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سيدات يقفن في منزل تحت اإلنشاء ،قرب
الحدود التركية ،داخل سوريا في يونيو/
حزيران  .2011شأن الكثير من السوريين،
فقد تم تهجير هؤالء النساء بسبب أعمال
العنف في قريتهن .وتعد النساء السوريات
الالجئات أو الالئي تم تهجيرهن داخليا،
العائل األساسي والوحيد لعائالتهن بعد وفاة
أو اعتقال أو عجز أفراد عائالتهن من الذكور.
كما أن النساء السوريات يواجهن الخطر
بسبب نشاطهن ،ويشمل تقديم المساعدة
اإلنسانية إلى السوريين اآلخرين.
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المقدمة
“يف األخبار [عن سوريا] ال ترى إال الدم
والدمار .ال ترى ما وراء ذلك ،أن هناك
مجموعات مدنية تؤدي نشاطها سلمي اً .ما
زلنا هنا”.
—مها 28 ،عام اً ،ناشطة من حلب 8 ،أبريل/نيسان 20141
مها ،البالغة من العمر  28عام اً كانت مدرسة لغة إنجليزية يف
مدرسة ابتدائية يف حلب عندما اندلعت االنتفاضة يف سوريا يف
مارس/آذار  .2011ومن خالل األصدقاء واألرسة وزوجها ،أصبحت
مها بشكل تدريجي ناشطة .مها التي كانت قد تزوجت حديث اً،
شاركت يف مظاهرة سلمية يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2012وقد متت
بعدها مبارشة عملية قصف من القوات النظامية ،فسقطت قذيفة
يف موقع التظاهر لتودي بحياة زوجها البالغ من العمر  30عام اً
وتركتها أرملة يف سن السادسة والعرشين 2.مها – الناشطة والناجية
والضحية لعنف النزاع – هي مثال عىل التعقيدات التي تبتيل حياة
الكثري من السيدات السوريات اليوم.

حادثني منفصلني عىل يد القوات النظامية 6.وعانت أخريات من
7
اإلصابة ،مثل عائشة 45 ،عام اً ،التي أصابتها رصاصة قناص بالشلل.
وسواء شاركن يف املظاه رات أو وفرن املساعدات اإلنسانية أو تحملن
مسؤولية أرسهن يف أعقاب وفاة أو إصابة أو اعتقال املعيل ،فلم
تتحمل هؤالء السيدات فحسب عبء النزاع ،إمنا أيض اً ثابرن عىل
املقاومة ،مع التعرض ملخاطر شخصية كبرية يف أغلب األحيان.
إق رارا ً بأدوار النساء املتعددة واملهمة يف النزاع ،وتجاربهن كفاعالت
وضحايا يف الوقت نفسه ،فمن املهم إعداد أوجه االستجابة املناسبة
الحتياجات النساء داخل سوريا ويف تجمعات الالجئني ،وضامن
مشاركتهن املستمرة والحقيقية يف تحديد مستقبل سوريا .كام
أنها أيض اً مهمة يف مواجهة الجامعات املتطرفة التي ظهرت مؤخ را ً
وتسعى لتحييد املرأة يف سوريا وفرض قيود تعسفية تحد من
حرياتهن.
يجب عىل املجتمع الدويل أن يوفر دع امً أكرب الحتياجات النساء
الطبية والنفسية واالقتصادية ،مع ضامن مشاركتهن الحقيقية
عىل كافة املستويات يف أي مفاوضات سالم مقبلة ويف مبادرات بناء
الدولة.

يستعرض هذا التقرير  17سيدة سورية ،وقد أصبحت الجئات اآلن
خارج بلدهن ،ويستمر النزاع يف إتالف حياتهن 3.تعكس تجاربهن
مختلف األدوار التي اضطلعت بها السيدات ،ال سيام من عارضن
الحكومة أو عشن يف مناطق تعرضت لهجامت حكومية ،كناشطات
سياسيات وراعيات ألرسهن ومشتغالت بالعمل اإلنساين وموف رات
خدمات إنسانية ،مع التعرض آلثار النزاع عىل السيدات بشكل خاص.
بعض السيدات الاليئ يستعرضهن التقرير لهن تاريخ طويل من
النشاط يف حني بدأت أخريات باملشاركة السياسية بعد بدء االنتفاضة
ضد الحكومة السورية بقليل .بعضهن تعرضن لالستهداف،
أو اعتقلن ج راء عملهن ،مثل جلنار 27 ،عام اً ،التي استخدمت
تصاريحها الصيدالنية يف تهريب عقاقري طبية بني األحياء 4.تعرضت
العديدات منهن للتعذيب واالعتداء الجنيس واألذى البدين والتحرش
كنتيجة مبارشة لنشاطهن ،مثل ليال 21 ،عام اً ،التي احتجزتها القوات
الحكومية بسبب مساعدتها للمرشدين داخلي اً 5.أصبحت أخريات
مسؤوالت عن اإلنفاق عىل أرسهن بعد االعتقال التعسفي ألزواجهن
أو بعد وفاتهم ،مثل زينب 42 ،عام اً ،التي فقدت زوجها وابنها يف
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خلفية:

"

المرأة في النزاع السوري
765,369

يف سياق النزاع السوري الحايل ،كث ريا ً ما يدفع املدنيون مثن العنف
الذي زلزل سوريا منذ عام  .2011ويف خرق ّبي للقانون الدويل
لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،شنت القوات النظامية
واملوالية للحكومة ،وكذلك الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة
املعارضة للحكومة ،بتعريض املدنيني لهجامت متعمدة وعشوائية
وغري متناسبة ،مع حرمانهم من املساعدات اإلنسانية .كام واجه
املدنيون االعتقال التعسفي واالختطاف والتعذيب واإلعدام امليداين
بدون محاكامت .ثبت وجود صعوبة بالغة يف حساب وتأكيد أعداد
القتىل يف النزاع ،لكن يف يونيو/حزي ران  2014أفاد مركز توثيق
االنتهاكات – وهي منظمة م راقبة ورصد سورية عىل صلة وثيقة
بشبكة من النشطاء السوريني – بتوثيق أكرث من  98ألف وفاة يف
8
صفوف املدنيني ،مبن فيهم  10700سيدة وفتاة.
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ولقد هيأ النزاع ألكرب أزمة نزوح جامعي عىل مستوى العامل يف العقود
األخرية .أفادت وكالة األمم املتحدة لالجئني (املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني) أنه حتى  11يونيو/حزي ران  2014فإن أكرث
من  2.8مليون الجئ قد فروا من سوريا ويقيمون باألساس يف دول
الجوار ،وهي لبنان وتركيا واألردن وكردستان الع راق وم رص 9.أكرث من
نصف هذا العدد من السيدات والفتيات 10.وداخل سوريا يفر الناس
بأعداد كبرية ،وعادة ما يتنقلون م رات عديدة بحث اً عن األمن وكسب
الرزق 11.حتى  26مايو/أيار  2014كان تقدير األمم املتحدة هو أن
12
أكرث من  6.5مليون نسمة تعرضوا للترشد الداخيل يف سوريا.
وعىل مسار تحقيقات هيومن رايتس ووتش يف أزمة حقوق اإلنسان
السورية منذ مارس/آذار  ،2011وثقت حاالت لسيدات بال ح رص ،قمن
منذ االنتفاضة األولية ضد حكومة بشار األسد يف ربيع  ،2011بتنظيم
مظاه رات سلمية واملشاركة فيها ،وتوصيل مساعدات إنسانية ال
غنى عنها للمحتاجني إليها ،وتوفري الرعاية الطبية للمصابني.
ومثل نظ رائهن من الرجال ،فقد تعرضت السوريات الناشطات يف
التظاهر والعمل املدين لالستهداف باألذى واملضايقات واالعتقال من
قبل القوات النظامية ،ويف بعض األحيان من قبل الجامعات املسلحة
غري التابعة للدولة التي تعارض الحكومة .وثقت هيومن رايتس
ووتش حاالت لسيدات تعرضن لالعتقال بسبب نشاطهن ،مبن فيهن
من شاركن يف مظاه رات سلمية ووفرن مساعدات إنسانية .تعرضت
2
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الكث ريات لالعتداءات والتعذيب واملضايقات والحرمان من النوم،
عىل يد القوات النظامية واملوالية للحكومة ،ويف بعض الحاالت من
قبل جامعات مسلحة غري تابعة للدولة ،داخل م راكز اعتقال رسمية
وغري رسمية .أغلبهن ُح رمن من التواصل مع أقاربهن ومن سالمة
13
اإلج راءات القانونية.

كذلك تخضع السيدات لألع راف والتقاليد املجتمعية التي تقيد من
حريتهن الشخصية وتزيد من احتامالت تعرضهن للرضر 17.يف حني
قد يتعرض الرجال بدورهم لبعض القيود بسبب األع راف املجتمعية،
فإن القيود القانونية واملجتمعية املتعلقة باألرسة والحياة االجتامعية
واالقتصادية ترض بالنساء بشكل غري متناسب .وعىل ذلك ،فقد قالت
سيدات كث ريات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن أصبحن عائالت األرسة
األساسيات مع معاناة الرجال من صعوبة يف العثور عىل عمل ثابت،
مبا يف ذلك يف حاالت اللجوء والترشد داخلي اً .وكام يظهر من أقوال
السيدات املذكورات يف التقري ر ،فإن مسؤولياتهن يف سوريا تتحول
وتتوسع بدافع الرضورة .يف مواجهة الخسارة الفائقة ،ترص السيدات
التي يستعرضهن التقرير عىل إعالة أرسهن ،ومساعدة السوريات
والسوريني ،واملجاهرة بدعم الحرية وحقوق اإلنسان لكل السوريني.

كام قالت سيدات سوريات لـ هيومن رايتس ووتش إن غياب
الرجال – سواء بسبب الهجامت العشوائية أو االعتقال التعسفي أو
اإلخفاء القرسي أو املشاركة يف عمليات عسكرية – قد تركهن عرضة
لالنتهاكات واألذى أثناء املداهامت وعمليات التفتيش التي تجريها
الجامعات املسلحة .يف إحدى الحاالت ،وبسبب هجوم عسكري عىل
قرى علوية يف ريف الالذقية يف أغسطس/آب  ،2013قامت جامعات
مسلحة غري تابعة للدولة باختطاف أكرث من  200مدين واتخاذهم
رهائن ،وكانوا باألساس من النساء واألطفال ،الستخدامهن كورقة وفيام ييل بعض الوجوه لسيدات يف النزاع السوري.
14
تفاوض سياسية.
قالت سيدات كث ريات من شتى أنحاء سوريا لـ هيومن رايتس ووتش
إنهن قمن بالبحث عن األقارب املختفني واملعتقلني وتحملن أكرب
املسؤولية عن إعالة األرس ومساعدة املدنيني واملشاركة يف املظاه رات
الالعنفية وقيادتها .قالت لنا سيدات إنهن أصبحت عائالت لألقارب
الذين أصيبوا أو تعرضوا إلعاقات بسبب النزاع .كام قالت الكثري من
السيدات إنهن أصبحت عائالت أرسهن فعلي اً يف مثل تلك الحاالت،
ويف حال وفاة أو اختفاء أو احتجاز أقاربهن الرجال .ال تسود هذه
املخاطر أثناء النزاع فحسب ،بل أيض اً أثناء الف رار من سوريا .وردة،
من حلب ،روت لـ هيومن رايتس ووتش كيف قُتل زوجها وأصيب
15
أبنها أثناء االنتظار لعبور الحدود من سوريا إىل تركيا.
ويف الوقت نفسه ،ويف عدد من الحاالت ،تبينت هيومن رايتس ووتش
تعرض قدرة السيدات عىل التنقل للتقييد إىل حد بعيد .يف مقابالت
مبواقع تجمع لالجئني ،أفادت سيدات وعائالتهن أنه قد تم تحديد
حركة النساء والفتيات خارج البيوت يف سوريا خوف اً من العنف
الجنيس واملضايقات والهجامت العشوائية .ويف بعض الحاالت ،كام
وثقت هيومن رايتس ووتش يف حلب والحسكة وإدلب والرقة ،فقد
فرضت الجامعات املتطرفة املسلحة قيودا ً متييزية عىل السيدات
والفتيات .تشمل هذه القيود قواعد متشددة للثياب وقيود عىل
مشاركة املرأة يف الحياة العامة والقدرة عىل التنقل بحرية ،وقيود
16
عىل وصولهن للتعليم والعمل.
فض الً عن ذلك فإن بعض القوانني السورية ،مثل قوانني األحوال
الشخصية املنظمة للزواج والحياة األرسية ،ما زالت متيز ضد املرأة.
4
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وكأنك لن تكوني حرة
“تشعرين ً
بعد اآلن أبدا”:

التوقيف واالعتقال التعسفيين
والتعذيب واالنتهاكات

اتسم النزاع السوري منذ بدء االنتفاضة يف مارس/آذار 2011
بالتوقيف واالعتقال التعسفيني والتعذيب .وثقت هيومن رايتس
ووتش التوقيف واالعتقال التعسفيني واالختفاء القرسي لع رشات
األشخاص من قبل القوات النظامية واملوالية للحكومة ،وكذلك
من قبل جامعات مسلحة غري تابعة للدولة وتعارضها ،يف شتى
املحافظات السورية 18.كام وثقت هيومن رايتس ووتش التعذيب
املمنهج يف  27مركز اعتقال تديرها الحكومة يف حلب ودمشق ودرعا
وحمص وإدلب والالذقية ،وكذلك التعذيب يف م راكز تديرها جامعات
معارضة للحكومة 19.أغلب املعتقلني السابقني الذين قابلتهم
هيومن رايتس ووتش كانوا من الرجال بني الـ  18والـ  35من العم ر،
لكن قامت القوات النظامية واملعارضة للحكومة أيض اً باعتقال
وتعذيب أطفال ونساء ومسنني تعسف اً .وثقت هيومن رايتس ووتش
االعتقال التعسفي واألذى البدين والتعذيب لسيدات من قبل القوات
النظامية وجامعات مسلحة غري تابعة للدولة يف حلب ودمشق
20
ودرعا وحامة وحمص وإدلب وطرطوس والرقة.
من املستحيل تأكيد عدد املعتقلني بسبب رفض الحكومة السورية
السامح للم راقبني املستقلني بدخول أماكن االعتقال ،لكن حتى 26
مايو/أيار  2014كان مركز توثيق االنتهاكات قد وثق  52674اعتقاالً
21
منذ بدء النزاع ،ومنها  1477حالة لسيدات و 55حالة لفتيات.
طبق اً لبيانات مركز توثيق االنتهاكات ،فإن أكرث من  40400من
22
املعتقلني ما زالوا مل يُ فرج عنهم.
ولقد أخضعت القوات الحكومية واملوالية لها ،وجامعات مسلحة
غري تابعة للدولة يف بعض الحاالت ،أخضعتهن للتوقيف واالعتقال
والتعذيب ،ج راء املشاركة يف مظاه رات سلمية والنشاط السيايس،
وبسبب توصيل مساعدات طبية وإنسانية للمدنيني واملرشدين،
ومعاونة منشقني عن الجيش ومقاتلني معارضني للحكومة .قالت
 17سيدة من  20تعرضن لالعتقال لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تم
توقيفهن بسبب نشاطهن ،مبا يف ذلك املشاركة يف مظاه رات سلمية
وتوفري املساعدات اإلنسانية .تم احتجاز ثالث منهن وتعرضت خمس

