


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة هــو مؤسســة بحثيــة وثقافيــة وإعالميــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، تعنــى 
بشكل رئيس بإنتاج الدراسات والبحوث املتعلقة باملنطقة العربية، خصوصا الواقع السوري، وتهتم  بالتنمية 
الثقافيــة والتطويــر اإلعالمــي وتعزيــز  أداء املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام 
حقوق اإلنسان، إلى جانب تقديم االستشارات والتدريب في امليادين السياسية واإلعالمية للجهات التي تحتاج 

إليهــا فــي املجتمــع الســوري انطالقــا مــن الهويــة الوطنيــة الســورية.

يعمل مركز حرمون للدراسات املعاصرة لتحقيق أهدافه من خالل مجموعة من الوحدات التخصصية )وحدة 
دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، وحــدة الترجمــة والتعريــب، وحــدة 
املقاربــات القانونيــة(  وعــدد مــن برامــج العمــل )برنامــج االستشــارات واملبــادرات السياســية، برنامــج الخدمــات 
والحمــالت اإلعالميــة وصناعــة الــرأي العــام، برنامــج دعــم الحــوار والتنميــة الثقافيــة واملدنيــة، برنامــج مســتقبل 
ســورية(، ويمكــن للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، ويعتمــد املركــز 
آليــات متعــددة فــي إنجــاز برامجــه، كاملحاضــرات وورشــات العمــل والنــدوات واملؤتمــرات  والــدورات التدريبيــة 

والنشــر الورقــي واإللكترونــي.



سورية
ممارسة السلطة في املناطق املستعادة
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شكر وتقدير

يــود املركــز األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO( أن يشــكر مركــز معلومــات بلــد املنشــأ النرويجــي، Landinfo، كمعــد 
ملســودة لهــذا التقريــر.

اســتعرضت اإلدارات واملنظمــات التاليــة التقريــر إلــى جانــب دائــرة التقاريــر الســنوية فــي املركــز األوروبــي لدعــم 
اللجــوء:

هولندا، مكتب املعلومات املحلية وتحليل اللغة، وزارة العدل
)ACCORD( املركز النمساوي لبلد املنشأ وبحوث اللجوء والتوثيق

تجدر اإلشــارة إلى أن املراجعة التي أجرتها اإلدارات أو الخبراء أو املنظمات املذكورين تســهم في الجودة الشــاملة 
للتقريــر، ولكنهــا ال تعنــي بالضــرورة تأييدهــا الرســمي للتقريــر النهائــي، الــذي يتحمــل مســؤوليته الكاملــة املركــز 

األوروبــي لدعــم اللجــوء.



إخالء املسؤولية

تب هذا التقرير وفًقا ملنهجية لتقرير السنوية للمركز األوروبي لدعم اللجوء للعام )2019( )1(. يستند التقرير 
ُ
ك

إلى مصادر من املعلومات مختارة بعناية، مشــار إليها عند اســتخدامها.  

حلل بعناية فائقة. ومع ذلك، ال تدعي هذه الوثيقة أنها شاملة. 
ُ
قّيم وت

ُ
دقق وت

ُ
املعلومات الواردة في هذا التقرير ت

وإذا لــم يتــم ذكــر حــدث أو شــخص أو مؤسســة معينــة فــي التقريــر، فــإن هــذا ال يعنــي أن الحــدث لــم يحــدث أو أن 
الشــخص أو املنظمــة غيــر موجــودة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذا التقريــر ليــس قطعًيــا بمــا يتعلــق بتحديــد أي طلــب 

معيــن للحمايــة الدوليــة أو كفاءتــه. وال ينبغــي اعتبــار املصطلحــات املســتخدمة مؤشــًرا علــى وضــع قانونــي معيــن.

يســتخدم مصطلــح »الالجــئ« و »الخطــر« واملصطلحــات املشــابهة كمصطلحــات عامــة، وليــس باملعنــى القانونــي 
املطبــق فــي طلبــات اللجــوء لــدى االتحــاد األوروبــي، واتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951 وبروتوكــول عــام 1967 املتعلق 

بوضــع الالجئيــن.

ال يجوز تحميل املركز األوروبي لدعم الالجئين أو أي شخص يتصرف نيابة عنه مسؤولية استخدام املعلومات 
الواردة في هذا التقرير.

 ،2008 ،)COI( 1. تعتمــد منهجيــة املركــز األورويب لدعــم اللجــوء كثــرًا عــى املبــادئ التوجيهيــة املشــركة لالتحــاد األورويب ملعالجــة معلومــات بلــد املنشــأ

https://cutt.ly/ptZCt3d   :وميكــن تحميلهــا مــن موقــع املركــز

قسم الترجمة



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

قائمة املصطلحات واالختصارات

)Gos(: حكومة سورية 
)HTS(: هيئة تحرير الشام 

عــرف بالدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL(، الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
ُ
)IS(: الدولــة اإلســالمية )IS(؛ وت

وســورية )ISIS(، أو داعــش
)NDF(: قوات الدفاع الوطني

)SAA(: الجيش العربي السوري
)SANA(: وكالة األنباء العربية السورية
)SARC(: الهالل األحمر العربي السوري

)SOHR(: املرصد السوري لحقوق اإلنسان
)UNOCHA(: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

)UNRWA(: وكالة األمم املتحدة لتشغيل وغوث الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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مقدمة

كتــب متخصصــون فــي معلومــات بلــد املنشــأ )COI( مــن مركــز معلومــات بلــد املنشــأ النرويجــي، Landinfo مســودة 
هــذا التقريــر، كمــا هــو موضــح فــي فقــرة شــكر وتقديــر. ويتعلــق هــذا التقريــر باألرا�ضــي الســورية، التــي كانــت خارجــة 
عن سيطرة الحكومة السورية )Gos( وعادت إلى سيطرتها من خالل ما يسمى باتفاقات املصالحة. ويستكشف 
كيــف تــم التوصــل إلــى هــذه االتفاقــات، وعواقبهــا علــى ســكان املناطــق املعنيــة، وكذلــك كيــف تمــارس الحكومــة 
الســورية ســيطرتها فــي أعقــاب ذلــك. وال يغطــي التقريــر جميــع املناطــق/ املــدن، بــل مجموعــة مختــارة تعمــل علــى 

توضيــح التطــورات املختلفــة.

املنهجية

نتج هذا التقرير بما يتما�ضى مع منهجية تقرير املركز األوروبي لدعم اللجوء لعام )2019( ) 2( ودليل أسلوبه في 
ُ
أ

الكتابة واملراجع )3(. ويغطي التقرير الفترة من 2014 إلى تشرين األول/ أكتوبر 2019. انتهت صياغة هذا التقرير 
ضيفــت بعــض املعلومــات اإلضافيــة أثنــاء وضــع اللمســات األخيــرة علــى هــذا 

ُ
فــي 1 تشــرين األول/ أكتوبــر 2019. وأ

 للتعليقات الواردة خالل عملية مراقبة الجودة حتى 28 تشرين األول/ أكتوبر 2019.
ً
التقرير، استجابة

يمكن االطالع على املصطلحات املرجعية هذا التقرير في ملحق annex هذا التقرير.

املصادر

تشــمل املصــادر املســتخدمة فــي هــذا التقريــر التغطيــة اإلعالميــة املحليــة واإلقليميــة لتوقيــع مــا يســمى اتفاقــات 
املصالحــة، باإلضافــة إلــى التحليــالت والتعليقــات علــى هــذه االتفاقــات مــن قبــل أكاديمييــن لديهــم معرفــة معمقــة 
بســورية. ويعتمــد التقريــر أيًضــا اعتمــاًدا كبيــًرا علــى املحادثــات واملقابــالت التــي أجراهــا مركــز معلومــات بلــد املنشــأ 
النرويجــي )Landinfo( مــع املنظمــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة املحليــة فــي مهامــه لتق�ضــي الحقائــق فــي ربيــع عــام 

.)Bibliography( 2018 وفــي نيســان/ أبريــل 2019. هــذه املصــادر مبّينــة فــي قســم املراجــع

فــي ســياق الصــراع الســوري، يجــب موازنــة التغطيــة اإلعالميــة فــي كل مــن اإلعــالم الســوري والدولــي بعنايــة مقابــل 
بعضهما البعض؛ وهذا تحٍد بحثي كبير. املواضيع التي تناولها هذا التقرير مسيسة للغاية، والعديد من وسائل 
اإلعالم تابعة -علًنا أو سًرا- ألحد أطراف الصراع. وهذا يعني أن هناك معلومات قد تكون متضاربة حول حادثة 
معينــة، وقــد حــاول املركــز النرويجــي، قــدر اإلمــكان، تقديــم وصــف متعــدد الجوانــب للوضــع قــدر اإلمــكان. كان 
مــن الصعــب أو املســتحيل علــى املركــز النرويجــي )Landinfo( التحقــق مــن بعــض املعلومــات التــي تنقلهــا وســائل 

اإلعــالم. ومــع ذلــك، حــاول املركــز التحقــق مــن املعلومــات إلــى أق�ضــى حــد أمكنــه.

2. EASO, EASO Country of Origin Information )COI( Report Methodology, June 2019, https://cutt.ly/rtZChZG

3. EASO, Writing and Referencing Guide for EASO Country of Origin Information )COI( Reports, June 2019, https://cutt.ly/

NtZCktc
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مراقبة الجودة

مــن أجــل ضمــان احتــرام التقريــر ملنهجيــة تقريــر املركــز األوروبــي لدعــم اللجــوء الســنوي، أجــرى متخصصــون مــن 
البلــدان واملنظمــات املدرجيــن كمراجعيــن فــي فقــرة شــكر وتقديــر Acknowledgements مراجعــة للتقريــر.

هيكلية التقرير وفائدته 

يبــدأ هــذا التقريــر بمقدمــة مختصــرة للمناطــق املشــمولة، ثــم يصــف مــا ُيســمى باتفاقــات املصالحــة، التــي تشــكل 
اإلطــار الرســمي إلعــادة دمــج هــذه املناطــق التــي كانــت معارضــة ســابًقا فــي الدولــة. ويصــف املتغيــرات املختلفــة 
لالتفاقات وتأثيراتها الرئيسة على السكان. ثم يبحث ب�ضيء من التفصيل كيف نجحت هذه االتفاقات في عدد 
مــن البلــدات واملناطــق، مــع إبــراز أوجــه التشــابه واالختــالف فــي تنفيذهــا وأســبابها. ويقــدم الفصــل األخيــر مثاليــن 

للمناطــق املســتعادة، حيــث ال يوجــد اتفاقــات مصالحــة تحكــم إعــادة دمجهــا ضمــن الدولــة.

ال يزال الوضع في ســورية غير مســتقر، حتى في أجزاء البالد التي ظلت تســيطر عليها الدولة طوال فترة الصراع، 
وفــي املناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا املعارضــة فــي الســابق. ويجــب أن يؤخــذ ذلــك فــي االعتبــار عنــد قــراءة التقرير، 
حيــث يوفــر هــذا نظــرة ثاقبــة مهمــة إلســتراتيجية الدولــة الســورية للتعامــل مــع هــذه املناطــق، والتداعيــات املترتبــة 

علــى الســكان.
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الخريطة

الخريطة 1: ســورية، نســخة من األمم املتحدة )4(

 	

1. الخلفية	 
بدأت االنتفاضة في ســورية في ربيع عام 2011، وتطورت إلى حرب أهلية في فترة زمنية قصيرة نســبًيا. اســتولت 
جماعــات مســلحة مختلفــة معارضــة لحكومــة ســورية )Gos( علــى مناطــق فــي البــالد، وظلــت العديــد مــن هــذه 
املناطــق خــارج ســيطرة حكومــة ســورية لعــدة ســنوات. فــي الوقــت نفســه، ســيطرت الدولــة اإلســالمية )IS( علــى 
أجــزاء كبيــرة مــن البــالد، مــن الحــدود التركيــة فــي جرابلــس، إلــى مــارع، وكذلــك علــى الطبقــة والرقــة، علــى جانبــي 
 إلى الحدود العراقية في القائم. تمكنت حكومة سورية 

ً
بحيرة األسد، وعلى املناطق على جانبي نهر الفرات وصوال

طــوال هــذه الفتــرة مــن الســيطرة علــى جيــب صغيــر مــن األرض علــى الجانــب الغربــي مــن النهــر فــي ديــر الــزور، ومنهــا 
أجــزاء مــن املدينــة نفســها )5(.

فــي نهايــة املطــاف، اســتولت القــوات الكرديــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة علــى املناطــق املذكــورة ســابًقا، التــي 
كانــت تحــت ســيطرة الدولــة اإلســالمية )IS(، وإلــى تشــرين األول/ أكتوبــر 2019، مــا تــزال خــارج ســيطرة حكومــة 

ســورية، باســتثناء املناطــق الواقعــة جنــوب نهــر الفــرات، ومعظمهــا صحراويــة. وأيًضــا بقيــت محافظــة إدلــب حتــى 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2019، وكذلــك أجــزاء مــن محافظــات حمــاة والالذقيــة وحلــب، خــارج ســيطرة الحكومــة 



6

قسم الترجمة

الســورية )6(.

املناطــق األخــرى مــن البلــد التــي كانــت فــي الســابق خــارج ســيطرة الحكومــة، مثــل درعــا فــي الجنــوب، ومناطــق فــي 
ريــف دمشــق، أصبحــت اآلن تحــت ســيطرة الحكومــة )7(. يصــف هــذا التقريــر كيــف اســتعادت الحكومــة الســورية 

الســيطرة علــى هــذه املناطــق مــن خــالل مــا ُيســمى باتفاقــات املصالحــة، وكيــف أثــر ذلــك علــى الســكان املحلييــن.

2. اتفاقات املصالحة	 
أبرمــت الحكومــة الســورية اتفاقــات املصالحــة مــع جهــات فاعلــة مختلفــة فــي معظــم املناطــق التــي اســتعادتها 

القــوات الحكوميــة الســيطرة مــن مختلــف الجماعــات املناهضــة لهــا فــي األعــوام القليلــة املاضيــة.

خالل األعوام األولى من الحرب، اتبعت الحكومة إستراتيجية للتفاوض على اتفاقات وقف إطالق النار املحلية. 
ثــم فعلــت ذلــك بتشــجيع مــن ســتيفان ديمســتورا، املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة. لقــد اعتقــد هــو وآخــرون أن 

ا فيها سينتصر )9(.
ً
هذا سيقلل من أعمال العنف )8(، في حرٍب ال يبدو أن طرف

وكثيــرا مــا قامــت روســيا وإيــران بــدور الوســاطة فــي االتفاقــات، وفــي بعــض األماكــن تفاوضــت الحكومــة الســورية 
مباشــرة بشــأنها، حيــث تفــاوض الســكان املحليــون ذوو النفــوذ والتأثيــر علــى الصفقــات، نيابــة عــن الجماعــات 

املتمــردة )10(. 

أنشــأت الحكومــة الســورية وزارة مخصصــة للمصالحــة فــي أوائــل عــام 2012، وُعيــن علــي حيــدر وزيــًرا للدولــة 
لشؤون املصالحة الوطنية )11(. أصبحت اتفاقات املصالحة مكوًنا أساسًيا في إستراتيجية إعادة السيطرة على 
املناطــق، عندمــا أصبحــت روســيا منخرطــة بشــكل متزايــد فــي الحــرب بــدًءا مــن عــام 2015 )12(.  فــي شــباط/ فبرايــر 
2016، أنشــأت روســيا املركــز الرو�ضــي للمصالحــة بيــن الجانبيــن املتعارضيــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

والــذي تديــره قاعــدة حميميــم الجويــة العســكرية الواقعــة خــارج جبلــة، علــى ســاحل البحــر املتوســط )13(. 

ّير االسم الحًقا إلى املركز الرو�ضي للمصالحة بين األطراف املتنازعة ومراقبة هجرة الالجئين )14(. 
ُ
ثم غ

6. Liveuamap, Syria, 1 October 2019

7.  Liveuamap, Syria, 1 October 2019

8. Sosnowski, M., Besiege, bombard, retake: Reconciliation agreements in Syria, Middle East Eye, 28 March 2018, https://cutt.ly/

MtZCcan

9. Reuters, Syrian opposition must accept it has not won the war, 6 September 2017, https://cutt.ly/WtZCvUD

10. Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://cutt.ly/CtZCnhR, p. 8

11. 11 Ibid. p. 6

12.  Ibid. p. 1

13.  Ibid. p. 7

14.  See Ministry of Defense of the Russian Federation, Bulletins of the Centre for Reconciliation of Opposing Sides and Refugee 

Migration Monitoring in Syrian Arab Republic, n.d, http://syria.mil.ru/war-on-terror_en/info/news/more.htm?id=12281096@eg-

News 
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تضمنــت االتفاقــات عــدًدا مــن الخصائــص املشــتركة، علــى الرغــم مــن أنهــا تــراوح بيــن اتفاقــات االستســالم 
املباشــر،واتفاقات املصالحــة األكثــر واقعيــة. ميــزان القــوى علــى أرض الواقــع حــدد بشــدة محتــوى االتفاقــات)15(. 
فــي املناطــق ذات األهميــة اإلســتراتيجية للحكومــة الســورية، واملناطــق التــي كانــت تحــت الضغــط واإلكــراه، كانــت 
الحكومــة الســورية أكثــر اســتعداًدا لتقديــم تنــازالت مــن املناطــق التــي كانــت املعارضــة فيهــا أكثــر انقســاًما وغيــر 
كر أنها أثرت في املفاوضات بشــأن 

ُ
قادرة على التصرف بشــكل متماســك وموحد )16(. ومن العوامل األخرى التي ذ

االتفاقــات املختلفــة، الضغــط مــن الســكان الذيــن تعبــوا مــن الحــرب؛ الســكان الذيــن اضطــروا إلــى العيــش تحــت 
الحصــار والقصــف مــدة طويلــة فــي كثيــر مــن الحــاالت )17(.

نقد اتفاقات املصالحة	 
 	

انتقــدت املعارضــة الســورية هــذه االتفاقــات منــذ مــدة طويلــة، وزعمــت أنهــا ال تمــت إلــى املصالحــة بصلــة، وإنمــا 
اتفاقــات استســالم مباشــرة. لــم تحــاول الحكومــة الســورية إخفــاء حقيقــة أن الدافــع وراء إبــرام مثــل هــذه 

االتفاقــات هــو اســتعادة الســيطرة علــى املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة املســلحة )18(.

أحد االعتراضات الرئيسة للمعارضة هو فشل الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقات، 
وأنهــا كانــت تســتخدمها لالنتقــام الصــارم مــن أعضــاء املعارضــة الذيــن يوقعــون مثــل هــذه االتفاقــات. فــي مناطــق 
أخــرى، لــم تحتــرم الحكومــة الســورية وعودهــا باســتعادة البنيــة التحتيــة، أو إعطــاء امليليشــيات الحريــة الكاملــة 
)19(. ويقــدم الفصــل الثالــث املزيــد مــن النقــاش والتفصيــل حــول نقــد االتفاقــات، إلــى جانــب وصــف للمحطــات 

املختلفــة وعمليــات املصالحــة.

عمليات الحصار	 
 	

القاسم املشترك لجميع املناطق التي حدثت فيها اتفاقات مصالحة أنها كانت، خالل الفترة التي سبقت توقيع 
 تحت الحصار، وفي كثير من الحاالت، كان الحصار طوال أعوام عدة )20(. اختلفت الظروف 

ً
االتفاقات، واقعة

املحيطــة بهــذه الحصــار مــن منطقــة إلــى أخــرى، وتبًعــا للوقــت. فــي كثيــر مــن الحــاالت، كان مــن املمكــن فــي بعــض 
األحيــان أن ينتقــل الســكان مــن منطقــة يســيطر عليهــا املتمــردون وتقــع تحــت الحصــار، إلــى املناطــق الخاضعــة 

لســيطرة الحكومــة الســورية. 

كان هــذا ممكًنــا لألفــراد الذيــن ليــس لديهــم مشــاكل معلقــة مــع الحكومــة، وفــي املقــام األول النســاء واألطفــال، 
والطــالب أيًضــا )21(.

15. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/otZCR0y , p. 1

16. Ibid. pp. 7-10

17. Ibid. p. 2

18. Ezzi, M., How the Syrian regime is using the mask of ‘reconciliation’ to destroy opposition institutions, Chatham House, June 

2017,  https://cutt.ly/rtZCPo7

19. Hall, N., The aftershocks of reconciliation in Syria: Reflections on the past year, Atlantic Council, 17 April 2019, https://cutt.

ly/YtZCSv6  Reuters, Syrian city’s rebel district still in ruins years after Assad victory, 18 August 2017, https://cutt.ly/gtZCFBh

20.  AI, ‘We Leave, or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://cutt.ly/7tZCKx0 , p. 6

21.  Landinfo interviews with an International organisation )a( in Damascus, March 2018 and April 2019
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ظهــر اقتصــاد قائــم علــى تهريــب البضائــع فــي العديــد مــن املناطــق التــي كان يســيطر عليهــا املتمــردون ســابًقا، وهــو 
عمــل مربــح للغايــة لجميــع أطــراف الصــراع )22(.

