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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

ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر  ســوريا، التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، وُيركِّ

كانــون الثانــي 2021، ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهم على 

يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلة حاالت االعتقال واإلخفاء القســري، وُيســلِّط 

ة، التي تمكن فريق الشــبكة الســورية لحقوق  التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ

اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات 

نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

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 كانون الثاني:

واصلــت قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه، فــي شــهر كانــون الثانــي، عمليــات القصــف المدفعــي 

والصاروخــي علــى مــدن وبلــدات ريــف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، كما اســتخدمت األســلحة 

المضــادة للــدروع فــي اســتهداف ســيارات مدنيــة قريبــة من خطوط التماس على عمــق 5 كم في 

ريــف حمــاة الغربــي، وذلــك للشــهر الثانــي علــى التوالي، متســببة في إصابات بيــن المدنيين.

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

ــزت فــي مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي  اســتمراراً لعمليــات التفجيــر، تركَّ

الغربــي ومدينــة تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، وتســببت بخســائر بشــرية.

تواصلــت عمليــات االغتيــال فــي عمــوم ســوريا، وفي محافظات حلــب وإدلــب ودرعا وديــر الزور على 

وجه الخصوص؛ ما تســبَّب في مقتل وإصابة العشــرات، من بينهم إبراهيم شاشــو وزير العدل 

الســابق فــي حكومــة اإلنقــاذ الــذي تــم اغتيالــه فــي مدينــة إدلب فــي الـ 4 من الشــهر المنصرم. فيما 

أصيــب بهــاء الحلبــي مراســل تلفزيــون ســوريا برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب 

الشــمالي بتاريــخ 6/ كانــون الثانــي، واســتهدفت عمليــات االغتيــال فــي محافظــة درعــا عناصــر فــي 

قــوات النظــام الســوري ومتعاونيــن معهــم ومعارضون ســابقون له.

فــي 6/ مــن كانــون الثانــي رصدنــا تحليقــاً لمروحيــات وطائــرات حربيــة روســية فــي أجــواء ريــف حمــاة 

الشــرقي وصــواًل إلــى منطقــة الباديــة، ويبــدو أن ذلــك بســبب تكــرار عمليــات اســتهداف صهاريــج 

وقــود وســيارات عســكرية تابعــة للنظــام الســوري علــى طريــق الرقــة – حمــاة مــن قبل مســلحين 

ــت حســابات يعتقــد أنهــا تابعــة لتنظيــم داعــش مســؤوليتها عنهــا، وفــي 3/كانــون  مجهوليــن، تبنَّ

الثانــي وثقنــا مقتــل 4 مدنييــن بســبب اســتهداف مســلحين ألحــد تلــك الصهاريــج.

فــي 9/ كانــون الثانــي، رصدنــا قيــام الطيــران الحربي الروســي بشــنِّ غارات عدة على منطقة الكبينة 

بريف الاذقية.

كمــا شــهد خــط التمــاس تــل تمــر-رأس العيــن بريــف الحســكة ومحيــط مدينة عين عيســى بريف 

الرقــة اشــتباكات ومعــارك متقطعــة خــال كانــون الثانــي بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات 

الجيــش الوطنــي الســوري، لــم ُتســفر عــن أي تقــدم علــى األرض لــكا الطرفيــن. 

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/07/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/05/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%86%d9%81%d9%91%d8%b0%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%85/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/05/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%86%d9%81%d9%91%d8%b0%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%85/
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ــا العديــد مــن حــوادث القصــف المدفعــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مدينــة إعــزاز  رصدن

شــمال محافظــة حلــب، وردَّ القــوات التركيــة علــى منطقــة تــل رفعــت فــي ريــف حلــب الشــمالي 

بالمدفعيــة، الــذي تســبب فــي مقتــل 4 مدنييــن، وســجلنا العديــد مــن حــوادث انفجــار األلغــام فــي 

حلــب وحمــاة وريــف حمــص؛ أســفرت عــن ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن.

منــذ  8/ كانــون الثانــي فرضــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حصارًا على المربــع األمني في مدينة 

القامشــلي الخاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري )يضــم حيــي الوســطي وطــي وشــارع 

القوتلــي، ويقــع ضمنــه كل مــن فــرع األمــن العســكري وفــرع األمــن السياســي، والشــرطة 

العســكرية، إضافــة إلــى عــدد مــن الدوائــر الحكوميــة كمديريــة المنطقــة والقصــر العدلــي(، 

-ونشــير إلــى أن المدينــة كاملــة تخضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة باســتثناء المربــع 

األمنــي-. حيــث منعــت نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا المحيطــة بالمربــع األمنــي، حركــة العبــور 

مــن المربــع األمنــي وإليــه بشــكل تــام علــى عناصــر قــوات النظــام الســوري، فيمــا ســمحت 

للمواطنيــن بالعبــور ســيرًا علــى األقــدام.

وعــن أســباب فرضهــا هــذا الحصــار قــال مظلــوم عبــدي، قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 

فــي مقابلــة تلفزيونيــة علــى قنــاة الحــدث بتاريــخ 30/ كانــون الثانــي: “فــرض النظــام حصــارًا 

علــى منطقــة الشــهباء فــي ريــف مدينــة تــل رفعــت بحلــب وبعــض األحيــاء الكرديــة فــي 

مدينــة حلــب، واعتقــال المدنييــن مــن عائــات مقاتلــي “قســد” وقــوات “األســايش، إضافــة 

إلــى تهديــده )النظــام( بشــن عمــل عســكري ضــد مناطــق ســيطرة قســد”. ترافــق الحصــار 

باشــتباكات متقطعــة باألســلحة الخفيفــة والثقيلــة بيــن كا الطرفين إضافة لخــروج مدنيين 

مــن داخــل المربــع األمنــي فــي تظاهــرات تطالــب بانســحاب قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن 

محيــط المربــع. تســبَّب الحصــار واالشــتباكات فــي تعطيــل عمــل الدوائر الحكوميــة والمدارس 

ونقــص فــي المــواد الغذائيــة وإضــراب بعــض األفــران عــن العمــل، إضافــة إلــى أضــرار فــي 

ــد غســان خليــل، محافــظ الحســكة فــي  األبنيــة الســكنية جــراء االشــتباكات بيــن الطرفيــن. وأكَّ

حديــث نشــره موقــع شــام إف إم فــي 21/ كانــون الثانــي أن مــا يجــري فــي محافظــة الحســكة 

هــو حصــار مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة لقــوات جيــش النظــام الســوري، والمواطنيــن 

الذيــن يســكنون فــي مركــز المدينــة، ورأى أن هــذا الحصــار هــو محاولــة للحصــول علــى مكاســب 

فــي محافظــة حلــب أو بعــض الطلبــات غيــر الواقعيــة. 

https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/09/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/12/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7/
https://www.vedeng.co/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR2F59-5iINXkYDqGhEEPJGPqY0ogZPYNDWfL2a5cI5UPaPtYdocE4OjAdA
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/28/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84/
https://sham.fm/ar/article/82746/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%84%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%a9.html
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فــي 24/ كانــون الثانــي، اندلعــت مواجهــات هــي األعنــف منــذ عاميــن، بيــن مقاتليــن فــي فصائــل 

المعارضــة مــن جهــة، وقــوات مــن الفرقــة الرابعة التابعة للنظام الســوري تســاندها مجموعات 

محلية من أفراد قاموا سابقاً بتسوية أوضاعهم مع النظام السوري ضمن اتفاقيات التسوية 

القســرية، قــرب مدينــة طفــس فــي ريــف درعــا الغربــي، وذلــك إثــر نشــر الفرقــة الرابعــة قواتهــا 

فــي محيــط مدينــة طفــس فــي غضــون اليوميــن الســابقين؛ بهــدف الضغــط علــى مجموعــات 

ــة علــى مناطــق ريــف درعــا  ــم فــرض الســيطرة الكامل المعارضــة للرضــوخ لشــروطها، ومــن ث

الغربــي المتاخمــة للحــدود مــع األردن والجــوالن المحتــل، ُعقــدت إثــَر هــذه االشــتباكات اجتماعــات 

ــت ممثليــن عــن اللجنــة المركزيــة فــي ريــف درعــا الغربــي، وضباط من قــوات النظام الســوري  ضمَّ

بحضــور وفــد روســي، وطالبــت قــوات النظــام الســوري بتهجيــر 6 مــن أبنــاء مدينــة طفــس مــع 

عائاتهم إلى شمال سوريا، وتسليم المباني الحكومية في المدينة للنظام، إال أنَّ هذا المطلب 

قوبــَل بالرفــض، وشــنَّ مقاتلــون فــي فصائــل المعارضــة المســلحة هجمــات علــى حواجــز تابعــة 

لقــوات النظــام الســوري فــي ريفــي درعــا الشــرقي والغربــي.

