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ً
أوال :التقريــر الســنوي الحــادي عشــر وتحديــث لحصيلــة أبــرز الخســائر
البشــرية:
تشــهد هــذه األيــام الذكــرى الســنوية الحاديــة عشــرة علــى اندالع الحراك الشــعبي ضد النظام الســوري برئاســة بشــار
األســد فــي آذار ،2011 /ومــع أن المطالبــات َّ
تركــزت علــى الحـ ِّـق فــي التعبيــر عــن الــرأي بحريــة ،وفــي تــداول الســلطة،
ِّ
والحــق فــي الكرامــة اإلنســانية ،وكلهــا مبــادئ حقوقيــة أساســية ،ال يتصــور أن تحيــا مجتمعــات العصــر الحديــث
بدونهــا ،إال َّ
أن النظــام الســوري اتهــم المتظاهريــن بالعمالــة للغــرب ،وخلــق فتنــة طائفيــة ،وباإلرهــاب وغيرهــا ،وردَّ
ِ
علــى المظاهــرات الســلمية بالرصــاص الحــي ،وحمــات اعتقــال وتعذيــب وإخفــاء قســري ،اســتمرت أشــهر ًا طويلــة،
وتحــوَّ ل الحــراك الشــعبي إلــى نــزاع مســلح داخلــي ، 1تدخلــت فيــه العديــد مــن دول العالــم ،لكـ َّ
ـن جــذر القضيــة فــي
ســوريا يبقــى مطالــب شــعبية بحـ ِّـق الشــعب الســوري فــي أن ينتخــب قياداتــه ،وأ َّلا ي َ
ُحكــم كالقطيــع مــن قبــل عائلــة
واحــدة ،وأن يتمتــع بحقوقــه األساســية ويمتلــك ثرواتــه ويحاســب حكومتــه.
ومنع ـ ًا مــن تكــرار تسلســل أحــداث ُتصــوِّ ُر النــزاع المســلح الداخلــي واســتمراره والعجــز الدولــي حتــى اآلن عــن إيجــاد
ـل لــه ،نحــاول فــي هــذا التقريــر أن ِّ
نذكــر الجميــع بالكلفــة البشــرية الهائلــة التــي خســرها الســوريون فــي نضالهــم نحــو
حـ ٍّ
الحريــة والديمقراطيــة ودولــة القانــون ،ولهــذا تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإصــدار تقريــر ســنوي فــي
هــذه الذكــرى ،مــن أجــل تحديــث حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي تعـرَّض لهــا الشــعب والدولــة الســورية ،وفقـ ًا لقاعــدة
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،كمــا أننــا نقــوم بســرد النتهــاكات أخــرى ،غيــر تلــك التــي نقــوم بتوثيقهــا،
مســتندين فيهــا علــى بيانــات أمميــة ومنظمــات دوليــة ذات مصداقيــة عاليــة ،مــن أجــل إعطــاء صــورة أكثــر شــمولية
ـل ذلــك يكــون حافــز ًا للســعي نحــو إيقــاف النــزاع المســلح والعمــل
عــن جســامة الكارثــة التــي ح َّلــت بالســوريين ،لعـ َّ
بشــكل جــدي علــى تحقيــق انتقــال سياســي ،يحقــق األمــن واالســتقرار ويضمــن عــودة  14مليــون مواطــن ســوري مــا
بيــن نــازح والجــئ.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“ علــى مــدى أحــد عشــر عامــ ًا قــدَّ م الســوريون تضحيــات هائلــة مــن أجــل اســتعادة دولتهــم مــن الفرديــة
والدكتاتوريــة ،إلــى أن تكــون ملــك ًا لجميــع أبنــاء الشــعب ،يختــارون َّ
حكامهــم بديمقراطيــة وكرامــة ،ويتحمــل
النظــام الســوري وحليفيــه اإليرانــي والروســي المســؤولية األساســية عــن عرقلــة االنتقــال الديمقراطــي،
وتكريــس حكــم االســتبداد ،لكــن الغــرب أيضـ ًا لــم يبــذل جهــود ًا كافيــة فــي حمايــة الســوريين ومســاعدتهم فــي
تحقيــق االنتقــال نحــو الديمقراطيــة ،ال يمكــن أن يقبــل الســوريون بعــد كل هــذه التضحيــات أقــل مــن محاســبة
مرتكبــي االنتهــاكات وتحقيــق مطالبهــم المحقــة ”.

 1أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر في  /16شباط 2012 /عن حالة نزاع مسلح داخلي في سوريا
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
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ثانيــ ًا :حصيلــة أبــرز االنتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا خــال أحــد عشــر
عامــ ًا وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:
تزامــن تحــول الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا إلــى نــزاع مســلح داخلــي ومشــاركة أطــراف عــدة في هذا
النــزاع عســكري ًا بتغيــر كبيــر وتدريجــي فــي تــوزع مناطــق الســيطرة فــي عمــوم ســوريا علــى مــدار ســنوات عــدة ،وكان
لســاح الطيــران ،الــذي امتلكتــه كل مــن قــوات الحلــف الســوري الروســي وقــوات التحالــف الدولــي ،ومــا يســتخدمه
النظــام الســوري وحلفــاؤه فــي عمليــات القصــف مــن صواريــخ وقنابــل وبراميــل متفجــرة الــدور األكبــر فــي إحــداث هــذا
التغيــر ومــا نجــم عنــه مــن انتهــاكات ،كان أبرزهــا عمليــات القتــل والتشــريد والتدميــر للبنــى التحتيــة .ومــع انخفــاض
وتيــرة العمليــات العســكرية منــذ دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار 2فــي منطقــة إدلــب حيــز التنفيــذ فــي  /6آذار2020 /
بــات التغيــر فــي واقــع الســيطرة ضئيـ ً
ـا مقارنــة بأعــوام ســابقة.
توضــح الخريطــة التاليــة تغيــر واقــع الســيطرة بيــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ســنوي ًا منــذ
آذار :2011

2

تم التوصل إليه في لقاء جمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ،والروسي فالديمير بوتين في موسكو في  /5آذار2020 /

https://tass.com/pressreview/1127355
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ً
طفال و 16228سيدة:
ألف :القتل خارج نطاق القانون :توثيق مقتل  228647مدني ًا بينهم 29741
ال تــزال ســوريا تشــهد للعــام الحــادي عشــر علــى التوالــي ســقوط الضحايــا المدنييــن علــى يــد مختلــف األطــراف
الفاعلــة ،حيــث وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  228647مدنيـ ًا ،بينهــم  29741طفـ ً
ـا،
و 16228ســيدة (أنثــى بالغــة) فــي ســوريا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،منــذ آذار 2011 /حتــى آذار،2022 /
توزعــوا بحســب األطــراف علــى النحــو التالــي:
ً
طفال ،و11952سيدة.
قوات النظام السوري 200367 : 3بينهم 22941ً
طفال ،و 977سيدة.
القوات الروسية 6928 :بينهم 2042ً
طفال ،و 587سيدة.
تنظيم داعش 5043 :بينهم 958ً
طفال ،و 77سيدة.
هيئة تحرير الشام 508 : 4بينهم 71الحزب اإلسالمي التركستاني.4 :ً
طفال ،و 882سيدة.
جميع فصائل المعارضة المسلحة  /الجيش الوطني 4189 :بينهم 998ً
طفال ،و 165سيدة.
 قوات سوريا الديمقراطية 1348 :بينهم 2385

ً
طفال ،و 658سيدة.
 قوات التحالف الدولي 3048 :بينهم 925ً
طفال ،و 930سيدة.
جهات أخرى 7212 :بينهم 1568-

مــن المالحــظ أن النظــام الســوري وحلفــاءه هــم المتســببون الرئيســون فــي قتــل المدنييــن فــي ســوريا ،فقــد
بلغــت نســبة الضحايــا المدنييــن الذيــن تســببوا فــي مقتلهــم  % 91مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا ،قرابــة % 3
منهــم قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية.
 3نســتخدم 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.
4

صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية.

5

مختلف فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني منذ عام  2011حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.
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توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة على مدى الســنوات الـــ  11الماضية
علــى النحــو التالي:
منذ آذار  2011حتى آذار  ،11793 :2012بينهم  1849طفل و 847سيدة
منذ آذار  2012حتى آذار  ،66046 :2013بينهم  5783طفل و 3475سيدة
منذ آذار  2013حتى آذار  ،61063 :2014بينهم  5417طفل و 2947سيدة
منذ آذار  2014حتى آذار  ،29970 :2015بينهم  3585طفل و 2179سيدة
منذ آذار  2015حتى آذار  ،18698 :2016بينهم  3852طفل و 2744سيدة
منذ آذار  2016حتى آذار  ،16782 :2017بينهم  3931طفل و 1648سيدة
منذ آذار  2017حتى آذار  ،10748 :2018بينهم  2916أطفال و 1366سيدة
منذ آذار  2018حتى آذار  ،7526 :2019بينهم  986طفل و 534سيدة
منذ آذار  2019حتى آذار  ،3398 :2020بينهم  915طفل و 286سيدة
منذ آذار  2020حتى آذار  ،1389 :2021بينهم  223طفل و 78سيدة
منذ آذار  2021حتى آذار  ،1234 :2022بينهم  284طفل و 124سيدة