مناطق خفض التصعيد	 
 	

فــي ربيــع عــام 2017، كانــت أربــع مناطــق رئيســة فــي ســورية خــارج ســيطرة الحكومــة الســورية، إضافــة إلــى املناطــق 
التــي تســيطر عليهــا »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« التــي يقودهــا األكــراد ومناطــق ســيطرة )داعــش(، وهــي:

محافظة إدلب )إضافة ألجزاء من حلب وحماة والالذقية(	 

 مناطق كبيرة من محافظة درعا والقنيطرة	 

 الغوطة الشرقية في دمشق	 

 املناطق الشمالية من محافظة حمص )23(	 

كان الســياق هنــا هــو أن الحكومــة الســورية، بمســاعدة مــن روســيا وإيــران، اســتعادت آخــر جيــوب يســيطر عليهــا 
ل ذلــك نكســة خطيــرة للمعارضــة )24(.

ّ
املتمــردون فــي حلــب فــي عــام 2016، وشــك

فــي ذلــك الوقــت، جــرت عــدة جــوالت مــن املفاوضــات بقصــد إنهــاء الحــرب، مــن دون تحقيــق نتائــج دائمــة. بعــد 
أن انخرطــت القــوات الروســية بقــوة إلــى جانــب الحكومــة الســورية فــي عــام 2015، نجحــت ببــطء وتدريجًيــا فــي 
وقف التقدم الذي أحرزته الجماعات املتمردة. أدت خســارة حلب إلى اســتعداد أقوى بكثير، للتوصل إلى حل 

عيــد ترتيــب ذلــك مــع روســيا )26(.
ُ
 مــن جانــب تركيــا، الداعــم األول للمتمرديــن )25(، وأ

ً
تفاو�ضــي للحــرب، خاصــة

وافق كل من وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا على االجتماع ملحادثات سالم أولية في أستانا، عاصمة 
 

ً
كازاخســتان، فــي كانــون األول/ ديســمبر 2016، وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2017، شــارك ممثلــون عــن 12 فصيــال

مناهًضــا للحكومــة فــي املفاوضــات ألول مــرة. وتــرأس محمــد علــوش، زعيــم جيــش اإلســالم، وفــد املعارضــة، وهــي 
منظمــة تســيطر علــى مناطــق كبيــرة مــن الغوطــة الشــرقية خــارج دمشــق )27(.

أســفرت عمليــة أســتانا عــن اتفــاق موقــع مــن قبــل ممثلــي روســيا وإيــران وتركيــا، فــي أيــار/ مايــو 2017. ونــص علــى 
إنشــاء أربــع »مناطــق لخفــض التصعيــد« فــي املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية،املذكورة أعــاله )28(.

22.  Asfar, R., The lucrative business of smuggling supplies into Syria’s besieged Eastern Ghouta, PRI, 27 April 2017, https://cutt.

ly/BtZCZIb

23. Based on reading of the map in ISW, Syria Situation Report: May 10 – 18, 2017, 19 May 2017, https://cutt.ly/ctZC2dq

24. Naharnet, Aleppo recapture deals setback to Gulf rebel backers, 23 December 2016, https://cutt.ly/EtZC5cX

25. NO-Landinfo drafter assessment

26. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/DtZC7xN, p. 2

27. Guardian )The(, Russia in power-brooking role as peace talks begin in Astana, 23 January 2017, https://cutt.ly/rtZVqk1 ; Reu-

ters, Syria attack triggered Western action, bur on the ground Assad gained, 16 April 2018,  https://cutt.ly/6tZVwip

28. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/ktZVut1 , pp. 2-3
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 فــي 
ً
 انســحب عــدد مــن ممثلــي املتمرديــن مــن االتفــاق، ولــم تكــن الواليــات املتحــدة األميركيــة أيًضــا مشــاركة

املفاوضــات مســبًقا. فــي البدايــة، كان مــن املفتــرض أن يــؤدي االتفــاق إلــى وقــف تــام إلطــالق النــار وضمــان وصــول 
اإلغاثــة الطارئــة وغيرهــا مــن املســاعدات اإلنســانية إلــى هــذه املناطــق. كمــا وضــع االتفــاق فــي مرحلــة الحقــة تصــوًرا 

لكيفيــة مراقبــة وقــف إطــالق النــار واالمتثــال لــه مــن الناحيــة العمليــة )29(.

ومــن النقــاط املهمــة فــي هــذه االتفاقــات، وفــي االتفاقــات الســابقة، أن بعــض »املنظمــات اإلرهابيــة« لــن تكــون 
مشمولة بهذا االتفاق. ومن الناحية العملية، كان هذا يعني أن هيئة تحرير الشام )املعروفة سابًقا باسم جبهة 
ــا فــي االتفــاق، وأن تلــك 

ً
النصــرة، الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة( والدولــة اإلســالمية )داعــش( لــن يكونــوا أطراف

ا مشــروعة للقوات الســورية والروســية واإليرانية )30(. وُصنفت كل من الجماعات هيئة 
ً
األطراف ســتبقى أهداف

تحريــر الشــام والدولــة اإلســالمية، كمنظمــات خاضعــة للعقوبــة مــن قبــل مجلــس األمــن لتورطهــا فــي اإلرهــاب )31(.

تــم التوصــل فــي النهايــة إلــى اتفــاق بشــأن ترســيم حــدود املناطــق، وفــي إدلــب، أقامــت القــوات الروســية واإليرانيــة 
فــت الحكومــة 

ّ
والتركيــة نقــاط مراقبــة لضمــان احتــرام االتفاقيــة )32(. فــي خريــف عــام 2017 وأوائــل عــام 2018، كث

الســورية والقــوات الروســية مــن الحصــار والقصــف علــى الغوطــة الشــرقية، وفــي ربيــع عــام 2018، اســتولت 
الحكومة السورية على املنطقة )33(. في وقت الحق من العام نفسه، أصبحت بقية محافظة درعا تحت سيطرة 
حكومــة ســورية )34(.  فــي صيــف عــام 2019، بقيــت إدلــب املنطقــة الوحيــدة مــن مناطــق خفــض التصعيــد األربعــة 
 غير مؤكد إلى حد كبير )36(، ال سّيما بسبب سيطرة هيئة تحرير الشام إلى حد كبير 

ً
)35(.  تواجه املنطقة مستقبال

علــى املحافظــة بأكملهــا، ابتــداء مــن تشــرين األول/ أكتوبــر 2019 )37(.

29.  WSJ, Russia, Turkey and Iran Sign Syria ‘De-Escalation Zone’ Deal, 4 May 2017, https://cutt.ly/QtZVuSE ;  AP News, Russia, 

Iran, Turkey sign on ‘de-escalation zones’ in Syria, 4 May 2017, https://cutt.ly/UtZVipg

30. Hanna, A., Russia muscles in on de-escalation zones, Chatham House, October 2017, https://cutt.ly/ttZViVD  ; Al Jazeera, 

Syria’s de-escalation zones: ‘We don’t trust Russia’, 9 May 2017, https://cutt.ly/RtZVo6A

31. UN Security Council, United Nations Security Council Consolidated List [Generated 8 January 2020], n.d., https://cutt.ly/

VtZVsb2

32. Karasapan, O. M., The Idlib agreement and other pieces of the Syrian puzzle, Brookings Institution, 17 September 2018 https://

cutt.ly/ztZVfg6؛  RI, Losing Their Last Refuge; Inside Idlib’s humanitarian nightmare, September 2019, https://cutt.ly/dtZVfVe, p. 8

33. Telegraph )The(, Syrian flag flying over onetime rebel stronghold Douma as Russians announce victory in Eastern Ghouta, 12 

April 2018,  https://cutt.ly/StZVgBQ  

34. Maayeh, S., and Hares, N., The fall of Daraa, Foreign Affairs, 23 July 2018, https://cutt.ly/xtZVhOE

35. Karasapan, O. M., The Idlib agreement and other pieces of the Syrian puzzle, Brookings Institution, 17 September 2018, https://

cutt.ly/ntZVjWM

36. Middle East Institute, Idlib’s Uncertain Future, n.d.,; https://cutt.ly/etZVvxi Portal )The(, Uncertain future for Idlib as Tur-

key-Russia talks drag on, 21 May 2019, https://cutt.ly/7tZVnSu ; New Turkey )The(, Idlib’s Crumbling Ceasefire is a Frightening 

Prospect for Civilians, 7 august 2019,  https://cutt.ly/etZVmk5

37. Washington Post )The(, Islamic State leader Baghdadi hid among rivals and enemies in rebel-held Syrian province, 28 October 

2019, shorturl.at/isERU
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سيطرت الجماعة على املنطقة في كانون الثاني/ يناير 2019، بعد انهيار مجموعات املتمردين األخرى بطريقة
ما )38(، التي انسحبت إلى منطقة عفرين، حيث تسيطر تركيا )39( وتنتشر الجماعات املتمردة التي تدعمها )40(.

اتفاقات املصالحة املختلفة	 
 	

فــي مــا يلــي نظــرة عامــة، مــع أمثلــة، عّمــا بــدت عليــه اتفاقــات املصالحــة؛ ومــع ذلــك، فــإن القائمــة ليســت بــأي حــال 
شــاملة. ُحــدد محتــوى االتفاقــات إلــى حــد كبيــر مــن خــالل تــوازن القــوى علــى أرض الواقــع فــي املناطــق التــي وقــع فيهــا 
مثــل هــذه االتفاقــات. فــي تقريــر عــام 2017، حــدد كل مــن ريمونــد هينبــوش وعمــر عمــادي، وهمــا باحثــان بارزان في 

الشــأن الســوري، أربعــة أنــواع مختلفــة مــن االتفاقــات:
جلــي بموجبهــا ســكان منطقــة معينــة، وأدت 	 

ُ
كــر هــو االتفاقــات التــي أ

ُ
 ممــا ذ

ً
كان الشــكل األكثــر اختــالال

 علــى مثــل هــذا االتفــاق فــي مدينــة الزبدانــي، وهــي مدينــة 
ً

إلــى تغييــر التــوازن الديموغرافــي. نجــد مثــاال
تقع بالقرب من الحدود اللبنانية في محافظة ريف دمشق )41(.  تتمتع املنطقة بأهمية إستراتيجية 
كبيــرة، ليــس فقــط للحكومــة الســورية، ولكــن أيًضــا لحــزب هللا اللبنانــي، الــذي قــدم مســاهمات 
فعالــة فــي الحــرب إلــى جانــب الحكومــة الســورية )42(. فــي هــذه الحالــة، شــمل االتفــاق إخــالء الفوعــة 
وكفريا، وهما قريتان شيعيتان محاصرتان في محافظة إدلب، بمعنى آخر صيغة من صيغ التبادل 
جلــي ســكان الزبدانــي إلــى مدينــة مضايــا املجــاورة، التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت خــارج 

ُ
الســكاني )43(. أ

سيطرة الحكومة السورية )44(، أو إلى املناطق التي يسيطر عليها املتمردون في محافظة إدلب. وأجلي 
ســكان الفوعــة وكفريــا إلــى حلــب، التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية )45(. ُعقــد االتفــاق بيــن أحــرار 
الشــام وهيئــة تحريــر الشــام، مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، الحكومــة الســورية وإيــران، وحــزب هللا )46(.

هنــاك اتفــاق »أقــّل عقابيــة إلــى حــد مــا« تــم وصفــه، حيــث ُســمح فيــه لقســم مــن الســكان بالبقــاء فــي 	 
جليــت الجماعــات املتشــددة، وغيرهــا ممــن لــم يقبلــوا شــروط الحكومــة الســورية 

ُ
املنطقــة، فــي حيــن أ

)47(، عــادة إلــى محافظــة إدلــب )48(.                                                                                                                            

38. Walker, P. J., Consequences of the HTS take-over in northwest Syria, Atlantic Council, 30 January 2019, https://cutt.ly/HtZ-

VDgF

39. Al-Hilu, Khayrallah, Afrin Under Turkish Control: Political, Social and Economic Transformations, European University In-

stitute, 25 July 2019, https://cutt.ly/GtZVFpD  , p. 3

40. BBC, Syria war: Why does the battle for Idlib matter? 4 June 2019, https://cutt.ly/ltZVFOb

41. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 Feb-

ruary 2017, https://cutt.ly/2tZVGfX  , p. 7

42. Alami, M., Hezbollah’s military involvement in Syria and its wider regional role, March 2017, https://cutt.ly/vtZVJRl , p. 18

43. Arfeh, H., The institutionalization of demographic change in Syria, Atlantic Council, 4 April 2019, https://cutt.ly/stZVZyJ

44.  AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://cutt.ly/ttZVMPp  p. 61 

45. Reuters, Evacuations from besieged Syrian towns end after two-day halt, 21 April 2017, https://cutt.ly/btZV0fo

46. Arfeh, H., The institutionalization of demographic change in Syria, Atlantic Council, 4 April 2019, https://cutt.ly/QtZV00c

47. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/utZV2Ss , p. 8

48. Time, Idlib could be the last major battlefield of the Syrian civil war. But Assad won’t take it easily, 16 August 2018, https://

cutt.ly/4tZV3Rw
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جلــي بعضهــم مــن دون شــك عكــس رغباتهــم. علــى ســبيل املثال،أعضــاء مــن منظمــة »الخــوذ    
ُ
     وأ

البيضــاء«، الذيــن تتهمهــم الحكومــة الســورية بأنهــم إرهابيــون )49(. وقــد اختــارت الحكومــة الســورية   
في بعض الحاالت الزعماء اإلسالميين املحليين الذين عملوا سابًقا مع املعارضة كجزء من النظام 

الشــرعي. وشــارك بعضهــم فــي وقــت الحــق فــي مفاوضــات بشــأن اتفاقــات مماثلــة فــي مــكان آخــر )50(.

 نمــوذج »أكثــر توازًنــا« مــن االتفــاق املوصــوف هــو االتفــاق الــذي يظــل فيــه املتمــردون يســيطرون علــى 	 
املنطقة، لكنهم يسلمون أسلحتهم الثقيلة. كما تعهدوا بعدم مهاجمة قوات الحكومة السورية. في 
املقابــل، التزمــت الحكومــة الســورية برفــع الحصــار وإعــادة املهجريــن واســتعادة الخدمــات للســكان. 
ذكــر الباحثــان هينبــوش وعمــادي، بــرزة فــي دمشــق كمثــال علــى املــكان الــذي ُوقــع فيــه هــذا النــوع مــن 
االتفاق في حزيران/ يونيو 2014. ومن العوامل املهمة، في االتفاقات التي كانت الحكومة السورية 
مستعدة لتقديم تنازالت كبيرة للمتمردين فيها، أن املتمردين كانوا يتمتعون نسبًيا بموقف قوي، 

وأن املناطــق التــي يحتفظــون بهــا هــي ذات أهميــة إســتراتيجية )51(.

 الشــكل الرابــع املوصــوف هــو نــوع مــن االتفــاق ال يمكــن وصفــه بــأي شــكل بأنــه اتفــاق مصالحــة )52(، 	 
وهــو اتفــاق لوقــف إطــالق النــار. فــي هــذه الحــاالت، ســيطرت املعارضــة علــى منطقــة تمتلــك واحــًدا 
أو أكثــر مــن املــوارد الطبيعيــة التــي تعتمــد عليهــا الحكومــة الســورية بالكامــل. مثــال علــى ذلــك وادي 
ــع 

ّ
بــردى خــارج دمشــق، حيــث يســيطر املتمــردون علــى نبــع امليــاه الــذي يــزود دمشــق بأكملهــا. هنــا، ُوق

علــى اتفــاق ينــص علــى أن الحكومــة الســورية لــن تتدخــل فــي املدينــة أو املنطقــة علــى اإلطــالق، وفــي 
املقابل يضمن املتمردون أن تعمل إمدادات املياه بشكل طبيعي. بعد أن قطع املتمردون إمدادات 
امليــاه مــراًرا وتكــراًرا للضغــط علــى الحكومــة الســورية لتلبيــة مطالبهــم، التــي تتضمــن إطــالق ســراح 
السجناء، غزت الحكومة السورية املنطقة. وقد حدث ال�ضيء نفسه في أماكن أخرى، مثل حلب، 

حيــث ســيطر املتمــردون علــى محطــة توليــد كهربــاء مهمــة )53(.

تسويات الوضع	 
 	

»تســوية الوضــع« أو إضفــاء الشــرعية علــى وضــع الفــرد هــي املصطلحــات التــي تســتخدمها الحكومــة الســورية 
لوصــف عمليــة املصالحــة مــع الحكومــة كفــرد، كنتيجــة التفاقــات املصالحــة املختلفــة )54(، أو مــن خــالل اتفاقــات 

فرديــة، بالنســبة إلــى األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى ســورية، بعــد مغادرتهــم بشــكل غيــر قانونــي، علــى

49.  Al Aswad, H., Daraa’s White Helmets: Far from safe and fleeing for Northern Syria, Middle East Eye, 1 August 2018, https://

cutt.ly/ttZV3MP

50. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/VtZV87e , p. 8

51. Ibid.

52.  NO-Landinfo drafter assessment

53. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/mtZV6Vw, pp. 10-11

54.  ســانا ، قــام 510 أشــخاص مــن مدينــة الصنمــن بتســوية وضعهــم، منهــم 150 مســلًحا استســلموا وســلّموا أســلحتهم إىل األجهــزة املختصــة ، 25 كانــون 

األول/ ديســمرب 2016، رابــط؛ حايــد حايــد، تفاصيــل »صفقــات املصالحــة« تكشــف كيــف أنهــا ال تســاوي أي يشء، Chatham House، آب/ أغســطس 

 url ، 2018
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ســبيل املثال عبر معبر حدودي غير رســمي )55(. بالنســبة إلى الحكومة الســورية، كانت هذه االتفاقات تدور حول 
اســتعادة الســيطرة على أجزاء من البالد كانت خارجة عن ســيطرة الحكومة )56(. 

وبالنســبة إلــى جــزء مــن الســكان الذيــن اختــاروا البقــاء فــي منطقــة مشــمولة بإحــدى االتفاقــات، فــإن »تســوية 
األمــور« تتعلــق فــي املقــام األول بأمريــن: األول إذا كانــوا جــزًءا مــن جماعــة مســلحة قاتلــت الحكومــة الســورية، 
فيجــب علــى الســلطات أن توضــح مصيرهــم هــل سُيســمح لهــم بالبقــاء أم ال، وإذا ســمح لهــم بالبقــاء، فمــا هــي 
الشــروط )57(. والثانــي: يجــب أن يخــدم الرجــال الذيــن هــم فــي ســن التجنيــد فــي الجيــش، ويجــب علــى مــن اســتدعوا 

للخدمــة فــي االحتيــاط االلتحــاق باملهمــة )58(.

1. عملية تسوية شؤون األفراد	 
على الرغم من أن عملية التسوية يمكن أن تتغير إجراءاتها في املمارسة العملية، فقد تّم اإلبالغ، في ظل جميع 
الظروف )59(، عن وجود ممثلين لفروع األمن في أثناء تلقي الطلبات لتسوية/ توضيح مشكالت األفراد املعلقة 

مع الحكومة السورية )60(. 

، تضــّم ممثليــن عــن الحكومــة الســورية ووســطاء 
ً
أشــار مصــدر مــن شــهر آب/ أغســطس 2018 إلــى أن هنــاك لجنــة

محلييــن، كانــت تســّجل قبــل إنجــاز عمليــة التســوية أســماَء الناشــطين واملتمرديــن الذيــن يرغبــون فــي البقــاء فــي 
املنطقــة موضــوع التفــاوض )61(. وكان املكلفــون بــدور الوســطاء املحلييــن يتغيــرون فــي كل مــرة. فــي بعــض األحيــان، 
كان ممثلــو الجماعــات املتمــردة املحليــة جــزًءا مــن لجنــة التفــاوض، التــي تضــم عــادة أيًضــا شــخصيات معروفــة 
مثــل األطبــاء املحلييــن أو أعضــاء املجلــس املحلــي. غالًبــا مــا كان املشــاركون املحليــون فــي الحكومــة الســورية مــن 
األفــراد ذوي النفــوذ والوضــع الرســمي، علــى ســبيل املثــال، رؤســاء البلديــات واملحافظــون وغيرهــم مــن املســؤولين 

الحكومييــن. كمــا شــارك زعمــاء العشــائر والقبائــل فــي مناطــق مــن البــالد، حيــث كانــوا مؤثريــن )62(.

ذكــر الباحــث حايــد حايــد أيًضــا أن الوســطاء املحلييــن املؤيديــن للحكومــة الســورية، وجــزًءا مــن جهــاز األمــن 
املســؤول عــن املنطقــة، بــدؤوا فــي عــام 2018 -بالتزامــن مــع تســجيل األســماء- فْتــَح مكاتــب للنظــر فــي الطلبــات 

املقدمة من األفراد الذين يرغبون في االستسالم )63(.

