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مجلس حقوق اإلنسان
الدورة الثانية والعشرون
 من جدول األعمال٤ البند
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلّب اهتمام المجلس ﺑﻬا

التحديث الشفﻬي للجنة التحقيق الدولية المستقلة ﺑشأن الجمﻬورية العرﺑية السورية
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أوال  -مقدمة
 .1لقد مضى أكثر من عامني على اندالع املواجهات ما بني احلكومة ومتظاهري املعارضة يف اجلمهورية العربية السورية .ولقد استمرت أعمال العنف
املروعة اليت أعقبت ذلك وبدون هوادة ،وتوسعت رقعة األعمال العدائية املسلحة اىل مساحات شاسعة من البالد .وما زال عدد الضحايا من املدنيني
يف ارتفاع مستمر .وهنالك املاليني من الالجيني أو املشردين داخل البالد .وحسب التقديرات فإن ثلثي الفارين من سوريا هم من النساء واألطفال.
وحىت االن ،مل يكن بوسع اجملتمع الدويل إالا أن يكون شاهدا على انزالق سوريا حنو حرب أهلية مدمرة على حنو متزايد .وجتد الوكاالت االنسانية
صعوبة لتقدمي املساعدات ألعداد متزايدة من الالجيني واملشردين داخل البالد وذلك  -ولو جزئيا ،نتيجة حمدودية عمليات التمويل.
 .2يقوم هذا التحديث بتغطية الفرتة ما بني  11يناير /كانون الثاين  3 -مارس /اذار  ،2113ويتزامن اصداره مع موعد عرض تقرير اللجنة األخري
( )A/HRC/22/59إىل جملس حقوق اإلنسان .ويسعى التحديث إىل توفري نظرة ثاقبة على السياق الذي حتدث من خالله انتهاكات حقوق
عزز التحقيقات ،مبا يف ذلك تلك اليت أجريت خالل الشهر املاضي ،االستنتاج بأن السبب الرئيسي لسقوط
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين .وت ا

الضحايا من بني املدنيني والتشريد اجلماعي كما والتدمري الشامل هو الطريقة املتهورة اليت يسلكها طريف النزاع يف تسيري االعمال العدائية.

 .3ومن الضروري حتما على األطراف املتنازعة ،كما وعلى الدول املثؤثرة واجملتمع الدويل العمل من أجل ضمان محاية املدنيني .فمن األمهية مبكان أن
يثؤمن احلماية املمنوحة للمدنيني مبوجب قانون النزاعات املسلحة وحيرتم بشكل كامل املعايري
تقوم االطراف املتحاربة بتسيري أعماهلا العدائية بشكل ا

النافذة حلقوق اإلنسان.

 .4وتعكس الروايات املباشرة للضحايا عمق املأساة اليت جتتاح سوريا .يتحدث الضحايا عن كفاحهم من أجل البقاء على قيد احلياة ،وكيف يقومون
بالفرار من منازهلم ليواجهوا من جديد وحشية احلرب اليت ال مفر منها .ولقد حتمل السوريون الذين بقوا داخل البالد مهمة ضخمة ،كوهنم املزود
الرئيسي للمساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني.
 .1وال تزال اللجنة غري قادرة على الدخول إىل البالد على الرغم من الطلبات املتكررة .ولقد كان انعدام الوصول الفعلي إىل البالد عائقا جديا أمام
عمليات التحقيق اليت أجرهتا اللجنة.

ثانيا  -تآكل الحيّز المدني

 .6لقد طرأ على مدى الشهرين املاضيني تآكل حاد لتلك املناطق داخل سورية واليت كانت تثؤمن للمدنيني داخل البالد العيش مبنأى عن العنف
والدمار اليت سببها النزاع .ولقد استمر القتال – بل وزادت حدته  -يف مدن حلب ومحص ،فيما يستمر النزاع الشرس يف حمافظات دمشق ودرعا.
 .7لقد أدى تزايد انعدام األمن اىل نزوح مجاعي .ولقد أدى تصاعد القتال يف عام  2113اىل ازدياد هائل يف أعداد السوريني الذين جلأوا إىل دول
اجلوار .ولقد بلغ عدد الالجيني لدى صدور التقرير الرابع للجنة يف  11فرباير /شباط  ،2113وحبسب تقديرات وكاالت األمم املتحدة ،اىل
 121،111الجئ .وبلغ عدد الالجيني يف  3مارس /اذار  ،2113وحبسب هذا التقدير اىل  071،111الجئ .ولقد فر البالد ما يقرب ٪16
من إمجايل عدد الالجيني السوريني وذلك يف غضون فرتة ال تتجاوز الـ  12يوما .وحبسب اخر معطيات املفوضية العليا لالجيني فان ما ال يقل عن
 2.1مليون سوري هم يف عداد املشردين داخل البالد.
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 .1وال يزال حجم األزمة اإلنسانية يف سوريا مصدرا لقلق البالغ .إن اهنيار االقتصاد السوري ال يزال يثؤثر وبشكل خطري على مقدرة السوريني بالتمتع
حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية االساسية ،وال سيما احلق يف الصحة .إن نظام التعليم يف العديد من املناطق يف حالة يرثى هلا .وزادت أسعار
الضروريات األساسية بشكل كبري .ولقد غدى النقص يف الوقود والكهرباء واملاء والدواء االمر الغالب وتفاقم هذا النقص بسبب العقوبات .وعانت
البنية التحتية للبالد من أضرار جسيمة حلقت هبا .ولقد قدر مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشثؤون اإلنسانية بأن ما ال يقل عن أربعة ماليني شخص
حاليا هم يف حاجة إىل املساعدة.
 .0ويعثر املدنيون الفارين من العنف على أماكن أقل للجوء إليها .وكما هو موضح أدناه ،فأن القصف العشوائي من قبل القوات احلكومية للمناطق
ذات األغلبية من السكان املدنيني ال تزال على قدم وساق .لقد مت استهداف التجمعات السكنية اليت ينظر إليها على أهنا مناهضة للحكومة .ومت
تدمري أحياء بأكملها .كما تضررت املستشفيات واملدارس بشكل ال نظري له .وال يزال التحقق جار يف منط اهلدم الشامل لألحياء اليت مت توثيقه يف
التقرير األخري أذ ال تزال أعمال التهدمي اجلارية على نطاق واسع مستمرة .إن مثل هذا السلوك يثري شبح النزوح القسري .ومع اختفاء احلياز املدين

