الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا

اإلثنين  18نيســان 2022

أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.

بــيــــــان

الشبكــة السوريــة لحقـوق اإلنسـان المصدر األساسي
الثــاني في تقـــرير الخارجيــة األمريكية عـــن حالــــة حقــوق
اإلنسـان في سوريـا 2021 -
التقـريــــر يطعــــن فــــي شرعـيـــــة االنتخـابـــــات الرئاسية
والبرلمانية التي عقدها النظام السوري
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َّ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــدر األساســي
الثانــي فــي تقريــر الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق
اإلنســان فــي ســوريا – 2021

أصــدر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة يــوم الثالثــاء
 /12نيســانَّ ،2022 /
الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان لمختلــف دول العالــم فــي عــام ،2021
التقريــر َّ
وجــاء تقريــر ســوريا فــي  79صفحــة ،مشـ ً
ـتمال علــى تســجيل أنمــاط متعــددة مــن انتهــاكات القانــون
ٍ
الدولــي.
أشــار التقريــر إلــى َّ
أن االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي أيــار 2021 /قــد تمــت فــي بيئــة قســرية
مستشــرية لصالــح النظــام الســوري ،ولــم يشــارك فيهــا العديــد مــن الســوريين المقيميــن فــي
األراضــي الخاضعــة لســيطرة المعارضــةَّ ،
وأكــد علــى ورود تقاريــر اعتبــرت َّ
أن االنتخابــات لــم تكــن
حــرة أو نزيهــة ،كمــا هــو الحــال مــع انتخابــات مجلــس الشــعب التــي جــرت فــي العــام األســبق ،2020
والتــي خضعــت أيضـ ًا لعمليــات تزويــر لصالــح حــزب البعــث الحاكــم ،الــذي كان معظــم المرشــحون
مــن أعضائــه ،أو علــى صــات بــه.
ٍ
وأضــاف التقريــر َّ
أن النظــام الســوري يمنــح صالحيــات مُ طلقــة لألجهــزة األمنيــة والميليشــيات
التابعــة لــه (مثــل قــوات الدفــاع الوطنــي وغيرهــا) ،فيمــا يمتلــك نفــوذ ًا محــدود ًا علــى المنظمــات
العســكرية أو شــبه العســكرية األجنبيــة المواليــة لــه والعاملــة فــي ســوريا ،بمــا فــي ذلــك القــوات
المســلحة الروســية ،وحــزب هللا الموالــي إليــران ،والحــرس الثــوري اإليرانــي.
ذكــر التقريــر َّ
أن قــوات النظــام الســوري وحلفــاءه واصلــت هجماتهــا الجويــة والبريــة الواســعة،
وأشــار إلــى أنهــا كانــت قــد بــدأت عمليــات عســكرية فــي عــام  2019الســتعادة مناطــق فــي شــمال
غــرب ســوريا؛ ممــا أســفر عــن مقتــل مدنييــن وتشــريد أزيــد مــن  11000شــخص ًا قســري ًا.
كمــا أشــار التقريــر إلــى َّ
أن العمليــة العســكرية ،التــي اشــتملت علــى اســتخدام أســلحة ثقيلــة ،أدت
إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة المدنيــة فــي المناطــق المتضــررة وتفاقــم الوضــع اإلنســاني المتــردي
ـا .وأضــاف َّ
أصـ ً
أن الغــارات الجويــة الســورية والروســية أصابــت وبشــكل متكــرر مواقــع مدنيــة ،بمــا
ٍ
فــي ذلــك المستشــفيات واألســواق والمــدارس ومســتوطنات النازحيــن داخلي ـ ًا والمــزارع ،وكثيــر
مــن هــذه المواقــع مُ ــدرج ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع التابعــة لألمــم المتحــدة.
وأشــار التقريــر إلــى أنــه حتــى أيلــول 2021 /هنــاك  6.7مليــون نــازح داخليــ ًا ،مــن بينهــم  2.6مليــون
ً
طفــا ،وأكثــر مــن  5.6مليــون الجــئ ســوري مســجل خــارج البــاد.
تحــدث التقريــر عــن أبــرز أنمــاط انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي حصلــت فــي
ســوريا فــي عــام  2021وفــي مقدمتهــا :القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال َّ
التعســفي واإلخفــاء

القســري َّ
والتعذيــب بمــا فيــه العنــف الجنســي مــن قبــل النظــام الســوري ،والظــروف القاســية

المهــددة للحيــاة فــي مراكــز االحتجــاز ،بمــا فيهــا انعــدام الرعايــة الطبيــة ،وعــدم وجــود قضــاء
مســتقل ،ومالحقــة معتقلــي الــرأي ،وأورد تحديث ـ ًا لهــذه االنتهــاكات اســتناد ًا إلــى بيانــات الشــبكة
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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــدر األساســي
الثانــي فــي تقريــر الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق
اإلنســان فــي ســوريا – 2021

