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ً
أوال :مقدمة ومنهجية:
شــهدَ ت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار  ،2011وتأتــي
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات
التــي تع ـرَّض لهــا المواطــن الســوري ،وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارسـ َـة تلــك االنتهــاكات
وغيرهــا واســتم َّر فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر ،ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق
المواطــن الســوري ،واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن َّ
التحقــق منــه،
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــد ًا فــي عامــي  2012و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية
دوريــة ُتســجِّ ل ُ
وتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين ،وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــد ُر بدايــة كل شــهر ،وتـ َّ
ـم بنــاء
قاعــدة بيانــات واســعة تضـ ُّ
ـم مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات
َّ
تمكنــا مــن توثيقهــا.
التــي
الســابقة
مــع نهايــة عــام  2018ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابق ًا ،قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا َّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمـ َ
ـن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا ،التــي تمكنــا مــن
توثيقهــا ،وي ِّ
ُركــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر كانــون الثانــي  ،2022ويســتعرض حصيلــة
الضحايــا المدنييــن ،الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،إضافــة إلــى
حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري ،ويُس ـ ِّلط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدن َّيــة،
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر .ولالطــاع علــى منهجيــة
عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.
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ثاني ًا :موجز عن أبرز الحوادث في شهر كانون الثاني:
على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
شــهد كانــون الثانــي تصعيــد ًا عســكري ًا فــي عــدة مناطــق فــي ســوريا ،حيــث اســتمرت الحملــة العســكرية
التــي تشــنها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا منــذ منتصــف
العــام الماضــي  ،2021ولــم تتوقــف فــي كانــون الثانــي الهجمــات األرضيــة لقــوات النظــام الســوري ،وتركــزت علــى
منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا وبلــدات وقــرى ريــف إدلــب الجنوبــي ،تســببت إحــدى هــذه الهجمــات علــى قريــة
كنصفــرة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي فــي  /8كانــون الثانــي فــي مقتــل طفلــة .كمــا تعرضــت بلــدات عــدة فــي ريــف
حلــب الغربــي لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري.
وفــي درعــا ،ورغــم اتفاقــات التســوية التــي أجرتهــا قــوات النظــام الســوري فــي عمــوم المحافظــة فــي شــهري
أيلــول وتشــرين األول مــن العــام الماضــي  ،2021تعرضــت مدينــة الحــراك بريــف درعــا الشــرقي لقصف مدفعي
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري أدى إلــى إصابــة ثالثــة مدنييــن بينهــم ســيدتين ،فــي  /22كانــون الثانــي.
فــي األيــام األولــى مــن عــام  2022كثــف ســاح الجــو الروســي مــن هجماتــه علــى مناطــق فــي شــمال غــرب
ســوريا ،تركــزت علــى أطــراف مدينــة إدلــب وقريــة كنصفــرة بريــف إدلــب الجنوبــي وقريــة الجديــدة وريــف مدينــة
جســر الشــغور بريــف إدلــب الغربــي ،لتتراجــع كثافتهــا الحقــ ًا بشــكل تدريجــي ،حيــث رصدنــا غيــاب الطيــران
الحربــي الروســي عــن أجــواء المنطقــة فــي الربــع األخيــر مــن الشــهر .اســتهدفت جــل الغــارات الروســية مقــرات
عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ،كمــا اســتهدفت مراكــز حيويــة وتجمعــات مدنية في شــمال غرب ســوريا،
حيــث أدت إحــدى الهجمــات شــرق مدينــة جســر الشــغور بريــف إدلــب الغربــي قــرب تجمــع خيــام يُقيــم فيهــا
نازحــون إلــى مقتــل طفلــة ووالدتهــا فجــر  /1كانــون الثانــي .كمــا ســجلنا اســتمرار ًا للهجمــات التــي تســتهدف
المداجــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــن قبــل ســاح الجــو الروســي والتــي ازدادت حدتهــا منــذ تشــرين
الثانــي العــام الماضــي  ،2021أدت إحــدى هــذه الهجمــات علــى مدجنــة فــي مدينــة أرمنــاز بريــف إدلــب الغربــي،
فــي  /3كانــون الثانــي ،إلــى إصابــة مدنييــن عــدة بينهــم أطفــال بجــراح ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المدجنــة
المكــوّ ن مــن ثالثــة طوابــق .كمــا تســبب قصــف جــوي روســي قــرب محطــة ميــاه العرشــاني الواقعــة شــمال
غــرب مدينــة إدلــب ،فــي دمــار جزئــي فــي بنــاء المحطــة ،وإصابــة خــط ضــخ الميــاه الرئيــس ومعــدات المحطــة
بأضــرار ماديــة كبيــرة ،إضافــة إلــى إصابــة أحــد العامليــن فــي المحطــة بجــراح ،فــي  /2كانــون الثانــي.
وقــد صــدرت عــدة بيانــات أدانــت الهجــوم علــى المحطــة ،حيــث أصــدرت منظمــة اليونيســيف بيانـ ًا فــي  /4كانــون
الثانــي ،قالــت فيــه أن الهجــوم أدى إلــى خــروج المحطــة التــي تدعمهــا المنظمــة عــن الخدمــة مــا أدى إلــى
قطــع الميــاه عــن أكثــر مــن  241000شــخص ،العديــد منهــم نازحــون مــن مناطــق أخــرى .ولــم تشــر المنظمــة
إلــى الجهــة التــي نفــذت الهجــوم .كمــا أدانــت وزارة الخارجيــة الفرنســية الهجــوم علــى المحطــة ،وأضافــت ّ
أن
الهجمــات المســتمرة علــى البنــى التحتيــة المدنيــة مــن قبــل النظــام الســوري وروســيا هــي انتهــاك صــارخ
للقانــون الدولــي اإلنســاني ،وذلــك حســب مــا نشــره موقــع وزارة الخارجيــة الفرنســية الرســمي فــي  /4كانــون
الثانــي.
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فــي  /10كانــون الثانــي قالــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية لألنبــاء أن قــوات النظــام الســوري أجــرت منــاورات
عســكرية بإشــراف ومشــاركة مــن القــوات الروســية ،وذلــك قــرب مدينــة الســويداء ،وشــملت المنــاورات
اســتخدام أســلحة متنوعــة إضافــة لمشــاركة طائــرات روســية بــدون طيــار .وننــوه إلــى أن خــال الســنوات
الماضيــة اســتخدمت روســيا األراضــي الســورية لتجريــب كافــة أنــواع أســلحتها الحديثــة وصــرح المســؤولون
الــروس فــي أكثــر مــن مناســبة عــن دور ذلــك فــي رفــع القــدرة القتاليــة للقــوات الروســية.
تعرضــت قــرى وبلــدات ريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي ،فــي النصــف الثانــي مــن شــهر كانــون الثانــي لهجمــات
مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســببت بخســائر بشــرية وأضــرار ماديــة فــي المنشــآت ،كمــا تعرضــت
مدينــة عفريــن فــي  /20كانــون الثانــي لهجــوم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيــه -تتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن
قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران
عليهــا -أســفر عــن مجــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنييــن بينهــم  5أطفــال ،وأضــرار فــي مراكــز حيويــة مدنيــة.
اســتمرت فــي كانــون الثانــي االشــتباكات بشــكل متقطــع بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا
الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات
ســوريا الديمقراطيــة باســتخدام األســلحة الثقيلــة ،دون حــدوث تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة ،نشــير إلــى
أن هــذه المنطقــة تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام  .2019وقــد أدى قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات
الجيــش الوطنــي بالقذائــف قريــة جهبــل بريــف الرقــة ،إلــى مقتــل طفــل فــي  /22كانــون الثانــي.
ـان لهــا أن قاعـ ً
ـدة تابعـ ًـة لقــوات ســوريا الديمقراطية،
فــي  /5كانــون الثانــي أعلنــت قــوات التحالــف الدولــي فــي بيـ ٍ
تحــوي علــى مستشــارين مــن التحالــف الدولــي ،تعرضــت لهجــوم صاروخــي مصــدره مجموعــات مدعومــة مــن
إيــران كانــت تتمركــز فــي محيــط مدينــة المياديــن شــرق مدينــة ديــر الــزور ،وأضــاف البيــان أن قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ردت علــى مصــدر الهجــوم بقصــف  6قذائــف مدفعيــة.
علــى صعيــد التفجيــرات ،رصدنــا فــي كانــون الثانــي عــدة تفجيــرات ،لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبهــا ،فــي
محافظتــي حلــب وحمــاة.
شــهدَ كانــون الثانــي اســتمرار ًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات
ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا ،وقــد بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي كانــون الثانــي  4مدني ـ ًا بينهــم  3طفـ ً
ـا.
شــهد كانــون الثانــي عمليــات اغتيــال لمدنييــن فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور الشــرقي علــى يــد مســلحين لــم
نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم لكــن نعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش .كمــا ســجلنا عمليــات اغتيــال علــى يــد
أشــخاص لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــات درعــا وحلــب وديــر الــزور ،جــراء تــردي األوضــاع األمنيــة،
إضافــة الســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مخيــم الهــول ،حيــث وثقنــا مقتــل ممــرض فــي  /11كانــون الثانــي.
َ
أدان فيــه
أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا فــي  /12كانــون الثانــي ،بيان ـ ًا
مقتــل موظــف فــي منظمــة إنســانية محليــة فــي مخيــم الهــول فــي  /11كانــون الثانــي ،وقــال البيــان أن العنــف
قــد ازداد حـ ً
ـدة فــي المخيــم خــال الســنة الماضيــة ،وأشــار إلــى ّ
أن األمــم المتحــدة قــد تلقــت تقاريــر عــن مقتــل
 90مدنــي مــن الجنســيتين الســورية والعراقيــة بينهــم اثنيــن علــى األقــل كانــا يعمــان فــي المجــال اإلنســاني.
ـان لهــا مقتــل الموظــف العامــل فــي مجــال
وفــي  /14كانــون الثانــي أدانــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي بيـ ٍ
الرعايــة الصحيــة فــي المخيــم .ودعــا البيــان إلــى إيجــاد حلــول تضمــن ســامة القاطنيــن فــي المخيــم والعامليــن
فــي المجــال اإلنســاني فيــه علــى حــد ســواء.
ٍ
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فــي  /5كانــون الثانــي قــال وكالــة ســانا لألنبــاء أن مدفعيـ ًـة تابعـ ًـة للقــوات اإلســرائيلية قصفــت بعــدة قذائــف
منطقــة األحــراج التابعــة لبلــدة الحريــة شــمال غــرب مدينــة القنيطــرة .وفــي  /31كانــون الثانــي قالــت وكالــة
ســانا لألنبــاء أن القــوات اإلســرائيلية شـ ّـنت هجومـ ًا بالصواريــخ اســتهدف بعــض النقــاط فــي محيــط مدينــة
دمشــق مــا تســبب بأضــرار ماديــة.
أبرز األحداث في عملية سجن غويران في مدينة الحسكة:
فــي  /20كانــون الثانــي قــام تنظيــم داعــش بتفجيــر ســيارتين مفخختيــن إحداهمــا اســتهدفت بوابــة ســجن
غويــران( 1ســجن الصناعــة) والثانيــة علــى بعــد قرابــة  200متــر عــن الســجن فــي حــي غويــران بمدينــة الحســكة،
تــا االنفجاريــن هجــوم مســلحين تابعيــن لتنظيــم داعــش باألســلحة الرشاشــة علــى الســجن الخاضــع
لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،اســتمرت االشــتباكات بيــن عناصــر قوات ســوريا الديمقراطيــة وعناصر
تنظيــم داعــش عــدة ســاعات بالتزامــن مــع اســتعصاء لســجناء عناصــر تنظيــم داعــش انتهــت بســيطرة
عناصــر التنظيــم علــى الســجن بشــكل كامــل ،امتــدت االشــتباكات بعــد ذلــك إلــى حيــي غويــران والزهــور فــي
مدينــة الحســكة بعــد انتشــار عناصــر تنظيــم داعــش فــي هــذه األحيــاء ،قــام خاللهــا طيــران التحالــف الدولــي
بشــن غــارات اســتهدفت مواقــع تجمــع عناصــر تنظيــم داعــش فــي الحييــن ،وأبــرز المواقــع كان مبنــى كليتــي
االقتصــاد والهندســة المدنيــة /جامعــة الفــرات فــي الحســكة .فــي  /26كانــون الثانــي أعلنــت قــوات ســوريا
الديمقراطيــة عــن إعــادة الســيطرة الكاملــة علــى ســجن غويــران واستســام جميــع عناصــر تنظيــم داعــش.
تســببت االشــتباكات فــي نــزوح مــا ال يقــل عــن  40ألــف مدنــي مــن أحيــاء غويــران والزهــور الخاضعيــن لســيطرة
قــوات ســوريا الديمقراطيــة باتجــاه مركــز مدينــة الحســكة وريــف الحســكة الشــرقي.
فــي  / 23كانــون الثانــي أكــد المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية لســوريا عمــران
رضــا ،والمنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية لألزمــة الســورية مهنــد هــادي ،علــى تدهــور األوضــاع األمنيــة
فــي الحســكة ،حيــث أجبــر  45ألــف شــخص علــى النــزوح مــن منازلهــم فــي منطقــة االشــتباكات بيــن قــوات
ســوريا الديمقراطيــة وتنظيــم داعــش
ـان لهــا أنهــا تلقــت تقاريــر مقلقــة عــن وفيــات بيــن
فــي  /25كانــون الثانــي قالــت منظمــة اليونيســف فــي بيـ ٍ
األطفــال المحتجزيــن فــي ســجن غويــران فــي الحســكة ،وأضــاف التقريــر أن مــا يقــارب مــن  850طفـ ً
ـا محتجــز ًا
فــي شــمال شــرق ســوريا معظمهــم متواجــدون فــي ســجن غويــران ،بعضهــم ال يتجــاوز أعمارهــم  12عام ـ ًا،
معظمهــم ســوريون وعراقيــون والباقــي مــن  20جنســية أخــرى ،وقــال البيــان ّأنــه ليــس مــن المفتــرض احتجــاز
هــؤالء األطفــال فــي مركــز اعتقــال عســكريّ ،
وأن العنــف الذيــن يتعرضــون لهــم أثنــاء احتجازهــم قــد يرقــى
لمســتوى جرائــم حــرب ،ودعــا البيــان كل األطــراف فــي ســوريا لضمــان حمايــة المدنييــن فــي المنطقــة وإعطــاء
األولويــة لســامة األطفــال داخــل ســجن غويــران.
فــي  /25كانــون الثانــي قالــت رافينــا شامداســاني ،المتحدثــة باســم مفوضيــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم
المتحــدة ،خــال المؤتمــر الصحفــي االعتيــادي فــي جنيــفّ ،
أن أحــداث ســجن غويــران فــي الحســكة شــمال
شــرق ســوريا“ ،سـ ّلطت الضــوء علــى أوضــاع المدنييــن المقلقــة هنــاك ،وظــروف آالف الســجناء اليائســة
فــي تلــك المراكــز ،ومــا تمــر بــه العائــات المحتجــزة فــي مخيمــات النــزوح ،إضافــة إلــى وضــع األطفــال
العالقيــن فــي القتــال ”.وأضافــت المتحدثــة ّ
أن آالف األشــخاص فــ ّر وا مــن المناطــق المجــاورة لمنطقــة
العمليــة العســكرية خوفــ ًا مــن المزيــد مــن الهجمــات.
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فــي  /26كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيق ـ ًا صحفي ـ ًا قالــت فيــه أن  700طفـ ً
ـا
تتــراوح أعمارهــم مــن  10إلــى  18عامـ ًا محتجــزون فــي الطابــق العلــوي مــن بناء الســجن الذي يشــهد اشــتباكات
بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وعناصــر تنظيــم داعــش الذيــن يســعون للســيطرة علــى الســجن قــرب
مدينــة الحســكة .ونقلــت الصحيفــة عــن ليتــا تايلــر ،مــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،أنهــا تحدثــت مــع 3
أشــخاص بينهــم طفــل مــن داخــل بنــاء الســجن المحاصــر ،أخبروهــا بأنهــم شــاهدوا أطفـ ً
ـاال قتلــى ومصابيــن،
وأضافــوا أن المحاصريــن داخــل الســجن نفــذ لديهــم المــاء والطعــام.
فــي  /26كانــون الثانــي قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن تنظيــم داعــش ســيطر علــى ســجن غويــران
فــي مدينــة الحســكة لمــدة ســتة أيــام قبــل أن تعيــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة الســيطرة عليــه ،وأضافــت
ـا عــن مصــادر فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــةّ ،
المنظمــة نقـ ً
أن  284شــخص ًا قتلــوا جــراء العمليــة العســكرية
فــي الســجن ومحيطــه ،منهــم  250مــن المهاجميــن مــن عناصــر تنظيــم داعــش ،و 27عنصــر ًا مــن قــوات
ً
أطفــاال مــن المحتجزيــن فــي الســجن مــن بيــن
ســوريا الديمقراطيــة ،و 7مدنييــن ،وأضافــت المنظمــة أن
القتلــى والجرحــى.

