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جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية

تمهيد
تستمد هذه الورقة مادهتا من إفادات عديدة مباشرة ،وتُربز األثر السليب لعمليات احلصار و”اتفاقات
اإلجالء“ على السكان املدنيني يف اجلمهورية العربية السورية بني تشرين الثاين/نوفمرب 2012
ونيسان/أبريل  .2018وتستند استنتاجات الورقة إىل أكثر من  400مقابلة .وتواصل اللجنة اإلعراب عن
أسفها ألن حتقيقاهتا تظل ناقصة بسبب منع وصوهلا إىل البلد ،ومواجهتها حتديات عديدة يف ما خيص أمن
األشخاص موضع املقابلة .ويف مجيع احلاالت ،ظلت اللجنة تسرتشد مببدأ ”عدم اإلضرار“.
وكان من رأي اللجنة أن معيار اإلثبات يستوىف عندما تكون اللجنة قد حصلت على جمموعة موثوق هبا
من املعلومات ختلص منها إىل وجود أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد أن األحداث وقعت على النحو
املوصوف وأن االنتهاكات ارتكبها الطرف احملدَّدة هويته .واالستنتاجات التالية هي أمثلة رمزية وثقتها
اللجنة واألحداث املوصوفة فيها تدل على أمناط أوسع نطاقًا.
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أوالً  -مقدمة
 - 1طوال السنوات اخلمس ونصف السنة املاضية ظلَّت جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية
املدمرة اليت تنشأ عن
العربية السورية( )1توثِّق بانتظام استخدام احلصار كسالح من أسلحة احلرب والعواقب ِّ
()2
تعرض السكان املدنيون يف املناطق
استمرار استعماله على الرجال والنساء واألطفال السوريني  .وقد َّ
احملاصرة يف أحناء البلد للتطويق واحلصار واملنع من املغادرة والقصف دون متييز والقتل والتجويع وُمنعوا
بصورة روتينية عن اإلجالء الطيب وتوصيل املواد الغذائية احليوية واملواد الصحية وغري ذلك من اإلمدادات
اجلوهرية  -وكل ذلك يف حماولة لفرض استسالم هؤالء ”الذين حيكمون“ أو يسيطرون على املناطق اليت
يعيش فيها السكان احملاصرون .وكانت جتري عمليات احلصار يف معظم األحيان من جانب الدولة السورية
والقوات املوالية هلا ،ولكنها جرت أيضاً من جانب جمموعات املعارضة املسلحة واملنظمات اإلرهابية.
وتتسم عمليات احلصار بشيوع جرائم احلرب يف كل أحناء سوريا وظلت هي األسلوب الرئيسي للحرب
الذي يستخدمه أطراف النزاع ،وتكرر فرضه مع اإلفالت من العقاب عليه يف انتهاك واضح للقانون الدويل
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
 - 2وقد امتدت حاالت احلصار طوال أشهر بل وسنوات يف كثري من األحيان  -وكان أطوهلا حصار
الغوطة الشرقية الذي استمر أكثر من مخس سنوات ( .)2018-2013ويف بعض احلاالت ،ومع تزايد
حدة نقص الغذاء واملاء والدواء مما أدى إىل حاالت متوسطة أو شديدة من سوء التغذية احلاد والوفاة بني
اجملموعات الضعيفة ،مبا فيها األطفال واملسنون واملرضى ،قامت اجملموعات املسلحة احملاصرة مبصادرة أو
إخفاء املواد الغذائية وتوزيعها بطريقة تفضيلية على األفراد املنضوين حتت لوائها ،وأفراد أسرهم واملقربني
منهم بدالً من السكان عموماً( .)3ويف حاالت أخرى ،منع املسيطرون يف املناطق احملاصرة املدنيني من
املغادرة واستخدموهم كدروع بشرية .وكانت اجلوانب اليت ال ميكن حتملها يف احلياة أو الوفاة حتت احلصار
قد ازدادت سوءاً يف بعض األحيان أيضاً بسبب استعمال األسلحة الكيميائية احملظورة والذخائر العنقودية
يف املناطق املكتظة بالسكان املدنيني ،هبدف بث الرعب واليأس بني السكان احملاصرين.
( )1

أعضاء اللجنة هم باولو سريجيو بينريو (الرئيس) وكارين كونينغ أبو زيد وهاين جمايل،
coisyria@ohchr.org | @UNCoISyria