يظهــر التــوزع الزمنــي لحصيلــة الضحايــا المدنييــن ارتفاعــ ًا فــي حصيلــة الضحايــا فــي العــام الثانــي (منــذ آذار
 2012حتــى آذار  )2013ثــم الثالــث (منــذ آذار  2013حتــى آذار  ،)2014حيــث بلغــت فــي العــام الثانــي قرابــة  % 29مــن
الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا المدنييــن فــي حيــن بلغــت قرابــة  % 27فــي العــام الثالــث ،أي أن قرابــة  % 56مــن
الضحايــا المدنييــن كانــت فــي هذيــن العاميــن
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توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،منــذ آذار 2011 /حتــى
آذار ،2022 /بحســب المحافظــات علــى النحــو التالــي:

وفــق مــا يشــير إليــه تــوزع حصيلــة الضحايــا علــى المحافظــات فقــد شــهدت جميــع المحافظــات الســورية
حــوادث قتــل بحــق المدنييــن علــى مــدار الســنوات الـــ  11الماضيــة ،وقــد تصــدرت محافظــات ريــف دمشــق وحلــب
وحمــص بقيــة المحافظــات ،حيــث ســجلنا فيهــا قرابــة  % 52مــن حصيلــة الضحايــا اإلجماليــة ،توزعــت علــى
النحــو التالــي % 21 :فــي ريــف دمشــق ،و % 17فــي حلــب ،ثــم  % 14فــي حمــص.
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حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  869مــن الكــوادر الطبيــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آذار ،2022 /توزعــوا علــى النحــو التالــي:
قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية653 :القوات الروسية69 : تنظيم داعش36 :هيئة تحرير الشام2 :جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني29 :قوات سوريا الديمقراطية6 :قوات التحالف الدولي13 :-جهات أخرى61 :

يظهــر ممــا ســبق أن قــوات الحلــف الســوري الروســي مســؤولة عــن النســبة األكبــر مــن حصيلــة ضحايــا الكــوادر
الطبيــة علــى مــدار الســنوات الـــ  11الماضيــة ،بمــا نســبته قرابــة  ،% 84وهــذا مؤشــر صــارخ علــى تعمــد قــوات هــذا
الحلــف اســتهداف الكــوادر الطبيــة والمراكــز التــي يعملــون فيهــا وتدميرها.
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حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية:
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  711مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آذار ،2022 /توزعــوا علــى النحــو التالــي:
 قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية552 : القوات الروسية24 :تنظيم داعش64 : هيئة تحرير الشام8 : جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني25 : قوات سوريا الديمقراطية4 : قوات التحالف الدولي1 : -جهات أخرى33 :

يشــير تــوزع حصيلــة ضحايــا الكــوادر اإلعالميــة أعــاه إلــى أن النظــام الســوري هــو األكثــر فتــك ًا بهــم بقرابــة % 78
مــن الحصيلــة اإلجماليــة ،األمــر الــذي أســهم فــي جعــل ســوريا تحتــل المراكــز األخيــرة بيــن الــدول التــي تؤمــن بيئــة
آمنــة للصحفييــن واحتلــت المرتبــة  173مــن بيــن  180بلــد ًا حســب التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2021
الــذي أصدرتــه منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي  /19نيســان.2021 /
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باء :ما ال يقل عن  151462معتقل تعسفي ًا /مختف قسري ًا:
ٍ

واجــه النظــام الســوري منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 /المتظاهريــن ضــدَّ حكمــه بعمليــات اعتقــال

تعســفي واســعة النطــاق ،لــم تميِّــز بيــن الفئــات العمريــة أو الجنــس أو االنتمــاءات الدينيــة والسياســية ،والتــي
تحولــت فــي معظــم حاالتهــا إلــى حــاالت إخفــاء قســري ،لتكــون أحــد أبــرز أدوات القمــع واإلرهــاب التــي تهــدف إلــى بـ ِّ
ـث
حالــة مــن اإلرهــاب فــي صفــوف المتظاهريــن لثنيهــم عــن مواصلــة حراكهــم وإرهــاب بقيــة فئــات الشــعب األخــرى،
حيــث شــهدت الســنوات األولــى مــن الحــراك الجماهيــري أعلــى نســبة مــن حــاالت االعتقــال نظــر ًا لكثافــة االحتجاجــات
واتســاع المســاحة الجغرافيــة التــي تشــهدها ،وقــد سـ َّ
ـخر النظــام الســوري إمكانيــات األجهــزة األمنيــة التــي تمتلــك
عشــرات آالف العناصــر ،لتنفيــذ عمليــات الدهــم واالعتقــال .وبعــد دخــول أطــراف أخــرى غيــر النظام الســوري كأطراف
فاعلــة فــي الصــراع ،وســيطرة البعــض منهــا علــى مســاحات جغرافيــة فــي ســوريا ،مارســت جميعهــا األســلوب
ذاتــه فــي تعاملهــا مــع الفئــات المعارضــة والمنتقــدة لسياســاتها فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا ،وفــي حيــن
انخفضــت حــدة العمليــات العســكرية فــي ســوريا منــذ بدايــة  2020ومــا ينجــم عنهــا مــن عمليــات قتــل وتدميــر ،ال تــزال
كل األطــراف تســتخدم سياســة االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ،حتــى بلغــت أعــداد المعتقليــن أو المختفيــن
قســري ًا قرابــة الـــ  152ألــف مواطــن ســوري ،دون أي بــوادر تشــير لرغبــة أطــراف النــزاع فــي الكشــف عــن مصيرهــم رغــم
المطالبــات الدوليــة بذلــك.
ُ
ونشــير إلــى أن هــذه الحصيلــة هــي مــا تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تســجيله وفقـ ًا للمعاييــر
الــواردة فــي منهجيتنــا ،وفــي معظــم األحــوال تتشــابه طريقــة االعتقــال مــع الخطــف إذ تقــوم العناصــر المســؤولة
عــن االعتقــال باختطــاف الضحيــة دون التصريــح عــن نفســها أو إظهــار المذكــرة القضائيــة وهــو مــا يُعــدُّ أشــبه
بعمليــة خطــف ،ثــم تنكــر الجهــات التــي قامــت باالعتقــال المســؤولية عنهــا وتتحــول الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت
إلــى اختفــاء قســري.
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  151462شــخص ًا ،بينهــم  5093طفـ ً
ـا و  9774ســيدة
(أنثــى بالغــة) ،ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي
ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آذار ،2022 /يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
ً
طفال ،و 8096سيدة.
قوات النظام السوري 132667 :بينهم 6358ً
طفال ،و 255سيدة.
تنظيم داعش 8648 :بينهم 319ً
طفال ،و 44سيدة.
هيئة تحرير الشام 2336 :بينهم 46جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني،3783 :ً
طفال ،و 857سيدة.
بينهم 361
ً
طفال ،و 522سيدة.
-قوات سوريا الديمقراطية ،4028 :بينهم 709
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توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســري ًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى مدى الســنوات
الـــ  11الماضيــة علــى النحــو التالي:
ً
طفال و 1607سيدة
منذ آذار  2011حتى آذار  ،22201 :2012بينهم 839
ً
طفال و 1086سيدة
منذ آذار  2012حتى آذار  ،28012 :2013بينهم 658
ً
طفال و 1102سيدة
منذ آذار  2013حتى آذار  ،25498 :2014بينهم 535
ً
طفال و 997سيدة
منذ آذار  2014حتى آذار  ،19029 :2015بينهم 584
ً
طفال و1583سيدة
منذ آذار  2015حتى آذار  ،19849 :2016بينهم 574
ً
طفال و 1086سيدة
منذ آذار  2016حتى آذار  ،11235 :2017بينهم 443
ً
طفال و 974سيدة
منذ آذار  2017حتى آذار  ،12302 :2018بينهم 497
ً
طفال و 593سيدة
منذ آذار  2018حتى آذار  ،6309 :2019بينهم 386
ً
طفال و 391سيدة
منذ آذار  2019حتى آذار  ،3357 :2020بينهم 208
ً
طفال و 284سيدة
منذ آذار  2020حتى آذار  ،1808 :2021بينهم 293
منذ آذار  2021حتى آذار  1862 :2022بينهم  76طفل و 71سيدة

تشــير الرســوم البيانيــة أعــاه إلــى أن األعــوام الثالثــة األولــى مــن الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة شــهدت
الحصيلــة األعلــى ممــن اليزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري ،بلغــت فــي العــام الثانــي (منــذ آذار 2012
حتــى آذار  )2013مــا نســبته  ،% 19فــي حيــن بلغــت قرابــة  % 17فــي العــام الثالــث (منــذ آذار  2013حتــى آذار ،)2014
ـل العــام األول (منــذ آذار  2011حتــى آذار  )2012ثالثـ ًا بقرابــة  ،% 15فقــد شــهدت األعــوام األولــى مــن الحــراك
وحـ َّ
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة حمــات االعتقــال األوســع بهــدف القضــاء عليــه وكســر شــوكة المعارضيــن.
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توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســري ًا منــذ آذار 2011 /حتــى آذار 2022 /بحســب المحافظة التي شــهدت
حادثــة االعتقــال علــى النحــو التالي:

يشــير التــوزع الموضــح أعــاه إلــى تصــدر محافظــة دمشــق بقيــة المحافظــات بحصيلــة مــن ال يزالــون قيــد
االعتقــال /االحتجــاز أو االختفــاء القســري بمــا نســبته قرابــة  % 19مــن الحصيلــة اإلجماليــة ،تليهــا محافظــة حلــب
بقرابــة  ،% 15فيمــا حلــت محافظــة ريــف دمشــق فــي المرتبــة الثالثــة بقرابــة  ،% 13ثــم ديــر الــزور بقرابــة .% 12