55.  السفارة السورية يف ستوكهومل، )القسم القنصيل، والخدمات األخرى: خامًسا: تسوية/ تقنن الوضع بسبب مغادرة البالد بشكل غر قانوين(، 

.n.d., url

56. Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://cutt.ly/JtZBq68  , p. 1

57. Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://cutt.ly/

ftZBeRC

58. Ezzi, M., How the Syrian regime is using the mask of ‘reconciliation’ to destroy opposition institutions, Chatham House, June 

2017, https://cutt.ly/8tZBtc3

59.  NO-Landinfo drafter assessment

60.  Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://cutt.

ly/0tZBiXO

61.  Ibid.

62.  Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://cutt.ly/LtZBsoD pp. 7-8

63. Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://cutt.ly/

GtZBgEs
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 علــى اســتجواب، حــول أنشــطة املعارضــة 
ً
تشــتمل العمليــة الرســمية املعروفــة باســم »تســوية الوضــع« عــادة

الســابقة )مثل املشــاركة في االحتجاجات أو أعمال اإلغاثة في املناطق التي يســيطر عليها املتمردون أو القتال مع 
املتمرديــن(، حيــث ينــدرج كثيــر منهــا تحــت تعريــف »الحكومــة الســورية« الشــامل »لإلرهــاب«. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فإنــه ينطــوي علــى تعهــد باالمتنــاع عــن القيــام بمثــل هــذه اإلجــراءات فــي املســتقبل. بعــد ذلــك، يتلقــى الفــرد ورقــة 

تصريــح، ثــم ُيفتــرض أن تقــوم األجهــزة األمنيــة بحــذف اســم الشــخص، مــن قوائــم األشــخاص املطلوبيــن )64(.

من يحتاج إلى تقديم الطلب؟	 

كانت هناك تقارير متناقضة حول من الذي يحتاج إلى الخضوع لعملية توضيح »تسوية الوضع«، وفًقا لباحث 
بــارز فــي تشــاثام هــاوس، املواطــن الســوري حايــد حايــد. ذكــر فــي مقالتــه لعــام 2018 أن بعــض املصــادر ادعــت أن 
كل األشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 18 و55 عاًمــا، مــن الرجــال والنســاء، يجــب أن يســتكملوا النمــاذج 
املطلوبــة، بينمــا زعمــت مصــادر أخــرى أن الذيــن يحتاجــون إلــى القيــام بذلــك هــم »فقــط أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى 
جماعات معادية للنظام أو إلى داعميهم الدوليين، مثل املجتمع املدني أو الجماعات املسلحة أو وسائل اإلعالم 

أو املعارضــة السياســية« )65(.

يقيــم املركــز النرويجــي Landinfo أن هــذا يعكــس االختالفــات الحقيقيــة فــي املتطلبــات التــي تطبــق مــن منطقــة 
إلــى أخــرى، وتمليهــا عوامــل مثــل درجــة املشــاركة الروســية فــي العمليــة ومســتوى األنشــطة املناهضــة للحكومــة فــي 

املنطقــة )66(.

متطلبات املستند	 

ســتخدم مجموعــة مضبوطــة مــن النمــاذج، أم أن النمــاذج التــي تحتــاج 
ُ
ال يعــرف املركــز النرويجــي Landinfo أست

إلــى إكمــال تختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى! ومــع ذلــك، فقــد قــدر املركــز Landinfo أن املعلومــات التــي يحتــاج إليهــا 
مقدمــو الطلبــات لتقديمهــا هــي نفســها إلــى حــد مــا فــي املناطــق املختلفــة )67(.

ذكــر مصــدر يصــف اإلجــراءات فــي ديــر الــزور أن علــى كل شــخص إحضــار صــورة عــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة )كال 
الجانبيــن(، باإلضافــة إلــى صورتيــن مــن جــواز الســفر، يجــب تقديمهــا مــع نمــاذج طلــب التســوية )68(، بينمــا هنــاك 

مصــدر آخــر يصــف اإلجــراءات فــي درعــا، كتــب أنــه يجــب إحضــار صــورة شــخصية وبطاقــة هويــة )69(.

كتــب حايــد، فــي آب/ أغســطس 2018، بنــاًء علــى معلوماتــه، أن نمــوذج الطلــب األول يحتــوي علــى أســئلة حــول 
البيانــات الشــخصية ملقــدم الطلــب، وتفاصيــل عنــه والتاريــخ الوظيفــي والتوجــه السيا�ضــي والســجل الجنائــي، 
إن أمكن، وحول السفر إلى الخارج. كما ورد أن النموذج يشتمل على أسئلة حول األقارب الذين هم  معارضون 

64. International Crisis Group, Lessons from the Syrian State’s Return to the South, 25 February 2019, https://cutt.ly/7tZBkop ,  p. 2

65 Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://cutt.ly/

MtZBlai

66.  NO-Landinfo drafter assessment

67. Ibid.

68. Hassan, M., How Russia and the regime manipulate the reconciliation process in Deir Ez-Zor Governorate, Chatham House, 

February 2019, url ،2019 حســان، محمــد، كيــف تتالعــب روســيا والنظــام بعمليــة املصالحــة يف محافظــة ديــر الــزور، تشــاتام هــاوس، شــباط/ فربايــر 

https://cutt.ly/RtZNkQE

69. International Crisis Group, Lessons from the Syrian state’s Return to the South, 25 February 2019, https://cutt.ly/4tZNxWQ  , p. 2
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نشطون للحكومة السورية )70(.
 »ترتبــط مباشــرة بــدور مقــدم الطلــب فــي أي أنشــطة معاديــة 

ً
وفًقــا لحايــد، يشــتمل النمــوذج الثانــي علــى 12 ســؤاال

للنظــام، ومنهــا التظاهــرات والتمــرد املســلح واألنشــطة اإلرهابيــة«. وُيســأل مقــدم الطلــب أيًضــا عــن الجماعــات 
املتمــردة فــي مناطقــه، ومنهــا أســماء القــادة ومواقعهــم وأنشــطتهم وموقــع األســلحة ومســتودعات األســلحة.

وفًقــا لحايــد، يستفســر القســم األخيــر مــن الوثيقــة عــن األنفــاق الســرية، وأســماء ومواقــع األشــخاص الذيــن 
اختطفتهــم الجماعــات املتمــردة، واألســماء واالنتمــاءات واألدوار لألعضــاء األجانــب فــي الجماعــات املتمــردة، 

ومواقعهــم و / أو الحكومــات األجنبيــة التــي تدعمهــم )71(.
أخيًرا، ذكر حايد أنه ُيطلب من مقدم الطلب توقيع بياٍن »يتعهد فيه بعدم تنفيذ أي إجراء ضد الدولة وقواتها 
املســلحة واألمنية والرديفة ]امليليشــيات املوالية للحكومة[ من خالل التظاهرات ووســائل التواصل االجتماعي 

واملنشورات املناهضة النظام، واملنصات اإلعالمية، أو التمرد املسلح« )72(.

معالجة الطلبات	 

دقــق وفــق 
ُ
رســل هــذه األوراق إلــى فــرع جهــاز األمــن املســؤول عــن املنطقــة، حيــث يقــال إن املعلومــات ت

ُ
بعدئــذ؛ ت

املعلومــات املتاحــة بالفعــل عــن مقــدم الطلــب. يتــم التحقــق مــن »املعلومــات« عــادة مــن خــالل املخبريــن املحلييــن 
املرتبطين بالفرع. الحظ حايد أن عملية التحقق من املعلومات مع فروع املخابرات األخرى »نادًرا ما يحدث«، 
بالنظر إلى التنافس فيما بينهما )73(. أما املركز النرويجي Landinfo فال يعرف أتتّم عملية التحقق هذه في جميع 

الحــاالت أم ال.

ذكــر أحــد املصــادر أنــه بمجــرد اكتمــال عمليــة التحقــق، ُيــزود مقــّدم الطلــب بوثيقــة إلثبــات أنــه خضــع لعمليــة 
طلــب هــذه الوثيقــة عنــد اجتيــاز نقــاط التفتيــش )الحواجــز( العديــدة فــي 

ُ
 مــا ت

ً
املراجعــة والتدقيــق بنجــاح. عــادة

 علــى وثيقــة مؤقتــة صالحــة فقــط ملــدة قصيــرة. كمــا 
ً

البــالد )74(. ويذكــر أحــد املصــادر أن املتقدميــن يحصلــون أوال
صدر وثيقة جديدة، تفيد بأن الفرد لم يعد على قائمة املطلوبين 

ُ
حذروا من مغادرة املنطقة. بعد 7-10 أيام، ت

للســلطات )75(. ولــم يســتطع املركــز النرويجــي Landinfo التحقــق مــن أن هــذه الوثيقــة صالحــة، عنــد جميــع نقــاط 
التفتيــش التــي تديرهــا أفــرع مختلفــة مــن أجهــزة األمــن الســوري.

2. االتفاقات غير الفردية	 
هنــاك مثــال معــروف حــول اتفــاق املصالحــة فــي بلــدة الصنميــن فــي درعــا، حيــث اتفــق الطرفــان علــى أن الســكان 

يجــب أن يوضحــوا عالقتهــم بالحكومــة ويرتبوهــا، ولكــن علــى شــكل اتفاقــات جماعيــة )انظــر الفقــرة 3.2.1(. 

70. Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://cutt.ly/

GtZNvPF

71. Ibid.

72. Ibid.

73. Ibid.

74. Ibid.

75. Hassan, M., How Russia and the regime manipulate the reconciliation process in Deir Ez-Zor Governorate, Chatham House, 

February 2019, https://bit.ly/3a6GEl3
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بــق هــذا علــى العشــائر والعائــالت الكبيــرة، حيــث تفــاوض ممثلــو هــذه املجموعــات نيابــة عــن املجموعــات، 
ُ
وقــد ط

منــدون مشــاركة األفــراد أنفســهم )76(.

3. املجموعات واألفراد املرفوضون أو الذين ال يبرمون اتفاقات	 
ــا فــي اتفــاق املصالحــة. ينطبــق هــذا علــى األفــراد الذيــن »أيديهــم ملطخــة بدمــاء 

ً
ال يمكــن ألي شــخص أن يكــون طرف

ســوريين«، وكذلــك علــى أولئــك الذيــن تعدهــم الحكومــة الســورية منتســبين إلــى جماعــات إرهابيــة مثــل تنظيــم 
)داعش( أو هيئة تحرير الشام. الشرط اآلخر لعملية املصالحة هو أن االتفاق »لن يبطل األحكام الجنائية التي 
ال عالقــة لهــا باألحــداث الجاريــة فــي ســورية، أو التــي تتعلــق بحقــوق املدنييــن الســوريين اآلخريــن« )77(. بينمــا أشــار 
ســتخدم فــي مــا 

ُ
املصــدر أعــاله إلــى عمليــة املصالحــة فــي ديــر الــزور، يقــدر املركــز النرويجــي أن تلــك الشــروط نفســها ت

يتعلــق بعمليــات مماثلــة فــي أماكــن أخــرى فــي ســورية )78(.

أولئــك الذيــن يرفضــون اتفــاق املصالحــة مــع الحكومــة الســورية، كمــا هــي حــال حوالــي 10 آالف شــخص مــن 
محافظتــي درعــا والقنيطــرة، تــم إجالؤهــم إلــى املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة فــي محافظتــي إدلــب 
جلــوا مــن املنطقــة كانــوا 

ُ
وشــمال حلــب. وفًقــا ملكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، فــإن األشــخاص الذيــن أ

من املقاتلين وعائالتهم، باإلضافة إلى بعض الذين ُحددوا كصحفيين وعاملين في املجال اإلنساني، ممن ادعوا 
أنهــم يخافــون مــن اســتهدافهم و/ أو احتجازهــم مــن قبــل الحكومــة الســورية، إذا قــرروا البقــاء فــي درعــا )79(.

الدولة اإلسالمية. 1

أفــادت املصــادر أن األشــخاص املشــتبه فــي انتمائهــم إلــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية لــم ُيعــرض عليهــم اتفاقــات 
املصالحة هذه، على الرغم من أن الحكومة السورية أبرمت في مناسبات عدة صفقات مع الجماعة، وشاركت 
جلــي مقاتلــو داعــش وعائالتهــم مــن مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود 

ُ
فــي إجــالء أعضائهــا )80(. فــي أيــار/ مايــو 2018، أ

فــي دمشــق، إلــى املناطــق التــي كانــت آنــذاك تحــت ســيطرة داعــش فــي صحــراء الباديــة، املنطقــة الضخمــة املتاخمــة 
لــألردن والعــراق )81(.

هيئة تحرير الشام )هتش(. 2

وفًقــا ألحــد املصــادر فــي عــام 2016، فــإن أعضــاء هيئــة تحريــر الشــام، املعروفيــن ســابًقا باســم »جبهــة النصــرة« 
جلــي أعضــاء هــذه الجماعــة 

ُ
والفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة، غيــر مدرجيــن أيًضــا فــي اتفاقــات املصالحــة )82(. وأ

وعائالتهــم مــن مناطــق مختلفــة مــن البــالد إلــى محافظــة إدلــب، التــي كانــت أجــزاء كبيــرة منهــا تحــت ســيطرة هيئــة 

76. Al Tamimi, A. J., Reconciliations: The case of al-Sanamayn in North-Deraa, 27 April 2017, https://bit.ly/3c8wFNh

77. Hassan, M., How Russia and the regime manipulate the reconciliation process in Deir Ez-Zor Governorate, Chatham House 
https://bit.ly/39ZvlLj

78. NO-Landinfo drafter assessment

79. OHCHR, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.ly/2y4y60v

80. صبــور، كيــف اســتغل نظــام األســد »صفقــات اإلخــالء« إلعــادة توجيــه تنظيــم داعــش ضــد املتمرديــن، 2019؛ أخبــار املصــدر )عاجــل(، داعــش توافــق عــى تســليم 

جميــع أراضيهــا يف ريــف حــاة للجيــش الســوري، 21 أيلــول/ ســبتمرب 2017.

81. Asharq Al Awsat, ISIS militants evacuated from Southern Damascus to desert, 21 May 2018, https://bit.ly/2y4y60v

82. Araabi, S. and Hilal, L., Reconciliation, Reward and Revenge Analyzing Syrian De-escalation Dynamics through Local Cease-

fire Negotiations, Berghof Foundation, 2016, https://bit.ly/2wwLUk7, p. 31
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تحرير الشام منذ عام 2018 )83(.

الخوذ البيضاء. 3

تعــد الحكومــة الســورية أن هــذه الجماعــة، واملعروفــة أيًضــا باســم الدفــاع املدنــي الســوري، منظمــة إرهابيــة 
)84(. وتنفــي الجماعــة نفســها هــذا االتهــام، مؤكــدة أنهــا محايــدة، لكنهــا ال تعمــل إال فــي املناطــق التــي يســيطر عليهــا 

جلــي بضــع مئــات مــن 
ُ
جلــي أفــراد الجماعــة عــادة إلــى إدلــب )85(، لكــن فــي تمــوز/ يوليــو 2018، أ

ُ
املتمــردون فــي البــالد. أ

األشــخاص، بمــن فيهــم أفــراد العائلــة، مــن مرتفعــات الجــوالن إلــى األردن، مــن قبــل الجيــش اإلســرائيلي )86(.

الصحفيون املعارضون والناشطون اإلعالميون. 4

هذه مجموعة متنوعة تضم العديد من النماذج املختلفة، بدًءا من الناشطين املستقلين فعلًيا، والصحفيين 
 
ً
املنتميــن إلــى مختلــف وســائل اإلعــالم املعارضــة؛ وُيقــدر املركــز النرويجــي Landinfo أن الحكومــة ال تحظــر صراحــة
الســماح لألشــخاص املوجوديــن فــي هــذه املجموعــة بالبقــاء، ولكــن األشــخاص أنفســهم هــم مــن »يختــارون« 
املغــادرة )87(. وهــم يخشــون مــن اســتخدام الســلطات للمعلومــات التــي كتبوهــا أو نقلوهــا بطــرق أخــرى ضدهــم )88( 
علــى الرغــم مــن أن مصــدًرا مــن عــام 2014 أفــاد أن الصحفييــن فــي ســورية اســتخدموا أســماء مســتعارة، لتجنــب 

االســتهداف مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية والحكومــة الســورية )89(.

الفئات األخرى. 5

ذكــرت املصــادر أن هنــاك حــاالت ألشــخاص تقدمــوا بطلــب للمصالحــة، وقــد رفضــت الحكومــة الســورية هــذه 
الطلبات. ُمنع حوالي 200 شخص من ببيال ويلدا وبيت سحم من املصالحة، بسبب »تقديم معلومات كاذبة«، 
لكن األجهزة األمنية لم تقدم أي إشارة إلى املعلومات التي ُعّدت خاطئة، وال كيف تم التوصل إلى هذا االستنتاج. 
لــب منهــم إعــادة تقديــم االســتمارات فــي فــرع األمــن املحلــي املســؤول عــن املنطقــة، ومــن املحتمــل أن يكونــوا قــد 

ُ
ط

اعُتقلــوا )90(. ولــم يكــن مــن املمكــن الحصــول علــى معلومــات حــول مصيــر هــؤالء األشــخاص.

باملثــل، أفــاد موقــع )عنــب بلــدي( املعــارض، فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018 أن حوالــي 400 شــخص مــن منطقــة حمــص 
ُرفضــوا مــن عمليــة املصالحــة. وقــدم األمــن القومــي أســباًبا عــدة لذلــك، مــن بينهــا أن بعــض األشــخاص املعنييــن 
قــد انضمــوا ســابًقا إلــى جبهــة النصــرة، التــي أصبحــت فــي وقــت الحــق هيئــة تحريــر الشــام، وإلــى اإلخــوان املســلمين، 
وأحــرار الشــام، وفيلــق الشــام. واُتهــم آخــرون بمشــاركة مقاطــع فيديــو ُصــورت أثنــاء القتــال ضــد قــوات الحكومــة 

83. Radio Free Europe, Dozens killed in blast in Syria’s Idlib, 12 August 2018, https://bit.ly/2UZCJC9

84. France 24, Syrian government lambasts evacuation of White Helmets as ‘criminal’, 23 July 2018, https://bit.ly/3bcwnFj

85. AP, Syrian White Helmets evacuated to Jordan through Israel, 22 July 2018, https://bit.ly/2RvNvhd

86. BBC, Syria conflict: White helmets evacuated by Israel, 22 July 2018, https://bbc.in/2RtBJE9

87. NO-Landinfo drafter assessment

88. Syria Direct, At least 270 journalists and media workers stranded in southwestern Syria as murky reconciliation deal unfolds, 

10 July 2018, https://syriadirect.org/news/at-least-270-journalists-and-media-workers-stranded-in-southwestern-syria-as-murky-

reconciliation-deal-unfolds/ : OHCHR, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.

ly/2xkGF7r , p. 3

89. Sabbagh, R., Syria: Inside the world’s deadliest place for journalists, 3 December 2014, https://bit.ly/34uvogM

90. Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://bit.

ly/2ViEg53
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	 السورية. وال ُيعرف أي أعمال انتقامية سيواجهها هؤالء األشخاص )91(.
	 الفساد	 

وأفــاد تقريــر صحفــي أن هنــاك أشــخاًصا غيــر مؤهليــن للتوقيــع علــى اتفاقــات املصالحــة، ومنهــم األشــخاص الذيــن 
شــغلوا مناصــب قياديــة فــي داعــش، ُســمح لهــم -علــى الرغــم مــن ذلــك- بإجــراء عمليــة املصالحــة، مقابــل مبالــغ 
تصل إلى 20 مليون ليرة سورية )أقل بقليل من 100000 دوالر أميركي(. وورد أن هذه األموال ذهبت إلى كل من 
الوســطاء الــروس، الذيــن ســهلوا العديــد مــن االتفاقــات، وقــادة فــروع االســتخبارات فــي املناطــق املعنيــة، حدثــت 

هــذه الحالــة فــي ديــر الــزور )92(.

وذكر التقرير نفسه أن هناك حافًزا آخر للسماح لهؤالء األشخاص بالخضوع لعملية املصالحة، وتجاهل هذا 
الفســاد، هو أن الحكومة الســورية ترغب في جعلهم إلى جانبها الســتخدامهم كوســطاء في ما يتعلق باملفاوضات 
، فــي تقريــره الصــادر فــي شــباط/ فبرايــر 2019، أن أربــع شــخصيات قبليــة فــي 

ً
املســتقبلية. ذكــر محمــد حســان مثــاال

محافظة دير الزور، سبق لهم تمثيل »مكتب قبلي« تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية، ُسمح لهم بإجراء املصالحة، 
ثم ُسمح لهم بالعمل كوسطاء بين الحكومة السورية وأولئك الذين يريدون الخضوع للمصالحة )93(.

وأفاد أحد مصادر عام 2016 بأن األشخاص الذين بقوا في املناطق التي كان يسيطر عليها املتمردون سابًقا في 
البالد قد ُهربوا من هذه املناطق إلى محافظة إدلب، بمساعدة ضباط أمن فاسدين )94(.

	 الخدمة العسكرية	 
الخدمــة العســكرية إلزاميــة لجميــع الرجــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 18 و42 )95(، وُيعــد مشــروع التهــرب مــن 
الخدمــة جريمــة جنائيــة. خــالل ســنوات الصــراع، منحــت الحكومــة عفــًوا عــن املتهربيــن فــي عــدة مناســبات. وهــذا 
يعني أنه لن ُيعاقبوا، ولكن يتعين عليهم تقديم تقرير إلى مكتب التجنيد التابعين له لبدء خدمتهم العسكرية)96(.

فــي الجنــوب، فــي املناطــق التــي جــرى فيهــا توقيــع اتفاقــات املصالحــة، شــملت االتفاقــات املحليــة »فتــرة ســماح« مــن 
التجنيــد ملــدة ســتة أشــهر لترتيــب األمــور العمليــة، قبــل بــدء مــدة خدمتهــم العســكرية )97(.

ومع ذلك، زعم أحد املصادر أن العملية مختلفة، بالنسبة إلى الهاربين من الخدمة في القوات املسلحة أو قوات 
األمن في عن املدنيين الهاربين، حتى أولئك الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية. بالنسبة إلى غير املدنيين الذين

 يستوفون الشروط، تبدأ عملية املصالحة على الفور.

