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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 َّ
َ
ضمــن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا ،التــي تمكنــا
وقمنــا بجمــع التقاريــر
مــن توثيقهــا ،وي ِّ
ُركــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر أيــار  ،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.

ثاني ًا :موجز عن أبرز الحوادث في شهر تموز:
على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
ســجلنا فــي تمــوز ازديــاد ًا ملحوظ ـ ًا فــي وتيــرة القصــف المدفعــي الــذي نفذتــه قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة
إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا مقارنــة بأشــهر ســابقة فــي هــذا العــام .وقــد تركــز هــذا القصــف علــى قــرى وبلــدات جبــل
الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي والغربــي وســهل الغــاب بريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الغربــي القريبــة مــن
خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة ،كمــا تعرضــت بلــدات وقــرى ريــف إدلــب الشــمالي والجنوبــي
وريــف حلــب الشــمالي البعيــدة عــن خطــوط التمــاس لهجمــات أرضيــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ،تســببت
إحــدى هــذه الهجمــات فــي مقتــل ســيدة وجنينهــا فــي قريــة معــارة النعســان شــمال شــرق إدلــب فــي  /4تمــوز .وفــي
الربــع األخيــر مــن تمــوز تصاعــدت وتيــرة وحــدة الهجمــات األرضيــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى مناطــق ريــف
إدلــب الجنوبــي وريــف حلــب الغربــي ،حيــث أدى هجــوم أرضــي علــى بلــدة كفرتعــال فــي ريــف حلــب الغربــي إلــى مقتــل
طفليــن فــي  /30تمــوز.
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كمــا رصدنــا اســتهداف قــوات النظــام الســوري بعــض الطــرق القريبــة فــي المناطــق القريبــة مــن خطــوط التمــاس
بصواريــخ مضــادة للــدروع ،إضافــة لعمليــات قنــص مــن قبل قوات النظام الســوري اســتهدفت المدنييــن المقيمين
فــي تلــك المناطــق ،حيــث ســجلنا مقتــل طفــل برصــاص قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري ،وذلــك خــال وجــوده
فــي منزلــه فــي قريــة آفــس شــرق إدلــب فــي  /4تمــوز.
كمــا شــهدت مناطــق فــي محافظــة درعــا تصعيــد ًا أمنيــ ًا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ،حيــث قامــت هــذه
القــوات بفــرض طــوق أمنــي حــول مدينــة طفــس غــرب درعــا ،وقامــت برفــع ســواتر ترابيــة حــول المدينــة ،بحجــة وجــود
مطلوبيــن ،وتســبب قصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى األراضــي الزراعيــة المحيطــة بالمدينــة في
مقتــل مدنــي وإصابــة عــدة مدنييــن آخريــن فــي  /27تمــوز.
شــهدت محافظــة الســويداء نهايــة تمــوز مواجهــات بيــن عناصــر مــن فــرع األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام
الســوري ومجموعــات محليــة مســلحة مــن األهالــي علــى خلفيــة اختطــاف مجموعــة مســلحة تابعــة للمخابــرات
العســكرية ،بقيــادة راجــي فلحــوط ،أحــد المدنييــن فــي مدينــة شــهبا ،فــي  /23تمــوز ،قــام علــى إثرهــا مســلحون مــن
ذوي المخطــوف “آل الطويــل” بقطــع الطريــق الدولــي دمشــق -الســويداء ،تصاعــدت األحــداث مــع ازديــاد عمليــات
الخطــف مــن قبــل الطرفيــن (ميليشــيات فــرع األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري ومجموعــات مســلحة
أهليــة) وتحولهــا إلــى اشــتباكات بينهمــا ،فــي  /26تمــوز ،أســفرت عــن مقتــل  23مســلح ًا مــن الطرفيــن علــى مــدار 3
أيــام ،كمــا أســفرت االشــتباكات عــن إصابــة طفلــة بشــظايا فــي الــرأس جــراء قصــف ميليشــيا راجــي فلحــوط بقذائــف
الهــاون قريــة ســليم فــي ريــف محافظــة الســويداء.
ســجلنا فــي تمــوز ارتفاعـ ًا فــي وتيــرة الطلعــات والهجمــات الجويــة الروســية على شــمال غرب ســوريا مقارنة بشــهري
حزيــران وأيــار المنصرميــن ،وقــد تســبب هجــوم جــوي روســي علــى مــأوى للنازحيــن فــي قريــة الجديــدة التابعــة لمدينــة
جســر الشــغور بريــف محافظــة إدلــب الغربــي فــي  /22تمــوز؛ فــي وقــوع مجــزرة راح ضحيتهــا  6مدنييــن ،بينهــم 4
أطفــال أشــقاء .أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بيان ـ ًا عــن الحادثــة طالــب فيــه المجتمــع الدولــي
واألمــم المتحــدة ومؤسســاتها المعنيــة باتخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان حمايــة المدنييــن مــن الغــارات العشــوائية
التــي يشــنها الطيــران الروســي شــمال غــرب ســوريا ،وأشــار البيــان إلــى أنــه كان مــن الممكــن إنقــاذ الكثيــر مــن األرواح
فــي حــال قــررت األمــم المتحــدة والقــوى الدوليــة الفاعلــة تفعيــل مبــدأ المحاســبة علــى الجرائــم التــي تقتــرف بحــق
المدنييــن فــي ســوريا .وتعليقـ ًا علــى المجــزرة نشــرت منظمــة اليونيســيف فــي  /23تمــوز بيانـ ًا قالــت فيــه ّ
إن  5أطفــال
علــى األقــل ُقتلــوا غــرب مدينــة إدلــب ،وأصيــب  9آخــرون بجــراح ،وأشــار البيــان إلــى أن  % 70مــن االنتهــاكات الجســيمة
التــي ارتكبــت بحــق األطفــال فــي ســوريا فــي عــام  2021كانــت ضــد األطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا .وســتقوم
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإصــدار تقريــر حــول تفاصيــل الحادثــة.
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كمــا رصدنــا تحليقـ ًا للطيــران المروحــي الروســي بشــكل شــبه يومــي فــوق مدينــة منبــج فــي ريــف حلــب الشــرقي خــال
شــهر تمــوز ،بالتزامــن مــع اســتقدام حشــود عســكرية لقــوات النظــام الســوري علــى طــول خطــوط الجبهــة مــع
فصائــل الجيــش الوطنــي فــي منطقتــي منبــج وعيــن العــرب .فــي  /18تمــوز قالــت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام
الســوري َّ
إن قــوات النظــام الســوري “واصلــت تعزيــز وتوســيع نقــاط انتشــارها فــي منطقــة ريــف حلــب الشــمالي
والشــمالي الشــرقي” ،وأضافــت الصحيفــة أن قــوات النظــام الســوري قامــت باســتقدام تعزيــزات عســكرية جديــدة
إلــى محيــط مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــرقي ،كمــا نشــرت وكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري فــي ذات اليــوم
مقطعـ ًا مصــور ًا يظهــر آليــات عســكرية ،قالــت الوكالــة إنهــا تعزيــزات عســكرية لقــوات النظــام الســوري أرســلها إلــى
مدينــة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة الشــمالي ومدينــة عيــن العــرب (كوبانــي) بريــف حلــب الشــرقي.
وعلــى صعيــد التحــركات العســكرية والتدريبــات الميدانيــة التــي تجريهــا القــوات الروســية مــع قــوات النظــام الســوري،
والتــي رصدنــا ازديــاد وتيرتهــا خــال األشــهر الماضيــة ،قالــت وكالــة ســبونتيك الروســية لألنبــاء فــي  /4تمــوز ّ
إن قــوات
عســكرية تابعــة لفرقــة المظلييــن فــي الجيــش الروســي وصلــت إلــى مدينــة القامشــلي شــمال شــرق ســوريا،
وأضافــت الوكالــة ّ
أن “طائــرات نقــل عســكرية روســية نقلــت أكثــر مــن  500جنــدي مظلــي روســي إلــى منطقــة
القامشــلي”.
فــي  /30تمــوز قــال موقــع الربيــع الروســي َّ RusVesna
إن القــوات الروســية أشــرفت علــى تدريبــات عســكرية برمائيــة
وجويــة بيــن قــوات النظــام الســوري و”قــوات كرديــة” ألول مــرة فــي التاريــخ حســب مــا وصــف الموقــع ،وذلــك فــي إطــار
التحضيــر لمــا قــال عنــه الموقــع “ردع العــدوان التركــي” ،وأشــار الموقــع إلــى أن مدفعيــة تابعــة للقــوات الكرديــة أجــرت
تدريبــات علــى تقديــم الدعــم النــاري لقــوات النظــام الســوري.
رصدنــا فــي تمــوز اســتمرار قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شـ ِّ
ـن هجمــات أرضيــة علــى مناطــق ريــف حلــب الشــمالي
ٍ
الغربــي والشــرقي وريــف الرقــة الشــمالي ،وقــد أدى هجــوم علــى مخيــم كويــت الرحمــة للنازحيــن قــرب مدينــة عفريــن
فــي  /24تمــوز ،إلــى مقتــل مدنــي ،وإصابــة مدنييــن عــدة بجــراح ،إضافـ ًـة إلــى دمــار ثــاث وحــدات ســكنية بشــكل كامــل،
ٍ
َ
وحدتيــن اثنتيــن .كمــا تســبب هجــوم آخــر مــن قبــل القــوات ذاتهــا علــى مدينــة إعــزاز فــي مقتــل ســيدة
ودمــار جزئــي فــي
نازحــة فــي  /25تمــوز.
تعرضــت مدينــة تــل تمــر والقــرى التابعــة لهــا فــي ريــف الحســكة الشــرقي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،خــال تمــوز إلــى قصــف مكثــف بقذائــف المدفعيــة والهــاون مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي
المتمركــزة فــي منطقــة راس العيــن بريــف الحســكة الغربــي دون وقــوع خســائر بشــرية بيــن المدنييــن ودون تغييــر
