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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، وتأتــي 
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات 
ــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات  ــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة ل ــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وب الت
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق 
المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، 
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  دوريــة ُتســجِّ
قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات 

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا مــن 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي كانــون األول 2021، ويســتعرض حصيلــة  توثيقهــا، وُيركِّ
ــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت  ــد أطــراف الن ــا مقتلهــم علــى ي ــا المدنييــن، الذيــن وثقن الضحاي
ــة، التــي تمكــن فريــق  االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو 

زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في كانون األول 2021:

شــهد كانــون األول اســتمرارًا للحملــة العســكرية التــي تشــنها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة 
إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا منــذ منتصــف العــام الجــاري 2021، انخفضــت خالهــا وتيــرة الهجمــات األرضيــة 
لقــوات النظــام الســوري، فيمــا اســتمر تحليــق طيــران االســتطاع الروســي، تركــزت هجمــات قــوات النظــام 
الســوري علــى منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا وبلــدات وقــرى ريــف إدلــب الجنوبــي، متســببة فــي مقتــل 
مدنييــن. كمــا تعرضــت بلــدات عــدة فــي ريــف حلــب الغربــي لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 
 زراعيــة واقتصــرت األضــرار الناتجــة علــى الماديــة فقــط. تســببت إحــدى هــذه 

ٍ
أصــاب مواقــع ســكنية وأراض

الهجمــات علــى منطقــة الوســاطة الواقعــة علــى أطــراف مدينــة األتــارب فــي مقتــل طفــل فــي 12/ كانــون 
األول.

كمــا واصــل ســاح الجــو الروســي هجماتــه بيــن الحيــن واآلخــر علــى مناطــق فــي شــمال غــرب ســوريا، تركــزت 
ــر  ــة تحري ــة إدلــب وشــمالها علــى مقــرات عســكرية تابعــة لهيئ ــه فــي غالبيتهــا علــى مناطــق غــرب مدين غارات
الشــام، كمــا تعرضــت مداجــن جلهــا علــى أطــراف مدينــة معــرة مصريــن بريــف إدلــب الشــمالي ومدينــة دارة 

عــزة بريــف حلــب الغربــي، لقصــف مــن الطيــران ذاتــه؛ تســبب بخســائر ماديــة ونفــوق آالف الطيــور. 

ــة الروســية أجــرت  ــع للقــوات الروســية أن القــوات الجوي ــون )zvezda( التاب ــي قــال تلفزي فــي 4/ تشــرين الثان
مــع القــوات الجويــة التابعــة للنظــام الســوري منــاورات عســكرية وتدريبــات علــى طائــرات Su-24، وحســب 
مــا نقلــت الوكالــة اإلعاميــة أن معظــم هــذه المنــاورات الجويــة تتــم مــن مطــار التيفــور T4 العســكري بريــف 

حمــص الشــرقي.

 ،Mi-8AMTSh-VN فــي 6/ كانــون األول قالــت وكالــة ســبوتنيك الروســية أن الجيــش الروســي بــدأ يســتلم مروحيــات
وأضافــت الوكالــة، “أخــذ صّناعهــا فــي االعتبــار تجــارب االســتخدام القتالــي للمروحيــات فــي العالــم عامــة وفــي 
ســوريا خاصــة، لزيــادة فعاليتهــا وتعزيــز قدرتهــا علــى تحمــل أقســى الظــروف الممكــن مواجهتهــا فــي ســاحة 
المعركــة”. وفــي 21/ كانــون األول نقلــت وكالــة روســيا اليــوم أن ســيرغي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي، “قــد أطلــع 
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن علــى عنصــر حديــث في النظــام الموحد إلدارة الفصيل التكتيكي، اســتخدمته 
القــوات الروســية فــي ســوريا”. ونشــير إلــى أنــه قــد صــدر عــن المســؤولين الــروس العديــد مــن التصريحــات التــي 
اســتعرضوا فيها أثر العمليات العســكرية التي مارســتها القوات الروســية في ســوريا على تعزيز قدرتها القتالية 

وتطور أســلحتها.

ســوريا  وقــوات  الوطنــي  الجيــش  قــوات  بيــن  متقطــع  بشــكل  االشــتباكات  األول  كانــون  فــي  اســتمرت 
الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة باســتخدام األســلحة الثقيلــة، دون حــدوث تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إلــى 

أن هــذه المنطقــة تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019. 

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/12/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/12/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/26/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/28/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad/
https://tvzvezda.ru/news/2021112542-xl8rT.html
https://tvzvezda.ru/news/2021112542-xl8rT.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1053606817.html
https://arabic.rt.com/russia/1306940-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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فــي 6/ كانــون األول أعلنــت القيــادة المركزيــة األمريكيــة فــي مؤتمــر صحفــي مســؤوليتها عــن هجــوم تســبب 
فــي إصابــة مدنييــن عبــر الغــارة الجويــة التــي نفذتهــا طائــرة مســّيرة مــن طــراز MQ-9 فــي 3/ كانــون األول فــي 
ســوريا، مســتهدفة قياديــًا فــي “القاعــدة”. وقــد ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 3/ كانــون 
األول مقتــل عنصــر ســابق فــي تنظيــم حــراس الديــن، إثــر قصــف طائــرة مســيرة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي 
بصــاروخ موجــه دراجــة ناريــة كان يســتقلها علــى الطريــق العــام الواقــع بيــن قريــة المســطومة ومدينــة أريحــا 
بريــف محافظــة إدلــب. وقــد تســبب القصــف ذاتــه فــي إصابــة ســتة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بجــراح، بينهــم 

طفــان وثــاث ســيدات، فــي أثنــاء مــرور ســيارة يســتقلونها قــرب الدراجــة الناريــة.

ــوات ناســفة فــي محافظــة درعــا وفــي  ــرات بعب ــون األول عــدة تفجي ــا فــي كان ــرات، رصدن ــد التفجي علــى صعي
ــة راس العيــن بريــف الحســكة. ريــف حلــب وفــي مدين

شــهَد كانــون األول اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات 
ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، جلهــا فــي أريــاف ديــر الــزور وإدلــب وحمــاة، وقــد بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام 
فــي كانــون األول 10 مدنيــًا بينهــم 4 طفــًا. حيــث تســبب انفجــار أحــد األلغــام فــي حــي الصناعــة فــي ديــر الــزور 

فــي 11/ كانــون األول بمقتــل طفليــن. 

شــهد كانــون األول عمليــات اغتيــال لمدنييــن فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن 
مــن تحديــد هويتهــم لكــن نعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش. كمــا ســجلنا عمليــات اغتيــال علــى يــد 
أشــخاص لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــة درعــا وإدلــب والســويداء، إضافــة الســتمرار عمليــات 
االغتيــال فــي مخيــم الهــول1 ، حيــث وثقنــا مقتــل ثالثــة مدنييــن خــال هــذا الشــهر. وثقنــا فــي 2/ كانــون األول 
ــزور  ــر ال ــة ريــف دي هجومــًا شــنه مســلحون لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم، علــى الطريــق المدحــول فــي بادي
الغربــي الخاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري، اســتهدف ســيارة مدنيــة تقــل عامليــن فــي حقــل الخراطــة 

النفطــي، مــا تســبب فــي مقتــل 6 مدنييــن

ــاء  ــات فــي مين ــون األول شــّن ســاح الجــو اإلســرائيلي غــارة بالصواريــخ اســتهدفت ســاحة الحاوي فــي 7/ كان
الاذقيــة، بحســب مــا نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء، وأضافــت الوكالــة أن القصــف أدى إلــى اشــتعال عــدد مــن 
الحاويــات التجاريــة. وفــي 16/ كانــون األول نفــذت القــوات اإلســرائيلية هجومــًا بعــدة صواريــخ اســتهدف 
عــددًا مــن النقــاط فــي المنطقــة الجنوبيــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل جنــدي مــن قــوات النظــام الســوري حســب مــا 
نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء. وفــي 28/ كانــون األول شــّن ســاح الجــو اإلســرائيلي غــارة بالصواريــخ اســتهدفت 
ــاء أن  ــة ســانا لألنب ــة هــذا الشــهر، وحســب مــا نقلــت وكال ــة للمــرة الثاني ــاء الاذقي ــات فــي مين ســاحة الحاوي
االســتهداف أدى “إلــى اشــتعال الحرائــق فــي المــكان وحــدوث أضــرار ماديــة كبيــرة”، إضافــة إلــى تضــرر مشــفى 
النــدى وبعــض المبانــي والمحــال التجاريــة المجــاورة للمنطقــة المســتهدفة. وقــد نقلــت وكالــة رويتــرز فــي 
28/ كانــون األول عــن مصــادر فــي المينــاء المســتهدف أن إيــران كانــت تخــزن ذخائــر فــي المينــاء، وأن الهجــوم 
أصــاب منطقــة الحاويــات، حيــث تــم تخزيــن شــحنات كبيــرة مــن الذخائــر اإليرانيــة التــي وصلــت الشــهر الســابق.

