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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحراك الشــعبي نحــو الديمقراطية فــي آذار 

2011، وتأتــي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفاء القســري على 

رأس قائمة االنتهاكات التي تعرَّض لها المواطن السوري، وبدأ النظام السوري والميليشيات التابعة 

لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابة ســبعة أشــهر، ثــم ما لبثت 

أن دخلــت أطــراف أخــرى فــي انتهــاك حقــوق المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا 

ل وُتبرز اســتمرار معاناة  فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصدار تقارير شــهرية دورية ُتســجِّ

الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء قاعــدة بيانات واســعة تضمُّ 

ــا مــن  مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات التــي تمكنَّ

توثيقها.

مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً، قمنــا بتغييــر في اســتراتيجيتنا 

ــابقة وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي  السَّ

ز تقريرنا هذا على حالة حقوق اإلنســان في ســوريا في شــهر شــباط  ســوريا، التي تمكنا من توثيقها، وُيركِّ

2021، ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر 

ة، التي تمكن فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان من  الضوء عمليات االعتداء على األعيان المدنيَّ

توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع على منهجية عملنا في توثيق وأرشــفة البيانات نرجو زيــارة الرابط 

التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلي.

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 االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في شباط:

شــهد شــباط اســتمرارًا لعمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري وحلفائــه علــى مــدن وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب 

الشــرقي القريبــة مــن خطــوط التمــاس، كمــا طــال القصــف مناطــق بعيــدة عــن خطــوط 

التمــاس كمدينــة أريحــا بريــف إدلــب ومدينــة البــاب بريــف حلــب، متســببًا بخســائر بشــرية، 

ــي؛ فــي اســتهداف ســيارات  ــدروع فــي ريــف حمــاة الغرب واســتخدمت األســلحة المضــادة لل

مدنيــة وأيــة تحــركات قــرب منــازل المدنييــن القريبــة مــن خطــوط التمــاس علــى عمــق 5 كــم، 

ــي، مــا تســبَّب بخســائر بشــرية. ــى التوال وذلــك للشــهر الثالــث عل

كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي منطقــة عفريــن وريــف حلــب 

ــز علــى مركــز  ــًا مــن جهــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة تركَّ الشــرقي، قصفــًا صاروخيــًا ومدفعي

مدينــة عفريــن وأطــراف مدينــة اعــزاز، وريــف مدينــة البــاب.

ها النظــام  وشــهدت باديــة ريــف ديــر الــزور الجنوبــي، فــي شــباط، معــارك بوتيــرة متقطعــة شــنَّ

الســوري مدعومــًا بطيــران حربــي روســي ضــد عناصــر تابعــة لتنظيــم داعــش.

مواقــع  اســتهدفت  الغــارات  مــن  عــددًا  الدولــي  التحالــف  طيــران  شــنَّ  شــباط   /25 فــي 

الشــرقي. الــزور  ديــر  بريــف  البوكمــال  منطقــة  فــي  العراقيــة  للميليشــيات 

تعرضــت القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة لقصــف مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي المتمركــزة فــي منطقــة 

تــل أبيــض، حيــث يشــهد محــور عيــن عيســى - تــل أبيــض معــارك كــرٍّ وفــرٍّ متبادلــة بيــن قــوات 

الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة دون حــدوث تغييــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة.

شــهدت المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي شــمال وشــرق ســوريا 

ــزت فــي منطقــة عفريــن فــي ريــف حلــب، ومدينــة رأس العيــن  اســتمرارًا لعمليــات التفجيــر، تركَّ

بت بخســائر  بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي، ومدينــة تــل أبيــض بريــف الرقة الشــمالي، وتســبَّ

بشــرية. وقــد وثقنــا فــي 16/ شــباط مقتــل أحــد المتطوعيــن فــي منظمــة إنســانية جــراء انفجــار 

عبــوة ناســفة فــي مدينــة البــاب بريــف حلب، وقد اســتنكر مــارك كتس، نائب المنســق اإلقليمي 

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/23/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/13/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/03/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b3/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91015
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91015
https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/17/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drhc_statement_on_the_killing_of_a_humanitarian_worker_-_170220_arabic.pdf
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ــان صحفــي صــدر فــي 17/  ــه فــي بي فــي األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا مقتل

شــباط، كمــا أشــار إلــى مقتــل عامــل فــي المجــال اإلنســاني كل ثاثيــن يومــًا، بمعــدل وســطي، 

فــي شــمال غــرب ســوريا مــا يجعلهــا أحــد أخطــر المناطــق فــي العالــم علــى صعيــد العمــل فــي 

المجــال اإلنســاني.

تواصلــت عمليــات االغتيــال فــي عمــوم ســوريا، وفــي محافظــات حلــب وإدلــب ودرعــا وديــر الــزور 

علــى وجــه الخصــوص؛ مــا تســبَّب فــي مقتــل وإصابــة العشــرات مــن المدنييــن، واســتهدفت 

عمليــات االغتيــال فــي محافظــة درعــا عناصــر فــي قــوات النظــام الســوري ومتعاونيــن معهــم 

ومعارضيــن ســابقين لــه.

مــا زالــت األلغــام تحصــد أرواح المدنييــن فــي عمــوم أنحــاء ســوريا، وفــي ريــف حلــب وحمــاة 

والرقــة علــى وجــه الخصــوص، حيــث وثقنــا فــي شــباط مقتــل 16 مدنيــًا بينهــم 6 أطفــال، كان 

ــر انفجــار لغــم أرضــي فــي  ــا فــي 15/ شــباط إث ــا رجــل وحفيــده الطفــل، قضي مــن بيــن الضحاي

منطقــة باديــة خناصــر بريــف حلــب الجنوبــي الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، بينمــا 

كانــا يعمــان فــي جمــع الكمــأة مــع أفــراد عائلتهمــا.

فــي 17/ شــباط أعلــن الدفــاع المدنــي عــن العثــور علــى مقبــرة جماعيــة خــال عمليــات إزالــة 

ــاب بريــف حلــب الشــرقي، حيــث  ــة الب ــى أطــراف مدين ــق الســد عل األنقــاض فــي منطقــة طري

تمكنــت فــرق الدفــاع المدنــي مــن انتشــال 19 جثــة، ويرجــح أنهــا تعــود لحقبــة ســيطرة تنظيــم 

ــل الجيــش  ــم وفصائ ــن التنظي ــي شــهدتها المنطقــة بي ــة والمعــارك الت ــى المدين داعــش عل

ــي. الوطن

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي شــباط فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا 

عــت اتفاقــات تســوية مــع  ــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ تســوية ألوضاعهــم األمني

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل  النظــام الســوري، وتركَّ

معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. وســجلنا عمليات 

ذهــا فــرع األمــن الجنائــي اســتهدفت إعامييــن مواليــن للنظــام الســوري وموظفيــن  اعتقــال نفَّ

حكومييــن ومدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية الصعبــة في مناطق ســيطرة 

النظــام الســوري وتــم توجيــه تهمــة عامــة لهــم وهــي: “وهــن نفســية األمــة” وسلســلة ُتهــم 

أخــرى ُمرتبطــة بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة. 

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=91023
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لنا فــي شــباط اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ

التَّعســفي واإلخفاء القســري، وارتفاع حاالت االحتجاز واالختفاء القســري لديها، لتتصدر حصيلة 

االعتقــاالت التــي ســجلناها فــي شــباط المنصــرم مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع، وقــد شــنَّت قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا 

تنظيــم داعــش بينهــم أطفــال، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات 

زت  التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال اســتهدفت نشــطاء إعاميين وسياســيين، وتركَّ

هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر الــزور والحســكة، ورصدنــا عمليــات اعتقــال/ احتجــاز قامــت 

بهــا بحــق أطفــال ونســاء علــى خلفيــة وجــود صــات قربــى تربطهــم مــع مطلوبيــن لقــوات ســوريا 

الديمقراطية.

