مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون

للدراســات املعاصــرة

ُ
هــو ّ
مؤسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة ،ال تســتهدف الربــح ،وتعنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة
ً
خصوصــا الواقــع الســوري ،وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة ،وتعزيــز أداء
العربيــة،
املجتمــع املدنــي ،ونشــرالوعــي الديمقراطــي ،وتعميــم قيــم الحــوارواحت ـرام حقــوق اإلنســان.
يحــرص املركــزعلــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة ،حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيـرات
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة ،وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات ،لتشــمل التأثي ـرات اإلقليميــة
والدوليــة ،ومواقــف األط ـراف الســورية املختلفــة منهــا ،ســلطة ومعارضــة ،مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين ،والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد
الســوري.
ً
ً
ّ
يســعى املركــز ألن يكــون ميدانــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء ،وســاحة للعمــل الجــدي املثمــر علــى
الصعــد كافــة ،البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري،
عمومــا ،تقــوم علــى التأثيــراإليجابــي فيــه والتأثــربــه فــي آن ً
ً
معــا.
والعربــي
ٍ

قسم الدراسات:

ُي ّ
قدم هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية ،وتعالج املشكالت
ِ
ّ
الرئيســة ،وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة ،وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثيــة العلميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة ،التــي تســتند إلــى جهـ ٍـد بحثـ ّـي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول
العمــل البحثـ ّـي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم ق ـراءات للواقــع الراهــن ،ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن
الفئات البحثية كافة ،بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية
املســتقبل ،ويستكشــف التأثي ـرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر ،ويبحــث فــي
تأثيـرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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شكروتقدير
يـ ّ
ـود املركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء ( )EASOأن يشــكرأملانيــا ،واملكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن (،)BAMF
ومركــز التحليــل الوطنــي ،بصفتهــم محرريــن مشــاركين فــي هــذا التقريــر ،مــع قطــاع التقاريــر الســنوية فــي املركــز
األوروبــي لدعــم اللجــوء.
قامــت اإلدارات واملنظمــات التاليــة بمراجعــة التقريــر( :فنلنــدا ،دائــرة الهجــرة الفنلنديــة ،ودائــرة الشــؤون
القانونيــة ووحــدة املعلومــات الوطنيــة ،املركــزالنمســاوي لبحــوث وتوثيــق اللجــوء فــي بلــد املنشــأ «،)»ACCORD
وتجدراإلشارة إلى أن املراجعة التي أجرتها اإلدارات أو الخبراء أو املنظمات املذكورة تساهم في تحسين الجودة
الشاملة للتقرير ،لكنها ال تعني بالضرورة موافقتهم الرسمية على التقريرالنهائي ،ويبقى (املركزاألوروبي لدعم
اللجــوء) هــو صاحــب املســؤولية الكاملــة.

إخالء املسؤولية
ُكتــب هــذا التقريــر ً
وفقــا ملنهــج تقريــر بلــد املنشــأ لعــام  ،)1( 2012ويســتند التقريــر إلــى مصــادر معلومــات مختــارة
بعنايــةُ ،ويشــار إلــى جميــع املصــادر املســتخدمة.
ُّ
ُ
وحللــت بعنايــة فائقــة ،ومــع ذلــك ،ال ّتدعــي هــذه الوثيقــة أنهــا
ُدققــت املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ،وق ّيمــت
شــاملة .إذا لــم ُيذكــر حــدث معيــن أو شــخص أو منظمــة فــي التقريــر؛ فهــذا ال يعنــي أن الحــدث لــم يقــع ،أو أن
الشــخص أو املنظمة غيرموجودة .وإضافة إلى ذلك ،ال ُي ّ
عد هذا التقرير ً
قطعيا في مســائل تحديد أو اســتحقاق
أي تطبيــق معيــن للحمايــة الدوليــة ،وال ينبغــي عـ ّـد املصطلحــات املســتخدمة مؤشـ ًـرا علــى موقــف قانونــي معيــن.
ُ
تســتخدم مصطلحات «الالجئ» و»الخطر» واملصطلحات املماثلة ،بصفتها مصطلحات عامة ،وليســت باملعنى
ّ
القانوني ،كما هو مطبق في اكتساب حق اللجوء في االتحاد األوروبي واتفاقية الالجئين لعام  1951وبروتوكول
عــام  1967املتعلــق بوضــع الالجئين.
َ
ال يجوز تحميل املركزاألوروبي لدعم اللجوء ( )EASOأو أي شخص يعمل نيابة عنه ،املسؤولية عن استخدام
املعلومات الواردة في هذا التقرير.
ُ
انتهينــا مــن صــوغ هــذا التقريــر ،فــي  5كانــون األول /ديســمبر ،2019وأضيفــت بعــض املعلومــات اإلضافيــة فــي أثنــاء
وضــع اللمســات األخيــرة علــى هــذا التقريــر ،اســتجابة للتعليقــات الــواردة فــي أثنــاء عمليــة مراقبــة الجــودة ،التــي
امتــدت حتــى  30كانــون الثانــي /ينايــر  ،2019ولــم ُي ّ
ضمــن أي حــدث بعــد هــذا التاريــخ فــي هــذا التقريــر ،ويمكــن
العثــور علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املــدة املرجعيــة لهــذا التقريــرفــي قســم املنهجيــة فــي املقدمــة.

 .1تعتمد منهجية املركزاألوروبي لدعم اللجوء ( )EASOبكثرة على إرشادات االتحاد األوروبي املشتركة ملعالجة معلومات بلد املنشأ (،)COI
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قائمة املصطلحات واالختصارات
 :CoIلجنة التحقيق الدولية املستقلة حول سورية
 :CPJلجنة حماية الصحفيين
 :DISدائرة الهجرة الدانماركية
 :FISدائرة الهجرة الفنلندية
 :FSAالجيش السوري الحر
 :GOSالحكومة السورية
 :HTSهيئة تحريرالشام
ُ
ً
 :ISILالدولــة اإلســامية فــي العـراق والشــام ،وتعـ َـرف أيضــا بالدولــة اإلســامية فــي العـراق وســورية  ،ISISأو الدولــة
اإلســامية  ،ISأو داعــش Daesh
 :ISWمعهد دراسات الحرب
 :KNCاملجلس الوطني الكردي
 :NDFقوات الدفاع الوطني
 :NLFالجبهة الوطنية للتحرير
 :OHCHRمكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
 :PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان
 :PYDحزب االتحاد الديمقراطي الكردي
 :RSFمراسلون بال حدود
 :SAAالجيش العربي السوري
 :SDPPحزب الشعب الديمقراطي السوري
 :SDFقوات سوريا الديمقراطية (قسد)
 :SHRCاللجنة السورية لحقوق اإلنسان
 :SJACمركزالعدالة واملساءلة في سورية
 :SNAالجيش الوطني السوري
 :SNHRالشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 :SOHRاملرصد السوري لحقوق اإلنسان
 :UNRWAوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
 :YPGوحدات حماية الشعب الكردية
 :YPJوحدات حماية املرأة الكردية
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مقدمة
الغــرض مــن هــذا التقريــر هــو تقديــم معلومــات ذات صلــة بشــأن اســتهداف األف ـراد فــي ســورية ،لتحديــد وضــع
الحمايــة الدوليــة ،التــي تشــمل وضــع الالجــئ والحمايــة الفرعيــة ،والســتخدام البيانــات فــي تطويــر التوجيهــات
الوطنيــة للمركــز األوروبــي لدعــم اللجــوء ( )EASOبخصــوص ســورية.
ُ
كتب هذا التقريربشكل يتوافق مع منهجية تقاريراملركزاألوروبي عن بلد املنشأ ( )EASO COIللعام ،)2( 2019
ومع دليل نمط الكتابة واملراجع للمركزفي العام نفسه (.)3
تجــب ق ـراءة هــذا التقريــر باالقت ـران مــع تقاريــر أخــرى للمركــز عــن ســورية ،خــال األعــوام  2019و ،2020مثــل
التقاريرالتي تحمل عناوين «الجهات الفاعلة» (كانون األول /ديسمبر ،)2019و»حال املرأة» (شباط /فبراير
 ،)2020و»الوضــع االجتماعــي االقتصــادي ملدينــة دمشــق» (شــباط /فبرايــر ،)2020و»ممارســة الســلطة فــي
املناطــق املســتعادة» (كانــون الثانــي /ينايــر ،)2019و»الوضــع األمنــي» (تشــرين الثانــي /نوفمبــر .)2019وتوفــر
هــذه التقاريــرمعلومــات مهمــة بشــأن مواضيــع مثــل الجهــات املســلحة الرئيســة ،والعنــف املســتهدف ،وتطــورات
الصـراع املســلح فــي ســورية ،وذلــك لغــرض توجيــه البلــدان الناميــة بشــأن ســورية.

املنهجية
يضـ ّـم التقريــرمعلومــات عــن الصـراع فــي ســورية منــذ عــام  ،2011لكنــه يركــز-فــي املقــام األول -علــى االتجاهــات
الحديثــة ،مــع معلومــات ّ
محدثــة عــن عــام  ،2019حيــن تكــون متاحــة .املعلومــات التــي ُجمعــت هــي نتيجــة البحــث
ُ
باســتخدام مصــادرعامــة ورقيــة وإلكترونيــة متخصصــة ،حتــى  5كانــون األول /ديســمبر ،2019وأضيفــت بعــض
املعلومــات فــي أثنــاء وضــع اللمســات األخيــرة علــى هــذا التقريــر ،اســتجابة للتعليقــات الــواردة أثنــاء عمليــة مراقبــة
الجــودة ،التــي امتــدت حتــى  30كانــون الثانــي /ينايــر.2020
ُ
حدد املركزاألوروبي لدعم اللجوء املصطلحات املرجعية ( )ToRلهذا التقريرً ،
بناء على املناقشات التي أجريت
واملعلومــات التــي ّ
تلقاهــا مــن خبـراء فــي بلــد املنشــأ فــي شــبكة املتخصصيــن فــي املراكــزاملتعلقــة بســورية ،ومــن خبـراء
وصيــغ هــذا التقريــربغــرض
السياســة فــي دول االتحــاد األوروبــي ( ،)4فــي إطــارتطويــرالتوجيــه الوطنــي حــول ســوريةِ .
تطويــر تحليــل (بروفايــات /بيانــات /توصيفــات) معينــة تتعلــق بالتأهيــل للحصــول علــى مركــز الالجــئ ،ويمكــن
االطــاع علــى املصطلحــات املرجعيــة لهــذا التقريــرفــي ملحــق هــذا التقريــر.

رقابة الجودة

تماشـ ًـيا مــع منهجيــة تقاريــراملركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء لبلــد املنشــأ؛ أجــرى باحثــو بلــد املنشــأ مراجعــة دقيقــة
ُ
لألقســام املدرجــة ،بصفتهــم مراجعيــن.

EASO, EASO Country of Origin Information (COI) Report Methodology, June 2019, https://bit.ly/2NByt7p  .2
EASO, Writing and Referencing Guide for EASO Country of Origin Information (COI) Reports, June 2019, https://bit.ly/3idjT40   .3
  .4جميع بلدان االتحاد األوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا.
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املصادر
يســتند التقريــر إلــى معلومــات مــن تقاريــر األمــم املتحــدة ،وتقاريــر مــن منظمــات حقــوق اإلنســان ،واملنشــورات
األكاديميــة واملقــاالت اإلخباريــة التــي تصــف -بأســاليب مختلفــة -حالــة الكيانــات األف ـراد التــي يغطيهــا التقريــر.
وإضافة إلى املصادرالورقية واإللكترونية التي ُ
استعين بها ،واعتمد التقرير ً
أيضا مقابلة أجراها املركزاألوروبي
لدعــم اللجــوء ( )EASOمــع كريســتوفركــوزاك ،املحــرر وكبيــراملحلليــن فــي معهــد دراســة الحــرب ،وجميــع املصــادر
موصوفــة فــي قائمــة املراجــع.

هيكل التقريرواستخدامه
ينقســم التقريــرإلــى فصــول ،يناقــش كل منهــا البيانــات الشــخصية املختلفــة لألشــخاص املســتهدفين ،علــى النحــو
املحدد في االختصاصاتً ،
ووفقا للجهات الفاعلة التي تستهدفهم ،أما بخصوص الحاالت التي قد تستهدف من
ُ
جهــات فاعلــة متعــددة ،فقــد قســمت املعلومــات بحســب جهــات االســتهداف ،وهــذه هــي الحــال بصفــة خاصــة فــي
الفصــول مــن الخامــس إلــى التاســع.
نشــراملركــزتقاريــرإضافيــة عــن الجهــات الفاعلــة ،وحــال املـرأة ،والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي ملدينــة دمشــق،
وممارسة السلطة في املناطق املستعادة والوضع األمني ،وجميع التقاريرمتاحة للجمهور في موقع املركز(EASO
 ،)5( )COIحيثمــا كان ذلــك الز ًمــاُ ،وي َ
رجــع إلــى هــذه التقاريــرلتحقيــق قـراءة أعمــق وأشــمل ،ولتحصيــل مزيــد مــن
املعلومــات التفصيليــة.

EASO, COI Report: Syria – Actors, December 2019, https://bit.ly/2Vo1ZBR , EASO, COI Report: Syria – Exercise of authority in recap�  .5
tured areas, January 2020, https://bit.ly/3eImjW1, EASO, COI Report: Syria – Security situation, November 2019, https://bit.ly/2NDRyFV,
EASO, COI Report: Syria – Situation of women, February 2020, https://bit.ly/3eKM2gv, EASO, COI Report: Syria – Socio-economic situation in Damascus City, February 2020, https://bit.ly/2BS4gOU
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الخريطة

الخريطة  :1سورية ،حقوق النشر لألمم المتحدة

()6

Syria, Map No. 4204 Rev. 3, April 2012, United Nations, https://bit.ly/3g7bBZr   .6
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الفصل األول :األشخاص الذين ُيعتقد أنهم معارضون للحكومة
مــن كانــون األول /ديســمبر ،2019ســيطرت الحكومــة الســورية علــى معظــم البــاد ( ،)7ومنهــا املــدن الرئيســية مثــل
دمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة ،وجميــع مراكــزاملحافظــات ً
تقريبــا (.)8
تتكــون القــوات املســلحة الســورية مــن الجيــش العربــي الســوري ،وســاح البحريــة ،والقــوات الجويــة ،وأجهــزة
االستخبارات ،و(قوات الدفاع الوطني) ( ،)9وهناك ميليشيات عدة مؤيدة للحكومة ،محلية وأجنبية ،تعمل في
سورية إلى جانب القوات املسلحة النظامية ( ،)10وتشمل هذه امليليشيات املحلية مثل (قوات الدفاع الوطني)
وامليليشــيات غيــرالســورية املكونــة مــن مقاتليــن أجانــب مدعوميــن مــن إيـران (.)11
يتألــف جهــازاألمــن الســوري مــن أربعــة فــروع اســتخباراتية رئيســية ،ينســق بينهــا رسـ ً
ـميا «مكتــب األمــن القومــي»،
ويشــرف عليــه مكتــب الرئيــس ،والفــروع األمنيــة هــي (االســتخبارات الجويــة ،وإدارة االســتخبارات العســكرية،
وإدارة االســتخبارات العامــة «أمــن الدولــة» ،وإدارة األمــن السيا�ســي) (.)12
تتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن قضايــا الصالحيــة أو الهيــكل وقــدرات الحمايــة والنزاهــة للجهــات الحكوميــة
والجماعــات املســلحة التابعــة لهــا ،فــي تقريــراملركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء ،بعنــوان «ســورية الجهــات الفاعلــة»
(كانــون األول /ديســمبر .)2019
قمعــت القــوات الحكوميــة بقســوة االحتجاجــات املناهضــة لهــا ،التــي اندلعــت عــام  ،2011ومــا أعقــب ذلــك مــن
انتفاضــة عســكرية ،وبحســب مجموعــة دراســة ســورية التــي عينهــا الكونغــرس األمير ـكـي ،اســتخدمت الحكومــة
الســورية طــوال مــدة الص ـراع «التعذيــب املنهجــي واالعتقــال غيــر القانونــي واإلخفــاء والحصــار بقصــد التجويــع
والحرمــان الطبــي ،فضـ ًـا عــن أســلحة القتــل الجماعــي ،ومنهــا األســلحة الكيمياويــة ،ضــد املدنييــن» (ُ ،)13
واعتقــل
ُ
واحتجزاملدنيون الذين ُيعتقد أنهم يدعمون املعارضة ،أو أنهم موالون بشكل غيركاف للحكومة السورية (.)14
َ
ً
ً
ُويقــال إن الحكومــة الســورية ُ
تعـ ّـد أنشــطة فئــات واســعة مــن األف ـراد أنشــطة معاديــة للدولــة ،ومنهــا أنشــطة
املتظاهرين الســلميين والناشــطين ومنتقدي الحكومة ( ،)15واملهنيين مثل العاملين في املجال اإلنســاني واألطباء

7.   Based on reading of the following maps: ISW, Syria Situation Report: December 17-28, 2019, 9 January 2020, https://bit.ly/3gdpFRr,
Liveuamap, Syria, 31 December 2019.
8.  Lund, A., From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations, Swedish Institute of International Affairs, July

2019, https://bit.ly/3g2H9Qe, p. 33
9.  CIA World Factbook, Syria, 16 September 2019, https://bit.ly/2VwXZ22,
10.  ACLED, Pro-government Militia Autonomy on the Battlefield in Syria, 22 March 2018, https://bit.ly/2CLd4Gw
11.   Finland, FIS, Syria: Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, April 2018, 14 December 2018, https://bit.ly/2VvV49P,
p. 5, Al-Masri, A., Analysis: The Fifth Corps and the State of the Syrian Army, Atlantic Council, 13 January 2017, https://bit.
ly/38bNje9
12.  EIP, Refugees Return in Syria: Dangers, Security Risks and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/38cvoEe, p. 17
13.   Syria Study Group, Final Report and Recommendations, USIP, 24 September 2019, https://bit.ly/38dgRrH, p. 17

14.  UN Human Rights Council, Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, 3 February 2016, https://bit.
ly/2AcFFDK, p. 4
15.   USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/3eHwHNO, p. 18, SJAC, Walls Have
Ears: An Analysis of Classified Syrian Security Sector Documents, April 2019,https://bit.ly/2ZjBWN9, p. 28
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واملحاميــن والصحافييــن ( ،)16واملدونيــن والناشــطين علــى اإلنترنــت ( ،)17والهاربيــن مــن التجنيــد ( )18والجنــود
املنشقين ( .)19كما ُ
استهدف األفراد الذين يعيشون في املناطق التي تسيطرعليها املعارضة ( ،)20والذين يقيمون
()23
فــي املناطــق املســتعادة ( ،)21والعائــدون مــن الخــارج ( ،)22وأقــارب أعضــاء الجماعــات املســلحة املشــتبه فيهــم
والذيــن كانــوا علــى اتصــال بأفـراد العائــات أو األصدقــاء املقيميــن فــي املناطــق التــي تســيطرعليهــا املعارضــة (.)24
توفــر األقســام أدنــاه معلومــات تفصيليــة عــن شــخصيات محــددة ُيعتقــد أنهــا تعــارض الحكومــة الســورية،
وتعالجهــا.

 1.1معاملة األشخاص الذين يعتقد أنهم يعارضون الحكومة
االعتقال التعسفي واالحتجازواالختفاء القسري


بحسب رو ماري دي كا لو ،وكيل األمين العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم ( ،)25فقد ُ
اعتقل
ر
ز
ُ
ُ
أكثرمن  100,000شخص أو اختطفوا أو فقدوا ،في أثناء الحرب األهلية السورية املستمرة منذ ثمانية أعوام،
ومعظمهــم علــى يــد الحكومــة الســورية ،وأشــارت (منظمــة العفــو الدوليــة) إلــى أن عشـرات اآلالف مــن األشــخاص
مــا زالــوا فــي عــداد املفقوديــن ،معظمهــم منــذ عــام  ،2011ومنهــم «الناشــطون الســلميون والعاملــون فــي املجــال
اإلنســاني واملحامــون والصحافيــون واملنتقــدون الســلميون واملعارضــون للحكومــة ،وكذلــك األفـراد املحتجــزون
ً
بــدل مــن األقــارب املطلوبيــن للســلطات›› (.)26
وصــف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة عمليــة االعتقــاالت التعســفية علــى النحــو التالــي« :منــذ
آذار /مــارس  ،2011ظهــرنمــط جديــد فــي عمــوم البــاد ،حيــث بــدأت قــوات األمــن والقــوات املســلحة الســورية ،أو
ً
امليليشــيات التــي تعمــل لصالــح الحكومــة ،تعتقــل النـ َ
جماعيــا عنــد نقــاط التفتيــش (الحواجــز) وفــي املشــافي،
ـاس
16.  AI, Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - Syria [MDE 24/9903/2019], 26 February 2019,https://bit.
ly/2ZnMuet, p. 63
17. Freedom House, Freedom on the Net, 1 November 2018, https://bit.ly/2BJMOMh
18.  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://bit.ly/3dHKym5, p. 15
19.  AI, Between Prison and the Grave: Enforced Disappearances in Syria, November 2015, https://bit.ly/3i5TEwe, p. 7, UN
Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [A/
HRC/19/69], 22 February 2012, https://bit.ly/2Vuru4r, p. 13
20.  UN Human Rights Council, Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, 3 February 2016,
https://bit.ly/3ijGCeX, p. 4
21.  OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.
ly/2BcAX9P, p. 8
22.  EIP, Refugees Return in Syria: Dangers, Security Risks and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/3ga4r72, pp. 22-24
23.  UN Human Rights Council, Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, 3 February 2016,
https://bit.ly/2VrRKfV, p. 4
24.  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://bit.ly/2Zogc2I, p. 15
 .25خباراألمم املتحدة ،مجلس األمن يفشــل في موضوع اعتقال اآلالف من األشــخاص ،واختطافهم في ســورية ،واملتحدثون باســم املجتمع املدني
يطالبون بمعلومات عن أماكن املفقودين 7 ،آب /أغســطس https://bit.ly/3gdxzKB ،2019
AI, Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - Syria [MDE 24/9903/2019], 26 February 2019,  .26
https://bit.ly/3ibRxXH, p. 63
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ـفيا ،ومعظمهم من الذكور فوق ســن ً 15
واحتجزت املدنيين تعسـ ً
عاما ،كما اعتقلت قوات الحكومة الســورية
املدنييــن الذيــن ُيعتقــد أنهــم يؤيــدون املعا ضــة أو الذيــن ّ
تعدهــم الحكومــة غيــر مواليــن لهــا بمــا يكفــي ،وشــملت
ر
عمليــات االعتقــال تلــك ســكان املناطــق التــي تســيطرعليهــا املعارضــة ،وأقــارب مقاتلــي املعارضــة املســلحة املشــتبه
فيهــم (.)27
وذكــرت (منظمــة العفــو الدوليــة) أن آالف املعتقليــن عــام ُ 2018
احتجــزوا مــن دون محاكمــة ،وأن بعضهــم
معتقل منذ اندالع الصراع عام  ،2011ومن بينهم «املنتقدون واملعارضون السلميون للحكومة ،وكذلك أفراد
ً
العائــات املحتجــزون بــدل مــن أقاربهــم املطلوبيــن للســلطات›› ( .)28مــن خــال توثيــق املرحلــة املمتــدة مــن آذار/
مــارس  2011حتــى آب /أغســطس  ،2019أشــارت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) -غيــرالحكوميــة -إلــى أن
ً
ً
قسريا ( ،)29وكانت قوات الحكومة السورية ،التي تضم
شخصا ما زالوا محتجزين أو مختفين
حوالي 144,899
ً
الجيــش العربــي الســوري وأجهــزة االســتخبارات وامليليشــيات ،مســؤولة عــن  128,417حالــة مــن هــذه الحــاالت،
ُ
وذكــرأن  98,279شـ ً
ـخصا مــا زالــوا مختفيــن قسـ ًـريا ،ومعظمهــم ( )83,574علــى يــد الحكومــة الســورية والقــوات
التابعــة لهــا (.)30
ً
وفقــا لتقريــروزارة الخارجيــة األميركيــة ( )USDOSالســنوي ،عــن ممارســات حقــوق اإلنســان فــي ســورية (الــذي
يغطــي عــام  ،)2018منــذ بدايــة الصـراع عــام  ،2011كانــت إدارات االســتخبارات الرئيســية األربعــة مســؤولة عــن
معظم عمليات االعتقال واالحتجازبحق األشخاص الذين ُيعتقد أنهم يعارضون الحكومة ،ومنهم املتظاهرون
الســلميون وناشــطو حقــوق اإلنســان واملعارضــون السياســيون وعائالتهــم ( ،)31وفــي تقريــرحزيـران /يونيــو ،2019
أشــارت (هيومــن رايتــس ووتــش) إلــى أن أجهــزة االســتخبارات كانــت «مســؤولة عــن انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق
ّ
اإلنســانّ ،
وقيــدت الحصــول علــى املســاعدة ،وأســاءت معاملــة مــن تعدهــم معارضيــن سياســيين»ُ ،ووثقــت
االعتقــاالت التعســفية والتعذيــب والقتــل خــارج نطــاق القضــاء ،للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والعامليــن فــي
املجــال اإلنســاني (.)32
ً
اعتمادا على عينة
كشف تقريراملركزالسوري للعدالة واملحاسبة  ))SJACالصادرفي نيسان /أبريل ،)33( 2019
مؤلفــة مــن  5,003وثيقــة مســتمدة مــن حوالــي  483,000ورقــة حصــل عليهــا مــن ســورية خــال الحــرب األهليــة،
ّ
والتثبت
عن طريقة قيام أجهزة االستخبارات بإنشاء شبكة واسعة من املخبرين واستخدامها ملراقبة الهواتف
مــن أن الحكومــة تراقــب عــن كثــب معظــم الحيــاة اليوميــة للســوريين ،وتحـ ّـد مــن انتقــاد األســد وحكومتــه ،وقــد
ُعومــل املتظاهــرون الســلميون واملراســلون اإلعالميــون والسياســيون املعارضــون والقــادة األك ـراد والجنــود
27.  UN Human Rights Council, Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, 3 February 2016, https://bit.
ly/38d8oVO, p. 4
28. AI, Report 2017/18, the State of the World’s Human Rights, 2018, https://bit.ly/3in19PI, p. 353
29. The SNHR is, according to its website, ‘an independent, non-profit and non-governmental organization’. It documents human rights violations in Syria. For more information, see SNHR, http://sn4hr.org/
 .30الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،على األقل هناك  98ألف شخص مختف في سورية منذ آذار /مارس  30 ،2011آب /أغسطس ،2019
https://bit.ly/3eJLTtX , p. 5-6

USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2Bbix9q, p. 18 .31
الحكومــة 32.  HRW, Rigging the System. Government Policies Co-Opt Aid and Reconstruction Funding in Syria, 28 June 2019,
 https://bit.ly/3eKuWPUالســورية تســتغل سياســات املعونــة وإعــادة اإلعمــارلتهــدد حقــوق الســوريين.
( .33مركــزالعدالــة واملســاءلة الســوري) هــو منظمــة غيــرربحيــة مقرهــا الواليــات املتحــدة ،تجمــع وتحفــظ وثائــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون
اإلنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي فــي ســوريةhttps://bit.ly/3eK7kLo ،
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املنشــقون واملتمــردون املســلحون أو املقاتلــون املتطرفــون ،بذلــك املنظــور ،وواجهــوا االعتقــال والعقــاب علــى
أفعالهــم ،وأشــارعــدد قليــل مــن الوثائــق إلــى التعذيــب حتــى املــوت أثنــاء االحتجــاز(.)34
في تحليل لـ  164وثيقة حكومية حول االعتقال ،الحظ املركزالسوري للعدالة واملساءلة ما يلي:
«كانــت معظــم الصفحــات الخاصــة باالحتجــازفــي مجموعــة العينــات تتعلــق بأفـراد ُ
احتجــزوا بســبب االحتجــاج أو
بسبب أشكال أخرى من التعبير ،ومنها حالة واحدة فقط لعنت الرئيس أثناء حفل عشاء ،على الرغم من هذه
التأكيــدات ،تجــدراإلشــارة إلــى أن الصفحــات ُجمعــت ً
غالبــا بيــن املتظاهريــن والصحفييــن الناقديــن أي (وســائل
اإلعــام املعاديــة) وأعضــاء الجماعــات املســلحة واإلرهابييــن فــي فئــة واحــدة ،تحــت مســمى (عناصــرالتحريــض).
فــي بعــض الحــاالت ،يبــدو أن املصطلحــات اسـ ُـتخدمت بطريقــة قابلــة للتبــادل ،وكان هنــاك اعتـراف فــي مجموعــة
العينــة بــأن النســاء واألطفــال كانــوا بيــن املعتقليــن» (.)35
وإضافــة إلــى ذلــك ،أفــادت اللجنــة الدوليــة املســتقلة للتحقيــق بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية أن عـ ً
ـددا
مــن املدنييــن ُ
اعتقلــوا ،بســبب اتصالهــم بأقاربهــم فــي األرا�ضــي التــي يســيطرعليهــا املتمــردون أو مــن هــم فــي الخــارج
( ،)36وبحســب مقابــات أجرتهــا دائــرة الهجــرة الفنلنديــة مــع خبيــرلــم يكشــف عــن هويتــه ،حــول الوضــع فــي ســورية
فــي أيلــول /ســبتمبر ،2018فقــد كشــفت أن الحكومــة الســورية قــادرة علــى مراقبــة الهواتــف ووســائل التواصــل
االجتماعــي ملواطنيهــا ،وتجميــع العديــد مــن قوائــم املعارضيــن املزعوميــن للحكومــة (.)37
ً
دفعــت االنتهــاكات التــي ترتكبهــا فــروع االســتخبارات الســورية دول ،مثــل فرنســا وأملانيــا ،إلــى إصــدار مذك ـرات
توقيــف بحــق رؤســاء هــذه األجهــزة بتهــم ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية (.)38
من املفترض أن يكون االعتقال واالحتجازالتعسفيين إجراءين غيرقانونيين ،أو على األقل يمكن الطعن فيهما
ً
مرسوما عام  2011سمح للحكومة باحتجازاألفراد
في املحكمة ،بموجب الدستور السوري ،لكن األسد أصدر
مــدة تصــل إلــى ً 60
يومــا مــن دون تهمــة ،إذا اشـ ُـتبه فــي ارتكابهــم عمـ ًـا «إر ً
هابيــا» وجرائــم ذات صلــة بــه ( ،)39وبغــضّ
غالبا مدة ً 60
النظرعن شروط املرسوم ،فقد كان يستمراالحتجاز ً
يوما ،وفي كثيرمن الحاالت يستمرإلى أجل
غير ُم ّ
سمى (.)40
ً
استخدمت الحكومة السورية سلوك اإلخفاء القسري قبل عام  2011أداة للسيطرة االجتماعية والسياسية
ً
( ،)41لكــن الصـراع خلــق أطرافــا مســلحة أخــرى وأزمــة الجئيــن ،وهــذا جعــل تحديــد مــكان األشــخاص املفقوديــن
ومعرفــة هوياتهــم أمـ ًـرا معقـ ًـدا جـ ًـدا (.)42

p. , SJAC, Walls Have Ears: An Analysis of Classified Syrian Security Sector Documents, April 2019, https://bit.ly/2ZopbAW  .34
 28للجــدران آذان :تحليــل وثائــق ســرية مــن أجهــزة األمــن الســورية
35.   Ibid. p. 16
36.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 15
August 2019, https://bit.ly/3dKwk3G, p. 13
37.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3dL7v7T, p. 38
38.  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://bit.ly/2AhZkCq, p. 6
39. USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2YHonrH, p.11
40.  Ibid. p. 13
41.  HRW, A Wasted Decade: Human Rights in Syria during Bashar al-Assad’s First Ten Years in Power, July 2010, https://bit.
ly/2ZojCT6, pp. 5-10, 18-22
42. ILAC, Rule of Law Assessment Report Syria 2017, 19 April 2017, https://bit.ly/2BnBRjz, p. 145
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التعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة
أفــادت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة حــول ســورية اســتخدام القــوات الحكوميــة التعذيــب ،وبخاصــة فــي
فــروع االســتخبارات ،مشــيرة إلــى أنــه فــي عــام « 2016كان مــن النــادرجـ ًـدا العثــور علــى شــخص اعتقلتــه الحكومــة،
ولــم يتعـ ّـرض للتعذيــب الشــديد» ،كان معظــم الضحايــا مــن الرجــال الذيــن تـراوح أعمارهــم بيــن  18وً 60
عامــا،
وتحدثــت ً
أيضــا عــن تعذيــب النســاء واألطفــال ( ،)43وذكــر تقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة أن قــوات الحكومــة
الســورية عذبــت مــن تعتقــد أنهــم مــن املعارضيــن؛ وذلــك أثنــاء االســتجوابات ،واعتمــدت محكمــة مكافحــة
اإلرهاب واملحاكم العسكرية على االعترافات القسرية واملعلومات التي حصلوا عليها بالتعذيب ،للحصول على
اإلدانــات» (.)44
ســجلت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) أن  14,298شـ ً
ـخصا لقــوا حتفهــم بســبب التعذيــب ،بيــن شــهري
آذار /مارس  2011وأيلول /سبتمبر ،2019وأن  99في املئة من هذه الحاالت ماتوا تحت تعذيب قوات الحكومة
الســورية ( ،)45فــي النصــف األول مــن عــام  ،2019ذكــرت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) أن  159شـ ً
ـخصا
لقوا حتفهم بسبب تعذيب قوات الحكومة السورية التي كانت مسؤولة عن حوالي  89في املئة من الحاالت (.)46
فــي آذار /مــارس  ،2018نشــرت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة حــول ســورية تقريـ ًـرا عــن العنــف الجن�ســي
والعنــف القائــم علــى الجنــدر (نــوع الجنــس) بيــن آذار /مــارس  2011وكانــون األول /ديســمبر ُ ،2017ووجــد أن
ً
وأحيانا الرجال ،أثناء العمليات
قوات الحكومة الســورية وامليليشــيات املرتبطة بها اغتصبوا النســاء والفتيات
ُ
البريــة وأثنــاء االعتقــال ،بطريقــة ترقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ،واســتخدم العنــف الجن�ســي
أثنــاء العمليــات العتقــال املتظاهريــن ومؤيــدي املعارضــة املتخيليــن ،و»للحصــول علــى االعترافــات بالقــوة وانتـزاع
املعلومــات ،وكذلــك لترويــع مجتمعــات املعارضــة» (.)47
قوائم املطلوبين
أفــاد العديــد مــن الخبـراء فــي شــؤون ســورية الذيــن قابلتهــم دائــرة الهجــرة الفنلنديــة ( )FISأثنــاء عمــل بعثــة تق�صــي
الحقائــق ،فــي بيــروت ودمشــق ،فــي نيســان /أبريــل  ،2018أن الســوريين انتهــى بهــم األمــر ليكونــوا مطلوبيــن مــن
ً
وأحيانــا مــن دون ســبب علــى اإلطــاق ،فم ـزاج ضابــط نقطــة التفتيــش (الحاجــز)
الحكومــة ،ألســباب عديــدة،
()48
وكذلــك وجــود اســم مشــابه الســم شــخص يعــارض الحكومــة ،يمكــن أن يــؤدي إلــى االعتقــال .
سـ ّـربت جريــدة (زمــان الوصــل) ،وهــي مــن وســائل اإلعــام املواليــة للمعارضــة ،واحــدة مــن القوائــم ،عــام ،2018
ُ
التــي يقــال عنهــا :إنهــا تعــود فــي أصلهــا إلــى عــام  ،2015ومنــذ ذلــك الحيــن شــوركت علــى نطــاق واســع عبــراإلنترنــت،

43. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 11

August 2016, A/HRC/33/55, https://bit.ly/2ZlsXeA, p. 15

44.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/3ieA2WW, p. 5
45.  SNHR, Death Toll due to Torture, n.d., https://bit.ly/3dK1sAC/
46.  Ibid.
47.  UN Human Rights Council, “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic; Conference

room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [A/HRC/37/CRP.3], 8 March
2018, https://bit.ly/2BVdfhW, pp. 1, 4
48.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3gcSM7q, p. 39
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وتحتوي القائمة حوالي  1,5مليون اسم ألشخاص مطلوب القبض عليهم من الحكومة ( ،)49وأصدرت الجريدة
()50
نفســها (املوقــع) تســريبات مماثلــة ،علــى الرغــم مــن أنهــا ال تحتــوي علــى العديــد مــن األســماء ،عــام ،2016
وتســريبات أخــرى مــن (املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان) ( )SOHRعــام  )51( 2018علــى التوالــي.
في حين أن بعض املصادريشيرإلى تعسف ُم ّ
عين في سلوك أفراد الجيش السوري وامليليشيات املتحالفة معه،
يبــدو أن مصــادرأخــرى (لــم تكشــف عــن هويتهــا) مــن تقريــربعثــة تق�صــي الحقائــق الفنلنديــة تؤكــد التقييــم العــام
الذي بموجبه تبين وجود نمط منهجي الستهداف األشخاص الذين ُيعتقد أنهم معارضون للحكومة ( ،)52وكذلك
أشارت لجنة التحقيق املستقلة إلى أن األشخاص الذين ُينظرإليهم على أنهم من أنصاراملعارضة «كانوا األكثر
عرضة لالحتجازالتعسفي» (.)53
اســتمرت ممارســة اعتقــال املواطنيــن الســوريين علــى أســس غيــرمحــددة ،عــام  ،)54( 2019فــي النصــف األول مــن
عــام  ،2019وثقــت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان)  1,733حالــة اعتقــال تعســفي علــى يــد قــوات الحكومــة
الســورية فــي جميــع املحافظــات (.)55
في أيلول /سبتمبر ،2019أصدربشاراألسد املرسوم التشريعي رقم  20لعام  ،2019الذي منح العفو العام عن
(ّ )56
ولخص منشور
الجرائم املرتكبة قبل  14أيلول /سبتمبر ،2019عن العقوبة املرتكبة كلها أو عن جزء منها ،
تابع للحكومة السورية أحكام املرسوم على النحو التالي :يخفف املرسوم العقوبات الرئيسية مثل اإلعدام إلى
ُ
الســجن املؤبد مع األشــغال الشــاقة املؤبدة ،بينما تخفف األحكام بالســجن املؤبد إلى  20ســنة في الســجن .كما
ّ
يشــمل املرســوم عقوبات الخدمة العســكرية ،إذ يجب على الفارين من الجيش أن يســلموا أنفســهم لالســتفادة
مــن العفــو ( ،)57وينــص املرســوم علــى اإلفـراج عــن بعــض فئــات الســجناء أو تخفيــف العقوبــة عنهــم ،ومنهــم بعــض
املحتجزين بموجب «قانون اإلرهاب» ( ،)58ولم يتم العثور على معلومات حول تنفيذ املرســوم.

 .49زمان الوصل1 ،و 5مليون مطلوب لنظام األسدDaily Star (The), Syrians in exile search for answers in leaked،https://bit.ly/3eLGKkR ،
“wanted list“, 6 April 2018, https://bit.ly/2ZjB3Eo, Swiss Refugee Council, Syrien: Fahndungslisten und Zaman al Wasl [Syria: Wanted Lists
and Zaman al-Wasl], 11 June 2019, https://bit.ly/31y4eX1
 .50زمان الوصلhttps://bit.ly/3im5i6z ،
 .51املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،قوائم بأكثرمن  5آالف اسم مطلوب لالحتفاظ بهم في صفوف جيش النظام من شرق دمشق وريفها18 ،

كانون األول /ديسمبر،2018
52. Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/2ZnsYhT, pp. 40-41, 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://bit.ly/2YILLoL, p. 15
53.  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://bit.ly/3gc5DGK, p. 15
54. SNHR, At least 183 Cases of Arbitrary Arrests Documented in Syria in October 2019, 2 November 2019, https://bit.
حسب الشبكة السورية ly/3dLzWTl , HRW, Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas, 21 May 2019, https://bit.ly/3dG4tSd
.لحقــوق اإلنســان ،هنــاك  183حالــة اعتقــال تعســفي موثقــة فــي ســورية خــال تشــرين األول /أكتوبــر 2019
55.  SNHR, At least 2,460 Cases of Arbitrary Arrests Documented in Syria in the First Half of 2019, 2 July 2019, https://bit.
ly/3dFEGtu, pp. 7-8
.حسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،هناك  2,460حالة اعتقال تعسفي موثقة في سورية خالل النصف األول من عام 2019
56.  SANA, President al-Assad issues legislative decree stipulating for granting amnesty for crimes committed before 14 September 2019, 15 September 2019, https://bit.ly/3g88hNO
57.  Syria Times (The), President al-Assad issues general amnesty, 15 September 2019, https://bit.ly/31uR7pq
58.  RFI, Syria president decrees amnesty, reduces sentences, 15 September 2019, https://bit.ly/3dScrIl
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اإلعدام خارج نطاق القضاء
ُ
َّ
فــي تقريــرنشــرفــي حزيـران /يونيــو  ،2019ذكــرت (هيومــن رايتــس ووتــش) أنهــا «وثقــت علــى نطــاق واســع املمارســات
التعســفية لفــروع االســتخبارات الســورية ،ومنهــا ســوء املعاملــة والتعذيــب واالعتقــال التعســفي واإلعــدام خــارج
نطــاق القضــاء» (.)59
ً
نقــا عــن مجموعــة تحليــل بيانــات حقــوق اإلنســان ،وهــي منظمــة غيــرحكوميــة تســتخدم تحليــل البيانــات لتقييــم
ً ُ
ـخصا قتلوا في
انتهاكات حقوق اإلنســان في الصراعات املســلحة ،ذكرت (منظمة العفو الدولية) أن  17,723شـ
()60
الحجــزفــي عمــوم ســورية بيــن األعــوام  2011وُ ،2015ويعتقــد أن العــدد الحقيقــي أكبــرمــن املذكــور .
منــذ صيــف  ،2018أصــدرت الســلطات الحكوميــة مذك ـرات الوفــاة ،مؤكــدة رسـ ً
ـميا أول مــرة وفــاة اآلالف مــن
األشــخاص املحتجزيــن لديهــا ،مــن دون إخطــارعائالتهــم أو تقديــم شــهادات الوفــاة ( )61فــي معظــم الحــاالت ،كانــت
ُ
أسباب الوفاة طبيعية وأشيرإليها بـ «النوبة القلبية» أو «السكتة الدماغية» ( ،)62وقال سجناء سابقون قابلتهم
منظمــات حقــوق اإلنســان إنهــم تعرضــوا ألشــكال متعــددة مــن التعذيــب ،وعانــوا أمر ً
اضــا نتيجــة ســوء التغذيــة
ونقــص النظافــة الصحيــة أثنــاء االحتجــاز( ،)63وقــد ُوثــق علــى نطــاق واســع التعذيــب والقتــل الجماعــي واملمنهــج
()64
للمعتقليــن فــي الســجون الحكوميــة الســورية علــى مــدارالصـراع
ُ
ُ
بحســب تقريــرملنظمــة العفــو الدوليــة ،نشــرعــام  ،2017فقــد أعـ ِـدم مــا بيــن  5,000و 13,000شــخص ،معظمهــم
مــن املدنييــن املعارضيــن للحكومــة الســورية ،فــي ســجن صيدنايــا [ســجن عســكري يقــع علــى ُبعــد  30كــم شــمال
ً
دمشق] طوال خمس سنوات ( .)65في كانون األول /ديسمبر 2018نشرت صحيفة (واشنطن بوست) مقال يشير
إلى ارتفاع معدل أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام في الســجون الســورية ،وتحدثت شــهادات معتقلين ســابقين
عن نقل سجناء من مواقع أخرى إلى صيدنايا إلعدامهم ً
شنقا .بدأ عدد املعتقلين في سجن صيدنايا ،الذي كان
يحتجــزمــن قبـ ُـل مــا بيــن  10,000إلــى  2,0000ســجين ،باالنخفــاض «إلــى حــد كبيــربســبب عمليــات اإلعــدام التــي ال
تتوقــف» مــع وجــود أحــد األقســام فار ًغــا ً
تقريبــا (.)66




59.  HRW, Rigging the System: Government Policies Co-Opt Aid and Reconstruction Funding in Syria, 28 June 2019, https://bit.

ly/2YJrxey
60.  AI, ‘It Breaks the Human’. Torture, Disease and Death in Syria’s Prisons, 18 August 2016, https://bit.ly/2ZkMbAZ, p. 7
61.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2YLEjcs, p. 4
   .62لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية ،إخطــارات الوفــاة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 27 ،تشــرين الثانــي/
نوفمبــر ،2018مفوضيــة حقــوق اإلنســان https://bit.ly/31qFyzL , p. 3،منظمــة العفــو الدوليــة ،ســورية :عائــات املخفييــن قسـ ًـرا متروكــة وحدهــا
للعثــور علــى إجابــات بشــأن أحبائهــا.https://bit.ly/3dPkW6B ،
63.  SHRC, The 17th Annual Report on Human Rights in Syria. January – December 2018, 24 January 2019, https://bit.ly/2AflsgC, pp. 71-73
64.  UN Human Rights Council, Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, 3 February 2016,
https://bit.ly/2ZpEyJB, AI, Human Slaughterhouse. Mass Hangings and Extermination at Saydnaya Prison, Syria, February
2017, https://bit.ly/3ijs138, SJAC, Walls Have Ears: An Analysis of Classified Syrian Security Sector Documents, April 2019,
https://bit.ly/2ZqfAtH, New York Times (The), Inside Syria’s Secret Torture Prisons: How Bashar al-Assad Crushed Dissent, 11
May 2019,  https://nyti.ms/31taXBv .
65.   AI, Syria, Secret campaign of mass hangings and extermination at Saydnaya Prison, 7 February 2017, https://bit.ly/3ghjdJf
66.  Washington Post (The), Syria’s once-teeming prison cells being emptied by mass murder, 23 December 2018, https://wapo.
st/3eX3AWM
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ّ
 1.2ملفات شخصية مختلفة عدتها الحكومة معارضة
أعضاء الجماعات املسلحة املناهضة للحكومة

دخلت الحكومة الســورية في إطارما ُيسـ ّـمى بـ «اتفاقات املصالحة» مع جهات فاعلة مختلفة في معظم املناطق
التــي اســتولت عليهــا مــن الجماعــات املناهضــة للحكومــة فــي الســنوات القليلــة املاضيــة ( ،)67وراوحــت «اتفاقــات
املصالحة» بين التسويات التي ّ
ظل فيها مقاتلو املعارضة بعد وقف إطالق النارمشتركين في أدواراألمن والحكم
فــي مناطقهــم ،إلــى حــاالت استســام فعلــي للمعارضــة انطــوى علــى إجــاء املقاتليــن أوحتــى الســكان بالكامــل (.)68
ً
وفقا للسيدة ملى فقيه ،مديرة قسم الشرق األوسط في (هيومن رايتس ووتش) ،انتهى القتال النشط في معظم
ّ
املتخيليــن
أنحــاء ســورية ،لكــن لــم يتغيــر�شــيء فــي الطريقــة التــي ت�ســيء بهــا األجهــزة األمنيــة إلــى حقــوق «املعارضيــن
لحكم األســد» (.)69
كشــفت األبحــاث التــي أجراهــا مشــروع بيانــات موقــع األحــداث والص ـراع املســلح ( )ACLEDأنــه ُاعتقــل ّ
كل مــن
املدنييــن ومقاتلــي املعارضــة الســابقين فــي مناطــق «املصالحــة» التــي اســتعادتها الحكومــة الســورية و «[ ]...تتمثــل
أولوية النظام الواضحة في القضاء على هياكل املقاومة املتبقية ،سواء كانت مدنية أو مقاتلة سابقة ،لتثبيط
التمــرد املســتقبلي» (.)70
مــن أواخــرأيــار /مايــو  ،2019كجــزء مــن «صفقــة املصالحــة›› التــي ترعاهــا روســيا ،احتفظــت بعــض الجماعــات
الســابقة غيــر الحكوميــة بالســيطرة األمنيــة علــى بعــض املناطــق الواقعــة داخــل املناطــق الخاضعــة لســيطرة
الحكومــة فــي محافظــة درعــا ( ،)71وفــي صفقــات مشــابهة ُعقــدت عــام  ،2018حصــل مقاتلــو املعارضــة الســابقون
علــى حمايــة قصيــرة األجــل؛ فــي البدايــةُ ،ســمح للمقاتليــن الســابقين بالتجنيــد فــي الفيلــق الخامــس التابــع للقــوات
الحكوميــة -وهــوتجمــع مــن امليليشــيات التــي ُدمجــت فــي التركيــب العســكري الرســمي ،عــام  ،2016بصفتهــم فيالــق
عســكرية متميــزة مدعومــة مــن روســيا ( -)72تحــت إش ـراف روســيا ،لــم يســتغرق األمــر ســوى بضعــة أشــهر حتــى
تمكنــت القــوات الحكوميــة وامليليشــيات املتحالفــة معهــا مــن دخــول املناطــق «املتصالحــة» والقيــام بعمليــات
اعتقــال واحتجــازتعســفية ،وبحســب مــا ورد ،فقــد ُاســتهدف ّ
كل مــن املدنييــن ومقاتلــي املعارضــة الســابقين (.)73
قـ ّـدركريســتوفركــوزاك ،كبيــراملحلليــن فــي معهــد دراســة الحــرب ( ،)ISWأن اتفاقــات «املصالحــة» ،فــي املمارســة
انتهكــت تكـرا ً ا ،وفــي كثيــراألحيــانُ ،
العمليــةُ ،
اعتقــل الناشــطون الســابقون وقــادة املعارضــة ،علــى الرغــم مــن
ر
67.  Adleh, F. and Favier, A., “Local reconciliation agreements” in Syria: A non-starter for peacebuilding, European University
Institute, June 2017, https://bit.ly/38hottA, pp. 1-2
68.  Hinnebusch, R., and Imady, O., Syria’s reconciliation agreements, Centre for Syrian Studies. University of St. Andrews, 12
February 2017, https://bit.ly/38dT37a, p. 1
69.  HRW, Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas, 21 May 2019, https://bit.ly/3gc9RhA
70.  ACLED, The Risks of Reconciliation: Civilians and former fighters face continued threats in Syria, 25 January 2019, https://
bit.ly/2NHE8bX
71.  OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled“ concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.
ly/2NJdfEu, p. 3
72.  Al-Jabassini, A., From Insurgents to Soldiers: The Fifth Assault Corps in Daraa, Southern Syria, Middle East Directions. European University Institute, 14 May 2019, https://bit.ly/2VukMLV, p. 5
73.  Atlantic Council, The aftershocks of reconciliation in Syria: Reflections on the past year, 17 April 2019, https://bit.ly/38dkvBV
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اتفاقــات «املصالحــة» ،وعلــى الرغــم مــن وجــود بطاقــات التســوية .فــي حيــن اســتثمرت روســيا علــى نحــو واســع فــي
اســتيعاب مقاتلــي املعارضــة املتصالحيــن ودمجهــم فــي الفيلــق الخامــس ،واعتقلــت الحكومــة الســورية عـ ً
ـددا مــن
قــادة املعارضــة الســابقين واملقاتليــن ،بغــض النظــر عــن انتمائهــم إلــى الفيلــق الخامــس .حاولــت روســيا إصــدار
هوياتهــا الخاصــة لألف ـراد ،قائلــة :إنهــم تحــت الحمايــة الروســية وال يجــب اعتقالهــم ،وهــذا األمــر نجــح بدرجــة
محــدودة ،علــى الرغــم مــن اســتمراروجــود تقاريــرعــن اعتقــال شــخصيات قياديــة معارضــة ،بغــض النظــرعــن ّ
أي
«ضمانــات» مــن الــروس (.)74
ّ
وأفاد مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ( )OHCHRأنه تلقى في محافظة درعا معلومات تفيد بأن بضع
مئــات مــن املقاتليــن املتصالحيــن واملدنييــن انضمــوا إلــى القــوات املواليــة للحكومــة الســورية ،مــن أجــل «تجنــب
ّ
وعرضــوا أنفســهم َ
عدهــم منتميــن إلــى املعارضــة أو (إرهابييــن)»ّ ،
وأســرهم لخطــراالعتقــال واالحتجــازأو االنتقــام
مــن الســلطات» ( .)75والحظــت لجنــة التحقيــق املســتقلة ،فــي آب /أغســطس  ،2019أن الشــرطة السـ ّـرية شــنت
حملــة اعتقــاالت ضــد شــخصيات معارضــة ســابقة فــي جنــوب ســورية (.)76
فــي تمــوز /يوليــو  ،2019أفــاد (املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان) أن قــوات األمــن اعتقلــت فــي حزي ـران /يونيــو
ّ
ّ
وانضمــا إلــى
قائديــن ســابقين ،مــن فصيــل «لــواء شــهداء العاصمــة» املتمــرد ،كانــا قــد وقعــا اتفاقــات مصالحــة
قوات الحكومة السوريةُّ .اتهم الرجالن بقتل ُمخبرين وأعضاء من الحكومة السورية حين كان الفصيل املسلح
يسيطرعلى أجزاء من املنطقة ( ،)77وفي صيف  ،2019وردت تقاريرتفيد بأن فرع فلسطين التابع لالستخبارات
ّ
العســكرية اعتقــل ثالثــة قــادة مــن املتمرديــن الذيــن وقعــوا «اتفاقــات مصالحــة» مــع الحكومــة الســورية (.)78
تتوفــرمعلومــات تفصيليــة حــول تنفيــذ «اتفاقــات املصالحــة» وعواقبهــا علــى الســكان ،فــي تقريــراملركــزاألوروبــي
لدعــم اللجــوء ( ،)EASOســورية  -ممارســة الســلطة فــي املناطــق املســتعادة (كانــون الثانــي /ينايــر.)2020

الناشطون السياسيون واملتظاهرون وأعضاء األحزاب املعارضة

ّ
ظلــت الحكومــة مســيطرة علــى النشــاط السيا�ســي فــي ســورية طــوال عقــود ،وأجبــرت األجهــزة األمنيــة املهيمنــة
املنظمــات علــى تســجيل كل نشــاط لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،كان علــى منظمــات املجتمــع املدنــي
أن تعمل ّإما ّ
سرًيا أو تحت رعاية أفراد مقربين من الحكومة ،وبسبب االضطراب الناتج عن الصراع السوري؛
تمكــن الناشــطون السياســيون مــن تنظيــم األنشــطة بحريــة أكبــرفــي األعــوام التــي تلــت .)79( 2011
على الرغم من أن مرسوم عام  2011سمح بتسجيل األحزاب السياسية املستقلة ،فإن الحكومة نفذته ً
عمليا
بشكل انتقائي ،إذ سمحت للجماعات املوالية للحكومة فحسب ،بتأليف أحزاب رسمية (.)80
74.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
75.  OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.

ly/2VzsynM, p. 5
76.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 15
August 2019, https://bit.ly/2Bf3g7z, p. 13
”77.  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.
 .78على الرغم من االسم ،فإن فرع فلسطين ال يستهدف الفلسطينيين فحسب في سورية ،فإنه واحد من أكبرفروع االستخبارات العسكرية ،يركز
على الحركات اإلسالمية بشكل رئي�سي .الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،االستخبارات السورية واملسؤولون عنهاhttps://bit.ly/3dKoJCg ،
79.  Middle East Institute, Hope amid Despair: Syrian Civil Society, 30 June 2015, https://bit.ly/3dOhclU
80.  Freedom House, Freedom in the World 2019 - Syria, 4 February 2019, https://bit.ly/3gbXLFn, USDOS, Country Report on
Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2NIUm4O, p. 46
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منــذ بدايــة الصـراع عــام  ،2011كان اســتهداف الحكومــة الســورية للناشــطين السياســيين واملتظاهريــن الذيــن
انحــازوا إلــى املعا ضــة عنصـ ًـرا ئيسـ ًـيا فــي إســتراتيجيتها ملكافحــة التمــرد (ً ،)81
وفقــا ل ـ (فريــدوم هــاوسFreedom /
ر
ر
ُ
 ،(Houseفــإن احتجاجــات املعارضــة فــي املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة كانــت تقابــل عــادة بإطــاق النــار
واالعتقاالت الجماعية وتعذيب املعتقلين ( ،)82وأشارت (مؤسسة بيرتيلسمان ( Bertelsmann Stiftungإلى أن
ُ
معظــم أعضــاء املعارضــة السياســية لحكومــة األســد فـ ّـروا مــن ســورية أو قتلــوا أو هــم فــي الســجن (.)83
حققت قضية (باسل خرطبيل الصفدي) الشهيرة ،وهو مؤيد صريح ملطالب املتظاهرين األوائل بتغييرحكومي
ســلمي ،متابعــة كبيــرة عبــراإلنترنــت قبــل اعتقالــه فــي آذار /مــارس  ،2012وفــي أواخــرعــام  ،2017ســمعت عائلتــه
تأكيـ ًـدا بإعدامــه فــي تشــرين األول /أكتوبــر 2015فــي أثنــاء وجــوده فــي املعتقــل (.)84
فــي حــاالت أخــرى أقــل شــهرة ،لــم تصــدرتأكيــدات عــن مصيــراألفـراد حتــى عــام  ،2018أي بعــد أن بــدأت الحكومــة
اعتقلوا ً
إصدارإشعا ات وفاة للناشطين الذين ُ
سابقا ( ،)85وفي تقريرعام  ،2015تتبعت (منظمة العفوالدولية)
ر
ُ
حاالت أخرى ،ألقت القبض فيها عناصرأمن الدولة وامليليشــيات املتحالفة معها ،على الناشــطين السياســيين
قسرا (ً ،)86
ً
واملتظاهرين ،وأخفتهم ً
سياسيا
ووفقا ملنظمة العفو الدولية ،فقد كان األفراد املستهدفون نشطين
من خالل تنظيم وقيادة االحتجاجات والهتافات واألغاني أو حتى ملجرد املشاركة في التظاهرات (.)87
ُي ّ
عد أعضاء األحزاب السياسية ،املعروفون بدعم الدعوات إلطاحة حكومة األسد ،أعداء للدولة ،على سبيل
املثــال ،ينحــازحــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري ( )SDPPصراحــة إلــى القــوى الثوريــة ( ،)88وبحســب (منظمــة
ُ
العفو الدولية) أخفي عضو بارز في (حزب الشعب الديمقراطي السوري) في تشرين األول /أكتوبر ،2013قبل
مــدة وجيــزة مــن دهــم  20عضـ ًـوا مــن قــوات األمــن الحكوميــة منزلــه ،واالســتيالء علــى جهــازالحاســوب الخــاص بــه
ً
مــن بيــن متعلقــات شــخصية أخــرى ( ،)89ومــا يـزال مصيــره مجهــول حتــى اليــوم (.)90
زعــم الناشــطون السياســيون الســابقون الذيــن يعيشــون فــي املناطــق التــي اســتعادتها الحكومــة الســورية أنهــم
ً
اســتخدموا شــبكات التهريــب ،ليتنقلــوا إلــى املناطــق التــي يســيطرعليهــا املتمــردون ،خوفــا مــن املخاطــرة باعتقالهــم
مــن قــوات الحكومــة الســورية ( ،)91وذكــرت وزارة الخارجيــة األميركيــة أن الناشــطين العلوييــن املعارضيــن هــم
ضحايــا ل ـ «االعتقــاالت العشــوائية والتعذيــب واالحتجــاز والقتــل» ،علــى أيــدي قــوات الحكومــة الســورية (،)92
وبحســب كريســتوفر كــوزاك ،فقــد اســتهدفت قــوات الحكومــة الســورية ،فــي القامشــلي ومحافظــة الحســكة،
حيــث تحتفــظ بســيطرة جزئيــة علــى األرض ،األف ـر َاد واعتقلتهــم علــى أســاس نشــاطهم السيا�ســي (.)93
81.  UN Human Rights Council, Without a Trace: Enforced Disappearances in Syria, 19 December 2013, https://bit.ly/3iefei5, p.

