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أوالً :املقدمة:
يتحدث هذا التقرير بشكل رئيس عن توثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان لسبع نساء تعرضن بشكل متكرر ويومي لالغتصاب،
وذلك يف فرع أمن واحد ،وهو فرع أمن الدولة مبدنية محاة ،وهذا يُعطي مؤشراً بسيطاً عن حجم عمليات العنف اجلنسي واالغتصاب
يف حال تعميم ذلك على مجيع أفرع األمن يف احملافظات السورية.
وقد وثقنا يف دراسات وتقارير عديدة خمتلف أنواع االنتهاكات اليت تعرضت هلا املرأة يف سوراي على مدار مخس سنوات تقريباً ،ويف هذا
التقرير يتم الرتكيز على جرمية االغتصاب حتديداً.
ضحااي االغتصاب السبع مت إلقاء القبض عليهن دون أي مذكرة اعتقال ،وهذا األمر أصبح مسلماً به ومنهجياً يف  99.9%من حاالت
االعتقال اليت تقوم هبا القوات احلكومية مبختلف تصنيفاهتا (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات األجنبية) ،وعلى مدار لقاءاتنا
مع آالف املعتقلني منذ عام  2011وحىت اآلن مل نسمع حبادثة اعتقال واحدة متت مبذكرة اعتقال أو حىت تربير ،بل إن أغلبها أتخذ
طابع خلع األبواب واالعتقال من داخل غرف النوم يف املنازل ،أو عرب احلواجز يف الطرقات ،ويبدو لنا أن السلطات احلاكمة تتعمد فعل
ذلك كي ال تُبقي دليالً يُشري إىل مسؤوليتها عن عمليات االعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وغري ذلك.
كما متنع السلطات احلاكمة  99.9%من املعتقلني من التواصل مع ٍ
حمام أو مع األهل أو أي أحد ،ومل تتم معاقبة أحد من مرتكيب
هذه اجلرائم أو حىت غريها ،ومل نسجل حادثة من هذا القبيل ،بل هناك تشجيع وحصانة من قبل السلطات احلاكمة نفسها ملرتكيب
هذه اجلرائم.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال القوات احلكومية ما اليقل عن  117ألف شخص ،بينهم قرابة  7080امرأة ،وذلك
منذ بدء احلراك الشعيب يف آذار ،2011 /ويعود ارتفاع أعداد املعتقلني إىل عدة أسباب من أبرزها:
1.1كثري من املعتقلني مل يتم اعتقاهلم جلرمية قاموا ابرتكاهبا ،بل بسبب نشاط أقرابئهم يف فصائل املعارضة املسلحة ،أو بسبب تقدمي
مساعدة إنسانية.
2.2أغلب حاالت االعتقال تتم بشكل عشوائي وحبق أانس ليس لديهم عالقة ابحلراك الشعيب أو اإلغاثي أو حىت العسكري.
3.3إن النظام السوري يستمر ابحتجاز اآلالف من املعتقلني على الرغم من صدور أوامر قضائية ابإلفراج عنهم ،رغم كل ما يعانيه
القضاء من بريوقراطية وترهل وبطء وفساد ،حتدثنا عن ذلك يف تقرير سابق عند احلديث عن ما يُطلق عليه النظام السوري «حمكمة
مكافحة اإلرهاب».
أغلب املعتقلني ينتمون للطائفة السنية ،ويف هذا التقرير أيضاً مورست عمليات االغتصاب حبق النساء السبع املنتميات للطائفة السنية،
وهذا النمط من التعذيب حيمل بعداً طائفياً صارخاً ،دلت عليه أحاديث املعنفات السبع بشكل متطابق ،كما سجلنا يف هذا التقرير
ويف تقارير سابقة حدوث حاالت اغتصاب للسيدة أمام زوجها ،والدها ،أبنائها ،وهذا كله هبدف إلصاق اخلزي والعار مبجتمع الضحية
بشكل كامل ،وإشعاره ابهلزمية وحتطيم إرادته على املقاومة والكفاح.
