الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران/
 2011وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اجلمعة  25تشرين الثاين 2016

مقتل  22823امرأة يف سوراي منذ آذار 2011
طوق احلرمان
حمتوايت التقرير:
أوالً :مقدمة ومنهجية.
اثنياً :امللخص التنفيذي.
اثلثاً :االنتهاكات حبق املرأة
السورية من قبل اجلهات الرئيسة
يف النزاع السوري:
• النظام السوري
• القوات الروسية
• اإلدارة الذاتية الكردية
• التنظيمات املتطرفة
• املعارضة املسلحة
• قوات التحالف الدويل
رابعاً :التوصيات.
شكر وتقدير

أوال :مقدمة ومنهجية:
ً

منذ مخس سنوات ،ويف كل عام يف ذكرى اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة،
تُصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريرها السنوي حول أبرز االنتهاكات حبق املرأة
السورية ،واألسوأ َّ
أن هذه االنتهاكات تتصاعد عاماً بعد عام ،منذ بداية االنتفاضة
تتعرض أية امرأة يف العامل حلجم وكمية كثري من االنتهاكات اليت
الشعبية حىت اآلن ،ومل َّ
تعرضت هلا املرأة السورية خالل السنوات الست املاضية ،فخسارة اجملتمع السوري للمرأة
على صعيد القتل هو األسوأ يف العامل ،وعلى صعيد التعذيب داخل مراكز االحتجاز
أيضاً ،وغري ذلك من أمناط االنتهاكات املنهجية حبق املرأة السورية.
ويف خمتلف أنواع االنتهاكات يرتبَّع النظام السوري على رأس القائمة بفوارق هائلة ،وإن
كانت بقية األطراف الرئيسة مل َت ُل ممارساهتا من كثري من االنتهاكات حبق املرأة السورية.
استهدفت املرأة السورية بسبب نشاطها السياسي أو اإلغاثي أو اإلعالمي ،كما
لقد
ُ
استهدفت يف كثري من األحيان بسبب ارتباطات أُسرية مع معارضني سياسيني أو
مقاتلني ،ومت اعتقاهلا وتعذيبها يف ظروف ابلغة القساوة والوحشية ،تَّعرضت خالهلا
ألشكال من العنف اجلنسي ،وقد سبَّب قتل واعتقال واختفاء عشرات اآلالف من
الرجال املتزوجني تداعيات اجتماعية واقتصادية ز َادت من األعباء امللقاة على كاهل
املرأة السورية ،اليت مل حتصل يف بعض األحيان على شهادة من النظام السوري تُثبت
وفاة زوجها ،وابلتايل مل تتمكن من وراثة ممتلكاته.
كما قام عناصر من تنظيم داعش وأبمساء ومهية ابلزواج القسري من عدد من النساء
السورايت ،ويف كثري من األحيان قد يقتل الزوج ،أو خيتفي ،وتقع املرأة يف ورطة
اجتماعية ُميفة ،وبشكل خاص إن أصبحت حامالً ،أو أصبح لديها أوالد من هذا
الزوج غري معروف النسب.
سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام  2016التايل:
وكان أبرز ما ّ
• ارتفاع معدالت اخلطف اليت تستهدف اإلانث بدافع احلصول على الفدية املالية من
قبل امليليشيات احمللية املوالية للقوات احلكومية ،يف كثري من احلاالت قد تنتهي عملية
اخلطف ابالغتصاب مث القتل.
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• اختفاء مثانية معتقالت كن حمتجزات يف سجن عدرا املركزي مبحافظة دمشق بعد أن اقتادهتم القوات احلكومية من مركز
احتجازهن إىل مكان جمهول ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان ولعائالهتن أيضاً ،وهناك قلق جدي أن يُن ِّف َذ النظام
َّ
حبقهن أحكاماً سرية صادرة عن حمكمة امليدان العسكرية وغالباً ما تكون هذه األحكام هي اإلعدام.
السوري
َّ
• على الرغم من إصدار بعض القضاة يف حمكمة اإلرهاب قرار إخالء سبيل حبق عدد من املعتقالت ،إال أن السلطات السورية
رفضت إخالء سبيلهن ،واهلدف من ذلك من وجهة نظران استثمار إضايف عرب إجراء صفقة تبادل أسرى مع فصائل يف املعارضة
يعد يكفي األمر القضائي وحده بل َّ
البد من احلصول على أكرب مكاسب ممكنة ،وكأننا أمام عصابة مافيات.
املسلحة ،فلم ُ
خمالفتهن للقوانني
هلن وتشهرياً هبن ،إثر
َّ
• احتجاز تنظيم داعش لعدد من اإلانث يف أقفاص ووضعها يف األماكن العامة ،عقاابً َّ
اليت يفرضها التَّنظيم على املرأة يف مناطق سيطرته ،وقد سجلنا حصول هذه احلوادث ألول مرة يف عام  2016حيث كان
التنظيم يكتفي سابقاً ابحتجاز املرأة يف مراكز احتجازه وتغرميها مببالغ مالية.
تعرض النساء للضرب واالعتداء واالعتقال التعسفي يف املناطق اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية بسبب
• ُّ
مشاركتهن يف مظاهرات مناهضة للسياسة والقوانني اليت تفرضها تلك اإلدارة على السكان يف مناطق سيطرهتا ،كما قامت
ختتص يف جمال متكني املرأة السورية.
تلك القوات إبغالق عدد من املنظمات احمللية اليت ُّ
• تعرض سيدات وطفالت لالختفاء القسري من قبل فصائل املعارضة املسلحة بعد هجمات شنَّتها بعض الفصائل على مناطق
خاضعة لسيطرة القوات احلكومية يف ريف محاة وذلك من أجل استخدامهن يف عمليات تبادل لألسرى مع القوات احلكومية.
• ارتفاع حدة اآلاثر السلبية لعمليات احلصار والتجويع اليت متارسها قوات النظام السوري حبق املناطق احملاصرة ،وبشكل
خاص عندما تكون املرأة هي املعيل األساسي لألسرة ،يف ظل ارتفاع كبري يف أسعار املواد الغذائية ،كما أتثّرت النساء احلوامل
واملرضعات بشكل مرعب.
ِ
• قامت اإلدارة الذاتية الكردية بعمليات جتنيد إجباري حبق عدد كبري من النّساء.
تعتمد منهجية التقرير على عمليات الرصد والتوثيق واملراقبة اليومية اليت يقوم هبا فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشكل
مستمر منذ عام  - 2011ميكنكم االطالع على منهجيتنا ،كمان نقوم ابلتواصل مع الضحااي والشهود والناجني أنفسهم،
ونُسجل رواايهتم ويف حاالت االعتقال واالختفاء القسري نقوم ابلتواصل مع ذوي الضحية ،ويف هذا التقرير نورد  8رواايت
قُمنا ابختيارها من بني العديد من الرواايت اليت سجلناها حلدوث االنتهاك يف عام  2016ولعدم وجود تشابه يف الظروف
وجودهن
اليت تعرض هلا الناجي مع الرواايت اليت قمنا بتسجيلها سابقاً .التقينا مع عدد من الضحااي بشكل مباشر يف أماكن
َّ
داخل وخارج سوراي ،وعدد آخر سجلنا رواايهتم عرب السكايب لدو ٍاع أمنية.
يعب سوى عن جزء يسري من األهوال اليومية املرتاكمة اليت تتعرض هلا املرأة يف سوراي.
ال يرصد التقرير التداعيات السيكولوجية وال ِّ
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
لكن صعوبتها تتضاعف مرات عديدة يف
“تُعترب عمليات توثيق االنتهاكات يف سوراي األعقد واألكثر صعوبة يف العاملَّ ،
حال كانت الضحية امرأة ،ليس من السهولة مبكان أن تُ ِّ
تعرضت
صرح امرأة بشكل علين ،أو حىت ابسم مستعار َّ
عما َّ
ّ
ِ
ت
ا
إن
طبيعية،
غري
نظرة
إليها
وتنظر
َّهم،
ت
م
إىل
ضحية
له من انتهاكات يف بيئة قد ُت ِّوهلا من
فضل أن تبقى صامتة ،علينا
ّ ُ ّ
ُ
أي ُمرتكب انتهاك يف سوراي،
جتاوز ذلك ،ومن جانب آخر ،ما الذي سوف يدفعها للحديث ،ومل يُتخذ أي إجراء ِّ
حبق ِّ
ومازال اإلفالت من العقاب سيِّ َد املوقف”.
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ً
ثانيا :الملخص التنفيذي:

يوثق التقرير االنتهاكات اليت حصلت حبق املرأة السورية من قبل مجيع أطراف النزاع يف سوراي ويُرّكِز بشكل رئيس على
االنتهاكات اليت وقعت يف عام  2016ابعتبار أن االنتهاكات اليت حصلت قبل عام  2016قد متَّت تغطيتها يف تقارير
سنوية سابقة ومحل آخرها عنوان املرأة السورية يف وسط اإلعصار ،ويؤكد هذا التقرير أن االنتهاكات مازالت مستمرة حىت
اتريخ اليوم وبشكل صارخ.
أما اإلحصائيات الرئيسة للقتل خارج إطار القانون واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري والعنف اجلنسي فتشمل كامل املدة
الزمنية ما بني آذار 2011 /حىت تشرين الثاين.2016 /
ونؤكد دائماً َّ
أن هذه اإلحصائيات ملا نوثقه يف سوراي ُتثل َّ
احلد األدىن لالنتهاكات؛ بسبب الصعوابت اليت نواجهها ،واليت
وتعرض الناشطني لالضطهاد والقمع من قبل األطراف
تتمثَّل يف الوضع األمين الشديد االضطراب واخلطورة يف خمتلف املناطق ُّ
املسيطرة على مناطق عملهم ،يُضاف إىل ذلك الصعوابت املتعلقة بطريقة الوصول إىل الضحااي ،مثل خوف الضحية من
التهديد واملالحقة األمنية وانقطاع وسائل االتصاالت ،أو عدم توفر وسائل اتصال آمنة ،وأيضاً فقدان ثقة اجملتمع السوري
يتعرض له من انتهاكات بسبب غياب احملاسبة والتعويض ،وتزداد الصعوابت يف رصد االنتهاكات اليت تتعرض
أبمهية توثيق ما َّ
هلا املرأة بشكل خاص فيُضاف إىل ما سبق طبيعة اجملتمع السوري احملافظة فغالباً ما ترفض الضحية أو عائلتها توثيق االنتهاك
متسان ُسعة وكرامة الضحية
خاصة إذا كان متعلقاً ابلعنف اجلنسي أو االعتقال العتبارمها قضيتني
شديدت احلساسية ألهنما َّ
َ
وعائلتها يف اجملتمع احمللي.
القتل خارج إطار القانون:
منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين 2016 /سجلنا مقتل  22823أنثى يتوزعون إىل:
•  12164أنثى ابلغة
•  10659أنثى طفلة
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين 2016 /سجلنا اعتقال ما اليقل عن  13920أنثى يتوزعون إىل:
•  12850أنثى ابلغة
•  1070أنثى طفلة
(هذه احلصيلة تشمل الضحااي الذين مازالوا قيد االعتقال واالختفاء القسري حىت اللحظة وال تشمل من تعرضوا لتجربة االعتقال)
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التعذيب:
سجلنا مقتل  55سيدة بسبب التعذيب على يد األطراف الفاعلة يف سوراي منذ آذار  2011حىت تشرين الثاين 2016