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

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2863617/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-an-on-camera-press-briefing/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/04/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d8%a6/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/12/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d9%84%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/26/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/16/%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/03/%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%88/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/03/%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%88/
https://www.sana.sy/?p=1534875
http://www.sana.sy/?p=1541819
https://sana.sy/?p=1550272
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-air-defences-confront-israeli-aggression-latakia-port-syrian-state-tv-2021-12-28/
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فــي 13/ كانــون األول نشــرت صحيفــة واشــنطن بوســت تقريــرًا صحفيــًا قالــت فيــه أن ســاح الجــو اإلســرائيلي 
ــة مواقــع عســكرية تابعــة لقــوات النظــام الســوري قــرب حمــص  ــران ثاث ــل 8/ حزي قصــف فــي منتصــف لي
ودمشــق؛ مــا تســبب فــي مقتــل 7 جنــود تابعيــن لقــوات النظــام الســوري. وأضافــت الصحيفــة أنــه وفقــًا 
الســوري  النظــام  ببرنامــج  الهجــوم اســتهدف مواقــع لهــا صلــة  لمصــادر اســتخباراتية غربيــة، فــإن هــذا 

لألســلحة الكيميائيــة. 

ــن أجــروا تســوية  ــون األول فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذي اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي كان
ــزت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات ديــر الــزور وريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم 
ــًا جامعييــن فــي أثنــاء  واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش. وســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت طاب
توجههــم مــن منازلهــم بريــف دمشــق إلــى جامعــة دمشــق فــي مدينــة دمشــق. كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال 
اســتهدفت مدنييــن عــدة مــن عائلــة واحــدة مــن أبنــاء محافظة الســويداء، وذلك إثر مداهمــة خيامهم الواقعة 
بيــن مدينــة داعــل وبلــدة خربــة غزالــة بريــف محافظــة درعــا الغربــي. وســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق 
مواطنيــن فــي محافظــة ريــف دمشــق وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة نعتقــد 
ــة بســبب مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري، ومــن بينهــم أشــخاص  ــة كيدي ــر أمني ــاًء علــى تقاري أنهــا بن

كانــوا قــد أجــروا ســابقًا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة. 

االحتجــاز  سياســة  فــي  اســتمرارها  األول  كانــون  فــي  لنا  ســجَّ فقــد  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  عــن  أمــا 
التَّعســفي واإلخفــاء القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات 
دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات 
جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن 
مــن عائلــة واحــدة بينهــم طفــل، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي الحســكة وديــر الــزور. كمــا ســجلنا 
اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا 

وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت  وشــهَد كانــون األول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــن، تركَّ
نشــطاء إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهم التــي تنتقد 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات  سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ
واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، 
كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مدنيــًا فــي مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، علــى 

 الحــق.
ٍ

خلفيــة انتقــاده قيــادة مخفــر المدينــة التابــع للهيئــة، ثــم أفرجــت عنــه فــي وقــت

مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي كانــون األول بعمليــات احتجــاز 
 النســاء، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق 

ِ
تعســفي وخطــف لــم تســتثن

ــزت فــي مناطــق ســيطرتها  ــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ ســيطرة النظــام الســوري، ورصدن
ــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة  فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائ
 واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات 

ٍ
اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

ــي اســتهدفت مدنييــن بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا  تها عناصــر فــي الجيــش الوطن دهــم واحتجــاز شــنَّ
الديمقراطيــة، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://www.washingtonpost.com/national-security/israel-syria-chemical-weapons/2021/12/13/8ed0b02c-59ea-11ec-a808-3197a22b19fa_story.html
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تفاقــم الوضــع المعيشــي واالقتصــادي فــي عمــوم مناطــق ســوريا تزامنــًا مــع العواصــف المطريــة والهوائيــة 
وانخفــاض درجــات الحــرارة، وفــي ظــل النقــص الحــاد فــي مــواد التدفئــة وزيــادة أســعارها، ففــي المناطــق 
التــي تخضــع لســيطرة النظــام الســوري وصــل ســعر ليتــر المــازوت “الحــر” إلــى 2700 ليــرة حســب مــا نقلــت 
صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 6/ كانــون األول، أضافــت الصحيفــة أن الكثيــر مــن المواطنيــن 
يضطــرون لشــراء مــازوت التدفئــة بهــذه األســعار بســبب تأخــر وصــول المــازوت المدعــوم مــن حكومــة 

النظــام الســوري. 

وقالــت وكالــة ســانا لألنبــاء فــي 11/ كانــون األول، أن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة 
النظــام الســوري اتخــذت قــرارًا برفــع ســعر ليتــر البنزيــن )أوكتــان 90( المســتلم علــى البطاقــة اإللكترونيــة إلــى 
1100 ليــرة ســورية. ونشــير إلــى أن الــوزارة قــد رفعــت ســعر مــادة البنزيــن الممتــاز المدعــوم عــدة مــرات خــال 

عــام 2021 بمقــدار إجمالــي بلــغ قرابــة 230 % مــن قيمتــه فــي بدايــة العــام )475 ليــرة ســورية/ لتــر(

وفيمــا يتعلــق بأزمــة الكهربــاء، نقلــت صحيفــة الوطــن فــي 7/ كانــون األول عــن أدهــم بــان، مديــر التخطيــط 
فــي وزارة الكهربــاء فــي حكومــة النظــام الســوري، تصريحــًا قــال فيــه “ال يوجــد برامــج تقنيــن ثابتــة ألن 
الكميــات المتاحــة مــن الطاقــة الكهربائيــة هــي التــي تحــدد برامــج وســاعات التقنيــن”، وأضــاف أن الشــهر 

الحالــي والقــادم ســيكون األصعــب علــى صعيــد توفــر الكهربــاء.

وعلــى صعيــد األدويــة، نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء فــي 17/ كانــون األول عــن اللجنــة الفنيــة العليــا للــدواء فــي 
ــة عــن  ــت الوكال ــة بنســبة 30 %. ونقل ــادة أســعار األدوي ــة أصــدر قــرارًا بزي حكومــة النظــام الســوري، أّن اللجن
عبيــدة قطيــع، معــاون وزيــر الصحــة لشــؤون الصيدلــة والــدواء فــي حكومــة النظــام الســوري، تصريحــًا قــال 
فيــه “إن بعــض أصحــاب المعامــل طالبــوا بزيــادة أســعار الــدواء بنســبة 100 بالمئــة لكــن اللجنــة الفنيــة 
العليــا للــدواء قــررت الزيــادة بنســبة 30 بالمئــة بمــا يضمــن اســتمرار عجلــة اإلنتــاج فــي المعامــل الدوائيــة 
الوطنيــة فــي هــذه المرحلــة مــع مراعــاة الظــروف االقتصاديــة”. أمــا فــي الواقــع فقــد كانــت تبــاع األدويــة فــي 
الصيدليــات بضعفــي أو ثاثــة أضعــاف ســعرها المحــدد فــي قــرار حكومــة النظــام الســوري حســب مــا نقلــت 

صحيفــة الوطــن فــي 22/ كانــون األول.

فــي شــمال غــرب ســوريا تســبب التدهــور الحــاد فــي أســعار صــرف الليــرة التركيــة التــي يتــم التعامــل بهــا فــي 
المنطقــة مــن تــردي الوضــع العــام، حيــث وصــل انخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة أمــام الــدوالر إلــى أســعار 
قياســية، قامــت حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى إثرهــا بتحديــد أســعار المحروقــات بالــدوالر 
األمريكــي، ممــا ســيزيد مــن معانــاة المواطنيــن، كمــا قامــت فــي رفعــت فــي كانــون األول أســعار الخبــز الحــر 
د المجلــس المحلــي  الــذي يبــاع فــي المنطقــة، حيــث وصــل ســعر ربطــة الخبــز وزن 650 غ لـــ 5 ليــرة تركيــة. وحــدَّ
فــي مدينــة إعــزاز بريــف حلــب الشــمالي فــي 16/ كانــون األول بتحديــد ســعر ربطــة الخبــز المدعــوم ب 2 ليــرة 

ــز وزن 800 غ.  لربطــة الخب

على صعيد الوضع المعيشي:

https://alwatan.sy/archives/283615
http://www.sana.sy/?p=1538520
http://www.sana.sy/?p=1299237
http://www.sana.sy/?p=1299237
https://alwatan.sy/archives/283888
https://alwatan.sy/archives/283888
https://www.sana.sy/?p=1411760
https://alwatan.sy/archives/285801
https://drive.google.com/file/d/1-Mq9J6xWPr-V2V2gVQvdm5cD2INh1SYi/view
https://drive.google.com/file/d/1-Mq9J6xWPr-V2V2gVQvdm5cD2INh1SYi/view
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فــي 9/ كانــون األول دخلــت قافلــة مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة إلــى مناطــق 
شــمال غــرب ســوريا قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي حلــب عبــر معبــر مدينــة ســراقب 
شــرق مدينــة إدلــب، وكمــا أوضحــت تغريــدة نشــرها حســاب برنامــج الغــذاء العالمــي علــى موقــع تويتــر فــي 
اليــوم ذاتــه أن هــذه القافلــة هــي مكملــة للمســاعدات المقدمــة عبــر الحــدود، تماشــيًا مــع قــرار مجلــس األمــن 

رقــم 2585.

رصدنــا فــي كانــون األول تصاعــد عمليــات تضييــق مــن قبــل أمنيــة هيئــة تحريــر الشــام ومكتــب العاقــات 
اإلعاميــة علــى عمــل النشــطاء اإلعامييــن، وفــرض قيــود عليهــم للحــدِّ مــن إمكانيــة تصويرهــم ونقلهــم 
لمجريــات األمــور فــي تلــك المناطــق. كمــا رصدنــا عمليــات تضييــق علــى معبــري الغزاويــة وديــر بلــوط الفاصلــة 
ــر الشــام وقيامهــم  ــة تحري ــن شــمال غــرب حلــب مــن قبــل عناصــر هيئ ــف إدلــب ومناطــق ريــف عفري ــن ري بي
بعمليــات تفتيــش لكميــة الوقــود فــي خزانــات اآلليــات؛ مــا تســبب بأزمــة مــرور كبيــرة وتقييــد حركــة المدنييــن 

القادميــن مــن مناطــق عفريــن إلــى إدلــب.

تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ارتفاعــًا فــي أســعار المــواد الغذائيــة األساســية، إضافــة 
إلــى الشــح فــي مــادة الســكر ومــادة الخبــز، ممــا يفاقــم مــن تــردي األوضــاع المعيشــية فيهــا. كمــا خرجــت عــدة 
مظاهــرات فــي مــدن بلــدات وقــرى ريــف ديــر الــزور والحســكة علــى مــدار الشــهر للمطالبــة بتحســين الوضــع 
ــي المشــافي والصيدليــات فــي المنطقــة  ــد الطبــي تعان المعيشــي واإلفــراج عــن المعتقليــن. وعلــى الصعي
الشــرقية مــن نقــص فــي أســطوانات األوكســجين بســبب ارتفــاع معــدل إصابــات كورونــا، إضافــة إلــى نقــص 

فــي بعــض األدويــة لــدى الصيدليــات.

على صعيد جائحة كوفيد-19:

شــهد كانــون األول انخفاضــًا فــي تســجيل اإلصابــات بفيــروس كوفيــد- 19 فــي عمــوم مناطــق ســوريا مقارنــة 
بســابقه.

وقــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام الســوري عــن 2108 حالــة إصابــة 
و148 حالــة وفــاة فــي كانــون األول، لتصــل الحصيلــة اإلجماليــة إلــى 50278 إصابــة و2897 حالــة وفــاة حتــى 31/ 

كانــون األول.

ــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي كانــون األول  وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورون
حتــى الـــ 31 منــه وفــق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN         حالــة إصابــة و76 حالــة وفــاة. وقــد بلغــت 

ــة و2319 وفــاة. الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي كانــون األول 92957 إصاب

فــي 17/ كانــون األول قــال مــارك كتــس، نائــب المنســق األممــي اإلقليمــي للحالــة الســورية، فــي تغريــدة علــى 
حســابه علــى موقــع تويتــر، أن نســبة التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا فــي شــمال غــرب ســوريا هــي أحــد أقــل 

نســب التطعيــم فــي العالــم حيــث إن أقــل مــن 2.5 % مــن الســكان حصلــوا علــى جرعــات لقــاح كاملــة.

802

https://twitter.com/WFP_AR/status/1468892991993618434?s=20
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://sana.sy/?p=1552169
https://www.facebook.com/ACUSyria/photos/a.449392568598973/1743161242555426/
https://www.facebook.com/ACUSyria/photos/a.449392568598973/1743161242555426/
https://twitter.com/MarkCutts/status/1471921834199289856
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وفــي شــمال شــرق ســوريا عــادت هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســوريا لنشــر إحصائيــات 
ــا بعــد أن توقفــت عــن نشــرها الشــهر الســابق بســبب  عــن حالــة اإلصابــات وحــاالت الوفــاة بفيــروس كورون
عــدم توفــر المــواد الازمــة إلجــراء الفحوصــات وتوقــف المختبــر الخــاص بذلــك عــن العمــل، حســب تصريــح 
لنيجرفــان ســليمان، مســؤول مكتــب إحصــاء فــي الهيئــة نقلــه موقــع تلفزيــون فرانــس 24  فــي 22/ تشــرين 
ــا حتــى 31/ كانــون األول 37189 حالــة منهــا 1505 حالــة  الثانــي. وقــد بلغــت إجمالــي اإلصابــات بفيــروس كورون

وفــاة وفــق هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. 

شــهدت منطقــة شــمال غــرب ســوريا بدايــة كانــون األول عاصفــة هوائيــة تســببت فــي تطايــر وانهيــار عــدد 
مــن خيــام النازحيــن وتضــرر ممتلكاتهــم فــي قرابــة 13 مخيمــًا فــي عمــوم المنطقــة؛ مــا يجعــل النازحيــن عرضــة 

لمزيــد مــن المعانــاة. 

قال مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية في ســوريا في 16/ كانون األول، أن مايين الســوريين 
 مهدمــة علــى وشــك أن يعانــوا مجــددًا 

ٍ
الذيــن يعيشــون فــي الخيــام أو أولئــك الذيــن يقطنــون فــي مبــان

 هــذا العــام. وأضــاف المكتــب فــي تغريــدة علــى حســابه علــى موقــع تويتــر، إن العامليــن فــي 
ٍ
مــن شــتاء بــارد

المجــال اإلنســاني يعملــون علــى مــدار الســاعة إليصــال المســاعدات األوليــة العاجلــة وخصوصــًا المســاعدات 
الشــتوية بمــا فيهــا األغطيــة ومــواد التدفئــة.

كمــا شــهدت منطقــة شــمال غــرب ســوريا فــي 18/ كانــون األول عاصفــة مطريــة، اســتمرت 4 أيــام وتســببت 
بســيول فــي مناطــق تضــم مخيمــات للنازحيــن، مــا أســفر عــن تضــرر عــدد كبيــر مــن الخيــام. وقــد أصدرنــا نــداء 
اســتغاثة عاجــل لقرابــة 3640 عائلــة تضــررت خيامهــا بســبب العاصفــة المطريــة علــى شــمال غــرب ســوريا. 
أكدنــا فيــه علــى عــدم عــودة ماييــن النازحيــن إلــى منازلهــم، التــي قــد ال تبعــد ســوى بضعــة كيلــو متــرات، رغــم 
الســوري عليهــا،  النظــام  قــوات  يواجهونهــا؛ وذلــك بســبب ســيطرة  التــي  الســيئة  المعيشــية  الظــروف 

وخوفهــم مــن االعتقــال والتعذيــب والتجنيــد.

فــي 20/ كانــون األول قــال وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي 
حــاالت الطــوارئ، مارتــن غريفيــث، فــي إحاطــة لــه أمــام مجلــس األمــن حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، إنــه 
مــع حلــول فصــل الشــتاء، يعانــي ماييــن األشــخاص مــن البــرد فــي ســوريا. كمــا يعيــش معظــم النازحيــن 
داخليــًا فــي خيــام مؤقتــة؛ مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للخطــر فــي هــذه الظــروف. وأضــاف قائــًا “ويؤســفني 
أن أقــول إن العمليــة اإلنســانية ببســاطة ال تملــك األمــوال الكافيــة لتوفيــر المــأوى األساســي والتدفئــة 

ــة لجميــع المحتاجيــن، نحــن نفشــل فــي مســؤولياتنا تجــاه شــعب ســوريا”. والمالبــس الدافئ

ــح  ــر الصحي ــق عــدة، جلهــا ناجــم عــن االســتخدام غي ــد آخــر شــهدت مخيمــات منطقــة إدلــب حرائ علــى صعي
لوســائل التدفئــة وقــد تســببت إحــدى الحــوادث فــي مخيــم عشــوائي للنازحيــن غــرب بلــدة معــرة مصريــن بريــف 

إدلــب فــي 29/ كانــون األول فــي مقتــل طفــل رضيــع.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

https://f24.my/8Ajh
https://f24.my/8Ajh
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1758575874332342/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/12/01/%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1471404364959031301
https://www.facebook.com/sn4hr/posts/4642432412512864
https://sn4hr.org/arabic/2021/12/27/14623/
https://sn4hr.org/arabic/2021/12/27/14623/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-119
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99455
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99341
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99482
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فــي مخيــم الهــول، ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة في 13/ كانون األول بخــروج دفعة من قاطني مخيم 
الهــول بريــف الحســكة الشــرقي، مؤلفــة مــن 51 عائلــة -قرابــة 200 فــرد- مــن أبنــاء مدينــة منبــج والقــرى التابعــة 
لهــا بريــف حلــب الشــمالي، وهــي الدفعــة الحاديــة والعشــرون منــذ قــرار اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة بإفــراغ مخيــم الهــول الصــادر فــي تشــرين األول/ 2020. وعلــى صعيــد عمليــات اإلعــادة التــي 
نقــوم بهــا الــدول الغربيــة لرعاياهــا القاطنيــن فــي مخيــم الهــول شــمال شــرق ســوريا، نشــرت وزارة الخارجيــة 
الفدراليــة السويســرية علــى موقعهــا الرســمي فــي 6/ كانــون األول، أن طفلتيــن قاصرتيــن سويســريتين مــن 
مخيــم الــّروج شــمال شــرق ســوريا قــد وصلتــا إلــى العــراق وأنهمــا فــي طريقهمــا إلــى سويســرا، نشــير إلــى 
أن الرعايــا األجانــب القاطنيــن فــي مخيــم الهــول يتــم نقلهــم إلــى مخيــم الــروج قبــل مغادرتهــم إلــى بلدانهــم، 
وحســب مــا نقلــت وكالــة رويتــرز فإنــه يعتقــد أنهــا العمليــة األولــى التــي تقــوم بهــا سويســرا الســتعادة رعاياهــا.