كمــا ســجلنا اســتهداف قــوات ســوريا الديمقراطيــة المعلميــن علــى خلفيــة تدريســهم مناهــج 

تعليميــة مخالفــة للمناهــج التــي فرضتهــا أو على خلفية التجنيد اإلجبــاري وأصدرنــا تقريراً مفصًا 

فــي هــذا الخصــوص فــي الـــ 19 مــن شــباط، والــذي ذكرنــا فيــه أن مــا ال يقــل عــن 61 ُمـدرِّســـاً قــد تــم 

اعتقالهم/ احتجازهم بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد اإلجباري من قبل قوات سوريا 

الديمقراطية منذ بداية عام 2021؛ إضافة إلى ماحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا االلتحاق بالتجنيد 

اإلجبــاري، وفصلــوا تعســفياً مــن عملهــم فــي محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة، وفــي 26/ 

شــباط نشــرت هيئــة التربيــة والتعليــم التابعــة لــإدارة الذاتية التابعــة لقوات ســوريا الديمقراطية 

بيانــاً للــرد علــى تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، اعتمــَد البيــان علــى إلقــاء تهــم جاهــزة ال 

تســتند إلــى أي دليــل، عوضــاً عــن مناقشــة مــا ورد فــي التقرير، والقيام بفتح تحقيقات للتحقق من 

د البيــان علــى النفــي التــام لــكل مــا ورَد فــي التقريــر مع  اإلفــادات والحــاالت التــي أوردهــا التقريــر، وشــدَّ

االتهــام بالعــداء الكبير لـــ “لتجربة الديمقراطية”.

زت  أمــا عــن هيئــة تحريــر الشــام فقــد شــهَد شــباط عمليــات احتجــاز قامــت بها بحــق المدنييــن، تركَّ

فــي محافظــة إدلــب وشــملت نشــطاء إعامييــن، ومعظم هــذه االعتقــاالت حصلت على خلفية 

ــت عمليــات االحتجاز  التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ

بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات 

خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتة.

من جهتها قامت المعارضة المســلحة/ الجيش الوطني في شــباط بعمليات احتجاز تعســفي 

وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت مدنيين نازحين ونشطاء بذريعة وجودهم 

فــي مناطــق قــد حدثــت فيهــا تفجيــرات، وأفرجــت عــن بعضهــم فــي وقــت الحــق بعــد تعرضهــم 

https://sn4hr.org/arabic/?p=13189
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1547946878728577
https://drive.google.com/file/d/10exdii26whCbLCV-5DUHlmSdEY627ANo/view?usp=sharing
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للتعذيب، كما سجلنا عمليات اعتقال جماعية استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام 

ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي  الســوري، ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ

محافظــة حلب. 

شــهدت حصيلــة اإلصابــات بفيــروس كوفيــد-19 انخفاضــاً ملموســاً فــي عمــوم مناطــق ســوريا؛ 

وفق اإلحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة، إال أننا في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

نعتقــد أن األرقــام المعلــن عنهــا -بشــكل خــاص مــن قبــل النظــام الســوري- ليســت دقيقــة، وأّن 

أعــداد الوفيــات أكبــر بكثيــر نتيجــة ضعــف اإلمكانــات الطبيــة حتــى إنــه ال يتوفــر فحــص طبــي يؤكــد 

إصابــة المريــض بكوفيــد-19 أو أنــه غيــر مصــاب؛ إضافــة إلــى عــدم وجــود أيــة شــفافية فــي مختلــف 

الــوزارات الحكوميــة، ونظــراً إلشــراف األجهــزة األمنيــة علــى مــا يصــدر مــن هــذه الــوزارات، وهــذا هــو 

حــال األنظمــة التوتاليتاريــة. ولــو أن النظــام الســوري يكتــرث بحيــاة المواطنيــن الســوريين لــكان 

بالحــد األدنــى أفــرج عــن مــا ال يقــل عــن 3329 مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ال يزالون 

قيد االعتقال/ االختفاء القســري في مراكز االحتجاز التابعة له، على الرغم من جميع المناشــدات 

بضــرورة اإلفــراج الفــوري عنهــم؛ نظــراً لحاجة المجتمع الماســة إليهم، بعد مضــي قرابة عام على 

انتشــار فيــروس كوفيــد-19 فــي ســوريا، وظهــور ســاالت جديــدة منــه.

تــم اإلعــان رســمياً مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري عــن 1540 حالــة إصابــة، و106 

حــاالت وفــاة فــي شــباط، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة المعلــن عنهــا فــي 28/ شــباط 15588 حالــة 

إصابــة، و1027 حالــة وفــاة. 

فــي 23/ شــباط أعلنــت وزارة الســياحة التابعــة للنظــام الســوري عــن عــودة الســياحة الدينيــة 

مــن العــراق إلــى ســوريا، علــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء فــي البلديــن، وقــال عصــام األميــن، مديــر 

عــام مشــفى المواســاة، أن هــذا القــرار لــن يرفــع نســبة انتشــار فيــروس كورونــا فــي البــاد بســبب 

اإلجراءات االحترازية التي سيتم اتباعها، نؤكد في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على الغياب 

شــبه الكامــل لإجــراءات االحترازيــة داخــل ســوريا.

فــي 25/ شــباط أعلــن الدكتــور حســن الغبــاش، وزيــر الصحــة التابــع للنظــام الســوري عــن تلقــي 

وزارتــه دفعــة مــن لقــاح كوفيــد-19 مــن “دولــة صديقــة” وأنــه ســيتم فــي األســبوع التالــي تطعيــم 

الكــوادر الطبيــة.

على صعيد جائحة كوفيد-19:

https://sn4hr.org/arabic/2021/02/26/13201/
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/26/13201/
https://www.sana.sy/?p=1326540
https://www.sana.sy/?p=1326540
https://www.sana.sy/?p=1326540
https://www.sana.sy/?p=1326540
https://drive.google.com/file/d/1LFC_AmNsXgK4P9Fj_H3L36MEY1acDtc5/view?usp=sharing
http://www.sana.sy/?p=1322833
https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/28/%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/02/28/%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8/
https://www.sana.sy/?p=1324358
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لت اإلصابات وحاالت الوفاة بفيروس كورونا المســتجد في شــمال غرب ســوريا، وفَق  كما ســجَّ

مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN  فــي شــباط 178 حالــة إصابــة، و19 حالــة وفــاة. وقــد بلغــت 

الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــَن عنهــا فــي 28/ شــباط 21175 حالــة إصابــة، و459 حالــة وفــاة.

أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 28/ شــباط، 8608 

حــاالت، منهــا 321 حالــة وفــاة، وفــَق مــا تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة 

لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 132 إصابــة و25 حالــة وفــاة فــي شــباط. 

فــي 2/ شــباط أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش بيانــًا، قالــت فيــه “إن ضمــان وصــول لقــاح كورونــا 

إلــى شــمال شــرق ســوريا عبــر الحكومــة الســورية حصــراً ينطــوي علــى عــدد مــن المشــاكل 

الكبيــرة. ثالثــة مــن المعابــر الحدوديــة األربعــة التــي أجازهــا مجلــس األمــن لتوزيــع المســاعدات 

أُغلقت أمام عبور المساعدات في كانون الثاني وتموز 2020. بينما ال يزال هناك معبر حدودي 

واحــد مفتوحــا فــي شــمال غــرب ســوريا، تعتمــد وكاالت األمــم المتحــدة التــي تقــدم المســاعدة 

إلــى شــمال شــرق ســوريا اآلن علــى دمشــق فــي التوصيــل والخدمــات عبــر مناطق الســيطرة.” 