منهن لألذى البدين ،عىل يد قوات األمن الحكومية ،ملجرد االشتباه يف
صلة أقاربهن أو ج ريانهن بالقوات املوالية للمعارضة.
يف العديد من الحاالت التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ،كانت
التوقيفات واالعتقاالت غري قانونية أو تعسفية بأشكال أخرى :إذ
أجرت قوات األمن االعتقاالت دون أن تعرف نفسها أو توفر مربرا ً
قانوني اً للتوقيف ،أو إخطار املحتجزين باملكان الذي سيؤخذون إليه.
كث ريا ً ما تم احتجاز املعتقلني لف رتات مطولة ،مبا يتجاوز كث ريا ً مدة
الستني يوم اً كحد أقىص للحجز عىل ذمة املحاكمة التي يسمح بها
القانون السوري ،ودون كفالة سالمة اإلج راءات القانونية .وكث ريا ً ما مل
يتمكن املعتقلون من مقابلة محامني ،أو نُسب إليهم اتهام رسمي،
ومل ميثلوا أمام ٍ
قاض .ويف حاالت عديدة ُح رم أقارب املعتقلني من
املعلومات عن أماكنهم أو أسباب القبض عليهم .ميكن اعتبار هذه
الحاالت اختفاء تعسفي اً مبوجب القانون الدويل 23.ميكن أن متثل
االختفاءات القرسية املوسعة أو املمنهجة أو االعتقال التعسفي
املمنهج واسع النطاق – إذا نُفذ كجزء من سياسة الدولة – ميكن أن
24
ميثل جرمية ضد اإلنسانية.
وكام سبق الذك ر ،ففي أثناء البحوث التي أجريت يف سوريا عىل
مدار السنوات الثالث املاضية ،وثقت هيومن رايتس ووتش حاالت
لسيدات تعرضن لألذى البدين واالعتداء الجنيس ،واملضايقات
والتعذيب والحرمان من قبل الحكومة والقوات املوالية للحكومة،
ويف بعض الحاالت من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة،
يف م راكز اعتقال رسمية وغري رسمية 25.إن الحظر عىل التعذيب من
أهم املحاذير األساسية يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان .ال توجد
أي ظروف استثنائية تربر التعذيب .سوريا دولة طرف يف معاهدات
دولية أساسية تحظر التعذيب يف كل الظروف ،حتى أثناء حاالت
الطوارئ الحقيقية ،وتطالب بالتحقيق واملقاضاة للمسؤولني عن
أعامل التعذيب 26.لدى ارتكاب التعذيب كجزء من هجمة موسعة
أو ممنهجة عىل السكان املدنيني ،يعد جرمية ضد اإلنسانية مبوجب
القانون الدويل العريف ونظام روما املنشئ للمحكمة الجنائية
27
الدولية.
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ليال

28

ليال –  21عام اً – وهي تنحدر من حمص ،انضمت
إىل مجموعة يف دمشق توفر اإلسكان املؤقت يف
الفنادق والثياب الدافئة وغريها من الرضوريات
الالزمة للعائالت النازحة من حمص .يف  8نوفمرب/
ترشين الثاين  2012قام رجال يف ثياب مدنية تعرفت
فيهم ليال عىل أعضاء ميليشيا موالية للحكومة،
بالقبض عليها وأخذها إىل مركز اعتقال حسبته
فرع املخاب رات العسكرية  215يف دمشق 29.وقتها
كان مع ليال كروت ذاكرة رقمية عليها أسامء
وعناوين األرس التي تعاونها .قالت« :قمت مبضغ
الكروت وكرستها بأسناين .ثم ابتلعتها».

بعد  23يوم اً يف الفرع  ،215أحيلت إىل الفرع  261يف حمص ،حيث
قام الضباط بتعصيب عينيها ،وربط يديها بسلك ،وتعليقها من
32
السقف يف وضع مجهود معروف مبسمى الشبح ،ملدة  3ساعات.
قالت ليال« :بعد  10دقائق كانت يدي تصبح ساخنة للغاية ،وأحيان اً
باردة للغاية .بدأت أفقد اإلحساس .عندما فكوا قيدي ،تدفق الدم
إىل يدي برسعة شديدة .أحسست وكأن زيت اً يغيل مير إىل يدي».
قالت ليال إنها سقطت أرض اً« :جرجرين جندي بحبل مربوط بقيد
معصمي».

“ليست عندي مشاعر بالمرة ،ال
سعادة وال حزن ،وال شيء”

ويف الفرع  261أجرب ضابطان مختلفان ليال عىل أداء جنس فموي
قام ضابط يف الفرع  215بإجبار ليال عىل التجرد من لهام يف مناسبتني مختلفتني.
ثيابها وفتشها وفتش ثيابها .بعد أن ارتدت ثيابها،
قام ضابط آخر بتقييد يديها باألصفاد ،وأجربها يف  9يناير/كانون الثاين  2013أفرجت الحكومة عن ليال ضمن اتفاق
عىل الركوع عىل كريس ،ثم قام بالتحرش بها بيده لتبادل محتجزين إي رانيني طرف جامعات معارضة للحكومة يف
ورضبها عىل قدميها بسلك كهربايئ غليظ 30.سوريا 33.غادرت سوريا إىل جنوب تركيا بعد اسابيع قليلة .مل ترفض
قالت« :كلام زاد خويف وبكايئ زادت استثارته .بعد ليال الكشف عام تعرضت له علن اً ،لكن تقوم بعض السيدات مبحاولة
قدمي .ثني عزمها عن الحديث عن العنف الجنيس الذي تعرضت له أثناء
أن انتهى [من التحرش يب] قام برضيب عىل
ّ
سقطت عىل األرض .ركلني بحذائه .ومل أعد قادرة االعتقال .قالت« :تقول صديقايت :رجاء ابق عىل بعض التفاصيل طي
الكتامن .سوف تبدأ الشائعات تتكاثر حولك».
عىل امليش بعد ذلك لعدة أيام».

ليال 21 ،عام اً ،كانت توفر املساعدات للعائالت النازحة
داخل سوريا ،يف دمشق ،قبل أن تقبض عليها القوات
النظامية .ذكرت أنهم قاموا بتعذيبها واالعتداء عليها
جنسي اً .قالت إنها ما زالت تقاوم آثار اعتقالها.
©  2014سامر مسقطي/هيومن رايتس ووتش
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أثناء احتجازها يف الفرع  215ثم يف منشأة تظن
أنها فرع املخاب رات العسكرية  261يف حمص ،وقد
نُقلت إليها يف ديسمرب/كانون األول  ،2012حاول
الضباط إجبار ليال عىل االع رتاف بأنها شاركت يف
تنظيم تفج ريات يف الق زاز بدمشق ،يف مايو/أيار
 2012ويف حي املالعب وقرب مسجد القبة يف حمص
يف ديسمرب/كانون األول  2012.31عندما أنكرت ليال
هذا ،هددوها بأذى طفليها الصغريين وأبويها.

تعيش ليال حالي اً يف مدينة غازي عنتاب جنويب تركيا مع أمها .مل
تحصل عىل دعم نفيس ومل تتمكن من العثور عىل خدمات يف غازي
عنتاب .تواجه نضاالً يومي اً مع آثار اعتقالها .قالت« :مل أعد أشعر بأي
يشء باملرة ،ال سعادة وال حزن ،وال يشء».

وذات يوم يف الفرع  215جلب أحد الضباط ليال إىل مكتبه لالطالع
عىل صور رقمية تم استخالصها من هاتفها الخلوي الذي متت
مصادرته ،ومنها صور لها وهي ال ترتدي الحجاب أو ترتدي قميص اً
بدون أكامم .قالت« :بالنسبة لسيدة محجبة ،فهذا أمر مهني للغاية.
قال يل :إذا مل تعرتيف باملسؤولية عن االنفجارات فسوف أنرش هذه
الصور لك عىل اإلنرتنت ،يف كل مكان».
يوليو  /تموز 2014

·

هيومن رايتس ووتش

·

7

هالة

الطعام والدواء للناس .كانوا يرسلون لنا رسالة مفادها :إذا ساعدتم
فسوف نقتلكم».

أصبحت جامعة حلب تجمع اً للتظاهر يف ربيع  ،2011ورسعان
ما انضمت إليها هالة ،وهي امرأة كردية كانت تبلغ من العمر
 19عام اً وطالبة بالفرقة األوىل ،من حلب .قامت برفقة ثالث
صديقات وأصدقاء بإعداد لوحات ورسوم كاريكاتورية يف املنشورات
وامللصقات التي تم توزيعها يف مظاه رات الجمعة .أخربوا عدد قليل
من األشخاص بنشاطهم .قالت هالة« :ال تخاطرين بحياتك فحسب،
بل بحياة أرستك كلها ...ال ميكنك الثقة بأحد».

يف أواسط يونيو/حزي ران  2012اتصل أحد عنارص الرشطة بهالة
الستدعاءها ملركز الرشطة «للدردشة» .عندما دخلت مركز الرشطة
يف حي الظاهرية بحلب ،قام رجال أمن بتعصيب عينيها وطالبوها
بالكشف عن أسامء نشطاء .أوثق رجال األمن رباط يديها مع اً وجذبوا
ذراعيها للخلف حتى أحست بأمل حارق يف كتفيها .ثم سمعت هالة
ما وصفته بصوت «تا تا تا» ،هو صوت الكهرباء قبل صعقها .قالت:
«تعرف أنها تقرتب .تشعر بها ،وكأن الدم ينفجر يف مخك .استغرقت
 10دقائق حتى متكنت من التنفس بعد الصعق .قالوا :هذه مجرد
عينة .واآلن تكلمي» .عندما رفضت صعقوها مرة ثانية عىل ساقها،
ثم أزالوا عصابة عينها .قالت« :أروين جهاز ضبط الفولت وكيف
أنهم رفعوا الفولت .قالوا :هل ستتحدثني أم ال؟ التزمت الصمت».
صعقوها مرة ثانية وضغطوا أصابعها بكالبات ،وهددوها تهشيم
األصابع.

يف أواخر مايو/أيار  2011اعتقلت القوات النظامية والدها ،وكان ناشط اً
حقوقي اً كردي اً ألكرث من  30عام اً .بعد القبض عليه ،قالت هالة إن
أرستها تعرضت لتدقيق أكرب من قوات األمن ،التي بدأت تشتبه أيض اً
يف نشاط هالة .بدأ عنارص من األمن يتصلون بهالة .قالت« :قالوا:

“كانوا يرسلون لنا رسالة مفادها:
إذا ساعدتم فسوف نقتلكم”.

أفرج أحد الضباط عن هالة بعد ست ساعات .قالت« :اتصلوا يب بعد
ساعتني وأخربوين أن ما حدث ليس إال عينة ،إذا أخربت أحدا ً فسوف
يفعلون ما هو أسوأ».

انتبهي ،نعرف أنك ما زلت تذهبني للمظاه رات .ميكننا اعتقالك
يف أي وقت» .هددوا بالقبض عىل أمها وشقيقها وقتل والدها رهن بعد اإلف راج عنها ،انتقلت هالة إىل بلدة الباب ،شامل رشقي حلب،
االحتجاز .فتشوا بيتها م رات عديدة وصادروا حاسبها وأق راص ذاكرة وكانت تحت سيطرة جامعات معارضة للحكومة .هناك كانت
صلبة ووثائق.
تضمد اإلصابات أثناء عملها يف مجموعة لإلغاثة الطبية .أفرج عن
والدها يف ف رباير/شباط  2012وكان يعيش مع أرسته يف مدينة حلب.
يف أكتوبر/ترشين األول  2011كانت هالة يف طريقها إىل اجتامع يف يناير/كانون الثاين  2013غادرت هالة سوريا بسبب تهديدات من
للنشطاء يف حي صالح الدين بحلب عندما اتصلت بها صديقة من الحكومة ومن تبينت أنهم من حزب العامل الكردستاين ،الذي يعمل
الجمع .قالت« :أجبت عىل هاتفي وسمعت رصاخ اً» .كانت قوات حزب متفرع عنه ،هو حزب االتحاد الدميق راطي ،يف سوريا .قالت
األمن تقبض عىل سبعة من أصدقائها الذكور يف ذلك التجمع .بعد هالة إن الحزب هددها جزئي اً بسبب نشاط والدها .قالت« :أرسلوا
أسبوعني ،رأت هالة ثالث جثث لبعضهم تم العثور عليها يف طريق رسائل يقولون فيها إنهم ميكنهم الوصول ألرسيت أي وقت شاءوا .قالوا
صالح الدين الرئيسية .قالت« :كانت الجثث زرقاء وأرجوانية .رأيت أليب :سوف نختطف ابنتك» .وصلت إىل تركيا برفقة أمها وشقيقها
حروق وآثار صعق بالكهرباء» .بعد شه ر ،أخطرت قوات األمن أرسة يف يناير/كانون الثاين  .2013جاء ورائهم والدها يف يناير/كانون الثاين
صديق رابع مبرصعه إثر التعرض ألزمة قلبية رهن االحتجاز .ما زال  .2014قالت هالة إنها كانت لتستمر يف نشاطها داخل سوريا لوال
ثالثة آخرين مفقودين .قالت هالة« :ليست لدينا أدىن فكرة إن كانوا التهديد باالحتجاز .قالت« :ال يهمني القنابل الربميلية أو املوت ،لكن
أحياء أو أموات».
عندما يعتقلونك فأنت متوتني آالف امل رات».
بدأت هالة تساعد يف تهريب األدوية والدم واإلمدادات الج راحية
من مدينة حلب إىل القرى املحيطة بها يف مارس/آذار  .2012قالت
إنها كانت تشعر بالخوف عند نقاط التفتيش بسبب قمع الحكومة
للنشطاء .قالت« :كان النظام خائف اً من إعطاء نشطاء املجتمع املدين
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هالة الفنانة والطالبة الجامعية البالغة من العمر 23
عام اً شاركت يف املظاه رات السلمية وساعدت يف توصيل
املساعدات الطبية حتى قامت الرشطة يف حلب بالقبض
عليها .قالت إنهم عذبوها وصعقوها بالكهرباء.
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كندة
بصفة كندة واحدة من “ع رائس السالم” األربع ،قامت كندة – 21
عام اً وهي درزية من مدينة السويداء جنويب سوريا – يف  21نوفمرب/
ترشين الثاين  2012بالسري مع شقيقتها وصديقتان أخريان ترتديان
ثياب العرس البيضاء املحلية إىل سوق مدحت باشا باملدينة القدمية
يف دمشق .حملن الفتات مدون عليها “سوريا لنا جميع اً” و”نعلن
نهاية العمل العسكري يف سوريا” و”أنتم متعبون ،نحن متعبون،
نحتاج إىل حل آخر” .بعد نصف ساعة من بدء املظاهرة ،قبضت
قوات األمن عىل الفتيات األربع .قالت كندة“ :كانت حركة سلمية
أحرجت النظام”.
تم أخذهن إىل فرع املخاب رات العسكرية  ،235وهي املنشأة املعروفة
مبسمى «فرع فلسطني» حيث استجوب أحد الضباط كل منهن عىل
حدة 34.قالت كندة« :قام [الضابط القائم باستجوابها] بالبصق عيل.
راح يسأل :من حملك عىل فعل هذا؟ .فتش جسدي ،وكان يريد
مالمستي ال تفتييش».
يف الساعة الثانية والنصف صباح اً ،بعد نحو  12ساعة ،أخذ الضابط
كندة وصديقاتها إىل مكتب القائد .قالت« :عندما دخلنا بدأ [القائد]
يف نعتنا بأسوأ كلامت سمعتها يف حيايت .قال :أصبح عندي أربع
مومسات أتسىل بهن الليلة».
بدأ القائد يف استجواب السيدات .عندما جاء الدور عىل كندة،
هددها بتعذيبها واعتقال والدها وتعذيبه .قالت« :استدعى محقق
وقال :هات جهاز الكهرباء .شعرت بركبتي ترتجفان من الخوف.
قال للمحقق :خذهن لألسفل .عذبهن .أريد أن أسمع رصخاتهن هنا
من مكتبي» .كام هدد باالتصال بالقيادات املجتمعية يف السويداء.
قالت« :قال إنه سيتصل بالشيوخ ويجلبهم إىل هنا ويقول لهم:
هؤالء الفتيات من السويداء يعملن بالدعارة .كان هذا كفي الً
بتحطيمنا».
الطابق األسفل قام محقق يف زي عسكري برضب كندة ،وقام برضبها
عىل يدها بأربعة أسالك مجدولة .تم احتجاز كندة واألخريات يف
زن زانة مكتظة بالنزيالت ،ومساحتها  3يف  3أمتار ،مع  23سيدة أخرى.
قالت كندة إن أثناء االحتجاز مل يُ سمح لها باالتصال بأرستها أو
الحديث إىل محامي .مل تخطر قوات األمن كندة بأية اتهامات
منسوبة إليها رسمي اً .يف يناير/كانون الثاين  2013بعد نحو ثالثة شهور
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تم اإلف راج عن «الع رائس» يف مبادلة للسجناء مبحتجزين إي رانيني.
عندما عادت كندة إىل السويداء استهدفت الحكومة واملجتمع
املحيل أرستها ،بعد أن أصبحت معروفة بأنها معادية للحكومة.
قالت« :أغلق النظام مطعم والدي .أجربوا أرسيت عىل مغادرة بيتها».
أحست األرسة بك راهية الناس يف السويداء وغادرت سوريا إىل لبنان
يف مايو/أيار .2013
35

ويف ورشة للنشطاء الشباب السوريني يف تركيا ،قابلت كندة عيل،
وهو سوري سني .رسعان ما تزوجا .قالت كندة التي أصبحت حبىل
يف ديسمرب/كانون األول « :2013أنا درزية وتزوجت من سني .هذه
جرمية يف عني أرسيت .عندما بلغت أخبار زواجنا السويداء ،قالت
عائلتي املمتدة أنه قد تم التربؤ مني وأنني يف خط ر .قالوا :أصبح
دمك مهدرا ً .ميكن ألي أحد أن يقتلني يف أي وقت».