فــي مناطــق الســيطرة.
فــي  /22تمــوز قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للجبهــة الوطنيــة للتحريــر -أحــد الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة-
صواريــخ عــدة علــى قريــة نبــل الخطيــب غــرب محافظــة حمــاة ،مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن أحدهمــا ســيدة.
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علــى صعيــد التفجيــرات ،رصدنــا فــي تمــوز انفجــار عبــوات ناســفة فــي محافظــات درعــا وحمــاة وحلــب والحســكة،
وقــد تســبب انفجــار عبــوة ناســفة فــي مدينــة طفــس بريــف درعــا فــي مقتــل ســيدة وإصابــة أربعــة مــن أطفالهــا
وســيدتين بجــراح فــي  /17تمــوز ،كمــا تســبب انفجــار عبــوة ناســفة أخــرى فــي ســوق شــعبي فــي مدينــة رأس العيــن
ٍ
بريــف الحســكة إلــى إصابــة خمســة مدنييــن بجــراح ،إضافـ ًـة إلــى أضــرار ماديــة متوســطة حصلــت فــي محــال تجاريــة
عــدة فــي الســوق فــي  /19تمــوز.
اســتمر فــي تمــوز ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي
ســوريا ،وتركــزت فــي محافظــات حلــب وحمــاة وحمــص وريــف دمشــق ،معظمهــم مــن األطفــال ،وقــد بلغــت حصيلة
ضحايــا األلغــام فــي تمــوز  14مدني ـ ًا بينهــم  6طفـ ً
ـا ،لتصبــح حصيلــة ضحايــا األلغــام منــذ بدايــة عــام  90 ،2022مدني ـ ًا
بينهــم  45طفـ ً
ـا و 9ســيدات.
اســتمرت فــي تمــوز عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــات عــدة،
كان معظمهــا فــي محافظــة درعــا .كمــا رصدنــا اســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مخيــم الهــول ،والتــي تســببت فــي
مقتــل  3مدنييــن بينهــم ســيدتين خــال تمــوز.
فــي  /12تمــوز نشــر الموقــع الرســمي للبيــت األبيــض بيانـ ًا للرئيــس األمريكــي جــو بايــدن قــال فيــه ّ
إن القــوات األمريكيــة
شــنت غــارة جويــة فــي ســوريا أدت إلــى مقتــل ماهــر العــكال“ ،أحــد كبــار قــادة تنظيــم داعــش” حســبما أضــاف البيــان.
فــي  /2تمــوز قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري َّ
إن الطيــران اإلســرائيلي قصــف بالصواريــخ عــدة
مداجــن فــي محيــط بلــدة الحميديــة جنــوب مدينــة طرطــوس ،مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن بجــراح ووقــوع أضــرار ماديــة،
حســبما أضافــت الوكالــة ،وفــي  /3تمــوز قالــت صحيفــة ّ The Time of Israel
إن الهجــوم اســتهدف “ســاح ًا تــم نقلــه
بحــر ًا ،ربمــا باســتخدام الســفن اإليرانيــة التــي رســت فــي مينــاء طرطــوس األســبوع الماضــي” وأضافــت الصحيفــة أن
الهجــوم جــاء وســط “تحــرك جديــد مــن قبــل اإليرانييــن فــي ســوريا إلدخــال منظومــة دفــاع جــوي لحمايــة مصالحهــم
العســكرية” .وفــي  /21تمــوز قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء ّ
إن الطيــران اإلســرائيلي قصــف بالصواريــخ بعــض النقــاط فــي
محيــط مدينــة دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل  3جنــود مــن قــوات النظــام الســوري ،إضافـ ًـة إلــى وقــوع خســائر ماديــة ،وفــي
 /22تمــوز قالــت إذاعــة شــام إف إم المواليــة للنظــام الســوري ،علــى صفحتهــا الرســمية علــى موقــع فيــس بــوكَّ ،
إن
حصيلــة القتلــى جــراء قصــف طيــران إســرائيلي فــي اليــوم الســابق ارتفعــت إلــى  5قتلــى “بينهــم ضبــاط”.
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على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
ً
تســوية ألوضاعهــم
اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي تمــوز فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا
األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
َّ
وتركــزت هــذه االعتقــاالت
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا ،وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط
التفتيــش .وســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــات ريــف دمشــق والحســكة والرقــة
وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش ،نعتقــد أنهــا بنــاءً علــى تقاريــر
أمنيــة كيديــة ،ومــن بينهــم مواطنيــن تــم اعتقالهــم بذريعــة التخلــف عــن الخدمــة العســكرية االحتياطيــة .وقــد رصدنــا
عمليــات اعتقــال اســتهدفت عشــرات مــن العائديــن إلــى مناطــق تخضــع لســيطرة النظــام الســوري ممــن كانــوا
مقيمين/الجئيــن خــارج البــاد ،ووفقـ ًا لعمليــات الرصــد كان الدافــع وراء عــودة معظمهــم قضــاء إجــازة عيــد األضحــى،
كمــا ســجلنا اعتقــال آخريــن فــي أثنــاء محاولتهــم الدخــول إلــى األراضــي الســورية عبــر المعابــر غيــر الشــرعية مــع حــدود
دولــة لبنــان .كمــا ســجلنا عمليــات اختطــاف عشــوائية قامــت بهــا عناصــر تابعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع لقوات
النظــام الســوري بحــق مواطنيــن فــي محافظــة الســويداء وحصــل معظمهــا ضمــن نقــاط التفتيــش المؤقتــة فــي
المحافظــة ،وذلــك بذريعــة االنتمــاء لحــزب اللــواء الســوري والتعامــل مــع جهــات خارجيــة .وعمليــات اعتقــال قــام
بهــا فــرع األمــن الجنائــي فــي عــدد مــن المحافظــات اســتهدفت عــدة مدنييــن بينهــم محامــون علــى خليفــة قيامهــم
بالتواصــل مــع عــدد مــن الصفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تقــوم بنقــد الفســاد فــي مناطــق ســيطرة
النظــام الســوري ووجهــت لهــم تهــم خاصــة بقانــون الجريمــة اإللكترونيــة.
أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ لنا فــي تمــوز اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز َّ
التعســفي واإلخفــاء
القســري ،وارتفاعــ ًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا ،عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة
اســتهدفت بهــا مدنييــن؛ بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم داعــش ،بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات
تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي ،كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عشــرات المدنييــن لــم تســتثن األطفــال
ِ
منهــم وذلــك ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش بهــدف ســوقهم إلــى معســكرات
َّ
وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات الرقــة والحســكة وحلــب ،وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز
التجنيــد التابعــة لهــا
اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم ســوء الخدمــات واألوضــاع المعيشــية واالعتقــاالت فــي المناطــق
الخاضعــة تحــت ســيطرتها .فــي  /30تمــوز قامــت دوريــات أمنيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة باحتجــاز/
اعتقــال مــا ال يقــل عــن  16إعالميـ ًا وصحفيـ ًا ،بينهــم ســيدتان ،إثــر مداهمــة أماكــن وجودهــم فــي مدينــة الرقــة ،بتهمــة
التجســس ،وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيــان إدانــة وطالبــت بضــرورة اإلفــراج الفــوري عنهــم.
ً
أطفــاال بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد
كمــا ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة
التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســري ًا ،ومنعــت عائالتهــم مــن التواصــل معهــم ،ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.
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وشــهدَ تمــوز عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق مدنييــنَّ ،
تركــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت
نشــطاء إعالمييــن وسياســيين ،وكان معظمهــا 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 عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة ،كمــا ســجلنا عمليــة احتجــاز
اســتهدفت عــدد ًا مــن المدنييــن بينهــم أطفـ ً
ـاال بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب فــي قريــة حزانــو بريــف محافظــة إدلــب
الشــمالي.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي تمــوز بعمليــات احتجــاز تعســفي
وخطــف ،معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،ورصدنــا
َّ
وتركــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب ،وحــدث معظمهــا دون
حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة
وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر
القضــاء ،ومــن دون توجيــه تهــم واضحــة ،كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شـ َّـنتها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي
ٍ
اســتهدفت مدنييــن لــم تســتثن الســيدات منهــم بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتركــزت فــي
ِ
بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.