وقالــت ســارة الكيالــي، الباحثــة فــي الشــأن الســوري فــي قســم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

فــي المنظمــة: “ينبغــي لمــن يــزودون ســوريا باللقاحــات بــذل قصــارى جهدهــم لضمــان وصول 

لقاحــات كورونــا إلــى الفئــات األضعــف بغــّض النظــر عــن مــكان وجودهــم فــي البــالد. لــم تخجــل 

الحكومــة الســورية أبــدًا مــن حجــب الرعايــة الصحيــة كســالح حــرب، لكــن ممارســة نفــس 

األالعيــب باللقــاح يقــّوض الجهــد العالمــي للســيطرة علــى تفشــي الوبــاء”.

اســتمرت معانــاة المواطنيــن الســوريين بالتفاقــم فــي شــهر شــباط جــراء تداعيــات االنهيــار 

ــرة مــن  ــر شــيوعًا فــي ظــلِّ عجــز شــريحة كبي االقتصــادي، وباتــت مظاهــر الفقــر والجــوع األكث

المجتمــع عــن تأميــن أبســط أنــواع األغذيــة، كمــا انتشــرت ظاهــرة التســول، والمبيــت فــي 

الطرقــات ألســر كاملــة فقــدت منازلهــا لعجزهــا عــن تأميــن أجرتهــا، إضافــة إلــى محــاوالت 

الحصــول علــى بقايــا الطعــام مــن حاويــات القمامــة. أعــرب مواطنــون تواصلنــا معهــم أن 

معظمهــم بــات مثقــًا بديــون ال طاقــة لــه علــى ســدادها وبعضهــم يســتعين بمــا يرســله 

ــى مكاتــب  ــي يفرضهــا النظــام الســوري عل ــود الت ــه فــي الخــارج مــن أمــوال، رغــم القي أقــارب ل

الحوالــة. 

تشــير أنبــاء وردتنــا لــم نتمكــن مــن التأكــد منهــا عــن انتشــار ظاهــرة بيــع األطفــال لعجــز أهلهــم 

عــن تأميــن الطعــام لهــم، كمــا تزايــدت فــي اآلونــة األخيــرة ظاهــرة األطفــال اللقطــاء فــي عمــوم 

المناطــق فــي ســوريا، والتــي يبــدو أن ســببها التدهــور االقتصــادي ممــا ينــذر بزيــادة مطــردة فــي 

أعــداد األطفــال “مجهولــي النســب”، مــا ســيؤثر مســتقبًا علــى التركيبــة المجتمعيــة.

على صعيد الوضع المعيشي:

https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-248.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-248.pdf
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1549392488584016
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1549392488584016
https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/02/377723
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استمر في شباط ارتفاع معدل عمليات االنتحار في عموم المناطق السورية، من بينها حوادث 

انتحــار ألطفــال، وكذلــك الحــال فيمــا يخــص عمليــات الســرقة والقتــل وقد احتلت ســوريا فــي عام 

2021 حســب موقع NUMBEO المرتبة التاســعة في معدل ارتكاب الجريمة.

نشرت صحيفة الوطن السورية في 2/ شباط تصريحاً ليوسف قاسم، مدير مؤسسة الحبوب 

الــذي قــال أن خفــض مخصصــات األفــران مــن القمــح فــي بعــض األفــران بنحــو 16 % تــم تداركــه 

بتخفيــض وزن الربطــة إلــى 1100 غــرام. وأكــد أنــه مــا زال هنالــك مــن يشــتري الخبــز كعلــف، بســبب 

انخفــاض ســعر الربطــة. نشــير إلــى أن المواطنيــن الســوريين في مناطق ســيطرة قــوات النظام 

الســوري يعانــون منــذ شــهور فــي ســبيل الحصــول علــى مادة الخبــز وبكميــات ال تكاد تكفيهم.

كمــا تســتمر أزمــة الحصــول علــى الخبــز فــي معظم مناطق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطية، 

وتعــود أســباب األزمــة فــي تلــك المناطــق إلــى ارتفــاع أســعار كيــس الطحيــن )حيــث يبلــغ ســعر 

كيــس الطحيــن 45-60 ألــف ليــرة )نحــو 20 دوالر( لكيــس الطحيــن البالــغ وزنــه 50 كيلــو غــرام فــي 

الســوق الحــرة(، وتقــوم اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد بدعــم بعــض األفــران التابعــة لهــا بأكيــاس 

الطحين المدعوم والذي يبلغ سعره قرابة 25-35 ألف ليرة )نحو 10 دوالر(، أخبرنا بعض السكان 

المحلييــن بــأن أصحــاب الفــرن يقومــون باســتعمال نصــف الكميــة فقــط، وتبلغ مخصصــات كل 

أســرة )مؤلفــة مــن 6 أفــراد( مــن الخبــز )10-15 رغيــف( بســعر 300-400 ليــرة ســورية )نحــو 0.12 

دوالر( بشــكل يومــي.

فــي 3/ شــباط نشــرت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري أنَّ بســام طعمــة، وزيــر النفــط 

في حكومة النظام الســوري، ردَّ على مداخات أعضاء مجلس الشــعب التابع للنظام؛ بقوله إن 

أكثــر مــن 2.2 مليــون عائلــة ســورية، أي 60 % مــن العائــات الســورية، لــم تســتلم مخصصاتهــا من 

مــازوت التدفئــة، وأن العجــز فــي المــازوت بلــغ أكثــر مــن 429 ألــف طــن، نظــراً للحصــار والعقوبــات 

االقتصاديــة المفروضــة على ســوريا.

ــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة أّن 12.4 مليــون شــخص  فــي 13/ شــباط أعلــن برنامــج األغذي

فــي ســوريا باتــوا يعانــون مــن نقــص الغــذاء فــي نهايــة عــام 2020 )مــا نســبته 60 % مــن إجمالــي 

الســكان( بزيــادة حــادة ومقلقــة بمقــدار 3.1 مليــون شــخص عــن إحصائيــات البرنامــج فــي أيــار/ 2020

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
https://alwatan.sy/archives/245776
https://www.alwatanonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/
https://arabic.euronews.com/2021/02/13/un-says-12-point-four-syrians-are-suffering-from-nutrition-insecurity
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فــي 18/ شــباط أعربــت منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي بيــان صادر عنها عــن قلقهــا إزاء االرتفاع غير 

المســبوق فــي حصيلــة الســكان الذيــن يعانــون مــن الجــوع فــي ســوريا وقالــت: “تشــير التقديــرات 

إلــى أن 6.2 مليــون طفــل فــي البــالد يعيشــون بــدون طعــام أي بزيــادة قدرهــا 35% فــي أربعــة 

أشــهر فقــط”.

فــي 23/ شــباط نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز مقــااًل حــول اللقــاء الــذي جمــع رئيــس النظــام 

الســوري مــع بعــض اإلعامييــن المواليــن للنظام الســوري في كانــون الثاني المنصــرم 2021 دون 

أن يتم اإلعان عنه بشــكل مســبق، وأوردت الصحيفة أنه حين ســئل رئيس النظام الســوري عن 

االنهيــار االقتصــادي فــي ســوريا، أجــاب بـــ “أعلــم” ولــم يقــدم خطوات ملموســة لحــل األزمة واكتفى 

بقوله: “يجب على القنوات التلفزيونية إلغاء برامج الطهي حتى ال تسخر من السوريين بصور 

طعــام بعيــد المنــال” نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتعامــل فيهــا النظــام الســوري 

بأســلوب مســتهتر وغير مســؤول فيما يخص مســائل بالغة األهمية.

