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ّ قتّأرواحهمّفيّاالحتجازّبسببّنضالهمّمنّأجلّهّ ميعّالسوريينّالذينّزّ سّلجهذاّالتقريرّمكرّ إن 
ّحقوقّاإلنسان.

هذاّّمّفيّوضعساهّتعب رّالشبكةّاألوروبيةّالمتوسطيةّلحقوقّاإلنسانّعنّامتنانهاّلكل ّشخصّ 
ّبالشكرّضحاياّاالحتجازّوأّ نالتقرير.ّّو كّقد مينّبذلمّشهاداتهمبّاإلدالءالذينّوافقواّعلىّرهمّسّ خص 

هّبالشكرّّمساهمة شهاداتّإلىّفريقّالباحثينّالذينّجمعواّالّأيضاًّبالغةّاألهميةّللتقرير.ّنود ّأنّنتوج 
ّلصياغةّهذاّالتقرير.ّاجوهريًّكانّعملهمّّ؛ّفقدعصيبةّفيّغالبّاألحيانّتحتّظروفّ 
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 الخالصة
ّالتقريرّاالنتهاكاتّ ّوسجاللواتّسوري اتالنساءّالّبحقّمرتك بةاليوث قّهذا ّاحتجازهن  ّيّتم  ورياّبينماّكانّالنزاعّفيّسّاتعس فًّنهن 

فةّّمنّالحكومةّالسوريةّبمشاركةّكلّ ّيتفاقمّمسل حال ّالتقريرّمنّتحليلّ ّف.ّيتألّ الجماعاتّالمسل حةّالمعار ضةّووالتنظيماتّالمتطر 
زاتنساءّالشهاداتّالكاملةّالتيّتقد متّبهاّعشرّّيضمّ قسمّسرديّّوألنماطّاحتجازّالنساءّ ّيّسوريا.فّاأوّحاليًّّاسابقًّّمحتج 

ّهذاّالنظام،ّباهّالعالمّإل،ّيسعىّالتقريرّإلىّلفتّانتهاووصفّمنّقبلّالنظامّالسوريّمرتك بةومنّخاللّتوثيقّاالنتهاكاتّال ىّأن 
سالميةّوغيرهّالدولةّاإلّسوري اتّمنّقبلّداعش/ّتنظيمبحقّالنساءّالّمرتك بةعلىّالرغمّمنّالتقاريرّالمرو عةّحولّاالنتهاكاتّال

ّاتيجيةّ النساءّفيّإطارّاستّرّضدّ ّمرتك بةمنّاالنتهاكاتّالجسيمةّوالمنهجيةّالّعنّعددّ ّهوّأيضاًّّة،ّمسؤولمسل حالّالجماعاتمنّ
ّمحل يةدةّتستهدفّعسكريةّمتعمّ  ّبأكملها.ّمجتمعات 

لّالتقريرّاستهدافّالنساءّالتدريجيّ وفيّّلتعسفيمنّقبلّالنظامّالسوريّفيّحمالتّاالحتجازّاّدوالمتزايفيّالقسمّالتحليلي،ّيفص 
ّالجماعاتنّىّبيسّراألكورقةّمساومةّفيّتبادلّّمتنامّ ّعلىّنحوّ فيبي نّكيفّيجريّاستخدامّالنساءّحاالتّاالختفاءّالقسري.ّ

لتشهيرّبتلكّمنّأجلّاّامّالحقًّت ستخدّ ّتقومّالحكومةّبانتزاعّاعترافاتّ ّ،ّفيّوقتّ وتلكّالمناهضةّلهاّةّالمواليةّللحكومةمسل حال
ّجراءاتّالمحاكمةّالعادلة.إلّالفادحةحّالتقريرّاالنتهاكاتّكماّيوضّ .ّالجماعات

ويشملّالسواء.ّّالرسميةّوالسريةّعلىّاالحتجازساءاتّالتيّتعر ضتّلهاّالنساءّفيّمرافقّيعرضّالتقريرّبالتفصيلّاإلإلىّذلك،ّ
والتهديدّّيب،ّبماّفيهاّاالغتصابذمنّالتعّمتعد دةأشكالّإلىّّباإلضافةّسّاالنفرادي،والحبّذلكّمختلفّضروبّالحرمانّوالتهديد

رّالتقريرّاألثرّاالجتماعيّواالقتصاديّوالنفسيّالذيّيتركهّاالحتجازّعلىّحياةّالنساءّظهّ ي ّّكماالتحر شّالجنسي.ّّوّباالغتصاب
فيّذلكّالتسريحّمنّالعملّأوّاإلقصاءّمنّالمؤسّ ّانتهائه،بعدّ .ّالمحل يّوالمجتمعّةّرساألسةّالتعليمية،ّوالطالق،ّوالنبذّمنّقبلّبمّا

ّقلحّ فيّ ّقة.التيّيحدثّفيهاّصدمًةّعميّالمحل يةّ،ّبلّينسحبّعلىّالمجتمعاتالفئةّوحدهاوعليه،ّالّيستهدفّاحتجازّالنساءّهذهّ
ّزاع.دامةّالنإفيّخطيرةّّساهمّبصورةّ ،ّويماعيّالسوريالنسيجّاالجتبطويلةّاألمدّّاآثارًّ

ّمرّالذيّيمث لّعاماًلّاألحيالّثقافةّاإلفالتّمنّالعقابّالسائدةّفيّسوريا؛ّّالتحر ك،ّيتناولّالتقريرّفشلّالمجتمعّالدوليّفيّاأخيرًّ
ّالّاأساسيًّ ّالنساء ّفيّاستمرارّاالنتهاكاتّبحق  زاتيساهم ّّمحتج  ّّوفيّالبالد ّوالبلداتدفّ تزايد نّالمجاورةّقّالالجئينّنحوّأوروبا

عادةّالتأهيلّّحادّ الاالفتقارّإلىّّويشيرّالتقريرّأيضاًّّلسوريا. الحجمّبوقةّاالنتهاكاتّغيرّمسمعالجةّالالزمةّلآللياتّالحمايةّوا 
ّالنساءّفيّسياقّالنزاعّالسوري.ّالتيّتواجهها
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 المقّدمة

ّالتقريرّتركيزهّعلىّمحنةّالنساءّاللواتيّتعر ضنّللتوقيفّأوّاالحتجازّأوّّيصبّ  ّتعسفالتعذيبّهذا فاءّخي،ّأوّلإلعلىّنحو 
ّمنّبهجرىّاختياّرّسوري اتلنساءّّويتمث لّجوهرّالتقريرّفيّعشرّشهاداتّ القسريّعلىّيدّالحكومةّالسورية.ّ ينّعينة ّإجماليةّن 

ّانتهاكاةّالقواتّالحكوميالشهاداتّبارتكابّّهذهّوتفيدزنّفيّسياقّالنزاعّالسوري.ّاحت جّ ّسوري اتمقابلةّمعّنساء53ّّشملتّ ت 
زاتفظيعةّبحقّال ّ.محتج 

ّ يةّالمتوسطيةّاألمدّأطلقتهاّالشبكةّاألوروبطويلةّّعمليةّ ّحصيلةتشك لّالشهاداتّالمذكورةّالتيّتتحد ثّفيهاّالنساءّعنّاحتجازهن 
الجهودّالمبذولةّمنّقبل2012ّّلحقوقّاإلنسانّفيّالعاّم اتّاكنتهاإلنسانّالسوريةّمنّأجلّتوثيقّاالحقوقّّمجموعاتبهدفّدعّم

ّضد ّالنساءّفيّسوريا.ّمرتك بةالجسيمةّلحقوقّاإلنسانّال

بالتعاون2014ّّو2012ّباحثينّقامتّالشبكةّبتدريبهمّبينّالعامين6ّّفّمنّمؤلّ ّجةّفيّهذاّالتقريرّفريقّ درّ أجرىّالمقابالتّالمّ 
لةّعلىّجمعّالشهاداتّالمفصّ 2ّأشهرّ 7ّعلىّمدىّّا.ّعملّالباحثونّسوي1ًّعةّعنّحقوقّاإلنسانسوريةّمهم ةّمدافّ ّمجموعاتمعّ

زاتالضوءّعلىّأنماطّاالنتهاكاتّالتيّتطالّالّتسليط،ّوذلكّبهدفّساءاتإللمنّالنساءّاللواتيّتعر ضنّ ّا،ّعلمًّيّسوريافّمحتج 
م عتّبعضّالشهاداتّأنّ  ،ّاخصيًّشّاّبلقاءّالنساءبعضهاّاآلخرّفيّالبلدانّالمجاورة.ّإذّقامّالباحثونّإمّ فيماّج معّفيّسورياّّج 

ّ.3أمنيةّإجراءّمقابالتّعبرّاإلنترنتّأوّالهاتفّألسبابّ ب،ّأوّامتىّكانّذلكّممكنًّ

منذّفترةّّافًّمحتجزةّتعسّ ّفاءّالقسريّأوتالخمنّضحاياّاامرأة18ّّّرسّ معّأفرادّأّ ّعلىّماّتقد م،ّعقدّالباحثونّاجتماعاتّ ّعالوةًّ
زاتعمّللعلمّالنفسّقد مواّالدّنّفيتحد ثواّإلىّأخصائييّوطويلة.ّ تّمقابالتّمعّجريأّ كماّالسابقاتّفيّالبلدانّالمجاورة.ّّمحتج 

ّأوّالّزلنّرهنّاالعتقال،ّفضاًلّ ّعار ضةةّممسل حمنّجماعاتّّلجنةّالمصالحةّالوطنيةّومقاتلينّمنّعنّأعضاءّ ّأزواجّنساءّكن 
ّ.مختلفة

ّفيّهذاّالتقرير.ّلذا،ّاستّ  منّأجلّّةّفيّجميعّاالقتباساتفيهّأسماءّوهميّ خدمتّطلبتّبعضّالنساءّعدمّالكشفّعنّهويتهن 
متلكّالشبكةّإخفاءّهويةّالنساء.ّوتمنّأجلّّالمواقعكماّتم ّتغييرّأسماءّبعضّالذينّالّيزالونّفيّسوريا.ّّحمايةّالنساءّوأقربائهنّ 
األسماءّّضم نوالتيّتتيكة،ّجميعّالوثائقّاألصليةّالتيّقد مهاّالباحثونّوالمنظ ماتّالشّرلحقوقّاإلنسانّاألوروبيةّالمتوسطيةّ

ّونشرهاحتجازّأنماطّاالّلتوضيحّعشرّحاالتّ ّاختياروعلىّالرغمّمنّالحقيقيةّوالتفاصيلّالشخصيةّلمنّأ جريتّمعهمّالمقابالت.ّ
ارّهدفّإظهالشهاداتّالثالثّوالخمسينّببينّأخرىّمنّّمتّشهاداتّ خدّ ،ّفقدّاستّ ،ّكماّأسلفنابالكاملّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير

ّاحتجازّالنساء.ّّبشأنّدةمحدّ جوانبّ

                                                           

 نفس.اللمّعّنّفيأخصائييعنّمحامينّّوّمةّ"مستقبلّسورياّالزاهر"،ّفضاًلّصدرّالتقريرّبالتعاونّمعّمركزّتوثيقّاالنتهاكاتّفيّسورياّومنظّ 1ّ 
يةّالتيّبرزتّجقاتّالمنهكّنتائجّالتوثيقّومناقشةّاألنماطّالمرصودة،ّباإلضافةّإلىّالمعوّ ع قدتّاجتماعاتّمنتظمةّمعّفريقّالباحثينّمنّأجلّتشارّ 2ّ 

ّأثناءّعمليةّالتوثيقّبمختلفّمراحلها.
لتّتفاصيل3ّّ  6ّّأ رس  ّمنّأدلىّبشهادةّ حالة53ّّمنّأصلّحاالت  حتّتّإلىّفريقّاألممّالمتحدةّالعاملّالمعنيّبحاالتّاالختفاءّالقسري.ّوقدّوافقّكل 

ّتقبلية.شهادتهّفيّالتقريرّكماّفيّالمحاكماتّالجنائيةّالمسّأنّت ستخد مالقسمّعلىّ
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هّ ّاورياّسعيًّمنّقبلّالحكومةّالسوريةّفيّسياقّالنزاعّفيّسّمرتك بةساءاتّالهذاّالتقريرّاالنتباهّإلىّاإلّالم در جةّفيّشهاداتالتوج 
ة2ّلهذهّالفظائع؛ّ)ّ(ّالحاجةّالماس ةّإلىّوضعّحدّ 1الضوءّعلىّماّيلي:ّ)ّتسليطإلىّ ّترميّ(ّالحاجةّالملح  إلىّاتخاذّخطوات 

لتّإليهانتائجّال(ّالحاجةّإلى3ّ؛ّ)المحل يةّإلىّإعادةّتأهيلّالضحاياّوالمجتمعات السوريةّالستخدامهاّفيّّالمجموعاتّالتيّتوص 
ّالرئيسيين.ّساءاتاإلّمرتكبيمقاضاةّ

ّبّامحوريًّّادورًّلياتّومحاسبةّمرتكبيّاالنتهاكاتّعمليةّتحديدّالمسؤّوّيتؤدّ  ّمعاتالعدالةّاالجتماعيةّفيّالمجتفيّبثّالحس 
ّ.برم تهاّلسوريةرةّواألمةّاضرّ تالمّالمحل يةّوبالتاليّلمستقبلّالمجتمعاتّ،للتعويضّوالجبرّأساسيةًّّوعليه،ّت عتب ر.ّالمحل ية

لّإليهاتشيرّ ّالحكومةّالسوريةّمسؤولةّعنّانتهاكاتّجّإشارًةّواضحةنّّونّالسوريّوالباحثّالنتائجّالتيّتوص  يمةّلحقوقّسإلىّأن 
ّالنساء ّمسؤولينّّ،اإلنسانّضد  قانونّالدولي،ّللّاجرائمّوفقًّّاأيضًّّهمّواارتكبّالسوريةّاألجهزةّاألمنيةّمنّسوريينّوعناصروأن 

ةّمنّالتعذيبّشهدتهاّبربريّكشفتّالنساءّعنّأشكالّ ّفيّالحقيقة،ّالدولي.ّالصعيدةّعلىّةّفرديّ جنائيّ ّويتحم لونّبالتاليّمسؤوليةًّ
ّأساويةمّالنساءّتجاربّروتلبالد،ّحيثّفيّمختلفّأنحاءّاّالمنتشرةّأوّأماكنّاالحتجازّالسريةّتحتّاألرضّالمظل مةّناتالزنزا

ّ.ةاجتماعيّ ّوّةجسديّ ّوّةعاطفيّ ّآثارّعنهاتترت بّ

ّفيهّأنّ كبيرّبفارقّ ّاالتيّهيّاألكبرّعددًّّوّمنّقبلّالنظامّالسوريّ ّمرتك بةفيّحينّيرك زّالتقريرّعلىّاالنتهاكاتّالّو ّ،ّمماّالّشك 
كانتّاالنتجسيمة.ّّانتهاكاتّ ّاأيضًّّهيّترتكبّأخرىّمعار ضةّةمسل حّجماعاتةّّوسالميتنظيمّداعش/ّالدولةّاإل هاكاتّولكن،ّإذّا

ّقيامّالجماعاتّنفّ،مختلفةّكبيرةّألسبابّ ّبدرجةّ ّمنّقبلّهذهّالجماعاتّلفتتّانتباهّالمجتمعّالدوليّ ّمرتك بةال سهاّبتوثيقّمنها
ّتناسيّجرائمّالنظامّالسوريّإلىّحدّ  ّفع ال،ّفقدّتم  لضوءّعلىّبعيد.ّلذا،ّيسعىّالتقريرّإلىّإلقاءّاّونشرّتلكّالفظائعّعلىّنحو 

ّدونّاإلبالغّعنهّ اّمنّقبلّالنظامّالسوريّوفظاعتهاّوطبيعتهّمرتك بةنطاقّاالنتهاكاتّالّأيّ ّ،فيّالكثيرّمنّاألحيانماّيمر 
هًّإبقا،ّويحاولّالمنهجية ّ.نحوهّاءّاهتمامّالعالمّموج 

ّاآلمالّمعل قةّعلىّالشهاداتّالمنشورةّفيّهذاّالتقرير،ّكماّتلكّالتيّجمعهاّالمدافعونّالسوريّ  ّعل ها،ّونّعنّحقوقّاإلنسانإن 
ضّأنّنّالمفترّ مّن هكماّأوالتعذيب.ّّاإلنسانيةّوجرائمّالحربّضدّ الجرائمّّمرتكبيّهذهّبمقاضاةالغايةّالمتمث لةّّفيّالمستقبلتخدمّ

ةّإلىّاتخاذّخطواتّ ّتدفعّهذهّالشهاداتّبالمجتمعّالدوليّ  فيّسوريا،ّّزينلحمايةّجميعّالمدنيينّالمحتجّ ّإلىّإدراكّالحاجةّالملح 
ّ.مقّسراحهطلّ بذلّالجهودّالالزمةّإلعادةّتأهيلّمنّأّ ّو

الدوليةّمنّأجلّّماتحقوقّاإلنسانّوغيرهاّمنّالمنظّ الجهودّالمبذولةّمنّقبلّالشبكةّاألوروبيةّالمتوسطيةّلّايتناولّالتقريرّأيضًّ
ّ.باإلفراجّعنهممنّقبلّالنظامّالسوريّوالمناداةّّاتعس فًّزينّتعزيزّحمايةّاألشخاصّالمحتجّ 

هيلّستّوتحليلها،ّيرميّالتقريرّإلىّتمنّقبلّالضحاياّفيّالمقابالّالمذكورةمنّخاللّاإلشارةّإلىّمختلفّأشكالّاالحتجازّّو
ّشهادا ّّ،العشرّسوري اتتّالقراءة ّّفضاًلّعبرّعرضّالسياقّالذيّتجريّفيهّاألحداث. تدعمّلتلكّالشهاداتّّتأتيعنّذلك،

جاز،ّوقبلّاالنطالقّفيّتحليلّأنماطّاالحتّالنظامّالسوري.ّالمعتم دةّمنّقبلّزراتّالتاليةّحولّممارساتّاالحتجابّالفقبالتجارّ 
 احتجازّالنساء.بتوثيقّنهجيةّالمت صلةّالصعوباتّالمّبعضّاألفكارّبشأنّعرضالّبد ّمنّ
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 عتقال النساء واحتجازهنّ عوبات المنهجية المتّصلة بتوثيق اقات والصالمعوّ 

اتّوشديدةّالخطورة.ّيمليئةّبالتحدّ ّمثلّسورياّمهم ةًّّحالةّحربّ ّيعيشّةّفيّبلدّ ييمث لّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّوالجرائمّالدول
ّالتوثيقّالدقيقّلحاالت عةّعنّحقوقّالمدافّ ّوعاتالمجمعّتمتّ التعذيبّواالختفاءّالقسريّيتطل بّّوّالتعس فييناالعتقالّواالحتجازّّإن 

نّوملبالد.ّعينّفيّمختلفّأنحاءّاكبيرةّلكيّتتمك نّمنّالوصولّإلىّالبياناتّالمتعل قةّبآالفّاألشخاصّالموزّ ّاإلنسانّبقدراتّ 
ّأخرىّتعيقّالوصولّإلىّالمعلومات.ّأنّيضيفّتحدياتّ ّاتحديدًّّسوري اتلتوثيقّاالنتهاكاتّالتيّتطالّالنساءّاشأنّ

4ّنيماتّحقوقّاإلنسانّالدوليةّومراقبيّحقوقّاإلنسانّالمستقلّ منظّ ّامنعتّالحكومةّالسوريةّعمليًّ،2011ّمنذّشهرّآذار/ّمارسّ
ّرتك بةمفيّرصدّاالنتهاكاتّالّاجوهريًّّادورًّعةّعنّحقوقّاإلنسانّالمدافّ ّالمجموعاتّلذلك،ّأد تّونتيجةًّّمنّالدخولّإلىّسوريا.

معلوماتّحولّبغالبيةّاألدلةّوالّةّبمراقبةّحقوقّاإلنسانالدوليةّالمعنيّ واآللياتّّالمجموعاتإذّتقومّبتزويدّّفيّالبالدّوتوثيقها.
ّاالحتجازّالتعسفيّواالختفاءّالقسري.

ّفالتّمنّالعقابّيستفيدّمنهّمرتكبوّاالنتهاكاتّفياإلرّبمتجذّ ّلطالماّتصر فتّالحكومةّالسوريةّعلىّأساسّحس ّإلىّذلك،ّ
ّبدورّالتوثيقّوأهمّ  أمامّتوثيقّّقاتعزىّإحدىّأبرزّالمعوّ يته.ّفيّالواقع،ّتّ سوريا.ّفمنذّنشوبّحركةّاالحتجاج،ّتنامىّوعيها

،ّتوثيقالناشطينّفيّمجالّالّعّضدّ اإلساءاتّفيّسورياّإلىّممارسةّالقواتّالحكوميةّوغيرّالحكوميةّالترهيبّواالضطهادّوالقم
ّّفضاًلّ ةّمنّغيرّالدولّفاعلّمنّجانبّجهاتّ ّمتزايدةّلتهديداتّ ّبصورةّ يتعر ضونّنّعنّحقوقّاإلنسانّينّالسورييالمدافععنّأن 

ّفيّالمناطقّالمسل ح)جماعاتّ ّتحديدًّخاضعةّلسيطرتهاة( ّيصادفّأنّا، ّالجهاتّّتكونّحيثما ّهذه هكيّهيّأبرزّمتننفسها
ّ.5ّيّالمنطقةّالمعنيةالحقوقّف

.ّسّ فيّجميعّاألحوال،ّتستدعيّعمليةّالتوثيقّرغبةّالنساءّأوّأّ  ّفيّمناقشةّمحنتهن  حاياّلضغطّويتعر ضّعددّكبيرّمنّالضرهن 
ضّزةّأنّتتعرّ جّ محتالمرأةّالعلىّسبيلّالمثال،ّقدّيخشىّأهلّهمّعنّتلكّالمحنة.ّ،ّيحولّدونّتحدثّ اكانّأوّاجتماعيًّّاكبير،ّنفسيًّ

ّمنّالتعذيبهذ حقوقّّمجموعاتّهتناقلتّوّاعلنيًّنّاالحتجازّهوجودهاّّرّ،ّفيّحالّأصبحاحتجازهامد دّفترةّأوّأنّتّ ّهّاألخيرةّلمزيد 
ّ.اضةّلهاّسياسيًّمناهّ إلنسانّالتيّتعتبرهاّالحكومةّا

ّاستنادًّإ،ّعلمرأةّوموقعهاّفيّالمجتمورّادّاّفيّمقاربةظًّمحافّامنظورًّالجميعّّيتبن ىفيّسوريا،ّكماّفيّمعظمّأنحاءّالعالمّالعربي،ّ
ّبالمقارنةّمعّفحت ىّفيّأوقاتّالسلم،ّّإلىّمعاييرّنظامّالسلطةّاألبويةّالسائد. تخضعّالمرأةّإلىّمعاييرّسلوكيةّأكثرّصرامًة

ّإذّ ّالسياسيّالمرأةمنّّي نتظ رالرجل. ّأوّالتعبيرّعنّرأيها ذلكّفيّّنسواءّكاّ،أنّتمتنعّعنّالتطر قّإلىّالمسائلّالسياسية
ةّأوّعلنًّ ّهذعنّالمشاركةّفيّالحركاتّاالجتماعية.ّّاأيضًّّمحجّ تّ بالتاليّأنّّامنهّوي توق ع.ّاالمجالسّالخاص  هّالظروف،ّوفيّظل 

مفادهّّامّ عّرواجّاعتقادّ اليومّسورياّّتشهدّعنّذلك،ّفضاًلّ.ّمجتمعهاّالمحل ييجلبّالعارّألسرتهاّأوّّمرأةّأنالمنّشأنّاحتجازّ
كونّعنّيّأبعدّماّيوهذهّاإلساءاتّهزةّتتعر ضّبالّريبّلالغتصابّأوّغيرهّمنّضروبّاالعتداءّالجنسي.ّمحتجّ ّمرأةّ اّأيّ ّأنّ 

                                                           

ّ.مراجعة:ّتقاريرّلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسورية4ّ 
حةّغيرّهذهّهيّحالةّالمحاميةّالمعروفةّالمداف عةّعنّحقوقّاإلنسانّرزانّزيتونةّوزميلتهاّسميرةّخليلّاللتينّتعر ضتاّللخطفّعلىّيدّجماعةّمسلّ 5ّ 

نّمّحت ىّتاريخّصياغةّهذاّالتقرير.ّلمزيدّ ّمكانّوجودهماّمجهوالًّّيبقّواللتين2013ّشق(ّفيّكانونّاألول/ّديسمبرّمعروفةّفيّمدينةّدوماّ)ضواحيّدم
 zaitouneh/-voices.org/razan-syrian-http://free رجىّمراجعةّالعنوانّالتالي:ّالمعلومات،ّيّ 

http://free-syrian-voices.org/razan-zaitouneh/
http://free-syrian-voices.org/razan-zaitouneh/
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يةّوتالزمّهذهّالوصمةّاالجتماع.ّومجتمعهاّالمحل يّيةالمعنّالمرأةّةألسّرّنظرّإليهاّعلىّأن هاّمصدرّعارّ بلّيّ ّ؛إثارةّالتعاطف
قدّّا،ّوالّسي ماّإذاّكانّمحتجزوهتلكّالتجربةعنّالتحد ثّعنّّاالمتناعإلىّّيدفعهاماّّ،فيّاالحتجازّفترةًّّتأمضّالمرأةّالتي

ّمنّأيّ عنفّالجنسيّأوّالّمارسواّضد ها ّ.اإلذاللّالجنسيأشكالّّشكل 

ملموسّّداثّتغييرّ فيّإحّاواضحًّّفشاًلّّفشلّاألممّالمتحدةّوفالتّمنّالعقابّالسائدّبينّمرتكبيّاالنتهاكاتّلقدّأفضىّالشعورّباإل
يّالحقيقة،ّفّعنّدعمّعمليةّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّوالمساهمةّفيها.ّةمتزايدّبصورةّ فيّسورياّإلىّإحجامّالشعبّالسوريّ

ّفشلّفيهّمجلسّاألمنّالتابالتحد ثّعنّتجاربهمّّشعورّبأالّجدوىّمنّواسعّعلىّنطاقّ ّبينّالسوريينينتشرّ عّلألممّفيّسياق 
ّ.6مّدوليةةّعلىّوقوعّجرائعلىّالرغمّمنّتوافرّماّيكفيّمنّاألدلّ ّ،السوريّإلىّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّفالملالمتحدةّفيّإحالةّ

ّالشعورّبعدّاالعتداءّالكيميائيّالذيّوقعّفيّآب/ّأغسطسّ ملموسةّعلىّّردةّفعلّ ّرّأيّ الذيّلمّيثّ ّو2013ّوقدّتنامىّهذا
ّالمستوىّالدولي.