العنف اجلنسي:
القوات احلكومية:
تعرضت للعنف اجلنسي.
تُشري تقديراتنا إىل وجود ما اليقل عن  7686أنثى َّ

5

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

ً
ثالثا :االنتهاكات بحق المرأة السورية من قبل الجهات الرئيسة في النزاع السوري:

 القوات احلكومية:أ :القتل خارج إطار القانون:
ومنهج يف خمتلف املناطق السورية عرب عمليات القصف العشوائي
تلجأ القوات احلكومية إىل عمليات القتل بشكل يومي ُ
ابلصواريخ ،واملدفعية ،والذخائر العنقودية ،والغازات السامة ،والرباميل املتفجرة ،وصوالً إىل عمليات الذبح ابلسالح األبيض،
وغري ذلك من أنواع خمتلفة من األسلحة وغالباً ما يكون املدنيون هم اهلدف والضحية ملعاقبتهم على خروجهم ضد السلطات
السورية ولالنتقام منهم لوجودهم يف مناطق ال ختضع للقوات احلكومية.
بلغت حصيلة الضحااي من النساء مقتل  20287أنثى يتوزعون إىل  10862أنثى ابلغة ،و 9425أنثى طفلة منذ آذار
 2011حىت تشرين الثاين ُ ،2016مسجالت لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والصورة والفيديو ،ومكان وزمان
القتل ،وغري ذلك مما يتوفر من أدلة أخرى ،وتفوق نسبة حصيلة الضحااي من النساء إىل اجملموع الكلي للضحااي حاجز 9%
تعمد القوات احلكومية استهداف املدنيني.
وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشري إىل ُّ
إضافة إىل القتل املباشر للمرأة ،سجلنا مقتل  39سيدة داخل مراكز االحتجاز احلكومية الرمسية وغري الرمسية بسبب التعذيب
وظروف االحتجاز غري الصحية وإمهال الرعاية الطبية وحرماهنم من الغذاء.
السيدة حياة حممود الكلس ،من أبناء مدينة دوما بريف حمافظة دمشق ،قضت مع جنينها وطفلها اآلخر وأبيها نتيجة قصف
طريان اثبت اجلناح حكومي على املدينة يف /10كانون الثاين.2016 /
الطفلة بروج الزيبق ،من أبناء بلدة مضااي بريف حمافظة دمشق ،قضت يف  /12نيسان 2016 /بعد والدهتا أبربعة أايم نتيجة
نقص املواد الغذائية والطبية؛ بسبب حصار القوات احلكومية للبلدة.
السيدة مرمي حممد البكور ،من أبناء مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل ،قضت يف  /28آب 2016 /متأثرة جبراحها
جراء قصف املدفعية احلكومية املتمركزة يف حاجز دير حمردة قذائف عدة على املدينة.
لقد كانت سياسة وعمليات القتل اليت مارستها القوات احلكومية منتشرة على حنو واسع ،مشلت احملافظات السورية كافة،
وبشكل يومي ومنهجي؛ ما يُعترب جرائم ضد اإلنسانية ،كما تُعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التميِّيز جرائم حرب يومية
مازالت مستمرة.
ب :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
مارست القوات احلكومية عمليات االعتقال التعسفي على حنو واسع منذ اليوم األول النطالق احلراك الشعيب يف آذار 2011
تعمدت
ومل ُتيِّز بني رجل وامرأة وطفل أثناء تنفيذ االعتقاالت اليت طالت النشطاء واملدنيني معاً بل على العكس متاماً فقد َّ
بطهن صالت
اعتقال النساء سواء اللوايت شاركن يف مساعدة النازحني أو عالج اجلرحى أو يف املظاهرات السلمية ،أو اللوايت تر َّ
قرىب مع املعارضة السورية ،أو جملرد انتمائهن إىل مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري؛ ذلك ملعاقبة اجملتمع وإجباره على
متس مسعة وكرامة
إيقاف حراكه املعارض للحكومة ،ابعتبار أن حبس وسجن النساء يف اجملتمع السوري يُعترب من األمور اليت ُّ
ومكانة العائلة يف اجملتمع.
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بينهن
لن قيد االحتجاز حىت اآلنَّ ،
تُؤكد سجالت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وجود ما اليقل عن 8413أنثى ماز َ
 8111أنثى ابلغة ،و 302أنثى طفلة ،كما أن من بني املعتقالت ما اليقل عن 2418حالة يف عداد املختفيات قسرايً،
وذلك منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين .2016
جتري عمليات االعتقال عرب مدامهة األحياء أو من خالل التوقيف بعد املرور على احلواجز احلكومية املنتشرة يف املناطق كافة،
هبن عرب الكمائن (وهي
وكثرياً ما تلجأ القوات احلكومية إىل خطف النساء من الشوارع أو من أماكن العمل أو إىل اإليقاع َّ
عمليات استدراج للنساء لإلمساك هبن ،استخدمتها قوات األمن بشكل خاص مع النساء اللوايت تربطهن صالت قرىب مع
أفراد يف املعارضة) اليت تنفذها عناصر األمن.
مجيع حاالت االعتقال اليت تقوم هبا القوات احلكومية تتم بدون مذكرة قانونية وأكثر من  99%من حاالت االعتقال
تُنفذها أجهزة املخابرات ،وال يتم توجيه ُتمة حمددة أثناء مدة االحتجاز يف األفرع األمنية اليت رمبا تصل إىل أشهر وسنوات،
وُتنَع املعتقلة من االتصال أبهلها أو توكيل ٍ
ويتحول االعتقال التعسفي إىل اختفاء قسري يف كثري من احلاالت ،وتُنكر
حمام،
َّ
ُ
السلطات السورية احتجازهن لديها ،على الرغم من َّ
أن كافة رواايت األهايل تؤكد لنا أن القوات احلكومية هي من قامت
بعمليات االقتحام واالعتقال ،كما أن قيام السلطات السورية ابإلفراج عن النساء عرب صفقات التبادل اليت جتريها مع املعارضة
املسلحة أو من خالل عمليات التسوية واملصاحلات دليل واضح على قيامها ابعتقاهلن.
منذ حلظة االعتقال حىت وصول املعتقلة إىل مركز االحتجاز وأثناء عمليات التحقيق ،تتعرض لصنوف من اإلهانة والشتائم
والضرب والتعذيب الوحشي املمنهج ،وقد يكون يف كثري من األحيان ليس جملرد انتزاع االعرتافات منها ،بل لنشر أخبار اخلوف
والرعب بني املعتقالت ،وال تكاد ختتلف وسائل التعذيب اليت يتعرض هلا الرجال يف مراكز االحتجاز عن النساء .وإضافة إىل
تسجيلنا  39حالة وفاة إلانث بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز ،أثبتت صور قيصر وجود العديد من النساء املتوفيات
تعرفنا على هوايت العديد منهن يف دراستنا “اهلولوكوست املصور”.
بسبب التعذيب ابألدلة الواضحة وقد َّ
الصعيد النفسي ،عرب حرماهنا
تتعرض له املرأة أثناء االحتجاز بل تُعاين أيضاً على َّ
ليس فقط التعذيب اجلسدي الوحشي هو ما َّ
من أطفاهلا ،وهتديدها ابلقتل واالغتصاب ،وأيضاً تعذيب املعتقلني أمامها إضافة إىل املخاوف واهلواجس اليت تُصيبها؛ نظراً
ملا يشاع يف اجملتمع عن تعرض النساء احملتجزات لدى القوات احلكومية لعمليات عنف جنسي ،وهذا يهدد مستقبلها ،وقد
سجلنا العديد من حاالت الطالق اليت حصلت بعد االحتجاز ،كما سجلنا العديد من حاالت العنف من قبل األهايل جتاه
بناهتم املعتقالت ،وتقع املرأة ابلتايل بني فكي كماشة ،وال تستطيع االنفكاك أو اهلرب من ذلك “العار” ،وهذا ما دفع البعض
منهن إىل االنتحار.
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب برانمج السكايب مع الناجية من االعتقال (م،ع) من مواليد  ،1982وهي من
حي القابون يف مدينة دمشق “خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة” ،ربة منزل ،اعتقلتها القوات احلكومية لدى مرورها
من نقطة تفتيش اتبعة للقوات احلكومية يف حي املزة مبدينة دمشق بتاريخ  /12كانون الثاين ،2016 /واقتادهتا إىل فرع األمن
وتعرضت خالهلا لعمليات تعذيب وإهانة متكررة.
اجلوي يف مطار املزة مبدينة دمشق ،حيث أمضت فيه قرابة ثالثة أشهرَّ ،
تقول السيدة (م،ع) للشبكة السورية حلقوق اإلنسان “بتاريخ  /12كانون الثاين ،2016 /لدى مروري بشكل روتيين من
حاجز عسكري اتبع لقوى األمن اجلوي يف حي املزة مبدينة دمشق ،طلبت عناصر نقطة التفتيش أوراقي الثبوتية ،أبرزت بطاقة
اهلوية الشخصية اخلاصة يب ،وعند معرفتهم أبين من أهايل حي القابون الدمشقي ،وتربطين صلة قرىب مع أحد قادة املعارضة
املسلحة يف احلي ألين أمحل الكنية نفسها ،قاموا على الفور إبنزايل من الباص “حافلة النقل العام” ،مع توجيه الشتائم حبقي
وحق عائليت وأهايل حي القابون ،وضعوين بعدها يف غرفة توقيف مؤقتة موجودة يف احلاجز نفسه ،بعد أن صادروا مصاغي
الذهيب والنقود اليت كانت حبوزيت وهاتفي النَّقال.
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بعد دخويل إىل غرفة التوقيف بدأ املسؤول عن احلاجز واملدعو “املالزم أبو إمساعيل” بتوجيه الشتائم والعبارات النابية إيل،
واهتمين على الفور إبرسال املعلومات ونقل أموال للمسلحني يف حي القابون ،ودون أن أجيب أبي حرف صفعين عدة مرات
وركلين حبذائه العسكري وطلب مين االلتفاف ومواجهة احلائط.
بعد قرابة ساعة ونصف جاءت سيارة حتمل عناصر من فرع قوى األمن اجلوي ،قاموا بوضع قطعة قماش على عيين واقتادوين
وتبي يل الحقاً أنه فرع األمن اجلوي يف مطار املزة العسكري.
برفقة معتقل شاب آخر إىل مكان مل أكن أعرفهَّ ،
عند وصولنا إىل فرع األمن اجلوي بداية دخلنا إىل مبىن الدراسات وكالعادة مت استقبايل ابلشتائم النابية ومسعت صوت صراخ
املعتقل اآلخر الذي أوسعه عناصر األمن ضرابً ،استلموا أغراضي الشخصية وكانت عبارة عن أوراقي الثبوتية فقط وهاتفي
النقال ،أما املصاغ الذهيب والنقود فقد بقيت مع مسؤول عن احلاجز الذي ألقى القبض علي.
وبعد أخذ بياانيت الشخصية ،نقلت إىل زنزانة انفرادية يف مبىن التحقيق ،وبقيت يف املنفردة طيلة مدة توقيفي ،مضى اليوم األول
ومل يستدعين أحد ،يف اليوم التايل استُدعيت إىل مكتب التحقيق الذي كان قريباً من املنفردة ،أحد العناصر األمنية امللقب بـ
جرين من رأسي إىل غرفة التحقيق ،دخلت إىل غرفة التحقيق وجلست على كرسي مقابل لطاولة احملقق ،الذي
“أبو سومر” ّ
بقي من أفراد
استقبلين بعبارات انبية وألفاظ طائفية ،وأبلغين أن َّ
علي االعرتاف وإال سألقى مصرياً شنيعاً جداً وسيُجرب من َ
عائليت يف حي القابون على تسليم أنفسهم ،أخربته أين جاهزة لالعرتاف بكل شيء وتوسلت إليه بعدم تنفيذ هتديداته ،فكان
ابلرفض وأنه يُريد مين معلومات دقيقة حول املسلحني يف حي القابون ،فأخربته أنين غادرت احلي منذ عام 2012وأُقيم
ُّ
رده َّ
يف مدينة دمشق برفقة أخي وعائلته وال أعلم أي شيء عن املوجودين يف حي القابون ،و َّ
أن إبمكانه التحقق من مكان إقاميت
رفض احملقق إجاابيت وأصابته نوبة من الغضب واجلنون ،وصرخ يف وجهي بصوت ِّ
مروع ،واندى أحد العناصر
احلايل يف دمشقَ ،
الرواق الفاصل بني الغرف وبدأ بضريب يف مناطق خمتلفة من جسمي ونزع
وأمره بتأدييب وضريب حىت أعرتف ،اقتادين العنصر إىل ّ
احلجاب عن رأسي ورماه أرضاً ،استمر يف ضريب بعصا خشبية حتوي مسامري قرابة عشر دقائق بعدها فقدت الوعي ،ووجدت
نفسي مرمية يف املنفردة ،استمرت حفلة التعذيب هذه عشرة أايم ،يف كل يوم يطلب مين احملقق اإلدالء مبعلومات ال أعرفها،
ويقوم بعدها ابستدعاء العناصر لضريب ،بعد عشرة أايم تقريباً توقف الضرب ،وبقيت اتريخ  /4حزيران ،2016 /حيث أطلق
علمت الحقاً أن عائليت دفعت مبلغاً مالياً طائالً يف سبيل إطالق سراحي”.
سراحي من الفرع األمين مباشرة،
ُ
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب اهلاتف مع الطالبة اجلامعية (ح ،ع) من حي احملطة يف مدينة محاة ،طالبة جامعية
يف كلية اهلندسة املدنية يف جامعة البعث مبدينة محص ،اعتقلتها ميليشيا الدفاع الوطين التابعة للقوات احلكومية لدى مروها
من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا ابلقرب من مدينة السلمية يف ريف حمافظة محاة ،أثناء عودهتا من جامعتها يف حافلة نقل
تعرضها لتعذيب شديد ودفع ذويها مبلغاً مالياً ضخماً للخاطفني،
عام من مدينة محص إىل مدينة محاة ،أطلق سراحها بعد ُّ
وقد سجلنا شهاداهتا:
“يف  /3نيسان ،2016 /أثناء توجهي من مدينة محص إىل مكان إقاميت يف مدينة محاة ،بواسطة حافلة نقل عام ،وابلقرب
من مدينة السلمية ،فوجئنا بوجود حاجز عسكري جديد ،توقفت احلافلة بعد أن اعرتضها عناصر احلاجز ،كانوا قرابة عشرة
أشخاص تقريباً يرتدون الزي العسكري ،قاموا إبنزال مجيع الركاب من احلافلة وسؤاهلم عن مهنهم ،أخربهتم أين طالبة جامعية،
فسألوين عن مكان إقاميت يف مدينة محاة وعن مهنة والدي ،أخربهتم بذلك دون علمي بسبب هذا السؤال غري املعتاد ،بعدها
اقتادوين إىل إحدى سياراهتم ،وأمروا احلافلة وبقية الركاب ابالنطالق ،بدأت عندها ابلصراخ لعلمي بنواايهم السيئة ،فأوسعوين
يضم عدة منازل قدمية ،أعتقد أهنا يف قرية تُدعى
ضرابً وصفعاً وشتماً ،استمرت الرحلة قرابة  35دقيقة ،وصلنا بعدها إىل جتمع ُّ
تل سنان يف ريف محاة الشرقي ،ألين قرأت الالئحة الطرقية للقرية قبل الدخول إليها .عند مدخل القرية يوجد حاجز عسكري
كنت يف حالة من اخلوف واهللع ألنين ال أعرف ماذا ينتظرين.
ُتيط به عدة خيام ،عند احلاجز أنزلين العناصر من السيارة و ُ
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مكون من ثالث غرف إىل جانب بعضها البعض ،أخذوين إىل غرفة رئيسهم وكان شخص مسني ذو حلية
اقتادوين إىل بناء َّ
وكان على رقبته وأيديه وشوم كثرية ،عندما رآين خائفة وأبكي بدأ ابلضحك املفرط مستهزائً حباليت ،وقال يل أنتم أهل محاة