بيــن 20 و25/كانــون الثانــي رصدنــا هجمــات أرضيــة، إضافــة إلــى غــارات جويــة بصواريــخ وبراميــل 

متفجــرة، شــنَّها ســاح الجــو الروســي والســوري علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة األخيــر فــي 

ــن وفــق مــا نشــرته حســابات علــى مواقــع  ريــف حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي، تبيَّ

التواصــل االجتماعــي مواليــة للنظــام الســوري، أنهــا كانــت بهــدف تصويــر عمــل فنــي عــن 

العمليــات العســكرية لقــوات النظــام فــي المنطقــة.

شــنَّ الطيــران الحربــي اإلســرائيلي فــي الشــهر المنصــرم غــارات عــدة علــى مواقــع تتبــع لقــوات 

ــزور وحمــاة، تســبَّب أحــد  ــر ال النظــام الســوري فــي محافظــات الســويداء وريــف دمشــق ودي

الصواريــخ المضــادة للطيــران التــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري فــي صــدِّ الهجــوم 

اإلســرائيلي علــى محافظــة حمــاة فــي 22/ كانــون الثانــي؛ فــي مقتــل 4 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة 

فــي حــي كازو بمدينــة حمــاة.

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي كانــون الثانــي فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن 

عت اتفاقات تســوية مع  أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التي ســبق لها أن وقَّ

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة ريــف دمشــق، كمــا ســجلنا عمليــات  النظــام الســوري، وتركَّ

اعتقــال اســتهدفت إعامييــن مواليــن للنظــام الســوري علــى خلفيــة تصويرهــم لتقاريــر تنتقــد 

ممارســات موظفيــن فــي أثنــاء عملهــم فــي مؤسســات خدميــة، ورصدنــا اعتقــاالت تعســفية 

اســتهدفت مواطنيــن علــى خلفيــة انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية الصعبــة فــي مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري.

على صعيد االعتقال واإلخفاء القسري

https://www.facebook.com/Now.Hama/posts/3410379629067878
https://www.facebook.com/youssef.almoukbel/posts/4447680595248901
https://www.facebook.com/Now.Hama/posts/3410379629067878
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/23/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/23/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7/
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لنا في كانون الثاني اســتمرار  أما عن حاالت االحتجاز لدى قوات ســوريا الديمقراطية فقد ســجَّ

سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء القســري وارتفاعهــا لتتصــدر حصيلــة االعتقــاالت فــي 

ــة ببقيــة أطــراف النــزاع، واســتهدفت مدنييــن تربطهــم صــات قربــى  الشــهر الماضــي مقارن

ــي، كمــا شــنَّت حمــات دهــم واعتقــال  مــع أفــراد فــي المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطن

جماعيــة للعديــد مــن المدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش بينهــم أطفــال، بعــض 

هــذه الحمــات جــرت بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات 

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر الــزور  اعتقــال اســتهدفت نشــطاء إعامييــن، وتركَّ

والرقــة، ورصدنــا عمليــات احتجــاز قامــت بها بحق مدرســين وطاب من وســط احتجاجات كانوا 

قــد خرجــوا فيهــا تنديــدًا باعتقــال قــوات ســوريا الديمقراطيــة ُمدرســين آخريــن، وقــد ترافقــت 

عمليــات االحتجــاز تلــك بضــرب الطــاب وتوجيــه إهانــات لفظيــة إليهــم، كمــا تــم اقتيادهــم إلــى 

جهــة مجهولــة. نشــير إلــى أن جميــع الطــاب المعتقليــن هــم أطفــال وتتــراوح أعمارهــم ما بين 

15 إلــى 17 عامــًا، ومــع ذلــك لــم يكــن هنــاك أيــة مراعــاة لهــذا الجانــب.

ــزت  وشــهَد كانــون الثانــي عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق المدنييــن، تركَّ

فــي محافظــة إدلــب وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعامييــن وأطبــاء، 

ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة 

الهيئــة لمناطــق ســيطرتها. 

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي كانــون الثانــي بعمليــات احتجاز 

تعســفي وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، واســتهدفت مدنييــن نازحيــن ونشــطاء 

بذريعــة وجــود صــات تربطهــم مــع تنظيــم داعــش وأفرجــت عــن بعضهــم فــي وقــت الحــق، 

ــة اســتهدفت القادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام  ــات اعتقــال جماعي كمــا ســجلنا عملي

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

المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي محافظــة حلــب.

فــي ظــل  أنحــاء ســوريا،  عمــوم  فــي  الســوريين  أرواح  تحصــد  كوفيــد-19  جائحــة  زالــت  مــا 

اســتمرار الغيــاب شــبه الكامــل لإلجــراءات االحترازيــة واســتهتار كبيــر مــن قبــل مختلــف القــوى 

المســيطرة، وعجــز شــعبي عــن تلبيــة هــذه اإلجــراءات لظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة. ومــن 

خــال رصدنــا لواقــع اإلصابــات والوفيــات بيــن المواطنيــن نــزداد يقينــًا فــي الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان مــن اتســاع الهــوة بيــن األرقــام الفعليــة وبيــن مــا يتــم اإلعــان عنــه، وبشــكل 

خــاص مــن قبــل النظــام الســوري.

على صعيد جائحة كوفيد-19
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تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري عــن 2614 حالــة إصابــة، 

و210 حالــة وفــاة فــي كانــون الثانــي، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة المعلــن عنهــا فــي 31/ كانــون 

ــة وفــاة.  ــة، و921 حال ــة إصاب الثانــي 14048 حال

فــي 7/ كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة الوطــن عــن نقيــب أطبــاء ســوريا كمال أســد عامــر، إعانه 

عــن وفــاة 130 طبيبــًا مؤخــرًا، بينهــم 100 تأكــدت وفاتهم بســبب إصابتهم بفيــروس كوفيد-19، 

فيمــا توفــي البقيــة بســبب أمــراض أخــرى، ومــع ذلــك ُيشــتبه بإصابــة بعضهم بالفيــروس؛ ألنه 

صًا بعــد حيــن وفاتهــم، واعتبــر عامــر أن ســوريا تخســر كوادرهــا الطبيــة بســبب  لــم يكــن مشــخَّ

زيــادة حــاالت الوفــاة فــي صفوفهم.

لت اإلصابــات وحــاالت الوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا،  كمــا ســجَّ

وفــَق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN  فــي كانــون الثانــي 727 حالــة إصابــة، و55 حالــة 

ــة  ــي 20997 حال ــون الثان ــَن عنهــا فــي 31/ كان ــي أعل ــة الت ــة اإلجمالي وفــاة. وقــد بلغــت الحصيل

ــة وفــاة. ــة، و440 حال إصاب

فــي 29/ كانــون الثانــي قــال مــارك كتــس، نائــب المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية المعنــي 

باألزمــة الســورية فــي مؤتمــر صحفــي فــي جنيــف، أنــه حتــى تاريــخ 26 كانــون الثانــي، تــم تأكيــد نحــو 

21 ألــف حالــة إصابــة بجائحــة كـــوفيد-19 فــي شــمال غــرب ســوريا: “علــى الرغــم مــن االنخفــاض 

فــي الحــاالت الجديــدة، فــإن عــدد الوفيــات فــي ارتفــاع بنحــو %46 - إلــى 380 وفــاة - منــذ 

منتصــف كانــون األول”

أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ كانــون الثانــي، 

8476 حالــة، منهــا 296 حالــة وفــاة، وفــق مــا تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة 

ــة وفــاة فــي  ــة و25 حال ــه تــم تســجيل 452 إصاب ــى أن الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إل

كانــون الثانــي. 