فــي 4/ كانــون األول نشــرت صحيفــة التلغــراف البريطانيــة تحقيقــًا قالــت فيــه “أن الحكومــة البريطانيــة 
تعمــل بشــكل فعــال علــى إنشــاء غوانتانامــو لألطفــال فــي ســوريا” وذلــك بدعمهــا ماديــًا للمخيمــات فــي 
شــمال شــرق ســوريا والتــي تحتجــز عوائــل لعناصــر كانــت تنتمــي لتنظيــم داعــش، وأضافــت الصحيفــة أن 
الحكومــة البريطانيــة تحدثــت عــن إعــادة توطيــن للقاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم الذيــن كان آباؤهــم 
يحملــون الجنســية البريطانيــة، ورغــم ذلــك ال يــزال هنــاك مــا يقــدر بنحــو 60  قاصــرًا ال يزالــون محتجــزون فــي 

تلــك المخيمــات.

فــي 10/ كانــون األول نشــر موقــع الحكومــة الفنلنديــة الرســمي بيانــًا عــن اســتعادة وزارة الخارجيــة لعائلــة 
فنلنديــة مكونــة مــن أم وأبنائهــا األربعــة مــن مخيــم الهــول شــمال شــرق ســوريا. وأضــاف البيــان أن أحــد 
األبنــاء بلــغ ســن الرشــد والـــ 3 البقيــة أطفــال. وحســب البيــان فقــد اســتعادت وزارة الخارجيــة، منــذ عــام 2019، 

ــن. ــًا، 26 طفــًا و9 بالغي مــا مجموعــه 35 فنلندي

ــات  ــة روســيا اليــوم إن الســلطات الروســية اســتعادت 8 أطفــال مــن عائ ــت وكال ــون األول قال فــي 16/ كان
عناصــر كانــت تنتمــي لتنظيــم داعــش، وذلــك مــن مخيمــات فــي شــمال شــرق ســوريا. 

فــي 17/كانــون األول نقــل موقــع تلفزيــون فرانــس 24 أن اللجنــة الوطنيــة االستشــارية الفرنســية لحقــوق 
اإلنســان طالبــت “بإعــادة جميــع أطفــال وزوجــات الجهادييــن الفرنســيين المحتجزيــن فــي مخيمــات فــي 
شــمال شــرق ســوريا”. وأشــارت “إلــى قصــور البنــى التحتيــة الصحيــة ونقــص الميــاه والطعام وعــدم صالحية 
الخيــم للوقايــة مــن البــرد والمطــر، وغيــاب أي تكّفــل تربــوي بهــؤالء األطفــال المتروكيــن لمصيرهــم، يضــاف 
التوتــر بيــن النســاء المتطرفــات والنســاء اللواتــي أخــذن مســافة عــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية”. وأشــار 
الموقــع أن 80 امــرأة و200 طفــًا فرنســيًا ال يزالــون محتجزيــن فــي مخيمــات تحــت إشــراف اإلدارة الذاتيــة 

شــمال شــرق ســوريا.

فــي لبنــان، نقــل موقــع قنــاة الجديــد اللبنانيــة، فــي 30/ كانــون األول أن حريقــًا نشــب فــي مخيــم لاجئيــن 
الســوريين فــي منطقــة ضهــور المنية-مركبتــا فــي شــمال لبنــان بســبب احتــكاك كهربائــي، مــا أدى إلــى احتــراق 

عــدد مــن الخيــام.

https://twitter.com/EDA_DFAE/status/1467900863020769287
https://www.reuters.com/article/syria-security-swiss/geneva-sisters-repatriated-from-syrian-desert-camp-swiss-foreign-ministry-idUKL8N2SS32C
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/12/04/inside-guantanamo-bay-children-syria/
https://valtioneuvosto.fi/en/-/mfa-finland-repatriates-five-member-family-from-syria
https://arabic.rt.com/features/1305242-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-8-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211217-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211217-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/3012202134
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علــى صعيــد الالجئيــن الســوريين، أعلــن الموقــع الرســمي للفاتيــكان فــي 1/ كانــون األول عــن وصــول 46 
ــن فــي  ــن مــن مخيمــات للنازحي ــة رومــا قادمي ــى العاصمــة اإليطالي ــدان بينهــم ســوريين إل ــًا مــن عــدة بل الجئ
جزيــرة لســبوس فــي اليونــان، وذلــك ضمــن مشــروع ممــرات إنســانية تهــدف لتمكيــن الاجئيــن األكثــر ضعفــًا 

بالوصــول بشــكل آمــن إلــى أوروبــا. 

طالبــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي 3/ كانــون األول فــي بيــان لهــا وزارة التربيــة اللبنانيــة بإنهــاء 
السياســات التــي تعيــق وصــول األطفــال الســوريين الاجئيــن إلــى التعليــم. وأضــاف البيــان أن آالف األطفــال 
الســوريين الاجئيــن باتــوا منقطعيــن عــن التعليــم، وذلــك بســبب تلــك اإلجــراءات التــي تتطلــب ســجات 
تعليميــة مصدقــة، وإقامــة قانونيــة فــي لبنــان، ووثائــق رســمية أخــرى ال يســتطيع العديــد مــن الســوريين 

الحصــول عليهــا.

فــي 10/ كانــون األول نشــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس مقــااًل قالــت فيــه أن لبنــان الــذي كان مــأوى لاجئيــن 
الســوريين خــال الســنوات الماضيــة، أصبــح اآلن محطــة عبــور لاجئيــن إلــى أوروبــا عبــر البحــر المتوســط، 
ونقلــت الوكالــة عــن ليــزا أبــو خالــد، المتحدثــة باســم مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي لبنــان، 
قولهــا أن الرحــات البحريــة باتجــاه ســواحل أوروبــا زادت مــن لبنــان ابتــداًء مــن عــام 2020، وذلــك مقارنــًة 
بالســنوات الســابقة. وبحســب أرقــام المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، فــإن أكثــر مــن 
1570 شــخصًا حاولــوا المغــادرة مــن لبنــان بيــن كانــون الثانــي وتشــرين الثانــي، وتوجــه معظمهــم إلــى جزيــرة 

قبــرص، والغالبيــة كانــوا ســوريين.

فــي 13/ كانــون األول نقــل موقــع رئاســة الجمهوريــة اللبنانيــة تصريحــًا للرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون، قــال 
فيــه، “علــى المجتمــع الدولــي أن يتحمــل مســؤوليته فــي تســهيل عــودة النازحيــن الســوريين فــي لبنــان إلــى 
ــر  ــي هــذه التصريحــات بعــد صــدور كبي ــة”. تأت بادهــم ال ســيما وأن معظــم المناطــق الســورية أصبحــت آمن
مــن التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة والتــي أكــّدت علــى أن ســوريا ليســت آمنــة لعــودة 
الاجئيــن، والتــي أوردت أيضــًا حــاالت وشــهادات لاجئيــن تعرضــوا لاعتقــال والتعذيــب مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري بعــد عودتهــم إلــى ســوريا وخصوصــًا العائديــن مــن لبنــان. 

فــي 22/ كانــون األول نقلــت وكالــة رويتــرز عــن خفــر الســواحل اليونانــي أن ثاثــة مــن طالبــي اللجــوء غرقــوا قبالــة 
ــى 50 شــخصًا.  ــه كان يقــّل مــا قــد يصــل إل ــر غــرق قــارب يعتقــد أن ــك إث ــة، وذل ــدروس اليوناني ــرة فوليجان جزي
أضافــت الوكالــة أن طواقــم البحــث قــد تمكنــت مــن إنقــاذ 12 شــخصًا، معظمهــم مــن العــراق وســوريا، وتــم 

نقلهــم إلــى جزيــرة يونانيــة مجــاورة. فيمــا يخشــى أن يكــون العشــرات فــي عــداد المفقوديــن.

فــي 24/ كانــون األول انتشــل خفــر الســواحل اليونانــي جثاميــن 16 مهاجــرًا غيــر شــرعي انقلــب قاربهــم قبالــة 
جزيــرة بــاروس اليونانيــة، وقــد صرحــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا، بــأن ثمانيــة مــن 

ــا. ــى إيطالي ــا إل ــوا فــي طريقهــم مــن تركي ــا هــم فلســطينيون يحملــون الجنســية الســورية كان الضحاي

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-12/refugees-rome-santegidio-migrants-humanitarian-corridor.html
https://www.hrw.org/news/2021/12/03/lebanon-syrian-refugee-children-blocked-school
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-health-europe-lebanon-790a548a6a90a7bdc97cbfe99b9c4fa5
http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=26848
https://www.reuters.com/world/europe/greek-coast-guard-rescues-migrants-off-folegandros-island-many-missing-2021-12-22/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211225-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-27-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86?fbclid=IwAR2Neb8aMyxMdn3E5oUzq4o2eOjooQFIqrcjkXPe3s7hv90THAhfOjbcNao
https://www.actionpal.org.uk/ar/post/16591/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86?fbclid=IwAR3tdmNJaPdkzlqa2zNr-XHUG8VNNAOXJM8XLjsMmyz5SswCJqBx3PQj9RI
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حول أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيالروسية - البولندية:
اســتمرت فــي كانــون األول معانــاة الاجئيــن العالقيــن علــى الحــدود البياروســية البولنديــة والذيــن ينحــدر 
معظمهــم مــن ســوريا والعــراق، منــذ أيلــول 2021، حيــث نقلــت وكالــة أسوشــيتد بــرس فــي 1/ كانــون األول 
أن الســلطات البولنديــة أعلنــت المنطقــة الواقعــة علــى طــول الحــدود مــع بياروســيا منطقــة محظــورة علــى 
الجميــع باســتثناء المقيميــن واألشــخاص الذيــن يعيشــون أو يعملــون أو يدرســون فــي المنطقــة لمــدة 3 

أشــهر.