ّّاإلساءاتيةّفيّنظرّضحاياّماتّحقوقّاإلنسانّالمحلّ نظّ فيّموازاةّذلك،ّتتضاعفّمصداقيةّم اتّضعفّتأثيرّآليفيّظل 
إذّيشيرّنشطاءّحقوقّاإلنسانّالسوريونّإلىّتعاظمّالصعوباتّالتيّيواجهونهاّفيّإقناعّحقوقّاإلنسانّالدوليةّعلىّالحكومة.ّ

لّإليهاّاّارًّنظّات،ّزالمحتجّ بقّيتعلّ ،ّوالّسي ماّفيّماّاإلساءاتالضحاياّبضرورةّتوثيقّ لمناصرونّإلىّالنتائجّالمحدودةّالتيّتوص 
قّسياسيةّاللجوءّإلىّطّرّعنّاعوضًّىّّراألسالمفاوضاتّفيّتبادلّوتحريرّّعلىّمتزايدالمادّعتاالبالنيابةّعنّالضحاياّوبحكمّ

رونّأن همّيشعّحيثلة؛ّانعدامّالحيبّنامّ متّكماّيعانيّالنشطاءّالسوريونّمنّحس ّعلىّالحكومةّالسورية.ّّاتمارسّضغطًّّالتي
زاترّالنساءّالسّ عاجزونّعنّتوفيرّالراحةّأوّالنصحّألّ  ّ.محتج 

كماّالوقت.ّّوّسمّوالمكانباإلّكل هاّوتوثيقّحاالتّاالحتجازّبالغةّرصدّقاتّاآلنفةّالذكرّأنّتصع بّبدرجةّ منّشأنّجميعّالمعوّ 
ّاعتمادها.ّالباحثينّعلىّتوثيقّالواجبأن هاّتبي نّتأثيرّطبيعةّاالنتهاكاتّوهويةّالضحيةّعلىّمنهجيةّال

 اإلستهداف التدريجي للنساء ضمن سياق النزاع السوري

ّيوم،ّ.2011ّسلميةّفيّآذار/ّمارسّّاحتجاجاتّأول،ّيدخلّالنزاعّالسوريّعامهّالخامسّمنذّاندالع2015ّفيّالعامّ وفيّكل 
يةّالصحفيةّللنزاعّ.ّوبينماّانشغلتّالتغطاوتعقيدًّّاليةّتتنامىّعنفًّأهّاهمّفيّماّباتّحربًّّرسّ أوّأكثرّمنّأّ ّاقدّآالفّالسوريينّفردًّيف

مّ"الدولةّمثلّماّيعرفّبتنظيّ،ةمسل حعبرّاإلنترنتّجماعاتّجهاديةّّبث تهابنشرّالمقاطعّالمرو عةّلذبحّالسجناءّالتيّّارًّمؤخّ 
ّمنّالصحافةّوالرأيّالعامّوالمجتمعّالدوليّإلىّتجاهلّاال سان،ّننتهاكاتّوالجرائمّالجسيمةّضد ّحقوقّاإلاإلسالمية"،ّيميلّكل 

بحسبّنّالنساء.ّمّامتزايدًّّاهاّاالعتقالّواالحتجازّالتعس فيان،ّوالتعذيب،ّواالختفاءّالقسري؛ّوهيّانتهاكاتّوجرائمّطالتّعددًّمنّو
زةّمنّمحتجّ ّامرأة2850ًّّأكثرّمنّّاتقديراتّالشبكةّالسوريةّلحقوقّاإلنسانّوالمركزّالسوريّلإلحصاءّوالبحوث،ّالّتزالّحاليًّ

ّعنّ ّالثمانيةّعشر.120ّّقبلّقواتّاألمنّالسوريةّفيّمختلفّأنحاءّالبالد،ّبماّفيّذلكّماّالّيقل  فيّالمقابل،ّفتاةّدونّسن 
زاتحالةّلنساء1800ّّّيتوثيقّاالنتهاكاتّفيّسورياّحوالّوث قّمركز فتاةّدونّسنّالثمانيةّعشر.69ّّّ،ّبينهنّ افًّتعسّ ّمحتج 

                                                           

ّلبعثةّتقصيّالحقائقّوالتقاريرّالتسعةّالصادرةّعنّلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسورية2011ّمراجعةّتقريرّآب/ّأغسطس6ّّ 
ّالمقد مةّلمجلسّحقوقّاإلنسان.



10 
 

ّعنّّمجموعاتثالثّوأك دتّ ّماّالّيقل  ّفتياتّدونّالثمانيةّعشرّ)بين19ّّأن  امرأةّقتلنّتحتّالتعذيبّأثناءّاالحتجاز،ّبينهن 
ّ(.2015ّكانونّالثاني/ّيناير31ّّو2011ّآذار/ّمارسّ

ذاّكانّإنزالّهذهّاالنتهاكاتّالفادحةّبحق ّالنساءّيبقىّشبهّمستتر،ّفإن هاّتتركّأثرًّ دامةّّوّجتماعيّالسوريجّاالالنسيّعلىّبالًغاّاوا  ا 
ّمستقبلّالبالد.ّعلىّنزاعّوبالتاليال

 2014 – 2011 العامين تغيّر أنماط االعتقال التعسفي للنساء بين

يرّاألدويةّنسانيةّوتوفرّحولّتقديمّالمساعداتّاإلةّعلىّأن هّمتمحوّ عامّ ّلطالماّن ظرّإلىّدورّالمرأةّفيّالنزاعّفيّسورياّبصورةّ 
ّالمرأةّالسوريةّشاركتّأيضًّرة.ّللمناطقّالمتأثّ  اسيّفاعلةّفيّأنشطةّترميّإلىّالترويجّللتغييرّاالجتماعيّوالسيّمشاركةًّّاغيرّأن 

ّغيرّعنيفة.ّ التّاعتقالّحمّاالحكومةّالسوريةّتدريجيًّّشن تفيّخاللّاألشهرّالثمانيةّعشرّاألولىّمنّالنزاع،ّالسلميّبطرق 
زاتالالخاضعةّللدولةّمنّأجلّوصمّّوسائلّاإلعالمّمةًّواسع،ّمستخدّ ّىّنطاقّ طاتّعلاستهدفتّالناشّ ّتعسفيينواحتجازّ /ّمحتج 
يّعلىّوجهّفستهدفتّحمالتّاالعتقالّالتعسّ إعنّالتشهيرّبالجماعاتّالمعار ضة.ّّبات،ّفضاًلّباإلرهابياتّوالمخرّ ّالمعتقالت

اكتسحتّالقواتّّإذينّفيّتقديمّالمعونةّالطبية.ّالخصوصّالمعارضينّالسياسيين،ّوالصحفيين،ّونشطاءّحقوقّاإلنسان،ّوالعامل
جزّيّحينّاحتّ ،ّفهنّ طلقّبعدهاّسراحّالكثيرّمنأ ّّكبيرةّمنّالنساءّعشوائيةّألعدادّ ّونف ذتّاعتقاالتّ ّالحكوميةّاألحياءّوالجامعات

ضةّهّ ركةّاالحتجاجيةّالمنامنّاالنضمامّإلىّالحّوردعّأقربائهنّ ّرهنّ سّ طويلةّمنّأجلّممارسةّالضغطّعلىّأّ ّلفتراتّ ّقليلعددّ
ّالمسائلّالثقافيةّالحساسمتعمّ ّكتكتيكّ ّازّممارسةّاحتجازّالنساءّتدريجيًّفبدأتّتبرّ للحكومة.ّ ةّذاتّدّللعقابّالجماعيّيستغل 

ّدفيّالمراحلّاألولىّمنّالنزاع،ّراحتّالحكومةّالسوريةّتستهدفّأقرباءّالمعارضينّبقص.7ّالصلةّبالمرأةّوالسائدةّفيّالمنطقة
رغامهمّعلىّتسليمّهؤالءّالمعارضينّإلىّالسلطات.ّالحصولّعلىّمعلوماتّ  ّوا 

ّالسلمي.ّّازنّتعس فًّجّ احتّ بي نّالحاالتّالثالثّالتاليةّمصيرّبعضّالناشطاتّاللواتيّتّ  بعكسّّ،هذهّالحاالتّوفيبسببّنشاطهن 
الشبكةّّباإلفصاحّعنّأسماءّالنساءّلكيّتتمكنّس رألّ اجةّضمنّالقسمّالثانيّمنّالتقرير،ّرغبتّدرّ يةّوالمّ الحاالتّالعشرّالمتبقّ 

ّ.8منّالمناداةّبإطالقّسراحهنّ ّالمجموعاتاألوروبيةّالمتوسطيةّلحقوقّاإلنسانّوغيرهاّمنّ

ناشطةّفيّمجالّاإلغاثةّوالمعونةّاإلنسانيةّفيّدمشقّمنذّبدايةّّ،ّوكانت1962فيّريفّدمشقّفيّالعامّّلدتوّ 9ّّسمرّدرويش
لمدة2012ّّآب/ّأغسطس14ّّقلتّسمرّمنّقبلّقواتّاألمنّالحكوميةّللمرةّاألولىّفيّعتّ إلميةّفيّسوريا.ّاالحتجاجاتّالس

عندّنقطةّأمنية2013ّّآب/ّأغسطس23ّّفيّعلىّيدّالقواتّنفسهاّالعامّالتاليّّفيّامجددًّّأ لقيّالقبضّعليها،ّومنّثمّ ايوم13ًّّ
حفيّجرمانةّعندّ ّها.هةّضدّ همّالموجّ التّ ّأطرافّمدينةّدمشق،ّمنّدونّأنّتوض 

                                                           

ّ–ىّسلوكّنساءّأسرتهّ)الزوجات،ّاألخوات،ّالبنات(ّرة،ّالذيّيقومّعلىّقدرةّالرجلّعلىّالسيطرةّعللمسألةّاألكثرّحساسيةّفيّشرفّاألستتمث لّا7ّ 
ّالجنسيةّ ةّحياتهن  .ّوي نظ رّإلىّفقدانّالسيطرةّعلىّالمرأة،ّوتحديدًّوصونّّ–وبصورةّخاص  يّالذيّيترافقّالتهديدّالخفيّبالتحر شّواالعتداءّالجنسّاعف تهن 

ّبشرفّاألسمعّا  كبيرّعلىّالنساء،ّبحسبّاالعتقادّالسائد.ّإلىّحدّ ّرةّوحسنّسمعتها،ّالذينّيعتمدانالحتجاز،ّعلىّأن هّيمس 
دوليةّلماتّحقوقّاإلنسانّاتتناولّالوضعّفيّسورياّأطلقتهاّمجموعةّمنّمنظّ ّتندرجّهذهّالحاالتّضمنّحملةّ"األصواتّالسوريةّالحر ة"؛ّوهيّحملة8ّ 

ّ.وروبيةّالمتوسطيةّلحقوقّاإلنسانومنّبينهاّالشبكةّاأل2013ّفيّالعامّ
darwish/-voices.org/samar-syrian-http://freeّعة:ّمراج9ّ 

http://free-syrian-voices.org/samar-darwish/
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لتّسمر1973فيّدمشقّفيّالعامّّلدتوّ 10ّسمرّكوكاش تشرينّالثاني/11ّّالعسكريةّفيّّاالستخباراتمنّقبلّشعبةّّ.ّإعت ق 
كانون17ّّبعدّمرورّأكثرّمنّشهر.ّوفيّّجزتّفيّأحدّالمراكزّاألمنيةّقبلّنقلهاّإلىّسجنّدمشقّالمركزيواحتّ 2013ّنوفمبرّ

ّعدرازةّفيّسجنّمت صلةّبتمويلّاإلرهاب.ّوهيّاآلنّمحتجّ ّسنواتّبتهمّ 5ّ،ّح كمّعليهاّبالسجنّلمدة2014ّاألول/ّديسمبرّ
ّوتعانيّمنّمشاكلّفيّالقلبّوضغطّالدمّتستدعيّتأمينّالرعايةّالصحيةّلها.ّالمركزي

.ّتنق لتّفاتن2011ّول/ّديسمبرّكانونّاأل26ّفيّّدائرةّاستخباراتّالقواتّالجويةّهااعتقلتّسلميةناشطةّهي11ّّفاتنّعبدّالرحيم
علىّّديدشّمنّالفروعّاألمنيةّومراكزّاالحتجازّبماّفيّذلكّدائرةّاستخباراتّالقواتّالجوية،ّوتعر ضتّلضروبّتعذيب ّّبينّعددّ 

نّ والنفسي.ّّالبدنيالمستويينّ المركزيّفيّقّ منّثمّ  إلىّالقضاءّالعلتّ 2014ّشباط/ّفبراير21ّّلتّإلىّسجنّعدرّا سكري.ّحالّبعدهّا
مّيتمك نّلّتهامنّأفرادّأسّرّاأن ّأيّ ّاغيرّمعروف،ّعلمًّّلتّفاتنّمنّسجنّعدراّالمركزيّإلىّمكانّ قّ ،ّنّ 2014تموز/ّيوليو21ّّوفيّ

ّزة.منّزيارتهاّطيلةّمدةّاحتجازها،ّفيّوقتّينفيّمسؤولوّقواتّاألمنّأن هاّمحتجّ 

ّفيةّمعّالوقتفيّالحقيقة،ّتطو رّاستخدامّاالعتقاالتّالتعسّ  ّإلىّّلجأتّالحكومةّالسوريةّبوتيرةّ ،2012ّفمنذّصيفّ. متزايدة
نماطّوفيّالوقتّعينه،ّتغيرتّأاتهم.ّفيةّمنّأجلّالضغطّعلىّمقاتليّالمعارضةّإلرغامهمّعلىّوقفّعمليّ االعتقاالتّالتعسّ 
ّعندّنقاطّالتفذةّمنّقبلّالقواتّالحكومية،ّحيثّبرزتّالمداهماتّالمنهجيةّلمنازلّالنساءّّواالعتقاالتّالمنفّ  تيشّأوّاعتقالهن 

وتفاقمّ.ّتمائهنّ انلمعاقبةّالنساءّعلىّّمّكوسيلةّ ستخدّ ت ّّمنّغيرهاّأطولّتسفرّعادًةّهذهّاالعتقاالتّعنّفتراتّاحتجازّ الحواجز.ّ
 فية.عسّ تفيّاعتقالّواحتجازّالنساءّبطريقةّّجماعاتّمسل حةّمعار ضةالوضعّمعّتصاعدّالقتالّفيّالبالدّالذيّترافقّمعّشروعّ

بقصدّّوذلكّ،منّالذكورّالذينّانضمواّإلىّالمعارضةّزتّالنساءّلممارسةّالضغطّعلىّأقربائهنّ جّ احتّ ّكيفّحاالتّالتاليةرّالظهّ تّ 
ّإرغامهمّعلىّاالستسالم.

طّعلىّالضغمنّمنطقةّإدلبّعلىّيدّالقواتّالحكوميةّمنّأجلّّاعام58ًّّقلتّامرأةّتبلغّمنّالعمرّعتّ إ،2012ّفيّأواخرّالعامّ
إلىّجماعةّ......،ّودفعهّإلىّاالستسالم.ّوكانّ......إبنها،ّ ّامعار ضةّبعدّانشقاقهّعنّالجيشّالسوريّرفضًّّمسل حةّقدّانضمّ 

المدنيين.ّوكان المهّلنّيضمنّفيّحالّاستسلمّوأن ّاستسّا،ّبأن هّسي قت لّفورًّ......،ّبحسبّأختهّامقتنعًّّ......الستخدامّالقوةّضدّ 
ّتشاطرهّالرأي،ّفلمّتطلبّمنهّاالستسالمّعلىّالرغمّمنّقلقهاّالشديدّعلىّوالدتها.ّ......والدته.ّوكانتّأختهّّإطالقّسراح

ّسالةًّلدتي.ّطلبّمنيّأنّأنقلّّرواهّالشخصّالذيّيحتجزّنفسهّبأنّ ّة،ّوعر فّعنعدّ ّ:ّ"إتصلّبيّأحدّالضباطّمرات ّ......ّتقول
ّأخّإلىّأخيّمنّدونّأنّيحد دها،ّقائالًّ سمحّليّبسماعّصوتّوالدتيّوكانّيّ يّسوفّيفهمّبسهولةّمحتوىّتلكّالرسالة.ّإن 

قّعليها".ّ،ّولكن هاّكانتّتبكي.ّكانّقلبيّيحتّراألتأك دّمنّأن هاّالّتزالّعلىّقيدّالحياة.ّكانتّمريضةّوأخبرتنيّأن هاّتعام لّجيدًّ
واتّالحكومية.ّوعلىّالرغمّمنّذلك،ّالّتزالّوالدتهّمنّالقّ،ّبحسبّالتقارير،ّفيّقصفّ ......،ّق تل2014ّفيّحزيران/ّيونيوّ

ّرهنّاالحتجاز.

                                                           

kokash/-voices.org/samar-syrian-http://freeّمراجعة:10ّّ 
fawaz/-rajab-mohammad-rahim-abdel-voices.org/faten-syrian-http://freeّمراجعة:11ّّ 

http://free-syrian-voices.org/samar-kokash/
http://free-syrian-voices.org/faten-abdel-rahim-mohammad-rajab-fawaz/
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.ّشّالسوريّبثالثّآيفمبرّفيّمنزلهاّبعدّأنّحاصرهّالجلتّفيّتشرينّالثاني/ّنّوقّ هيّرب ةّمنزلّمنّدرعاّاعتّ ّ...... وكانّليات 
ّ...........لواءّّسإذّبعدّانشقاقه،ّأسّ ّسوري.،ّعنّالجيشّال...............بانشقاقّأخيها،ّّااعتقالهاّبعدّمداهمةّالمنزلّمرتبطًّ

،ّال2013ّتشرينّاألول/ّأكتوبرّّ...ّوعلىّالرغمّمنّمقتلهّفيّ.....فيّالمجلسّالعسكريّفيّّاضّللحكومةّوأصبحّقائدًّالمناهّ 
ّتزالّأختهّرهنّاالحتجاز.

 ىرساألات تبادل ستخدام النساء كورقة مساومة في عمليّ إ

ىّوالمفاوضاتّالرشاّوّواتّالفاسدةّزين،ّأصبحّاللجوءّإلىّالسلوكيّ العادلةّللمحتجّ اّوبغيابّالمحاكماتّالنزاعّفيّسوريتطو رّمعّ
ّمتزايدّعلىّنحوّ ضةّ،ّلجأتّالجماعاتّالمعارّ 2013ومنذّالعامّ.ّزينالمحتجّ اإلفراجّعنّىّممارسةّشائعةّمنّأجلّّرساأللتبادلّ

المقاتلينّّإطالقّسراحّبشأنأكبرّفيّالمفاوضاتّمعّالحكومةّالسوريةّّةّ بهدفّاكتسابّقّوّ،سياسيةّإلىّاحتجازّالنساءّلغاياتّ 
دين معّالجماعاتّال.ّالمتمر  ّكورقةّمساومةّفيّمفاوضاتهّا نساًءّالستخدامهن  ونتيجةّة.ّل حمسوتحتجزّالحكومةّالسوريةّمنّجانبهّا

ّلكسبّثعشوائيةّمنّقبلّمعظمّأطّرّلالستهدافّبطريقةّ ّسوري اتلذلك،ّتتعر ضّالنساءّال أكبرّّقلّ افّالنزاعّالذينّيستخدمونهن 
فيّحزيران/ّّأ لقيّالقبضّعليها،ّالتي12ّهيلةفيّالشهادةّالتاليةّالتيّأدلتّبهاّسّ ّايظهرّذلكّجليًّى.ّّراألسفيّمفاوضاتّتبادلّ

ّلمستشفىّميدانيّفيّمنطقتها.ّللحاالتّالطارئةأدويةّّتسل مبينماّكانت2012ّّيونيوّ

ّأّ ّفيّسجنّهر/ّأششهرّ.."بعدّقضاءّ ّأسرىّلدىّسجين/ّسجناءّ....فيّصفقةّتبادلّأسرىّمعّّيقّسراحطلّ عدرا، ّكانوا
 سجينةّأخرى".ّ...إلىّجانبّّجّعنيفرّ أّ .ّوقدّ.....ةّفيّمدينةّمسل حالمعارضةّال

زةّتّمحتجّ ،ّوبقي2013لتّسحرّفيّأيلول/ّسبتمبرّإعت قّ عمليةّتبادلّأسرى.ّّفيّإطارهيّامرأةّأخرىّأطلقّسراحها13ّّسحر
ّىّحاصرتهّالمعارضة.ّتقولّسحر:حتّ ّ.....فيّسجنّ

والحكومةّّةمسل حدتّبينّالمعارضةّالقّ قّسراحيّبموجبّصفقةّعّ طلّ .ّوأّ /ّأيامايومًّّ..لمدةّتسعةّأشهرّوّ.....فيّسجنّ"بقيتّ 
ةّداخلّلجنودّالحكومةّالسوري(ّالسماحّبوصولّالطعامّلإلفراجّعنيواشترطتّالصفقةّ)السوريةّبرعايةّالهاللّاألحمرّالسوري.ّ

ّالسجن".

بـّّشارّإليهاّفيّماّيلية،ّمنّحيثّالمبدأ،ّتحتّإشرافّلجنةّالمصالحةّالوطنيةّ)المّ مسل حتجريّالمفاوضاتّمعّالجماعاتّال
ّالعملية،ّكماّيتبي نّفيّالشرحّأدناه،ّ"اللجنة" مجموعةّواسعةّمنّالجهاتّالفاعلة.ّّتضمّ (.ّغيرّأن  جنةّفيّحزيران/ّلئتّالنشّ أّ عادةًّ
شؤونّلّتعيينّعليّحيدرّوزيرّدولةّ ّعلىّالمرسومّونص ّرئاسيّأعلنّالتشكيلةّالجديدةّللحكومة.ّّبموجبّمرسومّ 2012ّيونيوّ

ّتبو أّمنصبه،ّبتشكيلّاللجنةّبصورةّ  ّاللجنةّغيرّمّاغيرّرسمية،ّعلمًّّالمصالحةّالوطنية.ّفقامّهذاّاألخير،ّماّإن  ّسةّبأيّ مأسّ أن 
ّمنّا للصليبّاألحمرّوالهاللّاألحمرّالسوريّأنّيتدخّ ّألشكالّالرسمية.شكل  الدوليّة يجوزّللجنّة التفاوض،ّالّفيّعملإلىّذلكّ، يّة

ّتأثيرهماّمحدودّعلىّعمليةّ ّ.اإلفراجّعنهمّزينّالمنوياختيارّالمحتجّ إالّأن 

                                                           

ّمراجعةّشهادةّسهيلةّالكاملةّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.12ّ 
 مراجعةّشهادةّسحرّالكاملةّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.13ّ 
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ّمنفصلّألغراضّهذاّالتقرير،ّ ّة.مسل حالّالجماعاتّعنّإحدىمفاوضّّ ّلىباإلضافةّإتمتّمقابلةّاثنينّمنّأعضاءّاللجنةّبشكل 
ّيشاركّفيهاّعددّمنّأصحابّالمصلحةّتفتقرّطرقّعملهمّفيّغالبّاألحيانّإلىّالتنسيقّأوّالتناغمّالمالئم.ّعملياتّ اّوقدّوصف

ّفرديةأم اّفيّالميدان،ّفيميلّأفرادّاللجنةّإلىّالعملّ استبعادّّامومًّعّويتمّ نة.ّبالتعاونّمعّأجهزةّأمنيةّأوّعسكريةّمعيّ ،ّبصفة 
المرحلةّاألولىّمنّعمليةّّمنماتّحقوقّاإلنسانّالمجتمعّالمدنيّالمستقل ةّأوّمنظّ ّمجموعاتاألحزابّالسياسيةّالمعار ضةّأوّ

اءّالنساءّقيدّاإلعدادّوبضرورةّوضعّقائمةّبأسمّبوجودّصفقةّ ّ،عندّبدايةّالمرحلةّالثانيةّ،غّهذهّالجهاتماّتبلّ ّفنادراالتفاوض.ّ
زاتمحال ّى.ّراألسمقابلّالجنودّّي طل قّسراحهنّ فيّالسجونّبهدفّتحديدّاللواتيّسوفّّتج 

ّا.ّامنّالسرية،ّحيثّتمتنعّاألطرافّالمختلفةّعنّالتصريحّعنهّعلنًّّتحتّغطاءّ ّىّعادةًّّراألستبادلّّييجّر لسريةّقدّحت ىّإن 
زاتبىّبينّالنساءّالعندّوجودّعالقةّقّرّامنّشروطّاالتفاق،ّخصوصًّّاتكونّفيّبعضّاألحيانّشرطًّ الجماعةّّومقاتليّمحتج 

ذاّكانتّالمرأةّالمزمّ ّى.ّراألسالتيّتحتجزّالجنودّ ّلمعنية.اّيجريّالتنسيقّمعّوسطاءّمنّالدولّعّإطالقّسراحهاّغيرّسورية،وا 

.ّإذّالّيجوزّايطرتهإبقاءّعمليةّالتبادلّتحتّسبّةاألمنيّاألجهزةكيفيةّقيامّحولّّااءّلجنةّالمصالحةّالوطنيةّشرحًّقد مّأحدّأعض
األجهزةّاألمنية،ّويقتصرّدورهاّعلىّالشروعّفيّاالتصالّباألطرافّّموافقةزّمنّدونّبإطالقّسراحّالمحتجّ ّاللجنةّأنّتصدرّأمرًّ

منّترغبّفيّعّتفرجّإال]قواتّاألمن[ّالّّإنّ "فيّالواقع،ّماّيلي:ّباللجنةّّعضوّفيّوصر حالمتحاربةّالمختلفةّوتقديمّالتوصيات.ّ
تقالهمّعتبقىّقادرةّعلىّإعادةّارغمتّفيهاّتحتّالضغطّعلىّإطالقّسراحّبعضّاألشخاص،ّ.ّوفيّالحاالتّالتيّأّ فراجّعنهاإل