تستحقون َّ
الذبح ،وأمر عناصره ابصطحايب إىل غرفة احلبس ،وكانت بال نوافذ ،مليئة برائحة كريهة أظنها دماء ،ويوجد آاثر
للرصاص على اجلدران ،كانت أايم مرعبة جداً.
بقيت وحدي يف الغرفة حىت حلول املساء من دون طعام أو ماء ،وكنت أستمع إىل أحاديثهم ،كانوا يتفاخرون ابغتصاب
فتيات من ريف محاة الشرقي ،وأيضاً يتحدثون وهم يسكرون عن خمطوف سابق من مدينة الرسنت ،أعدموه ذحباً ورموه يف بئر
ماء مهجور ألن عائلته مل تدفع هلم الفدية.
بعدها دخل عنصر وطلب مين كتابة رقم هاتف والدي ،علمت فيما بعد أهنم اتصلوا بوالدي وأخربوه أنين خمتطفة لديهم ويريدون
 25مليون لرية سورية لقاء إطالق سراحي وإال سيغتصبونين مث يقتلونين ،وحددوا مهلة  48ساعة وإال سيجد أهلي جثيت على
إحدى الطرقات ،كما أخربوه بعدم جدوى االتصال ابألجهزة األمنية ألهنا تعلم مبا يفعلون وأهنا ستأخذ حصتها من املبلغ.
أمضيت قرابة ثالثة أايم لديهم أطعموين خالهلا مرة واحدة وأحضروا يل وعاء فيه ماء ،بعد ثالثة أايم من املفاوضات دخل
عناصر إىل الغرفة وقاموا بتغطية رأسي وقالوا يل أهنم سيذحبونين ووضعوين يف سيارة وكنت أصرخ وأتوسل إليهم بعد حنو ساعة
تفوهت أبي
فتحوا ابب السيارة وأزالوا الغطاء عن رأسي وطلبوا مين أن أمشي حىت أجد سيارة تُقلّين إىل محاة وهدَّدوين إن َّ
حرف ،بعد معاانة وصلت إىل منزيل يف مدينة محاة ،وعندها علمت من عائليت أهنم دفعوا نصف املبلغ بعد عجز والدي عن
أتمني املبلغ كامالً وطلب منهم اخلاطفون انتظار عوديت”.
الوراق ،من مدينة حلب ،ربَّة منزل ،تبلغ من العمر لدى اعتقاهلا
السيدة هديل َّ
 37عاماً ،متزوجة وأمٌّ لثالثة أطفال ،يف  /1كانون الثاين 2016 /اعتقلتها قوى
األمن السياسي التابعة للقوات احلكومية لدى مرورها من نقطة تفتيش يف حي
بستان القصر يف مدينة حلب ،نقلت إىل فرع األمن السياسي يف مدينة حلب يف
اليوم ذاته وأُفرج عنها يف أاير 2016
السيدة (فاطمة ،ف) ،من حي عني اللوزة مبدينة محاة ،تبلغ من العمر  19عاماً،
يف  /14نيسان 2016 /تعرضت للخطف واإلخفاء القسري من قبل عناصر
تنتمي مليليشيا الدفاع الوطين التابع للقوات احلكومية وذلك ابلقرب من مكان
إقامتها يف حي عني اللوزة مبدينة محاة ،أُفرج عنها يف  /21نيسان 2016 /بعد
دفع أهلها فدية ماليَّة للخاطفني.
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السيدة رابح الزين ،من حي جورة الشياح يف مدينة محص ،تبلغ من العمر لدى
اعتقاهلا  47عاماً ،متزوجة وأم خلمسة أبناء ،موظَّفة يف مكتب التشغيل والعمل
يف مؤسسة املياه مبدينة محص ،بتاريخ  /21حزيران ،2015 /لدى السيدة رابح
الزين من نقطة تفتيش (حاجز الصالة الرايضية) التابعة للقوات احلكومية يف
منطقة طريق الشام مبدينة محص ،قامت عناصر نقطة التفتيش التابعة لقوى األمن
العسكري ابعتقاهلا تعسفياً ،واقتيادها إىل جهة جمهولة ،ومل حتصل عائلتها على
أية معلومة ُتدد مصريها أو مكان احتجازها بعد ذلك التاريخ ،ومايزال مصريها
جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
ال تكاد ختتلف طرق وأساليب التعذيب اليت تتعرض هلا املرأة داخل مراكز
موسع  46أسلوابً من
يتعرض له الرجال ،وقد رصدان يف تقرير َّ
االحتجاز عما َّ
أبرز أساليب التعذيب اليت تستخدمها القوات احلكومية يف مراكز احتجازها
تسبب ذلك التعذيب الوحشي مبقتل ما ال يقل عن  39سيدة ،أغلبهن قتلن
داخل األفرع األمنية ،فيما مل تشهد السجون املدنية سوى ثالث حاالت وفاة
بسبب التعذيب وإمهال الرعاية الصحية.
زهرة خليل العلي ،طالبة جامعية ،من أبناء بلدة غباغب مبحافظة درعا ،اعتقلتها القوات احلكومية يف كانون األول 2014
لدى مرورها من نقطة تفتيش يف مدينة دمشق ،يف  /6تشرين الثاين 2016 /حصلنا على معلومات تؤكد وفاهتا بسبب
التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز يف مدينة دمشق.
ج :العنف اجلنسي:
برز استعمال سالح العنف اجلنسي بعد احلراك الشعيب يف آذار  2011من قبل القوات احلكومية هبدف االنتقام وإشاعة
َ
الرعب يف اجملتمع السوري ومورس على حنو ُمنهج وواسع يف حمافظات ومناطق خمتلفة لردع الشارع وحتذيره من
و
اخلوف
ُّ
وتعمدت ممارسته كوسيلة من وسائل احلرب اهلادفة لتدمري النسيج
عواقب االستمرار يف األنشطة املعارضة للسلطة السوريةَّ ،
االجتماعي ،كما ارتكبت العديد من حوادث العنف اجلنسي وخاصة االغتصاب على خلفية طائفية ،وجلأت القوات احلكومية
إىل استخدام العنف اجلنسي داخل مراكز احتجازها للحصول على املعلومات واالعرتافات من احملتجزات لديها أو بدافع
االنتقام من املعتقلة أو نكاية ابملعتقلني الذكور وإذالالً هلم ،وسجلنا أعلى معدل للعنف اجلنسي يف بداية عام  2012حىت
منتصف عام  ،2013وقد انعكست ممارسات العنف اجلنسي بشكل فظيع على اجملتمع السوري؛ ما دفع العديد من العوائل
للهجرة والنزوح أو منع بناهتن وزوجاهتن من التنقل بني املناطق خشية االعتقال أو اخلطف مث االغتصاب خاصة بني املناطق
اليت تسيطر عليها املعارضة املسلحة واملناطق اليت تسيطر عليها القوات احلكومية ،وانعكس ذلك بشكل خاص على املعنَّفات
ُ
جنسياً؛ ما تسبب حباالت اهنيار نفسي واجتماعي وخاصة يف حال حصول محل أو والدة.
تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تُشري إىل ارتكاب القوات احلكومية ما اليقل عن  7686حادثة عنف جنسي ،بينهن
قرابة  856حادثة حصلت داخل مراكز االحتجاز ،وأيضاً بينهن ما اليقل عن  432حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ.18
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منهن
الحظنا عرب اللقاءات اليت أجريناها مع العديد من النساء تعرضن لالغتصاب داخل مراكز االحتجاز أن لكل حالة ّ
ظروفها اخلاصة وال ميكننا التعميم حبدوث عمليات االغتصاب على مجيع من تعرضن لالعتقال ،فاخللفية الطائفية واملناطقية
للمعتقلة ودورها يف احلراك الشعيب أو وجود صالت قرىب قوية مع نشطاء أو قياديني ابرزين يف املعارضة كل هذه العوامل كانت
ومتمعها املعارض،
تدفع رجال األمن إىل ارتكاب عمليات االغتصاب دون خوف أو ر ٍ
ادع ألهنم ينتقمون من عائلة املعتقلة ُ
فهناك أمر أصبح سائداً يف اجملتمع السوري وهو أن كل امرأة تعرضت لالعتقال فهي ستتعرض بطبيعة األمر لالغتصاب وهذا
أمر غري صحيح هنائياً وعلينا التميِّيز بني درجات العنف اجلنسي؛ فالتحرش تتعرض له معظم املعتقالت وخاصة أثناء عمليات
التفتيش أما االغتصاب فمورس على حنو ُمنهج جتاه حاالت خاصة وقد وثقنا بعض هذه احلاالت يف تقرير “العار املستدام”.
جرت عمليات العنف اجلنسي يف ثالث أمناط رئيسة هي:
(أ) أثناء االقتحامات واملدامهات:
يف بداية احلراك الشعيب جلأت القوات احلكومية إىل املدامهات واقتحام املدن اليت شهدت املظاهرات املناهضة هلا ،ونفذت
العديد من اجملازر محل بعضها صبغة طائفية إىل جانب عمليات النهب والسرقة وإحراق وتكسري املنازل ،ومورست عمليات
العنف اجلنسي كالتعرية والتحرش والعنف اجلنسي اللفظي أمام األهل وكثريا ما تتعمد القوات ِ
املداهَةُ فِ ْع َل االغتصاب كعقاب
ً
مجاعي لسكان املنطقة.
السيدة والء.ع ،من مدينة محص ،تبلغ من العمر  45عاماً ،وهي الجئة يف خميم عرسال وأم خلمسة أبناء ،التقتها الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان يف اخليمة اليت تُقيم فيها وأخربتنا عن قيام القوات احلكومية إبجبارها على التعرية أمام زوجها وأطفاهلا
عندما دامهت منزهلا قوات مشرتكة من اجليش واألمن يف احلي الذي تسكن فيه عام ( 2014مل نذكر اسم احلي بناء على طلب
الضحية ألن احلادثة معروفة يف احلي الذي كانت تسكنه) ،تقول السيدة والء“ :دامهت جمموعة كبرية من األمن واجليش احلي
الذي نسكن من دون أن نعرف األسباب ،أعتقد أهنم مازالوا حيقدون على احلي ألن مجيع من يسكن فيه خرج يف املظاهرات
بداية الثورة علماً َّأنم اعتقلوا أكثر من نصف شبابه واجلزء األكرب منهم هرب إىل الريف الذي تسيطر عليه الثوار ،عندما دامهت
أظن أهنم تعرضوا خلسائر يف معاركهم يف الريف فجاؤوا لينتقموا من األحياء اليت يعرفون أهنا ضدهم لكنها
هذه القوات احلي ُّ
حتت سيطرهتم ،دخلوا احلي وقاموا بتوقيف مجيع من يرونه من الذكور يف ساحة احلي وهم يشتموهنم ويوجهون هلم عبارات
مهينة ،بعد ذلك دخلوا إىل املنازل وسرقوا كل ما يستطيعون سرقته ،حىت جاء دور منزيل ،خلعوا الباب ودخلوا علينا ومباشرة
أمر الضابط أن أييت مجيع من يف املنزل ويقف أمامه ،كنت أان وأبنائي اخلمسة وزوجي ،مث أمر ابعتقال زوجي وأخذه ،وبعد
ذلك سألين ماذا أُخفي حتت مالبسي وأمرين خبلعها وإال سيطلب من عناصره فعل ذلك ،عندها بدأت ابلصراخ والتوسل إليه
فضربين ونزع حجايب وقاموا بتمزيق مالبسي وأمرين ابلوقوف ورفع يدي ليتأكد أين ال أُخفي أي شيء ،أثناء ذلك كله كان
خيربين أنين كنت أُمتِّع املسلَّحني وأعمل لديهم يف الدعارة عندما كانوا يف احلي قبل أعوام وأبننا مجيعنا بال شرف وأخربين أنه
يف املرة القادمة سيعود ليمتِّع عناصره ألن املسلحني ليس أفضل منهم ،وقاموا بتكسري أاثث البيت وخرجوا ،بقي زوجي معتقالً
مدة أسبوع وعندما خرج قرران ترك احلي واهلروب إىل لبنان ألننا نعلم أهنم لن يرتكوان وشأننا”.
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(ب) داخل مراكز االحتجاز:
مورست العديد من حوادث العنف اجلنسي داخل مراكز االحتجاز ،وأصدران عدة شهادات حول ذلك ،معظم الناجيات من
االعتقال اللوايت التقت معهن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تعرضن للعنف اجلنسي املتمثل ابلتحرش أثناء التفتيش واالبتزاز
اجلنسي مقابل حصول املعتقلة على بعض احتياجاهتا كاحلصول على مالبس جديدة أو السماح بزايرة عائلتها هلا أو إجراء
هلن هتم مبمارسة اجلنس مع أفراد قوات املعارضة املسلحة
اتصال ،إضافة إىل العنف اجلنسي اللفظي .وأثناء التحقيق َّ
توجهُ َّ
والذي تطلق عليه السلطات السورية “جهاد النكاح” وقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام احلكومة السورية
إبجبار  11أنثى بينهن فتيات دون سن الـ  18على احلديث عرب شاشة اإلعالم احلكومي أبهنن مارسن اجلنس مع مقاتلي
املعارضة بناء على طلب أهلهن.
السيدة كاملة الدسوقي ،متزوجة ،تبلغ من العمر  36عاماً ،من سكان مدينة حلب ،يف  /22آذار 2016 /قامت عناصر
اتبعة لفرع أمن الدولة مبدينة حلب ابعتقاهلا لدى شرائها تذكرة سفر حنو مدينة دمشق من إحدى الكراجات يف املدينة واقتادهتا
إىل مبىن فرع أمن الدولة وهناك تعرضت للتحرش واالبتزاز اجلنسي أثناء تفتيشها ،وأُفرج عنها بعد  26يوماً من االعتقال دون
توجيه هتمة ،التقت هبا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف ريف حلب وأخربتنا“ :عندما كنت يف الكراجات جاءت دورية
اتبعة ألمن الدولة وطلبت مين هوييت وسألوين عن أسباب السفر علماً أهنا ليست املرة األوىل اليت أسافر فيها إىل دمشق أو
حىت إىل مسقط رأسي يف مدينة األاترب ،بعد ذلك طلبوا مين الذهاب معهم وأخربوين أن هناك بعض األسئلة يريدون إجاابت
يدي
عنها يف الفرع ،صعدت السيارة معهم وخالل دقائق وصلنا الفرع قبل أن تقف السيارة بثو ٍان قاموا بتغطية رأسي وربط َّ
إىل اخللف مث أنزلوين وقاموا جبري إىل أن وصلت إىل مكان ال أستطيع حتديده ،طلبوا مين وضع كل ما أمحل من أشياء أمامي
على الطاولة مث أخذوين إىل زنزانة صغرية جداً وطلبوا مين االنتظار وبقيت فيها حىت صباح اليوم التايل”.
يف اليوم التايل أخرجوين من الزنزانة حنو غرفة التحقيق ورأسي مغطى ويدي مقيدة إىل الوراء ،وفور وصويل سألين احملقق ماذا
فتحرك مباشرة ابجتاهي
أمحل معي فأخربته أهنم أخذوا مين كل ما َّ
لدي أمس وسألين إذا تعرضت للتفتيش فأجبته بـ “ال”ّ ،
وبدأ بتفتيشي يف كافة أحناء جسدي بطريقة مهينة ومل يتوقف حىت بدأت ابلصراخ عليه ألنه كان يتحرش يب حبجة التفتيش
فقام بضريب وشتمي ،مث طلب مين اجللوس على األرض وبدأ يسألين عن أفراد من عائليت وعن عملي وملاذا أسافر وعن بعض
األرقام يف هاتفي ،استمر التحقيق حنو ساعتني مث أعادين إىل الزنزانة”.
“بعد ذلك بقيت حنو  25يوماً يف الزنزانة لوحدي عاملوين خالهلا بطريقة حيوانية مل يسمحوا يل ابخلروج إىل احلمامات إال
مرة واحدة يف اليوم ،والطعام كان معظمه برغل أو بطاطا ملرتني يف اليوم ،وعندما كنت أطلب من العناصر اليت أتيت لفتح ابب
الزنزانة أن أعرف ماهي هتميت أو إىل مىت سأبقى هنا كان يقولون يل لن نعطيك أو نساعدك يف شيء دون مقابل وهم يُلمحون
يل حبركات جنسيَّة وعبارات مهينة ،بقيت هكذا حىت اليوم  26عندما طلب مين أحد العناصر أن أحضر نفسي للخروج،
قاموا إبجباري على البصم على عدة أوراق قبل اخلروج ال أعرف ماهي مث أطلقوا سراحي”.