الباروســية  الحــدود  المهاجريــن الســورين علــى  أّن  الروســية  صحيفــة نوفيــا  3/ كانــون األول نقلــت  فــي 
الــذي يقطنــه  المخيــم  إلــى  يرتــدي زي عســكري قدمــا  تلقــوا تهديــدات مــن شــخصين أحدهمــا  البولنديــة 
ســوريون وأخبروهــم أن لديهــم مهلــة 3 أيــام إن لــم يقومــوا خالهــا باقتحــام الحــدود البولنديــة ســيتم ترحيلهــم 

إلــى دمشــق. 

أعلــن مطــار مينســك علــى قناتــه علــى التلغــرام أنــه فــي صبــاح 8/ كانــون األول فــي تمــام الســاعة 8:24 صباحــًا 
أقلعــت طائــرة تابعــة لشــركة طيــران أجنحــة الشــام الســورية مــن مطــار مينســك فــي العاصمــة البياروســية 
متوجهــة إلــى دمشــق وعلــى متنهــا 96 مســافرًا. وفــي اليــوم ذاتــه نشــر موقــع أثــر بــرس المحلــي عــن مصــدر 
فــي شــركة أجنحــة الشــام أن الرحلــة ذاتهــا أقلعــت فارغــة مــن مطــار دمشــق إلــى مطــار مينســك وهــي إلعــادة 

مــن يرغــب مــن المهاجريــن العالقيــن فــي بياروســيا إلــى دمشــق.

فــي 20/ كانــون األول قالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن لديهــا أدلــة جديــدة علــى ممارســة القــوات البياروســية 
عنفــًا مفرطــًا مــع المهاجريــن العالقيــن علــى الحــدود، وذكــرت المنظمــة أن مهاجريــن ســوريين مهــددون 

باإلعــادة القســرية إلــى ســوريا وليــس إلــى الــدول التــي قدمــوا منهــا، بســبب حظــر العــودة.

فــي 30/ تشــرين الثانــي أصــدر المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO( تقريــره “تحليــل عــام ودليــل الوضــع 
فــي ســوريا”. يهــدف التقريــر بشــكل رئيــس إلــى أن يكــون أداة لصانعــي السياســات وصنــاع القــرار فــي ســياق 
نظــام اللجــوء األوروبــي المشــترك )CEAS( ويهــدف إلــى المســاعدة فــي فحــص طلبــات الحمايــة الدوليــة مــن 
قبــل المتقدميــن مــن ســوريا، وتعزيــز التقــارب فــي ممارســات اتخــاذ القــرار فــي دول االتحــاد األوروبــي، ويغطــي 
بشــكل أساســي المدة بين 1/ كانون الثاني/ 2020 و31/ آذار/ 2021. وكانت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

هــي المصــدر الثانــي للبيانــات فــي التقريــر، وقــد أصدرنــا بيانــًا بهــذا الخصــوص. 

ــًا حــول اجتمــاع مبعوثيــن  فــي 2/ كانــون األول نشــرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة علــى موقعهــا الرســمي بيان
عــن جامعــة الــدول العربيــة وممثلــي عــن دول مــن االتحــاد األوربــي وتركيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي 
العاصمــة البلجيكيــة بروكســل لمناقشــة األزمــة الســورية، أكــد البيــان علــى دعمــه تنفيــذ جميــع جوانــب قــرار 
مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254، بمــا فــي ذلــك الوقــف الفــوري إلطــاق النــار، واإلفــراج عــن المعتقليــن، 
إيصــال المســاعدات دون عوائــق وبشــكل آمــن. وأكــد البيــان علــى أهميــة اســتمرار آليــة إيصــال المســاعدات 

العابــرة للحــدود والتــي ال بديــل لهــا لإليصــال المســاعدات ألكثــر مــن 3 ماييــن ســوري.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://apnews.com/article/europe-middle-east-poland-migration-belarus-5728cdb9d84f25667003f1b089acbb25
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/03/bilet-na-tot-svet
https://drive.google.com/file/d/1-Nkw8PVh1OYzBSG97ZXIVekd3u6PUqOF/view
https://www.athrpress.com/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%84/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-asylum-seekers-and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/common-european-asylum-system-ceas_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/common-european-asylum-system-ceas_en
https://sn4hr.org/arabic/?p=14617
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-syria-special-envoy-meeting/
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فــي 4/ كانــون األول قــال جــوزف بوريــل، الممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة 
األمنيــة، فــي حديــث خــال مؤتمــر حــوار المتوســط فــي العاصمــة اإليطاليــة رومــا، أن الوضــع فــي ســوريا 
مطابــق تمامــًا للوضــع فــي أفغانســتان، وشــبه النظــام الســوري بنظــام طالبــان، وأضــاف أن االتحــاد األوروبــي 

ال يعتــرف سياســيًا بالنظــام الســوري وال ينــوي رفــع مســتوى العاقــات السياســية معــه.

فــي 8/ كانــون األول قالــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( فــي بيــان لهــا أن “أكثــر مــن 13.4 
مليــون شــخص، بينهــم 6.1 مليــون طفــل، يحتاجــون إلــى المســاعدة فــي ســوريا”. وأضــاف البيــان أن هنــاك 7 
مليــون نــازح داخليــًا فــي ســوريا، بينهــم 3.1 مليــون طفــل، وأشــار البيــان إلــى أنــه تــم تســجيل زيــادة فــي االحتيــاج 
للمســاعدات اإلنســانية منــذ عــام 2020 وذلــك بســبب اســتمرار العليــات العدائيــة شــمال غــرب ســوريا إضافة 

لألزمــة االقتصاديــة وجائحــة كورونــا. 

فــي 8/ كانــون األول قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، فــي كلمــة لهــا أمــام 
مجلــس األمــن، “ال يمكــن إغــالق جميــع القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعــالن األولــي للجمهوريــة العربيــة 
الســورية إال مــن خــالل التعــاون الكامــل مــن قبــل الجمهوريــة العربيــة الســورية مــع األمانــة الفنيــة 
لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة”. وأضافــت أنَّ “ثقــة المجتمــع الدولــي فــي القضــاء التــام علــى برنامــج 

األســلحة الكيميائيــة الســوري تعتمــد علــى االنتهــاء مــن هــذه القضايــا”.

فــي 8/ كانــون األول أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريــرًا عــن الهجــوم الــذي شــنته قــوات الحلــف 
الســوري الروســي فــي شــهر تشــرين األول الماضــي علــى مدينــة أريحــا فــي إدلــب. قــال التقريــر أن “التحالــف 
العســكري الســوري الروســي أطلــق قرابــة 14 قذيفــة مدفعيــة مــن العيــار الثقيــل على بلــدة أريحا بمحافظة 
إدلــب فــي 20/ تشــرين األول/ 2021، مــا تســبب فــي مقتــل 12 مدنيــًا وإصابــة 24. الغيــاب الواضــح لألهــداف 
العســكرية فــي المناطــق التــي قصفــت، وســط المنــازل والمتاجــر والمــدارس واألســواق، يشــير إلــى هجــوم 
عشــوائي”، أضــاف التقريــر أّن الهجمــات وقعــت عندمــا كان األطفــال فــي طريقهــم إلــى مدارســهم. ونقــل عــن 
موظــف محلــي فــي وزارة التربيــة أن القذائــف ســقطت قــرب ســبع مــدارس تخــدم مجتمعــة نحــو 3800 طفــل. 

فــي 9/ كانــون األول أعلنــت منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للنفــط )أوابــك( فــي بيــان لهــا أن المنظمــة 
وبموافقــة جميــع أعضائهــا قــد اختــارت ســوريا لرئاســة مجلــس وزراء المنظمــة العــام القــادم، وأضــاف 
البيــان أن مؤتمــر الطاقــة العربــي فــي عــام 2024 ســيعقد فــي دمشــق. نديــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان هــذا االنتخــاب ونطالــب بطــرد النظــام الســوري فــورًا، وتتحمــل الــدول التــي لــم تعتــرض علــى ترشــيحه 

مســؤولية مباشــرة عــن ذلــك.

فــي 10/ كانــون األول أصــدر مركــز السياســات وبحــوث العمليــات، دراســة قالــت إن ســوريا علــى وشــك 
التعــرض لمجاعــة فــي حــال لــم ُتتخــذ اإلجــراءات الازمــة لمواجهــة ذلــك، وقــد اســتندت الدراســة علــى ثاثــة 
عوامــل رئيســة ســتفضي لهــذه المجاعــة، أولهــا حــدة الجفــاف الــذي تشــهده المنطقــة بمــا فيهــا ســوريا، ثانيــًا 
انخفــاض غيــر مســبوق فــي حالــة األمــن الغذائــي فــي ســوريا، وأخيــرًا تراجــع التمويــل لمشــاريع المســاعدات 

اإلنســانية مــن قبــل الــدول المانحــة.