ّ."االحقًّ

ّأنّ رّالنساءّالمفرّ سّ تشد دّأّ  زاتلفيّتحديدّأسماءّاّعاملّرئيسيّااألجهزةّاألمنيةّهيّغالبًّرشوةّمسؤوليّوعناصرّّجّعنهن  ّمحتج 
ّالعمليةّبرم تهاّتجريّخارجّنطاقّالقانون،ّفإنّ نّ سراحهّسي طل قاللواتيّ ّعلىّر ّفللنساءّالمّ ّيالوضعّالقانونّ.ّوبحكمّأن  جّعنهن 

عّهذاّالواقعّوقدّدففيّالمستقبل.ّّلالعتقالّفيّغالبّاألحيان،ّاألمرّالذيّيجعله نّعرضةًّّاأساسّاتفاقاتّالتبادلّيبقىّعالقًّ
.ةّالبالدّفورّّربالكثيرّمنّالنساءّإلىّمغاد ّإطالقّسراحهن 

 غير عادلة مقاضاةآليات 

ّاونًّعادلةّمنّأجلّالفصلّقانغيرّّمقاضاةفيّاعتمادّآلياتّّسوري اتالشائكةّالحتجازّالنساءّاليتمث لّجانبّآخرّمنّالجوانبّ
ىّحد ّماّالتيّلحديثةّالتأسيسّإّمكافحةّاإلرهابمحكمةّّوالعسكريةّالميدانيةّّتلكّاآللياتّاللجوءّإلىّالمحاكمّ،ّومنضاياهنّ فيّق

ّاستخدامّالمحاكمّالميدانيةّالعسكريةّومحكمةّمكافحةّاإلرهابّيعنيّأنّ .2012ّنشئتّفيّالعامّأّ  ّزالّإن  نّمّمحرومونّينمحتج 
يّهّفيّالواقع،ّالمحاكمّالميدانيةّالعسكريةّومحكمةّمكافحةّاإلرهابفيّالشرح.ّّاالحقًّّعادلة،ّكماّسيتبينّفيّمحاكمةّ ّمحقه

أوّّصلةّبحركةّاالحتجاجفيّقضاياّمتّ ّينّزالسوريةّمنّأجلّمحاكمةّالمحتجّ ّاألساسيةّالتيّتعتمدهاّالحكومةّهيئاتّاإلدعاء
ّالمقابالتّفيّهذاّالتقرير. ّالنزاع،ّماّينطبقّعلىّالغالبيةّالعظمىّمنّالنساءّاللواتيّأجريتّمعهن 

العسكريةئتّنشّ أّ  الميدانيّة الستينيّ ّاأساسًّّالمحاكّم العسكرية.ّضمنّاختصاصّالّالواقعةّفّالنظرّفيّالجرائماتّبهدفيّأواخّر محاكّم
د ّالعدو.ّفيّأوقاتّالحروبّأوّأثناءّالعملياتّالقتاليةّضّمرتك بةالّهذهّالمحاكمّبالفصلّفيهاّالجرائمّ ّوتشملّالجرائمّالتيّتختص ّ
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جلساتّ  العسكريّة التيّيّ يمكنّأنّتجريّفيّأماكنّمختلفةّمنهّاّسريةّتعقدّالمحاكمّالميدانيّة المعتقلونجّ حتالفروعّاألمنيّة ّ.14زّفيهّا
ّللمتّ ّوالّيحقّ  ّأمّ هم ّتوكيلّمحاميّدفاع. ّالمحاكم ّقراراتّهذه ّّ–ا ّاإلعدام ّّوئفهيّنهاّ–التيّقدّتصلّإلىّحكم قابلةّّغيرية

ّنّهذاّالشخصميدانيةّعسكرية،ّسواءّكاّإلىّالمحاكمةّأمامّمحكمةّ ّشخصّ ّلوزيرّالدفاعّأنّيحيلّأيّ ّكماّيحقّ الستئناف.ّل
زاتوبحسبّال.ّاكانّأوّأجنبيًّّاسوريًّ،ّاعسكريًّأوّّامدنيًّ ّالسابقاتّوالمحامينّالذينّأجريتّمعهمّالمقابالت،ّالّوجودّلمعاييرّمحتج 

حالةّارّبإخذّالقّرللوكاالتّاألمنيةّأنّتتّ ّاويعودّعمليًّدةّتنظ مّإحالةّاألفرادّإلىّالمحاكمةّأمامّهذهّالمحاكم.ّواضحةّأوّآلياتّمحدّ 
ّآالفّزينّبمقيمّفيّدمشقّينشطّفيّدعمّالمحتجّ ّوعلىّالرغمّمنّصعوبةّمراقبةّهذهّالمحاكم،ّأفادّمحامّ .ّيهاهمينّإلالمتّ  أن 
ّ،ّبينهمّنساءّوأطفال.الميدانيةّالعسكريةّالمحاكمّدنيينّوالعسكريينّحوكمواّأمامالم

ّهذاّالمرسومّالّّ.2012تموز/ّيوليو26ّّالصادرّفي2215ّّبموجبّالمرسومّالرئاسيّرقمّّمحكمةّمكافحةّاإلرهابئتّنشّ أّ  لكن 
ّالمحكمةّفيّدمشق،ّوتتمت عّهذهّالمحكمةّبسلطةّتأسيسّمحاكمّلمكافحةّاألفعاّيعر ف لّالتيّتندرجّضمنّعبارةّ"إرهاب".ّيقعّمقر 

تبةّعقيد.ّاّضابطّعسكريّبّرويقومّثالثةّقضاةّبمحاكمةّالمت هم:ّالرئيسّومستشاران،ّأحدهماإلرهابّفيّمحافظاتّسوريةّأخرى.ّ
ّخاصّ ّطعنويمكنّ ّغرفة ّأمام ّالمحكمة ّقرارّهذه ّفيّمحكمة ّالنقضة ّأحكامًّ. ّأنّتصدر ّللمحكمة ّعلمًّغيابيةّايجوز أنّّا،

أوّعسكريينّأوّحتّ  يشملّجميعّاألشخاص،ّمدنيينّكانوّا صّالّتتوافرّمعلوماتّشاملةّبشأنّعددّاألشخاىّقاصرين.ّاختصاصهّا
كبيرةّمنّالنشطاءّالسلميين،ّبمنّفيهمّنساء،ّّاأعدادًّّأنّ ّممنّالمعلّوّ،مكافحةّاإلرهاب.ّولكنّواّللمحاكمةّأمامّمحاكمالذينّخضع

ّمنّمعاييرّالمحاكمةّالعادلة.ّالّترتقيّإلىّأيّ ّظروفّ ّلتّبهمّأحكامّقاسيةّبموجبّاختصاصّالمحكمةّفيّظلّ نزّ أّ 

ّإمكانيةّإطالقّالسّ،ّفضاًلّافيّسوريا،ّكماّذكرناّآنفًّّالقضائيفّفيّالنظامّالفسادّوالتعسّ ّيستشريإلىّذلك،ّ حّبموجبّاّرعنّأن 
منّمراسيمّالعفو،ّصدرّآخرهاّفيّّا،ّأصدرّالرئيسّاألسدّعدد2011ًّمنذّالعامّفة.ّمزيّ ّتفتقرّللشفافيةّوتعطيّبالتاليّآماالًّّعفوّ 

ّالهةّهمّالموجّ التّ ّمعظمّوشمل201416ّحزيران/ّيونيوّ ّّوبينهمنّفيّاالحتجاز،ّيلمينشطاءّالسضد  عددّمنّالنساء.ّغيرّأن 
فيّحالةّغموضّ سّ أّ المحتجزينّّوّاللشفافيةّتاركًّّاتطبيقّالمرسومّافتقرّعمومًّ منّاألشخاصّّاعددًّّشارّإلىّأنّ يّ بشأنّمصيرهم.ّّرهّم

ّلواّقبلّبضعةّأسابيعّمنّصدوره.قّ جّعنهمّبموجبّمرسومّالعفوّكانواّقدّاعتّ فرّ الذينّأّ 

 : مثال جهاد النكاحكاذبةاعترافات  نتزاعإ

زاتالّتخضعّالنساءّال نّمكماّهوّمبي نّأعاله،ّبلّيرغّ ّ،منّقبلّالقواتّالحكوميةّإلىّآلياتّمحاكمةّغيرّعادلةّفحسبّمحتج 
ّبالتعذيبّّاغالبًّّ–ّمنتظمّعلىّنحوّ ّاأيضًّ ّالتهديد ّباعترافاتّ ّ–تحتّالتعذيبّأو ّّوّكاذبة.ّعلىّاإلدالء منّّلكثيراّتناولقد

ّي.فّبـ"جهادّالنكاح"ّأوّالجهادّالجنسعرّ ثتّعنهاّالنساءّفيّمقابالتّهذاّالتقريرّممارسةّماّيّ االعترافاتّالكاذبةّالتيّتحدّ 

                                                           

فيّّ،الذيّينظ مّتأسيسّالمحاكم،ّيجوزّأنّتعقدّالمحاكمّالميدانيةّالعسكريةّجلساتهاّفيّمقر اتّالشرطةّالعسكريةّفيّالقابون109ّبّالمرسومّبحس14ّ 
ّفرعّأمني. ّدمشق،ّوداخلّالسجونّالعسكرية،ّوفيّمقر اتّالمحاكمّالعسكريةّفيّالمزة،ّوفيّأي 

ومحكمةّمكافحة19ّّرهابّوقانونها،ّي رجىّمراجعةّ"التقريرّالخاصّحولّقانونّمكافحةّاإلرهابّرقمّللمزيدّمنّالتفاصيلّبشأنّمحكمةّمكافحةّاإل15ّ 
ّ.2015نتهاكاتّفيّسوريا،ّنيسان/ّأبريلّإلرهابّفيّسوريا"،ّمركزّتوثيقّاإلا
activists-http://www.hrw.org/news/2014/07/18/syria-.ّمراجعة:2014ّحزيران/ّيونيو9ّّ،ّالصادرّفي22ّالمرسومّاالشتراعيّرقم16ّّ 

amnesty-despite-released-notّ

http://www.hrw.org/news/2014/07/18/syria-activists-not-released-despite-amnesty
http://www.hrw.org/news/2014/07/18/syria-activists-not-released-despite-amnesty
http://www.hrw.org/news/2014/07/18/syria-activists-not-released-despite-amnesty
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تّنفةّ)تضمّ عندماّبدأتّوسائلّاإلعالمّاللبنانيةّباإلشارةّإلىّتغريدةّمزيّ 2012ّظهرتّعبارةّ"جهادّالنكاح"ّفيّأيلول/ّسبتمبرّ
بتّإلىّالشيخّالسعوديّالسلفيّالمعروفّمحمدّالعريفي.ّسّ ن ّ (رينّالمصغّ دّولعددّالمسموحّبهّعلىّموقعّالتوقّامنّالرموزّيفّاعددًّ
ّإقامةّعالقاتّ بفيّهذهّالتغريدةّّيصر حمّأن هّزعّ ويّ  ساء.ّوعلىّترقىّإلىّمرتبةّالجهادّنفسهّبالنسبةّللنّالمجاهدينجنسيةّمعّّأن 

ّعددًّ السوريةّّالقنواتّ،ّفإنّ المجاهديناألمرّمجردّإشاعةّترميّإلىّتشويهّصورةّّيينّأعلنواّأنّ منّالشيوخّالسلفّاالرغمّمنّأن 
قتّطلّ اإلشاعةّأّ ّدّأنّ قّ وي عتاستخدامّهذهّالعبارة.ّّتواللبنانيةّواإليرانية،ّوكذلكّوسائلّاإلعالمّاليساريةّ)والّسي ماّفيّتونس(،ّواصل

الخارجّعلىّّفيّارّإليهاّغالبًّنظّ ي ّّتيضةّللحكومة،ّالةّالمناهّ مسل حاعاتّاللجمسياسيةّفيّمحاولةّلإلساءةّإلىّسمعةّاّلغاياتّ 
وسائلّّعبرّ–الكاذبةّفيّغالبّاألحيانّّ–ّنّ تّاعترافاتهثّ ةّبـّ"جهادّالنكاح"ّوبّ عدّ ّسوري اتهمتّت ّإّفّمنّ"إسالميين".أن هاّتتألّ 

ّ.2013امعةّدمشق،ّبعدّاعتقالهاّفيّكليتهاّفيّمنتصفّالعامّ،ّطالبةّج17دةّللحكومة.ّوهذاّماّحدثّمعّشاديةاإلعالمّالمؤيّ 

بّمنيّاإلدالءّبهاّ"الجهادّالجنسي"ّمعّمقاتلينّمنّالمعارضة.ّونتيجةّالتعذيبّالبدنيّوالنفسيّلّ "شملتّإحدىّاالعترافاتّالتيّطّ 
ّتب ثّ عندماّّوقدّتفاجأتّ،قّ)...(لمطالبّالمحقّ ّوالخضوعوتحتّثقلّالتهديدات،ّوافقتّعلىّاالعترافّّلهّضتالذيّتعرّ ّالشديد

ّاعترافاتيّعلىّالتلفزيونّ)السوري(ّالرسمي".

فيّريفّدمشقّفيّّقلتّعندّنقطةّتفتيشّ التيّاعتّ ّاعام24ًّّةّالمنزلّالبالغةّمنّالعمرّ،ّربّ 18رّسعيدةتتذكّ وفيّحالةّمشابهة،ّ
ّ،ّماّيلي:2013آب/ّأغسطسّ

ّ،يّمارستّالجنسّالجهاديّمعّإخوةّزوجيّوأقربائهّفيّمدينتيبأنّ ّأعترفأنّّ"عندّعودتيّإلىّفرعّالمنطقة،ّطلبّمنيّالمحق ق
دماّرفضت،ّوعنوقالّإن هّيتعي نّعلي ّأنّأعترفّبذلكّعلىّمحطةّالتلفزيونّالرسمي.ّيتي.ّحلب.ّوذلكّ)االعتراف(ّمقابلّحرّ 

ّ.الّتقل ّعنّسنتين"ّلمدةّ ّتعر ضتّللتعذيبّالشديدّوالتهديدّبأنّأبقىّمعتقلةًّ

ّنساءّأكّ  زاتدتّست  ّأتّ ّاسابقًّّمحتج  ّأثناءّإعدادّهذاّالتقريرّأن هن  ةّ"جهادّالنكاح"ّهمنّبممارسعلىّيدّالحكومةّالسوريةّتم ّلقاؤهن 
ّبتعرّ ّثالثأفادتّة.ّمسل حمعّعناصرّمنّالمعارضةّال ّللتعذيبّالشديدّوالتهديدّبالقتلّإنّلمّيعترفنّبممارسةّ"جهمنهن  ادّضهن 

إلىّمحكمةّّحيلتّإحداهنّ إلىّمحكمةّمكافحةّاإلرهاب،ّفيّحينّأّ ّاالحقًّّمنهنّ ّخمسحيلتّنساء،ّأّ ّلّستّ النكاح".ّومنّأص
ّقرارّ طلّ وفيّنهايةّالمطاف،ّأّ ّمةّإرهابية".ميدانيةّعسكرية،ّبدعوىّأن هاّ"تدعمّمنظّ  ّمنّدونّأي  رّعنّقانونيّصادّقّسراحهن 

ّالقضاء.

 التلخيص

ّتدريجيّومتزايدّلالستهدافّمنّقبلّالنظامّالسوريّمعّتطو رّالنّسوري اتالنساءّالّضتكماّتبي نّفيّهذاّالقسم،ّتعرّ  زاعّعلىّنحو 
ّمنستخدّ ويّ معاتّحياءّوالجااألّتستهدفّلالعتقالّالتعس فيّفيّمداهماتّ ّيتعر ضنّالنساءكانتّ،ّفيّبادئّاألمرالدائرّفيّالبالد.ّ

ّإلرغامّهذهّاألخيرةّعلىّعسّ علىّأّ ّكورقةّضغطّ  فيّّأولئكّالذينّهمّأصاًلّّإلجباردمّاالنضمامّإلىّحركةّالمعارضةّأوّرهن 
لّتدريجيًّّعارضةّعلىّتسليمّأنفسهمّللسلطات.الم زادّاالستهدافّّجماعي،ّفيّوقتّ العقابّللّالنساءّإلىّتكتيكّ ّاحتجازّاوقدّتحو 

                                                           

ّمراجعةّالشهادةّالكاملةّلشادياّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.17ّ 
ّنيّمنّالتقرير.مراجعةّالشهادةّالكاملةّلسعيدةّفيّالقسمّالثا18ّ 
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كماّّ؛ىّراألسةّمساومةّفيّاتفاقاتّتبادلّاستخدامّالنساءّكورقّبرزّإلىّذلك،ّالمباشرّللنساءّمنّجراءّانخراطهنّفيّالنزاع.
للدولةّّوسائلّاإلعالمّالخاضعةعبرّعلىّنطاقّواسعّّاغالبًّّتث ّبّ كاذبةّاعترافاتّّعتّمنهنّ زّ انتّ ّوغيرّعادلةّّخضعنّلمحاكماتّ 

ّضةّللحكومة.ةّالمناهّ مسل حلتّلإلساءةّلسمعةّالجماعاتّالعمّ استّ ّو

ألمنيةّسيئةّ،ّسواءّكانّذلكّفيّالفروعّااالحتجازالنساءّأثناءّهاّعاشتالظروفّالتيّأكبرّّيتناولّالتقريرّفيّماّيليّبتفصيلّ 
ّأوّفيّالسجونّالمركزية.ّالسمعة

 والسجون االحتجازظروف 

زاتالتتعر ضّالمقابالتّألغراضّهذاّالتقرير،ّّبحسبّالنساءّاللواتيّأجريتّمعهنّ  ّروتينيّلمعاملةّسيّمحتج  ّوحاط ةّمنئةّبشكل 
منّمنّّرطويلةّمنّاالحتجاز،ّحيثّحّ ّمرو عةّعلىّمدىّفتراتّ ّوحشيةّ لإذّخضعتّالنساءّ.ّنّ سانّعلىّيدّمعتقليهامةّاإلنكّر
ّوافتقرنّللتغذيةّودوراتّالمياهّالمالئمةاإل ّسمتّباالكتظاظّالشديد.اتّ ّمرافقفيّّ،ستعانةّبمحام 

ألمنيةّالمختلفة.ّبّاألجهزةّاعّ الخاضعةّلشّ ّفروعّاألمنيةالسجونّوالوينبغيّالتمييزّبينّّ؛فيّسورياّاالحتجازتختلفّأنواعّمراكزّ
.ّفيّهذاّالخصوصّسلطةّ ّتشرفّوزارةّالداخليةّعلىّاألنظمةّالمرعيةّاإلجراءّفيّالسجون،ّمنّدونّأنّيكونّلوزارةّالعدلّأيّ 

زينّاصةّنظريًّة،ّالمخصّ إلىّذلك،ّتديرّوزارةّالدفاعّسجونهاّالعسكريةّالخاصّ  ّيةّأحكامتّالمحاكمّالعسكّرأصدّرّذينالّللمحتج 
ّالمسؤولونفيةّالتيّيتّ عدمّامتثالّسورياّلحكمّالقانونّوسيطرةّالقراراتّالتعسّ إلىّّاولكن،ّنظرًّبحق هم.ّّإدانة الحكوميون،ّّخذها

ّ.منتظمّعلىّنحوّ فيّالسجونّالعسكريةّّاالمدنيونّهمّأيضًّّاعمليًّّزحتجّ يّ 

ولّإلىّمرفقّفورّالوصّ.فروع،ّأوّأقسام،ّأوّمراكزّشرطةمنيةّالمختلفةّعلىّأن هاّرافقّاالحتجازّالتيّتديرهاّالشعبّاألفّمّ تصنّ 
اسّزينّبانتظارّصدورّالحكمّأوّعلىّأسلّالسجناءّبحسبّالنوعّاالجتماعيّوالعمر،ّوبحسبّماّإذاّكانواّمحتجّ فصّ االحتجاز،ّيّ 

ّديدّمكانّاالحتجاز.ومدةّالعقوبةّعندّتحّمرتك بةال،ّمنّحيثّالمبدأ،ّمراعاةّنوعّالجريمةّتتمّ ّصادرّعنّإحدىّالمحاكم.ّحكمّ 
ّالشأنّّهذاّالقرارّفيّافعليًّّذخّ ت ّيّ ولكن،ّ ّفيّغالبّاألحيان.ّتعس فيبشكل 

ّيقومّبإبالغهاّبالتّ ّإلىّالسجنّلّالسجينةنقّ ت ّّمنّحيثّالمبدأ، هةّضدّ بعدّالمثولّأمامّقاض  ّشها.ّهمّالموج  هاداتّمنسجمةّغيرّأن 
لّأيّ ّمنّدونّقّبعدهاّسراحهنّ ليطلّ ّ،ممتد ةّالت،ّفيّالحبسّاالنفراديّلفتراتّ امنّالحّساء،ّفيّعددّ تشيرّإلىّوضعّالن ّتدخ 

ّالوكاالتّاّ؛قاضّ  اّتقد م،ّّفضاًلّّشكلّمنّأشكالّاإلشرافّالقضائي.ّألمنيةّنف ذتّالعمليةّبرم تهاّبمنأىّعنّأيّ ماّيعنيّأن  عم 
ّالسجيناتبّواسع،ّوذلكّإلىّجانّعلىّنطاقّ ّالسجيناتّالسياسياتاحتجازّبّمتمث لةالّممارسةالتكشفّنتائجّالتقريرّعنّانتشارّ

ّحرّ بارتكابّجرائمّمنّقبيلّالقتل،ّوالبغاء،ّواإلتجارّبالمخدرات،ّإلخ.ّّنّ دّ لواتيّأّ ،ّالاتالجنائي ّاطلبونّأحيانًّياسّالسجنّحت ىّإن 
ّ،ّكميناتّالسياسياتمراقبةّالسجّتول يّاتالجنائيّالسجيناتمنّ لىّإساءةّاألحيانّعاألمنّفيّالكثيرّمنّّموظ فيّنّ شجعهيا

ّ.نّ وضربهّاتالسياسييّيناتمعاملةّالسج
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فع الّمنّقبلّلجانّالتحقيقّالتابعةّلوزارةّالداخلية؛ّإذّتكتفيّهذهّاللجانّبزياراتّسطحيةّّإشرافّ ّالّتخضعّسجونّالنساءّأليّ 
زاتالّأثرّلهاّعلىّال ّ.19االحتجازّكزمرامنّّتقريرّمنّتوثيقّوجودّعناصرّأمنيةّمنّالنساءّفيّأيّ .ّلمّيتمك نّباحثوّهذاّالمحتج 

ّتيحّكافةّضروبّاإلساءاتّواالنتهاكات.ماّيّ ّ،تبقىّبالتاليّالنساءّتحتّسلطةّالرجال

 هين وأوضاع السجون المرّوعةالتفتيش البدني الم  

ذهّينّينطويّعلىّماّيسم ىّبـّ"الحركاتّاألمنية".ّوتشملّههمّ ّنيبدّإلىّالمراكزّاألمنية،ّلتفتيشّ ّتخضعّالنساء،ّفورّوصولهنّ 
ّيّ ّاوغالبًّفيّمنطقةّالبطن.ّّازةّالّتخفيّشيئًّالمحتجّ ّللتأك دّمنّأنّ ّاوهبوطًّّاقرفصاءّصعودًّالحركاتّال نّالسجيناتّبّمطلّ ما

زاتالقدامىّأنّيفت شنّال التابع215ّّرعّوهذهّهيّالحالّفيّالفقّنفسهّبعمليةّالتفتيش.ّالجديدات،ّكماّيمكنّأنّيقومّالمحقّ ّمحتج 
تفتيشّمعظمّالنساء.ّيقومّبنفسهّبّرئيسّالفرعّ"،ّحيثّتشيرّالتقاريرّإلىّأنّ كفرسوسةلالستخباراتّالعسكرية،ّالمعروفّبـّ"فرعّ

ّ:20ّلمياءوتكونّالظروفّواالنتهاكاتّبصورةّعام ةّأسوأّفيّالفروعّاألمنية،ّكماّيظهرّفيّشهادةّ

ّشهرانّمتتاليانّكانّفيهماّمجموعّالنساءّ"أثناءّاحتجازيّفيّ ّي)البالغةّمساحتهاّحوالّافيّتلكّالزنزانةّتحديد29ًّّهذاّالفرع،ّمر 
أنّننامّجميعناّفيّالوقتّعينه،ّفكانّّالمستحيل.ّكماّكانّمنّجنبناعة(.ّلمّيكنّمنّالممكنّأنّننامّسوىّعلىّأمتارّمربّ 4ّ

عددّلمّيتراجعّقط،ّغيرّأن ّالّ،عندّوصوليّقيتهنّ منّالنساءّاللواتيّالتّأيّ ّلمّيتبقّ بعدّسبعةّأشهر،ّّوّعلىّذلك.ّنتناوبعليناّأنّ
طفلهاّهناك.ّّدلتّإلىّسجنّعدراّلتلّ قّ امرأةّحاملّفيّالشهرّالسابعّنّ ّبيننا.ّكانتّسابقاتجديداتّمكانّالّمحتج زاتّكانّتحلّ ّبل

ّالمكان،ّ.ّفيّذلكسنة/ّسنواتّ.وطفلّعمرهّّأشهر/ّشهرّ.رّ.ّكانّبرفقتهاّطفلةّتبلغّمنّالعم....ّسجينةّاأيضًّكانتّمعناّ
غمّمنّمتعف نّومنتن.ّوعلىّالّرّوفيّأحيانّأخرىّااإلهاناتّواإلذالل.ّالطعامّكانّفيّبعضّاألحيانّجيدًّمعّكل ّماّيجريّّيترافق

باط.ّكانتّنتّتعملّلصالحّالضأخرىّكاّللتفتيشّمنّقبلّسجينةّ ّعتّعاريةًّخضّ ذلك،ّكانّعليناّأنّنتناوله.ّومنّأجلّإذاللي،ّأّ 
زعاجًّّهذهّالمرأةّتقومّبماّهوّأكثرّإذالالًّ بضربناّّب،ّأنّيتسبّ االّيعجبهم،ّمهماّكانّسخيفًّّمنهم.ّوكانّمنّشأنّأي ّتصرفّ ّاوا 