على صعيد الوضع المعيشي:
مــا يــزال الوضــع االقتصــادي والمعيشــي فــي عمــوم مناطــق ســوريا يمــر بحالــة مــن التدهــور المســتمر علــى كافــة
األصعــدة ،فقــد اســتمرت أزمــة الكهربــاء فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري ،حيــث مــا تــزال
تطبــق سياســة التقنيــن فــي ســاعات وصــل الكهربــاء ،فلــم تتجــاوز مــدة وصــل الكهربــاء فــي بعــض المناطــق 30
دقيقــة وصــل مقابــل  5.5ســاعات قطــع ،مــا يزيــد مــن معانــاة المدنييــن مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي فصــل
الصيــف ،ترافــق ذلــك مــع انقطــاع ميــاه الشــرب ،إضافـ ًـة إلــى اســتمرار ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة وعــدم توافرهــا
فــي األســواق ،فقــد قالــت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي  /24تمــوز “الســكر غيــر موجــود بصــاالت
الســورية للتجــارة ،ومخــف فــي األســواق المحليــة” ،نقلــت الصحيفــة عــن حيــدر اليوســف مديــر فــرع الســورية للتجــارة
ٍ
فــي حمــاة فــي حكومــة النظــام الســوري ،أن الســكر المخصــص للبيــع المباشــر غيــر متوفــر نهائيــ ًا فــي الصــاالت
التابعــة للحكومــة فــي كل المحافظــات ،وكذلــك مــادة األرز أيض ـ ًا.
وعلــى صعيــد المحروقــات ،اســتمرت أزمــة انقطــاع الغــاز المنزلــي المدعــوم مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري
وارتفــاع أســعاره بشــكل يفــوق قــدرة المواطــن علــى شــرائها ،وتســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات وغيابهــا فــي
األســواق وفــي مراكــز التوزيــع والمحطــات المدعومــة مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري فــي أزمــة مواصــات زادت
مــن معانــاة المواطنيــن ،حيــث نقلــت صحيفــة تشــرين المواليــة للنظــام الســوري فــي  /18تمــوز صــور تظهــر عشــرات
المواطنيــن فــي مناطــق مختلفــة فــي انتظــار وســائل النقــل الغائبــة نتيجــة ألزمــة المحروقــات المســتمرة.
كمــا عانــت بعــض المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن أزمــة انقطــاع أدويــة بعــض
األمــراض المزمنــة فــي المراكــز الطبيــة التــي تديرهــا حكومــة النظــام الســوري ،حيــث نقلــت صحيفــة الوطــن أيضـ ًا فــي
 /25تمــوز عــن بعــض مرضــى التالســيميا أنهــم لــم يتلقــوا جرعــات األدويــة الخاصــة بهــم منــذ مــا يقــارب  6أشــهر ،مــا
يعــرض حياتهــم للخطــر.
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وقــد رصدنــا خــال شــهر تمــوز ازديــاد ًا ملحوظ ـ ًا فــي عمليــات الهجــرة مــن معظــم مناطــق ســيطرة قــوات النظــام
الســوري ،ســواء عبــر الطــرق الشــرعية أو غيــر الشــرعية .وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع كلفــة الحصــول علــى جــوازات الســفر
( 800-300دوالر) إال أن مراكــز الهجــرة والجــوازات فــي جميــع المحافظــات تشــهد يوميــ ًا اكتظاظــ ًا بالمراجعيــن
الراغبيــن بالحصــول علــى هــذه الجــوازات بغيــة الهجــرة .وقالــت ســام ســفاف ،وزيــرة التنميــة اإلداريــة التابعــة للنظــام
الســوري ،فــي  /6تمــوز ،فــي حديثهــا علــى قنــاة اإلخباريــة الرســمية إن هنــاك حوالــي ً 40
ألفــا و 413شــاغ ًر ا لــم يتقــدم لهــا
أحــد فــي مســابقة التوظيــف المركزيــة ،مــن بيــن  80ألــف فرصــة عمــل .مــا يشــير إلــى وجــود عجــز فــي الكــوادر البشــرية
فــي تلــك المناطــق.
وفي شــمال غرب ســوريا ،اســتمرت معاناة المدنيين من غالء أســعار المواد االســتهالكية والتموينية والمحروقات،
فــي ظــل شــبه انعــدام للقــوة الشــرائية بســبب انتشــار البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر وانخفــاض أجــرة اليــد العاملــة،
كمــا زاد ارتفــاع درجــات الحــرارة مــن معانــاة المدنييــن وخصوصـ ًا القاطنيــن فــي المخيمــات فــي ظــل غيــاب الخدمــات
األساســية مــن كهربــاء وميــاه شــرب ،وارتفــاع أســعارها بشــكل يفــوق قــدرة المدنييــن فــي المنطقــة علــى تأمينهــا
أو شــرائها ،أيض ـ ًا مــا زالــت المنطقــة تتأثــر بالهبــوط المســتمر لصــرف العملــة التركيــة – المســتخدمة فــي التــداول
فــي المنطقــة -أمــام الــدوالر األمريكــي ،مــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أســعار كل المــواد ويزيــد فــي أســعارها بشــكل
مســتمر.
وفــي شــمال شــرق ســوريا ،مــا يــزال أهالــي المنطقــة يعانــون مــن أزمــات معيشــية واقتصاديــة عــدة ،بالتزامــن
مــع ازديــاد معــدل البطالــة وارتفــاع أســعار بعــض المــواد الغذائيــة والمحروقــات ،وتفاقمــت األوضــاع المعيشــية
ســوء ًا فــي ظــل توتــر الوضــع األمنــي فــي المنطقــة وانعــدام األمــن وانتشــار الفســاد اإلداري .باإلضافــة إلــى فشــل
القطاعــات الخدميــة فــي تأميــن مســتلزمات المدنييــن وخاصــة علــى صعيــد ميــاه الشــرب والكهربــاء ومســتلزمات
القطــاع الزراعــي .وفــي  /18تمــوز قالــت مبــادرة  Reachفــي تقريــر لهــا عــن الوضــع اإلنســاني والمعيشــي فــي محافظــة
ٍ
الحســكةَّ ،
إن معظــم األســر فــي المحافظــة ،مــن نازحيــن وســكان محلييــن ،تكافــح فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية،
وذلــك فــي ظــل اســتمرار تدهــور الوضــع االقتصــادي ،وأضــاف التقريــر أن مــا يقــارب  ٪ 90مــن األســر تواجــه مصاعــب
ومشــاكل فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي ألنهــم ال يملكــون المــال الكافــي.
كمــا رصدنــا ارتفــاع فــي عــدد حــاالت الغــرق فــي المســطحات المائيــة المتواجــدة فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا
وشــمال شــرق ســوريا فــي تمــوز مقارنــة بأشــهر ســابقة ،والتــي يلجــأ إليهــا ســكان المنطقــة للتخفيــف مــن حــدة
ارتفــاع درجــات الحــرارة ،رغــم أن معظمهــا غيــر مؤهــل للســباحة.
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على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
تفاقمــت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا ،فــي ظــل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وازديــاد حجــم االحتياجــات
ووصولهــا إلــى مســتويات قياســية مــع تراجــع الدعــم المطلــوب لتغطيــة تلــك االحتياجــات وارتفــاع درجــات الحــرارة.
كمــا رصدنــا فــي تمــوز اســتمرار ًا فــي انــدالع حرائــق فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق إدلــب ،وقــد أدى حريــق ،لــم