2-5, New York Times (The), Syrian Arrests Are Said to Have Snared Tens of Thousands, 27 June 2012, https://nyti.ms/3eLUQ60
82.   Freedom House, Freedom in the World 2019 - Syria, 4 February 2019, https://bit.ly/38bUaUW
83.  Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report: Syria, 2018, https://bit.ly/38oLQBz
84.  Washington Post (The), One of Syria’s best known-democracy activists has been executed, 2 August 2017, https://wapo.
st/2ZncmXF
85.  Atlantic (The), A Cruel Epilogue to the Syrian Civil War, 15 August 2018, https://bit.ly/31x6oGm
86.  AI, Between Prison and the Grave, November 2015, https://bit.ly/2YId5ni, pp. 28-35.
87.  Ibid. pp. 28-33
 .88حزب الشعب الديمقراطي السوري ،الصفحة الرئيسةhttps://bit.ly/2AdRQAa ،
89.   AI, Between Prison and the Grave, November 2015, , https://bit.ly/2YId5ni, pp. 31-32.
.فائق املير ،من بين عشرات آالف املعتقلين 90.   AI, Tens of Thousands: Fa’eq al-Mir, n.d., https://bit.ly/38hRJjF
   .91سورية مباشر ،Syria Directما يزال السوريون في جيوب املعارضة السابقة يستفيدون من املهربين وفساد مسؤولي األمن للتنقل.
92.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/3ibSVK2, p. 66
93.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
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يمكــن أن يحــدث اســتهداف الناشــطين السياســيين املعارضيــن للحكومــة الســورية ،بواســطة أطـراف أخــرى غيــر
ُ
ً
القــوات الحكوميــة أو امليليشــيات املتحالفــة معهــا .جديــربالذكــرأن ناشــطا بــار ًزا جـ ًـدا ُيدعــى رائــد الفــارس قتــل
برصــاص مســلحين مجهوليــن ،فــي منطقــة يســيطرعليهــا املتمــردون ،فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2018ومــع ذلــك،
ليــس مــن الواضــح أن الحــادث مرتبــط بشــخصيته ،ألنــه معــارض للحكومــة (.)94

املدنيون املنحدرون من مناطق ُينظرإليها بأنها معارضة للحكومة

على إثرمكاسب الحكومة لألرا�ضي على مدارالصراع السوري ،تنشط حمالت االعتقاالت واالحتجازالتعسفي
علــى وجــه الخصــوص ،وأكــدت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن األف ـراد الذيــن ُيعتقــد أنهــم مــن أنصــار املعارضــة،
احتجزتهــم علــى األرجــح القــوات الحكوميــة وامليليشــيات املتحالفــة معهــا بشــكل تعســفي (.)95
وقعــت االعتقــاالت التعســفية واالختفــاء القســري ملؤيــدي املعارضــة املزعوميــن فــي املناطــق املســتعادة ،مثــل
محافظتــي د عــا وريــف دمشــق ( .)96كمــا ُ
اعتقــل مدنيــون كانــوا علــى اتصــال بأقــارب أو أصدقــاء فــي املناطــق التــي
ر
ً
ُ
()97
تسيطرعليها املعارضة ،ومنعوا من إقامة مزيد من االتصاالت  .بسبب االتصال مع أقارب في الخارج أيضا،
كانــت هنــاك اعتقــاالت وعمليــات مراقبــة لهواتــف املدنييــن املقيميــن فــي دومــا بريــف دمشــق ( ،)98وبحســب مــا ورد
فقد ُ
اعتقلت نساء على صلة عائلية بمقاتلي املعارضة ،ألغراض جمع املعلومات االستخباراتية أو االنتقام (.)99
ً
وفقــا ألرقــام الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن وحقــوق اإلنســان ( ،)SYACDوهــي منظمــة حقوقيــة جماعيــة
لحقوق اإلنسانً ،
وبناء على املقابالت مع السكان والعائدين إلى املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية،
فــإن االعتقــاالت التعســفية فــي املناطــق املســتعادة كانــت ضعــف مــا هــي عليــه فــي املناطــق التــي ظلــت تحــت تحكــم
الحكومــة الســورية منــذ عــام .)100( 2011
عانــت الغوطــة الشــرقية ،وهــي واحــدة مــن معاقــل املتمرديــن الســابقين ،أشــد عمليــات القصــف خــال الحــرب،
وبعد أن استعادتها الحكومة في نيسان /أبريل  ،2018شنت قوات األمن مداهمات ليلية ،نفذت فيها اعتقاالت
جماعيــة ،وحــاالت اختفــاء قســري ،وأكــدت قــوات االســتخبارات حضورهــا فــي كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة
اليوميــة ،علــى النحــواملوجــزفــي ورقــة السياســات ل ـ (معهــد الشــرق األوســط) وإيتانــا ( ،)101ومــن بيــن الســكان البالــغ
تقريبا ،قيل إن  1500شخص ُ
اعتقلوا ،وإن  7,000رجل
عددهم حوالي  180,000نسمة ،في أيار /مايو ِ ً ،2019
ُجنــدوا بالقــوة للخدمــة العســكرية ،منــذ ســيطرة الحكومــة الســورية (.)102
94.  New York Times (The), Activist Who Used Humor to Highlight War Is Gunned Down in Syria, 23 November 2018, https://

nyti.ms/2YL9Jjf, Washington Post (The), One of Syria’s most famous activists killed by assassins in rebel stronghold, 23 November 2018, https://wapo.st/3ihpwOL
95.  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://bit.ly/2NG0ef9, pp. 15-16
96.  Ibid. p.15
97.  Ibid.
98.  Ibid. p. 13, 15
99.   Ibid.
100.  SYACD, Vengeance, repression and fear: Reality behind Assad’s promises to displaced Syrians, October 2019, https://bit.
ly/2YLU4Al, p. 13
101.  MEI/Etana, Despair and Decay: East Ghouta after 18 months of renewed regime rule, November 2019, https://bit.ly/2YLfcqv, p. 8
102.   MEI/Etana, Forgotten Lives: Life under regime rule in former opposition-held East Ghouta, May 2019, https://bit.ly/3eNglmL, pp. 1, 7-9
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ً
وفقــا ل ـ كريســتوفر كــوزاك ،مــن معهــد دراســات الحــرب ( ،)ISWفــإن الحكومــة الســورية تعامــل األف ـراد مــن
املناطــق التــي كانــت تســيطرعليهــا املعا ضــة سـ ً
ـابقا بدرجــة كبيــرة مــن الشــك .إن تفتيــش األفـراد مــن املناطــق التــي
ر
كانت تسيطرعليها املعا ضة ً
سابقا هو األعلى في دمشقً ،
نظرا لتركزأفراد األمن في املدينة ،باإلضافة إلى أهمية
ر
العاصمة للحكومة ،ويخضع األشخاص القادمون من مناطق الغوطة الشرقية وداريا والحجراألسود للتدقيق
الشديد ،كما يخضع السكان املحليون الذين ما يزالون في معاقل املعارضة السابقة في دمشق ملراقبة شديدة،
ويحتاجــون أثنــاء املــروربنقــاط التفتيــش إلــى وقــت أطــول لدخــول دمشــق ،إن ســمح لهــم بالدخــول ،والحضــور
األمنــي مرتفــع جـ ًـدا ،وهنــاك اعتقــاالت روتينيــة للناشــطين والعامليــن الطبييــن والناشــطين اإلعالمييــن الســابقين،
وبشــكل أسا�ســي ألي شــخص مشــتبه فــي انتمائــه إلــى املعارضــة فــي الغوطــة الشــرقية (.)103
بعــد اســتيالء قــوات الحكومــة الســورية علــى محافظــة درعــا؛ تلقــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق
اإلنســان عـ ً
ـددا مــن التقاريــراملثيــرة للقلــق ،بشــأن انتهــاكات وتجــاوزات جهــات فاعلــة ،حكوميــة وغيــرحكوميــة،
لحقــوق اإلنســان ،وشــملت االنتهــاكات عمليــات اإلعــدام واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والنهــب
واالســتيالء علــى املمتلــكات» .بيــن تمــوز /يوليــو  2018وآذار /مــا س ُ ،2019
اعتقــل  380شـ ً
ـخصا أو احتجــزوا
ر
ُ
ألســباب غيــرواضحــة ً
غالبــا ،فــي بعــض الحــاالت ،ورد أن االعتقــاالت كانــت لالشــتباه فــي «اإلرهــاب» ،وأفــرج عــن
نحــو  150شـ ً
ـخصا ،ولكــن بعــد ذلــك ،كان هنــاك علــى األقــل  230حالــة اختفــاء قســري ،ومــن بيــن املعتقليــن ،كان
ـخصا ُ
هناك  17شـ ً
اعتقلوا عند نقاط التفتيش ،ألنهم كانوا على قوائم املطلوبين للحكومة الســورية ( ،)104وقد
حــددت (مفوضيــة الالجئيــن) أجهــزة االســتخبارات الجويــة واألمــن العســكري وإدارة األمــن الجنائــي بأنهــا الهيئــات
الرئيســية املســؤولة عــن تلــك االعتقــاالت (.)105
ً
فــي جنــوب ســورية (فــي محافظتــي درعــا والقنيطــرة) ،أشــار كــوزاك إلــى أن هنــاك شــكوكا حــول وجــود أف ـراد مــن
املناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة املعا ضــة سـ ً
ـابقا ،إضافــة إلــى فــرض قيــود ســفرعلــى الســكان املحلييــن الذيــن ال
ر
ُيســمح لهــم بمغــادرة جنــوب ســورية .وقــد أصبحــت االنتهــاكات روتينيــة ،ألن ضوابــط الحكومــة الســورية داخــل
منطقــة معينــة أقـ ّـل صرامــة فــي جنــوب ســورية ،لكونهــا ال تملــك القــوة البشــرية لتأميــن املناطــق التــي أعــادت فــرض
ســيطرتها عليها كاملة في العامين املاضيين .وبحســب كوزاك ،ما يزال األفراد ممنوعين من الســفر ،ويتعرضون
ً
اعتمادا على دورهم أو عالقتهم باألفراد الذين
ملزيد من التدقيق ،ويتعرضون لالحتجازمن الحكومة السورية،
كان لهم دور قيادي ،أو ناشط أومتشدد في جنوب سوريةّ .
وقدركوزاك أن هذه االنتهاكات هي جزء من املظالم
التي غذت استئناف االحتجاجات في مدينة درعا في أواخر ،2018كما غذت عنف املتمردين املتزايد في جنوب
ســورية (.)106
خــال املــدة مــن كانــون الثانــي /ينايــرإلــى تمــوز /يوليــو  ،2019الحظــت لجنــة التحقيــق املســتقلة أنهــا «ظلــت تتلقــى
روايــات عــن االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ،فــي جميــع أنحــاء املناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات
الحكوميــة ،ومنهــا محافظتــا ريــف دمشــق ودرعــا» ( .)107فــي أيــار /مايــو  ،2019ذكــرت (هيومــن رايتــس ووتــش) أن
ـفيا ُوتخفــي وتضايــق أشـ ً
أجهــزة االســتخبارات الســورية فــي املناطــق التــي اســتعادتها الحكومــة تعتقــل تعسـ ً
ـخاصا،
103.   EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
104.   OHCHR, Press briefing note on Dar’a, 21 May 2019, https://bit.ly/2Bd5Xq9
105. OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://bit.

ly/2NJsYDH, p. 8
106.   EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
107.   UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/31w7Rgi, p. 13
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وال ســيما قــادة املعارضــة املســلحة والسياســية الســابقين ،والناشــطين اإلعالمييــن ،وعمــال اإلغاثــة ،واملنشــقين،
ّ
وأفـراد أســرالناشــطين واملقاتليــن الســابقين للحكومــة ،حتــى لــو وقعــت الحكومــة اتفاقــات مصالحــة معهــم (،)108
ً
ووفقــا لتقريــرصــادرعــن مجلــس األمــن فــي آب /أغســطس  ،2019فقــد اعتقلــت قــوات األمــن الحكوميــة الســورية
تعسـ ً
ـفيا واحتجــزت مئــات األشــخاص ،منــذ حزيـران /يونيــو  ،2019ووقعــت معظــم عمليــات االعتقــال فــي درعــا
ومحافظــات ريــف دمشــق ودمشــق وحمــص (.)109
أفــادت (هيومــن رايتــس ووتــش) ً
أيضــا أن الحكومــة الســورية فــي دمشــق وريفهــا ّ
قيــدت وصــول املدنييــن الراغبيــن
فــي العــودة ،وهدمــت منــازل الســكان بشــكل غيــرقانونــي ،مــن دون تقديــم إشــعارأو ســكن بديــل أو تعويــض (.)110
وزعمــت (هيومــن رايتــس ووتــش) أن الحكومــة عاقبــت ً
أيضــا أفـراد أســرمؤيــدي املعارضــة املزعوميــن ،مــن خــال
تطبيــق عــدد مــن القوانيــن التــي تنتهــك حقــوق امللكيــة الفرديــة ( .)111فــي املناطــق املســتعادة ،اســتخدمت الحكومــة
الســورية قانون مكافحة اإلرهاب رقم  2012/19لالســتيالء على ممتلكات األفراد الذين ُيعتقد أنهم متورطون
فــي أنشــطة إرهابيــة ،وبموجــب هــذا القانــون ،يمكــن للدولــة تجميــد أومصــادرة املمتلــكات املنقولــة أوغيــراملنقولــة
ُ
ملثــل هــؤالء األفـراد ،وبحســب مــا ذكــر ،فقــد واجــه حوالــي  70,000ســوري قـرارات تجميــد األصــول ،خــال عامــي
ُ
 ،2018-2017التــي نفذتهــا وزارة املاليــة ،وشــملت بعــض القـرارات أفـراد أســراملدانيــن بأنشــطة إرهابيــة ،وبذلــك
ً
واضحــا أهــؤالء مدانــون أم ممنوعــون مــن املطالبــة بــأي حــق فــي املمتلــكات التــي اسـ ُـتولي عليهــا (.)112
ال يعــود األمــر
هناك مزيد من املعلومات ،حول معاملة املدنيين في املناطق التي استعادتها الحكومة السورية ،في تقريراملركز
األوروبي لدعم اللجوء؛ سورية -ممارسة السلطة في املناطق املستعادة (كانون الثاني /يناير)2020

 1.3العائدون من الخارج

ً
داخليــا،
ســيقدم تقريــر املركــز األوروبــي لدعــم اللجــوء ( ،)EASOعــام  ،2020وهــو بعنــوان «ســورية :املهجــرون
العائــدون وإمكانيــة التنقــل الداخليــة» ،ملحــة شــاملة عــن وضــع الالجئيــن فــي البلــدان املجــاورة (لبنــان وتركيــا
واألردن) والديناميكيــات األساســية فــي تلــك البلــدان ،التــي تــؤدي إلــى عــودة الالجئيــن إلــى ســورية.

مالمح العائدين
أظهــرت بيانــات كانــون الثانــي /ينايــر 2020مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن ()UNHCR
العــدد التالــي مــن الالجئيــن الســوريين املســجلين فــي البلــدان املجــاورة (:)113

108.  HRW, Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas, 21 May 2019, https://bit.ly/2VsS8KP
109.  UN Security Council: Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258

(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018); Report of the Secretary-General [S/2019/674], 21 August
2019, https://bit.ly/2AgCXgx p. 6
110.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
’111.  HRW, Syria. Suspect’s Families Assets Seized, 16 July 2019, https://bit.ly/3idaxVT, Reuters, Syrian state seizes opponents
property, rights activists say, 12 December 2018, https://reut.rs/3dENAHK
112.  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://bit.ly/2NG0ef9, p. 16
113.  UNHCR, Operational Portal, Total persons of concern, last updated 9 January 2020, https://bit.ly/2NMXDQh
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املوقع

املصدر

تاريخ البيانات

تركيا
لبنان

املفوضية ،والحكومة
التركية
املفوضية

 9ك  /2يناير2020

األردن
العراق

املفوضية
املفوضية

مصر
أخرى (شمال
أفريقيا)

املفوضية
املفوضية

 31ك  /1ديسمبر
2019
 5ك  /2يناير2020
 31ك  /1ديسمبر
2019
 30ت  /2نوفمبر2019
 30ت /2نوفمبر2018

عدد الالجئين

النسبة املئوية
من مجموع
الالجئين ()%
64,4

3,576,659

16,5

914,000

11,8
4,4

654,692
245,810

2,3
0,6

129,426
35,713

وتجــدراإلشــارة إلــى أن أرقــام املفوضيــة املذكــورة أعــاه ال تشــمل الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية املســجلين
لــدى وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (أونــروا) (.)114
ُ
ً
تلقائيــا إلــى
تظهــربيانــات مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن أن  750,100الجــئ ســوري عــادوا
ســورية ،بيــن كانــون الثانــي /ينايــر وأيلــول /ســبتمبر  ،2019ومــن بيــن هــؤالء ،عــاد  7,803مــن خــال «عمليــات
العــودة الجماعيــة املنظمــة التــي يســهلها مكتــب األمــن العــام فــي لبنــان» ،وعــاد مــن األردن  97شـ ً
ً
تلقائيــا،
ـخصا
والحظــت املفوضيــة أن عــدد العائديــن قــد يكــون أعلــى مــن أولئــك املســجلين لديهــا ،وتتوقــع املفوضيــة حــدوث
زيادة في عمليات عودة الالجئين ذاتية التنظيم في  .)115( 2019حتى  31تشرين األول /أكتوبر ،2019كان هناك
« 216,719عــودة ذاتيــة التنظيــم لالجئيــن «موثقــة مــن املفوضيــة فــي املــدة املمتــدة مــن  2016إلــى .)116( 2019
مــن حيــث املالمــح الديموغرافيــة للعائديــن ،أظهــرتقريــرللبنــك الدولــي (البنــك الدولــي للتنميــة وإعــادة اإلعمــار)
إمكانية تنقل الالجئين املهجرين ،أي أن «الالجئين الذين هم عازبون ،أو ذكور ،أو ليسوا أعضاء في عائلة نواة،
كانــوا أكثــرعرضــة للعــودة» (.)117

الالجئون السوريون العائدون من تركيا

منــذ عــام  ،2016تقـ ّـدم تركيــا الدعــم فــي ســبيل االندمــاج والعــودة الطوعيــة ،مــن خــال املديريــة العامــة إلدارة
الهجــرة ( .)DGMMمــن الناحيــة القانونيــة ،يتعيــن علــى العائديــن تقديــم طلــب فــي الفــروع اإلقليميــة إلدارة
الهجرة ،التي يجب أن تقدم الدعم النقدي والعيني .ال توجد اتفاقات إعادة قبول ثنائية أو متعددة األطراف،
114.  AI, Q&A-Why are returns of refugees from Lebanon to Syria premature? Public Statement MDE 18/0481/2019, 12 June

2019, https://bit.ly/2NJcMSJ
115.  UNHCR, Operational update Syria, October 2019, https://bit.ly/3dFThoM, p.10
116.  UNHCR, Syria Regional Refugee Response: Durable Solutions – Self-organized Refugee Returns to Syria 2016-2019,
[Updated 31 October 2019], https://bit.ly/3dLzTqn,
117.  World Bank (The)/IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), The Mobility of Displaced Syrians, An
economic and social analysis, 2019, https://bit.ly/2Zp1TLk, p. 22
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وال تتعــاون إدارة الهجــرة مــع املنظمــات الســورية ،وال مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن لتســهيل
عمليات العودة .بعد املوافقةُ ،ينقل العائدون إلى الحدود ،حيث ترافقهم وكالتان تركيتان تعمالن في سورية،
إلــى املــدن الواقعــة تحــت الســيطرة العســكرية التركيــة (.)118
ُ
تتبع إدارة الهجرة سياســة مشــجعة ،وتســهل زيارات «معاينة» يكون خاللها الحفاظ على حالة الحماية ،وتلغى
فــي حــال لــم يعــد الزائــر فــي غضــون ثالثــة أشــهرً ،
وفقــا ملصــادر الحكومــة التركيــة ،التــي استشــهدت بهــا الباحثــة
منجوتيــك « ،Mencutekفــي عــام  2017بقــي  40,000ســوري -حوالــي  15فــي املئــة مــن أولئــك الذيــن زاروا زيــارات
معاينــة -وفــي عــام  2018بقــي  57فــي املئــة مــن  252,000ســوري زاروا زيــارات معاينــة» (.)119
وبحســب مــا ورد ،ال يمكــن إلدارة الهجــرة تتبــع مــا يحــدث مــع عــودة الســوريين ،كمــا أن املفوضيــة غيــرموجــودة
للتحقــق مــن طوعيــة العــودة وضمانهــا ( .)120ففــي حيــن ذكــرت الحكومــة أن حوالــي  350ألــف ســوري عــادوا ً
طوعــا
( )121إلى سورية ،في أيلول /سبتمبر ،)122( 2019ذكرت مصادرعدة أن عمليات اإلعادة القسرية والترحيل جارية
( ،)123في مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية ،كانت عمليات الترحيل في املعبرالحدودي في باب الهوى ،وأفاد
بعــض َّ
املرحليــن أن الجماعــات اإلســامية اعتقلتهــم وســجنتهم علــى الجانــب الســوري مــن الحــدود (.)124
في  24أيلول /سبتمبر ،2019أعلنت تركيا أنها ستعيد من مليون إلى مليوني الجئ سوري ( )125إلى الجزء الشمالي
الشــرقي مــن ســورية (الــذي يهيمــن عليــه األكـراد) إلــى مــا يسـ ّـمى «املناطــق اآلمنــة» ،وأتــى هــذا اإلعــان بعــد العمليــة
العسكرية «نبع السالم» ،في تشرين األول /أكتوبر ،2019وأدى ذلك إلى نزوح أكثرمن  160ألف سوري (.)126
ال توجد أرقام دقيقة عن السوريين العائدين أواملرحلين من تركيا إلى سورية ،وقدرت املفوضية عدد العائدين
من الالجئين السوريين من تركيا حتى  30حزيران /يونيو 2019ما مجموعه .)127( 12,017
املزيــد مــن املعلومــات حــول وضــع الالجئيــن فــي تركيــا والســوريين الذيــن رحلــوا مــن تركيــا إلــى ســورية موجــود فــي
التقريــر املقبــل للمركــز األوروبــي لدعــم اللجــوء ( )EASOعــام  ،2020حــول «ســورية :املهجــرون فــي الداخــل،
والعائــدون وقابليــة التنقــل الداخلــي».

118.  Mencutek, Zeynep Sahin, Encouraging Syrian return: Turkey’s fragmented approach, October 2019, https://bit.ly/2Zm-

  kVlt pp. 28-29
119.   Ibid. p. 29
120.  Ibid. p. 30
أعربــت منجوتــك عــن شــكوكها فــي طوعيــة العــودة« :الوضــع غيــراملســتقرللســوريين فــي تركيــا ،الــذي يتســم بعــدم وجــود حمايــة شــاملة وظــروف   121.
عمــل اســتغاللية وفقــدان األمــل فــي املســتقبل ،يدفعهــم إلــى العــودة» ،وقــد تدهــور وضعهــم أكثــرفــي منتصــف عــام  .2019املرجــع الســابق ،ص30 .
122.   Reuters, Turkey’s plan to settle refugees in northeast Syria alarms allies, 8 October 2019, https://reut.rs/2NGkhtF
123.  Economist (The), Turkey tightens restrictions on Syrian refugees, 5 September 2019, https://econ.st/38fvDhR, RI, Insecure
future, Deportations and lack of legal work for refugees in Turkey, Field report, September 2019, https://bit.ly/31vgGXu, pp.
4-5, COAR, Syria Update, 20 - 26 November 2019, https://bit.ly/2Vuju3k, AI, Sent to a War Zone: Turkey’s illegal deportations
of Syrian refugees, 25 October 2019, https://bit.ly/2NI3hDC, p. 11, Mencutek, Zeynep Sahin, Encouraging Syrian return: Turkey’s fragmented approach, October 2019, https://bit.ly/31vFpv2, p. 30
124.  AI, Sent to a War Zone: Turkey’s illegal deportations of Syrian refugees, 25 October 2019, https://bit.ly/2YL4VdW
125.  UNHCR, Operational update Syria, October 2019, https://bit.ly/3dFThoM, p. 10
126.   Guardian (The), Recep Tayyip Erdoğan proposes ‘safe zone’ for refugees in Syria, 24 September 2019, https://bit.ly/3ghxWUx, Al Jazeera, Turkey’s military operation in Syria: All the latest updates, 18 October 2019, https://bit.ly/3eK31j6, AI, Sent to
a War Zone: Turkey’s illegal deportations of Syrian refugees, 25 October 2019, https://bit.ly/2NI3hDC, p. 11
127.  UNHCR, Update: Durable Solutions for Syrian Refugees, July/August 2019, https://bit.ly/31u5F8X
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الالجئون السوريون العائدون من لبنان

يتعــرض الالجئــون الســوريون فــي لبنــان لضغــوط متزايــدة ليعــودوا ،حيــث أصبحــت السياســة اللبنانيــة أكثــر
ً
صرامــة ،وجعلــت حصــول معظــم الســوريين علــى الوثائــق ودفــع الرســوم ،أمـ ًـرا شــاقا ،ونتيجــة لذلــك تعيــش
األغلبيــة فــي وضــع غيــر قانونــي (.)128
حيــن بــدا أن الحكومــة الســورية فــي الجهــة الرابحــة ،أصبحــت الدعــوة للعــودة إلــى ســورية أعلــى ،وأصبــح حصــول
الالجئين على السكن والعمل في لبنان أكثرصعوبة ،وتدهورت معيشتهم ،ونتيجة لذلك تكون عمليات العودة
على نطاق صغير ،بتيسيرمن مجموعة متنوعة من الوكالء (العمالء) اللبنانيين الرسميين وغيرالرسميين (.)129
ُّ
بموجــب اتفاقيــة ثنائيــة مــع الحكومــة الســورية ،كلــف مكتــب األمــن العــام الحكومــي ( )GSOبتســهيل العــودة
الطوعيــةً ،
ووفقــا لالتفاقيــة ،يرســل مكتــب األمــن العــام الحكومــي قوائــم بأســماء الالجئيــن املســجلين (باســتثناء
األســماء الــواردة مــن األحـزاب السياســية ،مــا لــم يتــم التحقــق مــن أن املتقدميــن قــد اختــاروا ً
طوعــا العــودة إلــى
ســورية) ،للحصــول علــى املوافقــة املســبقة مــن الســلطات الســورية ،حيــث إن الحكومــة الســورية ترفــض عــودة
«بعــض الالجئيــن املطلوبيــن ألســباب أمنيــة» (ُ ،)130يقـ َّـدم طلــب العــودة عبــرمراكــزالتســجيل ،بالتنســيق مــع مكتــب
األمــن العــام الحكومــي ،ومعاييــر املوافقــة علــى الطلــب غيــر معروفــة ،لكــن يجــب علــى املتقدميــن دفــع «رســوم
الخــروج» عــن املــدة التــي قضوهــا فــي لبنــان مــن دون تصريــح إقامــة ،علــى الحــدود ُيختــم جــواز ســفر العائديــن
بصيغــة حظــرالعــودة إلــى لبنــان «ملــدة مــن الزمــن ال يعرفهــا الالجئــون ً
غالبــا» (.)131
سجلت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين عدد العائدين بتنظيم ذاتي من الالجئين السوريين
شخصا (ً ،)132
ً
وفقا لـ مكتب األمن العام الحكومي،
من لبنان ،حتى  30حزيران /يونيو ،2019ما مجموعه 9,676
عاد حوالي  170,000الجئ سوري ،بين كانون األول /ديسمبر 2017وآذار /مارس  .)133( 2019حتى  24نيسان/
أبريــل  ،2019يمكــن ترحيــل الســوريون الذيــن دخلــوا لبنــان بشــكل غيــرقانونــي ،بشــكل قانونــي إلــى ســورية (،)134
وبيــن أيــار /مايــو وآب /أغســطس  ،2019اعتقــل األمــن العــام الحكومــي  2,731سـ ً
ـوريا ،وســلموهم إلــى الســلطات
السورية بعد ترحيلهم (.)135
ال توجــد مراقبــة ملســألة العــودة أهــي طوعيــة أم ال ،وأشــارت فاخــوري وأوزكــول إلــى أن «املفوضيــة تراقــب بشــكل
غيررسمي عمليات العودة عند املعابرالحدودية ،على الرغم من أنها ال تملك سلطة التدخل ،وال توجد مراقبة
مستقلة أخرى على الحدود تجزم بأن عمليات العودة طوعية» (.)136
128.  HRW mentions a percentage of 74% of illegal Syrians residing in Lebanon. HRW, Lebanon: Syrians Summarily Deported
from Airport, 24 May 2019, https://bit.ly/2YKBDw3
ُ
ّ
السوريين من لبنان ،نشرة الهجرة القسرية ،تشرين األول /أكتوبر،2019
 .129تاميراس فاخوري ِودريا أوزكل ،عودة الالجئين
ِ
https://bit.ly/38fzdZu
130.  AI, Q&A-Why are returns of refugees from Lebanon to Syria premature? Public Statement MDE 18/0481/2019, 12 June
2019, https://bit.ly/2NJcMSJ, p. 3
ُ
 .131تاميراس فاخوري ِودريا أوزكل ،مرجع سابق.
132.  UNHCR, Update: Durable Solutions for Syrian Refugees, July/August 2019, https://bit.ly/31u5F8X
133. Daily Star (The), Over 170,000 Syrian refugees have returned from Lebanon since Dec. 2017: General Security, 20 March
2019, https://bit.ly/3dNIvgl
ُ
 .134تاميراس فاخوري ِودريا أوزكل ،مرجع سابق.
135.  HRW, Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home, 2 September 2019, https://bit.ly/38hIZKp
ُ
 .136تاميراس فاخوري ِودريا أوزكل ،مرجع سابق.

23

قسم الترجمة

ً
وأفــادت (هيومــن ايتــس ووتــش) فــي أيــار /مايــو  2019أن مــا ال يقــل عــن ً 16
الجئــا سـ ً
ـوريا مســجل لــدى املفوضيــة
ر
ُ
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن أجبــروا علــى التوقيــع علــى اســتمارات العــودة الطوعيــة والترحيــل مــن
لبنان ،على الرغم من أنهم أعربوا عن خوفهم من التعذيب أو االضطهاد ،إن عادوا إلى سورية ( ،)137ثم ّ
تبين أن
ثالثــة منهــم ُ
اعتقلــوا عنــد وصولهــم إلــى ســورية (.)138

الالجئون السوريون العائدون من األردن

يســتضيف األردن حوالي  1,4مليون ســوري ،أكثرمن  658,000منهم مســجلون لدى (مفوضية الالجئين) (،)139
وفــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2018أعلنــت الحكومــة األردنيــة ،بمناســبة إعــادة فتــح معبــرجابــر -نصيــب الحــدودي
(للســماح بتجــارة عبــور الحــدود) ( ،)140أنهــا ال تدعــم عــودة الســوريين فــي ذلــك الوقــت ،وإلــى تشــرين األول /أكتوبــر
 ،2019لم تتخذ الحكومة تدابيرلتسهيل العودة الطوعية على نطاق واسعً ،
وفقا للباحث موريس ،ومع ذلك،
أشارموريس ً
أيضا إلى «شعور واسع االنتشاربين الجمهور األردني بأن السوريين تجاوزوا ضيافتهم في األردن» (.)141
ً
ويتــردد كثيــرمــن الســوريين فــي العــودة إلــى ســورية ،خوفــا مــن التجنيــد العســكري أو التعــرض لالعتقــال مــن قبــل
القوات الحكومية ( .)142من آذار /مارس  ،2019عاد حوالي  2في املئة فقط من الالجئين السوريين ( ،)143وقدرت
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،لشــهري تمــوز /يوليــو وآب /أغســطس  ،2019فــي ســعيها
للحلول الدائمة ،أن عدد عمليات العودة ذاتية التنظيم لالجئين السوريين من األردن بلغت ،حتى  30حزيران/
يونيــو  2019مــا مجموعــه .)144( 16,034

التصريح /اإلذن

ُيطلــب مــن الســوريين الراغبيــن فــي العــودة إلــى بلداتهــم فــي املناطــق التــي اســتعادتها الحكومــة الســورية ،الحصــول
علــى موافقــة أمنيــة عبــر«التصريــح األمنــي» الــذي ينطــوي علــى اســتجواب قــوات األمــن الســورية لصاحــب الطلــب
( ،(145ويشــيرهــذا «التصريــح» إلــى تقديــم معلومــات شــاملة عــن أي تــورط لهــم مــع املعارضــة السياســية .تضمــن
الحكومــة «الغف ـران» للعائديــن ،عندمــا يقولــون الحقيقــة ،ومــع ذلــك ،فــي كثيــر مــن الحــاالت ،ال يتــم ذلــك علــى
النحــو املوعــود بــه ،كمــا أظهــرمســح حديــث بيــن الســوريين العائديــن إلــى املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة،
ً
نقــا عــن صحيفــة (واشــنطن بوســت) التــي قالــت« :كان هنــاك مضايقــة لحوالــي  75فــي املئــة مــن العائديــن عنــد
نقاط التفتيش أو في مكاتب التســجيل الحكومية أو في الشــارع ،وقد ِســيقوا إلى التجنيد على الرغم من الوعود
بإعفائهــم ،أو ُ
اعتقلــوا» (.)146
137.   HRW, Lebanon: Syrians Summarily Deported from Airport, 24 May 2019, https://bit.ly/2YKBDw3, p. 27
138.  HRW, Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home, 2 September 2019, https://bit.ly/38hIZKp
139.  UNHCR, Fact Sheet: Jordan, May 2019, https://bit.ly/2NHAn6x
140.  Reuters, Syria says to reopen important Nassib crossing with Jordan on October 10, 29 September 2018, https://reut.

rs/3dNJs8p
141.  Morris, Julia, The politics of return from Jordan to Syria, Forced Migration Review, October 2019, https://bit.ly/2BYyjEq p. 33
142.  Al Monitor, Why Syrians on Jordan refuse to return home, 11 October 2019, https://bit.ly/2ZsHtB7
143.  FP, Turkey’s deportation policy is killing Syrian refugees, 8 August 2019, https://bit.ly/3gpqbfj
144.  UNHCR, Update: Durable Solutions for Syrian Refugees, July/August 2019, https://bit.ly/31u5F8X
145.  AI, Q&A-Why are returns of refugees from Lebanon to Syria premature? Public Statement MDE 18/0481/2019, 12 June
2019, https://bit.ly/2NJcMSJ
146.  Washington Post (The), Assad urged Syrian refugees to come home, 2 June 2019, https://wapo.st/2CUmWOe
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ليــس مــن البديهــي أن ُيســمح للعائديــن بالعــودة ،وأشــارمصــدرقابلتــه دائــرة الهجــرة الدانماركيــة إلــى أن مــن ال
ُيســمح لهــم بالعــودة هــم أشــخاص كانــوا علــى «قوائــم املطلوبيــن» و «أرادت الحكومــة إرســال رســالة مفادهــا أن
املنتســبين إلــى جماعــات املعارضــة املســلحة غيــرمرحــب بهــم فــي ســورية» (.)147
املعلومــات التفصيليــة حــول «التصريــح األمنــي» ،موجــودة فــي تقريــراملركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء ()EASO COI
ً
داخليــا ،الالجئــون وإمكانيــة التنقــل الداخلــي».
لعــام  2020حــول «ســورية :املهجــرون

املعاملة عند العودة

وذكــرمصــدرقابلتــه دائــرة الهجــرة الدنماركيــة أن العائديــن علــى الحــدود يمكــن أن ُيحتجــزوا مــدة قصيــرة (بيــن
ُ
ً
ساعة وعدة أيام) ،وأفرج عن غالبيتهم ،لكن املصدرنفسه أكد وجود  38رجل ما يزالون محتجزين حتى وقت
املقابلــة ،وأضافــت مصــادر أخــرى أن األشــخاص الذيــن تهربــوا مــن التجنيــد العســكري أو أف ـراد األســرة الذيــن
تربطهم صالت بجماعة معارضة مسلحة ،أو الذين هم جزء من منظمة غيرحكومية داخل سورية أو خارجها،
أو يســافرون ويعــودون إلــى ســورية مــن الخــارج ،قــد يواجهــون قضايــا مثــل االبتـزازوالتجنيــد القســري واالعتقــال
واالحتجــاز(.)148
وذكــرت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،فــي شــباط /فبرايــر ،2019أن العائديــن يواجهــون انعــدام حكــم
ً
القانــون ،وانتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان ،فضــا عــن ضعــف اآلفــاق االقتصاديــة ،علــى الرغــم مــن
تغيرات الوضع في سورية ،وأشارت إلى أن «العودة اآلمنة واملستدامة» ليست ممكنة ،بسبب استمراراألعمال
العدائيــة (.)149
ً
ووفقا للمعهد األوروبي للسالم ،تتلخص التحديات التي قد يواجهها العائدون في:
•عــدم الوفــاء بالضمانــات التــي تعــد بهــا الدولــة األف ـراد والجماعــات التــي هــي جــزء مــن اتفاقــات
املصالحــة ،وهنــاك تقاريــر كثيــرة عــن اعتقــال العائديــن أو احتجازهــم أو مضايقتهــم أو تجنيدهــم،
بعــد أن أتمــوا عمليــة املصالحــة وتلقــوا أوراق الحمايــة.
• تعزيــزســيطرة قطــاع األمــن الســوري علــى املجتمــع ،حيــث يعتقــل الجيــش الســوري وأجهــزة األمــن
الســورية ويحتجــزاألف ـراد «لجمــع املعلومــات االســتخبارية ،ومعاقبــة مــن ُيعـ ّـد غيــرمــوال ،ويفــرض
(اإلتــاوات) علــى العائــات مقابــل إطــاق س ـراح أحبائهــم».
ً
داخليا الراغبين في العودة التصالح مع الدولة ،وملء «االستمارات
•يجب على الالجئين واملهجرين
الشاملة التي تتحدى التقاليد الدولية الخاصة بعودة الالجئين» ،ويصعب فهم هذه النماذج ،وال
توجد معلومات كافية عن اإلجراءات املتعلقة بالعودة واملصالحة.

•يضطــر العائــدون إلــى تقديــم «معلومــات زائــدة» حــول جهــات اتصالهــم وأنشــطتهم فــي الخــارج ،و
ُ
«ال توجــد ضمانــات مــن أال تســتخدم هــذه املعلومــات ضــد الفــرد أو اآلخريــن ،ومنهــم أحباؤهــم ،فــي
املســتقبل».
147.  Denmark, DIS/DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, 21 February

2019, https://bit.ly/38mrRTU , p. 24
148.  Ibid. p. 26
149.  UN Human Rights Council, UN Commission of Inquiry on Syria, Continued hostilities and lawlessness countrywide render safe and sustainable returns impossible, 28 February 2019,   https://bit.ly/3gk3Kbf
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•ال تسمح الحكومة السورية للوكاالت الدولية بجمع البيانات ومراقبة العائدين (.)150
تتوفــرمعلومــات مفصلــة عــن وضــع العائديــن إلــى دمشــق فــي تقريــراملركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء ()EASO COI
عــن الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي ملدينــة دمشــق.
عواقب الخروج غيرالقانوني وطلب اللجوء في الخارج
ً
وفقــا لتقريــر صــادر عــن دائــرة الهجــرة الدانماركيــة ،بشــأن عواقــب الخــروج غيــر القانونــي ،فــي آب /أغســطس
 ،2018أعلنــت الحكومــة الســورية أن الســوريين الذيــن غــادروا البــاد بشــكل غيــرقانونــي ،فــي أثنــاء الحــرب ،لــن
َ
يواجهــوا مشــكالت بســبب الخــروج غيــرالقانونــي ،علــى الرغــم مــن أن القانــون رقــم  14لســنة  ،2014كان ُيعاقــب
َ
علــى الخــروج غيــرالقانونــي بالســجن والغرامــة .وأبلغــت مصــادرخاصــة دائــرة الهجــرة الدانماركيــة أنهــا لــم تكــن
تعرف حاالت عن األشخاص الذين ُعوقبوا بسبب الخروج غيرالقانوني ،مشيرة إلى أن أولئك الذين يواجهون
مشــاكل عنــد العــودة هــم مــن لديهــم مشــاكل أمنيــة أخــرى مــع الحكومــة (ً ،)151
ووفقــا ملصدريــن قابلتهمــا دائــرة
الهجــرة نفســها ،مــن خــال تســوية وضعهــم القانونــي فــي املمثليــة الســورية فــي الخــارج قبــل العــودة إلــى ســورية،
يمكــن لألشــخاص الذيــن غــادروا ســورية بشــكل غيــرقانونــي العــودة مــن دون مواجهــة أي مشــكلة›› (.)152
ومــع ذلــك ،أشــارت مصــادرأخــرى إلــى أن الســوريين الذيــن يعــودون يجــب أن يوافقــوا علــى توقيــع تعهــدات الــوالء
للحكومة ،وهي تشمل تقديم معلومات أساسية واسعة وبيانات موقعة للتعاون مع السلطات ،أو يجب عليهم
الدخــول فــي اتفاقــات املصالحــة ([ ،)153انظــرالفقــرة  ،]1.3.5وأكــدت مصــادرقابلتهــا دائــرة الهجــرة الدانماركيــة
عــدم وجــود عواقــب معروفــة لطلــب اللجــوء فــي الخــارج ،وأن هــؤالء املتقدميــن لــن يعاقبــوا عنــد عودتهــم (.)154
التجنيد في الجيش السوري
ً
نــص املرســوم الــذي صــدر عــام  2014علــى أن الرجــال الذيــن هــم فــي ســن التجنيــد العســكري ( )42-18عامــا،
و»الذيــن ال يرغبــون فــي الخدمــة ولكنهــم يرغبــون فــي العــودة إلــى ســورية ،يجــب أن يبقــوا خــارج البــاد مــدة أربعــة
أعــوام علــى األقــل ،وأن يدفعــوا رســوم اإلعفــاء البالغــة  8,000دوالرأمير ـكـي» ،وعلــى الرجــال الذيــن تزيــد أعمارهــم
عــن ً 42
عامــا والذيــن لــم يخدمــوا فــي الجيــش دفــع رســوم اإلعفــاء ذاتهــا ( .)155كمــا صــدرعفــو (املرســوم رقــم /18
 ،)2018فــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2018وألغــى رســوم اإلعفــاء للرجــال الذيــن لــم ُيجنــدوا بعــد ،ومــع ذلــك ،فلــم
َ
ُيلــغ مــا يترتــب علــى التجنيــد اإللزامــي العســكري علــى هــذا النحــو ( ،)156وكذلــك ،بحســب دائــرة الهجــرة نفســها،
ُ
ُ«يحظــراعتقــال جنــود االحتيــاط الذيــن فــروا مــن الخدمــة العســكرية ،وترفــع أســماء جنــود االحتيــاط املطلوبيــن
150.  EIP, Refugees Return in Syria: Dangers, Security Risks and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/2D2IkRC, pp. 4-5
151.  Denmark, DIS, Syria: Consequences of illegal exit, consequences of leaving a civil servant position without notice and the

situation of Kurds in Damascus, June 2019, https://bit.ly/3eQOLVM, pp. 6-7
152.  Ibid. pp. 6-7
153.  EIP, Return in Syria: Dangers, Security Risks, and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/2D2IkRC, pp. 5-6, Washington Post (The), Assad urged Syrian refugees to come home. Many are being welcomed with arrest and interrogation, 2 June
2019,   https://wapo.st/2CUmWOe
154.  Denmark, DIS/DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, 21 February
2019, https://bit.ly/38mrRTU, p. 20
155.  Araman, A. and Loutf, S., Return to Syria after evading conscription, Forced Migration Review, October 2019, https://bit.
ly/2NNHw59, p. 52
156.  EIP, Return in Syria: Dangers, Security Risks, and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/2D2IkRC, p. 11
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للخدمــة الفعليــة» ،وأكــدت الحكومــة أن الهــدف مــن التعميــم «طمأنــة الالجئيــن أنهــم لــن ُيحتجــزوا عنــد عودتهــم
إلى ســورية ،إذا كانوا مطلوبين سـ ً
ـابقا لخدمة االحتياط في الجيش العربي الســوري» (.)157
تقــدم عــدد قليــل جـ ًـدا مــن األشــخاص بطلــب العفــو خــال هــذه املــدة (أربعــة أشــهرملــن هــم داخــل البــاد ،وســتة
ً
ـدل مــن ذلــكُ ،
اعتقــل اآلالف مــن الشــباب ُ
وح ّقــق معهــم ،قبــل إجبارهــم
أشــهرإذا كانــوا يعيشــون فــي الخــارج) ،و«بـ
ً
علــى الخدمــة العســكرية فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي األشــهراألخيــرة» ،وفقــا للمعهــد األوروبــي للســام ( ،)158ويصــف
موريس وضع العائدين من األردن ب ــأن ً
عددا منهم «يخ�شــى من االنتقام ،بســبب خوف حقيقي لكونه غيرموال
للنظــام» (.)159
ذكــرتقريــرللمعهــد األوروبــي للســام لعــام  2019أن هنــاك «قوائــم للمطلوبيــن» تضــم حوالــي  3مالييــن اســم مــن
األفراد املطلوبين ،ومنهم املطلوبون للخدمة العسكرية اإللزامية ،وبحسب ما ورد ،فإن هذه القوائم ُ
«ص ّممت
لــردع األف ـراد الخائفيــن مــن العــودة» ،كمــا تضــم قوائــم املطلوبيــن ً
أيضــا أســماء األشــخاص الذيــن ُيعتقــد أنهــم
شــاركوا فــي أنشــطة ذات عالقــة باملعارضــة ،كاالحتجــاج أو العمــل فــي وســائل اإلعــام واملنظمــات غيــرالحكوميــة،
إضافة إلى ناشطي حقوق اإلنسان واملسؤولين اإلداريين املحليين في املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة (.)160
تتوفــرمعلومــات مفصلــة عــن الخدمــة العســكرية فــي قــوات الحكومــة الســورية والنتائــج املترتبــة علــى املتهربيــن مــن
الفـراروالهاربيــن ،فــي الفصــل الثانــي.
اعتقاالت وتعذيب واحتجاز
خلــص تقريــرأعـ ّـده املعهــد األوروبــي للســام إلــى أن هنــاك مخــاوف بيــن جميــع فئــات العائديــن ،وإلــى وجــود وضــع
مثيــرللقلــق مــع العديــد مــن حــاالت التوقيــف وحــاالت التعذيــب التــي تمارســها قــوات األمــن الحكوميــة ،حتــى بيــن
ُ
العائديــن «الطوعييــن» الذيــن اختــاروا بأنفســهم العــودة ،أبلــغ عــن مئــات مــن عمليــات االعتقــال وأفــاد معتقلــون
حديثــون بأنهــم تعرضــوا للتعذيــب الوح�شــي أثنــاء االحتجــاز ،وقــد ُسـ ّـجلت حــاالت وفيــات أثنــاء االحتجــاز(.)161
حــدد املعهــد األوروبــي للســام بعــض ملفــات تعريــف املخاطــراملحــددة واألكثــرعرضــة لالعتقــاالت ،مــع إضافــة أن
االعتقــاالت تجــري بيــن جميــع فئــات العائديــن« ،وال يمكــن افت ـراض أن خطــراالعتقــال أو االحتجــازيطــال فقــط
هــذه املجموعــات ،اآلن أو فــي املســتقبل».
•أولئك الذين يعودون من دون طلب أذون األمان واملصالحة قبل السفر.
•األف ـراد الذيــن عملــوا فــي قطاعــات أو أنشــطة ُيعتقــد أنهــا مرتبطــة باملعارضــة (الصحافــة ،أعمــال
املســاعدة ،املجالــس املحليــة ،عمــال اإلنقــاذ).

•الرجال في سن العسكرية.
•أفراد العائلة الذين نزحوا ً
قسرا إلى إدلب أو حلب» (.)162
157.  Denmark, DIS/DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, 21 February

2019, https://bit.ly/38mrRTU, p. 29
158.  EIP, Refugees Return in Syria: Dangers , Security Risks and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/3getANC p. 11
159.  Morris, Julia, The politics of return from Jordan to Syria, Forced Migration Review, October 2019, https://bit.ly/2BlQ6Wo,
p. 32
160.  Ibid, ref. 158, p. 12
161.  EIP, Refugees Return in Syria: Dangers, Security Risks and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/2D2IkRC, p. 4
162.  Ibid. pp. 11-12, 25
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ال تتوفــرأرقــام موثوقــة حــول عمليــات التوقيــف وحــاالت االحتجــازبيــن العائديــن ،وبحســب العائديــن ومنظمــات
حقــوق اإلنســان الذيــن قابلتهــم صحيفــة (واشــنطن بوســت) فقــد ُ
«اعتقــل املئــات مــن الالجئيــن الســوريين بعــد
ُ
عودتهم إلى ديارهم مع انتهاء الحرب التي فروا منها ،ثم استجوبوا وأرغموا على اإلبالغ عن أفراد العائلة املقربين
ُ
وعذبــوا فــي بعــض الحــاالت» ( ،)163ويقــدم تقريــراملعهــد األوروبــي للســام حــاالت عديــدة عــن العائديــن واملهجريــن
داخليــا الذيــن ُ
ً
اعتقلــوا بعــد عودتهــم إلــى املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة (.)164
ً
داخليا والعائدين،
ويذكراملعهد األوروبي للسالم أن املفوضية ليس لديها إال وصول محدود فقط إلى املهجرين
َ
ومــن ثـ ّـم فهــي غيــرقــادرة علــى مراقبــة وجمــع البيانــات عــن وضعهــم مــن دون إذن الحكومــة ،وفــي بعــض الحــاالت
تتعاقد الوكالة مع املنظمات غيرالحكومية املحلية ،مثل الهالل األحمرالعربي السوري ،لجمع البيانات وإجراء
الدراســات االستقصائية (.)165
الوصول إلى املمتلكات والسكن
ً
وفقــا لتقريــر (الجمعيــة الســورية لكرامــة املواطــن) ( ،)166عــن حــال العائديــن إلــى املناطــق التــي تســيطر عليهــا
الحكومــة ،فــإن قوانيــن التنميــة الحضريــة الحكوميــة ،فــي املناطــق التــي اسـ ُـتعيدت ُ
ً
«عنصريــا» ،تحــرم
ود ّمــرت
ُ
العائديــن ،بشــكل منهجــي ،مــن الحــق فــي ممتلكاتهــم ،بطريقــة انتقاميــة علنيــة» ( ،)167كمــا طلــب مــن العائديــن
إلــى املناطــق املســتعادة فــي ريــف دمشــق ودرعــا وحمــص وحلــب دفــع رســوم امليــاه والكهربــاء والهاتــف والبلديــات
والعقــارات خــال مــدة فرارهــم (.)168
وأشارت موريس إلى أن العائدين يواجهون العديد من الصعوبات في الوصول إلى املمتلكات التي كانوا يمتلكونها
قبل الفرارمن البالد ،بسبب انعدام الوثائق والهوية ،ويمنح قانون امللكية الجديد الذي صدرفي نيسان /أبريل
( 2018القانون قم  ،)10وهو ّ
عاما ً
املعدل في تشــرين الثاني /نوفمبر ،2018الســوريين ً
واحدا إلثبات ملكيتهم
ر
ُ
واســتعادة ممتلكاتهــم ،وبعــد تلــك املــدة ،يســمح للســلطات «بمصــادرة املمتلــكات مــن دون تعويــض املالكيــن أو
منحهم فرصة لالســتئناف» ،ومع ذلك ،كما أفادت موريس ،فإن «العديد من الالجئين ال يعرفون شـ ًـيئا بشــأن
املوعــد النهائــي الحقيقــي ،واألغلبيــة تفتقــرإلــى وثائــق الهويــة أووثائــق تســجيل امللكيــة لتقديــم املطالبــات فــي املقــام
األول» (.)169
ً
ووفقا لتقريرالبنك الدولي (البنك الدولي للتنمية وإعادة اإلعمار) حول إمكانية تنقل الالجئين النازحين ،فإن
النهــب ومصــادرة املمتلــكات وتدميرهــا هــي مخــاوف أساســية تتعلــق بالســكن ،كمــا ُيعـ ّـد نقــص الوثائــق مصــدرقلــق
كبيــرفــي العديــد مــن املــدن ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يبــدو أن التدابيــرالقانونيــة األخيــرة مثــل (القانــون رقــم  10لعــام
 ،2018والقانون رقم  33لعام  ،2017واملراسيم التشريعية رقم  40و 63و 66للعام ّ )2012
«تسهل املزيد من
حرمــان النــاس مــن ممتلكاتهــم ،ومصادرتهــا ،وال ســيما لالجئيــن» (.)170
163.  Washington Post (The), Assad urged Syrian refugees to come home, 2 June 2019, https://wapo.st/2CUmWOe
164.  EIP, Refugees Return in Syria: Dangers, Security Risks and Information Scarcity, July 2019, https://bit.ly/3getANC pp. 4-5
165.  Ibid. p. 19
( .166الجمعية السورية لكرامة المواطن) هي «حركة تقاتل من أجل حقوق المهجرين السوريين»https://bit.ly/38kpwsB ،
167.  Ibid. p. 4
168.  Ibid. p. 18
169.  Morris, Julia, The politics of return from Jordan to Syria, Forced Migration Review, Forced Migration Review, October

2019, https://bit.ly/2BlQ6Wo, p. 32

170.  World Bank (The)/ IBRD, The Mobility of Displaced Syrians, An economic and social analysis, 2019, https://bit.ly/2Zp1TLk,

p. 19
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الفصل الثاني :األشخاص الذين يخشون تجنيدهم من القوات املسلحة الحكومية،
ومن تداعيات ذلك ،بصفتهم مجندين عسكريين متهربين وهاربين من القوات املسلحة
عندمــا بــدأت الحــرب األهليــة الســورية عــام  ،2011كانــت إحــدى القضايــا الرئيســية أمــام الحكومــة الســورية
توفيرالقوى البشرية ملواجهة الجماعات املتمردة املسلحة ( ،)171وأثناء الصراع ،خسرالجيش العربي السوري
كثيـ ًـرا مــن الجنــود نتيجــة املعــارك ،والفـرار ،والتهــرب مــن التجنيــد ،واالنشــقاق (.)172
ً
فـ ّـربعــض الرجــال مــن البــاد ،ألنهــم ال يريــدون تأديــة الخدمــة العســكرية خوفــا علــى حياتهــم ،بينمــا انشــق آخــرون
عــن الجيــش أو تجنبــوا الخدمــة العســكرية بدافــع مــن القناعــة السياســية واملعارضــة للحكومــة الســورية (.)173
ُ
وذكــر أن التهـ ّـرب مــن التجنيــد كان أحــد األســباب الرئيســية لف ـرار الشــبان الذيــن تجــاوزوا ســن ً 18
عامــا ،مــن
ســورية ،كمــا أنــه «أحــد األســباب الرئيســية لعــدم قد تهــم علــى العــودة››ً ،
وفقــا للباحثيــن عرمــان ولطفــي (،)174
ر
ً
ووجــدت املفوضيــة أن  75فــي املئــة مــن الســوريين يأملــون فــي العــودة يومــا مــا ،لكــن التجنيــد العســكري اإللزامــي
الــذي «ال يمكنهــم تجنبــه» يجعلهــم متردديــن فــي العــودة (.)175
خلصــت دراســة أجرتهــا (الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن) إلــى توثيــق الوضــع األمنــي للعائديــن وغيرهــم ممــن
ُ
يعيشــون فــي املناطــق التــي تغطيهــا «اتفاقــات املصالحــة» إلــى أن ثالثــة أربــاع األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم
مقابــات أو مــع قريــب لهــم كانــوا «مطلوبــون للتجنيــد»ُ ،يرســل األشــخاص املجنــدون «بشــكل شــبه مؤكــد إلــى
أخطــرالخطــوط األماميــة» للقتــال ( ،)176وفــي بعــض األوقــات ،واجــه أفـراد أســرأولئــك الذيــن يتهربــون مــن الخدمــة
ً
انتقامــا مــن الحكومــة الســورية بالتخويــف واالعتقــال (.)177
العســكرية والفاريــن

 2.1الخدمة العسكرية والتجنيد الرسمي

ُيلزم القانون املواطنين الذكور الذين تراوح أعمارهم بين  18وً 42
عاما بأداء خدمتهم العسكرية ( ،)178وبموجب
القانــون رقــم  ،2011/35الــذي عـ ّـدل قانــون التجنيــد العســكري رقــم  30لعــام  ،2007تــدوم الخدمــة العســكرية
بين  18وً 21
شهرا ( ،)179ويمكن للنساء أن يؤدين الخدمة العسكرية طواعية ( ،)180كما يخضع الفلسطينيون
171.  Quartz, Syria’s young men face an impossible choice, 14 December 2016, https://bit.ly/2C25QxK
172.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission Report, Syria: Military service, national defense forces, armed groups supporting Syrian

regime and armed opposition, Helsinki, 23 August 2016, https://bit.ly/3eV7hfL
173.  TIMEP, Brief: Legislative Decree No.18 – Military Service Amnesty, 6 December 2018, https://bit.ly/3gktIey
174.  Ahmad Araman and Shaza Loutfi, Return to Syria after evading conscription, Forced Migration Review, October 2019,
https://bit.ly/3gbHa4y, p. 52, see also Denmark, DIS/DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding
Return to Syria, 21 February 2019, https://bit.ly/38mrRTU, p. 21
175.  UNHCR, Fifth Regional Survey on Syrian Refugees, Perceptions and Intentions on Return to Syria, March 2019, https://
bit.ly/2Ar4MTy, p. 2
176.  SYACD, Vengeance, Repression and Fear: Reality Behind Assad’s Promises to Displaced Syrians, October 2019, https://bit.
ly/38kpwsB p. 3
177.  TIMEP, Brief: Legislative Decree No.18 – Military Service Amnesty, 6 December 2018, https://bit.ly/3gktIey
178.  International Crisis Group, Lessons from the Syrian State’s Return to the South, 25 February 2019, https://bit.ly/3dQdQPy,
p. 10
 .179مجلس الشعب السوري ،املرسوم التشريعي  35للعام  1 ،2011حزيران /يونيو https://bit.ly/3eU4NOO ،2011
180.  TIMEP, TIMEP Brief: Conscription Law, 22 August 2019, https://bit.ly/2BVA2dR

29

قسم الترجمة

املســجلون املقيمــون فــي ســورية للتجنيــد ،ويخدمــون عــادة فــي صفــوف جيــش التحريــرالفلســطيني التابــع للجيــش
العربي الســوري (.)181
عاما ً
في حين ينص القانون على أن يكون سن ً 42
حدا للتجنيد ،لكن في الواقع ُرفع الحد األق�صى إلى سن الخدمة
العســكرية واالحتياطية ،وهذا يؤدي ً
عمليا إلى إجباراألشــخاص في أواخراألربعينيات وأوائل الخمســينيات من
العمــرعلــى الخدمــة ،وذكــرت مصــادرقابلتهــا دائــرة الهجــرة الفنلنديــة أن الحــد األدنــى للعمــرال يعتمــد علــى مــا هــو
معمــول بــه فــي قوانيــن التجنيــد العامليــة ،بقــدرمــا يعتمــد علــى جهــود تعبئــة الحكومــة والتطــورات املحليــة ،لذلــك،
تتابــع الســلطات الســورية األشــخاص األصغــرسـ ًـنا الذيــن ت ـراوح أعمارهــم بيــن  18وً 27
عامــا عــن كثــب ،بينمــا
يميل األشــخاص األكبرسـ ًـنا من ذلك إلى تجنب التجنيد بســهولة أكبر(.)182
منــذ انــدالع الصـراع ،لــم ُيسـ ّـرح معظــم املجنديــن حتــى بعــد انتهــاء مــدة خدمتهــم العســكرية اإلجباريــة ،واضطــروا
إلى مواصلة خدمتهم ( .)183حتى كانون الثاني /يناير ،2018لم ُي ّ
سرح إال عدد قليل فقط من العاملين في الجيش
ً
منذ عام  ،)184( 2011وذكرت وكالة سانا الحكومية سابقا أمرين للتسريح (.)185
ً
وفقا لـ كريستوفركوزاك من (معهد دراسات الحرب) ،فإن الحكومة السورية ّ
تسرح بعض الفئات األقدم من
املجنديــن ،الذيــن ســيقوا إلــى الخدمــة منــذ أوائــل عــام  ،2011ولــم ُيسـ ّـرحوا بعــد انقضــاء مــدة خدمتهــم الرســمية
ملــدة  18شـ ً
ـهرا ،فقــد بــدأت الحكومــة الســورية بتســريح الفئــات األولــى مــن املجنديــن الذيــن ُســحبوا للخدمــة منــذ
 ،2013-2012ومــع ذلــك ،مــا ي ـزال هنــاك كثيــر مــن األف ـراد الذيــن يخدمــون بعــد انتهــاء مــدة الخدمــة اإللزاميــة
االســمية التــي تبلــغ  18شـ ً
ـهرا ،لكــن الحكومــة الســورية بــدأت أخيـ ًـرا ببعــض عمليــات التســريح ،وال سـ ّـيما بســبب
الضغط العام من السكان املوالين للحكومة ( ،)186ولم نعثرعلى مزيد من املعلومات حول تنفيذ أوامرالتسريح.
بحسب ملقابالت الخبراء التي أجرتها دائرة الهجرة الفنلندية ،يبدو أن من املمكن لشخص ما إن ينضم ويخدم
ً
فــي امليليشــيات التابعــة للحكومــة بــدل مــن أداء الخدمــة العســكرية فــي الجيــش النظامــي ،ويصــدق هــذا علــى
املناطق التي ُ
استعيدت ،أو إلجراء «مصالحات» معها ( .)187الفيلق الخامس ،وهو تجمع امليليشيات التي ُدمجت
فــي الهيــكل العســكري الرســمي عــام  ،2016بصفتــه ً
فيلقــا عسـ ً
ـكريا متميـ ًـزا تدعمــه روســيا (ُ ،)188يقــال إنــه البديــل
الرئي�ســي للجيــش الســوري النظامــي فــي مــا يتعلــق بالخدمــة العســكرية ،وكانــت هــذه الحــال خاصــة فــي مناطــق
املصالحــات ،التــي اســتعادتها الحكومــة فــي  2017وً ،2018
وفقــا للمعلومــات التــي تلقتهــا دائــرة الهجــرة الفنلنديــة،
ويبدو أن الوضع الخاص للفيلق الخامس في ما يتعلق بالتجنيد ال يقتصرعلى مناطق املصالحات ،على سبيل
املثــال ،جنــدت قــوات النمــر ،وهــي وحــدة النخبــة فــي الفيلــق الخامــس ،مقاتليــن جــدد فــي منطقــة دمشــق (.)189
181.   Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, 14 December 2018, https://bit.ly/38ljasO

p. 6, Atlantic (The), Assad is desperate for soldiers, 14 May 2018, https://bit.ly/31JsTI6
182. Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3ipcsH6
183.  Atlantic (The), Assad is desperate for soldiers, 14 May 2018, https://bit.ly/31JsTI6
184.  Norway, Landinfo, Syria: Reactions against deserters and draft evaders, 3 January 2018, https://bit.ly/2YSTRvc, p. 5
 .185ســانا ،القيــادة العامــة للجيــش تصــدرأمـ ًـرا ً
إداريــا ينهــي بموجبــه االحتفــاظ بالضبــاط املجنديــن مــن الــدورة  248و 249ومــا قبلهمــا والذيــن أتمــوا
احتفــاظ الخمــس ســنواتhttps://sana.sy/en/?p=154602 .
186.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
187.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3ipcsH6, p. 8
188. Al-Jabassini, A., From Insurgents to Soldiers: The Fifth Assault Corps in Daraa, Southern Syria, Middle East Directions. European University Institute, 14 May 2019, https://bit.ly/2VBN0o4, p. 5
189.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3ipcsH6, p. 9
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وكذلــك التجنيــد فــي امليليشــيات األخــرى املواليــة للحكومــة مثــل قــوات الدفــاع الوطنــي ،التــي تجــذب املجنديــن
بسبب الحوافزاملالية األفضل من الجيش العربي السوري ( .)190أحد الناشطين السوريين الذين قابلتهم دائرة
ّ
الهجــرة الفنلنديــة قـ ّـدرأن «امليليشــيات املواليــة للحكومــة تشـ ِـكل التجنيــد الرئي�ســي للمقاتليــن الجــدد فــي املناطــق
التــي تكــون فيهــا هــذه امليليشــيات أقــوى مــن الجيــش الســوري» (.)191
والحظــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن املدنييــن فــي ســن العســكرية فــي محافظــة درعــا مطالبــون بــأداء
خدمتهم العسكرية في الجيش أواالستخبارات أوفي قوات الدفاع الوطني .من خالل التجنيد في الفرقة الرابعة،
ورد أن الرجــال ُوعــدوا بالبقــاء داخــل محافظــة درعــا ،وعــدم إرســالهم للقتــال فــي مــكان آخــر ،انضــم املئــات مــن
املقاتليــن واملدنييــن الذيــن أجــروا املصالحــة ،إلــى الفرقــة الرابعــة والقــوات األخــرى التابعــة للحكومــة ،وانضــم
البعــض إلــى الفيلــق الخامــس لتجنــب الســوق إلــى الجيــش الســوري ،وقــد يحــاول مــن يرفضــون هــذه الخيــارات
الفـرارمــن املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة فيخاطــرون باالعتقــال عنــد نقــاط التفتيــش ،أوالبقــاء فــي مناطــق
خــارج نطــاق وصــول الحكومــة (.)192
وبحســب مصــادرأخــرى ورد ذكرهــا فــي تقريــردائــرة الهجــرة الفنلنديــة ،بــدأت الحكومــة بدمــج ميليشــيات عــدة فــي
ُ
الهيــاكل العســكرية الرســمية ،وإذا نفــذ هــذا بالكامــل ،فربمــا ال ُيســمح ألي فــرد بتجنــب التجنيــد العســكري ،وال
يمكنــه تجنــب االنتشــارعلــى الخطــوط األماميــة البعيــدة (.)193
ً
وفقــا لكريســتوفركــوزاك ،مــا يـزال اســتيعاب التجنيــد نسـ ًـبيا ،علــى الرغــم مــن اســتقرارالوضــع إلــى حــد مــا ،ومــا
ت ـزال عمليــات التجنيــد واالعتقــاالت الجماعيــة فــي دمشــق ،وفــي املناطــق الرئيســية مــن الســاحل الســوري ،وفــي
محافظتــي حمــص وحمــاة ،مســتمرة ،كمــا ُيفــرض التجنيــد اإلجبــاري فــي مناطــق املصالحــة ،مثــل شــمال محافظــة
حمص أو جنوب سورية ،ويرجع ذلك ً
أساسا إلى أن جماعات املعارضة السابقة في هذه املناطق قد ُج ّندت إلى
حد كبيرفي وحدات أخرى مؤيدة للحكومة السورية ،مثل الفيلق الخامس أو مجموعة أخرى من القوات شبه
ً
العســكرية املواليــة للحكومــة ،بــدل مــن تجنيدهــا فــي الجيــش العربــي الســوري (.)194
وأشــاركوزاك كذلك إلى أن الجزء األكبرمن الضحايا في الجيش العربي الســوري ،كما أشــارت تقاريرالحكومة
الســورية ،ما يزال يأتي بشــكل أسا�ســي من محافظات الالذقية وطرطوس وغرب حماة وغرب حمص ودمشــق،
وقــد كانــت هــذه املناطــق هــي مناطــق التجنيــد األساســية للجيــش العربــي الســوري لبعــض الوقــت ،وال ســيما
الســاحل الســوري وغرب محافظات حمص وحماة ،ويأتي من هذه املناطق ،بحســب التقارير ،معظم الشــباب
للتجنيــد فــي الخدمــة العســكرية ،ومــا تـزال هــذه املناطــق تمثــل حصــة غيــرمتناســبة مــن الجيــش النظامــي (.)195
قـ ّـدركــوزاك أن التجنيــد يســتهدف أي رجــل فــي ســن العســكرية يمكــن للدولــة أن تصــل إليــهُ ،وينظــرإلــى بعــض
الســكان أنهــم أكثــروالء وأكثــرفاعليــة ،مثــل أولئــك الذيــن مــن املناطــق الحيويــة األساســية املذكــورة أعــاه ،لكــن
حتــى السـ ّـنة الســوريين سـ ُـيجمعون ُويرســلون إلــى وحــدات أخــرى ،ربمــا تكــون أقــل خطــورة فــي املخطــط الكبيــر
190.  Khatib, L. and Sinjab, L., Syria’s Transactional State How the Conflict Changed the Syrian State’s Exercise of Power, Cha-

tham House, October 2018, https://bit.ly/2NKxdyH, pp. 14-15, Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14
December 2018, https://bit.ly/2ZrYMCo p. 15
191.  Ibid. Finland, FIS, p. 9
192.  OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate (May 2019), https://
bit.ly/2NJsYDH, p. 5
193.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3ipcsH6, p. 8
194.   EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
195.  Ibid.
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للحرب .على سبيل املثالُ ،يرسل العديد من املجندين الذين ُينظرإليهم أنهم أقل موثوقية ،إلى جنوب سورية
(أي الفــرق الخامســة والســابعة والتاســعة مــن الجيــش الســوري) ،ألن هــذه الوحــدات ظلــت فــي املقــام األول
ُ
محصنــة ولــم تســتخدم للعمليــات الهجوميــة ،فــي حيــن تكونــت الوحــدات األكثــرقــدرة علــى الهجوم بشــكل أسا�ســي
مــن الســاحل الســوري وغــرب محافظــات حمــص وحمــاة.
وخلــص كــوزاك إلــى أن الحكومــة الســورية تفــرض التجنيــد حيثمــا يمتــد نطاقهــا ،فــي عمــوم ســورية ،وقــد مارســت
التجنيــد فــي القامشــليّ ،
وجنــدت أفـر ًادا ،مــن محافظتــي الرقــة وديــرالــزور ،فــروا مــن تنظيــم (الدولــة اإلســامية فــي
العـراق والشــام /داعــش) إلــى غــرب ســورية .فــي تقديــركــوزاك« ،مــن اإلنصــاف أن نقــول إن الحكومــة الســورية
كانــت تعمــل وفــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،عندمــا يتعلــق األمــرباســتهداف الشــباب للتجنيــد» (.)196
ُّ
في القامشلي ومحافظة الحسكة ،حيث تحتفظ الحكومة السورية بسيطرة جزئية على األرض ،شنت حمالت
تجنيــد ،وكانــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة /قســد) غيــرراغبــة فــي التعــاون فــي هــذا الصــدد ،ومــن تشــرين الثانــي/
نوفمبــر ،2019كان لديهــا القــدرة علــى منــع الحكومــة الســورية مــن ممارســة هــذه األنشــطة علــى األرض فــي شــمال
ســورية ( .)197بعــد االتفــاق بيــن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) والحكومــة الســورية ،فــي منتصــف تشــرين األول/
ً ُ
ُ
ـابقا ،وذكــرأن
أكتوبــر ،2019شــوهدت قــوات الحكومــة الســورية فــي املناطــق التــي كان يســيطرعليهــا األكـراد سـ
ً
األكـراد الســوريين فــروا مــن املنطقــة إلــى العـراق ،خوفــا مــن تجنيدهــم فــي الجيــش العربــي الســوري (.)198
لالطالع على تجنيد القوات املسلحة الحكومية والجماعات املسلحة التابعة لها ،لألطفال ،انظرالفقرة .12.1

 2.2التأجيالت واإلعفاءات

يســمح القانــون باإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية لبعــض فئــات األفـراد (علــى النحــو املوضــح أدنــاه) ،ومــع ذلــك،
ً
قيم عملية الحصول على إعفاء «لتشمل ً
ُت ّ
ومزيدا من االختالف على أساس كل حالة وحدها».
مزيدا من القيود
ّ
قيــم أحــد الباحثيــن فــي (منظمــة العفــو الدوليــة) ،قابلتــه دائــرة الهجــرة الفنلنديــة ،أن طريقــة تطبيــق القانــون
بخصــوص هــذه الفئــات املعفــاة ليســت واضحــة (.)199
ُ
ً
وفقــا لكريســتوفر كــوزاك ،لــم ت ِعــد الحكومــة الســورية تطبيــق إعفاءاتهــا للفئــات املحميــة مــن األف ـراد ،مثــل
املوظفيــن الحكومييــن والطــاب والفئــات األخــرى التــي حصلــت علــى وضــع خــاص فــي نظــام التجنيــد الســابق ،بــل
شهدت تدهور وضعهم على مدارالصراعّ ،
وقدركوزاك أن الحكومة لم تخفف من تدقيقها وتركيزها على هؤالء
ً
ظاهريــا ،ومــا زالــت تحــاول إجبــارموظفــي الحكومــة علــى التجنيــد فــي االحتيــاط والتشــكيالت
الســكان املحمييــن
()200
شــبه العســكرية ،ومــا تـزال تســتهدف الطــاب للتجنيــد .