فــي 14/ كانــون األول قالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي تقريــرٍ لهــا إن مــا ال يقــل عــن 65 مــن الصحفييــن 
والعامليــن فــي المجــال اإلعامــي محتجــزون كرهائــن حــول العالــم، 44 منهــم تــم اختطافهــم فــي ســوريا.

https://www.youtube.com/watch?v=BlFbRfhIk80&t=1009s
https://www.youtube.com/watch?v=BlFbRfhIk80&t=1009s
https://www.unicef.org/media/112346/file/2022-HAC-Syrian-Arab-Republic.pdf
https://news.un.org/ar/story/2021/12/1089362
https://news.un.org/ar/story/2021/12/1089362
https://www.hrw.org/ar/news/2021/12/08/380552
https://oapecorg.org/ar/Home/Media/Latest-News/News-Detail?id=003bc0de-45ee-4b78-9bf6-eda7e5434316
https://opc.center/three-signs-of-impending-famine-in-syria-absent-immediate-action/
https://rsf.org/en/news/number-journalists-arbitrary-detention-surges-20-488-including-60-women
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ــى  ــه الـــ42 فــي الريــاض عل ــه الختامــي فــي قمت ــون األول أكــد مجلــس التعــاون الخليجــي فــي بيان فــي 14/ كان
أن الحــل السياســي فــي ســوريا يجــب أن يســتند علــى قــرار مجلــس األمــن 2254 وعلــى مبــادئ جنيــف1. كمــا 
أكــد البيــان علــى دعــم المجلــس لجهــود األمــم المتحــدة لرعايــة الاجئيــن والنازحيــن الســوريين، والعمــل علــى 

عودتهــم اآلمنــة إلــى مدنهــم وقراهــم، ورفــض أيــة محــاوالت إلحــداث تغييــرات ديموغرافيــة فــي ســوريا.

فــي 14/ كانــون األول قــال انطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي تقريــره إلــى مجلــس األمــن 
أن المســاعدات اإلنســانية العابــرة للحــدود إلــى ســوريا مــن دون موافقــة النظــام الســوري ال تــزال ضروريــة 
“المســاعدة عبــر الحــدود تبقــى حيويــة لمالييــن األشــخاص المحتاجيــن فــي شــمال غــرب ســوريا” كما أضاف 
ــى المنتشــرة بشــكل منتظــم، مســتوى  ــر خطــوط الجبهــة وحت ــم تبلــغ القوافــل عب ــة، ل “فــي هــذه المرحل

المســاعدة الــذي حققتــه العمليــة العابــرة للحــدود عنــد معبــر بــاب الهــوى بيــن ســوريا وتركيــا”.

فــي 15/ كانــون األول قــال فرحــان حــق، نائــب المتحــدث باســم األمــم المتحــدة، خــال إحاطتــه الصحفيــة 
اليوميــة، إن هنــاك مــا يقــدر بنحــو 3.4 مليــون شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية شــمال غــرب ســوريا، 
ويجــب تقديــم المســاعدات بطريقــة أكثــر اســتدامة، وأضــاف أن قوافــل المســاعدات عبــر خطــوط القتــال، 
حتــى لــو تــم إدخالهــا بشــكل منتظــم، ال يمكنهــا أن تكــون بحجــم ونطــاق عمليــة إرســال المســاعدات العابــرة 

للحــدود.

فــي 16/ كانــون األول أصــدر معهــد Cato األمريكــي ومعهــد  Fraser الكنــدي تقريــر “مؤشــر حريــة اإلنســان” 
وجــاءت ســوريا فــي المرتبــة األخيــرة فــي التصنيــف العالمــي لعــام 2021 علــى مســتوى الحريــات. ويصنــف 
التقريــر الــدول حســب عــدة مؤشــرات منهــا الحريــة الشــخصية وســيادة القانــون، والســامة واألمــن، والهويــة 
والعاقــات، وحريــة التنقــل والــكام والتجمــع والديــن إضافــة إلــى الحريــة االقتصاديــة، وقــدرة األفــراد علــى 

ــة الخاصــة. اتخــاذ قراراتهــم االقتصادي

فــي 17/ كانــون األول أصــدرت منظمــة الغــذاء والزراعــة لألمــم المتحــدة تقريــرًا خاصــًا عــن ســوريا، ورد فيــه 
أن أســعار المــواد الغذائيــة قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر فــي ســوريا لعــدة أســباب: منهــا: تعطــل طــرق التجــارة 
والظــروف األمنيــة وانخفــاض عــدد العامليــن فــي التجــارة وارتفــاع معــدالت التضخــم وانخفاض قيمــة العملة 
المحليــة بشــكل كبيــر، وأضــاف التقريــر أنــه علــى ســبيل المثــال كانــت تكلفــة 1 كــغ مــن الدقيــق تســاوي 35 ليــرة 
ـ 1 كــغ فــي حزيــران/ 2021، أي بزيــادة نحــو 53 ضعــف. ســورية فــي آذار/ 2011، لتصبــح بســعر 1868 ليــرة ســورية لــ

فــي 17/ كانــون األول قالــت صحيفــة اإلندبندنــت البريطانيــة أن ليبيــا وســوريا وأفغانســتان هــم 3 أخطــر دول 
فــي العالــم، وذلــك حســب مؤشــر Travel Risk Map الــذي قّســم الــدول وفًقــا لخمســة مؤشــرات تصنــف 
الــدول مــن آمنــة إلــى األشــد خطــورة، وذلــك بنــاًء علــى التهديــد الــذي يشــكله العنــف السياســي، واالضطرابــات 

االجتماعيــة، التــي تشــمل العنــف الطائفــي والمذهبــي والجرائــم.

فــي 20/ كانــون األول قــال غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، فــي إحاطتــه أمــام مجلــس 
األمــن، إن 13 مليــون ســوري ال يزالــون مهجريــن داخــل البــاد وخارجهــا، وأن ظــروف لعــودة طوعيــة وآمنــة 

تحفــظ كرامتهــم لــم تتحقــق بعــد. 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2312807
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211215-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=15+December+2021
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=15+December+2021
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/human-freedom-index-2021.pdf
https://www.fraserinstitute.org/
https://www.cato.org/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB8039EN
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/most-dangerous-countries-travel-2022-b1976388.html
https://travelriskmap.com/#/planner/map/security
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-special-envoy-syria-geir-o-pedersen-briefing-security-9
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عقــدت فــي يومــي 21 و22/ كانــون األول الجولــة 17 مــن اجتماعــات أســتانا فــي العاصمــة الكازخية نور ســلطان، 
ــر بيدرســون، المبعــوث األممــي  ــران(، وغي ــا، روســيا، وإي وذلــك بمشــاركة ممثليــن عــن الــدول الضامنــة )تركي
الخــاص إلــى ســوريا، ووفــد عــن النظــام الســوري ووفــد ممثــل عــن المعارضــة الســورية، إضافــة إلــى وفــود 
مــن دول لبنــان والعــراق واألردن وممثلــون عــن منظمــات دوليــة، ولــم تســفر الجولــة فــي ختامهــا عــن أيــة 

قــرارات جديــدة.

فــي 22/ كانــون األول صــرح ألكســندر الفرنتييــف، المبعــوث الروســي الخــاص إلــى ســوريا خــال حديــث مــع 
تلفزيــون ســوريا ضمــن الجولــة الـــ 17 مــن محادثــات مؤتمــر أســتانا “إن عــدد المعتقليــن فــي ســوريا وهــو 
980 ألــف ال يمكــن أن يكــون معقــواًل نظــرًا لعــدد الســجون الموجــودة فــي ســوريا”، ونعتقــد فــي الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذا التصريــح يهــدف إلــى ضــرب مصداقيــة ملــف المعتقليــن والمختفيــن 
ــة حــاالت االختفــاء القســري الموثقــة  ــرًا اســتعرض حصيل ــا تقري ــدى النظــام الســوري، وقــد أصدرن قســريًا ل
لدينــا وأكدنــا أنهــا ال تمثــل ســوى الحــد األدنــى مــن حــوادث االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري التــي تمكننــا 

ــر المعتمــدة. مــن تســجيلها وفــق المعايي

 لهــا أن منظمــة اليونســكو جــددت 
ٍ
فــي 22/ كانــون األول أعلنــت جمعيــة “األمانــة الســورية للتنميــة” فــي بيــان

اعتمادهــا كمنظمــة غيــر حكوميــة لمــدة أربــع ســنوات قادمــة. نشــير إلــى أن أســماء األســد، زوجــة رئيــس 
النظــام الســوري، المدرجــة علــى الئحــة العقوبــات األمريكيــة، تشــرف علــى هــذه الجمعيــة. 

فــي 24/ كانــون األول قــال ديمتــري شــوماكوف، نائــب الســفير الروســي فــي األمــم المتحــدة، فــي تعقيبــه علــى 
موافقــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى ميزانيــة المنظمــة العالميــة أنــه “لــم يتــم التوصــل إلــى توافــق 
فــي اآلراء حــول موضــوع تمويــل آليــة التحقيــق فــي ســوريا التــي ال شــرعية لهــا وفــق القانــون الدولــي”. وفــق 

مــا نقلتــه وكالــة تــاس الروســية فــي اليــوم التالــي.

فــي 27/ كانــون األول قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة أن هنــاك 7 تحديــات رئيســية ســتواجه األطفــال حــول 
العالــم فــي العــام القــادم، ومــن بيــن هــذه التحديــات التــي أشــارت إليهــا المنظمــة ســلب الحقــوق األساســية 
لألطفــال بحجــة مكافحــة اإلرهــاب، األمــر الــذي يحدث لألطفال المحتجزين في مخيمات شــمال شــرق ســوريا، 
وبحجــة ارتبــاط ذويهــم لتنظيــم داعــش، يجــّرد هــؤالء األطفــال مــن جنســياتهم ويتعرضــون لممارســات تمييــز 
ــن لهــؤالء  ــات إعــادة التوطي ــه فــي 2022 يجــب أن تســتمر عملي ــى أن ــة. وشــددت المنظمــة عل عنصــري رهيب

األطفــال وإعــادة دمجهــم فــي مجتمعاتهــم.