12

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

(جـ) بعد اخلطف يف مراكز احتجاز غري رمسية:
بعد تزايد أعداد القوات اليت تُقاتل إىل جانب القوات احلكومية ،قامت هذه القوات وبشكل رئيس ميليشيا الدفاع الوطين واللجان
الشعبية إبنشاء حواجز عسكرية على الطُّرقات وإقامة مراكز احتجاز غري رمسية اتبعة هلا كاملزارع اخلاصة اليت ميتلكها ُمتزعموا هذه
امليليشيات ،وغالباً ما كانوا حيتجزون فيها املختطفني الذين يفاوضون عليهم لقاء فدية ماليَة ،استهدفت هذه القوات بعمليات
خطفها النساء بشكل خاص ابعتبار أن عائلة املرأة ستستجيب ملطالب دفع الفدية على الفور خاصة إن هدَّدوهم ابالغتصاب.
تعرضت العديد من النساء لالغتصاب يف مرحلة االختطاف لدى هذه القوات وغالباً ما تنتهي عملية االغتصاب بقتل الضحية
مث إلقاء جثَّتها على ِ
قارعة الطريق أو دفنها يف أماكن جمهولة.
ّ
وابت ظاهرة هلا عواقب وخيمة على الضحااي وخاصة
مارست القوات احلكومية العنف اجلنسي كسالح فعال لردع اجملتمع َ
تتجرأ الضحية على
ومتمعاهتم ،ومع ذلك هناك العديد من احلوادث اليت مل تُوثَّق بعد ،ومل َّ
ُسرهم ُ
النساء والفتيات وعلى أ َ
اإلعالن عنها يف أغلب األحيان خشية االنتقام منها أو اخلجل واخلوف من نظرة اجملتمع إليها.
 االنتهاكات من قبل القوات الروسية:منذ أن بدأت القوات الروسية هجماهتا اجلوية العسكرية يف  /30أيلول 2015 /قصفت بشكل رئيس أماكن جتمع املدنيني
واملنشآة احليوية ،وأصدران العديد من التقارير اليت وثَّقت اجملازر واالنتهاكات اليت خلّفها القصف الروسي ،وكان آخرها
“حصاد عام ألبرز انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل القوات الروسية”َّ ،
إن تزايد استهداف القوات الروسية ملناطق املدنيني
على حنو واسع وممنهج واستخدامها ألسلحة ذات تدمري ٍ
عال وكبري؛ أدى إىل ارتفاع حصيلة الضحااي من األطفال والنساء.
وثقنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  668أنثى يتوزعون إىل  340أنثى ابلغة و 328أنثى طفلة ،نتيجة هجمات
تعمد استهداف املدنيني من قِبَ ِل القوات الروسية.
نعتقد أهنا روسية ،وهذه حصيلة مرتفعة جداً وتُشري إىل ُّ
الطفلة مىن حممد رومو ،من أبناء مدينة الباب مبحافظة حلب ،تبلغ من العمر  13عاماً ،قضت جراء استهداف طائرات اثبتة
اجلناح نعتقد أهنا روسية شارع الكورنيش يف املدينة يف  /27كانون الثاين.2016 /
السيدة جنالء خالد شحادة ،من أبناء مدينة دير الزور ،قضت جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي شارع التكااي
يف املدينة يف  /5شباط.2016 /
السيدة سناء علي جكة ،من أبناء مدينة دير الزور ،قضت جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي على خميم للنازحني
يف منطقة احلماد قرب احلدود السورية  -األردنية يف  /12متوز.2016 /
 االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين):انضمت القوات الكردية إىل اجلهات الفاعلة الرئيسة يف سوراي منذ متوز 2012 /عندما بدأت القوات احلكومية ابالنسحاب
َّ
من املناطق ذات األغلبية الكردية يف مشال ومشال شرق سوراي ،مع احملافظة على وجودهم يف بعض املراكز احليوية فقط ،وسيطر
حزب االحتاد الدميقراطي (سوراي) التابع حلزب العمال الكردستاين (تركيا) على عفرين وعني العرب (كوابين) واجلزيرة ،وتُعترب
قوات األسايش هي قوات حفظ األمن الداخلي (الشرطة) ،وقوات وحدات محاية الشعب (األبوجية) هي مبثابة اجليش،
َّ
وشكل حزب االحتاد الدميقراطي وقواته فيما بعد قوات اإلدارة الذاتية ذات األغلبية الكردية اليت أُعلن عن أتسيسها يف كانون
الثاين.2014 /
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أ :القتل خارج إطار القانون:
مارست قوات حزب االحتاد الدميقراطي أعمال القتل ،واستهدفت النساء عرب عمليات القصف العشوائي أو القنص أو اإلعدام
امليداين يف املناطق اليت تُسيطر عليها حديثاً ،كما ارتكبت العديد من اجملازر اليت محلت صبغة تطهري عرقي ورصدان بعضها يف
تقرير “أبرز انتهاكات حزب االحتاد الدميقراطي وقوات اإلدارة الذاتية الكردية”.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  59أنثى يتوزعون إىل  22أنثى ابلغة ،و 37أنثى طفلة على يد قوات اإلدارة
انضمت إليها؛ منذ متوز 2012 /حىت تشرين الثاين.2016 /
القوات اليت َّ
الذاتية و َّ
الطفلة إهلام أمحد احلمود ،من قرية الطرميات يف حمافظة احلسكة ،قضت جراء استهداف قوات سوراي الدميقراطية ابلرشاشات،
جراراً زراعياً على الطريق الواصل بني قرييت الطرميات واملتياهة بريف حمافظة احلسكة يف  /22شباط.2016 /
قضت برصاص قناص اتبع لقوات اإلدارة الذاتية عند دوار البطة
السيدة مشسة اجلدعان ،من أبناء مدينة منبج مبحافظة حلبَ ،
بريف مدينة منبج يف  /8متوز.2016 /
السيدة غالية حممد اإلمساعيل ،من أبناء مدينة تل أبيض يف حمافظة الرقة ،تبلغ من العمر  23عاماً ،قضت جراء انفجار لغم
أرضي َزرعته قوات اإلدارة الذاتية على طريق تل أبيض شرقي  -خابورة يف  /23أيلول.2016 /
ارتكبت قوات اإلدارة الذاتية عرب عمليات القصف العشوائي والقتل أفعاالً تُشكل جرائم حرب ،وكل تلك اجلرائم تنتهك
القانون الدويل اإلنساين على حنو صارخ ،فاحلزب ابعتباره سلطة أمر واقع جيب أن يلتزم مبعايري القانون الدويل اإلنساين.
ب :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
فرضت قوات اإلدارة الذاتية الكردية قانون التجنيد اإلجباري يف املناطق اليت تُسيطر عليها منذ بداية عام  ،2014وقامت
بعمليات دهم واعتقال يف مناطق سيطرهتا يف احلسكة والقامشلي وريف حلب ،طالت الشبان والنساء والقاصرات ،وجلأت إىل
عمليات اخلطف من الشوارع واملدارس يف حال رفضت املرأة أو القاصرة التجنيد اإلجباري ،وأخفتهم يف معسكرات للتدريب
هبن يف األعمال القتالية.
ائلهن أو زايرهتن ألشهر مث تز ُّج َّ
ومنعت عنهم االتصال بعو َّ
كما قامت قوات اإلدارة الذاتية بعمليات اعتقال طالت النساء الناشطات واإلعالميات والسياسيات ضمن محلة اعتقاالت
استهدفت فيها كل من ُيالف سياستها والقوانني اليت تفرضها يف مناطق سيطرهتا.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال قوات اإلدارة الذاتية حنو  1819سيدة بينهن  208طفالت دون سن 18
عاماً ،من بني املعتقالت ما اليقل عن  49يف عداد املختفني قسرايً منذ بداية عام  2014حىت تشرين الثاين ، 2016/فيما
وثقنا وفاة سيدة واحدة بسبب إمهال الرعاية الصحية يف أحد مراكز االحتجاز التابعة لإلدارة الذاتية.
حبسب الرواايت اليت سجلناها للناجيات من مراكز االحتجاز التابعة لقوات اإلدارة الذاتية َّ
فإن قوات اإلدارة الذاتية غالباً ما
تستخدم أسلوب الضرب العنيف ابلعصا وقلع األظافر واحلرمان من الغذاء والرعاية الصحيَّة لفرتات قد تصل إىل أسابيع أثناء
احتجاز النساء يف مراكزها ،إضافة إىل احتجاز املرأة ضمن ظروف قاسية كتعريضها للجو ِّ
احلار أو الربد القارس.
السيدة أُمامة عبد الرمحن السيد ،من أبناء مدينة دير الزور ،تبلغ من العمر  63عاماً ،يف تشرين األول 2016 /اعتقلتها قوات
اإلدارة الذاتية لدى مرورها من نقطة تفتيش اتبعة هلا تُسمى (حاجز رجم صلييب) يف حمافظة احلسكة ،وكانت تُعاين من مرض
يف القلب ،ويف  /12تشرين الثاين 2016 /وردتنا معلومات تؤكد وفاهتا بسبب عدم حتمل ظروف الطقس القاسية وانعدام
اخلدمات الطبية واإلنسانية.
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كن يف إضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسية االعتقال اليت تنتهجها
عدد من النساء يف مدينة املالكية مبحافظة احلسكة شار َ
قوات اإلدارة الذاتية يف  /18أيلول.2016 /