الطالب

يمكن لطالب الجامعات ووفق ظروف معينة أن ُيعفوا من الخدمة العسكرية ،على الرغم من أن تغييرالقانون
فــي عــام  2017جعــل مــن الصعــب علــى طــاب الجامعــات مواصلــة تأجيــل تجنيدهــم ( ،)201وأشــارت دائــرة الهجــرة
196.  Ibid.
197.  Ibid.
198.  Defense Post (The), Fearing conscription into Assad’s army, Syrian Kurds flee to Iraq, 12 December 2019, https://bit.

ly/3f4MBBW
199. Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3ipcsH6, p. 6-7
200.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
201.  Norway, Landinfo, Syria: Reactions against deserters and draft evaders, 3 January 2018, https://bit.ly/2YSTRvc, pp. 6, 8

32

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ُ
الدانماركيــة إلــى أن التعديــات التــي أدخلــت علــى قانــون الخدمــة العســكرية فــي تمــوز /يوليــو  ،2019بموجــب
املرســوم التشــريعي ،تضمنــت  12قيـ ًـدا علــى الحــدود العمريــة املســموح بهــا لبــدء مســتويات مختلفــة مــن التعليــم،
وعــدد ســنوات الدراســة التــي ُيســمح خاللهــا للطــاب بطلــب اإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية (.)202
أشــارتقريــردائــرة الهجــرة الفنلنديــة وبعثــة تق�صــي الحقائــق إلــى أن الطــاب املتقدميــن للحصــول علــى تأجيــل مــن
الخدمة العسكرية ُأخضعوا لتدقيق أكثرمن ذي قبلُ ،
وج ّند الطالب الذين ال يملكون وثائق مالئمة مباشرة،
لكــن الطــاب األكبــر سـ ًـنا كانــوا أكثــر عرضــة للتجنيــد ،وعــادة ال تمنــح الشــرطة العســكرية األشــخاص الذيــن
بلغــوا ســن الســابعة والعشــرين تأجيــاتً ،
ووفقــا ملصــدرمجهــول ورد فــي التقريــر ،كان هنــاك «عــدد قليــل جـ ًـدا
مــن الحــاالت التــي يتمتــع فيهــا األشــخاص بإعفــاءات ،مــن الطــاب ،لكنهــم اسـ ُـتدعوا علــى أي حــال لالنضمــام إلــى
الجيــش›› ( .)203باإلضافــة إلــى ذلــكِ ،قيــل إن معاملــة الطــاب تعتمــد علــى وحــدة الشــرطة العســكرية املســؤولة،
علــى ســبيل املثــال ،هنــاك نقــاط تفتيــش معينــة ،تخــدم فيهــا الشــرطة بشــكل ال إرادي ،وفــي بعــض األحيــانُ ،يجنــد
هؤالء الرجال [الشرطة العسكرية] بقوة ،وهم ليسوا متعاطفين ً
جدا مع األشخاص الذين تمكنوا من تفادي
الخدمــة العســكرية» (.)204
ً
وفقا ملعلومات مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن محافظة درعا ،أعفت الحكومة السورية
الطالب الذين أوقفوا تعليمهم منذ بداية االضطرابات املدنية في عام  ،2011وسمحت لهم بالعودة إلى الكلية،
وقــد ُمنــح أولئــك الذيــن عــادوا تأجيـ ًـا لخدمتهــم العســكريةّ ،أمــا أولئــك الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ً 25
عامــا -وهــو
الحــد األق�صــى للســن الــذي يمكــن للطــاب البقــاء فــي الجامعــة بنـ ّ
ـص القانــون الســوري -فقــد ُجنــدوا فــي الجيــش
والهيئــات األمنيــة األخــرى (.)205

موظفو الحكومة

بحسب تقديرات أحد محللي الصراع اإلنساني الذي قابلته دائرة الهجرة الفنلندية ،فإن املوظفين الحكوميين،
وال ســيما العامليــن فــي دمشــق والــوزارات الحكوميــة ،ال ُيجنــدون فــي الخدمــة العســكرية ،وقــال خبيــرآخــرفــي هــذا
املوضــوع :إن موظفــي الحكومــة الذيــن ُجنــدوا فــي الجيــش الســوري يتألفــون عــادة مــن الجنــود االحتيــاط الذيــن
اسـ ُـتدعوا للقيــام بواجبهــم ،سيســتأنفون مهامهــم الســابقة (.)206
ُ
فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،2017صــدر توجيــه جديــد مــن رئيــس الــوزراء ط ّبــق علــى موظفــي الدولــة ،وأمــر
املؤسســات العامــة «بإنهــاء توظيــف أولئــك الذيــن يتجنبــون الخدمــة العســكرية اإللزاميــة أو واجــب االحتيــاط»،
وأعقــب التوجيــه عـ ٌ
ـدد غيــرمعــروف مــن حــاالت الفصــل مــن الوظائــف ( ،)207ولــم نعثــرعلــى مزيــد مــن املعلومــات
حــول تطبيــق اإلعفــاء ملوظفــي الحكومــة.

202.  DIS, Issues Regarding Military Service, October 2019, https://bit.ly/2C3CiPZ, p. 5,
ً
تشريعيا بتعديل مواد من قانون خدمة العلم 14 ،تموز /يوليو https://bit.ly/2YTsZuU ،201
سانا ،األسد يصدرمرسوما
203.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/3ipcsH6, p. 7
204.  Ibid.
205.  OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://

bit.ly/2NJsYDH, p. 6
206.  Ibid. Finland, FIS, p. 7
207.  Syria Direct, Syrian public sector employees fired in latest government conscription effort, 7 December 2017, https://bit.
ly/2NJsYDH
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الحاالت الطبية

مــن الصعــب الحصــول علــى معلومــات موثوقــة تتعلــق باألســباب الطبيــة لإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية ،وذكــر
ُ
مصدران قابلتهما دائرة الهجرة الفنلندية أن اإلعفاءات ما زالت تمنح ألســباب طبية ،واستشــهد خبراء آخرون
ُ
ّ
قدروا أن معاييرالتجنيد قد خففت بشكل عام في حالة التجنيد العسكري ،وبناء على ذلكُ ،ج ّند حتى الرجال
املســنين والبدينيــن ،الذيــن كان مــن املمكــن أن ُيعفــوا فــي املا�ضــي بســهولة نســبية ،إذا طلبــوا مــن الســلطات ذلــك،
ً
ووفقا ألحد املصادر ،من املحتمل أال ُيعفى أي شخص ،ما لم تكن حالته الطبية واضحة ً
جدا ،ويشيراملصدر
ً
أيضــا إلــى أنــه فــي بعــض الحــاالت كان مــن املمكــن أن يحصــل الفــرد علــى إعفـ ٍـاء بنـ ًـاء علــى أســباب طبيــة ،إذا دفــع
رشــوة (.)208

األبناء الوحيدون


ينــص قانــون الخدمــة العســكرية الســورية علــى أنــه يمكــن إعفــاء الطفــل الذكــر الوحيــد لوالديــه مــن الخدمــة
العســكرية ،واإلعفــاء قابــل للتطبيــق ً
أيضــا ،إذا كان والــدا االبــن الوحيــد مطلقيــن ،أو إذا توفــي أحــد الوالديــن
أيضــا ،إذا كان لــه ٌ
أو كالهمــا ( ،)209والحظــت دائــرة الهجــرة الدانماركيــة أن «إعفــاء االبــن الوحيــد ممكــن ً
أخ غيــر
شــقيق ،أو أصبــح وحيـ ًـدا نتيجــة وفــاة أحــد إخوتــه أو أكثــر» (.)210
في  6آب /أغســطس  ،2014أصدربشــاراألســد املرســوم التشــريعي قم  ،33الذي ّ
عدل ً
عددا من مواد املرســوم
ر
ً
التشريعي رقم  30لعام  ،2007بشأن قانون الخدمة العسكرية اإللزامية ،وغيرت التعديالت أيضا عدد األبناء
لكل أسرة الذين يمكن أن يؤجلوا الخدمة العسكرية ،فقد أصبحت األرقام على النحوالتالي« :يمكن أن يؤجل
ولــد واحــد إذا كان مــا بيــن ( )4-2إخــوة يــؤدون الخدمــة العســكرية اإللزاميــة أو الطوعيــة أو االحتياطيــة ،ويؤجــل
اثنــان إذا كان هنــاك ( )8-5أخــوة فــي الخدمــة ،ويؤجــل ثالثــة إذا كان هنــاك  9إخــوة أو أكثــر فــي الخدمــة ،قبــل
التعديــات ،كان بإمــكان ابــن واحــد فقــط أن يؤجــل» (.)211
ً
وفقا لخبيرقابلته دائرة الهجرة الفنلندية ،ما يزال بإمكان االبن الوحيد للعائلة االستفادة من الئحة اإلعفاء،
ً
لكــن الحكومــة الســورية تشــدد الضوابــط علــى ذلــك ،وبــدل مــن تجديــد اإلعفــاء كل عاميــن ،صــار إلز ًامــا علــى
َ
الشــخص املعنــي أن يجــدده كل عــام ،ومــن ثـ ّـم ُيطلــب مــن االبــن الوحيــد تجديــد إعفائــه حتــى تصــل والدتــه إلــى
عامــا)ً ،
الســن الــذي ال ُيتوقــع فيــه أن تنجــب طفـ ًـا آخــر(حوالــي ً 50
وفقــا للمصــدر( ،)212ولــم نعثــرعلــى مزيــد مــن
املعلومــات حــول تطبيــق اإلعفــاء بخصــوص األبنــاء الوحيديــن.

208. Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/2ZrYMCo p. 8
209.  Syrian Arab Republic, Ministry of Defense, Only male child, n.d.,
210.  Denmark, DIS, Issues Regarding Military Service, October 2019, https://bit.ly/38ljasO p. 5

211.   SANA, President al-Assad issues legislative decree amending mandatory military service law, 6 August 2014, https://bit.
ly/2D3OHnJ
212.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/2ZrYMCo p. 8
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اإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية مــن خــال دفــع رســوم اإلعفــاء ،وخطــر االســتدعاء بصفــة
احتياطــي علــى الرغــم مــن دفــع الرســوم
أشارت دائرة الهجرة الدانماركية إلى أنه «بموجب القانون  ،2007/30يمكن للشباب السوريين ،والفلسطينيين
املســجلين فــي ســورية ،أن يدفعــوا رســوم (بــدل نقــدي) للحصــول علــى إعفــاء مــن الخدمــة العســكرية اإللزاميــة
وعدم االســتدعاء مرة أخرى ،منذ عام ُ 2007عدل هذا املرســوم مرات عدة ،وآخرها في  2014و.)213( 2017
وأشــارموقــع (عنــب بلــدي) املعــارض إلــى أن رســوم اإلعفــاء تنطبــق علــى الذكــور الذيــن يعيشــون فــي الخــارج مــدة
ً
أميركيــا قبــل الحــرب و 8,000دوال ًرا
ال تقــل عــن أربــع ســنوات ،والذيــن يمكنهــم دفــع رســوم قدرهــا  5,000دوال ًرا
أميركيــا بعدهــا (ً ،)214
ً
ووفقــا لرئيــس دائــرة الهجــرة والجــوازات الســورية الــذي قابلتــه دائــرة الهجــرة الدانماركيــة فــي
تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2018ليــس األمــر ً
خاصــا باألشــخاص الذيــن غــادروا البــاد بشــكل قانونــي ،لكــن يشــمل
أولئك الذين غادروا بشكل غيرقانوني ،إذ يمكن إعفاؤهم من التزامات الخدمة العسكرية ( .)215املوعد النهائي
لدفــع الرســوم هــو ثالثــة أشــهربعــد تلقــي الدعــوة للتجنيــد (.)216
ومــع ذلــك ،واسـ ً
ـتنادا إلــى مقابــات دائــرة الهجــرة الدانماركيــة مــع مندوبيــن عــن منظمــة أمنيــة دوليــة ،و(هيومــن
رايتس ووتش) ،فإن فاعلية القانون الذي يمنح اإلعفاءات من الخدمة العسكرية من خالل الرسوم املذكورة
كانــت موضــع شــك ،فــي ضــوء تجربتهــم مــع املراســيم الســابقة ،وعـ ّـد منــدوب (منظمــة األمــن) أن هــذه الترتيبــات
ُ
تنفــذ بشــكل مختلــف علــى أســاس كل حالــة وحدهــا ،وأنهــا ال تشــكل بــأي حــال مــن األحــوال ضمانــة مــن التجنيــد
اإلجبــاري ،ووفــق مــا فهــم املسـ َ
ـتجوبُ ،يمنــح اإلعفــاء الحقيقــي الوحيــد ألي شــخص بعــد ســن الخدمــة العســكرية
أو شــخص أكمــل الخدمــة العســكرية بالفعــل ،علــى الرغــم مــن أن االســتدعاء فــي كلتــا الحالتيــن (مــرة أخــرى) أثنــاء
الص ـراع مــا يــزال احتمـ ًـال ً
()219
قائمــا ( ،)217وكذلــك ارتبــط اســتخدام رســوم اإلعفــاء بالفســاد ( )218والرشــوة
والتطبيــق الكيفــي (.)220

213.   Denmark, DIS/DRC, Syria, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February

2019, https://bit.ly/2NLTah1 pp. 27-28
214.   Enab Baladi, Military Service Exemption Fee: expensive Return Ticket To Homeland, 2 September 2019, https://bit.
ly/3iqHLRA
215.  Denmark, DIS/DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019,
https://bit.ly/38mrRTU, p. 29
 [Exemption Fee] n.d., https://bit.ly/2NUالبــدل النقــدي 216.  Syrian Arab Republic, Ministry of Foreign Affairs and Expatriates,UpKB
217.  Ibid, Denmark, DIS/DRC, Syria, p. 29
218.  Omran Center for Strategic Studies, Transformations of the Syrian Military: The Challenge of Change and Restructuring, 31

_December 2018, file:///C:/Users/HP/Downloads/Transformations_of_the_Syrian_MilitaryThe_Challenge_of_Change_and
Restructuring_V3_Web_V1.pdf, pp. 174-175
219.  Syria Direct, Damascus student to pay 8 months of salary in bribe to avoid military service, 20 April 2017, https://bit.
ly/2D3lh9j
220.  TIMEP, TIMEP Brief: Conscription Law, 22 August 2019, https://bit.ly/2BVA2dR
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 2.3عواقب التهرب والفرار

عقوبات التهرب من الخدمة

ـفيا (ً ،)221
ُحــددت عقوبــة التهــرب مــن التجنيــد فــي قانــون العقوبــات العســكري ،لكــن تطبيقهــا مــا يـزال تعسـ ً
ووفقــا
لقانــون العقوبــات العســكري الســوري (املــواد ُ ،)99 ،98يعاقــب املتهربــون مــن الخدمــة العســكرية بالســجن مــدة
تراوح من شهرإلى ستة أشهرفي وقت السلم ،وبعد ذلك يجب أن يكملوا خدمتهم العسكرية بالكامل ،وفي زمن
َ
الحربّ ،
يعد التهرب من الخدمة العسكرية جريمة جنائية ُيعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى  5سنوات (.)222
ً
وفقا للمقابالت التي أجراها (املركزالنرويجي للمعلومات) مع ممثلين عن منظمة مجتمع مدني سوري ومنظمة
ُ
دوليــة ،فــي عامــي  2016و ،2017لــم تتبــع أحــكام القانــون الجنائــي العســكري باســتمرار ،إذ ُيرســل املتهربــون مــن
الخدمــة عــادة إلــى الجيــش مباشــرة ( ،)223وأشــارت املصــادرالتــي أجــرت دائــرة الهجــرة الدانماركيــة مقابــات معهــا
ُ
ُ
لتقريرهــا لعــام  2017إلــى أن أولئــك الذيــن فــروا مــن الخدمــة ،وقبــض عليهــم ،أرســلوا بعــد ذلــك إلــى الخدمــة
العســكرية اإللزاميــة (.)224

عقوبات الفرار

منــذ بدايــة الصـراع ،انشــق عشـرات اآلالف مــن الضبــاط والجنــود املجنديــن ( ،)225وفـ ّـركثيــرون مــن البــاد ،بينمــا
بقي آخرون في ســورية وانضموا إلى إحدى الجماعات املتمردة املســلحة (.)226
ً
وفقــا لقانــون العقوبــات العســكري (املادتــان  100وُ ،)101يعاقــب علــى االنشــقاق /الفـرار ،بالســجن مــدة تـراوح
بيــن ســنة وخمــس ســنوات فــي وقــت الســلم ،ويمكــن أن تكــون العقوبــة ضعــف املــدة فــي زمــن الحــرب ،ويمكــن أن
ُيعاقــب أولئــك الذيــن غــادروا البلــد بعــد فرارهــم مــن الخدمــة العســكرية بالســجن مــدة تصــل إلــى  15ســنة فــي زمــن
الحــرب ،ويعاقــب علــى الفـرارإلــى العــدو بالســجن مــدى الحيــاة أو باإلعــدام (.)227
أشــارالعديــد مــن الخبـراء فــي املوضــوع ،الذيــن قابلتهــم دائــرة الهجــرة الدانماركيــة فــي نيســان /أبريــل  ،2017إلــى أن
عقاب الفارين سيكون أكثرمن عقاب املتهربين من التجنيد ،وذكرت بعض املصادرأن النظرإلى الفارين سيكون
بمنظور أعضاء املعارضة ذاته ،وأشارت مصادرأخرى إلى أن قرارات العفو واالتفاقات املحلية سمحتللفارين
بالعودة إلى الخدمة العسكرية وإرسالهم إلى الجبهة (.)228
221.  Swiss Refugee Council, Syrien: Aufschub des Militärdienstes für Studenten [Postponement of military service for stu-

dents], 11 June 2019, https://bit.ly/38nFAJX p. 6

222.  Syrian Arab Republic, Legislative Decree No. 61/1950, Military Penal Code, https://bit.ly/2BmF2Iz
223.  Norway, Landinfo, Reactions against deserters and draft evaders, 3 January 2018, https://bit.ly/3io0AFf p. 8
224.  Denmark, DIS/DRC, Syria, Recruitment Practices in Government-controlled Areas and in Areas under Opposition Control,

Involvement of Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and Issues Related to Exiting Syria, August 2017, https://bit.
ly/2ZtxFHb, pp. 13-14
225.  Norway, Landinfo, Reactions against deserters and draft evaders, 3 January 2018, url, p. 10; Atlantic (The), Assad is desperate for soldiers, 14 May 2018, https://bit.ly/2YSTRvc
226.  Al Jazeera, Interactive: Tracking Syria’s defections, 30 July 2012, https://bit.ly/3dQBsmT
 .227ج .ع .س ،املرسوم التشريعي رقم  ،1950 /61قانون العقوبات العسكريhttps://bit.ly/2YV7s5n ،
228.  Denmark, DIS/DRC, Syria, Recruitment Practices in Government-controlled Areas and in Areas under Opposition Control,
Involvement of Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and Issues Related to Exiting Syria, August 2017, https://bit.
ly/2C3WkKb p. 13
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خــال املــدة بيــن منتصــف تمــوز /يوليــو  2018ومنتصــف كانــون الثانــي /ينايــر  ،2019قــدرت لجنــة التحقيــق
ً
املســتقلة أن الفاريــن املجنديــن كانــوا مــن بيــن املجموعــات األكثــراحتمــال ألن يتعرضــوا لالعتقــال التعســفي مــن
قوات الحكومة الســورية ( .)229في األعوام الســابقة ،عوقب الفارون في الغالب بالطريقة نفســها التي عوقب بها
أولئــك الذيــن انضمــوا بنشــاط إلــى املعارضــة ،وفــي الحمــات املوجهــة اعتقلــت الحكومــة بشــكل منهجــي املنشــقين
والعســكريين املشــتبه فــي تعاطفهــم مــع املعا ضــة (ً ،)230
وطبقــا لتقريــر (منظمــة العفــو الدوليــة) لعــام ،2015
ر
()231
اعتقلــت الحكومــة الســورية قسـ ًـرا املنشــقين وأخفتهــم .

ُ  2.4تطبيق العفو عن املتهربين والهاربين من التجنيد

أصــدرت قوانيــن العفــو فــي مناســبات عــدة ،منــذ أن بــدأت األزمــة الســورية فــي آذار /مــارس  ،2011ملنــح املتهربيــن
أو الفاريــن العفــو مــن املقاضــاة ( ،)232وذكــرت بعــض املنظمــات أن هــذه اإلج ـراءات لــم تــؤد بالضــرورة إلــى عــودة
الالجئين أو املتهربين من التجنيد ،ألن مثل هؤالء األفراد ُ
سيطلب منهم إكمال خدمتهم العسكرية ،بعد تسليم
أنفســهم (.)233
منح املرسوم التشريعي رقم  18الصادرفي تشرين األول /أكتوبرً ،2018
عفوا ً
عاما لبعض األفراد في سورية أو
يعف الشــخص الذي
في الخارج ،املتهمين بالفرارأو التهرب من الخدمة العســكرية ،ومع ذلك ،فإن املرســوم لم ِ
ُمنــح العفــو مــن الخدمــة العســكرية ( .)234كان يجــب أن يطبــق العفــو فــي غضــون أربعــة أشــهر ،بخصــوص أولئــك
املقيميــن فــي البــاد ،أو ســتة أشــهرألولئــك الذيــن يعيشــون فــي الخــارج ( ،)235أمــا الذيــن حاربــوا إلــى جانــب املعارضــة
ُ
املســلحة أو انشــقوا ضــد الحكومــة الســورية فقــد اســتبعدوا مــن العفــو (.)236
ً
تعميمــا ينــص علــى تنفيــذ قانــون العفــو ،ويحظــر
فــي  28تشــرين األول /أكتوبــر  ،2018أصــدرت وزارة الدفــاع
اعتقــال االحتياطييــن الذيــن فــروا مــن الخدمــة العســكرية ،وينــص علــى إزالــة أســماء االحتياطييــن الذيــن كانــوا
مطلوبين للخدمة الفعلية من القائمة ،ومع ذلك ،يبقى من املمكن استدعاء هؤالء االحتياطيين من جديد ،في
حالــة الحــرب أو حالــة الطــوارئً ،
ووفقــا لبعــض التقديـرات ،يمكــن أن يؤثــرهــذا املرســوم علــى  800,000شــخص
غــادروا البــاد أو اختفــوا (.)237
ً
وفقــا ملوقــع (املجلــس األطل�ســي  ،)Atlantic Councilعلــى الرغــم مــن قانــون العفــو الصــادر فــي تشــرين األول/
أكتوبــر ،2018أصــدرت الحكومــة الســورية قوائــم جديــدة باألشــخاص املطلوبيــن للخدمــة العســكرية الطارئــة،
ً
ُ
التــي تضــم  400,000اســم ،منهــم عــدد كبيــرمــن الشــباب الذيــن شــطبت أســماؤهم حديثــا مــن القائمــة بفضــل
229. 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://bit.ly/2NG0ef9, p. 15
230. UN Human Rights Council, Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, 3 February 2016,
https://bit.ly/3dWmWtU, p. 4
231. AI, Between Prison and the Grave: Enforced Disappearances in Syria, November 2015, https://bit.ly/31D5Lv6 p. 7
232. TIMEP, Legislative Decree No.18 – Military Service Amnesty, 6 December 2018, https://bit.ly/3gktIey
233. Norway, Landinfo, Reactions against deserters and draft evaders, 3 January 2018, https://bit.ly/3io0AFf p. 8
234. Reuters, Syria’s offers amnesty to deserters and draft dodgers, 9 October 2018, https://reut.rs/38lFdzA Washington Post
(The), Syria offers amnesty to deserters and draft dodgers, 9 October 2018, https://wapo.st/3eUqIp4
235. EIP, Refugee return in Syria: Dangers, security risks and information scarcity, July 2019, https://bit.ly/2D2IkRC, p. 10
236. TIMEP, Legislative Decree No. 18 of 2018 (Military Service Amnesty), 20 August 2019, https://bit.ly/3in4k9Z pp. 1-2
237. National (The), Syrian military clears men wanted for extra military service, 31 October 2018, https://bit.ly/2NOF7XZ
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العفــو( ،)238وذكــرموقــع (ســورية مباشــر )239( )Syria Directفــي آذار /مــارس  2019بشــأن قضيــة منشــق عــاد إلــى
ســورية بعــد العفــو ،وقــال :إن الســلطات قــد اعتقلتــه حيــن عودتــه ،حيــث ال ُيعــرف مــكان وجــوده (.)240
قـ ّـدر مندوبــون مــن مركــز التحليــل والبحــوث التشــغيلية ( ،)241( )COARقابلتهــم دائــرة الهجــرة الدانماركيــة فــي
تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2018أن قلــة قليلــة مــن األفـراد قــد يهتمــون باالســتفادة مــن قانــون العفــو ،واألســباب
الرئيســية هــي أنهــم ال ُيعفــون مــن أداء خدمتهــم العســكرية ،وذكــرت مصــادرأخــرى قابلتهــم أن الحكومــة الســورية
لم تحترم قرارات العفو واتفاقات املصالحة السابقة ،وهذا زاد من عدم الثقة بين السوريين ،ومع ذلك ،فقد
ّ
صــرح مســؤول ســوري بــأن «عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن الهاربيــن والفاريــن مــن التجنيــد ســلموا أنفســهم إلــى الســلطات ،بعــد
العفــو» (.)242
ذكــركــوزاك أن الحكومــة الســورية اســتأنفت َّ
الســوق للتجنيــد فــي وقــت أبكــرمــن مــدة الســماح املنصــوص عليهــا
في شــروط اتفاقات العفو ،وفي بعض الحاالت ،كان ذلك خالل أســابيع من إعادة تأكيد الســيطرة على مناطق
املصالحــات ،وقـ ّـدرأن الحكومــة الســورية مــا تـزال بحاجــة ماســة إلــى القــوى البشــرية ،لــذا كان لديهــا حافــزللعمــل
بهذه الطريقة لزيادة عدد األفراد املجندين في الجيش ،وتوقع كوزاك أن الحاجة إلى القوى البشرية ،مع تحول
الحــرب األهليــة الســورية إلــى مرحلــة جديــدة ،ســتصبح أقــل كثافــة ،فمــن املرجــح أن تصبــح الحكومــة الســورية
ً
أقل تساهل ،وسيكون األفراد الذين لديهم تاريخ من الخدمة العسكرية املراوغة أو التهرب ،على رادارالحكومة
لالعتقــال املحتمــل أوعقوبــات أخــرى ،فــي وقــت الحــق (.)243
انتهــت مــدة الســماح املحــددة بيــن  4إلــى  6أشــهرالتــي منحهــا العفــو فــي  9نيســان /أبريــل  ،)244( 2019ولــم نعثــرعلــى
معلومــات حــول تجــدد العفــو.

238.  Atlantic Council, Forced conscription continues despite amnesty by Syrian Government, 13 February 2019, https://bit.

ly/2VBnVJB
239.   Syria Direct is ‘an independent journalism organization focused on Syria’, founded in 2013, https://bit.ly/3gkT63Q
240.  Syria Direct, ‘Is it safe to go home?’ Amid promises of amnesty in Syria, defectors abroad weigh their options, 18 March
2019, https://bit.ly/2BvEGzd
 .241مؤسسة اجتماعية تقدم األبحاث والتحليالت املتعلقة بالصراع في سورية كجزء من مشروع ممول من االتحاد األوروبيhttps://bit.ly/2AoPU8f .
242.  Denmark, DIS/DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019,
https://bit.ly/38mrRTU, pp. 30-31
243.   EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
244.  TIMEP, Legislative Decree No. 18 of 2018 (Military Service Amnesty), 20 August 2019, https://bit.ly/3in4k9Z p. 2
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الفصل الثالث :األشخاص الذين ُيعتقد أنهم معارضون لـ قوات سوريا الديمقراطية/
وحدات حماية الشعب
مــن كانــون األول /ديســمبر  ،2019كان جــزء كبيــر مــن شــمال شــرق ســورية تحــت ســيطرة (قــوات ســوريا
الديمقراطيــة /قســد) ( ،)245إن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة /قســد) هــي قــوة متعــددة األع ـراق بقيــادة كرديــة
ُ
تتألــف مــن األك ـراد والعــرب والجماعــات العرقيــة األخــرى ،وأنشــئت عــام  2015لدعــم التحالــف الــذي تقــوده
ُ
الواليــات املتحــدة فــي الحــرب ضــد (داعــش) ( ،)246كمــا أنشــئت (وحــدات حمايــة الشــعب) الكــردي ( )YPGعــام
 2012بصفتهــا ً
جناحــا عسـ ً
ـكريا لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي (- )PYDوهــو فــرع ســوري مــن حــزب العمــال
الكردســتاني ( ،)PKKالــذي صنفــه االتحــاد األوروبــي ( )247والواليــات املتحــدة ( )248وتركيــا منظمــة إرهابيــة،)249( -
وتهيمــن (وحــدات حمايــة الشــعب) ( )YPGعلــى (قــوات ســوريا الديمقراطيــة /قســد) التــي ســاعدتها الوحــدات فــي
تأسيســها فــي تشــرين األول /أكتوبــر ،)250( 2015ووفــرت قواتهــا املقاتلــة األساســية وضمنــت قيادتهــا إلــى حــد كبيــر
(.)251
أدى التوغــل الــذي قادتــه تركيــا فــي تشــرين األول /أكتوبــر 2019فــي شــمال شــرق ســورية إلــى تغييـرات فــي الســيطرة
اإلقليميــة هنــاك ،عــن طريــق احتــال األ ا�ضــي التــي كان يســيطرعليهــا األكـراد سـ ً
ـابقا وهــي تمتــد بيــن رأس العيــن
ر
وتــل أبيــض (.)252
لم تكن (قوات سوريا الديمقراطية /قسد) متحالفة مع املعارضة السورية وال مع الحكومة ،لكنها كانت تعتمد
إلــى حــد بعيــد علــى الحكومــة الســورية ،فمولــت بعــض مؤسســات الدولــة فــي املنطقــة ،ودفعــت رواتــب ملوظفــي
الدولــة ( .)253فــي تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019أعلنــت الحكومــة الســورية وقــوات ســوريا الديمقراطيــة ()SDF
ً
التــي يســيطرعليهــا األكـراد ،اتفاقــا ســمح بنشــرقــوات الحكومــة الســورية علــى طــول الحــدود مــع تركيــا ملســاعدة
القوات الكردية في صد الهجوم التركي ( ،)254وفي تشرين الثاني /نوفمبرّ ،2019
قدركريستوفركوزاك من معهد
دراسات الحرب أن (قوات سوريا الديمقراطية) ما تزال مسيطرة على األرض في املناطق الخاضعة لسيطرة
245.  Based on reading of the following maps: ISW, Syria Situation Report: December 17-28, 2019, 9 January 2020, https://bit.

ly/3iow5Pu, Liveuamap, Syria, 31 December 2019,
246.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, USIP, 24 September 2019, https://bit.ly/31BFxZV p. 33
 .247املجلــس األوروبــي ،قـراراملجلــس بتاريــخ  17حزيـران /يونيــو  2002بشــأن تنفيــذ املــادة  )3( 2مــن الالئحــة ( )ECرقــم  2001/2580بشــأن التدابيــر
التقييديــة املحــددة املوجهــة ضــد بعــض األشــخاص والكيانــات بهــدف مكافحــة اإلرهــاب وإلغــاء القـرار 18 ،EC / 334/2002حزيـران /يونيــو ،2002
https://bit.ly/38sdLQT
248.   USDOS, Country Report on Terrorism 2018 - Chapter 5 - Kurdistan Workers’ Party, 1 November 2019, https://bit.
ly/3dUH4MY
249.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, USIP, 24 September 2019, https://bit.ly/31BFxZV p. 33
250.  Ibid. pp. 8, 33
251.  International Crisis Group, Squaring the Circles in Syria’s North East, 31 July 2019, https://bit.ly/2ZsAHeF, p. 1, and Ibid.
pp. 8, 33
252.  https://bit.ly/2C2aRGd COAR, Syria Update 06 - 12 November, 2019, 13 November 2019, , pp. 3-4
253. International Crisis Group, Squaring the Circles in Syria’s North East, 31 July 2019, https://bit.ly/3gn5wZk pp. 1, 1314, Lund, A., Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defense Research Agency, December 2018,
file:///C:/Users/HP/Downloads/FOIR4640SE.pdf, pp. 59-60
254.   Al Jazeera, Syria’s army to deploy along Turkey border as Kurds strike deal, 14 October 2019, https://bit.ly/3ikimsW
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ُ ّ
سلم الحكم للحكومة السورية بعد االتفاق (.)255
األكراد ،ولم ت ِ
تتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) و(وحــدات حمايــة الشــعب) والشــمال الشــرقي
مــن ســورية الــذي يســيطرعليــه األكـراد فــي تقريــراملركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء ( )EASO COIبعنــوان «ســورية:
الجهــات الفاعلــة» (كانــون األول /ديســمبر )2019

 3.1استهداف املعارضين السياسيين

حزب االتحاد الديمقراطي ،املعروف باسم  ،PYDهو حزب سيا�سي كردي أنشأه الفرع السوري لحزب العمال
الكردستاني عام ُ ،)256( 2003ينظرإلى حزب االتحاد الديمقراطي أنه الفاعل السيا�سي املهيمن في املناطق التي
يســيطرعليهــا األكـراد ،حيــث يمــارس الســيطرة املطلقــة ويتخــذ القـرارات فــي كامــل املنطقــة ( ،)257معظــم املعارضــة
ُ
ُ
الكرديــة متحــدة فــي املجلــس الوطنــي الكــردي ( ،)KNCوهــو مظلــة األحـزاب الكرديــة الســورية ،التــي أنشــئت عــام
 ،)258( 2011ومــن منتصــف عــام  ،2019كان فــي املجلــس الوطنــي الكردســتاني ً 14
حزبــا ( ،)259وثقــت مصــادرعــدة
عمليات االعتقال واإلخفاء القسري واالحتجاز( )260ألعضاء من أعضاء املعارضة السياسية ،ومنهم أعضاء من
املجلس الوطني الكردســتاني ،على أيدي قوات األمن املحلية (.)261
أشــارت مصادرعدة إلى أن حزب االتحاد الديمقراطي و(األســايش) شــاركوا في االعتقاالت التعســفية واالختفاء
القسري وتعذيب املعارضين السياسيين ،مثل أعضاء املجلس الوطني الكردي ،واعتقال الصحافيين وأعضاء
ُ
منظمــات حقــوق اإلنســان واألفـراد الذيــن رفضــوا التعــاون مــع الجماعــات الكرديــة ( ،)262فــي عــام  2018أفيــد أن
(األسايش) اعتقلوا ما ال يقل عن  20من أعضاء املجلس الوطني الكردستاني ،و ُزعم أن بعضهم اختفوا ً
قسرا
(.)263
ً
ً
تعسفيا املدنيين الذين يدعمون األحزاب السياسية
وفقا للجنة التحقيق املستقلة ،اعتقلت القوات الكردية
املتنافسة ،أواألفراد الذين ُي ّ
عدون غيرموالين بما يكفي ،كما وردت أنباء عن حاالت تعذيب خصوم سياسيين
على يد عناصرمرتبطة بـ (قوات سوريا الديمقراطية) و(وحدات حماية الشعب) (.)264
255.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
256.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, USIP, 24 September 2019, https://bit.ly/3iqisPC, p. 33, Wim-

men, H. and Seluck, M., The Rise of Syria’s Kurds, Carnegie Endowment for International Peace, 5 February 2013, https://bit.
ly/38jVTrk
257.  Freedom House, Freedom in the World 2019 - Syria, 4 February 2019, https://bit.ly/2Asa6pM, Political Rights and Civil
Liberties; Wilkofsky, D., The future of northeast Syria, Atlantic Council, 13 August 2019, https://bit.ly/3e0cPod
258.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, USIP, 24 September 2019, https://bit.ly/31BFxZV p. 33, Chatham
House, Governing Rojava: Layers of legitimacy in Syria, December 2016, https://bit.ly/38nA6il p. 3
259.  Ibid. p. 33, Koontz, K., Borders Beyond borders. The Many (Many) Kurdish Political Parties of Syria, Middle East Institute,
October 2019, https://bit.ly/2D5ZZbf
260.   HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
261.  AI, Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - Syria [MDE 24/9903/2019], 26 February 2019,
https://bit.ly/31AOvqm, p. 62, HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, , https://bit.ly/2ZnXSHa
262.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/38mTGeP, p. 55, HRW,
Syria: Kurdish-led Administration Jails Rivals, 10 September 2018, https://bit.ly/2VDNtGg, Freedom House, Freedom in the
World 2019 - Syria, 4 February 2019, https://bit.ly/2Asa6pM
263.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
264.  Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Detention in the Syrian Arab Republic: A
Way Forward, OHCHR, 8 March 2018, https://bit.ly/3gkwbG1
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ُ
أشــار(معهد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنى) في مقالة نشــرت في حزيران /يونيو  ،2018إلى أن (حزب االتحاد
الديمقراطــي  )PYDاعتقــل ،فــي وقــت ســابق ،قــادة املجلــس الوطنــي الكــردي ،وأحــرق مكاتبهــم ومنعهــم مــن عقــد
اجتماعــات ومؤتمـرات ( ،)265وفــي األشــهرالتــي ســبقت االنتخابــات املحليــة لعــام  2017فــي شــمال شــرق ســورية،
شــنت الســلطات الكرديــة حملــة اعتقــاالت علــى أحـزاب سياســية «غيــرقانونيــة» وغيــرمســموحة ،وأدى ذلــك إلــى
إغــاق جميــع مكاتــب أحـزاب املعارضــة ً
تقريبــا (.)266
فــي كانــون الثانــي /ينايــر ،2019أثنــاء محــاوالت توحيــد األح ـزاب السياســية الكرديــة الســورية ،ســمحت اإلدارة
التــي يديرهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي لألح ـزاب السياســية «غيــر املرخصــة» بفتــح مكاتــب محليــة جديــدة.
ُ
ً ()267
وسط التقارب هذاّ ،
تعهد املجلس الوطني الكردي -وهو ائتالف كردي للمنظمات مع أكثرمن  288ممثل-
بالتحقيــق فــي وجــود الســجناء السياســيين ( ،)268وفشــلت محــاوالت الوســاطة واالتفاقــات املســبقة بيــن املجلــس
الوطنــي الكــردي وحــزب االتحــاد الديمقراطــي ،بيــن عامــي  2012و )269( 2014وفــي عــام .)270( 2016
بســبب الهجــوم العســكري التر ـكـي علــى شــمال شــرق ســورية (ابتــداء مــن تشــرين األول /أكتوبــر ،)2019ظهــرت
محادثــات حــول صفقــة بيــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي واملجلــس الوطنــي الكــردي (.)271
وبحســب بيــان صــادرعــن املجلــس الوطنــي الكــردي ،منعــت (أســايش) حــزب االتحــاد الديمقراطــي نــدوة ثقافيــة
عقدها مجلس محلي في القامشــلي في  15أيلول /ســبتمبر ،2019وبحســب ما ورد ،فقد اعتقلت رئيس املجلس
املحلــي مــدة ســاعتين ،وأدان املجلــس الوطنــي الكــردي حظــر حــزب االتحــاد الديمقراطــي األنشــطة السياســية
(ً ،)272
وفقــا الجتمــاع بروتوكولــي لحــزي يكيتــي الكردســتاني فــي ســورية ،العضــو فــي املجلــس الوطنــي الكــردي ،فــي 30
أيلــول /ســبتمبر ،2019ظلــت مكاتــب الحــزب فــي القامشــلي وعامــودا مغلقــة ،ولــم ُيطلــق سـراح بعــض الســجناء
السياســيين ( ،)273ولــم نتمكــن مــن التحقــق مــن األحــداث واملزاعــم.
ً
تعسفيا ،في كانون األول/
ذكرت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) أن (قوات سوريا الديمقراطية) اعتقلت
ديســمبر  ،2019ناشــطين وأعضــاء مــن املجتمــع املدنــي عارضــوا سياســاتهم ،فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور،
وبحســب مــا ورد فقــد اســتهدفوا املدنييــن بتهمــة التجنيــد اإلجبــاري أو بتهمــة التعــاون مــع فصائــل املعارضــة (.)274
ً
في عام  ،2014نشرت (هيومن رايتس ووتش) ً
موسعا عن انتهاكات حقوق اإلنسان (أي االعتقاالت
تقريرا
265.  Washington Institute for Near East Policy (The), Why Syria’s Kurds are Struggling Politically, 12 June 2018, https://bit.

ly/2CTJ2jV
266.  Kurdistan24, Syria’s Kurdish authorities close dozen political offices, 18 March 2017, https://bit.ly/3ipOn2D
267.  Koontz, K., Borders Beyond borders. The Many (Many) Kurdish Political Parties of Syria, Middle East Institute, October
2019, https://bit.ly/2NMVGmW p. 9
268.Kurdistan24, Syrian Kurdish groups attempt to unify after Trump withdrawal decision, 5 January 2019, https://bit.ly/3ggVwAH
269.  Ibid, & Stiftung Wissenschaft und Politik, Günter Seufert (publisher), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der
Territorialherrschaft des »Islamischen Staates«, https://bit.ly/3dUDGSg, p. 70
270.  Koontz, K., Borders Beyond borders. The Many (Many) Kurdish Political Parties of Syria, Middle East Institute, October
2019, https://bit.ly/2NMVGmW p. 7
271.  Al Monitor, Feuding Syrian Kurdish political blocs dance around rapprochement, 6 August 2019, https://bit.ly/2NPFCAY
ُ
 .272املجلــس الوطنــي الكــردي ( ،)KNCبيــان حــول منــع األســايش بقيــادة حــزب االتحــاد الديمقراطــي لعقــد نــدوة ثقافيــة للمجلــس املحلــي للكورنيــش )
مترجم من العربية( 16 ،أيلول /ســبتمبرhttps://bit.ly/3inlmoi  ،2019
ُ
 .273املجلس الوطني الكردي ( ،)KNCبالغ حول اجتماع اللجنة املركزية لحزب يكيتي في سورية (مترجم من العربية) 30 ،أيلول /سبتمبر،2019
https://bit.ly/38iWjOM
274.  SNHR, At least 6,671 Cases of Arbitrary Arrests Documented in 2019, 2 January 2020, https://bit.ly/2NQQtea p. 5
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التعسفية ،وانتهاك اإلجراءات القانونية الواجبة ،واالنتهاكات أثناء االحتجاز ،وحاالت االختفاء والقتل العمد)
التي ارتكبتها (وحدات حماية الشعب) و(األسايش) ومؤسسات حزب االتحاد الديمقراطي األخرى ضد أعضاء
املعارضة الكردية ،وأشارت (هيومن رايتس ووتش) إلى استمرارانتهاكات حقوق اإلنسان في املناطق الخاضعة
لســيطرة األكـراد ،علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل انتشــا ًرا وشــدة ممــا هــي عليــه فــي األرا�ضــي الســورية األخــرى ( ،)275مــع
إنشــاء اإلدارة التــي يديرهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي ُ ،يقــال :إن العديــد مــن أحـزاب املعارضــة قــد غــادرت إلــى
املنفــى ( ،)276أو إن حــزب االتحــاد الديمقراطــي قمعهــا (.)277

 2.3استهداف األشخاص الذين لهم صالت «ملموسة» بتنظيم (داعش)

فــي تقريــرصــدرفــي كانــون الثانــي /ينايــر ،2019ذكــرت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن «(قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
اعتمــدت بشــدة علــى القــوات الجويــة للتحالــف الدولــي ،وسـ ّـبب ذلــك زيــادة ملحوظــة فــي الخســائر فــي صفــوف
املدنيين ،وأكد الصلة بين األسلحة املتفجرة في املناطق املكتظة بالسكان واألضراراملدنية›› ( .)278خالل النصف
األول من عام  ،2019أدت الغارات العسكرية التي شنتها (قوات سوريا الديمقراطية) ضد عناصر(داعش) في
محافظــة ديــرالــزورإلــى ســقوط ضحايــا مــن املدنييــن ،وقــد عـ ّـدت املجتمعــات املحليــة بعــض الغــارات أنهــا هجمات
مباشــرة لـ (قوات ســوريا الديمقراطية) على أفراد القبائل (.)279
وأشــارت مصــادر قابلتهــا مجموعــة األزمــات الدوليــة عــام  ،2019إلــى أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة /وحــدات
ً
ً
عشوائيا خالل غارات ضد (داعش) ،وقيل :إن ما ال يقل عن
تعسفيا وقتلت مدنيين
حماية الشعب) احتجزت
ُ
ً
شخصا قتلتهم بالخطأ (قوات سوريا الديمقراطية) خالل عمليات ضد (داعش) نفذت في شرق ديرالزور
111
ُ
خــال آذار /مــارس  ،2019وذكــرأن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) دفعــت أمــوال الــدم (الديــة) للقبائــل مقابــل
بعــض الضحايــا (.)280
بيــن تمــوز /يوليــو  2012وأيلــول /ســبتمبر ،2019وثقــت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) أن (قــوات ســوريا
الديمقراطية) تقف وراء اعتقال أو اختفاء  2,907أفراد ،وأشارت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) إلى أن
(قــوات ســوريا الديمقراطيــة) كانــت مســؤولة فــي عــام  2019عــن حــاالت مداهمــات واعتقــاالت واختفــاء قســري،
ً
داخليــا الذيــن اســتقروا فــي محافظــات الرقــة والحســكة
كمــا اســتهدفت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) املهجريــن
وديــرالــزورعلــى وجــه الخصــوص ،بذريعــة االنتمــاء إلــى (داعــش) (.)281

275.  HRW, Under Kurdish Rule, 19 June 2014, https://bit.ly/2ZuFix1, pp. 3-6
276.  SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik), Günter Seufert (publisher), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der

Territorialherrschaft des »Islamischen Staates« [The Kurds in Iraq and Syria after the end of the territorial reign of the „Islamic
State“], July 2018, https://bit.ly/3dUDGSg, p. 69
277.  Ibid. p. 6 & Washington Institute for Near East Policy (The), A Better Future For Syrian Kurdistan, 29 November 2017,
https://bit.ly/2D5XTbn
278.  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://bit.ly/2NG0ef9, p. 10
279.  Ibid. p. 8
280.  International Crisis Group interviews with tribal notables, March 2019 and YPG official, May 2019. International Crisis
Group, Squaring the Circles in Syria’s North East, 31 July 2019, https://bit.ly/2ZsAHeF, p. 19
281.  SNHR, Nearly 3,000 Individuals Are Still Detained or Forcibly Disappeared by Syrian Democratic Forces, 10 September
2019, http://sn4hr.org/blog/2019/09/10/54219/, pp. 1-3
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ُ
فــي تقريــرنشــرفــي شــباط /فبرايــر ،2019ذكــرت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) أن هنــاك زيــادة فــي عمليــات
ّ
االعتقــال واالختفــاء القســري فــي املنطقــة الكرديــة ،وبيــن الشــهرين األول والثانــي مــن  ،2019وثقــت (الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان) اعتقــال  107أشــخاص علــى األقــل ،اختفــى  52منهــم قسـ ًـرا علــى يــد قــوات حــزب
ً
داخليــا املقيميــن فــي
االتحــاد الديمقراطــي الكرديــة ،ومــن بيــن أمــور أخــرى ،اســتهدفت االعتقــاالت املهجريــن
(ُ )282
املخيمــات واملشــتبه فــي أن لهــم صــات بتنظيــم (داعــش) أو جماعــات املعارضــة املســلحة  .وأبلــغ عــن حــاالت
ســوء معاملــة للســكان غيــراألك ـراد ،وال ســيما أولئــك الذيــن يشــتبه فــي ارتباطهــم بتنظيــم (داعــش) ( .)283
والحظت لجنة التحقيق املستقلة أنه «في املناطق الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) ّ
ظل اآلالف
مــن النســاء والرجــال واألطفــال قيــد االعتقــال أواالحتجــازبشــكل غيــرقانونــي ،وبعضهــم محتجــزفــي ظــروف بائســة
فــي مخيمــات مؤقتــة غيــر مالئمــة لتلبيــة حاجاتهــم األساســية» ( ،)284وأفــادت التقاريــر أن مراكــز احتجــاز مقاتلــي
(داعــش) واملنتســبين إليهــا ،مكتظــة بشــدة ،وتفتقــرإلــى الرعايــة الطبيــة الكافيــة ( .)285وكذلــك ُيحتجــزاآلالف مــن
زوجــات وأطفــال مقاتلــي (داعــش) فــي مخيمــات مؤقتــة ،وقيــل إن الظــروف املعيشــية هنــاك بائســة ،ومــع رفــض
العديــد مــن البلــدان إعــادة أفـراد عائــات (داعــش) األجانــب إلــى وطنهــم ،احتجــزت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
هــؤالء األشــخاص فــي حالــة مــن النســيان (.)286
خــال العمليــات ضــد (داعــش) فــي محافظتــي الحســكة والرقــة فــي عــام  ،2015ذكــرت (منظمــة العفــوالدوليــة) أن
قــوات (وحــدات حمايــة الشــعب) شــاركت فــي تدميــر ُ
القــرى ،ومصــادرة املمتلــكات ،والتشــريد القســري لألشــخاص
ً
انتقامــا مــن االنتمــاء أو التعاطــف مــع (داعــش) أو الجماعــات املســلحة األخــرى ،وقــدرت (منظمــة العفــو الدوليــة)
أن التهجيــرالقســري الــذي مارســته القــوات الكرديــة يشــكل جرائــم حــرب (.)287
بينمــا تدعــي بانتظــام (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) اعتقــال أنصــار (داعــش) ،أفــاد (املرصــد الســوري لحقــوق
اإلنســان) أن بعــض املعتقليــن هــم ناشــطون مدنيــون ( ،)288وقــد ُّاتهمــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) باعتقــال
ناشــطين شــاركوا فــي االنتفاضــة ضــد حكومــة األســد ،وفــي آب /أغســطس ُ ،2019
اعتقــل أربعــة ناشــطين فــي الرقــة
بتهمــة االنتمــاء إلــى (داعــش) ( ،)289وذكــرت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) ً
أيضــا حــوادث عــدة العتقــال

282.  SNHR, An Increase in Arrests and Enforced Disappearances by Kurdish Self-Management Forces, 18 February 2019,

https://bit.ly/31BPTJh p. 2
283.  Freedom House, Freedom in the World 2019 - Syria, 4 February 2019, https://bit.ly/2Asa6pM
284.  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://bit.ly/2NG0ef9, p. 4
285.  HRW, Northeast Syria: Article on men and boys being held by Kurdish-led armed group in informal detention centers, 8
October 2019, https://bit.ly/31JJMCu
286.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/2CUCvFE pp. 15-16
287.  AI, ’We Had Nowhere Else to Go’. Forced Displacement and Demolitions in Northern Syria, 13 October 2015, https://bit.
ly/2VGfvkl, pp. 5-6
288.  SOHR, without warning…the SDF arrest 4 activists working in civil society organizations in Al-Raqqah city, 17 August
2019.
املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ،مــن دون ســابق إنــذار( ...قــوات ســوريا الديمقراطيــة) تعتقــل  4نشــطاء يعملــون فــي منظمــات املجتمــع املدنــي فــي مدينــة الرقــة،
 17آب /أغســطس .2019
289.  Syrian Observer (The), In the Footsteps of ISIS, the SDF Pursues Activists in Raqqa, 21 August 2019, https://bit.ly/2N-

Mwzkb
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ناشــطين محلييــن وعامليــن فــي املجــال اإلنســاني ،فــي محافظــة الرقــة ،بتهمــة االنتمــاء ل ـ (داعــش) ( ،)290وذكــرت
(منظمــة ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة) -وهــي منظمــة غيــرحكوميــة توثــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي
ســورية -أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) وقــوات األمــن املحليــة اعتقلــت ،خــال آب /أغســطس  ،2019مــا ال
يقــل عــن ً 14
مدنيــا فــي الرقــة ألســباب غيــرمعلنــة ،وبيــن املعتقليــن ســتة ناشــطين بارزيــن فــي املجتمــع املدنــي بــدؤوا
العمــل فــي املحافظةبعــد هزيمــة (داعــش) واتهمــت مصــادرقريبــة مــن الســلطات الكرديــة ،واحـ ًـدا علــى األقــل مــن
الناشــطين الذيــن ُ
اعتقلــوا ،بانتمائــه إلــى (داعــش) (.)291
وخــال املــدة مــن تمــوز /يوليــو  2017إلــى كانــون الثانــي /ينايــر  ،2018أشــارت اللجنــة إلــى أن (قــوات ســوريا
الديمقراطيــة) اعتقلــت أقــارب عناصــر مــن (الجيــش الســوري الحــر) ( )292وداعــش لالســتجواب (.)293

 3.3شخصيات أخرى ُيعتقد أنها معارضة

يدعــي العــرب أنهــم مهمشــون فــي إدارة املناطــق التــي يشــكلون فيهــا أغلبيــة ،حيــث األكـراد هــم مــن يتخــذ القـرارفــي
نهايــة املطــاف (.)294
الحظــت مجموعــة دراســة ســورية التــي ّ
عينهــا الكونغــرس األمير ـكـي ،فــي تقريرهــا لشــهرأيلــول /ســبتمبر ،2019أن
«مقاربــة (وحــدات حمايــة الشــعب) ثقيلــة الوطــأة فــي الحكــم وتخصيــص املــوارد وتوزيعهــا ،وأدت إلــى اضطرابــات
فــي املناطــق القبليــة العربيــة›› ( .)295فــي ربيــع  ،2019أطلــق الســكان العــرب احتجاجــات فــي محافظــة ديــرالــزورضــد
القوات الكردية ،متذمرين من نقص الخدمات والتمييزوالتجنيد اإلجباري وعدم إطالق سراح السجناء (.)296
وكان مــن بيــن األســباب الرئيســية لالحتجاجــات تدهـ ُ
ـور الظــروف املعيشــية واالعتقــاالت التعســفية للمدنييــن،
بتهمة وجود صالت مع (داعش) أو مع تركيا ( .)297في ديرالزورُ ،يقال :إن السكان املحليين هم من أبناء القبائل
(قبليون) إلى حد كبير ،وال يثقون بالقوات التي يقودها األكراد ويتهمونها بـ «محاولتها السيطرة عليهم من الخارج»
( ،)298وقــد اندلعــت احتجاجــات ضــد ســيطرة (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) فــي محافظتــي الحســكة والرقــة (.)299