نتمكــن مــن تحديــد ســببه فــي مخيــم شــمال غــرب مدينــة إدلــب ،فــي وفــاة طفلــة ،وإصابــة طفليــن مــن أشــقائها
بحــروق ،إضافــة إلــى احتــراق  3خيــام للنازحيــن بشــكل كامــل فــي  /26تمــوز.
وعــن شــمال شــرق ســوريا ،قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي  /18تمــوز ّ
إن أســرة مراهــق أســترالي،
محتجــز فــي شــمال شــرق ســوريا ،أفــادت المنظمــة بوفاتــه ،وفــق مــا تــم إبالغهــم بــه مــن قبــل مســؤول فــي الحكومــة
األســترالية فــي  /17تمــوز دون توضيــح أســباب الوفــاة ،وأضافــت المنظمــة ّ
أن أســرة المراهــق األســترالي ،يوســف
ذهــب ،قــد علمــت فــي كانــون الثانــي 2021 /بأنــه قــد أصيــب بمــرض الســل ،كمــا تعــرض لإلصابــة فــي الــرأس والــذراع
خــال معركــة ســجن الصناعــة فــي مدينــة الحســكة فــي كانــون الثانــي 2022 /وفــق نــداء اســتغاثة وجهــه يوســف
لمنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش ،وأضافــت المنظمــة أن عائلــة يوســف طالبــت الحكومــة األســترالية مــرار ًا بإعادتــه
إلــى أســتراليا .كمــا قالــت األمــم المتحــدة فــي  /24تمــوز إن مجموعــة مــن خبــراء حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة
عبــروا عــن شــعورهم بالفــزع بعــد تأكيــد وفــاة الفتــى األســترالي ،ودعــا الخبــراء الحكومــات جميعهــا التــي لديهــا أطفــال
محتجزيــن فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا إلــى اســتعادتهم بأســرع وقــت.
وعــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا ومــا شــهدته مــن عمليــات اســتعادة لمحتجزيــن فيهــا مــن قبــل حكوماتهــم
فــي شــهر تمــوز ،قالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية فــي  /5تمــوز فــي بيــان لهــا ّ
إن الســلطات الفرنســية أعــادت 35
ٍ
طفـ ً
ـا فرنســي ًا مــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا ،وأضــاف البيــان أنــه تــم إعــادة  16امــرأة “أم” فرنســية ضمــن ذات
العمليــة ،وقــد تــم تســليم النســاء إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة ،حســبما أشــار بيــان الــوزارة ،وفــي  /13تمــوز قالــت
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ّ
إن علــى الحكومــة الفرنســية إعــادة جميــع الفرنســيين المتواجديــن فــي مخيمــات
شــمال شــرق ســوريا ،حيــث َّ
إن  160طفـ ً
ـا فرنســي ًا ،و 75ســيدة فرنســية ،مــا زالــوا محتجزيــن تعســفي ًا فــي المنطقــة
ـل ظــروف مزريــة ،وأضافــت المنظمــة ّ
أن  7مــن األطفــال الذيــن تمــت إعادتهــم ضمــن العمليــة هــم مــن القصر
فــي ظـ ّ
غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،كمــا أن جميــع النســاء هــن أمهــات ألطفــال فرنســيين أعادتهــم الســلطات الفرنســية
معهــم أو ســبق أن تمــت إعادتهــم.
فــي  /22تمــوز نقلــت وكالــة إنترفاكــس الروســية عــن المكتــب اإلعالمــي لمفوضــة الرئيــس الروســي لحقــوق الطفــل
أن الســلطات الروســية أعــادت  11طفـ ً
ـا روســي ًا مــن ســوريا ،ووفــق مــا ذكرتــه دائــرة العالقــات الخارجيــة لــإدارة الذاتيــة
فــي شــمال وشــرق ســوريا علــى حســابها علــى فيســبوك أن معاونــة رئيســة مفوضيــة حقــوق الطفــل لرئيس روســيا
زارت مكتبهــا فــي  /21تمــوز الســتعادة األطفــال مــن منطقــة شــمال شــرق ســوريا.
فــي  /25تمــوز قالــت وكالــة فرانــس بــرس ّ
إن اإلدارة الذاتيــة لمنطقــة شــمال شــرق ســوريا سـ ّ
ـلمت وفــد ًا مــن دولــة
طاجيكســتان  42امــرأة و 104طفـ ً
ـا مــن رعاياهــا مــن المتواجديــن فــي مخيمــي الهــول والــروج فــي محافظــة الحســكة
شــمال شــرق ســوريا ،مــن أفــراد عائــات مقاتليــن تنظيــم داعــش.
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وعــن الالجئيــن الســوريين ،نقلــت الوكالــة الوطنيــة لألنبــاء اللبنانيــة فــي  /4تمــوز عــن عصــام شــرف الديــن ،وزيــر
المهجريــن فــي حكومــة تصريــف األعمــال اللبنانيــة ّ
أن هنــاك خطــة لــدى الدولــة اللبنانيــة تقــوم علــى إعــادة  15ألــف
الجــئ ســوري شــهري ًا ،وأضــاف “مرفــوض كليـ ًا أال يعــود النازحــون الســوريون إلــى بالدهــم بعدمــا انتهــت الحــرب فيهــا
وباتــت آمنــة” .وتعليقـ ًا علــى ذلــك ،قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي  /6تمــوز ّ
إن اإلعــادة القســرية لالجئيــن
الســوريين مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة غيــر قانونيــة وغيــر آمنــةّ ،
وإن الخطــة الحكوميــة اللبنانيــة بإعــادة  15ألــف الجــئ
ســوري شــهري ًا إلــى ســوريا هــي خطــوة ستشــكل انتهــاك ًا واضح ـ ًا اللتزامــات لبنــان الدوليــة ،وإنــه علــى الحكومــات
الدوليــة المانحــة التصــدي علن ـ ًا لإلعــادة القســرية أو الجبريــة إلــى ســوريا.
ـال داخــل
فــي  /24تمــوز قــال موقــع لبنــان  24إن عــدد ًا مــن الشــبان اللبنانييــن أقدمــوا علــى إضــرام النــار فــي أحــد المحـ ّ
مخيــم لالجئيــن الســوريين فــي بلــدة تــل حيــاة فــي قضــاء عــكار شــمال لبنــان ،مــا أدى إلــى انــدالع حريــق داخــل المخيــم
واحتــراق عــدد مــن الخيــام ،إضافــة إلــى انفجــار عــدد مــن أســطوانات الغــاز الموجــودة داخــل المخيــم ،حســبما أضــاف
الموقــع.
فــي  /25تمــوز قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــان لهــا إنــه منــذ  /14تمــوز ،تقطعــت الســبل بـــ  50شــخص ًا مــن
ٍ
طالبــي اللجــوء ،هــم  47ســوري ًا ،و 3فلســطينيين ،بينهــم أطفــال ونســاء ،وذلــك فــي ظــروف قاســية فــي إحــدى جــزر
نهــر إيفــروس الفاصــل بيــن تركيــا واليونــان ،دون طعــام أو ميــاه شــرب آمنــة .وأضافــت المنظمــة أنــه يجــب علــى
الســلطات اليونانيــة إنقاذهــم علــى وجــه الســرعة وتقديــم الدعــم والرعايــة الصحيــة وإتاحــة الفرصــة لهــم للوصــول إلــى
إجــراءات اللجــوء فــي اليونــان والحمايــة مــن اإلعــادة القســرية ،وفــي  /27تمــوز نشــرت المنظمــة تحديثـ ًا قالــت فيــه إنــه
تــم ترحيــل الـــ  50شــخص ًا إلــى تركيــا ،ونقلــت عــن المجلــس اليونانــي لالجئيــن ومنظمــة حقــوق اإلنســان  ،360أن طالبي
اللجــوء الذيــن هــم بحاجــة إلــى رعايــة صحيــة ،موجوديــن فــي المستشــفى بينمــا تحتجــز الســلطات التركيــة آخريــن.