قالــت ســونيا خــوش، مديــرة االســتجابة فــي ســوريا فــي منظمــة أنقــذوا األطفــال، فــي بيــان 

ــأن الوضــع أســوأ  ــاك كل األســباب لاعتقــاد ب ــي: “هن ــون الثان ــه المنظمــة فــي 7/ كان أصدرت

بكثيــر ممــا تخبرنــا بــه األرقــام. ولكــن حتــى مــع البيانــات التــي لدينــا حاليــًا، فمــن الواضــح أن 

ــر مــن القــدرة  ــر بكثي ــد بســرعة أكب ــا المســتجد تتزاي ــة بفيــروس كورون أعــداد حــاالت اإلصاب

المحــدودة لقطاعــي الصحــة والنظافــة فــي ســوريا”.

http://www.sana.sy/?p=1307032
http://www.sana.sy/?p=1307032
http://www.sana.sy/?p=1307032
http://www.sana.sy/?p=1307032
https://alwatan.sy/archives/242379
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-220.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-220.pdf
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069992
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1529995770523688
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1529995770523688
https://www.savethechildren.net/news/north-west-syria-shortages-oxygen-water-coronavirus-cases-quadruple-two-months
https://www.savethechildren.net/news/north-west-syria-shortages-oxygen-water-coronavirus-cases-quadruple-two-months
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فــي اليــوم الدولــي للتعليــم المصــادف 24/ كانــون الثانــي صــرح كل مــن مهنــد هــادي، المنســق 

اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية لألزمــة الســورية، وتيــد شــيبان، المديــر اإلقليمــي لليونيســف فــي 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بأنــه “يوجــد فــي ســوريا أكثــر مــن 2.4 مليــون طفــل غيــر 

ــات. ومــن المرجــح أن يكــون  ــًا مــن الفتي ــة تقريب ــن بالمدرســة، منهــم 40 فــي المائ ملتحقي

العــدد قــد ارتفــع خــال عــام 2020 نتيجــة تأثيــر جائحــة كوفيــد- 19 التــي أدت إلــى تفاقــم 

تعّطــل التعليــم فــي ســوريا. لــم تُعــد واحــدة مــن كل ثــاث مــدارس داخــل ســوريا صالحــة 

لاســتخدام ألنهــا تعرضــت للدمــار أو للضــرر أو ألنهــا ُتســتخدم ألغــراض عســكرية. أمــا 

األطفــال القــادرون علــى االلتحــاق بالمــدارس، فإنهــم يتعلمــون فــي الغالــب فــي صفــوف 

دراســية مكتظــة، وفــي مبــاٍن ال تحتــوي علــى مــا يكفــي مــن الميــاه ومرافــق الصــرف الصحــي 

ــة أو التهويــة” ــاء والتدفئ والكهرب

مــا زالــت تداعيــات االنهيــار االقتصــادي تنعكــس ســلبًا علــى حيــاة المواطنيــن فــي ظــلِّ ســوء 

إدارة النظــام الســوري للوضــع وتحميــل الشــعب الســوري أعبــاء هــذا االنهيــار، وقــد قــام 

المصــرف المركــزي الســوري فــي 24/ كانــون الثانــي بطــرح فئــة نقديــة جديــدة 5000 ل.س 

ــًا إلــى جنــب مــع بقيــة الفئــات النقديــة المتداولــة فــي ســوريا. ســيتم تداولهــا جنب

فــي 19/ كانــون الثانــي أعلنــت وزارة التجــارة الداخليــة رفــع ســعر المبيــع للمســتهلك مــن مــادة 

البنزيــن الممتــاز إلــى 475 ليــرة ســورية لليتــر الواحد المدعوم، وبســعر 675 ليرة لليتر غيــر المدعوم، 

ورفــع ســعر مــادة البنزيــن أوكتــان 95 إلــى 1300 ليرة ســورية، اعتباراً من اليوم التالي لصــدور القرار، 

نشــير إلــى أنهــا المــرة الثالثــة التــي يرتفــع فيهــا ســعر هــذه المــادة فــي غضون 3 أشــهر.

وعــن العجــز فــي تأميــن خدمــة الكهربــاء بّيــن غســان الزامل، وزيــر الكهرباء، فــي تصريح لجريدة 

الوطــن الســورية نشــرته فــي 4/ كانــون الثانــي أن حاجــة ســوريا مــن الكهربــاء 7000 ميغــا واط، 

والمتوافــر أقــل مــن 3200 ميغــا واط، موضحــًا أن هنــاك 800 ميغــا ال تدخــل فــي التقنيــن 

مخصصــة للمطاحــن والمخابــز والمشــافي ومضخــات الميــاه وبعــض الوحدات االســتراتيجية 

وغيرهــا؛ مــا يؤكــد عجــز النظــام الســوري عــن تأميــن الحاجــات الرئيســة للمواطنيــن فــي مناطــق 

سيطرته.

على صعيد الوضع المعيشي

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.alwatanonline.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%81%d8%a6%d8%a9-5000-%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88/
https://www.alwatanonline.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%81%d8%a6%d8%a9-5000-%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88/
http://www.sana.sy/?p=1299237
https://alwatan.sy/archives/241850
https://alwatan.sy/archives/241850
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علــى صعيــد آخــر مــا زالــت قــرى وبلــدات الشــعيطات والشــحيل والسوســة والباغــوز بريــف ديــر 

الــزور الشــرقي تشــهد خــروج العديــد مــن المظاهــرات، التــي تطالــب بتحســين الوضــع الخدمــي 

والمعيشــي في المنطقة، وتٔامين فرص عمل للعاطلين، وكانت مدينتا الحســكة والقامشــلي 

قــد شــهدتا أزمــة خانقــة فــي توفــر مــادة الخبــز فــي كانــون الثانــي، نتيجــة إضــراب أصحــاب األفــران 

بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وعــدم دعــم األفــران بالكميــات المخصصــة مــن القمــح.

كمــا شــهدت عــدد مــن المــدارس بريــف ديــر الــزور الشــرقي عمليــات إضــراب مــن قبــل الطــاب 

والمعلميــن احتجاجــًا علــى حمــات التجنيــد التــي تشــنها قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحــق 

الكــوادر التعليميــة.

شــهدت مخيمــات الشــمال الســوري عواصــف مطريــة عــدة ترافقــت مــع ثلــوج ليلــة 20/ 

بت فــي غرقهــا، كمــا  ل ســيول جرفــت الخيــام، وتســبَّ كانــون الثانــي؛ األمــر الــذي أدى إلــى تشــكُّ

قتــل طفــل جــراء انهيــار جــدار خيمتــه، ومــا زالــت حــوادث انــدالع الحرائــق جــراء اســتخدام وســائل 

تدفئــة غيــر مناســبة تتســبب فــي مقتــل النازحيــن، وقــد ســجلنا مقتــل طفلة جــراء ذلك فــي 10/ 

كانــون الثانــي.

شــهدت مدينــة طفــس بريــف درعــا الغربــي منــذ 27/ كانــون الثانــي حركــة نــزوح هــي األولــى مــن 

نوعهــا منــذ خضــوع المدينــة التفــاق تســوية قبــل عاميــن، حيــث نزح قرابــة 10 آالف من الســكان 

)نحــو ثلــث ســكان المدينــة( إثــر التهديــدات التي أطلقتهــا الفرقة الرابعة التابعة لقــوات النظام 

الســوري بشــن هجــوم علــى المدينــة، وباتــت أســواقها شــبه خاليــة مــن المــواد الغذائيــة، وعلــى 

رأســها ســوق الهــال الــذي يقــوم بتوريــد الخضــار والفواكــه للمتاجــر.

فــي مخيــم الهــول1 وثقنــا فــي كانــون الثانــي المنصــرم مقتــل 12 مدنيــًا علــى يــد مســلحين 

ــذ  ــة األعلــى من ــر هــذه الحصيل ــا تنظيــم داعــش وتعتب مجهوليــن ُيعتقــد أنهــم يتبعــون لخاي

تأســيس المخيــم، لعمليــات االغتيــال التــي ينفذهــا مســلحون مجهولــون فــي غضــون شــهر 

واحــد. وفــي 22/ كانــون الثانــي دعــت األمــم المتحــدة الســلطات التــي تتحكــم بأمن مخيــم الهول 

إلــى ضمــان ســامة ســكانه والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني 

فــي 13/ كانــون الثانــي اســتعادت فرنســا ســبعة أوالد فرنســيين قاصريــن كانــوا فــي شــمال 

شــرق ســوريا.