كندة 28 ،عام اً ،بني يديها ثوب زفاف يف متجر يف جنوب
تركيا يف أبريل/نيسان  .2014يف نوفمرب/ترشين الثاين 2012
احتجزتها القوات النظامية برفقة ثالث سيدات أخريات
بعد أن خرجن يف مسرية يف ثياب العرس التقليدية
بصفتهن “ع رائس السالم” يف سوق دمشق القدمية،
داعيات إىل إنهاء العنف ووقف قتل املدنيني يف سوريا .تم
احتجازهن لثالثة أشهر تقريب اً.
يوليو  /تموز 2014
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نايلة

عليهم التعرض للتعذيب .روت كيف رأت شاب اً يزحف عىل األرض،
36
وقد أزرقت قدماه من الرضب بحيث مل يعد قادرا ً عىل امليش .قالت:
«ال ميكنك التخيل ،لي الً نهارا ً الرصخات والبكاء والرضب» .وصفت
بعد بدء املظاه رات املعارضة للحكومة يف مارس/آذار  ،2011استخدمت رج الً يبلغ من العمر نحو  30عام اً ،معلق أمام زنزانة النساء .قالت:
نايلة –  52عام اً وهي مدرسة من درعا – اس امً مستعارا ً لتكتب به «كان قد تم خلع أظافره .راح يتحدث ويتحدث ويتحدث .كانوا
تعليقات داعمة للمعارضة السورية ،عىل موقع الفيسبوك.
يطؤون قدمه التي نُزعت منها األظافر».
يف مارس/آذار  2012اتفقت نايلة وصديق لها عىل نقل منشق من
الجيش من النبك – عىل مسافة  80كيلوم رتا ً شاميل دمشق – إىل
دمشق .يف رحلة العودة فتش الجنود سيارتهم يف نقطة تفتيش
واكتشفوا وجود املنشق .صادروا بطاقة هوية نايلة ومفاتيح السيارة
وأخذوا الرجلني من السيارة وبدأوا يف رضبهام .قالت« :كان معي
مفتاح اً آخر للسيارة فقدتها مبتعدة .الحقوين وبدأوا يف إطالق النار.
فرغ الهواء من جميع اإلطارات .مل أمتكن من التحكم بالسيارة.
أخذوين وبدأوا يف رضيب».

بعد أيام قليلة نُقلت نايلة إىل حجرة وجدت فيها شقيقها ،وكان
قاضي اً .كان يبحث عن نايلة ،ومن خالل معارف وأصدقاء سمحوا له
بزيارتها .ويف ظرف أيام من الزيارة قبضت عليه القوات الحكومية
بزعم دعمه السيايس لجامعات املعارضة .وبعد زيارة شقيقها ،مل
يُ سمح لنايلة مبقابلة أرستها أو االتصال بها هاتفي اً ،وال سمح لها
مبقابلة محامي .فيام بعد أخربتها أمها وشقيقتها إنهم عندما حاولوا
زيارتها أنكر الجنود وجودها وأخربوهن بأن ال نساء يف املرك ز.

ويف سبتمرب/أيلول  2012بعد نحو سبعة أشهر رهن االحتجاز ،مثلت
ً
“ال يمكنك التخيلً ..
نايلة أمام محكمة عسكرية بناء عىل اتهامات مبساعدة النشطاء
نهارا
ليال
واملقاتلني املعارضني للحكومة وحكومات أجنبية .خلص القضاة إىل
الصراخ والبكاء والضرب”.
ب راءتها لكن قالوا إنها يجب أن متثل أمام محكمة مدنية ،حيث سألها
قاض كم مكثت يف الحج ز .عندما قالت له نايلة «سبعة شهور» أمر
باإلف راج عنها .قالت عن حبسها واإلف راج عنها« :تشعرين وكأنك لن
قالت نايلة إن الجنود أخذوها إىل إدارة املخاب رات الجوية يف املزة تكوين حرة مرة أخرى أبدا ً ...أنك لن تري أرستك يوم اً ،ولن تذهبي إىل
بدمشق ،حيث عصبوا عينيها وأوثقوا رباط يديها وراء ظهرها .مرحاض [الئق] .دخول املرحاض وقتام شئت ال أكرث مسألة مبهجة».
أجربوها عىل الجلوس داخل دوالب سيارة ووضعوا وتدا ً مارا ً بركبتيها
لحبسها يف وضع ال ميكنها معه الدفاع عن نفسها أثناء الرضب .بعد اإلف راج عنها ،مكثت نايلة يف سوريا ورسعان ما استأنفت
قالت« :عندما كانوا يقلبوين عىل وجهي كانت قدمي تصبحان يف نشاطها عىل اإلنرتنت .قالت« :كنت خائفة بالطبع .عند كل نقطة
الهواء .رضبوين بعصا بالستيكية خ رضاء .سألوين كيف عرفت املنشق تفتيش أشعر بالخوف» .يف ديسمرب/كانون األول  2013غادرت نايلة
37
وملاذا كان معي يف سياريت».
سوريا عندما نبهها أصدقاء ألن هناك شائعات مبقدم قوات حكومية
للقبض عليها مجددا ً .ومن تركيا ،تعمل عىل توفري املساعدات داخل
بعد ساعتني من هذه املعاملة ،أخذ رجال األمن نايلة إىل زنزانة سوريا وتستخدم الفيسبوك يف دعم حمالت املجتمع املدين ضد
انف رادية صغرية ،مقاسها حوايل مرت يف مرت ونصف .وعىل مدار يومني التوقيف واالعتقال التعسفيني داخل سوريا.
تعرضت لالستجواب وحرمت من الطعام واملاء .وإىل جوارها كانت
زنزانة فيها رجال .قالت« :كنا تحت األرض وال نعرف إن كنا بالنهار
أم بالليل .استخدموا الوعاء البالستييك الذي استخدموه يف املرحاض
يف تقديم الطعام لنا .كانت الح رشات هناك فوق الحرص ال ميكنك
تخيلها .بدأت أشعر بالحكاك وأحك جلدي حتى أدمى».

احتجز الجنود الحكوميون نايلة 52 ،عام اً ،عند نقطة
تفتيش عندما اكتشفوا أنها تقل منشق اً من الجيش.
عذبوها واحتفظوا بها يف الحبس االنف رادي لعدة أيام
بإحدى فروع املخاب رات الجوية يف دمشق .أثناء احتجازها
الذي دام سبعة شهور ،شهدت نايلة أيض اً عىل تعذيب
وانتهاك حقوق سجينات أخريات.
©  2014سامر مسقطي/هيومن رايتس ووتش

يف اليوم الثالث نقل الضباط نايلة إىل زنزانة أخرى وصفها بأنها
«القفص» ،وكان معها فيها فتيات وسيدات أخريات .ومن خالل
نافذة صغرية يف الباب ،رأت نايلة رجاالً مصابني قالت إنهم ظهر
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بريفان 24 ،عام اً ،كانت توفر املساعدات الطبية يف
مخيم الالجئني الفلسطينيني الريموك يف دمشق ،حيث
احتجزها لواء اإلسالم ،وهي جامعة مسلحة معارضة،
ألسباب منها عالج ضحايا ذكور وعدم ارتداء حجاب.
©  2014سامر مسقطي/هيومن رايتس ووتش

بريفان

نظيف ،أنت ضيفتنا هنا .فأنت بحاجة لقضاء وقت مع ربك» .رفضت
بريفان أن تتناول الطعام ملدة مثانية أيام .عندما استأنفت تناول
الطعام ،أصابها املرض وأفرج عنها لواء اإلسالم بعد  10أيام يف األرس.

قالت بريفان – البالغة من العمر  24عام اً من مدينة الحسكة شامل
رشقي سوريا« :عندما بدأت الثورة ،كانت ما ننتظره .كانت بريفان ،عاودت بريفان فتح الصيدلية يف الريموك املحارص ،لكنها اتخذت
من األقلية الكردية التي عانت من التمييز واالضطهاد من الحكومة احتياطاتها يف محاولة لحامية نفسها وحامية نشاطها .قالت
38
السورية لفرتة طويلة ،متحمسة للتغي ري.
مشرية إىل تواجد الجامعات املتطرفة يف املنطقة« :بعد اإلف راج عني
ارتديت الحجاب .غريت مظهري بسببهم» .يف أواخر نوفمرب/ترشين
كدارسة لألدب اإلنجليزي يف جامعة دمشق ،شاركت بريفان يف الثاين  2013أجربها مقاتلو داعش عىل إغالق الصيدلية وهددوها،
مظاه رات سلمية .انتقلت إىل مخيم الالجئني الفلسطينيني يف الريموك ألنها ترتدي الحجاب وليس العباءة .قالت« :قالوا :إذا رأيناك بهذا
جنويب دمشق لتوفري املساعدات يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2012وبعد املظهر ثانية ،فسوف نقتلك .إذا رأيناك يف هذه املنطقة يوم اً فسوف
شهر بدأت الحكومة يف حصار املنطقة ،ومل تسمح بدخول أو خروج نشنقك».
مساعدات للمدنيني .ورغم نقص خ رباتهن الطبية ،قررت بريفان
قالت بريفان إنها قبل احتجازها عالجت العديد من املصابني من
لواء اإلسالم وداعش وجامعات مسلحة أخرى يف املنطقة ،وكانوا
“[النساء] قويات ،ويقاتلن .يعانين،
يعرفونها جيدا ً .قالت« :أسوأ ما يف األمر أنه مل يكن النظام هو الذي
وال يردن المغادرة”.
اعتقلني ،بل الناس الذي أعاين معهم» .ومبساعدة من األصدقاء
والنشطاء ،غادرت بريفان الريموك يف ف رباير/شباط  2014وذهبت إىل
وصديقاتها وأصدقائها افتتاح صيدلية مجانية باستخدام العقاقري تركيا بعد شهر ألنها أصبحت مطلوبة من جانب الجامعات املسلحة
الطبية املتبقية من الصيدليات والعيادات املهجورة .ورسعان ما املتطرفة ومن جانب القوات النظامية ،بسبب توفريها املساعدات
بدأت يف تدريب املدنيني عىل الرعاية الطبية الطارئة.
اإلنسانية يف منطقة خاضعة لحصار الحكومة.
بعد عام تقريب اً عىل وصولها إىل الريموك ،يف سبتمرب/أيلول ،2013
توسع تواجد الجامعات املعارضة املسلحة اإلسالمية واملتطرفة يف
الريموك ،ومنها لواء اإلسالم (املعروف أيض اً بجيش اإلسالم) والدولة
اإلسالمية يف الع راق والشام (داعش) .قالت بريفان« :أصبحت
مشكلة ،ألنني امرأة وغري متزوجة وناشطة وغري محجبة وأعمل عىل
الخطوط األمامية يف املجال الطبي» .قام لواء اإلسالم ،بقيادة زه ران
علوش ،باعتقال بريفان يف بيت صديقة حيث كانت تحرض لبعثة
إغاثة طبية إىل الغوطة ،يف ريف دمشق.

بالنسبة لربيفان كان تواجدها يف الريموك اختيارها .قالت« :املشكلة
أن هناك الكثري من الناس ما زالوا هناك وليس هذا اختيارهم»،
متحدثة عن العالقني يف املناطق الخاضعة للحصار .شددت عىل قوة
النساء هناك« :إنهن قويات ،ويقاتلن .يعانني ،وال يردن املغادرة».

أخذها أعضاء لواء اإلسالم إىل بيت يف الحجرية بريف دمشق .قالوا
إنها تم القبض عليها ألنها كانت تعمل مع رجال وتوفر الرعاية
الطبية لرجال ،وليس ألنها ال ترتدي حجاب ،وألنها تعمل كجاسوسة
للحكومة .وصفوها بأنها كافرة ،واتهموها بالتعاون مع حزب العامل
الكردستاين ،املرتبط بحزب االتحاد الدميق راطي الكردي .ضغطوا
عليها النتزاع معلومات عن قيادات الجيش السوري الح ر.
وبعد عدة أيام ،أقر أعضاء الجامعة بأن ال دليل لديهم ضد بريفان،
لكن أخربوها أنهم سيستمرون يف احتجازها .قالت« :قالوا يل ملفك
14
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ميسا
يف مطلع عام  2012كانت ميسا – وهي ممرضة عناية مركزة تبلغ
من العمر  30عام اً من دمشق – ضمن مجموعة من شباب األطباء
وطلبة الطب الذين بدأوا يف تدبري إمدادات طبية والعالج للمصابني
يف مستشفيات ميدانية يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يف
محافظة ريف دمشق عىل مشارف مدينة دمشق.
قالت“ :أحسست كأن حيايت مهددة طوال الوقت ،ألن النظام مل
يكن يسمح ألحد بعالج الناس من املعارضة” .قالت إن قوات األمن
الحكومية استهدفتها عىل نشاطها السلمي .بدلت سكنها عدة
م رات وتركت عملها كممرضة عناية مركزة يف دمشق بعد أن بحثت
عنها قوات األمن م رارا ً يف البيت والعمل يف بدايات عام  .2011قالت:
“كانوا يقولون :نحن ورائك ،إننا نتابعك”.

يف يوليو/متوز  2013نقلت قوات األمن ميسا إىل
مخفر ركن الدين ثم إىل كفر سوسة ،حيث تم
احتجازها  20يوم اً .قالت“ :كان كفر سوسة هو
املخفر الذي قضيت فيه الوقت املؤمل حق اً” ،قالتها
متذكرة كيف قام رجال يف ثياب الرشطة بالتحرش
جنسي اً وتعذيب محتجزات أخريات .قالت ميسا:
“كنت أسمع النساء يرصخن” .رأت سيدة مقيدة
اليدين وعارية ،وحدها يف زنزانة .قالت“ :ذات
مرة جلبوها إىل زنزانتنا وجعلوها ترضب النساء
األخريات .كان جسدها مشوه اً ،كان أزرق متام اً”.