290.  SNHR, Nearly 3,000 Individuals Are Still Detained or Forcibly Disappeared by Syrian Democratic Forces, 10 September

2019, https://bit.ly/3f4YszW, p. 3
291.  STJ, Syria: Prominent Activists Arbitrarily Arrested in Raqqa, 3 September 2019, https://bit.ly/2BvxvqO
292.  The Free Syrian Army is the umbrella-armed group formed by the anti-government opposition in 2011. ISW, The Free
Syrian Army, March 2013, https://bit.ly/31yHoi5, p. 9

الجيــش الســوري الحــرهــو مجموعــة مســلحة تشــكلت مــن املعارضــة املناهضــة للحكومــة فــي عــام  .2011معهــد دراســات الحــرب( ،الجيــش الســوري الحــر) ،آذار/
مــارس .2013
293. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic

[A/HRC/37/72], 1 February 2018, https://bit.ly/2YTlN2g p. 10
294.  Carnegie Endowment for International Peace, Kurdish-Arab Power Struggle in Northeastern Syria, 24 July 2019, https://
bit.ly/2BoOKtY
295.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, United States Institute of Peace, 24 September 2019, https://bit.
ly/31BFxZV p. 8
296.  Reuters, Anti-Kurdish protests grow in Syria’s Deir al-Zor: residents, locals, 8 May 2019, https://reut.rs/2C0OaSQ, AP
News, Anti-Kurdish protests in east Syria could endanger US plans, 9 May 2019, https://bit.ly/2YS8kYj
297.  Hassan, M., Protests in Deir Ezzor: Causes and Main Demands, Chatham House, August 2019, https://bit.ly/3dNKYHy
298.  RI, An Uncertain Future. Fragility and Humanitarian Priorities in Northeast Syria, July 2019, https://bit.ly/2YPwDGe, p. 10
299. Hassan, M., Protests in Deir Ezzor: Causes and Main Demands, Chatham House, August 2019, https://bit.ly/3dNKYHy
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ُ
كمــا أبلــغ عــن الفســاد واالبت ـزازوإســاءة اســتخدام الســلطة علــى أيــدي أفـراد (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) (،)300
وزعــم مقاتلــون عــرب رفضــوا االنضمــام إلــى (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) أنهــم تعرضــوا للمضايقــة واالعتقــاالت
التعســفية ومصــادرة األســلحة والســيارات (.)301
أدت الخالفــات بيــن اإلدارة الكرديــة بقيــادة حــزب االتحــاد الديمقراطــي فــي شــمال شــرق ســورية ،واملجتمعــات
املســيحية ،حــول املناهــج الدراســية ،خــال  ،2018إلــى إغــاق مؤقــت ل ـ  14مدرســة كاثوليكيــة آشــورية وكلدانيــة
في مدن القامشــلي والحســكة واملالكية ،بســبب رفض اعتماد املنهاج الكردي ( ،)302واحتج ناشــطون مســيحيون
بأن «املنهاج املفروض حرمهم من هوياتهم العرقية والدينية الفريدة ‹› ،ويهدف إلى تعزيزالقومية الكردية (.)303
فــي عــام  ،2018ورد أن قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي اعتقلــت أو أخفــت اآلشــوريين والكلدانييــن املحتجيــن
على تطبيق منهج حزب االتحاد الديمقراطي ( ،)304وفي شباط /فبراير ،2019ذكرت (الشبكة السورية لحقوق
اإلنســان) اعتقــال املعلميــن الذيــن يرفضــون تطبيــق مناهــج حــزب االتحــاد الديمقراطــي كاملــة (.)305

 3.4استهداف األشخاص املرتبطين بتركيا أو (الجيش الوطني السوري)

منــذ اســتيالء القــوات التركيــة والجماعــات املســلحة التابعــة لهــا علــى عفريــن ،فــي آذار /مــارس  ،2018أفــادت
التقاريــر أن (وحــدات حمايــة الشــعب) والجماعــات املســلحة األخــرى ّنفــذت «هجمــات بالعبــوات الناســفة،
والكمائــن علــى الطــرق ،وعمليــات الخطــف واإلعــدام›› ،ضــد الجماعــات املدعومــة مــن تركيــا التــي تســيطرعلــى
املنطقــة ،واملتعاونيــن معهــم واملشــتبه فيهــم ،وزعمــت (وحــدات حمايــة الشــعب) ،مــع مجموعتيــن مســلحتين
ً
هجوما بين أواخرآذار/
أخريين مرتبطتين معها (غضب الزيتون ،وقوات تحريرعفرين) أنها ّنفذت حوالي 220
ّ
مــارس  2018ونهايــة كانــون الثانــي /ينايــر ،2019بينمــا ال تتوفــربيانــات موثوقــة حــول عــدد الضحايــا ،قـ ّـدر(موقــع
ُ
بيلينغــكات  )Bellingcatوهــو موقــع صحافــة اســتقصائي أن مــا ال يقــل عــن  100مــن أعضــاء املعارضــة قتلــوا
نتيجة الهجمات ،كما تسببت الهجمات بسقوط ضحايا من املدنيين ،ونشرت (غضب الزيتون) مقاطع فيديو
تصور إعدام املدنيين الذين اتهمتهم بأنهم مخبرون للسلطات التركية ،أو أعضاء في (اإلدارة املدنية) املدعومة
مــن تركيــا فــي عفريــن (.)306
ً
«تمردا منخفض املستوى
في عفرين التابعة محافظة حلب ،أفادت التقاريرأن (وحدات حماية الشعب) تشن
ضــد الجيــش التر ـكـي وحلفائــه مــن املتمرديــن الســوريين›› (ً ،)307
وفقــا لتقريــر نشــره املعهــد الهولنــدي للعالقــات
الدوليــة فــي حزيـران /يونيــو  ،2019فقــد قاتلــت تركيــا فــي عفريــن ‹›لتأســيس مســتوى أسا�ســي مــن الســيطرة مــن
300.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/31w7Rgi, p. 8
301.  Al Monitor, Deir ez-Zor Arab fighters ‘punished for refusal to join SDF’, 20 June 2019, https://bit.ly/2C2lj0M
302.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2VDP7rn, USCIRF, United
States Commission on International Religious Freedom 2019 Annual Report; Country Reports: Tier 1 Countries (Recommended for CPC Designation): Syria, April 2019, https://bit.ly/3dUGRcT, p. 5
303.   Ibid, USCIRF.
304.  Ibid, USDOS.
305.  SNHR, An increasing frequency of arrests and enforced disappearances by Kurdish Self-Management Forces, 18 February
2019, https://bit.ly/2VCW6AX, p. 2
306.   Bellingcat, Wrath of the Olives: Tracking the Afrin Insurgency Through Social Media, 1 March 2019, https://bit.ly/
2VDOPAN
307.  DW, Explained: Why Turkey wants a military assault on Syrian Kurds, 9 October 2019, https://bit.ly/2YUMl38
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خــال تكتيــكات قمــع ومصــادرة وطــرد الســكان األك ـراد فــي املنطقــة وقادتهــا ،وهــذا أشــعل بــدوره تمـ ً
ـردا بقيــادة
(وحــدات حمايــة الشــعب)» (.)308
أشــار تقريــر لجنــة التحقيــق املســتقلة الصــادر فــي آب /أغســطس  2019إلــى أن الجماعــات املســلحة الكرديــة
املرتبطــة بوحــدات حمايــة الشــعب (غضــب الزيتــون ،وقــوات تحريــرعفريــن) «انخرطــت فــي حــرب غيــرمتكافئــة
ضــد الفصائــل العاملــة تحــت قيــادة (الجيــش الوطنــي) الســوري» (.(309
خــال تمــوز /يوليــو  2017وكانــون الثانــي /ينايــر  ،2018وأفــادت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن (قــوات ســوريا
الديمقراطيــة) اعتقلــت أقــارب أعضــاء فــي (الجيــش الســوري الحــر) و(داعــش) لالســتجواب (.)310
فــي أعقــاب انســحاب القــوات الكرديــة مــن املناطــق التــي اســتولت عليهــا تركيــا و(الجيــش الوطنــي) الســوري التابــع
لها في هجوم تشرين األول /أكتوبر ،2019وردت تقاريرغيرمؤكدة عن قيام (قوات سوريا الديمقراطية) بقتل
مدنيين ،بسبب عالقات متخيلة مع (الجيش الوطني) السوري في املنطقة املحيطة ببلدة رأس العين ،محافظة
الحسكة (.)311

 3.5قائمة بالحوادث التوضيحية

•فــي آب /أغســطس  ،2019ورد أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) اعتقلــت ســتة مــن العامليــن فــي
املجــال اإلنســاني فــي مدينــة الرقــة ،فــي حيــن ُعـ ّـدت االعتقــاالت جــزء مــن عمليــة أمنيــة أوســع ل ـ (قــوات
سوريا الديمقراطية) ضد خاليا (داعش) ،لكن أسباب اعتقال العاملين في املجال اإلنساني ظلت
غيرمعروفة ،وزعمت مصادرمختلفة أن االعتقاالت كانت بسبب التعاون مع النظام السوري أو
تركيــا أو االنتمــاء إلــى (داعــش) ،بينمــا نفــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) االعتقــاالت (.)312
ً
ً
إعالميــا فــي منزلــه فــي
• فــي  16آب /أغســطس  ،2019اعتقلــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) ناشــطا
ُ
مدينــة الطبقــة ،محافظــة الرقــة ،بنــاء علــى اتهامــات مــن مصــادرمجهولــة ،ونقــل إلــى مــكان مجهــول،
ولــم ُيعــرف مصيــره ومــكان وجــوده (.)313
• في  16آب /أغســطس  ،2019اعتقلت (قوات ســوريا الديمقراطية) مديرمنظمة غيرحكومية ،في
مدينة الكرامة بمحافظة الرقة ألســباب مجهولة ،وما يزال مصيره ومكانه مجهولين (.)314

308.  Van Leeuwen, J. and van Veen, E., Turkey in northwestern Syria. Rebuilding empire at the margins, Clingendael, June 2019,

https://bit.ly/2YTlUec

309.  UN Human Rights Council, Report of the Independent Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 15 August

2019, https://bit.ly/2ZpskRb p. 5
310.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/37/72], 1 February 2018, https://bit.ly/2YTlN2g p. 10
311.  Syria Direct, Civilians the only innocent party in ‘Operation Peace Spring’, 27 October 2019, https://bit.ly/2VEwF1O
312.  Syria Direct, SDF arrest humanitarian workers in Raqqa, raising questions and concerns, 19 August 2019, https://bit.
ly/38k7h6F
313.  UN Security Council: Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018); Report of the Secretary-General [S/2019/820], 15 October
2019, https://bit.ly/31Fek8q, p. 19
314.  Ibid. p. 19, & Syria Direct, SDF arrest humanitarian workers in Raqqa, raising questions and concerns, 19 August 2019,
https://bit.ly/38k7h6F
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• في أيلول /ســبتمبر ،2019وثقت (مفوضية الالجئين) ما ال يقل عن ســبع عمليات اعتقال تعســفي
أو اختفــاء قســري للمدنييــن ،ومــن ضمــن املعتقليــن عاملــون فــي وســائل إعــام وناشــطون فــي حقــوق
اإلنســان ،وقــد ُعـ ّـد املعتقلــون منتقديــن ل ـ (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) فــي املناطــق الخاضعــة
لســيطرتها ،كمــا وقعــت بعــض الحــوادث فــي ريــف محافظــة ديــرالــزور(.)315
• فــي  13أيلــول /ســبتمبر ،2019دهمــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) منــزل ناشــط إعالمــي فــي مدينــة
الطبقــة فــي الريــف الغربــي مــن محافظــة الرقــة ،واعتقلتــه وصــادرت حاســوبه املحمــول وهاتفــه
النقــال،
ً
ُ
ولــم تقـ ّـدم أي معلومــة عــن وضعــه ومــكان وجــوده ألفــراد أســرته ،ومــا يــزال مصيــره مجهــول (.)316
• في  31تشرين األول /أكتوبر ،2019أسفرهجوم بسيارة مفخخة على سوق في عفرين ،عن مقتل
ثمانية أشخاص على األقل وإصابة  30آخرين ،وألقى سكان وأعضاء الجماعات املسلحة املتمردة
في املنطقة املســؤولية على (وحدات حماية الشــعب) في الهجوم ( ،)317ولم َّ
تتبن أي جماعة الهجوم
(.)318
مدنيــا ُ
• فــي  2تشــرين الثانــي /نوفمبــرُ ،2019قتــل ً 13
وجــرح أكثــرمــن  30آخريــن ،فــي أعقــاب هجــوم

بســيارة مفخخــة فــي بلــدة تــل أبيــض شــمال ســورية بالقــرب مــن الحــدود مــع تركيــا ،وكان بعــض
الضحايــا مــن أعضــاء الجماعــات املســلحة املدعومــة مــن تركيــا ،ولــم تعلــن أي جماعــة مســؤوليتها
عــن الهجــوم ،لكــن الســلطات التركيــة ّ
حملــت عناصـ َـر (وحــدات حمايــة الشــعب) املســؤولية (،)319
وذكــرمعهــد دراســات الحــرب أن مــن املحتمــل أن تكــون عناصــر(وحــدات حمايــة الشــعب) هــي مــن
نفذت هجمات بالعبوات الناســفة املحمولة على املركبات ،في بلدات ســلوك وحمام التركمان وتل
أبيــض ،التــي يســيطرعليهــا (الجيــش الوطنــي) الســوري فــي املناطــق الخاضعــة للســيطرة التركيــة فــي
شــمال ســورية (.)320

315. UN Security Council: Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258

(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018); Report of the Secretary-General [S/2019/820], 15 October
2019, https://bit.ly/2AgCXgx p. 19
316.  Ibid., p. 19
317. Reuters, Car blast kills eight in Syria’s Afrin, near Turkish border, 31 October 2019, https://reut.rs/3eRFSLG
318.  Middle East Eye, Car bomb kills at least eight in Syria’s Afrin, 31 October 2019, https://bit.ly/2YS6uXp
319.  New York Times (The), Explosion in Syrian Town on Turkish Border Kills 13, 2 November 2019, https://nyti.ms/2VV2Dan,
RFE/RL, Car Bomb In Northern Syria Kills At Least 13, 2 November 2019, https://www.rferl.org/a/car-bomb-in-northern-syriakills-at-least-13/30249796.html
320.  ISW, Syria Situation Report: October 23 – November 5, 2019, 8 November 2019, https://bit.ly/2CZuX4x
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الفصــل الرابــع :األشــخاص الذيــن يخشــون التجنيــد (القســري) مــن القــوات الكرديــة
فــي املناطــق الخاضعــة لنفوذهــم
 4.1الخدمة العسكرية اإلجبارية

أدخلــت اإلدارة الكرديــة الخدمــة العســكرية اإلجباريــة أول مــرة فــي  14تمــوز /يوليــو  2014علــى أســاس قانــون
واجب الدفاع عن النفس اإللزامي ( ،)321ودخل القانون حيزالتنفيذ أول مرة في عفرين عام  .)322( 2015في عام
ُ
ّ ،2017
عدل املجلس التشريعي لكانتون الجزيرة قانون واجب الدفاع عن النفس اإللزامي ( )323وألغيت جميع
التعديــات والصيــغ الســابقة للقانــون ،بعــد أن وافــق املجلــس العــام علــى  35مــادة تتعلــق ب ـ «واجــب الدفــاع عــن
النفــس» (التجنيــد اإللزامــي) فــي حزيـران /يونيــو .)324( 2019
جغر ً
افيــا ،اقتصــرالقانــون علــى مناطــق شــمال وشــرق ســورية الخاضعــة لســيطرة (اإلدارة الذاتيــة) ذات القيــادة
الكرديــة ( .)325وكان التجنيــد إلز ً
اميــا لجميــع املقيميــن الذكــور فــي املناطــق الخاضعــة لــإدارة الذاتيــة بعــد أن ّ
يتمــوا
ً 18
عامــا (املــادة  1أ ،)2019 ،وألــزم القانــون املواطنيــن الســوريين ،ومــا يســمى (األك ـراد األجانــب) واملكتوميــن
(األكراد عديمي الجنسية) ( )326باالنضمام إلى (قوات سوريا الديمقراطية) ،وكذلك ألزم السوريين من مناطق
أخــرى مــن البــاد الذيــن أقامــوا فــي املنطقــة مــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات ،باالنضمــام إليهــا (املــادة ،)2019 ،j 1
ويجــب أن تنتهــي الخدمــة العســكرية بعمــرً 40
عامــا (املــادة  ،)327( )13فــي اإلصــداراألول مــن القانــون ( )2014كان
التجنيد إجبارًيا لجميع الرجال الذين تراوح أعمارهم بين  18وً 30
عاما ( ،)328وذكرت املصادرالتي قابلتها وزارة
الخارجية الهولندية عام  2019أن الخدمة العسكرية تستمر-عادة -ستة أشهر ،ولكن خالل أيار /مايو 2018
إلــى أيــار /مايــو  ،2019اســتمرت  12شـ ً
ـهرا (.)329
إذا ُرفض مبدأ الخدمة العسكرية أواالعتقال ،أصبحت الخدمة العسكرية اإلجبارية ً 15
شهرا كإجراء عقابي،
ومــن بعدهــا للمجنــد الخيــارفــي االنضمــام إلــى امليليشــيات ،الرجــال يخدمــون فــي (وحــدات حمايــة الشــعب) بينمــا
يمكــن للنســاء أن تخــدم فــي (وحــدات حمايــة املـرأة) الكرديــة (- )YPJفــرع النســاء مــن وحــدات حمايــة الشــعب-

321.  Denmark, DIS/DRC, Syria. Update on Military Service, Mandatory Self-Defense Duty and Recruitment to the YPG, Sep-

tember 2015, https://bit.ly/31IW12x, p. 21, Al Jazeera, Syria Kurds impose mandatory military service, 17 July 2017, https://
bit.ly/2YTkWP6
322.  Ibid. p. 21
323.  Legislative Council of Jazirah Canton (Encumena Zagonsazi), Amended Law on the duty of self-defense, 14 August 2018,
 .324إدارة  PYDتقرقانون «الدفاع الذاتي» (التجنيد اإللزامي)https://bit.ly/31z1rgp ،
 .325املرجع السابق ،وعنب بلديEnab Baladi, Enab Baladi publishes Draft Recruitment Law in Autonomous Administration-ruled ،
https://bit.ly/38llrnR ,Areas, 13 May 2019
326.  For clarification on Ajanib and Maktumeen Kurds please see Stateless Journeys, Country Position Paper: Statelessness in
Syria, August 2019, https://bit.ly/2YRlJzI, pp. 14, 16-17
327.  Besews, The PYD administration decides Self-Defense Law (compulsory military service) [translated from Arabic], 22 June
2019, https://bit.ly/31z1rgp
328.  Denmark, DIS/DRC, Syria. Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, September 2015, https://bit.ly/31IW12x, pp. 38-39
329.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report Syria. The security situation, July
2019, https://bit.ly/2CTm2S5, p. 63
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على أساس تطوعي (.)330
ً
وفقــا ألحــد املصــادر التــي قابلتهــا وزارة الخارجيــة الهولنديــة فــي عــام  ،2019كان علــى الرجــال الذيــن خدمــوا فــي
الجيش العربي السوري أن يكملوا الخدمة العسكرية اإللزامية في املناطق الكرديةً ،
وفقا للمادة ،)2019( 10
ال يعفــي دفــع الكفالــة مــن الخدمــة العســكرية اإللزاميــة ( ،)331وذكــرت املصــادر التــي قابلتهــا وزارة الخارجيــة
الهولنديــة أن هنــاك إمكانيــة للدفــع لتجنــب الخدمــة فــي الجيــش (.)332
عند التكليف ،على املجند الذي حصل على دفترالخدمة العسكرية تقديم نفسه في أحد مراكزواجب الدفاع
ً
يومــا؛ وإال فسـ ُـي ّ
عــن النفــس ،أو أن يقــدم العــذرالقانونــي فــي غضــون ً 60
«متخلفــا عــن التجنيــد» (املــادة  1ه).
عد
يخدم املجندون املتخلفون مدة شهرإضافي بعد الخدمة اإللزامية (املادة  ،)15ويجب عليهم دفع غرامة (املادة
.)333( )33
يحــق للطــاب تأجيــل الخدمــة العســكرية وفــق شــروط معينــة ،علــى ســبيل املثــال ،يتعــدد العمــر الــذي يمكــن
الطالــب تأجيــل الخدمــة اعتمـ ًـادا علــى مســتوى التعليــم ،وهــذا يوجــد فــي املــواد  ،)2019( 22-16وهنــاك أســباب
أخــرى للتأجيــل محــددة فــي املــادة  25ومنهــا علــى ســبيل املثــال (الفئــات التــي عــادت فــي املــدة األخيــرة إلــى ســورية،
ووجود أشــقاء أصغرمن ً 18
عاما واألب متوفى أو معاق) ،وتحتاج جميع حاالت التأجيل إلى موافقة من (إدارة
الدفــاع الذاتــي) (.)334
تحدد املادة  )2019( 28حاالت اإلعفاء من واجب الدفاع الذاتي (أي األسباب الطبية أو املعاقين أو أفراد أسر
الشهداء الحاصلين على شهادة إثبات أو االبن الوحيد) (.)335
فــي شــباط /فبرايــر ،2017أعلــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي إمكانيــة االنضمــام إلــى قــوات األمــن التــي يديرهــا ،علــى
أســاس طوعــي ،إذ ُيســتثنى الشــخص مــن التجنيــد اإلجبــاري ،وكانــت الدعــوة موجهــة إلــى الرجــال الذيــن ال تقــل
أعمارهــم عــن  18وال تزيــد عــن ً 40
عامــا ،ويجــب علــى املتطــوع االنضمــام مــدة  28شـ ً
ـهرا والحصــول علــى راتــب
شــهري قــدره  100دوالرأمير ـكـي ( .)336تعــذرالتحقــق مــن هــذه املعلومــات.
أفــادت مصــادرمــن عــام  2015أن التجنيــد فــي مناطــق (الحكــم الذاتــي) الكرديــة يشــبه نظــام التجنيــد فــي املناطــق
ُ
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية ،وبحســب مــا ورد تســند املهمــة إلــى الســجالت املدنيــة واملخبريــن املحلييــن
(أي الجي ـران ،األســايش) .علــى غ ـرار املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية ،أصــدرت اإلدارة قوائــم
باألشــخاص املطلوبيــن للخدمــة العســكرية فــي عــام .)337( 2015
وذكــر تقريــر صــادر عــن دائــرة الهجــرة الدانماركيــة عــام  2015أن أفــراد األقليــات العرقيــة والدينيــة ملزمــون

330.   Ibid. p. 63
331.  Besews, The PYD administration decides Self-Defense Law (compulsory military service) [translated from Arabic], 22 June

2019, https://bit.ly/31z1rgp
332.   Ibid. ref. No. 330
333.   Ibid. ref. No. 331

334. Ibid.
335.  Ibid.
336.  Omran Center for Strategic Studies, Military and Security Structures of the Autonomous Administration in Syria, 24 Jan-

uary 2018, https://bit.ly/3dMqzTi, p. 21

337.  Denmark, DIS/DRC, Syria. Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, Sep-

tember 2015, https://bit.ly/31IW12x, p.21
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بالخدمةً ،
وفقا للقانون ،لكن هذا القانون لم ُينفذ؛ ولكنهم انضموا على أساس طوعي ( ،)338وتعذرتأكيد هذه
املعلومات من مصادرأخرى .في مناسبات أخرى ،توقفت سياسات التجنيد اإلجباري في املناطق العربية ،بعد
تدخل الزعماء القبليين ،كما كانت الحال في منبج والطبقة عام .)339( 2017

 4.2التجنيد القسري

ذكــرت وزارة الخارجيــة الهولنديــة فــي تقريــرلهــا عــام  2019أن «(قــوات ســوريا الديمقراطيــة /قســد) و(وحــدات
حمايــة الشــعب) تمارســان التجنيــد القســري ،إضافــة إلــى نظــام التجنيــد فــي الفدراليــة الديمقراطيــة لشــمال
ســورية ،للرجــال الذيــن ت ـراوح أعمارهــم بيــن  18وً 30
عامــا ،وذلــك مــن أجــل اســتكمال أعدادهــم» (.)340
وأفــاد موقــع (عنــب بلــدي) أن التجنيــد الــذي تمارســه (وحــدات حمايــة الشــعب) ال يحتــرم القانــون ،فــي بعــض
الحــاالت ،وقــد تــم توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي بغــرض التجنيــد ،علــى الرغــم مــن وجــود تأجيــات ألســباب
ّ
تعليميــة أو طبيــة (ً ،)341
وفقــا ملوقــع (املونيتــور  )Al Monitorكانــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) تكثــف جهودهــا
لتجنيــد الشــباب قسـ ًـرا فــي محافظــة الرقــة ،حيــث اعتقلــت  20رجـ ًـا فــي أيــار /مايــو ّ 2019
تهربــوا مــن الخدمــة
ُ
العســكرية ،وأرســلوا إلى معســكرات تدريب ( .)342األســاس القانوني لالعتقاالت هو قرارصادرعن (قوات ســوريا
الديمقراطيــة) فــي  14أيــار /مايــو  2019بشــأن الخدمــة العســكرية اإللزاميــة فــي منطقــة الفـرات (.)343
ذكــرت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) واصلــت تجنيــد الرجــال واألطفــال فــي املــدة
املشــمولة بالتقريــر ،مــن تمــوز /يوليــو  2017حتــى كانــون الثانــي /ينايــر ،2018وذلــك جــزء مــن حمــات التجنيــد
اإلجبــاري التــي تمارســها الجماعــة فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،وذكــر التقريــر أن األف ـراد املجنديــن تلقــوا
ُ
تدر ًيبا ً
أوليا ،ثم أرسلوا إلى الخطوط األمامية (الجبهات) .خالل املدة املشمولة بالتقرير ،ذكرت لجنة التحقيق
املستقلة أن هناك تقاريرتفيد أن (قوات سوريا الديمقراطية) كانت تطلب ،من العائالت العائدة إلى تل أبيض
(محافظة الرقة) ،أن ّ
يتطوع رجل واحد من كل أسرة للخدمة العسكرية ،وهذا منع بعض العائالت من العودة
إلى منازلهم ( ،)344وذكراملصدرنفسه أن بعض العائالت اختارت االنتقال من املناطق الخاضعة لـ (قوات سوريا
الديمقراطيــة) لتجنــب االنتقــام واالعتقــال ،لعــدم قبــول التجنيــد (.)345

338.  Ibid. p. 23, & EASO, COI Meeting Report Syria 30 November & 1 December 2017,March 2018, https://bit.ly/3dPySOa, p.

63

339. Al Monitor, Manbij residents face off against SDF over conscription policy, 24 November 2017, https://bit.ly/3ipsSz2,

& Syria Direct, Tribal leaders halt conscription policy by Kurdish-led forces in Manbij, Tabqa, 8 November 2017, https://bit.
ly/2NKxpOC
340.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report Syria. The security situation, July
2019, https://bit.ly/2VDKWvH p. 66
341. Enab Baladi, Compulsory military recruitment in Jazira Region: SDF imposing their authority, 12 July 2019, https://bit.
ly/2YPdvZ4
342.  Al Monitor, SDF arrests Syrians who refuse to serve, 28 May 2019, https://bit.ly/2Zp4gOk
343.  Orient Net, SDF starts a brought campaign to draft Raqqa’s youth in mandatory military service, 16 May 2019,
344.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
11 February 2018, https://bit.ly/3ihLXTO, p. 10
345.  Ibid. p. 10
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وذكرت مصادرمختلفة أن أفراد الجماعات العربية ،في املناطق الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)
تعرضوا للتجنيد القسري من (قوات سوريا الديمقراطية) (.)346
ُ
في تقريرللجنة التحقيق املستقلة عام  ،2018ذكرأن (قوات سوريا الديمقراطية) و(وحدات حماية الشعب)
و(األســايش) ّنفــذوا حملــة اعتقــاالت موثقــة فــي محافظــة الحســكة ،وشــمال الرقــة ،وحلــب ،لرجــال فــي ســن 18
عامــا فمــا فــوق ،حاولــوا تجنــب التجنيــد اإلجبــاري ،اسـ ً
ً
ـتنادا إلــى قوانيــن تجنيــد إجباريــة متعــددة (.)347
ً
داخليــا أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) كانــت تســتهدف ،بيــن تمــوز /يوليــو  2017وكانــون الثانــي/
زعــم املهجــرون
ي ُ
ـات معينــة للتجنيــد اإلجبــار  ،وذكــرأن العائــات التــي
ينايــر ،2018فــي مخيــم املبروكــة بمحافظــة الحســكة ،عائـ ٍ
()348
ليــس لديهــا أبنــاء دفعــت  300دوالرأمير ـكـي لجنــود (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)» .

 4.3تجنيد األطفال

وثقــت (هيومــن رايتــس ووتــش) تجنيــد (وحــدات حمايــة الشــعب) األطفــال منــذ عــام  ، 2014وتحققــت األمــم
ً
املتحــدة مــن تجنيــد واســتخدام  313طفــا مــن (وحــدات حمايــة الشــعب) و(وحــدات حمايــة امل ـرأة) العاملتيــن
تحت مظلة (قوات سوريا الديمقراطية) في املدة من كانون الثاني /ينايرإلى كانون األول /ديسمبر ،2018وكان
تجنيــد األطفــال فــي ســورية منتشـ ًـرا وبخاصــة بيــن (وحــدات حمايــة الشــعب) و(وحــدات حمايــة املـرأة) للمقاتــات
الفتيــات ،ومــن بيــن األطفــال الذيــن جندتهــم تلــك الوحــدات ،كانــت  126فتــاة (.)350
ً
وذكــرت (هيومــن رايتــس ووتــش) فــي آب /أغســطس  2018أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) جنــدت أطفــال ،مــن
ً
داخليــا ،وعــادة ال يكــون اآلبــاء علــى اتصــال بأطفالهــم ،وحيــن
األوالد والبنــات ،قادميــن مــن مخيمــات املهجريــن
()351
تجنيدهــم يكتشــفون أن الســلطات جنــدت أطفالهــم فــي معســكرات التدريــب  ،كمــا وثقــت (هيومــن رايتــس
ووتــش) تجنيــد (وحــدات حمايــة الشــعب) األطفــال مــن ثالثــة مخيمــات للنــزوح فــي شــمال شــرق ســورية ،وكان مــن
بيــن هــؤالء األطفــال ســت فتيــات ،التحقــن طواعيــة ،علــى الرغــم مــن عــدم الحصــول علــى إذن مــن عائالتهــن (.)352
أشــارت (الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان) في تقريرلها (يغطي من بداية كانون الثاني /ينايرحتى  18شــباط/
فبرايــر )2019إلــى أنهــا وثقــت أربــع حــوادث تجنيــد أطفــال ،أعمارهــم بيــن  13وً 17
عامــا ،مــن قبــل (قــوات ســوريا
الديمقراطيــة) ،وبحســب (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) فــإن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) اختطفــت
هــؤالء األطفــال مــن عائالتهــم ،ولــم تزودهــم بمعلومــات عــن أماكــن أطفالهــم ،بصــرف النظــرعــن نقلهــم إلــى مراكــز
()349

346.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, USIP, 24 September 2019, https://bit.ly/3iqisPC, p. 32, Nether-

lands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report Syria. The security situation, July 2019, https://
bit.ly/2CTm2S5, p. 63
347.  Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Detention in the Syrian Arab Republic: A
way forward, OHCHR, 8 March 2018, https://bit.ly/3ihLXTO, p. 5
348. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 11 February
2018, https://bit.ly/2ZpskRb pp. 2728349.  HRW, “Maybe We Live and Maybe We Die”. Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria, 22 June 2014,

https://bit.ly/38k3shP, pp. 27-28

350. UN General Assembly: Children and armed conflict; Report of the Secretary-General [A/73/907–S/2019/509], 30 July

2019, https://bit.ly/2Bv1Gya, p. 27
351.  HRW, Syria: Armed Group Recruiting Children in Camps, 3 August 2018, https://bit.ly/2YTA7aE
352.  HRW, Key Steps Taken to End Use of Child Soldiers in Syria, 11 September 2018, https://bit.ly/31AY88f
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التدريب العسكري (.)353
ور ًدا على تقاريراألمم املتحدة ومنظمة حقوق اإلنســان ،أعلنت قيادة (قوات ســوريا الديمقراطية) و(وحدات
حمايــة الشــعب) و(وحــدات حمايــة املـرأة) ضمــن عــدة أمــور ،نهايــة اســتخدام األطفــال الجنــود ،فــي تمــوز /يوليــو
 ،)354( 2018وفــي كانــون األول /ديســمبر ،2018أفــادت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) ومنظمــة (نــداء جنيــف) غيــر
الحكوميــة بــأن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) أفرجــت عــن  56مــن األوالد القاصريــن ،وســلمتهم إلــى أســرهم (،)355
وفــي حزي ـران /يونيــو  ،2019اعتمــدت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) خطــة عمــل لألمــم املتحــدة ،إلنهــاء تجنيــد
األطفــال واســتخدامهم فــي الصـراع (.)356
وثقــت منظمــة (ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة) ( ،)357فــي تقريــرلهــا فــي تمــوز /يوليــو  ،2019حــاالت تســريح
القاصريــن بعــد توقيــع خطــة العمــل بيــن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) واألمــم املتحــدة ،وذكــراملصــدرنفســه أنــه
حتــى وقــت صــوغ التقريــرفــي  12تمــوز /يوليــو  ،2019كان هنــاك ّ
مجنــدون قاصــرون يعملــون فــي (قــوات ســوريا
الديمقراطيــة) (.)358
أفاد (املرصد األورو-متوســطي لحقوق اإلنســان) ( )359في أيلول /ســبتمبر 2019أن (قوات ســوريا الديمقراطية)
اختطفــت حوالــي  200طفــل مــن (مخيــم الهــول) ونقلتهــم إلــى معســكرات تدريــب لهــا ،واستشــهد املصــدربمصــادر
إغاثــة تفيــد أن أعمــارمعظــم األطفــال تـراوح بيــن  13وً 16
عامــا (.)360

353.  SNHR, An increasing frequency of arrests and enforced disappearances by Kurdish Self-Management Forces, 18 February

2019, http://sn4hr.org/blog/2019/02/18/53347/, pp. 2-3
354.  Newsweek, U.S. Ally in Syria declares end to using child soldiers, 9 July 2018, https://bit.ly/2Bz18ay
355.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/3gdwouy, p.33
356.  Defense Post (The), SDF signs UN plan to end use of children in Syrian conflict, 2 July 2019, https://bit.ly/2VErm2o
 .357ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة ( )STJهــي مبــادرة لتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة فــي ســورية .تغطــي املنظمــة املذكــورة فــي عملهــا
جميــع أنحــاء ســورية وتبنــي قاعــدة بيانــات خاصــة بهــا لتخزيــن جميــع الحســابات املوثقــة مــن الســكان علــى األرض .ســاهمت وزارة الخارجيــة االتحاديــة
األملانيــة فــي تأسيســها إلــى جانــب وزارة الخارجيــة االتحاديــة السويســرية ووزارة الخارجيــة الهولنديــة/https://stj-sy.org/ar .
358. STJ, SDF shall Demonstrate Full Commitment to Preventing Recruitment of Children Having Signed an Action Plan with
UN, 15 July 2019, https://bit.ly/3dSe7RS, pp. 3-4
359.  Euro-Mediterranean Human Rights Network is a network of 80 human rights organizations, institutions and individuals
based in 30 countries in Europe and the Mediterranean region, https://euromedrights.org/
360.  Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, SDF kidnaps dozens of children and youths in eastern Syria, 18 September
2019, https://bit.ly/3dT9ZRB
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الفصــل الخامــس :األشــخاص الذيــن ُيعتقــد أنهــم يدعمــون الحكومــة أو يعارضــون
الجماعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة
يغطي هذا الفصل االستهداف الذي ترتكبه املجموعات الثالث األكبراملناهضة للحكومة:
•(هيئة تحريرالشام /هتش) وجماعات مسلحة أخرى ناشطة في منطقة إدلب
•جماعــات مســلحة مناهضــة للحكومــة الســورية تعمــل فــي جنــوب ســورية (محافظتــي درعــا وريــف
دمشــق)
•الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)
تتوفــر معلومــات حــول االســتهداف الــذي يمارســه (الجيــش الوطنــي) الســوري و(قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
و(وحــدات حمايــة الشــعب) فــي الفصــل الســادس /الفقــرة األولــى ،وفــي الفصــل الثالــث علــى التوالــي.
ُ
تعـ ّـد منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســورية آخــرمعقــل للمعارضــة املســلحة ( ،)361ويشــارإلــى املنطقــة التــي تســيطر
عموما بأنها إدلب ،ولكنها تشمل ً
عليها املعارضة ً
أيضا املناطق املجاورة في شمال غرب حلب وشمال محافظات
حمــاة والالذقيــة ( .)362مــع بدايــة العــام  ،2020اســتمرهجــوم الحكومــة الســورية علــى منطقــة إدلــب ،وأدى ذلــك
حتــى اآلن إلــى االســتيالء علــى أهــم األرا�ضــي التــي كان يســيطرعليهــا املتمــردون وإلــى عمليــات نــزوح جماعــي (.)363
ُ
توصــف (هيئــة تحريــرالشــام) أو (هتــش) بأنهــا أهــم وأقــوى فاعــل فــي منطقــة إدلــب ( ،)364وأشــارمركــزالدراســات
اإلســتراتيجية والدوليــة ،فــي تقريــرلــه فــي تشــرين األول /أكتوبــر  ،2018إلــى أن الهــدف األسا�ســي ل ـ (هيئــة تحريــر
الشــام) هــو إقامــة حكــم إســامي فــي ســورية ،مــن خــال إطاحــة حكومــة األســد وطــرد امليليشــيات اإليرانيــة (،)365
وقــد صنفــت الواليــات املتحــدة ( )366واألمــم املتحــدة واالتحــاد األوروبــي ( )367وتركيــا (هيئــة تحريــرالشــام) منظمــة
إرهابيــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة (.)368
ّ
ً
وجودا في جنوب ســورية ،وأشــارإلى أنها قد تكون وراء عنف
وقدركريســتوفركوزاك أن لـ (هيئة تحريرالشــام)
املتمرديــن فــي جنــوب ســورية ودمشــق ،أو أنهــا علــى األقــل متورطــة فيــه ،ســواء بتســهيل الهجمــات أم بإنشــاء

& 361. International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YWfWt3, pp. 1,6,
Syria Study Group, Final Report and Recommendations, United States Institute of Peace, 24 September 2019, https://bit.ly/3iqisPC, p. 27
362.  ISW, Syria Situation Report: September 11-24 2019, 27 September 2019, https://bit.ly/2C3IdVd, & Ibid. International
Crisis Group, p. 1
363.   BBC, Syria war: Rebel-held Idlib ‘hit by 200 air strikes in three days’, 30 January 2020, https://bbc.in/3inZ4CX
364.  Ibid, Ref. No. 361, International Crisis Group, & Syria: Who’s in control of Idlib?, 22 June 2019, https://bbc.in/2YTiS9D,
al-Tamimi, A., From Jabhat al-Nusra to Hay’at Tahrir al-Sham: Evolution, Approach and Future, Konrad-Adenauer-Stiftung, 29
June 2018, https://bit.ly/2NLMyPL, p. 5, HRW, Syria: Arrests, Torture by Armed Group, 28 January 2019, https://bit.ly/2YSJ7x2
365.  CSIS, Hay’at Tahrir al-Sham, 4 October 2018, https://bit.ly/31DnsKM p. 2
366.  USDOS, Country Report on Terrorism 2018 - Chapter 5 - Al-Nusrah Front, 1 November 2019, https://bit.ly/3ijva2V
367.  EU, Official Journal of the European Union, Commission Implementing Regulation (EU) 2018/855 of 8 June 2018 amending for the 286th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against
certain persons and entities associated with the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations, 11 June 2018, https://bit.ly/3eVXhTx
368.  HRW, Syria: Arrests, Torture by Armed Group, 28 January 2019, https://bit.ly/2VE40d6
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مجموعات كاذبة إلخفاء عودتهم إلى التمرد في جنوب سورية (.)369
هنــاك جماعــات مســلحة أخــرى معارضــة ومهمــة وحاضــرة ونشــطة تعمــل فــي منطقــة إدلــب تحــت مظلــة الجبهــة
الوطنيــة للتحريــر-وهــي تحالــف مــن جماعــات مســلحة معارضــة مدعــوم مــن تركيــا ،)370( -واندمجــت فــي تشــرين
األول /أكتوبــر 2019مــع (الجيــش الوطنــي) الســوري ( ،)371وترفــع رايــة (الجيــش الســوري الحــر) ،وهــو املجموعــة
املسلحة واملظلة التي شكلتها املعارضة املناهضة للحكومة في  ،)372( 2011وتعمل مجموعات املعارضة املسلحة
األصغر ً
حجما واإلســامية الطابع في منطقة إدلب ،وتشــمل (حراس الدين ( ،)373والحزب اإلســامي التركســتاني
( )374وأنصــارالتوحيــد) (.)375
تتوفــرمعلومــات مفصلــة عــن الجماعــات املســلحة فــي منطقــة إدلــب ،فــي تقريــراملكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء:
(ســورية –الجهــات الفاعلــة) كانــون األول /ديســمبر .2019
فــي جنــوب ســورية ،نفــذت الجماعــات املســلحة مثــل (املقاومــة الشــعبية ( )376وس ـرايا قاســيون) ( ،)377وجنــاة
مجهولــون ،تفجي ـرات بالعبــوات الناســفة واغتيــاالت وعمليــات خطــف ألفـراد ،مــن بينهــم عناصــرمــن الحكومــة
الســورية والجماعــات املســلحة التابعــة لهــا ،وكذلــك املقاتلــون املصالحــون والقــادة والوســطاء (.)378
بعد أن انتهت سيطرة (داعش) في سورية بعد االستيالء على الباغوز في آذار /مارس  ،2019أكدت املصادرأن
الجماعــة مــا تـزال تشــكل تهديـ ًـدا خطيـ ًـرا فــي ســورية .فــي عــام  ،2019ورد أن (داعــش) تشــكل خاليــا فــي جميــع أنحــاء
سورية ،ووردت أنباء عن زيادة في عدد هجمات (داعش) في املناطق التي تسيطرعليها الحكومة السورية (.)379
تتوفرمعلومات مفصلة عن (داعش) في تقريراملركزاألوروبي لدعم اللجوء( ،سورية -الجهات الفاعلة) كانون
األول /ديسمبر.2019

369.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
370.  International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YWfWt3, p. 21, Lund,

A., Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defence Research Agency, December 2018, file:///C:/
Users/HP/Downloads/FOIR4640SE%20(1).pdf, p. 57
371.  Syrian Observer (The), Three Leaders Take Reins of National Army in Northern Syria: Who Are They?, 7 October 2019,
https://bit.ly/38iV4Ps
372.  International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YWfWt3, p. 17
373.  Syria Study Group, Final Report and Recommendations, United States Institute of Peace, 24 September 2019, https://bit.
ly/31BFxZV p. 22
374.  Lund, A., Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defence Research Agency, December 2018,
file:///C:/Users/HP/Downloads/FOIR4640SE%20(1).pdf, p. 56, International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s
Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YRt6Ht p. 19
 .375بحســب أحــد الناشــطين وقائــد متمــرد ومحلــل إنســاني أجــرت معــه (مجموعــة األزمــات الدوليــة) مقابلــة فــي تشــرين األول /أكتوبر-تشــرين الثانــي/
نوفمبــر .2018مجموعــة األزمــات الدوليــة ،أفضــل الخيــارات الســيئة إلدلــب فــي ســورية 14 ،آذار /مــارس https://bit.ly/2YWfWt3 p. 37 ،2019
376.  COAR, Southwestern Dar’a. Needs Oriented Strategic Area Profile, 2019, https://coar-global.org/nosap/, p. 37
377.  ACLED, Regional Overview – Middle East, 23 April 2019, https://bit.ly/2ZutHxR
378.  Al-Jabassini, A., Governance in Daraa, Southern Syria: The Roles of Military and Civilian Intermediaries, European University Institute, 4 November 2019, https://bit.ly/31E01kS
379.  UN Security Council, Twenty-fourth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant
to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities [S/2019/570], 15 July
2019, https://bit.ly/38jQWip pp. 3, 5,
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 5.1أعضاء الحكومة السورية ومسؤولو حزب البعث

هنــاك القليــل مــن املعلومــات املتاحــة بخصــوص اســتهداف أعضــاء الحكومــة وحــزب البعــث ،فــي املناطــق التــي
يسيطرعليها املتمردون وأجزاء أخرى من سورية .في مقطع فيديو ،أشارت وكالة أنباء ( ،)Stepوهي منفذ أنباء
ً
أحــد الناشــطين ومقرهــا الواليــات املتحــدة ( ،)380إلــى أعضــاء حــزب البعــث الســابقين بصفتهــم أهدافــا محتملــة
للجماعــات املســلحة فــي إدلــب ،وبحســب وكالــة األنبــاء نفســها ،فــإن الحكومــة الســورية تديــرشــبكات اســتخبارات
في محافظة إدلب ،تتكون بشكل رئيس من النساء ،وعناصرمزروعة بين املقاتلين ،ومن التجارالذين يتنقلون
بيــن املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة واملناطــق التــي يســيطرعليهــا املتمــردون ،وبحســب مــا ورد ،فــإن املخبريــن
كانوا أعضاء سابقين في حزب البعث ،وما يزالون يحتفظون بالوالء للحكومة السورية ،وذكراملصدرأن قوات
ً
املتمرديــن نفــذت «عمليــة تطهيــر» اســتهدفت أعضــاء ســابقين فــي حــزب البعــث ،وجنـ ً
ـودا أو ضباطــا منشــقين مــن
الجيــش الســوري ( ،)381ولــم تؤكــد مصــادرأخــرى هــذه املعلومــات.
وأفــادت (ســورية مباشــر )Syria Directفــي أيلــول /ســبتمبر 2019أن (هيئــة تحريــرالشــام) ّنفــذت عمليــات أمنيــة
ُزعــم أنهــا اســتهدفت أعضــاء (داعــش) ،وعمــاء أكـراد ،وأفـر ًادا «يعملــون لحســاب الحكومــة الســورية» ،مــع ذلك،
زعمــت مصــادرقابلتهــا ( ( Syria Directأن «بعــض التهــم ملفقــة وال أســاس لهــا» (.)382
ً
ادعــت (سـرايا قاســيون) ،وهــي جماعــة املقاومــة املحليــة املؤسســة حديثــا ،التــي تعمــل فــي محافظتــي ريــف دمشــق
ودرعا ،أنها نفذت هجمات على أفراد من الحكومة السورية (حزب البعث والجماعات املسلحة التابعة لها) في
نيســان /أبريل .)383( 2019

 5.2أفراد القوات الحكومية والجماعات املسلحة التابعة لها

في تقريرنشره معهد الشرق األوسط في تموز /يوليو  ،2019أشارالصحفي داني مكي إلى وجود ضربات «اضرب
واهرب» على الحواجزالحكومية ،واغتياالت وشعور عام بانعدام القانون في درعا ،ومن بين ضحايا الهجمات
جنــود فــي الجيــش العربــي الســوري ،ومنــدوب عــن الســلطات املحليــة ،وقائــد للمتمرديــن دعــم املصالحــة مــع
ً
الحكومة السورية ،وأضاف« :ال ُيعتقد أن لعمليات القتل دوافع سياسية بالكامل ،وقد يكون بعضها مرتبطا
بقضايا شخصية ومحلية ،لكن العنف ينموبمعدل ينذربالخطر» ( ،)384وإضافة إلى ذلك ،ذكر(معهد الجامعة
األوروبية) في بحث له ،نشرفي تشرين الثاني /نوفمبر ،2019أنه على الرغم من الوجود الواسع للجيش العربي
الســوري واألجهــزة األمنيــة الحكوميــة فــي املنطقــة الغربيــة مــن درعــا ،فــإن املنطقــة تشــهد هجمــات حــرب
العصابــات غيــر املعروفــة ،وتفجي ـرات بالعبــوات الناســفة ،واغتيــاالت واختطــاف للمتمرديــن الســابقين

380.  AP, Airstrikes, shelling kill 16 in Syria’s rebel-held areas, 17 December 2019, https://bit.ly/3dSc408

( .381وكالــة أنبــاء ســتيب) /تقريــرخــاص يعــرض أول مــرة تقنيــات التجســس التــي يســتخدمها األســد فــي الشــمال املحــرر (يوتيــوب) 29 ،حزيـران /يونيــو
https://bit.ly/2NLtCk0 .2019
382.  Syria Direct, Hijacking of the “freedom revolution”: HTS imprisons activists in northwest Syria (interactive map), 15 September 2019, https://bit.ly/3eQYBHq
383.  ACLED, Regional Overview – Middle East, 23 April 2019, https://bit.ly/2ZutHxR
384.  Makki, D., As violence flares up in Daraa, control can be an illusion, Middle East Institute, 3 July 2019, https://bit.ly/2BTRWNX
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واملسؤولين الحكوميين ،وجنود الجيش السوري ،وعناصراألجهزة األمنية (.)385
ً
هجومــا ومحاولــة اغتيــال فــي درعــا ،خــال حزيـران /يونيــو 2019
وثــق (املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان) 248
وكانــون الثانــي /ينايــر  ،2020وشــملت الهجمــات تفجيــر قنابــل وألغــام وســيارات مفخخــة واســتخدام األســلحة
الخفيفــة واملتوســطة ،كمــا ســجل املرصــد نفســه  171ضحيــة جـراء تلــك الهجمــات ،غالبيتهــم مــن أفـراد القــوات
املســلحة الحكوميــة والجماعــات املرتبطــة بهــا ( ،)91ومقاتلــي املعارضــة الســابقين الذيــن تصالحــوا مــع الحكومــة
الســورية ( )29واملدنييــن (.)386( )28
ً
وفقا لفدرالية الوصول الحرللمعلومات ( ،)COARشــنت جماعة (املقاومة الشــعبية املســلحة) بـ «سلســلة من
الهجمات املتزايدة الجريئة على أهداف مرتبطة بالحكومة منذ مطلع العام ،لكن أصولها غيرمعروفةُ ،ويشاع
أنهــا وســيلة لتنفيــذ هجمــات ضــد شــخصيات ّ
تعدهــا الحكومــة إشــكالية» ( ،)387وأعلنــت (املقاومــة الشــعبية)
مســؤوليتها عــن اغتيــال عــدد مــن مقاتلــي املعارضــة املصالحــة ومــن ســهلوا عمليــات املصالحــة (.)388
ً
نقــا عــن مصــادرمشــاركة فــي معارضــة الحكومــة فــي جنــوب ســورية منــذ عــام  ،2011أشــارتشــارلزليســتر ،الخبيــر
فــي الشــأن الســوري ( ،)389إلــى أن جـ ً
ـزءا كبيـ ًـرا مــن الهجمــات التــي وقعــت خــال عــام  2019فــي جنــوب ســورية كانــت
جـ ً
ـزءا مــن تمــرد مســلح منظــم ضــد الحكومــة الســورية التــي عــادت للظهــور فــي املنطقــة (.)390
اغ ِتيــل أحــد عمــاء النظــام الســوري فــي نيســان /أبريــل  2019فــي بلــدة الحـراك بمحافظــة درعــا علــى يــد مجهوليــن،
وأشاراملصدرإلى أن اغتياالت عناصرالحكومة السورية وأفراد امليليشيات ازدادت في محافظة درعا ( ،)391ولم
يتضح كون هؤالء العمالء مدنيين أو أن لهم صفة رســمية.
فــي تمــوز /يوليــو  ،2019تعرضــت حافلــة عســكرية مدرعــة تابعــة للفرقــة الرابعــة ،لقصــف مجهــول علــى الطريــق
بيــن درعــا واليــادودة علــى يــد مجهوليــن ( ،)392وأســفرالهجــوم عــن مقتــل خمســة جنــود ســوريين وجــرح  14آخريــن،
بحســب الشــرطة الســورية ،وأرجعــت (وكالــة ســانا) الحكوميــة الهجــوم إلــى إرهابييــن مــن دون ذكــرعــدد الضحايــا
ُ
( ،)393وفــي هجــوم آخــروقــع فــي اليــوم نفســه ،قتــل ضابــط فــي مديريــة االســتخبارات الجويــة جـراء هجــوم بســيارة
مفخخــة غــرب درعــا (.)394
ً
هجومــا بالعبــوات الناســفة علــى قائــد قــوات
فــي تمــوز /يوليــو  ،2019تبنــت كل مــن (س ـرايا قاســيون ،وداعــش)
الدفــاع الوطنــي فــي دمشــق ( ،)395وفــي كانــون الثانــي /ديســمبر  ،2019اســتهدفت (س ـرايا قاســيون) حاجـ ًـزا تابعــاً
385.  Al-Jabassini, A., Governance in Daraa, Southern Syria: The Roles of Military and Civilian Intermediaries, European Univer-

sity Institute, 4 November 2019, https://bit.ly/31E01kS
386.  SOHR, Two separate attacks on checkpoints of the Air Force and Military Intelligence in rural Daraa wound and kill eight,
10 January 2020,
387.  COAR, Southwestern Dar’a. Needs Oriented Strategic Area Profile, 2019, https://coar-global.org/nosap/, p. 37
388.  Ibid. p. 43
389.  Charles Lister is a senior fellow and Director of the Countering Terrorism and Extremism Program at the Middle East Institute where he focuses his work primarily on the Syrian conflict, https://bit.ly/2NQZZh8
390. Lister, C., Southern Syria Shows the War’s Changed Nature, Asharq Al-Awsat, 2 October 2019, https://bit.ly/3gpHPzz
 .391الدرر الشامية ،اغتيال أبرز عمالء النظام في مدينة الحراك بدرعا 13 ،نيسان /أبريل https://eldorar.com/node/133913 .2019
392.  Syria Direct, Rising assassinations: Is Daraa going back to square one?, 24 July 2019, https://bit.ly/2YPWLRu
393.  SANA, Several martyrs have been targeted in the targeting of a military vehicle by terrorists on the Yadoda road in Daraa,
17 July 2019, https://www.sana.sy/?p=1006751
394.  Syria Direct, Rising assassinations: Is Daraa going back to square one?, 24 July 2019, https://bit.ly/2YPWLRu
395.  Carter Center (The), Weekly Conflict Summary, 22-28 July 2019, https://bit.ly/38rYorF, p. 4
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للحكومة السوري ة بهجوم متفجرفي ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق ،ولم تتوفرمعلومات عن الضحايا (.)396
ً
وذكــرموقــع (عنــب بلــدي) ،فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019وقــوع سلســلة مــن االغتيــاالت اســتهدفت ضباطــا
وأفر ًادا من القوات الحكومية السورية في محافظة درعا ،وأدت عمليات االغتيال هذه إلى مقتل خمسة أفراد
عسكريين ،من بينهم ضابط في قوات الدفاع الوطني ،ومقاتلون وضباط في االستخبارات الجوية ،باإلضافة إلى
زعيــم ســابق لجماعــة معارضــة مســلحة ،ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن االغتيــاالت (.)397
فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية ،تبنــت (داعــش) هجمــات فــي درعــا وشــنت هجمــات واســعة
النطــاق ضــد قــوات األمــن الســورية فــي صحـراء الباديــة وســط ســورية ( ،)398وذكــرت أخبــاراملصــدر ،وهــي وكالــة
أنبــاء مؤيــدة للحكومــة ،فــي نيســان /أبريــل  2019أن (داعــش) أعدمــت ثمانيــة جنــود مــن الجيــش الســوري بعــد
كميــن نصبتــه شــرق حمــص ،ونشــرت (داعــش) صــور اإلعــدام ( ،)399وفــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019أعلنــت
(داعش) مسؤوليتها عن اغتيال رئيس فرع أمن الدولة التابع لقوات الحكومة السورية في إنخل غرب محافظة
درعــا (.)400
باإلضافة إلى حقيقة أن (هيئة تحريرالشام) بدت كأنها «تساوي بين االنتقادات لحكمها بالتعاون مع الحكومة
الســورية» ( ،)401وأفادت مصادرعدة أن املجموعة اســتهدفت األفراد املؤيدين للحكومة الســورية ،وذكرتقرير
أصدرتــه مجموعــة األزمــات الدوليــة فــي آذار /مــارس  2019أن (هيئــة تحريــر الشــام) وجماعــات مســلحة أخــرى
نفــذت عمليــات اعتقــال ملــا يســمى «الضفــادع» املشــتبه فــي أنهــم علــى اتصــال مــع النظــام» ( ،)402وبحســب (وكالــة
نداء سورية  ،)Nedaa Syriaاعتقلت (هيئة تحريرالشام) خلية تابعة للحكومة السورية في الجزء الغربي من
حلــب ،فــي تمــوز /يوليــو  ،)403( 2018وذكــرت مصــادرمحليــة أن الجماعــة أعدمــت «عمــاء›› متعاونيــن مــع روســيا،
فــي حزيـران /يونيــو  )404( 2019واعتقلــت «عمــاء›› متعاونيــن مــع الحكومــة الســورية فــي محافظــة إدلــب ،فــي أيــار/
مايــو .)405( 2019

 5.3املدنيــون الذيــن ُيعتقــد أنهــم متعاونــون مــع الحكومــة أو القــوات املســلحة (املواليــة
للحكومــة) أو يعارضــون الجماعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة

َ
املستهدفون من قبل (هيئة تحريرالشام)

أ شــا رت (هيومــن رايتــس وو تــش) فــي تقريرهــا عــن حا لــة حقــوق اإلنســان فــي ســورية خــال  ،2019إ لــى أن
396.  ISW, Syria Situation Report: December 17-28, 2019, 9 January 2020, https://bit.ly/3eWxafo
397.  Enab Baladi, Series of assassinations targeting Syrian regime figures in Daraa, 28 November 2019, https://bit.ly/3dNXfvv
398.  International Crisis Group, Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria, 11 October 2019, https://bit.ly/2YP7OKG p. 23
399.  Al-Masdar Al-Arabi, ISIS executes 8 Syrian soldiers after ambush in eastern Homs, 29 April 2019, https://bit.ly/2D2fIIe
400.  Enab Baladi, ISIS makes its voice heard in Daraa, 6 November 2019, https://bit.ly/38ldeQz
401.  HRW, Syria: Arrests, Torture by Armed Group: Move to Solidify Control, Silence Critics, 28 January 2019, https://bit.

ly/2VE40d6
402.   International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YRt6Ht  p. 28
403.  Nedaa Syria, Tahrir al-Sham announces the arrest of a cell of the Syrian regime in Idlib, 30 July 2018, https://bit.ly/2NPrYhe
 .404راديو الكل( :هيئة تحريرالشام) تعلن إعدام  7عمالء لروسيا في الشمال السوري 1 .حزيران /يونيو .2019
 .405تلفزيون الجسر( :هيئة تحريرالشام) تعلن القبض على عمالء للنظام في قرية كللي 30 ،أيار /مايو .2019
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(هيئــة تحريــر الشــام) اعتقلــت تعسـ ً
ـفيا العديــد مــن الســكان فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ( ،406وأشــارت
(منظمــة الالجئيــن الدوليــة) إلــى أن هنــاك أحاديــث بــأن «أعضــاء (هيئــة تحريــرالشــام) كثيـ ًـرا مــا يرتكبــون انتهــاكات
خطيــرة لحقــوق اإلنســان ،ومنهــا املضايقــة واالغتيــاالت واالختطــاف والتعذيــب» ( ،)407وأشــارت األمــم املتحــدة
و(هيومان رايتس ووتش) إلى أن (هيئة تحريرالشام) ،في املناطق التي تسيطرعليها ،تحتجزاملدنيين بشكل غير
قانوني ،وأنهم ُيختطفون ُويعذبون ،بسبب التعبيرعن معارضتهم السياسية ( ،)408وأشارمجلس األمن في آب/
أغســطس  2019إلــى أن املدنييــن ،ومنهــم العاملــون فــي املجــال اإلنســاني والناشــطون اإلعالميــون ،قــد اسـ ُـتهدفوا
ّ
وتلقــوا تهديــدات بالقتــل ،بســبب انتقادهــم ل ـ (هيئــة تحريــرالشــام) ،وكذلــك تعرضــوا لالبتـزازللحصــول علــى فدية
ّ
( .)409بين أيلول /سبتمبرونصف تشرين األول /أكتوبر ،2018وثقت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) ما ال
يقــل عــن  184حالــة اعتقــال ألفـراد اعتقلتهــم (هيئــة تحريــرالشــام) ،منهــم ناشــطون محليــون وعاملــون فــي املجــال
اإلنســاني وخطبــاء مســاجد فــي محافظتــي حلــب وإدلــب (.)410
فــي مقابلــة مــع املركــز األوروبــي لدعــم اللجــوء ( ،)EASOصــرح كريســتوفر كــوزاك بــأن (هيئــة تحريــر الشــام) هــي
الفاعــل الرئيــس الــذي يســتهدف املدنييــن فــي محافظــة إدلــب مــن بيــن الســكان اآلخريــن ،وقــد اســتهدفت املخبريــن
املشــتبه فيهمّ ،
ونفذت عمليات إعدام روتينية ألعضاء (داعش) املشــتبه فيهم وكذلك املخبرين املشــتبه في أنهم
تابعون للحكومة واملوالين لها (أي األشخاص املشتبه في أنهم على اتصال بالحكومة السورية والروس) ،هناك
عدد أقل من التقاريرعن محافظة إدلب ،بسبب قيام (هيئة تحريرالشام) بالحد من االنتشارالسابق لوسائل
اإلعــام الناشــطة الحــرة وقمعهــا ،كمــا اســتهدفتها بقصــد املضايقــة أو االحتجــازأو العنــف (.)411
ً
وفقا لكريســتوفركوزاك ،قمعت (هيئة تحريرالشــام) الســكان الذين ُيعتقد أنهم داعمون لـ (الجيش الســوري
الحــر) وقيــم الثــورة الســورية األصليــة ،كمــا اســتهدفت (هيئــة تحريــرالشــام) املجتمعــات التــي لهــا تاريــخ ،فــي كونهــا
مؤيدة قوية لجماعات املعارضة العلمانية املعتدلة ،إما ألن هذه املدن كانت املقرالجغرافي لهذه الجماعات أو
ألن السكان كانوا صريحين ً
جدا في استخدامهم الرموز والشعارات الثورية .في معرة النعمان ،جنوب محافظة
إدلــب ،واألتــارب فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي ،وأريحــا جنــوب مدينــة إدلــب ،تســتخدم (هيئــة تحريــرالشــام)
العنف بشــكل روتيني لتفريق املتظاهرين ،وتســتهدف الناشــطين املحليين ،واإلعالميين ،والناشــطين الثوريين،
حتــى منظمــي التظاه ـرات املناهضــة للحكومــة ،إذا كانــوا حملــوا مـ ً
ـوزا ل ـ (الجيــش الســوري الحــر) مثــل العلــم
ر
األخضــرواألبيــض واألســود ،واســتهدفت (هيئــة تحريــرالشــام) أولئــك األفـراد فــي أثنــاء االحتجاجــات أو فــي منازلهــم
فــي وقــت الحــق (.)412
406.  HRW, World Report 2020 - Syria, 14 January 2020, https://bit.ly/2BTQP0J
407.  RI, Losing Their Last Refuge; Inside Idlib’s humanitarian nightmare, September 2019, https://bit.ly/3gvzw5l, p. 23
408. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic

[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/2CUCvFE p. 4, & HRW, Syria: Arrests, Torture by Armed Group, 28 January
2019, https://bit.ly/2VE40d6
409.  UN Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018); Report of the Secretary-General [S/2019/674], 21 August
2019, https://bit.ly/31Fek8q, p. 6
410.  SNHR, Hay’at Tahrir al Sham Exploits the De-Escalation Agreement and Escalates Their Violations, 21 October 2018,
https://bit.ly/3iuW2Nx, p. 1
411.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
412.   Ibid.
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أشــارت مصــادر مختلفــة إلــى اســتمرار (هيئــة تحريــر الشــام) فــي اســتهداف املدنييــن الذيــن انتقدوهــا أو عارضــوا
سياساتها ،وذكرت وزارة الخارجية األميركية في تقريرها السنوي أن «(هيئة تحريرالشام) احتجزت املعارضين
السياســيين ،وأنصــارالحكومــة املتخيليــن وعائالتهــم ،والصحفييــن ،والناشــطين ،والعامليــن فــي املجــال اإلنســاني
الذيــن ينتقــدون (هيئــة تحريــرالشــام) أو ُينظــرإليهــم أنهــم ينتمــون إلــى مجموعــات متمــردة أخــرى علــى خــاف مــع
(هيئــة تحريــر الشــام) فــي إدلــب» (ً ،)413
ووفقــا ملصــدر خــاص قابلتــه وزارة الخارجيــة الهولنديــة فــي آذار /مــارس
 ،2019تســتخدم (هيئــة تحريــرالشــام) ممارســاتها املنهجيــة فــي االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالبت ـزازر ًدا علــى
ً
املعارضيــن السياســيين (املزعوميــن) ،بــدل مــن اســتهداف أقليــات محــددة» ( .)414ص 57
في كانون الثاني /يناير ،2019أفادت (هيومن رايتس ووتش) أن (هيئة تحريرالشام) كانت تضيق الخناق ضد
«املعارضــة املتخيلــة» ،وذكــرت أن مــن ّنفــذ االعتقــاالت هــم أعضــاء مــن (هيئــة تحريــرالشــام) أو مــن التابعيــن لهــا،
وذلــك ً
وفقــا ملعتقليــن ســابقين .ووثقــت (هيومــن رايتــس ووتــش)  11عمليــة اعتقــال بيــن ســكان إدلــب ،وفــي ســتة
من الحاالت على ما يبدو فقد تعرض األفراد للتعذيب ،زعمت (هيئة تحريرالشام) أن التوقيفات من دون أمر
قضائــي محظــورة ،فــي ظــل حكمهــا ،إال إذا «كان املشــتبه فيــه ً
مذنبــا بشــكل شــبه مؤكــد ،وال يوجــد وقــت لبحــث
أمــرالتوقيــف» ( ،)415وقــد وثقــت جماعــات حقوقيــة ســورية مئــات مــن حــاالت االعتقــال األخــرى مــن (هيئــة تحريــر
الشــام) فــي محافظتــي إدلــب وحلــب (.)416
زعمت (الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان) في تقريرلها صدرفي آب /أغســطس  2019أن (هيئة تحريرالشــام)
اســتهدفت الناشــطين والشــخصيات العامــة ،بهــدف ترهيــب املجتمــع فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ( ،)417وفــي
أيلــول /ســبتمبر ،2019أشــار(املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان) إلــى ميــل (هيئــة تحريــرالشــام) إلــى اســتهداف
املدنييــن الذيــن عا ضــوا سياســات الجماعــة ومما ســاتها فــي املنطقــة فــي ظــل ســيطرتهاً ،
ووفقــا للتقريــر ،فــإن
ر
ر
ّ
(هيئــة تحريــرالشــام) تعــد املدنييــن الذيــن يعارضونهــا عمــاء ،أو متســللين ،أو «ضفــادع» (لقــب تطلقــه املعارضــة
الســورية علــى األشــخاص الذيــن يتصلــون خفيــة مــع الحكومــة الســورية ،وعلــى اســتعداد «للقفــز إلــى الجانــب
ً
منشورا لهيئة تحريرالشام ،حذرت فيه من أي محاولة
اآلخر») ( .)418شارك (املرصد السوري لحقوق اإلنسان)
لتنظيم تظاهرات ضد أي جماعة جهادية في املنطقة الخاضعة لسيطرتها؛ وذكرت أنها ستتعامل مع مثل هذه
التظاهـرات كأنهــا تأييــد للحكومــة الســورية ،وســتتعامل مــع املشــاركين كخونــة (.)419
فــي آب /أغســطس  ،2019ذكــرموقــع (عنــب بلــدي) أن «ناشـ ًـطا سـ ً
ـلميا ‹› توفــي أثنــاء احتجــازه مــن (هيئــة تحريــر
الشــام) النتقــاد الجماعــة ( ،)420وفــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019حصــل (املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان)
علــى تســجيالت صوتيــة ألحــد قــادة (هيئــة تحريــر الشــام) دعــا فيهــا إلــى قتــل جميــع املتظاهريــن الذيــن خرجــوا
413.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/38mTGeP, p. 26
414.   Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report Syria: The security situation, July

2019, https://bit.ly/2CTm2S5, p. 42
415.  HRW, Syria: Arrests, Torture by Armed Group: Move to Solidify Control, Silence Critics, 28 January 2019, https://bit.
ly/2VE40d6
416.  Ibid.
ً
 .417الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان( ،هيئة تحريرالشــام) تقتل ناشــطا أخفته قسـ ًـرا :ما يقرب من  2,000ســوري ما زالوا تخفيهم قسـ ًـرا (هيئة
تحريرالشــام) املتطرفة 23 ،آب /أغســطس https://bit.ly/2BlJBTu ،2019
418.  International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YWfWt3, p. 28< & BBC,
Syria: Who’s in control of Idlib?, 22 June 2019, https://bbc.in/2YTiS9D
 .419املرصد السوري لحقوق اإلنسان( ،هيئة تحريرالشام) والشبيحة املوالية لها تهدد وتتوعد املتظاهرين املعارضين لها في الشمال السوري.
420.  Syrian Observer (The), Hay’at Tahrir al-Sham Kills Activist Samer al-Saloum, 14 August 2019, https://bit.ly/3gnXU8R
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أو أرادوا الخــروج فــي تظاه ـرات ضــد سياســة (هيئــة تحريــر الشــام) ويدعــون إلــى إســقاط زعيمهــا «أبــو محمــد
الجوالني» ( ،)421وذكرموقع ( )Al Monitorأن اعتقاالت (هيئة تحريرالشام) لم تستثن أعضاء الجماعة الذين
انتقدوهــا ،مثــل (أبــو العبــد أشــداء) الــذي اتهــم -فــي مقطــع فيديــو -قــادة (هيئــة تحريــرالشــام) بالفســاد (.)422
وأفــاد موقــع (ســورية مباشــر ،)Syria Directفــي أيلــول /ســبتمبر ،2019أن (هيئــة تحريــرالشــام) ّنفــذت عمليــات
أمنيــة هدفــت إلــى اعتقــال خاليــا (داعــش) ،والخاليــا التابعــة لهــا ،واملؤيديــن للحكومــة الســورية والعمالء األكراد،
وبحســب بعض املصادرالتي قابلتها (ســورية مباشــر) فإن بعض هذه التهم «ملفقة وال أســاس لها من الصحة»
( ،)423وفي آذار /ما س  ،2019أعدمت (هيئة تحريرالشام) ً
علنا  10أعضاء مزعومين من (داعش) في محافظة
ر
()424
إدلب ،بعد هجوم انتحاري أســفرعن مقتل أعضاء في (هيئة تحريرالشــام) .
وإضافــة إلــى التابعيــن للحكومــة الســورية ،اســتهدفت (هيئــة تحريــرالشــام) املدنييــن الذيــن يؤيــدون املصالحــة مــع
الحكومة .كولومب ستراك ،املحلل الرئي�سي في شؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في (موقع ،)HIS Markit
نقــل عــن صحيفــة (العــرب األســبوعية  ،)Arab Weeklyأن «هيئــة تحريــرالشــام مــا زالــت تعــارض بعنــف أي نــوع
من املصالحة املستقبلية مع الحكومة السورية» ( ،)425وأشارمصدرآخرإلى أن (هيئة تحريرالشام) نجحت في
إقناع القبائل في مناطق ســيطرتها في إدلب بالوقوف ضد املصالحة مع الحكومة الســورية (.)426
ذكــرت (هيومــن رايتــس ووتــش) فــي تقريرهــا الــذي يغطــي عــام  ،2018أن الجماعــات املتمــردة فــي إدلــب احتجــزت
ً
أشخاصا حاولوا املصالحة مع الحكومة السورية ( ،)427وأعلنت (وكالة أنباء إباء) التابعة لـ (هيئة تحريرالشام)،
في آب /أغسطس  2018اعتقال أكثرمن ً 30
()429
عضوا في لجان املصالحة ( ،)428وأفادت (وكالة سمارت لألنباء)
أن (هيئة تحريرالشام) أعدمت أحد سكان قرية الهبيط ،في نيسان /أبريل  ،2019ألنه رئيس لجنة مصالحة (.)430
بخصوص استهداف املدنيين الذين يندرجون تحت هذا التصنيف في املناطق الخارجة عن سيطرة الجماعات
املسلحةّ ،
صرحت مجموعة األزمات الدولية في آذار /مارس  ،2019بأن الجماعات املتمردة في محافظة إدلب
ّ
تواصل قتل الجنود واملدنيين السوريين في املناطق املجاورة للذقية وحماة وحلب (.)431
فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرة (هيئــة تحريــرالشــام) ،أفــادت التقاريــرأنهــا فرضــت قواعــد اللبــاس التقليــدي علــى
كل مــن الرجــال والنســاء ،وحظــرت الكحــول  ،والتدخيــن واالســتماع إ لــى املوســيقى ،وفرضــت العــزل فــي

 .421املرصد السوري لحقوق اإلنسان :مسؤول أمني في (هيئة تحريرالشام) يدعو لقتل جميع املشاركين في املظاهرات ضد الهيئة ويصفهم بأنهم
عمالء للنظام وأن سورية هي لهيئة تحريرالشام وحدها 11 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2019
422.  Al Monitor, Hayat Tahrir al-Sham loses third leader in Syria this year, 19 September 2019, https://bit.ly/3gh01ev
423.  Syria Direct, Hijacking of the “freedom revolution”: HTS imprisons activists in northwest Syria (interactive map), 15 September 2019, https://bit.ly/3eQYBHq
424.  New Arab (The), Syria’s HTS publicly execute ten suspected IS militants following Idlib suicide bombing, 3 March 2019,
https://bit.ly/2BXIeKA
425.   Arab Weekly (The), Idlib proves problematic for diplomats in Kazakhstan, 28 April 2019, https://bit.ly/38lUvoj
426.  Kanj Al, S., How each side of the Syrian conflict uses tribal influence, July 2019, https://bit.ly/2YRXKRh
427.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
 .428وكالــة إبــاء لألنبــاء :أكثــرمــن  30فـ ً
ـردا مــن مروجــي «املصالحــات» فــي قبضــة الجهــازاألمنــي لهيئــة تحريــرالشــام 8 ،آب /أغســطس https:// 2018
bit.ly/31DGQY3
 (  .429وكالة سمارت لألنباء) هي وكالة أنباء سورية أنشأتها رابطة املنظمات غيرالحكومية لإلعالم الحرومقرها فرنسا.
ً
شخصا من جنوب إدلب بتهمة التعامل مع النظام 18 .نيسان /أبريل 430. 2018
 -https://bit.ly/3eO5d9kوكالة سمارت لألنباء( :هيئة تحريرالشام) تعدم
431.   International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YRt6Ht p. 26

60

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

املــدارس واملشــافي واملؤسســات العامــة األخــرى ( ،)432وقــال مصــدر خــاص التقتــه وزارة الخارجيــة الهولنديــة،
فــي آذار /مــارس « :2019فــي املناطــق التــي تســيطرفيهــا (هيئــة تحريــرالشــام) علــى نصــوص التعليــم ،فــإن النســاء
واألطفــال مــن ســن  9أعــوام ملزمــون بتغطيــة أجســادهم وشــعرهم ،وتجــاوز هــذا هــو مــن بيــن أمــور أخــرى يعاقــب
عليهــا بالعنــف أو الفصــل املؤقــت «(ً ،)433
ووفقــا لتقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة ،عــام  ،2018فقــد «أجبــرت
(هيئــة تحريــرالشــام) والجماعــات املســلحة املكونــة لهــا أعضــاء األقليــات الدينيــة علــى التحــول إلــى اإلســام وتبنــي
العــادات الســنية ،وقــد ســاهم ذلــك فــي هــروب األقليــات مــن مناطــق هيئــة تحريــرالشــام» (.)434
كمــا أشــاركريســتوفركــوزاك إلــى أن (هيئــة تحريــرالشــام) فرضــت فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها املعتقــدات
الدينيــة املتشــددة ،وتطبيــق عقوبــات صارمــة شــرعية ،وتطبيــق اللبــاس الشــرعي .فــي مدينــة إدلــب علــى وجــه
الخصوص ،تصبح هذه السيطرة االجتماعية التي تمارسها (هيئة تحريرالشام) أكثركثافة وقوة ،كلما اقتربت
مــن الحــدود الســورية التركيــة ،وهــذا يشــمل بلــدات مثــل ســرمدا ودركــوش ،وهــي املنطقــة التــي اســتهدفت فيهــا
الواليــات املتحــدة البغــدادي (.)435
استهدفت (هيئة تحريرالشام) األقليات ،حيث لم يبق الكثيرمنهم في محافظة إدلب ،واألكثرأهمية هم الدروز
في قلب اللوزة شمال غرب مدينة إدلب ،الذين اضطروا إلى التحول بسبب الهيئة (.)436

َ
املستهدفون من قبل (داعش)

انتهت ســيطرة تنظيم الدولة اإلســامية في العراق والشــام (داعش) على األرا�ضي في ســورية ،من نيســان /أبريل
 ،)437( 2019لكن التنظيم ما يزال تحتفظ بوجود في املناطق التي تسيطرعليها الحكومة ،مثل محافظتي حمص
( )438درعــا ( .)439باإلضافــة إلــى ذلــك ،أفــادت مجموعــة األزمــات الدوليــة ،اعتمـ ًـادا علــى مقابــات مــع ســكان الباديــة
والعاملين في املجال اإلنساني ،أن هناك هجمات دورية تستهدف مواقع الجيش السوري ،في مناطق قريبة من
تدمــر ( ،)440وذكــرمكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب أن هجمــات (داعــش) علــى املناطــق التــي تســيطرعليهــا
ـودا ً
الحكومــة الســورية ازدادت ( ،)441وورد أن ل ـ (داعــش) وجـ ً
كامنــا فــي إدلــب التــي يســيطرعليهــا املتمــردون (،)442
فــي  27تشــرين األول /أكتوبــر ،2019أعلــن الرئيــس األمير ـكـي وفــاة البغــدادي ،زعيــم (داعــش) ،فــي عمليــة أميركيــة

& 432.  RI, Losing Their Last Refuge; Inside Idlib’s humanitarian nightmare, September 2019, https://bit.ly/3gvzw5l, pp. 22-23,

International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YWfWt3, p. 10

433.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report Syria: The security situation, July

2019, https://bit.ly/2CTm2S5, p. 42
434.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2VDMDJH p. 31
435.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
436.  Ibid.
437.  Wilson Center, Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State, 30 April 2019, https://bit.ly/2YSVLfy
438.  USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, April 1, 2019‒June 30, 2019, 6
August 2019, https://bit.ly/3gm9jpo, p. 20
439.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
440.  International Crisis Group, Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria, 11 October 2019, https://bit.ly/2VDPXVc, p. 23
441.  UN Office of Counter-Terrorism, Ninth “Report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat”, 27
August 2019, https://bit.ly/3gnVBmd, p. 3
442.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
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خاصة في شمال غرب سورية ( ،)443وأكدت الجماعة في وقت الحق وفاة البغداديّ ،
وعينت «أبوإبراهيمالهاشمي
عيما ً
القري�شي» ز ً
جديدا للجماعة (.)444
فــي مقابلــة مــع املركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء ( ،)EASOذكــركريســتوفركــوزاك أن عناصــرمــن (داعــش) مــا يزالــون
موجودين في جنوب سورية ،وبخاصة في محافظة درعا ،وأن الجماعة تحتفظ بوجود كامن في محافظة إدلب،
وذكر ً
ً
خصوصا في جنوب سورية ،ادعى شن هجمات بمستوى منخفض ،استهدفت
أيضا أن تنظيم (داعش)،
بخاصــة قــادة مجموعــات املعارضــة املصالحيــن ،وكذلــك قــوات األمــن املحليــة والجماعــات شــبه العســكرية
املواليــة للحكومــة الســورية (.)445
وأضــاف كريســتوفر كــوزاك أن (داعــش) زعمــت أن الهجمــات يصعــب فصلهــا عــن التمــرد املســتمر فــي جنــوب
ســورية واملتمثــل بظهــور جماعــات مثــل (املقاومــة الشــعبية) فــي درعــا و(سـرايا قاســيون) وكذلــك وجــود القاعــدة
الكامــن فــي الجنــوب (.)446
وأفــاد تقريــرملعهــد دراســات الحــرب ،يغطــي املــدة مــن  23تشــرين األول /أكتوبــرحتــى  5تشــرين الثانــي /نوفمبــر
 ،2019أن أعضــاء (داعــش) فــي جنــوب ســورية ّ
تعهــدوا ،فــي أعقــاب وفــاة (أبــو بكــر البغــدادي) ،بالــوالء ل ــزعيم
الجماعة الجديد (أبوإبراهيم الهاشمي القري�شي) ،وقد اغتالت (داعش) ضابط أمن الدولة السورية في إنخل،
بمحافظــة درعــا (.)447
وأشــارت وزارة الدفــاع األميركيــة فــي تقريــرلهــا ،يغطــي املــدة مــن  1نيســان /أبريــل  2019حتــى  30حزيـران /يونيــو
 ،2019إلــى أن (داعــش) «نفــذت اغتيــاالت وهجمــات انتحاريــة وعمليــات اختطــاف وحــرق متعمــد لعســاكر فــي
العراق وســورية›› ،من دون تحديد الشــخصيات املســتهدفة ( ،)448وذكرت (الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان)
ً
أن (داعــش) قتلــت ً 82
مدنيــا ،مــن بينهــم  11طفــا وســبع نســاء ،فــي النصــف األول مــن عــام  ،)449( 2019وذكــر
املصدر نفسه أن تنظيم (داعش) قتل ،في حزيران /يونيو  2019وحده ،تسعة مدنيين ،بينهم امرأة وطفالن (.)450
ً
هجومــا بســيارة مفخخــة ،فــي تمــوز /يوليــو  ،2019اســتهدف كنيســة فــي املنطقــة املســيحية مــن
نفــذت (داعــش)
القامشــلي ،وأســفر عــن حوالــي  12ضحيــة ( ،)451وفــي تمــوز /يوليــو  ،2018نفــذت (داعــش) هجمــات متزامنــة فــي
محافظــة الســويداء أودت بحيــاة  200شــخص ،واختطفــت  27شـ ً
ـخصا آخـ ًـرا (.)452
مــن أجــل معلومــات عــن الذيــن تســتهدفهم (داعــش) فــي املناطــق الخاضعــة للســيطرة الكرديــة ،انظــر الفصــل
الســادس ،الفقــرة .6.2
443.US, White House, Remarks by President Trump on the Death of ISIS Leader Abu Bakr al-Baghdadi, 27 October 2019,

https://bit.ly/38jwldO

444.  AP, Islamic State group announces successor to al-Baghdadi, 31 October 2019, https://bit.ly/2NKvaL4
445.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
446.  Ibid.
447.  ISW, Syria Situation Report: October 23 – November 5, 2019, 2019, https://bit.ly/2CT9SIX
448.  USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, April 1, 2019‒June 30, 2019, 6

August 2019, https://bit.ly/2BWswzd
449.  SNHR, 1,864 Civilians, Including Six Media Workers and 21 Medical and Civil Defence Personnel, Documented Killed in
Syria in the First Half of 2019, 01 July 2019, https://bit.ly/3eTUudE, p. 8
450.  Ibid. p. 12
451.  Defense Post (The), The, Syria: Bomb explodes outside church in Qamishli Christian neighborhood, 11 July 2019, https://
bit.ly/31CnBhO
452.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
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الفصــل الســادس :األعضــاء واألشــخاص الذيــن ُيعتقــد أنهــم متعاونــون مــع (قــوات
ســوريا الديمقراطيــة) و (وحــدات حمايــة الشــعب)
َ
 6.1املستهدفون من قبل (الجيش الوطني) السوري

حتى كانون األول /ديسمبر )453( 2019في شمال محافظة حلب ،سيطرت جماعات املعارضة املسلحة املدعومة
مــن تركيــا علــى املنطقــة الواقعــة بيــن مــدن عفريــن وإعـزازوالبــاب وجرابلــس ( ،)454وفــي عــام  ،2016أطلقــت تركيــا
عمليــة درع الفـرات فــي شــمال محافظــة حلــب ملحاربــة (داعــش) واحتــواء مكاســب (وحــدات حمايــة الشــعب) فــي
املنطقــة التــي اســتولت منهــا علــى منطقــة البــاب ،وجرابلــس وبلــدات أخــرى ( ،)455وفــي كانــون الثانــي /ينايــر،2018
شــنت القــوات التركيــة والجماعــات املســلحة املحليــة التابعــة لهــا عمليــة هجوميــة أطلــق عليهــا اســم «غصــن
الزيتــون» علــى منطقــة عفريــن التــي كان يســيطرعليهــا األك ـراد فــي محافظــة حلــب ( ،)456وفــي آذار /مــارس 2018
انتهــت العمليــة وأعلنــت القــوات التركيــة الســيطرة علــى مدينــة عفريــن رسـ ً
ـميا ( ،)457ثــم أعلنــت الســلطات التركيــة
الســيطرة الكاملــة علــى منطقــة عفريــن فــي  23آذار /مــارس .)458( 2018
بحلول نهاية عام ّ ،2017
وحدت تركيا الجماعات املسلحة التي قاتلت إلى جانبها في عملية درع الفرات في (الجيش
الوطني) السوري ،تحت اإلشراف الرسمي ملا يسمى بوزارة الدفاع ( )459التابعة للحكومة السورية املؤقتة (،)460
ُ
وفــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2019أعلــن االندمــاج بيــن (الجيــش الوطنــي) الســوري ،والجبهــة الوطنيــة للتحريــر
وهي تحالف مدعوم من تركيا ومكونة من الجماعات املسلحة املعارضة املوجودة في منطقة إدلب ،)461( -تحترايــة (الجيــش الوطنــي) الســوري ،وبرعايــة مــا ُيســمى الحكومــة الســورية املؤقتــة ( ،)462تســتخدم املجموعــة رايــة
(الجيش الســوري الحر) ،وهو املجموعة املســلحة الشــاملة التي شــكلتها املعارضة املناهضة للحكومة في 2011
( ،)463ومــا ت ـزال بعــض املصــادرتســتخدم االســم الســابق ً
أحيانــا -الجيــش الســوري الحــر -لإلشــارة إلــى (الجيــش
الوطنــي) الســوري أو املجموعــات املكونــة لــه.
453. Based on reading of the following maps: ISW, Syria Situation Report: December 17-28, 2019, 9 January 2020, https://bit.

ly/2VFGD2V ; Liveuamap, Syria, 31 December 2019
& 454.  OHCHR, Between a Rock and a Hard Place – Civilians in North-western Syria, June 2018, https://bit.ly/31DUWsK, p. 1,
Lund, A., Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defence Research Agency, December 2018, , p. 53
455.  International Crisis Group, Squaring the Circles in Syria’s North East, 31 July 2019, https://bit.ly/2ZsAHeF, p. 7
456.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/39/65], 9 August 2018, https://bit.ly/3ihLXTO, p. 5, & al-Hilu, K., Afrin Under Turkish Control: Political, Economic and
Social Transformations, European University Institute, 25 July 2019, https://bit.ly/2YOMtB4, p. 3
457.  Ibid. p. 5
458.  al-Hilu, Ibid. p. 3
459. Ibid. p. 5
 .460الحكومــة الســورية املؤقتــة هــي الحكومــة التــي أنشــأتها املعارضــة املســلحة لألســد عــام  .2013انظــرUSAID, Syria Complex Emergency - ،
https://bit.ly/3gg3tGc, p. 4,Fact Sheet #1, Fiscal Year (FY) 2020, 8 November 2019
461.  International Crisis Group, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, 14 March 2019, https://bit.ly/2YWfWt3, p. 21, & Lund,
A., Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defence Research Agency, December 2018, file:///C:/
Users/HP/Downloads/FOIR4640SE%20(5).pdf, p. 57
462.  Syrian Observer (The), Three Leaders Take Reins of National Army in Northern Syria: Who Are They?, 7 October 2019,
https://bit.ly/38iV4Ps
463.  ISW, The Free Syrian Army, March 2013, https://bit.ly/31yHoi5, p. 9
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دعــم (الجيــش الوطنــي) الســوري التوغــل الــذي قادتــه تركيــا فــي تشــرين األول /أكتوبــر  2019فــي املناطــق التــي
يســيطر عليهــا األك ـراد فــي شــمال شــرق ســورية (.)464
تتوفرمعلومات مفصلة عن (الجيش الوطني) السوري في تقريراملركزاألوروبي لدعم اللجوء ( :)EASOسورية
الجهات الفاعلة (كانون األول /ديسمبر)2019ّ
وثقــت األمــم املتحــدة ومنظمــات حقــوق اإلنســان األخــرى عمليــات اختطــاف وتعذيــب وابتـزازواغتيــال للمدنييــن
علــى أيــدي الجماعــات املســلحة التــي تعمــل تحــت رايــة (الجيــش الوطنــي) الســوري ( ،)465وورد أن فصائــل (الجيــش
الوطنــي) الســوري نهبــت وســرقت وصــادرت املمتلــكات الكرديــة فــي أعقــاب االســتيالء علــى عفريــن ( .)466اختطفــت
الجماعات مسلحة والعصابات اإلجرامية في عفرين مدنيين من أصل كردي ،وأثرياء بينهم أطباء ورجال أعمال
وتجار ،ألسباب اقتصادية وسياسية وأمنية ،واعتقلت الجماعات املسلحة أنصاراإلدارة الكردية واحتجزتهم
ُ
وعذبتهم وابتزتهم «بشكل منتظم» ،وبحسب ما ورد فقد قبض على املشتبه في انتمائهم إلى السلطات الكردية،
ُ
وطلــب منهــم دفــع غرامــات قدرهــا  400دوالرأمير ـكـي مقابــل إطــاق سـراحهم ،ونفــذت عمليــات االختطــاف بشــكل
أسا�ســي عند الحواجزأو من منزل الضحية في الليل (.)467
وورد ً
أيضــا أن الجماعــات املســلحة املدعومــة مــن تركيــا ّنفــذت عمليــات املصــادرة والنهــب وتدميــر ممتلــكات
املدنييــن األكـراد فــي منطقــة عفريــن ( ،)468وأشــارت (منظمــة العفــوالدوليــة) فــي آب /أغســطس  2018إلــى مقابــات
مــع الســكان واملهجريــن مــن عفريــن ،وادعــت أنهــم تعرضــوا لالحتجــاز التعســفي ،واإلخفــاء القســري ومصــادرة
املمتلــكات بســبب انتمائهــم املتخيــل إلــى حــزب االتحــاد الديمقراطــي أو (وحــدات حمايــة الشــعب) (.)469
ُ
وذكــر أن الجماعــات املســلحة املدعومــة مــن تركيــا العاملــة فــي عفريــن ،مثــل (كتائــب الســلطان م ـراد) و(كتيبــة
الســلطان ســليمان شــاه) و(كتيبــة الحم ـزات) ،ســيطرت علــى أكثــر مــن  75فــي املئــة مــن صناعــة الزيتــون ،فــي
املنطقــة املقــدرإنتاجهــا بقيمــة  150مليــون دوالرأمير ـكـي سـ ً
ـنويا ،وقــد بــررت الســلطات التركيــة عمليــة االســتيالء
بأنهــا لحرمــان مقاتلــي (حــزب العمــال الكردســتاني) مــن العائــدات املحتملــة (ُ ،)470
واتهــم املزارعــون الذيــن اســتولت
فصائــل (الجيــش الوطنــي) الســوري علــى حقولهــم بأنهــم أعضــاء فــي (وحــدات حمايــة الشــعب) (.)471
464.  International Crisis Group, Steadying the New Status Quo in Syria’s North East, 27 November 2019, https://bit.ly/2NL8vhK,

p. 2
465.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/31w7Rgi, pp. 11-12, & AI, Syria: Tell Families of Missing the Fate of Loved Ones,
13 May 2019, url; HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/3ij1RgV
466.  al-Hilu, K., Afrin Under Turkish Control: Political, Economic and Social Transformations, European University Institute, 25
July 2019, https://bit.ly/2YOMtB4, pp. 1, 5-6, & HRW, Syria: Turkey-Backed Groups Seizing Property, 14 June 2018, https://bit.
ly/31CXLdm
467.  Ibid. Ref. No. 465, pp. 10-11
468.  HRW, Turkey/Syria: Civilians at Risk in Syria Operation, 11 October 2019, https://bit.ly/3ilD1Ne, USDOS, Country Report
on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2C0iw80
469.  AI, Syria: Turkey must stop serious violations by allied groups and its own forces in Afrin, 2 August 2018, https://bit.
ly/2VDG1Ln
470.  Al Monitor, Turkey’s ‘Olive Branch’ takes root in Syrian olive business, 16 December 2018, https://bit.ly/2VD9zIY, SOHR,
After displacing more than 300000 Kurdish residents of Afrin people, Turkish-backed factions seize more than 75% of olive
farms and receive the price of the first season in advance, 20 September 2018
471.  Al-Hilu, K., Afrin Under Turkish Control: Political, Economic and Social Transformations, European University Institute, 25
July 2019, https://bit.ly/2YPdoga, pp. 16-17
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وفــي نيســان /أبريــل  ،2019أفــاد (املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان) أن القــوات املدعومــة مــن تركيــا اعتقلــت
ُ
رئيــس وأعضــاء املجلــس الوطنــي الكــردي فــي عفريــن ،باإلضافــة إلــى أكثــرمــن  2,600مواطــن كــردي ،وبحســب مــا
ُ
ورد ،مــا يـزال حوالــي  1,100منهــم رهــن االعتقــال ،بينمــا أفــرج عــن البقيــة بعــد دفــع فديــة بلغــت فــي بعــض الحــاالت
ّ
 10مالييــن ليــرة ســورية (حوالــي  17,600يــورو) ( ،)472كمــا وثقــت (منظمــة ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة)
127عملية اعتقال نفذها (الجيش الوطني) السوري في عفرين خالل أيلول /سبتمبر ،2019ومعظم املعتقلين
كانــوا أعضــاء فــي القــوات الكرديــة ،لكنهــم كانــوا مدنييــن ُيعتقــد أنهــم يدعمــون (وحــدات حمايــة الشــعب) وأعضــاء
فــي األحـزاب السياســية الكرديــة ،وورد أن االعتقــاالت كانــت تعســفية ولــم تـر ِاع اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة ،فــي
ُ
ً
ً
شخصا مجهول ،حتى تشرين الثاني /نوفمبر2019
حين أفرج عن  70من األشخاص املعتقلين ،وبقي مصير57
(.)473
وذكرت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) أن فصائل املعارضة املسلحة العاملة في عفرين اعتقلت وخطفت
مدنييــن ،بينهــم نســاء ،فــي كانــون األول /ديســمبر ،2019بتهمــة التعــاون املزعــوم مــع (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
(.)474
كانــت هنــاك تقاريــرمــن عفريــن ّتدعــي أن تركيــا حاولــت تغييــرالتركيبــة الديموغرافيــة للمنطقــة لصالــح الســوريين
العــرب والتركمــان ( ،)475وأن املهجريــن الذيــن عــادوا إلــى عفريــن خــال عــام  2018وجــدوا أن الجماعــات املســلحة
ُ
املدعومــة مــن تركيــا صــادرت أو نهبــت ممتلكاتهــم ،وأعيــد توزيــع بعــض املنــازل التــي يملكهــا ســكان أك ـراد ،علــى
ُ
ُ
النازحيــن مــن املســلمين الســنة الذيــن نقلــوا مــن املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة ،بينمــا أبلــغ العائــدون أنهــم
ممنوعــون مــن العيــش فــي املنطقــة ،بســبب انتمائهــم الحقيقــي أو املتخيــل إلــى وحــدات حمايــة الشــعب (.)476
في تشرين األول /أكتوبر ،2019أفادت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن مناطق عفرين والباب وجرابلس
وإعزازالتي تسيطرعليها القوات التركية والجماعات املسلحة التابعة لها «ال تزال تواجه انعدام القانون وتف�شي
اإلج ـرام والعنــف» ،ويتعــرض املدنيــون املتهمــون باالنتمــاء إلــى جماعــات كرديــة مســلحة أو سياســية «للترهيــب
وســوء املعاملــة والقتــل واالختطــاف والنهــب واالســتيالء علــى منازلهــم» ( ،)477وأفــادت (منظمــة الهجــرة الدوليــة)
أن هنــاك «عمليــة نهــب منهجــي وســلب املنــازل واملتاجــرواملـزارع» ،فــي املراكــزالســكانية التــي اســتولت عليهــا قــوات
(الجيــش الوطنــي) الســوري (.)478
وأشــارت لجنــة التحقيــق املســتقلة إلــى أنهــا «تجــد أن هنــاك أسـ ً
ـبابا معقولــة لالعتقــاد بــأن أعضــاء الجماعــات
املســلحة فــي عفريــن واصلــوا ارتــكاب جرائــم الحــرب املتمثلــة فــي أخــذ الرهائــن واملعاملــة القاســية والتعذيــب» (.)479
خــال مــدة التوغــل الــذي قادتــه تركيــا فــي شــمال شــرق ســورية فــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2019
472.  SOHR, The Turkish authorities and “Olive Branch” operation forces arrest 2 leaders of the Kurdish National Council in

Afrin and raise to about 1100, the number their detainees in the area, 1 April 2019
473.  STJ, Syria: 127 Arrests in Afrin during September 2019, 11 November 2019, https://bit.ly/2VD9rsY
474.  SNHR, At least 6,671 Cases of Arbitrary Arrests Documented in 2019, 2 January 2020, https://bit.ly/2Zu1uY7
475.  Ibid. Ref. No. 471, p. 14, & OHCHR, Between a Rock and a Hard Place – Civilians in North-western Syria, June 2018,
https://bit.ly/3gmGOrZ, pp. 6-7
476.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/39/65], 9 August 2018, https://bit.ly/2ZyxNVK, p. 7
477.  OHCHR, Press briefing note on Syria, 11 October 2019, https://bit.ly/31G1J51
478.  RI, Displacement and Despair: the Turkish Invasion into Northeast Syria, 12 November 2019, https://bit.ly/2BYJ3mp
479.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/2D37wrd, p. 12
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زعمت (منظمة العفو الدولية) أنها جمعت «أدلة دامغة ،عن جرائم حرب وانتهاكات أخرى من القوات التركية
وحلفائهــا» .كمــا زعمــت أن القــوات التركيــة والجماعــات املســلحة التابعــة لهــا ،ومنهــا (الجيــش الوطنــي) الســوري،
كانــت مســؤولة عــن الهجمــات العشــوائية علــى املناطــق الســكنية ،وعمليــات القتــل العشــوائية والهجمــات غيــر
القانونيــة التــي قتلــت وجرحــت املدنييــن ( ،)480وذكــرجيمــس جيفــري ،املبعــوث األمير ـكـي الخــاص إلــى ســورية ،أن
القــوات األميركيــة صــدت «العديــد مــن الحــوادث التــي ّ
تعدهــا جرائــم حــرب» ارتكبتهــا القــوات املدعومة من تركيا
ر
()481
فــي أثنــاء التوغــل فــي األرا�ضــي التــي يســيطرعليهــا األكـراد فــي شــمال شــرق ســورية .
ُ
في تشرين األول /أكتوبر ،2019قتلت هيفرين خلف ،وهي سياسية كردية كانت األمين العام لـ (حزب املستقبل
الســوري) الكــردي ،علــى يــد أفـراد مــن (أحـرارالشــرقية) ،وهــم جــزء مــن (الجيــش الوطنــي) الســوري املدعــوم مــن
تركيا ،وقع الحادث على الطريق السريع الدولي الذي يربط الرقة بالقامشلي ( ،)482وقد ُ
صنفت مجموعة (أحرار
الشــرقية) التــي تحمــل رايــة (الجيــش الوطنــي) الســوري فــي معظــم األحيــان أنهــا مرتكبــة عمليــات القتــل مــن دون
محاكمة وانتهاكات لحقوق اإلنســان خالل هجوم تشــرين األول /أكتوبر.)483( 2019
فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019صرحــت (هيومــن رايتــس ووتــش) بــأن الفصائــل املســلحة التابعــة ل ـ (الجيــش
الوطنــي) الســوري «أعدمــت مدنييــن بإج ـراءات ســريعة ،وفشــلت فــي تفســير ســبب اختفــاء عمــال اإلغاثــة أثنــاء
العمل في (املنطقة اآلمنة)» ،كما وردت أنباء عن رفض إعادة عائالت كردية ُهجرت بسبب التوغل الذي قادته
ُ
تركيــا ،وقتــل ثالثــة أكـراد عائديــن إلــى رأس العيــن ،باإلضافــة إلــى نهــب املمتلــكات ومصادرتهــا (.)484
وأفــادت منظمــة (ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة) أن منــذ االســتيالء علــى تــل أبيــض ،فــي منتصــف تشــرين
األول /أكتوبر ،2019اعتقلت فصائل (الجبهة الشامية) و(أحرارالشرقية) التابعة ل ـ (الجيش الوطني) السوري
ُ
عربيــا كانــوا قــد خدمــوا سـ ً
 80شـ ًـابا ً
ـابقا فــي (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) ،وبينمــا أفــرج عــن بعضهــم بعــد تســليم
أســلحتهم ،ورد أن كثيريــن منهــم مــا زالــوا رهــن االحتجــاز(.)485

َ
 6.2املستهدفون من ِقبل (دولة اإلسالم في العراق والشام /داعش)

تضــم املناطــق التــي يســيطرعليهــا األك ـراد فــي شــمال شــرق ســورية معظــم األرا�ضــي التــي كانــت فــي الســابق تحــت
سيطرة (داعش) في سورية ،والتي وصفت بأنها «املسرح الرئي�سي لتمرد داعش» .في محافظتي الرقة والحسكة،
ُيعتقــد أن (داعــش) تديــرشــبكات ســرية متطــورة قــادرة علــى تنفيــذ هجمــات أكثــرتعقيـ ًـدا ( .)486فــي تقريــرلــوزارة
الدفــاع األميركيــة لشــهرآب /أغســطس  ،2019الــذي غطــى املــدة مــن  1نيســان /أبريــل إلــى  30حزيـران /يونيــو
480.  AI, Syria: Damning evidence of war crimes and other violations by Turkish forces and their allies, 18 October 2019, https://

bit.ly/2YUsRM1
481.  CNN, What to know about Trump’s announcement today, 23 October 2019, https://cnn.it/2CT46af
482.  Ibid. Ref. No. 480, & Washington Post (The), Grief, accusations surround killing of Kurdish politician in northeastern Syria,
16 October 2019, https://wapo.st/2VFB8Bj
483.  UN News, Syria war: executions condemned as violence continues ‘on both sides’ of border with Turkey, 15 October 2019,
https://bit.ly/3imGDyq, France24, Images document extrajudicial killings by Turkish-backed militia in Syria, 21 October 2019,
https://bit.ly/2VGoWQV, & Al Monitor, Eastern Syria fighters accused of brutality after videos emerge, 13 November 2019,
https://bit.ly/2VDqICe
484.  HRW, Syria: Civilians Abused in ‘Safe Zones’, 27 November 2019, https://bit.ly/31DxZpE
485.  STJ, Arrests and Tortures by the National Army in Tell Abiad, 9 January 2020, https://bit.ly/2NP5ugk
486.  According to International Crisis Group interview with an US official, 18 May 2019. International Crisis Group, Averting an
ISIS Resurgence in Iraq and Syria, 11 October 2019, https://bit.ly/2Ztmheq, pp. 23-24
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 ،2019حــددت الــوزارة محافظــة ديــرالــزوروأجـزاء مــن محافظــة الرقــة ومحافظــة حمــص بالقــرب مــن تدمــر،
مناطـ َـق اســتعرضت فيهــا (داعــش) أقــوى قــدرات املتمرديــن (.)487
تتوفرمعلومات مفصلة عن (داعش) في تقريراملركزاألوروبي لدعم اللجوء ( :)EASOسورية –الجهات الفاعلة
(كانون األول /ديسمبر)2019
فــي محافظــة ديــرالــزور ،حافظــت (داعــش) علــى تمــرد منخفــض املســتوى منــذ خســارتها الباغــوز فــي أوائــل عــام
 ،2019وشــملت هجماتهــا قنابــل مزروعــة علــى الطريــق وإطــاق نــارمــن ســيارة واغتيــاالت ملتعاونيــن مــن املنطقــة
ً
خصوصــا
مــع (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) كمــا اسـ ُـتهدفت العناصــرالعربيــة مــن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
لردع السكان املحليين العرب من التعاون مع (قوات سوريا الديمقراطية /وحدات حماية الشعب) ،وبحسب
مصــادرالتقتهــا مجموعــة األزمــات الدوليــة ،فــإن هجمــات (داعــش) فــي محافظــة ديــرالــزور«تتركــزفــي شــريط علــى
طــول نهــرالف ـرات بيــن مدينتــي البصيــرة والطيانــة» ،وفــي مدينــة ديــرالــزور ،نشــرت (داعــش) فــي املســاجد قوائــم
ملجنــدي (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) واملوظفيــن املدنييــن تطالبهــم ب ـ «التوبــة» ( ،)488كمــا تضمنــت تكتيــكات
(داعــش) االغتيــاالت وحــرق حقــول املحاصيــل فــي شــمال ســورية (.)489
ّ
قدركريستوفركوزاك ،وهوكبيراملحللين البارزين في (معهد دراسات الحرب) ،أن نشاط (داعش) خالل 2019
ً
منخفضــا نسـ ًـبيا مقارنــة بالســنوات الســابقة ،لكنــه سـ ّـجل زيــادة تدريجيــة فــي الهجمــات منــذ حزيـران /يونيــو
كان
 ،2019وبخاصة في شمال سورية ،واستهدفت (داعش) في املقام األول حواجزومقرات قوات (األسايش) ،وفي
وادي نهرالفرات ،استهدفت (داعش) مسؤولي الحكم ،وشيوخ القرى ،واألشخاص الذين ُينظرإليهم كمخبرين
ضد (داعش) ،واملتعاونين مع (قوات سوريا الديمقراطية) أوالتابعين لها ،باالغتياالت ،كما استهدفت هجمات
(داعــش) شــخصيات سياســية وعســكرية مرتبطــة بقــوات ســوريا الديمقراطيــة) ،وأف ـراد شــاركوا فــي األجهــزة
األمنية لـ (قوات ســوريا الديمقراطية) وأعضاء ســابقين في (األســايش) ،ومقاتلين ســابقين في (مجلس ديرالزور
العســكري) ،كما اســتهدفت الســجون التي كان فيها محتجزون (داعش) في القامشــلي والحســكة (.)490
وذكــرتقريــرلــوزارة الدفــاع األميركيــة فــي املــدة مــن  1تمــوز /يوليــو إلــى  25تشــرين األول /أكتوبــر 2019أن خاليــا
(داعــش) شــنت هجمــات متكــررة علــى (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) ومســؤولين حكومييــن محلييــن فــي محافظــة
ديــر الــزور ( ،)491وفــي املناطــق التــي يســيطر عليهــا األك ـراد ،أفــادت وزارة الخارجيــة األميركيــة أن (داعــش) قتلــت
قادة مدنيين وعســكريين كبار ،ونشــرت تهديدات بالقتل في األماكن العامة ( ،)492وأفادت مصادركردية محلية
ً
هجومــا فــي آب /أغســطس  ،2019واســتهدفت (داعــش) شــيوخ القــرى (املخاتيــر) وقــادة
أن (داعــش) تبنــت 64
ُ
املجالــس املحليــة ،باغتيالهــم فــي محافظــات الرقــة وديــرالــزور ،وأبلــغ عــن هجمــات علــى قــوات األمــن املحليــة (.)493
487. USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, April 1, 2019‒June 30, 2019, 6

August 2019, https://bit.ly/2ZyB7Aa, p. 20
488.  International Crisis Group, Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria, 11 October 2019, https://bit.ly/3eU7aB0, pp.
24-25
489.  USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, April 1, 2019‒June 30, 2019, 6
August 2019, https://bit.ly/3ixd3qi, p. 4
490.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
491.  Ibid. Ref. No. 489, p. 40
492.  USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, July 1, 2019 – October 25,2019,
18 November 2019, https://bit.ly/2YSpHIp, p. 40
493.  Rojava Information Center, Database: August sleeper-cell attacks and raids, 11 September 2019, https://bit.ly/38l0WYq
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خــال شــهري نيســان /أبريــل وحزي ـران /يونيــو  ،2019أبلغــت القيــادة املركزيــة للواليــات املتحــدة عــن هجمــات
لداعــش علــى (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) بهــدف الحــد مــن حركتهــا وإلحــاق الخســائربهــا فــي محافظــة الحســكة،
وفــي محافظــة الرقــة ،نفــذت (داعــش) عمليــات اغتيــال وهجمــات علــى النخــب املحليــة «ملنــع إقامــة هيــاكل أمنيــة
وحكوميــة» (.)494
ً
هجومــا فــي
مــن آذار /مــارس حتــى منتصــف تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019زعــم تنظيــم (داعــش) أنــه نفــذ 321
محافظة ديرالزور ،و 100في الحسكة ،و 98في الرقة ،و 32في حمص ،و 9في حلب ،و 8في درعا ،و 3في دمشق
ً
هجوما ،ضد قوات التحالف
( ،)495وذكرمجلس األمن أن (داعش) نفذت في تموز /يوليو 2019ما ال يقل عن 30
بقيــادة الواليــات املتحــدة فــي ســورية ،منــذ بدايــة .)496( 2019

قائمة بالحوادث التوضيحية

•فــي  16كانــون الثانــي /ينايــر ّ ،2019
فجــر انتحــاري مــن (داعــش) يرتــدي ســترة انتحاريــة ()SVEST
مطعما في منبج بمحافظة حلب ،وأســفرذلك عن مقتل  19شـ ً
ً
ـخصا ،بينهم مقاتلون ومدنيون من
املدينــة ،وأربعــة أميركييــن (.)497
• فــي  25آذار /مــارس  ،2019قتــل مقاتلــو (داعــش) ســبعة مقاتليــن مــن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
كانــوا موجوديــن علــى حاجــزعنــد مدخــل مدينــة منبــج (.)498
• فــي نيســان /أبريــل  ،2019أعلنــت (داعــش) مســؤوليتها عــن تفجيــرســيارة مفخخــة فــي الرقــة ،أدى إلــى
مقتــل ثمانيــة أشــخاص ،بينهــم أربعــة مقاتليــن مــن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) (.)499
• في أيار /مايو  ،2019أعلنت (داعش) مسؤوليتها عن تفجيرانتحاري استهدف قافلة لقوات سوريا
َّ
الديمقراطية بالقرب من الشدادي ،محافظة الحسكة ،ولم ُيبلغ إال عن وقوع إصابات (.)500
• ً
وفقــا لتقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة ،فــي أيــار /مايــو  ،2019تبنــت (داعــش) تفجيـ ًـرا فــي منبــج،
ضــد مركــزقيــادة ل ـ (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) أودى بحيــاة أشــخاص خــارج مقــر(مجلــس منبــج
العســكري) (.)501

494.  USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, April 1, 2019‒June 30, 2019, 6

August 2019, https://bit.ly/2NLjoAh, p. 20
495.  Washington Institute for Near East Policy (The), The Islamic State in Syria After the U.S. Withdrawal, 23 October 2019,
https://bit.ly/31OqAnx
496.  UN Security Council, Letter dated 15 July 2019 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions
1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated
individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council, 15 July 2019, https://bit.
ly/2VEMFRp, p. 7
497.  New York Times (The), ISIS Attack in Syria Kills 4 Americans, Raising New Worries About Troop Withdrawal, 16 January
2019, https://nyti.ms/2YOHlNk
498.  AP, 7 US-backed Kurdish fighters killed in ISIS attack in Manbij, 26 March 2019, https://bit.ly/31BK8ez
499.  Reuters, Bomb kills eight in Syrian city of Raqqa, 9 April 2019, https://reut.rs/3eVu7nx
500.  Kurdistan24, ISIS suicide attack targets SDF demining convoy, 21 May 2019, https://bit.ly/38nnJCU
501.  USDOD, Operation Inherent Resolve. Lead Inspector General Report to the US Congress, April 1, 2019‒June 30, 2019, 6
August 2019, https://bit.ly/3ilZVUB , p. 20
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ُ
ً
شخصا آخرعلى األقل
•في  1حزيران /يونيو  ،2019قتل ما ال يقل عن سبعة مدنيين ،وأصيب 11
نتيجــة هجوميــن بالعبــوات الناســفة ،ادعــى تنظيــم (داعــش) مســؤوليته عنهمــا ،وقــع الهجومــان فــي
مدينــة الرقــة واســتهدفا حاجـ ًـزا وســيارة تابعــة ل ـ (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) ،علــى التوالــي (.)502
• في  7آب /أغسطس  2019أدى هجوم بسيارة مفخخة في بلدة القحطانية بمحافظة الحسكة إلى
مقتــل ثالثــة أطفــال وإصابــة مدنييــن آخريــن .تبنــت (داعــش) املســؤولية عــن الهجــوم ،وزعمــت أنــه
اســتهدف ســيارة تابعــة ل ـ (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) فــي املنطقــة (.)503
ً
هجوما على مقر(قوات سوريا الديمقراطية)
• في  9-8تشرين األول /أكتوبر ،2019شنت (داعش)
ّ
وقــوات األمــن املحليــة فــي مدينــة الرقــة ،وبحســب مــا ورد فقــد صــدت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
الهجــوم (.)504

•فــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2019قتــل عناصــر ُيشــتبه فــي انتمائهــم إلــى (داعــش) رئيــس مجلــس محلــي
وعضـ ًـوا فــي (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) فــي الشــحيل وحويجــة ذيبــان ،فــي محافظــة ديــرالــزور(.)505
• في كانون الثاني /يناير ،2020أعلنت (داعش) مسؤوليتها عن هجوم بعبوات ناسفة في «أبوحمام»
بمحافظة ديرالزوراستهدف املقرالسابق لـ (األسايش) ،وأصيب طفالن وامرأة في الهجوم (.)506
ملزيــد مــن املعلومــات حــول املسـ َ
ـتهدفين مــن (داعــش) فــي املناطــق الخــارج عــن الســيطرة الكرديــة ،انظــرالفصــل

الخامــس.

502. UN Security Council: Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018); Report of the Secretary-General [S/2019/674], 21 August
2019,

503

 Ibid. p. 18504.  ISW, Syria Situation Report: September 25 – October 10, 2019, 11 October 2019, https://bit.ly/2VHgyk9
505.  Carter Center (The), Weekly Conflict Summary14-20 ,* October 2019, https://bit.ly/3gigHSU, p. 5
506.  Ibid. Ref. No. 504
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الفصل السابع :الصحفيون وغيرهم من اإلعالميين واملدونين
 7.1نظرة عامة

ذكــراألميــن العــام لألمــم املتحــدة أنــه فــي عــام  2018أن هنــاك تقاريــرعــن تهديــدات وإصابــات وقتــل للصحافييــن
في الجمهورية العربية الســورية ،نتيجة الصراع املســتمر( ،)507وكان األمرنفســه في عام  ،2017إذ أفاد املصدر
نفســه تلقــي الصحافييــن تهديــدات وتعرضهــم لعمليــات قتــل وإصابــات (.)508
وذكــرت منظمــة (مراســلون بــا حــدود) أن الصحافييــن اسـ ُـتهدفوا مــن ِقبــل جميــع األطـراف املشــاركة فــي الصـراع
فــي ســورية (الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه وجماعــات املعارضــة املســلحة ،مثــل «هيئــة تحريــر الشــام»،
و»داعــش» ،والقــوات املدعومــة مــن تركيــا ،والقــوات املدعومــة مــن األك ـراد) (ً ،)509
ووفقــا لتقريــرمجلــس األمــن
الصــادرفــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2019اســتهدفت جماعــات املعارضــة املســلحة غيــرالحكوميــة ،والجماعــات
التــي حددهــا مجلــس األمــن بصفتهــا مجموعــات إرهابيــة ،مثــل (هيئــة تحريــرالشــام) ( ،)510املدنييــن بشــكل منهجــي
فــي الجــزء الشــمالي مــن ســورية ،كمــا اســتهدفت وسـ َ
ـائل اإلعــام ،مــن خــال عمليــات الخطــف والقتــل والســجن
والتعذيــب (.)511
ووصفت مؤسســة (فريدوم هاوس  )Freedom Houseســورية بأنها بلد غير ّ
حر ،إذ حصلت ســورية على درجة
ُ
حرية إجمالية ( ،)100/0وبحسب ما ورد ،فقد فرضت قيود على حرية الصحافة ،وواجه الصحافيون الرقابة
واالحتجــازوالتعذيــب واملــوت أثنــاء االحتجــاز ،والحظــت منظمــة (فريــدوم هــاوس) ً
أيضــا أن الصحافييــن واجهــوا
ً
ً
جسديا في جميع أنحاء البالد ،وبخاصة من القوات الحكومية والجماعات املتطرفة (.)512
خطرا
احتلــت ســورية مرتبــة  174مــن بيــن  180دولــة فــي مؤشــر(مراســلون بــا حــدود) العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام
 ،)513( 2019وذكــرت (مراســلون بــا حــدود) أن الصحافييــن تعرضــوا لخطــراالعتقــال أو االختطــاف أو القتــل فــي
ســورية ،مشــيرة إلــى أن مــا ال يقــل عــن  10صحافييــن ُقتلــوا فــي عــام ً ،)514( 2018
ووفقــا ل ـ (مؤشــر اإلفــات مــن
العقــاب) العالمــي لعــام  2019الصــادرعــن لجنــة حمايــة الصحافييــن ( ،)515تحتــل ســورية املرتبــة الثانيــة بيــن 13
دولة حول العالم تتمتع بأكبرقدرمن اإلفالت من العقاب ،وهذا يعني أن البالد لديها ثاني أدنى سجل ملحاكمة
ً
األفـراد ،بخصــوص مقتــل الصحافييــن ( .)516كمــا الحظــت منظمــة (مراســلون بــا حــدود) أن عـ ً
ـددا قليــا جـ ًـدا مــن
العاملين في وسائل اإلعالم السورية الجديدة التي أنشأها الصحافيون املواطنون ( )517بعد عام  2011قد نجا
507.  UN Security Council, Protection of civilians in armed conflict. Report of the Secretary-General, 7 May 2019, https://bit.

ly/2YQfz31, p. 8

508.  Ibid. p. 4
509.  RSF, Syria, n.d., https://rsf.org/en/syria?nl=ok
510.  United Nations Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),

2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018), 15 October 2019, https://bit.ly/2D1KFfE, p. 13
511.  Ibid. p. 5
512.  Freedom House, Freedom in the world, Syria, 4 February 2019, https://bit.ly/3ggMCmH
513.  Reporters Without Borders, 2019 World Press Freedom Index, n.d., https://rsf.org/en/ranking
514.  Reporters Without Borders, Syria, n.d., https://rsf.org/en/syria
515.  CPJ, Getting away with murder, 29 October 2019, https://bit.ly/2Zrzpkk
516.  CPJ, Getting away with murder, 29 October 2019, https://bit.ly/2YPXORi
 .517املواطن الصحافي« :شــخص عادي من دون تدريب خاص يســجل أو يكتب عن القصص اإلخبارية ،على ســبيل املثال على اإلنترنت» .املصدر:
قامــوس كامبــردج ،تعريــف املواطــن الصحافــيPi33pi3/yl.tib//:sptth .
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(.)518
وأشــارت (مراســلون بال حدود) إلى مقتل  10صحافيين عام  2019في ســورية ،وبهذا يكون عام  2019هو العام
الــذي شــهد أقــل عــدد مــن القتلــى مــن الصحافييــن منــذ بدايــة الحــرب األهليــة فــي ســوريةً ،
ووفقــا للمصــدرنفســه،
حافظــت ســورية عــام  2019علــى تصنيفهــا واحــدة مــن أكثــرالــدول دمويــة فــي العالــم بخصــوص وســائل اإلعــام
ُ
( ،)519وذكــرت لجنــة حمايــة الصحافييــن أن ســبعة صحافييــن ( )520قتلــوا عــام  2019فــي ســورية ( ،)521كمــا وثقــت
اللجنة الســورية لحقوق اإلنســان مقتل ثمانية صحافيين وناشــطين إعالميين عام  2019في البالد وإصابة 26
آخريــن ،معظمهــم فــي قصــف عشــوائي أو فــي قصــف وإطــاق نــارأثنــاء تغطيــة القتــال (.)522
ً
انخفاضــا فــي انتهــاكات
فــي تقريرهــا الــذي يغطــي عــام  ،2018ذكــرت اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هنــاك
ً
ً
ً
إعالميــا
صحافيــا وناشــطا
حقــوق اإلنســان ضــد الصحافييــن ،مقارنــة باألعــوام الســابقة ( ،)523ووثقــت مقتــل 16
في عام  2018وإصابة  13آخرين ،ويرجع ذلك ً
أساسا إلى الرصاص والقذائف العشوائية أثناء تغطية الصراع
(.)524
أشــار (املركــز الســوري للحريــات الصحافيــة) و(رابطــة الصحافييــن الســوريين) ( )525فــي تقريرهمــا الــذي يغطــي
عــام  2018إلــى أن الجهــات الفاعلــة املختلفــة اســتهدفت وســائل اإلعــام واإلعالمييــن فــي ســورية ،وأشــاروا إلــى
أن(داعــش) لــم ُ
تعــد بيــن هــذه الجهــات الفاعلــة فــي عــام  ،)526( 2018كمــا أفــاد التقريــرأن هنــاك ( )15حالــة موثقــة
ُ
احتجــزوا أو ُ
اعتقــل  32أو ُ
( )527ملقتــل إعالمييــن فــي ســورية فــي ذلــك العــام ،بينمــا ُ
اختطفــوا ،وأصيــب  25آخــرون
( .)528فــي النصــف األول مــن عــام  ،2019مــن بدايــة كانــون الثانــي /ينايــر 2019حتــى نهايــة حزيـران /يونيــو ،وثقــت
ً
رابطــة الصحافييــن الســوريين  46انتهــاكا ضــد اإلعالمييــن فــي ســورية (.)529

518.  Reporters Without Borders, Syria, n.d., https://rsf.org/en/syria
519.  RSF, Worldwide round-up of journalists killed, detained, held hostage, or missing in 2019, 16 December 2019 – updated

17 December 2019, https://bit.ly/2NQ4dWw, p. 8
ُ
ً .520
وفقا ملنظمة حماية الصحافيين ،قتل أحد هؤالء الصحافيين السبعة بين أيلول /سبتمبر 2016وتموز /يوليو .2019
521.  CPJ, 7 journalists killed in Syria, n.d., https://bit.ly/2VEXtiu
522.  SHRC, The 18th Annual Report on Human Rights situation in Syria 2019, January 2020, https://bit.ly/3imfr2X, p. 42
 .523يتضمن التقريرالسنوي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان لعام  2018قوائم مفصلة باالنتهاكات املوثقة ضد الصحافيين خالل عام ،2018
وتشمل هذه االنتهاكات املوت واإلصابة واالعتقال واالختطاف .املصدر :التقريرالسنوي السابع عشرللشبكة حول حقوق اإلنسان في سورية عام
 ،2018كانون الثاني /يناير -كانون األول /ديسمبر ،2018كانون الثاني /ينايرhttps://www.shrc.org/en/?p=31931 , p. 52 .2019
524.  Ibid.
ُ
 .525ابطــة الصحافييــن الســوريينً ،
وفقــا ملوقعهــا علــى الشــبكة ،هــي رابطــة مهنيــة ديمقراطيــة مســتقلة ،أسســت عــام  2012بهــدف تمكيــن حريــة
ر
الصحافــة والنشــر فــي ســورية .املصــدر :رابطــة الصحافييــن الســوريين ،حولنــا 30 ،حزي ـران /يونيــو https://bit.ly/3dOBo7r .2017
526.  SCJF, Violations committed against media professionals in Syria. The 2018 Annual Report, 28 January 2019, Syrian Journalists Association, https://bit.ly/2NLhCPD, p. 23
 .527فــي قســم املنهجيــة فــي التقريــر ،ينــص علــى أن «املركــزيجمــع املعلومــات مــن أســرالضحايــا أو أقاربهــم أو مباشــرة مــن اإلعالمييــن أنفســهم بصــرف
النظــرعــن البحــث والرصــد واملتابعــة املتســقة للمعلومــات والتحديثــات مــن مصــادرمختلفــة معنيــة» .املصــدر:

SCJF, Violations committed against media professionals in Syria. The 2018 Annual Report, 28 January 2019, Syrian Journalists Association,
https://bit.ly/2BV7iBY
528.  Ibid. p. 13
529.   SJA and SCJF, Violations committed against media professionals in Syria. Mid-year casualty count, 2019, https://bit.

ly/2YP6J5v, p. 2
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َ
 7.2املستهدفون من ِقبل القوات الحكومية والجماعات املسلحة التابعة لها

أكــدت رابطــة الصحافييــن الســوريين أن الحكومــة الســورية هــي الفاعــل الرئيــس الــذي يرتكــب انتهــاكات ضــد
وســائل اإلعــام واإلعالمييــن ،وســجلت  27حالــة عــام  2018فــي ســورية ( .)530وذكــرت (منظمــة العفــو الدوليــة) أن
قوات األمن الســورية احتجزت آالف األشــخاص من دون محاكمة ،وأن هناك عشـرات اآلالف من األشــخاص
الذيــن أخفــوا قسـ ًـريا منــذ عــام  ،2011ومــن بينهــم صحافيــون (.)531
أشــارت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) فــي تقريــرلشــهرأيــار /مايــو  ،2019إلــى أنــه بعــد عــام « 2011أصبــح
النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة أكثــروحشــية وبشــاعة ،تجــاه أي صحافــة وإعــام مســتقلين يغطيــان األحــداث
فــي البــاد» .ســاهم نمــو صحافــة املواطــن فــي ســورية فــي التحضيــراملشــترك للمــواد الصحافيــة بالتعــاون والتنســيق
مــع الصحافييــن ووســائل اإلعــام الدوليــة ،ويشــكل هــذا سـ ًـببا رئيسـ ًـيا ،بحســب املصــدر ،الســتهداف الحكومــة
الســورية للصحافييــن املحلييــن ،وذكــرت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) أنهــا وثقــت انتهــاكات «متعــددة
ُ
ومكثفــة وواســعة النطــاق وواضحــة» لحقــوق الصحافييــن؛ حيــث اســتهدف القناصــون الصحافييــن ،وألقــي
ُ
القبــض عليهــم ُ
وعذبــوا وأخفــوا قسـ ًـرا ،كمــا حاولــت الحكومــة الســورية تشــويه ســمعتهم ،عبــرتقويــض مصداقيــة
تقاريرهــم وتصريحاتهــم (.)532
والحظــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن أولئــك الذيــن رفضــوا املصالحــة مــع الحكومــة الســورية فــي
ُ ُ
محافظــة درعــا ،بعــد االســتيالء عليهــا صيــف  ،2018وأجلــوا إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا املتمــردون« ،ومــن
ضمنهم املقاتلون وأسرهم ،وكذلك بعض الذين وصفوا بأنهم صحافيون وعاملون في املجال اإلنساني ،زعموا
أنهــم يخشــون أن ُيسـ َ
ـتهدفوا أو ُيحتجــزوا مــن الحكومــة الســورية ،إذا قــرروا البقــاء فــي درعــا» (.)533
أفادت (الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان) ً
أيضا أن املواطنين الصحافيين والعاملين في وســائل اإلعالم كانوا
في خطرفي املناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة السورية ،ألنهم جزء من السكان املدنيين الذين استهدفهم
القصــف الجــوي واملدفعــي املتتالــي ( ،)534واســتهدفت الحكومــة الســورية الصحافييــن فــي املناطــق التــي دخلــت فيهــا
بعمليات تسوية من خالل «اضطهاد الصحافيين املواطنين هناك والقبض على معظمهم» (.)535
وأشــارت اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن الحكومــة الســورية ،فــي عــام  ،2019اســتهدفت الصحافييــن
املواليــن لهــا ً
أيضــا« ،نتيجــة الصـراع مــن أجــل مراكــزالســلطة التــي تشــكلت داخــل النظــام علــى مــدارالحــرب (.)536

530.  Ibid. p. 23
531.  AI, Human Rights in the Middle East and North Africa. Review of 2018, 2019, https://bit.ly/3dTRpce, pp. 62-63
532.  SNHR, On World Press Freedom Day: citizen journalists in Syria face retirement or displacement, 3 May 2019, https://bit.
ly/3eW4inw, pp. 1-3
533.  OHCHR, Human Rights Digest Syria, The “unreconciled” concerns of civilians in Dar’a Governorate, May 2019, https://
bit.ly/2YRhIeR, p. 3
534. SNHR, On World Press Freedom Day: citizen journalists in Syria face retirement or displacement, 3 May 2019, https://bit.
ly/3gfMow4, p. 3
535.  Ibid.
536.  Ibid.
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 7.3املستهدفون من قبل (هيئة تحريرالشام)

فــي تقريــرصــدرفــي ينايــر /كانــون الثانــي  ،2019ذكــرت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن (هيئــة تحريــرالشــام) اعتقلــت
وسجنت مدنيين عارضوا أو انتقدوا حكمها ،ومنهم صحافيون ( ،)537وباملثل ،ذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن
(هيئة تحريرالشــام) اســتهدفت الصحافيين باعتقالهم واختطافهم تعسـ ً
ـفيا (.)538
ً
وفقــا للجنــة التحقيــق املســتقلة ،فــإن األفـراد ،مثــل الصحافييــن ،الذيــن ُيعتقــد أنهــم ينتهكــون القانــون اإلســامي
وفقــا لتفســيرات (هيئــة تحريــرالشــام)ُ ،
(الشــريعة)ً ،
«اعتقلــوا تعسـ ً
ـفيا وتعرضــوا للتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء
وجودهــم فــي مرافــق االحتجــازالتــي تديرهــا الجماعــة›› ( ،)539وقــد اتبعــت الجماعــة النمــط نفســه فــي االعتقــاالت
التعســفية منــذ عــام  ،2014كمــا كانــت تتبعــه أيــام صيغتهــا الســابقة ،جبهــة النصــرة ( ،)540ووثقــت منظمــة
(مراســلون بــا حــدود) مقتــل اثنيــن مــن الصحافييــن الســوريين فــي ســورية ،فــي أواخــر ،2018وأشــاراملصــدرإلــى أن
املجتمع املدني اتهم (هيئة تحريرالشام) باملسؤولية عن مقتل الصحافيين ( ،)541وبحسب محطة (بي بي �سي)،
ُ
كان أحدهــم رائــد الفــارس ،وهــو صحافــي إذاعــي ســوري بــارز ،قتــل فــي محافظــة إدلــب (.)542
وأشــاركريســتوفركــوزاك ،مــن معهــد دراســات الحــرب ،إلــى وجــود تقاريــرأقــل أهميــة بشــكل عــام مــن محافظــة
إدلــب ،ألن االنتشــارالســابق لوســائل اإلعــام الناشــطة الحــرة قــد قمعتــه (هيئــة تحريــرالشــام) بشــكل متزايــد،
واســتهدفتها مــن خــال املضايقــة أو االحتجــاز أو العنــف (.)543
وذكرت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) أن (هيئة تحريرالشام) استهدفت ً
أيضا الصحافيين املواطنين في
املناطق الخاضعة لســيطرتها ،فقتلت أولئك الذين ّ
عدتهم ً
تهديدا أليديولوجيتها وسياســاتها ،وذكرت (الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان) أنهــا وثقــت «اعتقــال عشـرات الصحافييــن املواطنيــن علــى يــد قــوات تحريــرالشــام،
ً
انتقامــا إلصــدارمنشــورات مخالفــة لسياســاتها ،أو للمشــاركة فــي نشــاط مــن دون الحصــول علــى إذن» (.)544

َ
 7.4املستهدفون من قبل الجيش الوطني السوري

فــي محافظــة حلــبً ،
وفقــا لتقريــرصــادرعــن لجنــة التحقيــق املســتقلة لعــام  ،2018اســتهدفت الجماعــات التابعــة
للجيــش الســوري الحــرأفـر ًادا مــن بينهــم صحافيــون ،واسـ ً
ـتنادا إلــى تقاريــرمــن الســكان ،فــإن الجماعــات التابعــة
ل ـ (الجيــش الســوري الحــر) ( ،)545بعــد االســتيالء علــى أي منطقــة ،شــرعت مـرا ًرا فــي عمليــات االعتقــال واالحتجــاز
التعســفية (.)546
537.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,

31 January 2019, https://bit.ly/31CIt8s, p. 12
538.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2C2uE8s
539.  Ibid. Ref. No. 537, p. 12
540.  Ibid. p. 12
541.  RSF, 2019 RSF Index: Middle East’s journalists deliberately targeted, 16 April 2019, https://bit.ly/2BXmfDy
542.  BBC, Raed Fares: Syria radio host shot dead in Idlib, 24 November 2018, https://bbc.in/3gibzhv
543.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
544.  SNHR, On World Press Freedom Day: citizen journalists in Syria face retirement or displacement, 3 May 2019, https://
bit.ly/2ZsxwDT, p. 4
ً .545
وفقــا لتقريــر(هيومــن رايتــس ووتــش) لعــام  2018نفســه ،فــإن الجماعــات التاليــة هــي جــزء مــن الجماعــات املســلحة التابعــة للجيــش الســوري
الحر( :أحرار الشــام ،وفيلق الشــام ،وجيش النخبة ،وجيش الشــرقي ة ،والجبهة الشــامية ،ونور الدين الزنكي)https://bit.ly/2VEOopU, p. 5 .
546.  Ibid. pp. 6-7
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وباملثــل ،أشــارت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) إلــى أن املواطنيــن الصحافييــن فــي املناطــق الخاضعــة
لســيطرة «املعارضــة املســلحة» (التــي لــم يحددهــا املصــدر) كانــوا مســتهدفين بشــكل منهجــي؛ فتعرضــوا للمضايقــة
واالبت ـزاز والترهيــب واالحتجــاز والتعذيــب (.)547
أفــادت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن جماعــة معارضــة مســلحة فــي عفريــن بمحافظــة حلــب اعتقلــت فــي شــباط/
ً
صحافيــا ،بتهمــة «تبــادل املعلومــات مــع وكاالت األنبــاء األجنبيــة» ،وبحســب مــا ورد فقــد تعــرض
فبرايــر 2019
الصحفــي للضــرب املبــرح أثنــاء اســتجوابه (.)548

 7.5املستهدفون من قبل (قوات سوريا الديمقراطية) و (وحدات حماية الشعب)

ً
وفقــا للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســانً ،
غالبــا مــا تقمــع (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) حريــة الصحافــة ،وال
سـ ّـيما عنــد معارضــة سياســاتها ،ووثــق املصــدرعـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن عمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري وتعذيــب
الصحافييــن املواطنيــن الذيــن انتقــدوا سياســات ونظــام (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) فــي املناطــق الخاضعــة
لســيطرتها (.)549
ّ
وذكرتقريرملجلس األمن في تشرين األول /أكتوبر 2019أن املفوضية وثقت ما ال يقل عن سبع حاالت اعتقاالت
واختفــاء قسـ ّـرية للمدنييــن ،ومــن بينهــم اإلعالميــون الذيــن ُيعتقــد أنهــم ينتقــدون (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) فــي
املناطق الخاضعة لسيطرتها (.)550
ذكــرت لجنــة التحقيــق املســتقلة ،فــي تقريــرلهــا عــام  ،2018أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) أرهبــت واعتقلــت
الصحافيين الذين أبلغوا عن انتهاكات مزعومة لقواتها والتحالف الدولي ،في مدينة الرقة وتل أبيض والطبقة
(.)551
خــال املــدة مــن تمــوز /يوليــو  2017إلــى كانــون الثانــي /ينايــر  ،2018أفــادت لجنــة التحقيــق املســتقلة بــأن
الصحافيين والناشطين الذين تحدثوا عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها (قوات سوريا الديمقراطية)
تعرضــوا للترهيــب واالعتقــاالت التعســفية ،فــي الرقــة وتــل أبيــض والطبقــة ،واعتقلــت عناصــر مرتبطــة بقــوات
ُ
ســوريا الديمقراطيــة أقــارب عــدد مــن الناشــطين املطلوبيــن فــي املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها ،ملــدد وصلــت إلــى
ســتة أســابيع ،بهــدف الحصــول علــى معلومــات حــول مكانهــم ،وضغطــوا علــى الناشــطين لالستســام (.)552

 7.6املستهدفون من (دولة اإلسالم في العراق والشام /داعش)

الحظــت (هيومــن رايتــس ووتــش) فــي تقريرهــا الــذي يغطــي عــام  2019أن «داعــش احتجــزت آالف األف ـراد،
ً
ومــن بينهــم ناشــطون وعمــال إنســانيون وصحافيــون ،حيــث بقــي مصيرهــم مجهــول ،بحســب مراقبــي حقــوق
547.  SNHR, On World Press Freedom Day: citizen journalists in Syria face retirement or displacement, 3 May 2019, https://bit.

ly/3eRXcjD, p. 4
548.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/3gk4qNL, p. 12
549.  Ibid. Ref. No. 547, p. 4
550.  UN Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018), 15 October 2019, https://bit.ly/38jcV8U, p. 19
551.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
1 February 2018, https://bit.ly/38mxIbR, p. 10
   552.  Ibid. p. 10
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ُ
اإلنساناملحليينوأســر املختطفيــن›› ( ،)553ولــم يقـ ّـدم التقريــر مزيـ ًـدا مــن التفاصيــل حــول مــكان وزمــان وقــوع
الحــوادث.
وذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،فــي تقريرهــا لشــهرأيــار /مايــو  ،2019أن (داعــش) اســتهدفت أيضــاً
املواطنين الصحافيين والحقت واعتقلت وروعت العاملين في مجال اإلعالم والصحافيين املواطنين ،باإلضافة
إلى ذلك ،استخدمت (داعش) الصحافيين املواطنين ،وأجبرتهم على الترويج أليديولوجيتها ودعايتها ،وهددتهم
(داعــش) بالتعذيــب واملــوت ،بحســب تقريــر (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) ،مــن أجــل إجبــار املواطنيــن
الصحافييــن علــى االمتثــال ( ،)554ولــم يحــدد املصــدراملــدة املحــددة التــي حدثــت فيهــا هــذه االنتهــاكات.
ً
ووفقا لتقريرلجنة التحقيق املستقلة لعام  ،2018الذي يغطي املدة ما بين تموز /يوليو  2017وكانون الثاني/
ينايــر ،2018فقــد احتجــزت (داعــش) مدنييــن ،مــن بينهــم صحافيــون ،فــي محافظــات الرقــة وديــرالــزوروحمــاة،
بتهمــة اإلبــاغ عــن انتهــاكات مزعومــة ارتكبتهــا (داعــش) (.)555

553.  HRW, World Report 2020 - Syria, 14 January 2020, https://bit.ly/3imYndi
554.  SNHR, On World Press Freedom Day: citizen journalists in Syria face retirement or displacement, 3 May 2019, https://bit.

ly/38jnFnX, p. 3

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

1 February 2018, https://bit.ly/3iwYseu, p. 15
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الفصل الثامن :ناشطو حقوق اإلنسان
ً
وفقــا ملنظمــة (مدافعــون عــن الجبهــات  ،)556( )Front Line Defendersيواجــه املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان
في ســورية «خطراالســتهداف واالضطهاد» بشــكل متزايد بعد عام  ،2011وكان املدافعون عن حقوق اإلنســان
معرضيــن لخطــر االعتقــال واالحتجــاز التعســفيين واالختطــاف واملحاكمــة والتهديــد بالقتــل وتقييــد الحركــة
والتشــهيروغيــرذلــك مــن أشــكال التخويــف واملضايقــة ( ،)557وذكــرت (منظمــة العفــو الدوليــة) أن ناشــطي حقــوق
اإلنســان كانــوا بيــن عش ـرات اآلالف مــن األشــخاص الذيــن ُ
اختطفــوا أو تعرضــوا لإلخفــاء القســري ،منــذ عــام
 2011فــي ســورية (.)558

 8.1املستهدفون من القوات الحكومية والجماعات املسلحة التابعة لها

بحســب تقريــرللجنــة التحقيــق املســتقلة ،يغطــي املــدة مــن  11تمــوز /يوليــو  2018إلــى  10كانــون الثانــي /ينايــر
 ،2019كان الناشطون بين األشخاص األكثرعرضة لالحتجازالتعسفي في سورية من قوات الحكومة السورية
فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ( ،)559وذكــراملصــدرنفســه فــي آب /أغســطس  2019أن القــوات الحكوميــة ،بعــد
اســتعادة محافظــة درعــا مــن الجماعــات املســلحة ،طلبــت مــن املدنييــن توقيــع َق َســم الــوالء بصفتــه جـ ً
ـزءا مــن
ً
َ
عمليــة «املصالحــة» التــي تفرضهــا الحكومــة ،وتضمــن القســم شــروطا تنتهــك حقــوق اإلنســان ،وكان أحــد البنــود
أن يبلــغ املدنيــون عــن تفاصيــل االتصــال بالناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان ( ،)560وأشــارت وزارة الخارجيــة
ً
الهولنديــة ،نقــا عــن مصــادرموثوقــة خاصــة فــي املناطــق التــي اســتعادت الحكومــة الســيطرة عليهــا فــي مــدن مثــل
دوما ودرعا واملنطقة الشمالية من حمص ،إلى أن الحكومة السورية شرعت بعد القصف في تنفيذ اعتقاالت
واحتجــازات تعســفية ،وكان بيــن املجموعــات الرئيســية املســتهدفة ناشــطو حقــوق اإلنســان (.)561
ُ
ً
اعتمادا على لجنة تق�صي الحقائق في دمشق وبيروت في نيسان  ،2018ذكر
في تقريرلدائرة الهجرة الفنلندية،
ً
أن الحكومــة الســورية لديهــا «قــدرة جيــدة علــى مراقبــة الهواتــف ووســائل التواصــل االجتماعــي» ،ووفقــا لخبيــر
ســوري قابلتــه ،فــإن الحكومــة راقبــت هواتــف الناشــطين و «قــد ُيســتدعون بانتظــام لالســتجواب» (.)562
ً
ووفقــا ل ـ (هيومــن رايتــس ووتــش) ،فــإن فــروع االســتخبارات الســورية تحتجــز األف ـراد تعسـ ً
ـفيا ،وتخضعهــم
لإلخفــاء القســري واملضايقــة فــي املناطــق التــي اســتعادوها مــن الجماعــات املناهضــة للحكومــة ،ووثقــت (هيومــن
رايتــس ووتــش)  11حالــة مــن حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء والتحــرش باملدنييــن فــي املناطــق املســتعادة فــي
ّ
درعــا والغوطــة الشــرقية وجنــوب دمشــق ،وكان الناشــطون بيــن املدنييــن املســتهدفين ،وفــي جميــع الحــاالت وقــع
  .556هــي منظمــة تهــدف إلــى حمايــة املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان املعرضيــن للخطــر ،الذيــن يعملــون بطريقــة غيــرعنيفــة بهــدف حمايــة الحقــوق
املدرجــة فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســانhttps://bit.ly/2VDFfha .
557.   Ibid.
  .558منظمة العفو الدولية ،سورية :عائالت املخفيين ً
قسرا متروكة وحدها للعثور على إجابات بشأن أحبائهاhttps://bit.ly/3gkx3dO،
559.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
31 January 2019, https://bit.ly/2BVDXHq, p. 15
560. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
15 August 2019, https://bit.ly/31zn3sY
561.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report: Syria. The Security Situation, July
2019, https://bit.ly/31Oenzd
562.  Finland, FIS, Syria: Fact-finding mission to Beirut and Damascus, April 2018, 14 December 2018, https://bit.ly/3imWOvW

76

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

األفراداملســتهدفون اتفاقــات مصالحــة مــع الحكومــة (.)563
()565
وذكرت مصادرعدة أن القوات الحكومية تعتقل ناشطي حقوق اإلنسان واملدافعين عنها ( ،)564وتحتجزهم
وتختطفهــم ( ،)566وكان ناشــطو حقــوق اإلنســان بيــن املحتجزيــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى محاكمــة
علنية عادلة ( ،)567كما اعتقلتهم الحكومة السورية وامليليشيات التابعة ( )568لها ،وخطفتهم بالتحديد ،وبحسب
منظمــة العفــو الدوليــة ،بعــد أن أنهــت القــوات الحكوميــة حصــارالغوطــة الشــرقية ،أخفــت قــوات األمــن قسـ ًـرا
العديــد مــن األفـراد الذيــن احتجزتهــم ،ومنهــم الناشــطونُ ،
وعذبــوا وتعرضــوا ألشــكال أخــرى مــن ســوء املعاملــة،
وهــي أفعــال أدت إلــى الوفــاة أثنــاء االحتجــاز.

َ
 8.2املستهدفون من (هيئة تحريرالشام)

أبلغــت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) أنهــا منــذ أيلــول /ســبتمبر 2018ســجلت تصعيـ ًـدا النتهــاكات (هيئــة
تحريرالشــام) في شــمال ســورية ،وال سـ ّـيما في إدلب ،حيث كانت الجماعة تشــن غارات على القرى ،واســتهدفت
واعتقلــت ناشــطين محلييــن بيــن أفـراد آخريــن ( ،)569وذكــراملصــدرنفســه أنهــم ســجلوا  184حادثــة علــى األقــل مــن
االختطافــات واالعتقــاالت التعســفية ،فــي املــدة املمتــدة مــن أيلــول /ســبتمبرحتــى منتصــف تشــرين األول /أكتوبــر
 ،2018ومنهــا اعتقــال الناشــطين املحلييــن الذيــن كانــوا ينتقــدون ممارســات الجماعــة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي (.)570
وفي تقريرها الصادرفي كانون الثاني /يناير ،2019أشــارت لجنة التحقيق املســتقلة إلى أن (هيئة تحريرالشــام)
استهدفت املدنيين الذين ينتقدون الجماعة ،ومنهم الناشطون ،واعتقلت الناشطين إلى جانب مدنيين آخرين
ً
تعسفيا ،وعذبتهم وأساءت معاملتهم أثناء احتجازهم
ُيعتقد أنهم انتهكوا تفسيرالجماعة للشريعة اإلسالمية،
في مرافق تديرها الجماعة نفسها (.)571
وذكر(املرصد السوري لحقوق اإلنسان) أن (هيئة تحريرالشام) اعتقلت في تشرين الثاني /نوفمبر 2019ما وصفه
املصــدر أنــه «ناشــط مدنــي» عنــد حاجــز البيضــا ،بيــن اعتقــاالت ألف ـراد آخريــن عارضــوا الجماعــة فــي املناطــق
563.  HRW, Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas, 21 May 2019, https://bit.ly/31AOLW9
564.  SNHR, Eight years since the start of the popular uprising in Syria, terrible violations continue, 11 March 2019, https://bit.

ly/2NM7sxU, p. 6, & AI, Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - Syria [MDE 24/9903/2019], 26
February 2019, https://bit.ly/2NQmbrI, p. 60
565.  USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2018 – Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2NPRanK, p. 15,
& SNHR, Eight years since the start of the popular uprising in Syria, terrible violations continue, 11 March 2019, https://bit.
ly/2NPT0VW, p. 6
566.  Ibid. SNHR.
567.  The source states that tens of thousands of individuals were detained without access to fair trial. USDOS, Country Reports
on Human Rights Practices for 2018 – Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/31DsXt4, p. 15
568.  SNHR, Eight years since the start of the popular uprising in Syria, terrible violations continue, 11 March 2019, http://
sn4hr.org/blog/2019/03/11/53423/, p. 6
569.  SNHR, Hay’at Tahrir al Sham exploits the de-escalation agreement and escalates their violence,21 October 2019, https://
bit.ly/2VC36Ov, p. 1, & SNHR, The Annual Report of the most notable violations of human rights in Syria in 2018, 15 January
2019, https://bit.ly/31ymAqZ, p. 17
570.  Ibid. p. 5
571.   UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
31 January 2019, https://bit.ly/2YSVbhH, p. 12
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الخاضعة لســيطرتها (.)572

َ
 8.3املستهدفون من (دولة اإلسالم في العراق والشام /داعش)

ً
وفقــا للجنــة التحقيــق املســتقلة ،فــإن إحــدى الخطــوات التــي اتخذتهــا (داعــش) مــن أجــل الســيطرة فــي ســورية
كانــت اســتهداف القــادة والناشــطين املحلييــن ( ،)573وأشــاراملصــدرنفســه إلــى أن تنظيــم (داعــش) اعتقــل ،خــال
املــدة التــي يغطيهــا التقريــرمــن تمــوز /يوليــو  2017إلــى كانــون الثانــي /ينايــر ،2018فــي محافظــات الرقــة وديــرالــزور
وحمــاة ،عـ ً
ـددا مــن املدنييــن ،بينهــم ناشــطون ،بتهمــة اإلبــاغ عــن االنتهــاكات املزعومــة التــي ارتكبتهــا الجماعــة (.)574
وفي تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،الذي يغطي عام  ،2018ذكرت (الشبكة السورية لحقوق
اإلنســان) أن (داعــش) اســتخدمت أســاليب عديــدة للتعذيــب أثنــاء اســتجواب املعتقليــن ،مــن بينهــا التخويــف
واالنتقــام ،مــن أجــل انتـزاع املعلومــات ،وعانــت إحــدى املجموعــات ( )575التــي شــكلها الناشــطون ،بحســب الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان ،أشـ ّـد أشــكال التعذيــب علــى أيــدي (داعــش) (.)576
ً
وذكرت (هيومن رايتس ووتش) نقل عن منظمات حقوقية محلية ،أن (داعش) احتجزت ما ال يقل عن 8,000
ّ
شخص في سورية ،ومنهم ناشطون ،حينما كانت الجماعة مسيطرة على األرا�ضي ( ،)577ووثقت (هيومن رايتس
ووتــش) حــاالت عــدة مــن اعتقــال األف ـراد ،ومــن ضمنهــم ناشــطون ،كان لديهــم خالفــات مــع أعضــاء (داعــش)
ً
املحلييــن ،وال يـزال مكانهــم مجهــول (.)578

َ
 8.4املستهدفون من (قوات سوريا الديمقراطية) و (وحدات حماية الشعب)

وثقت املفوضية السامية لشؤون الالجئين في أيلول /سبتمبر 2019ما ال يقل عن سبع حاالت اختفاء قسري أو
اعتقــاالت تعســفية ملدنييــن ،مــن ضمنهــم ناشــطون فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،إذ كان ُيعـ ّـد هــؤالء األفـراد ناقديــن
لقوات سوريا الديمقراطية ،في املناطق الخاضعة لسيطرتها (.)579
وبحســب املصدرنفســه ،اســتهدفت (قوات ســوريا الديمقراطية) الناشــطين والصحفيين ،فتعرضوا «للترهيب
واالعتقــال بســبب اإلبــاغ عــن االنتهــاكات املزعومــة التــي ارتكبتهــا قــوات ســورية الســورية والتحالــف الدولــي ،فــي
مدينــة الرقــة وتــل أبيــض والطبقــة» ،وأشــارالتقريــرإلــى وجــود حــاالت أوقفــت فيهــا (قــوات ســوريا الديمقراطيــة)
واحتجــزت أقــارب الناشــطين ،مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات حــول مــكان الناشــطين ،والضغــط عليهــم مــن

572.  SOHR, Hayyaat Tahrir al-Sham arrests 4 activists of its oppositionists in its areas of control and takes them to an unknown

destination, 12 November 2019,
573.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
1 February 2018, https://bit.ly/3gjzGwp, p. 9
574.  Ibid. p. 15
 .575املجموعات األخرى أسرى عسكريين وأجانب مختطفون.
576.   SNHR, The Annual Report of the most notable violations of human rights in Syria in 2018, 15 January 2019, https://bit.
ly/3dR1Qgq   , p. 59
577.  HRW, Fate of ISIS Kidnapping Victims in Syria Remains Uncertain, 16 April 2019, https://bit.ly/2ZqcPZl
578. HRW, Syria: Reveal Fate of Missing Victims of ISIS, 14 May 2019, https://bit.ly/3genInK
579. UN Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018)  and 2449 (2018),15 October 2019, https://bit.ly/2YO4FKV, p. 19
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أجل كشف أماكن اختبائهم (.)580
وذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) بعــد أن اســتولت علــى مناطــق
فــي محافظتــي الرقــة وديــرالــزور ،اســتهدفت ناشــطين بيــن مجموعــات أخــرى ،وتعرضــوا للضــرب والحرمــان مــن
الطعــام والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة (.)581

َ
 8.5املستهدفون من الجيش الوطني السوري

ً
ذكرت لجنة التحقيق املستقلة ،في تقريرها الصادرفي آب /أغسطس  ،2018نقل عن السكان ،أن الجماعات
ً
املســلحة التابعــة ل ـ (الجيــش الســوري الحــر) نفــذت أشــكال مــن االعتقــاالت التعســفية واالختطــاف واالحتجــاز
والضــرب ،فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،مســتهدفة مــن بيــن مجموعــات أخــرى ،الناشــطين ( ،)582وفــي شــباط/
ّ
ً
هجوما على قافلة من املركباتُ ،يزعم أنها تحمل أسلحة وإرهابيين
فبراير ،2018شنت القوات الجوية التركية
وذخيــرة ،وأدى ذلــك إلــى مقتــل شــخص واحــد علــى األقــل وإصابــة اثنــي عشــر آخريــن ،وأبلغــت لجنــة التحقيــق
املســتقلة أنــه بعــد مراجعــة األدلــةّ ،
ً
وطبيبــا ومتظاهريــن (.)583
تبيــن أن القافلــة كانــت تحمــل ناشــطين وممرضــات
وأشــارت (منظمــة العفــو الدوليــة) إلــى أن الجماعــة املســلحة املواليــة لتركيــا (الســلطان م ـراد) اســتهدفت ً
أيضــا
الناشــطين ،واعتقلتهــم تعسـ ًـفا ،وتعــرض بعضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة بطــرق أخــرى (.)584

580. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
1 February 2018, https://bit.ly/3ihLXTO, p. 10
581.  SNHR, Eight years since the start of the popular uprising in Syria, terrible violations continue, 11 March 2019, https://bit.
ly/3dKeqOE, p. 9
582.  Ibid. Ref. No. 581, pp. 6-7
583.  Ibid. p. 6
584.  AI, Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - Syria [MDE 24/9903/2019], 26 February 2019,
https://bit.ly/31AOvqm, p. 62
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الفصل التاسع :استهداف األطباء واملهنيين الطبيين
َ
 9.1املستهدفون من القوات الحكومية والجماعات املسلحة التابعة لها

اســتهدفت قــوات الحكومــة الســورية األطبــاء واملمرضــات وطاقــم الصحــة املســاعدين ،وتعــرض الطاقــم الطبــي
العامــل فــي املرافــق الطبيــة لهجمــات عســكرية مــن الحكومــة الســورية والقــوات املتحالفــة معهــا طــوال ســنوات
الصراع ،بحسب اتحاد املراصد املستقلة في سورية ( ،)SIMوهو مجموعة من املنظمات التي تقدم تقارير ً
بناء
علــى طلــب حكومــة اململكــة املتحــدة ( ،)585وبحســب آرون لونــد ،وهــو خبيــرفــي الشــأن الســوري ( .)586وذكــرت لجنــة
التحقيــق املســتقلة ،فــي تقريــرلهــا فــي كانــون الثانــي /ينايــر ،2019أنهــا «منــذ عــام  ،2013توثــق عمليــة اســتهداف
ً
منهجيــا ،البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة ،فــي املناطــق التــي تســيطرعليهــا املعارضــة،
القــوات املواليــة للحكومــة،
لحرمــان املدنييــن واملقاتليــن مــن العــاج الطبــي›› (.(587
قامــت منظمــة (أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان) ( )PHRومقرهــا الواليــات املتحــدة ،بتوثيــق وتحديــد أماكــن
ً
هجومــا علــى  350منشــأة صحيــة منفصلــة ،علــى األقــل مــن آذار /مــارس  2011حتــى آب /أغســطس ،2019
583
ونســبت املنظمــة أكثــرمــن  90فــي املئــة مــن الهجمــات إلــى قــوات الحكومــة الســورية (.)588
وأشــارآرون لونــد إلــى أن بعــض الناشــطين ومســؤولي األمــم املتحــدة يســألون عــن قائمــة األمــم املتحــدة باملرافــق
الصحيــة املطلــوب حمايتهــا بموجــب اتفاقيــة جنيــف ،إذا كانــت قــد ُع ّممــت علــى القــادة العســكريين الســوريين
ً
والــروس واألتـراك لهــذا الغــرض ،أو ربمــا اسـ ُـتخدمت عمـ ًـدا الختيــاراملستشــفيات أهدافــا ( ،)589ونقلــت صحيفــة
الغارديان في حزيران /يونيو 2019دعوة ألطباء بارزين ذكروا أن القوات الجوية السورية والروسية شاركت في
حملة قصف ،في أيار /مايو  ،2019استهدفت أكثرمن  20مشفى في شمال غرب سورية ،وكانت مواقع العديد
ُ
مــن املستشــفيات التــي أصيبــت مدرجــة ضمــن قائمــة األمــم املتحــدة ( ،)590وبحســب لجنــة التحقيــق املســتقلة،
نفــذت القــوات الحكوميــة غــارات جويــة علــى أربعــة مستشــفيات علــى األقــل فــي محافظــة إدلــب ،بيــن آذار /مــارس
وأيــار /مايــو  ،2019والقائمــة وإحداثياتهــا كانتــا موجودتيــن لــدى قــوات الحكومــة الســورية (.)591
ً
تحقيقا حول الهجمات
وفي آب /أغســطس  ،2019أعلنت األمم املتحدة أن األمين العام لألمم املتحدة ســيبدأ
على املستشفيات في شمال غرب سورية ،وسيغطي «تدميرأو إتالف املرافق املدرجة في القائمة املطلوب تجنبها
أثنــاء الصراعــات ،واملرافــق املدعومــة مــن األمــم املتحــدة فــي املنطقــة›› ( ،)592حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،لــم
ُ
تنشــرنتائــج علنيــة.
585.  Syria Independent Monitoring Consortium, Protecting Healthcare in Syria, August 2018, https://bit.ly/3dTNQT7 p. 5
586.  Lund, A., The UN Made a List of Hospitals in Syria. Now They’re Being Bombed, The Century Foundation, 13 June 2019,

https://bit.ly/3eP7H7B
587. 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://bit.ly/2NG0ef9
588.  PHR, PHR Briefing to U.S. House Foreign Affairs Committee Hearing on Protecting Health Care During Armed Conflict, 30
October 2019,  https://bit.ly/2AjRs3c
589.  Ibid. Ref. No. 587
590. Guardian (The), Stop the carnage: doctors call for an end to Syria hospital airstrikes, 2 June 2019, https://bit.ly/3iizuze
591.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
15 August 2019, https://bit.ly/3ihLXTO, pp. 9-10
592.  UN Secretary General, Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General – on UN Board of Inquiry in
northwest Syria, 1 August 2019, https://bit.ly/3ggSz33
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ً
نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) تحليل لتسجيالت اتصاالت الطيارين الروس ،إضافة إلى أدلة أخرى حصلت
عليها الصحيفة ،وأشــارت إلى أن الطائرات العســكرية الروســية قصفت أربعة مستشــفيات في إدلب في  5أيار/
مايــو  ،)593( 2019وفــي أيــار /مايــو  ،2019اتهمــت (منظمــة العفــو الدوليــة) الجيــش الســوري وحليفتــه روســيا ب ـ
«تنفيــذ اعتــداء متعمــد ومنهجــي علــى املستشــفيات واملنشــآت الطبيــة األخــرى فــي إدلــب وحمــاة›› ( ،)594وذكــرت
مصــادرإعالميــة فــي شــهري آب /أغســطس وأيلــول /ســبتمبر 2019أن املستشــفيات تتعــرض للقصــف فــي إدلــب
ُ
(ً ،)595
ووفقــا ل ـ (منظمــة الصحــة العامليــة) ،قصفــت املراكــز الصحيــة الســبعة فــي أواخــر آب /أغســطس 2019
بمحافظــة إدلــب (.)596
ُ
وذكــرت مصــادرمختلفــة أن العديــد مــن العامليــن فــي املرافــق الصحيــة قتلــوا فــي الهجمــات العســكرية .علــى ســبيل
املثــال ،أكــدت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) مقتــل  53عامـ ًـا ً
طبيــا فــي عــام  ،2018ق�ضــى معظمهــم بيــد
القوات الحكومية السورية وامليليشيات املتحالفة معها ( ،)597وأكدت منظمة (أطباء من أجل حقوق اإلنسان)
مقتل  912شـ ً
ـخصا في الهجمات العســكرية في املدة املمتدة من آذار /مارس حتى آب /أغســطس .)598( 2019
وأشــارت منظمــة (أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان) ،فــي إحاطــة إلــى مجلــس األمــن فــي تمــوز /يوليــو  ،2019إلــى أن
ُ
هجمــات القــوات الحكوميــة الســورية علــى املنشــآت الطبيــة تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية ،وتســتخدم «أســلوب
ُ
إرهــاب يحـ ّـول أماكــن الســامة والحيــاة إلــى مناطــق خطــرة ومصائــد للمــوت» ( ،)599وفــي مقابلــة أجريــت فــي أيــار/
مايــو  ،2019قالــت ليــن معلــوف ،مديــرة أبحــاث الشــرق األوســط فــي منظمــة العفــو الدوليــة« :فــي جميــع العمليــات
العســكرية -الغوطــة وحلــب ودومــا -دمــرت الحكومــة الســورية املنشــآت املدنيــة عمـ ًـدا ،للضغــط علــى الســكان
املدنييــن والجماعــات املســلحة بقصــد االستســام» ،وأشــارت كذلــك إلــى أن تقييــم (منظمــة العفــو الدوليــة) ذكــر
أن « الهجمــات ضــد املستشــفيات كانــت واســعة النطــاق ومنهجيــة ،وهــذا مــا يجعلنــا نقــول :إن الهجمــات علــى
املستشــفيات فــي ســورية هــي جريمــة ضــد اإلنســانية» (.)600

َ
 9.2املستهدفون من الجماعات املسلحة غيرالحكومية

ً
وفقــا لبيانــات منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان ،كانــت الجماعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة مســؤولة
ً
هجومــا علــى مرافــق طبيــة ،أمــا (داعــش) فكانــت مســؤولة عــن  10هجمــات ،منــذ بدايــة الصــراع فــي
عــن 24
593. New York Times (The), 12 Hours. 4 Syrian Hospitals Bombed. One Culprit: Russia, 13 October 2019, https://nyti.ms/31Ar-

H9V

594.  AI, Syria: Security Council must address crimes against humanity in Idlib, 17 May 2019, https://bit.ly/3ghmN68
595.  BBC, Syria war: Idlib’s secret hospitals hiding from air strikes, 12 September 2019, https://bbc.in/2VAVzze UN News, Hos-

pitals among seven health centres attacked in Syria’s north-east, 2 September 2019, https://bit.ly/31x8hmm, & CBS, Syrians
trapped by Assad’s ruthless Russian-backed barrage in Idlib beg for help, 29 August 2019, https://cbsn.ws/2YQb9Jr
596. WHO, WHO statement on attacks on health facilities in north west Syria, 1 September 2019, https://bit.ly/2YNTRwm
ُ .597و ّثــق مقتــل  91شـ ً
ـخصا مــن أف ـراد الطواقــم الطبيــة الســورية ،والدفــاع املدنــي والهــال األحمــرفــي ســورية ،و 198اعتـ ً
ـداء علــى مرافقهــم ذات
ً
هجومــا علــى منشــآت طبيــة حيويــة ،الدفــاع املدنــي فــي كانــون األول /ديســمبر 6 ،كانــون
الصلــة فــي  .2018مقتــل أحــد العامليــن فــي الدفــاع املدنــي ،و11
الثانــي /ينايــر https://bit.ly/3iucz4e ،2019
598. PHR, Briefing to U.S. House Foreign Affairs Committee Hearing on Protecting Health Care During Armed Conflict, 30 October 2019, https://bit.ly/2AjRs3c
599.  PHR, Briefing to the United Nations Security Council on Attacks on Health Facilities and Personnel in Syria, 30 July 2019,
https://bit.ly/2ZpsPKV
600.  Lund, A. The UN Made a List of Hospitals in Syria. Now They’re Being Bombed, The Century Foundation, 13 June 2019,
https://bit.ly/3dSJJ9Y
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.)601( 2011
وأشــا ت تقا يــرعــدة إلــى أن أفـر ًادا مــن الطاقــم الطبــي ُ
اعتقلــوا تعسـ ً
ـفيا وتعرضــوا ملعاملــة ســيئة ،وأفــادت وكالــة
ر ر
ً
(ســمارت) لألنبــاء ،وهــي وكالــة إعالميــة معارضــة ،أن (الجيــش الوطنــي) الســوري اختطــف طبيبــا فــي عفريــن ،فــي
كانــون الثانــي /ينايــر ،)602( 2019وأفــاد (املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان) أن أحــد األطبــاء فــي عفريــن تعــرض
للضــرب ،فــي تشــرين األول /أكتوبــر ،2019علــى أيــدي أعضــاء الجماعــات املســلحة املدعومــة مــن تركيــا ،عندمــا
طبيبــا آخــرفــي عفريــن ُ
طلــب مــن أفـراد امليليشــيات الذيــن جــاؤوا لتلقــي العــاج انتظــاردورهــم ،وأن ً
اختطــف مــن
منزله على يد الشرطة العسكرية التركية ( ،)603وأفادت (منظمة العفو الدولية) في تشرين األول /أكتوبر2019
أن (أحـرارالشــرقية) ،وهــم جماعــة ســورية مدعومــة مــن تركيــا ،اختطفــوا رجليــن مدنييــن ،يعمــان مــع منظمــة
طبيــة محليــة وينقــان األدويــة ،فــي شــمال شــرق ســورية (.(604
وأكــدت منظمــة (ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة) ،وهــي جهــة معارضــة فــي حزيـران /يونيــو  2018اختطــاف
أربعة أطباء في محافظة إدلب من قبل مجهولين ،واختطاف (هيئة تحريرالشام) أحد األطباء ( .)605وأشارموقع
(عنــب بلــدي) فــي أوائــل عــام  2019إلــى تزايــد حــاالت اختطــاف املوظفيــن الطبييــن مــع انخفــاض حــدة التوتـرات فــي
إدلــب ( ،)606وأفــادت الجمعيــة الطبيــة الســورية األميركيــة (ســامز) أن (هيئــة تحريــرالشــام) اختطفــت فــي أيلــول/
ســبتمبرً 2019
طبيبــا فــي شــمال غــرب ســورية وضربتــه ،ثــم اختطفتــه مــرة أخــرى أثنــاء عالجــه مــن إصاباتــه مــن
الضربــات التــي تلقاهــا (.)607
ُ
في أيلول /سبتمبر ،2019أفرج عن طبيب اختطفته (هيئة تحريرالشام) في إدلب ،بعد ساعات عدة من إعالن
نقابــة أطبــاء إدلــب أنهــا توقفــت عــن تقديــم جميــع العالجــات الطبيــة فــي املحافظــة ،بحســب (مشــروع مكافحــة
التطــرف) ،وهــو غرفــة تبــادل معلومــات دوليــة عــن الجماعــات املتطرفــة ( ،)608وأشــاراملشــروع إلــى أن الجماعــات
املســلحة فــي بعــض الحــاالت اختطفــت أطبــاء لتخويفهــم (.)609
وأفــادت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2019أن (داعــش) دهمــت مستشــفيات
ومستوصفات مؤقتة واختطفت بعض الجرحى واألطباء واملساعدين الطبيين ( ،)610وفي بعض الحوادث ُّ
املبلغ
عنهــا ،يمكــن أن تكــون الهجمــات عشــوائية أو غيــرمقصــودة عنــد تنفيذهــا فــي مــا يتعلــق بأنشــطة عســكرية أخــرى،
ووقعــت إحــدى تلــك الحــوادث ،فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019عندمــا صدمــت ســيارة تركيــة ســيارة إســعاف
كردية في شمال شرق سوريةً ،
وطبقا ملمثل منظمة إغاثة إنسانية قابلته صحيفة (غارديان) ،كان من الصعب
601.  PHR, Illegal Attacks on Health Care in Syria, n.d., https://syriamap.phr.org/#/en
602.  Smart news, National Army fighters torture doctor in Afrin, 27 January 2019, https://bit.ly/3gjDuOj
603.  SOHR, Members of the Turkey-loyal factions beat a doctor and an engineer in Afrin city as part of the series of continue

violations in the area, 4 October 2019,
 .604ســورية :أدلــة دامغــة علــى جرائــم الحــرب وغيرهــا مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا القــوات التركيــة والجماعــات املســلحة املتحالفــة معهــا 18 .تشــرين
األول /أكتوبــر QgRHwV2/yl.tib//:sptth ،2018
605.  STJ, Idlib: Assaulting Medical Personnel Becomes More Frequent, 29 June 2018, https://stj-sy.org/en/609/
606.  Enab Baladi, The Medical Sector in the North of Syria Stumbling Forward, 3 January 2019, https://bit.ly/3eQj3Ip
607. SAMS, SAMS’ statement on violations against humanitarian workers, 5 September 2019, https://bit.ly/38foj5S
608.  Counter Extremism Project, Nusra Front (Jabat Fateh aal-Sham), n.d., https://bit.ly/3f2uNYx
609.  STJ, Idlib: Assaulting Medical Personnel Becomes More Frequent, 29 June 2018, https://stj-sy.org/en/609/
610. SNHR, 91 Medical, Civil Defense, and Red Crescent personnel Documented killed in Syria, and 198 Attacks on Their Related Facilities in 2018. One Civil Defense Worker Documented Killed, and 11 Attacks on Vital Medical, Civil Defense facilities in
December, 6 January 2019, http://sn4hr.org/blog/2019/01/06/53009/
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معرفــة إمكانيــة اســتهداف ســيارة اإلســعاف عمـ ًـدا (.)611

َ
 9.3املستهدفون من عناصرمسلحة غيرمعروفة

ً
هجومــا علــى مرافــق طبيــة مــن جهــات مجهولــة منــذ بدايــة
ســجلت منظمــة (أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان) 20
الصـراع فــي  ،)612( 2011وفــي إحــدى هــذه الحــوادث التــي وقعــت فــي أيلــول /ســبتمبر 2019فــي ريــف حلــب الغربــي،
اختطــف مســلحون مجهولــون طبيبيــن وطالبــوا بفديــة إلطــاق س ـراحهم ( ،)613وأكــدت صحيفــة «ناشــيونال»
ومقرهــا الخليــج ،فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2018نبــأ اختطــاف مــا ال يقــل عــن ً 12
طبيبــا ،إضافــة إلــى صيادلــة
وعامليــن صحييــن إدارييــن فــي إدلــب ،مــن قبــل عصابــات وميليشــيات غيــر معروفــة خــال العــام ( ،)614وأفــادت
(رويتــرز) فــي  2018أن االختطافــات مقابــل الفديــة فــي إدلــب بــدأت فــي عــام  2016ثــم زادت ،وأن هنــاك  10حــاالت
من هذا القبيل في  2018تتعلق بـ «عصابات مسلحة›› في شمال غرب سورية ،وأصبح األطباء مستهدفين ،ألنهم
معروفــون ،ويتقاضــون أجـ ًـرا جيـ ًـدا نسـ ًـبيا ،ويميلــون للتعبيــرعــن وجهــات نظــرتضعهــم فــي خــاف مــع خاطفيهــم،
بحســب (رويتــرز) (.)615
ّ
ً
احتجاجــا علــى «االنتهــاكات
وفــي حزيـران /يونيــو ،2018علــق األطبــاء والصيادلــة فــي إدلــب عملهــم مــدة ثالثــة أيــام،
ُ
املرتكبة ضد القطاع الطبي في املحافظة» ،وبحسب ما ورد فقد اختطف كثيرمن األطباء من جهات مجهولة،
طالبــت بفديــة ضخمــة لإلفـراج عنهــم (ُ ،)616
واختطــف أحــد األطبــاء مــن قريــة فــي ريــف الالذقيــة ،فــي آب /أغســطس
 ،2018من قبل جال مجهولين ،واحتجزمدة أسبوعُ ،
واستجوب ُ
وع ّرض لسماع املوسيقى والدعاية الجهادية،
ر
ً
()617
ولكن لم ُي ّ
عرض لسوء املعاملة الجسدية ،وفقا لـمنظمة (آشوريون من أجل الحقيقة والعدالة) .

611.  Guardian (The) Kurdish medics injured in apparent attack on ambulance in Syria, 10 November 2019, https://bit.ly/3i-

jkb9x
612.  PHR, Illegal Attacks on Health Care in Syria, n.d., https://syriamap.phr.org/#/en
613.  SOHR, Unidentified gunmen kidnap 2 doctors in the western countryside of Aleppo within the continued security chaos
in Idlib province and the surrounding countryside controlled by Hayyaat Tahrir Al-Sham and other factions, 16 May 2019,
614. National (The), Medical workers in Syria’s Idlib being kidnapped at an alarming rate, 10 November 2018, https://bit.
ly/31AKrX8
615.   Reuters, ‘Neither war nor peace’: Doctors targeted in Syria’s lawless rebel region, 21 December 2018, https://reut.
rs/2Zq9zNr
616.   Enab Baladi, The Medical Sector in the North of Syria Stumbling Forward, 3 January 2019, https://bit.ly/3eQj3Ip
617.  STJ, Update: Armed men Kidnap Dr. Khali Agha and Hospitals Suspend Work in Protest, 14 August 2019, https://stj-sy.
org/en/683/
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الفصل العاشر :أعضاء جماعات عرقية ودينية محددة
 10.1نظرة عامة على الديموغرافيا العرقية والدينية

هنــاك تقدي ـرات مختلفــة بمــا يخــص التكويــن العرقــي والدينــي للمجتمــع الســوري .بحســب اللجنــة األميركيــة
للحريــات الدينيــة الدوليــة ( ،)USCIRFفــإن التركيبــة الســكانية الدينيــة فــي ســورية هــي علــى النحــو التالــي 74 :فــي
املئة من السنة ،و 13في املئة من العلويين ،واإلسماعيليين والشيعة ،و 10في املئة من املسيحيين ،و 3في املئة
مــن الــدروز ( ،)618وقــد شــاركت وزارة الخارجيــة األميركيــة التحليــل الســكاني نفســه الــذي ورد فــي تقريــر اللجنــة
األميركيــة للحريــات الدينيــة الدوليــة لعــام  ،)619( 2018وأعلــن فابريــس بالنــش ،الخبيــر فــي الشــأن الســوري أن
التركيبــة العرقيــة والدينيــة للمجتمــع الســوري كانــت ،فــي عــام  ،2010تتألــف مــن  65فــي املئــة مــن العــرب الســنة،
و 15فــي املئــة مــن األكـراد ،و 10فــي املئــة مــن العلوييــن ،و 5فــي املئــة مــن املســيحيين ،و 3فــي املئــة مــن الــدروز ،و 1فــي
املئــة مــن اإلســماعيليين ،و 1فــي املئــة مــن الشــيعة اإلثنــي عشــرية ( ،)620وفــي مــا يتعلــق بالجماعــات العرقيــة ،فقــد
قــدرت دائــرة أبحــاث الكونغــرس األميركيــة ( )US CRSأن  90.3فــي املئــة هــم مــن العــرب ،بينمــا تشــكل املجموعــات
الكرديــة واألرمنيــة وغيرهــا  9.7فــي املئــة مــن الســكان (.)621
وأخيـ ًـراً ،
وفقــا ملجموعــة حقــوق األقليــات الدوليــة ( ،)MRGIفــإن  75فــي املئــة مــن الســوريين هــم مــن الســنة ،و12
في املئة من العلويين ،و 2في املئة من املسلمين اآلخرين ،و 10في املئة من املسيحيين ،و 4 -3في املئة من الدروز،
و 1فــي املئــة مــن اليزيديــن ،وأشــارت املجموعــة إلــى أن «البيانــات الديموغرافيــة املحــددة لســورية غيــرموثوقــة،
ُوت َّ
عرف بعض مجموعات األقليات في املقام األول عن طريق الدين ،والبعض اآلخرعن طريق العرق ،وبعضهم
مــن املهاجريــن الجــدد نسـ ًـبيا ،ويمكــن العثــور علــى العديــد منهــم فــي البلــدان املجاورة (.)622
وبخصوص توزيع املجموعات الدينية املختلفة ،أفادت وزارة الخارجية األميركية أن املسلمين السنة يقيمون
في جميع أنحاء البالد ،واملسلمين الشيعة في املناطق الريفية بمحافظتي إدلب وحلب وكذلك في دمشق وحلب
وحمص وحولها ،ويســكن العلويون في الجانب الســاحلي من ســورية مع وجود لهم في مدن الالذقية وطرطوس
وحمص ودمشق ،ويتركزاإلسماعيليون في مدينة سلمية بمحافظة حماة ،ويعيش املسيحيون في مدن دمشق
وحلــب وحمــص وحمــاة والالذقيــة ومحافظــة الحســكة وحولهــا ،ويشــكلون  10فــي املئــة مــن ســكان ســورية ،لكــن
مع فراركثيرمنهم بسبب الحرب املستمرة ،فإن النسبة اآلن هي أقل بكثير ،ويقيم الدروزبشكل رئي�سي في جبل
الدروزفي محافظة الســويداء ،بينما يوجد اليزيديون في شــمال شــرق ســورية ( ،)623وذكركريســتوفركوزاك من
(معهد دراســات الحرب) ،الذي قابلته دائرة الهجرة الدانماركية في آب /أغســطس  ،2019أن عدد املســيحيين
والدروزوالعلويين والشــيعة االثنا عشــرية هو «بحده األدنى» في املناطق التي تســيطرعليها املعارضة (.)624
618.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2Z-

vaCvu, p. 105

619.  USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, p. 3
620.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute of Near East Policy, 2018, https://bit.ly/3gcZev9, p. 13
621. US CRS, Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response, 25 March 2019, https://bit.ly/3gkmgA3 p.2
622.  Minority Rights Group International, Syria, May 2018, https://bit.ly/2ZmBFcq
623.  USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, , https://bit.ly/3dOWG4L, p. 4
624.  Denmark, DIS, Syria - Access to Damascus Province for Individuals from Former Rebel-held Areas, September 2019,

https://bit.ly/38ff7yr, p. 18
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ومــع ذلــك ،فقــد ُعـ ّـدل التوزيــع الطائفــي فــي ســوريةً ،
وفقــا لفابريــس بالنــش ،بســبب «التطهيــرالعرقــي فــي مناطــق
مختلفة ،ســواء تحت ظل الحكومة الســورية أو املتمردين أو (داعش) أو األكراد›› (ً ،)625
ووفقا ملجموعة حقوق
ُ
األقليــات الدوليــة ( ،)MRGIفقــد أعيــد رســم» التركيبــة الســكانية فــي ســورية مــع انتقــال األقليــات الدينيــة إلــى
املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة ،تاركــة شــمال البــاد إلــى حــد كبيــرمــع الســنة (.)626


 10.2الطبيعة الطائفية للصراع في سورية

تقــدم املصــادر وجهــات نظــر مختلفــة بخصــوص الطبيعــة الطائفيــة للص ـراع الســوري ،وإمكانيــة الجماعــات
الدينيــة والعرقيــة أن تكــون مســتهدفة بســبب انتماءاتهــم الدينيــة أو العرقيــة أو موقفهــم السيا�ســي (املتصــور)،
في حالة (داعش) ،فإن هذا األمرأقل إشكاليةً ،
وفقا لتقريروزارة الخارجية األميركية ،إذ استهدفت الجماعة،
إلــى جانــب هيئــة تحريــر الشــام« ،األقليــات الدينيــة ،وفيهــم الشــيعة واإلســماعيليون واملســيحيون والعلويــون
واليزيديــون وأفـراد األغلبيــة الســنية الذيــن انتهكــوا تفســيراتهما الصارمــة للشــريعة اإلســامية» (ّ .)627
قيمــت وزارة
ً
خارجيــة هولنــدا مقابــات أجرتهــا مــع مصــادر ســرية ،وجــاء فيهــا« :باســتثناء (داعــش) ،ال تذكــر املصــادر أطرافــا
أخــرى فــي الصـراع تســتهدف مجموعــات معينــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو املهنــة أو خصائــص أخــرى لدوافــع
أيديولوجيــة ،وتســتند العــداوة إلــى االنتمــاءات السياســية واأليديولوجيــات املتعارضــة التــي قــد يــؤدي فيهــا الديــن
ُ
دو ًرا›› ( ،)628وفي تقريرلشهرتشرين األول /أكتوبر 2019لـ (مركزموارد الحوكمة والتنمية االجتماعية) ( ،)629ق ّدر
أن العديــد مــن الجماعــات العرقيــة والدينيــة تعرضــت لهجــوم بنســب قليلــة ألســباب دينيــة ،وبنســب أكثــرلتحيــز
متصـ َّـور أو تعاطــف مــع شــخصية بطوليــة معينــة فــي الصـراع» (.)630
ّ
قيــم آرون لونــد أن الحكومــة الســورية «علــى الرغــم مــن تركيبتهــا الطائفيــة الداخليــة غيــر املتوازنــة ،تواصــل
التمســك بعلمانيــة حــزب البعــث ،وتعــزز رؤيــة التعايــش الدينــي» (.)631
الحــظ تقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة لعــام  2018حــول الحريــة الدينيــة أن محــاوالت الحكومــة الســورية
القضاء على املعارضة كانت «طائفية في مظاهرها وعواقبها ،على الرغم من أنها لم تكن مدفوعة في املقام األول
باأليديولوجيــة الطائفيــة» ( ،)632وجــادل ياســين الحــاج صالــح ،فــي مقالــة لــه لــدى (مؤسســة القــرن) بــأن الحكومــة
السورية استخدمت «األقليات د ًعا›› ،في محاولتها حماية نفسها (ً ،)633
وفقا ملجموعة حقوق األقليات الدولية
ِر
ً
( ،)MRGIحشــد األســد «مخــاوف طائفيــة» فــي حربــه ضــد املعارضــة الســورية ،مســتفيدا مــن النفــوذ املتزايــد
625.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute of Near East Policy, 2018, https://bit.ly/3gcZev9, p. XV
626.   Minority Rights Group International, Syria, May 2018, https://minorityrights.org/country/syria/
627. USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, p. 13
628.  Netherlands (the), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Syria: The Security Situation, July 2019,

file:///C:/Users/HP/Downloads/Country+of+Origin+Information+Report+Syria+(July+2019).pdf, p. 42
(  .629مركزالحوكمة وموارد التنمية االجتماعية) هومركزأبحاث وإدارة معرفة متخصص في الحوكمة والتنمية االجتماعية والصراعات والقضايا
اإلنسانية 14 .تشرين األول /أكتوبرhttps://bit.ly/3eOaNbK ،2019
630. Governance and Social Development Resource Centre, Challenges religious minorities face in accessing humanitarian
assistance, 14 October 2019, https://bit.ly/3eP43KX, p. 7
631.  Lund, A., From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations, Swedish Institute of International Affairs, July
2019, https://bit.ly/38ha3tj, p. 33
632. USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, p. 7
633.  Al-Haj Saleh, Y., The Dark Path of Minority Politics: Why Privileging Minorities Will Only Perpetuate the Syrian Catastrophe, The Century Foundation, 18 April 2019, https://bit.ly/3gkDIER, p. 1
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للتطــرف بيــن املعارضــة ،وهــذا «أدى إلــى تزايــد املشــهد الطائفــي» (.)634
والحــظ فابريــس بالنــش أن الهويــات الطائفيــة فــي ســورية «اســتيقظت بســبب الحــرب أكثــرمــن أي وقــت م�ضــى»،
وأن خريطــة املعركــة فــي ســورية «فــي نيســان /أبريــل  ،2013توافقــت كثيـ ًـرا مــع خريطــة توزيعهــا الطائفــي» (.)635
ً
وفقــا ل ـ ريمــون هينبــوش ،الخبيــرفــي الشــأن الســوري ،أصبحــت ســورية «ســاحة قتــال للتنافــس بيــن إيـران والقــوى
ً
«أداة رئيســية» للتدخــات العســكرية التــي تلــت ذلــكّ ،
وفضلــت كل دولــة
الســنية» ،واســتخدمت الطائفيــة
ً
مدعومــا مــن
الجماعــات الطائفيــة املتوافقــة مــع تكوينهــا الطائفــي الخــاص» ( .)636كان الجيــش العربــي الســوري
امليليشــيات الشــيعية مــن أفغانســتان وباكســتان والعـراق ولبنــان ،التــي اســتمرت فــي العمــل فــي ســورية ،وإن كان
ذلك على نطاق أقل منذ عام  ،)637( 2018كما تلقى املتمردون العرب السنة مساعدة خارجية على شكل «دعم
جــوي ،وأســلحة ثقيلــة ،وجحافــل مــن املقاتليــن األجانــب» (.)638

