحرائــق فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق ريــف إدلــب الشــمالي
والغربــي وريــف حلــب الشــمالي ،بســبب اســتخدام المدافــئ ووســائل الطبــخ فــي خيــام قماشــية ،تســببت
الحرائــق بأضــرار ماديــة ،دون أيــة إصابــات بشــرية.
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وعــن النازحيــن مــن مدينــة الحســكة جــراء أحــداث ســجن غويــران فــي كانــون الثانــي المنصــرم ،أصــدرت
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي  /10شــباط تقريــر ًا قالــت فيــه ّ
إن مــا يقــدر بـــ 45
ألــف شــخص هجــروا مــن منازلهــم جــراء األعمــال القتاليــة التــي شــهدتها مدينــة الحســكة .وقــد نشــر مكتــب
األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي  /14شــباط تقريــر حالــة عــن الوضــع فــي المحافظــة قــال
فيــه أنــه بحلــول  /8شــباط كان قــد عــاد مــا يقــارب مــن  % 90مــن األشــخاص الــذي اضطــروا لتــرك منازلهــم
جــراء العمليــة العســكرية فــي محيــط ســجن غويــران إلــى منازلهــم فــي حيــي غويــران والزهــورّ ،
وأن مــا يقــارب
مــن  400عائلــة لــم يتمكنــوا مــن العــودة بســبب الدمــار الحاصــل فــي منازلهــم إضافــة إلــى غيــاب الخدمــات
العامــة فــي المنطقــة.
فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا ،مــا زالــت األوضــاع كارثيــة داخــل هــذه المخيمــات ومــن أبرزهــا مخيــم
الهــول بريــف الحســكة الشــرقي ،ففــي  /7شــباط قضــى طفــل وأصيــب  3أطفــال آخريــن وســيدتان برصــاص
عناصــر تابعيــن لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي قطــاع المهاجــرات مــن المخيــم ،وذلــك إثــر مشــاجرة حصلــت
بيــن ســيدات “مهاجــرات” ،زوجــات لعناصــر تنظيــم داعــش ،وعناصــر مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،إثــر
انــدالع حريــق لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببه فــي القطــاع ،أدى إلــى احتــراق  6خيــام دون وقــوع إصابــات .وقالــت
وكالــة أسوشــيتد بــرس فــي  /7شــباط ّ
إن طفـ ً
ـا ُقتــل وأصيــب آخــرون جــراء إطــاق نــار مــن قبــل حــراس داخــل
مخيــم الهــول ،وذلــك علــى إثــر محاولــة نســاء عــدة مــن المحتجــزات فــي المخيــم خطــف حارســة مــن حــراس
المخيــم .وقــد أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة فــي  /8شــباط بيانـ ًا عــن الحادثــة قالــت فيــه ّ
إن مقتــل الطفــل
فــي مخيــم الهــول يذكــر العالــم بالظــروف المروعــة التــي يعيشــها عشــرات اآلالف مــن األطفــال منــذ ســنوات
فــي ذلــك المخيــم ،وأشــار البيــان إلــى ّ
أن مــا يعانيــه هــؤالء األطفــال هــو نتيجــة للتقاعــس الدولــي المخــزي
التخــاذ إجــراءات تضمــن ســامة هــؤالء األطفــال.
وفــي  /17شــباط اندلــع حريــق ،لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببه ،فــي خيمــة فــي القطــاع الســادس مــن مخيــم
الهــول والمخصــص للنازحيــن الســوريين؛ مــا أدى إلــى وفــاة ســيدة وإصابــة طفلهــا بحــروق متوســطة ُنقــل
علــى اثرهــا إلــى مشــفى مدينــة الحســكة.
وفــي ســياق آخــر ،نشــر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة فــي  /3شــباط بيانـ ًا
ٍ
دعــا فيــه تونــس إلــى اإلســراع بإعــادة ســت نســاء وفتيــات تتــراوح أعمارهــن بيــن  3و 22عام ـ ًا ،محتجــزات فــي
ظــروف غيــر إنســانية فــي مخيمــي الهــول والعمارنــة شــمال شــرق ســوريا ،إلــى بلدهــم تونــس ،وقــال البيــان
إنــه بـ ً
ـدال مــن اعتبــار هــؤالء النســاء وأطفالهــن ضحايــا ومعاملتهــن علــى هــذا األســاس ،تــم التخلــي عنهــم مــن
قبــل حكومــة بالدهــم بســبب صــات والداتهــن باالنتمــاء إلــى جماعــة إرهابيــة .وأضــاف البيــان أن وضــع هــؤالء
أن  3منهــن كـ ّ
المحتجــزات مقلــق جــد ًا ،حيــث ّ
ـن قــد ُأصبــن بجــراح نتيجــة انفجــار قنبلــة فــي عــام .2019
فــي  /3شــباط قالــت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن الســلطات الهولنديــة ســتقوم بإعــادة  5نســاء هولنديــات
ـا مــن ســوريا إلــى هولنــدا ،ويشــتبه بــأن هــؤالء النســاء قــد ارتكبــن أعمـ ً
وأطفالهــن البالــغ عددهــم  11طفـ ً
ـاال
إرهابيــة ،وأضافــت الوكالــة نقـ ً
ـا عــن وزيــري العــدل والخارجيــة الهولندييــن أنــه حالمــا تصــل هــؤالء المتهمــات
إلــى هولنــدا ســيتم اعتقالهــن لمحاكمتهــن ،وســينقل األطفــال إلــى منظمــة لرعايــة الطفولــة.
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فــي  /10شــباط طالــب مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة فــي بيــان رســمي
ٍ
الســلطات الكنديــة بإعــادة مواطنــة كنديــة محتجــزة فــي مخيــم الــروج شــمال شــرق ســوريا ،وأشــار البيــان أنهــا
مصابــة بأمــراض تهــدد حياتهــا ،بينمــا تحتجــز فــي ظــل ظــروف تصــل إلــى حــد التعذيــب والمعاملــة القاســية
والالإنســانية والمهينــة.
فــي  /17شــباط نقــل موقــع قنــاة  SBSاألســترالية ّ
أن الســيناتور كريســتينا كينيلــي ،فــي مجلــس الشــيوخ
األســترالي ،قالت إن على الســلطات األســترالية االلتزام بتعهداتها الدولية بشــأن إعادة األطفال المحتجزين
فــي مخيمــات شــمال شــرق ســورياّ ،
وأن قيــام الســلطات األســترالية بتجاهــل قضيــة هــؤالء األطفــال يعــرض
حياتهــم للخطــر ،ونقــل الموقــع عــن مجموعــات إغاثيــة وجــود أكثــر مــن  40طفـ ً
ـا مــن الجنســية األســترالية فــي
مخيمــات شــمال شــرق ســوريا.
فــي  /24شــباط أصــدرت لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة بيان ـ ًا قالــت فيــه ّ
إن فشــل فرنســا
فــي إعــادة األطفــال الفرنســيين المحتجزيــن فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا ينتهــك حقهــم فــي الحيــاة
ظــل بقائهــم فــي ظــروف تهــدد حياتهــم لســنوات ،وكذلــك ينتهــك حقهــم فــي التحــرر مــن المعاملــة
فــي
ِّ
الالإنســانية والمهينــة التــي يتعرضــون لهــا فــي تلــك المخيمــات ،وأضــاف البيــان أن اللجنــة خلصــت إلــى هــذه
النتيجــة بعــد دراســة تتعلــق بـــ  49طفـ ً
ـا فرنســي ًا ،ولــد بعضهــم فــي ســوريا ،موجــودون فــي مخيمــات روج
وعيــن عيســى ومخيــم الهــول ،وأشــار البيــان إلــى ّ
أن  62طفـ ً
ـا علــى األقــل لقــوا حتفهــم فــي هــذه المخيمــات
نتيجــة ظــروف صحيــة غيــر إنســانية منــذ بدايــة عــام .2021
وعــن الالجئيــن الســورين فــي لبنــان ،قــال مجلــس اللجــوء النرويجــي فــي  /8شــباط ّ
أن الالجئيــن الســوريين
هنــاك يواجهــون عمليــات إخــاء مــن منازلهــم ،بســبب أنهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى دفــع اإليجــارات ،كمــا
يلجــأ العديــد منهــم إلــى اتخــاذ إجــراءات قاســية لمواجهــة ظــروف الشــتاء الصعبــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار
الوقــود والغــذاء ونتيجــة الوضــع المعيشــي واالقتصــادي الصعــب .وفــي  /22شــباط نقــل موقــع تلفزيــون
 MTVاللبنانــي ّ
أن حريق ـ ًا قــد نشــب فــي مخيــم للالجئيــن الســوريين فــي بلــدة قــب اليــاس فــي قضــاء زحلــة
شــرق لبنــان؛ مــا تســبب باحتــراق عــدد مــن الخيــام وإصابــة عــدد مــن ســكان المخيــم بحــاالت اختنــاق.