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احلكومة السورية تُنكر مجيع هذه االهتامات ،بل تتهم هبا القاعدة واإلرهابيني ،ومل تتم حماسبة أي مسؤول مهما كان صغرياً ،كما ُتمل
وال جتيب على كافة املراسالت وحتظران ،ومجيع منظمات حقوق اإلنسان مبا فيها جلنة التحقيق الدولية املستقلة من العمل على األراضي
السورية ،والنظام السوري نظام شديد املركزية ،والقرارات حمصورة يف جمموعة صغرية تصلها متاماً معظم تفاصيل ماجرى وجيري ،فهي على
علم اتم أوالً ،بل هي غالباً من يقوم إبعطاء األوامر ابرتكاب خمتلف أنواع االنتهاكات واجلرائم ،وهذا حيصل بدرجة عالية من التنسيق
املركزي بني خمتلف أجزاء اجلهاز األمين الواسع.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«إن ممارسة جرمية االغتصاب على حنو واسع ،سوف ترتك آاثراً يف اجملتمع لن ُتحى ألجيال بعيدة ،ومما يضاعف
من تلك اآلاثر عدم وجود تدابري عالج منهجية لآلاثر النفسية والصحية واالجتماعية ،وبسبب هذه اجلرمية
حتديداً نرى أنه من الصعب جداً احلديث عن عودة متاسك اجملتمع السوري .إن كل ذلك حيرض الطرف املعتدى
عليه على ارتكاب ردات فعل ال ميكن التنبؤ هبا ،أو تفاديها ،لقد أخربان العشرات من أبناء اجملتمعات اليت اعتدي
عليها يف حمافظات خمتلفة( ،ماذا تريدوننا أن نفعل مبن اغتصب نساءان؟)»
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف بلدة الرحيانية جنوب تركيا مع ثالث انجيات من االعتقال تعرضن لالغتصاب من قبل القوات
احلكومية يف فرع أمن الدولة حبماة أثناء فرتة احتجازهن يف آب2012 /
كما حتدثت مع أربع معتقالت أُخرايت اعتقلوا يف الفرتة ذاهتا ويف الفرع نفسه ،مل ِ
نلتق هبن وإمنا مت احلديث مع كل واحدة منهن على
انفراد عرب برانمج السكايب أو عرب اهلاتف ،حتدثنا مع كل ضحية على انفراد ،وعلى فرتات متباعدة ،ودون علم بقية الضحااي ،وقد
جاءت الشهادات متطابقة بشكل كبري ،ما يدفعنا لالعتقاد أن احلوادث قد وقعت على النحو املذكور.
يبدو لنا أن محالت اعتقال وتعذيب النساء احملتجزات يف فرع أمن الدولة ،جاءت كرد فعل انتقامي كوهنا حصلت بعد ثالثة أايم من
اشتباكات دارت بني جمموعات املعارضة املسلحة يف حي القصور مبدينة محاة ،وعناصر اتبعة لفرع أمن الدولة يف حي القصور ،أدت
إىل مقتل عدد من عناصر القوات احلكومية التابعة لفرع أمن الدولة يف احلي.
متت املقابالت كلها ابللغة العربية ،وأوضحت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان للضحااي اهلدف من هذه املقابالت ،والطبيعة التطوعية
طلنب تغيري األمساء احلقيقة (اليت حنتفظ هبا) ،حفاظاً على سالمتهن وأقرابئهن ،وقد استعضنا
هلا ،وحصلنا على موافقتهن ،لكن اجلميع َ
عنها أبمساء مستعارة ،ومل حيصلوا على أي مقابل.

اثنياً :القوات احلكومية انتهجت سياسة العنف اجلنسي:

ابلتوازي مع جرائم القتل اليومي ،والتعذيب واحلصار والتدمري والتهجري ،استخدمت القوات احلكومية ومنذ األشهر األوىل للحراك الشعيب
سياسة العنف اجلنسي هبدف إرهاب وقمع احلراك الشعيب ،وكان وسيلة التعذيب األقسى يف مراكز االحتجاز اليومية ،لكن العديد من
حوادث العنف اجلنسي (مبا فيها االغتصاب) حصلت أثناء االقتحامات ،وابلتوازي مع ارتكاب جمازر حتمل صبغة طائفية ،غالباً ماتنتهي
جرمية االغتصاب جبرمية قتل الضحية،كما أظهرت ذلك الدراسة املوسعة اليت أصدرهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن أبرز اجملازر
اليت حتمل صبغة طائفية أو عرقية.
