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أواًل: املقدمة:
سامهت املرأة السورية منذ بداايت احلراك الشعيب يف سوراي آذار/2011 ابإلعداد والتنسيق لعشرات املظاهرات، محلت الالفتات وكامريات 
القمع  إىل  تعرضت  واإلغاثية،  الطبية  املساعدة  قدمت  اجلرائم،  توثيق  يف  فعال  بشكل  سامهت  خاصة،  نسائية  مسريات  نظمت  التصوير، 
واالضطهاد والعنف اجلنسي واالستهداف، جنباً إىل جنب مع الرجال، لكنها كانت دائماً احللقة األضعف يف اجملتمع، فعندما فقدت زوجها 

حتولت فوق كل معاانهتا إىل معيل لألسرة.

تقريراً، كان   20 عن  اليقل  ما  عرب  وذلك  سوراي،  املرأة يف  حبق  املرتكبة  اجلرائم  من  يسرياً  جزءاً  رصدت  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة 
آخرها يف يوم األمم املتحدة حلقوق املرأة 8/ آذار/ 2014 بعنوان »املرأة السورية وقائع وآالم يف خضم اليوم العاملي للمرأة«،  وقبل ذلك 
عام  من كل  احلال  الدائر«. وكما  الصراع  النازف يف  »اجلرح  اإلنسان  األورومتوسطية حلقوق  الشبكة  مع  والتعاون  ابلتنسيق  املوسع  التقرير 
يصادف 25/  الذي  املرأة،  العنف ضد  على  للقضاء  العاملي  اليوم  مبناسبة  اإلنسان  السورية حلقوق  للشبكة  املوسع  السنوي  التقرير  يصدر 
القوات  أنواع االنتهاكات من قبل  النزاع« ويوثق خمتلف  العام عنوان »املرأة السورية يف هليب  الثاين من كل عام، وحيمل تقرير هذا  تشرين 

احلكومية، القوات الكردية، تنظيم داعش، جمموعات معارضة مسلحة.
عمليات  عرب  وذلك  قسرايً،  واملختفني  واملعتقلني  الضحااي  توثيق  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  أرشيف  على  التقرير  منهجية  تعتمد 
حيث  لناجيات،  السكايب  أو  اهلاتف  عرب  شهادات  أو  املباشرة  اللقاءات  إىل  إضافة   ،2011 عام  منذ  املستمرة  اليومية  والرصد  التوثيق 

يستعرض التقرير 15 شهادة، تروي البعض جتارهبن كناشطات مث كضحااي، وبعضهن استمر يف النضال والتضحية بعد تعرضهن لالنتهاك.
وعلى الرغم من كل ذلك فإننا نؤكد أننا مل نستطع سوى توثيق جزء يسري من معاانة املرأة السورية الرهيبة، ويبقى كل ما ذكر ال ميثل سوى 
املتطرفة، ويف ظل عزوف  والتنظيمات  السورية  احلكومة  قبل  من  علينا  املفروض  احلظر  والفظاعات، وذلك يف ظل  اجلرائم  من  األدىن  احلد 

اجملتمع السوري عن االهتمام بعمليات الرصد والتوثيق نتيجة لفقدان الثقة يف اجملتمع الدويل الذي مل يفعل شيئاً يذكر ملسرية األعوام السابقة.

http://sn4hr.org/arabic/2014/03/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88/
http://sn4hr.org/arabic/?p=2607
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اثنياً: ملخص تنفيذي:

اثلثاً: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )مجيع القوات املسلحة مبا فيها عناصر األمن، وامليليشيات احمللية واألجنبية(

يرصد هذا التقرير مقتل ما اليقل عن 15347 امرأة على يد القوات احلكومية، بينهن 4194 طفلة، كما قام تنظيم داعش بقتل ما اليقل 
عن 81 امرأة، فيما قتلت كافة الفصائل املسلحة األخرى 255 امرأة.

تعرضت ما اليقل عن 6500 امرأة لتجربة االحتجاز لدى احلكومة السورية، مازال قرابة 2500 منهن قيد االحتجاز أو االختفاء، قتلت 
عن  اليقل  ما  خمتلفة  مسلحة  فصائل  واحتجزت  سيدة،  قرابة 486  داعش  تنظيم  احتجز  وقد  التعذيب،  ظروف  بسبب  امرأة   32 منهن 

580 امرأة.
وقد وثق التقرير تعرض عدد من الناشطات لالعتقال، والتعذيب، والعنف اجلنسي، والتضييق يف احلركة خوفاً من االعتداء، االلتزام بلباس 

معني يف مناطق سيطرة تنظيم داعش.

خمتلف  من  نرياانً  السورية  املرأة  »حاصرت  اإلنسان:  حلقوق  السورية  الشبكة  يف  املرأة  قسم  مسؤولة  اخلطيب  نور  تقول 
اجلنسي،  للعنف  لالعتقال،  تعرضت  زوجها،  فقدت  طفلها،  فقدت  األمان،  فقدت  األكرب،  الثمن  تدفع  إهنا  اجلوانب، 
واجتماعياً،  نفسياً،  رعايتها  والدويل،  والعريب  السوري  اجملتمع  على  يتوجب  للتضييق،  للنزوح،  للجوء،  القسري،  للزواج 

واقتصادايً، إهنا الضامن الرئيس لعدم اهنيار واحنالل ما تبقى من اجملتمع السوري«.

السيدة أمل علي الفحماوي

أ: القتل خارج نطاق القانون:
هذا  طباعة  حلظة  وحىت  آذار/2011  منذ  احلكومية  القوات  قتلت 
الشبكة  لدى  مسجالت  امرأة،   15347 عن  اليقل  ما  التقرير 
وزمان  ومكان  والفيديو،  والصورة  ابالسم  اإلنسان  حلقوق  السورية 
العشوائي ابلصورايخ، واملدفعية،  القصف  القتل، وذلك عرب عمليات 
إىل  وصواًل  الربميلية،  والقنابل  السامة،  والغازات  العنقودية،  والقنابل 
عمليات الذبح ابلسالح األبيض، وذلك يف جمازر عدة، محلت طابع 
دمشق،  بريف  الفضل  جديدة  ابنياس،  محص،  يف  طائفي:  تطهري 

القلمون بريف دمشق، ريف محاة الشمايل، يف ريف حمافظة حلب.
من بني الـ 15347 امرأة 641 برصاص قناص، والقناص على علم اتم أبنه يستهدف امرأة، كما رصد ذلك تقرير »صيد البشر« الصادر 

عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، كما أن ما اليقل عن 32 امرأة قتلن بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.
القوات احلكومية  تعمد  إىل  نسبة مرتفعة جداً، وتشري  الـ 6% وهي  تفوق حاجز  للضحااي  الكلي  النساء إىل اجملموع  نسبة  ما تكون  غالباً 

استهداف املدنيني.
بلدة  الفحماوي من  أمل علي  السيدة  إغاثية هي  معلمة وانشطة  السورية  احلكومة  قوات  قتلت  األول/ 2012،  تشرين  اإلثنني 15/  يوم 
أمام  منزهلا  يف  واحتجزها  معها  ابلتحقيق  قام  ضابط  يرتأسهم  العسكرية،  العناصر  من  جمموعة  قبل  من  منزهلا  مدامهة  بعد  )درعا(  النعيمة 
أطفاهلا، قامت أمل بصفع الضابط على وجهه بعد كمٍّ كبري من اإلهاانت والشتائم اليت وجهها هلا، أخذها العناصر عنوة أبمر من الضابط 

إىل منزل جماور ملنزهلا، وقاموا إبعدامها برصاصة يف الرأس، ومن مث أحرقوا املنزل مبن فيه.

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8d1dXWEpRd19PVlNuZklLT0ptbUFIVVJTeHVz/edit 
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8d1dXWEpRd19PVlNuZklLT0ptbUFIVVJTeHVz/edit
http://sn4hr.org/arabic/2014/10/23/2365/
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قتلت قوات احلكومة السورية ما اليقل عن 119 سيدة يف املدة الواقعة بني 28/ كانون الثاين/ 2014 ولغاية 14/ شباط/ 2014 بسبب 
القصف العشوائي الذي استهدف أحياء سكنية يف مدينة حلب، والذي استخدم فيه ما يزيد عن 508 قنابل برميلية.

يوم األحد 3/ آب قصفت قوات احلكومة السورية سوقاً شعبياً يف مدينة كفر بطنا )ريف دمشق(  تسبب ذلك مبقتل 5 سيدات.
يوم اخلميس 26/ حزيران قتلت 4 سيدات يف بلدة جسرين )ريف دمشق( نتيجة قصف الطريان احلريب التابع للحكومة السورية.

مبقتل 4  تسبب ذلك  أرض  أرض  نوع  بصاروخني من  الوعر )محص(  السورية حي  احلكومة  قوات  األول قصفت  تشرين  األربعاء 8/  يوم 
سيدات.

لقد كانت سياسة وعمليات القتل اليت مارستها القوات احلكومية منتشرة على حنو واسع، مشلت كافة احملافظات السورية، 
التمييز جرائم حرب  العشوائي عدمي  القصف  تعترب عمليات  اإلنسانية، كما  يعترب جرائم ضد  مما  منهجي،  يومي  وبشكل 

يومية مازالت مستمرة.

ب: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
أين  أو  أو أهلها ابلتهمة  املعتقلة  يتم إخبار  قانونية، وال  تتم بدون مذكرة  القوات احلكومية  أكثر من 99% من حاالت االعتقال من قبل 
قسري يف كثري  اختفاء  إىل  التعسفي  االعتقال  ويتحول  لتعذيب وحشي،  تتعرض  الزايرات،  ومن  حماٍم،  تكليف  من  متنع  احتجازها،  سيتم 

من احلاالت.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 6500 امرأة مروا بتجربة االعتقال، وذلك منذ بدء احلراك الشعيب، بينهن ما اليقل 
عن 200 حالة دون سن الـ 18.

وتقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن هناك ما اليقل عن 2500 امرأة ما زلن قيد االحتجاز حىت اآلن، من بينهن ما اليقل عن 450 
احلكومية  القوات  أن  لنا  تؤكد  األهايل  رواايت  أن كافة  من  الرغم  على  لديها،  احتجازهن  السورية  السلطات  تُنكر  قسري،  اختفاء  حالة 

هي من قامت بعمليات االقتحام واالعتقال.
انتزاع  جملرد  ليس  األحيان  من  يف كثري  يكون  وقد  املمنهج،  والتعذيب  والضرب  اإلهانة  من  لصنوف  املعتقلة  تتعرض  التحقيق  خالل 
السوري  اجملتمع  أن  خاصة  النساء  اعتقال  عواقب  من  اجملتمع  وإرهاب  املعتقالت،  بني  والرعب  اخلوف  أخبار  لنشر  بل  منها،  االعرتافات 

يُعد من اجملتمعات احملافظة.
النساء  تعرض  عن  اجملتمع  يف  يشاع  ملا  نظراً  النفسي،  الصعيد  على  بشكل كبري  تُعاين  املعتقلة  املرأة  فإن  اجلسدي،  التعذيب  إىل  إضافة 
احملتجزات لدى القوات احلكومية لعمليات عنف جنسي، وهذا يهدد مستقبلها، وقد سجلنا العديد من حاالت الطالق اليت حصلت بعد 
االحتجاز، كما سجلنا العديد من حاالت العنف من قبل األهايل جتاه ابنتهم املعتقلة، وتقع ابلتايل بني فكي كماشة، وال تستطيع االنفكاك 

أو اهلرب من ذلك »العار«، وهذا ما دفع البعض منهن إىل االنتحار.
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناجية من االعتقال السيدة مسر النجار 22 عاماً، وهي طالبة جامعية من مدينة محاة، سامهت 
واالعتداء  واإلهانة  التعذيب  من  أخرايت  معتقالت  هلا  تعرضت  انتهاكات  على  شاهدة  وكانت  مدينتها،  واإلنساين يف  اإلغاثي  العمل  يف 

بشكل يومي.
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املوقع وسحبوين مباشرة إىل داخل احلاجز بطريقة  قيادة  السبت 22/ كانون األول/ 2012، أحاط يب عناصر من حاجز  »بتاريخ 
التكلم  الباب دون  وأغلقوا  احلاجز،  داخل  بيدي، ووضعوين يف غرفة صغرية  الذي كان  مباشرة حقيبيت و جوايل  وأخذوا مين  بشعة 
معي أبي شيء، وبعد مرور نصف ساعة، فتح شبيح ضخم وله حلية طويلة الباب، وأمسكين من رقبيت وجرين ابجتاه غرفة الضابط، 
بضريب  الشبيح  بدأ  مث  ومتويلها،  املسلحة  العصاابت  مبساعدة  واهتمين  البذيء،  الكالم  وتوجيه  وإهانيت  بشتمي  الضابط  بدأ  وهناك 
وقام بتفتيشي أمام الضابط، ونزع حجايب حبجة أنين أخفي شيئاً ممنوعاً داخله، مث قام بتكبيل يدي إىل اخللف، وأعادين إىل الغرفة 
الغرفة ووضع عصبة على عيين، ووضعوين يف سيارة صغرية وأخذوين حنو فرع األمن  الصغرية، وبعد حنو ثالث ساعات أخرجين من 

العسكري الذي يقع على طريق محص«.
تتحدث مسر عما جرى هلا يف فرع األمن العسكري حبماة أثناء التحقيق معها: »دخلت غرفة التحقيق وأان معصوبة العينني ومكبلة 
يعذبين ويشبحين ويضعين  فإنه سوف  الثورة  بعملي يف  إن مل أعرتف  مباشرة  احملقق  قال يل  الغرفة، مث  أو  احملقق  أَر وجه  اليدين، ومل 
الدوالب )وسيلة تعذيب(، وهددين أبنه سيقتل أهلي أمامي فأخربته أنين سأجيب عن أي سؤال يطرحه. فقال يل أنين أساعد  يف 
اإلرهابيني كما مساهم وأراد معرفة أمسائهم وعندما قلت له أنين ال أساعد اإلرهابيني بل ساعدت بعض النازحني يف اإلغاثة قام مباشرة 
بضريب على وجهي، وشد شعري، وبصق يف وجهي وقال أنين أكذب، مث أعاد علي السؤال ومل أكن أملك اإلجابة فعاد وضربين مث 

قال يل أنه سيعيدين إىل املنفردة ويف املرة القادمة يريد مساع أجوبة مغايرة ألجوبيت«.
وبعد مرور عشرة أايم على وجود مسر يف فرع األمن العسكري حبماة مت حتويلها إىل الفرع 215 يف كفرسوسة بدمشق. 