على الصعيد السياسي والحقوقي:
فــي  /31كانــون الثانــي قــال نيــد برايــس ،المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة ،فــي مؤتمــر ٍ صحفــي ّ
أن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــا زالــت تعتقــد أن الوقــت ليــس مناســب ًا ألي تطبيــع عالقــات مــع النظــام
الســوري ،وأضــاف ّ
أن الوقــت اآلن هــو لمحاســبة هــذا النظــام علــى الفظائــع التــي ارتكبهــا.
فــي  /1شــباط أصــدرت بعثــة تقصــي الحقائــق فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا تقريرهــا
بخصــوص هجــوم بأســلحة كيميائيــة فــي مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمــاة الشــمالي فــي  /1تشــرين األول،2016 /
أورد التقريــر أن مدينــة كفــر زيتــا كانــت تخضــع لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة منــذ منتصــف 2012
حتــى  /23آذار ،2019 /وأشــار التقريــر أن المنطقــة كانــت تشــهد عمليــات عســكرية وحمــات قصــف جويــة
وصاروخيــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي تلــك الحقبــة .وخلــص التقريــر إلــى أن جميــع المعلومــات
التــي حصلــت عليهــا بعثــة تقصــي الحقائــق ،والتــي قامــت بتحليلهــا ،توفــر األســباب المعقولــة لالعتقــاد بــأن
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أســطوانة كلــور قــد اســتخدمت كســاح فــي وادي العنــز بالقــرب مــن مستشــفى المغــارة ،الــذي تــم بنــاؤه
داخــل كهــف طبيعــي فــي الــوادي المذكــور ،حيــث تســبب “تمــزق األســطوانة نتيجــة لقــوة ميكانيكيــة بإطــاق
مــادة ســامة مهيّجــة تؤثــر علــى الجهــاز التنفســي”.
فــي  /1شــباط قالــت الجمــارك األردنيــة فــي بيــان لهــا علــى موقعهــا الرســمي ّ
أن الكــوادر الجمركيــة العاملــة فــي
ٍ
مركــز جمــرك جابــر علــى الحــدود الســورية األردنيــة تمكنــت مــن إحبــاط محاولــة تهريــب  200ألــف حبــة كبتاغــون
مخــدرة .وأضــاف البيــان ّ
أن الشــحنة قادمــة مــن “دولــة عربيــة مجــاورة” .وفــي  /11شــباط نشــر الموقع الرســمي
للقيــادة العامــة للجيــش األردنــي بيانـ ًا عــن إحبــاط محاولــة لتهريــب كميــة كبيــرة مــن الحبــوب المخــدرة إضافــة
لكميــات مــن الذخيــرة قادمــة مــن األراضــي الســورية ،فــي اليــوم ذاتــه ،وقــد بلغــت الكميــات حســب البيــان،
“ 9343000حبــة كبتاجــون و 38900حبــة ترامــادول و 7096كــف حشــيش و 199ذخيــرة  BKCو 63ذخيــرة
كالشــنكوف وآليــات عــدد  .”2وفــي الســياق ذاتــه نقــل موقــع تلفزيــون فرانــس  24فــي  /17شــباط عــن
الجيــش األردنــي ّ
أن “محــاوالت تهريــب المخــدرات عبــر الحــدود الســورية األردنيــة باتــت منظمــة وتســتعين
بالطائــرات المسـيّرة وتحظــى بحمايــة مجموعــات مســلحة ”.ونقــل الموقــع عــن العقيــد مصطفــى الحياري،
مديــر اإلعــام العســكري لــدى الجيــش األردنــي تصريحــه عــن “تعــاون بعــض المفــارز الحدوديــة التابعــة
للجيــش الســوري مــع المهربيــن وتقديمهــا حمايــة وتســهيالت لهــم”.
فــي  /3شــباط نشــرت منظمــة اليونيســف تصريحـ ًا صحفيـ ًا صــدر عــن بيرترانــد بينفيــل ،القائــم بأعمــال المديــر
اإلقليمــي لليونيســف فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،قــال فيــه ّ
إن المنظمــة تحققــت مــن مقتــل 6
أطفــال علــى األقــل وإصابــة طفلــة بجــراح خطيــرة ،فــي بلــدة أطمــة شــمال غــرب ســوريا ،وأشــار إلــى تصاعــد
وتيــرة العنــف فــي مدينــة إدلــب ومــا حولهــا منــذ بدايــة العــام  ،2022حيــث يعيــش  1.2مليــون طفـ ً
ـا بحاجــة إلــى
المســاعدة ،وأضــاف أنــه فــي العــام المنصــرم  ،2021كانــت نحــو  % 70مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي ســجلت
ضــد األطفــال فــي ســوريا ،فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة منهــا.
فــي  /4شــباط قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقري ـر ٍ لهــا َّ
أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة يجــب
أن تعمــل علــى ضمــان المعاملــة اإلنســانية لجميــع األشــخاص الذيــن تــم إجالؤهــم مــن ســجن غويــران ،بمــا
ـا منهــم مــن الجنســية الســورية .وأشــار التقريــر إلــى ّ
فيهــم األطفــال ،والذيــن قالــت المنظمــة ّ
أن  400طفـ ً
أن
الغــارات الجويــة التــي شــنتها قــوات التحالــف الدولــي أثنــاء العمليــة أدت إلــى أضــرار جســيمة فــي بنــاء الســجن.
بيــان لهــا أن المنظمــة التقــت فــي  /5شــباط مــع بعــض