91. عنب بلدي، النظام يرفض تسوية وضع 400 شخص من خارج حمص، 24 أيلول/ سبتمرب2018. 

92. Hassan, M., How Russia and the regime manipulate the reconciliation process in Deir Ez-Zor Governorate, Chatham House, 

February 2019, https://bit.ly/2VduuB6

93. Ibid.

94. Syria Direct, after relentless bombardment, two northwest Damascus towns give up and the evacuations begin, 13 October 

2016,  https://bit.ly/3b2CL1t

95. TIMEP, TIMEP brief: Conscription law, 22 August 2019, https://bit.ly/2JUIzOC

96. Norway, Landinfo, Syria: Reaksjoner mot desertører og personer som unndrar seg militærtjeneste )Syria: Reactions against 

deserters and draft evaders(, 3 January 2018, https://bit.ly/3bcIyS8  pp. 12-13

97. International Crisis Group, Lessons from the Syrian state’s Return to the South, 25 February 2019, https://bit.ly/34q0aHS  p. 10
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ُيمنحون مهلة 30 يوًما لترتيب وضعهم، قبل إعادتهم إلى وحدتهم أو إلى وحدة جديدة ملواصلة خدمتهم )98(.

أشكال الخدمة العسكرية	 

بموجــب القانــون الســوري، ال يمكــن تأديــة الخدمــة العســكرية فــي أماكــن أخــرى غيــر القــوات املســلحة النظاميــة، 
الجيش العربي الســوري. ومع ذلك، فقد برز عدد من امليليشــيات التي تربطها صالت بالجيش العربي الســوري 
 من الخدمة بالطريقة 

ً
والحكومة السورية، حيث يمكن -في الواقع العملي- االنضمام إلى إحدى امليليشيات بدال

العادية )99(.

امليليشيات املوالية للحكومة واملكونة من عناصر املتمردين	 

فــي العديــد مــن األماكــن، تحولــت الجماعــات املتمــردة املســلحة مــن طــرف إلــى طــرف آخــر فــي الصــراع، كجــزء مــن 
اتفــاق املصالحــة. األمثلــة األكثــر شــهرة هــي فــي محافظــة درعــا، حيــث ُدمــج كثيــر مــن الجماعــات املتمــردة املحليــة فــي 
الفيلــق الخامــس التابــع للجيــش العربــي الســوري )انظــر الفقــرة 3.2(. يمثــل الفيلــق الخامــس فرًعــا مــن الجيــش 
الخــاص ســاعدت القــوات الروســية بنشــاط فــي تأسيســه وتجنيــده مــن شــرائح أخــرى مــن الســكان، بخــالف فــروع 
الجيــش املعتــادة. ويتألــف مــن أفــراد أكملــوا بالفعــل خدمتهــم العســكرية، ومــن موظفيــن وأعضــاء ســابقين فــي 

امليليشــيات، وبخاصــة املتمرديــن الســابقين )100(

3. ما بعد اتفاقات املصالحة	 
تهــدف اتفاقــات املصالحــة الخاصــة -بالنســبة إلــى الحكومــة الســورية والقــوات الروســية- إلــى إعــادة دمــج املناطــق 

املعنيــة فــي الدولــة )101(، ويســتلزم ذلــك أيًضــا إعــادة تأهيــل الخدمــات العامــة مثــل إمــدادات الطاقــة وغيرهــا مــن

 الخدمات. يتوقع السكان في املناطق أن يتحسن الوضع األمني، وأن يضمنوا الحصول على الغذاء واإلمدادات 
الحيويــة األخــرى )102(. يجــب أن يخضــع الرجــال فــي املنطقــة الذيــن هــم فــي ســن التجنيــد للخدمــة العســكرية، 

بطريقــة أو بأخــرى )103(.

ينظــر هــذا الجــزء مــن التقريــر عــن كثــب فــي الوضــع بعــد توقيــع اتفاقــات املصالحــة. وكيــف تختلــف طريقــة تعامــل 
الحكومــة الســورية مــع هــذه املناطــق بشــكل كبيــر، وســتتم مناقشــة كل منطقــة علــى حــدة. ال تشــمل املناقشــة 

جميــع املــدن، بــل مجموعــة مختــارة تســاعد فــي توضيــح التطــورات املختلفــة.

98. Hassan, M., How Russia and the regime manipulate the reconciliation process in Deir Ez-Zor Governorate, Chatham House, 

February 2019, https://bit.ly/34urhl5

99. For more information about pro-regime militias, see: Norway, Landinfo, Syria: Regimelojale militser )Militias loyal to the 

regime(, 2 November 2017, https://bit.ly/2K238IZ  , p. 15

100. Al Jabassini, A., From insurgents to soldiers: The fifth assault corps in Daraa, southern Syria, 2019, https://bit.ly/2Xn5fPI , 

pp. 5, 8

101. Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://bit.ly/2wwgcDr  p. 1

102. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://bit.ly/2K8Gcbr  , p. 3

103. Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://bit.ly/2y9k8dD p. 12
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	 دمشق والغوطة/ ريف دمشق	 

وهــي منطقــة كبيــرة، حيــث اســتولت القــوات املســلحة الســورية علــى األجــزاء األخيــرة مــن الغوطــة الشــرقية، فــي 
ربيــع عــام 2018 )104(.  قبــل ذلــك الوقــت، كانــت مــدن الغوطــة الغربيــة، مثــل داريــا واملعضميــة، قــد وقعــت بالفعل 

اتفاقــات املصالحــة، ولكــن مــع نتائــج متباينــة علــى نطــاق واســع )105(.

دارّيا	 
اســتولى الجيــش العربــي الســوري علــى هــذه املدينــة فــي الغوطــة الغربيــة عــام 2016، بعــد حصــار طويــل. عندمــا 
اندلع الصراع في ســورية، كان يبلغ عدد ســكان املدينة، التي تقع على بعد ســبع كيلومترات عن وســط دمشــق، 
مــا بيــن 80 إلــى 250 ألــف نســمة )106(، ولكنــه تقلــص إلــى مــا بيــن 2,500 إلــى 4,000 شــخص بحلــول آب/ أغســطس 
عام 2016 )107(. خالل الحصار، فّر كثير من سكان املدينة إلى مدينة املعضمية املجاورة )108(، أو إلى مناطق من 
جبــر الســكان املحليــون فــي الواقــع 

ُ
دمشــق واملناطــق املحيطــة بهــا الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية )109(. أ

على توقيع اتفاقية مع الحكومة السورية، بالنظر إلى التفوق العسكري للحكومة السورية، وإلى حالة السكان 
املرهقين بالكامل بعد أعوام من الحصار. في االتفاق بين املتمردين املحليين والحكومة السورية، ُمنح السكان 
خياريــن: إمــا الذهــاب إلــى إدلــب أو نقلهــم إلــى مركــز اســتقبال خــارج دمشــق، فــي منطقــة تســيطر عليهــا الحكومــة 
جلي الباقون إلى مركز االستقبال في حرجلة 

ُ
السورية. اختارت غالبية السكان الباقين الذهاب إلى إدلب، بينما أ

.)110(

فرغــت مــن النــاس؛ حتــى أولئــك الذيــن غــادروا املنطقــة قبــل 
ُ
وهــذا يعنــي أن داريــا هــي واحــدة مــن األماكــن التــي أ

بــدء الحصــار لــم ُيســمح لهــم بالعــودة. وُســمح لألشــخاص الذيــن لديهــم تواصــل مــع الجيــش بالذهــاب إلــى املنطقــة 
للتحقق من ممتلكاتهم، لكن ورد أنهم وجدوا منازلهم فارغة )111(. كما ذكرت مصادر أخرى أنها تعرضت للنهب 

بعــد اإلخــالء )112(.

التداعيات على السكان	 

في عام 2017، أفادت املصادر أن العائالت الشيعية العراقية كانت تسكن املنطقة من جديد )113(. ومن املحتمل 

104. Telegraph )The(, Syrian flag flying over onetime rebel stronghold Douma as Russians announce victory in Eastern Ghouta, 

12 April 2018,  https://bit.ly/2Rotv03

105. AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, https://bit.ly/2Xrs70r  , p. 30; Re-

uters, Former Syrian rebels flee, hide from army conscription, 10 August 2017,  https://reut.rs/2JWaDBp

106. Ibid. p. 18.

107. Ibid. p. 8.

108. Ibid. p. 20.

109. Guardian )The(, Iran repopulate Syria with Shia Muslims to help tighten regime’s control, 14 January 2017, https://bit.ly/

3ecDfEn

110. AI, ‘We Leave, or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://bit.ly/39Z0PB9 , p. 31

111. Ibid. p.32.

112. املدن، الفرقة الرابعة وامليليشيات الشيعية متهمة بنهب داريا، 9 أيلول/ سبتمرب 2016.

113. Guardian )The(, Iran repopulate Syria with Shia Muslims to help tighten regime’s control, 14 January 2017, https://www.

theguardian.com/world/2017/jan/13/irans-syria-project-pushing-population-shifts-to-increase-influence 



20

قسم الترجمة

أن يكونــوا مــن أفــراد امليليشــيات وعائالتهــم )114(، حيــث أشــرفت علــى هــذه الخطــوة ميليشــيا حــزب هللا النجبــاء 
)115(. إن تهجير السكان األصليين، ومعظمهم من السنة، من ِقبل أفراد امليليشيات الشيعية وعائالتهم، مسألة 

حساسة للغاية لن يؤكدها ممثلو الحكومة السورية )116(. كما ادعت صحيفة الغارديان البريطانية أن مكاتب 
ســجل املمتلــكات فــي املدينــة قــد احترقــت، وهــذا يجعــل مــن الصعــب علــى العديــد مــن الســكان األصلييــن اســتعادة 

ممتلكاتهم )117(.

 عن وكالة األنباء العربية السورية الرسمية )سانا(، ذكرت رويترز في صيف عام 2018 أنه قد تم السماح 
ً

نقال
عيدوا )118(. اعتباًرا من 

ُ
للسكان بالعودة إلى داريا، لكنها لم تتمكن من تأكيد عدد األشخاص املعنيين أو الذين أ

آذار/ مارس 2019، كانت املنطقة ال تزال تتميز بتدمير واسع النطاق )119(.

لكن املصادر التي نقلت عنها هيومن رايتس ووتش زعمت أنه لم ُيسمح إال لألفراد الذين سجلوا لدى السلطات 
مقدًمــا بالعــودة. لقــد ُمنحــوا الفرصــة لدخــول داريــا مــن خــالل نقطــة تفتيــش محــددة، وملــدة يــوم واحــد فقــط، 
للتحقــق مــن ممتلكاتهــم )120(. كمــا ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش أن الحكومــة الســورية هدمــت منــازل الســكان 

بصــورة غيــر قانونيــة، »مــن دون تقديــم إشــعار أو ســكن بديــل أو تعويــض« )121(. 

فــي كانــون األول/ ديســمبر 2018، ذكــرت وكالــة األنبــاء الســورية )ســانا( أن مئــات مــن العائــالت قــد عــادت إلــى 
داريــا علــى مــدى بضعــة أيــام، وفًقــا لرئيــس بلديــة املدينــة، مــروان عبيــد، الــذي قــال إن إمــدادات امليــاه للمنطقــة 
ستعاد قريًبا، وإن املولدات الكهربائية قد ُجلبت لتأمين إمدادات الطاقة. وقال أيًضا إن هناك أربع مدارس 

ُ
ست

ا إلعادة تأهيل أو بناء عشر مدارس أخرى )122(.
ً
تتسع ألربعة آالف تلميذ كانت قيد التشغيل، وإن هناك خطط

لــم يتمكــن املركــز النرويجــي Landinfo مــن التأكــد مــا هــي مناطــق داريــا املعنيــة، حيــث ذكــرت مصــادر أخــرى أن 
املدينــة ســتتم إعــادة بنائهــا وفًقــا للمرســوم 66/ 2012 )123(. 

وكان الغــرض مــن املرســوم هــو »إعــادة تطويــر املناطــق الســكنية غيــر املصــرح بهــا واملســاكن العشــوائية ]األحيــاء 
الفقيــرة[« )مديريــة تنفيــذ املرســوم 66، 2012( )124(،

114. NO-Landinfo drafter assessment

115. Syrian Observer )The(, Iraqi Shiite Militias Seeking Demographic Change in Syria, 7 September 2016, https://bit.ly/3a3fE5E; 

Now, Iraqi families moving into Damascus suburb, 14 November 2016,   https://bit.ly/3efSufA

116. NO-Landinfo drafter assessment

117. Guardian )The(, Iran repopulate Syria with Shia Muslims to help tighten regime’s control, 14 January 2017, https://cutt.ly/

otX4R2i

118. Reuters, Thousands of Syrians start returning to Daraya: state media, 28 August 2018, https://cutt.ly/wtX4IcN

119. PAX )Author(, published by Relief Web: Siege Watch: Final Report – Out of Sight, Out of Mind: The Aftermath of Syria’s 

Sieges, 6 March 2019, https://cutt.ly/OtX4AIW  , p. 53

120. HRW, Syria: Residents blocked from returning, 16 October 2018, https://cutt.ly/ltX4FYF

121. HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://cutt.ly/ItX4H7x

122.  SANA, Hundreds of families return to the liberated Daraya city in Damascus countryside, 12 December 2018, https://cutt.

ly/HtX4LzA
123. اإلنســانية الجديــدة، املرســوم 66: مخطــط األســد إلعــادة إعــار ســورية، 20 نيســان/ أبريــل 2017؛ ومنظمــة العفــو الدوليــة، »نحــن نغــادر أو منــوت«: النــزوح 

القــري مبوجــب اتفاقيــات »املصالحــة« الســورية، 2017، ص. 33 االقتصــادي، تعلــن محافظــة دمشــق عــن خطــط تنظيميــة تفصيليــة ملدينــة باســيليا(، 16 متــوز/ يوليــو 

  .2018

124. مديرية تنفيذ املرسوم الترشيعي رقم 66 للعام 2012، 18 أيلول/ سبتمرب 2012.
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 في حين ادعى النقاد أنه كان وسيلة تهدف إلى إجبار السكان  األصليين على الرحيل )125(.

                  معضمية الشام
هــذه هــي املدينــة املجــاورة لداريــا، حيــث ُوقــع اتفــاق املصالحــة فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2016، وأســفر عــن 
جلــي 200 متمــرد مــن داريــا واملــزة 

ُ
إجــالء 420 مــن املتمرديــن املســلحين وعائالتهــم إلــى إدلــب. باإلضافــة إلــى ذلــك، أ

وكفرسوسة وعائالتهم، كانوا قد فروا سابًقا إلى املعضمية. في الوقت الذي دخلت فيه االتفاقية حيز التنفيذ، 
كانــت املدينــة تحــت الحصــار ملــدة عشــرة أشــهر، وكان الوضــع اإلنســاني بائًســا )126(.

فّرغ املعضمية من سكانها، ووفًقا لألرقام التي قدمها رئيس لجنة املصالحة، 
ُ
على عكس ما حدث في داريا، لم ت

بقي أكثر من 2,500 مقاتل من املتمردين واملتهربين في املدينة »لتسوية وضعهم« )127(.

التداعيات على السكان	 

بعــد اتفــاق املصالحــة، قيــل إن املســؤولية عــن املدينــة تقــع علــى عاتــق الفرقــة الرابعــة املدرعــة التــي يقودهــا ماهــر 
األســد. فــي تمــوز/ يوليــو 2019، تولــى املســؤولية فــرُع املخابــرات العســكرية، بقيــادة كفــاح ملحــم. وقيــل إن لجنــة 
بلغــت بذلــك فــي اجتمــاع مــع علــي مملــوك )128(، أحــد أقــوى الرجــال فــي ســورية ورئيــس مكتــب 

ُ
املصالحــة باملدينــة أ

األمــن القومــي؛ وقــد تمــت ترقيــة مملــوك إلــى منصــب نائــب الرئيــس بعــد أســبوعين مــن هــذا االجتمــاع )129(.

، ولم يكن هناك »عودة كبيرة« إلى املناطق األصلية 
ً

لم يكن اندماج املهجرين داخلًيا في أماكن العودة أمًرا سهال
التــي اســتعادتها الحكومــة الســورية؛ ومــع ذلــك، فقــد وصــف أحــد املصــادر املعضميــة ومدينــة قدســيا املجــاورة 
بأنهمــا اســتثناءات، ألن الســكان عــادوا إلــى حــد بعيــد هنــاك. عــاد كثيــر مــن ســكان هــذه املناطــق، ويرجــع ذلــك علــى

األرجح إلى اإليجارات الرخيصة في املدن املجاورة لها عما هو سائد في مدينة دمشق )130(.

وفًقا ملصادر مؤيدة للمعارضة، قدمت تقارير في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2019، واصلت الحكومة السورية 
رضــت تصاريــح أمنيــة علــى 

ُ
اعتقــال األشــخاص الذيــن ُيعتقــد أنهــم متورطــون فــي أنشــطة ضــد الحكومــة )131(، وف

الســكان واملهجريــن داخلًيــا الذيــن يدخلــون إلــى املدينــة أو يخرجــون منهــا )132(.

125. اإلنســانية الجديــدة، املرســوم 66: مخطــط األســد إلعــادة إعــار ســورية، 20 نيســان/ أبريــل 2017؛ »نحــن نغــادر أو منــوت«: النــزوح القــري مبوجــب اتفاقيــات 

»املصالحــة« الســورية، 2017، ص 33.

126.  Siege Watch, Second quarterly report on besieged areas in Syria, May 2016, https://cutt.ly/MtX41Bp
127. الحرة، أُجيل 620 مسلًحا من معضمية الشام بالقرب من دمشق، 19 ترشين األول/ أكتوبر 2016. 

128. نداء سورية، تطورات كبرة يف معضمية الشام ... روسيا تنتزعها من إيران وعيل مملوك يجتمع مبمثلن من املدينة، 2 متوز/ يوليو 2019. 

129. Khalifeh, P., Syria war: Why did Assad restructure the military-security apparatus? Middle East Eye, 17 July 2019, 

https://cutt.ly/atX43Kr

130. Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://cutt.ly/ZtX44Nu , p. 10.

131. Syrian Observer )The(, Assad’s Security Advisor Demands Local Committees Forget ‘Detainees Issue’, 4 July 2019

https://cutt.ly/ztX46Vk

132. SOHR, the regime forces clamp down even more on Muadamiyat al- Sham west of the capital Damascus through forcing 

residents and displaced people to obtain security approvals, 22 June 2019,
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                  قدسّيا
جلــي علــى إثرهــا 

ُ
وقعــت بلدتــا قدســّيا والهامــة اتفاقيــة مــع الحكومــة الســورية، فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2016، أ

حوالي 2,500 شخص من كلتا البلدتين إلى إدلب، ومنهم مقاتلون من املتمردين وعائالتهم. لم ُيسمح لألشخاص 
الذين تهّربوا من الخدمة العســكرية، وكذلك الذين لم ينضّموا إلى أي جماعة مســلحة، بمغادرة املنطقة )133(. 

وبعد اإلجالء، بقي أكثر من 200,000 شخص في املدينة )134(.

قبــل التوقيــع علــى اتفــاق املصالحــة، كان الســكان املحليــون قــد نظمــوا تظاهــرات عــدة، رفضــوا فيهــا العنــف مــن 
جانــب الحكومــة الســورية واملعارضــة. وشــّجع النــاس املتمرديــن علــى توقيــع االتفــاق، لتجنيــب املدينــة املزيــد مــن 

الحــروب )135(.

برم مع قدسيا والهامة لم يكن 
ُ
تجدر اإلشارة إلى أن محافظ ريف دمشق، عالء إبراهيم، ذكر أن االتفاق الذي أ

ا بشأن العفو )مسامحة( )136(.
ً
اتفاق مصالحة، بل كان اتفاق

التداعيات على السكان	 

تحــت املنطقــة وُســمح بدخــول إمــدادات الطعــام مــن جديــد )137(، 
ُ
بعــد فتــرة وجيــزة مــن توقيــع اتفــاق املصالحــة، ف

لكــن نقــاط التفتيــش علــى مدخــل ومخــرج املنطقــة كانــت ال تــزال كثيفــة الحضــور )138(. وورد أن قدســيا كانــت 
تحــت ســيطرة اللــواء 101 مــن مرتبــات الحــرس الجمهــوري منــذ ذلــك الحيــن. فــي بدايــة االتفاقيــة، وفــي تشــرين 
األول/ أكتوبــر 2018، ذكــر املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أن هنــاك عمليــة لحــل امليليشــيات التابعــة لقــوات 

الدفــاع الوطنــي )139) فــي املنطقــة )140(. وأفــاد املصــدر نفســه أن قــوات الدفــاع الوطنــي، املتكونــة مــن عناصــر مــن
أهالي قدسّيا، ما زالت موجودة في املدينة وتنفذ دوريات ونقاط تفتيش مع الحرس الجمهوري )141(.