قالت ميسا إن قوات األمن يف كفر سوسة كانت
تطعم املحتجزات ولكن ليس السياسات منهن.
السيدات الاليئ كان لديهن أمواالً كن يدفعن
الرشوة أحيان اً لقوات األمن لجلب الطعام
وإمدادات أخرى .قالت ميسا“ :لجلب الطعام أو
بنهاية عام  2012كفت ميسا عن عملها الطبي وك ّونت منظمة لعمل مكاملات هاتفية ،كانت بعض النسوة تنام
صغرية لدعم حقوق املرأة واملشاركة السياسية املحلية .يف يناير /مع رجال الرشطة”.
كانون الثاين  2013بدأت أيض اً يف تقديم برنامج أسبوعي عىل قناة
أورينت ،وهي محطة فضائية مؤيدة للمعارضة ،وقدمت يف الربنامج يف أواخر سبتمرب/أيلول  2013بعد شهر تقريب اً من
مقابالت مع نشطاء .قالت ميسا“ :غطيت وجهي تحت الحجاب نقلها إىل سجن العدرا ،أخذت قوات األمن ميسا
واستخدمت اس امً مختلف اً حتى ال يعرف النظام من أكون” .قالت إىل محكمة مكافحة اإلرهاب ،حيث أيد القايض
إن الحكومة اكتشفت عملها يف قناة أورينت من ناشطة صديقة احتجازها بتهمة دعم جامعات إرهابية ومسلحة،
كشفت عن هويتها تحت وطأة التعذيب.
والعمل يف قناة أورينت ،وتأسيس جامعة مسلحة.
40
يف أكتوبر/ترشين األول  2013أفرج النظام عن
يف أبريل/نيسان  2013قبضت قوات األمن الحكومية عىل ميسا و 11ميسا يف اتفاق تبادل للسجناء توسطت فيه لبنان
41
صديق اً وصديقة من مقهى يف حي ساروجة بدمشق .أخذوها إىل فرع وتركيا وقطر والسلطة الفلسطينية.
املخاب رات العسكرية ( 235فرع فلسطني) حيث قالت إنها تعرضت
للرضب يف الليل بعصا غليظة خ رضاء مثل الخرطوم .قالت“ :صفعوين لدى اإلف راج عنها ،علمت ميسا أن داعش قبضت
عىل وجهي ،وش ّدوا شعري ،رضبوين عىل قدمي وعىل ظهري” 39.عىل شقيقتها سمر يف حلب ،يف أغسطس/آب 2013
فتشت قوات األمن بيتها وصادرت حاسبها ووثائق .قالت“ :وجدوا ج راء نشاطها السلمي ولعدم ارتدائها الحجاب.
زرا ً مرسوم عليه علم ثوري وبدأوا يف رضيب”.
قالت ميسا“ :ما زالت أمي تبحث عن ابنتها”.
وقت كتابة هذه السطور مل تكن األرسة قد تأكدت
قالت ميسا إنها تشتبه بأن قوات األمن مل تعرضها ملزيد من من مكان سم ر.
التعذيب إذ خشت من ارتفاع صوتها يف اإلعالم ويف دوائر النشطاء.
تم احتجازها يف فرع فلسطني أربعة أشه ر .قالت“ :مل يتح يل فرصة استأنفت ميسا نشاطها يف سوريا ،لكن أحست بحاجتها للمغادرة يف
محام” ،وضحكت عندما ُس ئلت إن مطلع عام  2014بعد أن قبضت الحكومة عىل نشطاء زمالء وبدأت
الحديث إىل أرسيت إطالق اً .مل أقابل ٍ
كانت مقابلة املحامي مسألة ممكنة.
يف متابعتها مرة أخرى .ومع منعها من السفر بق رار حكومي ،ذهبت
إىل لبنان بشكل غري قانوين ثم إىل تركيا ،يف أبريل/نيسان  .2014يف
حني كانت عىل الحدود السورية اللبنانية ،فتشت قوات األمن بيتها
16
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الالفتة التي تحيل إىل إف راج داعش عن اثنني
من الصحفيني اإلسبان يف مارس/آذار بعد
أرسهم لستة شهور ،تقول“ :اليل رجع البسمة
ألهايل الصحفيني اإلسبانيني بيقدر يرجعلنا
البسمة إلنا كامن ويرجعلنا سمر صالح
املخطوفة من داعش”.

يف دمشق ،وقبضت عىل ابنة عم وصديقة وحبستهام يف سجن عدرا قامت القوات النظامية باحتجاز مايسة 30 ،عام اً ،وهي
املركزي بدمشق .قالت ميسا“ :أجربوهام عىل عمل مقابالت عىل ممرضة عناية مركزة ،بعد أن اكتشفت توفريها املساعدات
التلفزيون السوري للقول بأنني دعمتهام باألسلحة وأنني ضمن الطبية للمصابني وأنها تذيع برنامج تلفزيوين معارض
جامعة إرهابية .ليس ألبنة عمي أية عالقة بالثورة”.
للحكومة .أثناء احتجازها طرف السلطات ،قامت داعش
باحتجاز أختها سمر .يف الصورة ترفع مايسة الفتة تدعو
فيها إىل اإلف راج عن أختها.
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ً
“أصبح جحيما”:

أثر الهجمات على المدنيين

يف سوريا ،فإن خروقات القانون الدويل اإلنساين وقوانني الحرب ،مبا
يف ذلك الهجامت العشوائية غري املتناسبة عىل املناطق املأهولة
باملدنيني ،كان لها آثار كبرية عىل النساء .استخدمت القوات النظامية
املدفعية واألسلحة املحرقة والقنابل الربميلية واألسلحة الكيميائية
عىل مناطق كثيفة السكان تخضع لسيطرة جامعات مسلحة
غري تابعة للدولة ،ما أسفر عن خسائر كبرية يف صفوف املدنيني
ووفيات 42.طبق اً ملركز توثيق االنتهاكات ،فقد وقعت عىل حلب بني
نوفمرب/ترشين الثاين وف رباير/شباط  266 2014غارة جوية حكومية،
قتلت أكرث من  1395شخص اً ،وكانوا جميع اً – باستثناء  14شخص اً –
من املدنيني 43.حتى  23مايو/أيار  2014أفاد املركز بوفاة  10360مدني اً
نتيجة للغارات الجوية منذ  14يناير/كانون الثاين  2012.44بينها
هجامت متعمدة عىل مدنيني وهجامت عشوائية – أي هجامت ال
تفرق بني املدنيني واملقاتلني .الهجامت الجوية التي شنتها الحكومة
السورية والتي قتلت عمدا ً أو بشكل عشوايئ مدنيني ،يبدو أنها كانت
جزءا ً من هجامت ممنهجة وموسعة عىل السكان املدنيني .قامت
جامعات مسلحة معارضة للحكومة أيض اً بتنفيذ عمليات تفجري
بسيارات مفخخة وقصف بقذائف هاون بشكل عشوايئ أو متعمد،
عىل األرايض التي تسيطر عليها الحكومة 45.الهجامت املتعمدة أو
غري املتناسبة أو العشوائية عىل املدنيني أو األعيان املدنية محظورة
مبوجب القانون الدويل اإلنساين .ومن يرتكب مثل هذه األعامل أو
يخفق يف اتخاذ االحتياطات املستطاعة ملنع وفيات املدنيني وتدمري
46
األعيان املدنية رمبا يكون مذنب اً بارتكاب ج رائم حرب.
كام يعاين املدنيون بسبب القيود عىل العمليات اإلنسانية ،التي
تفرضها الحكومة ،وجامعات مسلحة غري تابعة للدولة يف بعض
الحاالت .ويف ٍ
تحد لق رار مجلس األمن  ،)2014( 2139الذي تم إق راره
يف  22ف رباير/شباط  ،2014والذي يطالب برفع الحصار وتيسري عبور
املساعدات العابرة للحدود ،فقد رفضت الحكومة السورية السامح
بدخول املساعدات إىل أراضيها من خالل املعابر الحدودية التي
تسيطر عليها جامعات مسلحة غري تابعة للدولة ،ومنعت تسليم
املساعدات اإلنسانية يف املناطق الخاضعة للحصار ،ما اسفر عن
نقص يف الرعاية الطبية ،وتفيش سوء التغذية واملوت جوع اً يف بعض
الحاالت 47.ويف بعض املناطق ،قامت جامعات مسلحة غري تابعة
للدولة بدورها بفرض حصار ومنع املساعدات اإلنسانية من الوصول،
سواء باالعتداء عىل مقدمي الخدمة أو منع قوافل املساعدات من
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الوصول 48.هذه األعامل ترقى لخرق القانون الدويل اإلنساين ،الذي
يطالب جميع أط راف النزاع بالسامح باملرور الرسيع بال إعاقة
للمساعدات اإلنسانية إىل املدنيني املعرضني للخط ر ،واملساعدة
49
عليه ،مبا يف ذلك إىل املناطق الخاضعة للحصار.
إن الهجامت العشوائية وغري املتناسبة عىل املدنيني تؤثر عىل النساء
بشكل خاص ،إذ تسفر عن تنامي أدوارهم ك راعيات وعائالت لألرس
ومتوليات ألمورها .مع مواجهة املدنيني لظروف يائسة بشكل متزايد
مع تزايد القيود عىل اإلمدادات ،ومع تقلص تواجد الرجال وقدرتهم
عىل االضطالع بأدوارهم التقليدية كمعيلني ألرسهم ،تزيد أعداد
األرس التي تعيلها سيدات .تعتمد العائالت والتجمعات السكانية
بشكل متزايد عىل النساء يف تدبري وتوزيع املساعدات اإلنسانية،
ورعاية املصابني واملعاقني ،وإعالة األرس.

أمل

إىل منطقة خاضعة للمعارضة يف حلب ،وقالت أمل إنه مل تتح لهم
الرعاية الطبية هناك.

قالت أمل البالغة من العمر  44عام اً« :طفيل الوحيد الباقي هو
ابني» ،مشرية إىل فتى يبلغ من العمر  10أعوام يجلس إىل جوارها.
أبناء أمل األربعة اآلخرين – صبيان يف عمر  17و 7أعوام وفتاتان يف
عمر  14و 4أعوام – قتلوا يف بيتهم بحلب ،بعد أن رضبته قنبلة يف
يوليو/متوز  2013.50كانت أمل وزوجها وابنهام عىل مسافة كيلومرت
من البيت .قالت« :عندما سمعنا القنبلة الربميلية قلت لزوجي:
الله يكون يف عون من سقطت عليهم القنبلة ..ثم اكتشفت أنه
بيتي ،وأنني فقدت أوالدي».

وبالتدريج بدأ زوج أمل يستعيد بعض القدرة عىل الكالم ،لكن
مل يتمكن من استعامل ذراعه أو ساقه اليرسى .قالت أمل« :إنني
أحممه ،وأطعمه ،وآخذه إىل دورة املياه» .تركوا سوريا وذهبوا إىل
تركيا يف أواخر مارس/آذار  2014سعي اً للعالج الطبيعي والرعاية
الصحية .يف مستشفى كلس ،قال األطباء إن مشكلة زوجها القلبية
تتطلب رعاية متخصصة .قالت أمل متذكرة« :قلت ليس معي نقود
فقالوا :إذن ليس بوسعنا يشء» .ويف كلس ،حيث قابلت هيومن
رايتس ووتش أمل ،كانت األرسة تنام يف ساحة مفتوحة بال سقف،
وتعتمد عىل مطعم يوفر وجبات مجانية لالجئني السوريني.

ُدمر بيت األرسة املكون من طابق واحد ،وكان قرب قلعة حلب
التاريخية ،أثناء الهجوم .وقبل االنفجار ،كانت عائلة أمل تشعر بأمان تأمل أمل أن يستعيد ابنها القدرة عىل استئناف دراسته .قالت:
نسبي ،فاملنطقة كانت خاضعة للسيطرة الحكومية وقالت إنه مل تكن «ابني يخىش الذهاب للمدرسة ألن قنبلة برميلية سقطت عىل
هنالك جامعات مسلحة قريبة من البيت قبل الهجوم أو خالله.
مدرسته .لكن آمل أن يذهب إىل املدرسة» .ثم وبابتسامة وهي
تلكزه يف إلحاح ،أضافت أمل« :سوف يذهب».
قالت« :رأينا مروحية .رأينا الربميل وهو يُ رمى منها .يف البداية حسبنا
أنها ترمي الطعام لقوات النظام».
أمل 44 ،عام اً ،مع طفلها املتبقي ،يف حديقة كانت األرسة

تنام فيها لدى وصولها إىل كلس يف تركيا .بعد انفجار يف
بعد االنفجار بقليل ،أصيب زوج أمل – وكان يعمل بدكان صغري –
بأزمة قلبية وجلطة ،أصابته بالشلل الجزيئ والخرس .انتقلت األرسة حلب أودى بحياة أربعة من أبنائها الخمسة ،أصيب زوج
أمل بجلطة أصابته بالشلل النصفي .غادرت األرسة سوريا
بحث اً عن الرعاية الطبية له.
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فتحية
يف أغسطس/آب  ،2012عادت فتحية –  25عام اً – وزوجها أديب – 39
عام اً وقتها – إىل بيتهام يف حي الحارة القبلية يف عزاز بريف حلب
لقضاء شهر رمضان مع عائلتهام .كانا قد غادرا إىل مدينة حلب مع
طفلهام الصغري عندما اقرتب النزاع املسلح من عزاز.
بعد أن قامت فتحية بتحميم أطفالها ،وضعتهم عىل بطانية رقد
عليها األب نامئ اً .راحت تنظف دورة املياه ،ثم فجأة حدث يشء خطأ.
قالت« :بدأت عيني تطرف .اصطدمت بالجدار من جانب لآلخ ر.
شعرت وكأن هناك ماء ساخن وكهرباء داخل جسدي».
ظنت فتحية أنها تحت رض ،ثم أدركت أنها مدفونة وسط األنقاض،
وليست هناك إال حفرة صغرية تدخل إليها النور والهواء .قالت:
«رصخت منادية عىل زوجي أن يأيت ويساعدين ألين حسبت أن
االنفجار وقع يف دورة املياه فحسب» .سمعها جار وجلب آخرون
إلخ راجها .قالت« :شعرت بأمل رهيب عندما حاولوا رفع األنقاض
عني .شعرت وكأن لحمي يخرج مع األنقاض» .ما إن تحررت حتى
عانقتها قريبة لها بشدة لسد جرح غائر يف بطنها.