تــاء :التعذيــب :توثيــق مقتــل مــا ال يقــل عــن  14664شــخص ًا بســبب التعذيــب بينهــم  181طفـ ً
ـا
و 93ســيدة:
رغــم أن كل األطــراف الفاعلــة فــي ســوريا مارســت التعذيــب بحــق معارضيهــا علــى مــدار الســنوات األحــد عشــر
الماضيــة ،إال ّ
أن ممارســات النظــام الســوري فــي إطــار اعتقــال المناهضيــن لــه وتعذيبهــم كانــت األوســع واألشــد
خطــورة ،بســبب امتــاك النظــام الســوري لقــدرات َّ
مكنتــه مــن ممارســة ذلــك بشــكل ممنهــج ،فقــد اســتندَ علــى
التعذيــب فــي ســحق الحــراك الشــعبي وأيــة معارضــة لــه ،وكان أبــرز أشــكال التعذيــب هــو اإلخفــاء القســري ،حيــث
منــع عــن المعتقليــن أي شــكل مــن أشــكال التواصــل مــع أهلهــم أو محاميهــم ،حيــث تــم اعتقالهــم دون مذكــرة
قضائيــة ،ولــم يمــارس التعذيــب فــي ســوريا ،وخصوصــ ًا فــي مراكــز االعتقــال التابعــة للنظــام الســوري ،بشــكل
فــردي بــل كان سياســة ممنهجــة وعلــى نطــاق واســع ،اتبعتهــا كل األجهــزة األمنيــة وبأســاليب متشــابهة؛ مــا يؤكــد
ارتباطهــا جميعـ ًا بقــرار مركــزي واحــد ،ويشــكل التعذيــب لــدى النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية .ونقــدر حصيلــة
مــن اعتقــل وأفــرج عنهــم بقرابــة  1.2مليــون مواطــن ســوري.
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يعــد النظــام الســوري الطــرف األكثــر ارتكابـ ًا لعمليــات القتــل بســبب التعذيــب نظــر ًا لضخامــة عــدد حــاالت االعتقــال
التــي مارســها وتحــول معظمهــم إلــى مختفيــن قســري ًا ،ووجــود عــدد كبيــر مــن مراكــز االحتجــاز ال تخضــع أليــة رقابــة
َّ
مفصــل أبــرز أســاليب التعذيــب التــي اســتخدمتها قــوات النظــام فــي
مــن منظمــات حقوقيــة ،وقــد ســجَّ لنا فــي تقريــر
مراكــز احتجازهــا والمشــافي العســكرية التابعــة لهــا ،التــي بلغــت  72أســلوب ًا للتعذيب الجســدي والنفســي والجنســي.
وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر ســابقة عــن ظاهــرة إخطــار النظــام الســوري عــن طريــق دوائــر الســجل المدنــي ألهالــي مختفيــن
ً
طفال ،و 2ســيدة،
قســري ًا لديــه ،بــأن أبناءهــم قــد توفــوا ،وقــد بلغــت حصيلــة الحــاالت التــي قمنــا بتوثيقهــا  1056بينهــم 9
ونؤكــد علــى أن النظــام الســوري لــم يســلم أيـ ًا مــن هــذه الجثاميــن ألهلهــا .كمــا أننــا تمكنــا مــن تحديــد هويــة قرابــة 1003
مواطــن ســوري ظهــروا فــي صــور قيصــر المســربة مــن المشــافي العســكرية والتــي تــم نشــرها فــي آذار.2015 /
لــم تقتصــر أســاليب التعذيــب علــى النظــام الســوري فقــد رصدنــا أســاليب تعذيــب لــدى األطــراف األخــرى وقــد تناولنــا
موســعين
بشــيء مــن التفصيــل أســاليب التعذيــب لــدى تنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام ضمــن تقريريــن
َّ
ٍ
أصدرناهمــا فــي عــام .2022
ً
طفــا ،و93
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  14664شــخص ًا ،بينهــم 181
ســيدة (أنثــى بالغــة) ،بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار2011 /
حتــى آذار ،2022 /توزعــوا علــى النحــو التالــي:
ً
طفال ،و 74سيدة.
قوات النظام السوري 14449 :بينهم 174ً
طفال ،و 14سيدة.
تنظيم داعش 32 :بينهم 1ً
طفال.
هيئة تحرير الشام 29 :بينهم 2ً
طفال ،و 2سيدة.
جميع المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 50 :بينهم 1ً
طفال ،و 2سيدة.
قوات سوريا الديمقراطية 79 :بينهم 1ً
طفال ،و 1سيدة.
-جهات أخرى 25 :بينهم 2
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تفــوق النظــام الســوري علــى بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مــن حيــث أســاليب التعذيــب
التــي اســتخدمها داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ،ومــا نجــم عنهــا مــن ضحايــا ،فقــد بلغــت حصيلــة الضحايــا
بســبب التعذيــب علــى يــد النظــام الســوري قرابــة  % 99مــن الحصيلــة اإلجماليــة الموثقــة لدينــا.
توزعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على مدى السنوات الـ  11على النحو التالي:
ً
طفال وسيدة
منذ آذار  2011حتى آذار  ،1143 :2012بينهم 19
ً
طفال و 23سيدة
منذ آذار  2012حتى آذار  ،3089 :2013بينهم 51
ً
طفال و 7سيدة
منذ آذار  2013حتى آذار  ،3952 :2014بينهم 36
ً
طفال و 9سيدة
منذ آذار  2014حتى آذار  ،2954 :2015بينهم 21
ً
طفال و 37سيدة
منذ آذار  2015حتى آذار  ،1167 :2016بينهم 35
ً
طفال و 4سيدة
منذ آذار  2016حتى آذار  ،724 :2017بينهم 2
ً
طفال و 3سيدة
منذ آذار  2017حتى آذار  ،224 :2018بينهم 6
ً
طفال و 4سيدة
منذ آذار  2018حتى آذار  ،873 :2019بينهم 5
ً
طفال و 2سيدة
منذ آذار  2019حتى آذار  ،237 :2020بينهم 3
ً
طفال و 2سيدة
منذ آذار  2020حتى آذار  ،143 :2021بينهم 2
ً
طفال و 1سيدة
منذ آذار  2021حتى آذار  ،158 :2022بينهم 1

15

في الذكرى الحادية عشرة النطالق الحراك الشعبي :توثيق مقتل
 228647مدنيا بينهم  14664بسبب التعـذيب واعتقـــــال تعسفي/
إخفاء قسري

توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب (مــا اليقــل عــن  14664شــخص ًا) منــذ آذار 2011 /حتــى
آذار 2022 /علــى المحافظــات علــى النحــو التالــي:

يظهــر التــوزع أعــاه أن الحصيلــة األعلــى لضحايــا التعذيــب كانــت فــي محافظــة درعــا فحمــص ثــم دمشــق ،بمــا
نســبته قرابــة  % 13 ،% 16 ،% 17علــى الترتيــب.

ثــاء :حصيلــة أربعــة أنــواع مــن األســلحة :البراميــل المتفجــرة ،األســلحة الكيميائيــة ،الذخائــر
العنقوديــة ،األســلحة الحارقــة:
ً
برميال متفجر ًا ألقاها النظام الســوري على ســوريا:
واحــد :البراميــل المتفجــرة :تســجيل مــا ال يقــل عــن 81916

تعتبــر البراميــل المتفجــرة الســاح األقــل تكلفــة مــن بيــن األســلحة التــي اســتخدمها ســاح الجــو التابــع للنظــام
الســوري ويمتــاز بعشــوائيته الكبيــرة ،وقوتــه التدميريــة الهائلــة .عمــدَ النظــام الســوري الســتخدامه فــي حمالتــه
العســكرية الكبيــرة التــي يشــنها فــي ســبيل ســيطرته علــى مناطــق جديــدة .وقــد رصدنــا قيــام النظــام الســوري
بإضافــة مــواد كيميائيــة مــع البراميــل المتفجــرة ،كمــا أضيفــت مــواد حارقــة.
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وقــد أصدرنــا عــدد ًا كبيــر ًا مــن التقاريــر التــي توثــق اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل المتفجــرة والتــي بلغــت
حصيلتهــا قرابــة  81916برميـ ً
ـا متفجــر ًا منــذ أول اســتخدام موثــق لهــذا الســاح فــي  /18تمــوز 2012 /حتــى آذار2022 /؛
ً
طفــا و 1780ســيدة.
تســببت فــي مقتــل  11087مدنيــ ًا ،بينهــم 1821
توزعــت حصيلــة البراميل المتفجرة بحســب الســنوات علــى النحو التالي:

إن الحصيلــة األكبــر الســتخدام البراميــل المتفجــرة كانــت فــي العــام الرابع من الحراك الشــعبي (آذار - 2014 /آذار/
 ،)2015وبلغــت قرابــة  % 23مــن الحصيلــة اإلجماليــة ،تــاه العام الخامــس (آذار - 2015 /آذار )2016 /بقرابة .% 22

ً
برميــا متفجــر ًا ،بحســب المحافظــات علــى
توزعــت حصيلــة البراميــل المتفجــرة ،والتــي بلغــت قرابــة 81916
النحــو التالــي:
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اثنــان :األســلحة الكيميائيــة توثيق  222هجومـ ًا كيميائي ًا:

لقــد كان هــدف النظــام الســوري األول مــن اســتخدام الســاح الكيميائــيُّ ،
بــث حالــة مــن الرعــب فــي المناطــق التــي
اســتخدمها ،وقــد جــاء اســتخدام النظــام الســوري لهــذا الســاح بعــد أن كان قــد اســتخدم ســاح المدفعيــة الثقيلــة
والبراميــل المتفجــرة والغــارات الجويــة بالصواريــخ الفراغيــة ،وحيــن وجــد النظــام الســوري ّ
أن المجتمــع الدولــي ليــس
لديــه اإلرادة الحقيقيــة إليقافــه أو وضــع حــد لممارســاته ،أمعـ َ
ـن فــي ارتــكاب الفظائــع بإدخالــه الســاح الكيميائــي إلــى
قائمــة األســلحة التــي يســتخدمها ضــدَّ المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته ،ولــم يتوقــف عــن اســتخدام الســاح الكيميائي
علــى الرغــم مــن كل القــرارات األمميــة التــي صــدرت فــي هــذا الخصــوص ،قــرارات مجلــس األمــن رقــم  2118و2209
َّ
شــنته قــوات النظــام
و .2235وبحســب بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،يُعــدُّ الهجــوم الكيميائــي الــذي
الســوري علــى حــي البياضــة فــي مدينــة حمــص فــي  /23كانــون األول 2012 /الهجــوم الموثــق األول فــي قاعــدة بياناتنــا.
َّ
َّ
يتوزعــون بحســب
وثقنــا مــا ال يقــل عــن  222هجومــ ًا كيميائيــ ًا فــي ســوريا منــذ كانــون األول 2012 /حتــى آذار2022 /
الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي:
قوات النظام السوري :نفذ  217هجوم ًا كيميائي ًا في مختلف المحافظات السورية.تنظيم داعش :نفذ  5هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب.توزعــت هجمــات قــوات النظام الســور ي بحســب قرارات مجلس األمن علــى َّ
النحو التالي:
ً
أوال :قبل قرار مجلس األمن رقم  2118الصادر في  /27أيلول 33 :2013 /هجوم ًا
ثاني ًا :بعد قرار مجلس األمن رقم  2118الصادر في  /27أيلول 2013 /حتى اآلن 184 :هجوم ًا
ثالث ًا :بعد قرار مجلس األمن رقم  2209الصادر في  /6آذار 115 :2015 /هجوم ًا
رابع ًا :بعد تشكيل آلية األمم المتحدة وقرار مجلس األمن رقم  2235الصادر في  /7آب 59 :2015 /هجوم ًا

وقــد تسـبَّبت جميــع الهجمــات فــي مقتــل  1510أشــخاص يتوزعــون إلــى  1409مدنيـ ًا بينهــم  205طفـ ً
ـا و 260ســيدة
(أنثــى بالغــة) و 94مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة ،و 7أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون
المعارضــة المســلحة ،جميعهــم قضــوا فــي هجمــات شـ َّـنها النظــام الســوري ،إضافــة إلــى إصابــة  11212شــخص ًا،
 11080منهــم أصيبــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري و 132أصيبــوا فــي هجمــات شــنها تنظيــم داعــش.
توزعــت حصيلــة الهجمــات الكيميائيــة بحســب الســنوات الـ  11الماضية علــى النحو التالي:
منذ آذار  2012حتى آذار  5 :2013هجوم ًا من قبل النظام السوري.
منذ آذار  2013حتى آذار  31 :2014هجوم ًا من قبل النظام السوري.
منذ آذار  2014حتى آذار  73 :2015هجوم ًا من قبل النظام السوري.
منذ آذار  2015حتى آذار  60 :2016هجوم ًا يتوزعون إلى  58من قبل النظام السوري و 2من قبل تنظيم داعش.
منذ آذار  2016حتى آذار  37 :2017هجوم ًا يتوزعون إلى  34من قبل النظام السوري و 3من قبل تنظيم داعش.
منذ آذار  2017حتى آذار  13 :2018هجوم ًا من قبل النظام السوري.
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منذ آذار  2018حتى آذار  2 :2019هجوم ًا من قبل النظام السوري.
منذ آذار  2019حتى آذار  1 :2020هجوم ًا من قبل النظام السوري.
منذ آذار  2020حتى آذار - :2021
منذ آذار  2021حتى آذار - :2022
يظهــر التــوزع أعــاه أن األعــوام الرابــع والخامــس والســادس قــد شــهدت معظــم الهجمــات الكيميائيــة
التــي تمكنــا مــن توثيقهــا ،علــى الترتيــب ،حيــث بلغــت نســبة الهجمــات المســجلة فــي العــام الرابــع (منــذ آذار
 2014حتــى آذار  )2015قرابــة  ،% 33تــاه العــام الخامــس (منــذ آذار  2015حتــى آذار  )2016بقرابــة  ،% 27فالعــام
الســادس (منــذ آذار  2016حتــى آذار  )2017بقرابــة .% 17
توزعت حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب المحافظات السورية على النحو التالي:

لقــد شــهدت محافظــة ريــف دمشــق الحصيلــة األكبــر مــن الهجمــات الكيميائيــة ،تلتهــا محافظــة إدلــب ثــم حلــت
محافظتــا دمشــق وحلــب ثالث ًا.
ثالثــة :الذخائــر العنقوديــة :توثيق  495هجوم ًا:

َّ
مكثــف فــي مناطــق مدنيــة وســكنيةُ ،
وتعــد
اســتخدم النظــام الســوري ومــن ثــم حليفــه الروســي هــذه الذخائــر بشــكل
الذخائــر العنقوديــة مــن األســلحة التــي لهــا خطــر مديــد يمكــن أن يــدوم لســنوات ،حيــث أنــه وإضافــة إلــى الضحايــا
َّ
فــإن الذخائــر غيــر المنفجــرة تتحــوَّ ل إلــى مــا يُشــبه
الذيــن يقتلــون بفعــل انفجــار الذخائــر العنقوديــة وقــت الهجــوم
األلغــام األرضيــة ،التــي تــؤدي إلــى قتــل أو تشــويه المدنييــن ،حيــث تختــرق مئــات الشــظايا جســم المصــاب ،وقــد تــؤدي
إلــى بتــر أعضــاء فــي الجســم.
َّ
ُ
وتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى َّ
موثــق للذخائــر العنقوديــة مــن قبــل
أن أول اســتخدام
قــوات النظــام الســوري وقــع فــي تمــوز ،2012 /وقــد أســهم َّ
التدخــل العســكري الروســي فــي  /30أيلــول 2015 /فــي
َّ
منصــات وراجمــات صواريــخ.
زيــادة وتيــرة اســتخدام هــذا الســاح ســواء بإلقائهــا مــن الجــو أو بإطالقهــا عبــر
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ســجَّ لنا مــا ال يقــل عــن  495هجوم ـ ًا بذخائــر عنقوديــة َّ
نفذتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي ســوريا منــذ أول
اســتخدام موثــق لهــذا الســاح فــي تمــوز 2012 /حتــى آذار 2022 /تتــوزعَّ علــى النحــو التالــي:
قوات النظام السوري 250 :هجوم ًا-القوات الروسية 237 :هجوم ًا

هجمات روسية /سورية 8 :هجوم ًاتس ـبَّبت تلــك الهجمــات فــي مقتــل  1042مدني ـ ًا بينهــم  389طفـ ً
ـا و 217ســيدة (أنثــى بالغــة) إث ـ َر هجمــات بذخائــر
عنقوديــة شـ َّـنتها قــوات الحلــف الســوري الروســي منــذ تمــوز 2012 /حتــى آذار.2022 /
كمــا َّ
وثقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن  374مدنيـ ًا بينهــم  118طفـ ً
ـا و 31ســيدة (أنثــى بالغــة) إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود
إلــى هجمــات ســابقة بذخائــر عنقوديــة ،وعلــى الرَّغــم مــن صعوبــة تحديــد عــدد الجرحــى الذيــن ُأصيبــوا نتيجــة انفجــار

الذخائــر العنقوديــة إال َّ
أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتقــدِّ ره بـــقرابة  4350مدنــي تعـرَّض لإلصابــة ،عــدد كبيــر
منهــم تعـرَّض لبتــر فــي األطــراف ويحتاجــون أطرافـ ًا صناعيــة وسلســلة مــن عمليــات إعــادة َّ
التأهيــل والدَّعــم.
أربعة :األســلحة الحارقة :توثيق  171هجوم ًا باألســلحة الحارقة:

تعــرف األســلحة الحارقــة بأنهــا ذات مســتوى عــال جــد ًا مــن الخطــورة فــي حــال تــم اســتخدامها كســاح مباشــر علــى
ٍ
المناطــق المدنيــة والســكنية ،وكان الســتخدامها مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي ضــدَّ مناطــق مأهولــة
بالســكان ومناطــق زراعيــة آثــار وتبعــات كارثيــة ،حيــث يمكــن أن تســبب األســلحة الحارقــة فــي حــال المســت الجســم
البشــري حروق ـ ًا شــديدة تصــل حتــى العظــام ،وتتــرك ندوب ـ ًا كبيــرة إن لــم تتســبب بالمــوت ،وبســبب طبيعــة هــذه
األســلحة التــي تحــوي مــواد تســتمر فــي االشــتعال مــدة زمنيــة طويلــة ،فـ َّ
ـإن اســتخدامها علــى المناطــق الزراعيــة
واألبنيــة الســكنية يســبب حرائــق تــؤدي إلــى أضــرار ماديــة فــي البنــى التحتيــة والمراكــز الحيويــة ،وهــذا مــا يؤكــد َّ
أن
اســتخدامها مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي كان بغــرض إحــداث ضــرر مــادي ،وبشــري ،ولــم يكــن بهــدف
عســكري مطلقـ ًا ،واألســلحة الحارقــة هــي أســلحة مفرطــة فــي العشــوائيةُ ،
وتشــبه إلــى حــدٍّ بعيــد الذخائــر العنقوديــة،
مــن ناحيــة ســعة االنتشــار مــن جهــة ،وإمكانيــة اشــتعالها الحق ـ ًا مــن جهــة ثانيــة.
وقــد اســتخدمت األســلحة الحارقــة بشــكل واســع مــن قبــل النظــام الســوري منــذ عــام  ،2012ومــع تدخــل القــوات
الروســية فــي عــام  2015الحظنــا ارتفاع ـ ًا شــديد ًا حتــى عــن وتيــرة اســتخدام النظــام الســوري نفســه ،وإن هــذا الكــم
الهائــل مــن الحــوادث ،يُشــير إلــى نمطيــة وال مبــاالة وأحيانــ ًا َت ُّ
عمــد مــن قبــل القــوات الروســية فــي إلحــاق الضــرر
بالمواطــن واألراضــي الســورية.
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد ســجَّ لنا مــا ال يقــل عــن  171هجومـ ًا بأســلحة حارقــة
علــى مناطــق مدن َّيــة ســكنيّة ،منــذ آذار 2011 /حتــى آذارَّ 2022 /
توزعــت بحســب مرتكــب االنتهــاك:
قوات النظام السوري 41 :هجوم ًا.القوات الروسية 125 :هجوم ًا.-قوات التّحالف الدولي 5 :هجوم ًا ضدَّ أحياء سكنيَّة في مدينة الرقة.
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جيم :االعتداءات على المراكز الحيوية المدنية:
عمــدت جميــع األطــراف الفاعلــة إللحــاق أضــرار بالمراكــز الحيويــة ،ولــم يقتصــر االعتــداء عليهــا علــى قصفهــا مــرة أو
أزيــد مــن مــرة ،بــل امتــدَّ كذلــك إلــى تحويــل أطــراف النــزاع العشــرات مــن هــذه المراكــز الحيويــة إلــى ثكنــات عســكرية أو
مراكــز اعتقــال فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا؛ مــا يجعلهــا عرضــة الســتهدافها مــن قبــل أطــراف ِّ
النــزاع األخــرى.
َّ
إن حرمــان المدنييــن مــن هــذه المراكــز الحيويــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات ينعكــس أثــره علــى المــدى القريــب والبعيــد
علــى األهالــي ويدفعهــم للنــزوح إلــى أماكــن أكثــر أمنـ ًا واســتقرار ًا وتأمينـ ًا لهــذه الخدمــات.
وقــد ســجلنا منــذ آذار 2011 /مــا ال يقــل عــن  869حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة ،و 1407علــى أماكــن عبــادة .كمــا
ســجلنا تضــرر  1597مدرســة ،بعضهــا تعــرض ألزيــد مــن اعتــداء .ووفــق مــا تــم توثيقــه لدينــا يتحمــل الحلــف الســوري
الروســي اإليرانــي مســؤولية قرابــة  % 86مــن حصيلــة هــذه الحــوادث.
دال :التشريد القسري ألزيد من نصف الشعب السوري ما بين نازح والجئ:
إن مســتوى العنــف الــذي شــهدته ســوريا مــن قبــل كل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحــق المدنييــن فــي كل
المناطــق و ّلــد حالــة مــن الرعــب واإلرهــاب فــي نفــوس الســوريين ،مــا دفعهــم للبحــث عــن مناطــق أكثــر أمن ـ ًا بعــد
أن دم ـ ّر القصــف العشــوائي ،وخصوص ـ ًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي ،معظــم المــدن الســورية ،حيــث
بــات مــن المســتحيل اســتمرار الحيــاة فيهــا ،كمــا كان لحمــات المالحقــة األمنيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة
للنظــام الســوري بحــق الســوريين المعارضيــن لنظــام الحكــم فــي مناطقــه دور ًا كبيــر ًا فــي نــزوح اآلالف من الســوريين
إلــى مناطــق أخــرى ،إضافــة إلــى سياســة الحصــار التــي طبقتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى العديــد مــن
المناطــق ،والتــي تبعتهــا اتفاقــات مصالحــة إجباريــة نتــج عنهــا تهجيــر اآلالف مــن األشــخاص مــن مناطقهــم التــي
يقطنــون فيهــا ،وتشــير تقديــرات المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن إلــى قرابــة  13.4مليــون ســوري قــد أجبــر علــى
النــزوح داخليـ ًا أو اللجــوء إلــى دول أخــرى منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار ،2011 /يتوزعــون علــى
النحــو التالــي:
قرابة  6.7مليون نازح داخلي ًا بعضهم نزح أزيد من مرة.-قرابة  6.6مليون الجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.
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حــل النــزاع الســوري
ثالثــ ًا :المجتمــع الدولــي فشــل بشــكل ذريــع فــي
ِّ
وتحقيــق انتقــال سياســي:
علــى مــدى الســنوات اإلحــدى عشــرة الماضيــة ظهــرت عــدة مبــادرات عربيــة ودوليــة لوضــع حــدٍّ لمعانــاة الشــعب
الســوري ،أبرزهــا مســار الجامعــة العربيــة ،مســار جنيــف ،مســار أستانا/سوتشــي ،لكنهــا بــاءت جميعهــا بالفشــل ،لــم
تصــل حتــى إلــى عتبــة المفاوضــات ،فضـ ً
ـا عــن تحقيــق تقــدم جــدي فــي تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي والبــدء باالنتقــال
السياســي ومســار العدالــة االنتقاليــة ،وقــد تحدثنــا ببعــض التفصيــل عــن هــذه المســارات فــي تقريرنــا الســنوي
الصــادر فــي آذار المنصــرم .2021
شــهدَ مقــر األمــم المتحــدة فــي جنيــف فــي سويســرا يــوم  /30حزيــران 2012 /االجتمــاع األول لمجموعــة العمــل
مــن أجــل ســوريا ،وذلــك بنــاءً علــى دعــوة الســيد كوفــي عنــان ،المبعــوث المشــترك لألمــم المتحــدة وجامعــة الــدول
العربيــة إلــى ســوريا حينهــا ،وحــدَّ د البيــان الختامــي لالجتمــاع مالمــح عمليــة االنتقــال الســلمي للســلطة فــي ســوريا
وذلــك مــن خــال تأســيس مجلــس انتقالــي ومراجعــة الدســتور وإجــراء انتخابــات نزيهــة.
تــم عقــد  9جــوالت مــن محادثــات جنيــف ،وبــدء ًا مــن الجولــة الثالثــة كان تنفيــذ بنــود قــرار مجلــس األمــن  2254هــو
محــور االجتماعــات .لكــن لــم تتضمــن مخرجــات هــذه االجتماعــات أيــة خطــة لتنفيــذ هــذا القــرار.
ونعتقــد أن دعــم روســيا وإيــران للنظــام الســوري هــو الســبب الرئيــس وراء تمكــن النظــام الســوري مــن رفــض
مناقشــة أيــة آليــة تهــدف إلــى وضــع خطــة زمنيــة النتقــال ســلمي للســلطة في ســوريا ،وأنشــأت روســيا مســار ًا خاص ًا
بهــا عبــر مؤتمــر سوتشــي التأسيســي فــي  /30كانــون الثانــي ،2018 /الــذي نـ َّ
ـص فــي بيانــه الختامــي علــى “تشــكيل لجنــة
دســتورية تضــم وفــد حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى جانــب وفــد مــن المعارضــة ممثلــة علــى نطــاق
واســع لصياغــة إصــاح دســتوري كمســاهمة فــي التســوية السياســية تحــت رعايــة األمــم المتحــدة وفق ـ ًا لقــرار
مجلــس األمــن رقــم .”2254
وفــي  /23أيلــول 2019 /أعلــن أنطونيــو غوتيريــش ،األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،تشــكيل اللجنة الدســتورية الســورية
بعــد موافقــة النظــام الســوري والهيئــة التفاوضيــة المعارضــة عليهــا ،وبذلــك اقتصــرت اجتماعــات جنيــف علــى
اجتماعــات اللجنــة الدســتورية ،التــي كان عملهــا ينحصــر فــي “إعــداد وصياغــة إصــاح دســتوري يطــرح للموافقــة
العامــة ،كإســهام فــي التســوية السياســية فــي ســوريا وفــي تطبيــق لقــرار مجلــس األمــن .”2254
انطلقــت أعمــال الجولــة األولــى الجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية “الهيئــة الموســعة” فــي  /30تشــرين األول/
 2019المؤلفــة مــن  150عضــو ًا ،وتوالــت اجتماعــات اللجنــة الدســتورية دون تحقيــق أي تقــدم ملمــوس حتــى اآلن.
وكانــت االنتخابــات التــي أجراهــا النظــام الســوري منفــرد ًا فــي أيــار ،2021 /والتــي اســتند فيهــا إلــى الدســتور الــذي
وضعــه منفــرد ًا عــام 2012؛ أكبــر دليــل علــى عــدم جديــة النظــام الســوري فــي تحقيــق أي تقــدم جــدي فــي مســار الحــل
السياســي الــذي نـ َّ
ـص عليــه قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،2254وفشــل المجتمــع الدولــي فــي الضغــط عليــه للقبــول
بذلــك ،ويجــب أن نشــير إلــى أنــه لــم تفــرض أيــة عقوبــات دوليــة علــى روســيا بســبب تدخلهــا العســكري فــي ســوريا
وارتكابهــا المئــات مــن االنتهــاكات وعرقلــة المســار السياســي ،لــذا فــإن مســؤولية بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه
تقــع علــى عاتــق الــدول الغربيــة أيض ـ ًا.
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رابعـ ًا 27 :قــرار ًا مــن مجلــس األمــن متعلقـ ًا بالشــأن الســوري لم يتم تنفيذ
مجمل ما ور َد فيها بما في ذلك قضية المعتقلين واألسلحة الكيميائية:
فــي غضــون األحــد عشــر عامـ ًا الماضيــة أصــدر مجلــس األمــن الدولــي  27قــرار ًا متعلقـ ًا بالشــأن الســوري ،لكنهــا فــي
مجملهــا بقيــت حبــر ًا علــى ورق ،وبشــكل خــاص القــرارات الثمانيــة المتعلقــة بالعمليــة السياســية ووقــف العمليــات
العســكرية واســتخدام البراميــل المتفجــرة ،وأشــار مجلــس األمــن فــي أربعــة قــرارات إلــى قضيــة المعتقليــن لكنــه
فشــل فــي إطــاق ســراحهم أو مجــرد الكشــف عــن مصيرهــم ،وأصــدر ثالثــة قــرارات عــن األســلحة الكيميائيــة ،لكنــه
كذلــك لــم َّ
يتخــذ أيــة خطــوات عندمــا أعــاد النظــام الســوري اســتخدام هــذه األســلحة بعــد قــرارات مجلــس األمــن؛ كمــا
أثبتــت ذلــك منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،وممــا هــو مثيــر للســخرية أن غالبيــة قــرارات مجلــس األمــن كانــت
عــن إدخــال المســاعدات اإلنســانية األمميــة ،والمعابــر التــي ســوف تدخــل منهــا ،األمــر الــذي هــو أصـ ً
ـا ليــس بحاجــة
لقــرار مــن مجلــس األمــن ،ولكـ َّ
ـن هــذا يؤكــد مــدى تقــزم دور مجلــس األمــن فــي ســوريا وفشــله المطبــق ،إضافــة
إلــى كل ذلــك ،فقــد وقــف مجلــس األمــن الدولــي فــي وجــه العدالــة عبــر منــع إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة
الجنائيــة الدوليــة ،علــى الرغــم مــن االنتهــاكات الفظيعــة التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري ،والتــي ُتشـ ِّ
ـكل جرائــم
ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب.