133. Syria Direct, After relentless bombardment, two northwest Damascus towns give up and the evacuations begin, 13 October 

2016, https://bit.ly/2VhMhHD

134. Syria Direct, Rebels leave, but roads still closed as regime governor calls Qudsaya agreement a ’pardon, not a reconciliation’, 

18 October 2016,  https://bit.ly/2wA6PTo

135. Al Monitor, Militants from Syria’s Qudsaya prepare to leave for Idlib, 14 October 2016, https://cutt.ly/rtX8amu
 ســانا، محافــظ ريــف دمشــق، يطلــع عــى واقــع الخدمــات يف قدســيّا بعــد إخالئهــا مــن األســلحة واملســلحن، وعــودة الحيــاة اليوميــة الطبيعيــة إليهــا، 17 ترشيــن .136

 https://sana.sy/?p=445738 ،األول/ أكتوبــر 2016

137.  Syria Direct, After relentless bombardment, two northwest Damascus towns give up and the evacuations begin, 13 October 2016, https://

cutt.ly/mtX8gp0
138. CBS News, ‘Reconciliations’ provide relief from fighting in towns near Damascus, 21 November 2016.

ــا مــا يشــار إليهــا، بشــكل غــر  139. تتكــون قــوات الدفــاع الوطنــي مــن عــدد مــن امليليشــيات املواليــة للحكومــة التــي تحــارب مــع الجيــش العــريب الســوري. وغالبً

دقيــق إىل حــد مــا، بأنهــا شــبيحة. انظــر املركــز الرنويجــي، Landinfo، ســورية: Regimelojale militser )امليليشــيات املواليــة للنظــام(، 2 ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 2017، 

BFnoby2/yl.tib//:sptth  ، ص. 8

140. SOHR, Regime’s intelligence raid Damascus suburbs and the republican Guard pulls the ‘reconciliation’ fighters towards their 

barracks, 12 October 2018,  https://bit.ly/3a20EFl

141. SOHR, An explosion targeting an officer from the political intelligence of the Syrian regime in the outskirts of Qudsaya 

caused his death, 16 April 2019,  https://bit.ly/2XqAXLP
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

بنفــس الطريقــة التــي تعامــل بهــا مــع األماكــن األخــرى، يتعيــن علــى املتهربيــن مــن التجنيــد هنــا إكمــال الخدمــة 
العسكرية )142(. وبخصوص عملية املصالحة، التي كان يتعين فيها على أعضاء الجماعات املتمردة املسلحة التي 
اختارت البقاء تسوية وضعهم مع الحكومة السورية، فقد قيل إنهم تلقوا وعًدا بأنهم لن ُيرسلوا إلى الجبهات، 
وُيســمح لهــم بتأديــة خدمتهــم العســكرية فــي مــكان قريــب. فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، أفــاد املرصــد الســوري 
لحقــوق اإلنســان أن قيــادة اللــواء 101 كانــت تقــوم بحملــة فــي قدســّيا، ملعرفــة األشــخاص املتهربيــن واملطلوبيــن 
للخدمة العسكرية النظامية واالحتياطية )143(. في تموز/ يوليو 2019، ذكر املصدر نفسه أن جهاز األمن اعتقل، 
عــا اتفاقــات مصالحــة 

ّ
فــي حزيــران/ يونيــو، قائديــن ســابقين مــن الفصيــل املتمــرد، شــهداء العاصمــة، كان قــد وق

وانضمــا إلــى الحــرس الجمهــوري. واتهموهمــا بقتــل مخبريــن وأعضــاء مــن الحكومــة الســورية، حيــن كان الفصيــل 
املســلح يســيطر علــى أجــزاء مــن املنطقــة )144(.

                  مضايا/ الزبداني
تقــع هاتــان املدينتــان املتجاورتــان علــى مشــارف محافظــة ريــف دمشــق، وغيــر بعيــد عــن الحــدود اللبنانيــة. ترتبــط 
ا وثيًقا، حيث كانتا جزًءا مما ُعرف باسم اتفاقية املدن األربع، جنًبا إلى جنب مع 

ً
التطورات في املدينتين ارتباط

الفوعــة وكفريــا. تقــع املدينتــان األخيرتــان فــي محافظــة إدلــب، وغالبيــة ســكانهما مــن الشــيعة )145(. وكانــت تســيطر 
عليهما الحكومة الســورية ويحاصرهما املتمردون وهيئة تحرير الشــام )146(.

جبــروا علــى الفــرار إلــى مضايــا، وبعضهــم أيًضــا قيــل إنهــم مــن 
ُ
أفــادت املصــادر فــي عــام 2015 أن ســكان الزبدانــي أ

بلــودان، وهــي بلــدة قريبــة. وكانــت هنــاك أيًضــا تقاريــر عــن مفاوضــات حــول اتفــاق املصالحــة فــي العــام نفســه، لكن 
قيــل إن حــزب هللا بدعــم مــن إيــران منعــه. كان الهــدف هــو الســيطرة الكاملــة علــى املدينــة، التــي تقــع فــي موقــع 

إســتراتيجي )147( ومهــم للجماعــة، منــذ مــدة طويلــة قبــل انــدالع االنتفاضــة فــي 2011 )148(.

 فــي العــام الســابق، كان علــى لجنــة املصالحــة املحليــة التوســط بيــن مجموعتيــن مؤيدتيــن للحكومــة الســورية، 
عندمــا اندلــع الصــراع بينهمــا فيمــا يتعلــق بمحاولــة التوصــل إلــى اتفــاق )149(.

 مــن قطــر وإيــران قامتــا بــدور الوســاطة، مــن 
ً

عندمــا تــم توقيــع االتفاقيــة أخيــًرا فــي عــام 2017، زعــم مصــدر أن كال
دون تدخــل مــن الــروس أو الحكومــة الســورية )150(. 

142. NO-Landinfo drafter assessment 

143.  SOHR, Regime’s intelligence raid Damascus suburbs and the republican Guard pulls the ‘reconciliation’ fighters towards their 

barracks, 12 October 2018, https://bit.ly/3a062sn

144. SOHR, The regime’s security services arrests commanders and fighters of those who stuck “reconciliation and settlement” 

deals in the south of Damascus, 23 July 2019.

145. AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://bit.ly/2VqtBpg

146. UNOCHA, Turkey/Syria: Four towns evacuation )as of 20April 2017(, 20 April 2017, https://bit.ly/3cdZpEx , pp. 1-3.

147. Al Monitor, Syrian regime displaces Zabadani residents, 15 September 2015, https://bit.ly/2XqzqW5

148. Alami, M., Hezbollah’s military involvement in Syria and its wider regional role, March 2017, https://bit.ly/3enaWmS , p. 110

149. Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University 

Institute, June 2017, https://bit.ly/2UZ0sSK , p.7

150. Beals, E., Syria’s cruel ‘reconciliations’, The Daily Beast, 9 December 2017, https://bit.ly/34ux5La
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ويدعي مصدر آخر أنها وقعت من قبل أحرار الشام، املجموعة الجهادية، وهيئة تحرير الشام، من جهة، 
وحزب هللا وإيران والحكومة السورية، من الجهة األخرى )151(. ونصت على أنه يتعين على سكان الفوعة وكفريا 
مغــادرة منازلهــم، بينمــا ُمنــح ســكان مضايــا خيــار مغــادرة املدينــة أو التصالــح مــع الحكومــة الســورية )152(. يبــدو أن 
االتفــاق كان فــي خطــر، عندمــا قتلــت قنبلــة يــوم 15 نيســان/ أبريــل 2017 أكثــر مــن مئــة مــن ركاب حافلــة، وهــم فــي 
طريقهــم مــن الفوعــة وكفريــا إلــى حلــب، ولكــن اإلخــالء تــم )153(. اختــار غالبيــة ســكان مضايــا البقــاء والتصالــح مــع 
 عن 2,000 شخص إلى إدلب، وبقي حوالي 40,000 منهم )154(. ووفًقا 

ً
قل ما يزيد قليال

ُ
الحكومة السورية، بينما ن

للمصــدر نفســه، كانــت تقت�ضــي الخطــة إفــراغ مدينــة الزبدانــي من ســكانها.

تضمن االتفاق إطالق سراح مئات السجناء من كال الجانبين. تبادل األسرى ليس باألمر غير املعتاد في اتفاقات 
املصالحة، لكن مثل تلك األعمال كانت تتم خارج إطار هذه االتفاقات )155(. كان عدد السجناء املتبادلين الكبير 
رســلوا إلــى إدلــب فــي تمــوز/ يوليــو 2018 )156(، بينمــا 

ُ
طلــق ســراح 1,500 ســجين، وأ

ُ
ــا: إذ أ

ً
فــي هــذه الحالــة ملحوظ

أرســل 750 ســجيًنا إلى املكان نفســه، في كانون األول/ ديســمبر 2017 )157(.

التداعيات على السكان	 

خ�ضــي خصــوم الحكومــة الســورية أن يكــون اتفــاق املــدن األربــع هــو الخطــوة األولــى نحــو اتجــاه إعــادة التوطيــن 
الديموغرافــي، حيــث ســُتخلى املناطــق التــي يســيطر عليهــا املتمــردون، وهــي تضــم أغلبيــة ســنية، مــن الســكان 
وُيســتبدلون بمجموعــات ســكانية أخــرى مواليــة للحكومــة. فــي هــذه الحالــة، كان االفتــراض هــو أن الشــيعة ســوف 
يســتعيدون الســيطرة علــى املناطــق، ومــن ضمنهــا البلدتــان فــي إدلــب وفــي أماكــن أخــرى )158(. وبحســب مــا ورد فقــد 

دفعــت إيــران باتجــاه إعــادة التوطيــن الديموغرافــي فــي إحــدى املراحــل )159(.

قلوا في البداية إلى حلب، 
ُ
فرغت مدينتا الفوعة وكفريا في إدلب في صيف 2018، عندما غادر آخر السكان. ون

ُ
أ

عيــد توطينهــم فــي الزبدانــي أو 
ُ
لكــن املركــز النرويجــي Landinfo لــم يعثــر علــى أي دليــل علــى أن ســكان املدينتيــن قــد أ

مضايا )160(. وادعى أحد املصادر أن جزًءا كبيًرا من السكان كانوا يعيشون وقتها في حسيا والبسيط في حمص، 
وفي محافظة حلب، ومنهم في مدينتي نبل والزهراء الشيعيتين، وكذلك في دمشق )161(.

151. Arfeh, H., The institutionalization of demographic change in Syria, Atlantic Council, 4 April 2019, https://bit.ly/3a4BoxX

152. France 24, Thousands of Syrian evacuated under Qatar – Iran deal, 14 April 2017, https://bit.ly/3enbbyi

153. BBC, Syria war: ‘At least 68 children among 126 killed’ in bus bombing, 17 April 2017, https://bbc.in/2Ruc0LX

154. France 24, Thousands of Syrian evacuated under Qatar – Iran deal, 14 April 2017, https://bit.ly/2JVnvYD

155  - SOHR, Sednaya prison continues to claim the lives of Syrians by killing 2 citizens under torture after being arrested 

by regime’s intelligence previously, 18 August 2019, http://www.syriahr.com/en/?p=138084 

156.  Al Monitor, Prisoners exchanged for evacuees from pro-regime towns in Syrian north, 25 July 2018, https://bit.ly/2y48EIw

157. Beals, E., Syria’s cruel ‘reconciliations. 9 December 2017.

158. Guardian )The(, Iran repopulate Syria with Shia Muslims to help tighten regime’s control, 14 January 2017, https://bit.

ly/3b49L9C

159.  Araabi, S. and Hilal, L., Reconciliation, reward and revenge – Analyzing Syrian de-escalation dynamics through local cease-

fire agreements, Cambridge, MA: Conflict Dynamics International, 2016, https://bit.ly/2V0zKJN

160. NO-Landinfo drafter assessment

161. Al Tamimi, A., Exile from Kafariya: Interview, 10 September 2018, https://bit.ly/34DBP1v
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فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018، ذكــر رئيــس املجلــس املحلــي فــي الزبدانــي أن 4,500 أســرة قــد عــادت إلــى املدينــة، 
وأنــه قــد تــم إصــالح 600 منــزل. وذكــر أيًضــا أن أعمــال إعــادة التأهيــل الرئيســية جاريــة فــي جميــع أجــزاء البنيــة 
التحتيــة للمدينــة )162(. مــن صفحــة غيــر رســمية علــى )فيســبوك( مخصصــة للبلــدة، مثــل املحليــات فــي الزبدانــي 
)163(، مــن الواضــح أن بعــض ســكان البلــدة مــا زالــوا فــي لبنــان. وصــف منشــور علــى )فيســبوك(، بتاريــخ 29 تمــوز/ 

يوليــو 2019، الظــروف الســيئة للســوريين فــي لبنــان، وزعــم أن كثيــًرا مــن ســكان املدينــة يعــودون إلــى ديارهــم. كمــا 
ادعــى أن العديــد مــن الشــباب الذيــن ُيفتــرض أنهــم خدمــوا فــي الجيــش أو فــي االحتيــاط يعــودون. ُمنحــوا تكليًفــا علــى 
لــب منهــم االتصــال بمكتــب التجنيــد فــي الزبدانــي، فــي غضــون 15 يوًمــا، إلكمــال خدمتهــم العســكرية 

ُ
الحــدود، وط

اإللزاميــة أو االحتياطيــة )164(. وأوضحــت منشــورات أخــرى اعتبــاًرا مــن تشــرين األول/ أكتوبــر 2019 علــى ذلــك 
الحســاب نفســه أن كثيريــن يعــودون مــن لبنــان إلــى الزبدانــي )165(. لــم يتمكــن املركــز النرويجــي Landinfo مــن 

التحقــق مــن هــذه املعلومــات.

ومــن الواضــح أيًضــا أن إصالحــات أنابيــب امليــاه فــي املدينــة لــم تكتمــل بعــد )166(. ويشــير منشــور، مــن أواخــر أيــار/ 
مايــو 2019، إلــى اســتياء واســع النطــاق نتيجــة وضــع إمــدادات امليــاه )167(.

وفًقا للسكان والالجئين من الزبداني الذين قابلهم املعهد األوروبي للسالم )EIP( خالل خريف 2018 وشباط/ 
فبرايــر 2019، كان غالبيــة العائديــن إلــى الزبدانــي مــن أشــخاص مــن منطقــة دمشــق أو مــن بلــدة بلــودان القريبــة، 
والذيــن كانــوا داعميــن للحكومــة الســورية وغــادروا املدينــة قبــل ســقوطها أمــام املعارضــة املســلحة فــي عــام 2012. 
وأشــارت مصــادر محليــة إلــى أن هــؤالء العائديــن لــم يخضعــوا لعمليــة املصالحــة. ادعــى الالجئــون الذيــن قابلهــم 
املعهــد األوروبــي للســالم أن حوالــي 350 شــخًصا قــد عــادوا مــن لبنــان إلــى الزبدانــي، خــالل الفتــرة مــن تمــوز/ يوليــو 

إلــى أيلــول/ ســبتمبر 2018 )168(.

وادعــى الجئــون مــن الزبدانــي، قابلهــم املعهــد األوروبــي للســالم، أن هنــاك حــاالت اعتقلــت فيهــا الحكومــة الســورية 
طلــق ســراح معظمهــم فيمــا بعــد،  بينمــا بقــي 

ُ
األفــراد الذيــن قامــوا بالتســويات املطلوبــة لعودتهــم إلــى املدينــة، وأ

بلــغ عــن اعتقــاالت ملــن اتصلــوا بأقاربهــم فــي إدلــب )169(.
ُ
آخــرون فــي عــداد املفقوديــن. كمــا أ

الوضــع مختلــف فــي مضايــا، بالنظــر إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الســكان لــم يغــادروا املدينــة. الحــظ املجلــس األوروبــي 
للعالقات الخارجية )ECFR( في تقريره لشــهر أيار/ مايو 2019 أن »مضايا مليئة بالســكان، في حين أن النشــاط

في سوقها التجاري ينتعش من جديد«.

162. SANA, Al-Zabadani municipality: 4,500 families returned to city, maintenance work continues, 11 November 2018, https://

bit.ly/3e6ksKO

163. Mahalliyyat fi al-Zabadani )Local news in Zabadani( [Facebook], 

164. Mahalliyyat fi al-Zabadani, [Facebook], posted on: 29 July 2019.

165. Mahalliyyat fi al-Zabadani, [Facebook], posted on: 10 October 2019, url; Mahalliyyat fi al-Zabadani, [Facebook], posted on: 

4 October 2019, url;

166. NO-Landinfo drafter assessment

167. Mahalliyyat fi al-Zabadani, [Facebook], posted on: 29 May 2019.

168. EIP, Refugee Return in Syria: Dangers, Security Risks and Information Scarcity, May 2019, https://bit.ly/2y4zTTh  pp. 25-26 

169. Ibid.
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 تعطي العديد من صفحات )فيسبوك( الخاصة باملجتمع املحلي انطباًعا بأن الناس يعيشون حياتهم اليومية 
حيــث إن كثيــًرا مــن النــاس يتجولــون فــي الشــوارع وكذلــك الســياراتعلى الطــرق، أكثــر مــن الصفحــات النظيــرة 

للزبدانــي )170(. 

ذكــر املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، أن أجهــزة املخابــرات الســورية قــد 
اعتقلــت أكثــر مــن 40 مدنًيــا فــي مضايــا، ألســباب غيــر معروفــة )171(.

                  دوما
دومــا هــي أكبــر مدينــة فــي الغوطــة الشــرقية، وقــد ظلــت محاصــرة ســنوات عــدة، قبــل التفــاوض علــى االتفــاق فــي 
نيســان/ أبريــل 2018 )172( كانــت املفاوضــات جاريــة منــذ الشــهر الســابق، لكــن جماعــة جيــش اإلســالم املتمــردة، 
التي سيطرت على دوما، أوقفت املفاوضات في 6 نيسان/ أبريل. واسُتؤنف القصف الجوي للمدينة على الفور. 
فــذ هجــوم مزعــوم كيميــاوي بغــاز الكلــور، وفًقــا لبعــض املصــادر )173(. وقالــت مصــادر أخــرى، 

ُ
فــي اليــوم التالــي، ن

استشهدت بها صحيفة اإلندبندنت البريطانية، إنه لم يحدث أي هجوم من هذا القبيل )174(، ولكن اسُتؤنفت 
املفاوضات حول االتفاق على الفور تقريًبا، وصّرح متحدث رسمي من جيش اإلسالم بأن وقف املفاوضات كان 

بســبب الهجــوم املفتــرض بالغــاز )175(.

وفًقــا للقــوات الروســية، التــي ســاهمت بفعاليــة فــي التفــاوض علــى الصفقــة، غــادر املدينــة مــا مجموعــه 21,145 
 مــن املتمرديــن وعائالتهــم. وغــادر آخرهــم مدينــة دومــا فــي 13 نيســان/ أبريــل 2018 )176(.

ً
مقاتــال

فــي الفتــرة التــي ســبقت ذلــك، تعرضــت دومــا واملــدن األخــرى فــي الغوطــة الشــرقية لقصــف مكثــف مــن الجيــش 
تحــت ممــرات إنســانية لســكان بعــض املــدن. 

ُ
العربــي الســوري والقــوات الروســية )177(. فــي آذار/ مــارس 2018، ف

توصل املمرات، التي افتتحتها القوات الروسية، إلى مراكز االستقبال حيث ُيسجل السكان الذين فروا وُيقدم

الطعــام واملــاء لهــم. قبــل الســماح لهــم بالدخــول إلــى املراكــز، عليهــم الخضــوع لفحــص وغربلــة ســريعة، بســبب 
املخــاوف مــن أن أعضــاء مــن تنظيــم )داعــش( كانــوا يختبئــون بيــن املدنييــن )178(. 

170. Majlis baladiyat Madaya )The municipal council of Madaya(, [Facebook], posted on: n.d. url; Madaya, [Facebook], posted 

on: n.d.,

171. SOHR, In the Eastern Ghouta, regime’s intelligence arrest 45 people and informs about 100 others that they must check with 

their security branches in Damascus, 17 October 2018, https://bit.ly/3c8yqtR

172. Guardian )The(, Douma inhabitants prepare to leave after deadly chemical attack, 9 April 2018, https://bit.ly/3c7Mhk1

173. BBC, What we know about Douma ‘chemical attack’, 10 July 2018, https://bbc.in/2JXLNBa

174. Independent )The(, The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack, 17 April 

2018, https://bit.ly/2wzhbms

175. Telegraph )The(, Syrian flag flying over onetime rebel stronghold Douma as Russians announce victory in Eastern Ghouta, 

12 April 2018, https://bit.ly/3b0a9pT

176. CROSS, Briefing by Center for reconciliation of Opposing sides in Syria, 14 April 2018, https://bit.ly/3eeUEwg

177. Telegraph )The(, Syrian flag flying over onetime rebel stronghold Douma as Russians announce victory in Eastern Ghouta, 

12 April 2018, https://bit.ly/2V1HFq5

178. NO-Landinfo interview with International organisation c, Damascus, March 2018
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ثــم يقــوم ممثلــو الســلطات الســورية املوجــودة فــي هــذه املراكــز بالبــت فــي أمرهــم فــي وقــت الحــق، وال ُيســمح للذيــن 
يبحثــون عــن مــأوى هنــاك بمغــادرة املراكــز، قبــل الحصــول علــى إذن مــن الســلطات.

نشــئت الســتقبال الالجئيــن مــن 
ُ
 أبلغــت منظمــة دوليــة املركــز النرويجــي Landinfo أن أحــد عشــر مــن هــذه املراكــز أ

الغوطة الشرقية، وليس فقط من دوما. وكان يدير الهالل األحمر العربي السوري العديد من هذه املراكز )179(.