داخل سوريا ،يقوم الناس بالفرار اىل جيوب من االستقرار .ووصف أحد هثؤالء األشخاص ،والذي حتدث عن األوضاع يف منطقة آمنة من هذا القبيل،
قائال" :يعيش الناس يف كل مكان ،يف احملالت التجارية ،يف املدارس".
 .11ولقد كان استخدام الرعاية الطبية كتكتيك حرب من أهم اخلصائص املقلقة للصراع .لقد مت االستهداف العمد للطواقم الطبية واملستشفيات اليت
اعتربهتا أطراف النزاع وكأهنا أهدافا عسكرية .ولقد مت حجب امكانية التوصل اىل املساعدات الطبية على أسس سياسية وطائفية حقيقية كانت أم
متصورة .ولقد وثقت حاالت واجه فيها املدنيني السنة اإلكراه من قبل األجهزة األمنية أثناء تلقيهم للعالج الطيب .إن اهلجمات على األهداف املدنية،
مثل املستشفيات والعيادات ،تزيد من احلد من احليز املطلوب لتوفري املساعدات األساسية للمرضى واجلرحى .ولقد مت قصف املستشفيات يف خميم
الريموك يف دمشق يف ديسمرب /كانون االول عام  .2112ويف درعا ،أفاد من متت اجراء املقابالت معهم بأنه مت السماح للمستشفيات الرمسية بعالج
أعضاء القوات احلكومية ومثؤيديهم ال حسب .وتشري التقارير أن األجهزة األمنية جتري التحقيقات واالعتقاالت داخل املستشفى.
 .11وخيشى أفراد طاقم اخلدمات الطبية الذين يعملون يف املستشفيات احلكومية العقاب إذا قاموا بتوفري العالج للعناصر املسلحة املناهضة للحكومة،
وهو خوف له ما يربره .ووصف األطباء واملمرضات أيضا حوادث قامت هبا قوات األمن احلكومية على اكراههم على أخذ جثث مقاتلي اجلماعات
املسلحة اليت مت اعدامها وتسجيلها وكأهنا جثث ملرضى متوفني .وخيشى الطاقم الطيب يف املستشفيات احلكومية من االختطاف من قبل اجلماعات
املسلحة واليت تنظر اليهم كموالني للدولة .إن مثل هذه األعمال تقوم باستغالل مهنة الطب ،وجتر أصحاب املهن االنسانية إىل الصراع.
 .12ويواجه املدنيون من التجمعات السكنية اليت من املرجح أن ينظر إليها على أهنا من مثؤيدي احلكومة التهديدات العينية من اجلماعات املسلحة
املناهضة للحكومة .ولقد مت تسجيل استهداف التجمعات السكنية الشيعية والعلوية على أيدي اجلماعات املسلحة يف مقابالت مع أشخاص من
دمشق ومحص ودرعا .وقال بعض مسيحيو محص أيضا بأهنم كانوا مستهدفني ،ولقد فر العديد منهم حنو دمشق وبريوت .ولقد ارتفع عدد من مت
احتجازهم وأخذهم كرهائن على أسس طائفية من قبل اجلماعات املسلحة بشكل حاد يف األشهر األخرية.
 .13وكحصن ضد العنف الزاحف ،شكل السكان احملليون يف بعض املناطق "جلانا شعبية" ،وهي كما ورد جاءت لتقوم حبماية أحيائهم من اجلماعات
املسلحة املناهضة للحكومة ومن العصابات اإلجرامية .ويبدو أن بعض هذه اللجان قد مت تدريبها وتسليحها من قبل احلكومة .ووفقا للمنشقني ،فأن
صفوف اللجان الشعبية تعكس الرتكيبة اإلثنية والدينية والطبقية لألحياء اليت حتميها .وهناك تقارير تفيد بأن بعض اللجان الشعبية قامت بدعم القوات
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احلكومية خالل العمليات العسكرية على كما لو كانت ميليشيات مساعدة هلا .وقد مت توثيق وجود هذه اللجان يف مجيع أحناء سوريا ،حيث ويف بعض
األحيان يزعم أهنا شاركت يف عمليات تفتيش املنازل والتحقق من اهلوية واالعتقاالت اجلماعية والنهب والعمل كمخربين .ويصف شهود العيان ويف
كثري من األحيان هذه اجلماعات بالشبيحة.
 .14يف اجتاه مقلق وخطري ،زعم بأن اللجان الشعبية ارتكبت عمليات القتل اجلماعي واليت اختذت مسحة طائفية يف بعض األحيان .وعالوة على
ذلك ،تلقت اللجنة شهادات متسقة من أشخاص قالوا بأهنم تعرضوا للمضايقة واالعتقال التعسفي يف بعض األحيان من قبل أعضاء هذه اللجان ألن
منشأهم من مناطق ينظر إليها على أهنا "داعمة للثورة".