الصعيد السياسي والحقوقي:
فــي  /2تمــوز انعقــد االجتمــاع التشــاوري لــوزراء الخارجيــة العــرب فــي لبنــان ،وأكــد وزيــر الخارجيــة الجزائــري ،رمطــان
لعمامــرة ،خاللــه أن بــاده “ال تمانــع فــي عــودة ســوريا لشــغل مقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة وال مشــكلة لديهــا
فــي ذلــك” وفــق مــا نقلتــه وكالــة روســيا اليــوم ،هــذا وقــد وصــل لعمامــرة إلــى العاصمــة الســورية فــي  /24تمــوز فــي
زيــارة رســمية اســتمرت يوميــن ،تأتــي هــذه الخطــوات ضمــن المســاعي الحثيثــة للجزائــر إلعــادة التطبيــع مــع النظــام
الســوري.
فــي  /5تمــوز أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــر ًا بعنــوان “ظــروف معيشــية ال ُتحتمــل” ،قــال التقريــر ّ
إن  1.7مليــون
شــخص ًا ،مــن إجمالــي الســكان النازحيــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا ،يعيشــون فــي المخيمــات ٪ 58 ،منهــم
أطفــال و ٪ 22مــن النســاء “يعيــش أكثــر مــن نصــف النازحيــن داخلي ـ ًا فــي المخيمــات فــي خيــام ذات غرفــة واحــدة”،
وأشــار التقريــر إلــى أن هــؤالء النازحيــن ليــس لديهــم فــرص حقيقيــة حالي ـ ًا فــي العــودة إلــى منازلهــم فــي المناطــق
التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري ،بســبب االنتهــاكات المســتمرة مــن قبــل تلــك القــوات ،بمــا فــي ذلــك
االحتجــاز التعســفي والتعذيــب ،وأضــاف التقريــر أنــه منــذ أن فقــدت قــوات النظــام الســوري ســيطرتها علــى منطقــة
شــمال غــرب ســوريا قامــت بقطــع إمــدادات الكهربــاء والميــاه ،وعرقلــت وصــول المســاعدات ،وهاجمــت المخيمــات
والمرافــق الطبيــة والمــدارس ،وشــددت المنظمــة فــي تقريرهــا أنــه يجــب علــى مجلــس األمــن أن يضمــن بقــاء آليــة
إيصــال المســاعدات عبــر معبــر بــاب الهــوى إلــى شــمال غــرب ســوريا فعالــة.
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فــي  /8تمــوز تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار رقــم  A/HRC/50/L.5/REV.1بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان في ســوريا،
الــذي أدان عبــره جميــع أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي ســوريا منــذ عــام ،2011
وعلــى رأســها النظــام الســوري الــذي مــارس االغتصــاب والعنــف الجنســي والجنســاني ضــد المحتجزيــن فــي مراكــز
االحتجــاز بمــن فيهــم األطفــال ،وأكــد أن أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني يمكــن أن تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية
إذا مــا ارتكبــت فــي إطــار هجــوم منهجــي أو واســع النطــاق ضــد الســكان المدنييــن كمــا يمكــن أن تشــكل جرائــم حــرب
إذا مــا ارتكبــت علــى خلفيــة النــزاع المســلح .كمــا أكــد القــرار علــى ضــرورة وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب.
ترحــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بقــرار المجلــس وتشــكر جميــع الــدول التــي صوتــت لصالــح حقــوق
الشــعب الســوري ،وتديــن وقــوف دول أرمينيــا ،بوليفيــا ،الصيــن ،كوبــا ،أريتيريــا ،وفنزويــا إلــى جانــب انتهــاكات النظــام
الســوري وتصويتهــا ضــد قــرار لصالــح الشــعب الســوري.
فــي  /11تمــوز أصــدرت األمــم المتحــدة تقريرهــا الســنوي “األطفــال والنــزاع المســلح” لعــام  ،2021اســتعرض
التقريــر االتجاهــات الســائدة فيمــا يتعلــق بأثــر النــزاع المســلح علــى األطفــال ومعلومــات عــن االنتهــاكات المرتكبــة،
حيــث قــال التقريــر ّ
إن األمــم المتحــدة تحققــت مــن وقــوع  2271انتهــاك ًا جســيم ًا بحــق األطفــال فــي ســوريا ،ووثــق
التقريــر  898عمليــة قتــل وتشــويه بحــق األطفــال فــي ســوريا ،كانــت قــوات النظــام الســوري مســؤولة عــن 301
عمليــة انتهــاك ،كمــا وثــق التقريــر  45هجومــ ًا علــى مــدارس ومستشــفيات بمــا فــي ذلــك الهجمــات علــى الكــوادر
العاملــة فيهــا ،كانــت قــوات النظــام الســوري مســؤولة عــن  23هجومـ ًا منهــا ،ودعــا التقريــر كل األطــراف إلــى إنهــاء
ومنــع االنتهــاكات ،وااللتــزام بالقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
فــي  /13تمــوز قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إنــه تــم رصــد حوالــي  16000حركــة للنازحيــن
داخلي ـ ًا فــي جميــع أنحــاء ســوريا فــي أيــار ،2022 /بزيــادة  % 21عــن األعــداد التــي تــم رصدهــا فــي نيســان ،2022 /حيــث
تركــزت معظــم تحــركات النازحيــن داخليـ ًا فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا ،وحدثــت  % 81مــن هــذه التحــركات داخــل
وبيــن محافظتــي حلــب وإدلــب ،وكانــت مجمــل تلــك الحــركات ســعي ًا للوصــول إلــى الخدمــات وســبل العيــش.
فــي  /16تمــوز نشــر موقــع مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا ،غيــر بيدرســون ،بيانـ ًا
إن المبعــوث الخــاص يأســف ّ
قــال فيــه ّ
ألن عقــد الــدورة التاســعة للهيئــة المصغــرة للجنــة الدســتورية ،والتي كان من
المقــرر عقدهــا مــن  25إلــى  /29تمــوز 2022 /لــم يعــد ممكنـ ًا .وأضــاف البيــان ّ
أن المبعــوث الخــاص شــدد علــى أهميــة
قيــام جميــع األطــراف المعنيــة بحمايــة العمليــة السياســية الســورية وإبعادهــا عــن خالفاتهــم فــي أماكــن أخــرى مــن
العالــم .كمــا نشــر وفــد هيئــة التفــاوض الســورية فــي اللجنــة الدســتورية تصريحـ ًا صحفيـ ًا فــي ذات اليــوم أوضــح فيــه
ســبب التأجيــل “أن وفــد الجمهوريــة العربيــة الســورية ســيكون مســتعد ًا للمشــاركة فــي الــدورة التاســعة فقــط
عندمــا تتــم تلبيــة مــا وصفــه بالطلبــات المقدمــة مــن االتحــاد الروســي” .وتعليق ـ ًا علــى ذلــك قــال فرحــان حــق ،نائــب
المتحــدث الرســمي باســم األمــم المتحــدة ،فــي  /18تمــوز خــال مؤتمــر صحفــي لــه فــي مقــر األمــم المتحــدة “إننــا نعيــد
التأكيــد علــى حياديــة جنيــف كمنبــر ،ونريــد التأكيــد علــى إجــراء محادثــات جوهريــة وســنرى مــا ســيحدث الحقـ ًا .فــي هــذه
المرحلــة ســيواصل الســيد بيدرســون مناقشــاته مــع األطــراف”.
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فــي  /18تمــوز قالــت األمــم المتحــدة ّإنــه فــي الســنوات األخيــرة ،ارتفــع معــدل اختطــاف األطفــال بشــكل حــادّ فــي
الحــاالت المدرجــة علــى جــدول أعمــال األطفــال والنــزاع المســلح ،وأضافــت أن ســوريا مــن بيــن البلــدان التــي ســجّ لت
أكبــر عــدد مــن األطفــال المختطفيــن فــي عامــي  2020و ،2021مــع زيــادة اســتهداف الفتيــات بمعــدل ينــذر بالخطــر.
فــي  /19تمــوز انعقــدت قمــة طهــران التــي جمعــت رؤســاء الــدول الضامنــة لمســار أســتانة ،الرئيــس التركــي رجــب
طيــب أردوغــان والروســي فالديميــر بوتيــن واإليرانــي إبراهيــم رئيســي فــي العاصمــة اإليرانيــة والتــي أكــدوا فيهــا حســب
البيــان الختامــي الــذي نشــره موقــع الرئاســة الروســي ،علــى “ضــرورة الحفــاظ علــى الهــدوء علــى األرض مــن خــال
التنفيــذ الكامــل لجميــع االتفاقــات بشــأن إدلــب” كمــا نـ َّ
ـص االتفــاق علــى تكليــف ممثلــي هــذه الــدول بمهمــة عقــد
أســتانا  19حــول ســوريا بحلــول نهايــة عــام .2022
فــي  /19تمــوز أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة تقريرهــا الســنوي عــن عمليــات االتجــار بالبشــر لعــام  2022حــول
العالــم ،وجــاء فــي التقريــر ّ
أن ســوريا هــي مــن بيــن الحكومــات الـــ  11التــي لديهــا “سياســة أو نمــط موثــق لالتجــار
بالبشــر ،أو االتجــار بالبشــر ضمــن البرامــج الممولــة مــن الحكومــة ،أو العمــل القســري فــي الخدمــات الطبيــة التابعــة
للحكومــة أو القطاعــات األخــرى ،واالســتعباد الجنســي فــي المعســكرات الحكوميــة ،أو توظيــف أو تجنيــد األطفــال”،
وعــن تجنيــد األطفــال قــال التقريــر ّ
إن اســتخدام األطفــال فــي القتــال فــي ســوريا مــا يــزال أمــر ًا شــائع ًا ،حيــث إنــه منــذ
بدايــة عــام  ،2018أفــاد المراقبــون الدوليــون باســتمرار حــوادث التجنيــد واســتخدام األطفــال فــي القتــال مــن قبــل
قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لــه ومــن قبــل الجهــات المســلحة األخــرى ،وعــن الالجئيــن الســوريين،
قــال التقريــر َّ
إن البالغيــن واألطفــال مــن بيــن مــا يقــدر بأزيــد مــن  1.5مليــون الجــئ ســوري فــي لبنــان معرضــون لخطــر
االتجــار بالجنــس واإلكــراه علــى العمــل.
فــي  /19تمــوز قــال موقــع ميــدل إيســت آي ّ
إن األمــم المتحــدة مــا زالــت تواصــل التعاقــد فــي ســوريا مــع شــركات
لهــا صــات مــع رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مــن خــال عقــود مشــترياتها مــن الســلع والخدمــات حســبما
أظهرتــه بيانــات مشــتريات جديــدة أصدرتهــا األمــم المتحــدة األســبوع الســابق ،وأضــاف الموقــع ّ
أن البيانــات الجديــدة
أظهــرت أيضـ ًا أن وكاالت األمــم المتحــدة أنفقــت مــا مجموعــه  81.6مليــون دوالر فــي فنــدق فورســيزونز فــي دمشــق
منــذ عــام  ،2014حيــث يملــك ســامر الفــوز ،المــدرج علــى قوائــم عقوبــات االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة
والمقــرب مــن عائلــة األســد ،الحصــة األكبــر مــن أســهم الفنــدق ،بينمــا تمتلــك وزارة الســياحة فــي حكومــة النظــام