فــي 27/ كانــون األول نقلــت وكالــة تــاس الروســية عــن ألكســندر الفرنتييــف، المبعــوث الرئاســي الروســي 
الخــاص لســوريا، قولــه إن وضــع دســتور جديــد للبــاد فــي ســوريا يجــب أن ال يكــون هدفــه تغييــر الســلطة فــي 

البــاد، وأضــاف أن أيــة محاولــة لتغيــر الســلطة فــي البــاد ســتكون نهايتهــا الفشــل.

فــي 28/ كانــون األول نقلــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة أن المحكمــة العليــا الروســية أصــدرت قــرارًا 
بإغــاق مركــز ميموريــال لحقــوق اإلنســان )HRC(، الــذي يعــد أحــد أبــرز المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي روســيا، 
وكان المركــز )بالتعــاون مــع منظمــات وجهــات حقوقيــة روســية أخــرى( قــد أصــدر فــي 2/ نيســان تقريــرًا هــو 
األول مــن نوعــه حمــل عنــوان “عقــد مــن الويــالت” أشــار إلــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني 
مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا وبشــكل رئيــس انتهــاكات النظــام الســوري ودعــم النظــام الروســي 
الواســع لــه. وفــي 29/ كانــون األول نشــر المركــز بيانــًا علــى موقعــه الرســمي قــال فيــه إن قاضــي محكمــة 

مدينــة موســكو صــادق اليــوم قــرار اإلغــاق.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-17-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2453204
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-17-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2453204
https://astanatimes.com/2021/12/seventeenth-round-of-talks-on-syria-in-nur-sultan-emphasizes-need-for-continued-fight-against-terrorism-on-syrian-territory/
https://astanatimes.com/2021/12/seventeenth-round-of-talks-on-syria-in-nur-sultan-emphasizes-need-for-continued-fight-against-terrorism-on-syrian-territory/
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.syriatrust.sy/ar/news/91
https://www.facebook.com/SyriaTrust/photos/a.227456250693260/1221919981246877/?__cft__[0]=AZWLiPF0qjSIYXlCZvDyV-t2sEbJjTtmD0y8b5mhwPDP0p30OviE9bIjCxDWTPW7LAl_u7VEgNMj8WMjmamipfBGOicA6quAls0zsOJT6GvRTN4tpkJ0VyaF6epANeoxABDAsw4GaEhtDggZXOoB0yaqF5l6Mf_iD1cIrVggrEnIXA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://tass.com/economy/1380817
https://www.savethechildren.net/news/mass-hunger-%E2%80%98blah-blah-blah%E2%80%99-climate-7-biggest-challenges-facing-children-2022#
https://tass.com/world/1381371
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/28/russian-court-memorial-human-rights-group-closure
https://memohrc.org/en/news_old/devastating-decade-landmark-report-russian-human-rights-defenders-documents-violations?fbclid=IwAR0BkB9bXoz-m-dNMwH1wA7UV9xL5SeLWVjE3ijIGm2I_mlR5-MzoPn8D1Y
https://memohrc.org/ru/news_old/mosgorsud-likvidiroval-pravozashchitnyy-centr-memorial


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 15
في كانون األول 2021

فــي 2/ كانــون األول طالــب مكتــب المدعــي العــام الفدرالــي األلمانــي بالســجن مــدى الحيــاة للمتهــم أ.ر فــي 
محكمتــه الجاريــة أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز فــي ألمانيــا بتهــم تتعلــق بارتكابــه جرائــم ضــد 

  .DW اإلنســانية أثنــاء ترأســه لفــرع الخطيــب األمنــي تابــع للنظــام الســوري، وفــق مــا نقلــه موقــع

فــي 2/ كانــون األول أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي قــرارًا بفــرض تدابيــر تقييديــة علــى 17 فــردًا و11 كيانــًا 
لمســؤوليتهم فــي أزمــة الاجئيــن علــى الحــدود البياروســية. وكان مــن بيــن هــذه الكيانــات، شــركة طيــران 
أجنحــة الشــام الســورية وذلــك لتواطئهــا فــي أزمــة الاجئيــن المذكــورة، حيــث زادت الشــركة عــدد الرحــات 
الجويــة مــن العاصمــة الســورية دمشــق إلــى العاصمــة البياروســية مينســك منــذ صيــف 2021 لتيســير 
عبورهــم بشــكل غيــر قانونــي إلــى دول االتحــاد األوروبــي. وأضــاف البيــان أن شــركة أجنحــة الشــام افتتحــت فــي 

العاصمــة البياروســية مكتبيــن جديديــن لتتمكــن مــن تنظيــم الرحــات بيــن دمشــق ومينســك. 

فــي 5/ كانــون األول نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيقــًا صحفيــًا حــول تجــارة المخــدرات فــي 
ســوريا، وذكــر التحقيــق أن تجــارة المخــدرات التــي ُتــدار مــن قبــل أشــخاص مقربيــن مــن رأس النظــام الســوري 
بشــار األســد حولــت ســوريا إلــى أكبــر مصــّدر للمخــدرات فــي العالــم بعــد أن تجــاوزت صادراتهــا غيــر الشــرعية 
مــن المــواد المخــدرة مجمــوع صادراتهــا األخــرى. وأضــاف التحقيــق أن الكثيــر مــن عمليــات اإلنتــاج والتوزيــع تتم 
بإشــراف الفرقــة الرابعــة فــي جيــش النظــام الســوري، والتــي يرأســها ماهــر األســد شــقيق بشــار األســد. كمــا 
أضافــت الصحيفــة أن مــن بيــن المتورطيــن أيضــًا شــخصيات مقربــة مــن الحكومــة إضافــة لميليشــيا حــزب 
هللا اللبنانــي، وأشــار التحقيــق إلــى أن الســنوات األخيــرة شــهدت مصــادرة شــحنات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة 

المهربــة فــي عــدة دول، والتــي كان مصدرهــا مينــاء فــي ســوريا يســيطر عليــه النظــام الســوري.  

األشــخاص  بعــض  علــى  عقوبــات  بفــرض  قــرارًا  األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  أصــدرت  األول  كانــون   /7 فــي 
المســؤولين أو المتواطئيــن فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وعلــى الكيانــات التــي يملكهــا أو 
يســيطر عليهــا هــؤالء األشــخاص الذيــن مــن بينهــم ضبــاط فــي القــوات واألجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام 
الســوري. وشــملت العقوبــات اللــواء توفيــق خضــور لصلتــه بهجــوم كيميائــي علــى الغوطــة الشــرقية فــي 
نيســان عــام 2018، واللــواء محمــد حاصــوري لتنفيــذه شــخصيًا هجمــات جويــة بعضهــا كيماويــة علــى مدنييــن 
ســوريين، وأديــب ســامة مســاعد مديــر المخابــرات الجويــة فــي النظــام الســوري كونــه جــزءًا ال يتجــزأ مــن جهــاز 
األمــن القمعــي للنظــام الســوري، وقحطــان خليــل رئيــس اللجنــة األمنيــة فــي جنوبــي ســوريا، كمــال الحســن 

ــات المشــتركة مــع حــزب هللا فــي ســوريا. ــد الفــرع 227 المســؤول عــن العملي قائ

فــي 8/ كانــون األول أقــرَّ الكونغــرس األمريكــي مشــروع قــرار يطالــب بالكشــف عــن ثــروة رئيــس النظــام 
الســوري بشــار األســد وعائلتــه، وذلــك خــال إقــرار المجلــس لموازنــة وزارة الدفــاع األمريكيــة لعــام 2022. 
وقــد ورد فــي نــص مشــروع القــرار أنــه يتعيــن علــى وزيــر الخارجيــة تقديــم تقريــرًا إلــى لجنــة الشــؤون العاقــات 
الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ عــن ثــروة رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد وأفــراد أســرته متضمنــًا ثــروة 
زوجتــه وأبنائــه وأشــقائه وأبنــاء عمومتهــم مــن جهــة األب واألم، بمــا فــي ذلــك الثــروة الناتجــة عــن الفســاد أو 
األنشــطة غيــر المشــروعة واألصــول واالســتثمارات واألعمــال األخــرى، وطالــب مشــروع القــرار بتقديــم هــذا 

التقريــر فــي مــدة ال تتجــاوز 120 يــوم مــن تاريــخ القــرار.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة: 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82/a-59998659
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5th-package-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.nytimes.com/2021/12/05/world/middleeast/syria-drugs-captagon-assad.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0517
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1605/text?r=5&s=1
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ــة ضــد  ــة )NPR( أنهــا رفعــت دعــوى قضائي ــة العامــة األمريكي ــون األول صرحــت اإلذاعــة الوطني فــي 11/ كان
وزارة الدفــاع األمريكيــة مطالبــًة الــوزارة بنشــر وثائــق متعلقــة بســقوط ضحايــا مدنييــن محتمليــن خــال 
الغــارة الجويــة التــي شــنتها القــوات األمريكيــة فــي 27/ تشــرين األول/ 2019 فــي ســوريا والتــي أدت إلــى مقتــل 

زعيــم تنظيــم داعــش أبــو بكــر البغــدادي.