ثالثا  -انتشار العنف
قوضة ما تبقى من احليز املدين .إن الوضع عرب املناطق
 .11إن األعمال العدائية الفعلية تنتشر وعلى حنو متزايد لتصل اىل جيوب االستقرار املتبقية ،م ا
السورية املضطربة متقلب باستمرار ،دون أن يستطيع أي من طريف النزاع حتقيق املكاسب العسكرية املطلقة .وفيما تعكس احلرب الدائرة دالئل وجود

شلل مدمر ،هنالك بعض االجتاهات البارزة اليت تأخذ بالربوز.
الﻬجمات غير المشروعة
 .16تواصل القوات احلكومية عملياهتا العسكرية واليت تركز على تأمني املدن والبلدات الرئيسية .ولقد قامت بتكثيف غاراهتا اجلوية وقصفها ملعاقل
اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة  .يف حمافظة درعا ،تعرضت يف الشهرين املاضيني البلدات واملدن التالية للقصف والغارات اجلوية :تسيل ،إخنل،
حمجه ،اجلسر ،غارية واملسيفرة ،درعا البلد ومعربة .يف أحد هذه احلوادث اليت وقعت يف  10فرباير/شباط  ،2113أطلقت القوات احلكومية صوارخيا
ا

على قافلة من السيارات اجلالية (من  21اىل  31مركبة ) كانت يف طريقها إىل األردن .ويعترب هذا هجوما عشوائيا غري مشروع.

 .17وال تزال مدينة محص تقع حتت القصف الشديد من قبل القوات احلكومية ،وكذلك بلدات كفرعايا ،جوبر ،تدمر ،الرسنت ،غرناطة ،القصري،
احلولة والقراطن .كما ووردت تقارير مماثلة عن قصف اجلوي يف حمافظات ادلب ومحاة .وتواصل القوات احلكومية باستهداف التجمعات املدنية مثل
طوابري املخابز واجلنازات .ومن اثار هذه اهلجمات بأهنا تقوم بنشر الذعر بني السكان املدنيني.
 .11ولقد قامت القوات احلكومة بإطالق صواريخ متوسطة وبعيدة املدى ،واليت تسببت يف أضرار واسعة النطاق لألحياء السكنية يف حلب .وتفيد
التقارير بأن ضربة صاروخية يف مدينة حلب قامت بقتل أكثر من  211شخص يف  11فرباير /شباط  ،2113فيما خلفت ضربة الحقة يف يوم 22
فصل روايات أتت من دوائر داخلية كيف قام قادة سالح اجلو السوري بإعطاء األوامر
فرباير/شباط ما ال يقل عن  11قتيال ،مبن فيهم األطفال .وت ا
لقصف مناطق بأكملها من مدينة حلب دون متييز بني األهداف املدنية والعسكرية .وفقا لألدلة اليت مت مجعها ،مت قصف األحياء املكتظة بالسكان

بشكل شبه يومي ،مما أدى يف كثري من األحيان اىل تدمريها الكلي .مثل هذا السلوك ينتهك مبدأ التمييز ويصل إىل حد انتهاك القانون اإلنساين
الدويل.
 .10تصف التقارير كيف تقوم اجلماعات املسلحة بأداء عملياهتا احلربية وذلك يف املناطق املدنية ذات الكثافة السكانية العالية ،ويف كثري من األحيان،
دون االمتثال بالتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل حلماية املدنيني .كما تشري الدالئل إىل أن اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة واليت حسنت
من فرص حصوهلا على األسلحة ،ما زالت تفتقر إىل اخلربة والتدريب وذلك غالبا ما يثؤدي إىل استخدام هذه األسلحة بطرق مفرطة وعشوائية ومن
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دون اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية املدنيني خالل اشن اهلجوم .وال تزال التحقيقات مستمرة بشأن اهلجوم الذي شنه اجليش السوري احلر بقذائف
اهلاون على قرية املشرفه وهي أحدى القرى العلوية يف محص .ويبدو أن اهلجوم إستهدف السكان املدنيني بشكل مباشر .أشارت تقارير عدة إىل أن
جمموعات اجليش السوري احلر تقوم بإنذار املدنيني الذين يعيشون يف أماكن قريبة من اهلجمات ،قبل قيامها مبهامجة نقاط التفتيش التابعة للحكومة.
وقام اجليش السوري احلر كذلك بتحمل مسثؤولية املساعدة يف عمليات اإلجالء اجلماعي للمدنيني من بعض مناطق الصراع املأهولة.
 .21يف  11يناير /كانون الثاين أدى انفجارين يف جامعة حلب اىل قتل العشرات من الطالب واملشردين داخل البالد .وتشري األدلة إىل أن االنفجار
الثاين كان نتيجة لسقوط صاروخ أو قذيفة .وال يزال احلادث قيد التحقيق.
 .21وال يزال تفجري القنابل يف املناطق املأهولة بالسكان من ظواهر الصراع املروعة بشكل خاص .وحىت عندما تأيت هذه التفجريات حتت ذريعة
استهداف األهداف العسكرية ،فهي تثؤدي اىل القتل العشوائي وتثؤدي إىل سقوط عشرات القتلى من املدنيني .إن القيام بأعمال العنف أو التهديد هبا،
والذي يكون اهلدف من ورائه بث الذعر بني السكان املدنيني ،هو انتهاك للقانون الدويل.
 .22ومنذ  11يناير /كانون الثاين  ،2113رصدت اللجنة ثالثة حوادث تفجريات يف سوريا .يف  21يناير /كانون الثاين انفجرت سيارة مفخخة يف
منطقة الساملية مبحافظة محاة  .و ىف قت الحق ادعت جبهة كتائب النصرة مسثؤوليتها عن التفجري .ولقد ادعت التقارير األولية يف وسائل اإلعالم بأن
القنبلة تفجرت بالقرب من مقر "امليليشيات املوالية للحكومة" مما أسفر عن مقتل ما يقرب من  41شخصا .وال يزال هذا احلادث قيد التحقيق.
 .23يف  21فرباير/شباط  2113مت تفجري سيارة ملغمة استهدفت مقر حزب البعث يف وسط دمشق مما أسفر عن مقتل  13شخصا .ومبدئيا فإن
مقر حزب البعث ال ميكن أن يكون هدفا عسكريا .ولكن مل يتسىن التحقق بعد من كيفية استخدام املقر .يف نفس اليوم  ،انفجرت ثالث سيارات
مفخخة يف حي برزة بشمال دمشق و الذى يضم مركز مقر األمن الوطين السوري ،ولكن مل يكن من املمكن التحقق بعد من املكان احملدد للتفجريات
يف احلي .ولقد أسفرت االنفجارات عن مقتل  22شخصا واصابة امليات .مل تعلن أية جهة مسثؤوليتها عن تفجريات  21فرباير/شباط و ال يزال
مرتكب احلادث جمهوال.
 .24ولقد شجب االمني العام لأل مم املتحدة التفجريات االخرية يف دمشق ،وأكد عن قناعته الراسخة بأن اللجوء إىل العنف والوسائل العسكرية لن
تثؤدي اإال إىل املزيد من العنف واملعاناة والدمار .وتثؤكد اللجنة بأن األدلة املتاحة لديها تدعم ما قاله األمني العام لألمم املتحدة .أن هذه األدلة اليت مت
مجعها على مدى العامني املاضيني تثؤكد على أن انتشار األسلحة وزيادة ظاهرة العسكرة أدى إىل سرعة انتشار العنف وعدم احرتام حياة اإلنسان.

