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في اليوم الدولي للمرأة قرابة 9264 امرأة ال تزلن قيد 2
االعتقال/ االختفاء القسري واستهداف للنساء على 

خلفية عملهن 

أواًل: عشــر ســنوات مــن االنتهــاكات الفظيعــة المســتمرة بحــق المــرأة 
الســورية، وانتهــاك لحــق المــرأة فــي العمــل:

لــم تحــَظ االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المــرأة فــي ســوريا خــالل الســنوات العشــر الماضيــة منــذ 

بدايــة الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011  وبعــد تحولــه إلــى نــزاع مســلح داخلــي فــي تمــوز/ 2012 1 بالقــدر 

الكافــي مــن االهتمــام الدولــي واألممــي، وذلــك مقارنــة مــع الحجــم المرعــب لكثافــة وتنــوع أنمــاط تلــك 

االنتهــاكات بمــا فيهــا االنتهــاكات الجســيمة والتــي بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

وصحيــح أنَّ المجتمــع الســوري عانــى مــن وطــأة االنتهــاكات التــي وقعــت ضــده، وكان الرجــال فــي 

معظــم األحيــان يشــكلون النســبة األعظــم مــن ضحايــا االنتهــاكات، لكــن بعــض أنمــاط االنتهــاكات 

ــى المــرأة وجنســها ومركزهــا فــي المجتمــع،  ــر خــاص عل التــي وقعــت بحــق المــرأة الســورية لهــا أث

كمــا أنــه ونظــرًا لحجــم االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق الرجــال بمــا فيهــا القتــل واالعتقــال واالختفــاء 

القســري، فقــد الحظنــا تغيــرًا جذريــًا فــي أدوار المــرأة التــي أصبحــت تحمــل مهــام الرجــل والمــرأة معــًا 

فــي أســرتها، كمــا أن المــرأة نفســها قــد تعرضــت لالنتهــاكات الفظيعــة وفيمــا يلــي حصيلــة ألبــرز 

االنتهــاكات الواقعــة بحــق المــرأة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )باإلمــكان االطــاع علــى منهجية عملنا 

التوثيقــي عبــر الرابــط( فقــد ســجلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 16104 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، يتوزعــن علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري)الجيش، األمن، 
الميليشيات المحلية، الميليشيات 

الشيعية األجنبية(2 : 11923
القوات الروسية: 969 

تنظيم داعش: 587 
هيئة تحرير الشام 3: 77 

قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة 
المسلحة: 878 

قوات سوريا الديمقراطية: 161 
قوات التحالف الدولي: 658 

جهات أخرى: 851 

1   اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، تحدبــث حالــة، ســوريا: تواصــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر العربــي الســوري جهــود اإلغاثــة وســط تزايــد القتــال، 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm

2   نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي 

الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيث يقتصــر دور الحكومة على التبعية 
والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلي وال توجــد هيلكية تطبيقية، 
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.

3   صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm


في اليوم الدولي للمرأة قرابة 9264 امرأة ال تزلن قيد 3
االعتقال/ االختفاء القسري واستهداف للنساء على 

خلفية عملهن 

باء: االعتقال/ االحتجاز أو االختفاء القسري:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 9264 ســيدة ال 

يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، يتوزعــن علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 8029

تنظيم داعش: 255

هيئة تحرير الشام: 43

قوات الجيش الوطني/فصائل 

المعارضة المسلحة: 761

قوات سوريا الديمقراطية: 176

تاء: التعذيب:                                          

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 92 ســيدة بســبب التَّعذيــب 

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، يتوزعــن 

علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 74

تنظيم داعش: 14

قوات سوريا الديمقراطية: 2

قوات الجيش الوطني/فصائل 

المعارضة المسلحة: 1

جهات أخرى:1



في اليوم الدولي للمرأة قرابة 9264 امرأة ال تزلن قيد 4
االعتقال/ االختفاء القسري واستهداف للنساء على 

خلفية عملهن 

ثاء: العنف الجنسي:

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 11523 حادثــة 

النظــام  ارتكــب  جنســي،  عنــف 

 879 بينهــا  منهــا،   8013 الســوري 

االحتجــاز،  مراكــز  داخــل  حصلــت 

وارتكــب تنظيــم داعــش 3487 حادثــة 

عنــف جنســي، فــي حيــن أن مــا ال يقل 

عــن 11 حادثــة عنــف جنســي ارتكبتهــا 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، 

قــوات  يــد  علــى  كانــت  حادثــة  و12 

الديمقراطيــة. ســوريا 

ــة  ــة اســتهداف للنســاء علــى خلفي ــًا: توثيــق مــا ال يقــل عــن 67 حادث ثاني
عملهــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري:

إضافــة إلــى االنتهــاكات الجســيمة الســابقة، فقــد وقعــت بحــق المــرأة أنمــاط عديــدة أخــرى مــن 

االنتهــاكات، وفــي هــذا التقريــر نحــاول أن نســلط الضــوء علــى جانــب مــن االنتهــاكات والمضايقــات 

التــي تتعــرض لهــا المــرأة العاملــة فــي الشــأن العــام، مســتغلين ذكــرى اليــوم الدولــي للمــرأة، الــذي 

ث التقريــر عــن تعرض بعض النســاء اللواتي انخرطن في الشــأن  يصــادف 8/ آذار مــن كل عــام، ويتحــدَّ

العــام، وعملــَن فــي األنشــطة السياســية واإلعالميــة واإلغاثيــة إلــى الســخرية علــى أســاس الجنــس، 

والتضييــق لدفعهــن إلــى التخلــي عــن عملهــن، )رصدنــا ســخرية شــديدة علــى أســاس الجنــس بحــق 

بعــض النســاء السياســيات، والعامــالت فــي الشــرطة، وفــي اإلعــالم، وتوثيــق االنتهــاكات(، إضافــة 

إلــى ذلــك فقــد أجبــرت الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة القاســية الكثيــر مــن النســاء علــى العمــل 

فــي مجــاالت عمــل وبيئــة غيــر مناســبة، تعرضــَن خاللهــا لكثير مــن المضايقــات، والتمييز على أســاس 

نــت عمليــات الترهيــب  الجنــس، إضافــة إلــى فــرض حالــة مــن تقييــد حريــة الحركــة، واللبــاس، وقــد تضمَّ