الســورية لحقــوق اإلنســان ،كمــا تحــدث عــن التدخــل غيــر المشــروع فــي شــؤون األفــراد الخاصــة
وعقــاب أفــراد عائلــة شــخص مزعــوم ارتكابــه لتجــاوزات ،والتجنيــد غيــر المشــروع لألطفــال علــى
يــد قــوات النظــام الســوري وأطــراف النــزاع األخــرى ،واالنتهــاكات الجســيمة المرتكبــة علــى خلفيــة
النــزاع الداخلــي ،بمــا فــي ذلــك الهجمــات الجويــة والبريــة التــي تؤثــر علــى المدنييــن والبنــى التحتيــة
المدنيــة ،إضافــة إلــى إيــراد أصنــاف أخــرى مــن االنتهــاكات للحقــوق المدنيــة والسياســية ،بمــا فيهــا
عــدم قــدرة المواطنيــن علــى تغييــر حكومتهــم بشــكل ســلمي مــن خــال انتخابــات حــرة ونزيهــة،
وأكــد َّ
َّ
التقريــر علــى َّ
أن الحكومــة الســورية لــم تقــم بــأي تحقيــق ،ولــم تحاســب َّ
أي ضابــط أو متــورط
فــي االنتهــاكات والجرائــم ،وذلــك فــي اســتمرار لسياســة اإلفــات مــن العقــاب المتغلغلــة بعمــق
ضمــن أجهــزة النظــام الســوري.
َّ
ركــز التقريــر علــى َّ
أن المجموعــات والميليشــيات شــبه العســكرية المرتبطــة بالنظــام الســوري
ارتكبــت انتهــاكات واســعة بمــا فــي ذلــك عمليــات قتــل خــارج نطــاق القانون ،ومجــازر بحــق المدنيين،
وخطــف واعتقــال تعســفي ،وإيــذاء جســدي شــديد ،وعنــف جنســي ،واعتقــاالت غيــر قانونيــةَّ ،
وأن
الميليشــيات المرتبطــة بالنظــام الســوري بمــا فيهــا حــزب هللا اللبنانــي تعمــدت بشــكل متكــرر
ٍ
اســتهداف المدنييــن .وأكــد علــى تــورط القــوات الروســية فــي عمليــات قتــل بحــق المدنييــن إثــر
الغــارات الجويــة التــي نفذتهــا.
وتحــدَّ ث التقريــر عــن انتهــاكات أطــراف أخــرى إضافــة إلــى النظــام الســوري وحليفــه الروســي ،حيــث
تطــ َّر ق إلــى االنتهــاكات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل المعارضــة المســلحة ،بمــا
فيهــا عمليــات القتــل واالعتــداء البدنــي واالحتجــاز التعســفي .وفــي هــذا الســياق قــال التقريــر َّ
أن
اســتمرار الوضــع األمنــي غيــر المســتقر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــات المعارضــة
المســلحة ســاهم فــي تعزيــز البيئــة التــي ُترتكــب فيهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك
القتــل واالختطــاف واالنتهــاكات الجســدية الشــديدة.
وقــال إن الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة مثــل هيئــة تحريــر الشــام ارتكبــت مجموعــة واســعة مــن
االنتهــاكات ،بمــا فــي ذلــك القتــل غيــر المشــروع والخطــف واالعتــداء الجســدي الشــديد ،إضافــة
إلــى تورطهــا فــي قتــل مدنييــن خــال هجمــات وصفتهــا لجنــة األمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق فــي
ســوريا بأنهــا عشــوائية.
وأشــار التقريــر إلــى أنــه علــى الرغــم مــن هزيمــة داعــش إقليميـ ًا فــي عــام  ،2019إال َّ
أن التنظيــم اســتم َّر
فــي تنفيــذ عمليــات القتــل والخطــف بشــكل غيــر قانونــي ،مســتهدف ًا المدنييــن فــي بعــض األحيان.
وأورد التقريــر َّ
َ
أن جماعــات المعارضــة المســلحة الســورية المدعومــة مــن تركيــا فــي شــمال ســوريا
ارتكبــت انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،ضــدَّ الســكان بمــن فيهــم األكــراد واإليزيدييــن وغيرهــم مــن
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اإلنســان فــي ســوريا – 2021