الســوري حصــة أيضـ ًا.
فــي  /20تمــوز قالــت منظمــة العفــو الدوليــة َّ
إن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يجــب أن تتحمــل مســؤولية ضمــان
اســتمرار وصــول المســاعدات إلــى المدنييــن المحتاجيــن فــي ســوريا ،وأال يقــف النظــام الســوري والفيتــو الروســي فــي
وجــه تقديــم هــذه المســاعدات اإلنســانية لمالييــن المدنييــن المحتاجيــن فــي شــمال غــرب ســوريا ،ألن هــذا يرقــى إلــى
انتهــاك حقهــم فــي الحيــاة .وأضافــت المنظمــة بــأن القانــون الدولــي واضــح ،حيــث إنــه ال ينبغــي أن تكــون هنــاك حاجــة
لتفويــض مــن مجلــس األمــن إليصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى المحتاجيــن ،وعلــى الجمعيــة العامــة أن تعلــن
ذلــك بشــكل ال لبــس فيــه.
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حول تجديد القرار األممي إلدخال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى سوريا:
فــي  /8تمــوز اســتخدمت روســيا حــق النقــض “الفيتــو” خــال جلســة لمجلــس األمــن لمناقشــة تمديــد عمــل آليــة
تســليم المســاعدات عبــر الحــدود مــع تركيــا إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا ،وفــي ذات الجلســة صوتــت فرنســا
والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة ضــد نــص مشــروع قــرار روســي يقضــي بتمديــد آليــة تســليم المســاعدات
مــدة  6أشــهر ،بينمــا امتنعــت الــدول األعضــاء الـــ  10المؤقتيــن فــي مجلــس األمــن عــن التصويــت .وتعليقــ ًا علــى
الفيتــو الروســي ،أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة بيانـ ًا فــي ذات اليــوم أدانــت فيــه قيــام روســيا باســتخدام الفيتــو ،وقالــت
َّ
إن أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي يجــب أن يسترشــدوا بالضــرورات اإلنســانية بـ ً
ـدال مــن السياســية ،ويجــب أن يعملــوا
علــى وصــول المســاعدات للســوريين مــن خــال أكثــر الطــرق مباشـ ً
ـرة.
فــي  /12تمــوز تبنــى مجلــس األمــن الدولــي مشــروع قــرار تقدمــت فيــه أيرلنــدا والنرويــج فيمــا يخــص آليــة تســليم
المســاعدات عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا ،وقضــى قــرار مجلــس األمــن الجديــد رقــم )2022( 2642
بتجديــد آليــة تســليم المســاعدات اإلنســانية عبــر معبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا حتــى كانــون الثانــي ،2023 /وقــد ب ّيــن نــص
القــرار أن تمديــد ًا إضافي ـ ًا مــدة ســتة أشــهر أخــرى ســيتطلب قــرار ًا منفصـ ً
ـا ،وقــد صوتــت  12دولــة لصالــح القــرار،
بينمــا امتنعــت ثــاث دول ،هــي فرنســا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة ،عــن التصويــت.
فــي  /21تمــوز عقــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اجتماع ـ ًا لمناقشــة آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود
إلــى شــمال غــرب ســوريا واســتخدام روســيا الفيتــو فــي مجلــس األمــن فــي  /8تمــوز ضــد تمديــد اآلليــة مــدة ســنة
إضافيــة ،وقــد عقــد االجتمــاع بموجــب التفويــض الجديــد للجمعيــة العامــة لالنعقــاد فــي غضــون  10أيــام عمــل فــي
حالــة اســتخدام حــق النقــض فــي مجلــس األمــن ،وقــد بــرر منــدوب روســيا اســتخدام بــاده لحــق النقــض “الفيتــو” علــى
قــرار تمديــد آليــة تســليم المســاعدات مــدة ســنة إضافيــة بــأن مشــروع القــرار الــذي ُقــدم ال يحــدد طريقــة محــددة
إلنهــاء تجديــد اآلليــة إذا رأى أعضــاء المجلــس ّ
أن عمــل اآلليــة لــم يكــن كافي ـ ًا ،بينمــا قــال منــدوب الواليــات المتحــدة
“روســيا اســتخدمت حــق النقــض ضــد  17قــرار ًا لمجلــس األمــن بشــأن ســوريا منــذ بــدء الصــراع فــي ســوريا ،وذلــك
ســعي ًا إلــى حمايــة نظــام األســد مــن المســاءلة ودعــم موقفــه المتهــاوي فــي المجتمــع الدولــي” ،وقــد وصــف ممثــل
أيرلنــدا حــق النقــض الروســي االنفــرادي بأنــه “عمــل عديــم الضميــر ،حيــث يضــع هــذا الفيتــو شــريان الحيــاة األساســي
ألربعــة مالييــن ســوري فــي خطــر”.
على صعيد المحاسبة والمناصرة:
فــي  /7تمــوز قضــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بإلــزام اليونــان بدفــع تعويضــات بقيمــة  330ألــف يــورو
وذلــك كتعويــض لألضــرار غيــر الماديــة التــي لحقــت بـــــ  16طالــب لجــوء ،بينهــم ســوريين ،كانــوا فــي كانــون الثانــي2014 /
علــى متــن قــارب فــي بحــر إيجــة يحمــل  27شــخص ًا ،وقــد تســبب حــرس الســواحل اليونانــي عمــد ًا بإغــراق القــارب ،وذلــك
فــي أثنــاء محاولتهــم إبعــاد القــارب إلــى الســواحل التركيــة ،مــا أدى إلــى مقتــل  11شــخص ًا ممــن كانــوا علــى متــن القــارب،
مــن بينهــم أقــارب المدعيــن ،وأضافــت المحكمــة ّ
أن الســلطات اليونانيــة كان بوســعها فعــل المزيــد إلنقــاذ الالجئيــن
إال أنهــا تقاعســت عــن ذلــك .وفــي  /8تمــوز أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بيان ـ ًا قالــت ّإنــه بنــاءً علــى هــذا
الحكــم يتوجــب علــى الحكومــة اليونانيــة أن توقــف فــور ًا جميــع االنتهــاكات علــى حدودهــا وأن تنشــئ آليــة مســتقلة
وفعالــة لمراقبــة الحــدود.
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فــي  /19تمــوز أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان ـ ًا قالــت فيــه ّ
إن تقريــر وزارة الخارجيــة الهولنديــة عــن
الوضــع العــام فــي ســوريا الصــادر فــي حزيــران 2022 /اعتمــد علــى الشــبكة الســورية كمصــدر أول للبيانــات بـــ 49
اقتبــاس ،وشــمل التقريــر العديــد مــن المحــاور وتحــدَّ ث بشــكل أساســي عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا
والتطــورات السياســية والحالــة األمنيــة وتنــاول المــدة بيــن أيــار 2021 /وأيــار ،2022 /كمــا تحــدَّ ث التقريــر عــن الوضــع
السياســي واألمنــي وعــن أوضــاع النازحيــن والالجئيــن ،وأكــد التقريــر تعــرض النازحيــن والالجئيــن العائديــن مــن خــارج
ســوريا إلــى العديــد مــن االنتهــاكات مــن قبــل قــوات النظــام الســوري.
فــي  /21تمــوز أصــدر االتحــاد األوروبــي قــرار ًا بــإدراج  4أفــراد وكيــان واحــد ،إلــى قائمــة العقوبــات الخاصــة بالوضــع فــي
ســوريا ،وشــمل القــرار صالــح العبــد هللا قائــد اللــواء  16لــدى قــوات النظــام الســوري والتابــع لقيــادة القــوات الروســية
فــي ســوريا منــذ عــام  ،2020ومحمــد عصــام شــموط ،مالــك ورئيــس مجلــس إدارة شــركة أجنحــة الشــام للطيــران
ورئيــس مجموعــة شــموط العاملــة فــي قطاعــات الســيارات والصلــب والطيــران والشــحن والبنــاء والعقــارات،
وأحمــد خليــل وناصــر ديــب ،مالــكان وشــريكان فــي ملكيــة شــركة ســند للحمايــة واألمــن ،1إضافــة إلــى إدراج الشــركة
ذاتهــا فــي قائمــة العقوبــات للكيانــات ،وذلــك لدورهــا فــي دعــم النظــام الســوري اقتصاديـ ًا وتجنيــد مرتزقــة للقتــال إلــى
جانــب القــوات الروســية فــي ليبيــا وأوكرانيــا.
فــي  /26تمــوز أصــدرت وزارة الخارجيــة البريطانيــة بيانــ ًا صحفيــ ًا قالــت فيــه إنهــا أضافــت  9أفــراد ســوريين ،منهــم
ضباطـ ًا لــدى قــوات النظــام الســوري ورجــال أعمــال لهــم صلــة بالنظــام الســوري ،إضافـ ًـة إلــى كيانيــن (شــركتي أمــن
وحراســة) إلــى قائمــة العقوبــات الخاصــة بالمملكــة المتحــدة ضمــن حزمــة العقوبــات المفروضــة مــن قبــل المملكــة
فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي ســوريا وأوكرانيــا ،وشــملت القائمــة ً
كال مــن صالــح العبــد هللا قائــد اللــواء  16لــدى قــوات
النظــام الســوري ،وذلــك لــدوره القيــادي لــدى قــوات النظــام الســوري ودوره فــي قمــع الســكان المدنييــن فــي ســوريا،
وأحمــد خليــل وناصــر ديــب ،مالــكان وشــريكان في ملكية شــركة ســند للحمايــة واألمن ،التي شــملتها قائمة العقوبات
أيضــ ًا ،عصــام شــموط ،مالــك ورئيــس مجلــس إدارة شــركة أجنحــة الشــام للطيــران ورئيــس مجموعــة شــموط،
وذلــك لدعمهــم النظــام الســوري ماديـ ًا مــن خــال األعمــال التجاريــة التــي يقومــون بهــا ،أمــا األفــراد الخمســة الباقــون
والكيــان الثانــي فقــد تضمنتهــم القائمــة “لمشــاركتهم وتقديمهــم الدعــم لسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تقويــض
وتهديــد ســامة أرض أوكرانيــا وســيادتها واســتقاللها” وقــد تضمنــت العقوبــات تجميــد أصــول وحظــر ســفر.
فــي  /29تمــوز نشــرت وزارة العــدل األمريكيــة بيان ـ ًا أعلنــت فيــه عــن الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة بحــق المواطــن
الكنــدي المولــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية محمــد خليفــة ،المعــروف بأبــي رضــوان الكنــدي ،وأوضــح البيــان أن
محمــد قــد شــغل مناصــب مهمــة فــي تنظيــم داعــش منــذ عــام  2013واســتمر فيهــا حتــى ألقــي القبــض عليــه مــن
قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي ،2019 /وأضــاف البيــان أنــه باإلضافــة إلــى عمــل محمــد
كمقاتــل وإعدامــه جندييــن مــن قــوات النظــام الســوري ،عمــل كمترجــم رئيــس لــدى تنظيــم داعــش وشــغل منصــب
الــراوي الناطــق باللغــة اإلنجليزيــة فــي مقاطــع الفيديــو الدعائيــة التــي كان ينتجهــا التنظيــم.