على صعيد النزوح والتشريد القسري:

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

https://news.sn4hr.org/ar/?p=90237
https://news.sn4hr.org/ar/?p=90545
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/17/%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/14/%d9%87%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/19/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%81%d9%8a-19-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/11/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%aa/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=90554
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/08/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069582
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/afrique-du-nord-et-moyen-orient/syrie/evenements-et-visites/article/communique-retour-de-sept-jeunes-mineurs-francais-13-01-21
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من جانب آخر سمحت قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 19/ كانون الثاني لقرابة 100 شخص 

مــن النازحيــن مــن أبنــاء مدينــة الحســكة وريفهــا بمغــادرة مخيــم الهــول إلــى قراهــم وبلداتهــم، 

وهــي الدفعــة العاشــرة التــي تغــادر المخيــم بعــد إصــدار قــرار إفراغــه مــن قبــل قــوات ســوريا 

ــة  الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األول/ 2020، وفــي 28/ كانــون الثانــي خرجــت الدفعــة الحادي

عشــر المؤلفــة مــن قرابــة 240 شــخصًا مــن أبنــاء منطقــة منبــج فــي ريــف حلــب، وتوجهــوا إلــى 

قراهــم وبلداتهــم.

كشــف ســمير جزائرلــي، عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة دمشــق، فــي حديــث نشــرته 

صحيفــة الوطــن الســورية فــي 6/ كانــون الثانــي، عــن تقديــم 1200 مواطــن مــن أبنــاء اليرمــوك 

طلبــات للعــودة إلــى الحــي بعــد العاشــر مــن تشــرين الثانــي 2020، تمــت الموافقــة علــى 500 

طلــب منهــا ممــن حققــت الشــروط الثاثــة: وهــي أحقيــة صاحــب الطلــب بالملكيــة والســامة 

اإلنشــائية وموافقــة الجهــات المختصــة، أي أن النظــام الســوري رفــض إعــادة غالبيــة أهالــي 

الحــي المتواجديــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، والذيــن تقدمــوا بطلبــات. 

فــي 9/ كانــون الثانــي نشــرت وســائل إعــام أجنبيــة أن الســفن العســكرية والشــرطة األلبانيــة 

أنقــذت 50 الجئــًا ســوريًا كانــوا عالقيــن بســبب ســوء األحــوال الجويــة فــي أثنــاء محاولتهــم 

الوصــول إلــى إيطاليــا بالقــوارب.

فــي 16/ كانــون الثانــي أكــد شــتيفان مايــر، نائــب وزيــر الداخليــة األلمانــي، أن قــرار رفــع الحظــر عــن 

ترحيــل ســوريين إلــى بادهــم لــن يشــمل جميــع الاجئيــن الســوريين فــي ألمانيــا، وأنــه ســيركز 

فقــط علــى الجنــاة المحتمليــن الذيــن يشــكلون تهديــدًا خطيــرًا علــى أمــن البــاد.

صــرح يرغــي فيرشــينين، نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي، فــي مقابلــة مــع وكالــة ريــا نوفوســتي، 

نشــرت فــي 4/ كانــون الثانــي، أن دعــوات بعــض الــدول لعــدم االعتــراف باالنتخابــات الرئاســية 

ض األداء المســتقر للمؤسســات الرســمية فــي هــذه  المقــررة هــذا العــام فــي ســوريا، تقــوِّ

الدولــة.

فــي 5/ كانــون الثانــي أكــد البيــان الختامــي للقمــة الخليجية الـــحادية واألربعين، التــي انعقدت في 

مدينــة العــا بالمملكــة العربيــة الســعودية، وشــارك فيهــا قــادة مجلــس التعــاون الخليجــي، 

أكــد البيــان علــى دعــم الحــل السياســي فــي ســوريا، وعــودة الاجئيــن والنازحيــن إلــى بلداتهــم 

وقراهــم، وأدان الوجــود اإليرانــي فيهــا.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view
https://www.youtube.com/watch?v=ewNfq_BX-DM&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=q5XCbKUgFNI&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=q5XCbKUgFNI&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://alwatan.sy/archives/242263
https://apnews.com/article/tirana-adriatic-sea-weather-italy-albania-b0b0036fca327f83c9d145587eb17edd
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7/a-56243904
https://ria.ru/20210104/siriya-1591950084.html
https://aawsat.com/home/article/2723681/%D9%86%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%80117-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
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فــي 5/ كانــون الثانــي قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح خــال 

إحاطتهــا اإلعاميــة الشــهرية المنتظمــة أمــام مجلــس األمــن، بشــأن مــدى تنفيــذ القــرار 2118 

لعــام 2013، إن القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعان األولي لســوريا عن مخزونها من األســلحة 

الكيميائيــة وبرنامجهــا ال يــزال يتعــذر اعتبارهــا دقيقــة وكاملة.

ــت قنــاة روســيا 1 فيلمــًا بعنــوان “ال مجــال للخطــأ، زيــارة عيــد الميــاد إلــى  فــي 7/ كانــون الثانــي بثَّ

دمشــق” تضمــن تصريحــات للرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن ذكــر خالهــا أن مــا جــرى خــال 

الســنوات األخيــرة فــي ســوريا أثبــت أن بــدء العملية العســكرية الروســية فــي ســوريا، كان قرارًا 

صحيحــًا، حســب وصفه.

ــر الحســابات الرســمية الموثقــة  ــة عب ــي نشــرت منظمــة الصحــة العالمي ــون الثان فــي 10/ كان

التابعــة لهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، خبــرًا ُتشــير فيــه إلــى وصــول كميــة مــن المــواد 

مســتودعات  فــي  مخزنــة  كانــت  والتــي  كوفيــد-19،  لجائحــة  باالســتجابة  المتعلقــة  الطبيــة 

المنظمــة فــي إمــارة دبــي إلــى مطــار بنغــازي فــي ليبيــا. أظهــرت الصــورة المنشــورة مــع الخبــر 

أن عمليــة النقــل تمــت عبــر شــركة أجنحــة الشــام، مــا يشــير إلــى تقديــم المنظمــة دعمــًا ماديــًا 

إلحــدى الشــركات التابعــة للنظــام الســوري الخاضــع لمجموعــة مــن العقوبات. أدانت الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريــر لهــا هــذا االســتخدام وطالبــت المنظمــة بفتــح تحقيــق 

بخصوصــه.

ــر  ــًا عب ــة الروســي، مؤتمــرًا صحفي ــر الخارجي ــي عقــد ســيرغي الفــروف، وزي ــون الثان فــي 18/ كان

اإلنترنــت اســتعرض فيــه الحصــاد الدبلوماســي لعــام 2020، كمــا تنــاول آفــاق عاقــات موســكو 

الدوليــة، بمــا فيهــا مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، وأكــد أن روســيا ال تنــوي طــرد القــوات 

األمريكيــة مــن ســوريا أو الدخــول فــي اشــتباكات مســلحة معهــم، لكنهــا تطالبهــم بشــدة 

بعــدم اســتخدام القــوة ضــد المواقــع التابعــة للنظــام الســوري.

فــي 20/ كانــون الثانــي قــال غيــر بيدرســون المبعــوث الخاص إلى ســوريا في إحاطته في جلســة 

مجلــس األمــن الدولــي حــول ســوريا: “ماييــن الســوريين داخــل البــاد وماييــن الاجئيــن فــي 

الخــارج يعانــون مــن صدمــات عميقــة، وفقــر مدقــع، وانعــدام األمــن الشــخصي، وانعــدام 

األمــل فــي المســتقبل”، داعيــًا إلــى ضمــان أن تكــون “معالجــة الصــراع فــي ســوريا علــى رأس 

أولوياتنــا المشــتركة” وأشــار إلــى أن “العمليــة السياســية لــم تحقــق بعــد تغييــرات حقيقيــة 

فــي حيــاة الســوريين وال رؤيــة حقيقيــة للمســتقبل”.

https://www.un.org/press/en/2021/sc14404.doc.htm
https://www.vesti.ru/article/2507411
https://sn4hr.org/arabic/2021/01/15/13064/
https://arabic.rt.com/world/1193437-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/01/1069402
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فــي 21/ كانــون الثانــي أرســلت قرابــة 90 شــخصية مــن المحســوبين والداعميــن للنظــام 

الســوري رســالة إلــى الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن تطالــب تحديــدًا برفــع العقوبــات االقتصاديــة، 

اســتندت الرســالة بشــكل كبير على بيان الســيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة لألمم المتحدة 

المعنيــة باألثــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان الصــادر فــي 

29/ كانــون األول/ 2020. 