ويهددوننا  الشتائم،  يسمعوننا  حيث كانوا  مهجعنا،  ابب  أمام  جيلسون  الذين كانوا  السجانني  قبل  من  سيئة  ملعاملة  نتعرض  »كنا 
ابلضرب، ويف أحد املرات دخل سجان يُدعى أبو عبدو وقام بضربنا بكرابج ضرابً مجاعياً ألننا طلبنا منه أن حيضر طبيباً من أجل 
املعتقلة فاطمة مساملة حيث أغمي عليها فجأة، لكنه رفض، وبعد أن ضربنا جاء بسطل ماء وأعطاان حبة قال أهنا للسكر، وأغلق 
الباب بعد أن قال لنا )األفضل أن متوتوا لكي نراتح منكم( مث قمنا أان واملعتقالت مبحاولة إسعاف احلجة فاطمة وأعطيناها تلك احلبة 

وأفاقت بعدها، لكنها بقيت يف وضع صحي سيئ. حدثت هذه احلادثة قبل حتويلي إىل سجن عدرا بيومني«.

العسكري وسألين ماذا حتملني؟ أجبته أين ال أملك شيئاً، غضب  »يوم اخلميس 20/ حزيران/ 2013 أوقفين عنصر على احلاجز 
من إجابيت، مث قام بضريب على وجهي وكسر يل ضرسني من فمي، ومن شدة اخلوف أخرجت كل ما أملك، كان معي مبلغ 100 

ألف لرية سورية وأسواريت الذهبية، ووثيقة دفرت العائلة«.
العناصر وانداه »أبو  الضابط أبنين أمحل األموال من أجل شراء السالح لإلرهابيني، وأنين ذاهبة ملساعدهتم، مث قال ألحد  »اهتمين 

أسد« أن أيخذ 50 ألف لرية من املبلغ الذي كان حبوزيت«.
»أوقفوان على احلاجز مدة مخس ساعات، حىت جاءت سيارة عسكرية، حتمل رجااًل مسلحني بزي مدين، وضعوين مع أطفايل يف 
السيارة، وانطلقوا بنا، ولدى وصولنا إىل حاجز يسمى حاجز األمحد يف بلدة جديدة عرطوز قام أحد العناصر بفتح ابب السيارة، 
وألقى أطفايل منها، واتبعت السيارة طريقها، مسعت صراخ وبكاء أطفايل وهم ينادونين، ورجوت أحد العناصر يف السيارة أن يدعين 
أتصل أبحد أقرابئي ليأيت ويصطحب األطفال فأجابين أبهنم سيتولون املهمة، وعلمت بعد أايم عدة من وجودي يف فرع اجلوية أهنم 

اتصلو من هاتفي النقال أبحد قريبايت وأتت واصطحبت األطفال إىل منزهلا«.

التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف العاصمة األردنية عمان مع الناجية من االعتقال السيدة ابتسام الديراين 52 عاماً، واليت هربت 
مع عائلتها من احلصار الذي فرض على مدينة  داراي إىل مدينة معضمية الشام، وأخربتنا عن مقتل زوجها برصاص قناص، وأصبحت ابلتايل 

معيلة لعائلتها.
حاولت الفرار مرة أخرى، والنجاة أبطفاهلا حنو منطقة أكثر أماانً، وأثناء حماولتها الفرار ألقي القبض عليها من قبل عناصر حاجز عسكري 

يقع على حدود مدينة املعضمية.
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واحلجز  التعذيب  من  قاسية  ألنواع  خالهلا  تعرضت  يوماً،  عشرين  اخلاصة(  املهام  )مبىن  املخابرات اجلوية  فرع  يف  ابتسام  بقيت 
بناء  التحقيق جيري يف  أايم، وكان  التحقيق معي مدة ثالثة  املعتقلني: »استمر  تعذيب عدد من  االنفرادي كما كانت شاهدة على 
املبىن  رأيت يف ممر  التحقيق،  األول من  اليوم  إليه عرب سيارة. يف  ينقلونين  املطار، حيث كانوا  داخل  االعتقال، ولكن  خارج مكان 
مين  طلبوا  التحقيق  غرفة  إىل  وصلت  وعندما  الكهرابء،  إليه  يصلون  وكانوا  ابملاء  مملوء  وعاء  داخل  وقدميه  يديه  من  معلقاً  رجاًل 
وبعد  اخلازوق،  على  يعرتف ضعوه  )لن  ويقول:  بشدة  ويضربه  معتقل  مع  ابلتحقيق  يقوم  احملقق  ومسعت صوت  خارجها،  االنتظار 
غرفة  من  تعين 80، خرج  ماذا  أعرف  ومل  إىل 80  هلم: خذوه  قال  وبعدها  جداً  قوايً  املعتقل(. كان صراخاً  حلظات مسعت صراخ 
التحقيق عنصران يسحبان املعتقل والدماء تسيل منه بكثرة. مث أدخلوين إىل الغرفة، وعندها رأيت يف أرض الغرفة عصاً خشبية بطول 

مرت ونصف.
بدأ احملقق بضريب أبنبوب مياه بالستيكي لونه أخضر من دون أن يوجه إيل أية أسئلة، مث طلب احملقق من العناصر أن يقوموا بشبحي، 
التحقيق  عملية  تكررت  التايل  اليوم  ويف  اخلاصة،  املهام  مبىن  إىل  وإرجاعي  إبنزايل  قاموا  وبعدها  ونصف،  لساعتني  مشبوحة  وبقيت 
والشبح و توجيه االهتامات يل مبساعدة اإلرهابيني على حد قوهلم. تكررت هذه العملية ثالث مرات على مدى ثالثة أايم. وبعدها 
فرع  من  حتويلي  مت  وبعدها  يوماً،   17 فيها  بقيت  معتقلة،   25 على  وحتتوي   ،3x6 مساحتها  وكانت  اجلماعية  الزنزانة  نقلت إىل 

املخابرات اجلوية إىل حمكمة اإلرهاب حيث نقلت يف ابص وكان معي ما يقارب 60 معتقاًل.
أفرج عن املعتقلة ابتسام الديراين بعد توقيفها يف سجن عدرا املركزي بتاريخ 15/ كانون الثاين/ 2014.

قسم  طالبة يف  مدينة حلب،  اإلغاثي يف  والعمل  السلمي  احلراك  الصاحلاين، انشطة يف  إبراهيم  ظالل 
العلوم يف جامعة حلب، اعتقلت من قبل املخابرات اجلوية مع شابني آخرين يف حي  الكيمياء بكلية 
املدنيني  النازحني  ومساعدة  اجلرحى  إسعاف  بتهمة  متوز/ 2012  السبت 28/  بتاريخ  حبلب  الفرقان 

ودعمهم ابملعوانت الغذائية والطبية وأتمني أماكن إلقامتهم كنازحني، مازالت حمتجزة حىت اآلن.
ابنة السيد عدانن عبد  العاقل، مواليد عام 1992، طالبة يف السنة األوىل معهد جتاري،  والء عدانن 
الرمحن العاقل الذي قضى يف املليحة يف األول من الشهر العاشر عام 2012 على يد القوات احلكومية، 
حكمت عليها حمكمة اإلرهاب ابلسجن 15عاماً، بتهمة تنظيم املظاهرات السلمية. اعتقلت والء على 
بتاريخ 4/ حزيران/ 2013،  من جهة جرماان  املليحة  مدينة  مدخل  عند  الشعبية  للجان  اتبع  حاجز 
حيث مت نقلها إىل فرع املخابرات العسكرية 215 بدمشق، قضت فيه قرابة شهر، ومن مث مت حتويلها 

إىل سجن عدرا، لصاحل حمكمة اإلرهاب. 
أمل الصاحل اعتقلت من قبل فرع املخابرات اجلوية يف دمشق يوم اإلثنني 1/ تشرين األول/ 2012 مث 
مت حتويلها إىل سجن عدرا لتبقى معتقلة هناك مدة أربعة شهور، يف يوم اخلميس 16/ شباط/ 2012 
مت نقلها إىل جهة جمهولة، وقد أخربتنا بعض الناجيات أهنا تعرضت لتعذيب شديد جداً، أدى إىل ترٍد 

كبري يف وضعها الصحي.
العبد هللا، مواليد 1954 من كفر سجنة )إدلب( اعتقلت من قبل عناصر حاجز  سلمى عبد الكرمي 
مشاريف مبحافظة محاة هي ومجيع من كان معها يف السيارة، وذلك أثناء عودهتا من لبنان يوم األربعاء 

11/ كانون الثاين/ 2012.
براءة مليتوت 24 عاماً، من مدينة الالذقية، على الرغم من كوهنا تنتمي إىل الطائفة العلوية فقد اعتقلت 
مع زوجها يوم اخلميس 29/ تشرين الثاين/ 2012، مث مت حتويلها إىل الفرع 215، وقد كانت حاماًل 
األوىل  طفلتها  أجنبت  السجن   وداخل  دمشق،  يف  املركزي  عدرا  سجن  إىل  حتولت  مث  اعتقاهلا،  عند 
توسل  للطفلة، وسط  طبية  رعاية  أي  تقدمي  املسؤول  الضابط  رفض  بسبب  يوماً  بعد 12  ماتت  اليت 

ومناشدات األم للضابط.
ختضع براءة مليتوت للمحكمة امليدانية املعروفة أبحكامها القاسية الغري قابلة للطعن.

والء عدانن العاقل

أمل الصاحل

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8UUtSX0ZNNXhseVZoUGhobHZKcWYxTm5IcTRZ/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8TGt1bUJZZzhxQ0MzM2s0SWJJN0lIR2I2Qnpn/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8ZkUxelU5ZmlCSTRsSkRPMmZTMVBLaGptdXZJ/edit
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مسر كوكش، من مواليد دمشق 27/ آب/ 1966 خرجية املعهد العايل 
الدين كوكش  عالء  املخرج  ابنة  وهي   ،1995 عام  املسرحية  للفنون 
بعد  اقتيدت  وملك،  لني  ابنتان  ولديها  متزوجة  سكر،  ملك  والفنانة 
بعدها  لتعذيب رهيب،  هناك  تعرضت  الفرع 215 حيث  إىل  اعتقاهلا 

حتولت إىل سجن عدرا املركزي وختضع حالياً حملكمة اإلرهاب.
تتعرض املعتقالت إىل أساليب التعذيب نفسها اليت يتعرض هلا الرجال 
تقرير موسع  السورية حلقوق اإلنسان عرب  الشبكة  تقريباً، وقد رصدت 
ما اليقل عن  46 أسلوابً من أشهر أساليب التعذيب اليت استخدمتها 
ما  مبقتل  الوحشي  التعذيب  ذلك  تسبب  سوراي،  يف  األمنية  األفرع 
اليقل عن 32 امرأة، أغلبهن قتلن داخل األفرع األمنية، فيما مل تشهد 

السجون املدنية سوى حاليت وفاة بسبب التعذيب.
مسرية أمحد السهلي، ممرضة، من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق، تبلغ 
النظام  قوات  قامت  أطفال،   4 ولديها  متزوجة  عاماً،   53 العمر  من 
واإلغاثي،  الطيب  نشاطها  بسبب   2014 حزيران/   /11 يف  ابعتقاهلا 
أخربان أهلها أهنم علموا بوفاهتا حتت التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز 

بتاريخ 8/ تشرين الثاين/ 2014.
ماجدة ميمو، انزحة يف خميم أطمة بريف إدلب، وهي من أبناء مدينة 
قامت  عاماً،   50 العمر  من  وتبلغ  إدلب  حمافظة  يف  الشغور  جسر 
القوات احلكومية ابعتقاهلا بتاريخ 15/ متوز/ 2013 أثناء ذهاهبا لرؤية 
أحفادها داخل مدينة جسر الشغور، و قد سلمت جثتها ألهلها بتاريخ 

19/ متوز/ 2013.