خامس ًا :النظام السوري ما زال يحتفظ بأسلحة دمار شامل:
فــي  /8شــباط 2022 /صــدر تحقيــق لمجلــة الفوريــن بوليســي ،ورد فيــه نقـ ً
ـا عن جريغــوري كوبلنتز ،الخبيــر في البرنامج
الســوري لألســلحة الكيميائيــة ّ
أن عرقلــة ســوريا للمفتشــين الدولييــن مــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد
ازدادت بشــكل خــاص فــي الســنوات األخيــرة ،بمــا فــي ذلــك رفــض منــح التأشــيرات وإتــاف األدلــة المتعلقــة بهجمــات
كيميائيــة ســابقة .وأضــاف أن المخابــرات األمريكيــة وجــدت أن النظــام الســوري قــد اســتخدم األســلحة الكيميائيــة
مــرار ًا وتكــرار ًا ضــد المدنييــن فــي ســوريا.
وهــو مــا كانــت قــد أكــدت عليــه إيزومــي ناكاميتســو ،وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة والممثلــة الســامية لشــؤون
نــزع الســاح الكيميائــي ،خــال جلســة لمجلــس األمــن ،فــي  /5كانــون الثانــي ،2022 /أعلنــت فيهــا ّ
“إن إعــان ســوريا
التزامهــا باتفاقيــة نــزع األســلحة الكيميائيــة ال يــزال غيــر دقيــق بســبب الثغــرات والتناقضــات المســتمرة”.
وأضافــت أنــه إلــى اآلن لــم ُتحَ ــل ســوى أربــع قضايــا مــن بيــن القضايــا الـــ  24التــي فتحهــا فريــق التقييــم األممــي المعنــي
بإعــان النظــام الســوري تخلصــه مــن برنامجــه الكيميائــي.
وفــي التقريــر الشــهري ذي الرقــم  EC-99/DG.5الصــادر فــي  /24كانــون الثانــي 2022 /الــذي أصــدره المجلــس التنفيذي
لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ع َّبــرت المنظمــة عــن تواصــل جهودهــا للتحقــق مــن التدميــر الكامــل للترســانة
الكيميائيــة للنظــام الســوريَّ ،
وأكــد التقريــر فــي عــدة فقــرات حجــم المعوقــات التــي تضعهــا الحكومــة الســورية
والتــي تحــول دون اســتمرار عمــل المنظمــة بشــكل ســلس ،والــذي تسـبَّب بشــكل مباشــر فــي عــدم ثقــة المجلــس
التنفيــذي بإعــان الســلطات الســورية عــن تدميــر ترســانتها الكيميائيــة.
ومــن بيــن المعوقــات التــي ذكرهــا التقريــر الرفــض المتكــرر مــن قبــل النظــام الســوري إلصــدار تأشــيرة دخــول ألحــد
أعضــاء فريــق تقييــم اإلعــان التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ، DATإضافــة الــى عــدم وجــود رد من الســلطات
الســورية منذ نيســان 2021 /على اتصاالت األمانة العامة لتحديد موعد الجولة الخامســة والعشــرين من المشــاورات
بيــن فريــق DATوالســلطات الســورية .كمــا ذكــر التقريــر فــي أزيــد مــن مناســبة عــدم تلقيــه إجابــات عــن استفســارات
أرســلتها األمانــة العامــة إلــى الســلطات الســورية؛ مــا يُبقــي الكثيــر مــن القضايــا عالقــة ويؤخــر إغالقهــا.
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َّ
إن كل ذلــك يؤكــد مــا أشــرنا إليــه ســابق ًا فــي العشــرات مــن حــوادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة التــي تحدثنــا عنهــا،
ويذكــر الســوريين بفشــل تعهــد “الخــط األحمــر” الــذي وعــد بــه الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا الشــعب
الســوري وشــعوب العالــم بــأن اســتخدام الســاح الكيميائــي مــن النظــام الســوري هــو خــط أحمــر ،ومــا زال النظــام
الســوري حتــى اآلن يمتلــك أســلحة كيميائيــة لــم يعلــن عنهــا ،بــل ربمــا يســتخدمها الحق ـ ًا ضــد الشــعب الســوري.