 1شــركة أمنيــة ســورية خاصــة تأسســت عــام  2017وتشــرف عليهــا مجموعــة فاغنــر فــي ســوريا ،وتعمــل فــي حمايــة المصالــح الروســية (الفوســفات والغــاز وتأميــن المواقــع النفطيــة) فــي ســوريا حيــث يوفــر اســتغالل المــوارد الطبيعيــة عائــدات للنظــام
الســوري .كمــا تنشــط الشــركة فــي تجنيــد المرتزقــة الســوريين فــي ليبيــا وأوكرانيــا.
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ثالث ًا :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تموز:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز علــى يــد
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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ألف :القتل خارج نطاق القانون:
َّ
ً
ً
طفــا و 8ســيدة (أنثــى بالغــة)،
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مقتــل  86مدنيــا ،بينهــم 21
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى .كمــا وثقنــا مقتــل  5شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب .وســجلنا مــا ال يقــل
َّ
مفصــل عــن الضحايــا المدنييــن
عــن  2مجــزرة .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.
تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
 قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 11 :2بينهــم 2طفـ ً
ـا ،و 1ســيدة.
ً
طفال.
 القوات الروسية 7 :بينهم 4 تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية)1 :ً
طفال و 1سيدة.
 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 4 :بينهم 2ً
طفال ،و 1سيدة.
 قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي) 6 :بينهم 1ثاني ًا :جهات أخرى:
ً
طفال ،و 5سيدة على يد جهات أخرى ،يتوزعون على النحو التالي:
سجَّ لنا مقتل  57مدني ًا ،بينهم 12
ً
طفال.
•ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها 14 :بينهم 6
ً
طفال ،و 1سيدة.
•رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره 28 :بينهم 2
ً
طفال ،و 1سيدة.
•تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها 8 :بينهم 4
•قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها 7 :بينهم  3سيدة.
باء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مــا ال يقــل عــن  227حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا  16طفـ ً
ـا و9
ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات
النظــام الســوري فــي محافظــات دمشــق تليهــا ريــف دمشــق ثــم درعــا .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.