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يف جمتمع حمافظ كاجملتمع السوري فإن توثيق حالة عنف جنسي واحدة يُعترب أمراً يف غاية الصعوبة واملشقة ،والتحدايت اليت تواجهنا من
أجل الوصول إىل تلك احلالة متعددة ،ومن أبرزها:
احلظر واملالحقة من قبل السلطات احلاكمة جلميع املنظمات احلقوقية مبا فيها جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة ،كما
ترفض املعنفات جنسياً احلديث عن جتربتها ،بسبب البعد النفسي ،واجملتمعي ،وعدم ثقة اجملتمع السوري بعملية التوثيق بعد مرور قرابة
مخس سنوات ارتكبت خالهلا خمتلف أنواع اجلرائم ،وسط إفالت اتم من العقاب.
بناء على ذلك فما مت توثيقه اليُعرب سوى عن احلد األدىن من الظاهرة ،على الرغم من ذلك فإن أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
ميتلك توثيقاً لـ  52حالة ملعنفات جنسياً ،عرب لقاءات مع الضحااي أنفسهن داخل سوراي أو يف دول اجلوار ،أرسلنا عدداً منها إىل املقرر
اخلاص املعين حباالت التعذيب ،أما تقديراتنا بناء على رواايت وقرائن وأخبار حلاالت مل نتمكن من الوصول إليها والتحقق منها حبسب
املعايري احلقوقية املتبعة لدينا ،وذلك بسبب الصعوابت اليت مت ذكرها سابقاً ،فهي تصل إىل ما اليقل عن  7500حادثة عنف جنسي،
ارتكب العديد منها حبق أطفال دون سن الـ  ،18وقد سجلنا العديد من حوادث العنف اجلنسي قبيل عمليات التحقيق ،حبجة أن
املعتقلة جيب أن تكون عارية ،تضم هذه احلوادث املئات من حاالت االغتصاب.
هناك شعور سائد يف اجملتمع أن معظم املعتقالت يف مراكز االحتجاز أو األفرع األمنية يتعرضن لالغتصاب ،وهو أمر غري صحيح هنائياً،
وجيب التمييز بني العنف اجلنسي (الذي يشمل التحرش اجلنسي وهذا منتشر بكثرة) وبني عملية االغتصاب.
الحظت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن القوات احلكومية جلأت يف عامي  2014و 2015بشكل مكثف أكثر من ذي قبل
لسياسة ابتزاز النساء على الصعيد اجلنسي وذلك يف املناطق احملاصرة ،مقابل خروجهن خارج املناطق احملاصرة ،أو إدخاهلن مواد غذائية
أو طبية أو غري ذلك مما هو حمظور إدخاله بسبب احلصار.
إن احلمل هو أسوء ما ُيكن أن يواجه املرأة اليت تعرضت لالغتصاب ،ألنه يُقدم دليالً مادايً على تعرضها لالغتصاب ،وهو ماحترص
املغتصبات على نفيه غالباً ،خوفاً من التبعات اجملتمعية بشكل رئيس.
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اثلثاً :شهادات النساء اللوايت تعرضن لالغتصاب:
السيدة (ماراي.خ) مواليد محاة 1986 /وهي أم لثالثة أطفال ،زوجها معتقل وانشط حملي ،يف يوم اجلمعة  /3آب 2012 /قرابة
الساعة التاسعة صباحاً كانت السيدة (ماراي.خ) مع أبنائها الثالثة يف منزل والدهتا الواقع يف حي القصور مبدينة محاة ،دامهت قوة من
فرع أمن الدولة قوامها  7سيارات ،وما يقارب  30عنصراً املنزل ،اقتحموا املنزل ،دون مذكرة اعتقال ،ودون بيان السبب ،واقتادوها
إىل السيارة وسط صراخ والدهتا وأطفاهلا ،قامت هذه العناصر ابعتقال عدة نساء أخرايت من احلي نفسه ،ومت اقتيادهم مجيعاً إىل فرع
أمن الدولة.