التــي تعرضــت لهــا النســاء إرســال رســائل تهديــد بالقتــل أو الخطــف أو االعتــداء عليهــن فــي أثنــاء 

عملهــن، أو التهديــد باالعتــداء علــى مراكــز عملهــن أو علــى أســرهن، توجيــه تهم ملفقة الســتدعائهن 

إلــى القضــاء أو مالحقتهــن، والضغــط علــى أســرهن إلجبارهــن علــى إيقــاف عملهــن، والفصــل مــن 

الوظائــف أو الكيانــات المحليــة التــي حصلــن علــى عضويــة فيهــا، وتلطيــخ ســمعة النســاء فــي 

المجتمــع المحلــي، واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لهــذا الغــرض، كمــا ســجلنا فــي بعــض 

األحيان إجبارهن على توقيع تعهد بعد اســتدعائهن إلى القضاء، بالتوقف عن نشــاطهن وعملهن 

وبعــدم التصريــح عمــا تعرضــَن لــه فــي أثنــاء التحقيــق معهــن، وأخيــرًا فقــد رصدنــا حــاالت قتل لنســاء 

عــى خلفيــة عملهــن.



في اليوم الدولي للمرأة قرابة 9264 امرأة ال تزلن قيد 5
االعتقال/ االختفاء القسري واستهداف للنساء على 

خلفية عملهن 

وفــي كثيــر مــن األحيــان تعرضــت النســاء لتهديــدات مــن قبــل أزيــد من طــرف طوال حقبة نشــاطهن، 

وخــالل تنقلهــن بيــن مناطــق الســيطرة، بشــكل خاص بين مناطق ســيطرة قوات الجيــش الوطني/ 

ــى  ــر الشــام، وقــد أدت هــذه االنتهــاكات إل المعارضــة المســلحة وبيــن مناطــق ســيطرة هيئــة تحري

تعــرض النســاء للقتــل فــي عــدد منهــا وإجبــار العديــد مــن الســيدات اللواتــي تعرضن لها إمــا على ترك 

عملهــن وإيقــاف أنشــطتهن أو التقليــل والحــدِّ مــن أنشــطتهن، أو الهــروب مــن التهديــدات والنــزوح 

والســفر نحــو مناطــق أخــرى ليقيمــوا فيهــا.

ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن  إنَّ هــذه االنتهــاكات والحــوادث الـــ 67 هــي مــا تمكَّ

توثيقــه فــي كل مــن محافظــات إدلــب وحلــب والرقــة والحســكة وديــر الــزور، فــي المناطــق الخارجة عن 

ســيطرة النظــام، والتــي تخضــع لســيطرة واحــدة مــن القــوى التالية: قــوات الجيش الوطنــي/ فصائل 

المعارضــة المســلحة، قــوات ســوريا الديمقراطيــة، هيئــة تحريــر الشــام، وذلــك بيــن آذار/ 2020 حتــى 

ــة  ــم نتمكــن مــن توثيقهــا؛ نظــرًا لصعوب ــي ل ــد مــن الحــوادث الت ــاك العدي آذار/ 2021. ونعتقــد أن هن

وحساســية وخطــورة هــذا الموضــوع علــى النســاء، وعلــى أســرتهن، وعلــى مصــدر رزقهــن، ولــم يتــم 

تضميــن مناطــق النظــام الســوري وممارســاته فــي هــذا المجــال فــي هــذا التقريــر. 

يعتمــد التقريــر علــى الروايــات واللقــاءات التــي أجريناهــا مع عدد من الســيدات الناشــطات والعامالت 

فــي مجــاالت مختلفــة، واللواتــي تعرضــن لواحــدة أو أكثــر مــن االنتهــاكات التــي يغطيهــا التقريــر، وذلــك 

إمــا عبــر زيارتهــن مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر 11 روايــة حصلنا عليها 

ــث مباشــر مــع الشــاهدات، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد اســتخدمنا فــي  ــر حدي عب

معظمهــا أســماء مســتعارة، وقمنــا بإخفــاء المعلومــات المتعلقــة التي ُتشــكل خطــورة أمنية على 

الشــاهدات كالجهــة التــي يعملــون فيهــا أو المناطــق التــي يقيمــون فيهــا، وذلــك بنــاء علــى طلبهــن 

ومنعًا من تعريضهن للمضايقات أو المالحقة األمنية، لم يحصل الشــهود على أي تعويض مادي 

أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهم بهــدف التقريــر، وحصلنا على 

موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق، 

وكل ذلــك وفــق البرتوكــوالت الداخليــة لدينــا، والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعية واالقتصادية والنَّفســية.
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سجل فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن 67 حادثة اعتداء وترهيب تعرضت 

لهــا النســاء الناشــطات أو العامــالت أو المراكــز المختصــة بالمــرأة علــى خلفيــة أنشــطتهن منــذ 

آذار/ 2020 حتى آذار/ 2021 وقد توزعت بحســب الجهة المســؤولة عنها على النحو التالي:

هيئة تحرير الشام: 23

جهات مجهولة: 17

خاليا متطرفة )نعتقد أنها تنتمي

لتنظيم داعش(: 14

قوات الجيش الوطني/ فصائل 

المعارضة المسلحة: 9

قوات سوريا الديمقراطية: 4

وتوزعت الحصيلة بحسب المحافظات  التي وقعت فيها الحادثة على  النحو التالي:
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بينما توزعت بحسب نوع الحادثة إلى:

ثالثــًا: هيئــة تحريــر الشــام وقوات ســوريا الديمقراطية والجيش الوطني 
وخاليــا تابعــة لتنظيــم داعــش اســتهدفت النســاء بشــكل تمييــزي علــى 

خلفيــة عملهن:

ألف: هيئة تحرير الشام:

أنشــأت هيئــة تحريــر الشــام العديــد مــن األجهــزة التــي ســعت مــن خاللهــا إلــى تقييــد المجتمــع 

ومراقبتــه ومالحقــة المطلوبيــن لهــا أو المخالفيــن لتعاليمهــا، التــي تفرضها إما عبر قرارات مباشــرة 

صــادرة عنهــا، أو عبــر قــرارات صــادرة عــن حكومــة اإلنقــاذ التــي شــكلتها فــي مناطــق ســيطرتها، وقــد 

ــة  ــق عليهــن مــن خــالل ثالث ــد عمــل النســاء وخاصــة الناشــطات منهــن والتضيي ــى تقيي عملــت عل

أجهــزة رئيســة: 

األول: جهــاز الحســبة “مركــز الفــالح وهــو مركــز ســواعد الخيــر ســابقًا” أنشــأته هيئة تحرير الشــام 

كجهــاز دينــي مختــص بمراقبــة المدنيين والتضييــق على حرياتهم العامة كفــرض ارتداء مالبس 

معينــة ومنــع االختــالط بيــن الجنســين خاصــة ضمــن المراكــز التعليميــة، كمــا أعطتــه صالحيــات 

تنفيــذ االعتقــاالت بحــق المخالفيــن ومعاقبتهــم بالضــرب أو الســجن أو الغرامــة أو تحويلهــم 

للقضــاء، ويالحــق هــذا الجهــاز النســاء فــي مدينــة إدلــب بشــكل رئيــس.