 2نســتخدم 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.

17

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان
في سوريا في تموز 2022

تتوزع حصيلة االعتقال َّ
َّ
التعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
 قوات النظام السوري 93 :بينهم  2سيدة.ً
طفال.
 هيئة تحرير الشام 19 :3بينهم 7 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 28 :بينهم  4سيدة.ً
طفال ،و 3سيدة.
 قوات سوريا الديمقراطية 87 :بينهم 9تاء :االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ســجَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مــا ال يقــل عــن  4حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيو َّيــة مدن َّيــة،
واحــدة مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد القــوات الروســية وتســببت فــي وقــوع مجــزرة.
من بين هذه الهجمات َّ
وثقنا  1حادثة اعتداء على منشأة تعليمية ،و 2على مخيمات نازحين.
تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
 القوات الروسية1 : قوات سوريا الديمقراطية2 :ثاني ًا :الجهات األخرى:
 انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها1 :توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدن َّيــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى النحــو
التالــي:

الجهة الفاعلة

القوات الروسية

قوات سوريا
الديمقراطية

المركز المعتدى عليه

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى
انفجارات لم نتمكن من
تحديد المتسبب بها

المراكز الحيوية التربوية
1

المدارس
المربعات السكانية

1

األسواق
مخيمات النازحين
1

المخيمات النظامية
مراكز اإليواء

1

المجموع:

1

 3صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

2

1
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام  2022حتــى آب مــن العــام ذاتــه
 51حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســورياَّ .
توزعــت شــهري ًا علــى النحــو التالــي:

يُظهــر المخطــط ّ
أن شــهر تمــوز ســجل أخفــض حصيلــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي عــام
 2022بنســبة قــد بلغــت  % 8مــن الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة التــي ســجلتها
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ مطلــع العــام ،فيمــا ســجل شــهر نيســان الحصيلــة األعلــى بنســبة بلغــت
.% 20
نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في تموز:
الثالثــاء  /19تمــوز 2022 /انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا فــي ســوق عبــارة الحــاج وصفــي وهــو
ٌ
ســوق مســقوف فــي مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الغربــي الشــمالي؛ مــا أدى إلــى إصابــة نحــو 5
مدنييــن بجــراح ،إضافــة إلــى انــدالع حرائــق فــي محــال تجاريــة عــدة وإصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة،
مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن
التفاصيــل .تخضــع مدينــة رأس العيــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
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الجمعــة  /22تمــوز 2022 /قرابــة الســاعة  06:50قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصورايــخ مــأوى
لنازحيــن -عبــارة عــن بنــاء لتربيــة المواشــي ســابق ًا -فــي األراضــي الزراعيــة الواقعــة شــمال قريــة الجديــدة التابعــة
لمدينــة جســر الشــغور بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ وبعــد دقائــق قليلــة كــرر الطيــران ذاتــه قصفــه بصاروخيــن
علــى الموقــع ذاتــه فــي أثنــاء تجمــع بعض ـ ًا مــن المدنييــن إلســعاف وإجــاء المصابيــن؛ تســبب القصــف فــي وقــوع
مجــزرة معظــم ضحاياهــا أطفــال ،إضافــة إلــى دمــار مــأوى النازحيــن بشــكل كامــل .تخضــع قريــة الجديــدة لســيطرة
مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة .ســتصدر الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان تقريــر ًا مفصـ ً
ـا عــن الحادثــة.

دمار إثر هجوم جوي روسي مزدوج على مأوى نازحين شمال قرية الجديدة /إدلب في  /22تموز2022 /

األحــد  /24تمــوز 2022 /قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مخيــم كويــت الرحمــة للنازحيــن
فــي منطقــة حــرش الخالديــة فــي جبــل األحــام الواقــع جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛
مــا تســبب فــي خســائر بشــرية؛ إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي عــدد مــن مســاكن النازحيــن ومرافــق المخيــم ،تخضــع
المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
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دمار إثر هجوم أرضي لقوات سوريا الديمقراطية على مخيم كويت الرحمة للنازحين
قرب مدينة عفرين /حلب في  /24تموز2022 /

تاء :حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر
مشــروعة فــي تمــوز.2022 /

رابع ًا :مرفقات:
( )1توثيق مقتل  86مدنيا بينهم  21طفال و 8سيدات ،و 5ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تموز 2022
ً
طفال و 9سيدات
( )2توثيق ما ال يقل عن  227حالة اعتقال /احتجاز تعسفي في تموز بينهم 16
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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 بحســب
ويــدل بشــكل
اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذا لــم يحصــل مطلقــ ًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي،
ُّ
صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
• َّ
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 اإلنســانيَّ ،
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
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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.
•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 داخليـ ًا 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.
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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 ُن ِّفــذت مــن قبــل أطــراف ِّ
النــزاع والقــوى
المســيطرة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI

التقريــر َّ
• فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى
والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
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.

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.
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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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