فــي  /6شــباط قالــت منظمــة اليونيســف فــي
ٍ
األطفــال الذيــن مازالــوا محتجزيــن فــي ســجن غويــران فــي الحســكة شــمال شــرق ســوريا ،حيــث الظــروف فــي
الســجن ال تــزال غيــر مســتقرة إطالقـ ًا ،وأضــاف البيــان أنــه “ال يجــوز أبــدً ا احتجــاز األطفــال بســبب ارتباطهــم
دائمــا معاملــة األطفــال المرتبطيــن بالجماعــات المســلحة والمجنديــن مــن
بجماعــات مســلحة .يجــب
ً
ِقبَلهــا كضحايــا للنــزاع”.
فــي  /6شــباط نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيقـ ًا صحفيـ ًا قالــت فيــه ّ
إن األطفــال فــي ســجن
غويــران شــمال شــرق ســوريا ،الــذي تعــرض لهجــوم مــن قبــل تنظيــم داعــش فــي كانــون الثانــي الماضــي،
يعانــون مــن الجــوع والعطــش والنقــص فــي الرعايــة الصحيــة ،وذلــك حســب بــو فيكتــور نيلونــد ،ممثــل
منظمــة اليونيســف الــذي زار الســجن فــي  /5شــباط ،وأظهــرت صــورة حصلــت عليهــا الصحيفــة مــن منظمــة
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اليونيســف ،مراهقيــن جالســين حفــاة القدميــن علــى أرضيــة إســمنتية متســخة فــي غرفــة مظلمــة لهــا نوافــذ
عاليــة يدخــل منهــا قليــل مــن الضــوء ،وتــم تقديــر عــدد األطفــال بقرابــة  30طفـ ً
ـا فــي كل زنزانــة ،وتعــم المــكان
روائــح الدخــان الناتــج عــن الحرائــق التــي ش ـبّت جــراء العمليــة العســكرية التــي شــهدها الســجن فــي كانــون
الثانــي .2022
فــي  /8شــباط نقلــت وكالــة األناضــول لألنبــاء بيان ـ ًا عــن منظمــة الصحــة العالميــة قالــت فيــه ّ
إن المنظمــة
تلقــت تقاريــر تفيــد ّ
أن بعــض المستشــفيات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا ســتوقف عملهــا بســبب
نقــص فــي التمويــل والمــوارد ،وأضافــت المنظمــة أنهــا تســعى إليجــاد تمويــل لـــ  18مستشــفى فــي محافظــة
إدلــب ومحيطهــا ،بعــد قطــع منظمــات دوليــة مؤخــر ًا الدعــم عنهــا.
فــي  /8شــباط نشــرت صحيفــة الفوريــن بوليســي األمريكيــة تحقيقـ ًا صحفيـ ًا قالــت فيــه ّ
إن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة أبرمــت اتفاقـ ًا مــع روســيا لتخفيــف الضغــط السياســي علــى النظــام الســوري فــي األمــم المتحــدة،
مــن خــال تقليــل جلســات مجلــس األمــن حــول األســلحة الكيميائيــة لــدى النظــام الســوري ،مقابــل الســماح
بتدفــق المســاعدات لشــمال غــرب ســوريا عبــر الحــدود وتعزيــز جلســات مجلــس األمــن حــول اإلغاثــة
اإلنســانية واالنتقــال السياســي ،ونقــل التحقيــق الصحفــي عــن جريغــوري كوبلنتــز ،الخبيــر فــي برنامــج األســلحة
الكيميائيــة فــي ســوريا ،قولــه أن الوقــت غيــر مناســب اآلن لتقليــص الجهــود لمحاســبة النظــام الســوري
علــى اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة ورفضــه المســتمر للســماح للمفتشــين الدولييــن بالتحقــق مــن تدميــر
األســلحة الكيميائيــة المتبقيــة لديــه.
فــي  /10شــباط نشــر موقــع قنــاة الحــرة األمريكيــة تحقيقــ ًا مشــترك ًا عــن قيــام األمــم المتحــدة بمحاولــة
التســتر علــى مقتــل عامليــن فــي المجــال اإلنســاني ،كانــا ضمــن قافلــة إغاثــة بيــن مدينتــي حلــب وحمــص عــام
 ،2016علــى يــد قــوات النظــام الســوري ،وجــاء فــي التحقيــق أن ســتيفن أوبرايــن ،وكيــل األميــن العــام للشــؤون
اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ حينهــا ،ويــان إيغالنــد ،المستشــار الخــاص لمبعــوث األمــم
المتحــدة إلــى ســوريا حينهــا ،لــم يعلنــا عــن مضمــون رســالة داخليــة للمنظمــة تقــول ّ
أن ضربــات قــوات النظــام
الســوري تس ـبَّبت فــي مقتــل اثنيــن مــن عمــال اإلغاثــة فــي عــام  .2016كمــا أشــار التحقيــق إلــى قيــام األمــم
المتحــدة ،فــي حزيــران الماضــي  ،2021بعــد إرســال استفســارات صحفيــة ،بحــذف فيديــو لمؤتمــر صحفــي
ٍ
عُ قــد فــي جنيــف فــي  /28نيســان ،2016 /مــن علــى موقعهــا علــى اإلنترنــت ،كان المقطــع قــد أشــار إلــى مقتــل
شــخص خــال مهمــة إغاثــة.
فــي  /10شــباط نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة لقــاءً صحفيــ ًا مــع مــارات جابيدوليــن ،وهــو عنصــر
ســابق فــي ميلشــيا فاغنــر الروســية ،والــذي قاتــل ســابق ًا فــي صفــوف الميليشــيا الروســية إلــى جانــب القــوات
الروســية فــي ســوريا ،ونقلــت الصحيفــة عــن المقاتــل ،الــذي بصــدد نشــر كتــاب عــن تجربتــه فــي القتــال فــي