وما زالت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ترصد اســتمرار قوات النظام الســوري وميليشياته 

في نهب ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة، واالستياء على مراكز حيوية مدنية وتحويلها 

ــى مقــرات عســكرية فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا فــي منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب  إل

ســوريا. وقــد اســتعرضنا فــي تقريــر أصدرنــاه فــي شــباط اتبــاع النظام الســوري أســلوب المــزادات 

العلنيــة ألراضــي المشــردين قســرياً والــذي تمكــن مــن خالــه من االســتياء علــى قرابــة 440 دونم 

مــن ممتلــكات معارضيــه فــي ريفــي حمــاة وإدلــب؛ ممــا ســاهم فــي معانــاة آالف مــن المزارعيــن 

الســوريين وأسرهم.

ال تــزال المخيمــات فــي شــمال وشــرق ســوريا تعانــي مــن تــردي األوضــاع اإلنســانية، التــي تــزداد 

ــار  ســوءاً فــي الظــروف المناخيــة القاســية، ومــع انخفــاض درجــات الحــرارة ُيعانــي األطفــال وكب

الســن مــن نــزالت البــرد الشــديدة. وقــد عمــدت منظمــات إنســانية فــي شــمال غــرب ســوريا فــي 

األشــهر الماضيــة إلــى إنشــاء أبنيــة إليــواء النازحيــن فيهــا عوضــاً عــن الخيــام إال أن إمكانيــات هــذه 

المنظمــات مــا زالــت عاجــزة عــن تأميــن العــدد الــازم مــن هــذه األبنيــة.

في مخيم الهول1 وثقنا في شباط مقتل 8 مدنيين، بينهم سيدتان على يد مسلحين مجهولين 

يعتقــد أنهــم يتبعــون لخايــا تنظيــم داعــش. مــن جانــب آخــر ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطية 

بتاريــخ 21/ شــباط لقرابــة 350 شــخص مــن النازحيــن مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــمالي 

بمغــادرة مخيــم الهــول إلــى قراهــم وبلداتهــم وهــي الدفعــة الثانيــة عشــر التــي تغــادر المخيــم بعد 

إصــدار قــرار إفراغــه مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األول/ 2020.

على صعيد النزوح والتشريد القسري:  

1   يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص 

https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/syria--number-of-children-going-hungry-up-by-35-percent-in-just-
https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/middleeast/syria-assad-economy-food.html?fbclid=IwAR1_Iu0d-afTBDJbhTlFAvYixx3kzIB_tKEZREyIoVUXKz6tT2GU9CaTolU
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91254
https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view
https://youtu.be/wNqb5u7Iuns
https://youtu.be/sdYY2JmOoos
https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view
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فــي 1/ شــباط دعــت منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي بيــان لهــا الــدول األجنبيــة إلــى تكثيــف جهودهــا 

الســتعادة مواطنيهــا المحاصريــن داخــل المخيمــات فــي شــمال شــرق ســوريا، وقالــت إن هنــاك 

27500 طفــل مــن الرعايــا األجانــب والعراقييــن ينتظــرون إعــادة توطينهــم. 

وفــي 8/ شــباط أعــرب خبــراء حقوقيــون فــي بيــان صــادر عنهــم أنهــم راســلوا 57 حكومة ُيعتقــد أن 

مواطنين تابعين لها موجودين في مخيمي الهول وروج2 في شــمال شــرق ســوريا؛ لحثِّهم على 

اســتعادة رعاياهــم فــي ظــلِّ األخبــار المتواتــرة عــن تزايــد العنــف داخــل هذه المخيمــات منذ مطلع 

العام الحالــي 2021. 

فــي 27/ شــباط اندلــع حريــق داخــل إحــدى الغــرف الطينيــة فــي القســم الرابــع مــن مخيــم الهــول 

جــراء ســقوط مدفــأة؛ مــا تســبَّب فــي مقتــل 7 مدنيــاً )6 أطفــال و1 ســيدة( حرقــاً. فــي 28/ شــباط 

أعــرب عمــران ريــزا، منســق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا، ومهنــد هــادي، المنســق اإلقليمــي 

للشــؤون اإلنســانية لألزمة الســورية، في بيان مشــترك عن أســفهما الندالع الحريق الذي أســفر 

عــن ضحايــا مــن قاطنــي المخيــم وقلقهمــا من احتمال تكــرار هــذه الحــوادث ودعوا كافــة األطراف 

ذات الصلــة إليجــاد حلــول دائمــة لــكل شــخص يعيــش فــي المخيــم.

مــا زال قاطنــوا مخيــم الركبــان الواقــع شــرق حمــص قــرب الحــدود الســورية – األردنيــة، األطفــال 

منهــم وذوي االحتياجــات الخاصــة علــى وجــه الخصــوص، يعانــون مــن انتشــار األمــراض وبشــكل 

خــاص النــزالت الصدريــة فــي ظــلِّ حصــار مطبــق، وغيــاب وجــود مراكــز طبيــة. وقــد وثقنــا فــي 12/ 

شــباط وفــاة رضيعــة ســورية تبلــغ مــن العمــر 4 أيــام فقــط، وذلــك نتيجــة ســوء الرعايــة الصحيــة 

المقدمــة لهــا بعــد الــوالدة. 

في 15/ شــباط نشــرت وســائل إعالم روســية تصريحاً صحفياً للعميد فياتشيســاف سيتنيك، 

نائــب رئيــس المركــز الروســي لمصالحــة األطــراف المتحاربــة فــي ســوريا قــال فيــه أنــه ســيتم فتــح 

3 معابــر أمــام الراغبيــن بالخــروج مــن منطقــة إدلب إلى مناطق ســيطرة النظام الســوري بســبب 

تدهــور الوضــع االقتصــادي هنــاك. فــي الـــ 22 مــن الشــهر أعلــن النظــام الســوري عــن فتــح معبــر 

ترنبــة قــرب مدينــة ســراقب للســماح بخــروج المواطنيــن إلــى بلداتهــم التــي اســتعاد ســيطرته 

عليهــا، لــم نتمكــن مــن رصــد أي عبــور للمدنييــن مــن خــال هــذا المعبــر، وبعد يوميــن أعلن العميد 

ســيتنيك فــي تصريــح صحفــي عــن تعــرض المعبــر لهجــوم من قبل جبهــة النصرة وعليه ســيتم 

ســحب الــكادر العامــل فيــه.

2   يقع في منطقة المالكية بريف الحسكة الشرقي، يؤوي قرابة 3 آالف شخص.

https://www.savethechildren.net/news/repatriation-foreign-children-syria-slowed-covid-19-new-footage-emerges-life-camps
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070512
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/01/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85/
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071692
https://ria.ru/20210215/idlib-1597608182.html
https://arabic.rt.com/middle_east/1204969-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1205706-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/
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فــي 2/ شــباط صــرح العميــد اليــاس البيطــار، رئيــس فــرع البــدل واإلعفــاء لــدى قــوات النظــام 

ــد العامــة ســتصادر أمــوال  ــة التجني ــوزارة اإلعــام التابعــة للنظــام الســوري أن مديري الســوري ل

وممتلــكات كل مــن لــم يــؤدي الخدمــة العســكرية أو يدفــع بــدل فواتها ســواء كان داخل ســوريا أو 

خارجهــا وبلــغ مــن العمــر 42 عامــاً، وفــي حــال لــم يكــن لديــه أمــاك ســيتم تنفيــذ الحجــز االحتياطــي 

ــر اإلدارة  ــة ســانا تصريحــاً لحســن خضــور، مدي ــه. وفــي 18/ شــباط نشــرت وكال ــى أمــاك ذوي عل

القنصليــة فــي وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، الــذي نفــى فيــه صحــة مــا يتــم تداولــه حــول الموضــوع. 