أفادت ماراي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بتفاصيل ما حصل معها:
«بعد حنو أربع ساعات من وصويل للفرع قاموا ابستدعائي إىل غرفة التحقيق ،قام عنصر أمن يُدعى «أبو علي»
علمنا الحقاً أنه من طرطوس ،ابقتيادي إىل غرفة التحقيق يف الطابق العلوي ،ويف أثناء ذلك كان أبو علي يقوم
بشتمي مث ضربين على فمي ،ما أدى إىل كسر اثنني من أسنان فكي العلوي ،وحصل معي نزيف حاد ،وصلت
إىل غرفة التحقيق ،كان فيها ُم َق َدم امسه «سليمان مجعة» وشخص آخر يُدعى «ملهم» برتبة مساعد ،سألين
احملقق بضعة أسئلة حول نشاطي الثوري ،أما معظم األسئلة فكانت ترتكز حول معلومات عن قادة وأفراد اجليش
احلر املوجودين يف احلي.
استمر تعذييب لثالثة أايم ،بشكل متواصل وعنيف ،حيث يبدأ التحقيق من الساعة  2وحىت الساعة الـ  8مساء،
وبعد ذلك ويف كل يوم يتم اقتياد اثنتني من املعتقالت إىل مكتب املقدم سليمان مجعة ،كان املكتب مزوداً بغرفة
نوم حتتوي على سريرين للنوم ،ومحام ،وبراد مليء ابملشروابت الكحولية.
يف اليوم الرابع من االعتقال ،وبعد انتهاء التحقيق املرتافق مع الضرب والشتم وقرابة الساعة التاسعة مساء مت
اقتيادي إىل مكتب املقدم سليمان مجعة ومعي إحدى الفتيات املعتقالت اللوايت اعتقلن معي ،وفور دخويل إىل
املكتب ،الحظنا وجود اثنني من األشخاص يضحكون ،تبني لنا الحقاً أهنم أصدقاء املقدم سليمان.
أمر املقدم إحدى عناصره النسائية أن تقوم خبلع مالبسنا ،حاولنا املقاومة ،لكن دون جدوى ،وبدأ اجملرمون
بعدها ابلضحك وهم يشربون .مث بدأ مسلسل االغتصاب اجلماعي ،وتناوب املقدم سليمان مجعة مع اثنني من
أصدقائه على اغتصايب ،وأعتقد أهنما مل يكوان من الضباط العاملني يف الفرع.
كان املقدم سليمان مجعة يرفع صوته متوجهاً إىل الشبان احملتجزين يف الزنزاانت املالصقة ملكتبه ابلشتائم
والعبارات البذيئة والطائفية ،ويقول هلم متهكماً« :هي هي احلرية اللي بدان نعطيكم ايها اي كالب» ويعود بعدها
إىل مزاولة فعلته الدنيئة.
بعد ذلك اليوم تكرر اغتصايب ابلتناوب مع الفتيات الستة عدة مرات طيلة مدة اعتقايل يف الفرع اليت استمرت
 24يوماً.
مت إطالق سراحي من خالل صفقة مبادلة بني ضباط الفرع وبني أحد كتائب اجليش احلر يف محاة ،ال ميكنين أن
أنسى ما حصل معي مدى عمري ،ومهما حصل هلم فلن أسرتد حقي منهم أبداً».
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السيدة ف.ك ،مواليد محاة 1981 /وهي متزوجة وأم خلمسة أوالد ،مل يكن لديها أي اشرتاك يف احلراك الشعيب ،أخوها ينتمي ألحد
فصائل املعارضة املسلحة يف مدينة محاة منذ بداايت عام  ،2012وهي من عائلة مشهورة بني أبناء احلي مبسامهتها الفعالة منذ بدء
احلراك الشعيب ،وقد تلقت عائلة السيدة ف.ك عدة هتديدات ابلقتل واالعتقال يف صيف عام  2011من قبل القوات احلكومية ،قام
عناصر األمن بعد ذلك ابعتقال أربعة أشخاص من عائلتها يف هناية عام  2011وبداية عام  2012وأصبح مصريهم جمهوالً ابلنسبة
لعائلتهم ،وسجلناهم لدينا يف عداد املختفني قسرايً.