الثاني: الجهاز األمني وهو قسمان: 

ألــف: قســم يضــم المتشــددين األجانــب: وهــو ذراع يتبــع مباشــرة لهيئــة تحريــر الشــام 

ــد المناصــب فيــه المتطرفــون األجانــب، ويحاكــي فــي  ويعتبــر الــذراع األكثــر وحشــية، ويتقلَّ

عملــه وأهدافــه األفــرع األمنيــة التابعة للنظام الســوري، ويتبع في تنفيذ عمليــات االعتقال 

ــز عملــه علــى مراقبــة عمــل النشــطاء والعامليــن فــي المنظمــات  أســلوب الخطــف، ويركِّ

اإلنســانية ومالحقتهــم.
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بــاء: يســمى “جهــاز األمــن العــام” ويتبــع شــكلياً لحكومــة اإلنقــاذ، ويعتبــر ذراعــاً مســاعدًا 

للجهــاز األمنــي األساســي، ويعمــل بشــكل رئيــس علــى مالحقــة اللصــوص وعصابــات 

الخطــف والقتــل.

يمــارس الجهــاز األمنــي عمليــات االعتقال/االحتجــاز دون اللجــوء إلــى القضــاء الــذي أنشــأته هيئــة 

تحريــر الشــام، ويتحــول معظــم المحتجزيــن لديــه إلــى مختفيــن قســريا، وقــد رصدنــا أن معظــم 

النســاء اللواتــي اعتقلــَن مــن قبلــه قــد توقفــن عــن العمــل بعــد خروجهــن مــن االحتجــاز؛ ممــا 

يعــزز الشــكوك لدينــا بتعرضهــن للتهديــد.

الثالــث: النيابــة العامــة التابعــة لــوزارة العــدل فــي حكومــة اإلنقــاذ، وهــي الجهــاز الــذي يقــوم 

بإرســال اســتدعاءات إلــى النشــطاء علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي، وتقــوم بالتحقيــق معهــم ثــم 

تجبرهــم علــى توقيــع تعهــد بعــدم انتقــاد ممارســات هيئــة تحريــر الشــام، وفــي حــال الرفــض تتــم 

إحالتهــم إلــى القضــاء والســجن.

إضافــة إلــى مــا ســبق فقــد رصدنــا فــي العديــد مــن الحــاالت ممارســات تضييــق أو تهديــد أو 

ضــرب بحــق النســاء، قامــت بهــا دوريات/عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، وبشــكل خــاص فــي 

أثنــاء تواجدهــن لتغطيــة أحــداث ميدانيــة ضمــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الهيئــة.

والء إســماعيل، مراســلة لــدى إحــدى المراكــز اإلعالميــة المحليــة، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، طالبــة فــي 

كليــة الحقــوق – ســنة ثانيــة. مطلــع آذار/ 2020 تعرضــت للضــرب والشــتم بعبــارات نابيــة مــن قبــل 

عناصــر يتبعــون لهيئــة تحريــر الشــام، بينمــا كانــت تعمــل علــى التغطيــة اإلعالميــة إلحــدى التظاهرات 

بالقــرب مــن معبــر بــاب الهــوى علــى الحــدود الســورية - التركيــة شــمال مدينــة إدلــب، الخاضعــة 

لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام. 

 تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع والء 4 وأخبرتنــا: “كانــت المظاهــرة بالقــرب مــن 

معبــر بــاب الهــوى علــى الحــدود الســورية – التركيــة احتجاجــًا علــى العمليــات العســكرية التــي 

شــنتها روســيا وقــوات النظــام علــى إدلــب، وللمطالبــة بفتــح المعابــر أمــام النازحيــن الفاريــن 

مــن جحيــم القصــف، وفــي أثنــاء تغطيتــي اإلعالميــة للتظاهــرة، تعــرض لــي عدد مــن عناصر هيئة 

تحريــر الشــام باالعتــداء لفظيــًا بعبــارات نابيــة؛ بحجــة أّن التصويــر ممنــوع، وقامــوا بمصــادرة 

ــي  ــه الــكالم المســيء ل ــرا وســتاند(، وتوجي ــة وهــي )كامي ــي اإلعالمي هاتفــي الشــخصي ومعدات

ولزوجــي، وكانــت العبــارات مــن قبيــل: )حشــم زوجتــك، االختــالط مــع الذكــور حــرام(، وبعــد تدخــل 

عشــرات المتظاهريــن ومنعهــم مــن اعتقالــي، أعــاد عناصــر الهيئــة هاتفــي ومعداتــي”.

4  عبر الهاتف في 22/ آذار/ 2020
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ســيدرا العبــدو، ناشــطة إعالميــة، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، تــم اســتدعاؤها مــن قبــل النيابــة العامــة 

التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي 17/ تمــوز/ 2020 علــى خلفيــة تصويرهــا 

تقريــرًا مــع مجموعــة مــن النســاء فــي مدينــة إدلــب حــول تمثيــل النســاء فــي المؤسســات التابعــة 

لحكومــة اإلنقــاذ، تقــول ســيدرا5 : “لقــد كانــت مفاجــأة لــي عندمــا أخبرنــي أحــد زمالئــي اإلعالمييــن، 

الــذي تربطــه عالقــة قويــة مــع وزارة العــدل فــي حكومــة اإلنقــاذ، أننــي مطلوبة إلــى النيابة العامة 

فــي مدينــة إدلــب، وعندمــا ذهبــت تــم التحقيــق معــي عــن محتوى التقريــر وتصويري لنســاء، وعن 

الجهــة التــي أعمــل لصالحهــا، وعــن عملــي اإلعالمــي بشــكل عــام، ثــم وقعــت علــى تعهــد بحــذف 

المقاطــع التــي صورتهــا وعــدم التدخــل فــي عمــل حكومــة اإلنقــاذ، إضافــة إلــى أنــه يتوجــب علــي 

إبالغهــم وحصولــي علــى موافقــة قبــل عملــي علــى أي تقريــر عــن الهيئــة” أضافــت ســيدرا أنهــا ال 

تعلــم مــن أخبــر النيابــة العامــة عــن عملهــا، وإنهــا منــذ ذلــك الحيــن ال تقــوم بتصويــر تقارير مع النســاء 

تجنبــًا أليــة مشــكالت قــد تواجههــا باســتثناء الحــاالت اإلنســانية التــي تحتــاج إلــى دعــم إغاثي وتســليط 

الضــوء عليهــا. 