ـان لهــا أن العنــف فــي محيــط ســجن غويــران فــي مدينة
فــي  /27كانــون الثانــي قالــت منظمــة اليونيســف فــي بيـ ٍ
الحســكة شــمال شــرق ســوريا ،أجبــر أكثــر مــن  45ألــف شــخص ًا علــى الفــرار مــن المنطقــة ،بعضهــم كان قــد
نــزح لعــدة مــرات مــن مناطــق عــدة فــي ســوريا ،ودعــا البيــان إلــى اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال المحتجزيــن
فــي الســجن.
فــي  /29كانــون الثانــي نشــرت وكالــة فرانــس بــرس صــورة تــم التقاطهــا فــي حــي غويــران فــي مدينــة الحســكة
تظهــر شــاحنة غيــر مغلقــة محملــة بجثــث تابعــة لمقاتليــن يتبعــون لتنظيــم داعــش قتلتهــم قــوات ســوريا
الديمقراطيــة فــي مواجهــات أحــداث ســجن غويــران .تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذا العمــل
الــذي ينتهــك حرمــة الجثاميــن واســتخدامها لبــث الرعــب بيــن المواطنيــن.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي كانــون الثانــي فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية
ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
َّ
وتركــزت
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا ،وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال
جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش .وســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري اســتهدفت
مدنييــن ،علــى خلفيــة انتقادهــم األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي مناطــق ســيطرتها كمــا ســجلنا عمليــات
اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــة ريــف دمشــق وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم
واعتقــال جماعيــة نعتقــد أنهــا بنــاءً علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة بســبب مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري،
وعمليــات اعتقــال قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة بحــق مدنييــن تــم إطــاق ســراحهم فــي وقــت ســابق مــن
مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا بغــرض االبتــزاز المــادي لعائــات المعتقلين/المحتجزيــن .فيمــا ســجلنا عمليــات
اعتقــال اســتهدفت عــدد ًا مــن المدنييــن العائديــن “الالجئيــن والنازحيــن” بعــد وصولوهــم إلــى مناطــق عودتهــم
الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري ،وتركــزت فــي حمــاة وحلــب.
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فــي  /25كانــون الثانــي صــدر عــن النظــام الســوري عفــو جزئــي بالمرســوم التشــريعي رقــم  3لعــام  2022منــح
عفــو ًا عامــ ًا عــن جرائــم الفــرار مــن خدمــة العلــم الداخلــي والخارجــي المرتكبــة قبــل تاريــخ  /25كانــون الثانــي/
 .2022ولــم ترصــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أيــة عمليــات إفــراج وفــق هــذا المرســوم.
أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ لنا فــي كانــون الثانــي اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز
َّ
التعســفي واإلخفــاء القســري ،وارتفاعـ ًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا ،عبــر حمــات
دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم داعــش ،بعــض هــذه الحمــات
جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي ،كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن
مــن عائلــة واحــدة ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور ،وقــد ســجلنا اعتقــال عضــو فــي
حــزب يكيتــي الكردســتاني ،وتــم اإلفــراج عنــه بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب الشــديد فــي مدينــة الحســكة.
شــهدَ كانــون الثانــي عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــنَّ ،
تركــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت
نشــطاء إعالمييــن وسياســيين ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهم التــي تنتقد
سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتهاَّ ،
تمــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات
واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا ،أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة،
كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مدنييــن منتســبين لحــزب التحريــر علــى خلفيــة انتقادهــم هيئــة
تحريــر الشــام ،واعتقــال عــدد مــن رجــال الديــن مــن داخــل أحــد معاهــد تحفيــظ القــرآن فــي مدينــة إدلــب.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي كانــون الثانــي بعمليــات احتجــاز
تعســفي وخطــف  ،معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام
َّ
وتركــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة
الســوري ،ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة
حلــب ،وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة
بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء ،وبــدون توجيــه تهــم واضحــة ،كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز
ٍ
شـ َّـنتها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن ومخاتيــر قــرى بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.