 10.3العرب السنة

السنة في سورية ،كما ُذكر ً
يشكل السكان ّ
آنفا ،األغلبية ،ويقيمون في جميع أنحاء البالد ،لكن العرب السنة،
بحســب ياســين الحــاج صالــح ،فــي ســورية «بعيــدون مــن التجانــس أو األغلبيــة» ،وال يمكــن النظــر إليهــم بأنهــم
مجموعة موحدة قد تشكل ً
تهديدا لألقليات األخرى ،وجادل بأن معظم ضحايا الحرب األهلية السورية كانوا
مــن العــرب الســنة ،وأن أعضــاء هــذه الجماعــة مختلفــون جـ ًـدا مــن حيــث انتماؤهــم السيا�ســي ،ولديهــم «مواقــف
متقاربــة فــي الشــؤون العامــة» ( ،)639وأدى هــذا التنــوع فــي املواقــف إلــى اســتهدافهم مــن جهــات مختلفــة ،وإضافــة
إلى ذلك ،ذكرأن وســائل اإلعالم الدولية «عندما تشــيرإلى أن  70في املئة من ســورية تتكون من العرب الســنة،
ال تخالــف الحقيقــة ،لكنهــا تخفــي ً
تنوعــا كبيـ ًـرا فــي املمارســة والهويــة داخــل هــذه األغلبيــة» ( ،)640ويشــترك فابريــس
باالنــش مــع وجهــة النظــرتلــك ،أي أن الســنة فــي ســورية ال يمكــن ّ
ً
مجتمعــا موحـ ًـدا ،بــل مجتمــع منقســم إلــى
عدهــم
«املؤمنيــن امللتزميــن ،وامللحديــن ،والعلمانييــن ،والصوفييــن ،واملطمئنــة قلوبهــم ،واملتطرفيــن الذيــن يرغبــون فــي
فــرض الشــريعة والتفســيرات الصارمــة (الخاطئــة) لإلســام» ،ويزيــد الــوالء اإلقليمــي والقبلــي مــن االنقســام بيــن
الطوائــف الســنية (.)641
وجادل الباحث خضرخضور من مركزكارنيغي للشرق األوسط ،بأن املشهد الديني اإلسالمي السني في سورية
قد تغير ،بسبب الصراع الذي بدأ في عام  ،2011وأضاف أن االنتفاضة أدت إلى الفصل اإلقليمي واأليديولوجي
بين اإلسالم الذي ُيمارس في املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام واألخرى خارج سيطرته (.)642
634.  Minority Rights Group International, Syria, June 2019, https://bit.ly/2ZmBFcq
635. Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute of Near East Policy, 2018, https://bit.ly/3gcZev9, p. 3
636.  Hinnebusch, R., The Sectarian Revolution in the Middle East, R/evolutions: Global Trends & Regional Issues, Vol 4, No. 1,

2016, (ISSN: 2449-6413), pp. 120-152, 2016, https://bit.ly/3gcZev9, p. 142
637.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 106
638.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute of Near East Policy, 2018, https://bit.ly/3gcZev9, p. 13
639.  Al-Haj Saleh, Y., The Dark Path of Minority Politics: Why Privileging Minorities Will Only Perpetuate the Syrian Catastrophe, 18 April 2019, https://bit.ly/3gkDIER , p. 4
640.  Ibid. p. 11
641.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, 2018, Washington Institute of Near East Policy, https://bit.ly/3gcZev9, p. 13
642.  Carnegie Middle East Center, Localism, War, and the Fragmentation of Sunni Islam in Syria, 28 March 2019, https://bit.
ly/2BZFE6w
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العالقــة بيــن العــرب الســنة واألقليــات األخــرى فــي ســورية معقــدة ،وبحســب اللجنــة األميركيــة للحريــة الدينيــة
الدوليــة ،فقــد اســتفادت حكومــة األســد كثيـ ًـرا فــي «إقامــة عالقــات إســتراتيجية مــع العائــات الســنية البــارزة
والسلطات الدينية›› ،من أجل تعزيزالسلطة ،مع الحفاظ على «إطارجامد غيرمستقرللسلطة على املجموعات
الدينية والعرقية املتنوعة في البالد›› ( ،)643ومع ذلك ،فإن غالبية الضباط الكبارفي الجيش الســوري واألجهزة
األمنيــة هــم مــن العلوييــن ( ،)644وقــد خلــق هــذا شـ ً
ـعورا باملظلوميــة بيــن الســنة الســوريين الذيــن شــعروا أنهــم
مهملــونً ،
ً
وضوحــا فــي املناطــق التــي يعيــش فيهــا الســنة
وفقــا لفابريــس بالنــش ،كانــت «تلــك املشــاعرالطائفيــة أكثــر
والعلويــون علــى مقربــة (ً ،)645
وفقــا للجنــة األميركيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة ،فقــد همشــت الحكومــة الســورية
ّ
املسلمين السنة في جميع أنحاء البالد ،إذ «سلمت املناصب التقليدية التي كان يسيطرعليها املسلمون السنة
إلــى املواليــن مــن املســيحيين واملســلمين الشــيعة» (.)646
وكما قال دانيال جيرالش ،وهوخبيرفي شؤون الشرق األوسط ،فإن الكراهية تجاه األقليات بين السكان السنة
كانت تغذيها الجماعات الســنية املتطرفة ،بينما غذت الحكومة الســورية املخاوف الوجودية من «االنقراض،
أوالخضوع القسري ،أوالهيمنة اإلسالمية الكاملة» (.)647
وشــكل العــرب الســنة معظــم الضحايــا فــي الحــرب الســورية ( ،)648وقــد دعــم جــزء مــن الســكان الســنة الحكومــة
الســورية طــوال مــدة الص ـراع ( ،)649وبحســب مــا ورد فقــد كانــت ظــروف املجنديــن الســنة فــي الجيــش العربــي
الســوري أســوأ مــن تلــك الخاصــة باألقليــة العلويــة ،وظــل الجنــود ُ
السـ ّـنة بالقــرب مــن الخطــوط األماميــة لشــهور،
ُ
وكانــوا يتقاضــون أجـ ً
ـورا زهيــدة ويتلقــون إمــدادات غيــر كافيــة ،وباملقارنــة ،فقــد أبعــد العلويــون عــن الخطــوط
األماميــة ،و ِقيــل إنهــم يتلقــون معاملــة تفضيليــة ،كمــا جــاء فــي تقريــركانــون األول /ديســمبر.)650( 2018

َ
املستهدفون من القوات الحكومية والجماعات املسلحة التابعة لها

ً
نظـ ًـرا ألن بعــض الجماعــات املتمــردة ُع ّرفــت ً
طائفيــا
ذاتيــا أنهــا مــن العــرب الســنة ،فقــد أعطــى ذلــك عنصـ ًـرا
الســتهداف الحكومــة الســورية للمعارضــة ( ،)651واصلــت الحكومــة الســورية «قمعهــا العنيــف للســكان املســلمين

643.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2Z-

vaCvu, p. 105

644.  Tsurkov, E., Between Regime and Rebels: A Survey of Syria’s Alawi Sect, The New York Reviews of Books, 22 July 2019,

https://bit.ly/2CPXn0L

645.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, 2018, Washington Institute of Near East Policy, https://bit.ly/3gcZev9, p. 13
646.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2Z-

vaCvu, p. 107

647.  Gerlach, D., A Turn Towards Idlib in Syria – Is the Goal to ‘Achieve Homogeneity’ in the Country, Washington Institute of

Near East Policy, 5 April 2019, https://bit.ly/2VAibzM, & Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report: Syria, 2018, https://
bit.ly/2NI2q5G, p. 7
648.  Tsurkov, E., Between Regime and Rebels: A Survey of Syria’s Alawi Sect, The New York Reviews of Books, 22 July 2019,
https://bit.ly/2CPXn0L
649.  Ibid.
650.  Khatib, L. and Sinjab, L., Syria’s Transactional State How the Conflict Changed the Syrian State’s Exercise of Power, Chatham House, October 2018, https://bit.ly/2NKxdyH, p. 14
651 . USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, p. 9
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الســنة بســبب دعمهــم املتصــور لحركــة املعارضــة» ( ،)652مــع إشــارة تقاريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة الســنوية
إلــى «التقاريــراملســتمرة» بــأن «الحــرب التــي تشــنها الحكومــة العلويــة علــى قــوات املعارضــة والجماعــات اإلرهابيــة
أســفرت عــن خســائركبيــرة بيــن غالبيــة الســكان الســنة»ُ ،ويزعــم أن الحكومــة اســتخدمت عمليــات القتــل غيــر
القانونــي املنهجــي واالختفــاء القســري والتعذيــب واألســلحة الكيمياويــة (.)653
واستشهدت وزارة الخارجية األميركية ،في تقريرها السنوي ،باملحللين الذين أفادوا بأن استخدام امليليشيات
الشــيعية األجنبيــة فــي ســورية ضــد املعارضــة الســنية يزيــد حــدة االنقســامات الطائفيــة›› ( ،)654وأضــاف التقريــر
أن هــذه امليليشــيات متورطــة فــي عمليــات قتــل واعتقــال وإيــذاء بدنــي لألفـراد فــي املناطــق التــي كان يســيطرعليهــا
املتمــردون؛ حيــث كانــت تهــدف هــذه األعمــال إلــى هزيمــة املتمرديــن وتخويــف «املجتمعــات الســنية التــي قــد تدعــم
جماعات املعارضة» ( ،)655وإضافة إلى ذلك ،أفاد املوقع اإلخباري السوري (جسربرس) أن سكان بلدة حجيرة
ذات األغلبية السنية ،الواقعة جنوب دمشق ما يزالون يعانون من نقص في الخدمات األساسية مثل الكهرباء
وامليــاه بســبب إهمــال الســلطة ،فــي حيــن أن هــذه الظاهــرة غيــرموجــودة فــي األحيــاء التــي يســكنها الشــيعة (.)656
وذكــرت وزارة الخارجيــة األميركيــة أن دعـ َـم الحكومــة للبرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة التــي تنشــر«ســلوك ودراســة
شــكل مــن أشــكال اإلســام ،التــي تراهــا مالئمــة» مسـ ٌ
ـتمر ،مــع منــح رجــال الديــن املعتمديــن فقــط ،حــق الوصــول
إلى القنوات العامة ،وواصلت الحكومة «تحذيرالســكان السـ ّـنة من االتصاالت مع دعاة الدين األجانب الذين
يظهرون في القنوات لغرض دعم املعارضة السياســية أو النشــاط العســكري» ،وبخصوص معظم املجموعات
الدينيــة األخــرى ،لــم يتــم حظــرمثــل هــذا التواصــل (.)657

التهجيرالقسري ورفض العودة

أشــارالباحث دانيال جيرالش إلى أن الداعمين األساســيين للحكومة الســورية يعدون التوســع املســتمرلألغلبية
الســنية فــي ســورية تهديـ ًـدا للتعايــش الســلمي فــي البــاد ( ،)658واستشــهدت وزارة الخارجيــة األميركيــة بالعديــد مــن
التقاريرالصحفية وتقاريرمنظمات حقوق اإلنسان التي ُيزعم أنها الحظت أن «الغالبية العظمى من الالجئين
ً
خصوصــا فــي أعقــاب انتصــارات الحكومــة
واملهجريــن هــم مــن الســنة وتنظــرالحكومــة إليهــم بشــك» ( ،)659كان هــذا
العســكرية (ً ،)660
ووفقــا لفابريــس باالنــش ،قبــل وأثنــاء الحــربُ ،ســمح لألحيــاء العلويــة والدرزيــة /املســيحية
بتوســيع حدودهــا بالقــرب مــن النقــاط اإلســتراتيجية التــي تربــط دمشــق ببقيــة البــاد ،فــي عمليــة قطــع للمناطــق
الســنية عــن بعضهــا البعــض وبقيــة املناطــق املتمــردة (.)661

652.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission in International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2Z-

vaCvu, p. 106
653. USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L , p.7
654.   Ibid. p. 10
655.   Ibid. p. 8
 .656جسربرس ،جنوب دمشق :الخدمات على أساس طائفي والتوسع اإليراني مستمر 4 ،تشرين األول /أكتوبرhttps://bit.ly/38jSx7z 2019
657.  Ibid, Ref. No. 656, pp. 11-12
658.  Gerlach, D., A Turn Towards Idlib in Syria – Is the Goal to ‘Achieve Homogeneity’ in the Country, Washington Institute for
Near East Policy, 5 April 2019, https://bit.ly/2VAibzM
659.  USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L , p.10
660.  Ibid. p. 8
661.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, 2018, Washington Institute of Near East Policy, https://bit.ly/3gcZev9, p. 32
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ّ
أفــادت (هيومــن رايتــس ووتــش) أن القانــون رقــم  10لعــام « ،2018يمكــن الحكومــة مــن مصــادرة ممتلــكات
الســكان ،مــن دون مراعــاة األصــول القانونيــة أو تقديــم التعويــض املالئــم» ،وإضافــة إلــى ذلــك ،منعــت الحكومــة
فــي القابــون ( )662وداريــا ( ،)663محــاوالت الســكان املدنييــن املهجريــن العــودة إلــى منازلهــم ،و»هدمــت منازلهــم بشــكل
ً
غيرقانوني» ،من دون تقديم إشعارأو سكن بديل أو تعويض» (ّ ،)664
وصرحت وزارة الخارجية الهولندية ،نقل
عــن مصــادرخاصــة قابلتهــا فــي آذار /مــارس  ،2019بــأن «الســنة واملســيحيين ممنوعــون مــن العــودة إلــى ديارهــم فــي
دمشق» (.)665
ورفضت قوات األمن السورية منح اإلذن لـ «معظم املدنيين املسلمين السنة» الذين أرادوا العودة إلى ديارهم
فــي مدينــة حمــص ( ،)666وســاعد هــذا القانــون ،بحســب صحيفــة (فايننشــال تايمــز) ،إلــى جانــب إجـراءات أخــرى
مثــل «التأكــد مــن أعمــاررجــال الســنة فــي ســن القتــال ،ومــن الخدمــة العســكرية؛ ومــن الســجن» ،فــي تغييــروجــه
سورية لصالح الجماعات الشيعية املدعومة من إيران ( .)667وزعم تقريرملعهد الشرق األوسط لبحوث اإلعالم
ّ
أن «مواقع عدة أفادت أن النظام كان يجنس اآلالف وماليين الشيعة ،أعضاء امليليشيات اإليرانية واملدعومة
مــن إيـران التــي تقاتــل إلــى جانــب الجيــش الســوري (.)668

َ
املستهدفون من الجماعات املسلحة غيرالحكومية

بحسب ياسين الحاج صالح ،استهدفت الجماعات املتطرفة مثل (داعش) وهيئة تحريرالشام وجيش اإلسالم
السـ ّـنة «الذيــن ُعـ ّـدوا غيــرمتدينيــن بشــكل كاف أو مرتديــن» (ّ ،)669
عرفــت جماعــات متمــردة نفســها بأنهــا عربيــة
ســنية ،ودعمــت املجموعــة الســنية فــي مناطــق ســيطرتها ،واســتمرت فــي تطبيــق نســخهم مــن الشــريعة ،مــن خــال
معاقبــة األفـراد غيــراملتدينيــن ،بالجلــد أو الســجن أو اإلعــدام ،بســبب جرائــم دينيــة مثــل التجديــف والــردة وشــتم
هللا ،واســتخدمت (هيئــة تحريــر الشــام) واملجموعــات التابعــة لهــا ،املــدارس ومعســكرات التدريــب ،لتحــول
األطفــال نحــو التطــرف (.)670
ذكــرت جماعــة حقــوق األقليــات الدينيــة الدوليــة ( )MRGIأن «هنــاك تقاريــرســابقة عــن قيــام جماعــات كرديــة
مســلحة بهــدم منــازل العــرب والتركمــان فــي املنطقــة وتشــريد ســكانها» (.)671
ً .662
وفقــا ملنتــدى ســورية الدولــي للمنظمــات غيــرالحكوميــة ( ،)SIRFصنفــت األمــم املتحــدة القابــون علــى أنــه منطقــة «محاصــرة» فــي نيســان /أبريــل
 ،2017وخضــع «لعمليــات إجــاء جماعــي للســكان إلــى محافظــة إدلــب» .كانــون األول /ديســمبرhttps://bit.ly/2D28JiB  p. 1 .2017
ً
   .663وفقــا ملنظمــة الســام ( ،)PAXبــدأ الجيــش العربــي الســوري «حملــة األرض املحروقــة ضــد داريــا وأســفرت عــن تدميــر املدينــة وإخــاء ســكانها
بالكامــل فــي آب /أغســطس https://bit.ly/2Zv2FXr   p. 18 .»2016
664.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
665.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Syria: The Security Situation, July 2019,

https://bit.ly/3gjad6q, p. 56

666. USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission in International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 107
667. Financial Times, Syria is witnessing a violent demographic re-engineering, 2 October 2019, https://on.ft.com/2C06rQb
668. Middle East Media Research Institute, Anti-Syrian Regime Websites: Regime Granting Citizenship to Millions of Iranians, Hizbullah
Operatives to Change Country’s Demographics From Sunni to Shi’ite Majority, Conceal the Fighters’ Presence in Syria, 21 November 2018,

https://bit.ly/3gdCyuG

669. Al-Haj Saleh, Ibid, p. 11
670. USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, pp. 14, 16
671.  Minority Rights Group International, Syria, June 2019, https://bit.ly/2ZmBFcq
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 10.4األكراد

ً
وفقــا لتقديـرات عــام  ،2010كانــت نســبة األكـراد حوالــي  15فــي املئــة مــن الســكان ( ،)672وأشــارفابريــس باالنــش
إلــى أن األك ـراد كانــوا قبــل الحــرب حوالــي  3مالييــن فــي ســورية 2 ،مليــون منهــم «يشــعرون أنهــم أك ـراد» ،ومليــون
كــردي «معــرب» ،وكانــوا فــي دمشــق أومناطــق أخــرى ،قبــل الحــرب ،وألكثــرمــن جيــل ،ولــم يكونــوا منهمكيــن بقــوة فــي
«القضيــة الكرديــة» (.)673
قبــل آذار /مــارس  ،2011بلــغ عــدد األك ـراد عديمــي الجنســية فــي ســورية  ،)674( 517,000منقســمين إلــى فئتيــن:
ُ
األجانــب واملكتوميــن (غيــر مــدرج فــي الســجالت) ( ،)675وذكــر تقريــر ملنظمــة الهجــرة الدوليــة نشــر عــام  2006أن
«الصعوبــات التــي يواجههــا األكـراد عديمــو الجنســية فــي ســورية ،عديــدة ،فاألفـراد لديهــم وصــول غيــرمنتظــم إلــى
التعليم والرعاية الصحية وســبل العيش والســفروملكية املمتلكات واألنظمة القضائية والسياســية وتســجيل
الشركات والزواج واألطفال» ( ،)676وأشارت وزارة الخارجية األميركية إلى أنه «ال يحق لألكراد عديمي الجنسية
أن يرثوا أو يورثوا األصول ،كما أن عدم حصولهم على الجنسية أو وثائق الهوية يقيد سفرهم من وإلى البالد»
(.)677
ً
أجنبيــا ،بينمــا بقــي  19,753منهــم
فــي نيســان /أبريــل  ،2011صــدر املرســوم رقــم  ،)678( 49لتجنيــس 326,489
عديــم الجنســية ،وفــي مــا يتعلــق باملكتوميــن ،فقــد حصــل  40,000شــخص علــى الجنســية الســورية ،فيمــا بقــي
ً
حوالــي  41,000شــخص عديمــي الجنســية ( .)679نقــا عــن نديــم حــوري مــن (هيومــن رايتــس ووتــش) ،ذكــرت دائــرة
الهجــرة الدانماركيــة أن «األكـراد األجانــب الذيــن حصلــوا علــى الجنســية الســورية اسـ ُـتدعوا للخدمــة فــي الجيــش
السوري ،مثل املواطنين اآلخرين ،عند بدء االنتفاضة ،ومع ذلك ،فإن وصول الحكومة إلى هؤالء األكراد كان
محـ ً
ـدودا؛ حيــث إن معظمهــم يعيشــون فــي املناطــق التــي يســيطرعليهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي» (.)680
ُ
تناول تقريردائرة الهجرة الكندية الذي نشرفي حزيران /يونيو  2019وضع األكراد في دمشق ،وبحسب التقرير
ُ
الــذي نقــل عــن فابريــس باالنــش ومنظمــة إنســانية دوليــة إقليميــة ،لــم تقــع حــوادث أمنيــة تســتهدف األك ـراد
فــي دمشــق ،وأضــاف التقريــرأن األك ـراد فــي دمشــق يعملــون فــي قطاعــات متعــددة ،وأن بعــض املناصــب العامــة
«محظــورة علــى األكـراد ،مثــل املناصــب فــي القــوات الجويــة» ،وأن األكـراد عديمــي الجنســية ال يمكنهــم العمــل فــي

672.  Balanche, F., Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute of Near East Policy, 2018, https://bit.ly/3gcZev9, p. 13
673. Balanche, F., EASO, EASO COI Meeting Report: Syria; 30 November & 1 December 2017; Valletta, Malta, March 2018,

https://bit.ly/3dPySOa, p. 54
674.  STJ, Syrian Citizenship Disappeared: How the 1962 Census Destroyed Stateless Kurds’ Lives and Identities, 2018, https://
stj-sy.org/en/745/, p. 5
675.  Institute on Statelessness and Inclusion, From Syria to Europe: Experiences of Stateless Kurds and Palestinian Refugees
from Syria Seeking Protection in Europe, January 2019, https://bit.ly/2BuCPdT, p. 9
676.  RI, Buried Alive: Stateless Kurds in Syria, January 2006, https://bit.ly/2ZpZdNJ, p. 2
677.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2VvNmfK, p. 53
 .678ج .ع .س ،منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجالت أجانب الحسكةhttps://bit.ly/3f1laJe ،2011 ،
679.  STJ, Syrian Citizenship Disappeared: How the 1962 Census Destroyed Stateless Kurds’ Lives and Identities, 2018, https://
bit.ly/3id8L78, pp. 18-20
680. Denmark, DIS, Syria: Military Service, Mandatory Self-Defense Duty and Recruitment to the YPG, 26 February 2015,
https://bit.ly/2BkWpJM, p. 9
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وأخيراً ،
ً
وفقا ملنظمة إنسانية دولية إقليمية تعمل في سورية ،استشهدت بها دائرة الهجرة
القطاع العام (،)681
الدانماركيــة ،ال يوجــد تمييــزاجتماعــي ضــد األكـراد فــي دمشــق ،لكنهــم ممنوعــون مــن ممارســة ثقافتهــم ،و»هنــاك
ً
دائمــا شــعور بأنــك مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة وغيــرمرحــب بــك» (.)682
فــي شــمال ســورية ،شــنت القــوات التركيــةً ،
جنبــا إلــى جنــب مــع الجماعــات الســورية الحليفــة ،عمليــة بعنــوان
«غصــن الزيتــون» بيــن كانــون الثانــي /ينايــروآذار /مــارس  ،2018أســفرت عــن نــزوح  137,000شــخص ،بينهــم
ً
« 400كــردي ،تحولــوا نحــو املســيحية ،خوفــا مــن قمــع الفصائــل اإلســامية فــي (الجيــش الســوري الحــر) «،
وأفــادت التقاريــرأن (الجيــش الســوري الحــر) اســتولى أو هــدم ممتلــكات تخــص األكـراد فــي عفريــن وأعــاد توطيــن
املســلمين الســنة الذيــن جــاؤوا مــن الغوطــة الشــرقية ( ،)683وذكــرتقريــرللمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان،
ُ
نشــرفــي حزي ـران /يونيــو  ،2018أن «املدنييــن ،وال سـ ّـيما األك ـراد مــن عفريــنُ ،يســتهدفون بالتمييــزمــن ســلطات
األمــرالواقــع»( ،)684وأشــارت (هيومــن رايتــس ووتــش) إلــى ممارســة (الجيــش الســوري الحــر) هــذه ،حيــث «اســتولى
على ممتلكات مدنيين أكراد ودمرها ونهبها» ( ،)685وخلصت صحيفة (فايننشال تايمز) إلى أن «الهدف هو تغيير
التركيبــة الســكانية وإضعــاف األك ـراد ،بعــد تدفــق أعــداد كبيــرة مــن العــرب الســنة» ( ،)686واســتخدمت (هيئــة
تحريــرالشــام) «لغــة طائفيــة لوصــف (وحــدات حمايــة الشــعب) و(قــوات ســوريا الديمقراطيــة) اللتيــن يســيطر
عليهمــا األك ـراد» ( ،)687وملزيــد مــن املعلومــات حــول اســتهداف األك ـراد ،انظــرالفصــل الســادس.

 10.5الدروز

قدرت مجموعة حقوق األقلية الدولية ( )MRGIأن الدروزيشكلون ما بين  3و 4في املئة من سكان سورية .
فــي ورقــة بحثيــة نشــرها معهــد الجامعــة األوروبيــة فــي آب /أغســطس ُ ،2019وصــف الــدروزبأنهــم «عــرق موجــود
كقبيلة وطائفة دينية على حد سواء›› ( ،)689ويتركزالدروزالسوريون في محافظة السويداء إلى الجنوب الشرقي
مــن دمشــق ( ،)690وبحســب مجموعــة حقــوق األقليــة الدوليــة ،تجنــب أغلبيــة الــدروزالتحيــزفــي الصـراع الســوري،
وظلــوا محايديــن ( ،)691وذكــرمصــدرآخــرأن الــدروز ،فــي أعقــاب الص ـراع فــي ســورية ،انقســموا إلــى ثــاث فئــات:
أولئك الذين دعموا املعارضة السورية ،والذين ظلوا موالين للحكومة السورية ،والذين حافظوا على الحياد؛
وتشكل األخيرة غالبية السكان الدروز(.)692
()688

681.  Denmark, DIS, Syria: Consequences of illegal exit, consequences of leaving a civil servant position without notice and the
situation of Kurds in Damascus, June 2019, https://bit.ly/2BrDI75 p. 9
682.   Ibid. p. 10
683.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission in International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 108
684.  OHCHR, Between a Rock and a Hard Place – Civilians in North-western Syria, June 2018, https://bit.ly/38ghykl, p. 6
685.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, https://bit.ly/2ZnXSHa
686.  Financial Times, Syria is witnessing a violent demographic re-engineering, 2 October 2019, https://on.ft.com/2C06rQb
687. USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, p. 15
688.   Minority Rights Group International, Druze, March 2018, https://bit.ly/2Zq8OnE
689.  Al-Lababidi, M., The Druze of Sweida: the Return of the Regime Hinges on regional and Local Conflicts, European University Institute, 28 August 2019,   https://bit.ly/2Zuhutd , p. 1
690.  Ibid. p. 2
691.  Minority Rights Group International, Druze, March 2018, , https://bit.ly/2Zq8OnE
692.   Al-Lababidi, M., Ibid, p. 2
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وذكرموقع (األوبزرفر) السوري أن الدروزرفضوا التجنيد في الجيش العربي السوري ،وانضموا إلى امليليشيات
ً
بدل من ذلك ،على الرغم من أن الحكومة السورية ّ
غضت الطرف عن تلك امليليشيات ،ودعا الرئيس
املحلية
()693
السوري الرجال الدروزلالنضمام إلى الجيش العربي السوري .
منذ منتصف عام  ،2018تضغط الحكومة السورية وحلفاؤها ،روسيا وإيران ،على الدروزإليجاد حل لقضية
عشرات اآلالف من الشباب الذين فروا من التجنيد اإلجباري ( )694عن طريق االختباء أوالهجرة إلى لبنان (.)695
في تموز /يوليو  ،2018استهدفت (داعش) الجماعة الدرزية في محافظة السويداء ،بهجوم قاتل أدى إلى مقتل
 300شــخص ،واختطــاف  20امـرأة و 16طفـ ًـاُ ،أفــرج عــن معظمهــم فــي وقــت الحــق (ً ،)696
ووفقــا ل ـ (هيومــن رايتــس
ُ
ووتش) فقد أعدم أحد املختطفين (.)697
املوقع اآلخرالذي يوجد فيه الدروزفي سورية هو جبل السماق في محافظة إدلب ،وبحسب مهند الحاج علي،
مــن (مركــزكارنيغــي للشــرق األوســط) ،فقــد «تعــرض دروزجبــل الســماق لالضطهــاد تحــت حكــم جبهــة النصــرة
ُ
ً
جماعيــا نتيجــة لذلــك» ( ،)698وأشــاركريســتوفركــوزاك مــن معهــد دراســات
التابعــة للقاعــدة ،وأجبــروا علــى الفـرار
الحــرب ،فــي مقابلــة أجرتهــا معــه دائــرة الهجــرة الدانماركيــة فــي آب /أغســطس  ،2019إلــى أن الســكان الــدروزفــي
قلــب لــوزة بمحافظــة إدلــب ُّ
حولــوا قسـ ًـرا إلــى اإلســام ،بســبب (هيئــة تحريــرالشــام) ( ،)699ومــع ذلــك ،فــإن التقريــر
الســنوي لــوزارة الخارجيــة الهولنديــة ذكــر أن «املصــادر أبلغــت أن األقليــات الدينيــة مثــل املســيحيين والــدروز
َ
يعاملــون جيـ ًـدا إلــى حــد مــا ،مــن الســلطات وجماعــات املعارضــة اإلســامية» (.)700
بحسب رامي عبد الرحمن ،من املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،الذي أجرت معه دائرة الهجرة الدانماركية
مقابلة في آب /أغسطس  ،2019فإن «األقليات ً
عموما -مثل املسيحيين واملسلمين الشيعة والعلويين والدروز-
ال يخضعون لالستجواب أو التفتيش عند الحواجزفي دمشق» (.)701

 10.6العلويون

بلــغ عــدد العلوييــن  2,1مليــون شــخص ،وهــم موجــودون فــي الجــزء الســاحلي مــن شــمال غــرب ســورية ،ولديهــم
ً
أيضا مجتمعات كبيرة في محافظتي حمص وحماة ( ،)702وأشارت مجموعة حقوق األقلية الدولية ( )MRGIإلى
أن املجتمــع العلــوي كلــه «بســبب ارتباطــه الوثيــق بنظــام األســد ،يواجــه خطــرمــن االضطهــاد العنيــف فــي ســورية
بعــد  ،2011بغــض النظــرعــن درجــة دعمهــم الفــردي للحكومــة» (.)703
693.  Syrian Observer (The), Assad Pressures Syria’s ‘Neutral’ Druze to Join His Conscripts, 15 November 2018, https://bit.

ly/3eOS4Nr
694.  Al-Lababidi, M., Ibid, p. 2
695.  USCIRF,  2019 Annual  Report of the US Commission in International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/31A3Ebu p. 107
696.  Ibid.
697.  HRW, World Report 2019 - Syria, 17 January 2019, , https://bit.ly/2ZnXSHa
698.   Hage Ali, M., The Weaponization of Minorities in Syria and Beyond, Georgetown Journal of International Affairs, 9 January
2019, https://bit.ly/3gjo24L
699.  Denmark, DIS, Syria - Access to Damascus Province for Individuals from Former Rebel-held Areas, September 2019,
https://bit.ly/38kenb2 p. 18
700.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Syria: The Security Situation, July 2019,
https://bit.ly/2CTm2S5, p. 42
701.  Denmark, DIS, Syria, Ibid. p. 16
702.  MRGI, Alawis, March 2018, https://bit.ly/3eKKkMe
703.  Ibid.
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وجادل الصحفي سام داغر ،في مقالة كتبها في صحيفة (األطل�سي  )Atlanticأن «العلويين يمثلون ً
ً
صغيرا
جزءا
من البالد ً
عموما ،لكنهم يشغلون مناصب النظام الرئيسية ،ويهيمنون على الشرطة ،ويزودون القوات املقاتلة
الرئيســة التــي تدافــع عــن النظــام منــذ عــام  ،)704( »2011وبحســب إليزابيــث تســوركوف ،قبــل الحــرب األهليــة فــي
ســورية ،كان « 87فــي املئــة مــن كبــار ضبــاط الجيــش الســوري ،مثــل قــادة الفــرق ،علوييــن ،ويســيطر العلويــون
علــى فــروع االســتخبارات املتعــددة ويقودونهــا ،وكذلــك علــى جميــع وحــدات النخبــة العســكرية وامليليشــيات»
( ،)705لطاملــا كان العلويــون يفضلــون الخدمــة فــي ســلك الضبــاط ،وخــال الصـراع تركــزاختيــاراملجنديــن لتدريــب
الضبــاط علــى املحافظــات التــي يســكنها العلويــون مثــل الالذقيــة وطرطــوس (ً ،)706
ووفقــا لتقريــرعــام  2018آلرون
لونــد ،فــإن العلوييــن يتولــون قيــادة القــوات املســلحة الســورية بشــكل ســاحق (.)707
وإضافــة إلــى ذلــك ،تمتــع العلويــون فــي ســورية بوضــع الحصانــة ،بســبب والئهــم املفتــرض ،وهــذا يســتبعدهم مــن
التعذيــب واالحتجــاز ،وتتميــزعالقتهــم بالســوريين الســنة بالخــوف وانعــدام الثقــة ،وهــذا األمــريدفعهــم إلــى «دعــم
حكــم األقليــة فــي النظــام ،حتــى عندمــا يســتخدم النظــام القــوة والترهيــب للحفــاظ علــى الطابــع العلمانــي للدولــة
الســورية» (ً ،)708
ووفقــا لفابريــس باالنــش« ،فــإن العلوييــن يــرون الحــرب معركــة وجوديــة ،ضــد تهديــد إســامي
()709
ســني»
.
ُ
رأى فابريس باالنش في مقابلة ،أجريت معه في حزيران /يونيو  2019مع دائرة الهجرة الدانماركية ،أنه «بشكل
عــام ،إذا كنــت ً
علويــا ولديــك عالقــات جيــدة (واســطة /دعــم) ،فــإن فرصتــك فــي العمــل فــي املناصــب العامــة أعلــى
بكثيرمن املجموعات األخرى ،مثل املســيحيين والعرب الســنة أو األكراد» (.)710
تقريبا تأثرت بالحرب ،وهو ما ّ
عده كثيرمن العلويين ً
الحظ سام داغرأن كل عائلة علوية ً
ثمنا ال بد من دفعه،
للحفاظ على وجود الجماعة ذاتها وليس فقط إلنقاذ حكومة األسد ،وجادل بأن الحرب في سورية «قد مكنت
العديــد مــن قــادة امليليشــيات العلوييــن وأمـراء الحــرب الذيــن يطالبــون األســد بمزيــد مــن التصلــب ،الــذي يحتــاج
إلى هؤالء الناس ،وهو يعلم أن أي خالف كبيرفي مجتمعه العلوي يمكن أن يكلفه السلطة في أجزاء البالد التي
يسيطرعليها ،حتى مع الدعم الكامل من إيران وروسيا» (.)711
اســتهدفت الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة األقليــة العلويــةّ ،
ودمــرت الجماعــات اإلســامية داخــل جماعــات
املعارضة املسلحة األضرحة العلوية بين األماكن واآلثاراملقدسة األخرى ( ،)712وطوال الصراعّ ،
تعرض املدنيون
ً
«وغالبــا كان
العلويــون لعمليــات إعــدام بإجـراءات ســريعة علــى أيــدي الجماعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة،
704.  Dagher, S., The Families who Sacrificed Everything for Assad: Syria’s Alawite community have been a key source of support
for the regime. But even they could turn on him, The Atlantic, 12 April 2018, https://bit.ly/31F6yf7
705.  Tsurkov, E., Between Regime and Rebels: A Survey of Syria’s Alawi Sect, The New York Reviews of Books, 22 July 2019,
706.  Khaddour, K., Strength in Weakness: The Syrian Army’s Accidental Resilience, Carnegie Middle East Center, 14 March
2016, https://bit.ly/3gscCf9
707.  Lund, A., Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defence Research Agency, December 2018,
file:///C:/Users/HP/Downloads/FOIR4640SE%20(1).pdf, pp. 42-43
708.  Tsurkov, E., Ibid.
709.  Balanche, F., Ibid., p. 36
710.  Denmark, DIS, Syria: Consequences of illegal exit, consequences of leaving a civil servant position without notice and the
situation of Kurds in Damascus, June 2019, https://bit.ly/3eQOLVM, p. 15
711.  Dagher, S., The families who sacrificed everything for Assad: Syria’s Alawite community have been a key source of support
for the regime. But even they could turn on him, The Atlantic, 12 April 2018, https://bit.ly/31F6yf7
712.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission in International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 108
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ً
انتقامــا مــن الهجمــات الحكوميــة علــى املناطــق الســنية» ( ،)713وأفــادت وزارة الخارجيــة األميركيــة فــي تقريرهــا
ذلــك
ُ
الســنوي بــأن ناشــطين معارضيــن علوييــن اســتهدفوا مــن قبــل القــوات الحكوميــة ،مــن خــال االعتقــال التعســفي
والتعذيــب واالعتقــال والقتــل ( ،)714وواصلــت (هيئــة تحريــرالشــام) اســتخدام مصطلحــات مهينــة فــي إشــارة إلــى
مؤيــدي الحكومــة «علــى أســاس هويتهــم الدينيــة العلويــة» ،وإضافــة إلــى ذلــك ،فــي شــباط /فبرايــر ،2018أطلقــت
جماعــة أح ـرار الشــام املناهضــة للحكومــة الســورية قذائــف الهــاون علــى حــي (عــش الــوروار) فــي دمشــق الــذي
«يسكنه أغلبية علوية» ،وأدى ذلك إلى مقتل سبعة مدنيين على األقل ( ،)715وفي ما يتعلق بمعاملة األقليات في
املناطق التي يسيطرعليها األكراد في شمال شرق سورية ،أشارت مصادرقابلتها وزارة الخارجية الهولندية ،في
نيســان /أبريــل  2018وآذار /مــارس  ،2019إلــى أن العلوييــن معرضــون لخطــر«معاملتهــم كأعــداء›› ،علــى أســاس
ً
انتمائهــم السيا�ســي للحكومــة الســورية ،بــدل مــن انتمائهــم الدينــي (.)716
ً
وفقــا ملصــادرســرية قابلتهــم وزارة الخارجيــة الهولنديــة ،فــي حزي ـران /يونيــو  ،2019فقــد تكبــد املجتمــع العلــوي
خســائر فادحــة خــال الحــرب ،وهــذا دفــع الشــباب العلوييــن إلــى االختبــاء لتجنــب التجنيــد اإلجبــاري ،وكذلــك
ً
الدعــوات بضــرو ة إ ســال غيــرالعلوييــن مــن املناطــق التــي كانــت تســيطرعليهــا املعا ضــة سـ ً
ـابقا إلــى الجبهــة بــدل
ر
ر ر
منهــم (.)717
وأشــاركريســتوفركــوزاك مــن معهــد دراســات الحــرب إلــى حالــة العلوييــن الذيــن يعيشــون علــى الســاحل الســوري
(محافظتــي الالذقيــة وطرطــوس) ،بــأن الســكان العلوييــن قــد تعرضــوا لضربــة ديموغرافيــة كبيــرة ،فــي بعــض
ُ
وقتلوا ،أوأصيبوا أثناء الخدمة العسكرية ،والقرى
الحاالت ،بين  60و 70في املئة من الشباب العلويين خدموا
ُ
الصغيرة على وجه الخصوص ،ف ّرغت من الشباب ،لكن ما يزال هناك شباب في الساحل السوري ،واألهم من
ً
شخصا خدم ً
ً
سابقا أويخدم ً
حاليا أومات قتال في الحرب األهلية السورية ،والشباب في
ذلك هوأن لكل عائلة
املنازل هم إما من الذين لم يبلغوا سن الرشد ،أو ممن عانوا إصابات قتالية ،أو لديهم عوامل أخرى ساعدتهم
فــي تجنــب التجنيــد اإلجباري (.)718

 10.7املسيحيون

بلغ عدد املسيحيين في سورية مليوني شخص قبل الصراع ،وانخفض العدد إلى ً 450
ألفا ،مع هجرة كثيرمنهم
إلى أوروبا والواليات املتحدة ( .)719كما ذكرنا ً
سابقا ،تعيش األقلية املسيحية في مدن دمشق وحلب وما حولها،
ُ
وفي حمص وحماة والالذقية ومحافظة الحسكة ( ،)720وذكرأن املسيحيين الذين بقوا في سورية خالل الصراع

713.  MRGI, Alawis, March 2018, https://bit.ly/3eKKkMe
714.  USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/3gdwouy

715.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syria Arab Republic A/
HRC/39/65, 9 August 2018, https://bit.ly/2ZpskRb p. 21
716.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Syria: The Security Situation, July 2019,
https://bit.ly/2CTm2S5, p. 43
717. Ibid. p. 65

718.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
719.  Hage Ali, M., The Weaponization of Minorities in Syria and Beyond, Georgetown Journal of International Affairs, 9 January
2019, https://bit.ly/3gjo24L
720. USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L, p. 4
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«يتركــزون أكثــر فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أو فــي الشــمال الشــرقي›› ( ،)721وذكــرت لجنــة التحقيــق
املســتقلة فــي تقريرهــا لشــهر آذار /مــارس  ،2018أن معظــم املســيحيين والــدروزمــن محافظــة إدلــب هربــوا مــن
ً
املنطقــة خوفــا مــن إجبارهــم علــى اعتنــاق اإلســام ،أو اتبــاع قواعــد اللبــاس أو تقييــد حريــة الحركــة علــى النســاء
(.)722
تناولت مصادرعديدة استهداف املسيحيين من جهات فاعلة مختلفةً ،
ووفقا لـ (صوت أميركا) ،أعلنت (داعش)
هجوم انتحاري استهدف كنيسة في القامشلي في تموز /يوليو  2019وأسفرعن  12ضحية على األقل ( ،)723وفي
تشرين الثاني /نوفمبر ،2019أعلنت (داعش) مسؤوليتها عن مقتل قس أرمني كاثوليكي في محافظة ديرالزور
ّ
ً
ً
واسعا على الحسكة ،وهذا أجبرأكثرمن  9,000مسيحي
هجوما
الشرقية ( ،)724وفي عام  ،2015شنت (داعش)
آشــوري علــى الفـرار ،وبحســب اللجنــة األميركيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة ،عــاد عــدد قليــل منهــم إلــى منازلهــم ،فــي
ً
حين أن مصير 25مسـ ً
ـيحيا اختطفتهم (داعش) في وقت ســابق ما يزال مجهول ،ومن ضمنهم مصيرخمســة من
الزعماء الدينيين (.)725
أفــادت التقاريــرأن (هيئــة تحريــرالشــام) شــاركت فــي االســتيالء علــى ممتلــكات املســيحيين فــي مناطــق ســيطرتها،
وبخاصة أولئك الذين فروا من منازلهم بسبب الوضع األمني ( ،)726وذكرفابريس باالنش أن جماعات املتمردين
استهدفت بلدتي محردة والسقيلبية في محافظة حماة ،وقتلت حوالي ً 20
مدنيا في محردة منذ أيار /مايو 2019
( ،)727وعلى الرغم من خســارتهم الكبيرة لألرا�ضي ،اســتهدفت الجماعات املوالية لتنظيم القاعدة في إدلب بلدة
محــردة ذات األغلبيــة املســيحية ،فــي أيلــول /ســبتمبر ،2018وأســفرذلــك عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن عشــرة مدنييــن
وإصابــة  20آخريــن ( ،)728وبحســب منظمــة إغاثــة للكنيســة املحتاجــة غيــرالحكوميــة ،فــي شــباط /فبرايــر،2018
قصــف املتمــردون حــي بــاب تومــا املســيحي فــي دمشــق بقذائــف الهــاون ( ،)729وعــاوة علــى ذلــك ،فــي حزيـران /يونيــو
 ،2018استولى (الجيش السوري الحر) على كنيسة في عفرين الستخدامها قاعدة عسكرية وأحرق أخرى (.)730
أفــادت التقاريــرأن املســيحيين فــي ســورية يشــعرون بالتهديــد بســبب التعصــب الدينــي بيــن املعارضــة ،مــع تزايــد
تأثيرالجماعات املتطرفة العنيفة (ً ،)731
وفقا ملركزالبحوث املغربي (مؤمنون بال حدود) ،دعم مسيحيو سورية
721.  Governance and Social Development Resource Centre, Challenges religious minorities face in accessing humanitarian

assistance, 14 October 2019, https://bit.ly/3eRE19H, p. 14
722.  UN Human Rights Council, “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic; Conference
room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [A/HRC/37/CRP.3], 8 March
2018, https://bit.ly/31xNb7r, p. 14
723.   VOA, Syrian Christians Targeted Again by Islamic State, 12 July 2019, https://bit.ly/3giGydc
724.  Enab Baladi, ISIS claims responsibility for assassination of Armenian Catholic Church pastor in Deir Ezzor, 12 November
2019, https://bit.ly/38jxkek
725.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 107
726.  Ibid. p. 108
727.  Balanche, F., A Humanitarian Time Bomb in Idlib, Washington Institute of Near East Policy, 28 June 2019, https://bit.
ly/3eQS13F
728.  USDOS, International Religious Freedom Report: Syria 2018, 21 June 2019, https://bit.ly/3dOWG4L , p.13
729.  Aid to the Church in Need, Syria: When the sky turned black with bombs, 21 February 2018, https://bit.ly/2YP2iry
730.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 108
731.  USDOS, Ibid. p. 16
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ً
ضامنا ألمنهم ،وبخاصة بعد التطهيرالعرقي وحرق الكنائس في معلوال والقصيرعلى أيدي
الحكومة ألنها ُع ّدت
«املعا ضــة املســلحة» (ً ،)732
ووفقــا لتقريــروزارة الخارجيــة األميركيــة الســنوي ،ذكــرمســيحيون ،مــن بيــن أقليــات
ر
()733
أخرى ،أن «الحكومة حصلت على دعمهم ،ألنها حمتهم من املتطرفين الســنة الذين يمارســون العنف» .
فــي املناطــق التــي يســيطر عليهــا األك ـراد ،تمتعــت األقليــات الدينيــة والعرقيــة بالحريــة الدينيــة واألمــانً ،
وفقــا ل ـ
«ممثلــي األقليــات الدينيــة والعرقيــة الذيــن يعيشــون فــي منطقــة (الحكــم الذاتــي)» الذيــن استشــهدت بهــم اللجنــة
األميركيــة لحمايــة الحريــات الدينيــة الدوليــة ( ،)USCIRFوكانــت نقطــة الخــاف الوحيــدة ،بيــن املســيحيين
والسلطات الكردية ،هي املناهج الدراسية ،التي تصاعدت بعد أن أمرت السلطات بإغالق ما يصل إلى عشرين
مدرســة آشــورية وأرمينيــة ،متهمــة إياهــا بالفشــل فــي تنفيــذ منهــاج (اإلدارة الذاتيــة) املعتمــد» ( ،)734وأوضــح تقريــر
ُ
وزارة الخارجيــة األميركيــة أن أغلقــت  14مدرســة مســيحية ســريانية فــي القامشــلي والحســكة واملالكيــة ،بعــد
«رفضهــم تطبيــق املنهــج املدر�ســي الجديــد الــذي يفــرض ً
دروســا باللغــة الكرديــة›› ،واتهمــت الجماعــة الســريانية
(قــوات ســوريا الديمقراطيــة) «بمحاولــة محــو التاريــخ والثقافــة الســريانيتين وفــرض مناهــج قوميــة كرديــة» (.)735
ً
هجوما على الكنائس
وذكرتقرير(الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) املنشور في أيلول /سبتمبر ،2019أن 124
ّ
املســيحية ُوثــق بيــن آذار /مــارس  2011وأيلــول /ســبتمبر 75 ،2019منهــا مــن قــوات الحكومــة الســورية ،و 33مــن
جماعــات املعارضــة املســلحة ،و 10مــن (داعــش) ،واثنــان مــن (هيئــة تحريــرالشــام) ،وأربعــة مــن أطـراف أخــرى
( ،)736وبحسب التقرير ،فقد ُ
استهدف عدد كبيرمن تلك الكنائس أكثرمن مرة ،بعضها من أكثرمن طرف (.)737
أمثلة عن استهداف الكنائس في سورية:
• كنيسة سان جورج اليونانية األرثوذكسية في الغوطة الشرقية في  8شباط /فبراير- 2018القوات
الحكومية السورية.
• ديرالقديس إليان بمحافظة حمص بتاريخ  19آب /أغسطس - 2015داعش.
• كنيسة الالتين في  25تشرين األول /أكتوبر ،2015وكنيسة القديس يوسف في  24نيسان /أبريل
 ،2016وكنيســة القديــس ديمتريــوس فــي  2تمــوز /يوليــو  ،2016وكنيســة ســيدة االنتقــال للســريان
الكاثوليــك فــي  16أيلــول /ســبتمبر ،2016فــي مدينــة حلــب -املعارضــة املســلحة (.)738

   .732مؤمنون بال حدود ،انحسارالوجود و فقدان الهوية :هجرة مسيحي العراق و سورية بين مواقف التشجيع و الرفض 2 ،نيسان /أبريل ،2019
https://bit.ly/2Zs4TGJ
733.  USDOS, Ibid, pp. 11-12
734.  USCIRF, 2019 Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom, April 2019, https://bit.ly/2ZvaCvu, p. 108
735.  USDOS, Ibid, p. 16
736.  SNHR, Targeting Christian Places of Worship in Syria is a Threat to World Heritage: The Syrian Regime Bears Primary
Responsibility for 61% of the Targeting of Christian Places of Worship in Syria, 5 September 2019, https://bit.ly/2NHYUs7, p. 5
737.  Ibid. p. 7
738.  SNHR, Ibid. pp. 9-13
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 10.8اليزيديون

فــي تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019ذكــرت مجلــة (تايــم) أن األقليــة اليزيديــة تعــد حوالــي  550ألــف فــرد ،وهــو
موجــودون بشــكل رئيــس فــي العـراق ،ولكــن مــع «عــدد كبيــر›› يقيمــون فــي شــمال ســورية ( ،)739وأشــارت مجموعــة
حمايــة األقليــات الدينيــة ( )MRGIأن مجتمعــات اليزيدييــن تقــع فــي جبــل ســمعان ووادي عفريــن فــي الشــمال
ُ
الغربــي ،وهنــاك عــدد أكبــرحــول الحســكة وحلــب ،وفــي أعقــاب هجمــات (داعــش) علــى اليزيدييــن فــي العـراق ،قـ ّـدر
أن غالبيــة اليزيدييــن الســوريين فــروا (.)740
ربمــا كان الحــدث األكبــرالــذي اسـ ُـتهدف فيــه اليزيديــون علــى يــد تنظيــم (داعــش) فــي عــام  ،2014حيــث اختطــف
آالف النســاء اليزيديــات فــي العـراق ونقلهــن إلــى ســورية لبيعهــن كرقيــق جن�ســي ،بســبب معتقداتهــن الدينيــة فقــط
( .)741بعد هجوم (قوات سوريا الديمقراطية) على املنطقة األخيرة التي كانت تسيطرعليها (داعش) في سورية،
ُعثــرعلــى مقابــرجماعيــة تحتــوي علــى جثــث العشـرات مــن األشــخاص ،والعديــد منهــم مــن النســاء اليزيديــات ،فــي
الباغــوز ،محافظــة ديــرالــزور(.)742
ً
ووفقــا للجنــة التحقيــق املســتقلة ،بعــد ســقوط الباغــوز فــي آذار /مــارس  ،2019عثــر عناصــر (قــوات ســوريا
الديمقراطيــة) علــى عــدد كبيــرمــن النســاء اليزيديــات واقتادوهــن إلــى مخيــم الهــول مــع عائــات (داعــش) ،وأخفــت
ً
العديــد مــن هــؤالء النســاء هوياتهــن العرقيــة والدينيــة ،خوفــا مــن االنتقــام مــن أنصــار(داعــش) ومــن التهديــدات،
ومن احتمال عودة الجماعة ( .)743في نيســان /أبريل  ،2019أصدراملجلس الروحي اليزيدي األعلى ً
إعالنا بقبول
جميــع النســاء اليزيديــات الناجيــات فــي مجتمعهــن ،باســتثناء األطفــال املولوديــن مــن مقاتلــي (داعــش) نتيجــة
االغتصــاب (.)744
وذكــرت مصــادرمختلفــة أن الجهــات الفاعلــة املحليــة ،فــي منطقــة عفريــن  -محافظــة حلــب ،اســتهدفت األقليــة
اليزيدية ،واستشــهد تقريروزارة الخارجية األميركية بمصادرإعالمية ذكرت أن قوات (الجيش الســوري الحر)
ألقت القبض على يزيديين في املنطقة وأجبرتهم على التحول إلى اإلسالم وهدمت أماكن عبادتهم ( ،)745وأكدت
وزارة الخارجيــة األميركيــة فــي تقريرهــا الســنوي تدميــر أماكــن العبــادة اليزيديــة ( ،)746وكذلــك لجنــة التحقيــق
املستقلة التي أضافت أن أماكن العبادة اليزيدية في منطقة عفرين ُنهبت ،وتعرضت للتدميرفي «هجمات بدت
وكأنهــا تحمــل نغمــات طائفيــة (.)747
فــي بيــان غيــرمــؤرخ ُنشــرعلــى موقــع ( ،)Yazda.orgدان زعمــاء املجتمــع اليزيــدي ،ومنهــم سياســيون وأكاديميــون
وناشــطون« ،املعاملــة الســيئة لألقليــات ،ومنهــم اليزيديــون» ،علــى أيــدي الجماعــات الراديكاليــة املتحالفــة مــع
739.  Time, Yazidis in Iraq and Syria Fear Fresh Persecution After Turkey’s Offensive, 24 October 2019, https://bit.ly/3g9MWDE
740.  MRGI, Ibid. p. 15
741.  USDOS, Ibid. p. 15
742.  Reuters, Mass grave found in last Islamic State bastion: SDF, 28 February 2019, https://reut.rs/2BrxRia
743.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic

[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/31w7Rgi, p. 16
744.  Al Jazeera, Yazidis to accept ISIL rape survivors, but not their children, 29 April 2019, https://bit.ly/3ilMnZd
745.  USDOS, Ibid. p. 15
746.  USCIRF, Ibid. p. 108
747.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[A/HRC/39/65], 9 August 2018, https://bit.ly/3ihLXTO, p. 7
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ُ
ً
وموقعــا ً
دينيــا فــي عفريــن ُد ّمــر ،وشـ ّـرد آالف مــن اليزيدييــن ( ،)748وفــي تشــرين
تركيــا .يزعــم اليزيديــون أن  17معبـ ًـدا
الثانــي /نوفمبــر ،2019أفــاد ناشــطون محليــون فــي شــمال شــرق ســورية أن أكثــرمــن عشــرين قريــة ّ
يزيديــة صــارت
مهجــورة ً
تقريبــا؛ بعــد توغــل تركيــا الــذي بــدأ فــي تشــرين األول /أكتوبــر.)749( 2019
فــي مــا يتعلــق بالتوغــل الــذي قادتــه تركيــا أخيـ ًـرا فــي شــمال شــرق ســورية ،ذكــرقــادة املجتمــع اليزيــدي أن أكثــرمــن
 50,000من اليزيديين كانوا يعيشــون في منطقة شــرق الفرات ،وأن «األحداث الحالية في شــمال شــرق ســورية،
إذا لــم تتوقــف ،ســتبيد اليزيدييــن مــن وطــن أجدادهــم فــي ســورية ،وهــذا ســيؤثرفــي الوجــود التاريخــي لليزيديــن فــي
الشــرق األوســط ،وال سـ ّـيما وطــن أجدادهــم فــي الع ـراق وســورية» (ً ،)750
ووفقــا ملقالــة فــي موقــع صــوت أميــركا فــي
تشرين األول /أكتوبرُ ،2019هجرت ثماني قرى لليزيديين في شمال شرق سورية في أعقاب التوغل التركي (.)751

748.  Yazda, Statement by Yazidi community Leaders on Turkish Invasion of NE Syria and targeting of Yazidis, n.d., https://bit.

ly/3gdsGB8
749.  New Arab (The), ‘Now we await our fate’: Displaced Yazidis fear loss of land in Syria, 1 November 2019, https://bit.
ly/3dRtY3b
750.  Yazda, Ibid.
751.  Voice of America, Hundreds of Yazidis Displaced Amid Turkey’s Incursion in Northeast Syria, 16 October 2019, https://
bit.ly/3gdqY2G
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الفصل الحادي عشر :الفلسطينيون
ً
وفقــا لألرقــام التــي قدمتهــا وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (أونــروا) ،حتــى كانــون
الثانــي /ينايــر ،2018كان هنــاك  552,000الجــئ فلســطيني مســجل فــي ســورية لــدى (أونــروا) ،ومــن بيــن هــؤالء،
بقي ما ُي ّ
قدربنحو  438,000في البالد ،بينما ّ
فرالبقية من البالد ،قدمت (أونروا) الخدمات في تسعة مخيمات
رســمية ،إضافــة إلــى ثالثــة مخيمــات غيــررســمية (.)752

 11.1الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في سورية

أفــاد مشــروع تقييــم القــدرات ( ،)ACAPSوهــو مشــروع غيــرحكومــي وغيــرربحــي يهــدف إلــى توفيــرتحليــل إنســاني
مســتقل ،فــي آذار /مــارس  ،2014أن الوضــع القانونــي للفلســطينيين فــي ســورية بشــكل عــام ينــدرج تحــت فئتيــن
رئيســتين:
•الفلســطينيين الذيــن فــروا إلــى ســورية عــام  1956أو قبــل ذلــك ،وأحفادهــم (حوالــي  85فــي املئــة مــن
اإلجمالــي)،
•الالجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى سورية بعد عام  1956وذريتهم (.)753
يتمتع الفلسطينيون الذين يندرجون تحت الفئة األولى بالحقوق نفسها التي يتمتع بها املواطنون السوريون،
مــن حيــث اإلقامــة وحريــة التنقــل والعمــل والتجــارة والحصــول علــى وظائــف الخدمــة املدنيــة والخدمــات العامــة،
مــع االحتفــاظ بجنســيتهم الفلســطينية ،لكــن أولئــك الذيــن فــروا إلــى ســورية عــام  1956ال يمكنهــم العمــل إال
فــي القطــاع العــام بعقــود قصيــرة األجــل ،وأولئــك الذيــن فــروا فــي عــام  1948مطالبــون بــأداء الخدمــة العســكرية
اإللزاميــة فــي جيــش التحريــرالفلســطيني ،وهــو وحــدة فلســطينية داخــل القــوات املســلحة الســورية ،وال يمكــن
للفلســطينيين التصويــت أو تقلــد املناصــب العامــةُ ،ويحظــرعليهــم امتــاك األرا�ضــي الزراعيــةُ ،ويقصــرامتالكهــم
علــى منــزل واحــد لــكل شــخص ،وهــم مســجلون لــدى (أونــروا) ،وقــد ُســجلت الفئــة الثانيــة لــدى (أونــروا) فــي دول
أخرى أو في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة ،ويعاملون كأجانب عرب ،ولديهم ً
أيضا تصريح إقامة قابل للتجديد
ملــدة  10أعــوام ،ويجــب عليهــم التقــدم بطلــب للحصــول علــى تصاريــح عمــل ،وال يمكنهــم العمــل فــي القطــاع العــام،
ويمكنهــم الحصــول علــى خدمــات الصحــة العامــة والتعليــم ً
مجانــا ،باســتثناء التعليــم الجامعــي الــذي يجــب عليهــم
دفــع رســومه (.)754
يحصل الالجئون الفلسطينيون في سورية على الخدمات االجتماعية التي تقدمها الحكومة السورية ،وال تدير
(أونروا) مخيمات الالجئين أو تشرف عليها ،ألن هذه مسؤولية السلطات املضيفة (.)755

752.  UNRWA, 2018, Where We Work, 2018, https://bit.ly/2VBsxzB
753.   ACAPS, Syria Needs Analysis Project, Palestinians from Syria. Syria Needs Analysis Project, March 2014, https://bit.

ly/31v5nyJ, p. 4
754.  Ibid. pp. 4-5
755.  UNRWA, Where We Work, 2018, Ibid.
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 11.2عمليات (أونروا) واملساعدة املتاحة

فــي عــام  ،2018قدمــت (أونــروا) مســاعدات نقديــة طا ئــة إلــى ً 405,644
الجئــا فلسـ ً
ـطينيا ومســاعدات غذائيــة
ر
()756
عينيــة ل ـ  ،395,499التعليــم موفــرألكثــرمــن  50,500طالــب ،والرعايــة الصحيــة موفــرة فــي  24منشــأة .
ً
مــا يـزال الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية علــى وجــه الخصــوص عرضــة للتشــريد وفقــدان املمتلــكات وتدميــر
أحيائهــم ( ،)757وتقــدر(أونــروا) أن  90فــي املئــة مــن الفلســطينيين فــي ســورية يعيشــون علــى أقــل مــن  2دوالرأمير ـكـي
للفــرد فــي اليــوم (.)758
ُ
ً
وفقــا ل ـ (أونــروا) ،شــرد حوالــي  60فــي املئــة مــن الفلســطينيين علــى األقــل منــذ بدايــة الصـراع ،وتشــيرالتقديـرات إلــى
أن منــازل أكثــرمــن  180ألــف فلســطيني تضــررت بشــدة أو ُدمــرت ،كمــا هــو الحــال فــي مخيمــات اليرمــوك ودرعــا
وعين التل (حندرات) التي تستضيف  30في املئة من السكان الفلسطينيين في سورية ،وفي عام  ،2018أفادت
(أونــروا) بــأن مناطــق اليرمــوك ويلــدا وببيــا وبيــت ســحم التــي كان يتعــذرالوصــول إليهــا سـ ً
ـابقا أصبحــت متاحــة،
وبحلــول نهايــة العــام ،تمكنــت (أونــروا) مــن الوصــول إلــى مناطــق فــي جنــوب ســورية ،مثــل مخيــم درعــا ،واسـ ُـتؤنف
تقديــم الخدمــات للفلســطينيين (.)759
كشــفت األرقــام الســابقة التــي قدمتهــا (أونــروا) ،حتــى كانــون الثانــي /ينايــر ،2018أن الوكالــة تديــر 104مــدارس
طالبــا ،ومركــزتدريــب فــي دمشــق ،و 26مركـ ًـزا ً
بإجمالــي ً 47,585
أوليــا للصحــة ،وخمســة مراكــزتأهيــل مجتمعيــة،
و 13مركــزبرامــج نســائية (.)760
ذكرت (أونروا) ،في تقريرصدرفي تشرين الثاني /نوفمبر ،2019أنها تواجه أزمة مالية تؤثرفي قدرتها على تقديم
ُ
الخدمــات األساســية ،و»منهــا املســاعدة اإلنســانية لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية» ،غطيــت  27,3فــي املئــة
فقط من املتطلبات املالية لعام  2019لســورية ،وهذا أدى إلى تقليص الوكالة عملياتها ،وبخاصة في ما يتعلق
بتقديــم املســاعدة النقديــة وســبل العيــش والصحــة النفســية والخدمــات النفســية االجتماعيــة (.)761