أبرز السجون املدنية اليت حتول إليها احملتجزات هي سجن عدرا املركزي، وسجن محص:
سجن عدرا املركزي:

سجن عدرا هو أحد أكرب السجون املوجودة يف سوراي من حيث املساحة اليت تقدر بعشرة هيكتارات، يستوعب ما يقارب 6000 سجني، 
يتكون من عدة مباٍن هي: مبىن اإلدارة، قسم قلم الدخول، القسم العديل واإلداري، إضافة إىل املبىن املخصص للسجناء والذي يتكون من 
/13/ جناحاً تشمل 138 قاعة احتجاز، تستوعب  كل واحدة منها حنو 30 سجيناً، من بينها جناح خاص ابملعتقلني السياسيني، الذين 

يتم حتويلهم من خمتلف األجهزة األمنية.
املخصصة  األجنحة  يف  بوضعهم  السجن  إدارة  قامت  الحتجازهم،  املخصص  اجلناح  اتساع  وعدم  السياسيني  املعتقلني  أعداد  زايدة  مع 

لألحكام اجلنائية، وتكتظ القاعات ابملعتقلني الذين ال يتسع املكان لنومهم، ويف بعض األحيان تتم عمليات املناوبة أثناء النوم.
خلفية  على  معتقل  قرابة 3200  بينهم  عن 9500  اليقل  مبا  عدرا  داخل سجن  املعتقلني  أعداد  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تقدر 

سياسية.

املعتقالت داخل سجن عدرا:
أعداد  إن  أتكيد  وبكل  أيلول 2014،  شهر  املركزي حىت  عدرا  سياسية يف سجن  معتقلة  اإلنسان 282  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
احملتجزات قد تصل إىل ضعف العدد، لكن هناك صعوبة هائلة يف احلصول على معلومات كافة احملتجزات، مل يشمل العفو الرائسي بتاريخ 

9/ حزيران سوى 28 معتقلة منذ اتريخ صدور العفو وحىت اآلن.
تتوزع الـ 282 معتقلة حبسب احملافظات على النحو التايل:

ريف دمشق 74 - محاة 42 - دمشق 32 -  درعا 31 - محص 24 -  حلب 22 - دير الزور 19 - الرقة 15 - الالذقية 12- 
احلسكة 8 - طرطوس 3 

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8X1RpZHYzM216enFFaHEycklMVDl6U2VTVDVR/edit
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/14/2076/
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/14/2076/
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuODk5cmVsbUk3bGM/view
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متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب عشرات اللقاءات مع انجيات من داخل السجن، من حتديد األوضاع اإلنسانية للمحتجزات 
داخل سجن عدرا، ومتكنا من تسجيل احلاالت التالية:

املعتقالت اللوايت جتاوزن اخلمسني عاماً: 64
املعتقالت اللوايت ولدن داخل السجن: 8 

املعتقالت احلوامل: 14 
املعتقالت اللوايت يعانني من إعاقة نتيجة ممارسات التعذيب: 28

املعتقالت اللوايت يعانني من أمراض مزمنة: 82 
املعتقالت اللوايت يتاح لذويهم زايرهتم بشكل منتظم ودعمهم نفسياً ومادايً: 105 

املعتقالت اللوايت تعرضن للضرب والتعذيب داخل سجن عدرا: 58
املعتقالت اللوايت مت حجزهم يف احلجز االنفرادي داخل السجن مدة جتاوزت ثالثة أايم: 43

املعتقالت اللوايت صدرت حبقهن أحكام من حمكمة اإلرهاب: 7
نعلم  وال  جمهولة،  جهة  إىل  اقتيادهن  مت  حيث  الصاحل(  أمل  و  رجب  )فاتن   2 السجن:  داخل  من  قسرايً  إخفاؤهم  مت  اللوايت  املعتقالت 

مصريهن حىت اآلن.
املعتقالت اللوايت مشلهن العفو األخري: 24

املعتقالت اللوايت مت اعتقاهلم مع أزواجهن أو أحد أبنائهن: 16 
املعتقالت الذين ماتوا بسبب ظروف االحتجاز: 2

بسبب إمهال الرعاية الطبية والصحية، مات داخل سجن عدرا امرأة وطفلة، السيدة هدى تركي عيسى وهي من حمافظة الالذقية وتبلغ من 
العمر 50 عاماً، وتعاين من أمراض القلب، بقيت تتعذب وتتأمل بسبب رفض املسؤولني داخل السجن تقدمي أية رعاية طبية هلا، مث ماتت 

بسبب ذلك.
طفلة املعتقلة براءة مليتوت، رفض الضابط املسؤول تقدمي أية رعاية طبية للطفلة، وسط توسل ومناشدات األم للضابط، فماتت بعد 12 

يوماً من والدهتا يف سجن عدرا.

املركزي وحبسب  أاير وأيلول 2014، مع إحدى عشرة شاهدة خرجن من سجن عدرا  ما بني  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
يف  السياسي  اجلناح  وأن  خاصة  منهجياً،  طابعاً  أتخذ  املعاملة  وسوء  التعذيب  عمليات  فإن  متطابقة،  تقريباً  اليت كانت  الشهادات  مجيع 
اليت  الطلبات  رُفضت كافة  لقد  السجن،  لسلطة ضابط  يتبعون  ال  وعناصر  عليه ضباط  ويشرف  السياسي  األمن  لسلطة  السجن خاضع 
قامت املعتقالت بتقدميها من أجل عالج زميالهتن الاليت تعرضن لعمليات تعذيب تسببت يف إصاابت وإعاقات حرجة، كما تعاين معظم 

املعتقالت من أمراض جلدية وتنفسية، توجد يف القاعة الواحدة قرابة الـ 60 معتقلة على األقل.

مسر النجار مت حتويلها إىل سجن عدرا، وأفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادهتا:

»عند وصويل لسجن عدرا املركزي قامت شرطية بتفتيشي وجعلتين أخلع مالبسي خشية أن يكون معي شيء ممنوع، وأمسعتين كالماً 
فيه حنو  اليسار وكان  من جهة  مهجع  أول  ابلقسم، كان  موجود  مهجع  إىل  وأدخلتين  اإلرهاب،  قسم  ابقتيادي حنو  قامت  مث  مهيناً 
35 معتقلة ومن مجيع األعمار من عمر 20 سنة حىت 60 سنة، وعندما دخلت مل أجد مكاانً ألانم، فنمت جبانب احلمام يف املهجع، 
أعدادان كبرية يف مساحة  فقد كانت  ومقرفة،  املهجع صعبة جداً  داخل  احلياة  للمحاكمة. كانت  أُعرض  ومل  تقريباً  يوماً  وبقيت 40 
إىل  األسبوع  يف  مرة  ابخلروج  لنا  يسمح  وكان  بيننا،  تنتشر  التنفسية  واألمراض  األرض  على  ننام  وكنا  أمتار،  ستة  تتجاوز  ال  ضيقة 
السجن، وبعد  بعد مرور شهر على وجودي يف  إال  االتصال أبهلي  أمتار. ومل يسمح يل  أيضاً، حنو سبعة  اليت كانت صغرية  الباحة 
الرابع وقام إبخالء  القاضي  السجن وعرضت على  لوجودي يف  األربعني  اليوم  للمحكمة يف  مبالغ كبرية مت طليب  احملامي ودفع  توكيل 

سبيلي مع الكفالة بتاريخ 23/ آذار/ 2013«.
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التفتيش،  هبا حبجة  ابلتحرش  ويقومون  اعتقاهلا  عند  املعتقلة  بتفتيش  تقوم  من  األمن هي  عناصر  أن  مهمة،  نقطة  على  الرتكيز  »أريد 
والشيء اآلخر أن حمكمة اإلرهاب ال تقوم على العدل بل على الرشوة، فأان مل يكن هناك دليل ضدي على مساعديت لإلرهابيني كما 
ذكره  أريد  الذي  األخري  والشيء  عليه.  للحصول  اببتزازان  قام  مبلغ كبري  دفع  بعد  إال  سبيلي  القاضي  ُيلي  مل  ذلك  ومع  يقولون، 
معاملتهم  عن  ختتلف  بوحشية  السياسية  املعتقالت  يعاملون  فالضباط  األمنية،  الفروع  عن  يتلف  ال  املدين  املركزي  عدرا  سجن  أن 
مستحقاتنا  من  حيرموننا  وكانوا  الفروع،  إىل  إبعادتنا  بتهديدان  دائماً  يقومون  وكانوا  واملخدرات،  أخرى كالقتل  جرائم  من  للسجينات 

من الطعام واألدوية ومقابلة احملامي، وأحياانً كانوا مينعون أهلنا من زايرتنا«.

خاصة  للسجينات،  الضباط  معاملة  لكن  األمين،   الفرع  من  أفضل  سيكون  املكان  هذا  أن  أظن  عدرا كنت  سجن  دخويل  »عند 
وإعادتنا  الزايرات،  من  واحلرمان  والضرب  ابملنفردة  والتهديد  اإلهاانت  لنا  يوجهون  ودائماً كانوا  للغاية،  سيئة  املعارضات كانت 
الذين كانوا يولدون داخل السجن كانوا  أما األطفال  الشديد،  املعتقالت بسبب االزدحام  بني  الربو منتشراً  للفرع األمين، كان مرض 

حُيرمون من الرعاية الصحية واللقاحات«.

القضاء  على  يعرضن  مل  أغلبهن  أن  تبني يل  أحواهلن  وبعد سؤايل عن  الـ 230 معتقلة،  قرابة  فيه  املركزي كان  إىل سجن محص  »عندما دخلت 
سوى مرة واحدة فقط يف بداية توقيفهن، مث مت إمهال قضاايهن بشكل اتم، هناك بعض املعتقالت مضى على اعتقاهلن أكثر من تسعة أشهر ومل 
وأربع سنوات حمتجزون مع  ما بني سنتني  أعمارهم  ترتاوح  أطفال  هو وجود  أيضاً  والبارز  القضاء، ومل حتصل على أي حكم كان.  تعرض على 
أمهاهتم، وكان القمل واجلرب منتشراً بينهم، وكانت مجيع األسرة مليئة ومل أجد مكاانً أجلس فيه إىل أن قامت إحدى املعتقالت )وهي من مدينة 
محاة – حي األربعني وتدعى فاطمة طواشي عمرها 55 عاماً معتقلة يف هذا السجن منذ عام ونصف ولديها ابن شهيد( ابلسماح يل ابجللوس 
وكانت  ومحاة،  ومن محص  والرسنت  ابنياس  ومن  احلصن  قلعة  من  معتقالت  هناك  والشاابت، كان  النساء  من  الكثري  هناك  سريرها. كان  على 
الكبرية، وكانت كنياهتن  أعدادهن  للجيش احلر، ال أستطيع تذكر أمسائهن بسبب  الطبخ  أو  أو جهاد نكاح  العمل يف مشايف ميدانية  إما  التهم 
غريبة ابلنسبة يل. بقيت يف سجن محص مدة 3 أايم، وبعدها مت حتويلي مع 61 معتقاًل إىل دمشق إىل فرع فلسطني بشاحنة كبرية اتبعة للسجن.«

مت اإلفراج عن مسر النجار من سجن عدرا املركزي بتاريخ 28/ آذار/ 2013.
يف  أمضت   ،2013 األول/  تشرين   /20 بتاريخ  اإلرهاب  بتهمة  اعتقلت  دمشق،  مدينة  من  الرايضيات  خرجية كلية  عاماً(  هنادي )25 
السورية حلقوق اإلنسان مع  الشبكة  الرائسي األخري يف حزيران/ 2014، حتدثت  العفو  قرابة 5 أشهر، وقد خرجت مبوجب  سجن عدرا 

هنادي بعد خروجها:

معتقالت الرأي يف سجن محص املركزي:
السجن  إدارة  متتلك  وال  السجن،  خمتلف شؤون  الفرع يف  هذا  ويتدخل  اجلوي،  األمن  فرع  يقع  املركزي  من سجن محص  أمتار  بعد  على 

القدرة على إصدار القرارت دون موافقة فرع األمن، يقسم السجن إىل قسمني )القدمي واجلديد(.
خاص  مهجع  أو  جناح  فيه  ُيصص  مل   .230 بقرابة  داخل سجن محص  الرأي  معتقالت  أعداد  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تقدر 
للمعتقالت السياسيات بل مت وضعهن مع املعتقالت على خلفية جنائية يف جناح واحد يضم ثالثة مهاجع فقط، يتسع كل مهجع لنحو 
20 معتقلة، ومع توسع احلكومة السورية يف عمليات االعتقال، مت وضع ما اليقل عن 40 معتقلة داخل كل مهجع، وبسبب ذلك تنام 
النظافة، مما  املهاجع ألدىن درجات  أغطية، وتفتقر  أو حىت  للنوم،  أسرة  توافر  بدون  املمرات،  بـ 90 معتقلة، يف  تقدر  أعداد كبرية منهن، 

تسبب ابنتشار األمراض، ومينع مسؤلوا السجن إدخال األدوية، فيما تقتصر الوجبات الغذائية على وجبة واحدة، غالباً ما تكون ملوثة.