على صعيد الوضع المعيشي:
ازداد تفاقــم الوضــع المعيشــي واالقتصــادي فــي عمــوم مناطــق ســوريا تزامنــ ًا مــع العواصــف الثلجيــة
وانخفــاض درجــات الحــرارة إلــى مســتويات قياســية مقارنــة بالســنوات الماضيــة ،حيــث ازدادت معانــاة
المدنييــن فــي ظــل األحــوال الجويــة القاســية والنقــص الحــاد فــي مــواد التدفئــة وارتفــاع أســعارها ،كمــا أن
المخصصــات مــن مــادة المــازوت –  200ليتــر تــوزع علــى  4دفعــات  -التــي حددتهــا حكومــة النظــام الســوري
لــكل بطاقــة إلكترونيــة هــذا العــام كانــت قليلــة جــد ًا وغيــر كافيــة مقارنــة بمــا تشــهده عمــوم المنطقــة مــن
عواصــف ثلجيــة ومطريــة ،حيــث نقلــت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي  /13كانــون الثانــي أن
الدفعــة األولــى مــن مخصصــات مــادة المــازوت –  50ليتــر ًا – انتهــت مباشــرة بعــد  10أيــام مــن توزيعهــا فــي
مدينــة الســويداء ،مــا اضطــر أغلــب األهالــي فــي المدينــة الســتخدام األغطيــة والبطانيــات لتأميــن الــدفء،
وذلــك فــي ظــل عــدم توافــر مصــادر تدفئــة أخــرى نظــر ًا لعــدم توفــر مــادة الغــاز وارتفــاع أســعار الحطــب،
والتقنيــن الكهربائــي لســاعات طويلــة.
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وعلــى صعيــد األســعار ،اســتمرت أســعار المــواد األساســية باالرتفــاع ،ففــي  /6كانــون الثانــي قالــت صحيفــة
الوطــن أن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري حــددت ســعر أســطوانة
الغــاز الفارغــة ســعة  12.5كــغ بســعر  116000ليــرة ســورية ،وذلــك بعــد أن كان ســعرها  19500ليــرة ،كمــا
حــددت الــوزارة ســعر أســطوانة الغــاز الصناعــي الفارغــة ســعة  16إلــى  20كــغ بســعر  175000ليــرة ســورية،
وذلــك بعــد أن كان ســعرها القديــم  30000ليــرة.
ازدادت أزمــة الكهربــاء تفاقمــا بالتزامــن مــع تــردي األحــوال الجويــة التــي شــهدتها المنطقــة عمومــا ،حيــث
اســتمرت عمليــات التقنيــن فــي عمــوم المناطــق التــي تخضــع لســيطرة النظــام الســوري ،كمــا أن كميــة
الكهربــاء الــواردة غيــر كافيــة ومســتقرة ممــا يســبب األعطــال فــي األدوات الكهربائيــة ،فقــد صــرّح صالــح
عمــران ،مديــر شــركة الكهربــاء فــي مدينــة حمــص ،لصحيفــة الوطــن فــي  /10كانــون الثانــي“ ،أن كميــة ســاعة
كهربــاء غيــر كافيــة لالســتثمار المثالــي ولتلبيــة كل مســتلزمات المواطنيــن فــي مختلــف االحتياجــات
المنزليــة مــن طبــخ وتســخين ميــاه وتدفئــة” .وانعكســت أزمــة الكهربــاء الحــادة علــى معظــم نواحــي الحيــاة
فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،حيــث نقلــت أيض ـ ًا صحيفــة الوطــن عــن وليــد الدعــاس ،مديــر عــام
مؤسســة ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي فــي محافظــة القنيطــرة فــي  /19كانــون الثانــي“ ،إن وضــع الكهربــاء
فــي قــرى المحافظــة ّ
أثــر كثيــر ًا وبشــكل ســلبي فــي تزويــد المواطنيــن بميــاه الشــرب نظــر ًا لضعــف شــدة
التيــار الكهربائــي مــا يســبب عــدم إقــاع الغواطــس وبالتالــي عــدم ضــخ الميــاه ونقــص ميــاه الشــرب
الواصلــة إلــى المواطنيــن”.
وفــي شــمال غــرب ســوريا ،كان تــردي الوضــع االقتصــادي ورفــع أســعار الخدمــات األساســية ســبب ًا فــي خــروج
عــدة مظاهــرات فــي المنطقــة ،حيــث شــهدت مــدن وبلــدات ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي مظاهــرات
احتجاج ـ ًا علــى ارتفــاع أســعار الكهربــاء مــن قبــل الشــركات المــوردة لهــا مــن تركيــا .وواصلــت أســعار بعــض
المــواد األساســية ارتفاعهــا ،وعلــى رأســها مــادة الخبــز وذلــك بســبب ارتفــاع ســعر الربطــة ونقــص وزنهــا،
ورصدنــا تزاحمـ ًا علــى األفــران فــي ريــف إدلــب الســيما التــي حددتهــا حكومــة اإلنقــاذ لبيــع الخبــز المدعــوم .وفــي
 /11كانــون الثانــي حــدد مجلــس مدينــة اعــزاز المحلــي ســعر اســطوانة الغــاز المنزلــي بالــدوالر األمريكي ،وحســب
البيــان الــذي نشــره المجلــس علــى صفحتــه علــى فيســبوك فقــد حــدد ســعر االســطوانة بـــ  11.80دوالر ًا ،األمــر
الــذي يشــكل عبئـ ًا إضافيـ ًا علــى المواطنيــن بســبب تقلــب ســعر الليــرة التركيــة المعتمــدة فــي التــداوالت فــي
المنطقــة أمــام الــدوالر األمريكــي.
وعلــى الصعيــد الصحــي ،نقلــت صحيفــة الشــرق األوســط فــي  /19كانــون الثانــي عــن الدكتــور ســالم عبــدان،
مديــر صحــة إدلــب ،أنــه “جــرى مؤخــر ًا تخفيــض الخدمــات الطبيــة وعــدد العمليــات الجراحيــة فــي عــدد مــن
المشــافي والمراكــز الطبيــة فــي إدلــب وشــمال غــرب ســوريا” وقــد عــزا ذلــك “لقــرب نفــاد المخــزون الطبــي
مــن معقمــات وخيــوط جراحيــة وشــفرات وشــاش وأدويــة تخديــر وأدويــة مخبريــة ،ووســائل تشــغيل
األجهــزة المخبريــة ،باإلضافــة إلــى تخفيــض عــدد العامليــن لــدى تلــك المشــافي ،نظــر ًا لتوقــف الدعــم عنهــا
مــن ِقبــل الجهــات المانحــة” .وقــد نقلــت وكالــة فرانــس بــرس فــي  /20كانــون الثانــي ّ
أن خفــض المانحيــن
لقيمــة الدعــم عــن مشــفى دركــوش شــمال غــرب إدلــب ،والــذي يقــدم خدماتــه الطبيــة المجانيــة لـــ  30ألــف
مدني ـ ًا ،يهــدد اســتمرار عملــه ،وأضافــت الوكالــة أن المانــح الرئيــس والــذي يقــدم  % 80مــن الدعــم للمشــفى
قــد أوقــف دعمــه بشــكل كامــل .ونقلــت الوكالــة عــن محمــود ضاهــر ،مديــر مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة
أن “الدعــم الدولــي يتناقــص مــع تزايــد االحتياجــات” .وأضــاف ّ
فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــةّ ،
أن “بعــض
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المستشــفيات توقفــت بالفعــل عــن العمــل” .نحــذر فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تبعــات
توقــف الدعــم عــن القطــاع الصحــي فــي المنطقــة المكتظــة بالمدنييــن ،جلهــم مــن األطفــال والنســاء وكبــار
الســن ،ومــن النازحيــن الــذي يمثلــون الفئــة األكثــر هشاشــة وحاجــة لهــذه الخدمــات ،وبشــكل خــاص فــي ظــل
اســتمرار تفشــي جائحــة كورونــا.
ال زالــت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــهد ارتفاعـ ًا فــي أســعار المــواد الغذائيــة األساســية،
إضافــة إلــى الشــح فــي مــادة الخبــز ،ممــا يفاقــم مــن تــردي األوضــاع المعيشــية فيهــا .كمــا خرجــت عــدة
مظاهــرات فــي مــدن وبلــدات وقــرى ريــف ديــر الــزور علــى مــدار الشــهر للمطالبــة بتحســين الوضــع المعيشــي
واإلفــراج عــن المعتقليــن .وشــهدت هــذه المناطــق انقطاعـ ًا فــي مــادة الســكر نتيجــة إغــاق معبــر ســيمالكا
الحــدودي مــع اقليــم كردســتان العــراق .وعلــى الصعيــد الطبــي تعانــي المشــافي والصيدليــات فــي المنطقــة
الشــرقية مــن نقــص فــي أســطوانات األوكســجين بســبب ارتفــاع معــدل إصابــات كورونــا ،إضافــة إلــى نقــص
فــي بعــض األدويــة لــدى الصيدليــات.
على صعيد جائحة كوفيد:19 -
شــهد كانــون الثانــي انخفاضــ ًا فــي حصيلــة اإلصابــات المســجلة بفيــروس كوفيــد 19 -فــي عمــوم مناطــق
ســوريا مقارنــة بأشــهر ســابقة .حيــث تــم اإلعــان رســمي ًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام
الســوري عــن  1124حالــة إصابــة ،و 92حالــة وفــاة فــي كانــون الثانــي (حصيلــة اإلصابــات فــي هــذا الشــهر هــي
األقــل شــهري ًا منــذ تمــوز .)2021 /لتصــل الحصيلــة اإلجماليــة إلــى  51402إصابــة و 2989حالــة وفــاة حتــى /31
كانــون الثانــي.
وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي كانــون الثانــي
حتــى الـــ  30منــه وفــق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر  116 EWARNحالــة إصابــة و 44حالــة وفــاة (حصيلــة
اإلصابــات فــي هــذا الشــهر هــي األقــل شــهري ًا منــذ آب .)2020 /وقــد بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي ُأعلــن
عنهــا فــي كانــون الثانــي  93073إصابــة و 2363وفــاة.
وبلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي كانــون الثانــي وفــق هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق
ســوريا  289حالــة إصابــة و 20وفــاة (حصيلــة اإلصابــات فــي هــذا الشــهر هــي األقــل شــهري ًا منــذ تمــوز.)2021 /
وقــد بلــغ إجمالــي اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى  /31كانــون الثانــي  37478حالــة منهــا  1525حالــة وفــاة.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
شــهدت منطقــة شــمال غــرب ســوريا بمــا فيهــا مــن مخيمــات النازحيــن فــي كانــون الثانــي موجــات صقيــع
وعواصــف ثلجيــة ومطريــة تســببت فــي انهيــار العديــد مــن الخيــام وتضــرر خيــام أخــرى بشــكل كامــل أو جزئــي،
ٍ
كمــا تســبب تراكــم الثلــوج بإغــاق الطــرق بيــن المخيمــات ،وباتــت بعــض هــذه المخيمــات معزولــة بشــكل
كامــل عــن محيطهــا .وفــي  /21كانــون الثانــي نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
فــي ســوريا تقريــر ًا عــن الوضــع فــي مخيمــات شــمال غــرب ســوريا جــراء العاصفــة الثلجيــة التــي شــهدتها
المنطقــة فــي يومــي  18و /19كانــون الثانــي ،ذكــر التقريــر أنــه تــم اإلبــاغ عــن انهيــار  261خيمــة وتضــرر 914
خيمــة أخــرى جــراء الثلــوج ،وقــدّ ر التقريــر عــدد األشــخاص الذيــن تضــرروا جــراء العاصفــة بـــ  100.000شــخص.
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كمــا أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة بيانـ ًا صحفيـ ًا فــي  /19كانــون الثانــي قالــت فيــه أنــه ال يــزال  1.7مليــون نــازح
فــي شــمال غــرب ســوريا يعيشــون فــي مخيمــات عشــوائية ومبــان غيــر مكتملــة % 80 ،منهــم مــن األطفــال
والنســاء .وأضــاف البيــان أنــه مــع وصــول درجــات الحــرارة إلــى  5درجـ ٍـات مئويــة تحــت الصفــر ليـ ً
ـا ،فــإن الصقيــع
واألمطــار الغزيــرة وتســاقط الثلــوج يهــدد بمفاقمــة معانــاة مئــات اآلالف ممــن يقيمــون فــي خيــام مؤقتــة.
رصدنــا فــي كانــون الثانــي انــدالع حرائــق عــدة فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ،جــراء
اعتمــاد قاطنــي المخيمــات علــى الوقــود المكــرر وغيــر الصالــح للتدفئــة ،وســجلنا عــدة وفيــات بينهــم أطفــال
جــراء هــذه الحرائــق.
فــي مخيــم الهــول ،ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي  /16كانــون الثانــي بخــروج دفعــة مــن قاطنــي
المخيــم الواقــع فــي ريــف الحســكة الشــرقي ،مؤلفــة مــن  53عائلــة -قرابــة  217فــرد -مــن أبنــاء قــرى وبلــدات
ريــف ديــر الــزور ،وهــي الدفعــة الثانيــة والعشــرون منــذ قــرار اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطية
بإفــراغ مخيــم الهــول ،الصــادر فــي تشــرين األول.2020 /
كمــا اندلــع حريقــان فــي المخيــم فــي كانــون الثانــي لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببهما ،اندلــع األول فــي  /12كانــون
الثانــي فــي القطــاع الخــاص باألجانــب (زوجــات عناصــر تنظيــم داعــش) مــا أدى إلــى احتــراق  3خيــام دون وقــوع
إصابــات .بينمــا اندلــع الثانــي فــي  /16كانــون الثانــي فــي القطــاع الثالــث مــن مخيــم الهــول الخــاص بالالجئيــن
العراقييــن وأدى إلــى إصابــة  3مدنييــن بجــروح بســيطة واحتــراق  5خيــام.
فــي  /4كانــون الثانــي قــال مركــز معلومــات شــمال وشــرق ســوريا أن الحكومــة العراقيــة اســتعادت  95عائلــة
عراقيــة مــن مخيــم الهــول .ولــم يتــم تحديــد العــدد اإلجمالــي لألشــخاص.
فــي  /9كانــون الثانــي قالــت صحيفــة االنتدبنــت البريطانيــة فــي مقــال لهــا ّ
أن آالف األطفــال األجانــب يعيشــون
ٍ
فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا دون أمــل فــي العــودة إلــى ديارهــم ،وأضافــت الصحيفــة أن الســلطات
البريطانيــة أعــادت فقــط  7قاصريــن بــدون ذويهــم ولــم ُتعــد أي مــن األطفــال البريطانييــن الذيــن يعيشــون
مــع ذويهــم فــي تلــك المخيمــات .وأشــار المقــال إلــى ّ
أن  40ألــف طفــل ،مــن ســوريا والعــراق وعشــرات مــن
األطفــال مــن بلــدان أجنبيــة ،محتجــزون فــي مــا يشــبه الســجون فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا ،مــن بيــن
هــؤالء األطفــال  35طفـ ً
ـا مــن الجنســية البريطانيــة.
علــى صعيــد الالجئيــن الســوريين ،نقــل موقــع تلفزيــون فرانــس  ،24فــي /6كانــون الثانــيّ ،
أن منظمــات غيــر
حكوميــة حـ ّـذرت مــن مأســاة قــد يشــهدها  70ألــف الجــئ ســوري فــي مخيمــات بلــدة عرســال فــي لبنــان ،بســبب
ارتفــاع أســعار وقــود التدفئــة تزامنـ ًا مــع هطــول الثلــوج وانخفــاض درجــات الحــرارة ،ونقل الموقــع عن منظمة
(إدنبــره دايركــت ايــد) ،العاملــة فــي منطقــة عرســال ،أن فصــل الشــتاء هــذا مختلــف عــن الســنوات الماضيــة
لشــدة برودتــه ،مــا يعـرّض الفئــات األكثــر ضعفـ ًا بيــن الالجئيــن لخطــر المــوت.
فــي  /9كانــون الثانــي قالــت صحيفــة الغارديــان أنهــا اطلعــت علــى رســالة وجهتهــا وزارة الداخليــة البريطانيــة
إلــى طالــب لجــوء ســوري تضمنــت عــدم قبــول طلــب لجوئــه بحجــة أنــه يمكنــه العــودة إلــى ســوريا باعتبارهــا
آمنــة .وذكــرت الصحيفــة أنهــا المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا رفــض طلــب لجــوء لســوري فــي بريطانيــا.
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فــي  /10كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة تــرو الهولنديــة تحقيقـ ًا صحفيـ ًا قالــت فيــه أن سياســة الدنمــارك تجــاه
طالبــي اللجــوء الســوريين التــي تفتــرض أن أجــزاء مــن ســوريا أصبحــت آمنــة وأنهــا ســتعيد إلــى ســوريا طالبــي
اللجــوء القادميــن مــن تلــك المناطــق ،دفعــت المئــات مــن طالبــي اللجــوء الســوريين إلــى مغــادرة الدنمــارك
والتوجــه إلــى دول أوروبيــة أخــرى .وحســب الصحيفــة فقــد بلــغ عــدد الســوريين الذيــن غــادروا الدنمــارك 400
شــخص ،توزعــوا علــى ألمانيــا وبلجيــكا والســويد وهولنــدا.
فــي  /11كانــون الثانــي نشــرت وزارة الداخليــة البريطانيــة تغريـ ً
ـدة علــى حســابها الرســمي علــى موقــع تويتــر
قالــت فيهــا “فــي الظــروف الحاليــة ال نعيــد أحــد ًا إلــى ســوريا .الحكومــة البريطانيــة تتفــق مــع تقييــم األمــم
المتحــدة بــأن ســوريا غيــر آمنــة” .وفــي الســياق ذاتــه نشــر جوناثــان هارجريفــز ،الممثــل الخــاص للمملكــة
ً
تغريــدة علــى حســابه الرســمي علــى موقــع تويتــر ّ
أكــد فيهــا علــى أن
المتحــدة إلــى ســوريا ،فــي اليــوم ذاتــه
موقــف المملكــة المتحــدة مــن الوضــع فــي ســوريا لــم يتغيــرّ ،
وأن ســوريا ليســت آمنــة لعــودة الالجئيــن وأن
بــاده لــن تعيــد أحــد ًا إلــى ســوريا.