ســوريا ،قولــه إن العشــرات مــن عناصــر ميليشــيا فاغنــر قاتلــوا وقتلــوا فــي ســوريا منــذ بــدء النــزاع فــي عــام
 ،2011وأضــاف أن الوضــع الغامــض الــذي فرضتــه الســلطات الروســية علــى نشــاطات الميليشــيا جعلــت
عناصرهــا فــي موضــع مكنهــم مــن التصــرف خــارج إطــار القانــون وارتــكاب جرائــم.
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فــي  /14شــباط نشــر مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة  3بحث ـ ًا عــن المســاعدات األمميــة فــي ســوريا،
ورد فيــه ّ
أن النظــام الســوري اســتخدم المســاعدات الدوليــة كوســيلة سياســية للضغــط علــى المناطــق
الخارجــة عــن ســيطرته كمــا اســتخدمها لدعــم مؤيديــه ،وأضــاف البحــث أنــه وفقـ ًا للعديــد مــن مســؤولي األمــم
المتحــدة رفيعــي المســتوى ،فــإن األمــم المتحــدة ســمحت ألول مــرة فــي ســوريا لــوكاالت “تابعــة للحكومــة”
بتقديــم المســاعدات األمميــة منفــردة ،حيــث يتــم تنفيــذ معظــم عمــل وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة عــن طريــق الهــال األحمــر الســوري ،ومنظمــة األمانــة الســورية للتنميــة التابعــة ألســماء
األســد ،زوجــة رئيــس النظــام الســوري ،كمــا أن معظــم المــدراء فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة والخيريــة فــي
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري هــم مــن المقربيــن مــن النظــام الســوري؛ مــا يســبب صعوبــة فــي مراقبــة
نشــاطات تلــك المنظمــات.
فــي  /22شــباط أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر ًا عــن االحتياجــات اإلنســانية
العامــة فــي ســوريا لعــام  ،2022ذكــر التقريــر ّ
أن عــدد النازحيــن داخلي ـ ًا فــي ســوريا يقــدر بـــ  6.9مليــون شــخص ًا،
بينهــم  2مليــون يقطنــون فــي مخيمــات يقــدر عددهــا بـــ  1760مخيم ـ ًا ،وأضــاف التقريــر ّ
أن نحــو  14.6مليــون
شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فــي ســوريا هــذا العــام ،بزيــادة قدرهــا التقريــر بـــ  1.2مليــون شــخص،
أي مــا يعــادل زيــادة  % 9عــن العــام المنصــرم .2021
فــي  /22شــباط قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي بيــان صحفــي لهــا “إن كنــدا تمنــع فعلي ـ ًا امــرأة
وطفـ ً
ـا صغيــر ًا كندييــن محتجزيــن فــي شــمال شــرق ســوريا مــن العــودةٍ إلــى الوطــن لتلقــي الرعايــة الطبية
المنقــذة للحيــاة ،رغــم وجــود سياســة كنديــة تســمح بذلــك” ،وطالــب البيــان كنــدا والــدول األخــرى التــي لهــا
مواطنيــن فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا بالعمــل علــى اتخــاذ اإلجــراءات بشــكل عاجــل إلعادتهــم جميعـ ًا
بشــكل آمــن .وقــد نقلــت وكالــة أسوشــيتد بــرس فــي  /24شــباط عــن ســابرينا ويليامــز ،المتحــدث الرســمي
باســم وزارة الشــؤون الخارجيــة الكنديــة فــي ردهــا علــى التقريــرّ ،
أن قــدرة الحكومــة الكنديــة “علــى تقديــم
المســاعدة القنصليــة فــي ســوريا محــدودة للغايــة”.
فــي  /25شــباط قــال غيــر بيدرســون ،المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا ،خــال إحاطتــه أمــام مجلــس
األمــن عــن الوضــع فــي ســورياّ ،أنــه قــد تحــدد موعــد الجولــة الســابعة الجتماعــات اللجنــة الدســتورية فــي
مدينــة جنيــف ليكــون فــي  /21آذار.
فــي  /28شــباط قالــت إيزومــي ناكاميتســو ،الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح ،خــال إحاطتهــا أمــام
جلســة لمجلــس األمــن بشــأن ســوريا“ ،إن أي اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة أمــر غيــر مقبــول وال يــزال
غيــاب المســاءلة عــن االســتخدام الســابق لهــذه األســلحة يمثــل وصمــة عــار فــي ضميــر المجتمــع الدولي”.
وأضافــت ّ
أن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تحــاول منــذ مــا يقــارب  10أشــهر تحديــد موعــد للمحادثــات
فــي دمشــق ،ولكــن النظــام الســوري يقابــل ذلــك برفضــه منــح تأشــيرة الدخــول ألحــد أعضــاء بعثــة المنظمــة.
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على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:
فــي  /9شــباط نشــرت وزارتــي الخارجيــة والعــدل الفرنســية بيانـ ًا مشــترك ًا قــال ّ
إن الحكومــة الفرنســية قدمــت
مشــروع قانــون يجيــز إقــرار اتفاقيــة التعــاون القضائــي الدوليــة بيــن حكومــة الجمهوريــة الفرنســية ومنظمــة