تعتمد اللجنة على تعريف احلصار الذي وضعه مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،حيث يالحظ أن أي
( )2
منطقة تكون حماصرة عندما تكون ”حماطة جب هات فاعلة مسلحة وأن األثر املستمر املرتتب على ذلك هو عدم إمكانية إدخال املساعدات
اإلنسانية بانتظام ،وعدم إمكانية خروج املسنني واملرضى واجلرحى بانتظام“.
انظر  ،A/HRC/31/68الفقرة 120؛ و ، A/HRC/37/72الفقرة  12واملرفق الثاين ،الفقرة  .32وتالحظ اللجنة أن
( )3
املتعمد للمدنيني هو جرمية حرب .انظر اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القانون الدويل اإلنساين العريف ،2005 ،اجمللد األول:
التجويع َّ
القواعد [ويشار إليها أدناه باسم ”اللجنة الدولية للصليب األمحر :القواعد“] القاعدتان  53و .156وقد أصدر جملس األمن قراراً يعرب
فيه عن شديد القلق إزاء ” استخدام جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال ،مبا يف ذلك فرض احلصار على املناطق املأهولة بالسكان“
يف القرار  )2015( 2258وأشار كذلك إىل ”أن جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال حمظور مبوجب القانون الدويل اإلنساين“ يف
القرار .)2018( 2401
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 - 3وكما لو أنه مل يكن كافياً حتمل العقوبة اجلماعية( )4الناشئة عن استخدام هذه الوسائل احملظورة،
فبمجرد أن تتهاوى األطراف املسيطرة يف النهاية وتقبل الدخول يف هدنة ويف ”اتفاق إجالء“( ،)5بدأ
معظم املدنيني يواجهون عقوبة إضافية تتمثَّل يف تركهم بدون خيار سوى ترك منازهلم  -لكي يتحولوا إىل
مشردين داخلياً  -ونزوحهم يف كثري من األحيان إىل وجهات حمدَّدة سلفاً ،مل تكن من اختيارهم ،ولكنها
كانت حمدَّدة يف إطار ”االتفاقات“ .وقد كان البقاء يعين املخاطرة خالف ذلك بإثارة غضب الفائز،
والذي كان يف أغلب األحيان هو الدولة السورية .وعلى سبيل املثال ،أصبح العاملون الصحيون ومقدمو
الرعاية الصحية اهلدف الرئيسي بسبب تقدمي املساعدة أثناء عمليات احلصار ،وكانوا يف كثري من األحيان
من بني أول من يلتمس اإلجالء( .)6وقد نزح ما يصل إىل  50 000رجل وامرأة وطفل سوري يف إطار
اتفاقات اهلدنة احمللية يف عام  2018وحده.
 - 4ويف حني أن استخدام احلصار كوسيلة حرب ليست وسيلة حبد ذاهتا حمظورة مبوجب القانون الدويل
اإلنساين ،فإن فرض احلصار جيب أن يكون متفقاً مع مجيع قواعد القانون الدويل اإلنساين .ولكن
األساليب املستخدمة يف سوريا لتنفيذ احلصار ،على النحو الذي وثقته اللجنة منذ عام  ،2012بلغت
حد االنتهاكات الصارخة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،ويف بعض احلاالت
بلغت حد جرائم احلرب .وقد تكرر القيام هبا مراراً بطريقة متعمدة ومنسقة ومنهجية ،يف انتهاك آخر
لقواعد احلظر اليت ينص عليها القانون الدويل العريف ،ويف استهتار صارخ مببادئ حقوق اإلنسان ويف
انتهاك للقانون اجلنائي الدويل.
 - 5ويف هذه الورقة ،تطلب اللجنة من الدولة السورية ومن مجيع األطراف يف النزاع الذين ظلوا
يستخدمون أساليب مشاهبة يف احلصار بالتوقف فوراً عن اللجوء إىل هذا الشكل من أشكال احلرب الذي
يعود إىل القرون الوسطى .وهتدف اللجنة إىل تذكري الدولة السورية واألطراف األخرى يف النزاع بأهنا ملزمة
بالقانون الدويل اإلنساين ،وخاصة املادة  3املشرتكة من اتفاقيات جنيف لعام  1949والقانون الدويل
العريف املتصل ،وهي جمتمعة تتضمن حظراً واضحاً للسلوك الذي كان موضع التجاهل بصورة متكررة يف
سوريا .ويشمل ذلك ما يلي:




ُحيظر تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون
مباشرة يف األعمال احلربية؛
وحتظر اهلجمات العشوائية
جيب على األطراف يف مجيع األوقات التمييز بني املقاتلني واملدنيني ُ

اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القاعدة .103
( )4
انظر القسم الثالث أدناه.
( )5
ُمتثِّل القوانني  19و 20و 21خرقاً لقاعدة القانون اإلنساين الدويل العريف اليت تنص على أنه ال جيوز يف أي ظرف من
( )6
الظروف معاقبة أي شخص بسبب أداء ”واجبات طبية تتفق مع األخالقيات الطبية“ بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذه
اخلدمات .انظر  ،A/HRC/24/CRP.2الفقرة 21؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القاعدة .26
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وغري املتناسبة؛
ُحيظر استخدام جتويع السكان املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب .وتكرر استخدام احلصار
الذي يُهدِّد حياة السكان املدنيني حبرماهنم من السلع احليوية لبقائهم على قيد احلياة قد يصل
إىل حد جرائم احلرب؛
هناك التزام بالسماح مبرور اإلغاثة اإلنسانية بسرعة وبدون عوائق إىل من حيتاجها؛
ُحيظر اهلجوم على أعيان ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة أو تدمريها أو إزالتها
أو جعلها عدمية الفائدة؛
وحيظر
يصل حصار السكان املدنيني بالطريقة اليت وثقتها اللجنة إىل حد العقوبة اجلماعيةُ ،
مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،ويصل إىل حد جرمية حرب؛
ُحيظر اهلجوم على املرافق الطبية والعاملني الطبيني واجلرحى أو املرضى ،وهناك التزام جبمع هؤالء
األشخاص ورعايتهم بدون متييز؛
ال يتوقف احرتام هذه القواعد على امتثال األطراف األخرى الداخلة يف املفاوضات واتفاقات
اهلدنة و”اتفاقات اإلجالء“.

 - 6وكان استخدام حرب احلصار يف كل أحناء سوريا ُميثِّل أيضاً خرقاً للعديد من مبادئ القانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،مبا فيها احلق يف احلياة؛ واحلظر املطلق للتعذيب واملعاملة القاسية واملهينة؛ واحلق يف حرية
التنقل؛ واحلق يف مستوى معيشي الئق مبا يف ذلك الغذاء الكايف والكساء واملسكن؛ واحلق يف الرعاية
األولية اجلوهرية ،مبا يف ذلك الدواء الالزم .ويف حني أنه قد يكون من العسري أحياناً على الدولة
الصحية َّ
أو األطراف األخرى أثناء النزاع أن توفِّر احلماية الكاملة هلذه احلقوق فإنه جيب عليها أال تتخذ أي
إجراءات  -متعمدة أو غري متعمدة  -تؤدي إىل تقويض التمتع هبذه احلقوق.
 - 7وأخرياً ،كان استعمال احلصار يف سوريا ُميثل انتهاكاً للقانون اجلنائي الدويل ،حىت وإن مل يكن
للمحكمة اجلنائية الدولية يف الوقت احلاضر والية قضائية على معظم أطراف النزاع .وقد يصل الكثري من
سياسات احلرمان والتجويع اليت ينطوي عليها احلصار إىل حد جرائم احلرب ،وإذا جرت يف إطار هجوم
على نطاق واسع أو هجوم منهجي ضد السكان املدنيني فإهنا قد تبلغ حد اجلرائم ضد اإلنسانية.
 - 8وتقرتح اللجنة أيضاً خطوات ينبغي اختاذها فوراً ملعاجلة االحتياجات اإلنسانية للمدنيني السوريني
املشردين قسراً بعد سنوات من احلصار الطويل وكذلك لصاحل من متكن من البقاء.

ثانياً  -حرب الحصار
القوات املوالية للحكومة
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 - 9يف عام  ،2012بدأت القوات املوالية للحكومة فرض حصار بطريقة منسقة وخمططة هتدف إىل
فرض التجويع أو االستسالم على السكان بصورة مجاعية .وفرضت القوات احلكومية حصاراً على ضاحية
داريا يف الغوطة الشرقية (ريف دمشق) يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب  ،2012وقطعت خطوط املياه عن
هذه الضاحية يف  ،2013مما أرغم السكان على استخدام آبار غري صحية لالستخدامات الصحية
ولالستهالك على السواء .ويف كثري من األحيان ،وبدافع من احلاجة ،كان األطباء يف داريا يضطرون إىل
ممارسة الطب يف جماالت خارج ختصصهم .ويصف السكان كيف كانوا يعيشون على حماصيل زراعية،
ويعيشون بدون كهرباء إىل أن مت التوصل إىل هدنة حملية يف آب/أغسطس  ،2015أعقبها ”إجالء“
كامل لكل السكان.
 - 10وبعد داريا قامت القوات املوالية للحكومة بتطويق سكان الغوطة الشرقية يف نيسان/أبريل 2013
ومنطقة الوعر (محص) يف منتصف عام  2014ومنطقة مضايا والزبداين (يف ريف دمشق) يف حزيران/يونيه
 2015وشرق مدينة حلب يف متوز/يوليه  .2016وبعد فرض ومواصلة ظروف احلصار املتشدِّدة يف فرتات
طويلة عرضت القوات املوالية للحكومة إجالء السكان املدنيني الذين يعانون يف هذه املواقع ولكن بعد
استسالم اجملموعات املسلحة .ويف كثري من األحيان ،كانت اتفاقات اهلدنة احمللية املذكورة ،واليت يرد
تتضمن أحكاماً بشأن اإلجالء .وعلى سبيل املثال ،بعد
تفاصيل أحكامها يف القسم الثالث أدناهَّ ،
التوصل إىل اتفاقات هدنة حملية يف الغوطة الشرقية يف نيسان/أبريل من هذا العام ،نُفذت عمليات اإلجالء
من دوما ،وهي أكرب جيب من جيوب املقاومة الباقية ،واليت كانت حتت سيطرة جيش اإلسالم .وأُعيد
توطني أكثر من  40 000شخص من النازحني يف مواقع مكتظة باملشردين داخلياً يف ريف دمشق .ومت
إجالء عدد يصل إىل  50 000شخص آخر إىل حمافظيت إدلب وحلب ،حيث ال زالت االستجابة
اإلنسانية غري كافية إىل درجة حرجة.
 - 11وبعد توقف األعمال القتالية وتنفيذ اهلدنة احمللية تطلب القوات املوالية للحكومة من بعض األفراد
من املناطق اليت كانت حماصرة من قبل اخلضوع لعملية مصاحلة كشرط للبقاء يف مساكنهم( .)7ومن الناحية
العملية ،تسمح عملية املصاحلة للقوات احلكومية بتحديد فئات السكان على أساس الوالء .ولكن خيار
املصاحلة مل يعرض على مجيع املدنيني.
 - 12ويف كثري من األحيان ،ال يُعرض خيار املصاحلة على العاملني يف الرعاية الصحية بسبب عملهم
الطيب .ويف الواقع ،كانت القوانني السورية املناهضة لإلرهاب والصادرة يف  2متوز/يوليه ُ 2012جتِّرم بالفعل
املعونة الطبية املقدَّمة إىل املعارضة ،وقامت وكاالت املخابرات ووكاالت إنفاذ القانون التابعة للحكومة