الســيدة دوهــان مــن بياروســيا، وقــد اســتضافتها قنــاة روســيا اليــوم واحتفــت بشــكل كبيــر 

بهــذا البيــان، وكذلــك الموقــع المدعــوم مــن روســيا جــري زون، والــذي ســبق لــه أن عــرض تقريرًا 

مخادعــًا عــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وهــو موقــع أدنــى مــن مرتبة صحافــة صفراء، 

نســتغرب قبــول الســيدة دوهــان بالظهــور فــي المقابلــة معــه.

ــه مباشــرة نحــو هــدف  أمــا عــن بيــان الســيدة دوهــان فهــو األول مــن نوعــه عــن ســوريا، وتوجَّ

محــدد هــو العقوبــات األمريكيــة تحديــدًا، لــم نســمع مــن الســيدة دوهــان أيــة تصريحــات أو 

بيانــات عــن الكثيــر مــن اإلجــراءات القســرية األحاديــة التــي اتخــذت بحــق الشــعب الســوري، 

مثــل إرســال إيــران عشــرات آالف الميليشــيات والمرتزقــة التــي مارســت القتــل والعديــد مــن 

االنتهــاكات فــي ســوريا، وكذلــك فعلــت روســيا، نعتقــد أن علــى  مجلــس حقــوق اإلنســان 

مراجعــة خلفيــة وأســباب البيــان الصــادر عــن الســيدة دوهــان، خاصــة أنــه قــد تــم توظيفــه مــن 

ــوم، وموقــع جــري زون، والرســالة الموجهــة للرئيــس األمريكــي. ــل روســيا الي قب

فــي 21/ كانــون الثانــي عقــد وفــد مــن منصتــي القاهــرة وموســكو 2 لقــاًء فــي موســكو مــع 

ســيرغي الفــروف، وزيــر الخارجيــة الروســي وناقــش المجتمعــون وضــع العمليــة السياســية 

ــذ الكامــل لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254. الراهــن وضــرورة الدفــع باتجــاه التنفي

فــي 21/ كانــون الثانــي أعلــن أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمم المتحدة، في بيــان له، عن 

تشــكيل لجنــة استشــارية رفيعــة المســتوى لتعزيــز اآلليــة التــي تتــم بموجبهــا حمايــة العامليــن 

فــي المجــال اإلنســاني والمواقــع بشــكل أفضــل مــن الهجمات في ســوريا.

بيــن 25 و29 كانــون الثانــي انطلقــت أعمــال الجولة الخامســة من اجتماعات اللجنة الدســتورية 

الســورية، فــي مكتب األمــم المتحدة بجنيف.

ــي عقــد المؤتمــر الصحفــي الثانــي “الســوري ــــ الروســي” المشــترك فــي  ــون الثان فــي 28/ كان

العاصمــة الســورية دمشــق، بهــدف متابعــة مخرجــات المؤتمــر الدولــي الــذي نــادى بعــودة 

الاجئيــن الســوريين.

2   تجمعان سوريان تم اإلعان عنهما في مصر وروسيا عام 2014، يمثان طيفاً من المعارضة السورية

https://csi-schweiz.ch/artikel/medienmitteilung-csi-schliesst-sich-internationalem-appell-an-us-praesident-biden-an-die-sanktionen-zu-beenden-die-die-syrische-zivilbevoelkerung-aushungern
https://csi-schweiz.ch/artikel/medienmitteilung-csi-schliesst-sich-internationalem-appell-an-us-praesident-biden-an-die-sanktionen-zu-beenden-die-die-syrische-zivilbevoelkerung-aushungern
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4532008
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069542
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069612
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101281047940333-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9/
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فــي 28/ كانــون الثانــي أعلنــت الــدول الضامنــة لمســار “أســتانا” فــي بيــان مشــترك صــادر عنهــا، 

عــن عقــد القمــة الدوليــة الخامســة عشــرة فــي مدينــة سوتشــي يومــي 16 – 17 شــباط 2021.

فــي 29/ كانــون الثانــي صــرح غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، خــال 

مؤتمــر صحفــي فــي نهايــة الجولــة الخامســة مــن مفاوضــات جنيــف بأنــه ال يمكننــا أن نواصــل 

اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الخاصــة بســوريا دون تغييــر طريقــة العمــل، وهــذه الجولة كانت 

ــر عــن رغبتــه فــي التوجــه  مخيبــة لآلمــال، دون تحديــد الجهــة التــي عطلــت المفاوضــات، كمــا عبَّ

إلــى ســوريا لمناقشــة كيفيــة تطبيــق بقيــة بنــود قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، كمــا لــم يحــدد 

موعــدًا جديــدًا الســتئناف المفاوضــات.

بدايــة شــهر كانــون الثانــي نشــر مركــز كارتــر األمريكــي 3 لألبحــاث تقريــرًا حمــل عنــوان “الطريــق 

نحــو تحويــل النــزاع فــي ســوريا إطــار عمــل لمقاربــة مرحليــة” تحــدث فيــه عــن 7 مســارات 

تفاوضيــة ُملّحــة، للخــروج مــن الوضــع الحالــي فــي ســوريا. أولهــا اإلصــاح السياســي بموجــب 

قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، الــذي يدعــو لعمليــة سياســية فــي ســوريا، وصياغــة دســتور 

جديــد، وتنظيــم انتخابــات حــرة نزيهــة تشــرف عليهــا األمــم المتحــدة.

فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر كانــون الثانــي اندلعــت حركــة احتجاجــات ضــدَّ النظــام الســوري 

مــن قبــل المواطنيــن فــي ســاحات وشــوارع مدينــة الســويداء علــى خلفيــة توجيــه إســاءة مــن 

أحــد ضبــاط قــوات النظــام الســوري للرئيــس الروحــي للطائفــة الدرزيــة “حكمــت الهجــري”، 

ــم المحتجــون صــور رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، ســارع النظــام الســوري وفــق  حطَّ

مــا تداولتــه مصــادر محليــة لتــدارك اإلســاءة التــي وجههــا أحــد ضباطــه وتقديــم االعتــذار. 

فــي 1/ كانــون الثانــي أعلنــت المملكــة المتحــدة، إثــر خروجهــا مــن االتحــاد األوروبــي، عــن التزامهــا 

بمحاســبة المســؤولين عــن الجرائــم فــي ســوريا ونقلهــا عقوبــات االتحــاد األوروبــي المطبقــة 

ضــد النظــام الســوري وشــركائه إلــى نظــام عقوبــات المملكــة المتحــدة الخــاص.

فــي 4/ كانــون الثانــي ذكــرت صحيفــة “وول ســتريت جورنــال” أن وزارة الخزانــة األمريكيــة غّرمت 

بنــك “Union de BanquesArabes et Françaises SA”، بمبلــغ 8.6 مليــون دوالر، وذلــك لقيامــه 

بمعالجــة مدفوعــات لمؤسســات ماليــة فــي ســوريا مدرجــة علــى القائمــة الســوداء لــدى الــوزارة.

على صعيد مسار المحاسبة:

3   مركــز غيــر حكومــي وغيــر ربحــي تأســس فــي العــام 1982 علــى يــد الرئيــس األمريكــي األســبق جيمــي كارتــر وزوجتــه روزاليــن كارتــر. يعمــل مــن أجل التقدم في مجــال حقوق 

اإلنســان والتخفيــف مــن معانــاة البشــرية ويســعى إلــى تحســين نوعية حيــاة الناس فــي أكثر مــن 70 بلدًا

https://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2021/01/29/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-15-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069972
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/path-to-conflict-transformation-in-syria-jan-2021.pdf
https://www.cartercenter.org/news/publications/peace/conflict_reports.html
https://www.almodon.com/arabworld/2021/1/27/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-syria
https://www.wsj.com/articles/french-bank-to-pay-8-6-million-to-settle-syria-sanctions-case-11609799680
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فــي 15/ كانــون الثانــي أضــاف االتحــاد األوروبــي فيصــل المقــداد، وزيــر الخارجيــة الســوري إلــى 

قائمــة األشــخاص المشــمولين بإجــراءات االتحــاد األوروبــي التقييديــة علــى ســوريا، ليرتفــع عدد 

األشــخاص المســتهدفين بحظــر الســفر وتجميــد األصــول إلــى 289 شــخصًا إضافــة إلــى 70 

كيــان يخضعــون لتجميــد األصــول.