األمــم المتحــدة ممثلـ ًـة باآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة مــن أجــل ســوريا ،وأضــاف البيــان أن الجمعيــة
الوطنيــة الفرنســية اعتمــدت مشــروع القانــون ،وأشــار البيــان إلــى أنــه ثمــة أكثــر مــن أربعيــن تحقيق ـ ًا ودعــوى
قضائيــة مفتوحــة فــي فرنســا بشــأن انتهــاكات وفظائــع ارتكبــت فــي ســوريا.
فــي  /15شــباط َّ
نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعاليــة بمناســبة إطالقهــا تقريريــن عــن أبــرز
انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام وتنظيــم داعــش ،بمشــاركة األســتاذ إبراهيــم علبــي ،محــام لــدى مكتــب جيرنيــكا
ٍ
 37فــي لنــدن ،األســتاذ حســام جزماتــي ،الكاتــب والباحــث المهتــم بالحــركات الجهاديــة ،والســيد فضــل عبــد
الغنــي ،مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان .أدارت الجلســة الصحفيــة نــور الهــدى مــراد .وفــي  /17شــباط
أصــدرت الشــبكة الســورية بيان ـ ًا عــن الفعاليــة تضمــن أبــرز النقــاط التــي تمــت مناقشــتها خاللهــا.
فــي  /16شــباط نشــر مركــز توثيــق حقــوق اإلنســان اإليرانــي ( )IHRDCبيان ـ ًا قــال فيــه أن المركــز تقــدم بطلــب
رســمي إلــى مكتــب المدعــي العــام فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة لفتــح تحقيــق أولــي للبحــث فــي دور إيــران
والميليشــيات التــي تدعمهــا فــي ســوريا فــي جرائــم الحــرب التــي ارتكبــت فــي ســوريا خــال ســنوات النــزاع،
وقــال البيــان إن الطلــب ُقــدم وفقـ ًا للمــادة  15مــن نظــام رومــا األساســي فــي المحكمــة الدوليــة ،علــى اعتبــار
ّ
أن الجنــاة مــن إيــران والحــرس الثــوري اإليرانــي التابــع لهــا ،وتضمــن الطلــب ،حســب البيــان ،أدلــة مــن ضحايــا
ســوريين أجبــروا علــى الفــرار إلــى األردن جــراء تلــك الجرائــم.
فــي  /17شــباط نشــر الموقــع الرســمي لــوزارة الداخليــة األســترالية بيانــ ًا صحفيــ ًا أعلــن فيــه عــن إدراج 8
منظمــات فــي قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة ،مــن بيــن تلــك المنظمــات التــي تــم إدراجهــا منظمــة هيئــة تحريــر
الشــام وفصيــل حــراس الديــن ،وأضــاف البيــان ّ
أن “هيئــة تحريــر الشــام هــي خليفــة لجبهــة فتــح الشــام،
والمعروفــة أيض ـ ًا باســم جبهــة النصــرة ،والتــي كانــت قــد أدرجتهــا الحكومــة فــي قانــون العقوبــات منــذ
عــام ”.2013
فــي  /17شــباط قالــت جريــدة  Le Parisienالفرنســية ّ
إن مكتــب المدعــي العــام فــي مدينــة باريــس فتــح تحقيقـ ًا
أولي ـ ًا حــول تهمــة التواطــؤ فــي جرائــم حــرب بحــق جمعيــة  SOS Chrétiens d’Orientبعــد نشــر تحقيــق أجــراه
موقــع التحقيــق اإللكترونــي ميديابــارت ،والــذي كشــف ّ
أن الجمعيــة أقامــت شــراكات مــع عدد من الميليشــيات
المواليــة للنظــام الســوري والمتهمــة فــي ارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا ،وأضافــت الصحيفــة أن بعــض
شــركاء المنظمــة هــم علــى رأس ميليشــيات مواليــة للنظــام الســوري قامــت بقصــف مدنييــن ونهــب قــرى
وتجنيــد أطفــال وتدريبهــم علــى القتــال.
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فــي  /21شــباط أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي بيانــ ًا أعلــن فيــه عــن إدراج  5أشــخاص مــن عائلــة محمــد
مخلــوف ،خــال رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد ،ضمــن قائمــة العقوبــات األوروبيــة ،وقــد أشــار البيــان إلــى
ّ
أن محمــد مخلــوف مــدرج علــى قائمــة العقوبــات منــذ  /1آب 2011 /حتــى وفاتــه فــي  /12أيلــول ،2020 /وقــد تــم
إدراج ورثتــه جميعـ ًا فــي قائمــة العقوبــات ألن أصولــه الموروثــة ســتدعم أنشــطة النظــام الســوري مــا يســاهم
فــي قمــع المدنييــن ،وقــد تضمنــت قائمــة األســماء المدرجــة ،زوجتيــه و 3مــن بناتــه.
فــي  /21شــباط دعــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي بيــان لهــا الســلطات القضائيــة الفرنســية إلــى
ٍ
اســتكمال التحقيقــات فــي جريمــة حــرب ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري بقصفهــا مركــز ًا إعالميـ ًا فــي مدينــة
حمــص فــي  /22شــباط2021 /؛ مــا تســبب فــي مقتــل المصــور الفرنســي ريمــي أوشــليك والمراســلة األمريكيــة
مــاري كولفيــن وإصابــة مراســل فرنســي آخــر ،وأضــاف البيــان ّ
أن الســلطات الفرنســية لــم توجــه حتــى اآلن أي
اتهامــات بخصــوص هــذه الحادثــة.