يشكل  وهذا  القسري،  واالختفاء  والتعذيب  االعتقال  متثل يف  السكان،  على  موسعاً  منهجي هجوماً  وبشكل  احلكومية  القوات  مارست   
سواء كان  السجون،  أو  األمنية  املراكز  مسؤويل  من  أحداً  السورية  احلكومة  حتاسب  مل  حدة.  على  واحدة  يف كل  اإلنسانية  ضد  جرمية 

مسؤواًل صغرياً أم كبرياً، مما يشكل دعماً وأتييداً واضحاً بل إهنا أوامر تنفذ بشكل مستمر منذ آذار2011.
بتجربة  احتجاز، أخربتنا  اعتقلت يف عدة مراكز  تركيا، ومسرية  أنطاكية يف  اإلنسان ابلسيدة مسرية يف مدينة  السورية حلقوق  الشبكة  التقت 

احتجازها يف سجن محص
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ج: العنف اجلنسي:
العديد من جرائم  وارتكبت  اجلنسي يف حمافظات ومناطق خمتلفة،  العنف  احلكومية سالح  القوات  استخدمت  الشعيب  احلراك  بداايت  منذ 
االغتصاب على خلفية طائفية، بغرض ردع الشارع وإحلاق اخلزي والعار به، وإجباره على هجر منزله، ولعل العنف اجلنسي هو أحد أبرز 

أسباب النزوح واللجوء.
انعكس سالح العنف اجلنسي بشكل فظيع على اجملتمع السوري، وبشكل خاص على املعنفات جنسياً، مما تسبب حباالت اهنيار نفسي 

واجتماعي واسعة جداً، وخاصة يف حال حصول عمليات محل أو والدة.
األمر الذي زاد من وطأة ذلك، هو رؤية اجملرمني طلقاء أحرار، بل يفاخرون ابرتكاهبم تلك اجلرائم، ويقومون بنشر تلك الصور، كما أن 
للتطرف  الكامنة وراء دفع اجملتمع  أبرز األسباب  العنف اجلنسي حىت اآلن، وهذا أحد  الكثري من اجملرمني مازال ميارس املزيد من عمليات 

واالحتقان، ولردات فعل ال ميكن ألحد أن يتخيلها.

النهب والسرقات، كما حصل  يف السنة األوىل كانت عمليات العنف اجلنسي تتم خالل اقتحام املدن والبلدات، وتنفيذ اجملازر وعمليات 
الزيتون واباب عمرو وغريها يف محص، ويف حمافظة الالذقية، مث امتدت لتشمل بقية  الرفاعي وكرم  يف جسر الشغور مبحافظة إدلب، وأحياء 
احملافظات، ومورست بعض تلك احلوادث أمام األهل، وجرت حاالت عديدة لتعرية النساء يف الطرقات العامة، هبدف كسر إرادة اجملتمع 

ككل.
بعد ذلك مورست عمليات العنف اجلنسي داخل مراكز االحتجاز حبق بعض احملتجزات، وبشكل خاص من هلن صالت مع عناصر من 

الثوار املقاتلني، كما حصلت عمليات عنف جنسي حبق النساء بعد اختطافهن.
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع ما اليقل عن 50 حالة من املعنفات جنسياً، وذلك يف كل من العاصمة األردنية عمان، ويف 
مع  مقارنة  جداً  بسيطاً  ُيشكل سوى جزءاً  توثيقه ال  مت  ما  فإن  ذلك  من كل  ابلرغم  لكن  داخل سوراي،  أو  تركيا،  مع  احلدودية  البلدات 
التقديرات واملؤشرات والشهادات اليت تؤكد ارتكاب الكثري من حاالت العنف اجلنسي، حيث ترفض املعنفات جنسياً احلديث عن جتربتها، 

بسبب البعد النفسي، واجملتمعي.
تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تشري إىل ارتكاب القوات احلكومية ما اليقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 850 

حادثة حصلت داخل مراكز االحتجاز، وأيضاً بينهن ما اليقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات هن دون سن الـ 18.
الـ 18 ابحلديث عرب شاشة  فتيات دون سن  بينهن  امرأة  السورية إبجبار 11  قيام احلكومة  السورية حلقوق اإلنسان  الشبكة  وقد رصدت 

اإلعالم احلكومي أبهنن مارسن اجلنس مع مقاتلي املعارضة بناء على طلب أهلهن.
أمسته »شريعة ضد الشرع«، ظهرت فيه عدة فتيات قلن أهنن مارسن جهاد  يف 11/ آب/ 2013 عرضت القناة احلكومية السورية فيلماً 
النكاح، من بينهن لقاء مع فتاة تبلغ »حسب ما ذكر يف الفيلم« 15 عاماً، امسها هو سارة خالد العلو، وقالت يف الفيلم أهنا أمرية جبهة 

النصرة يف البوكمال.
دمشق،  /جامعة  الشريعة  قبوهلا كطالبة يف كلية  مت  وقد  البوكمال/1994  مدينة  من  العلو«  خالد  »سارة  الطفلة  أن  ظهر  التحرايت  وبعد 
وكانت قد تركت مدينتها لالنتقال إىل دمشق للدراسة، وبقيت يف دمشق مدة عامني عند أقرابء هلا، ليس هلا أي نشاط ثوري معارض، وقد 

قامت قوات تتبع لفرع األمن السياسي ابعتقاهلا مع زميلتني هلا من اجلامعة نفسها، وذلك قبل حنو شهرين من ظهورها على شاشة التلفاز.
احلاالت الثالثة الرئيسة اليت متت خالهلا عمليات العنف اجلنسي: 

أثناء االقتحامات واملدامهات. 1
داخل مراكز االحتجاز. 2
بعد اخلطف. 3

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: »إن ممارسة القوات احلكومية جلرمية االغتصاب حبق بنات 
الشعب السوري هو بال شك جرمية غاية يف القسوة واإلرهاب، لكن صمت اجملتمع الدويل عن ذلك هو بكل أتكيد أشد 

من ارتكاب اجلرمية نفسها«.
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)أ( أثناء االقتحامات واملدامهات:
جمزرة احلولة:

اقتحمت القوات احلكومية قرية تلدو يف مدينة احلولة )محص( يف يوم اجلمعة 25/ أاير/ 2012 وأعدمت أكثر من 107 أشخاص بينهم 
32 سيدة، كما نفذت عدة عمليات عنف جنسي حبق العديد من النساء هناك.

بنات )عائشة 15عاماً، ومرمي 17عاماً، مسر 20 عاماً(  لثالث  أم  السيدة )فاطمة .م( 45 عاماً، من مدينة احلولة يف ريف محص وهي 
كانت ضحية اغتصاب هي وبناهتا الثالثة.

جنت فاطمة هي وابنها )عمر( فقط، بينما قتلت القوات احلكومية ابقي أفراد أسرهتا )زوجها وبناهتا الثالثة وشقيق زوجها وزوجته(، أجرت 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقابلة مع فاطمة يوم األحد 31/ آب/ 2013 وأفادتنا بشهادهتا:

»يف فجر يوم اجلمعة طوقت قوات األسد القرية وبدأت بقصفنا بقذائف الدابابت، ويف الساعة السادسة صباحاً قررت أان وزوجي أن 
حناول اخلروج من القرية للنجاة أبوالدان فغادران املنزل ومل أنخذ معنا شيئاً سوى مالبسنا اليت نرتديها، ومبلغ 100 ألف لرية سورية، 
والذعر كاان  فنخرج معها، لكن اخلوف  اخلروج  تريد  اليت  العائالت  أو جند إحدى  تقلنا  للبحث عن سيارة  القرية  واجتهنا حنو ساحة 
يرتك جمااًل  اجلهات، ومل  القرية من مجيع  األسد حاصر  القرية فجيش  اخلروج من  يستطيع  هناك من  يكن  اجلميع، ومل  يسيطران على 

ألحد للخروج منها ومل يعد مييز بني األهايل ومسلحي اجليش احلر، فقد أصبح اجلميع بنظرهم إرهابيون حىت األطفال.
»اصطحبنا زوجي إىل منزل أخيه؛ كونه يقع يف طابق أرضي وجلسنا فيه، كنا 14 شخصاً يف املنزل، أان وزوجي وبنايت الثالثة وابين 
جيش  صباحاً كان  عشرة  احلادية  الساعة  أصبحت  وعندما  الستة،  وأوالدهم  وزوجته  زوجي  وشقيق  سنوات،  اخلمس  ذو  )عمر( 
الشارع،  على  تسري  وهي  الدابابت  صوت  نسمع  وكنا  القرية  شوارع  يف  وقواته  دابابته  وانتشرت  القرية،  اقتحام  استطاع  قد  األسد 
فيه،  اختبأان  الذي  املنزل  إىل  يصل  واألطفال كان  النساء  وصراخ  داخلها  النار  ويطلقون  املنازل  أبواب  يلعون  وهم  اجلنود  وأصوات 
وقرابة الساعة الواحدة ظهراً وصل جنود األسد إىل البناء الذي كنا فيه وخلعوا ابب البيت، دخل حنو 14 جندايً مدججني ابلسالح 
ذلك  منذ  نراهم  نعد  ومل  اخلارج  إىل  وشقيقه  زوجي  جبر  قاموا  دماء.  آاثر  عليها  وسواطري(  )سكاكني  أبيض  سالحاً  حيملون  وكانوا 
عمر  ابين  بضرب  وقاموا  املسلحني،  إبيواء  واهتموان  يشتموننا  وهم  البناء  مدخل  إىل  وأخرجوان  املنزل،  أاثث  بتكسري  قاموا  مث  اليوم، 

أبمخص سالح الكالشنكوف على ظهره وقالوا عنه أنه إرهايب ورموه على األرض«.
انبية  عبارات  لنا  ثيابنا، ووجهوا  متزيق  عنا و  احلجاب  بنزع  قاموا  الثالثة وزوجة شقيق زوجي  وبنايت  أان  البناء  »عندما كنا يف مدخل 
واهتموان أبننا منارس الدعارة مع املسلحني، وأننا بال شرف، مث قاموا بشدان من رأسنا وضربنا، مث أدخلوين إىل البيت الذي كنا خنتبئ 
من أيوي  هذا مصري  قالوا  و  تقدم جنداين  مث  األرض  على  رموين  املقابل،  البيت  إىل  زوجي  وزوجة شقيق  الثالثة  بنايت  وأدخلوا  فيه 
هلم  قلت  هلم،  والتوسل  ابلصراخ  وبدأت  املقابلة،  الشقة  من  بنايت  صراخ  أمسع  األثناء كنت  هذه  يف  وأان  الدولة،  وحيارب  املسلحني 
ذاته.  كانوا  وطننا  إىل  ينتمون  بشراً  يكونوا  أن  املستحيل  من  يل،  يستجيبوا  مل  لكنهم  وشأهنم،  بنايت  اتركوا  لكن  يب  شئتم  ما  افعلوا 
يقول  أتذكره أين مسعته  يداي هبا، وآخر شيء   اجلنديني من جيبه قطعة بالستيك وربط  يضحكون ويتلذذون بصراخنا. أخرج أحد 
بنايت(،  فيه  الذي  البيت  البيت من مال وذهب وخذه، مث مسعت طلقات انر من  أنت احبث ماذا يف  املرة  لزميله: )هذا دوري هذه 
أشعر بشيء.. ختدر جسدي  أعد  الوعي ومل  الوقوف ولكنه ضربين على رأسي مث غبت عن  عندها صرخت أبعلى صويت وحاولت 
كله وشعرت أنين يف عامل آخر. بعدها مسعت صواتً يقول أطلق عليها النار. وفعاًل قاموا بتصويب رصاصتني جاءت واحدة يف بطين 
واألخرى يف  فخذي األمين، تسببت بكسر عظم الفخذ، مث غبت عن الوعي، وبعد مرور ثالثة أايم وجدت نفسي يف مشفى ميداين 
بعد مرور ستة  املشفى  إال عندما خرجت من  وبعائليت  ماذا حل يب  أعرف  أكن  مل  بريف محص، وكانت جبانيب شقيقيت.  الرسنت  يف 