العنف عند نقاط التفتيش
 .21أن انتشار نقاط التفتيش اليت أقامتها القوات احلكومية وامليليشيات التابعة هلا وتلك التابعة للجماعات املسلحة املناهضة للحكومة يف املناطق
اخلاضعة لسيطرهتا ،كان له أثر سليب على احلياة اليومية للمواطنني العاديني .فباإلضافة إىل تقييد حرية التنقل أصبحت نقاط التفتيش هي نفسها
أهدافا اسرتاتيجية متنازع عليها -عند خطوط اجلبهة -وغالبا ما تكون املناطق االكثر عنفا.
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 .26وحتدث عند نقاط التفتيش اليت تسيطر عليها قوات احلكومة وامليليشيات التابعة هلا اعدامات خارج نطاق القضاء ،والضرب واالختفاء القسري
واالعتقال التعسفي  .وقد وردت عدة تقارير عن قتل املدنيني بالرصاص عند نقاط التفتيش يف حمافظة درعا .يف منتصف يناير ،يف مثال صارخ لسوء
معاملة املدنيني األبرياء ،مت اخراج ما بني  21و  61امرأة من احلافالت أثناء السفر إىل العمل أو إىل املدرسة ومت احتجازهن من قبل قوات احلكومة.
كان الغرض الوحيد من اعتقال النساء هو إجبار أفراد أسرهم من الرجال -وبعضهم كانوا يقاتلون كما يبدو مع اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة
 على االستسالم .وزعمت تقارير متعددة بأن النساء تعرضن لإلساءة اجلنسية أثناء االحتجاز .يف ذلك الوقت ،هامجت مجاعات مناهضة للحكومةمكتب األمن واحتجزوا فيه الضباط .وأكد بعض االشخاص الذين قابلتهم اللجنة أنه مت القبض عليهم ىف نقاط التفتيش قبل تعرضهم للتعذيب يف
مراكز االعتقال يف دمشق و درعا ومحص.
 .27وكثريا ما يتم القبض على األفراد من قِبل القوات احلكومية ،وإىل حد أقل من قِبل اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة  ،خالل عمليات
تفتيش املنازل ،والعمليات العسكرية أو عند نقاط التفتيش ،وذلك من دون سند قانوين أو توجيه هتم رمسية .يف منطقة البارا مبحافظة ادلب  ،ألقي
القبض على رجل من قبل أحد أعضاء اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة بسبب الشكوك اليت ثارت حوله بسبب قدرته على عبور نقاط التفتيش
احلكومية .و قال هذا الشخص بانه تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية أثناء اعتقاله .وذكر شخص آخر  ،خالل حتدثه عن االحداث يف
حمافظة احلسكة ،أن اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة تقوم بإنشاء نقاط تفتيش و تف ِرض على املارة دفع ما يسمى ب ـ"مسامهات يف الثورة" .ويعتقد
أن املدنيني ممن يعتقد بأهنم من أنصار احلكومة يتعرضون أيضا للضرب عند نقاط التفتيش على أيدي أفراد اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة.

العنف الجنسي
 .21وال يزال البحث جار عن روايات مباشرة من الضحايا وشهود العيان خبصوص العنف اجلنسي .ولكن هنالك صعوبة مجة جلمع الروايات املباشرة
ويعرب األفراد واملنظمات ،مبا يف ذلك العاملني يف اجملال الطيب املتخصص ،والذين ساعدوا
بسبب ثقافة الصمت اليت متنع احلديث عن مثل هذه األمور .ا

أو من املرجح أن يكونوا قد قاموا مبساعدة ضحايا العنف اجلنسي عن نفس التحديات .إن الروايات الغري مباشرة تشري إىل أن النساء اللوايت مت
احتجازهن ألي فرتة من الوقت عند نقاط التفتيش أو يف وكاالت املخابرات قد عانني من االغتصاب أو االعتداءات اجلنسية األخرى.