اعتقلت السيدة ف.ك من منزهلا يف حي القصور مبدينة محاة يوم اجلمعة املوافق  /3آب 2012 /وذلك بعد مرور ثالثة أايم على
وقوع اشتباكات حصلت بني جمموعات يف املعارضة املسلحة وبني القوات احلكومية – يف حي القصور -بشكل خاص عناصر فرع أمن
الدولة ،الذين خسروا عدداً من عناصرهم ،فيبدو أهنم قاموا برد فعل انتقامي طال عدداً واسعاً من أبناء احلي.
تقول السيدة ف.ك يف شهادهتا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«بعد أن اقتادوين من منزيل إىل السيارة العسكرية وجدت فتاة «ماراي.خ» يف السيارة كانوا قد اعتقلوها قبلي،
وبعد جلوسي يف السيارة بدأ عنصران بركلي ابحلذاء العسكري ،ووصلت إىل الفرع حبالة إغماء ،أذكر أنين قد
ُرميت على أرض زنزانة وكان احلجاب قد نزع عن رأسي ،وتسببت الرمية القوية اليت رميتها ابستعادة وعيي،
عندها بدأت أنظر إىل ما حويل وكانت الرؤية غري واضحة كما أُصبت بنزيف حاد يف األنف نتيجة الضرب يف
السيارة ،بقيت على هذه احلالة مدة تقارب أربع إىل مخس ساعات كانت فيها إانرة الزنزانة الصفراء اخلافتة
مزعجة جداً ،كان معي يف الزنزانة ست نساء أخرايت يُعانني حاليت نفسها أيضاً وآاثر الضرب والبكاء الشديد
ظاهرة عليهن،كان جل اهتمامي هو احلصول على قطعة من القماش أسرت هبا راسي ،ومل أهتم ملا هو قادم فلم
أكن أتصور أن هناك أفظع مما شهدت».
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«بعد مضي حنو مخس ساعات جاء عنصر يُدعى أبو علي وقام أبخذ فتاة من الزنزانة ومضى هبا حنو التحقيق
وهي ترتجى وتستغيث لتقابل بضرب دون رمحة مع الشتائم البذيئة وعبارات طائفية ،بعد مدة بدأان نسمع صوت
صراخها وبكائها وهم يقومون بتعذيبها ،هنا بدأت كل منا تنتظر دورها ،مل يتأخر العنصر أبو علي حىت استدعى
فتاة أخرى وكان املشهد يُعاد مع ابقي الفتيات إىل أن قدم أبو علي واندى امسي واقتادين إىل غرفة حتقيق فيها
ضابط برتبة مقدم وآخر يُدعى املساعد ملهم».
«كانت األسئلة اليت وجهت إيل تتعلق أبخي ومكان تواجده وعندما أجبت بعدم معرفيت مكان وجود أخي أشار
الضابط إىل أبو علي قائالً «شوف الالزم» ومل تنفع عبارات الرتجي اليت كنت أانشدهم هبا فتم اقتيادي إىل غرفة
التعذيب ،فقدت الوعي عندما شاهدت إحدى الفتيات معلقة من يديها ،ومل أعد أُدرك ما جيري من حويل حىت
استفقت ألجد نفسي يف الزنزانة ممزقة الثياب وعلى جسدي آاثر ركالت ووجهي مليئ آباثر الصفعات ،وبعد
مدة عاد العنصر أبو علي وأخذ فتاتني ،غابت الفتااتن حنو مخس ساعات ،كنا نظن أهنن يف غرفة التحقيق أو يف
غرفة التعذيب ،بعذ ذلك مسعنا صوت عناصر يقولون كلمات بذيئة حبق الفتاتني ومسعنا أن املقدم سليمان مجعة
مع أصحابه قام ابغتصاهبن .لدى مساعنا ما جرى مع الفتاتني يف مكتب املقدم سليمان أدركنا أن املصري واحد
وابلفعل يف اليوم التايل تكرر السيناريو نفسه ،التحقيق القصري مع الكل تباعاً ومن مث أييت االختيار على فتاتني
ليتم اقتيادهن إىل مكتب املقدم واغتصاهبن بشكل مجاعي ووحشي.