“كانت البطانية غارقة في الدماء.
غسلتها واآلن ال يمكنني النوم
دونها”.
بعد مثانية أيام يف العناية املركز مبستشفى يف كلس برتكيا ،قيل
لفتحية إن زوجها وطفلتيها شهود –  9أعوام – وأماين –  3أعوام –
قد قتلوا يف الغارة الجوية .وطفالها اآلخ ران – أحمد البالغ من العمر
 5أعوام ويوسف البالغ من العمر  10أعوام – قد نجيا .أصيب يوسف
بإصابات داخلية ورضر جسيم لحق بذراعه ويده ،وما زال يعاين من
صعوبة يف تحريكها .قالت فتحية« :بدأ يبيك هذا الصباح وهو يؤدي
فتحية ،التي تعيش مع أبويها اآلن وأبنيها وشقيقها وأصهارها يف
واجبه املدريس ألنه ال ميكنه الكتابة».
غازي عنتاب ،قالت إنها متعلقة بالبطانية التي كانت تنام عليها
أثناء الهجوم ،الذي حققت فيه هيومن رايتس ووتش بعد ساعتني أرستها ساعة الهجوم ،وفيها ثقبني محرتقني من أثر القنبلة .تقول
من وقوعه ،تم إسقاط قنبلتني عىل األقل من طائرة مقاتلة ،فأدى فتحية« :كانت البطانية غارقة يف الدماء .نظفتها ،واآلن ال ميكنني
االنفجار إىل تدمري مربع اً كام الً من البيوت ،وقتل أكرث من  40مدني اً ،النوم دونها .حاولت أمي التخلص منها فرصخت .رمبا يبدو وجهي
وأصاب أكرث من  100آخرين 51.كان إىل جوار املنطقة املستهدفة سعيدا ً من الخارج ،لكن من الداخل ،مثة يشء خطأ».
منشأتني للجيش السوري الح ر ،ورمبا كانتا هدف الطائرة السورية،
ولكن مل تترضر أي من املنشأتني ج راء الهجوم.
20
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فتحية 25 ،عام اً ،وطفالها الناجيان ،أحمد  5 -أعوام
– ويوسف –  10أعوام – يجلسون تحت بطانية كانت
أرستها تنام عليها عندما رضبت قنبلة بيتهم يف مدينة
عزاز شاميل سوريا ،فقتلت زوجها واثنني من األبناء.
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روال

52

قالت روال البالغة من العمر  38عام اً ،وهي زوجة
وأم لخمسة أبناء من بلدة ج رابلس الواقعة شاميل
سوريا عىل الحدود الرتكية« :عندما بدأت الثورة،
كنت سيدة عادية وأعيش حياة أرسية عادية».
قالت روال إنها رأت املدنيني يعانون ،ال سيام
األرامل .قالت« :أحسست بغضب شديد ألنني مل
أمتكن من مساعدتهم يف يشء».
قالت روال إن مخيامت النازحني داخلي اً الخمسة
التي ظهرت يف ج رابلس كانت مزدحمة وتفتقر
إىل الخدمات .يف يناير/كانون الثاين  2013شكلت
جمعية لتوفري التعليم لألطفال ومرشوعات توليد
الدخل للسيدات الاليئ قُتل أو اع تُ قل أزواجهن.

قالت روال إن يف يناير/كانون الثاين  2014بدأت داعش يف التشديد
عىل قواعد الثياب يف ج رابلس .قالت« :أجربوا كل النساء عىل ارتداء
الحجاب ،حتى الفتيات يف سن السادسة والسابعة .اآلن ،ومنذ مارس/
آذار ،يجربون جميع النساء والفتيات عىل ارتداء النقاب .عىل النساء
أيض اً ارتداء العباءة ،حتى الفتيات الصغ ريات» 55.طبق اً لروال ،فإن
داعش تقيد أيض اً تواجد املرأة يف األماكن العامة .قالت« :إذا كانت
هناك سيدة تسري وحدها ،فالبد أن تكون مع رجل من أرستها املقربة.
البد أن يكون والدها أو زوجها أو شقيقها أو ابنها ،ال ميكن أن يكون
ابن عمها مث الً».

“إذا كانت المرأة وحدها ،فالبد
أن يكون برفقتها قريب لها ،سواء
والدها أو زوجها أو ابنها أو شقيقها،
ال يمكن أن يكون ابن عمها حتى”.

عندما خرس زوجها عمله ،انتقلت روال وأرستها قالت روال إن عبور الحدود بشكل غري قانوين مسألة صعبة لكنها
عرب الحدود إىل كركميس يف تركيا ،يف مطلع عام خططت الستئناف رحالتها املتكررة .قالت« :كنت خائفة بحق .لكن
 .2012وعىل مدار عامني ،راحت روال تنتقل إىل أتوقع أن أتحىل بقدر أكرب من الشجاعة يف املرة القادمة».
ج رابلس ومنها يومي اً تقريب اً ،لكن قالت إن ذلك
أصبح صعب اً بسبب إغالق الحكومة الرتكية للمعرب
الحدودي بعد أن سيطرت عليه داعش يف يناير/
كانون الثاين  2014.53قالت إنه أصبح عليها اآلن
دفع  50لرية تركية ( 24دوالرا ً) لشخص يهربها عرب
الحدود بشكل غري قانوين كلام أرادت العبور.

عىل مدار عامني ،راحت روال –  38عام اً – تتنقل عرب
الحدود الرتكية بشكل شبه يومي تقريب اً ملساعدة
السيدات النازحات داخل ج رابلس يف شامل سوريا.
أدى تواجد داعش املتزايد إىل تقييد حركتها يف املنطقة
وأجربها عىل االلتزام بقواعد زي وسلوك معينة فرضتها
داعش عىل النساء والفتيات.
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عائشة
عائشة البالغة من العمر  45عام اً كانت يف سوق الخالدية مبدينة
حلب يف  7ف رباير/شباط  2013عندما أصابتها رصاص قناص .قالت:
«كنت يف وسط الشارع أحاول رشاء خ رضاوات .كانت منطقة غري
مغطاة من السوق .دخلت الرصاصة من رقبتي من الخلف» .اطلعت
هيومن رايتس ووتش عىل أشعة سينية وضحت تواجد رصاصة يف
الطرف العلوي من عمودها الفقري .أجرى األطباء ج راحة عاجلة،
لكن قالوا إنها تحتاج لفرتة طويلة حتى تتعاىف ،وتحتاج إىل عالج
طبيعي .قالت عائشة« :قال األطباء إنني سأصبح قعيدة».
قالت« :ال ميكنني استخدام ذراعي اليرسى كث ريا ً .ال ميكنني امليش
عىل ساقي» .يف مارس/آذار  2013غادرت هي وأرستها سوريا إىل غازي
عنتاب يف تركيا ،حيث تقترص حركتها عىل رسير يف الطابق األريض يف
بيت تشارك فيه زوجها وأبنائها الخمسة وبناتها الثالث وأبنائهن.
ترعاها بناتها.
قالت عائشة إنه مل تكن هناك أية جامعات مسلحة متواجدة وقت
إصابتها ،لكن كان القناصة نشطون يف املنطقة .قالت« :كان املدنيون
فحسب هم من يصابون ،ويف الحي نفسه» .أكدت أرستها أن السكان
املحليني حاولوا حجب رؤية القناصة برفع البطانيات واألغطية
األخرى عىل منطقة السوق املفتوحة.
حاولت عائشة وأرستها العثور عىل عالج طبيعي مجاين ،لكن حتى
أبريل/نيسان  2014كانت مل تتلق أي عالج طبيعي منذ أكرث من
عام .قالت« :حاولنا الحصول عىل عالج طبيعي ،لكن العيادات تقول
دامئ اً :مل يحن دورك بعد» .منذ ثالثة أشه ر ،عىل حد قول عائشة ،تم
قبول حصولها عىل عالج طبيعي ملدة شه ر ،يف مستشفيني يف أدانا
برتكيا ،وهي متحمسة لبدء العالج .من الحني لآلخر يخرجها أبنائها
عىل مقعد مدولب .قالت ابنة عائشة« :أغلب الوقت تقضيه يف ذلك
الرسير».

عائشة –  45عام اً – التي أصيبت بالشلل بعد
أن أصابتها رصاصة قناص يف عنقها وهي تشرتي
الخ رضاوات من السوق يف حلب ،أصبحت محددة
اإلقامة يف هذا الرسير بالطابق األول الذي تشارك فيه
أرستها يف غازي عنتاب برتكيا .من الحني لآلخر تخرجها
بناتها الاليئ يرعينها يف مقعد متحرك.
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مها

من زواجهام ،ذهبت مها ومعها مصطفى زوجها البالغ من العمر 30
عام اً مع صديقني للمشاركة يف مظاهرة أسبوعية معارضة للحكومة،
بعد صالة الجمعة يف بستان القرص بحلب .قالت مها إن املظاهرة
قالت مها ،التي باتت يف الثامنة والعرشين من عمرها ،وكانت كان قوامها نشطاء مدنيني وأف راد من السكان املحليني .بعد انتهاء
مدرسة لطلبة الفرقة املدرسية األوىل يف مدينة حلب« :راودين شعور املظاهرة ،وقفت هي واألصدقاء يتجاذبون أط راف الحديث أمام
قبلها بثالثة شهور بأن أحدنا سيموت» .كانت هي وزوجها مصطفى املسجد ،ثم قصفت الحكومة املنطقة.
ضمن مجموعة من النشطاء املدنيني الذين روجوا للتغيري السلمي
والدميق راطية .يف أواسط نوفمرب/ترشين الثاين  ،2012بعد فرتة قصرية

قالت مها« :أحسست بيشء يسقط فوقي وبدأت أركض .التفتت ساعات أخربوها بأنه مات أثناء العملية .مات  13شخص اً آخرين ذلك
56
ورأيت ت راب اً .بحثت عن مصطفى ..مل أجده .بدأت أبحث عنه وسط اليوم ،وأصيب  31شخص اً ،بينهم الصديق الذي رأته مها ينزف.
الجثث» .رأت مها أحد أصدقائها عىل األرض ،ينزف بغزارة .اكتشفت
قالت مها إنها أحست بالصدمة واليأس .غادرت سوريا بعد ثالثة
أن مصطفى قد نُقل إىل املستشفى.
أسابيع ،يف ديسمرب/كانون األول  2012ومل تعد إال مرة واحدة من
قالت« :ذهبت إىل املستشفى .رأيت طف الً مبتور الساقني .رأيت كل بعدها .شقيقها حسني ،وهو مدون حقوقي معروف ،تعرض
أنواع اإلصابات .لكن قلقي األول كان :أين مصطفى؟» قال األطباء ملها لالعتقال عىل يد القوات الحكومية يف  16ف رباير/شباط  ،2012وقت أن
إن مصطفى احتاج لج راحة ج راء إصابات لحقت برئتيه وبطنه .بعد تم القبض عليه برفقة زمالئه مازن درويش وهاين الزيتاين يف املركز
السوري لإلعالم وحرية التعب ري 57.تم اعتقال نهى ،شقيقة مها ،ملدة
 23يوم اً يف أغسطس/آب  2012عىل يد ميليشيا موالية للحكومة
حاولوا استغاللها يف الضغط من أجل مبادلة للسجناء مع الجيش
58
السوري الح ر.
املنظمة التي أسستها مها وأصدقاؤها استأنفت عملها داخل سوريا،
لكن اآلن تعمل مها معهم من تركيا .طبق اً ملها ،فإن املنظامت
املدنية الشعبية عىل هذه الشاكلة تشكل العمود الفقري لالنتفاضة
يف سوريا .لكنها قالت إن عملهم ورسالتهم غطى عليها العنف
والفوىض اللذان أصبحا من السامت الغالبة عىل النزاع السوري.
قالت« :يف األخبار ال تشاهد إال الدم والدمار .ال ترى ما وراء ذلك ،أن
هناك جامعات مدنية تؤدي نشاطها بشكل سلمي».

يف نوفمرب/ترشين الثاين  2012كانت قد انتهت برفقة
املجموعة للتو من مظاهرة سلمية أمام مسجد يف حلب،
عندما أصابت قذيفة حكومية املكان ،فقتلت زوج مها –
 28عام اً – (إىل اليسار) الذي تزوجته قبل أسابيع قليلة.
أختها نهى –  23عام اً – (إىل اليمني) ناشطة بدورها ،وقد
تم اختطافها من قبل ميليشيات موالية للحكومة وهي
يف طريقها للعمل يف دمشق ،يف أغسطس/آب  ،2012وتم
احتجازها  23يوم اً.
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وردة

59

بعد أن فقد زوجها عمله يف ف رباير/شباط  ،2014قامت وردة – 42
عام اً – وأرستها مبغادرة حي طارق الباب يف حلب إىل تركيا .يف 6
ف رباير/شباط  2014وصلوا إىل معرب باب السالم الحدودي ،وقالت وردة
إنه كان مزدح امً بالناس الهاربني من القصف بالقنابل الربميلية
يف حلب 60.نقلت رشطة الحدود الرتكية من ليس معهم جوازات
سف ر ،مثل وردة وأرستها ،إىل جانب ،وحثهم أحد الضباط عىل العبور
بشكل غري رسمي ،عىل حد قول وردة .قالت إنه أخربهم بأن عىل
العائالت العبور واحد وراء اآلخ ر .قالت« :كان الجميع يف عجلة من
أمرهم ،ألن يعربوا قبل حلول الظالم .بدأ الناس يف محاولة العبور
يف جامعات كبرية» .جلست وردة وزوجها البالغ من العمر  49عام اً
وأبنائها السبعة ،ت رتاوح أعامرهم من  4إىل  23عام اً ،يف حلقة مجاورة
للحشد ،عىل مسافة  3أو  4أمتار من الضابط .عندما هرع الناس
إىل الحدود عىل حد قولها ،حاول الضابط إبطائهم بأن أطلق النار.
قالت وردة« :أول يشء رأيته هو ابني الذي راح الدم ينزف من عنقه»،
مشرية إىل محمد ابنها الذي أصيب لكن نجي.

يف غازي عنتاب وتعمل باقي األرسة من البيت
يف تركيب قطع من القامش بواجهات األحذية،
لصالح ورشة أحذية تركية .قالت إنهم يكسبون 3
ل ريات تركية (نحو  1.41دوالرا ً عىل كل  200قطعة
يقومون بجمعها .قالت« :يف البداية عندما وصلنا
كنا نشعر برغبة يائسة يف العمل .أعطونا  15لرية
تركية (نحو  7.13دوالرا ً) عىل كل  1000قطعة».
قالت وردة إنها ال تعرف ماذا حدث لضابط
الحدود الذي أصاب زوجها وأودى بحياته وأصاب
ابنها ،لكن اثنان من كبار الضباط صفعاه وطرحاه
أرض اً بعد الحادث .قالت وردة إنها لن تخاف من
تقديم البالغ ،طاملا مكث أبنائها يف تركيا .قالت:
«ال أريد أن يُ عاد أحد إىل حلب .لهذا أخىش أن أقول
أي يشء ضد الحكومة الرتكية».

قالت وردة إنها سمعت الرصاص أربع أو خمس م رات .يف البداية مل
تدرك أن زوجها –  49عام اً – قد أصيب يف ذراعه وبطنه .حمله أبناؤه
عرب الحدود .أخذته سيارة إسعاف إىل مستشفى كلس ،حيث قالت
وردة إن األطباء أخربوها بأن ليس لديهم األدوات الكافية لعالجه.
أرسلوه إىل مستشفى يف قونية ،حيث وحسب تقرير املستشفى،
مات متأث را ً بإصاباته .تم إج راء عملية ترشيح ،لكن األطباء مل ميدوا
األرسة بالتقرير الكامل.
تحدثت الرشطة يف كلس إىل وردة وقالوا لها إن بإمكانها تقديم
بالغ بالحادث .قالت إن الرشطة استجوبتها نحو خمس دقائق ،لكن
املرتجم العريب تواجد لفرتة وجيزة من املقابلة ،التي مل تفهم خاللها
كل ما قالته الرشطة .بقدر علمها ،مل تتحدث الرشطة مع زوجها قبل
وفاته .يف مستشفى كلس ،قالت وردة إن زوجها كان واعي اً وشجعها
عىل أن تبلغ الرشطة .قالت إن املرتجم أقنعها بالعدول عن ذلك.
قالت« :قال يل إذا تكلمت فسوف تحدث مشاكل كبرية .ال تضيعي
وقتك» .ال تعرف من هو املرتجم أو لصالح من كان يعمل .قررت
أال تتقدم ببالغ .منذ ذلك الحني مل تستجوب السلطات وردة بشأن
الحادث.