كان املرسوم التشريعي رقم  15الصادر يف متوز/يوليه  2016أساساً للمصاحلة ،رغم سقوطه منذ ذلك احلني .وكان
( )7
املرسوم يشمل العفو عن مجيع األفراد الذين يسلمون أنفسهم ويلقون السالح ،مبن فيهم اهلاربون .ويشمل هؤالء األفراد عموماً املقاتلني
واملدنيني املطلوبني بسبب اهلروب من التجنيد أو من اخلدمة.
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باإلخفاء القسري للعاملني الطبيني الذين يقدمون العالج ملن كانوا يعتربون من مؤيدي املعارضة( .)8كما
مشل هؤالء الذين مل يعرض عليهم هذا اخليار أعضاء اجمللس احمللي والعاملني يف جمال اإلغاثة والناشطني
وأفراد أسر املقاتلني .وحتدَّث املدنيون يف األماكن اليت كانت حماصرة من قبل عن قوائم األشخاص الذين
مل يُعرض عليهم خيار املصاحلة بسبب تعاطفهم مع جمموعات املعارضة .وعلى هذا النحو ،فإن ما يُسمى
”عملية املصاحلة“ أدت إىل تشريد املقاتلني وجمموعات املدنيني املنشقني وأسرهم يف شكل عمليات
إجالء منظمة.
يتعني عليهم مراراً أن يبصموا للتوقيع
 - 13أما املدنيون الذين متكنوا من البقاء يف مساكنهم فقد كان َّ
وتعني على آخرين اخلضوع لعمليات التحري عن هوياهتم ،يف حني صدرت
على بيانات الوالء للحكومةَّ .
األوامر إىل األشخاص يف سن اخلدمة العسكرية لتسليم أنفسهم للتجنيد .ويبدو أن إجالء املدنيني الذين
كانوا يعتربون متعاطفني مع املعارضة كان مبثابة اسرتاتيجية حكومية ملعاقبة هؤالء األفراد .وهذه األعمال،
إذا أُخذت مقرتنة خبطوات أخرى مثل إصدار القانون الرئاسي رقم  10مؤخراً ،ميكن أن تتفق مع خطة
أوسع لتجريد النازحني من حقوقهم يف امللكية بغرض نقل السكان أو إثراء الدولة وأقرب حلفائها.

اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة
 - 14بدأت اجملموعات املسلحة أيضاً تفرض احلصار على املناطق الواقعة حتت سيطرة احلكومة ومعظم
طوقت جمموعات مسلحة عديدة بلدات األكثرية
سكاهنا من املسلمني الشيعة .ومنذ متوز/يوليه َّ ،2012
الشيعية يف نُبل والزهراء (مشال حلب) ،ومنعت دخول األغذية والوقود واللوازم الطبية إىل سكاهنا .وقام لواء
التوحيد ولواء أحرار سوريا ولواء الفتح وأعضاء املنظمة اإلرهابية املسماة جبهة النصرة ،بني جمموعات
أخرى ،بفرض احلصار مستخدمني العنف .وقامت القوات احلكومية بتوصيل املعونة دورياً إىل البلدات
بواسطة الطائرات املروحية .ونتيجة لتصاعد احلملة اهلجومية اليت قامت هبا القوات احلكومية مت رفع احلصار
يف شباط/فرباير  2016ومل تتم أي عمليات إجالء منها.
 - 15ويف آذار/مارس  ،2015قامت اجملموعات املسلحة اليت كانت تنضوي أساساً حتت تشكيل جيش
الفتح باقتحام مدينة إدلب وحاصرت بلديت الفوعة وكفريا اللتني يؤلف الشيعة أغلب سكاهنما ،وقامت
فوراً بقطع املياه والكهرباء عن السكان احملاصرين .ورغم أن القوات احلكومية قامت بني حني وآخر
بإسقاط املعونة جواً فإن اجملموعات املسلحة مل تسمح بقوافل املعونة الطبية بالدخول إىل املناطق املطوقة
إال يف مرات متناثرة أثناء السنوات الثالث املاضية ،مما ترك عشرات اآلالف من األشخاص يف حالة حيفها
اخلطر .ومل تكن هناك إمدادات يف املشايف والعيادات ،مما أدى إىل وفاة بعض النساء أثناء الوضع .ومت