سادس ًا :سوريا ليست آمنة على سكانها وال لعودة الالجئين:
نظــر ًا الســتمرار ارتــكاب العديــد مــن أنمــاط االنتهــاكات بيــن أطــراف النــزاع ،وكذلــك مــن قبــل القــوى المســيطرة ضــد
الســكان فــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا ،فــإن ســوريا تعتبــر مــن أخطــر بلــدان العالــم ،أشــار تقريــر منظمــة
الهجــرة العالميــة ( )IOMالحــادي عشــر ،الصــادر فــي  /1كانــون الثانــي ،2022 /أن حــدود ســوريا مــع تركيــا هــي ثانــي
أكبــر بوابــة لالجئيــن فــي العالــم بعــد الحــدود األمريكيــة المكســيكية ،وأن ســوريا هــي الدولــة الخامســة فــي الترتيــب
العالمــي بيــن أول خمــس دول يأتــي منهــا طالبــو اللجــوء ،وجــاءت قبلهــا الصيــن ،روســيا ،المكســيك ،والهنــد ،وهــي
دول ذات تعــداد ســكاني هائــل مقارنــة بســوريا ،حيــث قــدر التقريــر عــدد الالجئيــن الســوريين حــول العالــم بـــ  6.7مليــون
الجــئ حتــى نهايــة عــام  2020وذلــك بزيــادة  100ألــف الجــئ عــن عــام .2019
ولهــذا وعلــى مــدى أحــد عشــر عامــ ًا نــرى أن الســوريين يتفقــون باتجــاه واحــد هــو الفــرار مــن ســوريا؛ خوفــ ًا مــن
االضطهــاد علــى حياتهــم وحرياتهــم ،والســعي نحــو طلــب اللجــوء ،مقارنــة بنســبة قليلــة جــد ًا عــادت مــن البلــدان
المجــاورة ،أو تمــت إعادتهــم قســري ًا ،ويتعــرض الالجئــون العائــدون إلــى أنمــاط االنتهــاكات نفســها التــي يعانــي
منهــا الســكان المقيميــن فــي ســوريا والســبب األساســي هــو غيــاب القانــون وهيمنــة القمــع واالســتبداد وتمركــز
الســلطات ،ولــن يكــون هنــاك عــودة حــرة وكريمــة لالجئيــن دون تحقيــق انتقــال سياســي نحــو نظــام ديمقراطــي
يحتــرم حقــوق اإلنســان.
النظــام الســوري بأمــر مــن حليفــه الروســي يبتـزُّ الــدول األوروبيــة بقضيــة الالجئيــن مــن أجــل المســاهمة
فــي ملــف إعــادة اإلعمــار:
حاولــت روســيا الترويــج أن ســوريا آمنــة ومســتقرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ،وجاهــزة
الســتقبال الالجئيــن العائديــن ،وتهــدف روســيا مــن وراء ذلــك إلــى فـ ِّ
ـك عزلــة النظــام الســوري ،وابتــزاز الــدول األوروبيــة
عبــر األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة ،وإعــادة الالجئيــن الســوريين مقابــل المســاهمة فــي ملــف إعــادة اإلعمــار ،وتصويــر
أن المبانــي والمراكــز الحيويــة المتضــررة هــي الســبب وراء عــدم عــودة الالجئيــن.
تتجاهــل روســيا عــن قصــد أن القصــف الروســي وقصــف حليفهــا النظــام الســوري هــو المتســبب الرئيــس وراء
التدميــر وتشــريد مالييــن الســوريين ،إضافــة إلــى توحــش األجهــزة األمنيــة التــي تتحكــم بمفاصــل حيــاة المواطــن
الســوري.
وبطلــب مــن روســيا ،بــدأ النظــام حملتــه الترويجيــة لملــف “عــودة الالجئيــن” بعقــد مــا أســماه “المؤتمــر الدولــي حــول
عــودة الالجئيــن الســوريين” فــي دمشــق فــي  /11تشــرين الثانــي ،2020 /بحضــور دول كان لبعضهــا الــدور األكبــر فــي
تهجيــر الشــعب الســوري مثــل روســيا والصيــن وإيــران ،إمــا عــن طريــق دعــم النظــام الســوري عســكري ًا أو سياســي ًا،
وعقــد عــدة اجتماعــات ضمــن الســياق ذاتــه فــي عــام .2021
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ورد ًا علــى المحــاوالت الروســية ،صــدرت تقاريــر وبيانــات َّ
أكــدت أن ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن ،مثــل تقريــر
منظمــة العفــو الدوليــة “أنــت ذاهــب إلــى المــوت” ،وتقريــر هيومــان رايتــس ووتــش “حيــاة أشــبه المــوت” ،وتقريــر
لجنــة التحقيــق الدوليــة األخيــر.
وتؤكــد اإلحصائيــات التــي وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن ســوريا ال تــزال غيــر آمنــة لعــودة النازحيــن
والالجئيــن فقــد ســجلنا منــذ مطلــع عــام  2014حتــى آذار 2022 /مــا ال يقــل عــن  2346حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا
 249طفـ ً
ـا و 194ســيدة (أنثــى بالغــة) ،بحــق الجئيــن عــادوا مــن دول اللجــوء أو اإلقامــة إلــى مناطــق إقامتهــم فــي
ســوريا ،جميعهــم تــم اعتقالهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري .أفــرج النظــام الســوري عــن  1483حالــة وبقيــت 863
حالــة اعتقــال ،تحــوَّ ل  687منهــا إلــى حالــة اختفــاء قســري .كمــا ســجلنا اعتقــال مــا ال يقــل عــن  907نازحيــن عــادوا إلــى
مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري ،مــن بينهــم  22طفـ ً
ـا و 17ســيدة ،أفــرج النظــام الســوري عــن  218حالــة
وبقيــت  689حالــة ،تحــوَّ ل منهــم  426إلــى مختفيــن قســري ًا.
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ســابع ًا :بعــد ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة واســتخدام أســلحة كيميائيــة؛
محــاوالت إلعــادة تعويــم النظــام الســوري:
شــهدت الســنتين األخيرتين محاوالت إلعادة تعويم النظام الســوري سياســي ًا ،قادت تلك المحاوالت روســيا ،وحليفتها
الجزائــر ،وكان مــن المســتغرب والمســتهجن دخــول األردن علــى هــذا الخــط المناهض لحقوق اإلنســان الســوري ،ففي /3
تشــرين األول 2021 /جــرى أول اتصــال مباشــر بيــن ملــك األردن ،عبــد هللا الثانــي ،مــع بشــار األســد ،حســب مــا نشــر الموقع
الرســمي للديوان الملكي األردني .وتبع ذلك تصريح لمدير المخابرات األردنية في  /5تشــرين األول َّ
أن بالده تتعاطى مع
الملــف الســوري كأمــر واقــع َّ
وأن هناك تنســيق أمني بيــن األردن والنظام الســوري.
فــي  /9تشــرين الثانــي 2021 /أجــرى وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي عبــد هللا بــن زايــد زيــارة إلــى ســوريا التقــى خاللهــا رئيــس
النظــام الســوري لبحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن ،وتطويــر التعــاون الثنائــي فــي مختلــف المجــاالت.
فــي  /31كانــون الثانــي 2022 /وصــل وزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان إلــى دمشــق فــي زيــارة رســمية ،والتقــى رئيــس النظــام
السور ي.
وبطلــب مــن روســيا ،بذلــت الجزائــر جهــود ًا حثيثــة مــن أجــل إعــادة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة ،وكانــت
الجزائــر قــد وقفــت دائم ـ ًا إلــى جانــب النظــام الســوري وصوَّ تــت ضــدَّ حقــوق الشــعب الســوري  11مــرة فــي مجلــس
حقــوق اإلنســان.
لم تقتصر هذه المحاوالت على الدول بل تعدتها إلى منظمات دولية ،من أبرزها مؤخر ًا:
انتخــاب النظــام الســوري عضــو ًا فــي المجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي أيــار 2021 /رغــم أنــه متهــم
بمئــات حــوادث االعتــداء علــى المنشــآت الطبيــة وبقتــل وإخفــاء وتشــريد المئــات مــن الكــوادر الطبيــة ،وهــذا مــا
اعتبرنــاه أكبــر إهانــة للمنظمــة وجميــع موظفيهــا وأعضائهــا وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي هــذا الخصــوص.
فــي  /15تشــرين األول 2021 /نشــر موقــع الشــرطة الجنائيــة الدوليــة “اإلنتربــول” ،بيان ـ ًا أعلنــت فيــه أنهــا رفعــت فــي
تشــرين األول اإلجــراءات التصحيحيــة عــن المكتــب المركــزي الوطنــي بدمشــق فيمــا يتعلــق باســتخدام النظــام
الســوري نظــام معلومــات اإلنتربــول تطبيقـ ًا للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة التنفيذيــة فــي حزيــران الفائــت  ،2021وذلــك
بعــد تدريــب إضافــي لموظفــي البنــك األهلــي التجــاري بدمشــق.
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ثامن ًا :االستنتاجات والتوصيات:
•لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي مؤتمــر القمــة العالمــي فــي عــام  62005علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة
ســكانها مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــربَّ ،
إن هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائــم ،ومنــع
التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة ،وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها
مــن الجرائــم الفظيعــة ،أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري ،فــإن مــن مســؤولية
المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب.7
•انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا ً
كال مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان،
والنظــام الســوري وحلفــاؤه هــم المرتكــب للكـ ِّ
ـم األكبــر مــن االنتهــاكات.

•لقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري انتهــاكات متعــددة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــونَّ ،
والتعذيــب ،والتشــريد
القســري ،وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ترقــى إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا وس َ
ــعة نطاقهــا
ِ
ِ
معــ ًا .كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب عبــر القصــف العشــوائي ،وتدميــر المنشــآت واألبنيــة ،ولــم تكتــف الحكومــة
ِ
الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي ،بــل طــال الخــرق قــرارات مجلــس األمــن ،وبشــكل
خــاص القــرار رقــم  2042المتعلــق باإلفــراج عــن المعتقليــن ،والقــرار  2139الخــاص بوقــف الهجمــات العشــوائية
واالختفــاء القســري ،وكل ذلــك دون أيــة محاســبة ،بــل يحظــى ذلــك بالشــرعيَّة عبــر الغطــاء الروســي الصينــي
َّ
والصمــت الغربــي.
•خرقــت القــوات الروســية قــرار مجلــس األمــن رقــم  2139وأيض ًا القرار رقم  2254عبر عمليات القصف العشــوائي،
إضافــة إلــى انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاني الدولــي مُ رتكبــة عشــرات االنتهــاكات التــي ترقــى إلــى
جرائــم حــرب عبــر عمليــات القصــف العشــوائي عديــم التمييــز وغيــر المتناســب فــي حجــم القــوة المفرطــة ،وأيضـ ًا
انتهكــت عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي ،مــا يُشـ ِّ
ـكل جرائــم حــرب.
•لــم تقــم الســلطات الروســية أو الســورية وبقيــة أطــراف النــزاع بأيــة تحقيقــات جديــة عــن هجماتهــا طيلــة هــذه
الســنوات ،كمــا أنهــم لــم يمنعــوا الهجمــات ،ولــم يعاقبــوا المســؤولين عنهــا.
•فشــلت قــوات التحالــف الدولــي خــال جميــع الســنوات وبشــكل خــاص عقــب دحــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي
تحقيــق اســتقرار سياســي فــي شــمال شــرق ســوريا عبــر انتخابــات محليــة ديمقراطيــة يتــم مــن خاللهــا تســليم
الحكــم ألشــخاص منتخبيــن بشــكل ديمقراطــي وغيــر محســوبين علــى جهــة واحــدة عرقيــة أو مذهبيــة.
•تداعيــات االنتهــاكات الكارثيــة المتراكمــة والمســتمرة علــى مــدى إحــدى عشــر عام ـ ًا تس ـبَّبت فــي انهيــار الدولــة
الســورية ألن النظــام الســوري متغلــل فيهــا كجســم ســرطاني ولــن يقبــل بــأي انتقــال سياســي ولــو تحولــت
ســوريا إلــى أكثــر دولــة فاشــلة فــي العالــم ،وتفتــت المجتمــع الســوري وتشــرد المالييــن.
•النظــام الســوري ال يكتــرث بعمليــة االنتقــال السياســي ألنهــا ســوف تــؤدي إلــى االنتقــال مــن الديكتاتوريــة إلــى
الديمقراطيــة.

6

األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  ،2005الفقرة ،138

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
 7األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  ،2005الفقرة ،139
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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التوصيات:
مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

•يجــب علــى أعضــاء فــي مجلــس األمــن َّ
التوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض لحمايــة النظــام الســوري ،الــذي ارتكب
علــى مــدى أحــد عشــر عام ـ ًا مئــات آالف االنتهــاكات ،التــي ُتشــكل فــي كثيــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم
حــرب.