ّالضربّالذيّتعر ضتّلهّبسببّذلك."ّا.ّحاولتّمرةّأنّأنظرّعبرّنافذةّصغيرةّفيّاألعلى.ّولنّأنسىّأبدًّاشديدًّّاضربًّ

فيّّ.21حل يةالمتثيرّاالستنكارّالشديد،ّكماّأن هاّفيّغالبّاألحيانّتنتهكّاألحكامّّااألوضاعّفيّسجونّالدولة،ّفهيّأيضًّاّأمّ 
الصحية.ّّسوىّبالحد ّاألدنىّمنّالخدماتّيناتحظىّالسجتوالّّ،مختلفةّالواقع،ّتفتقرّالسجونّللتجهيزاتّالالزمةّلمعالجةّأمراضّ 

خارجي،ّعزلةّعنّالعالمّالّفيّالسجيناتّبعضّعيشتّوة،ّالّكهرباءّأوّتدفئةّفيّالزنزانات،ّالنظافةّالصحيةّفيّحالةّمرو ع
ّعنّرد ّطلباتّالزيارةّمنّاألقرباءّأوّالمحامين.ّالهاتفيةّوالصحفّوالتلفزيون،ّفضاًلّّمنّاالتصاالتّاتمحروم

                                                           

ّموظّ 19ّ  فيّّمنّالرجال.ّلمّت ذك رّافيّسجنّعدراّالمركزيّللنساءّفيّدمشق،ّالذيّيحرسهّفيّالخارجّعناصرّمنّشعبةّالجيشّالرابعة،ّهمّحصرًّإن 
ّارّعندّبوابةّالسجنّالرئسّ زياراتّاألّ ّالتعاملّمعّبحسبّالتقارير،ّعلىّالمقابالتّسوىّامرأتينّمنّالشرطةّيقتصرّدورهما، لوضعّيبدوّيسية.ّغيرّأن 

زّسوىّقل ةّمنّالسجيناتّالسياسياتّبالمقارنةّمعّسجنّعدرا،ّوحيثّكانتّخمسّنساءّّامختلفًّ بعضّالشيءّفيّسجنّالالذقيةّالمركزيّحيثّالّت حتج 
زات،ّبينماّكانّباقيّ ّمنّالرجال.ّالموظ فينمنّالشرطةّمسؤوالتّعنّالمحتج 

ّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.ّلمياءلمراجعةّالشهادةّالكاملة20ّّ 
ّاللوائحّالمحل يةّعلىّض21ّ  قيّعلىّجيدة،ّوالتدفئة،ّواإلضاءة،ّوالهواءّالنّرورةّأنّيحظىّالسجينّبسرير،ّوماّيكفيّمنّالطعامّللحفاظّعلىّصحةّ تنص 

ّمنتظم.  نحو 
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زاتإلىّتعر ضّّانظرًّ ّروتينيّلظروفّّالمحتج  ّّدنّمنماّيفقّ ّاعذيبّالبدنيّوالنفسي،ّغالبًّسيئةّوللتّاحتجازالسياسياتّبشكل  وزنهن 
ّالصحية،ّفضاًلّ ّّوتتدهورّحالتهن  ّعددّمنّالنالكثيرّمنّاألحيانّمنّالرعايةّالطبية.ّّفيعنّحرمانهن  ساءّفيّالحقيقة،ّأكد 

بماّفيّذلكّّاألساسية،ّمنّالرعايةّالصحيةّمنهجيةّلحرمانهنّ ّالمقابالتّاعتمادّالسلطاتّالسوريةّسياسيةًّّنّ هاللواتيّأجريتّمع
ةّشهرينّزتّلمدّ جّ ،ّالتيّاحتّ 22دهّشهادةّليلىالعادةّالشهرية.ّوهذاّماّتؤكّ منّالفوطّالصحيةّأثناءّّعلىّسبيلّالمثالّحرمانهنّ 

ّ.ّةاالنفراديّالزنزانةقضتّمعظمهاّفيّ

ثيابيّّالدمّعلىّلمليءّبالدماء،ّفيجفّ مكانّألتخل صّفيهّمنّالوشاحّاّماّكانّيوجدّأيّ ّ.تّأيامّالعادةّالشهريةّهيّاألسوأ"كان
ّيرّأنّ منّالبواسير،ّغّوالّيسمحونّليّبأنّأغتسل.ّوبعدّيومين،ّبدأتّأعانيّمنّألمّسببهّالبواسير.ّ)...(ّكنتّأعانيّأصالًّ

منّاأللم.ّّتيّأمّوشعرتّأنّ ىّإلىّتفاقمّحالتي.ّأدّ ّ،الحرمانّمنّالدواءّوّشدةّالضغطّالنفسيباإلضافةّإلىّ،ّالمتزايدسوءّالطعامّ
ّاأصرخّكثيرًّّ،ّوكنتاكانّاأللمّفظيعًّعنّالدمّبحيثّالّيلتصقّجلديّبها.ّّحاولتّأنّأبقيّثيابيّبعيدةًّّ.كانّالنزيفّمتواصالًّ

ّّهوّنفسه:ّ"الّدواءّللسجيناتّالسياسيات"."ّالكن ّالجوابّكانّدائمًّمنهمّأنّيأتونيّبالدواء.ّّطالبةًّ

إلىّّافيّتحديدّظروفّاالحتجاز.ّإذّتضطرّبعضّالنساءّاألصغرّسنًّّامهمّ ّادورًّّاضًّأيّهيّإلىّذلك،ّتؤديّالمسائلّالمالية
زاتخدمةّال ّالتيّيمكنّأنّتمد هنّبالمالّوالثيابسّ منّأّ ّللمال،ّأوّعدمّتلقيّزياراتّ ّاألخرياتّبسببّافتقارهنّ ّمحتج  غيرهاّّوّرهن 

بكثيرّمنّّأعلىّبأسعارّ مكاتبهمّفيّّاانونّسلعًّبيعّالسجّ لّعائداتّالسجنّإلىّإدارةّالسجن،ّفيّحينّيتحوّ ّ.الضرورياتمنّ
ناءّلتّشامّأثقّ عتّ إ.ّ..........وهيّامرأةّسوريةّفيّالحاديةّواألربعينّمنّالعمرّتعيشّفيّّ،23أسعارّالسوق.ّوهذاّماّتصفهّشام

فيّسجنّعدرا،ّحيثّعاشتّأمنيةّمختلفةّّوّزتّلمدةّستةّأشهرّفيّفروعّ جّ ،ّواحتّ 2013سفرهاّإلىّسورياّفيّأيلول/ّسبتمبرّ
ّالتجربةّالتالية:

شتريتّإي.ّعادّبمتجرّ ّأشبهبة.ّكانتّحديديةّمليئةّباألطعمةّالطازجةّوالمعلّ ّانين(ّإلىّمكتبهّوأرانيّخزانةًّ"نادانيّ)أحدّالسجّ 
 ليرةّسوريةّليّولألخريات.ّوكانّيبيعّالسلعّبضعفّسعرهاّاألصليّعلىّاألقل ."10.000ّأغذيةّبقيمةّ

منّمعرفةّّرأل سّ ااّيكونّمنّالنادرّأنّتتمك نّإمّ ألجهزةّاألمنيةّالتابعةّللدولة،ّزّفيهاّالنساءّعلىّيدّاحتجّ التّالتيّتّ فيّالحا
ّمنهجيّمنّزيارتهنّ ّرسّ األّ مّتلكّحرّ أوّتّ ّمكانهنّ  زاتعّالتوضّ ّكما.ّعلىّنحو  منّّ.24ويلةطّفيّالحبسّاالنفراديّلفتراتّ ّمحتج 

صرفّالنظرّمنّهذهّالزيارةّبّاواحدةّفيّالشهر.ّولكن،ّيحق ّآلمرّالسجنّأنّيحرمهّبزيارةّ ّةالسياسيّةنحّللسجيسمّ حيثّالمبدأ،ّيّ 
عّأسرتهاّمنّ ة،ّتّ ّزوعندماّيتم ّإنزالّعقوبةّتأديبيةّبحقّالمحتجّ .ّةلزيارةّالسجينّاةّأحيانًّّراألسعنّطولّوخطورةّالرحلةّالتيّقامتّبهاّ

ّالشخصية.ّّالنظافةّلوازممنّتزويدهاّبالطعامّأوّ

                                                           

ّمراجعةّالشهادةّالكاملةّلليليّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.22ّ 
ّالكاملةّفيّالقسمّالثاني.ّمراجعةّشهادةّشام23ّ 
فيّمناطقّتدورّفيهاّاشتباكاتّبينّالحكومةّّازّالنساءّأحيانًّحتجّ ،ّكانتّتّ 2012بعدّسيطرةّالمعارضةّعلىّدوماّ)إحدىّضواحيّدمشق(ّفيّالعام24ّّ 
ّاون.اصينّأوّقذائفّالهمّنيرانّالقنّ تطالهخشىّأنّبالمخاطر،ّإذّيّ ّضة،ّفتصبحّزيارتهنّمنّقبلّاألقرباءّأوّالمحامينّمحفوفةًّجماعاتّالمعارّ الّو



19 
 

 التعذيب والعنف الجنسي

العنفّّايدًّللتعذيب،ّوتحدّأثناءّاالحتجازّخضعنعلىّالرغمّمنّغيابّالبياناتّاإلحصائيةّالتيّتشيرّإلىّعددّالنساءّاللواتيّ
ّالهذاّعةّألغراضّرّالشهاداتّالمجمّ ظهّ ،ّتّ الجنسي زاتالتقريرّأن  لسيئة،ّحيثّةّاالمعاملّوأىّأنواعّالتعذيبّيتعر ضنّلشتّ ّمحتج 

ّأساسيّفيّمراكزّاالحتجازّالتابعةّللقواتّاألمنّيجريّأكثرهاّفظاعةًّ ّقبلّنقلّالمحتجّ بشكل  ابعّللدولة.ّزةّإلىّالسجنّالت،ّأي 
أكثرّّمعاملةّ أنّهؤالءّيتعر ضونّلّالمّيخضعنّللتعذيبّنفسهّالذيّيتعر ضّلهّالرجال،ّعلمًّّالكثيرّمنّالنساءّبأن هنّ ّوصر حت
ّالشهاداتّتنطويّعلىّالكثيرّمنّاألمثلةّالتيّتبي نّكيفّتتعر ضّالنساءغيرّأوحشية.ّ ّفيّمختلفّمراحّايوميًّّن  لّاحتجازهن 

لتحر شّ)االغتصاب،ّوالتهديدّباالغتصاب،ّواالجنسانيّاّفيّذلكّالتعذيبّمحد دةّمنّاإلذاللّوالتعذيب،ّبمّأنماطّ ّوللمعاملةّالسيئةّ
ّلعقلية.رةّبالصحةّاوالمعاملةّالمؤثّ ّالجنسي(

ّّلمياء ّالشديد. ّللتعذيب ّتعر ضن ّاللواتي ّالنساء ّإحدى ّقّ عتّ إهي ّّلمياءلت ّأكتوبر ّاألول/ ّتشرين بسبب2012ّّفي
ّوتصفّإحدىّ.......................................................................................................... .

ّكماّيلي:ّ....ّ.........فيّفرعّجلساتّاالستجوابّالتيّخضعتّلهاّ

ّيديّمنّدونّأنّتالمسّقدمايّاألرض.ّوبقيتّمنقنيّبالسقفّرّإجابتي،ّعلّ اتّعدة.ّوعندماّلمّتتغيّ "كر رّ)المحق ق(ّسؤالهّمرّ 
اّأرتديّأنّوّبقيتّمعل قةًّويعيدّبعدهاّتعليقي.ّّ،عةّليفك نيّويسمحّليّبقضاءّحاجتيسا12ّكانّيأتيّكل ّستةّأيام.ّّيحوالّمعل قةًّ

الثّمرات.ّوفيّثّقامواّبصعقيقميصيّالداخلي.ّوكانواّيرموننيّبدلوّمنّالماءّالباردّويصعقوننيّبالكهرباء.ّفيّاليومّاألول،ّ
ّالصعقةّالكهربائيةّكانتّقويةّجدًّّ،واحدةّمر ةًّّبذلكاليومّالثاني،ّقامواّ يمز قّالجلدّّاعيًّرباّاومنّثم ّكانواّيستخدمونّسلكًّ.ّالكن 

الضربات،ّلكن هاّكانتّكثيرة."نيصابماّأحيث ّ.ّلمّأعدّ 

ّالتشملّأشكالّالعنفّالمستخدّ  زاتمةّضد  هادةّعلىّاب،ّوالشغتصهوّالعنفّالجنسيّالذيّيشملّاال؛ّّواجدًّّاشائعًّّشكاًلّّمحتج 
ّحدوثّاالغتصاب،ّوالتهديدّباالغتصاب،ّوالتحر شّالجنسي،ّواإلساءاتّاللفظيةّذاتّالمضمونّالجنسي.ّ

ّالتقرير،ّواحدةّفقطّلمّتتعر ضّللعنفّالجنسي،ّبماّفيّذلكّّنّ جريتّمعهامرأةّأّ 53ّومنّأصلّ المقابالتّأثناءّاإلعدادّلهذا
رّإلساءاتّلفظيةّّوتّأخرياتّتعر ضهنّ اللفظي.ّفيّالمقابل،ّرّ  ّمتكر  النساءّّمت صلةّبالجنس،ّفيّحينّتعر ضّعددّمنعلىّنحو 

مباشراًّ هيّامرأة25ّّانانيرفهاّاالغتصابّأوّالشهادةّعلىّهذاّالشكلّمنّالعنفّأثناءّاالحتجاز.ّإلساءاتّجنسيةّبدنية،ّمنّتعر ضاًّ
واحدةّمنّّنيرفاناّهيبتهمةّنقلّالسالحّلإلرهابيين.2011ّّلتّفيّتشرينّالثاني/ّنوفمبرّقّ فيّالثمانيةّوالعشرينّمنّالعمرّاعتّ 

حتجازهاّاليومّالثالثّمنّاجرىّذلكّفيّنّقبلّثالثةّضباط.ّزةّأخرىّممنّعلىّمشاهدةّاغتصابّمحتجّ رغّ النساءّاللواتيّأّ ّتلك
ّ(ّالتابعةّلألمنّالعسكريّفيّدمشق.215فيّسريةّالمداهمةّواالقتحامّ)

لىّالسرير،ّعّعاريةًّّ......وسريرّحديدي.ّرأيتّّأخرى،ّحيثّكانّيوجدّمكتبّوثالثةّكراسّ ّقتادنيّ)المحق ق(ّإلىّغرفةّتحقيقّ إ"
ينماّكانّب،ّ......مراء(.ّكماّكانّفيّالغرفةّثالثةّضباطّشبهّعراة.ّكانّاثنانّمنهمّيمسكانّبيديّفيّماّخالّصدريتهاّ)الح

حاولتّأنّتقاوم.ّكانتّتصرخّوتبكيّمنّدونّجدوى.ّرحتّأناّيغتصبهاّبعنف.ّّ،أسودّاداخليًّّاالذيّكانّيرتديّقميصًّّ،الثالث

                                                           

ّمراجعةّالشهادةّالكاملةّلنيرفاناّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.25ّ 
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ادونيّإلىّأخرجونيّمنّالغرفةّوأععصبي.ّثم ّّبعدهاّالنهيارّ ّتّ ائقّتعر ضهناكّلبضعّدقّأصرخّوأبكيّلفظاعةّماّأراه.ّبقيتّ 
 التحقيق."

ّلمد ةلالعتداءّالجنسيّالخطيرّأثناءّاحتجازهاّّتتعر ض2012ّةّالثانيةّفيّمنزلهاّفيّأيلول/ّسبتمبرّلتّللمرّ قّ التيّاعتّ 26ّسوسن
ّعشرةّرجالإنّتقولّسوسمنطقةّدمشق.ّأمنيةّمختلفةّفيّّفيّفروعّ ّشهًرا11ّ أمامّّتناوبواّعلىّاغتصابها،ّوكانتّالمرةّاألولىّن 

ّ.اعام16ًّّأعينّإبنهاّالبالغّمنّالعمرّ

ّراحّاألخيرّيضربنيّ......بنيّوإّالغرفةّوبقيتّمعّ–ّ......................ّ-"بعدّأنّخلعواّثيابيّعني،ّغادرّاثنانّمنهمّ
ّكاملتصابيّقامّباغوأناّعارية.ّثمّ يصرخّّ.ّفراحّإبنيداخليّوهّالذكريّفي ّوقذفّسائلهّالمنويعضّأولجأمامّإبني.ّّبشكل 

أتىّّبطريقةّ  ونّيةّباللّ لطيّاللون.ّكانتّالغرفةّمأخرىّمنّدونّنوافذّفيهاّبابّواحدّبنّ ّوجر نيّإلىّغرفةّ ّ.....هستيريةّ)...(ّثمّ 
.ّثمّولجنيّيّعليهّالرجلّوبدأّيضربنياألرض.ّرمانّعلىّم لقىمسط حّصغيرّمنّاإلسفنجّوالّأثاثّفيهاّباستثناءّفراشّّ،الوردي
أتىّّ،....وقذفّسائلهّالمنويّداخلي.ّغادرّّاجنسيًّ ّعةّرجالّ .ّدخلّبعدهّسبكامالًّّااغتصبنيّاغتصابًّّا.ّوهوّأيضًّ...........ثمّ 

ّبالوقتّوأغميّعلي ."ّإحساسّ ّشيء،ّفقدتّأيّ ّأشعرّبأيّ ماّعدتّواغتصبوني.ّلكن يّ

ّالمقابالتّمنّأجلّهذاّالتقريرّعنّتجاهّ نساءّعدةّممنّأجريتّمّتثتحدّ  يّلّالحالةّالبدنيةّوالنفسيةّللنساءّالحواملّاللواتعهن 
انهاّلتّنسرينّمعّزوجهاّواثنينّمنّإخّوقّ عتّ إلبّهيّإحدىّتلكّالنساءّالحوامل.ّنسرينّمنّمحافظةّحأثناءّاالحتجاز.ّّعايشنهنّ 

ّالشعرّوالتحر شّالجنسي،ّوأخّزوجها،ّوبقيتّقيدّاالحتجازّلمدةّسبعةّأشهرّمرضتّ خاللهاّوتعر ضتّللصعقّبالكهرباءّوشد 
 ولكنّعلىّقيدّالحياة.ّامشو هًّّلها.ّوبعدّيومينّمنّاإلفراجّعنها،ّأنجبتّطفاًلّمّ قّبحّ لمّالمحقّ علىّالرغمّمنّعّ 

ّأثرّالتعذيبّوالمعاملةّالسيئةّأثناءعةّتشيرّالكثيرّمنّالشهاداتّالمجمّ  هانةّعندماّّةيكونّأكثرّشدّ ّاإلعدادّللتقريرّإلىّأن  وا 
ّّتهدفّمباشرةًّسي ّالمرأة ّفيّثقافةّ ّوكرامة ّّشرفها ّّ–يضطلعّالشرفّفيها ىّالنسيجّفيّالحفاظّعلّمحوريّدورّ بّ–ّأسلفناكما

ّامباشرًّّامث لّالتعذيبّالجنسيّواالغتصابّمثالينّرئيسيينّعنّأساليبّالتعذيبّالتيّتستهدفّشرفّالنساءّاستهدافًّيّ االجتماعي.ّ
ّفيّالقسمّالتالي.ّنطويلة،ّكماّهوّمبيّ ّبفتراتّ ّبعدّاإلفراجّعنهنّ ّعلىّحياتهنّ ّفيّالوقتّعينهّأثرّشديدّعنهايترت بّوالتيّ

 م السجينات بعد اإلفراج عنهنّ ص  و  

ّالتعذيبّالفعليّالبدنيّوالنفسيّوالمعاملةّالسيئةّعلىّيدّالمسؤولينّالحكوميينّينتهيانّباإلفراجّعن ّلماّصحيحّأن  رأة،ّغيرّأن 
نماّأيضًّّ،ومنّأجلّفهمّظاهرةّاحتجازّالنساءّوأثرهاّالّعلىّالضحيةّفحسبهاّهيّأبعدّماّيكونّعنّنهايتها.ّنتمح علىّّاوا 
يةّعلىّالمجتمعّالسوريّبرم ته،ّالّبد ّمنّمراعاةّالبيئةّاالجتماعيةّوالثقافّ،وفيّنهايةّالمطافّ،بكاملهاّوالمجتمعاتّالمحل يةّس راألّ 

ّتالزميّهذاّالسياق،ّفهاّوشرفّأسرتها.ّشرفّ ّ–وعذريتهاّقبلّالزواجّّ–المرأةّّفيهاّهذهّالظاهرة؛ّبيئةّتعادلّفيهاّعفةّ ّنتشرتالتيّ
ّعميقة.ّوصمةّعارّ ،ّوقوعهّاالغتصاب،ّأوّحت ىّافتراض

ّامرأةّ ّايسريّاعتقادّشائعّحاليًّ ّكل  األطرافّّخدمتاستفكانّأنّلالغتصاب.ّّبحكمّالواقعّزةّتتعر ضمحتجّ ّفيّسورياّمفادهّأن 
ظرّعنّبصرفّالنذلكّ،ّّومنّأجلّتمزيقّالنسيجّاالجتماعيّمنّخاللّاحتجازّالنساءّةهذهّالعقليةّاالجتماعيةّالعامّ ّالمتحاربة

                                                           

ّمراجعةّالشهادةّالكاملةّلسوسنّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.26ّ 
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ّترت بّعلىّوقد.27ّاجدًّّاوالتيّيكونّتوثيقهاّصعبًّّ–العددّالفعليّلحاالتّالنساءّاللواتيّتعر ضنّلالغتصابّأوّاالعتداءّالجنسيّ
زاتعلىّوضعّالنساءّالّبعيدّالمدىّىّاآلنّأثرحتّ ّالعقليةّالمذكورةّلسلوكّاالجتماعيّالناجمّعنا صمةّالعارّاءّّوفمنّجرّ .ّمحتج 

لذلك،ّّنتيجةًّّو.ّاأوّسابقًّّازاتّحاليًّحتجّ مرّالنساءّالسّ عنّاالغتصابّواالعتداءّالجنسي،ّينزعّالناسّإلىّاالبتعادّعنّأّ ّتجةالنا
ّالمحلّ منّّالنبذّإنّ ّنّ بعدّاإلفراجّعنهّاغالبًّّزاتمحتجّ النساءّالّهتواج .ّسّ أوّمنّأّ ّيةمجتمعاتهن  نّالحاالت،ّيدفعّفيّالكثيرّمّوّرهن 

،ّإمّ  النساءّّتذكّركماّأوّبرفقةّبعضّاألقرباء.ّّاّوحدهنّ هذاّالواقعّبالنساءّإلىّالتماسّالمأوىّخارجّالبالدّعندّاإلفراجّعنهن 
ّالمقابالت ةّحاولّفيهاّأفرادّمنّأّ ّحاالتّ ّاللواتيّأجريتّمعهن  ّفيّماّيعرفّبـّ"جرائمّالشرف"،ّبقصدّمسحسّ خاص  ّقتلهن  ّرهن 

.ّوهذاّماّحدثّمعّزينب لتّفيّآب/ّقّ هيّشابةّمنّحمصّفيّالتاسعةّعشرّمنّالعمرّاعتّ ،ّّو28العارّالناجمّعنّاحتجازهن 
ّواحتّ 2011أغسطسّ ّجّ ، ّللتعذيبّمنّأجلّاإل3ّزتّلمدة ّالمطلوبينّمنّّدالءّبمعلوماتّ أشهرّخضعتّخاللها عنّإخوانها

ّالسورية.ّاالستخبارات

ّأقربائيّوعمّ  ّاإلفراجّعني،ّعدتّإلىّ)...( ّاستقباليّواتّ "بعد أثناءّّرفهممعيبةّلط ختّشّهمونيّبتعريضهمّألمورّ تي.ّرفضوا
اّأوىّوطلبّيديّللزواج.ّوهذاّمليّالمّوف رّ.......منّّا.ّفأضطررتّإلىّالعودةّإلىّدمشق.ّثمّالتقيتّشابًّالسجنّوجوديّفي

عيشّمعّيّتزوجتّوأنصلّبأختيّفيّمنزلهاّفيّحمص.ّأخبرتهاّأنّ فيّدمشقّحاولتّخاللهاّأنّأتّ ّكان.ّأمضيتّبضعةّأشهرّ 
ة،ّقصدّشابانّقليلّأشهرّ ّدةّالعائلة.ّوبععيّشو هتّسمنأحدّإخوانيّيريدّالتخل صّمنيّألنّ ّإنّ قالتّليّ.ّ.......زوجيّفيّمنطقةّ

اّقبلّأنّيلوذبطعنهّبسكينّفيّظهرهّّماوقا بينهماّوبينّزوجيّعراكفيّدمشقّوحاوالّقتلي.ّفدارّّ....إقامتيّمعّزوجيّّمكان
ّ."بالفرار

ّإلىّأّ ّنترنّالبقاءّفيّالبالدّأنّيتحد ثفيّالمقابل،ّيرفضّضحاياّالعنفّالجنسيّاللواتيّاخ ّأوّالمقرّ ّرسّ عنّمعاناتهن  ّهن  بينّمنهن 
كماّيشك لّغيابّالدعمّالنفسيّوالطبيّوالقانونيّللضحاياّداخلّسورياّلعارّاالجتماعيةّالمت صلةّباالغتصاب.ّمنّوصمةّاّخشيةًّ
ّإلىّالتزامّالصمت.ّهآخرّيدفعّاسببًّ ّن 

،ّبماّفيّمنّصدمةّ ّالتيّيعشنهاّأثناءّاالحتجاز،ّالتجاربّالمرعبةّ،ّمنّجراءالنساءّتعاني ذلكّّنفسيةّشديدةّبعدّاإلفراجّعنهن 
جدوى.ّوبروزّشعورّبانعدامّالّ،معنىّللحياةّاالضطرابّالنفسيّالالحقّللصدمة،ّوفقدانّأيّ ّو،ّواليأسجاتّمختلفةّمنّالقلقّدّر

بينّّاومنّالعوارضّاألكثرّشيوعًّهانّوحت ىّاالنتحار.ّذّ الإلىّّ،ّيفضيّتدهورّحالةّالمرأةّبعدّاإلفراجّعنهااألحيانوفيّبعضّ
زاتمعّّالعاملونالنفسّالنساءّالتيّرصدهاّأخصائيوّعلمّ سابقاتّالخوفّالمتنامي،ّوالشعورّباإلذاللّوانعدامّالكرامة،ّّمحتج 

ّتقد م،ّيّفضاًلّّ،ّواالبتعادّعنّالمجتمع،ّوفقدانّالثقةّبالنفس.علىّالذاتّنطواءرّالذاتيّالسلبي،ّواالوالتصوّ  ا ؤثرّالضغطّعم 
زاتةّللعلىّالحالةّالبدنيّاقّمعّاالحتجازّهوّأيضًّالنفسيّالمترافّ  ّاالحتجازوفّالضررّالناجمّعنّالتعذيبّوظّربذلكّمّليفاقّ ّمحتج 

ّالسيئة.ّّ

ّالزوجية.ّويشرحّأحدّأخصائييّعلمّالنفسّالعاملينّمعّّ،ّتواجهّالنساءّصعوباتّ سبقعلىّماّّعالوةًّ بالغةّفيّاستئنافّحياتهن 
زاتال ّمحتج زاتلاّبينّ"تزدادّحاالتّالطالق:ّالحتجازّقائاًلّالسابقاتّفيّسورياّعنّاألثرّاالجتماعيّوالزوجيّالناجمّعنّاّمحتج 

                                                           

ّتم ّشرحّالصعوباتّالتيّتعترضّتوثيقّهذهّالحاالتّفيّالقسمّالمنهجيّفيّبدايةّالتقرير.27ّ 
ّ ادةّالكاملةّلزينبّفيّالقسمّالثانيّمنّالتقرير.مراجعةّالشه28ّّ
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ّأساسيّإلىّالتأثيرّالمتأخّ ّ،بعدّاإلفراجّعنهنّ ّسوري اتال ذيّيبرزّالذيّيترت بّعلىّاعتقالّالضحيةّوالّراألمرّالذيّيعودّبشكل 
فيّّلمطبوعةاّصورةّالباطنيةشّهيّالدّأوّالمتحرّ تبقىّصورةّالجالّ وفيّبعضّالحاالت،ّّحينّيتعي نّعليهاّمواجهةّالمجتمع.