فــي 18/ كانــون الثانــي أعلــن مكتــب المدعــي العــام االتحــادي فــي مدينــة كارلســروه األلمانية أنه 

وجــه دعــوى قضائيــة ضــد رجليــن اثنيــن أمــام المحكمة اإلقليميــة العليا في مدينة دوســلدورف 

منتصــف كانــون األول/ 2020 ُيشــتبه فــي مشــاركتهما فــي إعــدام مقــدم لــدى قــوات النظــام 

الســوري عــام 2012. 

فــي 27/ كانــون الثانــي أصــدرت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة قــرارًا تؤكــد فيــه 

تقاعــس إيطاليــا عــن االســتجابة لنــداءات اســتغاثة مــن قــارب كان ُيقــلُّ أزيــد مــن 400 بالــغ 

وطفــل قبــل غرقــه فــي البحــر األبيــض المتوســط فــي 10/ تشــرين األول/ 2013؛ مــا تســبب 

فــي غــرق أزيــد مــن 200 مهاجــر بينهــم 60 طفــل. جــاء قــرار اللجنــة اســتجابة لشــكوى مشــتركة 

قدمهــا ثاثــة ســوريين ومواطــن فلســطيني نجــوا مــن الحــادث لكنهــم فقــدوا عائاتهــم.

فــي 28/ كانــون الثانــي أصــدرت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي ألمانيــا قــرارًا مهمــًا علــى صعيــد 

الواليــة العالميــة لماحقــة المجرميــن ضــد اإلنســانية ومجرمــي الحــرب، يقضــي بنــزع الحصانــة 

عــن أي ضابــط أو مســؤول يتمتــع بالحصانــة فــي بلــده وارتكــب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد 

اإلنســانية.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/15/syrian-foreign-affairs-minister-added-to-eu-sanctions-list/
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8/a-56267170
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26691
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89364726/bundesgerichthof-klaert-geniessen-syrische-folterer-immunitaet-.html
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في كانون الثاني:

يســتعرض التقرير أبرز انتهاكات حقوق اإلنســان التي وثَّقتها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

فــي كانــون الثانــي علــى يــد أطراف النزاع والقوى المســيطرة في ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1rU4Q8WT2WyZ5zNHlNEus6N__tIztQH8g/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مقتــل 113 مدنيــًا، بينهــم 36 طفــًا و6 

ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، كمــا وثقنــا مقتــل 3 شــخصًا قضــوا 

ــل عــن  ث بشــكل مفصَّ بســبب التعذيــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

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

أوال: األطراف الرئيسة:

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

األجنبيــة(4 : 17 بينهــم 6 طفــًا، و2 ســيدة.

-  هيئة تحرير الشام5 : 3 طفًا

-  قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 1

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 92 مدنيًا بينهم 27 طفًا و4 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 18 مدنيًا بينهم 16 طفًا

رصاص مجهول المصدر: 36 مدنيًا بينهم 2 طفًا و2 سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 7 مدنيًا بينهم 2 طفًا 

قتل على يد مجهولين: 24 مدنيًا بينهم 5 طفًا و1 سيدة

حرس الحدود التركي: 3 مدنيًا

القوات التركية: 4 مدنيًا بينهم 2 طفًا و1 سيدة

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان في كانون الثاني ما ال يقل عن 213 حالة اعتقال تعســفي 

بينهــا 24 طفــًا و5 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، 

كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــات دير الــزور فالرقــة. وقد 

ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال  ث بشــكل مفصَّ أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

4  نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوضًا عن مصطلح الحكومة، وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على مجموعة 

محدودة جدًا من األفراد، هم رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس، فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دورًا شكليًا ومحدودًا للغاية 

ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة الصاحيات الرئيسة متمركزة 

بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية 

التي من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.

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

5 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

-  قوات النظام السوري: 46، بينهم 4 طفًا.

-  هيئة تحرير الشام: 9

-  المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 51 بينهم 2 طفًا، و4 سيدة.

-  قوات سوريا الديمقراطية: 107 بينهم 18 طفًا، و1 سيدة.

ثاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى  ســجَّ

ــزت فــي  ــة، 5 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري وقــد تركَّ ــة مدنيَّ مراكــز حيويَّ

محافظــة إدلــب.

مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقنــا 2 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة )مــدارس ورياض أطفــال(، و2 

علــى أماكــن عبادة.

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

أوال: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 5

ثانيًا: جهات أخرى:

- انفجار لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 4

ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ

الشــهر علــى النحــو التالــي:
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ة في كانون الثاني: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

الخميــس 14/ كانــون الثانــي/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري مدرســة 

ــى دمــار جزئــي  ــي؛ مــا أدى إل الشــهيد محمــد الصبــاغ فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوب

فــي بنــاء المدرســة. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

انفجار لم نتمكن 

من تحديد 

مرتكبيه
المركز المـُعتدى عليه

قوات النظام 
السوري

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

األفران

المنشآت الصناعية

المجموع:

 

2

1

1

1

5

 

1

2

1

4

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee0o1258bw9IqzbqHwZJhFYBFuL9zSHSIiSP8SXwpMBDuw?e=xGYmg0
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfsHrhJZ9ztMsgHLh56GJjQBt-fuJAKBAa6IiHohpslWIQ?e=fBmTTQ
https://drive.google.com/file/d/1SGyHLzwP73I9ARqt-e65hr3GOoj7Gog2/view
https://drive.google.com/file/d/1LhlIgR5AUCW0ecNYZN8_-b2Ei8KHl7Cf/view?usp=sharing
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الخميــس 14/ كانــون الثانــي/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري ســوق 

الهــال فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة محــات تجاريــة عــدة 

ومرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــة تحري المعارضــة المســلحة وهيئ

األحــد 17/ كانــون الثانــي/ 2021 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر فــي ســوق الخضــار الرئيــس 

وســط بلــدة ســجو بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصابــة 

عــدد مــن المحــات التجاريــة فــي الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة، 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.

أضــرار إثــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري علــى مدرســة الشــهيد محمــد الصبــاغ فــي مدينــة أريحــا/ إدلــب 

– 14/ كانــون الثانــي/ 2021

أضرار إثر انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر في سوق الخصار الرئيس وسط بلدة سجو/ حلب – 17/ كانون الثاني/ 2021

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVMO69o61HtLv8Vj2pRfjWoBkdIorNYFhexPZBezIViYhw?e=mhFrNv
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESFwChz5dM1HjDb59irFmVABMEN6_xe5XATPpkvREI6cuQ?e=oZTgbv
https://drive.google.com/file/d/1iUuz9dwuo-07r5jYA7PzkMAf_KYEnhlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QSMN2XKfCt52vsbP0HxzXxzNu5A-T0fE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Amib2Qg0LWAjndQRL9OUdlAaNrTXDFf/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUMi11gSI19OshFPCBFMgtUB9E1fItwBkZSPYT6mo1o5qA?e=G3bLDE
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETGVKbZv80VMsvqSJnNPwBABuZkmgOMGc0ZN0d7X1ijv0w?e=M0sBCF
https://drive.google.com/file/d/1_rgbMg0vqyLRtBQZu-TDR2_-xp96Xi5t/view
https://drive.google.com/file/d/19e0tx9gBViPs2ZSoJShA3f8Rw33c-gJo/view
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الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة فــي مــا 

يســمى المربــع األمنــي فــي مدينــة القامشــلي- قذيفــة هــاون علــى حــي حكلــو فــي مدينــة القامشــلي 

بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، ســقطت القذيفــة قــرب مســجد شــيخ الشــهداء 

محمــد معشــوق الخزنــوي المعــروف بمســجد الشــيخ معشــوق؛ مــا أدى إلــى إصابــة باحة المســجد 

وجدرانــه بأضــرار ماديــة بســيطة. يقــع حــي حكلــو ضمــن القســم الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة مــن مدينــة القامشــلي.

الثاثــاء 26/ كانــون الثانــي/ 2021 انفجــرت دراجــة ناريــة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي ســوق شــعبي 

قــرب دوار البلديــة وســط مدينــة تــل أبيــض بريــف محافظة الرقة الشــمالي؛ ما أدى إلــى إصابة محات 

تجاريــة عــدة ومرافــق الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة، ما زالت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

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

المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثة.

حاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيق أية هجمات عشــوائية أو اســتخدام 

ألســلحة غيــر مشــروعة في شــهر كانــون الثاني.

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

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

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

دول كثيــرة عــن رغبتهــا باســتقطاب وتوظيــف كــوادر طبيــة، كمــا أفرجــت بعض الحكومات عــن أعداد 

كبيــرة مــن المعتقليــن والمحتجزين.

تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وإهمــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء عالميــًا، 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 فــي ســوريا حتــى 22/ آذار.

http://bit.ly/2M4134g
http://bit.ly/2M4134g
https://drive.google.com/file/d/1lqHM-ufj2zNz5v5afe-IPW54SyIw-EZd/view
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ــز فيــروس كورونــا المســتجد بيــن شــخص وآخــر أو بيــن منطقة وأخــرى، وُتعانــي كافة المناطق  ال ُيميِّ

التــي شــهدت عمليــات قصــف وتدميــر وتشــريد قســري مــن تحديــات إضافيــة، وبشــكل خــاص إدلــب 

ومــا حولهــا، وال يمكــن مقارنتهــا بأيــة مناطــق أخــرى، وفــي مقدمــة هــذه التحديــات يأتــي قرابــة 1.1 

مليــون مواطــن ســوري تــم تشــريدهم منــذ منتصــف كانــون األول/ 2019 حتــى بدايــة آذار/ 2020 ويجب 

أن تتركــز جهــود المســاعدات اإلنســانية بشــكل اســتثنائي علــى هــؤالء فــي المناطــق التــي تشــردوا 

إليهــا، ممــا يجعلهــم عرضــة أكثــر مــن غيرهــم لإلصابــة في الفيــروس، وذلك لعــدة عوامل، مــن أبرزها:

إنَّ منطقــة إدلــب وريــف حلــب الشــمالي الغربــي ومــا حولهــا ُتعانــي مســبقًا مــن اكتظــاظ ســكاني 	 

كبيــر بســبب نــزوح عشــرات آالف الســوريين إليهــا ســابقًا مــن مناطــق عــدة مثــل الغوطــة 

الشــرقية، وريــف حمــص الشــمالي، ومــن جنــوب ســوريا، وأريــاف إدلــب وحمــاة مؤخــرًا، وهــذا أمــر 

ــب مــن عمليــة التباعــد الجســدي االجتماعــي. يصعِّ

ــكن )كالمــدارس 	  يقطــن أغلــب هــؤالء ضمــن مخيمــات عشــوائية أو أبنيــة غيــر مؤهلــة للسَّ

والدكاكيــن والشــقق غيــر الجاهــزة، واألبنيــة المهدمــة، مغــارات..(، التــي تفتقــر إلــى البنــى التحيــة 

يجعــل  مــا  النقيــة،  والميــاه  المؤهلــة  الصحــي  الصــرف  وشــبكات  الميــاه  كــدورات  الصحيــة 

مخصصــات الميــاه الازمــة للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ بكثيــر مــن الحالــة الطبيعيــة ومــن 

بقيــة المناطــق فــي ســوريا، وُيعانــي المشــردون مــن أجــل الحصــول علــى خيام كافيــة، ويضطرون 

فــي بعــض األحيــان لإلقامــة فــي خيمــة بصــورة مشــتركة، وهــذا انعكــس ســلبًا بشــكل كبيــر علــى 

النســاء نظــرًا الحتياجاتهــن الخاصــة. 

ُ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، ووفقــًا لتقديــرات عــدد مــن المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية المحليــة فــإن عــدد األطبــاء 

فــي المنطقــة يتــراوح مــا بيــن 500 إلــى 600 طبيــب، وعــدد األســرَّة فــي المراكــز الطبيــة يتــراوح بين 

2500 إلــى 3000 ســرير، وعــدد األســرَّة فــي وحــدات العنايــة المركــزة 201 ســريرًا، و95 جهــاز تنفــس 

صناعــي للبالغيــن وجميعهــا قيــد االســتخدام، ونســبة اإلحصائيــات إلــى عــدد الســكان في شــمال 

غــرب ســوريا تظهــر حجــم العجــز الصــارخ.

رت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن أن النظــام الصحــي فــي إدلــب الــذي  فــي 14/ نيســان/ 2020 حــذَّ

يتحمــل فــوق طاقتــه حاليــًا وتنقصــه الكثيــر مــن اإلمــدادات ســينهك فــي حــال انتشــار كوفيــد-19

https://www.msf.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
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كمــا ُتعانــي منطقــة الجزيــرة الســورية )ديــر الــزور، الحســكة، الرقــة( الخاضعة لســيطرة قوات ســوريا 

الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، مــن أوضــاع مشــابهة، وهي أيضًا تضمُّ أعــدادًا كبيرة من النازحين 

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 تلقي 

المســاعدات األمميــة بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــرًا عبــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل 

ــع في تقريرنــا: العقوبات  ثنــا عنها بشــكل موسَّ ــد ويقــوم بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ بشــكل متعمَّ

مرتبطــة باســتمرار االنتهــاكات وال تشــمل المــواد الطبيــة والغذائيــة، والتــي ال يجــب أن تكــون 

ث عنهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي 21/  عبــر النظــام الســوري، وتحــدَّ

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 منطقة إدلب ومــا حولها، 

ــرة الســورية، لكنهــا ُتعانــي بشــكل أساســي مــن هجــرة الكــوادر الطبيــة، ومــن  ومــن منطقــة الجزي

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 لحقــوق اإلنســان أن تقــوم روســيا الدولــة الغنيــة بمســاعدة حليفهــا 

النظــام الســوري فــي ظــروف انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد فهــذا أفضــل بكثيــر وأقــل تكلفــة 

مــن القصــف الجــوي علــى المراكــز الطبيــة والمــدن والبلــدات فــي إدلــب ومــا حولهــا.

يعانــي المجتمــع فــي ســوريا مــن ســوء إدارة أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، علــى اختــاف مناطــق 

السيطرة:

د ذلك في النقاط الرئيسة التالية: واحد: في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري: يتجسَّ

أنكــر النظــام الســوري وجــود أيــة حــاالت إصابــة بكوفيــد-19 حتــى 22/ آذار، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أنَّ . 1

الحالــة التــي أعلــن عنهــا أشــار إلــى أنهــا فتــاة قادمــة مــن خــارج البــاد، إضافــة إلــى انعــدام الشــفافية 

فــي اإلعــان عــن حــاالت اإلصابــة والوفيــات فهــي بــكل تأكيــد أكبــر بكثيــر مــن المعلــن عنــه؛ نظــرًا 

لاحتــكاك المســتمر مــع الوفــود واألشــخاص والميليشــيات الشــيعية القادمة مــن إيــران والعراق 

)أبرزهــم حركــة النجبــاء، لــواء اإلمــام علــي، لــواء فاطميــون، لــواء فيلــق القــدس، أبو الفضــل العباس، 

لــواء حيدريــون( عبــر معبــر البوكمــال البري، ولم يُقم النظام الســوري بإغاق منطقة الســيدة زينب 

المعروفــة باكتظاظهــا الشــديد باإليرانييــن والعراقييــن الشــيعة حتــى 2/ نيســان.

http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://undocs.org/ar/S/2020/139
https://undocs.org/ar/S/2020/139
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341396
https://undocs.org/ar/S/2020/139
https://undocs.org/ar/S/2020/139
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لــم تتخــذ الســلطات الســورية أيــة إجــراءات فعالــة فــي ســبيل الحــدِّ مــن حركــة العبــور إليهــا مــن . 2

بقيــة الــدول عبــر المعابــر الجويــة، وبقــي مطــار دمشــق الدولــي يشــهد حركــة طيــران مــع العديــد 

مــن الــدول مــن بينهــا إيــران. 

مراكــز الحجــر الصحــي غيــر مجهــزة وتفتقــر إلــى أدنــى درجــات النظافــة، ناهيــك عــن الشــروط . 3

الصحيــة والطبيــة واإلجــراءات الخاصــة المتعلقــة بكوفيــد-19، والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي 

الحــدِّ مــن تفشــي المــرض فــي حــال اكتشــافه. وقــد نشــرت مواقــع صحفيــة ومنصــات علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي صــورًا ومقاطــع مصــورة تظهــر الوضــع المأســاوي لمركــز الحجــر 

الصحــي فــي منطقــة الدويــر عندمــا كان يقيــم بــه قادمــون علــى إحــدى الرحــات مــن إيــران.