نعتقد في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان أن التعارض بين تصريحين لمســؤولين رسميين 

لــدى النظــام الســوري شــديد المركزيــة، هــو تعــارض مــدروس ومقصــود يهــدف منــه إلــى إحــداث 

بلبلــة وخــوف فــي صفــوف معارضيــه؛ مــا يدفعهــم إلــى المســارعة لدفــع هــذا البــدل.

في 3/ شــباط دعت إيزومي ناكاميتســو، الممثلة الســامية لألمم المتحدة لشــؤون نزع الســاح، 

فــي إحاطتهــا أمــام مجلــس األمــن الدولــي، دعــت ســوريا إلــى التعــاون مــع األمانــة الفنيــة لمنظمة 

حظــر األســلحة النوويــة، وقالــت إن هنــاك 19 قضيــة عالقة مرتبطة باألســلحة الكيميائية.

في 8/ شــباط أصدرت مفوضة االتحاد األوروبي بياناً أكدت فيه أّن االتحاد األوروبي سيســتضيف 

مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” بين 29 و 30/ آذار/ 2021.

في 9/ شــباط أعرب غير بيدرســون، المبعوث األممي الخاص إلى ســوريا، في بيان صحفي عقب 

إحاطته المغلقة أمام مجلس األمن عن: “أهمية تغيير طريقة التعاطي في اللجنة الدســتورية، 

باإلضافة إلى رأب الصدع في االنقســامات الدولية التي تعرقل الملف الســوري”.

فــي 10/ شــباط نشــر معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق األدنــى دراســة أفــادت بــأن النظــام 

الســوري يســيطر حاليــاً علــى قرابــة 15 % مــن الحــدود البريــة مع دول الجوار في حين يســيطر حزب 

هللا والميليشــيات الشــيعية علــى 20 % مــن الحــدود.

فــي 16 و17/ شــباط انعقــدت اجتماعــات أســتانا 15 فــي مدينــة سوتشــي الروســية بحضــور غيــر 

بيدرسن، المبعوث األممي لسوريا، بعد انقطاع دام قرابة عام، وأكد بيان جولة أستانا الـ 15 على 

ضــرورة دعــم التهدئــة المتفــق عليهــا فــي منطقــة إدلب، وأهميــة دور اللجنة الدســتورية فــي إعداد 

وصياغــة إصــاح دســتوري، وضــرورة دعــم وتحســين الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، والمســاعدة 

فــي تســهيل العــودة اآلمنــة لاجئيــن والنازحيــن في ســوريا.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETLJMoaqL3lOnCo6KPfeswUBAY-7k3JuxwP8oBz5Y9YFHw?e=Xhbaea
http://www.sana.sy/?p=1319239
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/02/1070322
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/european-union-host-brussels-v-conference-syria_en#:~:text=The%20European%20Union%20will%20host,take%20place%20in%20virtual%20format
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070642
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/fshl-nzam-alasd-fy-astadt-alsyadt-alkamlt-ly-alarady-alswryt
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4576121
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4576121


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 12

شباط 2021

فــي 18/ شــباط أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربية الســورية 

تقريرهــا الثالــث والثاثيــن بمناســبة الذكــرى العاشــرة للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي 

ســوريا، الــذي أكــد علــى تهجيــر أزيــد مــن نصف ســكان ســوريا داخليــاً أو خارجيــاً خال هذه الســنوات 

وتحــول عشــرات المــدن إلــى ركام. وأشــار التقريــر إلــى أن “المراحــل األولــى مــن األزمــة والنــزاع 

شــهدت حمــالت اعتقــال واحتجــاز واســعة النطــاق، ال ســيما تلــك التــي قامــت بهــا قــوات 

األمــن الحكوميــة، والتــي ســوف يتناولهــا بالتفصيــل تقرير اللجنــة المكرس للســجن واالحتجاز 

التعســفيين”، الــذي ســوف يصــدر فــي 1/ آذار، وســوف نتحــدث عنــه فــي تقريرنــا الشــهري القــادم.

ــة روســية  ــن النظــام الســوري وإســرائيل برعاي ــادل لألســرى بي ــة تب فــي 18/ شــباط جــرت عملي

)أســيرين ســوريين مقابــل أســيرة إســرائيلية(، نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن 

العمليــة “شــكلية” لغايــات لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا ففــي حيــن يتــم عــادة مبادلــة أســير إســرائيلي 

بعــدد مــن األســرى، اقتصــر العــدد علــى أســيرين ســوريين اتضــح أن األول )نهــال المقــت( يخضع 

لإقامــة الجبريــة، فيمــا رفــض الثانــي )ذياب قهموز( تســليمه للســلطات الســورية لتتــم المبادلة 

مــع أســيرين آخريــن )محمــد حســين وطــارق العبيــدان( يعمــان فــي مجــال رعــي األغنــام 

فــي 19/ شــباط قالــت منظمــة UN Watch 3 إن األمــم المتحــدة ستســلم بســام الصبــاغ، مبعــوث 

ســوريا لــدى األمــم المتحــدة الجديــد، منصبــاً رفيعــاً فــي لجنــة “إنهــاء االســتعمار”، والمكلفة بدعم 

حقوق اإلنسان بما في ذلك مواجهة “استعباد الشعوب وسيطرتها”. تشير الشبكة السورية 

لحقــوق اإلنســان إلــى أن بســام الصبــاغ ســيتقلد هــذا المنصــب خلفــاً لبشــار الجعفــري، مبعــوث 

ســوريا لــدى األمــم المتحــدة الســابق، وتعــرب عــن اســتنكارها إلعطــاء النظــام الســوري هــذا 

المنصــب علــى الرغــم مــن تورطــه بجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق شــعبه.

طالئــع  مؤتمــر  لتوصيــات  وتنفيــذًا  ســوريا  فــي  الرئاســية  االنتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع 

البعــث الــذي حمــل شــعار “أملنــا بشــار لنكمــل المشــوار” الــذي انعقــد فــي 17/ كانــون الثانــي 

ــه  ــع البعــث فــي شــباط فعاليــات عــدة حملــت الشــعار ذات المنصــرم نظمــت منظمــة طائ

كمعــرض الرســومات فــي دمشــق والبرلمــان الطفلــي فــي محافظتــي الاذقيــة وحمــاة، ندين 

ــج  فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اســتغال النظــام الســوري لألطفــال فــي التروي

لديمومــة هــذا النظــام فــي الحكــم، ومصــادرة حريــة األطفــال فــي التعبيــر والتــي تقرهــا اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل التــي صــادق النظــام الســوري عليهــا. علــى صعيــد آخــر أصــدر محمــد الرحمــون، 

وزيــر الداخليــة فــي حكومــة النظــام الســوري تعميمــًا علــى دوائــر الســجل المدنــي يتيــح بموجبــه 

منــح وثائــق وبيانــات األحــوال المدنيــة لكافــة المواطنيــن الســوريين )حتــى المطلوبيــن أمنيــًا(، 

بحضورهــم شــخصيًا أو عبــر ذويهــم أو محاميــن موكليــن مــن قبلهــم حصــرًا، نعتقــد أن هــذا 

التعميــم يصــب لصالــح الترويــج إلعــادة انتخــاب الرئيــس الحالــي للنظــام الســوري. 