أايم، كنت كلما أسأل عنهم تقول يل شقيقيت أهنم مصابون أيضاً وهم خبري.
يف الرسنت سكنت يف منزل إحدى العوائل مع شقيقيت ملتابعة عالجي وهناك عرفت من شقيقيت أن بنايت قتلوا بعد اغتصاهبم مع زوجة 
بعد  اختفوا  املدنيني، وعلمت أن زوجي وشقيقه قد  القرية  أهل  الضحااي من  الكثري من  احلولة مع  شقيق زوجي ومت دفنهم يف مقربة 
أخذ قوات األسد هلم مع العديد من رجال القرية وال نعرف ماذا حل هبم حىت اليوم. مل يبَق يل من أسريت إال ابين عمر حيث قامت 
لكين كنت أشك يف األمر  أيضاً  أنه مت اغتصايب  اليوم، وكنت أعرف  الرسنت مع من جنا من املوت يف ذلك  شقيقيت جبلبه معها إىل 

ألنين مل أعد أتذكر تفاصيل ذلك اليوم من هول ما حدث، لكن الطبيب املشرف على عالجي أخربين بذلك أيضاً. بعد ذلك بقيت 
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العودة إىل  يف الرسنت مدة شهر حىت تعافيت قلياًل مث نزحت ابجتاه احلدود الرتكية مع ابين وبعض أقرابئي وحذران بعض األهايل من 
بيوتنا يف احلولة ألن النظام سيعود لينتقم منا إذا علم أننا ما زلنا على قيد احلياة. بقينا يف خميم أطمة مدة عام مث ساعدان بعض األخوة 
و استأجروا يل منزاًل يف قرية الرحيانية الرتكية وإىل اتريخ هذا اليوم أحاول نسيان ما حصل، لكن ال أستطيع وكل ما أريده هو حماسبة 

هؤالء القتلة ألهنم سيكررون فعلتهم طاملا بقوا بال حساب«. 

)ب( داخل مراكز االحتجاز:
االحتجاز، وأصدران عدة شهادات حول ذلك،  مراكز  داخل  اجلنسي  العنف  العديد من حوادث  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 

يف هذا التقرير نورد حاالت اغتصاب مجاعي لسبع سيدات داخل فرع أمن الدولة مبدينة محاة، وقد تعددت ظروف وأسباب اعتقاهلن.
  

السيدة )ماراي.خ( مواليد محاة/ 1986 وهي أم لثالثة أطفال، زوجها معتقل وانشط حملي، يف يوم اجلمعة 3/ آب/ 2012 قرابة الساعة 
التاسعة صباحاً كانت السيدة )ماراي.خ( مع أبنائها الثالثة يف منزل والدهتا يف حي القصور يف محاة، دامهت قوة من فرع أمن الدولة قوامها 
العناصر ابعتقال عدة نساء  السيارة وسط صراخ والدهتا وأطفاهلا مث قامت هذه  املنزل، واقتادوها إىل  يقارب 30 عنصراً  7 سيارات، وما 

أخرايت من احلي نفسه، ومت اقتيادهم إىل فرع أمن الدولة.
تقول ماراي للشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 

أنه من   »مت استدعائي بعد حنو أربع ساعات من وصويل للفرع إىل غرفة التحقيق، قام عنصر أمن يُدعى »أبو علي« علمنا الحقاً 
طرطوس، ابقتيادي إىل غرفة التحقيق يف الطابق العلوي، ويف أثناء ذلك كان أبو علي يقوم بشتمي مث ضربين على فمي، مما أدى إىل 
آخر  امسه »سليمان مجعة« وشخص  مقدم  فيها  التحقيق، كان  غرفة  إىل  ونزيف حاد، وصلت  العلوي  فكي  أسنان  اثنني من  كسر 
أما معظم األسئلة فكانت ترتكز حول معلومات عن  الثوري،  برتبة مساعد، سألين احملقق بضعة أسئلة حول نشاطي  يُدعى »ملهم« 
قادة وأفراد اجليش احلر املوجودين يف احلي، واستمر تعذييب لثالثة أايم، حيث يبدأ التحقيق من الساعة 2 وحىت الساعة الـ 8 مساء، 
على  نوم حتتوي  بغرفة  مزوداً  املكتب  املقدم سليمان مجعة، كان  إىل مكتب  املعتقالت  من  اثنتني  اقتياد  يتم  يوم  ذلك ويف كل  وبعد 
التحقيق  انتهاء  وبعد  االعتقال،  الرابع من  اليوم  يف  معاانيت شخصياً  بدأت  الكحولية،  مليء ابملشروابت  وبراد  للنوم، ومحام،  سريرين 
قرابة الساعة التاسعة مساًء مت اقتيادي إىل مكتب املقدم سليمان مجعة ومعي إحدى الفتيات املعتقالت اللوايت اعتقلن معي، وفور دخويل 
إىل املكتب املليء ابلذكور املسعورة من أصحاب وأصدقاء املقدم سليمان، كانت أتيت فتاة لتعرينا ابلكامل، مث يبدأ مسلسل الضحك 
والسكر، و يبدأ أيضاً مسلسل االغتصاب اجلماعي والتناوب علينا من قبل املقدم سليمان مجعة وأصدقائه، وأذكر جيداً كيف كانت 
الغرفة حتتوي على أشخاص مكبلني ومصفدين ومكشويف األعني جيهشون ابلنحيب إىل درجة دفعت أحدهم إىل حماولة االنتحار عن 
وبني  املعتقالت،  املغتصبات  ابلفتيات  قرىب  تصلهم عالقات  معتقلني  عن  عبارة  األشخاص كانوا  الطعام. هؤالء  عن  اإلضراب  طريق 
احلرية  متهكماً: »هي هي  البذيئة، ويقول هلم  والعبارات  الشبان ابلشتائم  إىل هؤالء  يتوجه  املقدم سليمان مجعة  الفينة واألخرى كان 
اللي بدان نعطيكم ايها اي كالب« ويعود بعدها إىل مزاولة فعلته الدنيئة، استمر هذا الفعل القبيح اإلجرامي عليَّ وعلى الفتيات مدة 
24 يوماً، وهي مدة اعتقايل كاملة يف هذا الفرع، إىل أن مت اإلفراج عين  من خالل صفقة مبادلة بني ضباط الفرع وبني أحد كتائب 

اجليش احلر يف محاة، ال ميكنين أن أنسى ما حصل معي مدى عمري، ومهما حصل هلم فلن أسرتد حقي منهم أبداً«.

وجاءت  نفسه،  والفرع  الوقت  يف  ماراي  السيدة  مع  سيدات كانوا  لسبع  شهادات  سبع  متتلك  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة 
شهاداهتم متطابقة على حنو كبري.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/sexual-abuse.pdf
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)جـ( االغتصاب بعد االختطاف: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدة حاالت اغتصاب قامت هبا بشكل رئيس ميليشيات موالية للحكومة السورية، يتم ذلك غالباً 

يف مراكز االحتجاز الغري نظامية وغالباً ما تنتهي جرمية االغتصاب بقتل الضحية، إما من قبل امليليشيات أو من قبل األهل.

)سلمى .ع( 22 عاماً، من مدينة محاة، زوجة انشط إعالمي معروف يف املدينة مت اختطافها من قبل مليشيا موالية للحكومة يف بلدة قمحانة 
املليشيات  هذه  االغتصاب، رفضت  مث  للتعذيب  تعرضت  مدينة طرطوس حيث  إىل  اقتيادها  مت  أيلول/ 2012،  اإلثنني 10/  يوم  وذلك 
إطالق سراحها حىت تسليم زوجها لنفسه، وبعد مرور شهرين على اختطافها، قُتل زوجها أثناء عمليات قصف واشتباكات يف حي األربعني 
القوى  بني كافة  وتعاون كامل  تنسيق  إىل  ُيشري  وهذا  بطرطوس،  العسكري  األمن  فرع  إىل  بتسليم سلمى  بعدها  امليليشيات  قامت  حبماة، 
خالهلا  أخربت  يوماً،   40 قرابة  هناك  قضت  املركزي،  إىل سجن محص  بتحويلها  طرطوس  فرع  قام  اجلرائم.  وتنفيذ  ارتكاب  يف  احلكومية 
لنا بدورها تفاصيل ما جرى مع سلمى-، مث أُطلق سراحها من دون حماكمة، وعندما خرجت سلمى من  إحدى زميالهتا، - اليت نقلت 
السجن وعادت لعائلتها وهي منهارة وآاثر التعذيب مازالت على جسدها، وبعد أن علم أهلها مبا حصل معها، قام شقيقها بقتلها ليتخلص 

من »العار« الذي حلق هبم.

لقد ارتكبت القوات احلكومية أفعال العنف اجلنسي والتعذيب اجلنسي، واليت تعد اعتداًء  فظيعاً على الكرامة اإلنسانية، 
وكان ذلك يف إطار هجوم واسع النطاق استهدف املدنيني يف مناطقهم، كما استهدف احملتجزين على حنو منهجي، وتشكل 
هذه األفعال جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب مبوجب القانون الدويل العريف ونظام روما املُنشأ للمحكمة اجلنائية الدولية.
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يف بداايت عام 2012، بدأت القوات احلكومية ابالنسحاب من املناطق ذات األغلبية الكردية يف مشال ومشال شرق سوراي، مع احملافظة 
على  )تركيا(  الكردستاين  العمال  حلزب  التابع  )سوراي(  الدميقراطي  االحتاد  حزب  وسيطر  فقط،  احليوية  املراكز  بعض  يف  وجودهم  على 
الشعب  )الشرطة(، وقوات وحدات محاية  الداخلي  األمن  العرب )كوابين( واجلزيرة، وتعترب قوات األسايش هي قوات حفظ  عفرين وعني 

)األبوجية( هي مبثابة اجليش.

أ: القتل خارج نطاق القانون:
التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي، منذ آذار/2011  وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 25 امرأة على يد القوات 

وحىت حلظة طباعة هذا التقرير، قتل أغلبهن عرب عمليات القصف العشوائي.

الفاضل، نتيجة قصف قوات احلماية الكردية منازل املدنيني يف  الدعار  يوم األربعاء بتاريخ 30/ متوز/ 2014 ، قُتلت السيدة مىن رشيد 
حي غويران مبدينة احلسكة. 

يوم األحد بتاريخ 31/ آب/ 2014 ، قتلت السيدة فاطمة السريح، 
حي  على  الكردية  احلماية  أطلقتها قوات  اليت  اهلاون  قذائف  بقصف 
العجاج مع  عبد  عواد  زوجة  قتلت  وأيضاً  احلسكة،  مبحافظة  غويران 

زوجها أثناء حماولتهم النزوح من احلي، بسبب ذلك القصف أيضاً.
احلماية  قوات  أعدمت   ،2013 أيلول/   /13 السبت  يوم  مساء 
اقتحام  بعد  وذلك  احلسكة،  بريف  حاجية  قرية  يف  سيدتني  الكردية 

القرية وتنفيذ جمزرة حبق عائالت من سكان القرية.
والسيداتن مها:

وضحة الياسني زوجة أمحد الياسني/44 عاماً، قتلت مع 6 من أطفاهلا 
مع  قتلت  عاماً،   58 احلاصود،  خليل  ترفة  اجملزرة، والسيدة  هذه  يف 
يف  مقتواًل  عليه  األهايل  عثر  منزهلما حيث  يف  العالوي  محزة  زوجها 
أهنا  يبدو  املواشي،  ترفة فقد وجدت مقتولة داخل حظرية  أما  فراشه، 

حاولت االختباء من القتلة ومل تنجح.