ابلنسبة يل كان اليوم الثالث هو دوري ،حيث قدم العنصر أبو علي بعد االنتهاء من التحقيق واقتادين مع فتاة
أخرى إىل مكتب املقدم ومن شدة خويف أغمي علي لينهال علي ضرابً ،ويف املكتب شاركه املقدم أيضاً بضريب
وأجربين على ابتالع حبوب شعرت بعد تناوهلا ابهلذاين وفقدان الرتكيز وكأهنا مادة خمدرة تفقد اإلنسان الشعور
مبا هو حوله وتُبقيه يقظاً وبدؤوا التحرش بنا وكانت توجد فتاة مهمتها جتريدان من مالبسنا ليبدأ املقدم حفلته
ابغتصاب الفتاة األخرى اليت اهنارت من شدت بكائها وأملها ،ورغم ذلك حاولت منعه فقوبلت بصفعات متتالية
وعنيفة ورمى هبا إىل السرير وبدأ ابغتصاهبا.
ابلنسبة يل هذا آخر مشهد أذكره ألنين بدأت أفقد الشعور تدرجيياً ،لكن من املشاهد اليت ال تنسى رؤية شبان
ُمكبلي األيدي يبكون لرؤيتهم حالنا ،كانوا موجودين ابلقوة معنا يف مكتب املقدم وأذكر جيداً أن مكتب املقدم
كان عبارة عن غرفة حتتوي طاولة وكراسي وخلفها تقبع غرفة أخرى موصولة هبا حتتوي سريراً أو اثنني على ما
أذكر».
أخربت السيدة ف.ك الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن عمليات التحقيق كانت تتم بشكل يومي جلميع الفتيات ،أما فعل االغتصاب
فكان يومياً لفتاتني يتم اختيارهن بعد حنو  4ساعات من االنتهاء من التحقيق ،وخرجت السيدة ف.ك بعد  24يوماً على اعتقاهلا عرب
املبادلة اليت أجرهتا إحدى فصائل اجليش احلر.
السيدة ن.ف ،من مواليد محاة 1974 /متزوجة ولديها سبعة أوالد ،أحدهم معتقل يف فرع أمن الدولة؛ بسبب نشاطه يف احلراك الشعيب.
قامت القوات احلكومية ابعتقاهلا أثناء محلة االعتقاالت يف حي القصور يوم اجلمعة  /3آب 2012 /للضغط على ابنها ،وكانت ظروف
اعتقاهلا تُشبه إىل حد كبري تفاصيل اعتقال وممارسات التعذيب والعنف اجلنسي اليت تعرضت هلا الناجيتان السابقتان ،لكن اإلضافة هنا
أن االغتصاب اجلماعي كان حيصل بوجود ولدها مكبالً يف مكتب املقدم سليمان مجعة ،وأخربت السيدة ن.ف الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان أهنا علمت بوفاة ولدها بسبب التعذيب بعد أايم من خروجها من فرع أمن الدولة بصفقة املبادلة.
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السيدة خ.ب من مواليد محاة  ،1981أرملة قتل زوجها برصاص قناص
اتبع للقوات احلكومية يف مجعة «أطفال احلرية»  /3حزيران.2011 /
قامت القوات احلكومية ابعتقاهلا بعد مدامهة حي القصور ،اجلمعة /3
آب 2012 /بسبب انتمائها لعائلة معروفة بنشاطها املعارض للقوات
احلكومية ولالنتقام من هذه العائلة خاصة بعد مقتل عناصر اتبعني لفرع
أمن الدولة قبل ثالثة أايم يف احلي نفسه ،وكانت ظروف اعتقاهلا تشبه
إىل حد كبري تفاصيل اعتقال وممارسات التعذيب والعنف اجلنسي الذي
تعرضت له الناجيات السابقات.
السيدة د.ف من مواليد محاة  ،1979متزوجة ولديها طفلني ،اقتحمت
عناصر اتبعة لفرع أمن الدولة منزهلا يف  /3آب 2012 /وتبني هلا أن
ذلك بسبب وشاية إحدى صديقاهتا عنها للقوات احلكومية عن مشاركتها
يف إسعاف بعض اجلرحى املدنيني يف حي القصور ،تعرضت لظروف
االعتقال والتعذيب نفسها اليت تعرضت هلا الناجيات السابقات وخرجت
يف صفقة التبادل أيضاً ،وبعد خروجها أصبحت تُعاين من مرض الصرع
نتيجة الضرب الذي تعرضت له أثناء اعتقاهلا من على رأسها.