•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل واضــح على
“توقــف فــور ًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا ،بمــا فــي ذلــك الهجمــات ضــد
المرافــق الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الطبــي ،وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال
القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي”.
•إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن رقــم  2041و 2042و 2139والبنــد  12فــي القــرار رقــم ،2254
الخاصــة بالمعتقليــن والمختفيــن قســري ًا فــي ســوريا.
•اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز،
ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا ،كونــه يُهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع ،وإيقــاف
عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى
مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت.
•الكشف عن مصير قرابة  102ألف مختف قسري ًا في سوريا % 85 ،منهم لدى النظام السوري.
ٍ
•إثــ َر عــدم التــزام األطــراف وبشــكل خــاص النظــام الســوري بــأي مــن قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ســواء
المتعلقــة باألســلحة الكيميائيــة أو البراميــل المتفجــرة أو االختفــاء القســري ،ال يبقــى أمــام مجلــس األمــن الدولي
بعــد أحــد عشــر عام ـ ًا ســوى َّ
التدخــل عســكري ًا؛ بهــدف حمايــة المدنييــن الســوريين.
•نقــل المســألة الســورية مــن مجلــس األمــن إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وتطبيــق مبــدأ اتحــاد مــن
أجــل الســام ،وذلــك بعــد فشــل مجلــس األمــن أزيــد مــن عشــر ســنوات فــي حمايــة المدنييــن وفــي إنهــاء النــزاع
الســوري.
•إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم الحــرب.
•العمــل بشــكل جــدي علــى تحقيــق االنتقــال السياســي وفقـ ًا لبيــان جنيــف واحــد وقــرار مجلــس األمــن رقــم ،2254
ســعي ًا نحــو تحقيــق االســتقرار ووحــدة األراضــي الســورية وعــودة الالجئيــن والنازحيــن الكريمــة واآلمنــة.
•إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن ،لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
•ضمــان أمــن وســامة مالييــن الالجئيــن الســوريين وخاصــة النســاء واألطفــال .الذيــن تشــردوا فــي دول العالــم،
وكفالــة ســامتهم مــن االعتقــال أو َّ
التعذيــب أو اإلخفــاء القســري فــي حــال رغبتهــم فــي العــودة إلــى المناطــق
التــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري.
•مطالبــة كافــة وكاالت األمــم المتحــدة المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية
الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي َّ
توقفــت فيهــا المعــارك ،وفــي مخيمــات المشــردين داخليـ ًا ومتابعــة الــدول
التــي تعهــدت َّ
بالتبرعــات الالزمــة.

المجتمع الدولي:

ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري .وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّ مــة علــى َّ
والســعي إلــى
الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع
األشــخاص المتورطيــن.
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•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.
•إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد
اإلنســانية وجرائــم الحــرب علــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــات مــن العقــاب الــذي امتــد علــى مــدى
قرابــة عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.
•توســيع العقوبــات السياســية واالقتصاديــة ضــد النظــام الروســي بســبب ارتكابــه جرائــم حــرب فــي ســوريا،
وبســبب اســتمراره فــي خــرق العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري ،ومســاعدته فــي خــرق قــرارات
مجلــس األمــن بمــا فيهــا المتعلقــة بعــدم تكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبراميــل المتفجــرة.
َ
رئيســين فــي االنتهــاكات التــي ترتكــب فــي
َ
شــريكين
•تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا وإيــران واعتبارهمــا

ســوريا؛ نظــر ًا الســتمرارهما فــي تزويــد ِّ
النظــام الســوري بالســاح ،والشــتراكهما المباشــر فــي آالف االنتهــاكات

بحــق المواطــن الســوري.
•تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء واألطفــال المشــردون قســري ًا مــن نازحيــن والجئيــن ،ومراعــاة احتياجاتهــن
الخاصــة فــي مجــال الحمايــة تحديــد ًا.
تم َّ
•الوفاء بااللتزام بالتبرعات المالية التي َّ
التعهد بها:
oمســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول
التــي تحتضــن العــدد األعظــم مــن الالجئــات النســاء واألطفــال.
 oإيجــاد آليــات لوقــف قصــف المــدارس وريــاض األطفــال وحمايتهــا ،والعمــل علــى خلــق بيئــة
تعليميــة آمنــة ،وهــذا أقــل مســتويات حمايــة المدنييــن.
•يجــب فــي الحــدِّ األدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم لجنــة
َ
دون قيــد أو شــرط.
التحقيــق الدوليــة المســتقلة لمراكــز احتجــاز النســاء،
•دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال
تتجــاوز ســتة أشــهر كــي تتوقــف غالبيــة االنتهــاكات ويتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة
إلــى منازلهــم.
•إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لالجئيــن الســوريين ،ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة ،والضغــط فــي
ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمــن عــودة تلقائيــة لمالييــن الالجئيــن.
كافة أطراف النِّزاع:
•االلتــزام بقواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني ،وقــرارات مجلــس األمــن ،وتحييــد المدنييــن ،وإطــاق ســراح
المحتجزيــن والرهائــن ،وإيقــاف َّ
التعذيــب والكشــف عــن مصيــر المختفيــن والمفقوديــن.
•احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان في المناطق التي يسيطرون عليها.
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الحكومة الروسية:
•التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الحالــي واالعتــذار للشــعب الســوري عــن كافــة االنتهــاكات التــي مارســتها
القــوات الروســية.
•دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــد ًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل الوحيــد
للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البنــاء.
•فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في َّ
التقرير ،وإطالع المجتمع السوري على نتائجها ،ومحاسبة المتورطين.
•إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــات التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا ،وتعويــض
الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون العرفــي
اإلنســاني.
قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية:
•دعــم مســار ترســيخ إدارة محليــة حقيقيــة فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا يشــارك فيهــا جميع ســكان المنطقة
دون تمييــز علــى أســاس العــرق والقوميــة ودون تدخــل ســلطات األمــر الواقــع؛ للوصــول إلــى االســتقرار والعدالة.
إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
•خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســوريين الالجئيــن وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر
معالجــات نفســية طويلــة األمــد.
•تعزيز االستثمار في التعليم والصحة.
إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة (أوتشــا) والمنظمات اإلنســانية واإلغاثية
المحليــة والدولية:

ُّ
وتجنــب ضغــوط وابتــزاز النظــام الســوري
•تنســيق عمليــات المســاعدة اإلنســانية بحســب المناطــق األكثــر تضــرر ًا،
بهــدف تســخير المســاعدات لصالحه.
•تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل األطفــال والناجيات وبشــكل خاص الذين تأثروا باالنتهاكات بشــكل مباشــر،
أو تعرضوا للعنف ولالســتغالل الجنســي ،والتزويج القســري ،وبحســب المناطق األكثر تضرر ًا.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
َّ
•إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التصعيد.
•الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ العدالــة
االنتقاليــة.
•تحميــل الطــرف المســؤول عــن مــوت العمليــة السياســية المســؤولية بشــكل واضــح ،ومصارحــة الشــعب
الســوري بتوقيــت انتهــاء عمليــة االنتقــال السياســي.
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إلى الدول الداعمة واالتحاد األوروبي:
•دعــم عمليــات توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا التــي تكشــف ممارســات النظــام الســوري الفظيعــة
وتفضــح اســتمراريتها ،وانتهاكهــا لمبــادئ القانــون الدولــي.
•اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تسريع إنجاز االنتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
•مــا زالــت األوضــاع فــي ســوريا فــي حالــة حرجــة علــى صعيــد احتــرام الحقــوق األساســية وقــد يتعــرض أي مواطــن
لالعتقــال وفق ـ ًا لهــذه القوانيــن المبهمــة والفضفاضــة ولــذا نوصــي بعــدم إعــادة الالجئيــن إلــى أن يتــم تحقيــق
ظــل بقــاء النظــام الســوري الحالــي ومحكمــة
االنتقــال السياســي ،فلــن يكــون هنــاك أي اســتقرار وأمــان فــي
ِّ
قضايــا اإلرهــاب.
•ال بُــدَّ مــن رفــع وتيــرة العقوبــات االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين ،إيــران وروســيا ،وهــذا
أمــر بإمــكان االتحــاد األوروبــي تطبيقــه بفاعليــة كبيــرة ،وتبقــى مطالــب حمايــة المدنييــن والمناطــق اآلمنــة أمــر ًا
أساســي ًا ،لكـ َّ
ـن العقوبــات االقتصاديــة أمــر ّ
فعــال.
•تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي إعــادة تأهيــل الضحايــا ،ودمجهــم فــي
المجتمــع مــرة أخــرى ،ودعــم عمليــات دعــم وإعــادة تأهيــل الناجيــات فــي مناطــق النــزوح واللجــوء.
إلى دول الجوار:
•ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء ،واحتــرام حقوقهــم ،ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة
القســرية ،واالســراع فــي لــم الشــمل ،ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول
الجــوار ،وأن تســتقبل مزيــد ًا مــن الالجئيــن الســوريين ،وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا
لشــؤون الالجئيــن ،ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.
إلى جامعة الدول العربية:
•الرفــض المطلــق لعــودة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة فــي ظــل تورطــه المســتمر حتــى اللحظــة فــي
ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
•إلى المنظمات اإلنسانية:
ً
•وضــع خطــط تنفيذيــة عاجلــة بهــدف تأميــن مراكــز إيــواء كريمــة للمشــردين داخليــا وبشــكل خــاص األرامــل
واأليتــام.

شكر وتقدير
كل ُّ
الشــكر َّ
والتقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة ،الذيــن لــوال
َّ
تمكنــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى ،وخالــص العــزاء ألســر الضحايا.
مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا
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