رابعاً: انتهاكات القوات الكردية:

صورة مجاعية للسيدة وضحة الياسني مع أطفاهلا

ارتكبت القوات التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي عرب عمليات القصف العشوائي والقتل أفعااًل تشكل جرائم حرب، وكل 
تلك اجلرائم تنتهك القانون الدويل اإلنساين على حنو صارخ، فاحلزب ابعتباره سلطة أمر واقع جيب أن يلتزم مبعايري القانون 

الدويل اإلنساين.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN3E5YUN3YWZ4S2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQUUwc2ZSZFc0VUE/view?usp=sharing 
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اثنياً: انتهاكات تنظيم داعش:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

منذ بداية أتسيس تنظيم داعش يف 9/ نيسان/ 2013 وهو يستمر ابلتوسع واالنتشار والرغبة يف السيطرة، بداية ابملناطق اليت خرجت عن 
سيطرة النظام، وكانت واقعة حتت سيطرة املعارضة، فقام بشن العديد من اهلجمات يف بداية عام 2014 ضد مدن وبلدات يف حمافظة الرقة 

ودير الزور واحلسكة وريف حلب، وبسط سيطرته على مناطق واسعة، كما قصف مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.
التعذيب رمجاً  قُِتلَن حتت  نساء  أربع  بينهن  امرأة،  ما اليقل عن 81  مقتل  اإلعدام  أو  واالشتباكات،  العشوائي  القصف  عمليات  خلَّفت 

ابحلجارة.
يوم اخلميس 20/ شباط/ 2014 قضت سيداتن يف قرية كفراناي )حلب( نتيجة للقصف املدفعي العشوائي لتنظيم الدولة على القرية. 

األغلبية  ذات  )محاة(  قرية جدرين  مفخخة يف  التونسي( سيارة  )أبو محد  يدعى  الدولة،  تنظيم  عناصر  أحد  فّجر  نيسان  األربعاء 2/  يوم 
العلوية وقد تسبب ذلك مبقتل 3 سيدات.

يوم الثالاثء 11/ آذار/ 2014 قتل تنظيم الدولة 3 سيدات - إحداهن حامل- نتيجة تفجري انتحاري يف فندق هدااي يف مدينة القامشلي.
صورة للسيدة حلبجة خليل إحدى ضحااي تفجري الفندق يف مدينة القامشلي.

يوم األحد 5/ حزيران/ 2014 قتل تنظيم الدولة السيدة إهلام حممد احلجازي من مدينة دوما )ريف دمشق( نتيجة استهداف وسط املدينة 
بسيارة مفخخة.

صورة إلحدى ضحااي التفجري وهي سيدة جمهولة االسم 
يوم الثالاثء 1/ متوز/ 2014 قتلت سيداتن يف قرية الزر )دير الزور( إثر القصف العشوائي الذي نّفذه تنظيم الدولة على القرية.

القتل رمجاً حىت املوت:
الزور،  دير  املوت، وذلك يف كل من  الرجم حىت  بطريقة  داعش  تنظيم  يد  نساء على  مقتل مخس  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 

والرقة، وريف محاة الشرقي.
أقدمت جمموعة من املسلحني تنتمي إىل تنظيم داعش يف ريف محاة الشرقي على قتل امرأة رمجاً ابحلجارة بعد أن اهتمتها ابلزان، حبسب فيديو 

نشر على شبكة اإلنرتنت بتاريخ اإلثنني 20 / تشرين األول/ 2014.
حد  ينفذون  داعش  تنظيم  )عناصر  عنوان  محل  الذي  الفيديو  ويظهر 
الرجم حبق امرأة يف ريف محاة الشرقي بتهمة الزان( جمموعة من املسلحني 
يتحدثون إىل املرأة الضحية، وينصحوهنا حبضور مجع من الناس من بينهم 
حفرة،  إىل  فيه  مربوطة  حبل كانت  عرب  جبرها  والدها  يقوم  مث  والدها، 

ويبدأ اجملتمعون بضرهبا ابحلجارة حىت املوت.

يوم اخلميس 17/ متوز قتل تنظيم داعش السيدة مشسة حممد العبد هللا - 26 عاماً – يف مدينة الطبقة التابعة حملافظة الرقة، رمجاً ابحلجارة 
حىت املوت بسبب اهتامها ابلزان.

يوم اجلمعة 8/ متوز قتل تنظيم داعش السيدة فضة السيد أمحد يف مدينة الرقة، رمجاً ابحلجارة حىت املوت بسبب اهتامها ابلزان.

ارتكب تنظيم داعش جرمية القتل وسط هجوم واسع النطاق ضد السكان املدنيني، مما يشكل جرائم ضد اإلنسانية، كما 
تعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز جرائم حرب وانتهاك للقانون الدويل اإلنساين.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaWpzcnUxd3BuM28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTFlhSXRLOFN1VVE/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=jpqwQ3KxVXU 
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ب: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
املرأة يف املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم داعش ملزمة ابلقوانني اليت يفرضها، وقد أنشأ سجوانً خاصة ابلنساء تشرف عليها عامالت اتبعات 
للتنظيم، أغلبهن من املتزوجات من مقاتلي التنظيم. التنظيم النسائي يف مدينة الرقة واملعروف ابسم »كتيبة اخلنساء« يقوم مبالحقة النساء 
والتفتيش الدقيق هلن. املخالفات تبدأ بعدم وضع اخلمار أو النقاب، وتوجيه هتمة الفحش يف املظهر، أو إاثرة الفتنة، أو عدم االلتزام ابللباس 

الشرعي، ومدة االعتقال تطول أو تقصر حبسب التهمة املوجهة، وقد تنتهي ابجللد أو الرجم أو اإلعدام.

 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف املدة الواقعة بني بداية عام 2013 حىت حلظة إعداد هذا التقرير ما اليقل عن 486 سيدة اعتقلت 
من قبل عناصر اتبعني لتنظيم داعش، بينهن عدد كبري من الناشطات يف خمتلف اجملاالت.

مسر الصاحل انشطة إعالمية، اختطفت يوم اخلميس 15/ آب/ 2013 من قبل عناصر تنتمي لتنظيم الدولة يف مدينة »األاترب« يف ريف 
حلب برفقة زميلها اإلعالمي »حممد العمر«. 

ج: تضييق حقوق النساء:
صارخ  بشكل  ومتيِّز  والتعليم،  والعمل  والتنقل  واللباس  واخلصوصية  الديين  الفكر  حرية  يف  املرأة  حقوق  خترق  جمحفة  قوانني  التنظيم  فرض 
اللوايت فررن من حمافظة الرقة، وحتدثن عن حماوالت  بني املرأة والرجل، وقد حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع العديد من النساء 

تغيري قسري هلوية اجملتمع السوري ككل، يقوم هبا تنظيم داعش على حنو منهجي.

أصدر تنظيم داعش وثيقة أمساها )وثيقة املدينة(، حصلنا على نسخة منها، تضمنت ستة عشر نقطة وهي عبارة عن شروط جيب على املرأة 
التزامها وإال ستتعرض لعقاب قد يصل إىل القتل ومن هذه الشروط:

التنظيم  - عليها  يفرض  خروجها  وعند  االبن(  أو  األخ  أو  األب  أو  الزوج  هو  )واحملرم  حمرم  دون  من  اخلروج  وعدم  البيت  املرأة  التزام 
ارتداء العباءة الفضفاضة والنقاب )يف بعض املناطق كانت هناك قواعد أشد صرامة، كما يف مدينة الطبقة، حيث يطلب من املرأة أن 

ترتدي فوق اجللباب جاكيت طويل أسود مصنوع من قماش مسيك، يطلق عليه اسم الدرع(.
إغالق صالوانت التجميل.  -
منع استخدام »املانيكان« لعرض املالبس النسائية وعلى البائعة أن تكون أنثى ومينع أيضاً بيع املالبس النسائية الداخلية للرجال، ومينع  -

بيع املالبس املزخرفة أو الضيقة أو الشفافة. 
ال ُيسمح للمرأة ابجللوس على الكراسي يف األماكن العامة، فيما متنع زايرة العيادات اليت يعمل هبا األطباء الذكور. -

)أ( التضييق على اللباس:
جلد تنظيم داعش السيد )ع .أ( يف بلدة الزايدية يف ريف حلب الشرقي، ألن زوجته نظرت من النافذة بدون أن تضع غطاء على وجهها.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد إبراهيم الذي روى لنا تفاصيل حادثة جلد السيد )ع .أ(:

»أثناء مرور سيارة »احلسبة« )املراقبة( التابعة حملكمة احلسبة اليت أسسها تنظيم داعش يف مدينة الباب بريف حلب الشرقي( يف بلدة 
الزايدية يوم الثالاثء 22/ متوز/ 2014، شاهد عناصر سيارة احلسبة زوجة السيد »ع.أ« تنظر من انفذة بيتها الواقع إىل اجلنوب من 
وأعطاه  الزوج،  مقابلة  وطلب  املنزل  ابب  بطرق  العناصر  هؤالء  أحد  فقام  الشرقي،  حلب  ريف  يف  الزايدية  بلدة  يف  الكبري  املسجد 
أربعني  بقرار جلده  فتفاجأ إببالغه  احملكمة  إىل  الباب، ذهب »ع.أ«  مدينة  املوجودة يف  احلسبة  لرياجع مبوجبها حمكمة  ورقية  مذكرة 

جلدة يف ساحة بلدة الزايدية بعد صالة اجلمعة، وفعاًل مت جلد الرجل الذي يبلغ من العمر 65 عاماً وأغمي عليه قبل انتهاء اجللد«.

من املؤكد أن االنتهاكات اليت قام هبا تنظيم داعش أكرب من ذلك بكثري، ولكن عمليات احلظر واملالحقة للشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان من جهة، والرقابة املشددة اليت يفرضها تنظيم داعش من جهة أخرى يشكالن حتدايت هائلة كما هو احلال 

يف املناطق اليت تسيطر عليها القوات احلكومية.

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8aXBudW5mQUpQUlJWQnZVTkNqVFRJdzlIbDdN/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuUHEwY1hxSGxtWGM/view
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يوم السبت 19/ متوز/ 2014 اعتدى عناصر من تنظيم الدولة على امرأة ُمسنة ابلضرب يف سوق مدينة الطبقة )الرقة(، ألهنا ال ترتدي 
اجللباب األسود.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد )صاحل .م( الذي أفاد بروايته عن حادثة االعتداء على السيدة:
املدينة  سكان  بني  معروف  سعودي  مهاجر  وهو  اجلزراوي«،  طيف  »أبو  املدعو  شاهدت  الطبقة،  مدينة  سوق  يف  وجودي  »أثناء 
بقسوته وظلمه، يقوم بضرب امرأة مسنة تبلغ من العمر أكثر من مخسني عاماً بسبب عدم ارتدائها اجللباب األسود، كان أبو طيف 

يقوم بضرهبا بعصا ثخينة كان حيملها، حىت وقعت املرأة أرضاً، وقام األهايل بتخليصها من بني يديه.
مسعت من أصحاب احملالت التجارية يف السوق بعد أايم أن املرأة ذهبت إىل حمكمة احلسبة الواقعة يف مبىن البلدية القدمي يف املدينة، 
املقاتل  على  شكواها  قبول  بعدم  حكم  الذي  املدينة،  يف  احلسبة  حمكمة  قاضي  وهو  االرين«  احلارث  »أبو  على  الدعوى  عرضت 

السعودي اجلنسية ذلك أهنا قامت »ابلتربج وإفشاء الفاحشة« بني نساء املسلمني«.

يوم األحد 17/ آب/ 2014 اعتدى عناصر من تنظيم الدولة على نساء عدة يف سوق شعيب يف بلدة املنصورة )الرقة( بسبب عدم ارتدائهم 
»الدرع«.

السيد )عبد العظيم ح( كان شاهداً على احلادثة وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

الثالاثء 26/ آب/ 2014 اعتدى بعض عناصر تنظيم الدولة على سيدتني ابلضرب يف ساحة الكرنك يف مدينة منبج )حلب( بسبب عدم 
التزامهن ابللباس الذي يفرضه التنظيم:

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد )حسن. ح( الذي كان شاهداً على تفاصيل احلادثة:

»كنت موجوداً يف »ابزار األحد« وهو سوق شعيب يُعقد كل يوم أحد يف بلدة املنصورة يف ريف الرقة، كانت سيارة احلسبة تتجول 
العامالت يف زراعة  امرأة من  السيارة ويهامجان شاحنة صغرية على ظهرها أكثر من ثالثني  يف السوق، شاهدت عنصرين ينزالن من 

اخلضار اللوايت يتجمعن يف العادة يف السوق للبحث عن عمل على شكل ورشات، كل 20-30 عاملة معاً يف سيارة.
وشتمهنَّ  هبنَّ  ابللحاق  داعش  تنظيم  عناصر  وقام  واهلرب،  ابلركض  النساء  وبدأت  ابلعصي  النساء  بضرب  داعش  تنظيم  عنصرا  بدأ 
أبقوال من قبيل: اي كافرات اي مرتدات اي فاجرات اي فاسقات، كانت معظم النساء يرتدين اجللباب األسود الذي فرضه التنظيم على 

السكان، إال أهنن مل يكن يرتدين »الدرع« وهو اجلاكيت الطويل األسود السميك الذي فرض التنظيم ارتداءه فوق اجللباب.
بعد توسل صاحب السيارة للعنصرين توقفا عن ضرب النساء بعد أن وعدهم صاحب السيارة أبن يصطحب النساء إىل حمل جتاري 

فوراً ويشرتي هلن دروعًا«.