وردة 42 ،عام اً ،وابنها محمد 8 ،أعوام ،يف فناء بيتهم يف
غازي عنتابُ .ق تل زوج وردة وأصيب محمد عندما أطلق
حارس حدود تريك النار محاوالً فرض النظام وسط مجموعة
الجئني سوريني كانوا يحاولون دخول تركيا أمامه.
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صفية

61

قالت صفية البالغة من العمر  35عام اً عن الحال يف جرس الشغور
بعد أن دخلت القوات النظامية السورية مدينتها يف يونيو/حزي ران
« 2011:62وكأننا أصبحنا يف جحيم .كان الجيش يف كل مكان ،يف كل
شارع وعند كل ناصية» .كانت صفية تعيش يف تلك البلدة مبحافظة

إدلب برفقة زوجها وأربعة أبناء .كانت تدرس الفيزياء والكيمياء يف
مدارس القرى املجاورة.
قالت صفية إن قوات األمن الحكومية تعرضت للسكان عند نقاط
التفتيش عىل الطرق باإلساءات اللفظية والبدنية« :قالوا أشياء مثل،
أنت امرأة من جرس الشغور ،يجب أن نفعل بك ما هو أك رث .يجب أن
نغتصبك» .كان مع صفية أوراقها الثبوتية ومدون فيها أنها تعمل
مدرسة ،وهو ما سمح لها باملرور بقدر أكرب من السهولة .قالت:

«لكن مل أمتكن من تحمل معاملتهم لآلخرين عند نقاط التفتيش .من يستخدمون الفيس بوك أو يوتيوب .قالت« :قالت قوات األمن:
رأيتهم يرضبون رجال ويعتقلونهم» .تركت عملها يف نوفمرب/ترشين إذا مل تعطنا األسامء فسوف نغلق لك املحل».
الثاين  2011لتفادي التنقل املنتظم عىل الطرقات.
كان زوج صفية يدير صيدلية ومقهى إنرتنت يف جرس الشغور .حتى
قبل االنتفاضة يف سوريا ،كان األمن العسكري يطالبه بالتسجيل
وتوفري قوائم مبعلومات تعريفية ملرتادي مقهى اإلنرتنت ،ال سيام

“قالوا أشياء مثل‘ :أنت امرأة من
جسر الشغور ،يجب أن نفعل بك ما
هو أكثر .يجب أن نغتصب ك’”.
يف مايو/أيار  2012دخلت قوات األمن منزلهام وقبضت عىل زوج
صفية .قالت« :قالوا له تعال معنا لساعة واحدة .هات بعض النقود،
سوف نعود بك بعد قليل» .مل تعرف الفرع األمني الذي يتواجد فيه
أو إىل أين أخذوه .يف يوليو/متوز  2012قال صديق لألرسة تم اإلف راج
عنه إنه رأى زوج صفية محتجزا ً طرف قوات األمن مبركز كفر سوسة
يف دمشق .قالت« :كانت تلك آخر أنباء تصلني عنه».
بدأت صفية التدريس يف املدرسة السورية ببلدة كلس الرتكية يف
ديسمرب/كانون األول  ،2012بعد شهر من مغادرة أرستها سوريا
باتجاه تركيا .من بني  18قريب اً لها يعيشون مع اً يف كلس ،فإن صفية
هي الوحيدة التي عندها وظيفة ثابتة .يرسل اآلخرون ما ميكنهم
جمعه من نقود .قالت صفية« :ليس لدينا إال ما يكفي للبقاء عىل
قيد الحياة» .أصيب والدها مبرض يف القلب واحتاج لتدخل ج راحي.
قالت« :مل نتمكن من تحمل الكلفة ،ومات منذ أربعة شهور».

صفية –  35عام اً – مع أطفالها يف فصل باملدرسة التي
تعلم فيها العلوم للطالب السوريني يف كلس برتكيا .من
بني  18قريب اً لها يعيشون هناك ،هي الوحيدة التي لديها
وظيفة ثابتة والعائل الرئييس للعائلة.
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سلوى
يف أكتوبر/ترشين األول  2013كانت سلوى البالغة من العمر  40عام اً
تعبئ الفرن بالوقود يف مطبخها بحي الشيخ نجار يف حلب ،عندما
سمعت صوت صفري منخفض ،يشابه صوت الطائ رات .سقطت
قذيفة دبابة عىل البيت واشتعلت النار يف أسطوانة الغاز باملطبخ.
أصيبت سلوى وابنتها البالغة من العمر  5سنوات بحروق شديدة
أثناء الغارة .قالت سلوى إنه مل تكن إىل جوار البيت مبارشة أية
جامعات مسلحة ،ولكن كان هناك تواجد للجيش السوري الحر يف
أحد أط راف الحي ،وقوات حكومية عند الطرف اآلخ ر .كان بيت سلوى
من بني عدة بيوت عالقة بني الجامعتني املقاتلتني ،وكانت بينهام
مسافة ال تزيد عن ثالثة كيلوم رتات .وعندما بدأت الطائ رات قصفها
يف ذلك الصباح ،كانت األرسة محارصة وسط القتال .بعد أن رضبت
القذيفة البيت حوايل الخامسة مسا ًء ،نقل شقيق سلوى شقيقته
وابنتها إىل مستشفى من خالل الطرق الخلفية .عندما عاد زوج
سلوى إىل موقع الهجوم ،كان البيت قد ُدم ر .خضعت سلوى لج راحة
ترقيع جلد يف رقبتها ،لكن الطبيب يف تركيا أخربها أنها ج راحة غري
ناجحة .ال ميكنها استخدام ذراعها اليرسى املحرتقة ،والتي أصيبت
بعدوى ،وتعاين من األمل الشديد بسببها .هناك حروق شديدة عىل
وجه ابنتها متنعها من فتح فمها بالكامل ،وقال والداها إن هذا أدى
إىل اقتصار قدرتها عىل تناول الطعام .قال لهام األطباء يف تركيا إن
االبنة ال ميكنها الخضوع ملزيد من الج راحات التعويضية حتى تصل
إىل  15عام اً عىل األقل .قالت« :نخىش عىل مستقبلها وما سيحدث
لها .نشعر باألمل عىل ما أمل بها».

سلوى 40 ،عام اً وابنتها كفاء –  5أعوام – تعانيان من
حروق شديدة ،بعد أن اشتعلت أسطوانة غاز يف مطبخها
أثناء غارة جوية عىل الحي الذي كانت تسكنه يف حلب.
تعاين سلوى حالي اً من األمل يف ذراعها ويدها ج راء الحروق،
وما زال جلد رقبتها مصاب اً بتشوه كبري بعد عملية
ج راحية لرتقيع الجلد مل تكن ناجحة.
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جلنار
جلنار البالغة من العمر  27عام اً امتت دراستها للصيدلة وكانت
ممثلة لرشكة صيدلة يف دمشق عندما اندلعت االنتفاضة يف سوريا.
جلنار العلوية من طرطوس ،وهي مدينة ساحلية أغلب سكانها من
املوالني للحكومة ،انضمت عىل ذلك إىل املظاه رات السلمية وقامت
فيام بعد باالنشغال بتوصيل املساعدات اإلنسانية.
ومع اضط رارها لرتك وظيفتها مع ت زايد معدالت انعدام األمان ،تطوعت
جلنار يف يوليو/متوز  2012كصيدالنية ملساعدة النازحني داخلي اً الذين
يعيشون يف مدرسة مبخيم الريموك لالجئني الفلسطينيني يف دمشق.
كانت النساء تذهب إىل جلنار ،وهي السيدة الوحيدة التي تعمل
بالعيادة ،عندما تكون وحدها يف العيادة .قالت« :إذا كانت السيدة
محجبة ،ال تكشف يدها حتى ليكشف عليها طبيب رجل .بالنسبة

وباستخدام خلفيتها كعلوية من طرطوس،
أقنعت جلنار قوات األمن يف البداية أنها ال تساعد
الجامعات املؤيدة للمعارضة بأي شكل .يف ف رباير/
شباط  2012انتقلت قوات األمن إىل البيت املجاور
لذلك الذي تشارك به جلنار صديقة يف دمشق،
وبدأت يف استجوابها بشكل منتظم .ودون دخل
منتظم ويف مواجهة انعدام األمان املتزايد ،أصبحت
الحياة يف دمشق ال تحتمل .يف أواخر  ،2012غادرت
جلنار إىل تركيا ،حيث تعمل يف برنامج مساعدات
دولية ناشط بشامل سوريا.

“بالنسبة لهؤالء السيدات كنت
الوحيدة هناك القادرة على
مساعدتهن”.
لهؤالء السيدات كنت الوحيدة القادرة عىل مساعدتهن .هناك سيدة
رفضت الكشف عن طفح جلدي مصابة به ألسبوع ،ألن الطبيب كان
رج الً».
قامت جلنار برتشيد استهالك اإلمدادات الطبية الشحيحة .قالت:
«كنت أعطي للسيدة قرص دواء واحد وأقول لها أن تأيت يف اليوم
التايل لتتناول القرص التايل .ماذا لو كان هناك بني موعدي القرصني
من تحتاجه أكرث منها؟» ولنقل األدوية بني دمشق وريف دمشق،
كانت جلنار تكشف عن بطاقتها الخاصة بنقابة الصيادلية أو
أوراقها الثبوتية الخاصة برشكة األدوية الكربى التي كانت تعمل بها.
قالت« :كانت موقعة ومختومة ،ومكتوب فيها أنني مضطرة لتنقيل
األدوية والعينات الطبية إىل مكاتب األطباء .عندما تركت الوظيفة
احتفظت باألوراق واستخدمتها يف تهريب األدوية».
قالت« :من املستحيل أال أشعر بالخوف عند نقاط التفتيش .أكرب
مخاوفك هي أنهم سيقبضون عليك للضغط عىل أرستك .أو ماذا لو
مل أتحمل التعذيب وأكشف عن معلومات؟»
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بصفتها موفرة الرعاية الصحية الوحيدة يف تجمع
للسوريني النازحني مبخيم الريموك املحارص يف دمشق ،فإن
جلنار –  27عام اً – كانت تشخص وتعالج السيدات الاليئ
ما كن ليسعني للحصول عىل عالج من موفر للخدمة
الصحية من الرجال.
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طيبة
بني مارس/آذار ويونيو/حزي ران  2012تنقلت طيبة – البالغة من
العمر  36عام اً – وزوجها وأبنائها األربعة ألكرث من خمس م رات،
سعي اً لألمان يف حلب وحولها .عندما بدأت هجامت القنابل الربميلية
يف حلب يف صيف  ،2012عادوا إىل بيتهم يف حريتان ،من ضواحي
شامل غرب مدينة حلب .قالت طيبة« :إذا كنت سأموت عىل كل
حال ،فاألفضل أن أموت يف بيتي».
كانت طيبة يف مدرسة عبد اللطيف بركات ،حيث تدرس لألطفال
يف سن خمس وست سنوات ،عندما ترضرت املدرسة بقصف من
طائرة مروحية يف أبريل/نيسان  .2012مل يصب أحد باملدرسة ،وإن
قالت طيبة إن الخسائر البرشية كانت يف الشوارع املحيطة .طبق اً
لطيبة ،فلم تكن عند املدرسة مطلق اً أية جامعات مسلحة أو يف
املنطقة القريبة منها ،وإن قالت إن نقطة تفتيش حكومية كانت
مجاورة ملدخل حريتان .قالت« :كلام هاجمها املتمردون ،كان النظام
يستهدف البلدة بالقصف».
عرقلت الهجامت املتزايدة قدرة طيبة عىل العمل ،ال سيام عندما
كانت األرسة تعيش خارج حريتان .كث ريا ً ما منعها القصف من
التنقل للعمل يف الوقت املطلوب .قالت« :كنت آخذ إجازات كثرية
بسبب الهجامت» .كام كف الطالب عن الحضور إما بدافع الخوف
أو بسبب النزوح .قالت« :أصيب الناس بالبارانويا عندما أصبحوا
يسمعون الطائ رات والقنابل .كان الطالب خائفون للغاية ،فلم
يغادروا بيوتهم».

طيبة 36 ،عام اً ،مدرسة ابتدائية يف حلب ،وهي تدرس اآلن
يف مدرسة لألطفال السوريني يف كلس برتكيا ،حيث هي
املعيل الرئييس ألرستها الالجئة ،ما ميثل تحوالً كب رياً عن
حياتها قبل النزاع يف سوريا.

غادرت عائلة طيبة حريتان متجهة إىل تركيا يف سبتمرب/أيلول ،2012
وبدأت تدرس باملدرسة السورية يف كلس .ورغم أن زوجها – وكان
سابق اً موظف اً بالكهرباء يف الحكومة السورية – وجد عمل ،فإن طيبة
هي العائل الرئييس لألرسة .قالت« :هذا اختالف كبري عن طبيعة
حياة السوريني» قالت إن هذا التحول كان له أثره عىل األرسة .قالت:
«عىل الزوجات طأمنة األزواج :أنا لست الرجل ملجرد أنني من أجني
النقود ..كان لدى زوجي وظيفة جيدة يف سوريا وفجأة وجد نفسه ال
يفعل أي يشء باملرة .هذا األمر صعب عليه للغاية نفسي اً وعاطفي اً».
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زينب
قالت زينب البالغة من العمر  42عام اً ،وهي من داريا بريف
دمشق« :قُتل ابني أوالً ثم زوجي» .يف مطلع ديسمرب/كانون األول
 2012انتقلت زينب برفقة زوجها وابنيها وابنتها من بيتهم يف
مخيم الريموك إىل مسجد عبد القادر حسيني القريب منه التامس اً
لألمان .قالت زينب إن حوايل  75أرسة كانت تعيش يف املسجد ويف
حديقته الداخلية عندما رضبه صاروخ يف  16ديسمرب/كانون األول
 2012فأودى بحياة  15شخص اً عىل األقل .طبق اً للتقارير اإلعالمية،

فقد رضبت غارات جوية سورية املسجد يف هجوم عىل الريموك
بعد أن حاولت جامعات مسلحة معارضة للحكومة السيطرة عىل
63
املخيم.

بعد االنفجار ،أقامت أرسة زينب مع عائلتها املمتدة يف دمشق
وحولها .يف مارس/آذار  2013أصاب قناص وقتل زوج زينب وهو عائد
إىل الريموك لالطمئنان عىل حال بيت األرسة.

وبعد الهجوم ،راحت زينب تبحث عن ابنها األكرب محمد ،البالغ
من العمر  16عام اً ،ألربع ساعات ،قبل أن تكتشف أنه قد نُقل
إىل املستشفى ،حيث مات متأث را ً بإصاباته .وأصابت شظايا معدنية
وخشبية عيني ابن زينب األصغر سامي ،البالغ من العمر  15عام اً.
وبعد ج راحة أج راها يف سوريا ،أصبح يرى جزئي اً بعني واحدة.

مولت منظمة خريية نصف كلفة أدوية سامي وكذلك انتقال األرسة
إىل تركيا يف مطلع يوليو/متوز  .2013يف تركيا عملت زينب وسامي
وبانتها أسامء يف قطف الفواكه والزيتون لشهرين ،لكسب النقود.
قالت زينب إىل العمل الزراعي ضاعف من تدهور حالة سامي.
قالت« :حتى الشمس تؤذي عينيه» .تذهب أسامء اآلن إىل املدرسة
لكن سامي ال يذهب بسبب ضعف برصه.

يف نهاية املوسم الزراعي ،أسست زينب وسجلت مرشوع ألفة ،وهي
منظمة خريية تستخدم التمويل الخاص يف دعم البيوت التي تعولها
سيدات ،مبن فيهن األرامل وأطفالهن .زينب هي مديرة مرشوع
توليد الدخل للمنظمة ،ومن خالله تحرض سيدات الطعام للرشكات
واملنظامت املحلية ،التي تشرتيه لالجتامعات والفعاليات التي
تنظمها .كام يساعد مرشوع ألفة يف رشاء نظارات سامي ،التي يقول
األطباء يف غازي عنتاب إنها ستحسن إبصاره.