غيثــاء زنكيــح، ناشــطة وخريجــة معهــد القبالــة الصحــي فــي 

ضمــن  غيثــاء  شــاركت   2020 آب/   /11 بتاريــخ  إدلــب،  مدينــة 

القبالــة الصحــي، عرضــت  فعاليــة فنيــة أقيمــت فــي معهــد 

فيهــا رســومات متنوعــة؛ بهــدف إيصــال رســائل إلــى العالــم 

عــن الوضــع اإلنســاني فــي إدلــب، وتســلط الفعاليــة الضــوء 

علــى قيمــة وأهميــة الــكادر الطبــي والعمــل اإلنســاني، إضافــًة 

إلــى توضيــح مكانــة المــرأة الســورية وأهميتهــا فــي المجتمــع، 

اعتبــر مركــز الفــالح التابــع لهيئــة تحريــر الشــام أن المعــرض قــد 

ــن رســومات “ماســونية”، وعلــى إثــر ذلــك اعتقلــت عناصــر  تضمَّ

مــن هيئــة تحريــر الشــام يــوم الثالثــاء 18/ آب/ 2020 الصيدلــي مصطفــى الجــازي، وهــو مديــر معهــد 

القبالــة الصحــي، بعــد اســتدعائه مــن قبــل مركــز الفــالح )الحســبة( التابــع لهيئــة تحريــر الشــام مــن 

أجــل التحقيــق معــه علــى خلفيــة الفعاليــة، ثــم تــم اإلفــراج عنــه يــوم الســبت 22/ آب/ 2020.

تبــع ذلــك اســتدعاء الناشــطة غيثــاء زنكيــح للتحقيــق معهــا فــي 19/ آب/ 2020 وســجلنا خروجهــا فــي 

اليــوم ذاته.  

صورة إلحدى الرسومات للطالبة غيثاء زنكيح

5  عبر الهاتف في 21/كانون الثاني/2021

https://drive.google.com/file/d/1_zNNdFCuYYAmqe2fLCpHABGLjgf4jsBg/view


في اليوم الدولي للمرأة قرابة 9264 امرأة ال تزلن قيد 10
االعتقال/ االختفاء القسري واستهداف للنساء على 
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باء: خاليا متطرفة )نعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش(:

عقــَب اندحــار تنظيــم داعــش -المصنــف إرهابــي مــن قبــل األمــم المتحــدة- عــن الغالبيــة العظمــى مــن 

األراضــي التــي كان يســيطر عليهــا، تغلغــل بعــض المؤمنيــن بأصوليــة التنظيــم الفكريــة بيــن صفــوف 

المجتمــع كخاليــا نائمــة، يبــدو أن قســماً منهــا يعمــل بالتنســيق معــاً، وكان إرهــاب وتهديــد النســاء 

العامــالت فــي المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا التنظيــم جــزء مــن عمــل هــذه الخاليــا اإلرهابيــة، وقــد 

أرســلت لنــا العديــد مــن النســاء صــوراً عــن رســائل التهديــد التــي وصلتهــن، وبعضهــن تعرضــن للقتل.

ومــن ضمــن فئــات النســاء الالتــي تــم تهديدهــن، النســاء العامــالت علــى إعــادة تأهيــل وتوعيــة عوائــل 

مقاتليــن فــي تنظيــم داعــش، قتلــوا أو اعتقلــوا، حيــث اعتبــر التنظيــم أن عملهــن ينــدرج ضمــن دحــض 

فكــر وإعــادة نهــوض التنظيــم مجــددًا.

فــي 7/ أيلــول/ 2020 ســجلنا تعــرض خمــس ســيدات عامــالت في إحدى المنظمــات المحلية العاملة 

فــي كل مــن مدينتــي البــاب وجرابلــس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي للتهديــد عبــر رســائل وردت 

لهــن مــن خاليــا يعتقــد أنهــا تتبــع لتنظيــم داعــش؛ وذلــك علــى إثــر عملهــن علــى إعــادة دمــج النســاء 

واألطفــال مــن عوائــل تنظيــم داعــش فــي المجتمــع.

أخبرتنــا ســيدتان منهمــا أنَّ ســيارات زوجيهمــا قــد تعرضــت لهجــوم وتــم تكســير نوافذهــا فــي كل الـــ 17 

و الـــ 19 مــن تشــرين األول 2020، كمــا اســتمرَّ تهديــد الســيدات الخمــس عبــر مكالمــات مــن مجهوليــن 

كانــوا يتوعدوهــن بقتلهــن، وأن تنظيــم داعــش ســوف يعــود وينتقــم، أجبــرت هــذه التهديــدات العنيفــة 

الســيدات علــى تــرك عملهــن ومصــدر رزقهــن األساســي، خوفــاً علــى حياتهــن وحيــاة أفــراد أســرهن، 

وأضافــت اثنتــان مــن الســيدات أنهــن اضطــررن إلــى هجــر منزليهمــا والذهــاب للعيــش فــي قــرى أخــرى.