تجنيد األطفال
 .20بقي الفتيان عرضة للتجنيد خاصة من قبل اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة .ويف مدينة القصري املتنازع عليها واليت تقع بني مدينة محص
واحلدود اللبنانية قامت اجلماعات املسلحة احمللية بتجنيد األطفال وذلك مبناشدهتم للدفاع عن عائالهتم ،او عن طريق اإلكراه والرتغيبات .ومت جتنيد
تم تدريبهم على استعمال األسلحة و كيفية تنفيذ العمليات .وروى بعض الصبية املقاتلني
أطفال ال تتجاوز أعمارهم الـ  ،13اما من بلغوا الـ  14سنة ف ا

للجنة كيف مت تدريبهم و إسكاهنم سوية مع البالغني من افراد اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة .وكما بدا واضحا فليست كل اجلماعات املسلحة
تسمح بذلك النوع من التجنيد .ولقد روى صبية من مدينيت درعا ومحص ترتاوح اعمارهم ما بني  17 – 16سنة كيف مت رفض سعيهم لالنضمام
إىل اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة وذلك بسبب صغر أعمارهم.
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 .31أما ألصبية السوريني الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالصراع والذين ترتاوح اعمارهم ما بني  12سنة و ما فوق ،فنجدهم يقعون حتت وطأة
عمليات التفتيش و التدقيق أثناء مدامهات القوات احلكومية وكذلك عند احلواجز العسكرية .وقد تدفع مثل عمليات التفتيش هذه بالصبية الن يشعوروا
باملسثؤولية حنو السالمة البدنية ألفراد اسرهم ،ومثل هذا الشعور مبسثؤولية الرجال هو أمر سابق ألوانه للصبية مما ميهد الطريق للمشاركة يف الصراع .أما
حترم جتنيد من كانوا دون الـ  11سنة فقد تقع االن حتت الضغوطات ،ذلك أن النظم البريوقراطية تستدعي حتديد السن
قوانني اجليش الصارمة اليت ا
قبل البدء بعملية التجنيد أإلجباري .ويبدو أن املليشيات التابعة للحكومة تعمل بضمانات ومعايري اقل محاية ضد جتنيد االطفال.

راﺑعا – المجازر
 .31وتنفيذا منها لطلب جملس حقوق اإلنسان للتحقيق يف مجيع املذابح ،1قامت اللجنة باعتماد التعريف العملي التايل للمجزرة:
قتل عمد ألعداد كبرية من املدنيني الذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال القتالية ،او من املقاتلني العاجزين عن القتال ،تدبره قوات أو مجاعات مسلحة
يف حادث واحد ،باملخالفة للقانون الدويل حلقوق االنسان أو القانون الدويل االنساين.2

 .32لقد زاد إرتكاب اجملازر من وحشية احلرب االهلية يف سوريا .وفقا للتقارير املوثقة فأن القوات احلكومية قامت بإعدام ما بني  12اىل  01سجينا
كانوا معتقلني بسبب انتمائهم للمعارضة يف احد السجون املثؤقتة مببىن املركز الثقايف يف معرة النعمان بإدلب وذلك يف شهر أكتوبر /تشرين االول
 .2112ولقد جاء هذا القتل اجلماعي للمعتقلني يف سياق هجوم من قبل مقاتلي اجليش احلر على معرة النعمان .وحني اقرتب مقاتلي اجليش احلر من
نقطة احلاجز العسكري اجملاورة للمركز الثقايف ،مسعوا إطالق نار كثيف من داخل املركز الثقايف .وبعد أن قام اجليش احلر باالستيالء على نقطة التفتيش
ودخلوا اىل السجن املثؤقت ،اكتشفوا اعداد من جثث املعتقلني الذين اطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة .ونقال عن الناجني من القتل فان اجلنود
احلكوميني قتلوا املعتقلني وذلك حتسبا هلجوم من جانب مقاتلي اجليش احلر ومنعهم من إطالق سراح املعتقلني.

 .33لقد مت جتميع روايات عدة تتحدث عن جمزرة مزعومة يف قرية البويضة مبحافظة دمشق يف يوم  11نوفمرب/تشرين الثاين  .2112ولقد مت اعدام
سبعة افراد من عائلة واحدة بينهم اربعة اطفال وامرأة واحدة عقب عملية للجيش احلر ضد قاعدة الفرقة  ,24الدفاع اجلوي لواء  11ومازالت
التحقيقات جارية حول هذه احلادثة.

 .34يف  11يناير  ,2113وقع هجوم على قرية احلصوية يف الضاحية الشمالية الغربية ملدينة محص ,مما اسفر حسب هذه التقارير عن مقتل عشرات
األشخاص .أما كفر عايا ،واليت كانت تعترب مالذا آمنا للنازحني ،فقد تعرضت للهجوم من الرب واجلو يف يومي  10و  21يناير/كانون الثاين
 1أنظر قرار جملس حقوق االنسان رقم  ،21/26البند .10
2تشمل المجازر حاالت متعددة جلرمية احلرب املتمثلة يف القتل العمد  ،وجرمية احلرب املتمثلة يف اهلجوم على املدنيني ،وجرمية احلرب املتمثلة يف إصدار األحكام أو اإلعدام بدون
حماكمة عادلة  .وإذا ارتكب القتل العمد يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي يشن على املدنيني ،أو تنفيذا أو دعما لسياسة دولة أو منظمة ،قد يشكل ارتكاب المجازر جرمية
ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل العمد.
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 .2113ولقد تعرضت هذه البلدة اليت تقع هي األخرى يف حمافظة محص للقصف اجلوي من طائرات مقاتلة و طائرات اهلليكوبرت ,تاله اشتباك بني
القوات احلكومية واجلماعات املسلحة املناهضة هلا .ويزعم بأنه وبعد انتهاء احلادثة مت العثور على جثث ألشخاص مل يشاركوا مباشرة يف العمليات
القتالية وعليها آثار طعنات السكاكني .ومازال التحقيق جاريا حول هذه احلادثة.