المدنييــن ،وأشــار إلــى عمليــات احتجــاز تعســفي ،وإخفــاء قســري ،وتعذيــب ،وعنــف جنســي ،قامــت
بهــا ضــد المدنييــن ،إضافــة إلــى عمليــات إخــاء قســري مــن المنــازل ،ونهــب واســتيالء علــى
الممتلــكات الخاصــة ،إضافــة إلــى نقــل المدنييــن المحتجزيــن عبــر الحــدود إلــى تركيــا ،وقطــع الميــاه
عــن الســكان المدنييــن ،وتجنيــد األطفــال ،واعتــداءات علــى أضرحــة دينيــة.
قــال التقريــر َّ
إن عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تضــم أعضــاء فــي وحــدات حمايــة الشــعب
الكرديــة ،ارتكبــت انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك عمليــات االعتقــال التعســفي ،وفــرض
قيــود علــى حريــة التظاهــر والتجمــع ،إضافــة إلــى تورطهــا فــي أعمــال فســاد غيــر قانونيــة.
لفـ َ
ـت التقريــر إلــى مــا ذكرتــه لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة وجماعــات حقــوق اإلنســان مــن
أن الغالبيــة العظمــى مــن االنتهــاكات التــي ارتكبــت منــذ عــام  ،2011لــم يتــم التحقيــق فيهــاَّ ،
َّ
وأن
الجنــاة غالب ـ ًا مــا كانــوا يتصرفــون وهــم علــى يقيــن باإلفــات مــن العقــاب.
ســلط التقريــر الضــوء علــى ممارســات النظــام الســوري المنهجيــة فــي االســتيالء علــى ممتلــكات
ِّ
ســنه
معارضيــه ،وأشــار إلــى شــرعنة النظــام ممارســات االســتيالء هــذه بحــق معارضيــه عبــر
ترســانة مــن القوانيــن ذات الصلــة ،بعــد اتهامهــم باإلرهــاب وهــي تهمــة شــائعة منــذ عــام 2012
يُلصقهــا النظــام الســوري بالغالبيــة العظمــى مــن معارضيــه السياســيين وغيرهــم ممــن اعتقلــوا
علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار  ،2011ويمكــن لمحكمــة مكافحــة اإلرهــاب
النظــر فــي القضايــا فــي غيــاب المدَّ عــى عليــه ،وبالتالــي توفيــر غطــاء قانونــي لمصــادرة هــذه
الممتلــكات التــي تركهــا الالجئــون والمشــردون داخليـ ًا .وأضـ َ
ـاف التقريــر َّ
أن قــوات النظــام الســوري
والميليشــيات المواليــة لــه اســتولت علــى ممتلــكات -تركهــا الالجئــون والنازحــون -فــي المناطــق التــي
اســتعاد النظــام الســيطرة عليهــا ،كمــا مارســت عمليــات نهــب واســعة.
اعتمــد التقريــر علــى مصــادر حقوقيــة عــدة جــاءت بحســب مــرات االقتبــاس الــواردة فــي التقريــر
وفقــ ًا للتسلســل التالــي:
 .1لجنة التحقيق الدولية المستقلة 101 :اقتباس
 .2الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 66 :اقتباس
 .3هيومان رايتس ووتش 13 :اقتباس
كمــا ارتكـ َـز علــى مصــادر أخــرى مثــل المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،والمفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،واللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ،ومنظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــات محليــة وغيــر ذلــك مــن المصــادر
المتعــددة ،إضافــة إلــى خبــرات وتحريــات موظفــي مكتــب حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة فــي
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َّ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــدر األساســي
الثانــي فــي تقريــر الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق
اإلنســان فــي ســوريا – 2021

الخارجيــة األمريكيــة.
ُنشــير إلــى َّ
أن هــذه هــي الســنة العاشــرة علــى التوالــي التــي يعتمــد فيهــا مكتــب الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان فــي الخارجيــة األمريكيــة بشــكل أساســي علــى الشــبكة الســورية لحقــوق
ٍ
اإلنســان فــي تقريــره الصــادر عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،ويعتبــر التقريــر وثيقــة رســمية
مرجعيــة تصــف بدقــة حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،ومرجع ـ ًا أساســي ًا لــدى هيئــات مختلفــة
فــي الحكومــة األمريكيــة ،وكذلــك لــدى كثيــر مــن أعضــاء الكونغــرس ،وصنــاع القــرار فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد َّ
وقعــت فــي تشــرين األول مــن عــام  2019مذكــرة
تفاهــم مــع حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة تنـ ُّ
ـص علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مــن أجــل
مشــاركة المعلومــات والبيانــات التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن انتهــاكات
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،وعــن المتورطيــن فــي تلــك االنتهــاكات؛ بهــدف االشــتراك فــي عمليــات
َّ
التحقيــق التــي تقــوم بهــا حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي بعــض مــن تلــك االنتهــاكات،
ووضــع أكبــر قــدر مــن المتورطيــن فيهــا علــى قوائــم العقوبــات االقتصاديــة والسياســية؛ مــا يُشـ ِّ
ـكل
إعاقــة كبيــرة ألي تأهيــل للنظــام الســوري بمختلــف أركانــه ،وشـ ً
ـكال مهمـ ًا مــن أشــكال المحاســبة
المتاحــة حالي ـ ًا.
تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي تقاريــر الــدول
والمنظمــات الدوليــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان في ســوريا ،وســوف تبذل أكبر جهــد ممكن لنقل ما
يجــري مــن انتهــاكات وحــوادث بموضوعيــة ومصداقيــة وصـ ً
ـوال إلــى تحقيــق هــدف حمايــة المدنييــن
فــي ســوريا ،ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة ،والبــدء فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة.
لالطــاع علــى تقريــر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة
نرجــو زيــارة الرابــط.
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