ُمتثِّل القوانني  19و 20و 21خرقاً لقاعدة القانون اإلنساين الدويل العريف اليت تنص على أنه ال جيوز يف أي ظرف من
( )8
الظروف معاقبة أي شخص بسبب أداء ”واجبات طبية تتفق مع األخالقيات الطبية“ بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذه
اخلدمات .انظر  ،A/HRC/24/CRP.2الفقرة 21؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القاعدة .26
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إجالء قرابة  5 000مدين من البلدات احملاصرة يف نيسان/أبريل  2017يف إطار هدنة حملية مع القوات
احلكومية(.)9

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 - 16قام تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام بتطويق األحياء اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف مدينة
دير الزور يف حزيران/يونيه  ،2014وحبلول شهر متوز/يوليه ،فرض احلصار على اجلبل واجلورة واهلرابش
والقصور  -وكلها أحياء مكتظة باملدنيني يف املدينة .ومع قيام هذا التنظيم مبنع كل ُسبل الوصول التجاري
واإلنساين إىل املدينة أصبح املصدر الرئيسي للمعونة واإلمدادات للسكان احملاصرين مير عن طريق املطار
الرئيسي ،الذي يقع حتت سيطرة احلكومة .وطوال  3سنوات ،واجه السكان الذين يعيشون يف املناطق
املكتظة بالسكان يف مدينة دير الزور صعوبات متزايدة ،حيث مل َّ
تتمكن احلكومة وال برنامج األغذية
العاملي من إسقاط املعونات اإلنسانية جواً لتوفري ما يكفي من املعونة الستمرار حياة مجيع السكان.
 - 17ويف  5أيلول/سبتمرب  ،2017أعلنت وسائط اإلعالم الرمسية السورية أن القوات احلكومية قد
جنحت يف فك احلصار الذي فرضه اإلرهابيون أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية على مدينة دير الزور
واستمر ثالث سنوات .ورغم عدم وجود ”اتفاق إجالء“ فيما يتعلق بدير الزور ،فإن العمليات الربية
واجلوية ملقاتلة تنظيم الدولة وهزميته يف النهاية أطلقت واحدة من أكرب موجات املشردين داخلياً منذ بداية
الصراع .ومنذ متوز/يوليه  ،2017انتقل عشرات اآلالف من الرجال والنساء واألطفال السوريني من دير
الزور  -مبن فيهم من سبق وقوعهم حتت احلصار  -إىل معسكرات يف الصحراء يف حمافظيت مشال الرقة
واحلسكة ،وجيري اعتقال عشرات اآلالف بصورة غري مشروعة يف خميمات املشردين داخلياً( .)10وبلغ
جمموع املشردين الذين هربوا من حمافظة دير الزور منذ متوز/يوليه قرابة  230 000شخص.

ثالثاً  -اتفاقات الهدنة و”اتفاقات اإلجالء“
 - 18توخياً إلهناء اآلثار الناشئة عن حاالت احلصار املذكورة ،مت التفاوض بصورة روتينية على هدنة
حملية بني أطراف النزاع ،وذلك أحياناً مبساعدة أعضاء اجملالس احمللية أو برعاية دول ثالثة ،منها على سبيل
املثال االحتاد الروسي وقطر .وجرت عمليات اإلجالء املذكورة يف حمافظات دمشق وريف دمشق ومحص
وحلب ،بني أماكن أخرى ،مما أدى إىل نزوح عشرات اآلالف من الرجال والنساء واألطفال السوريني.
وكان املدنيون الذين قابلتهم اللجنة يرددون بصورة متسقة كيف أن قرارهم باجلالء عن األماكن اليت كانت
حماصرة من قبل كان قراراً غري طوعي بطبيعته وأهنم قبلوا املغادرة ألهنم كانوا خيشون من األعمال االنتقامية
أو ”مل يكن لديهم أي خيار“.