فــي  /11كانــون الثانــي نشــرت وكالــة الحــدود األوروبيــة (فرونتكــس) تقريــر ًا عــن حصيلــة عمليــات العبــور غيــر
القانونيــة إلــى دول االتحــاد األوروبــي فــي عــام  ،2021ووفقــ ًا للتقريــر ،فقــد بقــي الســوريون فــي قائمــة أكثــر
الجنســيات عبــور ًا لــدول االتحــاد األوروبــي بطــرق غيــر شــرعية.
فــي  /12كانــون الثانــي نقلــت وكالــة األنبــاء األلمانيــة عــن المكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن (ّ ،)BAMF
أن
ألمانيــا شــهدت عــام  2021أعلــى عــدد لطلبــات اللجــوء منــذ عــام  ،2017حيــث تــم تقديــم  190800طلــب لجــوء،
ِ
وأشــارت الوكالــة إلــى أن الســوريين شــكلوا النســبة األكبــر مــن طالبــي اللجــوء فــي  2021حيــث بلــغ عددهــم أكثــر
مــن  70000شــخص.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

فــي  /1كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة الهجــرة العالميــة ( )IOMتقريرهــا الحــادي عشــر مــن سلســلة تقاريــر
الهجــرة العالميــة الــذي يصــدر كل عاميــن ،أورد التقريــر أن ســوريا تحــوي أكبــر عــدد للنازحيــن داخليـ ًا حــول العالــم
وذلــك نســبة إلــى عــدد ســكانها الكلــي ،حيــث أن  % 35مــن الســكان تشــردوا بســبب العنــف والصــراع فــي
البــاد .كمــا أشــار التقريــر إلــى ّ
أن التصعيــد الــذي قامــت بــه قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة إدلــب عــام 2020
ســبب واحــدة مــن أكبــر حــركات النــزوح فــي البــاد منــذ انــدالع الصــراع .وعلــى صعيــد اللجــوء ،قــال التقريــر أن
حــدود ســوريا مــع تركيــا هــي ثانــي أكبــر بوابــة لالجئيــن فــي العالــم بعــد الحــدود األمريكيــة المكســيكية ،وقــدر
التقريــر عــدد الالجئيــن الســوريين حــول العالــم بـــ  6.7مليــون الجــئ حتــى نهايــة عــام  2020وذلــك بزيــادة  100ألــف
الجــئ عــن عــام .2019
فــي  /5كانــون الثانــي قالــت إيزومــي ناكاميتســو ،وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة والممثلــة الســامية
لشــؤون نــزع الســاح الكيميائــي ،خــال جلســة لمجلــس األمــنّ ،
“إن إعــان ســوريا التزامهــا باتفاقيــة نــزع
األســلحة الكيميائيــة ال يــزال غيــر دقيــق بســبب الثغــرات والتناقضــات المســتمرة” .وأضافــت أنــه إلــى اآلن
لــم ُتحَ ــل ســوى أربــع قضايــا مــن بيــن القضايــا الـــ  24التــي فتحهــا فريــق التقييــم األممــي المعنــي بإعــان النظام
الســوري تخلصــه مــن برنامجــه الكيميائــي.
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ً
فــي  /5كانــون الثانــي وجهــت منظمــة الصحــة العالميــة نــداءً
عاجــا لتأميــن االحتياجــات الصحيــة العاجلــة
فــي ســوريا لعــام  ،2022حيــث أشــارت المنظمــة أنــه “فــي عــام  ،2022ســيكون  12.2مليــون شــخص بحاجــة
للمســاعدة الصحيــة ،مــن بيــن هــؤالء  4مالييــن نــازح ،و 1.33مليــون طفـ ً
ـا دون ســن الخامســة (بمــا فــي
ذلــك  503,000والدة متوقعــة) و 3.38مليــون ســيدة فــي عمــر اإلنجــاب” ،ووفقـ ًا لمقيــاس الحاجــة الماســة
فــي القطــاع الصحــي ،فــإن خمــس محافظــات فــي شــمال غرب وشــمال شــرق ســوريا ســتكون بيــن المناطق
األكثــر خطــورة كمــا هــو حالهــا حاليـ ًا.
فــي  /11كانــون الثانــي أعلــن ســتيفان دوجاريــك ،المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،خــال إحاطتــه
اليوميــة فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك ،عــن تمديــد تقديــم المســاعدات لـــ  3.4مليــون شــخص ًا فــي
منطقــة شــمال غــرب ســوريا ،ضمــن آليــة ايصــال المســاعدات عبــر الحــدود لمــدة  6أشــهر أخــرى تماشــي ًا
مــع قــرار مجلــس األمــن ( 2585تمــوز  ،)2021وأضــاف ّ
أن آليــة ايصــال المســاعدات عبــر الحــدود تمثــل شــريان
الحيــاة الوحيــد لنحــو  2.4مليــون شــخص فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا ،وذلــك مــن خــال امدادهــم شــهري ًا
بالغــذاء والمــاء والمســاعدات اإلنســانية األساســية .كمــا نقــل المتحــدث تأكيــد األميــن العــام لألمــم المتحــدة
علــى ّ
أن آليــة ايصــال المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس ال يمكــن أن تكــون بديـ ً
ـا عــن النطــاق الضخــم الــذي
تغطيــه عمليــات إيصالهــا عبــر الحــدود.
فــي  /11كانــون الثانــي وجّ ــه أعضــاء مــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريكــي ولجنــة العالقــات
الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ األمريكــي رسـ ً
ـالة إلــى الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن مطالبيــن فيهــا إدارتــه بتعزيــز
موقــف الواليــات المتحــدة مــن عــدم الســماح بإعــادة دمــج النظــام الســوري فــي المجتمــع الدولــي بــدون إجــراء
محاســبة ،وأضافــت الرســالة أن الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســوري موثقــة بشــكل دقيــق ،حيــث اســتخدم
النظــام الســوري الســاح الكيميائــي ضــد المدنييــن وذلــك بمســاندة روســيا وإيــران ،وحـ ّ
ـث الموقعــون علــى
الرســالة الرئيــس بايــدن التخــاذ آليــات الــردع الالزمــة فــي قانــون قيصــر لضمــان عــزل النظــام الســوري دوليـ ًا.
فــي  /12كانــون الثانــي قــال موقــع ( )DWأن مجلــس الــوزراء األلمانــي وافــق على تمديد مهمة القــوات األلمانية
لمكافحــة تنظيــم داعــش ،وقــد تضمــن قــرار التمديــد تعديــات مــن ضمنهــا اســتبعاد ســوريا بشــكل رســمي
كمنطقــة عمليــات للجيــش األلمانــي ،واإلبقــاء علــى مهــام القــوات فــي العــراق لمــدة  9أشــهر.
فــي  /12كانــون الثانــي نشــر موقــع منظمــة ألمــا اإلســرائيلي للدراســات تحقيقيـ ًا قــال فيــه ّ
أن “منطقــة جبــل
محمــد بــن علــي ،الواقعــة علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات شــمال مدينــة تدمــر شــرق ســوريا ،تشــكل مجمعـ ًا
محصنــ ًا للمحــور الشــيعي الراديكالــي الــذي تقــوده إيــرانّ .
وأن الموقــع مجهــز بصواريــخ أرض  -أرض
متوســطة وبعيــدة المــدى داخــل ممــرات محصنــة ”.وأضــاف التحقيــق أن المليشــيات الشــيعية التــي تتبــع
إليــران قــد نشــرت العديــد مــن القــوات فــي منطقــة تدمــر ،كمــا تــم نشــر أنظمــة دفــاع جــوي“ ،ربمــا ُص ّنعــت فــي
إيــران” ،لحمايــة المنطقــة بشــكل عــام وصواريــخ أرض – أرض المنتشــرة هنــاك بشــكل خــاص.
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فــي  /13كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريرهــا الســنوي الثانــي والثالثــون عــن أوضــاع
ّ
المفصلــة عــن
حقــوق اإلنســان فــي أكثــر مــن  100دولــة ومنطقــة حــول العالــم فــي عــام  .2021وفــي الفقــرة
ســوريا قــال التقريــر أن قــوات الحلــف الســوري الروســي قــد شـ ّـنت “قصف ـ ًا جوي ـ ًا عشــوائي ًا علــى المــدارس
والمستشــفيات واألســواق ،وهــي بنــى تحتيــة مدنيــة حيويــة لبقــاء المجتمــع .وفق ـ ًا لمجموعــة “إيــر ويــز”
للمراقبــة فــي المملكــة المتحــدة ،نفــذت القــوات الجويــة الروســية وحدهــا حوالــي  39ألــف غــارة جويــة فــي
ســوريا منــذ  .”2015وأضــاف التقريــر ّ
أن عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة اإلنســانية قــد ارتفــع
بنســبة  % 21عــام  ،2021ليصــل إجمالــي األشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إلــى مســاعدة إلــى  13.4مليــون شــخص،
مــع وجــود  1.48مليــون شــخص فــي حاجــة كارثيــة .وقــد أورد التقريــر عــدة إحصائيــات مصدرهــا الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان ،مــن بينهــا ُ
“قتــل نحــو  15ألــف شــخص بســبب التعذيــب منــذ مــارس/آذار ،2011
معظمهــم علــى يــد القــوات الحكوميــة الســورية”.
فــي  /13كانــون الثانــي قــال كل مــن كاثريــن مارشــي أوهيــل ،رئيســة آليــة األمــم المتحــدة الدوليــة المحايــدة
والمســتقلة الخاصــة بســوريا ،وباولــو بينيــرو ،ورئيــس لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصة بســوريا،
وهانــي مجلــي وليــن ويلشــمان ،مفوضــي لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة فــي ســوريا ،أن هنــاك بعــض
الــدول ال زالــت تســتمر فــي وضــع حواجــز أمــام الواليــة القضائيــة العالميــة وتمنــع محاكمــة مجرمــي الحــرب
الســوريين .وطالبــوا فــي مقــال رأي مشــترك ،علــى موقــع الجزيــرة نــت ،المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن
بإحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
ً
مقــاال قالــت فيــه أنــه بإعــادة العالقــات
فــي  /19كانــون الثانــي نشــرت مجلــة الفوريــن بوليســي األمريكيــة
مجــدد ًا مــع النظــام الســوري ،يُغفــل المجتمــع الدولــي أحــد أهــم القواعــد الجيوسياســية ،وهــي “ال للتفــاوض
مــع اإلرهابييــن” .وأضــاف المقــال أنــه يتوجــب علــى اإلدارة األمريكيــة تطبيــق قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن
بشــكل كامــل ،وعليهــا أيضـ ًا فــرض عقوبــات علــى كل مــن يخــرق هــذا القانــون الــذي يفــرض عقوبــات صارمــة
علــى أي نشــاط مــن شــأنه مســاعدة النظــام الســوري علــى صيانــة أو توســيع قطــاع المنتجــات البتروليــة أو
قطــاع الطاقــة ،وأشــار المقــال إلــى أنــه فيمــا إذا كانــت عمليــات توصيــل نقــل الغــاز المصــري إلــى لبنــان عبــر
األراضــي الســورية تســتدعي إصــاح البنيــة التحتيــة لهــذه األنابيــب فــي ســوريا أو بنــاء بنيــة جديــدة فذلــك يعتبــر
خــرق لقانــون قيصــر.
فــي  /20كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيقـ ًا صحفيـ ًا عــن الضربــة الجويــة التــي