ذاتها.ّفتواجهّبالتاليّالمرأةّصعوبةًّإلىّنبذّالرجولّ،ّماّيحدوّبهنّ عنّالرجالّمحتج زاتذهنّال أي ّعالقةّمعّّفيّتطويرّةّفيّحدّ 
لّحتمّ ويّ ه.ّفيّمعاملةّالزوجّلزوجتّاتغييرًّّاىّفيّالحاالتّالتيّالّتنتهيّبالطالق،ّنالحظّغالبًّالجنسّاآلخرّأوّمواصلتها.ّوحتّ 

ذلكّاألس ّرنواةّّألفةفيّّارّعمومًّ،ّغيرّأن ّاالحتجازّيؤثّ اأنّيقر رّالزوجانّعدمّاالفتراقّمنّأجلّحمايةّأوالدهم يّالمقامّفة.ّومردّ 
ّيعنيّأن هّينظرّإلىّاالنتهاكاتّالمختلفةّالاأساسًّالمجتمعّالسوريّيعتمدّنظامّالسلطةّاألبويةّّإلىّأنّ ّاألول أثناءّّرتك بةم،ّما

ّ.ة"ّرساألهاّإهانةّلشرفّالحتجازّأوّاالختطافّعلىّأنّ ا

زاتإخوة/ّأخواتّالّإلىّذلك،ّإنّ  نينّضد ّهذهّاآلثار.ّّاسنّ ّاألصغرّمحتج  ّليسواّمحص  /ّبناتهن  حاالت،ّيكونّفيّمعظمّالوأبنائهن 
ماّّاوغالبًّ.ّيةاالجتماعيةّوالشخصّلالحتجازّأثرّسلبيّعلىّتطو رهمّالنفسي،ّواندماجهمّاالجتماعي،ّوبالتاليّأدوارهمّالمستقبلية

ن همّعاشواّتجربةّهمّألبنبذّأمّ ّاويمكنّأنّيبدأّاألوالدّأيضًّوأوالدها.ّّعلىّالعالقةّبينّاألمّ ّتسيطرّمشاعرّالذنبّواللومّعلىّالتوالي
ّاختفائهاّالمفاجئّمنّدونّأنّيعرفواّالسببّومكانّوجودها.

ّأكثرّنتائجّاالحتجازّصعوبةًّ ّغوبّفيهلّغيرّالمّرفمنّشأنّهذاّالحملّالناتجّعنّاالغتصاب.ّمرأةّهوّالحمّ للّبالنسبةّغيرّأن 
ّنالطفلّيشكّ الحملّوالّكماّأنّ رهاّباستمرارّبانعدامّحيلتهاّوالقمعّالذيّتعر ضتّله.ّأنّيدفعّالمرأةّإلىّرفضّالطفلّالذيّيذكّ 

فسيّكبيرّبسببّنّمنّألمّ ّالمرأةّونتيجةّلذلك،ّتعانيّةّبسببّتعر ضهاّلالغتصاب.ّراألسيّعلىّالعارّالذيّألحقتهّبالدليلّالحسّ 
ّتصو رهاّالذاتيّونظرةّأسرتهاّلهاّوكذلكّالطفل.

لىّالتصر فّفيّةّقدرتهاّعّراألسّتقي دماّّابالنسبةّلحياةّالمرأة.ّفغالبًّّأثرّاقتصاديّايترت بّعلىّاالحتجازّأيضًّّ،ّيمكنّأناأخيرًّ
ّتجازالمرأةّضحيةّاالحعنّذلك،ّقدّتصبحّقدرةّّةّنفسهاّمنّالعار.ّفضاًلّّراألسايةّلحمايتهاّمنّالمزيدّمنّالضررّوحمّمحاولةّ 

زاتّ عنّاالستعانةّبّابسببّعزوفّأربابّالعملّعمومًّّمحدودةًّعلىّالعملّ منّجانبّّةسابقاتّنتيجةّالتهديداتّالمستمرّ ّمحتج 
االجتماعيةّّنّ قدّيتعر ضنّللنبذّمنّقبلّدائرتهفّ؛أكبرّفيّإعادةّاالندماجّفيّالمجتمعّتواجهّالعازباتّصعوبةًّّوقواتّاألمن.ّ
ّالمحل يالداخليةّأوّ ّةّبؤسّ إياهاّفيّحالّةّعنّالمرأةّتاركةًّّراألسإلىّتخل يّّاأيضًّّاالحتجازلّأنّيفضيّحتمّ يّ كماّ.ّمجتمعهن 
 وضعف.ّ

ّ:نوسلبدنيةّوالنفسيةّواالقتصادية.ّتتذك رّساثارّاالحتجازّآعانتّّةّ رأسوسنّهيّمثالّام

ريدّوقالّليّإن هّالّيّيّسجينةّأمنّسابقة،ّطردنيعاديةّفيّمطبعةّفيّدمشق.ّوعندماّاكتشفّمالكّالشركةّأنّ ّوظيفةًّّدتّ "وج
نيّمنها،ّاعلىّجسدي،ّناهيكّعنّاآلثارّالنفسيةّالتيّأعّباديةًّحكومة.ّالّتزالّآثارّالتعذيبّالبدنيّإثارةّالمشاكلّمعّأمنّال

ّواألرق."ّكالكآبة

 تلخيصال

زاتمبي نّبالتفصيلّفيّهذاّالقسم،ّالّتتعر ضّالّكماّهو فحسب،ّّةّفيّالسجونمرو عّبدنيّمهينّوظروفّ ّلتفتيشّ ّاتسوريالّمحتج 
ّمنّالرعايةّالصحيةّوزياراتّّالمالئمة،ّفضاًلّّاإلصحاحمرافقّللطعامّّوّابلّيفتقرنّأيضًّ ّ.رسّ ألّ اعنّاكتظاظّالزنزاناتّوحرمانهن 
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زاتالّتخضعّ،إلىّذلك ن،ّيروتينيّللمعاملةّالسيئة،ّوالتعذيب،ّواالغتصاب،ّباإلضافةّإلىّالتحر شّوالتهديدّالجنسيّبشكلّ ّمحتج 
ّإفالتّمرتكبيّهذ ّوالمجتمع.ّس راألّ ،ّيواجهنّالوصمّوالنبذّمنّقبلّوبعدّاإلفراجّعنهنّ منّالعقاب.ّّااألفعالّتمامًّّهوذلكّفيّظل 

ّتقد م،ّ ّالتاليّبعضّاألسبابعلىّضوءّما اتّقّمنّالعقابّعلىّاالنتهاكالكامنةّخلفّاستمرارّاإلفالتّالمطلّ ّيتناولّالقسم
فيّاالحتجاز:ّعدمّفعاليةّاآللياتّالدوليةّالتيّيمكنّأنّتساهمّإلىّحد ّماّفيّكسرّهذهّالحلقةّّسوري اتبحقّالّمرتك بةالجسيمةّال

 غة.المفرّ 

 ليةفالت من العقاب: عدم فعالية الهيئات الدوانتشار اإلغياب الحماية و

ّالتقريردرّ تجريّالفظائعّالتيّكشفتّعنهاّالشهاداتّالمّ كماّأسلفنا،ّ ألمنّفيّسياقّانتشارّإفالتّعناصرّقواتّاّجةّفيّهذا
ّأنظمةّ ي،ّالسوريةّمنّالعقابّعلىّالمستوىّالمحلّ  ّّالسلطةّالتنفيذيةّتضعهاّفيّظل  إلفالتّمنّاّولكن،ّي عزى.ّيحلوّلهاكما

زاتالّعّالدوليّفيّالتحر كّحيالّاالنتهاكاتّالجسميةّبحقّ فشلّالمجتمّإلىّاالعقابّأيضًّ يّماّيليّلفشلّ.ّيتطر قّالتقريرّفمحتج 
لجنةّالمعنيةّلستعراضّالقطريّاإلالسوري:ّبعضّاآللياتّالدوليةّالرئيسيةّذاتّالصلةّبمسألةّاحتجازّالنساءّفيّسياقّالنزاعّ

عمالّاألممّالمتحدةّأجدولّ،ّّوةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسوريةةّالمستقلّ لجنةّالتحقيقّالدولي،ّّوبالقضاءّعلىّالتمييزّضدّالمرأة
ّمّواألمن.ّالمرأةّوالسالّبشأن1325ّرّحولّقرارّمجلسّاألمنّرقمّواألمنّالمتمحوّ ّوالسالمّحولّالمرأة

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضّد المرأةالقطري لسوريا من قبل ستعراض اإل

قامتّّللجمهوريةّالعربيةّالسورية.30ّاالستعراضّالثاني29ّاللجنةّالمعنيةّبالقضاءّعلىّالتمييزّضد ّالمرأةأجرتّ،2014ّفيّالعامّ
هذاّالتقريرّلمّّحولّتطبيقّاالتفاقية؛ّإالّأنّ 2012ّتشرينّاألول/ّأكتوبر25ّّلّفيّالحكومةّالسوريةّبتقديمّتقريرّدوريّمفصّ 

إلىّالحكومةّّأشارت،ّمنهّنونيوفيّالجزءّالقا.2011ّبعدّالعامّّمحتج زاتالنساءّالوضعّّعشرّةفيّصفحاتهّالمئةّوالستّيتناول
بماّّ،ىقانونيةّأخّرّا،ّغيرّأن هاّأغفلتّنصوصًّذلكّالعامتّمنذّنّ القوانينّالتيّسّ ّضوبع2012ّالجديدّالصادرّفيّالعامّالدستورّ

زاتةّالواسعّفيّمحاكمّىّنطاقّ علّالذيّي عتم دفيهاّقانونّمكافحةّاإلرهابّ بحكمّّ،والذيّيحرمهنّ تحتّالواليةّالحكوميةّّمحتج 
ّاألساسيةّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّالدوليّّ،الواقع ّ.ّالمحل يالقانونّّومنّحقوقهن 

تقتضيهّعمليةّاالستعراض،اللجنةّالمعنيةّبالقضاءّعلىّالتمييزّضد ّالمرأةوج هتّ لحكومةّالسوريةّمنّاألسئلةّلّاعددًّّ،ّبحسبّمّا
زات(ّوضعّال1يتعل قّبماّيلي:ّّفيّما وعلىّوجهّالخصوصّالعنفّالجنسيّبماّفيّذلكّالعنفّّ،(ّوالعنفّضد ّالمرأة2،ّمحتج 

ّعاتّعنّحقوقّاإلنسان.ضد ّالمدافّ 

،ّوتحديد2011ّزنّمنذّالعامّجّ فةّبحسبّالعمرّبشأنّعددّالنساءّاللواتيّاحتّ "تقديمّبياناتّمصنّ ّاتحديدًّّمنّالحكومةّاللجنةّتطلب
لنساءّبشأنّعددّاّ"معلومات ّعنّّ،ّفضاًلّفيّالحصولّعلىّمحاكمةّعادلة"ّوالتدابيرّالمطب قةّلضمانّحق هنّ ّأسبابّاحتجازهنّ 
لىّالنحوّعّ"كيفيةّقيامّالدولةّالطرفكماّاستفسرتّاللجنةّعنّ.ّالطرفّوأوضاعهن "ّةرافقّاالحتجازّالتابعةّللدولالقابعاتّفيّمّ 

                                                           

معّتحف ظاتّعلى2003ّّآذار/ّمارس28ّّسورياّهيّدولةّطرفّفيّاتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضد ّالمرأة،ّالتيّصادقتّعليهاّفي29ّّ 
ّمنّموادها. ّعدد 

ّ.2007التمييزّضد ّالمرأةّفيّالعامّّاللجنةّالمعنيةّبالقضاءّعلىجريّاالستعراضّاألولّلسورياّمنّقبلّأ 30ّّ 
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حقوقّالمرأةّالمتّ بضمانّالتحقيقّفيّجّالمناسب لةّمنّالدولّومنّفاعّمنّقبلّجهات ّّمرتك بةالصلةّبالنزاعّّوميعّاالنتهاكاتّضدّ 
ةّعليهاّمنّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية،ّومالحقتهاّوالمعاقّالعنفّالجنسيّواالنتهاكاتّضدّ ّاغيرّالدول،ّوتحديدًّ

ّ."مرتكبيهاّمقاضاةخاللّ

العنفّّادًّ،ّوتحديجنسانيالّذةّمنّأجلّمنعّالعنف"التدابيرّالمت خّ الحكومةّتزويدهاّبمعلوماتّبشأنّّإلىّذلك،ّطلبتّاللجنةّمن
حمايةّالنساءّوالفتياتّمنّهذاّالعنفّأثناءّتفتيشّالمنازل،ّوالمداهماتّالعسكرية،ّوعندّنقاطّالتفتيش،ّوفيّمرافقّالجنسي،ّّو

عاتّعنّحمايةّالمدافّ ّالجنسانيوالعنفّّالتعس فيّمنّاالحتجازمنعّةّمنّأجلّخذ"التدابيرّالمتّ "،ّباإلضافةّإلىّاالحتجازّمثالًّ
ذهاّجهاتّفاعلةّمنّالدولّومنّغيرّالدولّفيّسياقّدةّاألهدافّالذيّتنفّ ،ّبماّفيّذلكّاالعتداءاتّالمحدّ منهماّحقوقّاإلنسان
" ّ.31النزاعّالمستمر 

والدستور،ّمنّدونّّالمحل يةالقوانينّّفيّمنصوصّعليها32ّعام ةإلىّمبادئّّهافيّردّ بشكلّرئيسيّأشارتّالحكومةّالسوريةّ
ّّاكماّأفادتّزورًّالتوس عّبشأنّمدىّتطبيقها.ّ دمّاحترامّعّتزعمّمةّمنّقبلّامرأةّ أي ّشكوىّمقدّ ّينظرّفيّالنظامّالقضائي"بأن 

ّالمذكورّبّالفعلمّمرتكّ اكّ ح،ّويفاعلةّمنّالدولّأوّمنّغيرّالدولّجهةّ ّالّالعنفّمنّقبلّأيّ فعأمنّّلفعلّ ضهاّحقوقهاّأوّتعرّ 
ّ.بالقانونّالجنائيّوغيرهّمنّالقوانين"ّعمالًّ

زّضد ّاللجنةّالمعنيةّبالقضاءّعلىّالتميي،ّلمّتقد مّالحكومةّالسوريةّاإلجاباتّعلىّاألسئلةّالتيّأثارتهاّأسلفناعلىّماّّعالوةًّ
ّزبشأنّعددّالنساءّالّالمرأة ّالشخصية،ّواآللياتّالمستخدّ اتمحتج  دّماّأن هاّلمّتحدّ كمةّفيّالنظامّالقضائيّالقانوني.ّ،ّوبياناتهن 

ّبموجبّقوانينّالعفو،ّولمّتكشفّعنّعددّالنساءّالفرّ عددّالنساءّاللواتيّأّ  زاتجّعنهن  ّفضاًلّنية.ّفيّالسجونّوالمراكزّاألمّمحتج 
اّحكوميةّفيّمالهيئاتّالّمنّشكاوىّأوّدعاوىّضد ّأيّ ّقدّجرىّتقديمّأيّ ّكانحولّماّإذاّّالحكومةّمعلوماتّ ّطّ عنّذلك،ّلمّتع
ح،ّلمّاوأخيرًّبتّفيّالسجونّأوّالمراكزّاألمنية.ّكّ ارتّ ّجنسانيةيتعل قّبإساءاتّ باطّأوّضّالحكومةّالسوريةّماّإذاّكانّأيّ ّتوض 

ّمراكزّاالحتجاز.ّيفبّصلةّبالعنفّالجنسيّالمرتكّ مسؤولينّحكوميينّقدّحوكمواّفيّقضاياّمتّ 

ييزّضدّالمرأةّجميعّأشكالّالتماللجنةّالمعنيةّبالقضاءّعلىّالثانيّلسوريا،ّعب رتّّريحظاتّالختاميةّحولّالتقريرّالدّووفيّالمال
ّاللجنةّأيضًّوأشارتّا.ّمنّقبلّاللجنةّأثناءّالحوار"ّاعلىّبعضّاألسئلةّالمطروحةّشفويًّّامةّردًّ"أسفهاّلنقصّالمعلوماتّالمقدّ عنّ

ّ ّيلي: ّالطرفّالتيّتفي")أ(ّتضاربّالمعلوماتّالمقد مإلىّما ضاتّلخطرّالعنفّمنّقبلّالنساءّمعرّ ّبأنّ ّدةّمنّقبلّالدولة
تلفةّمنّالعنفّمخّمستمر ةّأشكاالًّّةّمنّغيرّالدولّوليسّمنّقبلّالقواتّالحكوميةّفيّمقابلّتقاريرّوث قتّبصورةّ مسل حجماعاتّ

كوميةّمنّقبلّالقواتّالحّمرتك بةتداءّالبدني،ّواالغتصاب،ّوغيرهماّمنّأشكالّالعنفّالجنسيّالضد ّالمرأة،ّبماّفيّذلكّاالع
ّ.والميليشياتّالتابعةّلهاّأثناءّعملياتّتفتيشّالمنازلّوعندّنقاطّالتفتيشّوفيّمراكزّاالحتجاز"

طاتّفيّمنخرّ النساءّالالتيّتستهدفّّ(ّوقفّجميعّعملياتّاالحتجاز1")السوريةّعلىّالقيامّبماّيلي:ّّالحكومةّ ّحث تّاللجنةّ 
لجّعنّجميعّالناشطاتّاللواتيّاعتّ سلميةّإنسانيةّواإلفراّأنشطةّ  عفوّالموجبّقوانينّجّعنهن ّب؛ّوضمانّعدمّتعر ضّالمفرّ اتعس فًّنّق 

ّخاص ةوب(ّضمانّاحترامّحقوقّاإلنسانّالتيّتتمت عّبهاّالناشطات،2ّلخطرّإعادةّاالحتجازّأوّالوضعّتحتّالمراقبة؛ّ) ّصورة 
                                                           

ّ.CEDAW/C/SYR/Q/2مراجعة:31ّّ 
CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1ّمراجعة:32ّّ 
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ةّاللجوءّإلىّالعدالة؛ّعنّإمكانيّ،ّفضالًّناالشخصيتجنسية،ّوالحريةّوالكرامةّحريةّالتنق لّوالتعبيرّوالتجم عّوتأسيسّالجمعيات،ّوال
نطاقهّعمليًّ...ّبحيثّ(ّتعديلّقانونّمكافحةّاإلرهاب"3ّ) (ّالسماح4ّليشملّاألنشطةّالتيّليستّمنّأفعالّاإلرهاب؛ّ)ّا"الّيمتدّ 

(ّالكشف5ّ؛ّ)اةّمسبقًّنمنتظمةّوغيرّمعلّ ّرافقّاالحتجازّبصورةّ بدخولّجميعّمّ ينّوالحياديينّالدوليينّالمستقلّ ّوالمحق قيناقبينّللمّر
ّالنساءّال ّباإلرهابّوضمانّالحقّبالحصولّعلىّمحاكمةّ متّ ّألسباب ّّمحتج زاتعنّعدد ّللنساءّاللواتيّيخضعنّّصلة عادلة

ّ"رهاب.للمحاكمةّأمامّمحكمةّمكافحةّاإل

نّقبلّالحكومةّمّمرتك بةوالنفيّالصريحّلبعضّاالنتهاكاتّالّوتضاربهاّمةماّتقد م،ّكانّمنّشأنّنقصّالمعلوماتّالمقدّ بحسبّ
ّاالستعراضّإلىّحوارّ  ّالنساءّالّغيرّمثمرّ ّالسوريةّأنّحولتّهذا لّمنّأوّفيّالتقليّسوري اتفشلّفيّالمساهمةّفيّحماية

 سواءّأثناءّاالحتجازّأوّخارجه.ّنّ بحق هّمرتك بةاالنتهاكاتّال

 ة بشأن الجمهورية العربية السوريةلّ لجنة التحقيق الدولية المستق

ابعّلألممّمنذّتأسيسهاّمنّقبلّمجلسّحقوقّاإلنسانّالت33ّةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسوريةلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقلّ قامتّ
،ّبماّفيّةحقوقّالمرأّتطالالتيّّةيمواالنتهاكاتّالجسّالجنسانيةقّاالنتهاكاتّتوثيبّمتزايدّعلىّنحوّ 2011ّالمتحدةّفيّالعامّ

ّ.34ذلكّالجريمةّالدوليةّالمتمث لةّباغتصابّالمرأة

واتّالقّعناصرّمنّوجيهةّلالعتقادّبأنّ ّا"تجدّاللجنةّأسبابًّبماّيلي:2012ّّالصادرّفيّآب/ّأغسطسّّهاتقريّرفيّاللجنةّّوتصر ح
ّااّجزءًّاالغتصابّواالعتداءّالجنسيّكانّ.ّكماّأنّ اباغتصابّرجالّونساءّوأطفالّواالعتداءّعليهمّجنسيًّّواالشبيحةّقامّوالحكوميةّ

لنطاقّواسعّاّمنّاعتداءّ ّاإلىّإن ّهذهّاالعتداءاتّكانت[ّجزءًّّامنّالتعذيبّفيّمراكزّاالحتجازّالرسميةّوغيرّالرسمية.ّ]ونظرًّ
ّبتّ،اتحاالتّاالغتصابّالتيّوقعتّخاللّهذهّاالعتداءيةّمالحقةّ،ّترتأيّاللجنةّإمكانأوّمنهجيّضد ّالمدنيين لكّعنّعلم 

ّ.35بوصفهاّجرائمّضد ّاإلنسانية"ّاقضائيًّّ،االعتداءات

2015ّفيّتقريرهاّالصادرّفيّشباط/ّفبرايرّّأكثرّصراحةًّّتكانلجنةّالتحقيقّالدوليةّّحت ىّأنّ  "السلطاتّ،ّحيثّشد دتّعلىّأن 
بحمايةّالمحتجّ الحكوميةّالسوريةّفشلتّع ّجليّ  اب،ّمنّالتحر شّالجنسي،ّوالتعذيبّالجنسي،ّواالغتصّمحتج زاتزينّواللىّنحو 

.ّوشد دّواألمنّاالستخباراتةّالجيشّّوّزدمشق،ّالخاضعةّإلدارةّوسيطرةّأجهوالعنفّالجنسيّفيّالسجونّومرافقّاالحتجازّفيّ
ّاألمدالعواقبّالالناجونّوالشهودّعلىّ ّوالنفسيةّطويلة ّالعنفّالجنسي"ّناجمةّعنالّبدنية ّأك دتّأن  ّكما ساءّ"الكثيرّمنّالن.