 .31هناك خيط مشرتك ميكن مالحظته بني عمليات القتل اجلماعي للمدنيني او املقاتلني العاجزين عن القتال يف دير بعلبه يف يوم 31
ديسمرب/كانون االول  ,2112احلصوية يف  11يناير/كانون الثاين  2113و يف كفرعايا  10يناير/كانون الثاين  .2113فهذه التجمعات السكنية
الثالث تقع يف حميط مناطق النزاع النشط يف محص ,وهي كنت تعترب من املناطق السكنية اليت تستخدم كمأوى للنازحني .ومع تصاعد القتال يف
محص بسبب هجوم احلكومة على اجلماعات املسلحة اليت تستحوذ على جزء مركزي ومهم من قلب املدينة ،يشري شن اهلجمات على هذه القرى
الواقعة يف ضواحي املدينة اىل السعي لتأمني حميط امن للمدينة .ومازال التحقيق جاريا يف هذه احلوادث.

 .36يف  20يناير/الثاين  ،2113مت اكتشاف حوايل  11جثة يف جمرى هنر القويق الواقع ما بني سوق اهلال وحي بستان الزهرة يف حلب .وتقع هذه
املناطق حتت سيطرة اجليش احلر .ووفقا للتقارير ,فان معظم املقتولني وجدوا بطلقات عيارية أطلقت على رؤوسهم من مسافة قريبة كما ان العديد
منهم كانوا مقيد االيادي إىل اخللف .ووجد القتلى بكامل مالبسهم مبا يف ذلك احزمة البنطال و اربطة االحذية ,مما يوحي باهنم قتلوا بعد وقت قصري
من القبض عليهم .مل يتم التعرف بعد على مرتكيب أعمال القتل هذه كما ان احلادث اليزال قيد التحقيق .ولقد مت أعاقة حتقيق اللجنة اجلاري يف كل
هذه احلوادث بسبب افتقارها القدرة على الوصول إىل مواقع اجلرائم.

 .37وكثريا ما يتم العثور على جثث الذين قتلوا او من مت اعدامهم وهي حمروقة ،مما جيعل من الصعوبة مبكان التعرف على هوية اصحاب هذه اجلثث.
ولقد لوحظ حديثا تزايد حوادث إلقاء جثث الذين قتلوا يف اجملازر يف األهنار و اجملاري املائية .إن تشويه اجلثث يشري اىل املدى اليت وصلته أعمال
العنف الوحشية وانتهاكات القانون العريف الدويل.

خامسا  -سوق الحرب
 .31لقد جاء اندالع احلرب األهلية يف سوريا ليثؤسس لبداية تعليق سيادة القانون .لقد وثقت اللجنة يف كل تقاريرها السابقة كيف يستغل ذوي مراكز
السلطة – أي عمليا املسلحني منهم أثناء نشوب القتال  -الصراع اجلاري الكتساب الثروات على حساب الضعفاء .ويف الوقت الذي تستمر فيه
املعركة من أجل مستقبل سوريا ،يوفر الصراع إطارا مالئما للسلوكيات االنتهازية واجلنائية ،مبا يف ذلك السرقة والرشوة واالبتزاز.
 .30يف كثري من األحيان ،يتم إطالق سراح احملتجزين والذين يتعرضون يف غالب األحيان للتعذيب داخل مديريات االستخبارات والسجون احلكومية
لقاء دفع عائالهتم املال كرشاوى للمسثؤولني .و أفادت تقارير أتت على حنو متسق وخالل طوال فرتة الصراع بأن القوات احلكومية تقوم بسرقة منازل
املدنيني أثناء عمليات التفتيش حيث أفادت التحقيقات األخرية اليت أجريت يف فرباير/شباط  2113أن جنودا وعناصر من الشبيحة قاموا بسرقة
أموال وجموهرات من منازل للمواطنني يف مدينيت درعا و املسيفرة .ولقد وردت معلومات متواترة عن قيام اجلنود والشبيحة بنصب نقاط تفتيش يف
حمافظة درعا وسرقة أوليك الذين يسعون للمرور من خالل نقاط التفتيش هذه من ممتلكاهتم .ويف ثالثة حوادث منفصلة ال تزال قيد التحقيق ،أبلغت
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مجاعات سكانية تقطن يف حمافظات دمشق يف ديسمرب/كانون االول  2112ويف درعا يف فرباير/شباط  2113أهنا تلقت طلبات بدفع مبالغ مالية
من نقاط للجيش مرابطة قرب مناطقها مقابل وقف أعمال القصف.
 . 41ومن جهتها استغلت اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة أيضا ظروف احلرب البتزاز األموال من املدنيني حيث سجل ارتفاع حاد يف عدد
املقابالت اليت أشارت إىل خطف املدنيني من قبل هذه اجلماعات واستعماهلم كرهائن للحصول على فدية .ومنذ بداية عام  ،2113قامت هذه
اجلماعات املسلحة باختطاف أشخاص يعملون لدى احلكومة أو ممن ينظر إليهم كموالني هلا يف كل من مدينة حلب ويف مدينة البارة مبحافظة إدلب.
وأفاد أحد الشهود يف تصرحيه املتعلق باألحداث اليت عرفتها منطقة جديدة مبحافظة دمشق أن عمليات االختطاف من قبل اجلماعات املسلحة
أصبحت "اعتيادية" تستهدف خاصة "اجلالية املسيحية" املعروفة بقدرهتا على "دفع الفدية الشتغاهلا بالذهب".