اســتهدفت ســد الطبقــة فــي مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة فــي  /26آذار .2017 /ذكــر التحقيــق أن الموقــع كان
ضمــن الئحــة المناطــق الممنــوع اســتهدافها ،ولكــن فرقــة مهمــات خاصــة أمريكيــة تدعــى “وحــدة المهــام ”9
ً
ـتخدمة قنبلــة ،مــن أكبــر القنابــل فــي الترســانة األمريكيــة ،خارقــة للتحصينــات مصممــة
اســتهدفت الســد مسـ
لتدميــر الهيــاكل الخرســانية الســميكة .ورد ًا علــى تســاؤالت وجهتهــا الصحيفــة بشــأن االســتهداف ،أنكــرت
القيــادة المركزيــة األمريكيــة اســتهداف الســد ،واكتفــت باعتــراف باســتهداف أبــراج مراقبــة ذات صلــة بالســد
ٍ
وليــس الســد ذاتــه.
فــي  /21كانــون الثانــي نشــر معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى تحليـ ً
ـا موجــز ًا حــول المســاعدات
العابــرة للحــدود فــي ســوريا ،جــاء فيــه “ستســتمر آليــة مســاعدات األمــم المتحــدة لســوريا لمــدة ســتة
أشــهر أخــرى ،ولكــن خطــر المجاعــة ،وحــق النقــض الروســي ،والتصعيــد العســكري ســتبقى قائمــة مــا لــم
تتخــذ واشــنطن الخطــوات المناســبة قبــل الجولــة المقبلــة مــن مفاوضــات التجديــد”.
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فــي  /23كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة اللومونــد الفرنســية تقريــر ًا صحفيــ ًا بعنــوان “األســد يقــود تجــارة
الكبتاغــون فــي الشــرق األوســط” ،قالــت فيــه ّ
أن رئيــس النظــام الســوري ،بشــار األســد ،يضيــف جريمــة اإلنتاج
والتســويق الضخــم للمخــدرات إلــى قائمــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية الموجــودة فــي ســجله منــذ
عشــر ســنوات ،وذلــك اقتناعـ ًا منــه بإفالتــه مــن العقــاب .وذكــر التقريــر أن ماهــر األســد ،شــقيق رئيــس النظــام
الســوري ،وقائــد الفرقــة الرابعــة المتهمــة بارتــكاب العديــد مــن عمليــات القتــل واالنتهــاكات فــي ســوريا ،يتولــى
المســؤولية التنفيذيــة فــي شــبكة تصنيــع وتهريــب المخــدرات فــي النظــام الســوري.
فــي  /24كانــون الثانــي اســتعرض ،فــي مجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف ،ســجل ســوريا فــي مجــال حقــوق
اإلنســان مــن قبــل الفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل التابــع لمجلــس حقــوق
اإلنســان للمــرة الثالثــة ،وقدمــت الــدول المشــاركة فــي االســتعراض العديــد مــن التوصيــات لوفــد النظــام
الســوري فيمــا يتعلــق بوضــع حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،كان أهمهــا وضــع حــد لعمليــات اإلخفــاء القســري
واالعتقــال التعســفي والتعذيــب فــي ســوريا ،وطالبــت الــدول المشــاركة أيض ـ ًا وفــد النظــام الســوري بنشــر
قوائــم رســمية بأســماء المحتجزيــن والمتوفيــن فــي مراكــز االعتقــال .وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان قــد قدمــت تقريــر ًا إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وذلــك ضمــن مســاهمة “أصحــاب
المصلحــة اآلخــرون” فــي وثائــق هــذه الــدورة ،فــي  /14تمــوز.2021 /
فــي  /24كانــون الثانــي أصــدر فريــق َّ
التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات فــي منظمــة حظــر األســلحة
الكيميائيــة فــي ســوريا تقريــره بخصــوص هجمــات “مزعومــة” بأســلحة كيميائيــة فــي مدينــة مــارع شــمال حلــب
فــي حادثتيــن فــي  1و /3أيلــول ،2015 /خلــص التقريــر إلــى ّ
“أن جميــع المعلومــات التــي حصلــت عليهــا بعثــة
تقصــي الحقائــق وحللتهــا توفــر أســباب ًا معقولــة لالعتقــاد بــأن مــادة (كبريــت الخــردل) ،والمصنفــة كســاح
كيميائــي حســب اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة ،قــد ُاســتخدمت فــي  /1أيلــول .”2015 /وذكــر التقريــر أنــه وفقـ ًا
للشــهود فــإن الهجــوم قــد تــم تنفيــذه مــن مواقــع خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش.
فــي  /25كانــون الثانــي أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مرســوم ًا تشــريعي ًا (المرســوم التشــريعي
رقــم  )3يقضــي بمنــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ  /25كانــون الثانــي 2022 /نــص علــى “عفــو
ٍ
عــن كامــل العقوبــة لمرتكبــي جرائــم الفــرار الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي المــواد رقــم 100و 101مــن
العســكرية الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم  61لعــام  1950وتعديالتــه”.
فــي  /26كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) وبرنامــج الغــذاء العالمــي
تقريــر ًا تحليلي ـ ًا بعنــوان “نقــاط الجــوع الســاخنة” وشــمل المــدة بيــن شــباط وأيــار ،2022 /وجــاء فــي التحليــل
أنــه مــن المرجــح أن يتدهــور انعــدام األمــن الغذائــي فــي  20دولــة ومنطقــة ومنهــم ســوريا خــال الفتــرة التــي
يشــملها التحليــل .وأضــاف أن ســوريا ال تــزال فــي قائمــة الــدول المثيــرة للقلــق مــن ناحيــة األمــن الغذائــي ،كمــا
كان الحــال خــال الســنوات الماضيــة ،حيــث ارتفعــت مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي نتيجــة ســنوات النــزاع
الطويلــة ونتيجــة زيــادة األســعار .وأشــار التحليــل إلــى أن  % 88مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان يعتمــدون
بشــكل كامــل علــى المســاعدات اإلنســانية ،ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن تحمــل أبســط تكاليــف االحتياجــات
المطلوبــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.
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فــي  /26كانــون الثانــي قــال غيــر بيدرســون فــي اجتمــاع لمجلــس األمــن أن العنــف فــي ســوريا ال يــزال مســتمر ًا،
حيــث شــهد شــهر كانــون الثانــي غــارات جويــة فــي إدلــب أدت إلــى مقتــل مدنييــن وتدميــر مراكــز حيويــة مدنيــة،
إضافــة لقصــف متبــادل علــى خطــوط التمــاس ،والكثيــر مــن االنتهــاكات األخــرى فــي كل أنحــاء البــاد ،ولكــن
رغــم اســتمرار العنــف والمعانــاة فــي ســوريا ،لكنــه مــن الواضــح أن الحــل العســكري بــات وهم ـ ًا ألي طــرف
مــن األطــراف.
فــي  /27كانــون الثانــي قــال مارتــن غريفيــث ،وكيــل األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ،خــال جلســة اســتماع
فــي مجلــس األمــن عــن التطــورات المتعلقــة بالشــأن اإلنســاني فــي ســوريا “إننــا نخــذل الشــعب الســوري
صغــار ًا وكبــار ًا” .وأشــار إلــى ّ
أن النــزاع فــي ســوريا مــا زال مســتمر ًا فــي التســبب بمقتــل المدنييــن ،حيــث أنــه فــي
 /20كانــون الثانــي ُقتــل ســتة مدنييــن ،بينهــم  4أطفــال ،جــراء ســقوط صواريــخ علــى مدينــة عفريــن ،وأضــاف
أنــه فــي بدايــة كانــون الثانــي تســببت غــارة جويــة علــى محطــة ميــاه رئيســة فــي مدينــة إدلــب بإصابتهــا بأضــرار
جســيمة.
فــي  /27كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال تحقيقـ ًا قالــت فيــه ّ
أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة
تقــود الجهــود المبذولــة فــي العالــم العربــي إلعــادة التطبيــع مــع النظــام الســوري ،وأضــاف التحقيــق ّ
أن زيــارة
ممثلــي البنــك المركــزي الســوري لإلمــارات هدفــه إنشــاء قنــاة ماليــة ســيدفع مــن خاللهــا المســتوردون
الســوريون للمورديــن الدولييــن مــن حســابات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتجنــب التحويــات المباشــرة
التــي يمكــن أن تعرقلهــا العقوبــات علــى النظــام الســوري ،كمــا بــدأت شــركة أجنحــة الشــام للطيــران الســورية
المدرجــة علــى الئحــة العقوبــات األمريكيــة رحــات منتظمــة مــن دمشــق إلــى أبــو ظبــي ،وأضــاف التقريــر أن
مجموعــة القاطرجــي المدرجــة علــى الئحــة العقوبــات األمريكيــة تســتخدم شــركات وهميــة فــي دبــي لشــراء
أجهــزة كمبيوتــر إلنشــاء بنــك جديــد فــي ســوريا.
فــي  /27كانــون الثانــي قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش والبرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي ّ
أن
وكاالت األمــم المتحــدة “ال تدمــج بشــكل كاف مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي تقييمهــا لمورديهــا وشــركائها
فــي ســوريا” ،وذلــك يعرضهــم لمخاطــر تمويــل جهــات أو كيانــات شــاركت فــي انتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان،
وأصــدرت المنظمتــان تقريــر ًا ودليـ ً
ـا علــى شــكل أســئلة وأجوبــة توضــح فيــه ممارســات الشــراء المتوافقــة
مــع حقــوق اإلنســان لمســاعدة وكاالت األمــم المتحــدة فــي ســوريا .كمــا يحــوي الدليــل على أمثلة عــن عمليات
شــراء مباشــرة مــن جهــات متورطــة فــي ارتــكاب انتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان.
فــي  /27كانــون الثانــي قــال موقــع تلفزيــون “المملكــة” األردنــي ّ
أن األجهــزة األمنيــة األردنيــة “أحبطــت محــاوالت
تســلل وتهريــب كميــات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة ،قادمــة مــن األراضــي الســورية إلــى األراضــي األردنيــة”،
مــا أدى إلــى مقتــل  27مهربـ ًا ،وإصابــة عــدد ًا منهــم فـ ّر وا مــع الباقيــن إلــى داخــل األراضــي الســورية.
فــي  /28كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال تحقيق ـ ًا صحفي ـ ًا قالــت فيــه أن تنظيــم داعــش
يخطــط منــذ نحــو  3ســنوات الســتعادة الســيطرة عــل المناطــق التــي فقدهــا ،وأشــار التحقيــق إلــى أن ّعناصــر
التنظيــم فرضــوا أتــاوات علــى أصحــاب المحــات التجاريــة والمزارعيــن فــي مناطــق فــي مدينة الحســكة ،إضافة
إلــى ســائقي الشــاحنات القادميــن مــن مناطــق حقــول النفــط شــرق ســوريا ،وقــال التحقيــق أن مــا يقــارب مــن