                                                           

ئتّلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسوريةّفي33ّّ  Sّ-117/بموجبّقرارّمجلسّحقوقّاإلنسان2011ّّآب/ّأغسطس22ّّأ نش 
سانّمنذّآذار/ّمارسّنالذيّاعت مدّفيّدورتهّاالستثنائيةّالسابعةّعشرةّوع هدّإليهاّبواليةّالتحقيقّفيّجميعّاالنتهاكاتّالمزعومةّللقانونّالدوليّلحقوقّاإل

ّالسورية2011ّ ّالعربية ّالجمهورية ّّ.في ّفي ّللجنة ّاألول ّالتقرير 23ّّصدر ّنوفمبر ّالثاني/ ّمراجعة:1201ّتشرين .
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspxّ

ّمنّالرابطةّالنسائعنّّاصدرّمؤخرًّّبحسبّتقريرّ 34ّ  ّةّالسوريةلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةّبشأنّالجمهوريةّالعربييةّالدوليةّللسلمّوالحرية،ّتناولّكل 
ّمتزايدّفيّالنقاشاتّحولّسورياّمنذّالعامّّومجلسّحقوقّاإلنسانّالمسائلّ  2011ّالمت صلةّبحقوقّالمرأةّعلىّنحو  أشارت،ّلجنةّالتحقيقّالدوليةّ.ّغيرّأن 

ّيكادّي ّضحاياّللعنفّالجنسي؛ّّو،ّإلىّالنسااكونّحصريًّعلىّنحو  لّميلّكالّالجهتينّإلىّتصويرّالمرأةّعلىّأن هاّكائنّعاجز.ّمراجعةّ"تحليتءّبوصفهن 
بحثّفيّكيفيةّتناولّالمسائلّالمتعل قةّبالنساءّوالنوعّاالجتماعيّفيّالنزاعّالسوريّمنّقبلّمجلسّحقوقّاإلنسانّالتا ابالخطابّالجنسانيّ: ّلمتحدة".عّلألمّم

ّ.100؛ّالفقرة2012ّآب/ّأغسطسّّ،A/HRC/21/50تقريرّلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسورية35ّّ 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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نّهوالرجال،ّبمنّفيهمّقاصرون،ّوقعواّضحاياّاالستخدامّالمتعم دّلإلذاللّالجنسي،ّوالتعذيبّالجنسي،ّواالغتصابّبينماّكانواّّر
تترت بّعلىّاالغتصابّّ(.2014ّ–2011ّعلىّامتدادّفترةّاالضطراباتّوالنزاعّفيّسورياّ)ّيةاالحتجازّلدىّالسلطاتّالحكوم

ّللقانونّاإلنسانيّالدوليّوجرائمّحرب ّّضروبوغيرهّمنّ إلنسانية،ّوجرائمّضد ّاّالعنفّالجنسي،ّالتيّتشك لّانتهاكاتّخطيرة
يّذلكّادة،ّبماّفنّعنهاّفيّأعلىّمستوياتّسلسلةّالقيّوالمباشرونّلتلكّالجرائمّوالمسؤولبونّمسؤوليةّجنائيةّفرديةّيتحم لهاّالمرتكّ 

ّ.36أعلىّالمستوياتّالحكومية"

عّاللجنة،ّبناًءّعلىّتقييمّنتائجّاالستعراضّ ىّ"التحر كّ،ّمجلسّاألمنّالتابعّلألممّالمتحدةّعلوالواليةّالموك لةّإليهاوعليه،ّتشج 
اّإلىّا لجنائيةّلمحكمةّاعلىّالنحوّالمناسبّوااللتزامّبتطبيقّحقوقّاإلنسانّوحكمّالقانونّمنّخاللّاللجوءّإلىّالقضاء،ّوربم 

ّمجلسّاألمن،ّفيّسياقّالجمهوريةّالعربيةّالسورية،ّهوّالهيئةّالوحيدةّالمخوّ ّاالدولية،ّآخذًّ ةّالملفّإلىّلةّإحالفيّاالعتبارّأن 
 .37تلكّالمحكمة"

ّمجلسّاألمنّفشلّفيّاعتمادّقرارّ  روضّمنّقبلّمفبإحالةّالملفّالسوريّإلىّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّنتيجةّالفيتوّالّغيرّأن 
فيّّتك بةمّرعلىّالجرائمّاللذاّفشلّالمجتمعّالدوليّحت ىّاآلنّفيّالتحر كّلمعالجةّمسألةّاإلفالتّمنّالعقابّّ.38الصينّوروسيا

ّتلكّالتيّتستهدفّالنساء.ّابماّفيهاّتحديدًّسوريا،ّ

 1325قرار مجلس األمن رقم   -جدول أعمال األمم المتحدة بشأن المرأة والسالم واألمن  

ّملزّ ي ّّاأساسيًّّاقرار2000ًّّمرأةّوالسالمّواألمنّالذيّاعتمدهّمجلسّاألمنّالتابعّلألممّالمتحدةّفيّالعامّبشأنّال1325ّرّالقرارّعتبّ يّ 
تدام.ّسبمعالجةّأثرّالحربّعلىّالمرأةّودورّالمرأةّفيّإدارةّالنزاعات،ّوحل ها،ّوالسالمّالمّ ّ–اّيومنّبينهاّسوّرّ-الدولّاألطرافّ

ّالنزاعاتّوصنعّالسالم؛ّّمشاركةّالمرأة(1ّ:ّهيّالقرارّعلىّدعائمّأربعويقومّ ّالعنفّّحمايةّالنساء(2ّفيّحل  والفتياتّضد 
بيّأعمالّالعنفّوتعزيزّحقوقّالمرأةّفيّمرتكّ ّمقاضاةالعنفّضد ّالمرأةّمنّخاللّّمنع(3ّالجنسيّوالجنسانيّأثناءّالنزاعات؛ّ

ّجهودّاإلغاثةّواإلنعاش.ّاةّالمنظورّالجنسانيّفيلمراع(ّالترويج4ّالتشريعاتّالوطنية؛ّ

المرأةّّفّبجدولّأعمالعرّ عةّإطارّاألممّالمتحدةّللعملّعلىّماّيّ ،ّلتشك لّمجتمّ لهلةّمكمّ ّقراراتّ ّةستّ ّاألو لّعقبتّهذاّالقرارأّ 
منّّسبةّلموضوعّهذاّالتقريربالنّاألهمّ وهماّّ–(2010ّ)للعام1960ّّ(ّو2008)للعام1820ّّفّالقرارانّيعرّ والسالمّواألمن.ّ

إلىّاتخاذّالتدابيرّالالزمةّللقضاءّعلىّّانويدعّوّ،(1820العنفّالجنسيّعلىّأن هّتكتيكّحربّ)ّ–المذكورةّّبينّ"رزمة"ّالقرارات
النوعّمنّالعنفّ) ّ"وضعمنّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّّاعملي1960ًّّويطلبّالقرارّ(.1960ّاإلفالتّمنّالعقابّفيّحاالتّهذّا

بالغّبشأنّالعنفّالجنسيّالمت صلّبالنزاع،ّبماّفيّذلكّاالغتصابّفيّحاالتّالنزاعّالّترتيباتّرصدّ  ّوماّبعدّسل حموتحليلّوا 
خاذّ،ّالتالمجلسّجةّعلىّجدولّأعمالدرّ عندّالنظرّفيّاألوضاعّالمّ ّ(،"يعب رّعنّاستعدادّ)مجلسّاألمن،ّكماّالنزاع..."ّانتهاء

ّ."سل حمالقتضاء،ّمنّأجلّمعالجةّالعنفّالجنسيّالواسعّالنطاقّأوّالمنهجيّفيّحاالتّالنزاعّالالخطواتّالمناسبة،ّبحسبّا

                                                           

ّ.182،ّالفقرة2015ّ،ّشباط/ّفبرايرA/HRC/28/69ّتقريرّلجنةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةّبشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسورية36ّّ 
ّ.180،ّالفقرة2013ّ،ّشباط/ّفبرايرA/HRC/22/59ّّ،بشأنّالجمهوريةّالعربيةّالسوريةّةّالتحقيقّالدوليةّالمستقل ةمراجعة:ّتقريرّلجن37ّ 
 38ّvictims-syrian-betray-vetoes-ncilcou-security-http://www.hrw.org/news/2014/05/22/unّ

http://www.hrw.org/news/2014/05/22/un-security-council-vetoes-betray-syrian-victims
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وطنيةّمنّقبلّالدولّاألعضاءّفيّاألممّالمتحدة.ّتشملّتلكّالخططّّططّعملّ منّخاللّوضعّخّ ّيأم اّتطبيقّالقرار،ّفيجّر
دولة48ّّ،ّلمّتكنّسوى2015ّلكن،ّحت ىّكانونّالثاني/ّينايرّآلياتّإبالغّترميّإلىّمساءلةّالحكوماتّعنّالوفاءّبالتزاماتها.ّّو

،ّعنّذلكّقدّأعد تّخططّالعملّالوطنية،ّمعظمهاّتنتميّإلىّأوروباّوأفريقياّجنوبّالصحراء.ّفضاًل193ّّعضوّمنّأصلّ
ّقراراتّجدولّأعمالّالمرأةّوالسالمّواألمنّليستّمّ  تّاإلقليميةّ)مثلّمايعودّللدولّاألعضاءّوبعضّالمنظّ ،39ّمةلزّ وبحكمّأن 

اتّأوّعقوبّاالتحادّاألوروبيّوحلفّشمالّاألطلسي،ّاللذينّأعد اّخططّعملّإقليمية(ّللدفعّنحوّتطبيقّالخطط،ّبغيابّأيّ 
ّجزاءاتّتطالّالدولّاألعضاءّالتيّتتخل فّعنّذلك.

ةّّبصورةّ 1325ّجهودّلربطّالقرارّّالتّمؤخرًّذّ بّ  ضد ّّتمييزالةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّاتفاقيبأكثرّوثاقةّبعمليةّاإلبالغّالخاص 
بشأنّوضعّالمرأةّفيّسياقّمنعّالنزاعاتّوفيّحاالتّالنزاعّوما30ّّرقمّّةالمرأةّعبرّقيامّلجنةّاالتفاقيةّباعتمادّالتوصيةّالعامّ 

ّعمالّالمرأةّوالسالمتشيرّالتوصيةّالعام ةّعلىّوجهّالتحديدّإلىّقراراتّجدولّأ(.2013ّ)تشرينّاألول/ّأكتوبرّّبعدّانتهاءّالنزاع
ّالمرأة.ّالتمييزواألمنّوترابطهاّمعّغاياتّاتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّ اإلنفاذّّبطّإلىّتوسيعّجوانبايرميّهذاّالّرّوّضد 

منه(ّلتشملّّازءًّضدّالمرأةّجّالتمييزتاحةّبموجبّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ)التيّتشكلّاتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالمّ 
ّ.انتائجّهذاّالرابطّالمقو ىّوتفعيلهّالّتزالّغيرّظاهرةّعمليًّّغيرّأنّ القراراتّالمتعل قةّبالمرأةّوالسالمّواألمن.ّ

حت ىّاآلنّفيّإحداثّاألثرّالمطلوبّعلىّوضعّالنساءّّاواألمنّهوّأيضًّّلّجدولّأعمالّالمرأةّوالسالمكماّيظهرّمماّتقد م،ّفشّ 
ّالمقرّ ّاتجدرّاإلشارةّأيضًّاكاتّفيّسياقّالنزاعّالسوري.ّاللواتيّيتعر ضّلالنتهّسوري اتال ّلألممإلىّأن  المتحدةّحولّّرّالخاص 

ّميةّإلىّالقضاءّعلىبلّالرايّالمعلوماتّبشأنّالعنفّضدّالمرأةّوالتوصيةّبالتدابيرّوالسّ فّبالتماسّوتلقّ المكلّ ّ،العنفّضد ّالمرأة
ّالنساءّالّمرتك بةىّاآلنّحيالّأعمالّالعنفّاللتزمّالصمتّحتّ إالعنفّوأسبابهّومعالجةّعواقبه،ّ إطارّالنزاعّّفيّسوري اتضد 

ّالحالي.

 الخاتمة

ّّويين،ّفلالستهدافّفيّالنزاعّالسوريّمنّخاللّاالعتقالّواالحتجازّالتعسّ تدريجيةّّبصورةّ ّسوري اتضتّالنساءّالتعرّ  استخدامهن 
ّوفقّآلياتّالّترتقيّإلىّأيّ ،ّوانتزاعّاعترافاىّرساألكورقةّمساومةّفيّعملياتّتبادلّ ّومحاكمتهن  نّمعاييرّمّتّكاذبةّمنهن 

ّّنشّ ويعّ ّ؛مهين،ّوالتعذيب،ّوالعنفّالجنسيالبدنيّالتفتيشّلحتجازّلاالعندّّالنساءالمحاكمةّالعادلة.ّإلىّذلك،ّتتعر ضّ فيّظل 
.ّنميوالمحاّاأل س رالصحية،ّوالزياراتّمنّّمنّالغذاءّوالنومّولوازمّالنظافةّالصحية،ّوالرعايةّمحروماتعةّمروّ ّظروفّاحتجازّ 

ندوبّ،ّوالحرمانّمنّفرصّالعمل،ّوالوالمجتمعاتّالمحل يةّس راألّ النبذّمنّّنواجهي،ّلنّ ،ّبعدّاإلفراجّعنهالنساءكّترّ ،ّتّ اوأخيرًّ
ّ،الجبريلّأوّإعادةّالتأهمكانيةّالحصولّعلىّخدماتّإينّبهاّفيّاالحتجاز،ّبغيابّالبدنيةّوالنفسيةّالناجمةّعنّالتجاربّالتيّمرّ 

                                                           

م لز مةّبالنسبةّللدولّاألعضاء.ّمراجعةّ"المرأةّفيّّ–1325ّقرارّمجلسّاألمنّرقمّّوتحديداًّّ–ثمةّخالفّبشأنّماّإذاّكانتّقراراتّاألممّالمتحدة39ّّ ّ
الدّربراّميلر،ّومياالعملّالوطنيةّوالتطبيق"،ّبقلمّبّستعراضّالمنشورات،ّوتحليلّمحتوىّخططإ:1325ّخاللّقرارّمجلسّاألمنّرقمّالسالمّواألمنّمنّ

ّسواين.ّ ّوأيسلينغ بورنيك،
.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/miladpournikanalysisdocs/igis_womeninpeaceandsecuhttp://www

ritythroughunsr1325_millerpournikswaine_2014.pdfّ

http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/miladpournikanalysisdocs/igis_womeninpeaceandsecuritythroughunsr1325_millerpournikswaine_2014.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/miladpournikanalysisdocs/igis_womeninpeaceandsecuritythroughunsr1325_millerpournikswaine_2014.pdf
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ّايتركّأثرًّّبلّإن هّ،حسبفّمريرةّووحشيةّبالنسبةّللنساءّيمث لّاالحتجازّتجربةًّّوالتوىّالقانونيّأوّالبدنيّوالنفسي.ّسواءّعلىّالمس
ّبغالبيته.عجزّالنساءّعنّإعادةّاالندماجّفيّاّمنّجراءفيّالنسيجّاالجتماعيّالسوريّّاعميقًّ ّلمجتمعّالذيّينبذهن 

ية،ّففشلتّفيّأداءّدورها،ّكماّيظهرّفيّهذاّالتقرير،ّوكذلكّاألمرّبالنسبةّلآللياتّالدوليةّالحاليةّالتيّاّآلياتّالعدالةّالمحلّ أمّ 
الحتجاز.ّقيدّاّسوري اتوبالتاليّأنّتساهمّفيّتحسينّحمايةّالنساءّالّ،كانّيمكنّأنّتعالجّاإلفالتّمنّالعقابّواسعّالنطاق

نّالعقابّعلىّمّتمعّالدولي،ّبماّفيّذلكّمجلسّاألمن،ّأنّيعيدّالتفكيرّفيّمقاربةّمكافحةّاإلفالتّالتامّ وعليه،ّيتعي نّعلىّالمج
ّاالنتهاكاتّالجسيمةّلحقوقّالمرأةّالذيّينخرّالمجتمعّالسوري.

ّالّيزالّمرتبطًّّاأظهرّالتقريرّأيضًّ ّاحتجازّالنساءّفيّسوريا ّّبدرجةّ ّاأن  ّالذيّيّ بكبيرة منّقبلّّأداةّ كّمستخدّ العنفّالجنسي،
لّإلىّحلّ ّوهوّيساهمّبالتاليّفيّإطالقّحلقةّ بةّفيّالنزاع.ّّراألطرافّالمتحا .ّلميّللنزاعسّمنّالعنفّواالنتقام،ّماّيعق دّالتوص 

ّأوّبالنسبةّلألّ  ّاألفراد ّإنّبالنسبةّللضحايا ّوالجبر، ّاالنتقام ّللمجتمعّالدوليّمنّأنّيعالجّمسألة ّالمنطلق،ّالّبد  ّرسّ منّهذا
ّفيّالمجتمع.ّسوري اتدماجّالنساءّاليعملّمنّأجلّإعادةّإأنّبرم تها،ّّوّمجتمعاتّالمحل يةوال

ّاحتجازّالنساءّالّيؤجّ اأخيرًّ ينّإلىّتفك كّالمجتمع.ّوهوّيساهمّكذلكّفيّزيادةّتدف قّالالجئّابلّيؤديّأيضًّّ،جّالنزاعّفحسب،ّإن 
إلفراجّةّالبالدّبعدّاّرإلىّمغادّوالمجتمعّالمحل يةّّراألسمنّقبلّّالمنبوذاتّرارّالنساءطإلىّالبلدانّالمجاورةّوأوروبا،ّبحكمّاض

األمرّالذيّّ،الوقوعّضحيةّاالحتجازّواالغتصابمنّّامنّسورياّخوفًّيهربنّاليومّمنّالنساءّّايًّمتنامّاعددًّّعنّأنّ ّ،ّفضاًلّعنهنّ 
ّ.قدّيفضيّإلىّنبذهنّ 

زاتّمنّقبلّالنظامّمتواضمنّخاللّهذاّالتقريرّوماّيقد مهّمنّمساهمة ّ عةّفيّتسليطّالضوءّعلىّمحنةّالنساءّالسوري اتّالمحتج 
لمرأةّفيّنحوّأزمةّحقوقّاّاانتباهّالمجتمعّالدوليّمشدودًّّالمتوسطيةّلحقوقّاإلنسانّأنّتبقيالسوري،ّتأملّالشبكةّاألوروبيةّ

جلسّاألمنّوالمجتمعّالدوليّومّطرافّالنزاعّالسوريسوريةّوجميعّأ.ّكماّتدعوّالشبكةّالحكومةّالامتزايدًّّاسورياّالتيّتثيرّقلقًّ
ّللتوصياتّالم در جةّأدناه.ّاحر كّعلىّمختلفّالمستوياتّوفقًّإلىّالتالتابعّلألممّالمتحدةّ

 التوصيات

ساء، وتعزيز الن افي سوريا، وتحديد   اف  زين تعسّ إيالء األولوية القصوى لتسهيل اإلفراج عن جميع األشخاص المحتج   .1
 .ئك الذين ال يزالون قيد االحتجازحماية أول

ّالخطفعملياتّاالعتقالّّوّووقفّعلىّالفور،ّزينىّوالمحتجّ ّرساألسراحّجميعّإطالقّعلىّجميعّأطرافّالنزاعّالسوريّيتعي نّ
حمايةّاصّلخّالنساءّواألطفال،ّواالمتثالّللقانونّاإلنسانيّالدولي،ّمعّإيالءّاهتمامّ ّاوخصوصًّّالتعسفيينّالتيّتستهدفّالمدنيين

ّالنساء.

ألخرىّفيّالنزاع،ّبةّاالدولّالتيّتستطيعّالتأثيرّعلىّالحكومةّالسوريةّواألطرافّالمتحارّ ّاعلىّالمجتمعّالدولي،ّوتحديدًّّيتعي ن
،ّبالدخولّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّاتحديدًّوهيئاتّالرصدّالدولية،ّّولياتّفوذهّلكيّتسمحّالحكومةّالسوريةّآلأنّيستخدمّن

قات.ميعّمّ إلىّج ّرافقّاالحتجازّفيّالبالدّمنّدونّمعو 
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 .مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية ضّد النساء، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي .2

إلىّّلسورياّالملفعلىّمجلسّاألمنّأنّيتحم لّمسؤوليتهّفيّحمايةّالمدنيينّودعمّاالستقرارّاإلقليميّمنّخاللّإحالةّّيتعي ن
أولىّنحوّضمانّالمساءلةّعنّاالنتهاكاتّالجسيمةّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّوالقانونّّالدولية،ّكخطوةّ ّالمحكمةّالجنائية
ّمنّقبلّأطرافّالنزاعّكافة.ّمرتك بةاإلنسانيّالدوليّال

دوليّلالضروريّأنّيتحر كّالمجتمعّاّسورياّعلىّمستوىّمجلسّاألمن،ّمنّإلىّالجمودّالسياسيّالحاليّبشأنّالوضعّفيّانظرًّ
يةّالعالميةّ،ّبماّفيهاّتفعيلّآلياتّالواليةّالقضائالمتوافرةلمعالجةّحالةّاإلفالتّمنّالعقابّالسائدةّفيّسوريا،ّعبرّجميعّاآللياتّ

 .ّمتاًحاحيثماّيكونّذلكّ

 .عاجلة وضع آليات إعادة التأهيل والحماية بصورة   .3

تقويةّاآللياتّالراميةّإلىّتوفيرّإعادةّالتأهيلّاالجتماعيّوالطبيّيتعي نّعلىّالمجتمعّالدوليّأنّيت خذّتدابيرّعاجلةّمنّأجلّ
وعاجلةّّمكث فةّودّ وينبغيّبذلّجهخطيرة،ّمنهاّاالعتداءّالجنسي.ّّوالنفسيّواالقتصاديّالمناسبّللنساءّاللواتيّتعر ضنّالنتهاكاتّ 

ّودّالسورية.والالجئينّفيّالبلدانّالمجاورة،ّوالّسي ماّعندّالحدّاتستهدفّالنازحينّداخليًّ

زّالدعمّالموجّ ّايتعي نّعلىّالمجتمعّالدوليّأيضًّ لمجتمعيّطةّعلىّالمستويينّالمحليّواالمجتمعّالمدنيّالناشّ ّلمجموعاتهّأنّيعز 
ّااقتصاديًّّمتّوالفتيات،ّوضمانّإعادةّتأهيلهلناجينّمنّالعنف،ّوالّسي ماّالشاباافيّتطبيقّبرامجّترميّإلىّإعادةّبناءّحياةّ

ّ.اونفسيًّّاواجتماعيًّ

جوءّعطيّاألولويةّفيّحاالتّالليألعضاءّفيّاالتحادّاألوروبي،ّأنّعلىّالمجتمعّالدولي،ّوعلىّوجهّالخصوصّالدولّاّيتعي ن
وغيرهّمنّّبالدعمّالنفسيّالمناسبّهنّ دضمنّتزويي،ّوأنّفيّاالحتجازوقعنّضحيةّالعنفّالجنسانيّّاللواتيّسوري اتللنساءّال

ّادةّالتأهيل.إعّمنّأجلأشكالّالدعمّ

 .ين لالعتبارات الجنسانيةتعزيز العدالة االنتقالية وبناء السالم المراعي   .4

ّفيّذلكّالمبعوثّالخاص ّ ّبما ّالدولي، ّعمليةًّّيتعي نّعلىّالمجتمع ّأنّيدعم ّمنّأجلّسوريا، ّالمتحدة ّمراعّلألمم يةّانتقالية
حتجازّوالعنفّالنساءّضحاياّاالّلدىتّإعادةّالتأهيلّوالتعويضّحاجالّتوليّاعتباراتّخاص ةسوريةّّلالعتباراتّالجنسانيةّبقيادةّ 

ّالجنسيّعلىّالمستويينّالفرديّوالمجتمعي.

ملموسةّبهدفّزيادةّمشاركةّالمرأةّفيّحفظّالسالم،ّوبناءّالسالم،ّوصنعّّأنّيت خذّخطواتّ ّاأيضًّّعلىّالمجتمعّالدوليويتعي نّ
(ّوالقرارات2000ّ)للعام1325ّّقرارّمجلسّاألمنّرقمّّكماّجاءّفينعّالنزاعات،ّفيّفتراتّماّقبلّالنزاعّوماّبعده،ّومّاتالقراّر

ّاألخرىّبشأنّالمرأةّوالسالمّواألمن.

ّ
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 القسم الثاني: الشهادات الكاملة

 

  األسرى تبادل في مساومة كورقة النساء إستخدام: سهيلة/  1 الحالة .1

على   2012 عام حزيران من في العسكري لألمن حاجز اعتقلها .عام 28العمر  من تبلغ درعا ريف من مزارعة سهيلة

  أشهر. لثالثة( 215)  المداهمة فرع في احتجزت,  بمنطقتها الميداني للمشفى تجهيزات بحوزتها وكانتدمشق –طريق درعا 

 

 وسائل عدةب التعذيب كان حيث اإلرهابية، للجماعات أسلحة نقل بتهمة الشديد للتعذيب خاللها تعرضت شهور ثالثة هناك مكثت

 لىا باإلضافة هذا مرة، من أكثر بالكهرباء الصعق جسدي، انحاء كل على والكابالت بالعصي أنواعه بمختلف الضرب منها

 قبل من تاالحرك ببعض والتحرش مرة، من أكثر باالغتصاب للتهديد تعرضت كما.  ولعائلتي لي وشتم سب من الشديدة اإلهانة
 .  بأيديهم لمسي ويحاولون الحمام علي يدخلون كانوا حيث الحمام إلى الذهاب عند خصوصا   مواقف عدة في السجانين

 في. شهور 10 تقارب لمدة عدرا سجن الى تحويلي بعدها تم االرهاب، محكمة الى دمشق في القضاء إلى تحويلي تم ذلك بعد

 ؤخرتي،م على ويضربوني صدري يلمسون فكانوا هناك، السجانين قبل من الجنسي التحرش هو له تعرضت ما أكثر عدرا سجن
 .البطن منطقة على باألرجل الركل وخصوصا   األحيان بعض في للضرب إضافة

 المعارضة ندع محتجزين كانوا الذين اللبنانيين االسرى تبادل صفقة على بناء سراحي إطالق تم عدرا سجن في أشهر عشرة بعد  
 .عنهن االفراج تم ممن واحدة وكنت المعتقالت من 114 مع اعزاز مدينة في ةالمسلح

 .2014أذار  3تم أخذ االفادة بتاريخ 

 

 االسرى تبادل في مساومة كورقة النساء إستخدام:  / سحر2الحالة  .2

يلول من عام عام. اعتقلها حاجز لألمن العسكري في محافظة السويداء في أ 44ربة منزل من محافظة درعا تبلغ  سحر

2012. 