3   منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة متخصصة في مراقبة أداء األمم المتحدة، مقرها في العاصمة السويسرية جنيف

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ReportoftheCommissionofInquirySyria.aspx
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1416081-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%82%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B2
https://www.sana.sy/?p=1319519
https://unwatch.org/u-n-to-elect-syria-to-top-post-fighting-subjugation-of-peoples/?fbclid=IwAR2nVAIHbQ8uJ6gzQT-Wj2qP4DH0S6CdkFoc6MjapfPg3gFziKfU_6_hnVc
https://www.sana.sy/?p=1297736
https://www.sana.sy/?p=1297736
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/02/24/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%ab-%d9%81/
http://www.sana.sy/?p=1312095
https://www.facebook.com/syrianmoi/posts/1322870618097459
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في 5/ شباط أعلن ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي أن مجلس الوزراء وافق على التحقيق 

فــي تقديــم الحكومــة الهولنديــة مســاعدات ماديــة لـــ 22 مجموعــة مســلحة فــي ســوريا بيــن عامي 

2015 و2018.

فــي 11/ شــباط أعــاد جــو ويلســون وتيــد دويتــش، عضــَوي الكونجــرس األمريكي، العمل بمشــروع 

قانــون بســام بارابنــدي4  للمكافــآت مــن أجــل العدالــة، وقــال ويلســون: “أنــا ممتــن لبســام، الــذي 

ألهــم مشــروع القانــون هــذا، ودعــا إلــى توســيع برنامــج مكافــآت وزارة الخارجيــة األمريكيــة مــن أجل 

العدالــة، وتحفيــز النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى تقديــم معلومــات عــن منتهكــي العقوبــات 

لتحســين نفاذها”.

 فــي 21/ شــباط كشــف ســتيفن راب، رئيــس اللجنــة المســتقلة مــن أجــل العدالــة الدوليــة 

والمحاســبة، لبرنامــج 60 دقيقــة فــي قنــاة ســي بــي أس نيــوز األميركيــة، عــن تســريب أكثر مــن 900 

ألــف وثيقــة حكوميــة تــم تهريبهــا مــن ســوريا وحفظهــا فــي أرشــيف اللجنــة، تحــوي أدلــة قوية على 

تــورط رئيــس النظــام الســوري بارتــكاب جرائــم حــرب.

فــي 22/ شــباط أعلنــت المحكمــة العليــا فــي مدينــة دوســلدورف األلمانيــة أن االدعــاء العــام حــرك 

دعــوى قضائيــة ضــد رجليــن ســوريين لاشــتباه باشــتراكهما فــي إعــدام ضابــط فــي فصائــل 

المعارضــة الســورية فــي عــام 2012، وســتبدأ محاكمتهمــا فــي 4/ آذار الجــاري، وقــد ألقــي القبــض 

علــى الرجليــن فــي تمــوز/ 2020.

في 24/ شــباط أصدرت محكمة كوبلنز األلمانية، قراراً قابًا لاســتئناف بســجن إياد.غ مدة أربع 

ســنوات وســتة أشــهر بتهمــة التواطــؤ وتســهيل ارتــكاب جرائــم تعذيــب لقرابــة ثاثيــن معتقــًا، 

إيــاد.غ هــو مســاعد أول فــي فــرع الخطيــب، انشــقَّ عــن النظــام الســوري مطلــع عــام 2012، وقــد 

وصل إلى ألمانيا في نيســان/ 2018، وتم اعتقاله في شــباط/ 2019، وبدأت محاكمته في نيســان/ 

2020، وقــد ســاهمت عــدة عوامــل فــي تخفيــف الحكــم الصــادر بحــق إيــاد، من أبرزها انشــقاقه عن 

النظــام الســوري، اعترافــه بارتــكاب انتهــاكات، تعاونــه مــع االدعــاء، تقديــم معلومــات مهمــة عــن 

أســاليب التعذيــب ومنظومتــه المتوحشــة فــي األفــرع األمنيــة، لم يكن مســؤواًل رفيع المســتوى 

فــي التسلســل الهرمــي في فــرع الخطيــب 251.

على صعيد مسار المحاسبة:

4   دبلوماسي سوري سابق في السفارة السورية في العاصمة األمريكية واشنطن

https://www.nu.nl/politiek/6114666/kabinet-akkoord-met-onderzoek-naar-nederlandse-hulp-aan-syrische-rebellen.html
https://joewilson.house.gov/media-center/press-releases/wilson-reintroduces-bill-to-expand-rewards-for-justice-at-state
https://www.cbsnews.com/news/bashar-al-assad-syria-evidence-war-crimes-60-minutes-2021-02-21/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D9%82-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/a-56654994?fbclid=IwAR27yh39UCeWlIEJYhNckvq1f6fsCbpwz6r0riF-lRkMQplnC3NeMI_AAwE
https://sn4hr.org/arabic/?p=13195
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في شباط:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

فــي شــباط علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1XBMC7fbCtuDFfeGov77fIVDfFfwtC-Bk/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في شباط مقتل 138 مدنياً، بينهم 23 طفًا و11 سيدة )أنثى 

بالغة( النســبة األكبر منهم على يد جهات أخرى. كما وثقنا مقتل 14 شــخصاً قضوا بســبب التعذيب. 

ــراً فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّث بشــكل  ــا تقري وســجلنا مــا ال يقــل عــن 3 مجــازر. وقــد أصدرن

ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة في ســوريا. مفصَّ

تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة:

- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية 

األجنبيــة(5 : 19 بينهــم 2 طفــًا، و1 ســيدة.

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1

- هيئة تحرير الشام6 :  1 طفًا.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 6 بينهم 1 طفًا.

ثانياً: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 110 مدنياً بينهم 19 طفًا و10 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 16 بينهم 6 طفًا، و1 سيدة.

رصاص مجهول المصدر: 29 بينهم 2 طفًا و1سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 22 بينهم 7 طفًا و2 سيدة.

قتل على يد مجهولين: 38 بينهم 2 طفًا و5 سيدة.

حرس الحدود التركي: 4 بينهم 2 طفًا و1 سيدة.

القوات اللبنانية: 1 

5   نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــاً عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتورية ترتكــز في الحكم 

علــى مجموعــة محــدودة جــداً مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهزة األمنية بشــكل رئيس، فيما يلعب الــوزراء بمن فيهم رئيس الــوزراء ووزير الداخليــة دورًا 

شــكلياً ومحــدوداً للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكم بدقة، وليس لهــم أي قــرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، 

فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهزة األمنية، فالحكم في ســوريا هــو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة 

فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليس رئيس 

فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الذي يحكم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقاً في السياق السوري.

6   صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مــا ال يقــل عــن 171 حالــة اعتقــال تعســفي/احتجاز 

بينهــا 11 طفــًا و7 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت 

النســبة األكبر منها على يد قوات ســوريا الديمقراطية في محافظات الحســكة فدير الزور. وقد أصدرنا 

ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء  تقريــراً فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّ

القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

- قوات النظام السوري: 53 بينهم 1 طفًا و3 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 12

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:27 بينهم 3 طفًا و3 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 79 بينهم 7 طفًا و1 سيدة.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

لت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان في شــباط ما ال يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة  ســجَّ

ــة، 6 مــن هــذه الهجمــات كانــت جــراء انفجــارات لــم نتمكن من تحديد مرتكبيهــا وكان معظمها في  مدنيَّ

محافظة حلب.

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على منشأة طبية، و1 على مكان عبادة، و4 على أسواق.

تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أوال: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 1

- قوات سوريا الديمقراطية: 2

ثانياً: جهات أخرى:

- انفجارات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 6
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة حســب الجهة الفاعلة في هذا الشــهر 

علــى النحو التالي:

    

ة في شباط: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

الثاثــاء 2/ شــباط/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر بمحــاذاة المنطقــة الصناعيــة فــي 

قريــة عــوالن الواقعــة شــمال مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســّبب بخســائر بشــرية، 

إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي مســتودعات صناعيــة عــدة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع 

المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

انفجار لم نتمكن 
من تحديد 

مرتكبيه المركز المـُعتدى عليه

قوات النظام 
السوري

قوات سوريا 
الديمقراطية

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

المنشآت الصناعية

منظمات المجتمع المدني

المجموع:
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1

 

1

1

2

 

4

2

6

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcDvpmqqwsBAu6OToptxnVYBzZoUedY9smbOu1TgzeK5IQ?e=oBK7mO
https://drive.google.com/file/d/1bci03FAxg_JXA7FQ_8a1KBXJODrSXW4r/view
https://drive.google.com/file/d/1WCjlSsnVWTMiLFF7lNuVHUB4E64IMKQz/view
https://drive.google.com/file/d/1jPLVsTrjMc73YGm6_eA-HUMV6I7dImqL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148zUD4PtzEbv-6cKa-UGK0jSvGHf5_PM/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbUDHM2p8V5Aiu6yLNLKrgsBNHqJP9oW5YUIKtho10MKgA?e=3lUiiD
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EULh2NZ4qZlGtkaQSNlfTTUBPhSQEGs9C7GqaWercwsqww?e=X7Cevo
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اإلثنيــن 8/ شــباط/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري مدينــة البــاب بريــف 

محافظــة حلــب الشــرقي، ســقط عــدد مــن الصواريــخ قــرب المســجد الكبيــر فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى 

ــة بســيطة، تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة قــوات الجيــش  ــه بأضــرار مادي ــاء المســجد وأثاث ــة بن إصاب

الوطنــي وقــت الحادثــة.

الســبت 13/ شــباط/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي الســوق الرئيــس فــي بلــدة 

الراعــي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر في عــدد من 

المحــالت التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. 

تخضــع البلــدة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

األربعــاء 17/ شــباط/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة شــارع الفيــات 

وســط مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواريــخ عنــد المدخــل الخلفــي 

لمشــفى الشــفاء فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن المدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة بنــاء 

المشــفى وأثاثــه بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيش الوطنــي وقت 

الحادثــة.

الســبت 20/ شــباط/ 2021 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر وســط ســوق شــعبي فــي مدينــة 

البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصابــة عــدد مــن 

المحات التجارية ومرافق الســوق بأضرار مادية بســيطة، ما زالت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع 

المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الخميــس 25/ شــباط/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي ســوق الدجــاج فــي مدينــة 

رأس العين بريف محافظة الحســكة الشــمالي الغربي؛ ما تســّبب بمجزرة، إضافًة إلى إصابة عدد من 

المحات التجارية بأضرار مادية متوســطة، ما زالت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان تحاول الوصول 

إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة لســيطرة 

قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+Al+Bab,+Syria%E2%80%AD/@36.3680989,37.5092221,15.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15303d964c89c6fd:0x407b6e03a728ccc7!2sAl+Bab,+Syria!3b1!8m2!3d36.3721329!4d37.5161409!3m4!1s0x15303d9b8d85c841:0x4dd13ec1a6f85630!8m2!3d36.3705328!4d37.5167227
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ebcdvd_l0jNCh-B6DAoYTAgBZ2YibJZEiBlxkddOLZuhCQ?e=PHhAo5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ET1TkWuzapxCmeMYvl6722oB9nvtqTxvptGQxxCtHCB7Kg?e=jUZhxZ
https://www.google.com/maps/place/Al-Rai,+Syria/@36.6096935,37.4378122,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15302dddfed0fc7b:0xe1c8bb4758ea6278!8m2!3d36.6132517!4d37.4494636
https://drive.google.com/file/d/1WxFez716Yr-o7YMgxsLgyeRJMLoaMcm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3Q44VHygTZ0VT8WJEywV6A6hc5OjszJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nYdph510Wx_pQb00RozTw7hfZuDB1eY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AAD5aMJR7xvjmhcRTtRFgCsThTxaKdfv/view?usp=sharing
http://bit.ly/3uASj70
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ec9J-dPPy4lAp7GUYGrGT6UBc-B3EiZC0ln94u3u1GQEmw?e=mgfSPc
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ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

ــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام  ــق أي ــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثي ل

ــر مشــروعة فــي شــهر شــباط. ألســلحة غي

رابعًا: النظام السوري المسؤول الرئيس عن انتشار جائحة كوفيد–19: 

ــاء كوفيــد-19 معظــم دول العالــم، وتســبَّب فــي أعــداد هائلــة مــن اإلصابــات والوفيــات، وقــد  اجتــاح وب

تعاملــت معــه أغلــب دول العالــم بجديــة وأصــدرت قــرارات اســتثنائية، وهي دول مســتقرة، وأعلنــت دول 

كثيــرة عــن رغبتهــا باســتقطاب وتوظيــف كــوادر طبيــة، كمــا أفرجــت بعــض الحكومــات عــن أعــداد كبيــرة 

مــن المعتقليــن والمحتجزين.

تعامل النظام الســوري باســتخفاف وإهمال شــديدين منذ بداية تفشــي الوباء عالمياً، وقد أعلنت دول 

عــدة منــذ مطلــع آذار 2020 عــن وصــول حــاالت مصابــة قادمــة مــن ســوريا إليهــا، إال أن النظــام الســوري 

اســتمرَّ فــي حالــة اإلنــكار لوجــود أيــة إصابــات في ســوريا حتــى 22/ آذار.

ــز فيــروس كورونــا المســتجد بيــن شــخص وآخــر أو بيــن منطقــة وأخــرى، وُتعانــي كافــة المناطــق  ال ُيميِّ

التــي شــهدت عمليــات قصــف وتدميــر وتشــريد قســري من تحديــات إضافية، وبشــكل خــاص إدلب وما 

حولهــا، وال يمكــن مقارنتهــا بأيــة مناطــق أخــرى، وفــي مقدمــة هــذه التحديــات وجــود قرابــة 3 مليــون نــازح، 

وعــدم تمكنهــم مــن العــودة إلــى ديارهــم، ممــا يجعلهــم عرضــة أكثــر مــن غيرهــم لإصابــة في الفيــروس، 

وذلــك لعــدة عوامــل، مــن أبرزهــا:

إنَّ منطقة إدلب وريف حلب الشــمالي الغربي وما حولها ُتعاني مســبقاً من اكتظاظ ســكاني كبير 	 

بســبب نزوح عشــرات آالف الســوريين إليها ســابقاً من مناطق عدة مثل الغوطة الشــرقية، وريف 

ــب مــن عمليــة  حمــص الشــمالي، ومــن جنــوب ســوريا، وأريــاف إدلــب وحمــاة مؤخــراً، وهــذا أمــر يصعِّ

التباعد الجسدي االجتماعي.