ســرعان مــا أصبحــت هــذه املراكــز مزدحمــة للغايــة، حيــث كان النــاس ينتظــرون تفتيشــهم، وهــو مــا تــم تأكيــده فــي 
اجتماعات املركز النرويجي مع مختلف الجهات الفاعلة في دمشق في آذار/ مارس 2018. ووصف ممثل إحدى 
عطــى األولويــة لألمهــات اللواتي 

ُ
املنظمــات دوليــة الوضــع فــي أحــد املراكــز بأنــه »نهايــة العالــم/ القيامــة« )180(. كانــت ت

 يمكنه أن 
ً

لديهن أطفال تقل أعمارهن عن 15 عاًما في التدقيق، وُيسمح لهن بمغادرة املراكز، إذا وجدوا كفيال
كر أنه في نيسان/ أبريل 2018 أن 166,644 شخًصا فّروا من دوما عبر املمرات اإلنسانية )182(.

ُ
يضمنهم )181(. وذ

التداعيات على السكان	 

إن مســتوى الدمــار فــي دومــا وبقيــة الغوطــة الشــرقية هائــل، وهــو مــا الحظــه املركــز النرويجــي Landinfo أيًضــا 
خالل زيارة في نيســان/ أبريل 2019. على الرغم من ذلك، قدرت منظمة دولية قابلها املركز النرويجي أن حوالي 
300,000 شــخص يعيشــون فــي أحيــاء املدينــة وفــي مــدن الغوطــة الشــرقية، ومنهــا مدينــة دومــا. وأكــدت نفــس 
املنظمــة أن الوصــول إلــى املناطــق صــار اآلن أفضــل بكثيــر مــن ذي قبــل، ولكــن ال يــزال يتعيــن علــى األشــخاص 
التقــدم للحصــول علــى إذن فــي كل مــرة يرغبــون فــي زيــارة املنطقــة )183(. وقــد أكــدت ذلــك منظمــة دوليــة أخــرى، إذ 
ذكرت أن الحكومة السورية وافقت على حوالي نصف طلباتها للوصول إلى الغوطة الشرقية. وأشارت املنظمة 

إلــى أن تمويــل املســاعدات للمنطقــة أكثــر صعوبــة ممــا كان عليــه قبــل ســيطرة الحكومــة الســورية )184(.

أعــادت حكومــة الســورية فتــح املــدارس فــي أماكــن مختلفــة فــي املنطقــة )185(، لكــن لــم يتمكــن املركــز النروجــي مــن 
التأكــد مــن أن جميــع األطفــال فــي املنطقــة يتلقــون التعليــم.

هنــاك تحديــات كبيــرة مرتبطــة بالســجل املدنــي، فــي كل مــن دومــا وبقيــة الغوطــة الشــرقية، بعــد أن ســيطرت 
الجماعات املتمردة على املنطقة ســنوات. كان الخبراء القانونيون من الهالل األحمر العربي الســوري حاضرين 

فــي مراكــز االســتقبال، للبــدء فــي عمليــة إصــدار أوراق الهويــة املعتــرف بهــا مــن ِقبــل الحكومــة الســورية )186(.  

179. NO-Landinfo interview with International organisation a, Damascus, March 2018

180. NO-Landinfo interview with International organisation b, Damascus, March 2018

181. NO-Landinfo interview with International organisation a, Damascus, March 2018

182. Telegraph )The(, Syrian flag flying over onetime rebel stronghold Douma as Russians announce victory in Eastern Ghouta, 

12 April 2018, https://cutt.ly/itZNQwH

183. NO-Landinfo interview with International organisation c, Damascus, April 2019

184. NO-Landinfo interview with International organisation b, Damascus, April 2019

185. NO-Landinfo interview with International organisation c, Damascus, April 2019

186. NO-Landinfo interview with Syrian Arab Red Crescent )SARC(, Damascus, April 2019
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ُينظــر إلــى األوراق الصــادرة عــن املجالــس املحليــة فــي املنطقــة علــى أنهــا إشــارة إلــى وقــوع حــدث مــا، لكــن ال يــزال مــن 
الضــروري مــن خــالل املحاكــم لتســجيل املواليــد والــزواج والطــالق والوفــاة ومــا إلــى ذلــك )187(.

حتــى نهايــة نيســان/ أبريــل 2019، كان الســكان الذيــن بقــوا فــي دومــا واألشــخاص مــن الخــارج ممــن أرادوا زيــارة 
املنطقة يحتاجون إلى تصريح أمني، لتجاوز نقاط التفتيش )الحواجز( على أطراف املدينة. كان على األشخاص 
الذين يعيشون في دوما تقديم طلب إلى الضابط املسؤول عن املدينة ملغادرة املنطقة، مع ذكر سبب مغادرته. 
ووفًقــا ملوقــع )عنــب بلــدي( املعــارض، ُرفعــت هــذه اللوائــح فــي 26 نيســان/ أبريــل 2019، ونشــرت املعلومــات علــى 
موقــع املجلــس املحلــي. وُرفعــت اللوائــح بســبب الجهــود التــي بذلهــا محافــظ ريــف دمشــق )188(، عــالء منيــر إبراهيــم، 

وعضــو مجلــس الشــعب مــن دومــا، محمــد خيــر ســريول )189(.

الحظــت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، فــي تقريــر يغطــي الفتــرة مــن كانــون 
الثانــي/ ينايــر إلــى تمــوز/ يوليــو 2019، أن غالبيــة الســكان فــي دومــا، كان عليهــم الحصــول علــى تصريــح للســفر إلــى 
دمشــق. ووفًقــا ملقابــالت أجرتهــا لجنــة التحقيــق املذكــورة، كانــت نقــاط التفتيــش )الحواجــز( التابعــة للحكومــة 
الســورية موجــودة فــي جميــع أنحــاء املدينــة، وبحســب مــا ورد، كان لــدى الجنــود الذيــن يديــرون نقــاط التفتيــش 
نظام محوسب لتتبع تحركات املدنيين. وزعم السكان أيًضا أن قوات الحكومة السورية كانت تراقب هواتفهم 
)190(. ووفًقــا ملصــادر أخــرى، حتــى تمــوز/ يوليــو 2019، كان الســكان الذيــن يرغبــون فــي مغــادرة دومــا ال يزالــون 

بحاجــة إلــى التقــدم بطلــب للحصــول علــى تصريــح )191(.

الحظت لجنة التحقيق نفسها في التقرير أن القوات الحكومية قامت بحملة اعتقاالت تعسفية عند السيطرة 
علــى دومــا )192(. وتحــدث أحــد املصــادر عــن حمــالت اعتقــاالت اســتهدفت بشــكل أسا�ضــي األشــخاص الذيــن 
سيخضعون للخدمة العسكرية )193( ويفترض املركز النرويجي Landinfo أن االعتقاالت تطال األشخاص الذين 
فشــلوا فــي التقــدم لخدمتهــم فــي الوقــت املحــدد )194(. وذكــر املصــدر نفســه أن األشــخاص الذيــن عملــوا مــع املجلــس 
املحلي خالل الحصار، واألشــخاص املنتســبين إلى الدفاع املدني الســوري )الخوذ البيضاء( واألشــخاص الذين 
كانوا ينتمون إلى أي جماعة متمردة مسلحة ُيعتقلون. وورد أن األشخاص الذين وقعوا اتفاقات املصالحة مع 

الحكومة السورية قد اعُتقلوا أيًضا )195(. 

187. For more information about civil registration, see Norway, Landinfo, Syria: Identitetsdokumenter og pass )ID documents and 

passports(, July 2017, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Syria-temanotat-Identitetsdokumenter-og-pass-03072017.

pdf 

https:// ،2019 188. عنــب بلــدي، )بعــد عــام... قــوات األســد تســمح للســكان املحليــن مــن دومــا بحريــة الحركــة مــن دون ترصيــح أمنــي، 26 أيــار/ مايــو

 www.enabbaladi.net/archives/283583

189. عضو مجلس الشعب، محمد خر رسيول بن صبحي وفاطمة. -

190. United Nations Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of inquiry on the Syrian Arab 

Republic, 11 September 2019,  https://cutt.ly/WtZNPih

191. عنــب بلــدي، يتابــع النظــام سياســة العرقلــة الجاعيــة يف غوطــة دمشــق، 27 حزيــران/ يونيــو 2019، وتزايــد التدقيــق عــى الذيــن يغــادرون مــن 

الغوطــة إىل دمشــق، 7 متــوز/ يوليــو 2019.

192. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 

[A/HRC/40/70], 31 January 2019, https://cutt.ly/AtZNDEc

193. تلفزيون سوريا، بعد عام من سيطرة نظام األسد عى دوما... ما زال الحصار مستمرًا، 12 نيسان/ أبريل 2019.

194. NO-Landinfo drafter assessment

195. تلفزيون سوريا، بعد عام من سيطرة نظام األسد عى دوما... ما زال الحصار مستمرًا، 12 نيسان/ أبريل 2019.
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وذكرت املصادر أيًضا أن هناك مشكالت في إمدادات املياه والكهرباء )196(. 

وأوردت لجنــة التحقيــق الدوليــة أن الحكومــة الســورية فــي املناطــق الســكنية بدومــا ال توفــر الكهربــاء، وأن امليــاه 
ليســت صالحــة للشــرب )197(.

وقــدم مصــدر آخــر وصًفــا لألســواق فــي دومــا، خــالل شــهر رمضــان، وذكــر أن الســلع متوفــرة، ومنهــا اللحــوم 
والخضــروات، إال أن األســعار كانــت مرتفعــة للغايــة بحيــث ال يســتطيع النــاس شــراءها، وبالتالــي كانــت األســواق 

هادئــة )198(.

                  يلدا، ببيال وبيت سحم
تقــع هــذه القــرى، التــي تعــد اآلن مــن أحيــاء دمشــق، علــى حــزام إلــى الشــرق مــن منطقــة اليرمــوك والحجــر األســود 
)انظــر الفقــرة 3.1.8(. إنهــا جــزء مــن محافظــة ريــف دمشــق، رغــم أنهــا علــى بعــد بضــع كيلومتــرات فقــط مــن وســط 

مدينــة دمشــق )199(.

عقــدت هــذه القــرى اتفاقــات مــع الحكومــة الســورية فــي وقــت متزامــن تقريًبــا فــي ربيــع عــام 2018، بعــد أن شــنت 
الحكومــة الســورية هجوًمــا كبيــًرا علــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا املتمــردون فــي الغوطــة الشــرقية )200(. وقيــل إن 
 فــي التوســط فــي هــذه االتفاقــات )201(. لــم تكــن هــذه هــي املــرة األولــى التــي يقــوم 

ً
القــوات الروســية لعبــت دوًرا فعــاال

فيها املتمردون في القرى الثالث بتوقيع اتفاقات مع الحكومة السورية. بالفعل في ربيع 2014، وافقت األطراف 
على وقف إلطالق النار في القرى الثالث )202(، لكن اإلمدادات إلى البلدات ظلت تمر عبر قنوات موالية للحكومة 
الســورية، وكانــت هنــاك مخــاوف مــن أن تلقــي املســاعدات فقــط مــن قبــل املواليــن للحكومــة الســورية أو ضياعهــا 

في الفســاد )203(. 

كان أحد العوامل املهمة في هذه القرى هو الدور الذي لعبه رجال الدين املسلمون املحليون في املفاوضات مع 
الحكومة السورية )204(. بالفعل، في عام 2014، تفاوض ثالثة رجال دين على اتفاق وقف إطالق النار، وتمكنوا 
مــن تضميــن توصيــل املســاعدات العاجلــة، واإلفــراج عــن الســجناء، ونقــل املر�ضــى. وحصــول النــاس واملقيميــن 

علــى الوثائــق الرســمية. كان الثالثــة جميعهــم ينتمــون إلــى جماعــات معارضــة فــي القــرى الثــالث، وكانــوا ناشــطين 

196. نــداء ســورية، يعيــش الســكان يف دومــا يف ريــف دمشــق معانــاة كبــرة بســبب إهــال نظــام األســد ... دلــو مــن املــاء يكلــف 1000 لــرة ســورية، 

واملصــدر الســابق.

197. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 

[A/HRC/4215 ,[51/ August 2019, https://cutt.ly/otZ30ev

198.  Hassan, L., In the shadow of the Regime´s control … markets in Douma are deserted during Ramadan, 5 May 2019,

199. Marefa, Muhafadhat Rif Dimashq )The Governorate of Rif Dimashq(, n.d., url

200. Xinhua, Deal reaches for evacuation of rebels from 3 towns south of Syria’s Damascus, 29 April 2018, https://cutt.ly/rtZ33pE

201. Zaman Al Wasl, Damascus: Military Security arrests former rebel commanders who agreed to reconciliation deal, 24 July 

2019, https://en.zamanalwsl.net/news/article/45878/ 

202. Al Saidawi, H., How Syria’s regime used local clerics to reassert its authority in Rural Damascus governorate, Carnegie Middle 

East Center, 27 March 2019, https://cutt.ly/YtZ37yF

203. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://cutt.ly/NtZ36lS, p.9

204.  Ezzi, M., How the Syrian regime is using the mask of ‘reconciliation’ to destroy opposition institutions, Chatham House, June 

2017, https://cutt.ly/2tZ8qH7
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جزئًيا في إدارة املناطق خالل الفترة التي كانت فيها خارج سيطرة الحكومة السورية )205(. 

التداعيات على السكان	 

بعــد أن تــم التفــاوض علــى الصفقــة فــي ربيــع عــام 2018، غــادر حوالــي 8,400 شــخص القــرى الثــالث، فــي أوائــل 
شهر أيار/ مايو، وفًقا ملا ذكره املرصد السوري لحقوق اإلنسان )206(. وقال مصدر آخر إن حوالي ثالثمئة مدني 
غــادروا، فــي حيــن كان الباقــون مــن املقاتليــن املتمرديــن وعائالتهــم، الذيــن لــم يرغبــوا فــي توقيــع اتفاقــات املصالحــة 

مــع الحكومــة الســورية )207(. 

أثناء املفاوضات، حصل رجال الدين على ضمانات من الحكومة الســورية، ومنها وعود بعدم معاقبة الســكان 
املحليين، وبمنح فترة سماح ألولئك الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، قبل السوق الفوري إلى الخدمة )208(.
عيــد أئمــة املســاجد إلــى وزارة األوقــاف 

ُ
بعــد أن اســتعادت الحكومــة الســورية الســيطرة علــى القــرى الثــالث، أ

)األوقــاف( واســتعادوا مناصبهــم الســابقة فــي املــدن. واصــل رجــال الديــن العمــل كوســطاء بيــن الحكومــة الســورية 
واملجتمعــات املحليــة )209(.

فــي صيــف 2019، وردت تقاريــر تفيــد بــأن فــرع فلســطين التابــع لجهــاز املخابــرات العســكرية قــد اعتقــل ثالثــة مــن 
بــض علــى أعضــاء 

ُ
قــادة املتمرديــن الســابقين الذيــن وقعــوا اتفاقــات مصالحــة مــع الحكومــة الســورية )210(. كمــا ق

عــوا اتفاقــات املصالحــة )211(.
ّ
آخريــن غيــر مســلحين مــن املعارضــة مــع أفــراد أســرهم، علــى الرغــم مــن أنهــم وق

                  القدم
القدم ليست جزًءا من الغوطة الشرقية، وإنما تنتمي إلى مدينة دمشق. تقع املنطقة على بعد بضع كيلومترات 
عــد منطقــة القــدم حالــة خاصــة، 

ُ
مــن كل مــن دارّيــا ووســط دمشــق، علــى حــدود اليرمــوك والحجــر األســود )212(. ت

ا بين مجموعات املتمردين والحكومة السورية بالفعل في عام 2014، ينّص على أن املتمردين 
ً
حيث وقعت اتفاق

سيبقون فقط في الجزء الغربي من املنطقة. كان هذا قبل التدخل العسكري الرو�ضي في سورية وقبل اتفاقات 
املصالحــة، وبالتالــي فــإن اتفــاق 2014 لــم يســتلزم نــزع ســالح املتمرديــن، وال إمكانيــة تســوية أوضاعهــم )تســويات 

الوضع؛ انظر الفقرة 2.5( )213(.

205. Al Saidawi, H., How Syria’s regime used local clerics to reassert its authority in Rural Damascus governorate, Carnegie Middle 

East Center, 27 March 2019, https://cutt.ly/OtZ8egk

206. Straits Times )The(, Syria rebels exit towns near Damascus, leaving only ISIS, 11 May 2018, https://cutt.ly/BtZ8uju

207. Al Saidawi, H., How Syria’s regime used local clerics to reassert its authority in Rural Damascus governorate, Carnegie Middle 

East Center, 27 March 2019, , https://cutt.ly/NtZ8pPa

208. Ibid.

209. Ibid. 

210.  عــى الرغــم مــن اســمه، فــإن فــرع فلســطن ال يســتهدف الفلســطينين يف ســورية فقــط، ولكنــه واحــد مــن أكــرب فــروع املخابــرات العســكرية، وهــو 

https://cutt.ly/utZ8sIn ،يركــز كثــرًا عــى الحــركات اإلســالمية بشــكل رئيــس. الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، الفــروع األمنيــة الســورية ورؤســائها

211. Zaman Al Wasl, Damascus: Military Security arrests former rebel commanders who agreed to reconciliation deal, 24 July 

2019, https://en.zamanalwsl.net/news/article/45878/, HRW, Syria: Detention, harassment in retake areas, 21 May 2019, https://

cutt.ly/itZ8daI

212. Marefa, Hayy al-Qadam )Al-Qadam neighborhood(, n.d.,

213. Al Monitor, The peculiar case of Syria’s al-Qadam neighborhood, 2 September 2015, https://cutt.ly/ttZ8hhX , NO-Landinfo 

drafter assessment. 
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تمتعت الجماعات اإلسالمية والجهادية بمكانة قوية في هذه املنطقة، وفي عام 2015، سيطرت تنظيم )داعش( 
على أجزاء من القدم، بينما كانت األجزاء األخرى خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام )تنظيم القاعدة( وأجناد 

الشام )214(. 
جلي بعض أعضاء الجماعات املسلحة إلى محافظة إدلب، بينما بقي آخرون 

ُ
في عام 2016 ُوقع اتفاق جديد، وأ

وانضموا إلى القوات املوالية للحكومة السورية )215(. 

جلــي 
ُ
بعــد التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الحكومــة الســورية، مــن جهــة، وهيئــة تحريــر الشــام وغيرهــا، مــن جهــة أخــرى، أ

حوالــي 1,300 مــن الجهادييــن وعائالتهــم إلــى إدلــب، فــي آذار/ مــارس 2018 )216(. وعندمــا حاولــت قــوات الحكومــة 
الســورية فــي آذار/ مــارس 2018 الســيطرة علــى أجــزاء مــن حــي القــدم الــذي أخلتــه هيئــة تحريــر الشــام، هاجمهــم 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية/ داعــش )217(، وتمكــن مــن الســيطرة علــى املنطقــة بعــض الوقــت. فــي نيســان/ أبريــل 
2018، اســتعادت الحكومــة الســورية ســيطرتها علــى القــدم )218(، وبحلــول تشــرين األول/ أكتوبــر 2019 ظلــت 

محتفظــة بســيطرتها علــى املنطقــة )219(.

التداعيات على السكان	 

شــهد القــدم دمــاًرا كبيــًرا، ال ســّيما بعــد االشــتباكات مــع تنظيــم )داعــش( عــام 2018 )220(. عــاد قســم مــن الســكان 
الذين فروا من املنطقة في وقت مبكر من الصراع عام 2016 )221(، ولكنهم فروا مرة أخرى، عندما انهار االتفاق 
فــذ 

ُ
بيــن الحكومــة الســورية واملتمرديــن، أو عندمــا ُوقــع اتفــاق بيــن املتمرديــن والحكومــة الســورية عــام 2017، ون

فــي ربيــع عــام 2018 )222(.

وبحســب ما ورد تم تخصيص بعض املناطق في القدم ليعاد اإلعمار بموجب املرســوم 2012/66 الذي أصدره 
بشــار األســد، تحت اســم مدينة باســيليا. يرى منتقدو الحكومة الســورية املرســوم والقانون 2018/10 كعقاب 

ضــد املناطــق التــي ســرعان مــا اكتســبت فيهــا االنتفاضــة املدنيــة دعًمــا قوًيــا. ينــص القانــون علــى إمكانيــة مصــادرة 
األرا�ضــي وإنشــاء شــركات مشــتركة عامــة – خاصــة، لتطويــر املناطــق. وأشــار النقــاد أيًضــا إلــى أن هــذه املشــروعات 
الخاصــة والعامــة ســتفيد املســتثمرين الــروس، مــن ناحيــة، بينمــا فــي أماكــن أخــرى، كانــت هنــاك مخــاوف مــن 
عمليــات اســتحواذ واســعة النطــاق مــن جانــب إيــران )223(. مــن جانبهــا، ادعــت الحكومــة الســورية بــأن ذلــك كان 

وســيلة مناســبة إلعــادة بنــاء البلــد، ومعالجــة مشــكلة املنــازل املبنيــة فــي مناطــق غيــر مخصصــة للســكن )224(.