( )9
()10

 ،A/HRC/36/55املرفق الثالث ،الفقرة .5
 ،A/HRC/37/72املرفق الثالث الفقرات .18-1
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 - 19وأخذت كل اتفاقات اهلدنة شكلها النهائي شفوياً أو كتابياً ،ويف حني أن كل موقع حماصر
يستسلم كان ينفرد بأحكام اهلدنة اخلاصة به ،فإن التفاصيل اليت قدمها األشخاص الذين متت مقابلتهم
توضح التشابه يف عديد من النقاط .ويف كثري من األحيان ،كانت اتفاقات اهلدنة احمللية تنص على مغادرة
املقاتلني وعدد غري حمدود من املدنيني؛ وتبادل األسرى و/أو اجلُثث؛ وإطالق سراح املعتقلني .وكان على
املقاتلني أيضاً تسليم أسلحتهم الثقيلة ،بينما مت تدمري األنفاق اليت تؤدي إىل املواقع احملاصرة أو إغالقها.
 - 20ويقع على السلطات الوطنية الواجب األول واملسؤولية األوىل لتوفري احلماية واملساعدة اإلنسانية
للمشردين داخلياً ضمن واليتها القضائية( .)11وجيب كذلك على السلطات اليت تضطلع بعملية التهجري أن
تكفل بالقدر املمكن عملياً توفري أماكن اإلقامة املالئمة لألشخاص النازحني ،وأن جتري هذه االنتقاالت
يف أحوال ُمرضية من السالمة والتغذية والصحة واملرافق الصحية ،وعدم الفصل بني أفراد األسرة
الواحدة(.)12
 - 21وال جيوز ألطراف أي نزاع مسلح غري دويل إصدار أوامر بنزوح سكان مدنيني ألسباب تتعلق
بالنزاع ما مل يكن ذلك مطلوباً لدواعي ’ ‘1أمن املدنيني املعنيني أو ’ ‘2األسباب العسكرية القاهرة(.)13
واالستثناء على أساس أمن املدنيني له ما يُربره ،على سبيل املثال ،ملنع املدنيني من التعرض خلطر كبري.
وباملثل ،فإن إجالء املدنيني على أساس الضرورة العسكرية قد ال يكون مربَّراً على أساس دوافع
سياسية(.)14
 - 22وإىل جانب ذلك ،ففي حني يوجد التزام إنساين على مجيع األطراف إلجالء اجلرحى واملرضى من
منطقة النزاع كلما مسحت الظروف بذلك ،فإن ذلك االلتزام ال يقتصر على فرتة اإلجالء مبوجب هذه
االتفاقات( .)15وال يُسمح بعمليات التهجري ألسباب إنسانية إذا كانت األزمة اإلنسانية اليت تسببت يف
التهجري ،مثل اجملاعة ،قد نشأت نتيجة السلوك غري املشروع الصادر عن الطرف احملارب ذاته( .)16ويف
حالة كل مدين ال َّ
يتمكن من اختاذ قراره حبرية بشأن تنقله ومقصده فإن االتفاق على إجالئه يبلغ حد
إصدار أمر غري قانوين.
انظر تقرير ممثل األمني العام السيد فرانسس م .دينغ ،املقدَّم عمالً بقرار اللجنة  ،39/1997اإلضافة :املبادئ التوجيهية
()11
بشأن التشريد الداخلي ،املرفق ،املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي[ E/CN.4/1998/53/Add.2 ،ويُشار إليها فيما بعد باسم
”املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة“] ،املبدأ .3
املرجع نفسه ،املبدأ .)2( 7
()12
اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القاعدة (129ب).
()13
انظر اللجنة الدولية للصليب األمحر ،تعليق على الربوتوكوالت اإلضافية املؤرخة  8حزيران/يونيه  1977التفاقيات جنيف
()14
املؤرخة  12آب/أغسطس ( 1949جنيف ،)1987 ،الفقرة .4854
اللجنة الدولية للصليب األمحر ،املادة .109
()15
انظر احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم
()16
يوغسالفيا السابقة منذ عام  22 ، Prosecutor v. Milomir Stakić, appeals judgment, IT-97-24-A،1991آذار/مارس  ،2006الفقرة
.287
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 - 23ويف كثري من األحيان ،توصلت اجملالس احمللية يف املناطق الواقعة حتت سيطرة املعارضة إىل مذكرات
تفاهم مع اجملموعات املسلحة من أجل رسم حدود املسؤوليات وتأكيد صالحيات هذه اجملالس باعتبارهم
مسؤولني منتخبني يف هيئات شبه مدنية للحوكمة .ورغم ذلك ،فإن القادة السياسيني ،مثل ممثلي اجملالس
احمللية ،أو القادة العسكريني ،مثل مقاتلي القوات املوالية للحكومة أو اجملموعات املسلحة ،ال ميلكون
السلطة املطلوبة إلعطاء املوافقة على اتفاقات اإلجالء نيابة عن األفراد املدنيني( .)17وباإلضافة إىل ذلك،
ورغم أن بعض املنظمات اإلنسانية قد شاركت يف تسهيل عمليات اإلجالء بصفات خمتلفة ،مبا يف ذلك
اهلالل األمحر العريب السوري ،فإن هذه املشاركة ال جتعل عملية التشريد األساسية عملية مشروعة(.)18
 - 24وعموماً فإن منط عمليات اإلجالء اليت حدثت يف أحناء البلد تبدو وكأهنا هتدف إىل ختطيط
تغيريات يف الدميوغرافيات السياسية للجيوب اليت كانت حماصرة من قبل ،وذلك بإعادة رسم وجتميع قواعد
الدعم السياسي .وقامت اللجنة بتوثيق قيام األطراف يف النزاع أوالً بتشريد املدنيني قسرياً من داريا (ريف
دمشق) يف آب/أغسطس  2015من خالل الدخول يف ”اتفاقات إجالء“ ( .)19ومنذ ذلك احلني ،توجد
أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن أطراف النزاع ارتكبوا جرمية حرب تتمثَّل يف التشريد القسري
للمدنيني من شرق مدينة حلب يف كانون األول/ديسمرب  ،)20(2016ومضايا (ريف دمشق) يف
نيسان/أبريل  2017وبرزة وتشرين والقابون (شرق دمشق) يف أيار/مايو  ،2017وقرييت الفوعة وكفريا
(إدلب) يف أيار/مايو .)21(2017
 - 25ومل حيدث يف أي حالة من احلاالت أن اضطلعت األطراف املتحاربة اليت قامت بعمليات اإلجالء
بتوفري اإليواء للمشردين ومل تُنفذ عمليات التهجري يف أحوال مالئمة من السالمة أو التغذية أو الصحة أو
املرافق الصحية .وعلى العكس من ذلك كان املدنيون النازحون يف أغلب األحيان جيدون أنفسهم يف
جمهزة الستقباهلم.
خميمات مكتظة تفتقر إىل اخلدمات األساسية وغري َّ