تواصلنــا مــع الســيدة هــدى الجاســم6  وهــي ناشــطة فــي مجــال الدعــم النفســي وكانــت وإحــدى 

الســيدات اللواتــي تعرضــن للتهديــد وأجبــرن علــى ترك عملهــن، وأخبرتنا: “خــالل عملي مع المنظمة 

كنــا نجــري جلســات توعويــة ونفســية ولقــاءات مــع زوجــات ســابقات ألفــراد مــن تنظيــم داعــش 

ومــع أطفالهــن، ويبــدو أن هــذا العمــل قــد تســرَّب ووصــل إلــى خاليــا التنظيــم فــي المنطقــة، 

وبــدأت تردنــا أنــا وزميالتــي العامــالت فــي المشــروع ذاتــه عشــرات رســائل التهديــد والتوعــد 

بالوصــول إلينــا وقتلنــا متــى شــاؤوا ذلــك، وأنهــم يملكــون كافــة معلوماتنــا وعناويــن منازلنــا. ال 

يوجــد هنــاك مــن يحمينــا فــي مثــل هــذه الظــروف، لــذا أوقفنــا عملنــا وأصبحنــا حبيســات المنــزل 

والخــوف يؤرقنــا، وبعــض زميالتــي تركــن منازلهــن وانتقلــن للعيــش فــي مناطــق أخــرى ربمــا 

تكــون أكثــر أمنــًا” أضافــت هــدى أنــه علــى الرغــم مــن إيقــاف العمــل ال تــزال تردهــا رســائل التهديــد.

6  عبر الهاتف في 8/شباط/2021
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تواصلنــا مــع الســيدة زهــرة العمــر 7، مصــورة، تبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا، مــن أبنــاء قريــة الزغيــر بريــف 

محافظــة ديــر الــزور الغربــي، تعرضــت للســلب والتهديــد بمســدس، واالعتــداء لفظــي مــن قبــل 

أشــخاص ملثميــن ُيعتقــد أنهــم ينتمــون لتنظيــم داعــش، وذلــك فــي أثنــاء تصويرهــا لتقريــر فــي قريــة 

أبريهــة، تقــول زهــرة “أعمــل ناشــطة إعالميــة/ مصــورة بشــكل مســتقل منــذ قرابــة عــام ونصــف 

العــام، بدايــة شــباط/ 2021 خرجــت مــع مجموعــة مــن اإلعالمييــن مــن أجــل تصويــر تقريــر عــن نهر 

الخابــور، وفــي أثنــاء عملنــا هاجمنــا 4 أشــخاص ملثميــن يركبــون دراجــات ناريــة، وســألونا عمــا 

نقوم به، ولمن نتبع وغير ذلك من األســئلة، ثم طلبوا منا المغادرة مباشــر، وعندما ســألناهم 

ــه أحدهــم مسدســًا نحــوي، وأمرنــا بالمغــادرة دون طــرح أســئلة، وأخــذوا منــي  عــن الســبب، وجَّ

الكاميــرا التــي كنــت أصــور بهــا، عندهــا اضطررنــا للمغــادرة مذعوريــن، هــؤالء األشــخاص غالبــًا 

ينتمــون إلــى تنظيــم داعــش” أضافــت زهــراء أن هــذا الموقــف جعلها تعيش رعبًا مســتمرًا وأجبرها 

علــى أن تقــوم بالتصويــر فــي أماكــن محــدودة فقــط وهــذا مــا ســيأثر علــى عملهــا.

ــع لقــوات  ــر التاب ــل الجاي ــدة ت الســيدة ســعدة فيصــل الهرمــاس، الرئيســة المشــتركة لمجلــس بل

ســوريا الديمقراطيــة، والســيدة هنــد لطيــف الخضيــر، نائبــة الرئيســة المشــتركة لمجلــس بلــدة 

ــر، قــام مســلحون ُيعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش يــوم الجمعــة 22/ كانــون الثانــي/  تــل الجاي

2021 بمداهمــة منزليهمــا فــي قريــة تــل الجايــر التابعــة لناحيــة الدشيشــة بريــف الحســكة الجنوبــي 

واقتادوهمــا إلــى جهــة مجهولــة، ثــم تــم العثــور علــى جثتيهمــا علــى بعــد قرابــة 6 كــم مــن القريــة 

وعليهمــا آثــار إطــالق رصــاص فــي الــرأس، وذلــك بعــد ســاعات مــن اختطافهمــا، تخضــع المنطقــة 

ــت  لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. وكانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد بثَّ

مقطعــًا مصــورًا فــي 20/ شــباط/ 2021 أوردت فيــه اعترافــات ألحــد مرتبكــي عمليــة القتــل التي طالت 

الســيدتين، جــاء فيــه أنهمــا بنتميــان إلحــدى خاليــا تنظيــم داعــش.

تواصلنــا مــع الســيدة رحــاب الهرمــاس8 وهــي مــن قريبــات الضحيــة ســعدة الهرمــاس وأخبرتنــا عــن 

وجــود الكثيــر مــن خاليــا تنظيــم داعــش فــي منطقتهــم: “في يوم مقتل ســعدة اقتحــم ثالثة ملثمون 

منزلهــا وكانــت نائمــة وطلبــوا منهــا الذهــاب معهــم مهدديــن أمهــا وأخوتهــا بالقتــل، ثــم اقتادوها 

لنعثــر علــى جثتهــا بعــد نحــو ســاعتين مقتولــة برصاصــة فــي الــرأس قــرب البلــدة مــع صديقتهــا 

هنــد، كانــت ســعدة تعمــل لتأميــن احتياجاتهــا واحتياجــات ابنتهــا”. أضافــت رحــاب أن عمــل المــرأة 

فــي منطقتهــم وبشــكل خــاص ضمــن أيــة مؤسســة خدميــة يعرضهــا للخطــر كــون المنطقــة ال تــزال 

تضــم بقايــا تنظيــم داعــش بســبب طبيعتهــا الصحراويــة وقربهــا مــن الحــدود العراقيــة. 

7  عبر الهاتف في 20/ شباط/ 2021

8  عبر الهاتف في 1/آذار/2021

https://drive.google.com/file/d/1ZP3MFEx66Nx70O1dOb3Rqx9PJ374kKw9/view?fbclid=IwAR1Via_LLXfzzR3SivhC_qMhctOs0cvCZcIu85nVRDrqJKgNvNVtfYAIic0
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الســيدة وديعــة ســرحان الصالــح، مســنة، مــن أبنــاء مدينــة المياديــن بريــف محافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، فــي 21/ آب/ 2020 عثــر علــى جثتهــا مفصولــة الــرأس بــأداة حــادة، ويرجــح أن مســلحين 

ينتمــون لتنظيــم داعــش فــي بلــدة الصبحــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي هــم المســؤولون عــن الحادثــة. 

تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت تســجيل الحادثــة.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى الســيد ســارية وهــو أحــد أبنــاء بلــدة الصبحــة وقــال: 

“الســيدة وديعــة نازحــة مــن مدينــة المياديــن، وهــي فــي قريتنــا منــذ نحــو عــام ونصــف العــام، 

لــم يكــن لديهــا عائلــة، وكان أهالــي القريــة يســاعدونها ويقدمــون لهــا الدعــم الصحــي والمــواد 

الغذائيــة؛ نظــرًا لكبــر ســنها، وكانــت بعــض الســيدات تتــرد علــى مــكان إقامتهــا؛ لتقــدَم لهــَن 

عالجــًا بالرقيــة الشــرعية، فوجــئ األهالــي بالعثــور علــى جثتهــا مقطوعــة الــرأس فــي قبــو مهجــور 

بالقــرب مــن أحــد مطاعــم البلــدة، ونرجــح أن عناصــر مــن تنظيــم داعــش هــم مــن فعلــوا ذلــك؛ 

ألنهــا تعمــل بالســحر والشــعوذة بحســب رأيهــم” 

تاء: قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة:

قامــت قــوات الجيــش الوطنــي/ فصائــل المعارضــة المســلحة ببعــض ممارســات التضييــق علــى 

عمــل النســاء، واســتهدفت بعــض المراكــز والمنظمــات المختصــة فــي شــؤون المــرآة بذريعــة عدم 

الحصــول علــى ترخيــص للعمــل، وقــد رصدنــا اســتدعاء ناشــطات للقضــاء علــى خلفيــة انتقاداتهــن 

السياســية أو اإلعالميــة لبعــض ممارســات قــوات الجيــش الوطنــي فــي المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا، كمــا تــم اللجــوء إلــى التهديــد مــع البعــض مــن تلــك الحــاالت.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة مــي األحمــد9، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، فــي 

كانــون األول/ 2012 غــادرت مدينــة حلــب نحــو مدينــة األتــارب فــي ريــف حلــب الغربــي عقــَب مالحقتهــا 

مــن قبــل األفــرع األمنيــة فــي المدينــة علــى خلفيــة مشــاركتها فــي االحتجاجــات الشــعبية، تعرضــت 

ــاء زوجهــا بســبب أنشــطتها  مــي بعــد تركهــا منزلهــا فــي حلــب لضغــوط اجتماعيــة مــن قبــل أقرب

هند الخضيرسعدة الهرماس

9  عبر الهاتف في 20/ شباط/ 2021
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خلفية عملهن 

ــم تعرضــت للضــرب  ــون األول/ 2012، ث ــة حلــب فــي 25/ كان ــى مدين ــر ذلــك العــودة إل ــى إث فقــررت عل

مــن قبــل عناصــر األمــن لــدى مداهمتهــم منزلهــا؛ فقــررت العــودة مجــددًا إلــى مدينــة األتــارب، وتنقلــت 

ــم داعــش  ــل تنظي ــة عــام 2013 للمالحقــة مــن قب ــن عــدة مناطــق فــي محيطهــا، وتعرضــت بداي بي

أجبــرت بعدهــا علــى الســفر نحــو تركيــا، ثــم عــادت فــي عــام 2017 إلــى األتــارب وقامــت بتأســيس مركــز 

نســائي وروضــة لألطفــال واســتمرت كذلــك حتــى بدايــة عــام 2019 حيــن قامــت هيئــة تحريــر الشــام 

بإغــالق مركزهــا؛ فاضطــرت للخــروج نحــو مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي بعــد تعرضهــا للتهديد 

باالعتقــال مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام، وفــي منتصــف عــام 2020 أغلــق مركزهــا فــي مدينــة 

عفريــن وفصلــت مــن عملهــا، تقــول مــي: “بعــد مالحقتــي فــي األتــارب والســيطرة علــى المركــز مــن 

قبــل تحريــر الشــام، خرجــت باتجــاه عفريــن، وقمــت بافتتــاح “الهيئــة النســائية”، ولكــن أغلقــت 

بحجــة عــدم وجــود الترخيــص وتعــرض المركــز للمداهمــة مرتيــن مــن قبــل الجيش الوطنــي، وهنا 

بقيــت بــدون عمــل إلــى أن حصلــت علــى وظيفــة فــي إحــدى المنظمــات، وبعــد ثالثــة أشــهر مــن 

ــدون أي  ــا اآلن ب ــي، وأن العمــل فصلــت مــن عملــي بســبب انتقــادي ممارســات الجيــش الوطن

عمــل وال أســتطيع ممارســة نشــاطي كمــا أريــد”. 

الســيدة عــال شــيخو، عازفــة ومعلمــة موســيقا، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب 

ــم تتمكــن عــال مــن  ــي “ل ــع لقــوات الجيــش الوطن الشــمالي، فــي 18/ آب/ 2020  قامــت عناصــر تتب

تحديدهــا” بالهجــوم علــى حلقــة تدريــب علــى العــزف أقامتهــا فــي أرض زراعيــة مملوكــة لوالدهــا 

قــرب منزلهــا، وقامــت المجموعــة بتكســير العــود الــذي تملكــه عــال وتهديدهــا فــي حــال أقامــت أي 

تجمــع، كمــا تعرضــت للســباب والشــتائم مــن قبــل المجموعــة ذاتهــا، وقــد أخبرتنــا10 : “لقــد اعتــدت 

علــى إقامــة جلســة تدريــب موســيقية أســبوعية لألطفــال فــي منزلــي وفــي إحــدى المــرات قررنــا 

الخــروج نحــو أرض زراعيــة مملوكــة لوالــدي؛ بســبب الحــر الشــديد وانقطــاع الكهربــاء، وبعد نحو 

نصــف ســاعة مــن بــدء التدريــب جــاءت ســيارة ونــزل منهــا مســلحون يتبعــون للجيــش الوطنــي، 

وطلبــوا منــا مغــادرة المــكان وعندمــا ناقشــتهم شــتموني ووصفونــي بعبــارات )ســافرة، وأعلم 

األطفــال علــى المعصيــة(، ثــم احتــدَّ النقــاش، وقــام أحــد العناصــر بضــرب آلــة العــود بقدمــه إلــى 

أن كســرها، وهددونــي إن عــاودت ذلــك فســيقومون بســجني” قالــت عــال إنهــا كثيــرًا مــا تتجنــب 

الذهــاب إلــى أي مــكان قــد يتواجــد فيــه عناصــر تابعــة للجيــش الوطنــي؛ ألنهــا تخشــى مــن التعــرض 

ألي اعتــداء مــن قبلهــم عليهــا.