ــع . 4 ــن أمــام مؤسســات البي ــع اكتظــاظ المواطني ــة لمن ــم يتَّخــذ النظــام الســوري إجــراءات جدي ل

بالتجزئــة وفــي المناطــق التجاريــة، وأمــام األفران، واألســواق. وقد أشــرنا إلى ذلك ضمن سلســلة 

واســعة مــن األخبــار علــى مــدى األشــهر الماضيــة.

اثنان: في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وما حولها:

ُتعانــي مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة ُتصــدر تعليمــات موحــدة، . 1

وقــد انعكــس ذلــك بشــكل كبيــر علــى تفــاوت تعامــل األهالــي مــع فيــروس كورونــا المســتجد.

ــا اجتمــاع . 2 ــة بمخاطــر االكتظــاظ والتجمــع، وقــد الحظن ــة والديني ــة الطبي انخفــاض درجــة التوعي

العشــرات في بعض األســواق، أو حضور الفعاليات الرياضية في الماعب والصاالت الرياضية، 

ــع إقامــة حفــات تخــرج طــاب  ــة إجــراءات تحــدُّ أو تمن ــم تتخــذ الســلطات المســيطرة أي كمــا ل

الجامعــات داخــل مقــرات الجامعــات علــى الرغــم مــن االنتشــار الســريع للوبــاء فــي اآلونــة األخيــرة 

فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا، وبيــن النازحيــن فــي المخيمــات علــى وجــه الخصــوص، حيــث 

تســود بيــن النــاس حالــة مــن الــا مبــاالة الناتجــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات 

قصــف وتشــريد وتعذيــب مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.

بنــاًء علــى مــا ســبق وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إهمــال النظــام الســوري، وإدارتــه الكارثيــة للدولــة 

الســورية علــى مــدى الســنوات الماضيــة كلهــا خيــر مؤشــر علــى ذلــك، قــد يــؤدي إهمالــه واكتراثــه فــي 

حمايــة العائلــة والنظــام الحاكــم وحاشــيته إلــى وفيــات واســعة بيــن المواطنيــن الســوريين، ويجب أن 

نتذكــر دائمــًا أن النظــام الســوري وحليفــه الروســي متَّهمان بشــكل أساســي بتدميــر وقصف معظم 

المراكــز الطبيــة فــي ســوريا، وبقتــل المئــات مــن الكــوادر الطبيــة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان، وكذلــك مــا زال العشــرات منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. 

https://snacksyrian.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a/?fbclid=IwAR0fQM4UeIgox07M1DKLTPIdBcKnDOmweKafDgfe0hVZlAz8LIOiK0ocKoc
https://drive.google.com/file/d/1F6fPnq_Psts2WtHxARIdBWZeNZJdJYbb/view
https://drive.google.com/open?id=1w7q9LSRf7XzmoTB3terV7ZOL7SsKqVFa
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EegzVnNJ1XlPkAZa7lSZesQB7RvC-fqn3cVIwqFFIgC2zw?e=NTkH4t
https://drive.google.com/file/d/1mBYvnLS2o9v5CeswUajh8yebUMkqgJ3q/view
https://drive.google.com/file/d/1lbcLt4tcZUi-66JqYlu9eFV8nQCxc0Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1F6fPnq_Psts2WtHxARIdBWZeNZJdJYbb/view
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
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وإنَّ عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفياً وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، 

هــو دليــل واضــح علــى مســؤولية النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 باعتبــاره 

يتحكــم بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا، وقــد فشــل تماماً في حماية المدنيين الســوريين، بل إنه ســخرَّها 

لحمايــة العائلــة الحاكمــة واالســتمرار فــي الحكــم ولــو تشــرد 13 مليــون مواطــن ســوري خــارج منازلهــم 

ولــم يتمكــن معظمهــم مــن العــودة إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدميــر الواســعة التــي طالتهــا.

خامسًا: مرفقات: 

)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 113 مدنيــا بينهــم 36 طفــا و6 ســيدات، و3 ضحايــا بســبب 

التعذيــب فــي كانــون الثانــي 2021 

)2(  توثيــق مــا ال يقــل عــن 213 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي 2021 

بينهــم 24 طفــا و5 ســيدات

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.

https://sn4hr.org/arabic/?p=13123 
https://sn4hr.org/arabic/?p=13123 
https://sn4hr.org/arabic/?p=13123 
https://sn4hr.org/arabic/?p=13123 
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/02/13138/
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/02/13138/
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/02/13138/
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/02/13138/
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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.

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(.

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
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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 إلــى  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ

ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات 

ــع األشــخاص المتورطيــن. ــة لجمي عادل

دعت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مراراً وتكراراً في عشــرات الدراســات والتقارير وباعتبارها 	 

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

مســؤولية الحماية )R2P(، وقد تمَّ اســتنفاذ الخطوات السياســية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم 

خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، 

وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، 

الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنيين في 

سوريا.

غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ

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

ومجلــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

 العمــل علــى إعــداد مشــاريع تهــدف إلعــداد خرائط تكشــف عــن مواقع األلغــام والذخائر العنقودية 	 

في كافة المحافظات الســورية؛ مما يســهل عملية إزالتها وتوعية الســكان بأماكنها.

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

تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع 	 

التَّوعيــة المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر.

ــة تجمــع عــددًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة فــي مجــال توثيــق االنتهــاكات 	  إنشــاء منصَّ

والمســاعدة اإلنســانية؛ بهــدف تبــادل الخبــرات مــع المجتمــع الســوري.

العمــل علــى إعــداد تقريــر خــاص عــن اســتخدام األلغــام فــي ســوريا ومخاطــر ذلــك علــى المدنييــن، 	 

وتحديــد أبــرز المواقــع التــي تمــت فيهــا زراعــة األلغــام.
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: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. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

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

التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

 

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. 

بت فــي مــوت آالف المواطنيــن الســوريين داخــل مراكــز 	  إيقــاف عمليــات التعذيــب التــي تســبَّ

االحتجــاز.

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 84 ألــف مواطــن ســوري اعتقلتهم األجهزة األمنيــة وأخفت مصيرهم 	 

حتى اآلن.

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع 	 

المدنيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع 	 

المدنيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

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.

التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة الحارقــة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان وتعويــض الضحايــا 	 

وذويهــم عــن جميــع األضــرار البشــرية والماديــة، التــي لحقــت بهــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، 

وتقديــم العــاج لعشــرات المصابيــن المدنييــن. 

نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع، التي شــنَّت فيها القوات الروســية هجمــات بالذخائر العنقودية، 	 

وتزويــد األمــم المتحــدة وإطــاع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات 

التــي لــم تنفجــر بعد.

 لــدى 	 
ٍ

البــدء فــي تحقيــق اختــراق فــي قضيــة المعتقليــن عبــر الكشــف عــن مصيــر 83 ألــف مختــف

النظــام الســوري.

 

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

ــب علــى دول التَّحالــف الدولــي أن تعتــرف بشــكل صريــح بــأّن بعــَض عمليــات القصف خلَّفت 	  يتوجَّ

ــة، واإلســراع  قتلــى مدنييــن أبريــاء، وأن تحــاول بــداًل عــن اإلنــكار المســارعة فــي فتــح تحقيقــات جديَّ

فــي عمليــات تعويــض الضحايــا والمتضرريــن، واالعتــذار منهم.

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

فــي جميــع المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.

يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم 	 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان والقانون الدولي اإلنســاني، 

وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالســاح 

عــم مــع العلــم بأنهــا تقــوم بانتهــاك قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني يعتبــر مســاهمة فــي  والدَّ

هــذه االنتهــاكات.

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

 تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع 	 

المدنيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.
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إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

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

واالمتنــاع عن أية هجمات عشــوائية.

فــت 	  ــة عمليــات اعتقــال تعســفي، والتَّحقيــق فــي الحــوادث التــي خلَّ التَّعهــد بالتَّوقــف عــن أيَّ

اإلنســاني. الدولــي  للقانــون  انتهــاكات 

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

والقانــون الدولــي اإلنســاني.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع 	 

المدنيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

المنظمات اإلنسانية:

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

بــذل جهــود فــي عمليــات إزالــة األلغــام علــى التــوازي مــع العمليــات اإلغاثيــة كلمــا أتيحــت الفرصــة 	 

لذلك.

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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