انظر احملكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة،
()17
 31 ،judgment, IT-98-34-Tآذار/مارس  ،2003الفقرة .523
انظر  ،Prosecutor v. Milomir Stakić, appeals judgmentالفقرة  ،286انظر also Prosecutor v. Milomir Stakić, trial judgment,
()18
 31 ،IT-97-24-Tمتوز/يوليه  ،2003الفقرة .683
جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية ،بيان من السيد باولو سريجيو بينهريو ،رئيس جلنة التحقيق
()19
الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية أمام جملس حقوق اإلنسان 19 ،أيلول/سبتمرب  2016وميكن االطالع عليه يف
.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=20522&LangID=E
 ،A/HRC/34/64الفقرة .93
()20
 ،A/HRC/36/55الفقرة .35
()21
Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka “Tuta” and Vinko Martinović, aka Štela, trial
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رابعاً  -التوصيات
 - 26على سبيل األولوية ،حتث اللجنة اجلمهورية العربية السورية واألطراف األخرى يف النزاع على التوقف
عن اللجوء إىل عمليات احلصار كأسلوب من أساليب احلرب (الذي يستتبع عقوبة مجاعية عن طريق إنكار
حرية التنقل ،والقصف العشوائي ،ومنع الوصول إىل املعونة اإلنسانية والغذاء واملاء والدواء ،واملنع من
املغادرة والتشريد القسري) .وبالتحديد ،ولتخفيف معاناة السكان املدنيني الذين يبقون يف األماكن احملاصرة
يف اجلمهورية العربية السورية ،تُطالب اللجنة باإلجراءات التالية:







االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وقرار جملس األمن  )2018( 2147الذي يشجب جتويع
املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب واملنع غري القانوين إليصال املساعدات اإلنسانية للمحتاجني
إليها؛
رفع حاالت احلصار املتبقية فوراً؛
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وقرار جملس األمن  )2016( 2328الذي يتطلب أن يكون
إجالء املدنيني طوعياً وأن يتم صوب املقصد النهائي الذي خيتارونه وتوفري احلماية جلميع املدنيني
الذين يتم إجالؤهم ،مبا يف ذلك معاملتهم بكرامة ومنع اخلوف من األذى؛
االمتناع عن أي إجراءات ميكن أن تؤدي إىل التشريد القسري أو غري الطوعي للسكان ،مبا يف
ذلك ما يُسمى ”اتفاقات اإلجالء“.