رغم أن زينب البالغة من العمر  42عام اً قد فقدت ابنها
وزوجها يف هجمتني منفصلتني من القوات النظامية،
والتي أدت أيض اً إىل إصابة دامئة لحقت بعيني ابنها الثاين،
فقد وجدت الدعم يف منظمة غري حكومية محلية يف
غازي عنتاب برتكيا ،حيث تقود مرشوع طهي نسايئ.
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التوصيات
منذ بدء النزاع السوري يف ربيع  ،2011تكرر إصدار هيومن رايتس
ووتش لتوصيات تفصيلية بشأن خطوات ملموسة يتعني عىل مجلس
األمن ،وحكومة سوريا والدول األخرى وكذلك أط راف النزاع ،اتخاذها
من أجل التصدي لخروقات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون
الدويل اإلنساين ،وملنع وقوع املزيد من االنتهاكات عىل مسار النزاع.
هذه التوصيات ،وكذلك التوثيق املستفيض للتوقيف واالعتقال
التعسفي واالختفاء القرسي والهجامت العشوائية واإلعدام امليداين
واتخاذ املدنيني رهائن ،أمر مستمر منذ ثالث سنوات ،لكن مل يتم
إح راز كثري من التقدم عىل مسار تقليل هذه االنتهاكات .تستمر
الحكومة السورية والجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف تحدي
حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل ،وكذلك ق رار مجلس
األمن  2139بشأن املساعدات اإلنسانية 64.ورغم تعقد النزاع وأزمة
حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية التي تسبب فيها ،فمن األهمية
مبكان أن يبقى مجلس األمن والحكومات املعنية يف شتى أنحاء
العامل منتبهة للعمل عىل إنهاء هذه االنتهاكات من خالل فرض
حظر أسلحة وجزاءات محددة الهدف وإحالة الوضع يف سوريا إىل
املحكمة الجنائية الدولية ،واستخدام آليات أخرى لضامن املحاسبة
عىل االنتهاكات.

اإلنسان باألمم املتحدة ،أو أية محافل أخرى ،مبا يف ذلك االستعانة
مببدأ الوالية القضائية العاملية 66.يجب أيض اً أن يزيد أعضاء مجلس
األمن من الضغوط عىل حلفاء سوريا ،وبينهم روسيا والصني ،للكف
عن جهود حجب تحرك مجلس األمن الفعال إزاء سوريا.

ومبوجب ق رار مجلس األمن  2139والقانون الدويل اإلنساين ،فإن عىل
جميع أط راف النزاع تيسري املساعدات اإلنسانية الرسيعة واملبارشة
من خالل السامح ملنظامت اإلغاثة بالدخول اآلمن إىل جميع مناطق
سوريا ،سواء كانت يف يد الحكومة أو قوات غري تابعة للدولة .وباملثل،
ومبوجب الق رار نفسه ،عىل األمم املتحدة والحكومات املعنية دعم
املساعدات اإلنسانية وتنفيذها عىل نطاق واسع بحيث تصل ملن
يحتاجونها بأكرث األشكال أمان اً ومن خالل الطرق املبارشة .يجب عىل
الحكومات املعنية أن توسع من متويل املساعدات اإلنسانية لجميع
السوريني ،سواء داخل سوريا أو يف تجمعات الالجئني ،وضامن أن
تشمل هذه املساعدات الخدمات الطبية والنفسانية-االجتامعية
والتأهيلية للضحايا لجميع أشكال االنتهاكات والتعذيب والصدمة
واإلصابات ج راء الحرب .يجب أن تشمل اإلتاحة الفورية للخدمات
الطبية والنفسانية االجتامعية للناجني من العنف الجنيس .يجب
عىل الحكومات املعنية أن تضمن توفر املساعدات املالية الداعمة
لالحتياجات االقتصادية واالجتامعية لألرس التي تعولها سيدات،
من خالل املساعدات النقدية واملنح املادية وكذلك فرص التدريب
املهني وتوليد الدخل .كذلك عىل الحكومات املانحة أن ترص عىل أن
يتخذ توزيع املساعدات يف الحسبان االحتياجات وأوجه االستضعاف
عىل مجلس األمن والحكومات املعنية أن تفرض حظر أسلحة عىل الخاصة بالنساء والفتيات لضامن حصولهن عىل الخدمات والسلع
67
الحكومة السورية ،وكذلك عىل أية جامعات مسلحة غري تابعة الرضورية بشكل آمن ودون صعوبات.
للدولة ضالعة يف انتهاكات حقوق اإلنسان املتفشية واملمنهجة.
يجب أن تطالب الدول بتجميد جميع املبيعات واملساعدات وعىل الدول املجاورة لسوريا أن تضمن قدرة الالجئني الوافدين من
العسكرية ،ومنها التدريب والخدمات الفنية ،إىل الحكومة السورية سوريا عىل طلب اللجوء لدى حدودها أو دخول أراضيها وطلب
والفاعلني من غري الدولة املسيئني ،حتى تكف الحكومة السورية اللجوء داخل أرايض الدولة .يجب أن تلتزم بالقانون الدويل العريف
وتلك الجامعات عن االعتداءات غري القانونية عىل املدنيني ،نظ را ً الذي يحظر اإلعادة القرسية ،والذي يحظر عىل الدول إعادة أي
لخطر استخدام هذه األسلحة والتكنولوجيا يف ارتكاب انتهاكات شخص إىل مكان تكون حياته أو حريته فيه مهددة أو حيث قد
68
يواجه خطر حقيقي بالتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة.
جسيمة لحقوق اإلنسان.
يجب عىل هذه الدول اتخاذ جميع الخطوات املستطاعة لضامن
ويتعني عىل الحكومات املعنية أن تستمر يف الضغط من أجل اح رتام حقوق طالبي اللجوء لدى املعابر الحدودية ،مبا يف ذلك من
املحاسبة والعدالة يف سوريا .رغم فيتو روسيا والصني يف  22مايو/أيار خالل تدريب الح راس ومحاسبة من يقومون باإلعادة القرسية
 2014عىل ق رار مجلس األمن بإجالة الوضع يف سوريا إىل املحكمة وغريها من االنتهاكات ضد طالبي اللجوء .وبصفة دول الجوار
الجنائية الدولية ،فإن أكرث من  60دولة من جميع أنحاء العامل تستضيف الالجئني السوريني بشكل متزايد ،فهي قد تحملت
دعمت الق رار 65.عىل هذه الحكومات والحكومات األخرى أن تستمر بالفعل عبئ اً ضخ امً ،يفرض ضغوط اً كبرية عىل مواردها وخدماتها
يف التزامها للسعي إلحقاق العدالة للضحايا يف سوريا ،سواء من خالل الحكومية وسكانها .لضامن استم رار هذه الدول يف مساعدة الالجئني
مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم املتحدة ،أو مجلس حقوق السوريني وحاميتهم ،فعىل الحكومات املانحة أن تزيد كث ريا ً من
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وتهديد النساء والفتيات الاليئ يرتدين ثياب اً أو يترصفن بشكل
ال يتفق مع هذه القواعد .يجب أن تكف أيض اً عن التدخل غري
القانوين يف حق النساء والفتيات يف الخصوصية وحكم الذات وحرية
التعبري واملعتقد الديني والفكر والضمري ،ومعاقبة من يخضعون
لقيادة هذه الجامعات ممن يقيدون ثياب النساء ووصولهن للعمل
76
والتعليم وتواجدهن يف األماكن العامة.

متويلها ملخصصات األمم املتحدة لالجئني السوريني ،وأن تصعد من
دعمها املبارش لدول الجوار التي تستقبل الالجئني 69.كذلك فإن عىل
الدول خارج املنطقة أن تقبل أعدادا ً أكرب من الالجئني الوافدين من
سوريا إلعادة توطينهم 70.يجب عىل الدول األعضاء باالتحاد األورويب
أن تضمن الكف عن إعادة السوريني بصفة غري قانونية إىل حدودهم
وضامن قدرة الالجئني السوريني عىل الدخول ألرايض االتحاد األورويب
بأمان 71.كام يتعني أن تتيح قدرة الالجئني عىل االستعانة بقنوات
لتقديم طلبات اللجوء وطلب اشكال أخرى من الحامية ،وأن يتم وعىل ضوء اتفاقية سيداو والق رار  1325عىل الدول أن تحذف
72
التعامل مع هذه الطلبات بعدالة وفعالية.
فورا ً كل متييز يف مناحي الحياة السياسية والعامة ،مبا يف ذلك من
خالل ضامن مشاركة املرأة العادلة والفعالة يف الهيئات الحكومية
77
وكذلك فعىل الحكومات املعنية أن تدين علن اً استخدام التوقيف وصياغة السياسات عىل املستويات الوطني واإلقليمي والدويل.
التعسفي واالنتهاكات والتعذيب يف م راكز االعتقال من طرف وعىل مجلس األمن والحكومة السورية واألط راف املعنية األخرى
الحكومة والقوات املوالية لها والجامعات املسلحة املعارضة .عىل ضامن متثيل املرأة الكامل والحقيقي ومشاركتها يف أية محادثات
الحكومة السورية والجامعات املسلحة غري التابعة للدولة أن تكف سالم يف املستقبل أو مفاوضات سالم ،وكذلك يف عمليات صناعة
فورا ً عن جميع أعامل االعتقال التعسفي والتعذيب للمدنيني يف السياسات وبناء السالم بعد ذلك 78.يجب عىل الحكومات املعنية
سوريا ،وكذلك أعامل االختطاف واالختفاء القرسي ،وأن تفرج عن كل دعم املبادرات ال رامية إىل وصول املرأة إىل عمليات صناعة الق رار عىل
املحتجزين تعسف اً .يجب أيض اً أن تتيح بشكل فوري وبدون إعاقة كافة املستويات ،وعند جميع األط راف ،وكذلك األنشطة الخاصة
وصول م راقبني مدربني معرتف بهم دولي اً مل راكز االحتجاز جميع اً ،ببناء قدرات املرأة عىل التواصل بالكامل مع العمليات السياسية
رسمية وغري رسمية .ويجب أن يكون بينهم م راقبني من بعثة األمم عىل املستويات املحيل والوطني والدويل.
املتحدة لتقيص الحقائق يف سوريا.
ومبوجب ق رار مجلس األمن  1325واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة (سيداو) ،التي صدقت عليها الحكومة السورية يف
 ،2003والتعليق العام للجنة سيداو رقم  ،30فإن عىل جميع أط راف
النزاع اتخاذ إج راءات لحامية النساء والفتيات من جميع أشكال
العنف أثناء النزاع ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الح رص ،أشكال
العنف الجنيس والعنف الجندري 73.يشمل هذا منع االنتهاكات
ومحاسبة من يرتكبها .فض الً عن هذا عىل الحكومة السورية ضامن
حصول الناجيات من العنف الجنيس والعنف الجندري عىل الرعاية
الطبية والنفسانية ،وكذلك الدعم االقتصادي واالجتامعي 74.يجب
عىل الحكومة السورية اتخاذ تدابري إلمداد الناجيات من االنتهاكات
البدنية والتعذيب والعنف الجنيس ،ال سيام املحتجزات أو يف
منشآت تديرها الحكومة ،بالخدمات الرضورية والشاملة ،ومنها
75
الرعاية الطبية والنفسانية-االجتامعية.
عىل مجلس األمن والحكومات املعنية اإلدانة العلنية للقيود
التمييزية عىل املرأة والضغط عىل األط راف املسؤولة عنها إلزالتها.
عىل الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة أن تتربأ فورا ً وبشكل
علني من جميع السياسات التي تخرق حقوق املرأة ،ومنها قواعد
اللباس اإللزامية والقيود عىل حرية التنقل ،والكف عن معاقبة
يوليو  /تموز 2014
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شكر وتنويه
أجرت بحوث هذا التقرير وكتبته هيالري مارغولس ،باحثة حقوق
املرأة يف سوريا بقسم حقوق املرأة يف هيومن رايتس ووتش .قام
سامر مسقطي باحث الطوارئ بقسم حقوق املرأة بالتقاط الصور
املستخدمة يف التقرير وأسهم أيض اً يف البحوث والكتابة.
قدمت مساعدات بحثية كل من كاميل بنديل ،منسقة قسم حقوق
املرأة ،وديانا سمعان ،مساعدة البحوث املعنية بسوريا ولبنان.
راجعت التقرير اليزل غرينهولت ز ،مديرة قسم حقوق املرأة ،ونديم
حوري نائب مدير قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وملى فقيه،
باحثة سوريا ولبنان ،وبيل فريليك ،مدير برنامج الالجئني ،وجريي
سمسون ،باحث أول ومنارص لحقوق الالجئني بربنامج الالجئني،
وإميا سنكلري ويب ،باحثة أوىل معنية بأوروبا ووسط آسيا ،وبريانكا
موتاباريث ،باحثة حقوق الطفل ،وكاليف بالدوين مستشار قانوين
أول ،وتوم بورتيوس نائب مدير قسم ال ربامج ،وفريد آب راهام ز،
مستشار خاص لقسم ال ربامج .ساعدت أنرييك سامك يف تنقيح
وتحضري التقرير للن رش .ونسق أعامل إنتاج التقرير وتحضريه
للطباعة غرياس تشوي ،مديرة املطبوعات وفيتزروي هوبكنز املدير
اإلداري وأنرييك سامك.
تعرب هيومن رايتس ووتش عن عميق امتنانها لكل السيدات الاليئ
شاركن بتجاربهن وصورهن يف هذا التقري ر ،وكذلك من وفرن لنا
الدعم واملساعدة أثناء العمل امليداين لتحضري التقري ر .كام نشكر
مركز توثيق االنتهاكات عىل مساعدته يف بحوثنا الخاصة بالتقري ر.
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املتطرفون يقيدون حقوق النساء والفتيات» ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 13 ،يناير/
كانون الثاين http://www.hrw.org/ar/news/2014/01/13 :2014
 17هيومن رايتس ووتش ،التقرير العاملي ( ،2012نيويورك :هيومن رايتس ووتش،
 ،)2012فصل سورياhttp://www.hrw.org/world-report-2012/world-report- :
 2012-syriaوانظ ر« :سوريا :ال لالستثناءات يف ج رائم الرشف» ،بيان صحفي لـ هيومن
رايتس ووتش 28 ،يوليو/متوز http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/28-0 :2009
وانظ ر :رسالة من هيومن رايتس ووتش إىل الرئيس السوري بشار األسد« ،ال لالستثناءات
يف ج رائم الرشف» 28 ،يوليو/متوز http://www.hrw.org/news/2009/07/28/ :2009
letter-syrias-president-bashar-al-assad