 200عنصــر ًا مــن عناصــر تنظيــم داعــش بينهــم انتحارييــن هاجمــوا ســجن غويــران فــي الحســكة الــذي يحــوي
علــى اآلالف مــن عناصــر التنظيــم ،وحســب مــا نقلــه التحقيــق الصحفــي فــإن األحــداث فــي الســجن أدت إلــى
مقتــل  100شــخص ًا علــى األقــل أغلبهــم مــن عناصــر التنظيــم ،وتهجيــر نحــو  45ألــف شــخص ًا مــن قاطنــي
المنطقــة فــي محيــط الســجن.
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علــى صعيــد آخــر ،شــهد كانــون الثانــي توقيــع عــدة اتفاقيــات بيــن النظــام الســوري وعــدد مــن الــدول الداعمــة
لــه ،وذلــك فــي خــرق للعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى النظــام الســوري ،حيــث نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء
فــي  /12كانــون الثانــي ّ
أن فــادي خليــل ،رئيــس هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي حكومــة النظــام الســوري،
وفنــغ بيــاو ،الســفير الصينــي فــي ســوريا ،قــد وقعــا علــى مذكــرة تفاهــم فــي إطــار مبــادرة “الحــزام االقتصــادي
لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري فــي القــرن الحــادي والعشــرين” .وأضافــت الوكالــة نقـ ً
ـا عــن فــادي
خليــل“ ،انضمــام ســوريا إلــى المبــادرة يعــزز التعــاون بيــن ســوريا والصيــن بعــدة مجــاالت منهــا تســهيل
التبــادل التجــاري وإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة والطاقــة الكهربائيــة والطاقــة البديلــة” .ونقلــت وكالــة ســانا
فــي  /12كانــون الثانــي تصريحــ ًا لطــارق اســماعيل ،مديــر عــام مؤسســة الميــاه بالالذقيــة ،قــال فيــه أنــه تــم
التعاقــد مــع شــركة روســية لتنفيــذ مشــروع بتكلفــة  200مليــار ليــرة الســتجرار الميــاه مــن ســد تشــرين إلــى
مدينــة الالذقيــة .وفــي  /15كانــون الثانــي نقلــت وكالــة فــارس اإليرانيــة عــن رســتم قاســمي ،رئيــس الجانــب
االيرانــي مــن اللجنــة االقتصاديــة االيرانيــة الســورية المشــتركة ،عقــب زيارتــه إلــى دمشــق ،بإنــه تــم التوصــل الــى
اتفاقــات جديــدة مــن بينهــا افتتــاح مصــرف مشــترك ،وبنــاء عليــه ســيتم افتتــاح فــروع لمصــارف محليــة بيــن
الجانبيــن.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:
فــي  /31كانــون األول نشــر موقــع إدارة األمــن األوكرانــي بيانــ ًا أعلــن فيــه عــن اكتمــال التحقيقــات الخاصــة
ببــدء محاكمــة مجموعــة قامــت عبــر صالتهــم بتجنيــد مرتزقــة مــن أجــزاء مختلفــة مــن أوكرانيــا ،للمشــاركة فــي
األعمــال القتاليــة فــي ســوريا إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري.
فــي  /6كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش وثيقــة أســئلة وأجوبــة ومقالــة خاصــة عــن
المحكمــة الجاريــة فــي كوبلنــز فــي ألمانيــا بحــق ضابطيــن ســابقين فــي أجهــزة األمــن الســورية ،بتهــم متصلــة
بجرائــم ضــد اإلنســانية .حيــث توفــر المقالــة شــرح ًا للســياق العــام للمحاكمــة والقضايــا الرئيســة فيهــا ،كمــا
تحــوي المقالــة علــى مقابــات صوتيــة أجرتهــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش مــع ســوريين وآخريــن غيرهــم
لهــم صلــة بالمحاكمــة .وتوفــر وثيقــة األســئلة واألجوبــة معلومــات عــن المتهميــن إضافــة إلــى أبــرز القضايــا
التــي ُأثيــرت أثنــاء المحاكمــة ،حيــث تــم اإلشــارة إلــى إحصائيــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فيمــا
يخــص أعــداد المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا إضافــة ألعــداد ضحايــا التعذيــب ،وذلــك ضمــن التهــم الموجهــة
للمتهميــن.
فــي  /13كانــون الثانــي قالــت صحيفــة اللومونــد الفرنســية أن الشــخص الــذي اعتقلتــه الســلطات الفرنســية
نهايــة شــهر كانــون األول 2021 /ووجهــت لــه تهمــة التواطــؤ فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ،يدعــى
صــاح ح ،.وهــو فرنســي مــن أصــل ســوريّ ،
وأن مــن بيــن التهــم الموجهــة إليــه تزويــد قــوات النظــام الســوري
ومركــز الدراســات والبحــوث العلميــة التابــع للنظــام الســوري بمعــدات مــن بينهــا مــواد يمكــن أن تســتخدم
فــي صناعــة أســلحة كيميائيــة ،إضافــة إلــى اتهامــه بكونــه جــزء مــن دائــرة رجــال األعمــال التــي يســتخدمها
النظــام الســوري لاللتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة ،كمــا أشــارت الصحيفــة إلــى أن المتهــم يديــر شــركة شــحن
مدرجــة علــى قائمــة العقوبــات األمريكيــة.
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فــي  /13كانــون الثانــي أدانــت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز في ألمانيــا المتهم أنور .ر ،الذي اســتلم منذ
كانــون الثانــي 2011 /حتــى أيلــول ،2012 /رئاســة دائــرة التحقيــق فــي فــرع األمــن ( 251فــرع الخطيــب) بالتعذيــب،
و 27جريمــة قتــل وحالــة عنــف جنســي ،إضافــة إلــى احتجــاز وحرمــان  4000شــخص مــن حريتهــم ،وحكمــت عليــه
بالســجن مــدى الحيــاة .وكانــت قــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ملف ـ ًا يتضمــن بيانــات لـــ 58
مواطنـ ًا ســوري ًا ماتــوا بســبب التعذيــب فــي فــرع الخطيــب فــي أثنــاء حقبــة تولــي المتهــم أنــور.ر إدارة التحقيــق،
وتــم تســليم الملــف إلــى المدعــي العــام األلمانــي عبــر شــريكنا المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق
اإلنســان .وقــد أصدرنــا بيانــ ًا عــن الحكــم أكدنــا فيــه ّ
أن هــذه المحاكمــة هــي خطــوة فــي مســار المحاســبة
الطويــل والشــائك فــي ســوريا .وقــد رحبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمم المتحدة بشــأن
ســوريا فــي بيــان أصدرتــه فــي اليــوم ذاتــه بالحكــم الصــادر عــن المحكمــة ،وشــددت علــى ضــرورة بــذل المزيــد من
ٍ
الجهــود لتحقيــق العدالــة للضحايــا والناجيــن الســوريين .كمــا أشــادت ميشــيل باشــليت ،المفوضــة الســامية
لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة ،باإلدانــة التــي وصفتهــا بالتاريخيــةّ ،
وحثــت الــدول األخــرى علــى إجــراء
التحقيــق والمالحقــة القضائيــة فــي قضايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي تشــكل جرائــم دوليــة
باســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
فــي  /17كانــون الثانــي أصــدرت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بيانــ ًا صحفيــ ًا باللغــة العربيــة حــول
حكمهــا الصــادر بحــق أنــور ر ،الضابــط الســابق فــي جهــاز المخابــرات التابــع للنظــام الســوري فــي  /13كانــون
الثانــي ،والقاضــي بعقوبــة ســجنه مــدى الحيــاة ،حيــث ّ
فنــد البيــان التهــم التــي بنــت عليهــا المحكمــة قرارهــا ،كمــا
أورد تفاصيــل عــن مجريــات المحاكمــة والشــهود وآليــة التحقــق مــن التهــم الموجهــة.
فــي  /19كانــون الثانــي بــدأت محاكمــة الطبيــب الســوري “عــاء م” أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي مدينــة
فرانكفــورت األلمانيــة ،بتهــم ينــدرج معظمهــا فــي خانــة الجرائــم ضــد االنســانية .وقــد تضمنــت قائمــة التهــم
ٍ
الموجهــة إليــه حســب المدعــي العــام االتحــادي 18 ،حالــة تعذيــب لســجناء مــن المعارضــة ضــد النظــام
الســوري فــي الفتــرة الممتــدة مــن  /1نيســان  2011حتــى نهايــة  ،2012وذلــك فــي مستشــفيات عســكرية فــي
ســوريا ،إضافــة إلــى تهمــة القتــل العمــد ألحــد المعتقليــن وتهــم أخــرى .وقــد قالــت منظمــة هيومــن رايتــس
ووتــش فــي بيــان لهــا يــوم بــدء المحاكمــةّ ،
أن مــن بيــن التهــم الموجهــة لـــعالء .م جرائــم كانــت قــد ارتكبــت فــي
ٍ
المشــفى العســكري  601فــي دمشــق ،وأضــاف البيــان أن بعــض الصــور فــي ملــف “قيصــر” قــد التقطــت فــي
مــرآب هــذا المشــفى .وقامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ممثلــة بمديرهــا فضــل عبــد الغنــي بحضــور
الجلســة األولــى االفتتاحيــة للمحاكمــة ،حيــث عرضنــا لوحــات رســمناها لســبعة أطباء/طبيبــات مختفيــن
قســري ًا لــدى النظــام الســوري ،وذلــك لعقــد مقارنــة بيــن طبيــب متهــم بارتــكاب عمليــات تعذيــب لمتظاهريــن
معارضيــن طالبــوا بتغييــر نظــام الحكــم الدكتاتــوري فقــام الطبيــب عــاء بتعذيبهــم ،مقابــل أطبــاء قامــوا
بعــاج المتظاهريــن وتقديــم خدمــات إغاثيــة ،وعبــروا عــن رأيهــم فــي ضــرورة االنتقــال نحــو الديمقراطيــة ،فمــا
كان مــن النظــام الســوري إال أن أخفاهــم قســري ًا ،وقــد أصدرنــا بيان ـ ًا عــن هــذه المشــاركة فــي  /25كانــون الثانــي.
فــي  /29كانــون الثانــي أعلنــت وزارة العــدل األمريكيــة فــي بيــان لهــا عــن توقيــف ســيدة أمريكيــة ،بتهمــة تنظيــم
ٍ
وقيــادة كتيبــة عســكرية نســائية لصالــح تنظيــم داعــش فــي ســوريا إضافــة للتخطيــط لهجــوم علــى جامعــة
أمريكيــة ،وحســب مــا أورد البيــان أن المتهمــة قدمــت تدريبــات ألعضــاء الكتيبــة النســائية فــي أواخــر عــام
 2016فــي مدينــة الرقــة فــي ســوريا حيــن أصبحــت قائــدة للكتيبــة ومنظمــة لهــا ،وتضمــن ذلــك تدريبــات بدنيــة
وتدريبــات علــى اســتخدام أســلحة عــدة.
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فــي شــهر كانــون الثانــي أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ً
كال مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،والمقــرر الخــاص المعنــي
بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب ،والمقــرر الخــاص المعنــي
بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بأربــع حــاالت اختفــاء قســري.