 األمن فرع عناصر قبل من السويداء مدينة في عاما   13 العمر من البالغ وولدي أنا اعتقلت 2012 أيلول   623بتاريخ  

 وكان إلرهابيينا مع التعامل بتهمة السويدا فرع في معي التحقيق بدأ  بالفرع. المحققين قبل من بذلك اخباري تم حيث العسكري

 باألرجل لورك باأليدي ضرب من بشدة الجسدي للتعذيب تعرضت.  ودرعا السويداء في العسكري األمن رعيف بين نقلي يتم

 كما جميعا ، وتيوأخ أبنائي باعتقال والتهديد شنقا   باإلعدام تهديد من اشكال بعدة النفسي للتعذيب تعرضت.  الكهرباء وبكابالت

 حوارا   وكان االدني تلفزيون على لقاء إجراء مني طلبوا كما بكمين، عليهم القبض ليتم البلدة شباب بعض استجرار مني طلبوا

 نيأ وأخبروني ونصف أشهر ثالثة لمدة منفردة زنزانة في وضعي تم ذلك رفضت وعندما األمن، من ضابط والمحاور مكتوبا  

 لمدة اليوم في مرات ثالث كانت يالت الحاجة لقضاء أو للتحقيق إال الغرفة هذه من أخرج ال وكنت الموت، حتى فيها سأبقى

 مرة. كل في دقيقة

 معي يحقق لم وهناك.  يوم 24 مدة فيه وبقيت بدرعا العسكرية الشرطة فرع إلى ترحيلي تم والنصف أشهر الثالثة مدة بعد 

 للتعذيب ضتتعر وإنما الجسدي للتعذيب أتعرض لم الفترة هذه وخالل القضاء على عرضي يتم ريثما وضعي تم  وإنما أحد من

 كنت ندماع العسكرية الشرطة عناصر قبل من جسدي لمس خالل من جنسيا   بي والتحرش باالغتصاب تهديدي خالل من النفسي

 اراتبعب ويتلفظون وشتمي بسبي ويبدأو مني ويهزؤون ويضحكون معهم الجنس ممارسة مني يطلبون وكانوا للحمام، أخرج

 توقيفي تم حيث القضاء إلى إحالتي تمت ذلك وبعد.  لألهل المسيئة الكلمات من ذلك وغير عاهرة خائنة مثل وأهلي شرفي تمس

 اتهاماتو كالم من الجنائيات السجينات ومن الشرطة رجال قبل من المضايقات تتوقف لم هناك وحتى ،غرز سجن إلى وترحيلي
 . منهاث أدفع كنت التي الهاتفية ومكالماتي لحديثي ومراقبة والعمالة بالخيانة لي
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 ةبرعاي السورية والحكومة المسلحة المعارضة بين صفقة في عني اإلفراج وتم.  أيام 6و شهور 9 مدة غرز سجن في وبقيت 

 في رشه ونصف سنة وأمضيت السجن داخل السورية للحكومة التابعين للجنود الطعام إدخال والمقابل السوري األحمر الهالل
 . 2013 عام من األضحى عيد وقفة وجيخر يوم وكان السورية الحكومة سجون

 فتاة اهدتهنش التي المعتقالت ومن والمعتقالت، المعتقلين بحق االنتهاكات من العديد شاهدت درعا في العسكري األمن فرع في 

 اعمره احرير بر من وامرأة دمشق، إلى ترحيلها تم ثم ومن جدا   مبرح بشكل ضربها تم درعا مدينة من الجهماني عائلة من

 كل لىع الكهربائية والكابالت واالرجل باأليدي والضرب المبرح، للضرب تعرضن وقد ، ابنتها مع اعتقلت عام 60 من أكثر

 على وحثهم السورية للحكومة التابعين العسكريين ودعوة مسلحة إرهابية جماعات مع بالتعامل متهمات كن حيث الجسم أنحاء

 جهة إلى نقلهن تم معهن قضيته شهر وبعد. المسلح العمل على والتحريض الدولة بةهي من كالنيل أخرى تهم وعدة االنشقاق

 سوريا في السياحية المنشآت عن مسؤولة مهندسة وهي القصور حي من درعا مدينة من امرأة هناك شاهدت كما مجهولة،

 ذيبالتع نتيجة يموتون ال  رجا عيني بأم وشاهدت.الجنسي التحرش عن عدا واإلهانة للضرب وتعرضت منشق ضابط وزوجها

 قتلوا الذين نوم بالطعام، اإلفراط شدة من أو( احتشاء) بالجلطة أصيب أنه فيه مكتوب للوفاة تقرير إعداد الطبيب من يطلبون ثم
 .اإلرهابيين مع رشاش يحمل كان أنه وتهمته فقط واحدة بساق درعا مدينة من رجل التعذيب تحت

 

   "النكاح جهاد" مثال: كاذبة اعترافات إنتزاع: / شادية  3الحالة   .3

 

 2013في جامعة دمشق , اعتقلت في حزيران من عام   ابرارعام وهي طالبة  20شابة من محافظة القامشلي عمرها  شاديا

 . من قبل فرع األمن السياسي

 وتمت ، الجامعية تحاناتيام خالل فترة تقديم ، الكيمياء كلية داخل الجامعة امن عنصففففر قبل من 2013بمنتصففففف  اعتقالي تم

 ) الفيحاء لفرع نقلي تم وبعدها يوم ٦٦ لمدة فيه معتقلة وبقيت التاريخ بنفس دمشفففق في  الجبة منطقة) السفففياسفففي لالمن إحالتي
 .ونصف شهور خمسة لمدة هناك وبقيت السياسي االمن

 طريق عن لالرهاب وترويجي للنظام مناوئةال السفففلمية المظاهرات في  مشفففاركتي عن اسفففتجوابي تم  معي التحقيق بداية في  

 مشافي تأسيسو للقاعدة لالنتساب النساء تجنيد و القاعدة لتنظيم االنتساب تهمة لي وجهت بعدها و ، بوك الفيس على صفحتي

 .المعارضين للمسلحين ونقلها متفجرات وتصنيع مفخخة وسيارات ميدانية

 للتحرش ضتتعر كما ، االنفرادي والحبس والشبح الريح بساط و بالكهرباء والتعذيب للضرب تعرضت معي التحقيق أثناء و 

 رنيأخب و سفففراحي اطالق مقابل االمن مع التعامل المحقق علي عرض تعذيبي اثناء و ، علي النابية االلفاظ واطالق الجنسفففي

 معهم عامليت استمرار لضمان فقط وه التصوير  وان عني، االفراج مقابل لالمن أكتبها التي اعترافاتي تصوير يتم سوف بأنه
 .االعتراف ينشر فسوف تعذيبي عن تحدثت حال في البتزازي و للنشر وليس

 جسفففدي شفففديد تعذيب من له تعرضفففت لما ونتيجة ، المسفففلحين مع النكاح بجهاد بالقيام أعترف أن طلب ما ضفففمن من وكان 
 .المحقق لطلب ورضخت وافقت التهديدات وطأة وتحت ونفسي

 ، النكاح بجهاد القيام تهمة كذلك لهما وجهت شففابتين مع الشففرعي الطبيب على عرضففي تم ٢٠١٣ عام من السففابع شففهرال في

 رغاما وتم ، عذريتي الشفففففرعي الطبيب اكد قد و عذراء كانت اذا فيما للتأكد الجنسفففففية الناحية من جسفففففديا   بفحصفففففي قام حيث

 فقط، جيةالشففر الناحية من وتم إيالج بدون  النكاح جهاد بممارسففة قمت يانن فيه يؤكد طبي تقرير كتابة على الشففرعي الطبيب

 عدب ايقافي مذكرة اصفففدار وتم عدرا لسفففجن الماضفففي العام نهاية احالتي تمت و ، االمن لدى بذلك إفادة على توقيعي تم وكذلك

 جهاد بممارسففة والقيام انسففان وفاة لىإ أدت ارهابية بأعمال التدخل بتهمة ٢٠١٤ بأول الميدانية المحكمة إلى وتقديمي عرضففي
  . الرسمي التلفزيون على اعترافاتي بعرض الحقا   فوجئت ثم ، للمعارضة التابعين المسلحين مع النكاح

 . خانيونيفي   2014تموز  16 بتاريخ االفادة اخذ تم
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 "النكاح جهاد" مثال: كاذبة اعترافات إنتزاع   :/ سعيدة 4الحالة  .4

 سعيدةّربةّمنزلّعمرها24ّّعامّمنّمحافظةّحلب.ّاعتقلتّفيّشهرّأبّعام2013ّّمنّمدينةّهاتلتات.

 من - البلد جديدة منمن أب  تاتات بتاريخ اعتقلت, حلب في سنتين منذ مفقود زوجي و اشهر وثالثة سنة عمرها طفلة لدي

 التحقيق فرع الى نقلي تم ثحي 2013آلواخر ( العسكري االمن)  المنطقة فرع في واحتجزت  دمشق ريف - قطنا حاجز
 .المنطقة لفرع اعدت ثم ومن ايام تسعة لمدة العسكري

 كون جههو رؤية استطع ولم ، السجانين عليه ينادي كان ما حسب الكريم عبد يدعى محقق المنطقة فرع في معي بالتحقيق قام 

 برع المسلحة المعارضة مع التواصل هي لي الموجهة االساسية التهمة كانت ، العينين معصوبة وانا يتم كان معي التحقيق

 يسمى ماو والسياط واالرجل االيدي بواسطة الشديد للضرب و للشبح السابقين الفرعين في تعرضت,  والتمويل االنترنت
 .( اللون اخضر بالستيكي صحي تمديدات انبوب هو)  االبراهيمي االخضر

 مقابل بحل مدينتي في زوجي وأقارب أسالفي مع النكاح بجهاد بقيامي االعتراف المحقق مني طلب المنطقة لفرع عودتي بعد

 وتهديدي لشديدا للتعذيب تعريضي تم لذلك رفضي لدى ،و الحكومي التلفزيون شاشة امام بذلك االعتراف شريطة ، عني االفراج

 التلفزيوني تصويرال رفض على صراريا بعد و ، السمعة سيء فلسطين لفرع واحالتي االقل على سنتين لمدة االعتقال قيد بابقائي

 هادج وممارسة له والترويج االرهاب تمويل بجرم الميدانية للمحكمة وإحالتي عدرا سجن الى الماضية السنة آخر احالتي تمت
 .  النكاح

 نتنتفي  2014تموز  77 بتاريخ االفادة اخذ تم

 

 تعذيبال/ لمياء : 5الحالة  .5

 وتجهيز الطبي المجال في  في دمشق, نشطت حي الميدانعام  من  24لغ من العمر ناشطة في الحراك المدني تب لمياء

 يودوا مل والذين العلم خدمة من الفارين تهريب على تساعد كانت السيارات قيادة تدريب في عملها وبحكم الميداني المشافي

الفرقة ونقلت إلى  2012سكري في تشرين االول البالد, و اعتقلت عند حاجز لألمن الع خارج إلى  القتالية باألعمال المشاركة

 شهر.  654في درعا ثم إلى فرع األمن العسكري بدرعا حيث بقيت لمدة   التاسعة
 
 

ساعة  24دخلت فرع فلسطين , بمنفردة ناصعة البياض , كان بياضا يعمي األبصار و مثبت فيها كاميرا مراقبة بقيت )...( 

دخول إلى الحمام , حضر المحقق أعطاني كرسيا وطلب من الجلوس و سألني ماذا  بحسب تقديري دون طعام أو شراب أو

ستخبريني قلت له ليس لدي كالم أقوله , قالها إن لم تتحدثي فستنتهين هنا , أجبته ليشس لدي شيء أقوله , لقد أخبرتكم كل ما 

عدة مرات وحين لم أغير جوابي قام بشبحي  عاود سؤالي –كنت قد تحدثت عن شاب نقلته إلى األردن في رحلة سابقة  –لدي 

ي ساعة تقريبا يأتي , ينزلني و يسمح ل 12لمدة ستة ايام )معلقة يدي االثنتين إلى السقف ورجلي ال يلمسان األرض ( وكل 
 بالذهاب للحمام ثم يعيد تعليقي.

كهرباء لثالثة أيام كان يكررها ثم استخدم كانوا يدعوني بالقميص الداخلي و يرمون علي دلوا من الماء البارد ويصعقوني بال 

الكابل الرباعي وكان يحدث شقا في مكان كل ضربة بقيت  بهذا الشكل ثالثة أيام أخرى , هذه األيام الستة رأيت فيها الموت , 

ثيرا ككانت صحتي جيدة قبل االعتقال رغم أني مريضة سكري إذ كنت أمارس الرياضة لكن بسبب قساوة التعذيب كان يرتفع 
 .وكنت أقع مغشيا علي حين ال أكون معلقة فيجروني لمنفردتي ثم يعيدوني مرة أخرى حين أستفيق
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كنا  4متر / 3مساحتها  الجماعيةاحتجزت في المنفردة لثالثة أشهر,  وكانت تخف وتيرة التعذيب يوما بعد يوم , ثم نقلت إلى 

ابك , اصرخي و انهار جسدي صحيا ,رغم سماحهم لي بشراء دواء  فتاة وسيدة , وكنت صامتة دائما ,كن يقلن لي 25حوالي 

السكري من مالي لكن ,  تضررت الكليتين بسبب الصعق وكانت الجروح بمكان الكابل متقيحة بشدة , كانت إحدى المعتقالت 

ين ويذهبن باستمرار جدا كن يأتتقوم بتنظيفها لي أحيانا , بقيت في فرع فلسطين سنة وثالثة أيام ,كانت النساء المعتقالت كثيرات 

سيدة لكنهم لم يدعونا نستمتع بالفراغ إذ ضموا سجينات  18مع المعتقلين خرج من زنزانتي  االيرانيين,بيوم مبادلة األسرى 
 .الزنزانتين سوية في نفس الليلة

انة و كنا ال نستطيع النوم إال على امرأة في هذه الزنز 29و خالل فترة اعتقالي في هذا الفرع  مر شهرين متواصلين كنا فيهما 

جانبنا ولم نكن ننام سوية بل نتناوب , بعد سبعة أشهر لم يكن قد بقي أحد ممن كان حين وصلت أول مرة لكن العدد لم يكن يقل 

أبدا بل يتجدد ,كانت هناك سيدة حامل بشهرها السابع أحيلت قبل والدتها لسجن عدرا ووضعت هناك . وكانت هناك سجينة 

 .سنوات 3 و صبي عمره أشهر 8الجنسية لكن ليس على خلفية االحتجاجات وكان معها طفلة عمرها  عراقية

في هذا المكان كل شيء بإهانة , الحمام بإهانة , األكل بإهانة , أحيانا جيد وأحيانا متعفن ونضطر أحيانا لذلك , التفتيش بإهانة  

لصالح العناصر كانت أشد إذالال لنا و إزعاجا منهم, وكل تصرف ال يعجبهم   , شخصيا فتشتني عارية سجينة أخرى كانت مجندة

مهما كان تافها كنا نتلقى جزاءه ضربا شديدا , حاولت مرة أن أنظر عبر نافذة صغيرة مرتفعة , لن أنسى الضرب الذي تلقيته 

 .بسبب هذه المحاولة 

 (601)بشكل مرعب نقلوني على إثرها  للمشفى العسكري و نتيجة ارتفاع السكري أصابتني جلطة برجلي فأصبحت ضخمة 
 .رغم ذلك كنت مقيدة القدمين واليدين حتى قدمي المتضررة مقيدة 

و بموجب التقرير الطبي أحالوني للقصر العدلي ,يومها التقيت أخوتي أول مرة ولم أتعرف إليهم ,ظننت أنه سيتم اإلفراج عني  

ثم أوقفت لصالح محكمة اإلرهاب في سجن النساء بعدرا , كان الوضع  القابونالعسكري في لكني كنت مخطئة نقلت بعدها لألمن 

أفضل قليال فعلى األقل باإلمكان أن أتلقى زيارات من العائلة , كان جناح اإلرهاب مكتظا  , العشرات من المعتقالت لم يكن 

خدمة العلم تم اعتقالهن ! رغم أن أخوتهن لم يكونوا  يدرين ما يجري في البالد ,كانت هناك فتيات لمجرد تخلف أشقائهن عن

مقاتلين أساسا , كان الوضع مؤذيا جدا لي من الناحية النفسية  وقد تعرضت هناك لتحرش جنسي لكن ليس من سجان بل من 
 .إحدى السجينات

دولة وتحقير الدولة وجهت لي تهمة نقل منشقين وحمل السالح ضد ال 2013تشرين الثاني ،   76في  عرضت على القضاء

 .عام 15وتجهيز مشافي ميدانية , استدعتني القاضية وأخلي سبيلي بسند كفالة مالية بضمان مكان اإلقامة وحكم علي غيابيا 

اإلهتمام بصغائر األمور التي كان تشغلني  –كغ  45كغ وحين أفرج عني  70حين اعتقلت كان وزني  –فقدت إضافة لوزني  

معنى مختلف ,بالرغم كل القساوة فقد جعلتني التجربة قادرة على مواجهة أي شيء في المستقبل القريب قبال وأصبح للحياة 
 والبعيد كما أظن . 

 نتنتفي  2014أيلول  77 بتاريخ االفادة اخذ تم

 

 / ليلى: الحرمان من الرعاية الصحية األساسية 6الحالة  .6

عام ناشطة في المجال اإلنساني ،  متزوجة و لديها طفلين. اعتقلها األمن  38تبلغ من العمر  التجارة واالقتصادخريجة كلية  ليلى

عام واحتجزت في منفردة في سجن الالذقية المدني لمدة شهرين  (16)مع ابنها  البالغ من العمر  2013السياسي في أواخر

 .متتاليين ال تخرج إال للتحقيق معها في فرع األمن السياسي
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 يهددونيو رأسي على قليل كل يضربونني حيث كانوا ومخيفا ، طويال   يوما كان وقد أخذت فيها للتحقيق،األيام التي  احد وفي

 وانشاء ألسلحةا حيازة و اإلرهابيين لصالح األطفال وكانوا يكيلون لي االتهامات والشتائم , اتهموني بتجنيد الكهربائية بالعصي

 دىل الموجودة األسلحة ومستودعات مصانع على اعترف لم إذا الضوء أرى أن أحلم بأال  المحققين أحد لي وقال ميداني مشفى
 .المسلحين

 سجن إلى أخذوني وحين بالدماء، ثيابي وتلطخت تقريبا ، بأسبوعين موعده وكان قبل الحيض ويبدو من شدة الرعب جاءني

 الغرفة انتك تماما ، عارية وأنا تفتيشي كالعادة  كهنا المفتشة من وطلبوا ليال   الوقت كان الحالة تلك على كنت المركزي الالذقية

 في وأرتفع أنزل أن مني تطلب كانت بل بذلك، آبهة غير والمفتشة ساقي على يسيل الدم كان جرذان، فيها وكان جدا ، باردة

 أن تهاورج التفتيش من انتهت أن بعد.  جسدي شيء داخل أي أخفي كنت إن لترى وغيرها كالقرفصاء األرض على وضعيات

 الذي جابيح الستخدام , فاضطررت المنفردة في وضعوني  تستجب، لم لكنها منديل حتى أو نسائية فوطة وتعطيني تساعدني

 الكالم إال منهم أسمع أكن ولم يمر شرطي كل من الصحية الفوط أطلب رحت التالي اليوم في. قطعتين من والمكون ألبسه كنت

.   اهافقط وناولتني إي واحدة على لي تحصل أن فتاة استطاعت ، الصيدلية من شرائها من لأخج اعتقالي قبل كنت وقد المهين

 ماءالد وجفت بالدم، المليء الحجاب ذلك فيه ألرمي حتى مخصص هناك يكن فلم علي مرت ايام أسوأ الحيض أيام كانت لقد

 نع عبارة هي و مرض آالم من أعاني بدأت حتى نيوما يمض لم.  باالستحمام لي يسمحوا ولم غيرها أملك ال التي ثيابي على

 بطريقة الدم لتجمع نتيجة البواسير وتنشأ. الشرج فتحة أو المستقيم من السفلى باألجزاء الموجودة األوردة في مؤلمة انتفاخات

 وعيةاأل جدران ملتتح ال وبالتالي داخلها، الدم ضغط ارتفاع إلى يؤدي ما الشرج، منطقة أوردة في معتادة وغير طبيعية غير

 الشرج فتحة خارج ووجودها الجلوس عند وخاصة   مؤلمة، يجعلها الذي األمر واالنتفاخ، بالتمدد وتبدأ الحال، ذلك الوريدية
 .كبرا مشكلة الى لتتحول تجلط لها يحدث وقد عليها القابضة العضالت لتأثير اكثر للنزف وتعرضها كبرها الى يؤدى

سوأ األ المرة  هذه كانت فقد عالج أي توفر وعدم النفسي والضغط المناسب غير الطعام ظروف مع نلك عادة منه أعاني وكنت 

 قيلتص كان المكان عن سروالي ابعاد أحاول كنت وحين يتوقف لم يكن والنزيف األلم شدة من الموت رأيت, على اإلطالق 

 واءد لكم ليس "السياسيات نفسه كان والرد األلم من يخفف دواء لي يحضروا أن وأرجوهم وأصرخ وأصرخ جلد من قطع عليه

 مدأح حضر والرد األخد من كثير بعد أخيرا و سأموت أني أخبرتها أتلوى و فتراني الطعام تحضر( المشرفة) سها كانت, "

 أمانة دينجوالمو الفرع معتقلي شؤون ليتابع المدني السجن إلى السياسي األمن فرع من المندوب المالزم أول لقب وهو) سياسة

 فيها كان الفحص لغرفة وأخذتني  الشرطية قيدتني,  الباب فتحوا و الطبيب مع رأى حالتي تكلم وحين(  المركزي السجن في

االجتماع معهم  دون إجراء إي يأخذون يكونوا لم) المدنية الشرطة من وعناصر األمن السياسي فرع من رجال عشر حوالي
 ! الضعف هذا بكل بنت من الخوف لم وأتعجب اليهما الدم وصل ا وقدقدمي جر أجر كنت( لهم والرجوع

 أخرج ما في لم أني عرف الطبيب حين,من طبيعة المرض  ساخرين الجميع قهقه,  وأجبته وجعي عن الطبيب سألني حين 

 أنه المبكي كوالمضح ومراهم حبوب و حقن أدوية أنواع 5 لي و وصف, ستموتين لي وقال كثيرا تعجب يوم 21 منذ جوفي 

 لغالمب أهلي يحضر أن ممكن ولكن بال أجبته, نقود معي كان إن فسألني,  الثمن غال الدواء كان! دافئ ماء مغاطس لي وصف

 سنحول ال فرفض المسؤول و قال نفقته على يحضره أن الطبيب عرض, مباشرة بأنه ممنوع المسؤول رد,  بهم اتصلوا إن حاال

 األمن عناصر من لعشرة تسلية مادة كنت كوني عن عدا يكن لم شيئا وكأن للزنزانة عدت, اءالسجن رعاية لجمعية الطلب

 وجهاز من طلبت و المرض من تشتكي أنها حبة دواء و كانت قد ادعت إلين ناولتني يومين بعد,  الفحص غرفة في والشرطة

 يروا ال حتى زنزانتي من بالقرب بها تمر مرة لك في واحدة حبة تعطيني وكانت بفعاليته يشبهه ما أو الدواء لها يحضر أن
 حييت.... ما أنساها لقد ساعدتني كثيرا ولن, ويعاقبوها ويعاقبوني معي الدواء

 

 زاالحتجا في المالية المسائل: شام/  7 الحالة .7

ألمن العسكري عند ,  كانت في زيارة لدمشق حين اعتقلها ا الخليجعام من محافظة دمشق و مقيمة في  41تبلغ من العمر شام 

الشهر و من ثم أحيلت بداية عام  (227المنطقة )واقتيدت لفرع  2013على الحدود السورية اللبنانية أواخر عام  جديدة يابوس

 لمحكمة اإلرهاب في مطار المزة العسكري . 2014
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ف نوعها و اتجهت بنا نحو طريق اعتقدت أنهم سيأخذونني إلى المحكمة و منها سيفرج عني , أركبونا في سيارة كبيرة ال أعر

و أدخلونا لمبنى كان عبارة عن فرع أمني يتبع لمحكمة اإلرهاب كما قال لنا سائق  –اتستراد المزة  –مطار المزة العسكري 
 .السيارة

تعجبنا كنا ف أدخلونا و قاموا بتسجيل أسمائنا ثم أدخلونا غرفة كبيرة كان فيها بعض الفتيات , رأيناهم يأكلون ساندوش مرتديال 

ليرة كنا في هذه الغرفة من عدة فروع أمنية  1000كأننا لم نأكل منذ سنوات كنا جائعين جدا  أكلت سندويش كانت الواحدة ب 

بقينا في هذه الغرفة من الصباح و حتى الظهر ثم أخذونا جميعا و كان معنا فتيات من جنسيات آسيوية ممن يعملن خادمات في 
 .للترحيل تاتاتتافي  منتهية و محتجزات المنازل و إقاماتهن

فتاة آسيوية كانت الغرفة نظيفة و الفراش نظيفا  و الحمامات نظيفة  15و حين وصلنا سجلوا أسماءنا ثم أدخلونا لغرفة كان فيها  

ة و من لغرفحاولت الفتيات اآلسيويات التحكم بنا بإيعاز من الشرطة حين قال لهن أحد عناصر الشرطة أنتن المسؤالت عن ا

ته هكذا ناد عليفيها , و حين امتنعنا عن اإلصغاء لهن ذهبت إحداهن و اشتكت للضابط المناوب و كان برتبة مالزم أول اسمه 

الفتاة اآلسيوية و جاء الضابط و بدأ يشتمنا يا إرهابيات هؤالء األجنبيات أشرف منكن و هددنا إذا تكلمت أي واحدة منا سيجعلها 

م طوال الليل نمنا تلك الليلة كل معتقلتين على فرشة واحدة , في الصباح طلبت من إحدى اآلسيويات و كانت تنام في الحما

ليرة سورية فصارت تقبلني و احضرت لنا الشاي و الطعام و ذهبت و أخبرت المالزم  500أكبرهن أن أكلمها و أعطيتها مبلغ 

شيئا  من طعام أو غير ذلك علي سيحضره لك و استدعاني علي وكانت أرسلها هو إلي تخبرني أنه إذا كنت تريدين  عليأول 

آالف ليرة  10في مكتبه خزانة حديدية مليئة بالمعلبات و الطعام كانت مثل الدكان اشتريت لي و للفتيات الالتي كن معي بمبلغ 

ي صباح اليوم ف شرطة كفرسوسةقسم طعام و معلبات و غير ذلك كان يبيعنا الشيء بضعف ثمنه على األقل , و بقينا يومين في 

 لثورةاالثالث أخرجونا و أركبونا في باص كبير و أخبرونا أننا سنذهب إلى المحكمة و سار الباص في وسط دمشق في شارع 
 .هناك توقف الباص و طلبوا منا النزول ركن الدينحتى وصلنا إلى أمام قسم شرطة  منطقة ركن الدينباتجاه 

معتقلة و كان هناك غرفة أخرى فيها نفس العدد تقريبا  100أسماءنا ثم أدخلونا إلى غرفة كبيرة كنا حوالي  أدخلونا إليه سجلوا 
 , لم يكن هناك فراش أو أغطية , نمنا ليلتنا على األرض كان الجو باردا  جدا  لن أنسى برد تلك الليلة الذي نخر عظامي في 

رونا أننا سنذهب إلى سجن عدرا ووضعونا في شاحنات كبيرة لها أقفاص حديدية صباح اليوم التالي أخرجونا مع ملفاتنا و أخب

و نوافذ من شبك حديدي , سلكوا بنا طريقا  طويال  ألن الطريق المباشر إلى عدرا كان مغلقا  كما قال السائق وصلنا إلى عدرا 

ة الخلفية حيث كان هناك فتحة في الجدار دخلنا أنزلونا و جعلونا نمشي قرابة الربع ساعة حتى وصلنا إلى السجن لكن من الجه

مجرد قراءة هذه  –قسم اإلرهابيات  –منها كان الطريق موحال وصلنا إلى مبنى السجن و أدخلونا إلى قسم كتب على بابه 

نائيات جالعبارة تصيب اإلنسان بالصدمة قاموا بتسجيل أسماءنا و تفتيشنا و عندما دخلت إلى المهجع قامت بعض السجينات ال

 30 – 25مهاجع للسجينات رايتها الحقا  في كل مهجع تقريبا  بين  10بأخذ حقيبة مالبسي و تقاسموا ما بقي فيها كان هناك 
 .معتقلة , كان هناك أسرة و فرش و أغطية جيدة أحسست أنني في الجنة بالمقارنة مع فرع المنطقة

ود المالبس و النقود , أحسست بنوع من الحرية كنا نستطيع الخروج و في سجن عدرا الوضع جيد و ال ينقص المعتقلة إال وج 

المشي و يكفي أننا نرى الضوء كنت أستطيع شراء الطعام و شرب الشاي كان تعامل السجانين معنا جيدا  , لكن كان هناك تشدد 
 )...(عند أخذ التفقد 

جي لشرطي مع مبلغ ألف ليرة ليتصل بها و يخبرهم أنني رقم هاتف والدة زو اعطاء  دال    استطعت عن طريق معتقلة تدعى 

في سجن عدرا و فعال  في اليوم التالي جاء أخي و أمي كانوا يعتقدون أنني مت في الفرع األمني و أعطاني أخي مبلغ من النقود 

خي قد رتب األمور تم استدعائي و تحويلي إلى محكمة اإلرهاب كان أ م الثامن عشراليويوم و في  17مكثت في سجن عدرا 

أت , فقر خلودو عندما وصلت أدخلوني إلى قاضية تدعى  أوألسامة بشكل مسبق هناك , ذهبنا بسيارة نوع سكودا مع المالزم

علي إفادتي في فرع المنطقة فأنكرت ما جاء فيها و أخبرتها قصتي فطلبت من الكاتب أن يدون في إضبارتي أن اعتقالي كان 

ألف ليرة للقاضية و  150ي األسماء و أصدرت حكمها ببرائتي الحقا  علمت من أخي أنه دفع مبلغ خطأ مبني على تشابه ف
 . 2014 شباط / 14الكاتب كي أخرج خرجت بعد اإلفراج عني من المحكمة يوم 

  .2014أب  22بتاريخ  االفادة اخذ تم
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  ( / نيرفانا : العنف الجنسي ) الشهادة على عملية اغتصاب8الحالة  .8

اعتقلت من قبل . تهتهتتمتزوجة و لديها طفالن و خريجة حقوق من جامعة عام  28من محافظة درعا تبلغ من العمر  فانانير

بتهمة التظاهر وأخلي سبيلها  2011عام  في شهر حزيراناألمن العسكري بعد بدء االحتجاجات في سوريا بفترة قصيرة وذلك 

الطالبة  حنانعند أحد الحواجز مع  2012ة اعتقالها للمرة الثانية في نوفمبر عاودت المخابرات العسكري .في اليوم التالي 

 (. 215واحتجزتا في فرع المداهمة )عام  19البالغة من العمر  دمشقمن جامعة  االدابالتي كانت تدرس الجامعية 

 

أنا نيرفانا 28 سنة من درعا البلد متزوجة و أم لولدين درست الحقوق في جامعة تاتاللل اليوم أعود لإلدالء بشهادة مستقلة عما 
 رأيته بعيني و ما كان قد حصل لتلك الفتاة التي اعنقلت معي.