Dan-Bun- ــًا أدانــت فيــه شــركة 14/ كانــون األول أصــدرت محكمــة مقاطعــة أودنســي فــي الدنمــارك بيان  فــي
kering الدنماركيــة بانتهــاك عقوبــات االتحــاد األوروبــي وذلــك بتزويدهــا القــوات الروســية بـــ 172 طــن مــن 
وقــود الطائــرات الســتخدامها فــي ســوريا. كمــا أدانــت المحكمــة شــركة Bunker Holding )الشــركة األم لـــ 
Dan-Bunkering( ومديرهــا التنفيــذي، كيلــد ديمانــت، بســبب تقديــم التســهيات إلتمــام ثمانــي صفقــات لبيــع 
هــذا الوقــود، وقــد حكمــت المحكمــة بتغريــم الشــركتين ماليــًا، وحكمــت علــى المديــر التنفيــذي بالســجن مــدة 

4 شــهور مــع وقــف التنفيــذ.

ــادة وزارة الدفــاع   صحفــي أن قي
ٍ

ــة فــي تحقيــق ــورك تايمــز األمريكي ــت صحيفــة نيوي ــون األول قال فــي 18/ كان
األمريكيــة )البنتاغــون( لــم تنشــر األعــداد الحقيقيــة للضحايــا المدنييــن الذيــن قضــوا جــراء الهجمــات الجويــة 
ــار وجــود مدنييــن فــي  ــم يتــم األخــذ بعيــن االعتب للقــوات األمريكيــة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان، كمــا ل
المبانــي التــي تــم تحديــد أنهــا تعــود لمســلحين، ونفــى التحقيــق قيــام قيــادة العمليــات بإجــراء تحقيقــات فــي 

مثــل هــذه الحــوادث واتخــاذ إجــراءات تمنــع وقوعهــا فــي المســتقبل.

فــي 26/ كانــون األول نقــل موقــع تلفزيــون فرانــس 24 عــن وكالــة األنبــاء الفرنســية، أن الســلطات الفرنســية 
وجهــت تهمــة “التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب” لفرنســي مــن أصــل ســوري، كان قــد اعتقــل 
بعــد االشــتباه بتزويــده النظــام الســوري بمكونــات لتصنيــع أســلحة كيميائيــة اســتخدمت فــي ســوريا، وذلــك 

عبــر شــركة شــحن يملكهــا، وقــد وضــع المتهــم رهــن الحبــس االحتياطــي.

فــي شــهر كانــون األول أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت 
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقرر الخــاص المعني بتعزيز 
وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق 

كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بخمــس حــاالت اختفــاء قســري.

https://www.npr.org/2021/12/11/1063034858/npr-sues-pentagon-syria-isis-baghdadi-raid-civilian-casualties
https://www.npr.org/2021/12/11/1063034858/npr-sues-pentagon-syria-isis-baghdadi-raid-civilian-casualties
https://domstol.dk/odense/aktuelt/2021/12/dom-i-straffesag-om-levering-af-jetbraendstof-i-strid-med-eu-s-sanktioner-mod-syrien/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/18/us/airstrikes-pentagon-records-civilian-deaths.html
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211226-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR33ZmjjGdQo83ydDicOzEHeTEh1NPrKCEjqkztl4QRO1UqKTMmoa9zQrqU
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211226-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR33ZmjjGdQo83ydDicOzEHeTEh1NPrKCEjqkztl4QRO1UqKTMmoa9zQrqU
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في كانون األول 2021:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون 
األول 2021 علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول مقتــل 69 مدنيــًا بينهــم 16 طفــًا و7 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 7 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل 

عــن 1 مجــزرة. 

https://drive.google.com/file/d/1j9NSKzvycPKvtxx7b-FeVJ1GRYDHCY_K/view
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قوات النظام السوري: 8 بينهم  2 طفًا و1 سيدة.

- القوات الروسية: 4 بينهم 2 طفًا.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 1

- قوات سوريا الديمقراطية: 9
- قوات التحالف الدولي: 1

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 46 مدنيًا بينهم 12 طفًا و6 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 10 بينهم 4 طفًا.
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 6 بينهم 4 طفًا و2 سيدة.

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 18 بينهم 3 طفًا و2 سيدة.
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 10 بينهم 1 طفًا و2 سيدة.

حرس الحدود التركي: 2 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

ــة اعتقــال تعســفي بينهــا 4  ــون األول مــا ال يقــل عــن 242 حال ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كان
طفــًا و4 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى 

يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــة ريــف دمشــق، تلتهــا دمشــق.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
- قوات النظام السوري: 143، بينهم  3 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 11
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 41

- قوات سوريا الديمقراطية: 47 بينهم 4 طفًا و1 سيدة.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ــة  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ
ــة. كانــت إحداهمــا علــى منشــأة تعليميــة. نشــير إلــى أن عــددًا مــن المداجــن فــي منطقــة إدلــب قــد تعرضــت  مدنيَّ

لهجمــات جويــة نهايــة كانــون األول ومــا زالــت هــذه الحــوادث قيــد التحقــق.
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توزعت حادثتا االعتداء الموثقتين في كانون األول بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

- قــوات النظــام الســوري: 1 حادثــة اعتــداء علــى مدرســة، تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن 
ارتكابهــا بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية، ومــا زالــت قيــد التحقيــق.

- قوات سوريا الديمقراطية: 1 حادثة اعتداء.

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي عــام 2021، 113 حادثــة اعتــداء علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّعــت شــهريًا علــى النحــو التالــي:

ُيظهــر المخطــط أنَّ شــهر تمــوز قــد ســجل الحصيلــة األعلــى مــن حــوادث االعتــداء علــى المراكز الحيويــة المدنية 
فــي عــام 2021 بمــا نســبته قرابــة %14 مــن الحصيلــة اإلجماليــة، تــاه شــهر تشــرين األول بمــا نســبته قرابــة 13% 
ثــم كلٍّ مــن شــهري آذار وحزيــران بمــا نســبته قرابــة %12. نشــير إلــى أنـّـه وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــإن الحصيلــة األعلــى مــن هــذه الحــوادث كانــت فــي محافظــة إدلــب بمــا نســبته قرابــة 42 % 

مــن الحصيلــة اإلجماليــة لعــام 2021، تلتهــا محافظــة حلــب بمــا نســبته قرابــة 31 %.

https://drive.google.com/file/d/14y36vF7An_NhB96JYWMxUQkYdiePGnd6/view
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نستعرض فيما يلي حادثتي االعتداء المسجلتين في كانون األول:
الثاثــاء 7/ كانــون األول/ 2021 داهمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مكتــب شــبكة روداو اإلعاميــة فــي 
مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، واحتجــزت 6 صحفييــن مــن العامليــن فــي الشــبكة 
إضافــة إلــى إغاقهــم المكتــب دون معرفــة األســباب. تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن هــذه القــوات 
أفرجــت عــن الصفحييــن بعــد ســاعات عــدة مــن اعتقالهــم. تخضــع مدينــة القامشــلي لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. 
وقد نشرت شبكة روداو اإلعامية خبرًا عن الحادثة عبر موقعها الرسمي

ــة  ــي لهجــوم بقذيفــة مدفعي ــة معــرزاف بريــف محافظــة إدلــب الجنوب ــون األول/ 2021 تعّرضــت قري ــن 13/ كان اإلثني
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا 
الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران 

عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
ســقطت القذيفــة أمــام مدرســة معــرزاف للتعليــم األساســي فــي القريــة، مــا أدى إلــى إصابــة ســور المدرســة وبابهــا 
الرئيــس بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخصــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر 

مشــروعة فــي شــهر تشــرين األول.

رابعًا: مرفقات: 

)1(  مقتل 1271 مدنيا بينهم 299 طفال و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في عام 2021

)2(  توثيــق مــا ال يقــل عــن 2218 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي عــام 2021 بينهــم 85 طفــاًل و77 ســيدة، 242 
منهــا فــي كانــون األول

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف 	 

الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة  كمــا تســبَّ
تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات 	 
ِ

لــم تكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/07122021
https://sn4hr.org/arabic/?p=14639
https://sn4hr.org/arabic/?p=14639
https://sn4hr.org/arabic/2022/01/02/14644/
https://sn4hr.org/arabic/2022/01/02/14644/
https://sn4hr.org/arabic/2022/01/02/14644/
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ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن 	  لــم ُنســجِّ
الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، 

ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي 	 

ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. للقصــف والطبيعــة المنسَّ
ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني، ُمتسببة في مقتل العديد من المدنيين.	 
خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات 	 

تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو 
إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ
ــة. وهنــاك مؤشــرات  ــرر باألعيــان المدنيَّ خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ

ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة. قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ
ــة 	  ت ــة ُمبيَّ ــة وني ــة إجرامي ــر عــن عقلي إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 
صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.

التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح 	 
علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا.”

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن 	 
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 

الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 

مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ
ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل

ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال
ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ
برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
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إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو 	 

فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICR2P(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــزاع  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ
والقــوى المســيطرة.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
اللجنــة 	  روســيا تشــويهها وتقديــم  بعــد محــاوالت  الطبيعــي  إلــى شــكلها  الســام  إعــادة تسلســل عمليــة 

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 

إلى النظام السوري:
والمــدارس 	  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

المتفجــرة. والبراميــل  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام  واألســواق 
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 
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إلى النظام الروسي:
فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التَّقرير، وإطاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.	 
تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا 	 

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

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

التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط بدخول 
المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة.

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك، 	 

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

المنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 
تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعامــات 	 

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

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