ــكن )كالمدارس والدكاكين 	  يقطن أغلب هؤالء ضمن مخيمات عشــوائية أو أبنية غير مؤهلة للسَّ

والشــقق غيــر الجاهــزة، واألبنيــة المهدمــة، مغــارات..(، التــي تفتقــر إلــى البنى التحية الصحية كــدورات 

الميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي المؤهلــة والميــاه النقيــة، مــا يجعــل مخصصــات الميــاه الازمــة 

للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ بكثيــر مــن الحالة الطبيعية ومن بقيــة المناطق في ســوريا، وُيعاني 

المشــردون مــن أجــل الحصــول علــى خيــام كافيــة، ويضطــرون في بعــض األحيــان لإقامة في خيمة 

بصــورة مشــتركة، وهــذا انعكــس ســلباً بشــكل كبير على النســاء نظــراً الحتياجاتهــن الخاصة. 
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ُيعانــي النظــام الصحــي فــي إدلــب ومــا حولهــا مــن تداعيــات االســتهداف العنيــف والمركــز لقــوات 	 

النظــام الســوري والنظــام الروســي؛ مــا ســاهم فــي خــروج عــدد كبيــر مــن المراكــز الصحيــة عــن الخدمــة.

كمــا ُتعانــي منطقــة الجزيــرة الســورية )ديــر الــزور، الحســكة، الرقــة( الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، مــن أوضــاع مشــابهة، وهــي أيضــاً تضــمُّ أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن 

فــي المخيمــات، وقــد تســبَّب اســتخدام روســيا للفيتــو بإلغــاء ثاثــة معابــر مــن المعابــر األربعــة، وكان 

معبــر اليعربيــة مــع العــراق أحــد المعابــر الملغــاة؛ األمــر الــذي تســبَّب فــي حرمــان المنطقــة مــن تلقــي 

المساعدات األممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري، الذي يضع عراقيل بشكل 

ــع فــي تقريرنــا: العقوبــات مرتبطــة  ثنــا عنهــا بشــكل موسَّ ــد ويقــوم بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ متعمَّ

ــر النظــام  ــة، والتــي ال يجــب أن تكــون عب ــة والغذائي باســتمرار االنتهــاكات وال تشــمل المــواد الطبي

الســوري، وتحــدَّث عنهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي 21/ شــباط/ 2020، كمــا 

تحــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش عــن القطــاع الطبــي فــي تلــك المنطقــة والصعوبــات المعقــدة 

التــي يواجههــا بســبب إغــاق معبــر اليعربيــة. 

أمــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري فهــي أفضــل حــااًل مــن منطقــة إدلــب ومــا حولهــا، 

ومــن منطقــة الجزيــرة الســورية، لكنهــا ُتعاني بشــكل أساســي من هجرة الكــوادر الطبية، ومن الفســاد 

الكبيــر فــي أجهــزة النظــام، ومــن اســتنزاف االحتياطــي النقــدي للدولــة الســورية فــي عمليــات القصــف 

والعمليــات العســكرية واألجهــزة األمنيــة علــى حســاب تعزيــز القطــاع والخدمــات الطبيــة، وقــد طالبــت 

الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان أن تقوم روســيا الدولة الغنية بمســاعدة حليفها النظام الســوري 

فــي ظــروف انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد فهــذا أفضــل بكثيــر وأقــل تكلفــة مــن القصــف الجــوي 

علــى المراكــز الطبيــة والمــدن والبلــدات فــي إدلــب ومــا حولهــا.

خامسًا: مرفقات: 
)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 138 مدنيــا بينهــم 23 طفــال و11 ســيدة، و14 ضحيــة بينهــم 

طفــل بســبب التعذيــب فــي شــباط 2021

)2(  توثيــق مــا ال يقــل عــن 171 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي شــباط 2021 بينهــم 11 

طفــال و7 ســيدات
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنيين وأعيان مدنيــة، وقد ارتكبت 	 

قــوات الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال 

بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر  والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّ

المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب 

المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخرق 	 
ِ

لــم تكتــف

ــق  قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

باإلفــراج عــن المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة 	  لــم ُنســجِّ

هجمــة مــن الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا 

منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، 	  إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى 

إال  يكــون ذلــك  ــقة للهجمــات ال يمكــن أن  المنسَّ والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

القيــادة الكرديــة تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقى 

إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديد مــن المدنيين، 	 

وأضــرار فــي مراكــز حيويــة مدنية.

خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات 	 

ــت  ــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طال ــون اإلنســاني الدول ــة انتهــاك للقان ــر بمثاب تعتب

أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

بت بصورة عرضية 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليات القصف، قد تســبَّ

ــرر باألعيــان  فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ

ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا  ــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ المدنيَّ

قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.

ــر عــن عقليــة إجراميــة 	  إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

تــة بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون  ونيــة ُمبيَّ

الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.
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التَّوصيات: 

إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ 	 

بشــكل واضــح علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد 

ذاتهــا.”

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائية الدولية ومحاســبة جميــع المتورطين، ويجب 	 

التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر 

اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين 	 

وتراثهــم وفنونهــم مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي 	 

ــن نقــاط لكيفية نــزع مخلفات تلك  ســوريا علــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

األســلحة الخطيــرة.

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط على الحكومة الروســية لوقــف دعمها للنظام 	 

دد. الســوري، الذي يســتخدم األســلحة الكيميائية، وكشــَف تورطها في هذا الصَّ

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود على صعيد المســاعدات 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

مخيمــات  وفــي  المعــارك،  فيهــا  فــت  توقَّ التــي  المناطــق  فــي  والطبيــة  الغذائيــة  اإلنســانية 

برعــات الازمــة. ــي تعهــدت بالتَّ ــدول، الت ــًا ومتابعــة ال المشــردين داخلي

 

إلى المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات  واإلقليمــي إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

ــعي إلى  عم المقدمــة على الصعيد اإلغاثي. والسَّ القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ

ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنية، فــي محاكمات 

عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.

الدراســات والتقاريــر 	  دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات 

وباعتبارهــا عضــو فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى 

ــر اتفاقيــة  ــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عب تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد ت

ــات لوقــف األعمــال  ــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيان ــم خطــة الســيد كوفــي عن ــة ث الجامعــة العربي

العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع 

وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
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ــى المحكمــة الجنائيــة 	  ــة الملــف فــي ســوريا إل غــط علــى مجلــس األمــن بهــدف إحال ــد الضَّ تجدي

ــة. الدولي

ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 	  السَّ

ومجلــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــذت  المتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ

ــزاع والقــوى المســيطرة.  مــن قبــل أطــراف النِّ

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.	 

إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديم 	 

اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالي.

 

إلى النظام السوري:

التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات 	 

والمــدارس واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة. 

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

إلى النظام الروسي:

فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التَّقريــر، وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا، 	 

المتورطيــن. ومحاســبة 

تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض 	 

ُأســر الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
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ــة واحتــرام 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

القانــون العرفــي اإلنســاني.

علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات 	 

خفض التَّصعيد، والضغط على النظام الســوري لوقف الهجمات العشــوائية كافة، والســماح 

غيــر المشــروط بدخول المســاعدات اإلنســانية إلى المناطــق المحاصرة.

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:

غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

فــي جميــع المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.

علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط 	 

ــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات  ــن ت المتورطيــن فــي ذلــك، والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذي

ــد فــورًا. التَّجني

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميع المناطق وضرورة التمييز بين األهداف العســكرية والمدنية، 	 

واالمتنــاع عن أية هجمات عشــوائية.

اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 	 

والقانــون الدولــي اإلنســاني.

المنظمات اإلنسانية:

وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 

وســيارات 	  والمــدارس  الطبيــة  كالمنشــآت  بالرعايــة  المشــمولة  واآلليــات  المنشــآت  تزويــد 

بعيــدة. مــن مســافات  تمييزهــا  يمكــن  فارقــة  بعامــات  اإلســعاف 

شكر وتقدير

كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحايــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن 

أغنــت مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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