كنت أستقل الباص من درعا متوجهة إلى دمشق و عند وصولنا إلى حاجز عسكري في مدينة  2012 الثاني تشرين 88بتاريخ  

يل صعد ضابط و ناداني انا وحنان عندها رأيت حنان و عرفت تم إيقاف الباص و تم أخذ هويات الركاب و بعد قل خربة غزالة
  .اسمها و قام بإنزالنا من الباص و قال لنا أننا مطلوبتان لجهة أمنية

أركبونا في سيارة أجرة صفراء اللون كانت الساعة حوالي التاسعة صباحا  و انطلقت بنا السيارة متجهة إلى دمشق وصلنا إلى 

طبقات أدخلونا إلى الفرع و قاموا بتسجيل أسمائنا بعد أن تم  5ونا أما مبنى كبير و عالي أكثر من أنزل قرب كفرسوسةمنطقة 

 بة بدرعاقرية الطيعرضنا على رئيس الفرع وعرفت ذلك ألنه مكتوب على باب مكتبه ,ثم أخذونا إلى غرفة كان فيها سيدة من 

عا و سألتها عن اسمها فأخبرتني , بقينا قرابة الساعة عرفت حينها عرفت اسمها عندما سمعتها تتكلم بلهجة أهل در رحاباسمها 

بعد ذلك أخذونا كل واحدة  دمشقعاما  و هي طالبة في كلية اآلداب في جامعة  19في درعا و عمرها  داعلمن مدينة  نورأن 
 .إلى زنزانة منفردة وضعوني في زنزانة ال تتجاوز مترين مربعين

تعرفي شو انتي ب -قيق و بعد أن تم توجيه تهمة السالح لي و أصررت على إنكارها قال لي المحقق : في اليوم الثالث وفي التح 

فقلت له : ال فأمر أحد العناصر أن يأخذني إلى غرفة أخرى و كان العنصر يشتمني بأسوأ الكلمات النابية و  –بيصير عنا 

و سرير حديدي شاهدت حنان عارية على السرير إال مما  كراسي 3أدخلني إلى غرفة تحقيق أخرى كان فيها طاولة مكتب و 

و ثالثة عناصر عراة تقريبا  كان اثنان منهما يمسكان يدي نور و يثبتانها و الثالث  -ستيان لون أحمر -ترتديه على صدرها فقط 

كن صرخ و تبكير لمة و تكان يرتدي قميص داخلي أسود فقط يقوم باغتصابها و مجامعتها بشكل عنيف و هي تحاول المقاو
 دون فائدة.

بدأت بالصراخ و البكاء لهول ما رأيت و بقيت قرابة دقيقتين و أصبت بانهيار عصبي فأخرجوني و أعادوني إلى التحقيق مرة  

تفاجأت  .أيام بعد خروجي من المعتقل بشهرين تقريبا   5بعد ذلك اليوم في الفرع ألنهم أفرجوا عني بعد  حنانثانية لم أرى 

لي في منزلي في درعا البلد كانت قد خرجت حديثا  من السجن و أخبرتني أنها مكثت مدة شهر و نصف .كانت في  حنانرة بزيا

حالة نفسية سيئة جدا  نتيجة ما حصل معها , و في حالة رعب شديد من أن يعلم أهلها أنها تعرضت لالغتصاب و فقدت عذريتها 
 .ايام بعد تعرضها لالغتصاب 9أخبرتني أنه تم وضعها في زنزانة منفردة مدة  على أيدي عناصر القوات الحكومية السورية

أنهم لم يقدموا لها أي عالج سوى إحضار فوط نسائية لها و لكنهم استمروا بتعذيبها خالل تلك الفترة و دائما  كانوا  اخبرتني و 

ائما  كانوا يقولون لها : أكلي يا ..... مشان تظلي عايشة يقومون بشتمها بأكثر الكلمات بذاءة و خصوصا  عند تقديم الطعام لها فد

و تحكي ألخوكي كما كانت تتعرض للضرب بشكل دائم و للتعذيب بالكهرباء من أجل أن تعترف على أخيها الذي كان مقاتال  

 المطار يد في حيللتول الرحمةعندما جاءت إلي طلبت مساعدتي في عالجها فأخذتها إلى مشفى  .في صفوف المعارضة المسلحة

ما  , و عادت بعد ذلك إلى أهلها و  سميحةحيث أجريت لها عملية ترميم لغشاء البكارة على يد الطبيبة النسائية  درعافي مدينة 

بين الحين و اآلخر و ما تزال تعاني من حالة نفسية سيئة رغم مرور هذه الفترة على اعتقالها  األردنزلت أتواصل معها هنا في 

ش سلوى اليوم مع أهلها في ظل تضييق كبير منهم عليها حيث تمنع من الذهاب إلى اي مكان و ال تستطيع ممارسة . و تعي
 حياتها بشكل طبيعي لتتخلص من آثار ما تعرضت له .

 2014أب  15تم أخذ االفادة بتاريخ 
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 سوسن : التعذيب و العنف الجنسي ووصم النساء بعد االفراج عنهن/  9الحالة  .9
 

 عذيب و العنف الجنسي الت 9.1
اعتقلتها في المرة األولى . تحمل الشهادة االعدادية. مطلقة و لديها طفلين (عام  36ربة منزل من دمشق ويبلغ عمرها )  سوسن

 أفرج عنها و 2012وذلك في الشهر الثامن من عام  التضامنميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة عند حاجز عسكري في حي 

اقتحام لقوات المعارضة المسلحة المكان الذي احتجزت فيه . أعيد اعتقالها من منزلها بعد عشرين يوما مع ابنها  بعد أيلول في

 .عام( من قبل فرع األمن العسكري 16)

 ةلسيطر والخاضعة بدمشق التضامن منطقة في والكائن منزلي في كنت,  2012\أيلول 2 يوم من صباحا   العاشرة الساعة حوالي

 تفاجأت , سنة عشر السادسة العمر من البالغ وائل )طليقي الحالي( وابني زوجي مع , لها التابعة والميليشات السورية الحكومة

 جعبآلية كالشينكوف و بنادق ويحملون العسكري اللباس يرتدون والذين العشرين عددهم يتجاوز المسلحة العناصر من بعدد

, وذلك  يمالبس كامل من تعريتي على أقدموا ذلك بعد,  سبب أي بدون بضربي دؤواب و,  مخيف بشكل بيتنا يداهمون,  الذخيرة

 لم و بنيا ضربوا و,  وتخريبها البيت محتويات تكسير على أقدموا ألنني أتعامل مع المسلحين واالرهابيين حسب قولهم , و

 مدرعة يارةس في اليدين مقيدي ونحن,  يابيث أرتدي تركوني أن بعد انا وزوجي السابق وابني ,  اصطحبونا , و زوجي يضربوا

 امتداد منطقة في العوام بن الزبير جامع مقابل طوابق أربع من بناء إلى,  اخرى وسيارة أخرى مدرعة هناك وكانت( ب.م.ب)

حوالي خمسة  ال, وال يبعد البناء عن بيتي اال حوالي كيلو متر أو اكثر قليال  , و ال يبعد إ دمشق في التضامن في – نسرين شارع
 دقائق عن منزلي.

 و ارةالسي من أنزلونا البناء إلى وصولنا ولم يقدموا على ضربنا داخل المدرعة إال أنهم كانوا يسبوني ويشتموني , وبمجرد

في مدخل الطابق الثاني وينتظر قدومنا على  يقف رجل هناك كان,  الثاني طابقه في مفروش منزل من غرفة في البناء أدخلونا

 طمتوس وكان,  مموه غير اللون أخضر عسكري لباس يرتدي و( العقيد سيدي) ينادونه المسلحة العناصر ا يبدو , وكانتم

لى إ التضامنالحقا  بعد أخذي من  به التقيت أن وحدث,  الساحل أهل لهجة من لهجته و الشاربين حليق الرأس وأصلع الطول

 لعناصره وقال , السيئة بالصفات ينعتني وكان,  تطلقها ان عليك لزوجي قال و وجهي على بيديه بضربي فقام,  فرع فلسطين 
 .معها تصرفوا و أمامي من خذوها

 خاوية وهي يالثان الطابق نفس في غرفة إلى زوجي و ابني مع,  العقيد برفقة بالبناء المتواجدين من أشخاص ثالثة فاقتادني 

 الثةث وبدأ,  العشرين حوالي العمر مقتبل في شاب بالغرفة وكان,  دماء ارآث عليها الغرفة أرضية و والحيطان فرش أي من

 يالذ الشاب مع يضربوه ان دون الغرفة من زوجي أخرجوا و أمامي ابني بضرب,  الكامل العسكري اللباس يرتدون عناصر

,  إبني مامأ كليا   تعريتي وتمت كامل بشكل ثيابي تمزيق على الثالثة العناصر أقدم و,   أخذوهما أين أعرف وال,  بالغرفة كان

 هجةكل ولهجته البشرة وأسمر الجسد، ونحيف طويل العمر، من الثالث العقد في شاب هو و( نصر) بإسم ينادونه أحدهم وكان

 ساحلال أهل من لهجته و طويل و البشرة، أبيض وهو العمر من الثالث العقد في( ريبال) يدعى الثاني و,  السوري الساحل أهل

 العقد في وهو دمشق أهل لهجة من لهجته و البشرة أسمر البنية، نحيف و قصير وهو( فؤاد أبو) يدعى والثالث,  السوري

 ،نصر والمدعو ابني مع فيها وبقيت,  فؤاد أبو و ريبال المدعوان الغرفة من خرج,  بتعريتي قاموا أن وبعد,  العمر من الخامس

 ويعض في الذكري عضوه بإيالج قام حيث,  إبني أمام كامل بشكل بإغتصابي قام و,  ما  تما عارية أنا و بضربي بدأ الذي, 

,  ابني، فيكت على وبالمسدس بيديه بضربه نصر فقام,  هستيري بشكل بالصراخ ابني بدأ عندها. , وطره قضى و, الجنسي،

 مع سراحه إطالق تم ابني أن سراحي إطالق بعد الحقا   وعرفت) أجهله مكان إلى أبني أخرجوا و,  ،فؤاد أبو و ريبال دخل هنا
 .( اعتقالهم من ساعات ست بعد زوجي

 هربائيك سلك بربط قام و علي الباردة المياه فتح و الغرفة من قريب حمام إلى أدخلني و شعري من , بجذبي نصر المدعو وقام 

 الساعة قاربت لمدة الكهربائي التيار بوصل قام هابعد و,  اليسرى بقدمي آخر كهربائي وسلك,  اليمنى يدي من الوسطى بإصبعي
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 غرفة إلى يبسحب ريبال المدعو جاء ذلك بعد و,  والشتائم بالسباب يكيلني كان ذلك خالل و,  لدغات شكل على,  متقطع بشكل

 من اليةخ,  كهرباءبال مضاءة و الزهري باللون مطلية وجدرانها,  اللون بني خشبي واحد باب لها و شبابيك فيها يوجد ال اخرى

 إفراغ و جباإليال قام حيث بإغتصابي قام ثم من و,  بضربي وبدأ عليها ألقاني,  األرض على ملقاة صغيرة إسفنجة إال فرش أي

 سبعة بلق من اغتصابي تكرر.  أيضا   كليا   ويغتصبني فؤاد أبو المدعو ليدخل خرج ذلك بعد و,  الجنسي عضوي داخل شهوته
 . باإلغماء أصبت و,  بالزمن إحساسي فقدت و بشيء أشعر أن أستطيع أعد ولم,  آخرين، أشخاص

 أنيرت عندها,  بالصراخ بدأت و,  مظلم مكان في نفسي وجدت,  انقضى الذي الوقت أعرف أن دون وعيي إلى عدت عندما 

 والدماء أبدا   يتحرك ال وهو,  كامل لبشك تعريته تمت رجال   شاهدت و, كامل يوم لمدة األمر وتكرر,  قطعت ثم بالكهرباء الغرفة

 لم. , األيسر رأسه جانب من خرج و ظهره أسف من جسده في خازوق إدخال تم قد و,  عليه والتعذيب الضرب آثار و تغطيه

 ءالدما ارآث وكانت,  كامل بشكل يتجمد لم والدم,  كريهة رائحة منه وتفوح بالدماء مغطى كونه ومواصفاته عمره تحديد أستطيع

 نع أغيب كنت كوني,  بالضبط المدة أعرف ال اثنين أو يوم لمدة شراب أو طعام دون وبقيت, جدرانها و الغرفة أرضية تمأل
 .منهم أي يحدثني لم و الفترة هذه خالل أحد مني يقنرب لم و,  لرشدي أعود و الوعي

 في ونيوضع, اليدين  مقيدة أزال ال كنت و ونيعي لي عصبوا ،وريبال نصر المدعوان الغرفة باب فتح,  الثاني، اليوم في 

 األدراج عضب وصعدنا األمتار حوالي نصف ساعة تقريبا  ، توقفت السيارة وأنزلوني منها , بعد أن مشينا عشرات بعد و,  سيارة

 شاهدتف,  ديي في القيود إبقاء و عيوني عن العصابة برفع فأمرهم,  العقيد سيدي أحضرناها يقول,  يجرني من أحد سمعت ,

 أيضا سلحينالم يخاطبه كان والذي نسرين شارع في فيه معتقلة كنت الذي البناء الى دخولي لدى بضربي بدأ الذي الرجل نفس

 مكان وقف األسد بشار وصورة جيد بشكل ومفروشة مكتب وفيها الشكل مستطيلة طاولة فيها الغرفة وكانت. , العقيد سيدي

 اجيزج شباك خالل من ذلك واضحا   كان  .المكتب يسار إلى مساء   الثامنة الساعة إلى تشير اريةجد ساعة هناك وكانت,  جلوسه
 .مفتوحة كانت, اللون صفراء ستائره المكتب طاولة يمين إلى

 صفعيب فقام ذلك فأنكرت,  معي الجنس يمارسون كانوا الحر الجيش عناصر بأن اتهامي و قدحي و ذمي و بسبي العقيد بدأ و 

 نامشي و البناء من وخرجنا,  واحدا   طابقا   األدراج نزلنا و بأخذي عنصرين فقام,  بأخذي العناصر أمر و,  بيديه وجهي على

 األرض حتت إلى أنزلوني و,  العينين معصوبة وكنت آخر بناء إلى وصلنا ذلك بعد و ساعة النصف تقريبا   تستغرق لمسافة

 يتجاوز ال الواحد وعمقها المربع المتر النصف مساحتها تتجاوز ال صغيرة فرةح في وضعوني و, قبو، وصلنا  حيث طابقين،

 غلقم حديد بباب األعلى من الحفرة باب أغلقوا فيها وضعوني ان بعد,  أرضها تغطي والحشرات الدماء كانت  متر، النصف

 أو عامط دون كامال   يوما   تقديري حسب فيها وبقيت,  تماما   مظلمة الحفرة وكانت,  الضوء أو للهواء فتحة فيه توجد ال بالكامل
 .أحد يحدثني أن دون و شراب

 وصم النساء بعد االفراج عنهن 9.2

( حيث بقيت  215إلى فرع المداهمة )  2012  66و بعد شهر، بتاريخ  ( 235في زنزانة تحت األرض بفرع فلسطين ) سوسنعزلت 

ويتم توقيفها بسجن عدرا المركزي  ورغم الموافقة على  إخالء   2013 /2/ لشهرين إضافيين قبل أن تحال لمحكمة اإلرهاب بتاريخ 

 . 2013و لم يفرج عنها حتى شهر تموز    األمن الوطنينقلت إلى فرع  2013 777سبيلها بكفالة نقدية في 

 منزل لىإ أحضرهم,  أوالدي رؤية وطلبت فيه اتصلت, السابق  زوجي منزل إلى أذهب لم, الفرع من سراحي إطالق لدى

 نع وأسئلة المحققين التحقيق مجريات من علمت فقد,  فرفضت الزوجية منزل إلى معه الذهاب على إجباري وحاول,  والدتي

 تواجدي ثناءأ بزيارتي يقم لم أنه كما,  نشاطي عن لألمن المعلومات بتسريب قام من هو أنه,  سواه عني يعرفها ال دقيقة تفاصيل

 األولى الياعتق فترة أثناء آخر رجل مع وهروبي بخيانته اتهمني انه إلى باإلضافة ذلك امكانية من رغمال على,  النساء سجن في

 كاملة ةالزوجي حقوقي عن أتنازل جعلني ورفضه الطالق على إلحاحي ولكن,  ذلك رفض البداية في,  منه الطالق بطلب قمت ,

 , وحالتي 2013أب  3 بتاريخ  بدمشق الشرعية المحكمة لدى وموثق رسمي بشكل األمر وتم تطليقي على يوافق جعله مما

 لدى قا  ساب معتقلة كنت بأني العمل صاحب معرفة لدى و دمشق مدينة في مطبعة في بسيطا   عمال   وجدت, جدا   سيئة المعيشية

 ىعل واضحة للتعذيب سديةالج اآلثار تزال ال الحكومة , و امن مع مشاكل أية يريد ال انه بحجة العمل من بطردي قام,  األمن

 . األرق النوم وقلة كاالكتئاب منها أعاني التي النفسية اآلثار عن ناهيك جسدي

 .2014تموز  24تم أخذ االفادة بتاريخ 
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 وصم النساء بعد االفراج عنهنزينب: / 10الحالة   .10

 كرم الزيتونحي  في 2011  77كري بتاريخ  السباع. اعتقلها فرع األمن العس باب -حمص مدينة من عام 19يبلغ عمرها زينب  

الكائن بحي كرم خروجي للسوق من منزل أختي  اثناء  2011 77بتاريخ تم اعتقالي من قبل فرع األمن العسكري في حمص 
ي ف  واستمر اعتقالي هناك مدة شهر كامل حيث علمت بأني في هذا الفرع من قبل المحققين الذين حققوا معي.، بحمص الزيتون

لك الفترة تعرضت للضرب الشديد من قبل المحققين في الفرع لإلدالء بمعلومات عن أخوتي المالحقين من قبل المخابرات ت
هديد كما تعرضت للت ، سلوب الضرب بالكابالت الكهربائية والرفس باألرجل والضرب بالعصيأاستعملوا معي  السورية.

بعد حوالي شهر من اعتقالي في حمص تم نقلي إلى دمشق إلى يريدونها.   رفضي االدالء بالمعلومات التيباالغتصاب في حال 
)رفضت أن يذكر  ، ( والتقيت في الزنزانة التي وضعت فيها هناك ناشطة من ريف دمشقإدارة أمن الدولة )المخابرات العامة

صفقة تبادل في  افرج عنهاوالتي  تنتنتايتايتايالمعتقلة الناشطة  الحقا انهااسمها في الشهادة آنذاك كونها ما زالت معتقلة واخبرتنا 
حيث أخبرتني عن اسم المكان الذي نحن به كما اخبرتني أنه تم عرض فتاة مقتولة في اإلعالم وتم تقطيعها وتشويهها ، (الراهبات

 .زينب الحصنيتسليمها إلى أهلها على أنها و

هور على ظي الكبيرة وأخوالي االثنين الى الفرع إلقناعي بالوهناك كانت المعاملة عبارة عن ضغوط نفسية حيث احضروا اخت 
 ى أهليتحت التعذيب وتسليم جثته ال محمدكما أخبرتني أنه تم قتل أخي .  شاشة التلفزيون السوري وقول كل ما سوف يلقن لي

هور على وطلب مني الظوفي دمشق طلبني اللواء علي مملوك وقد عرفني بنفسه بحمص.   باب السباعوتم دفنه من قبلهم بحي 
قيني ما وتم تل  شاشة التلفزيون السوري وتلفزيون الدنيا للحديث عن أن هناك عصابات إرهابية مسلحة هي من تقتل الناس.

الذي عرفني بنفسه ايضا والذي كان مسؤوال عن اجراء المقابلة التلفزيونية والتي ،أحمد ديبسأقوله في المقابلة من قبل العميد 
التعاون في هذا الموضوع وإال سأتعرض ألسوأ  يوطلب من  ،في مكتب اللواء علي مملوك نفسه 4/10/2011ريخ اجريت بتا

 حيث قال لي مباشرة بأني سأتعرض لالغتصاب والتعذيب بكل انوعه اذا لم افعل ذلك.، مما تعرضت له في حمص

بدمشق  رامكةالب( تم وضعي في ملجأ لأليتام في منطقة ة الشهادةفي نهاي وبعد إجراء المقابلة والتي شاهدها العالم )رابط المقابلة  
هنا بدأت معي مشكلة جديدة بعد   مدة شهر ثم تم إطالق سراحي دون أن تكون هناك أي تهمة ودون أن أمثل أمام القاضي.

 إطالق سراحي وهي مشكلة عائلية

نهم ولم أجد والدتي فقد ُهجروا جميعا  الى جهة مجهولة م لم أجد أيا   ،بحمص حيث يسكن أهلي هناك باب السباععدت إلى حي  
بالنسبة لي ولسكان الحي بسبب الذي حصل معي آنذاك. ذهبت إلى أقاربي وخالتي فرفضوا استقبالي باتهامي بأمور تتعلق 

عرض و ائيقام بإيو درعااضطررت بعدها للعودة إلى دمشق حيث التقيت بشاب من مدينة   ل.عتقبالشرف تعرضت لها في الم
أقمنا عدة أشهر في دمشق وخالل هذه الفترة قمت باالتصال هاتفيا بأختي في بيتها بحمص  .وفعال تزوجتهبه، الزواج  علي

أخبرتني أن أحد أخوتي )رفضت أن يذكر اسمه في الشهادة( يريد ف ،السبينةواخبرتها بأنني تزوجت واقيم مع زوجي في منطقة 
 ياءضالى مكان سكننا أنا وزوجي جاء شابان بعد اتصالي بأختي بحوالي الشهر   على العائلة.التخلص مني ألنني صرت عارا  

 .حصل عراك بينهما وبين زوجي وقاما بطعنه بسكين في ظهره تسببت له بأذى كبير والذا بالفرار, وفي دمشق وحاوال قتلي 
 عجز دائم يمنعه عن ممارسة أي عمل.وبعد ذلكدت الى أهره ظوبعد ذلك تم نقل زوجي الى المستشفى بإصابة خطيرة في 

 نقيم فيها اآلن  حيثاضطررنا للجوء إلى دولة مجاورة  2013كانون الثاني  66  وبتاريخ

http://www.youtube.com/watch?v=hQuztQ-KQZY 

 .2014 شباط 25تم أخذ االفادة بتاريخ 

http://www.youtube.com/watch?v=hQuztQ-KQZY