السيدة ع.ل مواليد محاة ،1971 /متزوجة وليس لديها أوالد ،قامت القوات احلكومية ابعتقاهلا مع ابقي السيدات يف حي القصور
بسبب نشاط زوجها يف دعم فصائل املعارضة املسلحة عام  ،2012وكانت روايتها للشبكة السورية حلقوق اإلنسان مطابقة إىل حد
بعيد رواايت ابقي الناجيات من جرمية االغتصاب اجلماعي يف فرع أمن الدولة حبماة ،حيث اعتقلن معاً.
السيدة د.ظ ،مواليد عام  1985يف مدينة محاة ،متزوجة ،ولديها طفلني ،زوجها من عناصر فصائل املعارضة املسلحة حبي القصور،
كانت ظروف اعتقاهلا وحادثة اغتصاهبا مشاهبة لظروف اعتقال وحادثة اغتصاب السيدة (ماراي.خ).

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
ألف :االستنتاجات:
•املادة  27من اتفاقية جنيف الرابعة ،وأيضاً الربوتوكول األول ،املادة  ،76البند 1
«يذر انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنسان واحملطة من قدره واإلكراه على الدعارة وأية صورة من صور
ُ
خدش احلياء يف أي زمان ومكان سواء ارتكبه مدنيون أم عسكريون».
•القاعدة  93من القواعد العرفية للقانون الدويل اإلنساينُ :يظر االغتصاب وأي أشكال أخرى للعنف اجلنسي.
•أكد جملس األمن يف قراره  ،)2011( 1325جيب على مجيع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدويل اإلنساين وقانون
حقوق االنسان الدويل ذات الصلة فيما يتعلق حبماية النساء والفتيات ،واختاذ التدابري اخلاصة حلماية النساء والفتيات من العنف
القائم على أساس اجلنس خالل النزاع املسلح.
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وغري ذلك من النصوص والقوانني واالتفاقيات الدولية ،وبناء على ماورد فلقد تبني للشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن:
القوات احلكومية ارتكبت أفعال االغتصاب ضد النساء يف إطار هجوم منهجي استهدف املدنيني وعرضهم إىل انتهاكات متعددة،
وهذا يُشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وُيكن
مقاضاة مرتكبيها على أساس أهنا من اجلرائم ضد اإلنسانية.

ابء :التوصيات:
جملس األمن التابع لألمم املتحدة:
البد من تطبيق قرارات جملس األمن  ،2041و ،2042و 2139اخلاصة بسوراي ،وحتديداً فيما يتعلق بتشكيل ضغط حقيقي على
السلطات احلاكمة لإلفراج على احملتجزين تعسفياً ،مبا فيهم احملتجزين لالشتباه يف نشاط أقارهبم.
البد من الضغط الفعال هبدف السماح ملنظمات حقوق اإلنسان احليادية وجلنة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة واللجنة الدولية
للصليب األمحر لزايرة كافة مراكز االحتجاز.
التعجيل إبحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية من أجل البدء مبالحقة مرتكيب اجلرائم.
حتمل مسؤولياته يف محاية املدنيني يف سوراي الذين يتعرضون جلرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب بشكل يومي ومستمر منذ قرابة  5سنوات.
إىل اجملتمع الدويل والدول العربية:
تقدمي كافة أشكال إعادة التأهيل والدعم والرعاية النفسية والطبية واالجتماعية لضحااي العنف اجلنسي ،وللمنظمات املختصة العاملة
يف هذا اجملال يف سوراي.
شكر
شكر للضحااي وأقرابئهم الذين أطلعوان على شهاداهتم اليت شكلت مصدراً رئيساً يف هذا التقرير رغم املخاطر والتهديدات إبعادة اعتقاهلم
واالنتقام من عائالهتم من قبل القوات احلكومية.

8

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