العمر  العشرينيات من  أمام شابتني يف  يقف  تنظيم داعش  أحد عناصر  منبج، شاهدت  الكرنك يف مدينة  »أثناء وجودي يف ساحة 
على أخذمها  أنه كان مصراً  إال  للعنصر ابلسماح هلما ابلذهاب،  تتوسالن  الشابتان  التنظيم، كانت  وأيمرمها ابلتوجه معه إىل حمكمة 
الذي  الدرع  لشراء  النقود  أهنما ال متلكان  تقوالن  الشابتان  اجلنسية، كانت  أو جزائري  تونسي  أنه  يبدو من هلجته  إىل احملكمة، كان 
كان يطلب العنصر منهما ارتداءه، علماً أهنما كانتا ترتداين غطاًء للوجه، وعند اشتداد اجلدال بينهم قام عنصر داعش بضرب الفتاتني 
أبمخص بندقيته، ليقوم السكان برتجي العنصر للتوقف عن ضرهبما، حىت أن أحد اجلوار طلب من العناصر أن يقوم هو بشراء الدرع 

للفتاتني، ألهنما كانتا تقوالن أهنما ال متلكان النقود.
يف النهاية قام عنصر داعش ابصطحاب الفتاتني والشاب الذي عرض دفع مثن الدرع، إىل حمكمة تنظيم داعش، وال أدري ماذا حصل 

بعد ذلك«.
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)ب( التضييق على حق العمل:
قام تنظيم الدولة مبنع النساء من العمل يف املناطق اليت يسيطر عليها، وتكررت اعتداءات التنظيم على الطبيبات والصيدالنيات واملهندسات 
عمل  جمال  التنظيم  سيطرته، وحصر  مناطق  مغادرة  أو  العمل  عن  التوقف  على  ُأجربن مجيعاً  العام، حىت  القطاع  يف  العامالت  واملوظفات 
املرأة يف تعليم اإلانث يف املعاهد الشرعية اليت افتتحها، ويف حمالت بيع املالبس للنساء ومواد التجميل، حيث اشرتط أن تكون إدارة هذه 

احملال من قبل اإلانث.

)جـ( التضييق على حق احلركة والتنقل:
منع تنظيم الدولة النساء يف مناطق سيطرته من ركوب وسائل النقل العامة بدون »حمرم« أي زوجها أو أحد أقارهبا ممن حيرم زواجه منها، 
كما منع النساء من السفر والتنقل بني املدن بدون مرافقة احملرم، وابلتايل حرمت املئات من طالبات اجلامعة من التعليم، ألهنن ال يستطعن 

التوجه إىل اجلامعات.

)د( اإلجبار على الزواج )الزواج القسري(:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 18 حالة زواج لفتيات من عناصر تنظيم الدولة، وقد أخربان العديد من سكان تلك 

املناطق أبن بعض األهايل يوافقون على تزويج بناهتن بسبب اخلوف أو اإلجبار أو طمعاً ابملال أو ألهنم من مؤيدي تنظيم داعش.  
ينتمي  تونسي  مهاجر  من  الزواج  على  إجبارها  والدها  عندما حاول  السم  بتناوهلا  االنتحار  على  عاماً  العبو 22  العبد هللا  فاطمة  أقدمت 
اللغة اإلنكليزية من سكان قرية السحلبية اليت تقع غرب مدينة الرقة وتنتمي لعشرية العجيل.  للتنظيم. فاطمة تدرس يف كلية اآلداب قسم 

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل فاطمة بتاريخ 5/ شباط/ 2014.

)هـ( بيع النساء:
قام تنظيم داعش إبنشاء سوق للنخاسة لبيع النساء يف مدينة الرقة وقد اعرتف التنظيم عرب اجمللة اليت تصدر عنه »مرج دابق« بقيامه ببيع 
من  لعناصر  وتزوجيهن«  »بيعهن  مت  وقد  اإلسالم  اعتناق  على  إجبارهن  بعد  العراق  من  املختطفات  األيزيدايت  من  غالبيتهن  نساء كانت 

التنظيم نفسه يف ريف حلب الشمايل الشرقي، وريفي الرقة واحلسكة.

إن هذه املمارسات اليت يقوم هبا تنظيم داعش يف املناطق اخلاضعة لسيطرته تشكل خرقاً للمادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات 
جنيف، وتعترب جرائم حرب.
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سادساً: انتهاكات فصائل املعارضة املسلحة:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

معظمهم  املسلحة، سقط  للمعارضة  تتبع  خمتلفة  فصائل  يد  على  امرأة  عن 255  اليقل  ما  مقتل  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 
ابلقصف العشوائي الذي تنفذه قوات املعارضة على املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، وبشكل خاص القصف ابستخدام قذائف 

اهلاون، مل نسجل مقتل أي منها عرب رصاص القناص.
يوم اخلميس 22/ أاير قتلت 5 سيدات نتيجة القصف على خيمة انتخابية يف مدينة الصنمني )درعا( بثالث قذائف هاون مصدرها كتيبة 

مدفعية سجيل التابعة للمعارضة املسلحة.
يوم السبت 31/ أاير قتلت 5 سيدات نتيجة القصف العشوائي بقذائف اهلاون على حي امليدان يف مدينة حلب، يرجح أن مصدر القصف 

فصائل يف املعارضة املسلحة.
القصف  أن مصدر  يرجح  بقذائف هاون،  القصف  اخلالدية يف حلب، بسبب  قتلت سيداتن بسبب قصف حي  الثالاثء 3/ حزيران  يوم 

فصائل يف املعارضة املسلحة.
يوم األحد 15/ حزيران قصفت »جبهة ثوار سوراي« وهي أحد فصائل املعارضة املسلحة، حي كرم رحال يف مدينة جسر الشغور )إدلب( 

بقذائف عدة من مدفع يطلق عليه اسم »جهنم«، تسبب ذلك مبقتل 3 سيدات.
يوم اخلميس 24/ متوز قتلت 3 سيدات عرب قصف عشوائي استهدف كنيسة القديس »دميرتيوس«  يف حي السليمانية مبدينة حلب، يرجح 

أن مصدر القصف فصائل يف املعارضة املسلحة.
يوم السبت 20/ أيلول قتلت السيدة سالف مسري جبور وهي حامل بتوأم يف قصف استهدف حي القصاع مبدينة دمشق، يرجح أن مصدر 

القصف فصائل يف املعارضة املسلحة.
أهنا من إحدى  بقذيفة هاون يرجح  املهندسة هبة رستم من حي األشرفية )حلب(، بقصف عشوائي  قتلت  الثاين  السبت 1/ تشرين  يوم 

فصائل املعارضة املسلحة.

ب: اخلطف واالعتقال:
مناطق ختضع  أو  احلكومية  القوات  لسيطرة  مناطق سواء كانت خاضعة  امرأة، يف  اليقل عن 850  ما  املسلحة  املعارضة  فصائل  اعتقلت 

لسيطرة املعارضة، بينهن220 حتت عمر 18 عام.
وتقوم بعض فصائل املعارضة املسلحة بعد اقتحام مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية بعمليات اعتقال مجاعية ألسر أبكملها، وذلك 

هبدف إجراء صفقات تبادل مع نساء حمتجزات من قبل القوات احلكومية.
يوم اإلثنني 4/ آب/ 2013 اعتقلت فصائل اتبعة للمعارضة ما اليقل عن 150 امرأة تراوحت أعمارهن بني 20 و70 عاماً، وذلك بعد 

اهلجوم على قرى يف ريف الالذقية خالل عملية »حترير الساحل« وال زلن قيد االعتقال حىت اتريخ إصدار هذا التقرير.
السيدة فاتن وهيب مرمي، من قرية احلنبوشية يف ريف الالذقية، تبلغ من العمر30  عاماً، اختطفت مع ابنة أخيها دعاء وائل مرمي 5 سنوات، 
اليت تظهر معها يف الصورة، وذلك أثناء اهلجوم الذي قامت به فصائل املعارضة املسلحة على قرى ريف الالذقية بتاريخ 4/ آب/ 2013. 
السيدة ردينة نصر شحادة من قرية إنباتة يف ريف الالذقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، اختطفت مع زوجها كمال حممد شحادة، وأطفاهلا 
حممد، و رند، ونصر هللا شحادة، أثناء اهلجوم الذي قامت به فصائل املعارضة املسلحة على قرى ريف الالذقية بتاريخ 4/ آب/ 2013، 

وقد مت إطالق سراح أطفاهلا بتاريخ 8/ أاير/ 2014.
أطفاهلا علي، وعبري، وعبد  العمر40  عاماً، اختطفت مع  تبلغ من  الالذقية،  احلنبوشية يف ريف  قرية  الكرمي علي من  السيدة حسنة عبد 
بتاريخ 4/ آب/ 2013، وقد قتل زوجها  الالذقية  املعارضة املسلحة على قرى ريف  الذي قامت به فصائل  أثناء اهلجوم  الكرمي درويش، 

بركات علي درويش يف يوم اهلجوم على القرية.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMmdsUzhwZ3djRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95SG9SaGE0MnN3eUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95dDI5eWZDZWNsdlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95S1d5V09sZ3JJUTA/view?usp=sharing
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إعالمية،  احلقوق، وانشطة  مواليد عام 1983، وهي خرجية كلية  الشيخ ضاهر، من  الالذقية، حي  بنشي من حمافظة  الدين  ايمسني سعد 
اعتقلت بتاريخ 3/ متوز/ 2013، من قبل فرع األمن العسكري، وحولت إىل حمكمة قضااي اإلرهاب بتاريخ 12/ تشرين األول/ 2013، 
تبادل راهبات  دير مار تقال يف معلوال، اليت كانت  آذار/ 2014، ضمن صفقة  بتاريخ 9/  املركزي وخرجت  توقيفها يف سجن عدرا  ومت 

بني القوات احلكومية وتنظيم جبهة النصرة، وبسبب التضييق األمين من قبل القوات احلكومية قررت ايمسني بنشي مغادرة سوراي عرب احلدود الرتكية.
عند وصول ايمسني إىل معرب ابب اهلوى بتاريخ 10/ نيسان/ 2014، أوقفتها عناصر من أمن املعرب التابع حلركة »أحرار الشام اإلسالمية« 

أخربت ايمسني الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حول قصة اعتقاهلا: 
»عند وصويل ملعرب ابب اهلوى طلب عناصر أمن املعرب رؤية جواز سفري، كنت أضع وثيقة توقيف حمكمة اإلرهاب يف جواز السفر 
فظنوا أهنا ورقة عمل مع النظام مث قامت عناصر أمن املعرب ابحتجازي يف غرفة القائد العسكري للمعرب، املوجودة ضمن بناء قريب من 
املعرب، لقد كانت معاملة عناصر أمن املعرب جيدة، لكن احملقق الذي قام ابلتحقيق معي، وجه يل شتائم وعبارات مسيئة، وكان حيقق 
الداان بريف  العام املوجود يف قرية  النفسي علي، وأراد حتويلي إىل السجن  الليل من أجل زايدة الضغط  معي يف ساعات متأخرة من 

إدلب، لكن القائد العسكري رفض ذلك، وأبقاين يف الغرفة اخلاصة به ريثما يصدر قرار احملكمة الشرعية«. 
املوجهة  التهم  مجيع  من  بنشي  ايمسني  برباءة  قراراً  الشام  أحرار  حركة  لتنظيم  التابعة  الشرعية  احملكمة  أصدرت  يوماً،   14 مرور  بعد 

إليها وعدم إدانتها.

األول/  9/ كانون  اإلثنني  يوم  يف  جمهولة  مسلحة  جمموعة  قامت 
والناشطة  زيتونة،  رزان  احلقوقية  الناشطة  الزميلة  ابختطاف   2013
واملعتقلة السياسية سابقاً مسرية اخلليل، وذلك من مقر عملهم الواقع 
يف مدينة دوما بريف دمشق وهي منطقة تقع حتت سيطرة املعارضة 

املسلحة، ومازال الغموض يلفُّ مصريهن حىت اآلن.

الناشطة رزان زيتونة 

ارتكبت فصائل من املعارضة املسلحة عرب عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب، أفعااًل تشكل جرائم حرب، وكل 
تلك اجلرائم تنتهك القانون الدويل اإلنساين على حنو صارخ.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95dkRaM0pQNnRUNzA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8LWNlOVNhcmNIMEZRS21GSlpGWXBpMVYteXNn/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8amVQQmMxQ282MnQ2WW9NN1JjNk1BNFJNSHdZ/edit
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سابعاً: املرأة يف ظل اللجوء والنزوح:
أغلبهن  تعاين  الالجئني،  من جمموع  بنسبة %35  تقريباً  أي  أصبحت الجئة،  قد  امرأة  مليون   2.1 اليقل عن  ما  أن  إىل  التقديرات  تشري 
الرئيس وراء  السبب  اجلنسي  العنف  املخيمات، ويعد  اللجوء، داخل وخارج  منهن يف خمتلف بالد  التقينا عدداً كبرياً  هائلة،  من صعوابت 

هروب أغلبهن.