يف  /25آب 2016 /اقتحمت قوات اإلدارة الذاتية الكردية قرى دردارة وجميربة يف ريف مدينة رأس العني مبحافظة احلسكة
بعد منتصف الليل ،ودامهت عدداً من منازل األهايل ،واعتقلت ثالث نسوة إحداهن مع أحد أطفاهلا بتهمة انتماء أزواجهن
إىل فصائل املعارضة املسلحة ،مث اقتادهتن إىل جهة جمهولة بعد تفتيش منازهلن وتكسري حمتوايهتا.
الطفلة هندرين حممود وايل ،من مدينة رأس العني بريف حمافظة احلسكة ،تبلغ من
العمر  16عاماً ،اعتقلتها قوات اإلدارة الذاتية من مكان وجودها يف مدينة رأس
العني بريف حمافظة احلكسة ،مث اقتادهتا إىل معسكرات التجنيد التابعة هلا يف /26
آب.2016 /
الطالبة اجلامعية أفني حممد حسن ،من مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة ،تبلغ
من العمر  23عاماً ،طالبة جامعية يف كلية اآلاثر ،وعضو يف احلزب الدميقراطي
الكردستاين ،يف  /16آذار 2016 /اعتقلتها قوات اإلدراة الذاتية من مكان وجودها
يف مدينة القامشلي ،أُفرج عنها يف  /17آذار. 2016/
الطفلة أفني أمحد شريف ،من مدينة عامودا يف ريف حمافظة احلسكة ،من مواليد عام  ،2000اعتقلتها قوات اإلدارة الذاتية
من مكان وجودها يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة يف  /2آب ،2016 /واقتادهتا إىل جهة جمهولة ،مايزال مصريها
جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناجية من االعتقال (أ ،ج) من بلدة تل براك بريف حمافظة احلسكة ،مواليد عام
 ،1976ربة منزل ،تُقيم مع عائلتها يف حي غويران مبدينة احلسكة ،يف  /9آب ،2016 /اعتقلتها قوات اإلدارة الذاتية مع
ابنتها فاطمة اليت تبلغ من العمر  17عاماً من مكان وجودمها ابلقرب من سوق املدينة ،أُفرج عنها يف  /10آب،2016 /
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وقد أفادتنا بشهادهتا:
“بتاريخ  /9آب 2016 /لدى توجهي إىل سوق املدينة برفقة ابنيت فاطمة ،اقرتبت منّا دورية راجلة لقوات اليب كي كي،
كانت الدورية عبارة عن ثالثة أشخاص بينهم امرأة ومجيعهم مسلحون ،طلبت الدورية منا أوراقنا الثبوتية ،فأبرزان األوراق
الثبوتية املطلوبة ،بعد معرفتهم أننا من بلدة تل براك سألوان عن عناصر تتبع داعش من أبناء البلدة ،أخربهتم بعدم معرفيت هبم
وأبين التربطيين أي صلة قرىب هبم أو أبحد من داعش ،أخذوا يطلقون الشتائم حبقي وحاول أحدهم اقتيادان ابلقوة إىل سيارة
تدخل عنصر آخر من الدورية وأخربين َّ
علي الذهاب معهم إىل
كانت مركونة قرب املكان ،قاومت ذلك وبدأت الصراخَّ ،
أن َّ
مكتب التحقيق وأن األمور ستجري بشكل طبيعي ،وابلفعل ذهبت معهم ،قاموا أوالً بتغطية عيين وعيين ابنيت بواسطة قطعة
قماش سوداء ،بعد قرابة نصف ساعة وصلنا إىل مبىن التحقيق ،ال أعلم ابلضبط حىت اآلن أين يقع ،لكن كانت كل العناصر
فيه من اليب كي كي واندراً مايتحدثون اللغة العربية ،اقتادتنا العناصر إىل قبو البناء ،حيث أ ِ
ُودعنا يف سجن مجاعي فيه 3
فتيات أُخرايت أغلبهم اعتقلوا من أجل َسوقهم إىل القتال ومنهم فتاة تبلغ من العمر قرابة  15عاماً فقط وكانت خائفة جداً،
بعد ُمضي ساعتني تقريباً ،استدعيت أان فقط إىل مكتب التحقيق ،احملققون كاان شخصني أحدمها سيدة تنطق اللغة العربية
بصعوبة ،بدأت السيدة بسؤايل عن مقاتلني من داعش حيملون كنية عائليت نفسها ،ومل أعرفهم أبداً ،وأخربهتا بذلك ،فه ّددتين
إن مل أعرتف أبمساء كل من ينتمون لداعش من بلدة تل براك فإهنا ستنقلين إىل سجن آخر خارج احلسكة حيث لن يعلم أحد
مبصريي ،أخربهتا جمدداً أنين ال أعلم عنهم أي شيء فقام أحد العناصر الذي يقف خلفي بركل الكرسي الذي أجلس عليه،
فقدت الوعي لدقائق مث صحوت على صراخ
ما أدى إىل سقوطي على األرض بشكل عنيف وارتطام جبهيت أبرضية الغرفة،
ُ
ابنيت يف الزنزانة اجلماعية واليت كانت خائفة بشدة على سالميت  ،نزفت دماً من أنفي ،وأخربتين ابنيت أهنم قاموا ابلتحقيق
تدخل وسطاء من احلسكة”.
معها أيضاً وسؤاهلا عن مكان إقامتنا احلايل واتريخ نزوحنا ،أُطلق سراحنا مساء اليوم التايل بعد ُّ
تعرضت السيدة خدجية الدغلي مع طفلتها عبري احلسن للضرب واالعتداء من قبل عناصر اتبعة
يف  /4حزيرانَّ 2016 /
لقوات اإلدارة الذاتية يف بلدة سلوك بريف حمافظة الرقة بسبب مشاركتها يف مظاهرة مناهضة لسياسية قوات اإلدارة الذاتية.
صورة تظهر السيدة خدجية الدغلي وهي تتلقى العالج يف أحد املشايف.