10 عبر الهاتف في 16/ أيلول/ 2020
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خلفية عملهن 

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية:

اتبعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة اســتراتيجية أمنيــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وحاولــت اختــراق صفوفهــا ومعرفــة مختلــف نشــاطاتها، وامتــدَّ ذلــك 

إلــى العديــد مــن النســاء الناشــطات بغــرض تقييــد عملهــن أو تهديدهــن والتضييــق عليهــن.

تحدثنــا إلــى الســيدة فــوزة المجنــي11 ، معلمــة، نازحــة مــن مدينــة ديــر الــزور وتقيــم فــي مدينــة الشــحيل 

ــزور، تعمــل فــي محــل لبيــع المالبــس، فــي 16/ تمــوز/ 2020 تعرضــت خــالل  ــر ال بريــف محافظــة دي

عملهــا لمضايقــات واعتــداءات لفظيــة مــن قبــل عناصــر يتبعــون لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، كمــا 

تعرضــت للتهديــد فــي حــال تقديمهــا شــكوى ضدهــم؛ مــا اضطرهــا إلــى تــرك العمــل، قالــت الســيدة 

فــوزة: “أعمــل ُمدرســة، لكــن الراتــب ال يســدُّ رمــق أســرتي ولذلــك اضطررت إلى العمــل في إحدى 

محــالت بيــع األلبســة النســائية والرجاليــة، ولكــن اضطــررت إلــى تــرك العمــل بعــد أســبوعين؛ 

ــوا يتــرددون علــى المحــل إلزعاجــي والتدخــل فــي العمــل،  ألن عناصــر مســلحين مــن قســد كان

وكانــت نظراتهــم وحركاتهــم تجاهــي غيــر مريحــة، شــعرت بالخــوف فأخبــرت صاحبــة المحــل 

عنهــم فأخبرتنــي أنهــا ال تســتطيع تقديــم شــكوى ضدهــم ألنهــم سيتســببون بمشــكالت لهــا 

ولــي ولــن تجــدي الشــكوى نفعــًا، عندهــا قــررت مواجهتهــم فــي إحــدى المــرات فمــا كان مــن أحــد 

العناصــر إلــى أن قــام بتخريــب المحــل وتهديــدي، وقــال لــي اذهبــي واشــتكي وســأقوم بفضحــك، 

عندهــا اضطــررت إلــى تــرك العمــل ولــم أخبــر عائلتــي عــن الســبب” أخبرتنــا الســيدة فــوزة أنــه مــا 

حصــل معهــا نتيجــة ســهولة اســتضعاف المــرأة وابتزازهــا وليــس بالســهولة بالنســبة للمــرأة أن 

تعمــل فــي منطقتهــا ألنهــا ســتتعرض لالســتغالل واالبتــزاز بشــكل كبيــر.

األحــد 10/ أيــار/ 2020 أصــدر مكتــب اإلعــالم فــي المجلــس التنفيــذي فــي اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات 

ــًا بإيقــاف الصحفيــة فيفيــان فتــاح مراســلة قنــاة روداو الناطقــة بالكرديــة  ســوريا الديمقراطيــة بيان

لمــدة شــهرين عــن ممارســة أي نشــاط إعالمــي علــى خلفيــة اســتخدامها مصطلــح قتلــى بــداًل مــن 

شــهداء فــي أحــد تقاريرهــا. الصحفيــة، فيفيــان، مراســلة قنــاة روداو الناطقــة بالكرديــة، حاصلــة علــى 

إجــازة فــي علــم النفــس مــن جامعــة حمــص، فــي نيســان 2018 بــدأت العمــل مــع قنــاة »روداو« 

الكرديــة، إضافــة إلــى عملهــا مراســلة ميدانيــة، طالبــة ماجســتير فــي مجــال علــم النفــس اإلعالمي في 

جامعــة دمشــق، وهــي مــن مواليــد عــام 1992.

11  عبر الهاتف في 3/ شباط/ 2021
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حاء: جهات مجهولة )لم نتمكن من تحديدها(:

ــم  ــة نشــاطهن وعملهــن، مــن قبــل جهــات ل ــد النســاء علــى خلفي ــد مــن حــاالت تهدي ــا العدي رصدن

نتمكــن مــن تحديــد هويتهــا، ونعتقــد أن الغالبيــة العظمــى منهــا قــد تكــون تابعــة لخاليــا تنظيــم 

ــى  ــا بإســنادها إل ــد ذلــك فقمن ــم نتمكــن مــن تحدي ــا ل داعــش أو تنظيمــات إســالمية متطرفــة، لكنن

جهــات لــم نتمكــن مــن تحديدهــا وقــد بلــغ مجمــوع تلــك التهديــدات التــي وصلتنا من نســاء ناشــطات 

قرابــة 17 حالــة، تركــز معظمهــا ضــد النســاء الناشــطات فــي قضايــا وشــؤون المــرأة.

تعرضــت مديــرة مركــز دعــم وتمكيــن المــرآة بمدينــة إدلــب الســيدة هــدى خيتــي لحملــة تحريــض 

وخطــاب كراهيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعي من قبل حســاب غير معــروف، لكنها تبدو كحملة 

منظمــة ومخطــط لهــا تســتهدف مديــرة المركــز بشــكل شــخصي حيــث قامــت بنشــر معلومــات 

شــخصية عنهــا بهــدف إلحــاق أكبــر أذى معنــوي بهــا، وربمــا تمهيــدًا العتــداء جســدي وذلــك منــذ 19/ 

نيســان/ 2020 حتــى حزيــران/ 2020.