عرب الزايرات امليدانية واللقاءات مع الالجئات، رصدان أبرز الصعوابت اليت تواجه املرأة السورية يف ظل اللجوء:
رعاية األسرة بشكل كامل، بعد فقدان الزوج أو االبن أو األخ، ورمبا لبقاء أحدهم داخل سوراي، وهذا يشكل ضغطاً كبرياً من انحية 	 

توفري املال والعناية، وتقدر نسبة النساء اللوايت يقمن إبعالة أسرهن 25% من جمموع النساء الالجئات.
حرم قسم كبري من النساء من التعليم، ويعترب الفقر املادي أحد أبرز األسباب وراء هجر التعليم.	 
املعاانة يف حصول 	  إىل  إضافة  املسؤوليات واألعباء،  اجملاورة، وهذا ضاعف من  البلدان  اللجوء يف  امرأة يف خميمات  ولدت 85000 

الكثري من هؤالء األطفال على اجلنسية.
حماوالت متنوعة البتزاز النساء السورايت الالجئات من أجل العمل يف سوق الدعارة، عرب استغالل حاجة املرأة للمال.	 
ومن 	  اللجوء،  رحلة  أثناء  يف  من صعوابت  املرأة  له  تعرضت  ما  وبسبب  احنالهلا،  أو  األسرة  تفكك  نتيجة  عالية،  نفسية  اضطراابت 

انتهاكات ومعاانة قبل اللجوء.
اإلنسان حول 	  السورية حلقوق  الشبكة  تقرير  )انظر  العاملية  املعايري  مستوى  إىل  ترقى  ال  اليت  السيئة،  املخيمات  بعض  دفعت ظروف 

خميم الزعرتي(، دفعت أعداداً هائلة من النساء هلجر تلك املخيمات، وهنا تبدأ صعوابت أخرى كتأمني السكن وبقية االحتياجات.
الزواج اإلجباري، الذي قد يشمل على القاصرات أيضاً، أجرب عليه كثري من األهايل، يف سبيل حتسني الظروف املادية، أو هبدف محاية 	 

هناك  وأصبح  املناطق،  من  رائجة يف كثري  إىل جتارة  اإلجباري  التزويج  وقد حتولت عمليات  اآلابء،  بعض  بذلك  أخربان  الفتيات كما 
أن  لقاصرات، كما  زواج  حالة  اليقل عن 320  ما  الزعرتي وحده  خميم  ولقد رصدان يف  والرجال،  النساء  من  السماسرة  من  العديد 

أغلب حاالت الزواج يف خميم الزعرتي ال يتم تسجيلها بشكل رمسي يف احملكمة.

http://sn4hr.org/arabic/2013/07/22/2637/
http://sn4hr.org/arabic/2013/07/22/2637/


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان    www.sn4hr.org - info@sn4hr.org21

السيدة »ميسون فضل« من قرية احسم يف جبل الزاوية بريف إدلب، تبلغ من العمر 40 عاماً نزحت هي وعائلتها املكونة من سبعة أطفال 
القوات احلكومية، وهي تسكن اآلن يف خيمة ضمن خميم أطمة يف  نتيجة قصف  يبلغ 18 عاماً، بعد أن تدمر منزهلا ابلكامل  أكربهم مل 
ريف إدلب منذ عام، زوجها مقاتل يف اجليش احلر، أييت كل بضعة أشهر لزايرهتا يف املخيم، تعتمد ميسون يف أتمني احتياجاهتا األساسية 
على املساعدات اإلغاثية اليت تصل للمخيم، يف أول حديثنا مع ميسون أخربتنا عن الوضع املأساوي والالإنساين يف املخيم وخاصة مع بداية 

فصل الشتاء، فاملعاانة تزداد مع ظروف الطقس القاسية، وتزداد أكثر مع عدم وجود زوجها إىل جانبها. تقول ميسون: 

املياه، وأكثر من نصف املخيم ال ميلك مدفأة، وأقوم بنفسي  »الشتاء ال يرحم فأان أحتدث إليك اآلن وهناك بعض اخليم قد غمرهتا 
جبمع احلطب للمدفأة وجبلب املياه إىل خيميت، فابين األكرب ترك املدرسة ويعمل، ولدي ثالث بنات ال أمسح هلن ابلذهاب إىل أماكن 
التجمعات عند املياه وعند وصول السلل الغذائية؛ خوفاً من أن يتعرضوا لتحرشات جنسية لذلك أقوم بكل األعمال بنفسي، لقد زاد 

عبء احلياة، وال أشعر ابألمان، وزجي ال يستطيع القدوم بشكل مستمر لزايرتنا ومساعدتنا، وكثرياً ما أشعر ابإلحباط واليأس«.

التقينا مع السيدة »أم رامي« 25 عاماً يف العاصمة األردنية عمان، وهي الجئة من أحد األحياء اجلنوبية للعاصمة دمشق، وهي أم خلمسة 
أطفال، يبلغ أكربهم 12 عاماً، اعتقل زوجها من قبل األفرع األمنية يف سوراي ملدة 3 أشهر، ومات بعد اإلفراج عنه بنحو شهرين بسبب 

التعذيب الذي القاه.
القصف  أوالدي من  على  اهلروب خوفاً  قررت  منزيل، مث  بقيت مدة يف  بداايت عام 2013،  رامي: »بعد مقتل زوجي يف  أم  تقول 
الغوطة  إىل  أواًل  خرجت  متعددة،  مراحل  وعلى  طويلة،  ألايم  امتدت  اليت  اللجوء  رحلة  أثناء  عانيت كثرياً  االعتقال،  أو  العشوائي 
الغربية، بقيت انزحة هناك قرابة عشرة أشهر، بعدها توجهت وأوالدي إىل منطقة الرويشد على احلدود األردنية، مث أدخلولنا إىل خميم 
اخلمسة،  أطفايل  مع  غرفة صغرية  معهم يف  أقيم  املخيم،  من  وأخرجين  عمان  املقيمني يف  أقرابء زوجي  أحد  ذلك جاء  بعد  الزعرتي، 
تقدمت بطلب إىل مفوضية الالجئني يف األردن ولكن مل يقبلوا طليب وذلك أين ال أملك كفالة خروج من املخيم وبذلك لن أمتكن من 
االستفادة من برانمج األغذية العاملية اخلاصة ابلالجئني، ويف املقابل مل أستطع تسجيل أطفايل إىل اآلن يف املدارس؛ لعدم وجود كفالة 

رمسية لنا وبذلك أيضاً سيحرمون من التعليم، مل يبق لدينا سوى العودة للمخيم أو إىل اجلحيم يف سوراي«.

التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف العاصمة األردنية عمان مع السيدة »أم نذير« وهي من حي العسايل يف العاصمة دمشق وأم لثالثة 
أطفال، زوجها مازال معتقاًل لدى القوات احلكومية حىت اللحظة، حتدثت لنا عن احملطات الشاقة يف طريق اللجوء، وعن القصور الشديد 

لدى مفوضية شؤون الالجئني.

»قررت أن أخرج من منزيل خوفاً على أوالدي من االعتقال، فلدي ولد يف سن اخلدمة اإللزامية العسكرية، قضينا قرابة 6 أشهر نتنقل 
املبيت والطعام  من صعوابت أتمني  املدة كثرياً  تلك  لقد عانينا يف  من مكان إىل آخر داخل سوراي حىت وصلنا إىل احلدود األردنية، 
بقينا يف املخيم قرابة شهرين، بسبب ظروف املخيم  الزعرتي يف شهر أاير/ 2014،  العسكرية والقصف، دخلنا خميم  وخطر احلواجز 
القاهرة مل نتمكن من البقاء فيه، وقررت اخلروج بعد أن تقدم يل أحد أقرابئي بكفالة، نعيش اآلن يف قبو حتت األرض، ألنه ال يوجد 
لدينا مصدر دخل، وقد قمت ابلتسجيل منذ خروجي من املخيم لدى مفوضية الالجئني، وذلك منذ شهر أاير/ 2014، وحىت اآلن 
مل أتلَق منهم أية مساعدة حىت اللحظة، ترددت عليهم مرات عديدة، وقدمت عدة طلبات كي أمتكن من احلصول على اإليصاالت 

اليت تقدم من قبل برانمج األغذية العاملي، مل أحصل على شيء حىت اآلن.
لدي أطفايل الثالثة، متكنت من تسجيل ابنيت الصغرى 12 عاماً يف املدرسة، مل أستطع تسجيل الباقني بسبب االزدحام الشديد يف 

املدارس، ابين الكبري 17 عاماً، ترك الدراسة ويعمل كل يوم حىت يؤمن لنا مبلغاً بسيطاً من املال«.
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إىل اجملتمع الدويل واألمم املتحدة:
يف  املرأة  أزمة  أن  ونرى  سوراي،  يف  االنتهاكات  ألوان  خمتلف  حول  عدة  ودراسات  لتقارير  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  إصدار  تكرر 
من  راديكايل  بشكل  السورية سيضاعف  األزمة  فإن كل أتخري يف حل  لذا  بدوهنا،  أن حتل  الرئيسة، وال ميكن  األزمة  فرع عن  سوراي هي 

أزمة املرأة، واليت بدورها سوف متتد لسنوات بعيدة.
جيو-سياسية،  أزمة  أهنا  على  تصويرها  يتم  وإن كان  األوىل،  ابلدرجة  إنسان  حقوق  انتهاكات  وأزمة  إنسانية،  أزمة  هي  سوراي  يف  األزمة 

فهذا من أجل اهلروب من مواجهة حقيقة األزمة السورية.
إبمكان اجملتمع الدويل أن يفف من وطأة األزمة، على األقل عرب تنفيذ قرارات جملس األمن اليت جاءت متأخرة كثرياً، وهذا هو احلد األدىن، 
مل يعد أحد يتكلم عن القرار 2139، ووقف اهلجمات العشوائية اليت مازالت مستمرة منذ 22/ شباط وحىت حلظة إعداد هذا التقرير وراح 
ضحيتها ما اليقل عن 1854 امرأة من قبل القوات احلكومية، مسجلني لدينا ابالسم والصورة والفيديو، وقتل 4 منهن ابلغازات السامة، 

بسبب فشل جملس األمن يف تطبيق القرار 2118.
على  يتوجب  سوراي، كما  داخل  النساء  حبق  ابالنتهاكات  يتعلق  فيما  تقاريرها  توسع  أن  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  على  يتوجب 
والقتل  واالعتقال  والتعذيب  القسري  االختفاء  عمليات  على  أكرب  بشكل  الرتكيز  اإلنسان يف سوراي  حبالة حقوق  املعنيني  اخلواص  املقررين 

لدى النساء، وغري ذلك مما ورد يف هذا التقرير، وحنن على استعداد للتعاون بشكل كامل يف مجيع احلاالت الواردة يف هذا التقرير.
التقرير،  الواردة يف هذا  الدول اليت تساعد ومتد احلكومة السورية ابألموال والسالح وامليليشيات متورطة بشكل كامل يف اجلرائم  تعترب كافة 

وكذلك الدول اليت تدعم مجاعات مسلحة قد ثبت تورطها يف ارتكاب جرائم حرب.
البد للمجتمع الدويل من إعادة تفعيل الوصول إىل حل سياسي، يوقف شالل الدماء اليومي، ويضمن حماسبة اجملرمني.

تصل كثري من االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير إىل حد جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتدعو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل 
حماكمة كل املتورطني واملشتبه هبم، ال بد من إحالة ملف األوضاع يف سوراي إىل املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية، ويبدو أن روسيا 

والصني مصرين على إفالت اجملرمني من العقاب، لذا البد لألمم املتحدة من أن تسرع يف تشكيل حمكمة خاصة لسوراي.

إىل دول اجلوار:
دول  على  وجيب  القسرية،  اإلعادة  حظر  ضمنها  ومن  حقوقهم،  واحرتام  اللجوء،  طلب  على  سوراي  من  القادمني  الالجئني  قدرة  ضمان 
الدول  وعلى  السوريني،  الالجئني  من  مزيداً  تستقبل  أن  اجلوار،  دول  عن  الوطأة  ختفف  أن  على  القادرة  والدول  وأمريكا  األورويب  االحتاد 

املاحنة زايدة مساعدهتا للمفوضية العليا لشؤون الالجئني، وملنظمات اجملتمعات احمللية يف دول اللجوء.

كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم، وللنشطاء احملليني واإلعالميني، الذين سامهت مساعداهتم خبروج التقرير 
على هذا املستوى.

اثمناً: التوصيات:

شكر وتقدير