 18انظر هيومن رايتس ووتش «بأي طريقة» ،هيومن رايتس ووتش «أقبية التعذيب»،
هيومن رايتس ووتش «سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن النتهاكات» ،هيومن رايتس
ووتش «سوريا ـ يجب إطالق رساح جميع املعتقلني والرهائن املحتجزين تعسفيا”.
 19انظر هيومن رايتس ووتش «بأي طريقة» ،هيومن رايتس ووتش «أقبية التعذيب»،
هيومن رايتس ووتش «سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن النتهاكات» ،هيومن رايتس
ووتش «سوريا ـ يجب إطالق رساح جميع املعتقلني والرهائن املحتجزين تعسفيا”.
 20انظر هيومن رايتس ووتش «أقبية التعذيب» ،هيومن رايتس ووتش «سوريا – احتجاز
ناشطات وتعرضهن النتهاكات» ،هيومن رايتس ووتش «سوريا – يجب إطالق رساح جميع
املعتقلني والرهائن املحتجزين تعسف اً».
 21انظر مركز توثيق االنتهاكات http://www.vdc-sy.info/index.php/en/detainees
(متت الزيارة يف  26مايو/أيار  .)2014تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يف نوفمرب/
ترشين الثاين  2013يقدر أن أكرث من  4500سيدة تعرضن لالحتجاز طرف القوات النظامية
أثناء النزاع .اعتمدت الشبكة السورية يف املعلومات والتوثيق عىل شبكة من النشطاء داخل
سوريا ،والعديدون منهم تقول إنهم حرضوا دورات تدريبية عىل توثيق االنتهاكات .مل تتمكن
هيومن رايتس ووتش من تأكيد تقدي رات الشبكة السورية .انظر الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان« ،نساء سوريا».
 22السابق .قاعدة بيانات مركز توثيق االنتهاكات.
 23االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،أقرتها الجمعية العامة
يف  20ديسمرب/كانون األول )G.A. Res. 61/177, U.N. Doc. A/RES/61/177 (2006 ،2006
دخلت حيز النفاذ يف  23ديسمرب/كانون األول  ،2010مادة ( .2مل تصدق سوريا عىل هذه
االتفاقية).
 24نظام روما املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) ،وثيقة أمم متحدة رقمA/ :
 CONF.183/9دخل حيز النفاذ يف  1يوليو/متوز  ،2002مادة .7
 25هناك  16سيدة من السيدات العرشين الاليئ قابلتهن هيومن رايتس ووتش تعرضن
لالعتقال وقلن إنهن تعرضن لواحد أو أكرث من صنوف االنتهاكات أثناء االحتجاز .انظر
املقاطع الخاصة بالسيدات يف هذا التقرير وكذلك هيومن رايتس ووتش «سوريا – احتجاز
ناشطات وتعرضهن لالنتهاكات».
 26العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة
يف  16ديسمرب/كانون األول  ،1966ق رار G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp.
 (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171دخل حيز النفاذ يف 23
مارس/آذار  ،1976صدقت عليه سوريا يف  21أبريل/نيسان  .1969مادة  4ومادة  .7اتفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
(اتفاقية مناهضة التعذيب) ،ق رار جمعية عامة G.A. res. 39/46, U.N. Doc. A/39/51
 )(1984دخلت حيز النفاذ يف  26يونيو/حزي ران  ،1987صدقت عليها سوريا يف  19أغسطس/
آب .2004
 27وقعت سوريا عىل نظام روما ومل تصدق عليه ،ومن ثم فهي ملزمة باالمتناع عن
األعامل التي «تسقط الهدف والغاية من النظام» .انظر مادة  18من اتفاقية فيينا بشأن
قانون املعاهدات ،1969 ،األمم املتحدةUnited Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331 :
وقعت سوريا عىل نظام روما يف  29نوفمرب/ترشين الثاين .2000
 28تم تغيري االسم بناء عىل طلبها.
 29سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش االنتهاكات والتعذيب يف فرع املخاب رات
العسكرية  .215انظر هيومن رايتس ووتش ،أقبية التعذيب.
 30وثقت هيومن رايتس ووتش واستعرضت هذا الشكل من أشكال التعذيب ويسمى
الرض بالفلقة ،يف العديد من م راكز االعتقال يف سوريا .انظر هيومن رايتس ووتش أقبية
التعذيب.
 31أكدت تقارير إعالمية أن القنابل انفجرت يف تلك املواقع يف تلك التواريخ .انظ ر:
“Syria Unrest: Damascus ‘Suicide Blasts’ Kill dozens,” BBC, May 10, 2012, http://
( www.bbc.com/news/world-middle-east-18015935متت الزيارة يف  11مايو/أيار .)2014
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وانظ ر:
“Deadly Syria Blasts Hit Upscale Homs Area,” Al-Jazeera, December 3, 2012,
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/20121221341681745.html
(متت الزيارة يف  25مايو/أيار .)2014
وانظ ر:
Larry McShane, “Syrian Rebels Attack Damascus Airport in Battle Against Regime,” New York Daily News, December 8, 2012 http://www.nydailynews.com/
news/world/syrian-rebels-attack-damascus-airport-article-1.1215965
(متت الزيارة يف  11مايو/أيار .)2014
 32سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق استخدام الشبح ،وهو وضع مجهد يعلق فيه
الضحية من معصميه وتكون أصابع أقدامه تكاد تالمس األرض أو فوق األرض بقليل ،وهذا
يف العديد من م راكز االعتقال بسوريا .انظر هيومن رايتس ووتش أقبية التعذيب ،وهيومن
رايتس ووتش «بأية طريقة» وهيومن رايتس ووتش «سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن
لالنتهاكات».
 33تؤكد التقارير اإلعالمية أن النظام السوري أفرج عن أكرث من ألفي محتجز يف  9يناير/
كانون الثاين  2013مقابل  48إي راني اً محتجزين طرف قوات معارضة للحكومة .انظ ر:
Anne Barnard and Sebnem Arsu, “Iranian Captives Freed in Prisoner Exchange
in Syria,” New York Times, January 9, 2013 http://www.nytimes.com/2013/01/10/
world/middleeast/syria-iranians-prisoner-exchange.html?_r=0
(متت الزيارة يف  12مايو/أيار  .)2014وانظ ر:
Albert Aji and Suzan Fraser, “Iranians Freed in Major Prisoner Swap in
Syria,” AP: The Big Story, January 9, 2013, http://bigstory.ap.org/article/
syria-slams-west-rejecting-assad-peace-plan
(متت الزيارة يف  12مايو/أيار .)2014
 34سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق االنتهاكات والتعذيب يف فرع املخاب رات
العسكرية  235املعروف أيض اً بفرع فلسطني .انظر هيومن رايتس ووتش أقبية التعذيب ،ص
ص .41 – 39
 35تؤكد التقارير اإلعالمية أن النظام السوري أفرج عن أكرث من ألفي محتجز يف  9يناير/
كانون الثاين  2013مقابل  48إي راني اً محتجزين طرف قوات معارضة للحكومة .انظ ر:
Anne Barnard and Sebnem Arsu, “Iranian Captives Freed in Prisoner Exchange
in Syria,” New York Times, January 9, 2013 http://www.nytimes.com/2013/01/10/
world/middleeast/syria-iranians-prisoner-exchange.html?_r=0
(متت الزيارة يف  12مايو/أيار  .)2014وانظ ر:
Albert Aji and Suzan Fraser, “Iranians Freed in Major Prisoner Swap in
Syria,” AP: The Big Story, January 9, 2013, http://bigstory.ap.org/article/
syria-slams-west-rejecting-assad-peace-plan
(متت الزيارة يف  12مايو/أيار .)2014
 36تم تغيري االسم لحاميتها وحامية أرستها.
 37وثقت هيومن رايتس ووتش واستعرضت هذا النوع من التعذيب ويسمى الدوالب ،يف
العديد من م راكز االعتقال يف سوريا .انظر هيومن رايتس ووتش :أقبية التعذيب.
 38انظر هيومن رايتس ووتش «سوريا :إنكار الوجود – قمع الحقوق السياسية
والثقافية لألك راد يف سوريا» 26 ،نوفمرب/ترشين الثاين http://www.hrw.org/ar/ :2009
reports/2009/11/26-0
 39سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق االنتهاكات والتعذيب يف هذا الفرع و 26مركز
اعتقال آخ ر .انظر هيومن رايتس ووتش :أقبية التعذيب.
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 40فعلت الحكومة السورية قانون اً شديد التقييد ملكافحة اإلرهاب (قانون رقم )19
يف يوليو/متوز  2012وتعريفه املوسع لإلرهاب يسمح باعتقال وإدانة النشطاء السلميني
واملدنيني اآلخرين بزعم مساعدة اإلرهابيني .كام نفذت الحكومة قانون اً بإنشاء محاكم
مكافحة اإلرهاب لنظر هذه القضايا (قانون رقم  .)22لكن املحكمة ليس مطلوب اً منها
االلتزام بإج راءات التقايض العادية كام ورد يف القانون الدويل (قانون  22مادة  .)7انظ ر« :سوريا
– استخدام محكمة مكافحة اإلرهاب لخنق املعارضة» ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،
 25يونيو/حزي ران http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25-0 :2013
 41أكدت تقارير إعالمية أن الحكومة السورية أفرجت عن  61سجينة مقابل اثنني من
الطيارين األت راك احتجزتهم جامعة لبنانية وتسعة لبنانيني شيعة احتجزتهم جامعات
مسلحة معارضة للحكومة .انظ ر:
“Syria Releases 61 Female Detainees in Three-Way Prisoner Exchange,” The
Guardian, October 24, 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/
syria-releases-women-detainees-prisoner-swap
(متت الزيارة يف  23مايو/أيار  .)2014وانظ ر:
Tulin Daloglu, “Turkey Rescues its Pilots in Swap Deal,” Al-Monitor, October 21,
2013 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/rescue-turkish-pilotskidnapped-diplomacy-swap-deal.html
(متت الزيارة يف  23مايو/أيار .)2014
 42سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق الهجامت العشوائية غري املتناسبة عىل املدنيني،
مبا يف ذلك باستخدام األسلحة املحرقة والكيميائية ،انظ ر« :سوريا ـ أدلة قوية عىل استخدام
الحكومة ملواد كيمياوية كسالح” ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 13 ،مايو/أيار :2014
 https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/12وانظ ر« :سوريا ـ سيارات مفخخة وقذائف
هاون تصيب مناطق سكنية” ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 1 ،مايو/أيار :2014
 http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/01-0وانظ ر« :سوريا ـ قنابل برميلية جديدة
ترضب حلب” ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 29 ،أبريل/نيسان  .2014وانظ ر“ :سوريا
ـ غارات جوية غري مرشوعة تروع حلب” ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 24 ،مارس/
آذار  http://www.hrw.org/ar/news/2014/03/24-1 :2014وانظ ر« :سوريا ـ هجامت
مميتة جديدة بالذخائر العنقودية” ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 19 ،ف رباير/شباط
 http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/20-0 :2014وانظ ر« :الهجامت عىل الغوطة:
تحليل لالستخدام املزعوم لألسلحة الكياموية يف سوريا» ،سبتمرب/أيلول https:// :2013
 www.hrw.org/ar/reports/2013/09/10-0وانظ ر« :موت من السامء :الغارات الجوية
املتعمدة والعشوائية عىل املدنيني» ،أبريل/نيسا ن http://www.hrw.org/ar/re� :2013
 .ports/2013/04/11-0وانظر هيومن رايتس ووتش“ :التسوية باألرض :عمليات الهدم غري
املرشوع ألحياء سكنية يف سوريا يف  ،”2012-2013يناير/كانون الثاين http://www.hrw. :2014
org/ar/reports/2014/01/30-0
 43انظ ر:
Violations Documentation Center, “A Special Report on the recent Air Attacks
on Aleppo: Potential Death Falling from the Sky,” March 2014, http://www.vdcsy.info/index.php/en/reports/1394885517#.U3EOhXaTLag
(متت الزيارة يف  12مايو/أيار .)2014
 44انظر قاعدة بيانات املركز . http://www.vdc-sy.org :مل تتمكن هيومن رايتس ووتش
من التثبت من العدد بشكل مستقل .أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات يف  55هجوم اً
وقعت بني يوليو/متوز وديسمرب/كانون األول  ،2012وأسفرت عن  152وفاة ملدنيني عىل األقل.
انظر هيومن رايتس ووتش «املوت من السامء».
 45هيومن رايتس ووتش« ،سوريا – سيايات مفخخة وقذائف هاون تصيب مناطق
سكنية».
 46انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدويل اإلنساين العريف ،قاعدة  ،9تقتبس
من الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف بتاريخ  12أغسطس/آب  ،1949واملتعلق بحامية
ضحايا النزاعات الدولية املسلحة (الربوتوكول األول) ،أقر يف  8يونيو/حزي ران  ،1977رقم1125 :

 U.N.T.S. 609دخل حيز النفاذ يف  7ديسمرب/كانون األول  ،1978مادة http://www. :)1( 52
( .icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1متت الزيارة يف  5يونيو/حزي ران .)2014
 47مجلس األمن ،ق رار  )S/RES/2139 (2014 ،)2014( 2139تم إق راره يف  22ف رباير/شباط
( http://unscr.com/en/resolutions/doc/2139 :2014متت الزيارة يف  9مايو/أيار .)2014
«سوريا تتحدى ق رار مجلس األمن بشأن إيصال املساعدات» ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس
ووتش 28 ،مارس/آذار http://www.hrw.org/ar/news/2014/03/28 :2014
 48هيومن رايتس ووتش «سوريا تتحدى ق رار مجلس األمن بشأن إيصال املساعدات».
وانظ ر:
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
“Report of the international independent commission of inquiry on the Syrian
Arab Republic,” UN Doc A/HRC/25/65, February 12, 2014 http://www.ohchr.org/
.EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx, paras. 141-143
(متت الزيارة يف  26مايو/أيار .)2014
 49انظر اللجنة الدولية للصليب األحم ر:
International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitar.ian Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), rules 53 to 56
 50سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق القنابل الربميلية والهجامت العشوائية األخرى
عىل السكان املدنيني .انظر هيومن رايتس ووتش «موت من السامء» ،هيومن رايتس ووتش
«سوريا – قنابل برميلية جديدة ترضب حلب» ،هيومن رايتس ووتش «سوريا – غارات جوية
غري قانونية تروع حلب» ،هيومن رايتس ووتش «سوريا – هجامت قاتلة جديدة بالذخائر
العنقودية».
 51انظ ر« :سوريا – طائرة حربية تقتل أكرث من  40مدني اً» ،بيان صحفي لـ هيومن رايتس
ووتش 16 ،أغسطس/آب http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/16/40 :2012
 52تم تغيري االسم وبعض البيانات التعريفية ُح ذفت لحاميتها.
 53تشري التقارير اإلعالمية ألن داعش سيطرت عىل ج رابلس وأن الحدود مغلقة منذ يناير/
كانون الثاين  2014بسبب املصادمات القامئة :انظ ر:
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Syrian Arab Republic: Border Crossing Points,” April 29, 2014 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/30%20April%20Syrian%20border%20crossing%20points.pdf
(متت الزيارة يف  22مايو/أيار  .)2014وانظ ر:
Fehim Tastekin, “Turkey Seals Border Against Al-Qaeda,” Al-Monitor, January
23, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/turkey-seals-borderal-qaeda.html
(متت الزيارة يف  22مايو/أيار  .)2014وانظ ر:
Fehim Tastekin, “Turkey’s Syria Borders an open Door for Smugglers,” Al-Monitor, April 30, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/turkeysyria-borders-smuggling-guns-conflict-kurds-pkk-isis.html
(متت الزيارة يف  22مايو/أيار  .)2014وانظ ر:

Aymenn Jawad al-Tamimi, “The Islamic State of Iraq and ash-Sham Expands
into Rural Northern Syria,” post to “Syria Comment” (blog), July 18, 2013, http://
www.joshualandis.com/blog/the-islamic-state-of-iraq-and-ash-sham-expands( /into-rural-northern-syriaمتت الزيارة يف  22مايو/أيار .)2014
 55تؤكد تقارير إعالمية وتقارير عىل وسائط التواصل االجتامعي اإلعالن عن القيود عىل
مالبس املرأة التي أقرتها داعش يف ج رابلس ،وأنها بدأت يف أكتوبر/ترشين األول  .2013انظ ر:
“Will the Jihadists Overreach?” The Economist, October 12, 2013, http://www.
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