214.  Al Monitor, Ibid.

215. AFP, Syria rebels leave al-Qadam south of Damascus, Zaman Al Wasl, 13 March 2018, https://cutt.ly/0tZ8zrQ

216.  Ibid. 

217. Syrian Observer )The(, ISIS takes place of HTS in al-Qadam south of Damascus, 29 March 2018, https://cutt.ly/ZtZ8b3f

218.  Siege Watch, Tenth quarterly report, part 2 – The culmination of ‘Surrender or die’, June 2018, https://cutt.ly/OtZ8mSc

219. Liveuamap, Syria, 1 October 2019.

220. Xinhua, Destruction seen in captured areas in S Damascus, 30 April 2018, https://cutt.ly/7tZ8WIJ

221. AP, Amid truce, Syrians return to gutted Damascus ghost towns, Islamic State ranks exit Palestinian ghetto, Japan Times 

)The(, 16 January 2016,  https://cutt.ly/LtZ8EIH

222. AFP, Syria rebels leave al-Qadam south of Damascus, Zaman Al Wasl, 13 March 2018, https://cutt.ly/BtZ8RmB

223.  الرشق األوسط، روسيا تنافس إيران عى إعار سورية... وتجمد »الضاحية الجنوبية« يف دمشق، 20 أيلول/ سبتمرب 2019. 

224. Syrian Law Journal, The new urban renewal law in Syria, 14 May 2018, https://cutt.ly/jtZ8Tb3
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                 اليرموك والحجر األسود
هــذه أيًضــا مناطــق فــي دمشــق، وقبــل انــدالع الصــراع، كان مخيــم اليرمــوك موطًنــا لواحــد مــن أكبــر مخيمــات 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية، حيــث يضــم حوالــي 160,000 الجــئ فلســطيني مســجلين لــدى وكالــة غــوث 
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )أونــروا(. كمــا عــاش عــدد كبيــر مــن الســوريين فــي املنطقــة، 
التــي كانــت تتمتــع بوضــع مخيــم الجئيــن »غيــر رســمي«، وهــو مــا يعنــي، مــن الناحيــة العمليــة، أن الحكومــة الســورية 

مســؤولة عــن البنيــة التحتيــة هنــاك إلــى حــد أكبــر بكثيــر مــن املخيمــات الرســمية )225(.

كان مخيم اليرموك مسرًحا الحتجاجات كبرى عام 2011، وفي حزيران/ يونيو من ذلك العام، أحرق املتظاهرون 
الغاضبــون مقــر إحــدى الفصائــل الفلســطينية املواليــة للحكومــة الســورية )الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
-القيــادة العامــة( فــي املخيــم بالكامــل )226(. اندلــع قتــال عنيــف فــي كانــون األول/ ديســمبر 2012، وتســبب فــي فــرار 
حوالــي 140 ألــف فلســطيني وآالف الســوريين مــن املنطقــة )227(. وفــي صيــف 2013، حاصــرت الحكومــة الســورية 

اليرمــوك )228(.  ولــم تتمكــن )أونــروا( مــن الوصــول إلــى املخيــم إال بعــد ســتة أشــهر )229(.

فــي عــام 2015، ســيطر تنظيــم )داعــش( وغيــره مــن الجماعــات الجهاديــة اإلســالمية علــى أجــزاء كبيــرة مــن املخيــم 
)230(، وتســبب ذلــك مــرة أخــرى فــي فــرار اآلالف إلــى أحيــاء ببيــال وبيــت ســحم ويلــدا والتضامــن املجــاورة، حيــث لــم 

تكــن أونــروا قــادرة إال علــى توفيــر مــوارد محــدودة الخدمــات الطبيــة فــي هــذه املناطــق )231(.

فــي ربيــع عــام 2018، شــنت الحكومــة الســورية هجوًمــا الســتعادة هــذه املناطــق، بعــد اســتعادة الســيطرة علــى 
جلي 

ُ
برم اتفاق جديد، وأ

ُ
املناطق األخرى، داخل دمشق وحولها، التي كانت خارج سيطرتها. في أوائل أيار/ مايو، أ

بموجبــه مــا يصــل إلــى خمســة آالف شــخص إلــى جرابلــس، شــمال حلــب، التــي تســيطر عليهــا الجماعــات املســلحة 
املدعومة من تركيا )232(. ونقلت مصادر أخرى أرقاًما أعلى من ذلك بكثير، وادعت أنه ُسمح لبعض األشخاص 
هرت العاصمة واملناطق 

ُ
الذين تم إجالؤهم بالذهاب إلى درعا وليس إلى شــمالي ســورية )233(. وبذلك يكون قد ط

املحيطــة بهــا تماًمــا مــن املقاومــة املســلحة ضــد الحكومــة الســورية )234(. 

225. UNRWA, Yarmouk )unofficial camp(, n.d., https://cutt.ly/1tZ8U5s UN, The question of Palestine. Almost all UNRWA 

installations in Yarmouk and Dera’a camp in Syria severely damaged or destroyed – Press release, 1 December 2018, https://cutt.

ly/TtZ8OGK , and NO-Landinfo interview with UNRWA, Damascus, April 2019.

226. Baitari, N., Yarmouk refugee camp and the Syrian uprising: A view from within, University of California: Journal of Palestine 

Studies, Autumn 2013, https://cutt.ly/PtZ8Awx  accessed 28 November 2019. 

227. UNRWA, The crisis in Yarmouk camp, n.d., https://www.unrwa.org/crisis-in-yarmouk 

228. Hall, N., Palestinian refugees and the siege of Yarmouk, Carnegie Endowment for International Peace, 13 March 2014, https://

cutt.ly/5tZ894p

229. UNRWA, Yarmouk )unofficial camp(, n.d., https://cutt.ly/atZ832g

230. Al Khalidi, S., Islamic State withdraws from Yarmouk camp, Nusra remains: residents. Reuters, 15 April 2015, https://cutt.ly/

LtZ84lX

231. UNRWA, Yarmouk )unofficial camp( , n.d., https://bit.ly/2XoGEKb 

232. OHCHR, Between a Rock and a Hard Place – Civilians in North-western Syria, June 2018, https://bit.ly/2xaF5oM

233. Suriya ala tul, Muqatilu al-mu’arada yughadiruna akhir mu’aqalihim fi al-asima al-suriyya )Rebel soldiers leave last position 

in the Syrian capital(, 5 May 2019, 

234. Reuters, Syria’s army recaptures last insurgent area near Damascus, 21 May 2018, https://reut.rs/3c9qE36
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التداعيات على السكان	 

أكد األشخاص الذين قابلهم املركز النرويجي في دمشق، ربيع عام 2019، أن مستوى الدمار في اليرموك هائٌل. 
وذكــرت أونــروا فــي اجتمــاع مــع املركــز النرويجــي أن جميــع مبانــي املنظمــة فــي املخيــم قــد تعرضــت للضــرر. ووفًقــا 

للتقديــرات، فقــد ُدمــر مــا بيــن 40 إلــى 60 فــي املئــة بشــكل كامــل مــن املخيــم )235(.

كانــت هنــاك أيضــا تقاريــر عــن الســكان الذيــن بقــوا فــي املنطقــة، ولكــن عددهــم غيــر معــروف. وراوحــت التقديــرات 
بيــن 90 عائلــة، إلــى مــا يصــل إلــى 4,000 شــخص. أخبــرت أونــروا املركــز النرويجــي أنهــا ال تعــرف هوّيــة هــؤالء األفــراد، 

باســتثناء بعض الالجئين الفلســطينيين املســنين الذين ظلوا في املخيم طوال فترة الحصار والصراع )236(.

أفادت مصادر في عام 2019 أن من املمكن لألشخاص من اليرموك أن يدخلوا إلى املخيم، لتفقد حالة املنازل 
أو املمتلــكات األخــرى. وللقيــام بذلــك، يتعيــن عليهــم تــرك بطاقــة الهويــة الخاصــة بهــم عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش 
)الحواجــز( فــي الطريــق إلــى املخيــم، واســترجاعها فــي طريــق عودتهــم مــن املخيــم )237(. وادعــى أحــد املصــادر أن 
الفلســطينيين الذيــن يرغبــون فــي مغــادرة املناطــق الجنوبيــة مــن دمشــق يحتاجــون إلــى إذن مــن قــوات األمــن )238(.

فــّر حوالــي 6,000 شــخص مــن اليرمــوك إلــى أحيــاء يلــدا املجــاورة وبيــت ســحم وبّبيــال املجــاورة. تقــدم )أونــروا( 
الخدمات هنا على أساس أسبوعي، إضافة إلى األطباء وأطباء األسنان الذين يعملون ضمن العيادات املتنقلة 

.)239(

عــوا اتفاقــات مصالحــة مــع الحكومــة 
ّ
أفــادت مصــادر عــدة عــن اعتقــاالت، ومنهــا اعتقــال أشــخاص ســبق أن وق

الســورية )240(. باإلضافــة إلــى ذلــك، اعتقــال أقــارب األفــراد الذيــن انتقلــوا إلــى شــمال ســورية )إدلــب( )241(.

تشــكل إعــادة إعمــار املخيــم واملناطــق املحيطــة بــه مصــدر قلــق للســكان الذيــن نفــد صبرهــم، فــي انتظــار إعــادة بنــاء 
منازلهم. هناك مخاوف واسعة النطاق من عدم إعادة بناء كامل أو أجزاء من اليرموك، وأن املنطقة سُتصادر 

ل مســاكن ومناطــق تجاريــة فاخــرة )242(. بموجــب القانــون 10 وتحــوَّ

235.  NO-Landinfo interview with UNRWA, Damascus, April 2019; NO-Landinfo interview with Abed al-Majid, Khalid, Alliance 

of Palestinian Resistance Forces, Damascus, April 2019

236. NO-Landinfo interview with UNRWA, Damascus, April 2019

237. Macharis O. and Asfar, R., Palestinian refugees of Syria’s Yarmouk camp: Challenges and obstacles to return, 17 January 2019, 

url; NO-Landinfo interview with UNRWA, Damascus, April 2019, https://cutt.ly/VtZ8Dbe  الجئــو مخيَّــم الرمــوك الفلســطينيّون يف لبنــان  

آفاق العودة إىل سورية، مشكالت وعوائق، 17 كانون الثاين/ يناير 2019 .                                                                                                         

238. Syria Direct, On the anniversary of the peace deal in Southern Damascus “there is no amnesty, no reconciliation”, 21 May 

2019.

239. NO-Landinfo interview with UNRWA, Damascus, April 2019

240. Syria Direct, On the anniversary of the peace deal in Southern Damascus “there is no amnesty, no reconciliation”, 21 

May 2019, and  SOHR, The regime’s security services arrests commanders and fighters of those who stuck “reconciliation and 

settlement” deals in the south of Damascus, 23 July 2019. 

241. SOHR, the regime’s security services arrests commanders and fighters of those who stuck “reconciliation and settlement” 

deals in the south of Damascus, 23 July 2019.

242. Al Shimale, Z., ‘No way back’: The law that stops displaced Syrians from ever going home, Middle East Eye, 8 April 2019, 

https://cutt.ly/xtZ8BAL  
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	 درعا	 
كانت أجزاء كبيرة من محافظة درعا خارج سيطرة الحكومة السورية، عندما شنت القوات الحكومية هجوًما 
الستعادة السيطرة على كامل املحافظة، في ربيع وأوائل صيف 2018 )243(. ومع ذلك، كانت الحكومة السورية 
تسيطر على أجزاء واسعة من الطريق السريع M5، الذي يمتد من دمشق إلى املفرق في األردن، من خالل معبر 
جابــر، كمــا ظلــت أجــزاء مــن درعــا البلــد تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية طــوال االنتفاضــة والحــرب الالحقــة. 
وكانت النتيجة أن املنطقة قد قسمت إلى قسمين متداخلين، تسيطر الحكومة السورية على مثلث في الوسط 

.)244(

تبــرز درعــا كمنطقــة شــاركت فيهــا القــوات الروســية بكثافــة فــي العديــد مــن اتفاقــات املصالحــة التــي ُوقعــت )245(، 
حيــث انضــم العديــد مــن املتمرديــن الســابقين إلــى مجموعــات مختلفــة مؤيــدة للحكومــة الســورية، كجــزء مــن 
اتفاقــات املصالحــة، وال ســيما إلــى الجماعــة مــن الجيــش الســوري املعروفــة باســم الفيلــق الخامــس )246(. كانــت 

للقــوات الروســية دور كبيــر فــي إنشــاء هــذا الفيلــق فــي الجيــش، وال تــزال تمــارس تأثيــًرا كبيــًرا عليــه )247(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك كثيــر مــن املتمرديــن الســابقين الذيــن لــم ينضمــوا رســمًيا إلــى مجموعــات أخــرى، لكنهــم 
احتفظــوا بأســلحتهم الخفيفــة. خلقــت هــذه العوامــل مجتمعــة وضًعــا معقــًدا وغيــر مســتقر فــي املحافظــة )248(، مــع 

أحــداث متكــررة متعلقــة باألمــن غيــر معــروف مــن املســؤول عنهــا )249(.

                  1. الصنمين
تقــع مدينــة الصنميــن علــى طــول الطريــق الســريع بيــن دمشــق وعمــان )250(، وكانــت مــن أوائــل املــدن فــي البــالد التــي 
ــع االتفــاق فــي كانــون األول/ ديســمبر 2016، بعــد أن وقعــت أجــزاء مــن املدينــة 

ّ
دخلــت فــي اتفــاق مصالحــة )251(. ُوق

تحت الحصار مرات. الصنمين خاصة ألن أجزاء من املدينة كانت تحت ســيطرة الحكومة الســورية طوال فترة 
الصراع، بينما سيطرت جماعات املتمردين املختلفة على أجزاء أخرى. واصلت الجماعات املتمردة حضورها 

املسلح في املدينة بعد املصالحة، لكنها توقفت عن مهاجمة القوات الحكومية )252(.

ولــم يكــن اتفــاق املصالحــة يهــدف إلــى أن يشــمل جميــع الســكان؛ كانــت الفكــرة هــي أن يكــون لجميــع العائــالت 
والعشــائر ممثلــون يقومــون بـــ »تســوية األوضــاع« )انظــر القســمين 2.4 و2.5( )253(. 

243. Maayeh, S., and Hares, N., The fall of Daraa, Foreign Affairs, 23 July 2018, https://cutt.ly/PtZ8MKr

244. Liveuamap, Syria, 1 May 2018.

245. Makki, D., As violence flares up in Daraa, control can be an illusion, 3 July 2019, https://cutt.ly/stZ80Yx

246. Al Jabassini, A., From rebel rule to a post-capitulation era in Daraa southern Syria: The impacts and outcomes of rebel 

behavior during negotiations, 2019, https://cutt.ly/atZ82PM pp10-11

247. Ibid. pp. 56-

248. NO-Landinfo drafter assessment 

249. AFP, Cradle of Syria’s uprising turns into ‘chaotic’ south, Al Monitor, 29 August 2019, https://bit.ly/2XsAGIm

250. Based on reading of UNOCHA, Dar’a governorate. Reference Map, December 2015, https://bit.ly/2JWas9m

251. Syrian Observer )The(, Sanamayn City under siege, 21 May 2019, https://bit.ly/3ee9HpJ

252. Al Tamimi, A. J., Reconciliations: The case of al-Sanamayn in North-Deraa, 27 April 2017, https://bit.ly/2xjAqkh

253. Ibid.
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باإلجمــال، خضــع 510 أشــخاص مــن املدينــة لهــذه العمليــة، 150 منهــم قيــل إنهــم كانــوا مــن املتمرديــن املســلحين 
.)254(

التداعيات على السكان 	 

بعــد توقيــع اتفــاق املصالحــة فــي كانــون األول/ ديســمبر 2016، ُرفــع الحصــار فــي أجــزاء مــن املدينــة التــي كانــت تحــت 
ســيطرة املتمرديــن. اســتمرت الحكومــة الســورية فــي توفيــر معظــم الخدمــات العامــة فــي الصنميــن، مثــل وثائــق 
الهويــة، نظــًرا ألن املتمرديــن مــا زالــوا يحتجــزون بعــض مناطــق املدينــة )255(. فــي أيــار/ مايــو 2019، كان املتمــردون 
املســلحون، مــن دون أســلحة ثقيلــة، ال يزالــون يســيطروا علــى أجــزاء مــن املدينــة )256(، وكانــت هنــاك اشــتباكات، 

ــت بســرعة كبيــرة )257(.
ُّ
علــى الرغــم مــن أن هــذه الصراعــات قــد حل

فــي أيــار/ مايــو 2019، أفــادت مصــادر عــدة أن الحكومــة الســورية حاصــرت أجــزاء مــن املدينــة، بعــد أن ُزعــم أن 
مســلحين مجهولين أطلقوا النار على القوات الحكومية )258(. وســبب االشــتباكات -كما قيل- أن فرًعا أمنًيا تابًعا 

للحكومــة الســورية اعتقــل قائــًدا ســابًقا ألحــد فصائــل املعارضــة فــي املدينــة )259(.
اختلفــت التكهنــات حــول ســبب تصاعــد هــذا الصــراع. ادعــى املعارضــون التفاقــات املصالحــة أن إســتراتيجية 
الحكومــة الســورية هــي الســيطرة الكاملــة علــى املدينــة، بينمــا ادعــى مصــدر آخــر أن فــرع األمــن يحــاول وضــع حــد 
للجريمة العادية، وأن دوافعه ليست سياسية )260(. وذكر مصدر آخر أن األحداث كانت متعلقة بمستوى أعلى 
تــل عــدد مــن أفــراد قــوات األمــن التابعــة للحكومــة الســورية 

ُ
مــن الصــراع فــي محافظــة درعــا بشــكل عــام، حيــث ق

وأفراد كانوا قد عقدوا اتفاق املصالحة )261(. ُرفع الحصار بعد ثمانية أيام، عندما زار وفد من الوجهاء املحليين 
وشــخصيات عســكرية روســية املدينــة للتفــاوض مــع الحكومــة الســورية )262(.

  
                  2. درعا البلد

درعــا البلــد هــي املــكان الــذي اندلعــت فيــه االحتجاجــات األولــى ضــد الحكومــة الســورية فــي ربيــع عــام 2011، حيــث 
سيطرت فصائل املتمردين املختلفة على أجزاء من املدينة سنوات عديدة. وتميزت مدينة درعا وبقية املحافظة 

254. ســانا، ســانا: قــام 510 أشــخاص مــن مدينــة الصنمــن بتســوية وضعهــم، منهــم 150 مســلًحا ســلموا األســلحة واستســلموا للجهــات املختصــة، 25 

ــون األول/ ديســمرب 2016. كان

255. Al Tamimi, A. J., Reconciliations: The case of al-Sanamayn in North-Deraa, 27 April 2017, https://bit.ly/2y93URK

256. مل يجد املركز الرنويجي مصادر تشر إىل تغر الوضع.  مسودة تقييم املركز. 

257. Syrian Observer )The(, Sanamayn City under siege, 21 May 2019, https://bit.ly/3b1GM6i

258. SOHR, Public tension and discontent continue in al-Sanamayn City as the suffocating siege by regime forces on the citizens 

continues for the 5th consecutive day, 20 May 2019; Syrian Observer )The(, Sanamayn City under siege, 21 May 2019, https://bit.

ly/2ViHAgv

259. SOHR, Public tension and discontent continue in al-Sanamayn City as the suffocating siege by regime forces on the citizens 

continues for the 5th consecutive day, 20 May 2019.

املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، اســتمرار التوتــر والســخط العامــن يف مدينــة الصنمــن نتيجــة اســتمرار الحصــار الخانــق لقــوات النظــام عــى املواطنــن 
لليــوم الخامــس عــى التــوايل، 20 أيــار/ مايــو 2019.

260. Syrian Observer )The(, Sanamayn City under siege, 21 May 2019,

https://bit.ly/2xmnTfP

261.  AFP, Cradle of Syria’s uprising turns into ‘chaotic’ south, Al Monitor, 29 August 2019, https://bit.ly/2Rs8eSW

262. SOHR, After 8 days of tight siege… the regime forces lift the siege imposed over al-Sanamayn city after meeting with 

dignitaries from Hauran with the Russian forces, 23 May 2019,  https://bit.ly/2xbfhsF
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عــن أجــزاء أخــرى مــن ســورية فــي أن الفصائــل الجهاديــة، مثــل هيئــة تحريــر الشــام وأحــرار الشــام، لــم تحــظ إال 
بدعم قليل. أحد األسباب هو قرب املدينة من األردن، حيث قام مركز العمليات العسكرية )موك( الذي تديره 
 علــى حســاب الجماعــات اإلســالمية 

ً
القــوات األميركيــة واألردنيــة )263( بفعاليــة بتشــجيع الجماعــات األكثــر اعتــداال

.)264(

بالفعــل فــي عــام 2017، ُضمنــت درعــا فــي خطــٍة أّعدتهــا روســيا وتركيــا وإيــران، أنشــأت العديــد مــن مناطــق خفــض 
التصعيــد )265(. فــي حزيــران/ يونيــو 2018، شــنت الحكومــة الســورية هجوًمــا كبيــًرا علــى درعــا )266(، بعــد أن ســبق 
واســتعادت الحكومة الســورية آخر املناطق في دمشــق والغوطة الشــرقية التي كانت خارج ســيطرتها )267(. نتيجة 
للهجــوم، ســيطرت الحكومــة الســورية علــى جميــع املناطــق فــي الجــزء الجنوبــي مــن البــالد، باســتثناء منطقــة 
فــي الصحــراء بالقــرب مــن الحــدود األردنيــة، بالقــرب مــن قاعــدة التنــف األميركيــة الحدوديــة. واســتولت قــوات 
الحكومة السورية على جيب لتنظيم )داعش( بين هذه املنطقة والسويداء في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 

.)268( 2018

لعبت روسيا دوًرا رئيًسا في املفاوضات، بخصوص اتفاقات املصالحة املختلفة، التي شكلت األساس الستعادة 
الحكومــة الســورية لدرعــا. وعلــى الرغــم مــن أن درعــا شــهدت مســتوى منخفًضــا مــن الصــراع مقارنــة بباقــي البــالد 
)269(، فقد اختار حوالي 15,000 شخص مغادرة املحافظة والذهاب إلى إدلب. وقيل إن خمسة آالف منهم كانوا 

من املتمردين املسلحين، بينما كان الباقون من أفراد أسر الناشطين املناهضين للحكومة )270(.