 - 27ثانياً ،ومن أجل معاجلة انشغاالت واحتياجات احلماية للمشردين بسبب عمليات اهلدنة احمللية أو
بسبب اخلوف من العمليات االنتقامية:




كفالة احلماية الكافية جلميع املشردين داخلياً وحصوهلم على اخلدمات األساسية ،مبا يف ذلك
الرعاية الطبية والتعليم ،متاشياً مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة بالتشريد الداخلي،
وضمان احلق يف العودة أمام املشردين داخلياً والالجئني ،مبا يف ذلك من خالل ضمان سالمتهم
وحقوقهم يف امللكية؛
متكني تسجيل املواليد وتوفري إمكانية الوصول إىل مجيع املعنيني للحصول على اهلوية القانونية أو
مبسطة على الصعيدين احمللي واجملتمعي ،على أن يوضع يف
استعادهتا من خالل آليات تسجيل َّ
االعتبار أن وجود هوية معرتف هبا رمسياً ،ومدعومة بشهادة ميالد معرتف هبا أو غريها من وثائق
اهلوية ،أمر حاسم إلعمال أبسط احلقوق األساسية.

 - 28ثالثاً ،ينبغي باملثل إعطاء األولوية حلماية املدنيني الذين يستطيعون البقاء يف األماكن اليت سبق
حصارها ،وجيب توفري ضمانات السالمة ملن يبقى منهم ،وال جيب أن خيضعوا حتت أي ظرف من الظروف
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للتوقيف التعسفي أو التجنيد اإلجباري( .)22وباإلضافة إىل ذلك جيب أن تكفل األطراف على سبيل
االستعجال هلؤالء املدنيني فرصة الوصول احملايد إىل اخلدمات األساسية ،مبا يف ذلك الرعاية الطبية والتعليم
واستعادة البنية التحتية األساسية وإعادة التعمري.
 - 29وأي تغيريات يف اإلطار القانوين القائم يف اجلمهورية العربية السورية جيب أن حترتم حقوق ملكية
مجيع السوريني وأي قوانني متييزية يف هدفها أو تطبيقها أو تنتهك بشكل آخر حقوق اإلنسان األساسية
جيب إلغاؤها فوراً ،وأي تدابري إدارية ،وأي تنقيحات أو إصالحات يف القوانني اجلارية ،جيب أن تضمن
حقوق امللكية والتملك وأمن احليازة جلميع املدنيني الذين غادروا مساكنهم.
 - 30ويف النهاية ،جيب إنشاء آلية لكفالة احرتام حقوق السكن واألرض وامللكية للالجئني واملشردين
داخلياً ،مبا يف ذلك إعادة بناء املكاتب املساحية اليت تضررت بسبب األعمال القتالية وإعادة إصدار
سجالت امللكية اليت أُصيبت نتيجة ذلك.
 - 31وأخرياً ،ويف سياق املفاوضات اجلدية اجلارية اآلن أو بعد التوصل إىل وقف لألعمال القتالية ،فإن
اللجنة حتث على إيالء األولوية للقضايا التالية مبساعدة وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة:




التأكد من أن أي اتفاق سياسي مقبل
َّ
سيتضمن الوصول إىل املساعدة اإلنسانية وتوفريها فوراً
وبسرعة جلميع املناطق اليت أُرغم املدنيون على التشريد القسري إليها ،مبا يف ذلك املخيمات
واملواقع اخلاضعة لإلدارة ،بالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة املوجودة يف اجلمهورية العربية
السورية؛
العمل ،مبجرد توقف األعمال القتالية ،على تيسري عملية عودة السوريني املشردين والذين التمسوا
اللجوء خارج البلد للعودة يف أمان وكرامة من خالل العمل بصورة وثيقة مع وكاالت األمم املتحدة
ذات الصلة.
__________________________

ينص دستور اجلمهورية العربية السورية يف مادته السادسة واألربعني على أن ”اخلدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس
()22
تتطوع للخدمة.
وتُنظَّم بقانون“ على مجيع الرجال فوق سن  18سنة .واملرأة السورية ليست مطالبة بأداء اخلدمة اإللزامية ولكن جيوز هلا أن َّ
ويستند االستنكاف الضمريي عن أداء اخلدمة العسكرية إىل احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين على النحو املعروض يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .انظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 10 ،كانون األول/ديسمرب
 217 ،1948ألف (د )3-املادة 18؛ انظر أيضاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة  .18واحلق يف االستنكاف
فسرت اللجنة املعنية حبقوق
الضمريي عن أداء اخلدمة العسكرية حق مستمد ضمنياً من تفسري احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين ،وقد َّ
اإلنسان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين وتطبيق هذه احلرية فيما يتعلق حبرية االستنكاف الضمريي عن أداء اخلدمة العسكرية .ففي
التعليق العام رقم  ،1993( 22الفقرة  ،11أعلنت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن ”العهد ال يشري صراحة إىل احلق يف االستنكاف
الضمريي ،لكن اللجنة ترى أن هذا احلق ميكن أن يكون مستمداً من املادة  ،18نظراً إىل أن اإللزام باستخدام القوة القاتلة ميكن أن
يتعارض بشكل خطري مع حرية الضمري واحلق يف اجملاهرة بالدين أو املعتقد“ .وهلذا فإن التجنيد اإلجباري قد ينتهك هذا احلق.
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