ثالث ًا :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في شباط:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط علــى
يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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ألف :القتل خارج نطاق القانون:
َّ
ً
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مقتــل  161مدني ـا ،بينهــم  28طفـ ً
ـا و 6ســيدة (أنثــى بالغــة)
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري ،مــن بيــن الضحايــا  1مــن الكــوادر الطبيــة .كمــا وثقنــا مقتــل 66
شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب .وســجلنا مــا ال يقــل عــن  3مجــزرة .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري
َّ
مفصــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
يتحــدَّ ث بشــكل
تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
أوال :األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة): 4 77بينهــم  5طفـ ً
ـا ،و 2ســيدة.
ً
طفال.
هيئة تحرير الشام 3 : 5بينهم 1جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني3 :ً
طفال و 1سيدة.
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي) 11 :بينهم 1ثاني ًا :جهات أخرى:
ً
طفال و 3سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:
وثقنا مقتل  67مدني ًا بينهم 21
قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها 8 :مدني ًا
ً
طفال و 1سيدة
ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها 16 :مدني ًا بينهم 5
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره 19 :مدني ًا
ً
طفال
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها 4 :مدني ًا بينهم 1
ً
طفال و 2سيدة
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها 17 :بينهم 13
ً
طفال
حرس الحدود التركي 3 :بينهم 2
باء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مــا ال يقــل عــن  203حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا  13طفـ ً
ـا
و 11ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد
قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات ريــف دمشــق فدرعــا فدمشــق .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي الثانــي مــن الشــهر
َّ
مفصــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
المســيطرة فــي ســوريا.
 4نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز
فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس
الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة ،وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل ،حيــث يقتصــر
دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط ،فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو
فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة ،وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة ،فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه ،وال
يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي ،األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام ،إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلق ًا في السياق السوري.
5

صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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تتوز ع حصيلة االعتقال َّ
َّ
التعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
طفال و 6سيدة.
قوات النظام السوري ،96 :بينهم 4هيئة تحرير الشام.31 :جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني ،29 :بينهم  3سيدة.ً
طفال و 2سيدة.
قوات سوريا الديمقراطية 47 :بينهم 9تاء :االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
سجَّ لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في شباط ما ال يقل عن  6حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة.
من بين هذه الهجمات َّ
وثقنا  1حادثة اعتداء على مدرسة ،و 2على سوق.
تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري1 :القوات الروسية1 :جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني1 :قوات سوريا الديمقراطية1 :ثاني ًا :الجهات األخرى:
ارتكبت  2حادثة اعتداء ،توزعت على النحو التالي:
•قذائــف لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا 1 :تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المسـ ٔـوولة عــن ارتكابهــا بيــن
قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ومــا زالــت قيــد التحقيــق.
•القوات التركية1 :
توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى
النحــو التالــي:
الجهة الفاعلة
المركز المـُعتدى عليه

قوات
النظام
السوري

القوات
الروسية

جميع فصائل
المعارضة/
الجيش
الوطني

قوات سوريا
الديمقراطية

جهات أخرى
قذائف لم
نتمكن من
تحديد مصدرها

القوات التركية

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

1

المربعات السكانية
األسواق

1

1

الحدائق

1

البنى التحتية
المقرات الخدمية الرسمية

1

مزارع الحيوانات الداجنة
المجموع:

1
1

1

1

1

1

1
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في شباط:
األربعــاء  /2شــباط 2022 /تعرّضــت مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي لهجــوم بصواريــخ عــدة لــم نتمكــن
ٍ
فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر ،وتتــراوح لدينــا الشــكوك
بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران
عليهــا ،ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
ســقط أحــد الصواريــخ علــى ســوق شــعبي المعــروف باســم “ســوق النوفتيــه” ،مــا تســبب بمجــزرة ،إضافــة إلــى
إصابــة عــدد مــن المحــات التجاريــة بأضــرار ماديــة متفاوتــة .تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي
وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على سوق شعبي في مدينة الباب /حلب في  /2شباط/
 – 2022بعدسة وليد اإلدلبي

الخميــس  /3شــباط 2022 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــة لتربيــة الطيــور تقــع فــي
أطــراف قريــة كفرشــايا فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدجنــة،
تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن المدجنــة كانــت خاليــة لحظــة القصــف .تخضــع قريــة كفرشــايا
لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
الثالثــاء  /15شــباط 2022 /قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بالصواريــخ مدينــة إعــزاز
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،ســقط أحــد الصواريــخ علــى حديقــة األمــة العثمانيــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن
عــدة بجــراح ،إضافــة إلــى إصابــة الحديقــة بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش وقــت
الحادثــة.
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األربعــاء  /16شــباط 2022 /قرابــة الســاعة  10:15بالتوقيــت المحلــي؛ قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظام الســوري
عــدة قذائــف علــى ســوق لبيــع المحروقــات يضــم مســتودعات لتخزيــن المحروقــات تابــع لشــركة وتــد للمحروقــات
تديرهــا هيئــة تحريــر الشــام -ومحيطــه؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية ،إضافــة إلــى انــدالع حريــق فــي الســوق تســبببأضــرار ماديــة كبيــر بمرافقــه .تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة
تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

حرائق إثر هجوم أرضي سوري على سوق للمحروقات في أطراف قرية ترمانين /إدلب في  /16شباط/
 – 2022بعدسة :عدنان إمام

ثاء :حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر
مشــروعة فــي شــهر شــباط.