إضافة إىل ذلك وضمن سياسية التضيق على عمل ونشاط املنظمات املدنية احمللية؛ أَغلقت قوات اإلدارة الذاتية يف مناطق
ختتص يف جمال متكني ورعاية املرأة -حتت ذرائع عديدة منها عدم توافر شروط الرتخيص أو
سيطرهتا عدداً من املنظمات -اليت ُّ
تقدمي خدمات لعائالت فصائل املعارضة املسلحة أو املشاركة يف نشاطات ضد قوات اإلدارة الذاتية.
يف  /2تشرين األول 2016 /أغلقت قوات اإلدارة الذاتية مركز كوليشينا لتمكني املرأة يف عامودا مبحافظة احلسكة بعد رفض
طلب الرتخيص اخلاص ابملركز من قبل اإلدارة الذاتية من دون توضيح األسباب علماً أن املركز كان يُق ِّدم خدمات الدعم
من
النفسي والتطوير املهين للمرأة يف املنطقة ،وخوفاً من حجز وهتديد ومالحقة قوات اإلدارة الذاتية للعامالت يف املركز قُ َ
إبخالئه وإغالقه.
صورة تظهر مذكرة دعوى صادرة عن اإلدارة الذاتية ضد مركز كوليشينا لتمكني املرأة.
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 االنتهاكات من قبل التنظيمات املتطرفة: .1تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):
أ :القتل خارج نطاق القانون:
ومنهج يف املناطق اليت يسيطر
مارس تنظيم داعش منذ بداية أتسيسه يف  /9نيسان ،2013 /عمليات القتل بشكل واسع ُ
عليها ومازال يستمر ابلتوسع واالنتشار ِّ
وشن العديد من اهلجمات على املناطق اليت تسيطر عليها فصائل املعارضة بشكل
رئيس ومناطق سيطرة القوات احلكومية وقوات اإلدارة الذاتية.
جلأ التنظيم إىل عمليات القتل عرب القصف العشوائي أو القتل املباشر أو االعدام امليداين أو الرجم ابحلجارة حىت املوت أو
تفجري املفخخات يف أماكن املدنيني.
سجلنا مقتل ما اليقل عن  358أنثى توزعوا إىل  217أنثى ابلغة ،و 141أنثى طفلة منذ إعالن أتسيس التنظيم حىت تشرين
الثاين.2016 /
السيدة لينا القاسم ،من أبناء مدينة جبلة مبحافظة الالذقية ،موظفة يف مؤسسة
الربيد مبدينة الرقة ،قام تنظيم داعش إبعدامها رمياً ابلرصاص يف مدينة الرقة بتهمة
التواصل مع جهات خارجية يف  /6كانون الثاين.2016 /
الطفلة رمي ماهر ،من منطقة السيدة زينب بريف حمافظة دمشق ،قضت جراء
تفجري تنظيم داعش سيارة مفخخة يف شارع التني مبنطقة السيدة زينب بريف
دمشق يف  /25شباط.2016 /
السيدة مارينا مجعة ،من أبناء قرية املخرم الفوقاين مبحافظة محص ،قضت جراء
تفجري أحد عناصر تنظيم داعش دراجة انرية قرب شعبة التجنيد مبدينة محص
وسط جتمع للمدنيني يف  /5أاير.2016 /
السيدة فاطمة خضر العلوان ،من حي اجلورة مبدينة دير الزور ،قضت بسبب
نقص الغذاء والدواء جراء احلصار املفروض على احلي من قبل تنظيم داعش يف
 /19متوز.2016 /
ارتكب تنظيم داعش وجبهة فتح الشام ،جرمية القتل وسط هجوم واسع النطاق ضد السكان املدنيني؛ ما يُشكل جرائم ضد
اإلنسانية ،كما تُعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين.
ب :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
ففرض مالبس معينة الرتدائها
فرض تنظيم داعش يف مناطق سيطرته قوانني ُملزمة جتاه املرأة وحاصرها يف جوانب حياهتا كافةَ ،
عند خروجها من املنزل أو يف ممارستها للعمل أو التَّنقل أو الزواج.
وأنشأ التنظيم سجوانً خاصة الحتجاز النساء تُشرف عليها عامالت اتبعات للتنظيم يُطلق عليهن اسم احلسبة النسائية أو نساء
احلسبة ،كما صنع أقفاصاً خاصة الحتجاز النساء يف األماكن العامة ملعاقبتهن على خمالفتهن لتعاليم التنظيم اليت فرضها عليهن.
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تقوم احلسبة النسائية مبالحقة النساء يف الشوارع واألسواق وأماكن عملهن وتعتقل املخالفات منهن كمخالفة عدم وضع
ِ
هلن هتماً كال ُفحش يف املظهر
وتوجه َّ
النقاب أو اخلروج دون حمرم (وهو الزوج أو االبن أو األب أو األخ أو ابن األخ واألخت) ّ
أو إاثرة الفتنة والتربُّج أو عدم االلتزام ابللباس الشرعي ،والعقوبة ختتلف حبسب التهمة وتبدأ من االعتقال ألايم أو أشهر إىل
التشهري يف القفص ابألماكن العامة والعض واجللد وحىت الرجم واإلعدام .وال يطلق سراح املرأة من االحتجاز حىت أييت ويل
أمرها ويوقِّع تعهداً بعدم تكرار املخالفة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية عام  2013حىت تشرين الثاين 2016 /اعتقال ما اليقل عن 714أنثى
توزعن إىل  693أنثى ابلغة و 21أنثى طفلة ،من بني حاالت االعتقال عدد كبري لناشطات يف خمتلف اجملاالت.
َ
أصبح ما اليقل عن  205من املعتقالت يف عداد املختفني قسرايً وقد سجلنا مقتل  13سيدة بسبب التعذيب يف مراكز
السحل.
قضني بعد احلكم عليهن من قبل التنظيم ابلرجم حىت املوت أو اجللد و َّ
االحتجاز التابعة لتنظيم داعش معظمهن َ
يف  /17أاير 2016 /اعتقلت احلسبة النسائية مواطنة من بلدة بقرص بريف حمافظة دير الزور واحتجزهتا داخل قفص حديدي
يف مقربة اجلديدة املقابلة لسوق األغنام مبدينة امليادين مبحافظة دير الزور بتهمة عدم ارتدائها للباس الشرعي أثناء خروجها
من املنزل ،وكانت السيدة تصنع اخلبز أمام منزهلا .مث قامت احلسبة النسائية ابلطوفان ابلسيدة داخل قفص حديدي يف مدينة
امليادين وأطلقت سراحها بعد ساعات من االحتجاز.
السيدة (و ،ب) ،من مدينة منبج بريف حمافظة حلب ،ربة منزل ،يف /14كانون الثاين ،2016 /اعتقلتها عناصر مسلحة
اتبعة لتنظيم داعش ،من مكان إقامتها يف حي البناوي مبدينة منبج بتهمة التواصل مع فصائل املعارضة املسلحة ،اقتادوها إىل
مركز احتجاز خاص ابلنساء يف مدينة منبج ،وأُطلق سراحها يف  /22آذار.2016 /
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان معها عرب السكايب وقد أفادتنا بشهادهتا:
“يف  /14كانون الثاين ،2016 /عندما كنت يف إحدى احملال التجارية يف حي البناوي مبدينة منبج ،قامت دورية مسلحة
اتبعة لتنظيم داعش مبدامهة احملل ،واعتقلتين أان وأخي الصغري ،كانت عملية االعتقال عنيفة جداً ،وتتخللها عبارات وشتائم
استمر احلو ُار مدة عشر دقائق تقريباً ،اقتادوين بعدها
مثل “اي كافرة ،اي عميلة املرتدين” ،توسلت إليهم بداية ملعرفة القصة ،و َّ
مبفردي إىل إحدى سياراهتم ،حيث أطلقوا سراح أخي الصغري بعد ُّ
أتعرض للضرب أثناء عملية
أتكدهم من إعاقته الذهنية ،مل َّ
االعتقال ،وصلنا إىل السجن ،وكان عبارة عن بناء من طابقني فيه قرابة 8غرف ،أشبه ما يكون ببناء حكومي قدمي ،أنزلوين
إىل القبو وتركوين يف غرفة واسعة مبفردي ،كانت الغرفة حتوي بطانيات قدمية ووسائد ،ووعاءً بالستيكياً كبرياً فيه أوساخ ،كانت
الغرفة بال نوافذ وال هتوية وال إضاءة ،بعد ثالث ساعات من وجودي يف الغرفة استدعاين أمري السجن ويُدعى أبو الدرداء سوري
اجلنسية ،بدأ احملقق أبو الدرداء يستجوبُين بشكل هادئ ويسألين عن أشخاص تربطين هبم صالت قرىب ويقاتلون مع اجليش
احلر ،أخربته أين ال أعرف أحداً منهم ،فأمر إبعاديت إىل الغرفة وتقدمي الطعام يل ،يف الغرفة كنت أمسع أصوات تعذيب وضرب
وتوسالت ملعتقالت يبلغ عددهم قرابة  ،5أغلبهم زوجات أو أخوات ملقاتلني يف اجليش احلر من مدينة منبج ،يف اليوم التايل
كان التحقيق أكثر عنفاً ،حيث بدأ احملقق ابلصراخ يف وجهي بوحشية ،وضربين بعصا خشبية على كتفي وظهري أثناء جلوسي
تستمر عملية التعذيب قرابة ساعة ونصف ،وتنتهي ابعرتايف بكل التُّهم املوجهة إيل
على كرسي يف غرفته ،يف كل يوم كانت
ُّ
لكن كنت أعجز عن تقدمي أية معلومات ،بعد قرابة عشرة أايم من التحقيق والتعذيب ،مل يستدعين أحد للتحقيق مرة أخرى،
ّ
واقتصر األمر على اإلزعاج ابلطرق على الباب ليالً بشكل عنيف ،احلرمان من الطعام والشراب ،التهديد َّ
ابلذبح ،وكانت هذه
املمارسات من قِبَ ِل عناصر جديدة أتيت الستالم نوابت احلراسة ،أُطلق سراحي يف  /22آذار ،2016 /وطلب مين تقدمي
أي ِم ُنهن”.
أي معلومات قد أعرفها مستقبالً عن اجليش احلر ،ابلنسبة للفتيات األُخرايت بقني يف السجن ومل أستَطع لقاء ٍّ
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الطالبة اجلامعية لبىن حممد عطفة ،من أبناء قرية املبعوجة بريف حمافظة محاة
الشرقي ،مواليد عام  ،1991طالبة جامعية يف كلية اآلداب قسم التاريخ ،يف /1
نيسان 2016 /اعتقلتها عناصر اتبعة لتنظيم داعش من مكان إقامتها يف قرية
املبعوجة ،بعد سيطرة التنظيم على القرية ،مايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة
السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
امل ِّ
درسة سحر رشيد عطفة ،من أبناء قرية املبعوجة بريف حمافظة محاة الشرقي،
م ُواليد عام ُ ،1959م ِّ
درسة يف املرحلة االبتدائية ،يف  /1نيسان2016 /
اعتقلتها عناصر اتبعة لتنظيم داعش من مكان إقامتها يف قرية املبعوجة بعد
سيطرة التنظيم على القرية ،مايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهلها أيضاً.
التضيَّيق على النساء:
فرض تنظيم داعش قوانني جعلت املرأة تعيش يف عزلة كاملة عن اجملتمع ،دفعت هذه القيود معظم النساء إىل تفضيل بقائهن
هتن على تطبيق الشروط اليت يفرضها التنظيم
ضمن منازهلن وعدم اخلروج منها إال يف حاالت الضرورة القصوى ،وضمن قدر َّ
وإجبارهن على الزواج
معهن ،والتجول يف أماكن ال حتوي اختالطاً كبرياً بني اجلنسني،
َّ
من ارتداء اللباس الشرعي ،ووجود حمرم َّ
من عناصره خاصة األجانب منهم.
َّأدى التميِّيز الصارخ بني النساء والرجال إىل عدم حصول املرأة على الرعاية الصحية الكاملة وحرماهنا من التعليم والعمل ،فمن
المستهن ،ومنع النساء من السفر وركوب وسائل
منع األطباء الذكور من ُمعاجلة النساء أو ُم َ
بني القوانني اليت فرضها التنظيم ُ
للسفر كي يسمحوا هلا ابملرور عرب نقاط تفتيشهم.
النقل َّإل بوجود ُمرم وتقدمي املرأة ُمربراً َّ
وحتدثن
استطعن اخلروج من مناطق سيطرة تنظيم داعش
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع العديد من النساء اللوايت
َ
َ
عن القوانني املجحفة حبقهن.
ُ
متكن من اهلرب مع عوائلهن من مدينة
السيدة أحالم احملمد كانت تعمل يف صالون للحالقة النسائية وهي إحدى النساء الاليت َّ
الرقة ووصلت إىل مدينة محاة ،أخربت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -عرب برانمج السكايب:-
ِ
السفور علماً أنين كنت
“أجربين التنظيم على إغالق حمل احلالقة الذي كنت أعمل فيه َّ
ُشجع النساء على التربُّج و ُّ
حبجة أنَّين أ ّ
ِ
وهن يرتدين العباءة السوداء وال يُظهرن أي جزء من أجسادهن جتنباً ألية مشكلة ،كما
ال أمسح للنساء ابخلروج من حملي إال َّ
دفعت غرامة مالية قدرها  300ألف لرية سورية وهدَّدين عناصر التنظيم يف حال قمت بفتح احملل مرة أخرى”.
ُ
َّ
إن هذه املمارسات اليت يقوم هبا تنظيم داعش وجبهة النصرة يف املناطق اخلاضعة لسيطرته تُش ِّك ُل خرقاً للمادة  3املشرتكة بني
اتفاقيات جنيف ،وتُعترب جرائم حرب.
 .2تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً):
أ :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية إعالن أتسيس جبهة فتح الشام يف /24كانون الثاين 2014 /حىت تشرين
الثاين 2016 /مقتل ما اليقل عن  74أنثى يتوزعون إىل  53أنثى ابلغة و 21أنثى طفلة ،عرب عمليات القصف العشوائي
واإلعدام امليداين أو من خالل إطالق الرصاص بشكل عشوائي أثناء مدامهة منازل عناصر املعارضة املسلحة املطلوبني هلا،
وكذلك من خالل تفجري املفخخات يف األماكن العامة واملدنيني.