ثالث ًا :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في كانون الثاني:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون
الثانــي علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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ألف :القتل خارج نطاق القانون:
َّ
ً
ً
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مقتــل  69مدنيــا ،بينهــم  18طفــا و 4ســيدة (أنثــى
بالغــة) النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى ،مــن بيــن الضحايــا  2مــن الكــوادر الطبيــة .كمــا وثقنــا مقتــل 8
شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب .وســجلنا مــا ال يقــل عــن  1مجــزرة .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري
َّ
مفصــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.
يتحــدَّ ث بشــكل
تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
أوال :األطراف الرئيسة:
1
قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة) : 8بينهــم  1طفـ ً
ـا.
ً
طفال و 1سيدة).
القوات الروسية2( 3 :2
ً
جميع فصائل المعارضة المسلحة  /الجيش الوطني 2( 4 :طفال و 2سيدة).قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي) 6 :بينهم  1سيدة.ثاني ًا :جهات أخرى:
ً
طفال على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:
وثقنا مقتل  48مدني ًا بينهم 13
ً
طفال.
•قذائف لم نتمكن من تحديد مصدره 7:بينهم 5
•ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها 4 :بينهم  3طفالً.
•رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره24 :
•تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها5 :
•قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها 7 :بينهم  5طفالً.
•حرس الحدود التركي1 :
باء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مــا ال يقــل عــن  143حالــة اعتقــال تعســفي /احتجــاز بينهــا
 2طفـ ً
ـا يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري
َّ
مفصــل عــن
فــي محافظاتــي ريــف دمشــق فدرعــا .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
تتوزع حصيلة االعتقال َّ
َّ
التعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
قوات النظام السوري81 :هيئة تحرير الشام8 : 3جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني17 :ً
طفال.
قوات سوريا الديمقراطية 37 :بينهم 2 1نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة
محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا للغايــة
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة ،وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل ،حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط ،فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة
متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة ،وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة ،فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن
األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه ،وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي ،األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام
الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام ،إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلق ًا في السياق السوري.
2

جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة :جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام  2011فــي أحيــاء ومناطــق متعــددة فــي ســوريا ،الكثيــر منهــا لــم يعــد موجــود ًا ،كمــا أن الكثيــر منهــا لــم

يتبــع لقيــادة مركزيــة ،مــع نهايــة عــام  2017تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحتــه فصائــل المعارضــة المســلحة التــي بقيــت موجــودة حتــى تأسيســه.
3

صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ثاء :االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ســجَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مــا ال يقــل عــن  9حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيو َّيــة
مدن َّيــة 3 ،مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد القــوات الروســية.
مــن بيــن هــذه الهجمــات َّ
وثقنــا  1حادثــة اعتــداء علــى منشــأة تعليميــة 1 ،حادثــة اعتــداء علــى منشــأة طبيــة 2 ،حادثــة
اعتــداء علــى أماكــن عبــادة.
تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
 القوات الروسية3 :جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني1 : قوات سوريا الديمقراطية2 :ثاني ًا :الجهات األخرى:
ارتكبت  3حوادث اعتداء ،توزعت على النحو التالي:
•اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه1 :
•تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها1 :
المســوولة عــن ارتكابهــا بيــن
•قذائــف لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا 1:تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة
ٔ
قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ومــا زالــت قيــد التحقيــق.
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توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى
النحــو التالــي:
الجهة الفاعلة

القوات
الروسية

المركز المـُعتدى عليه

جميع فصائل
المعارضة/
الجيش
الوطني

قوات سوريا
الديمقراطية

جهات أخرى
تفجيرات لم
نتمكن من
تحديد مرتكبيها

اعتداء لم
نتمكن من
تحديد مرتكبيه

قذائف لم
نتمكن من
تحديد مصدرها

المراكز الحيوية الدينية
المساجد

1

1

المراكز الحيوية التربوية
1

المدارس
المراكز الحيوية الطبية
المنشآت الطبية

1

البنى التحتية
المنشآت والمصادر المائية

1

المقرات الخدمية الرسمية
مزارع الحيوانات الداجنة

1
2

وسائط النقل
المجموع:

1
3

1

2

1

1

1

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في كانون الثاني:
األحــد  /2كانــون الثانــي 2022 /قرابــة الســاعة  13:25بالتوقيــت المحلــي ،قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي
بالصواريــخ قــرب محطــة ميــاه العرشــاني -مدعومــة مــن قبــل منظمــة GOALاإلنســانية -الواقعــة علــى تلــة جبليــة
شــمال غــرب مدينــة إدلــب ،مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي منشــأة المحطــة وســورها ،وإصابــة خــط ضــخ الميــاه الرئيــس
ومعــدات المحطــة بأضــرار ماديــة كبيــرة وانقطــاع الميــاه عــن المحطــة ،كمــا تســبب القصــف بإصابــة أحــد العاملين
فــي المحطــة بجــراحُ .تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن محطــة ميــاه العرشــاني هــي محطــة فرعيــة
ُتغـ ّـذي مدينــة إدلــب بالميــاه ،وقــد تســبب القصــف بانقطــاع الميــاه عــن مدينــة إدلــب بشــكل مؤقــت قبــل أن يتــم
تحويــل الضــخ إليهــا مــن محطــات أخــرى فيمــا تــزال محطــة ميــاه العرشــاني قيــد الصيانــة حتــى لحظــة إعــداد هــذا
التقريــر .تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت
الحادثــة.
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دمار إثر هجوم جوي روسي على محطة مياه العرشاني شمال غرب مدينة إدلب في  /2كانون الثاني2022 /
– بعدسة عمر البم

اإلثنيــن  /3كانــون الثانــي 2022 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــة لتربيــة الطيــور
معروفــة “بمدجنــة رضــوان األفنــدي” شــمال بلــدة أرمنــاز بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن
عــدة بينهــم أطفــال بجــراح ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المدجنــة المكــوّ ن مــن ثالثــة طوابــق وإصابــة تجهيزاتهــا
بأضــرار ماديــة كبيــرة .تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر
الشــام وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة “رضوان األفندي” في بلدة أرمناز /إدلب في  /3كانون الثاني2022 /
– بعدسة :سعد الدين زيدان
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الثالثــاء  /18كانــون الثانــي 2022 /قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدينــة جرابلــس بريــف
محافظــة حلــب الشــرقي ،ســقط أحــد الصواريــخ علــى مســجد النــور الــذي يقــع ُقبالتــه المركــز الصحــي فــي جرابلــس
(مســتوصف جرابلــس الصحــي) وســط المدينــة؛ تســبب الصــاروخ بدمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد ،وإصابــة أثاثــه
بأضــرار ماديــة متوســطة فيمــا لــم ُتســجل َ
أي أضــرار فــي بنــاء المركــز الصحــي .تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات
الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
الخميــس  /20كانــون الثانــي 2022 /تعرّضــت مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي لهجــوم بصواريــخ عــدة
ٍ
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر ،وتتــراوح لدينــا
الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي
يســيطران عليهــا ،ومازالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
ســقط أحــد الصواريــخ علــى مدرســة االتحــاد العربــي –المكونــة مــن بنائيــن ضمــن ســور واحــد -فــي شــارع الفيــات
فــي مدينــة عفريــن ،مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي أحــد أبنيــة المدرســة ،وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع
مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على مدرسة االتحاد العربي في مدينة عفرين /حلب
في  /20كانون الثاني2022 /

ثاء :حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر
مشــروعة فــي شــهر كانــون الثانــي.
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رابع ًا :مرفقات:
( )1مقتل  69مدنيا بينهم  18طفال و 4سيدات ،و 8ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في كانون الثاني 2022
( )2توثيق ما ال يقل عن  143حالة اعتقال /احتجاز تعسفي في كانون الثاني  2022بينهم  2طفال

خامس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
•أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى َّ
أن الهجمــات وُ جّ هــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف
الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إلــى االعتقــال َّ
والتعذيــب واإلخفــاء القســري،
كمــا تس ـبَّبت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة ،وهنــاك أســباب معقولــة
تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.
•لــم تكتــف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي ،بــل طــال الخــرق قــرارات
ِ
مجلــس األمــن الدولــي ،وبشــكل خــاص القــرار رقــم  ،2139والقــرار رقــم  2042المتع ِّلــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،
والقــرار رقــم  2254وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
•لــم ُنســجِّ ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن
الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذا لــم يحصــل مطلقـ ًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي،
ـدل بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
ويـ ُّ
• َّ
إن حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة ،ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا ،والطابــع العشــوائي
المنســقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
للقصــف والطبيعــة
َّ
َّ
•إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة
تعتبــر خرقـ ًا واضحـ ًا للقانــون الدولــي اإلنســاني ،وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
•انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني ،مُ تسببة في مقتل العديد من المدنيين.
•خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  2139عبــر هجمــات
تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي ،متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو
إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.
•إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر ،وال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث
خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق َّ
الضــرر باألعيــان المدن َّيــة .وهنــاك مؤشــرات

ـأن َّ
قويــة جــد ًا تحمــل علــى االعتقــاد بـ َّ
الضــرر كان مفرطـ ًا جــد ًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
• َّ
إن اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُع ِّبــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة مُ بيَّتــة

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى ،وهــذا يُخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وخــرق
صــارخ التفاقيــة جنيــف  4المــواد (.)32 ،31 ،27
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التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل واضــح
علــى “توقــف فــور ًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا”.
•يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن ،ويجــب 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 ســوريا علــى غــرار
َّ
ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة.
حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة
•علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة ،الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري،
الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة ،وكشـ َـف تورطهــا فــي هــذا َّ
الصــدد.
َّ
المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية
•مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة
الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي َّ
توقفــت فيهــا المعــارك ،وفــي مخيمــات المشــردين داخليـ ًا ومتابعــة الــدول،
التــي تعهــدت َّ
بالتبرعــات الالزمــة.

إلى المجتمع الدولي:

ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار ،وزيــادة
والســعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه
جرعــات الدَّ عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو
فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ”)ICR2Pإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم 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 يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس
• َّ
حقــوق اإلنســان ،واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
الســامية أن ُتقــدِّ م تقريــر ًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن
•علــى المفوضــة َّ
االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة ،باعتبارهــا ُن ِّفــذت مــن قبــل أطــراف ِّ
النــزاع
والقــوى المســيطرة.
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إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
َّ
َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
•فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
علــى اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
•التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة :IIIM
•جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي َّ
تم توثيقها في هذا التقرير.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
َّ
•إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التصعيد.
•إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة
الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.
إلى النظام السوري:
• َّ
التوقــف 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 َّ
التقريــر ،وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا ،ومحاســبة
المتورطيــن.
ُ
•تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أســر الضحايــا

والجرحــى كافــة ،الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون العرفــي
اإلنساني.
َّ
•علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض
َّ
التصعيــد ،والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة ،والســماح غيــر المشــروط
بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة.
إلى الحلف (قوات التحالف الدولي ،وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية):
•يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
الضغــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع
المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
•علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
التوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك،
ـم اعتقالهــم بهــدف عمليــات َّ
َّ
والتعهــد بإعــادة جميــع األطفــال ،الذيــن تـ َّ
التجنيــد فــور ًا.
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إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
•ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة ،واالمتنــاع
عــن أيــة هجمــات 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 داخلي ًا.
•تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعالمــات
فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير
كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحايــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت
مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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