سادسا  -ممارسة السلطة المدنية
 . 41متكنت اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة من انتزاع السيطرة على بعض املناطق من احلكومة و بدأت بعض منها متارس جوانب من احلكم
املدين حيث تقلدت بعض أدوار ووظائف سلطة الدولة كما يبني ذلك إنشاءها آلليات شبه قضائية وهياكل تنفيذ القانون .إال أن اجلماعات املسلحة
ال تزال غري منسقة يف حماولتها مللء الفراغ الذي تركه تفكك املثؤسسات احلكومية إذ يوجد اآلن عدد من احملاكم يف حمافظات حلب ومحص وإدلب
ودير الزور تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض بدون احتكامها ملباد قضائية واضحة وبدون إشراف قضائي .وعلى سبيل املثال ،أفادت
معلومات من مدينة سلقني مبحافظة إدلب أن إحدى هذه احملاكم أقدمت على تغرمي أشخاص بتهمة أهنم من "الشبيحة" يف وقت تشري فيه األدلة إىل
أن ذلك كان فقط لغرض ابتزاز عائلتهم الثرية.
 . 42كما ال ترقى اآلليات شبه القضائية اليت شكلتها اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة إىل املعايري الدولية الضرورية إلجراء متابعات قضائية
سليمة بسبب افتقارها للقدرات التقنية الالزمة .إذ يتم بانتظام إعدام األسرى من جنود القوات احلكومية وأعضاء امليليشيات التابعة هلا  ،بعد مراجعة
جزئية ومتسرعة لسلوكهم ودون احرتام تام حلق الدفاع .وقد أنشأت اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة أيضا مراكز لالحتجاز يف كل من محص
وحلب ،يوجد هبا أسرى من اجلنود واملتعاونني واملخربين وآخرين يشتبه يف قيامهم بأعمال إجرامية أخرى .وقد أفادت بعض املصادر املطلعة إىل وجود
أكثر من  111معتقل يف السجون اليت يديرها اجليش السوري احلر يف حلب.

ساﺑعا  -الوضع العسكري
 .43لقد متكنت اجلماعات املسلحة املناوئة للحكومة بعد حتسني قدراهتا العسكرية من بسط سيطرهتا على مناطق جديدة من البالد ،متحدية بنسق
متزايد القوات احلكومية خالل العمليات الربية وملحقة أضرارا كبرية باملنشآت العسكرية احلكومية .لكن ،وكما ذكر أعاله ،ال تزال اجلماعات جمزأة
وغري قادرة على العمل حتت قيادة موحدة على الرغم من التحسن امللحوظ يف التنسيق والتعاون فيما بينها.

9

 .44ولقد عززت اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة مكاسبها العسكرية يف مجيع أحناء احملافظات الشمالية والشرقية ،ومثؤخرا يف حمافظات درعا
ودمشق جنوبا ،وذلك بفضل زيادة يف امكانياهتا من األسلحة .ولقد قامت باهلجوم على قواعد عسكرية واستولت على املعدات املوجودة هبا مبا يف
ذلك الدبابات ومدافع اهلاون واملدفعية وصواريخ أرض-جو وأنظمة الدفاع اجلوي احملمول على الكتف .وباإلضافة إىل ذلك حصلت اجلماعات
املسلحة من مصادر خارجية أيضا على أسلحة مبا يف ذلك قاذفات صواريخ وقنابل مضادة للدبابات.
 .41واصلت القوات احلكومية تركيزها على السيطرة على املدن الرئيسية ،وخاصة عواصم احملافظات ،وذلك من خالل نشر العديد من احللقات األمنية
حول مراكز املدن مع الرتكيز بوجه خاص على دمشق ومحاة ومحص .ولعدم قدرهتا من نشر نفس املستوى من القوات العسكرية يف مجيع البلدات
واملناطق الريفية املضطربة بسبب نقص يف الوحدات املوثوق هبا ،واصلت القوات احلكومية محالت القصف املدفعي الثقيل والقصف اجلوي متسببة يف
تشريد مجاعي لسكان هذه املناطق وإحداث أضرار واسعة النطاق هبا.
 .46من حيث القدرات العسكرية املستعملة ،واصلت القوات احلكومية استخدامها العشوائي والواسع النطاق جلميع اإلمكانيات العسكرية النارية
املتاحة لديها مبا يف ذلك املدفعية والقوات اجلوية ومثؤخرا الصواريخ البالستيه أرض-أرض ضد املناطق اليت يسيطر عليها املتمردون .كما استمر النظام
السوري يف اعتماده باألساس على وحدات النخبة يف اجليش األكثر وثوقا هبا مبا يف ذلك الفرقة الرابعة واحلرس اجلمهوري وأفواج القوات اخلاصة.
وواصلت امليليشيات والقوات شبه العسكرية التابعة للحكومة مبا يف ذلك ميليشيات الشبيحة واللجان الشعبية احمللية ،واليت عملت يف بدايتها
كمجموعات للدفاع الذايت يف املناطق املوالية للحكومة ،مساندهتا املنتظمة للقوات احلكومية .كما بادر النظام مثؤخرا بدمج اللجان الشعبية جنبا إىل
جنب مع غريها من اجلماعات املتعاطفة يف قوة شبه عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "قوات الدفاع الوطين" وذلك يف حماولة إلضفاء الطابع
املثؤسسايت على امليليشيات املوجودة وتنظيمها يف هيكل عمليايت.
 . 47ويف املناطق الكردية ،متكنت وحدات احلماية الشعبية املكونة يف غالبيتها من عناصر مسلحة تنتمي إىل حزب الوحدة الدميقراطي الكردي (التابع
للحزب العمال الكردستاين) من السيطرة على معظم املدن واألحياء الكردية يف حمافظيت حلب و احلسكة منذ انسحاب القوات احلكومية .وقد ارتفعت
يف اآلونة األخرية حدة التوتر بني هذه امليليشيات وبني اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة مما أدى إىل اشتباكات يف عدة مناطق ذات السكن
املختلط عرقيا.