التداعيات على السكان	 

درعا هي واحدة من األماكن السورية التي كان لروسيا تأثير قوي بخصوص اتفاق املصالحة، ومن بين األماكن 
التي اختار العديد من املتمردين السابقين البقاء فيها، على عكس املناطق األخرى في سورية )271(. ومن الجدير 
بالذكر أن كثيرين انضموا الحًقا إلى الفيلق الخامس )272( )انظر أيضا الفقرة 2.7.1.1(، على الرغم من أن عدة 
مئات من املتمردين السابقين الذين دخلوا عملية املصالحة انضموا أيًضا إلى الفرقة الرابعة املدرعة. وورد أن 

هذا كان ردة فعل على قيام روسيا بحل الفيلق الخامس في الجزء الغربي من املحافظة )273(.

263. Sayigh, Y., The Syrian regime has several military options as it advances after the Aleppo victory, Carnegie Middle East 

Center, 19 December 2016,

264.  Al-Koshak, O., Mapping Southern Syria’s armed opposition, 13 October 2015, https://bit.ly/2XrFHkk

265.  Beals, E., De-Escalation and Astana, Atlantic Council, 15 September 2017, https://bit.ly/3aUOdMJ

266.  OHCHR, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.ly/2xavCxJ

267. HRW )Human Rights Watch(, Syria: Detention, harassment in retake areas, 21 May 2019, https://bit.ly/2Vir0NT

268. Liveuamap, Syria, 18 November 2018,

269. FT, Assad forces retake Syrian rebel stronghold of Deraa, 12 July 2018, https://on.ft.com/3edOg8w

270. Al Jabassini, A., From rebel rule to a post-capitulation era in Daraa southern Syria: The impacts and outcomes of rebel 

behavior during negotiations, 2019, https://cadmus.eui.eu/handle/1814/60664 

271. AFP )Agency France Presse(, Cradle of Syria’s uprising turns into ‘chaotic’ south, Al Monitor, 29 August 2019,

272. Al Jabassini, A., From rebel rule to a post-capitulation era in Daraa southern Syria: The impacts and outcomes of rebel 

behavior during negotiations, 2019, https://bit.ly/34rXIk0 , pp. 12-14 

273. Ibid. p. 14
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كانت العديد من األماكن في كل من املدينة واملحافظة ال تزال تحت سيطرة املتمردين السابقين، ولكن كجزء 
من هيكل ســلطة الحكومة الســورية من خالل الفيلق الخامس الخاضع لإلشــراف الرو�ضــي )274(. نتيجة التفاق 
املصالحــة، لــم ُيســمح للقــوات الســورية النظاميــة والشــرطة بدخــول املناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا جماعــات 

املتمردين املســلحة )275(.

طوال سنوات، قيل إن عدد االغتياالت السياسية في درعا كان أعلى بكثير منه في مناطق أخرى من البالد )276(. 
وابتداًء من تشرين األول/ أكتوبر 2019، كان اتجاه االغتيال هذا مستمًرا، ويبدو أنه يسير بخط متصاعد )277(، 
أيًضــا منــذ اســتعادت الحكومــة الســورية ســيطرتها علــى املدينــة واملحافظــة فــي صيــف عــام 2018. وكانــت أســباب 
نزعــة االغتيــاالت معقــدة؛ لــم تكــن جميعهــا بدوافــع سياســية، ولكــن يبــدو أن بعضهــا اآلخــر كان بســبب االنتقــام 
الشــخ�ضي. أدى عــدد قليــل جــًدا مــن هــذه الحــوادث إلــى فــرض الدولــة لعقوبــات جزائيــة، وأعطــى ذلــك الســكان 

املدنييــن انطباًعــا مفــاده أن املدينــة واملحافظــة خضعتــا لســيطرة فضفاضــة للحكومــة الســورية )278(.

 وكانت النتيجة األخرى للوضع املوصوف أعاله اندالع اشتباكات مسلحة في مناسبات عدة، بين مختلف فروع 
الجيش والجماعات التي كانت جزًءا من الحكومة السورية )279(.

ذكرت املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أن املدنيين ومقاتلي املعارضة السابقين الذين وقعوا 
اتفاقــات املصالحــة مــع الحكومــة الســورية، والذيــن شــغلوا مناصــب فــي اإلدارة املحليــة أو القــوات العســكرية، 

تلــوا علــى أيــدي مجرميــن مجهوليــن فــي مــا يبــدو أنهــا عمليــات قتــل موجهــة )280(.
ُ
ق

أبلغــت مصــادر عــدة عــن حمــالت اعتقــال، طالــت األفــراد الذيــن وقعــوا اتفاقــات مصالحــة مــع الحكومــة الســورية 
)281( وقــد ركــزت العديــد مــن هــذه الحمــالت علــى األشــخاص املطلوبيــن للخدمــة العســكرية واملتهربيــن منهــا. بعــد 

 مــا ُيمنــح املتهربــون مــن الخدمــة العســكرية فتــرة ســماح، مدتهــا ســتة أشــهر، قبــل 
ً
توقيــع اتفاقيــة املصالحــة، عــادة

ســوقهم اإلجبــاري )انظــر الفقــرة 2.7(. قــد يكــون أحــد أســباب االعتقــاالت الخــالف حــول بدايــة فتــرة الســماح هــذه 
وانتهائهــا، وحــول شــروط اتفــاق املصالحــة أيهــا يجــب تنفيذهــا قبــل موافقــة الشــخص املعنــي علــى تجنيــده )282(.

ا بين 26 تموز/ يوليو 2018 و31 آذار/ مارس 2019، حيث اعتقلت واحتجزت 
ً
أكدت املفوضية وقوع 380 حادث

قــوات األمــن التابعــة للحكومــة الســورية املدنييــن فــي محافظــة درعــا، إمــا مــن منازلهــم أو عنــد نقــاط التفتيــش 
طلــق ســراح األشــخاص املعتقليــن بعــد 

ُ
)الحواجــز(. وفــي 150 حادثــة أخــرى وثقتهــا مفوضيــة حقــوق اإلنســان، أ

أيــام قليلــة مــن اعتقالهــم. 

274. Hall, N., The aftershocks of reconciliation in Syria: Reflections on the past year, 17 April 2019, https://bit.ly/2yLMkDL

275. Makki, D., As violence flares up in Daraa, control can be an illusion, Middle East Institute, 3 July 2019, https://bit.ly/34tpNaw

276. Haid, H., The war of assassinations in Syria, 18 March 2016, https://bit.ly/2y6RutE ; AFP, Cradle of Syria’s uprising turns into 

‘chaotic’ south, Al Monitor, 29 August 2019,  https://bit.ly/2XmOCDP

277. Abu Al Khair, Activists report a surge in assassinations in Daraa, 24 October 2019, https://bit.ly/34rEk6D

278. Makki, D., As violence flares up in Daraa, control can be an illusion, Middle East Institute, 3 July 2019, https://bit.ly/2y1pGXU

279. Syrian Observer )The(, Fifth Corps attacks Assad intelligence in Daraa, 2 April 2019,  https://bit.ly/3cbSP1o

280. OHCHR, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.ly/2K7xeex

281. Middle East Monitor, Syrians protest in Daraa over military conscription, 31 January 2019, https://bit.ly/2RvYozM,  Euro 

news, Syrians detained, killed in southern cradle of revolt – UN, 21 May 2019, https://reut.rs/2Rt6F7D and  Al Jumhuriya, 

“Reconciling” with the regime: A deadly game, 5 February 2019,  https://bit.ly/3b4g7G8

282. Middle East Monitor, Syrians protest in Daraa over military conscription, 31 January 2019, https://bit.ly/39XXsuq
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األســباب الكامنــة وراء االعتقــاالت غيــر واضحــة، حيــث قيــل إن بعضهــا يرجــع إلــى »اشــتباه باإلرهــاب« )283(. كمــا 
اعُتقــل آخــرون، مثــل الناشــطين فــي وســائل اإلعــالم والعامليــن فــي املجــال اإلنســاني. ووفًقــا لـــ )هيومــن رايتــس 
وجه أي تهٍم إليهم )284(. وذكرت لجنة التحقيق أنه في 

ُ
ووتش(، فإن معظم هؤالء األشخاص الذين اعُتقلوا لم ت

محافظــة درعــا لــم تكــن الخدمــات واملرافــق، ومنهــا الكهربــاء وامليــاه والغــاز، متاحــة ملعظــم الســكان )285(.

4. املناطق املستعادة	 
اســتعاد الجيــش العربــي الســوري والقــوات املتحالفــة معــه بعــض مناطــق البلــد، واالتفاقــات التــي أنهــت القتال في 
نفذ هذه الصفقات على 

ُ
النهاية يجب اعتبارها اتفاقات استسالم مباشرة )286(. ال يتم اإلبالغ عن الطريقة التي ت

املستوى الفردي )287(.

	 حلب	 
كانت حلب مدينة مقّسمة منذ عام 2012، عندما خضع الجزء الشرقي للمدينة لسيطرة املعارضة )288(. كانت 
هــذه املنطقــة، بدورهــا، متصلــة بمناطــق أخــرى يســيطر عليهــا املتمــردون فــي الريــف املحيــط باملدينــة، وتمتــد حتــى 
الحدود التركية )289(. خضع حي الشيخ مقصود، وهو جزء من مدينة حلب، لسيطرة حزب االتحاد الديمقراطي 
عيــد تســليمه إلــى الحكومــة الســورية فــي شــباط/ فبرايــر 

ُ
الكــردي )PYD(، باالتفــاق مــع الحكومــة الســورية، لكــن أ

2018، عندما هاجمت تركيا منطقة عفرين )290(.

فــي عــام 2016، كثفــت الحكومــة الســورية حصارهــا لألحيــاء التــي يســيطر عليهــا املتمــردون، وفــي تمــوز/ يوليــو 
ــّدر أن حوالــي 275,000 شــخص كانــوا يعيشــون فــي املناطــق املحاصــرة مــن املدينــة )291(. فــي كانــون األول/ 

ُ
2016، ق

ديســمبر من ذلك العام، بدأت املحادثات بين أحرار الشــام، وهي مجموعة إســالمية جهادية متمردة، ومفاوض 
رو�ضي. وأدى ذلك إلى اتفاق تم بموجبه إجالء جميع املتمردين وعائالتهم من املدينة، مع الغالبية العظمى من 

املدنييــن الباقيــن، وكان عددهــم حوالــي 37,000 شــخص )292(.

صــرح رئيــس مركــز املصالحــة الروســية فــي ســورية، ومقــره فــي قاعــدة حميميــم الجويــة خــارج طرطــوس ]املقصــود 
عفــي عــن أكثــر مــن 3 آالف مــن 

ُ
الالذقيــة[، لوكالــة األنبــاء الروســية ســبوتنيك، فــي حزيــران/ يونيــو 2017، بأنــه أ

283. OHCHR, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.ly/2XoBpu8, p. 8 

284. HRW )Human Rights Watch(, Syria: Detention, harassment in retake areas, 21 May 2019, https://bit.ly/2UZlqB6

285. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 

[A/HRC/4215 ,[51/ August 2019, https://bit.ly/2y1xw3N , p. 13

286. Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12 

February 2017, https://bit.ly/2ViKFgz p. 1,  NO-Landinfo drafter assessment 

287. Haid, H., The details of ‘reconciliation deals’ expose how they are anything but, Chatham House, August 2018, https://bit.

ly/2JVwUPM

288. AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, 

289. Liveuamap, Syria, 15 November 2015, 

290. Reuters, Kurdish YPG militia urges Syrian army to help it stop Turkey, 22 February 2018, https://reut.rs/3c9uNUI

291. BBC, What’s happening in Aleppo?, 23 December 2016, https://bbc.in/2XnmtfP

292. AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://bit.ly/34qjoNz
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متمــردي حلــب منــذ آب/ أغســطس 2016. وقيــل إنهــم مــن بيــن 6 آالف متمــرد حددهــم املركــز )293(. ليــس مــن 
الواضــح مــا يســتتبعه هــذا العفــو، أو كيــف حــدث.

عندما توقف القتال في كانون األول/ ديسمبر 2016، كان الدمار الشامل قد أثر في األجزاء الشرقية من املدينة، 
ولــم يبــق مدنيــون تقريًبــا فــي هــذه املناطــق، بعــد عمليــات اإلجــالء. ومنــذ بدايــة التقريــر فــي آب/ أغســطس 2019، 
بعــد مــا يقــرب مــن ثــالث ســنوات، لــم تبــدأ عمليــة إعــادة بنــاء املدينــة بعــد، وتــوزع الســكان األصليــون فــي املناطــق 
األخــرى مــن املدينــة وبقيــة البــالد )294(. أعيــد بنــاء بعــض األجــزاء الصغيــرة مــن املركــز التاريخــي القديــم، لكــن هــذه 
ليست مناطق سكنية. وفي أماكن أخرى، قام األفراد بإصالح منازلهم أو محالهم التجارية بأفضل ما لديهم من 

قــدرات، وافتتحــت بعــض املقاهــي، ولكــن لــم يبــدأ أي مشــروع إعــادة إعمــار منظــم )295(.

ووفًقــا لتقريــر آب/ أغســطس 2019، فــإن حلــب قريبــة جــًدا مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا املتمــردون حتــى إن 
األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة تتعــرض بانتظــام لهجمــات صاروخيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، اســُتعيد املطــار، ولكنه ما 

	 يــزال غيــر مفتــوح للرحــالت العاديــة )296(.
	 حمص	 

في مدينة حمص، ُدّمرت منطقة بابا عمرو بشكل خاص في الحرب )297(. حظيت املعارضة املسلحة بدعم قوي 
في كل من منطقتي بابا عمرو )298( والوعر، وبينما اسُتعيدت السيطرة على بابا عمرو في عام 2012، ظلت الوعر 

خارج سيطرة الحكومة مدة طويلة. مثل املناطق األخرى، حوصر كل من الوعر وبابا عمرو مدة طويلة )299(.

                  1. الوعر
تعرضت املنطقة للحصار أول مرة في تشرين األول/ أكتوبر 2013، حيث كانت تضم في وقت ما بين 70 إلى 100 
ألــف شــخص )300(. بعــد أن اســتولت الحكومــة الســورية علــى منطقــة بابــا عمــرو فــي ربيــع عــام 2014، كان الوعــر 
الحي األخير من حمص الخاضع لسيطرة املتمردين. ونتيجة لذلك، لجأ كثير من املتمردين من مناطق أخرى إلى 
الوعر، ويزعم أحد مصادر املعارضة أن عدد الســكان وصل بالفعل في عام 2012 إلى 350,000 شــخص )301(. 

فــق علــى عــدد مــن عمليــات 
ُ
بــدأت املفاوضــات بشــأن اتفــاق بخصــوص الوعــر بالفعــل فــي منتصــف عــام 2014، وات

وقــف إطــالق النــار فــي عامــي 2015 و2016. وقــد جــرت الجولــة األولــى مــن عمليــات اإلجــالء فــي عــام 2016 )302(، 

293. Sputnik, 6,000 militants identified in Aleppo with Russian reconciliation center’s help, 14 June 2017, https://bit.ly/2VhECch

294.  AP, Syria’s Aleppo symbol of Assad’s wins and of enduring war, 13 August 2019, https://bit.ly/2yRettk

295.  New Humanitarian )The(, In Syria’s Aleppo, a slow rebuild begins, 30 January 2019, https://bit.ly/2VlXbvJ

296.  AP, Syria’s Aleppo symbol of Assad’s wins and of enduring war, 13 August 2019, https://bit.ly/3c6Hrn7

297.  Reuters, Former Syrian rebels flee, hide from army conscription, 10 August 2017, https://reut.rs/34qHhEF

298.  Lund, A., What would the fall of Homs mean?, Carnegie Middle East Center, 24 April 2014, https://bit.ly/3ebSJIU

299.  AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://bit.ly/2yak3q7 , p. 48

300. Ibid. p. 9

301. SNHR, Al Wa’er neighborhood residents join 12 million forcibly displaced Syrians. SNHR, 18 April 2017, https://bit.ly/2V1aIu2

302. AI, ‘We Leave or We Die’: Forced Displacement under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements, 2017, https://bit.ly/2UZB3Zb
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لكنها شــملت فقط عدًدا صغيًرا من املتمردين وعائالتهم، الذين تم إجالؤهم إلى منطقة في الجزء الشــمالي من 
محافظة حمص )303(.

فــي شــباط/ فبرايــر 2017، شــن الجيــش الســوري هجوًمــا جديــًدا علــى املنطقــة، وبعــد شــهر، التقــى املمثلــون 
جلــي 

ُ
املحليــون للمتمرديــن بالضبــاط الــروس فــي محاولــة للتوســط فــي صفقــة. وكنتيجــة لالتفاقيــة املوقعــة )304(، أ

أكثر من 20 ألف مدني من املنطقة بين آذار/ مارس وأيار/ مايو عام 2017 )305( إلى محافظة إدلب وجرابلس في 
جلــوا حوالــي 3,700 

ُ
الجــزء الشــمالي مــن محافظــة حلــب )306(. وبحســب مــا ذكــر، فقــد كان بيــن األشــخاص الذيــن أ

متمــّرد مســلح )307(.

التداعيات على السكان	 

موا 
ّ
اختــار بعــض الســكان البقــاء فــي املنطقــة. وفًقــا ملحافــظ حمــص، اختــار 1,150 مــن املتمرديــن البقــاء، وســل

أسلحتهم واستسلموا كجزء من مبادرة العفو التي أصدرتها الحكومة السورية )308(. يفترض املركز النرويجي أن 
علــى املتهربيــن مــن التجنيــد أن يكملــوا خدمتهــم العســكرية فــي مرحلــة مــا )انظــر الفقــرة 2.5( )309(.

جلــوا إلــى منطقــة جرابلــس العــودة إلــى حمــص، بعــد ذلــك 
ُ
اختــارت مجموعــة مــن حوالــي 600 شــخص مــن الذيــن أ

بوقت قصير، بسبب الوضع الصعب للغاية في املخيمات التي ُوضعوا فيها. وُيزعم أن املتمردين املحليين حاولوا 
إيقافهم، لكن ُسمح لهم في نهاية املطاف باملغادرة )310(.

في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2017، قّدر أحد املصادر عدد ســكان الوعر بحوالي 45,000 شــخص )311(. وفي تشــرين 
األول/ أكتوبر 2018، ذكرت منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )يونيسف( أن 1,400 مدرسة قد فتحت في 

حمص )ومنها الوعر(، وأن املنظمة قد دربت أكثر من 4 آالف معلم في حمص وحدها )312(.

                  2. بابا عمرو
أصبحــت هــذه املنطقــة الواقعــة فــي وســط حمــص القديــم رمــًزا لالنتفاضــة فــي ســورية فــي مرحلــة مبكــرة، وكانــت 
واحــدة مــن أولــى املناطــق التــي اســتولى عليهــا املتمــردون فــي خريــف 2011 )313(. كان عــدد ســكانه قبــل االنتفاضــة 
حوالــي 80,000 نســمة )314(. كمــا كان واحــًدا مــن األماكــن فــي ســورية التــي عانــت أق�ضــى صــور الدمــار. اســتعادت 
الحكومة السورية السيطرة على املنطقة، من خالل اتفاق ينص على أن ينسحب املتمردون إلى مناطق أخرى 
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305. Ibid. p. 9
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يســيطر عليهــا املتمــردون؛ كنتيجــة التفــاق املصالحــة )315(. 

بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة السورية تحاصر املنطقة وتعرضها لقصف مكثف، من شباط/ فبراير إلى 
1 آذار/ مارس 2012، عندما دخلها الجيش وسيطر عليها )316(.  

التداعيات على السكان	 

كمــا ورد عــن أن املنطقــة، فإنهــا فــي حالــة خــراب 318 )317(، ومــن املفتــرض أن ُيعــاد بناؤهــا وفًقــا للقانــون 10 الــذي 
نوقــش كثيــًرا، والــذي يســمح للســلطات املحليــة بالدخــول فــي شــراكات مــع شــركات خاصــة إلعــادة بنــاء املناطــق 

خصــص فــي األصــل ألغــراض ســكنية )318(. 
ُ
املدمــرة التــي لــم ت

على الرغم من حجم الدمار الهائل، عاد بعض الناس إلى املنطقة. في عام 2016، قدرت مفوضية األمم املتحدة 
لشــؤون الالجئيــن أن 3 آالف شــخص قــد عــادوا، باإلضافــة إلــى 200 أســرة نازحــة داخلًيــا مــن مناطــق أخــرى مــن 

البالد )319(.

 وذكر مصدر آخر أن 450 أسرة قد عادت إلى املنطقة بحلول نهاية عام 2017 )320(.
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