رابع ًا :مرفقات:
 )1توثيق مقتل  161مدنيا بينهم  28طفال و 6سيدات ،و 66ضحية بسبب التعذيب في سوريا في شباط 2022
 )2توثيق ما ال يقل عن  203حاالت اعتقال /احتجاز تعسفي في شباط  2022بينهم  13طفال و 11سيدة
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خامس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
•أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى َّ
أن الهجمــات وُ جّ هــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف
الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إلــى االعتقــال َّ
والتعذيــب واإلخفــاء القســري،
كمــا تس ـبَّبت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة ،وهنــاك أســباب معقولــة
تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.
•لــم تكتــف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي ،بــل طــال الخــرق قــرارات
ِ
مجلــس األمــن الدولــي ،وبشــكل خــاص القــرار رقــم  ،2139والقــرار رقــم  2042المتع ِّلــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،
والقــرار رقــم  2254وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
•لــم ُنســجِّ ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن
الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذا لــم يحصــل مطلقـ ًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي،
ـدل بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
ويـ ُّ
• َّ
إن حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة ،ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا ،والطابــع العشــوائي
المنســقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
للقصــف والطبيعــة
َّ
•إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي َّ
نفذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة
تعتبــر خرقـ ًا واضحـ ًا للقانــون الدولــي اإلنســاني ،وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
•انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني ،مُ تسببة في مقتل العديد من المدنيين.
•خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  2139عبــر هجمــات
تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي ،متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو
إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.
•إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر ،وال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث
خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق َّ
الضــرر باألعيــان المدن َّيــة .وهنــاك مؤشــرات

ـأن َّ
قويــة جــد ًا تحمــل علــى االعتقــاد بـ َّ
الضــرر كان مفرطـ ًا جــد ًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
• َّ
إن اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُع ِّبــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة مُ بيَّتــة

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى ،وهــذا يُخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وخــرق
صــارخ التفاقيــة جنيــف  4المــواد (.)32 ،31 ،27
التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل واضــح
علــى “توقــف فــور ًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا”.
•يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن ،ويجــب التوقــف عــن
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري ،وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب
الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
•إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن ،لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
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•يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار
َّ
ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة.
حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة
•علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة ،الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري،
الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة ،وكشـ َـف تورطهــا فــي هــذا َّ
الصــدد.
َّ
المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية
•مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة
َّ
ً
الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقفــت فيهــا المعــارك ،وفــي مخيمــات المشــردين داخليـا ومتابعــة الــدول،
التــي تعهــدت َّ
بالتبرعــات الالزمــة.

إلى المجتمع الدولي:
َّ
ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار ،وزيــادة
والســعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه
جرعــات الدَّ عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو
فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ”)ICR2Pإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة ،واتفاقــات أســتانا ،وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ،الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،وال يــزال
مجلــس األمــن يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس
• َّ
حقــوق اإلنســان ،واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
الســامية أن ُتقــدِّ م تقريــر ًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن
•علــى المفوضــة َّ
ِّ
ُ
ِّ
االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة ،باعتبارهــا نفــذت مــن قبــل أطــراف النــزاع
والقــوى المســيطرة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
َّ
َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
•فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
علــى اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
•التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة :IIIM
•جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي َّ
تم توثيقها في هذا التقرير.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
َّ
•إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التصعيد.
•إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة
الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.
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إلى النظام السوري:
• َّ
التوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات والمــدارس
واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة.
•االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.
إلى النظام الروسي:

•فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي َّ
التقريــر ،وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا ،ومحاســبة
المتورطيــن.

•تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض ُأســر الضحايــا
والجرحــى كافــة ،الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون العرفــي
اإلنساني.

•علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا َّ
التوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض
َّ
التصعيــد ،والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة ،والســماح غيــر المشــروط
بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة.
إلى الحلف (قوات التحالف الدولي ،وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية):
•يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
الضغــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع
المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
•علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
التوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك،
ـم اعتقالهــم بهــدف عمليــات َّ
َّ
والتعهــد بإعــادة جميــع األطفــال ،الذيــن تـ َّ
التجنيــد فــور ًا.

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
•ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة ،واالمتنــاع
عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
•اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
اإلنســاني.
المنظمات اإلنسانية:
•وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
•تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعالمــات
فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير
كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحايــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت
مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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