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السيدة أنوار أمحد قرفان ،من أبناء بلدة تسيل مبحافظة درعا ،قضت مع زوجها وولديها جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزهلا
يف البلدة ،مصدرها مدفعية تنظيم جبهة فتح الشام املتمركزة على تل مجوع يف  /25آذار.2016 /
ب :االعتقال واالختفاء القسري:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال تنظيم جبهة فتح الشام ما اليقل عن  62أنثى توزعوا إىل  59أنثى ابلغة و3
بينهن  14يف عداد املختفني قسرايً ،منذ أتسيسه حىت تشرين الثاين.2016 /
لن قيد االحتجاز حىت اآلن من َّ
أنثى طفلة ماز َ
العديد من الناشطات يف خمتلف
تتم بتهم تتعلق مبخالفة التعاليم الشرعية ،كما سجلنا اعتقال التنظيم
عمليات االعتقال كانت ُّ
َ
حصوهلن على تصريح للعمل.
اجملاالت بتهم عدم
َّ
(نتحفَّظ على ذكر االسم لدو ٍاع أمنية) ،أنثى ،من أبناء مدينة محاة ،تبلغ من العمر  40عاماً ،انشطة إعالمية ،يف  /12نيسان/
 2016اعتقلتها عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة فتح الشام أثناء وجودها يف مدينة إدلب ،أُفرج عنها يف  /17نيسان.2016 /
السيدة زينب احلمود من بلدة أرمناز بريف حمافظة إدلبُ ،م ِّ
درسة رايضيات ،يف  /5حزيران ،2016 /اعتقلتها عناصر مسلحة
اتبعة لتنظيم جبهة فتح الشام من مكان إقامتها يف بلدة أرمناز ،وأفرجت عنها يف /12حزيران 2016/وقد أفادتنا بشهادهتا:
“يف  /5حزيران ،2016 /ولدى عوديت إىل أرمناز قادمة من مدينة محاة ،حيث كنت يف املدينة الستالم راتيب الشهري من
مديرية الرتبية حبماة ابعتبار أين موظفة حكومية ،فوجئت بقرع ابب منزيل بشكل عنيف مع الصراخ ،قام زوجي بفتح الباب،
ِ
ابلسالح إببراز مذكرة إلقاء القبض الفوري حبقي وكانت صادرة عن أمنية قطاع حارم وليس
وم َّ
فقامت عناصر ُملثَّمة ُ
دججة ّ
مشادات كالمية بني عائليت وبني امللثمني ،انتهت ابعتقايل أان وزوجي ،واقتيادان إىل مبىن املخفر يف
عن حمكمة أرمناز ،جرت ّ
أرمناز ،حيث وضعوين أان وزوجي يف غرفة حتقيق ،بعد نصف ساعة تقريباً استدعاان احملقق وكان من البلدة نفسها وهو معروف
تب حبقي ويتهمين أنين أ ِّ
للجميع ،بدأ إبلقاء التُّهم علي وهي التَّنقل إىل مناطق النظام ،و َّ
ُزود قوات
أن هناك تقريراً أمنياً ُك َ
ِ
النظام مبعلومات عن جبهة النصرة يف أرمناز وسلقني وحارمَّ ،
احتد النّقاش بني زوجي وبني احملقق وبدأ احملقق يفقد أعصابه
حبق عائليت ،دخلت عناصر ُملثمة واقتادت زوجي من غرفة التحقيق إىل
وبدأ ابلصراخ بصوت مرتفع مع عبارات التهديد ِّ
أتعرض
مكان جمهول،
وعلمت الحقاً أهنم أطلقوا سراحه بعد يومني من التوقيف ،أما أان فأصبح استدعائي للتحقيق يومياً ،مل َّ
ُ
جدا من العناصر املسؤولة عن املركز،
للضرب ،لكن تعرضت للتهديد ابلتصفية والقتل يف حال مل أعرتف ،املعاملة كانت سيئة ً
كانوا دائماً يُطلقون عبارات التهديد والتخوين حبقي ،واحلرمان من التواصل مع األهل أو الزايرة ،أُفر َج عين يف  /12حزيران/
تد ِ
خل وجهاء من أرمناز”.
 ،2016بعد َ
 االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:أ :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  798أنثى يتوزعون إىل  407أنثى ابلغة و 391أنثى طفلة على
يد فصائل خمتلفة تتبع للمعارضة املسلحة ،سقط معظمهم ابلقصف العشوائي الذي تُنف ِّذه قوات املعارضة على املناطق اخلاضعة
لسيطرة القوات احلكومية ،وبشكل خاص القصف ابستخدام قذائف اهلاون ،أو عرب اقتحام قوات املعارضة ملناطق خاضعة
لسيطرة القوات احلكومية.
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الطفلة غزل حممد حنص ،من أبناء حي األشرفية مبدينة حلب ،تبلغ من العمر  4سنوات ،قضت مع ثالث من إخوهتا جراء
سقوط قذيفة حملية الصنع على منزهلا ،مصدرها مدفعية اتبع للفرقة - 16إحدى فصائل املعارضة املسلحة -املتمركزة يف حي
بين زيد يف  /11كانون الثاين.2016 /
السيدة عائشة فتال ،من أبناء حي بستان الزهرة مبدينة حلب ،قضت أثناء وجودها يف احلي برصاص قناص اتبع ألحد فصائل
املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بستان القصر يف  /20نيسان.2016 /
الطفلة ايان سلوم ،من أبناء بلدة هنر البارد مبحافظة محاة ،قضت جراء سقوط عدة صواريخ من نوع غراد على البلدة ،مصدرها
جيش النصر  -أحد فصائل املعارضة املسلحة  -يف  /20نيسان.2016 /
اتبعة جليش اإلسالم ملنزهلا أثناء االشتباكات اليت دارت بني جيش اإلسالم وفيلق الرمحن وجيش الفسطاط –مجيعهم فصائل
يف املعارضة املسلحة -يف الغوطة الشرقية يف  /2أاير.2016 /
الطفلة فاطمة نور الدين ،من أبناء بلدة الفوعة بريف حمافظة إدلب ،قضت نتيجة نقص الدواء؛ جراء احلصار الذي تفرضه
فصائل املعارضة املسلحة على البلدة يف /13كانون الثاين.2016 /
ب :االعتقال واالختفاء القسري:
اعتقلت فصائل املعارضة املسلحة ما اليقل عن  769أنثى يتوزعون إىل أنثى  652ابلغة و 117أنثى طفلة ،يف مناطق سواء
كانت خاضعة لسيطرة القوات احلكومية أو املعارضة املسلحة ،وكان أعلى معدل نسجله العتقال النساء من قبل املعارضة
املسلحة يف عام  2014أثناء اهلجمات اليت َّ
نفذهتا على بلدات ريف الالذقية.
أصبح ما اليقل عن  63من املعتقالت يف عداد املختفني قسرايً ،فيما سجلنا مقتل سيدتني بسبب التعذيب وإمهال الرعاية
الصحية يف مراكز االحتجاز التابعة لفصائل املعارضة املسلحة.
ُس ٍر
وتقوم بعض فصائل املعارضة املسلحة بعد اقتحام مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية بعمليات اعتقال مجاعية أل َ
استخدامهن كرهائن.
أبكملها؛ هبدف إجراء صفقات تبادل مع نساء حمتجزات من قبل القوات احلكومية و
َّ
تعرضت
الطفلة مااي يوسف الراعي ،من أبناء بلدة الزارة بريف حمافظة محص ،تبلغ من العمر  13عاماً ،يف  12/أايرَّ 2016/
لالختطاف واالختفاء القسري بعد سيطرة فصائل املعارضة املسلحة املنضوية يف غرفة عمليات ريف محص الشمايل على القرية،
ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريها أو مكان احتجازها حىت اللحظة.
السيدة ظمياء ديب سليمان ،من أبناء بلدة الزارة بريف حمافظة محص ،تبلغ من العمر 40عاماً ،يف  12/أاير2016/
تعرضت لالختطاف واالختفاء القسري بعد سيطرة فصائل املعارضة املسلحة املنضوية يف غرفة عمليات ريف محص الشمايل
َّ
على قرية الزارة ،ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريها أو مكان إقامتها حىت اللحظة.
الرعب إثر مدامهة
تعرضت لإلجهاض جراء اخلوف و ُّ
زوجة عمار اخلُميين ،من أبناء بلدة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشقَّ ،
ابلقوة وممارستهم للصراخ والتلفظ
عناصر اتبعة لفيلق الرمحن –أحد فصائل املعارضة املسلحة -مكان إقامتها يف بلدة كفر بطنا ّ
ابلشتائم جتاه النساء اللوايت يف املنزل؛ ما تسبب بنزيف حاد ّأدى إىل إجهاض جنينها ذو الستة أشهر كما مل حتصل على الرعاية
الصحية الكافية بسبب ُّ
تعذ ِر نقلها إىل مشايف دمشق حيث تسيطر القوات احلكومية ،أو إىل منطقة برزة بسبب اخلالفات
احلاصلة بني الفصائل حول األنفاق الواصلة مع املنطقة الغربية من الغوطة الشرقية.
صورة تظهر تقرير طيب حول وفاة جنني السيدة.
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 االنتهاكات من قبل قوات التحالف الدويل:بدأت قوات التحالف الدويل محلتها العسكرية ضد تنظيم داعش يوم الثالاثء  /23أيلول 2014 /وشنَّت غارات عديدة
على حمافظات حلب ودير الزور والرقة وإدلب ،خلف عدد من هذه الغارات جمازر وضحااي بني املدنيني بينهم نساء وأطفال،
وحبسب ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قتل التحالف الدويل ما اليقل عن  144أنثى يتوزعون إىل  56أنثى ابلغة،
و 88أُنثى طفلة منذ بِ ِ
دء محلته العسكرية حىت تشرين الثاين.2016 /
السيدة رمي فاعور العبو ،من أبناء بلدة عني العروس يف حمافظة الرقة ،قضت جراء قصف طريان التحالف الدويل القرية
ابلصواريخ يف  /26شباط.2016 /
السيدة فاطمة الزوري ،من أبناء مدينة منبج مبحافظة حلب ،قضت جراء قصف طريان التحالف الدويل ابلصواريخ شارع
الرابطة يف مدينة منبج يف  /9متوز.2016 /
الطفلة مسر عبد هللا سقار ،من أبناء بلدة كلجربين مبحافظة حلب ،قضت جراء قصف طريان التحالف الدويل ابلصواريخ
األجزاء الشرقية للبلدة واخلاضعة لتنظيم داعش يف  /27أاير.2016 /
 االنتهاكات من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها:الرصد اليومية النتهاكات حقوق
نقصد ابجلهات اليت مل نتمكن من حتديدها منَطني من احلوادث اليت تُصادفنا أثناء عملية َّ
اإلنسان يف سوراي وهي:
ِ
الست الرئيسة لكنَّنا مل نتمكن من التأكد من مسؤولية هذه اجلهة عن ارتكاب الفعل أو اجلُرم
تتبع أحد أطراف النزاع ّ
(أ) جهات ُ
والصعوابت تعود لتداخل وتقاطع مواقع السيطرة يف كثري من األحيان مع عدة جهات أو بسبب االضطراابت األمنية الشديدة.
وتستغل حالة الفلتان
(ب) جهات تعمل على شكل عصاابت ال تتبع ألي طرف ،إمنا تتواجد يف مناطق سيطرة أطراف النزاع
ُّ
األمين السائد لتقوم جبرائم القتل واخلطف لدوافع مادية أو طائفية.
تنشط هذه اجلهات يف خمتلف املناطق السورية ،وبشكل خاص املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية وتنظيم داعش،
وتقوم بعمليات اخلطف من الطرقات العامة ويف املناطق اليت تشهد توتراً أمنياً كبرياً أو اشتباكات متبادلة بني القوات احلكومية
واألطراف األخرى.
أ :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  435أنثى يتوزعون
إىل  204أنثى ابلغة ،و 231أنثى طفلة على يد جهات مل نتمكن من حتديدها،
منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين.2016 /
السيدة مدحية العجالين ،من أبناء مدينة دمشق وسكان مدينة حلب ،طبيبة
تعمل لدى منظمة اهلالل األمحر السوري ،قضت جراء إصابتها برصاص جمهول
املصدر يف منزهلا حبي املارتيين يف مدينة حلب أثناء االشتباكات بني فصائل
املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف  /24حزيران.2016 /
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الطفلة فرايل ايمن دبلوين ،من حي الفرقان مبدينة حلب ،قضت جراء قصف
جمهول املصدر ابلصواريخ حلي الفرقان اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية يف
 /8متوز.2016 /
السيدة ميان صابرين ،من حي الفرقان مبدينة حلب ،قضت جراء قصف
جمهول املصدر ابلصواريخ حلي الفرقان اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية يف
 /8متوز.2016 /
ب :اخلطف واالختفاء القسري:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  2143أنثى قيد االختطاف واالختفاء القسري على يد جهات مل نتمكن
من حتديدها ،بينهن 419أنثى طفلة ،منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين. 2016/
تعرضت لالختطاف واالختفاء
السيدة نوار عبد الكرمي إدريس ،من أبناء مدينة محصُ ،مرضة ،تبلغ من العمر  31عاماًَّ ،
القسري أثناء وجودها يف ريف محص بتاريخ  /30تشرين األول ،2016 /مايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية
حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
السيدة نسرين عبد هللا كنجو ،من أبناء حمافظة حلب ،تبلغ من العمر  32عاماً ،ربة منزل ،يف  /19تشرين األول،2016 /
تعرضت لالختطاف واالختفاء القسري من مكان وجودها يف مدينة مسكنة بريف حمافظة حلب ،مايزال مصريها جمهوالً
َّ
ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
ً
رابعا :التوصيات:

إىل الدول األوروبية واالحتاد األورويب:
َّ
البد من رفع وترية العقوابت االقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسني ،إيران وروسيا ،وهذا أمر إبمكان االحتاد األورويب
فعال.
تطبيقه بفاعلية كبرية ،وتبقى مطالب محاية املدنيني واملناطق اآلمنة أمراً أساسياًَّ ،
لكن العقوابت االقتصادية أمر ّ
تقدمي كل مساعدة ممكنة ملنظمات اجملتمع املدين الفاعلة يف إعادة أتهيل الضحااي ،ودجمهن يف اجملتمع مرة أخرى.
إىل جملس األمن:
محاية املرأة يف سوراي قد خرجت منذ عام  2011عن مسؤولية النظام السوري ،وهو من يرتكب أكرب أنواع االنتهاكات حبق
املرأة السورية ،وهي مسؤولية جملس األمن ،البُ َّد من اختاذ أية خطوات مهما تكن حلماية املرأة واجملتمع السوري.
جيب يف احلد األدىن الضغط على النظام السوري لزايرة مراقبني دوليني مبن فيهم جلنة التحقيق الدولية املستقلة ملراكز احتجاز
النساء ،دون قيد أو شرط.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة السورية على حنو خاص.
شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم ،وللنشطاء احملليني واإلعالميني ،الذين سامهت
مساعداهتم خبروج التقرير على هذا املستوى.
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