وبحســب قاعــدة بيانــات توثيــق االنتهــاكات التابعــة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد تعرض 

مركــز دعــم وتمكيــن المــرأة فــي مدينــة إدلــب لالســتهداف فــي 22/ شــباط/ 2020 حيــث تــم حــرق مقــرِّ 

ــاث المركــز وعــدد مــن غرفــه، وتمكنــت فــرق الدفــاع  ــق بإحــداث أضــرار فــي أث المركــز، وتســبَّب الحري

المدنــي مــن الســيطرة علــى الحريــق قبــل امتــداده إلــى كامــل المركــز، كمــا تعــرض المركــز قبــل عمليــة 

الحــرق هــذه لعمليــة ســرقة مبلــغ مالــي، وقــد أخبرتنــا الســيدة هــدى12 : “تعــرض مركزنــا لحريــق ثــم 

وصلتنا على حســاب المركز على فيســبوك سلســلة من رســائل التهديد من حســاب مجهول، 

ــا لمنشــورات علــى فيســبوك أيضــًا تحــرض وتســيء لعمــل المركــز” أضافــت أنهــا  ــم تعرضن ث

تعرضــت ألذى نفســي معنــوي عقــب هــذه الحادثــة، لكنهــا ستســتمر فــي عملهــا. 

صورة الصحفية فيفيان فتاح
 صورة البيان الصادر عن مكتب اإلعالم في 

المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية

12  عبر الهاتف في 20/حزيران/2020

https://drive.google.com/file/d/1KLtR4pMvUte5GJVlET_LHuvYAiwl-Rgk/view
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تحدثنــا مــع الســيدة وفــاء العبــد هللا 13، وهــي ناشــطة إعالميــة فــي محافظــة إدلــب، تعرضــت وفــاء 

لتهديــد اختطــف إثــره ابنهــا فــي 7/ كانــون األول/ 2020 بعد نشــرها منشــورًا على حســابها الشــخصي 

فــي موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك انتقــدت فيــه عمليــات االعتقــال التــي تقوم بهــا هيئة تحرير 

ــات التــي تالحــق عمــل  الشــام مشــبِّهة إياهــا بالنظــام الســوري، تقــول وفــاء: “ال تنتهــي الصعوب

الناشــطات خاصــة فــي أثنــاء التصويــر فــي الشــارع عــن موضــوع غيــر معتــاد، تعرضــت لتهديــد 

مــن قبــل مجهوليــن بعــد منشــور لــي علــى فيســبوك انتقــدت فيــه طريقــة هيئــة تحريــر الشــام 

التــي تتبعهــا فــي اعتقــال المدنييــن فــي إدلــب وشــبَّهت العمليــة بممارســات النظــام، وفــي 

اليــوم التالــي للتهديــد خطــف طفلــي مــدة 24 ســاعة، عندمــا نتعــرض ألي تهديــدات فــي إدلــب 

تكــون تلــك التهديــدات مــن أطــراف مجهولــة ال نســتطيع تحديــد الجهــة التــي تقــف وراءهــا، وال 

ــا وفــاء أنهــا قامــت  نســتطيع الجــزم باتهــام طــرف بعينــه فــي حــال تعرضنــا ألي خطــب” أخبرتن

بمســح المنشــور عقــب اختطــاف طفلهــا وتوقفــت عــن نشــر أي رأي يتعلــق بهيئــة تحريــر الشــام 

خوفــًا مــن إعــادة تهديدهــا.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

ارتكبــت قــوى النــزاع الســوري العديــد مــن االنتهــاكات الفظيعــة بحــق المــرأة الســورية، بلــغ 	 

بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، ويعتبــر النظــام الســوري هــو المرتكــب األكبــر لتلــك 

االنتهــاكات، والمســؤول الرئيــس عنهــا باعتبــاره الجهــة المســيطرة علــى نظــام الحكــم.

تحــدث التقريــر عــن ظاهــرة التضييــق وتهديــد النســاء على أســاس تمييــزي في المناطــق الخارجة 	 

عــن ســيطرة النظــام الســوري )لــم يتــم تضميــن مناطــق النظــام الســوري وممارســاته فــي 

هــذا المجــال(، وأكــد علــى وجــود حالــة مــن التهديــد والتضييــق للنســاء علــى أســاس تمييــزي فــي 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا كل مــن هيئــة تحرير الشــام وقوات ســوريا الديمقراطيــة والجيش 

الوطنــي وخاليــا تابعــة لتنظيــم داعــش.

السيدة هدى خيتي إلى يمين الصور، مركز دعم وتمكين المرآة بعد تعرضه للحرق – إلى يسار الصورة

13  عبر الهاتف في 20/شباط/2021

https://drive.google.com/file/d/1C5CCsXO_N1i2v8P6sk3TnPlAWOnNFHyx/view
https://drive.google.com/file/d/1C5CCsXO_N1i2v8P6sk3TnPlAWOnNFHyx/view
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التوصيات:

إلى كافة أطراف النزاع:

االنتهــاكات 	  خــاص  وبشــكل  الســورية  المــرأة  بحــق  االنتهــاكات  أنمــاط  جميــع  عــن  التوقــف 

الفظيعــة.

إنهــاء كافــة أشــكال التمييــز علــى أســاس الجنــس، وفتــح المجــال أمــام انخــراط المــرأة فــي 	 

واإلعالميــة. واالقتصاديــة  والسياســية  االجتماعيــة  الحيــاة  جوانــب  مختلــف 

متابعــة مــا ورد فــي هــذا التقريــر مــن معلومــات وإفــادات ومالحقــة المتورطيــن فــي االنتهــاكات 	 

والعمــل علــى إنهــاء التضييــق والتهديــد بحــق النســاء.

تقديــم مختلــف أشــكال الدعــم النفســي واألمنــي للنســاء ودعــم جهودهــن فــي عمليــات إعــادة 	 

التأهيــل ومكافحــة التطــرف والعنــف وبنــاء الســالم.

إلى المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة:

دعــم المنظمــات التــي تعنــى بشــؤون المــرأة، بمــا فيهــا التي تقدم خدمــات إعادة التأهيــل والرعاية 	 

االجتماعية، والمأوى، والدعم النفســي، واالستشــارات العائلية.

االهتمــام بتأســيس المزيــد مــن دور الرعايــة والحمايــة الخاصــة للنســاء المعنفــات واللواتــي 	 

تعرضــن للنبــذ مــن قبــل أســرهن ومجتمعاتهــن.

المجتمع الدولي:

العمــل بشــكل فعلــي علــى تســريع عمليــة االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة، ممــا يســاهم 	 

فــي تعزيــز حقــوق المــرأة األساســية فــي المجتمــع الســوري.

شكر وتضامن

خالــص الشــكر والتقديــر للنســاء والناشــطات اللواتــي ســاهمت مســاعداتهن بخــروج التقريــر علــى 

هــذا المســتوى وكل التضامــن معهــن فــي ســبيل نيــل حقوقهــن.
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