ثامنا  -االستنتاجات
.41كلما طال أمد الصراع السوري ،كلما ازداد خطر حجب املعاناة اإلنسانية اليائسة خلف ستار من األرقام واإلحصاءات.ولكل فرد من هثؤالء
املاليني السورين الذين أجربوا على اخلروج من منازهلم قصة دامغة تعكس حجم اخلسارة – إن كان هذا الفرد امرأة عجوزا تعرضت لنريان القناصة
منعتها من الوصول إىل مستشفى يعمل أم أطفاال أضحت مدارسهم قواعدا عسكرية .وما زالت الوكاالت الدولية تكافح ،وسط حمدودية التمويل،
إليصال املساعدات اإلنسانية إىل األعداد املتزايدة من الالجيني واملشردين داخليا .بالنسبة ألوليك الذين ما زالوا داخل األراضي السورية ،فمعظمهم ال
خيار هلم سوى االعتماد على بعضهم البعض لسد حاجاهتم من الضرورات األساسية الالزمة من أجل البقاء.

10

 .40إن وحشية احلرب واضحة كل الوضوح بارتكاب اجملازر .وحبسب ما ورد فقد مت ارتكاب ثالثة جمازر يف حمافظة محص وحدها منذ ديسمرب/كانون
األول.
 .11ويستمر الصراع الذي يفجره كل من القوات احلكومية و اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة على حد سواء مع عدم مراعاة محاية السكان
املدنيني  .على مجيع أطراف النزاع أن تتخذ كل االحتياطات املمكنة لضمان محاية املدنيني .إن القصف العشوائي والقصف اجلوي للمناطق املدنية غري
شرعي .وعلى وجه اخلصوص ،فأن قصف طوابري املخابز واجلنازات يعد منطا غري مقبول من االنتهاكات .وحيظر اهلجوم على األهداف احملمية ،مثل
املستشفيات .وعند مهامجة أهدف عسكرية واضحة  ،جيب أن تلتزم احلكومة باختاذ خطوات لتجنب خسائر غري متناسبة يف صفوف املدنيني .إن
اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة ال تزال تنتهك التزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين بإقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من املناطق
ذات الكثافة السكانية العالية .مثل هذا السلوك ال يوفر احلماية الكافية للمدنيني من تقلبات احلرب .وجيب التوقف فورا عن استخدام االماكن احملمية،
مثل املساجد ،كقواعد لتخزين األسلحة.
 .11إن القوات احلكومية ،وإىل حد أقل اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة قد قامت بإيقاف االفراد واعتقاهلم بصورة تعسفية ودون وجه حق.
إن اللجنة حتث مجيع األطراف على وقف اعتقال األشخاص دون سند قانوين أو توجيه اهتامات رمسية وااللتزام بالقانون الدويل اإلنساين يف تعاملها مع
املعتقلني .وتكرر اللجنة طلبها بالسماح هلا بالدخول فورا إىل البالد ،مبا يف ذلك الوصول إىل مراكز االحتجاز اليت تديرها احلكومة واجلماعات املسلحة.
 . 12ال ينبغي تأجيل العدالة للشعب السوري .جيب التصدي لثقافة اإلفالت من العقاب االخذة بالتفشي ،وذلك من خالل اإلحالة إىل القضاء على
املستويني الوطين والدويل .ومن املثؤمل أن تقوم القائمة السرية اليت ستقدم قريبا إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة السرية واليت حتتوي
على امساء األفراد والوحدات اليت يعتقد بأهنا مسثؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات للقانون اإلنساين الدويل وانتهاكات
جسيمة حلقوق اإلنسان خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير – باملساعدة على البحث عن املساءلة .ال جيوز جتاهل دور احلقيقة والعدالة يف مرحلة ما
بعد احلرب يف سوريا.
 .13ان ازدياد عسكرة األزمة له عواقب مدمرة على املدنيني .وتثؤدي زيادة توفر األسلحة اىل تكلفة انسانية باهظة .جيب على الدول اليت تبحث عن
حلول الزمة الصراع أن تأخذ بعني االعتبار بعدم وجوب السماح لعمليات نقل و توفري األسلحة التقليدية والذخرية عندما يكون هناك خطر واضح من
أن تستخدم هذه األسلحة الرتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين.

 .14أن آثار زعزعة ا الستقرار بسبب احلرب ىف سوريا أصبحت ملحوظة يف مجيع أحناء املنطقة .األحداث األخرية على احلدود السورية مع لبنان وتركيا
والعراق تنذر خبطر حقيقي بسبب امتداد العنف إىل الدول اجملاورة .وبينما أبقت دول اجلوار حدودها مفتوحة بسخاء ،فان قدرة تلك الدول على
استمرار القيام بذلك أصبحت معرضة لضغوط شديدة ،ألهنا تواجه أزمة الجيني ذات أبعاد هائلة.
 .11ينبغي جلميع األطراف املعنية يف األزمة السورية مضاعفة اجلهود من أجل تسهيل التوصل اىل تسوية عن طريق التفاوض مع االخذ بعني االعتبار
للتطل عات املشروعة جلميع فصائل اجملتمع السوري ،مبا يف ذلك األقليات العرقية والدينية .إن املبادرة االخرية من جانب املمثل اخلاص املشرتك لألمم
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املتحدة واجلامعة العربية لسوريا تدل على أن األمم املتحدة مستعدة لتسهيل املفاوضات بني الطرفني و هو ما ميثل خطوة يف االجتاه الصحيح تستحق
الدعم.
 .16إن احلاجة امللحة إلجياد حل سياسي ضرورة ال ميكن انكارها .أما الفشل يف حل هذا الصراع املتزايد عنفا فسيجر سوريا واملنطقة واملاليني من
املدنيني العالقني يف مرمى النريان حنو مستقبل مظلم ال ميكن تصوره.

12