 11.3االستهداف نتيجة مشاركة املجتمع الفلسطيني في الصراعات املسلحة

خــال مــدة الص ـراع األولــى ،انقســم املجتمــع الفلســطيني بيــن داعــم للحكومــة وداعــم للمتمرديــن ،وانحــازت
الجماعــات الفلســطينية املســلحة التابعــة للحكومــة الســورية ،مثــل الجبهــة الشــعبية لتحريــرفلســطين  -القيــادة
العامة ،إلى القوات الحكومية ( ،)762وفي مخيم اليرموك ،وهو أكبرمخيم فلسطيني ،يقاتل الفصيل الفلسطيني
املسلح (كتائب العاصفة) ً
جنبا إلى جنب مع املتمردين السوريين في املخيم ضد قوات الحكومة السورية (،)763
756.  UN General Assembly, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine

Refugees in the Near East. 1 January–31 December 2018, 23 August 2019, https://bit.ly/2AomeIm, pp. 13-14
757.  UNOCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic, 1 March 2019, https://bit.ly/31xEnys, p. 5
758.  UN General Assembly, Ibid. p. 11
759.  Ibid. p. 11
760.  UNRWA, Where We Work, 2018, https://bit.ly/2VBsxzB
761. UNRWA, Syria: UNRWA – Humanitarian Snapshot. November 2019, 27 December 201 https://bit.ly/31xBlu4
762.  Hall, N., 13 March 2014, Palestinian Refugees and the Siege of Yarmouk, Carnegie Endowment for International Peace,
13 March 2014, https://bit.ly/3iiZQ4b, & Meir, D., The blind spot: Palestinian refugees from Syria in Lebanon. Maximilian
Felsch; Martin Wahlish. Lebanon and the Arab Uprisings: In the Eye of the Hurricane, Routledge, pp. 104-118, 2016, https://
bit.ly/3gfgGyX, p. 7
763.  Ibid. Hall, N., 13 March 2014
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ً
وفقــا ل ـ متولــي أبــو ناصــر ،الصحفــي الفلســطيني واملقيــم فــي مخيــم اليرمــوك ،فــي بعــض املجتمعــات الفلســطينية،
كان أفـراد الطبقــة الوســطى ،وكذلــك املثقفــون ،يميلــون إلــى تعريــف أنفســهم باالنتفاضــة /الثــورة (.)764
بعــد القتــال بيــن الجماعــات املســلحة مــن كال الجانبيــن فــي اليرمــوك ،هاجمــت القــوات الجويــة الســورية املخيــم في
كانــون األول /ديســمبر ،)765( 2012وذكــرتــوم رولينــز ،الصحفــي الــذي يكتــب فــي صحيفــة (اإلنســاني الجديــد The
 ،)New Humanitarianأن ســيطرة املتمرديــن والســيطرة الحكوميــة قــد تتبــدل خــال األعــوام الالحقــة (،)766
وأفــادت (أونــروا) أن الغالبيــة العظمــى مــن املنــازل تأثــرت ،عندمــا اســتعادت الحكومــة الســيطرة علــى املخيــم عــام
دمرت ( ،)767وفي شهرأيار /مايو  ،2019أصد ت (أونروا) ً
 ،2018وأن جميع البنى التحتية األساسية ّ
بيانا دانت
ر
فيه الهجوم الصاروخي على مخيم لالجئين الفلسطينيين بالقرب من حلب ،الذي أدى إلى مقتل ما ال يقل عن
 10مدنييــن وإصابــة أكثــرمــن  ،30ولــم يشــراملصــدرإلــى الجهــة املســؤولة عــن الهجــوم (.)768
أفــادت «مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية›› ( ،)AGPSوهــي مجموعــة حقوقيــة مقرهــا لنــدن تراقــب
وتوثــق وضــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية ،فــي تقريــرلهــا عــام  ،2019أن الفلســطينيين الذيــن اختطفتهــم
قــوات الحكومــة الســورية ،فــي وقــت ســابق مــن الصـراع ،مــا يزالــون فــي عــداد املفقوديــن ( ،)769وفــي تشــرين الثانــي/
نوفمبر ،2019ذكرت املجموعة نفسها أنها وثقت احتجازً 1,768
ً
فلسطينيا ،من بينهم  108امرأة وفتاة،
الجئا
ً ُ
ُ
احتجزوا ً
الجئا فقدوا في البالد ( ،)770ولم يقدم املصدرمعلومات عن
سرا في سجون الحكومة السورية ،و327
ســبب اعتقالهــم أو املــدة التــي وقــع فيهــا االعتقــال.
وتحدثــت املجموعــة نفســها فــي عــام  2019عــن تعذيــب الســجناء الفلســطينيين فــي الســجون الحكوميــة (،)771
وبحلول تشــرين األول /أكتوبر ،2019كانت املجموعة قد ســجلت  608حالة لضحايا تعذيب الفلســطينيين في
ســجون الحكومــة الســورية (.)772
ً ُ
ـطينيا ألقــي القبــض عليهــم فــي بلــدات عــدة فــي
فــي أيــار /مايــو  ،2019ذكــرت (هيومــن رايتــس ووتــش) أن  15فلسـ
محافظــة ريــف دمشــق ،منهــا ببيــا وقدســيا ويلــدا ،وكانــوا فلســطينيين مــن الدرجــة األولــى ،بعــد أن اســتعادت
ّ
القوات الحكومية البلدات ،وأشاراملصدرإلى أن اثنين من املوقوفين وقعا اتفاقات مصالحة مع الحكومة (.)773
764.  Abo Naser, M. Syrian voices on the Syrian conflict: The plight of Palestinian refugees in Syria in the camps south of Damas-

cus, NOREF Expert Analysis, January 2017, https://bit.ly/2VuYQ3d, p. 2
765.  Ibid. Meir, D., The blind spot, p. 6, & Reuters, WRAPUP 1-Syrian jets rocket Palestinian camp in Damascus –activists, 16
December 2012, https://reut.rs/3ii4KhV
766.  New Humanitarian (The), Civilians trapped in Yarmouk face “unimaginable” end to siege, 23 April 2018, https://bit.
ly/3ilp7e8
767.  UNRWA, Almost all UNRWA installations in Yarmouk and Dera’a camp in Syria severely damaged or destroyed, 1 December 2018, https://bit.ly/2BrmWoF
768.  UNRWA, UNNRWA Condemns the Killing of 10 Civilians in the Palestine Refugee Camp of Neirab in Aleppo, 16 May
2019, https://bit.ly/2BpO8nC
769.  AGPS, Palestinian Refugee Mohamed Awad Forcibly Disappeared by Syrian Government, 16 November 2019, https://bit.
ly/2YP8jV9
770.  Ibid. & AGPS, Palestinian Family Forcibly Disappeared in Syrian Jails for 6th Year, Action Group for Palestinians of Syria,
17 November 2019, https://bit.ly/38jspKf
771.   AGPS, Palestinian Refugee Tortured to Death in Syria, Torture Death Toll Hits 608, 5 October 2019, https://bit.ly/3gdsxxB,
& GPS, 8 Palestinians from Syria Pronounced Dead in October, 13 November 2019, https://bit.ly/3ghohNG
772.  Ibid.
773.  HRW, Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas, 21 May 2019, https://bit.ly/2VsS8KP
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كانت هناك تقاريرعن اعتقاالت واحتجازالالجئين الفلسطينيين العائدين ،وأفاد موقع (ميدل إيست مونيتور
 ،)The Middle East Monitorفــي كانــون األول /ديســمبر  ،2018أن الحكومــة الســورية اعتقلــت الالجئيــن
الفلسطينيين العائدين بعد عودتهم طواعية إلى دمشق ،ولم ُي َّ
قدم أي سبب العتقالهم ( ،)774وفي الشهرنفسه،
أفــادت صحيفــة (املــدن) أن خمســة الجئيــن فلســطينيين ُ
اعتقلــوا بعــد عودتهــم إلــى دمشــق علــى متــن رحلــة جويــة
مــن إيـران (.)775
فــي كانــون األول /ديســمبر ،2018استشــهد موقــع (ميــدل إيســت مونيتــور) بمصــادرقالــت إن الحكومــة الســورية
اعتقلــت الجئيــن فلســطينيين عــادوا طواعيــة مــن أوروبــا ،وذكــرأحــد مصادرهــا أن «النظــام الســوري اعتقــل 13
ً
الجئــا فلسـ ً
ـطينيا›› ،خمســة منهــم كانــوا عائديــن مــن أوروبــا (.)776
ذكــرالصحافيــان والباحثــان ،أوليفيــا مكاريــس وروجــرأصفــر ،فــي مقالــة نشــرتها (مبــادرة اإلصــاح العربــي) ،وهــي
مركــزأبحــاث مقــره باريــس ،أن هنــاك مخــاوف بيــن الالجئيــن مــن أن األمــن واالســتخبارات فــي املخيمــات قــد أوكلــت
مهامها تدر ً
يجا إلى جيش التحريرالفلسطيني ،وقد خلق ذلك مخاوف بين الرجال في سن التجنيد اإلجباري من
أن ُيجنــدوا إلز ً
اميــا عنــد عودتهــم (.)777
وفي تشرين الثاني /نوفمبر ،2019أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن  15من أعضاء جيش
التحريــرالفلســطيني لقــوا مصرعهــم ،بعــد أن انشــقوا عــن كتيبتهــم ،وتعــرض أشــخاص آخــرون للتعذيــب حتــى
املــوت فــي ســجون الحكومــة الســورية ( ،)778ولــم يقــدم املصــدرمعلومــات محــددة عــن الســياق الــذي حدثــت فيــه
تلــك الوفيــات.
وأشارمكاريس وأصفرإلى انتشارالخوف الواسع من االعتقال من قبل السلطات السورية ،وهو خوف يشمل
ٌ
الفلســطينيين املواليــن للحكومــة الســورية ً
أيضــا ،حيــث إن الثقــة فــي اتفاقــات املصالحــة منخفضــة بشــكل عــام
بيــن الفلســطينيين املعارضيــن للحكومــة ،إضافــة إلــى حالــة انعــدام األمــن والفو�ضــى فــي املناطــق التــي تســيطرعليهــا
امليليشــيات املواليــة للحكومــة (.)779
بحســب ســمربطـراوي ،وهــي باحثــة فلســطينية فــي كليــة كينغــز ،لنــدن ،فــإن (الجبهــة الشــعبية لتحريــرفلســطين
القيــادة العامــة) ،وهــي فصيــل فلســطيني مســلح لــه صــات وثيقــة بالحكومــة الســورية ،اكتســبت دو ًرا فــي فــرضاألمــن فــي مخيمــات الالجئيــن (.)780

 11.4معلومات أخرى عن معاملة الفلسطينيين

بدأ الالجئون يعودون بالتدفق ببطء ،وسجلت (أونروا) زيادة بمقدارثالثة أضعاف في حاالت العودة من لبنان
واألردن خــال النصــف األول مــن عــام  2019مقارنــة بالنصــف األول مــن عــام  ،2018ومــع ذلــك ،ظلــت األرقــام
774.  Middle East Monitor, Syria regime arrests returning Palestinian refugees, 18 December 2018, https://bit.ly/3eQuYGa

 .775املدن ،الفلسطينيون العائدون إلى دمشق .بضيافة «فرع فلسطين»!https://bit.ly/2YLRV7Q ،
776.  Middle East Monitor, Syria regime arrests returning Palestinian refugees, 18 December 2018, https://bit.ly/3eQuYGa
777.  Macharis, O. and Asfar, R., Palestinian Refugees of Syria’s Yarmouk Camp: Challenges and Obstacles to Return, Arab Reform Initiative, 17 January 2019, https://bit.ly/3ghmS9S
778.   AGPS, 15 PLA Fighters Pronounced Dead following Break-Away from Pro-Gov’t Forces, 19 November 2019, https://bit.
ly/2YP8jV9
779.   ibid. Ref. No. 778
780.  Batrawi, S., Palestinians and the Syrian War: Between Neutrality and Dissent, Al-Shabaka – the Palestinian Policy Network, 29 January 2017, https://bit.ly/3eQpY4i
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صغيــرة ،حيــث بلــغ إجمالــي العائديــن  1,300شــخص حتــى حزيـران /يونيــو .)781( 2019
استشــهدت املصــادر التاليــة بالعقبــات القانونيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة املتعلقــة بالعــودة ،باإلضافــة إلــى
القيــود علــى الدخــولً ،
ووفقــا ل ـ إرويــن فــان فيــن  ،Erwin van Veenوهــو كبيــرالباحثيــن فــي مركــز(كلينجينــدال
 ،)Clingendaelاملعهــد الهولنــدي للعالقــات الدوليــة ،فــإن القانــون قــم  10الــذي ُ
اعتمــد فــي  2018يطلــب مــن
ر
جميــع الســوريين تســجيل ممتلكاتهــم الخاصــة مــن خــال تقديــم إثبــات امللكيــة ،فــي غضــون شــهرين مــن إق ـرار
القانــون ،وأولئــك الذيــن ال يمتثلــون يخاطــرون باســتيالء الدولــة الســورية علــى ممتلكاتهــم (.)782
ووصف مكاريس وأصفرحجم الدمارفي مخيم اليرموك ،ودفع ذلك كثيرين إلى االعتقاد بأن الحكومة السورية
كانــت تنــوي منــع الســكان الســابقين مــن العــودة وتجريدهــم مــن ممتلكاتهــم فــي نهايــة املطــاف ( ،)783وبحســب أحــد
ُ
سكان اليرموك املهجرين الذين تحدثوا إلى املوقع اإلخباري (ميدل إيست آي) ،فقد أخبركثيرمن النازحين من
املخيم أنهم سيفقدون منازلهم إلى األبد بسبب القانون رقم  ،10بينما قال آخرون أنهم يعتقدون أن «القانون
ُيســتخدم ملعاقبــة أولئــك الذيــن دعمــوا املعارضــة ( ،)784ولــم تتضــح إمكانيــة تطبيــق القانــون رقــم  10فــي اليرمــوك،
حيث لم تعتمد السلطات ،من كانون الثاني /يناير ،2019خطة حضرية وحيدة وجديدة للمخيم (.)785
ُ
فــي مــا يتعلــق بمخيــم اليرمــوك ،أفــاد مكاريــس وأصفــرأنــه فرضــت قيــود علــى الدخــول ،بــأن ال ُيســمح للمــرء بإعــادة
البناء أوإعادة التوطين هناك ،وأن االفتقارالعام لسبل املعيشة بسبب قلة الوظائف وارتفاع تكاليف املعيشة
يبقي السكان السابقين بعيدين ويمنعهم من العودة ( ،)786وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية
أنــه فــي عــام ُ 2019منــع الالجئــون الفلســطينيون املدنيــون مــن الوصــول إلــى منازلهــم فــي املخيــم ،فــي حيــن ُســمح
للضبــاط العســكريين وأســرهم الذيــن اعتــادوا العيــش فــي املخيــم بالعــودة إلــى منازلهــم واســترداد ممتلكاتهــم (،)787
وصـ ّـرح كريســتوفركــوزاك فــي مقابلــة مــع املركــزاألوروبــي لدعــم اللجــوء فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019بأنــه ال
ُيســمح للســكان بالعودة إلى مخيم اليرموك ،وبأن املخيم ما يزال منطقة عســكرية ،وبأن الســكان يحتاجون إلى
تقديــم طلــب للحصــول علــى تصريــح مــرورليعــودوا ويــروا ممتلكاتهــم (.)788

781.  UNRWA, Syria: UNRWA – Progress Highlights. January-June 2019, June 2019, https://bit.ly/3dPIys7
782.  Van Veen, Creating a New Syria: Property, Dispossession, and Regime Survival, Syria Comment [blog], 15 April 2018
783.  Ibid. Macharis, O. and Asfar, R., & the Syrian government’s controversial programme allowing local authorities to take

possession of properties in the areas worst affected by the war’; Middle East Eye, ‘No way back’: The law that stops displaced
برنامــج الحكومــة الســورية املثيــرللجــدل الــذي يســمح للســلطات املحليــةSyrians from ever going home, 8 April 2019, https://bit.ly/3dObpwW

باالســتيالء علــى املمتلــكات فــي املناطــق األكثــرتضــررا مــن الحــرب.
784.  Middle East Eye, ‘No way back’: The law that stops displaced Syrians from ever going home, 8 April 2019, https://bit.

ly/3dObpwW

785.  Ibid. Macharis, O. and Asfar.
786.  Ibid.
787.  AGPS, Displaced Families Denied Return to Yarmouk Camp, Gov’t Officers Allowed In, 8 July 2019, https://bit.ly/2AiFpDd
788.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
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الفصل الثاني عشر :األطفال
ذكرت لجنة التحقيق املستقلة في تقريرلها يغطي املدة من أيلول /سبتمبر 2011إلى نهاية تشرين األول /أكتوبر
مست حق األطفال في الحياة بشكل صارخ» ،مشيرة كذلك إلى أن ً
 2019أن «جميع أطراف الصراع ّ
عددا ً
كبيرا
ُ
ُ
ُ
ً
جدا من األطفال قتلوا وش ّوهوا وأصيبوا (.)789
ذكــراألميــن العــام لألمــم املتحــدة ،فــي يونيــو /حزيـران  ،2019فــي تقريــرإلــى الجمعيــة العامــة ،أن الضربــات الجويــة
والبراميل املتفجرة والذخائرالعنقودية ،خالل  ،2018أسفرت عن إصابة  1,854من األطفال» ( ،)790وبحسب
األمــم املتحــدة ،فــإن الجهــات املســؤولة :القــوات الحكوميــة الســورية ( )148إصابــة ،القــوات املواليــة للحكومــة
( )96إصابــة ،داعــش ( )70إصابــة ،املجموعــات التــي تحمــل رايــة (الجيــش الســوري الحــر) التابعــة أثنــاء عمليــة
غصن الزيتون ( )54إصابة ،هيئة تحريرالشام ( )25إصابة( ،وحدات حماية الشعب)( /وحدات حماية املرأة)
( )10إصابــات ،جيــش اإلســام ( )7إصابــات ،التحالــف الدولــي ضــد داعــش ( )4إصابــات ،وأح ـرار الشــام (،)2
وعناصرمسلحة مجهولة الهوية ( )550إصابة ،وقعت معظم الضحايا بين األطفال في محافظات إدلب وريف
دمشــق وحلــب (.)791

 12.1تجنيد األطفال من القوات املسلحة الحكومية والجماعات املسلحة األخرى

ذكــرت لجنــة التحقيــق املســتقلة فــي تقريــر لهــا يغطــي املــدة مــن أيلــول /ســبتمبر  2011إلــى نهايــة تشــرين األول/
أكتوبر ،2019أن «األطفال ،ومعظمهم من الذكور ،وفي بعض األحيان من الفتيات ،قد ُ
استخدموا في األعمال
العدائيــة مــن أط ـراف الص ـراع ،للقيــام بــأدوارقتاليــة ،وللقيــام بأعمــال جواســيس ،أو مخبريــن أو للخدمــة علــى
ُ
الحواجــز ،فــي انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي ،كمــا ُج ّنــد األطفــال قسـ ًـرا أو أغــروا بمظاهــرالعنــف ،بســبب عــدم
ً
االســتقرارواملشــاكل االقتصاديــة ،بعــد أن شــهدوا أعمــال عنيفــة فرضتهــا األطـراف املتحاربــة علــى أحبائهــم» (.)792
فــي تقريــر أعــده األميــن العــام إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي حزي ـران /يونيــو  ،2019جــاء أن القــوات
الحكوميــة (ومــن ضمنهــا قــوات الدفــاع الوطنــي وامليليشــيات املواليــة للحكومــة) ( ،)793والجماعــات املســلحة غيــر
الحكومية ،مسؤولة عن تجنيد القاصرين في صفوفها ،خالل املدة املشمولة بالتقرير ،من كانون الثاني /يناير
إلى كانون األول /ديسمبر ،2018تحققت األمم املتحدة من تجنيد  806أطفال ،منهم  670من الذكور و136
عاماُ ،
من الفتيات ،وكان  22في املئة ( )179من العدد اإلجمالي تحت سن ً 15
واستخدم  94في املئة ( )754من
اإلجمالــي فــي األدوارالقتاليــة ،والجماعــات غيــرالحكوميــة التــي ذكرهــا التقريــرهــي (أحـرارالشــام) ،وهــي مجموعــات
تابعــة ل ـ (الجيــش الســوري الحــر) ،و(داعــش) ،و(جيــش اإلســام) ،و(هيئــة تحريــرالشــام) ،و(وحــدات
789.  UN Human Rights Council, “They have erased the dreams of my children”: children’s rights in the Syrian Arab Republic.

Conference Room Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, January 2020,
https://bit.ly/3ihLXTO
790.  UN Secretary General, Report by the Secretary General to the UN General Assembly, Children and armed conflict, 20 June
2019, https://bit.ly/2Bv1Gya , p. 2
791.  UN Human Rights Council, “They have erased the dreams of my children”: children’s rights in the Syrian Arab Republic.
Conference Room Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, January 2020,
https://bit.ly/2BspVwX, p. 10
792.  Ibid.
793.  Ibid.
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ُ
حمايــة الشــعب) ،و(نــور الديــن الزنكــي) ،وفــي مــا يلــي عــدد األطفــال الذيــن أفيــد بــأن تلــك الجماعــات املذكــورة
أعــاه جندتهــم:
•(وحدات حماية الشعب) و(وحدات حماية املرأة) 313
•(هيئة تحريرالشام) 187
• املجموعات التابعة لـ (الجيش السوري الحر) 170
•(أحرارالشام) 34
•(داعش) 30
•(جيش اإلسالم) 17
•(نور الدين الزنكي) 16
•(القوات الحكومية السورية) 10
•(عناصرمسلحة مجهولة الهوية) 29

()794

معظم الحاالت التي تحققت منها األمم املتحدة كانت في إدلب وحلب والرقة ،وما ال يقل عن  25ضحية مسجلة
بين األطفال ،نتجت عن القتال (.)795
ّ
وقعــت ســبع مجموعــات تابعــة ً
ذاتيــا ل ـ (الجيــش الســوري الحــر) علــى نــداء جنيــف ،ومبــادرة
فــي عــام ،2017
املنظمــات غيــر الحكوميــة لحمايــة األطفــال مــن آثــار الص ـراع املســلح ،بهــدف منعهــم مــن تجنيــد األطفــال (.)796
طــوال مــدة ســيطرة (داعــش) علــى األ ا�ضــي فــي ســورية ،كانــت ّ
تجنــد األطفــال علــى نطــاق أوســع وبطريقــة مختلفــة
ر
عن الجماعات املسلحة األخرى ،في تقريرنشرته كلية كينغز ،لندن ،حول تجنيد األطفال في صفوف (داعش)،
أشارت املحللة جينا فالي إلى أن (داعش) ادعت خالل حكمها أنها استخدمت  1,350مدرسة ابتدائية وثانوية،
ألغـراض التجنيــد وإخضــاع أكثــرمــن  100,000طالــب وطالبــة ملناهجهــا األيديولوجيــة ،وكمــا ذكــرت املحللــة فــإن
(داعش) كانت تنفذ عمليات اختطاف جزئي من دور األيتام واملدارس والبيوت (.)797
كانــت الجهــة األكثــر شـ ً
ـيوعا التــي أشــار إليهــا كريســتوفر كــوزاك بأنهــا تجنــد األطفــال ،هــي جماعــات املعارضــة،
وال سـ ّـيما (الجيــش الوطنــي) الســوري ،وهــذا يوحــي بتفســيرأنهــا تســتند ً
غالبــا إلــى مســتوى محلــي أكثــر ،مبنــي علــى
إطــاربدايتــه مثــل ميليشــيات قرويــة ،وقــال كــوزاك :إن األطفــال اسـ ُـتخدموا فــي كل �شــيء ،مــن ناقلــي اإلمــدادات
إلــى مقاتليــن نشــطين ،فــي محافظــة إدلــب وشــمال محافظــة حلــب .مــع وجــود (هيئــة تحريــرالشــام) والجماعــات
التابعة لها .وقال كوزاك :لوحظ وجود عدد أقل من األطفال املجندين ،على الرغم من أنه كان ً
مرئيا في بعض
الجماعــات األخــرى القريبــة منهــا ،مثــل (الحــزب اإلســامي التركســتاني) وغيــره مــن الجماعــات العرقيــة املواليــة
ً
ً
جمعيا ،وشدد كوزاك على أن هذا ال يعني
لتنظيم القاعدة في شمال غرب سورية ،حيث يصبح القتال نشاطا
أن (هيئــة تحريــرالشــام) لــم تكــن تســتخدم املقاتليــن األطفــال ،وتوقــع أنهــم موجــودون بيــن صفوفهــا ،لكنهــا كانــت
794.  UN Secretary General, Report by the Secretary General to the UN General Assembly, Children and armed conflict, 20 June

2019, https://bit.ly/2AnZVCC, p. 27
795.  Ibid. p. 27
796.  Ibid. pp. 27, 41
797.   ICSR, Cubs in the Lion’s Den: Indoctrination and Recruitment of Children Within Islamic State Territory, King’s College
London, 2018, https://bit.ly/2YPUbLb, pp. 3, 17
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ً
وضوحــا ممــا كان عليــه (الجيــش الوطنــي) الســوري ،وأفــرع القاعــدة مــن العرقيــات األخــرى (.)798
أقــل
فــي مــا يتعلــق بالقــوات املواليــة للحكومــة ،لــم يكــن لــدى كــوزاك معلومــات حديثــة ،لكنــه ذكــر أن هنــاك ً
دائمــا
مشــكلة مــع الشــباب ،وبخاصــة الشــباب القريبيــن مــن ســن التجنيــد ولكنهــم لــم يبلغــوه ،والذيــن ُج ّنــدوا علــى أي
حال ( .)799بينما لم تكن املصادرالتي قابلتها دائرة الهجرة الفنلندية على علم بتجنيد األطفال في الجيش العربي
الســوريُ ،ويقــال :إن الجماعــات املســلحة التابعــة للحكومــة كان لديهــا قاصــرون بيــن صفوفهــا ،وإن كان ذلــك
ً
ظاهريــا علــى أســاس طوعــي (.)800
ُ
فــي تقريــرلصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان عــام  ،2019ذكــرت مصــادرأن الفتيــات كـ َّـن معرضــات لخطــرالتجنيــد
فــي الجماعــات املســلحة ،وأشــاراملصــدرإلــى أن ذلــك لــم يكــن علــى عكــس الســنوات الســابقة مــن تقاريــراملنظمــة
ُ
( ،)801وقد لوحظ في التقريراملقدم إلى مجلس األمن أن من بين أكثرمن  40في املئة من األطفال الذين جندتهم
(وحــدات حمايــة الشــعب) و(وحــدات حمايــة امل ـرأة) ،كان  126مــن الفتيــات و 20منهــم تقـ ّـل أعمارهــم عــن ،15
و 119منهــم خدمــوا فــي أدوارقتاليــة (.)802
ّ
فــي حزيـران /يونيــو ،2019وقعــت (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) خطــة عمــل مــع األمــم املتحــدة التزمــت مــن خاللهــا
بإنهــاء ومنــع تجنيــد األطفــال واســتخدامهم ،وتحديــد هويــة األوالد والبنــات والفصــل بينهــم ضمــن صفوفهــا (.)803
للحصــول علــى معلومــات تفصيليــة حــول تجنيــد (قــوات ســوريا الديمقراطيــة) و(وحــدات حمايــة الشــعب)
لألطفــال ،انظــر ً
أيضــا الفقــرة  4.3بعنــوان :تجنيــد األطفــال.

 12.2عمالة األطفال

ً
وفقا لدراسة نشرتها منظمة العمل الدولية ( )ILOفي عام  ،2012أصبح األطفال الذين يعملون خارج منازلهم
وال يقيمــون مــع أســرهم عرضــة لالســتغالل مــن العصابــات أو االنضمــام إلــى العصابــات ،والتدخيــن وتعاطــي
املخــدرات ،وأخطــار الصحــة الناجمــة عــن التعامــل مــع املعــدات الخطــرة ،وبعــد قضــاء معظــم يومهــم خــارج
منزلهــم ،يعــود كثيــرمــن األطفــال العامليــن إلــى منازلهــم وحدهــم بعــد حلــول الظــامّ ،
معرضيــن أنفســهم للتحــرش
مثــل التحــرش الجن�ســي (.)804
في تقييم للمجتمعات الذي أجرته األمم املتحدة وشركاؤها في املجال اإلنساني عام  ،2019وجد أن  85في املئة
ُ
من املجتمعات التي ق ِّيمت أبلغت عن «حدوث مرتفع» لعمالة األطفال ،وهذا يمنعهم من االلتحاق باملدارس،
ُ
ولم يحدد التقييم املجتمعات التي ق ّيمت وال أي تقديرإضافي ملدى عمالة األطفال (.)805
أفــاد برنامــج الغــذاء العالمــي ( ،)WFPعــام  ،2019أن عمالــة األطفــال كانــت إســتراتيجية رئيســية للتكيــف
بيــن األســر التــي تعيلهــا ا مــرأة فــي املنا طــق املتضــررة مــن الصــراع ،لكنهــا لــم تحــدد مــدى انتشــا رها ( . )806
798.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
799.   Ibid.
800.  Finland, FIS, Fact-Finding Mission to Beirut and Damascus, 14 December 2018, https://bit.ly/2ZrYMCo p. 6
801.  UNPFA, Voices from Syria 2019, 10 March 2019, https://bit.ly/2At94da, p. 46
802.  Ibid. Ref. No. 796, p. 27
803.  UN Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, 1 July 2019, https://bit.

ly/2VxzHoE

804. ILO, National Study on Worst Forms of Child Labour in Syria, March 2012, https://bit.ly/2CRPWpS, pp. 93, 114-116
805.  UNOCHA, Humanitarian Needs Overview 2019. Syrian Arab Republic, 1 March 2019, https://bit.ly/2NNZILO , p. 2
806.  FAO, Special Report – FAO/WFP Crop and food security assessment mission to the Syrian Arab Republic, 5 September

2019, https://bit.ly/2ZrPDtG, p. 60
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الحظت لجنة التحقيق املســتقلة في تقريرلها ،في شــهرآب /أغســطس  ،2019أن عمالة األطفال اسـ ُـتخدمت
آلية ّ
تكيفسلبية للتخفيف من القيود املالية (.)807
وذكــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ( )UNOCHAأن  8فــي املئــة مــن أصــل  2,887أســرة
ً
داخليــا علــى الحــدود مــع األردن ،أشــاروا إلــى أنهــم لجــؤوا إلــى
مشــمولة باإلحصــاء فــي مخيــم الركبــان للمهجريــن
تشــغيل األطفــال كإســتراتيجية ّ
()808
للتكيــف لتلبيــة حاجاتهــم األساســية  ،وذكــرتقريــرصــادرعــن مكتــب تنســيق
الشــؤون اإلنســانية فــي حزيـران /يونيــو  ،2019يغطــي شــمال غــرب ســورية ،أن األســرالتــي تعانــي عمليــة تهجيــر
متعــدد أصبحــت عرضــة لتهديــد متزايــد باللجــوء إلــى عمــل األطفــال (.)809
كمــا ذكــر تقييــم ســريع ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) للحاجــات ،فــي تمــوز /يوليــو
 ،2019أن  51فــي املئــة مــن املخبريــن الرئيســين أشــاروا إلــى أن عمــل األطفــال يحــدث فــي املجتمعــات املحليــة فــي
عمــوم شــمال إدلــب ،وهــذا يعـ ّـرض األطفــال هنــاك لإلســاءة واالســتغالل ،كمــا ذكــرت أن األوالد معرضــون لخطــر
التعــرض للعمــل أكثــرمــن الفتيــات (.)810

 12.3الوصول إلى التعليم

ذكــرت لجنــة التحقيــق املســتقلة أن «جميــع أط ـراف الص ـراع قــد حرمــوا األطفــال مــن حقهــم فــي التعليــم»،
واسـ ُـتخدمت املــدارس ألغ ـراض عســكرية ،وهاجمتهــا تك ـرا ًرا الجهــات املســلحة ،ومــن ضمنهــا قــوات الحكومــة
الســورية ،والجماعــات املســلحة غيــر الحكوميــة واملنظمــات اإلرهابيــة ،وقــد أدى ذلــك إلــى ســقوط عش ـرات
الضحايــا مــن األطفــال (.)811
وذكــرت مصــادرمــن البنــك الدولــي قابلتهــا مجموعــة األزمــات الدوليــة ،فــي تمــوز /يوليــو  ،2019أن «حوالــي ٪40
ُ ُ
احتلــت (تســتخدم مالجــئ للمهجريــن أو املصــادرة بيوتهــم مــن أطـراف
مــن املرافــق التعليميــة تضــررت أو ُدمــرت أو
الصراع)›› ( ،)812وقدرت خالصة الحاجات اإلنسانية أن  2,1مليون طفل كانوا خارج املدرسة ،وكان  1,3مليون
طفل آخرمعرضين لخطراالنقطاع عن الدراسة ،وتضررت أو ُدمرت مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس (.)813
أفــاد األميــن العــام لألمــم املتحــدة أن الهجمــات علــى املــدارس فــي عــام  ،2019كان لهــا تأثيــرمدمــرعلــى الوصــول إلــى
ً
هجومــا علــى املــدارس فــي ســورية خــال عــام  ،2018بزيــادة  69فــي
التعليــم ،وأشــارالتقريــرإلــى مــا مجموعــه 113
ُ
ً
هجومــا مــن هــذه الهجمــات إلــى القــوات الجويــة الســورية ،و 24إلــى القــوات
املئــة مقارنــة بعــام  ،2017ونســب 60
البريــة الحكوميــة ،و 12إلــى امليليشــيات املواليــة للحكومــة ،و 2إلــى (داعــش) ،و 2إلــى (وحــدات حمايــة الشــعب)/
ً
هجومــا إلــى عناصــرمجهولــة ،وهــذا أوقــع
(وحــدات حمايــة املـرأة) ،وهجــوم واحــد إلــى (هيئــة تحريــرالشــام) ،و12
807.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,

15 August 2019, https://bit.ly/3ihLXTO, p. 4
808. UNOCHA, Syrian Arab Republic Rukban Humanitarian Update, 25 September 2019, https://bit.ly/3ifM1U6
809.  UNOCHA, Syrian Arab Republic Recent Developments in Northwestern Syria, Situation Report No. 6, 28 June 2019,
https://bit.ly/38hQtNv, p. 6
810.   Ibid. pp. 2-3, 7
811.  UN Human Rights Council, “They have erased the dreams of my children”: children’s rights in the Syrian Arab Republic.
Conference Room Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, January 2020,
https://bit.ly/2AkeGGp pp. 7, 13
812.   International Crisis Group, Ways out of Europe’s Syria Reconstruction Conundrum, 25 November 2019, https://bit.
ly/2ZoFGwV p. 3
813.  UNOCHA, Humanitarian Needs Overview 2019. Syrian Arab Republic, 1 March 2019, https://hno-syria.org/, p. 7
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 96ضحية من األطفال ،بسبب هذه الهجمات على املدا سُ ،وقتل بعض العاملين في التعليمُ ،
واحتجز بعضهم (.)814
ر
ً
وفقــا لدراســة نشــرتها منظمــة األغذيــة والزراعــة ( )FAOوبرنامــج األغذيــة العالمــي ( ،)WFPعــام « ،2019فــإن
كثيـ ًـرا مــن أربــاب العائــات ذكــروا أن األطفــال يجــدون صعوبــة فــي العــودة إلــى املدرســة بعــد ســنوات مــن االنقطــاع،
بسبب حاجة األسرالعالية إلى الدخل» ،ولم يكن كثيرمن األطفال متحمسين ملواصلة دراستهم ،لكنهم ّ
فضلوا
البقاء في العمل ( .)815وأفاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )UNOCHAأن  400,000طالب
بيــن الصفــوف مــن األول إلــى الثانــي عشــر(بكالوريــا) فــي محافظــة إدلــب تأثــروا ،بســبب إلغــاء امتحاناتهــم النهائيــة
التــي كانــت ســتجري بيــن نيســان /أبريــل وحزيـران /يونيــو .)816( 2019
أمــا بخصــوص البلــد كلــه ،فقــد زعمــت األمــم املتحــدة أن  24مدرســة اسـ ُـتخدمت كمخــازن للذخيــرة وقواعــد
عســكرية ومرافــق احتجــاز ،واســتخدمت  14مدرســة مــن (وحــدات حمايــة الشــعب)( /وحــدات حمايــة امل ـرأة)،
وسبع مدارس من مجموعات تابعة لـ (الجيش السوري الحر) وعملية «غصن الزيتون» في شمال غرب سورية،
واثنتــان مــن (هيئــة تحريــرالشــام) ،وواحــدة مــن (داعــش) ،وتعرضــت ثــاث مــدارس للهجــوم نتيجــة االســتخدام
ُ
العســكري لهــا ( ،)817ولــم تتوفــرمعلومــات حــول موقــع املــدارس الثــاث ،فــي  31آب /أغســطس  ،2019أصيبــت
مدرســة مباشــرة وتوقفــت عــن العمــل ،فــي معــرة النعمــان فــي محافظــة إدلــب (.)818
أفاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)UNOCHAفي أيلول /سبتمبر ،2019أن  59مدرسة،
فــي شــمال غــرب ســورية وحــده ،تضــررت بســبب العنــف منــذ أواخــرنيســان /أبريــل  ،2019وأن أقــل مــن نصــف
 650,000طفل في ســن الدراســة في هذا الجزء من البالد يمكن اســتيعابهم في املدارس العاملة املتبقية ،وذكر
تقريــرمكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن  150,000طفــل فــي ســن الدراســة فــي شــمال غــرب
سورية بحاجة ماسة إلى الخدمات التعليمية ،وأن نصف املدارس التي يبلغ عددها حوالي  200مدرسة في ذلك
الجــزء مــن البــاد كانــت عاملــة (.)819
أفــادت منظمــة (إنقــاذ الطفولــة ( ،Save the Childrenفــي أيلــول /ســبتمبر  ،2019أن  87منشــأة تعليميــة فــي
شــمال غــرب ســورية تضــررت أو تأثــرت بالقتــالُ ،
وه ِجــرت  353مــن أصــل  1,193مدرســة ،فــي حيــن اســتخدمت
 205مــدارس مالجــئ جماعيــة ،ناشــد اآلبــاء املعلميــن أن يغلقــوا املــدارس ،حتــى ال يتعــرض أطفالهــم للهجــوم،
وقدرت منظمة (إنقاذ الطفولة) أن أكثرمن  300,000طفل ،أي ما يقرب من نصف سكان إدلب الذين بلغوا
ســن الدراســة ،تأثــروا بذلــك (.)820
ذكــر تقريــر تمــوز /يوليــو  2019ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن حوالــي  98فــي املئــة مــن
ُ
ً
داخليا ،سيواجهون مشكالت في الحصول
املجتمعات التي ق ّيمت في شمال غرب سورية ،وأن األطفال املهجرين
علــى التعليــم ،و 97فــي املئــة مــن املجتمعــات أبلغــوا عــن ال�شــيء نفســه بمــا يخــص األطفــال الذيــن يعيشــون فــي
814.  UN Security Council, Working Group on Children and Armed Conflict, Conclusions on children and armed conflict in the

Syrian Arab Republic, 18 July 2019, https://bit.ly/3eQ8l4C pp. 27-28
815.  Ibid. FAO, Special Report, p. 60
816.  UNOCHA, Syrian Arab Republic, Situation Report 1: Recent Developments in North-western Syria as of 10 May 2019,
https://bit.ly/3gapmGM pp. 1-2
817.  Ibid. Ref. No. 815, p. 28
818.  Ibid. Ref. No. 817, p. 4
819.  UNOCHA, Syrian Arab Republic Recent Developments in Northwestern Syria Situation Report No. 11, 6 September 2019,
https://bit.ly/31wDo1p pp. 2-3
820.  Save the Children, More than half of children in Idlib, Syria could miss out on school this year, 4 September 2019, https://
bit.ly/3dQkGEq, p. 2
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ً
داخليــا واملجتمعــات املضيفــة ســعة االســتيعاب (،)822
شــمال إدلــب ( ،)821فــي أماكــن الوصــول تجــاوز املهجــرون
ً
داخليــا ،بســبب العنــف فــي إدلــب ،وتضــررت  47مدرســة أخــرى ،أو
واسـ ُـتخدمت  94مدرســة كمالجــئ للمهجريــن
تأثــرت نتيجــة الغــارات الجويــة والقصــف منــذ بدايــة أيــار /مايــو  ،2019فــي جنــوب إدلــب وشــمال حمــاة (.)823
تأثرت املدارس باألعمال العدائية في شمال شرق سورية ،وتحققت األمم املتحدة من حادثتين وقعتا في تشرين
األول /أكتوبــروتشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2019حيــث تضــررت مــدارس محافظــة الرقــة بالصواريــخ وإطــاق النــار
على التوالي ( ،)824وأفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) أن مدرسة في شمال شرق سورية تعرضت
للهجوم في تشرين األول /أكتوبر ،2019أثناء التوغل الذي قادته تركيا (.)825

 12.4عدم وجود وثائق وخطرانعدام الجنسية

الحظــت لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل ،فــي كانــون الثانــي /ينايــر ،2019أن نقــص وثائــق الهويــة كان أمـ ًـرا
بالغ األهمية ،وبخاصة في املناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية ،حيث إن  25في املئة من املراهقين
ال يملكــون بطاقــات هويــة ،وربــع املواليــد الجــدد لــم ُيســجلوا منــذ بدايــة الص ـراع ،إن عــدم وجــود وثائــق هويــة
«يعــادل انعــدام الوضــع القانونــي للطفــل ويعــوق الوصــول إلــى جميــع الخدمــات ،الصحــة والتعليــم واملســاعدات
اإلنســانية» (.)826
وذكــرت مصــادر قابلهــا املركــز النرويجــي للمعلومــات مــن بلــد املنشــأ ( ،)Landinfoفــي عــام  ،2017أن مكاتــب
األحوال املدنية ،خارج املناطق التي تسيطرعليها الحكومة السورية ،توقفت عن العمل أو تعمل خارج سيطرة
الحكومــة (.)827
والحــظ كريســتوفركــوزاك مــن (معهــد دراســات الحــرب) أن الحكومــة الســورية فــي املناطــق املســتعادة لــم تمنــح
أولويــة خاصــة إلعــادة إنشــاء نظــام التســجيل املدنــي ،وأشــار إلــى أن الحكومــة فتحــت مكتــب تســجيل مدنــي
فــي الغوطــة الشــرقية فــي غضــون بضعــة أشــهر ،قبــل تشــرين الثانــي /نوفمبــر .واألمــر الــذي كان يمثــل إشــكالية
للمواطنيــنً ،
وفقــا لكــوزاك ،هــو أن عليهــم الذهــاب إلــى دمشــق إلجـراء أي تســجيل ،ومــن أجــل تجــاوز الحواجــز،
كانــوا بحاجــة ً
أيضــا إلــى وثائــق التســجيل .وأضــاف كــوزاك أن الحكومــة فتحــت فــي وقــت قريــب محكمــة ،وهــي فــرع
ملحكمــة دمشــق ،ملعالجــة بعــض أوراق التســجيل فــي الغوطــة الشــرقية ،وأشــار ً
أيضــا إلــى أن هنــاك ً
غيابــا مشـ ً
ـابها
فــي جنــوب ســورية.
لــم يســتطع كــوزاك مالحظــة تخصيــص الحكومــة الســورية مــوارد خاصــة لتســجيل الــوالدات فــي املناطــق التــي
تسيطرعليها املعارضة ،أولنقل التسجيالت من هيئات إدارة املعارضة ،وكانت سياسة الحكومة ً
عموما ترفض
821.   Ibid. Ref. NO. 820, p. 3
822.  Ibid. p. 4
823.  Ibid. p. 4
824. UN Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258

(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018); Report of the Secretary-General [S/2019/949], 16 December 2019, https://bit.ly/31Fek8q, p. 6
825.  UNICEF, Nearly 70,000 children displaced as violence escalates in northeast Syria, Statement by UNICEF Executive Director Henrietta Fore, 14 October 2019, https://bit.ly/3giud9g
826.  UN Committee on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child reviews the situation of Children in Syria,
16 January 2019, https://bit.ly/31xlpYT
827.  Norway, Landinfo, Temanotat Syria: Identitetsdokumenter og pass [Report on ID documents and passports], 3 July 2017,
https://bit.ly/2VBJtG9, pp. 18-19
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ســجالت التعليــم املعارضــة وســجالت التســجيل املدنــي ،وهكــذا اضطــر األف ـراد إلــى إعــادة كل �شــيء مــن خــال
ُ
الحكومة ،ولم تتبع الحكومة هذا الرفض بجهود الحوكمة إلنشاء مكاتب ملعالجة هذه السجالت ،وهكذا ترك
كثيرمن األفراد من املناطق التي كانت تسيطرعليها املعا ضة ً
سابقا في مأزق قانوني ،وذكركوزاك أن سجالتهم
ر
()828
الحاليــة غيــرمعتــرف بهــا ،وأنهــم غيــرقادريــن علــى الحصــول علــى ســجالت جديــدة .
ً
وفقــا ملصــدرخــاص استشــارته وزارة الخارجيــة الهولنديــة ،فــي عــام  ،2019يمكــن للســوريين الذيــن يعيشــون فــي
املناطــق التــي تســيطرعليهــا املعارضــة الحصــول علــى وثائــق الــوالدة عبــرمكتــب الســجل املدنــي املركــزي فــي دمشــق،
لكنهــم واجهــوا عقبــات مختلفــة فــي محاولــة القيــام بذلــك ،وذكــراملصــدرعوائــق مثــل االضطـرارإلــى عبــور الجبهــات
مــع األخطــار املرتبطــة بهــا ،وخطــر االعتقــال مــن القــوات املواليــة للحكومــة بعــد دخولهــم منطقــة تســيطر عليهــا
الحكومة ،ومواجهة الرجال في سن التجنيد لخطراالعتقال عند الحواجزالحكومية ،بتهمة التهرب من الخدمة
العســكرية ،ومخاطــرة النســاء بالتعــرض لالعتــداء الجن�ســي عنــد الحواجــز.
وذكــرمصــدرخــاص آخــرأن الســوريين فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة قــد يختــارون توكيــل شــخص
ثالث ،في املنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،للتقدم بطلب للحصول على شهادة ميالد والحصول
عليهــا ،أو اســتخدام «وســطاء» للحصــول علــى شــهادة ميــاد قانونيــة «عــن طريــق الرشــوة وشــبكة التهريــب» (.)829
أشــارت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDإلــى أنــه «علــى الرغــم مــن أن امل ـرأة لهــا حقــوق الرجــل
ُ
نفسها لتسجيل والدات أطفالها ،فإن الجنسية ال تمنح إال من األب ،ويجب على األمهات أن يكافحن لتسجيل
والدات أطفالهــن» ( ،)830وبخصــوص األطفــال املولوديــن خــارج إطــار الــزواج ،أو مــن آبــاء مــن غيــر ديــن ،والذيــن
ُولــدوا نتيجــة اغتصــاب؛ الحظــت لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل أنهــم واجهــوا صعوبــات فــي الحصــول علــى
شــهادات امليــاد (.)831
فــي تقريــر لشــهر آذار /مــارس  ،2019دعــت لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل الحكومــة الســورية إلــى تعديــل
التشريع ،من أجل معالجة العقبات التي تحول دون التسجيل والحصول على وثائق تسجيل املواليد للحاالت
املذكــورة ،والنظــرفــي االعتـراف بالوثائــق الصــادرة ً
محليــا عــن طريــق املختــارأو املشــايخ (.)832

828.  EASO Interview with Christopher Kozak, Institute for the Study of War (ISW), 14 November 2019
829.  Netherlands (The), Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report: Syria Documents, December 2019,

https://bit.ly/2ZtdRDB, p. 35
830.  OECD Development Centre, Social Institutions and Gender Index. Syrian Arab Republic, 2019, https://bit.ly/2Vzx9Gh, p. 8
831.  UN Committee on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child reviews the situation of Children in Syria,
16 January 2019, https://bit.ly/31xlpYT
832.  UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of the Syrian Arab Republic,
6 March 2019, https://bit.ly/38hySFn, p. 6
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ّ
ً
واملثليون
الفصل الثالث عشر :املتحولون
جنسيا
 13.1اإلطارالقانوني

يعاقــب التشــريع الســوري األنشــطة الجنســية املتماثلــة ،مــن خــال القانــون كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون
العقوبــات لعــام  ،)833( 1949فــي الكتــاب الثانــي تحــت عنــوان «األخــاق واآلداب العامــة» ( ،)834وتنــص املــادة 520
علــى مــا يلــي« :يمكــن معاقبــة أي اتصــال جن�ســي ضــد نظــام الطبيعــة بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات»[ترجمة غيــر
رســمية] (.)835
وتنــص املــادة  517مــن قانــون العقوبــات علــى أن «انتهــاك» اآلداب العامــة بإحــدى الوســائل املذكــورة فــي املــادة
َ
ُ 208يعاقب عليه بالسجن من ثالثة أشهرإلى ثالث سنوات [ترجمة غيررسمية] ،وتنص املادة  208من قانون
العقوبــات الســوري علــى تعريــف ل ـ «الحشــمة العامــة» علــى النحــو التالــي [الترجمــة غيــرالرســمية]:
ُ“ت ّ
عد وسيلة للدعاية:
1.اإلجـراءات والحــركات ،إذا حدثــت فــي مــكان عــام ،أوفــي أي مــكان يمكــن للجمهــور أن يصــل إليــه ،أوإذا الحظهــا
الغرباء /أطراف ثالثة ،بســبب خطأ الشــخص الذي نفذها [اإلجراءات والحركات].
2.الــكالم أو الصـراخ ،ســواء نطــق بــه ً
علنــا أو بثــه بالوســائل امليكانيكيــة ،حيــث ُيســمع [الــكالم أو الصيــاح] مــن

أط ـراف ثالثــة.

3.الكتابات واللوحات والصور ،سواء كانت يدوية أو شمسية [بواسطة الكاميرا] ،ومقاطع الفيديو والالفتات
وجميع أنواع التصويرالفوتوغرافي ،إذا ُعرضت في األماكن العامة أو في مســاحة يســهل الوصول إليها للجمهور
ّ
أو يراها ،أو إذا بيعت أو ُعرضت للبيع أو إذا ُوزعت على شخص واحد أو أكثر» (.)836
تفسرالرابطة الدولية للمثليات واملثليين ( )ILGAهذا النص على أنه «أي فعل يتم في منطقة عامة أومفتوحة،
حيث يمكن للمرء أن يرى الفعل ،عن قصد أوعن غيرقصد» ( ،)837وال يشيرالقانون صراحة إلى زواج املثليين.
بحســب برنامــج الحقــوق فــي املنفــى ،فــإن الوضــع القانونــي للنشــاط املثلــي بيــن النســاء «غيــرواضــح” ( ،)838وفــي عــام
ُ
 ،2018أفيد أن الحكومة السورية سمحت لشخص ثنائي الجنس بتغييرالجنس وتسجيل حالة جنس جديدة
في الوثائق الرسمية (.)839

 .833ج .ع .س ،قانون العقوبات الجزائي لعام https://bit.ly/3dSwxSy ،1949
834.  Ibid. & Information on the interpretation of the legal texts can be found in HRW, LGBT Rights, n.d., https://www.hrw.org/topic/

   .836ج .ع .س ،قانون العقوبات الجزائي لعام https://bit.ly/3dSwxSy ،1949

lgbt-rights
835. Ibid.

837.  ILGA, State-Sponsored Homophobia, 2019, https://bit.ly/31uy3YF
838.  Rights in Exile Programme, Syrian Arab Republic LGBTI resources, n.d., https://bit.ly/3gjPoHX
839.  New Arab (The), Syria allows intersex person to register new gender status for first time, 10 February 2018, https://bit.

ly/2NHrb1S
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 13.2حماية الدولة

ُ
لــم توضــع قوانيــن ملكافحــة التمييــز ،ولذلــك ال توجــد حمايــة قانونيــة لألشــخاص املثلييــن واملتحوليــن جنسـ ًـيا فــي
ســورية.
هنــاك معلومــات موثوقــة حديثــة ،حــول إنفــاذ القوانيــن املتعلقــة باألشــخاص املثلييــن واملتحوليــن جنسـ ًـيا ،ولكنها
محــدودةً ،
ووفقــا ل ـ (موقــع  ،)GlobalGayz.comفــإن حــاالت االضطهــاد تقتصــرعلــى عــدم وجودهــا و «القانــون
معطل بحكم الواقع» ،ومع ذلك ،يذكراملصدرنفســه وجود دعم لســوء املعاملة من الســلطات الســورية تجاه
األشــخاص املثلييــن واملتحوليــن جنسـ ًـيا« :يمكــن للســلطات الســورية اســتخدام امليــل الجن�ســي لألفـراد لالبتـزاز،
ومضايقــة وإســاءة معاملتهــم ،إذ ال يتســامح ضبــاط إنفــاذ القانــون ً
مطلقــا مــع هــذه الجماعــة» (.)840
ً
ً
مستمرا حول
الحظت لجنة التحقيق املستقلة ،في تقريرلها صدرفي آب /أغسطس  ،2019أنها تجري
تحقيقا
االغتصــاب والعنــف الجن�ســي املرتكــب فــي املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة ضــد شــخصيات متنوعــة ،منهــا
ّ
املتحولــون
واملثليــون جنسـ ًـيا (.)841
وذكــرت وزارة الخارجيــة األميركيــة أن ليــس هنــاك تقاريــرعــن محاكمــات للســلوك الجن�ســي املثلــي فــي  ،2018ومــع
ذلك ،في الســنوات الســابقة اســتخدمت الشــرطة التهم القانونية ملحاكمة األشــخاص املثليينُ ،ويتهم أفراد من
املثليــات واملثلييــن ومزدوجــي امليــل الجن�ســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين علــى أســاس
تعاطــي املخــدرات أو انتهــاك القيــم االجتماعيــة ،وبحســب منظمــات محليــة غيــرحكوميــة ،استشــهدت بهــا وزارة
الخارجيــة األميركيــة ،فقــد احتجــزت الحكومــة الســورية وقواتهــا املســلحة واعتقلــت وعذبــت وقتلــت األف ـراد،
بحجــة اتهامهــم بأنشــطة جنســية مثليــة ،ولــم تتوفــرمعلومــات حــول معــدل تكـرارمثــل هــذه الحــوادث (.)842
وصفــت الرابطــة الدوليــة للمثلييــن واملثلييــن ومزدوجــي امليــل الجن�ســي ومغايــري الهويــة الجنســانية ( ،)ILGAحالــة
حقوق اإلنسان للمثليين في سورية ،مشيرة إلى أن البالد ما تزال ً
ً
خطيرا لألشخاص ذوي امليول الجنسية
مكانا
املثلية ،حيث إن السلطات كانت تستهدفهم قبل بدء الحرب األهلية في عام  ،2011وأثناء الصراع الذي تالها،
ُ
وقد أبلغ عن وجود حاالت ألشخاص ذوي ميول جنسية مثلية وثنائية ،أو متحولين إلى الجنس اآلخر ،تعرضوا
لالغتصاب والضرب واالحتجازوالتعذيب عند الحواجزالحكومية ،بسبب ميولهم الجنسية خالل عامي 2011
ُ
و ،)843( 2016وأشــيرإلــى الحرمــان مــن تكافــؤ الفــرص فــي التعليــم والتوظيــف ،وكذلــك الوســم املجتمعــي كمشــاكل
ً
جنسيا في مذكرة لعام  2016إلى املجلة الدورية الشاملة لعام  2016التي يصدرها تحالف
للمتحولين واملثليين
()844
ملنظمات غيرحكومية لكتابة ومناصرة تقريراالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان السوري .
أفادت لجنة التحقيق املستقلة لعام  2014في تقريرها أن «الرجال تعرضوا للتعذيب واالغتصاب على أساس
ميولهم الجنسية ،عند الحواجزالحكومية في دمشق» (.)845
840.  GlobalGAYZ.com, Syria, Middle East, n.d., https://bit.ly/2Zp4wwS
841.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic

[A/HRC/42/51], 15 August 2019, https://bit.ly/31w7Rgi, p. 17
842.  USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2VvNmfK, p. 66
843.  ILGA, State-Sponsored Homophobia, 2019, https://bit.ly/31uy3YF, p. 475
844.  Alliance for Writing and Advocating Syrian Universal Periodic Review Report, PHRO Joint Submission, 2016, https://bit.
ly/38ssmMp, p. 5
845.  UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
A/HRC/25/65, 12 February 2014, https://bit.ly/2BspVwX, p. 12
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وذكرتقريرلعام  2014من مشروع (جميع الناجين) أن «محققي األمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان وثقوا
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنســان ،ضد املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�ســي ومغايري الهوية الجنســانية،
فــي أثنــاء الصـراع ،ومنهــا حــاالت اإلعــدام بإجـراءات ســريعة واالحتجــازالتعســفي والتعذيــب واالغتصــاب وأشــكال
أخرى من العنف الجن�ســي ،إضافة إلى التحرش والتمييزواســتغالل الرجال والنســاء ،بســبب ميولهم الجنســية
وهويتهــم الجندريــة ،مــن قــوات األمــن الحكوميــة الســورية والجماعــات املســلحة غيــرالحكوميــة علــى حــد ســواء»
(.)846

 13.3معاملة الجماعات املسلحة غيرالحكومية

ّ
«أشخاصا ُي ّ
ً
ظن أنهم مثليون»  ،وذكرت وزارة
أفادت مصادرأن (داعش) والنصرة اختطفوا وعذبوا وقتلوا
الخارجيــة األميركيــة ،فــي تقريــرلعــام  ،2018أن «الجماعــات اإلرهابيــة (داعــش) و(هيئــة تحريــرالشــام) تمــارس،
بانتظــام ،عمليــات اعتقــال وتعذيــب وقتــل ضــد أفـراد مــن املثلييــن واملتحوليــن جنسـ ًـيا ،فــي املناطــق التــي تســيطر
عليهــا» ( ،)848وكتبــت صحيفــة (إندبندنــت) ،فــي عــام  ،2017حــول ســوء املعاملــة والتمييــزضــد األشــخاص املثلييــن
ً
أعوامــا عــدة ،وتعـ ّـد أن املثليــة جريمــة يعاقــب عليهــا
واملتحوليــن جنسـ ًـيا ،وذكــرت أن «داعــش اضطهــدت املثلييــن
باإلعــدام›› (.)849
ً
جنسيا ،لتقريرعام  ،2018أعده
وأفاد محام تركي يعمل في مجال حقوق ومزدوجي امليول الجنسية واملتحولين
ً
جنسيا في سورية هم «هدف لكل الجماعات» ،وأشار
مشروع (كل الناجين) ،أن األشخاص املثليين واملتحولين
التقريرإلى تعرض املثليين واملثليات ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية واملخنثين لالبتزاز ،ومن
ضمــن ذلــك االعتــداء الجن�ســي ،وذكــراملصــدرحــوادث عنــف جن�ســي ضــد صبــي وامـرأة متحولــة جنسـ ًـيا ،ارتكبتهــا
(داعش) والجماعات املسلحة املناهضة للحكومة ( ،)850وأشارت العديد من املقاالت والتقاريرإلى سوء معاملة
األشــخاص املثلييــن واملثليــات ومزدوجــي امليــل الجن�ســي ومغايــري الهويــة الجنســانية علــى يــد (داعــش) بيــن 2014
و.)851( 2017
نقــل برنامــج الحقــوق فــي املنفــى عــن املحــرر الســوري ل ـ (موقــع  )GayMiddleEast.comقولــه ،فــي حزيـران /يونيــو
« :2011مــا زلنــا نخ�شــى أن ُنوقــف مــن الشــرطة الســرية وأن يذلونــا» ،وقــال املصــدر ً
أيضــا« :مــن الخطــر جـ ًـدا
تأليــف أي نــوع مــن التجمعــات فــي ســورية منــذ شـرارة االحتجاجــات ،وقــد ُهــدد بعــض املثلييــن واملثليــات ومزدوجــي
امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسية من املثليين املناهضين للنظام بتعريضهم للسلطات وتسليم أسمائهم
للشــرطة الســرية ،واســتخدموا مواقــع املواعــدة للمثلييــن عبــراإلنترنــت لالتصــال باألشــخاص وتهديدهــم» (.)852
()847

846.  HRW, The Double Threat for Gay Men in Syria, April 2014, https://bit.ly/38oFWQQ
847.  ILGA, State-Sponsored Homophobia, 2019, https://bit.ly/3dJPIxL, p. 476, Sydney Morning Herald, ‘It can’t get any worse

than being gay in Syria today’, 15 October 2015, https://bit.ly/2YO7Ouz & Counter Extremism Project, ISIS Persecution of Gay
People, 17 May 2017, https://bit.ly/3eNuoJ6, p. 8
848. USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/38oFC4A , p. 67
849.  Independent (The), ‘The Queer Insurrection’: Coalition forces fighting Isis in Syria form first LGBT unit, 25 July 2017,
tAo2fi3/yl.tib//:sptth
850.  All Survivors Project, “Destroy me from within”, 6 September 2018,
851.  AFP, ISIS stones 2 ‘gay men’ to death in Syria: observer, 25 November 2014, Advocate, Reports: ISIS Executes Two Gay Men
In First Antigay Attacks, 30 November 2014, https://bit.ly/2ZrGYra, Human Dignity Trust, Syria, n.d., https://bit.ly/31yiGyr
852.  Rights in Exile Programme, Syrian Arab Republic LGBTI Resources, n.d., https://bit.ly/3gjPoHX
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 13.4التمييزاملجتمعي

فــي املقابــات التــي أجرتهــا (هيومــن رايتــس ووتــش) ،فــي تشــرين األول /أكتوبــر-تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،2018زعــم
متحولــون جنســيون ســوريون أنهــم تعرضــوا للتهديــدات واملضايقــات والعنــف علــى أيــدي أفـراد األســرة ،بســبب
ً
ً
هويتهم الجنسية ( ،)853وأشارالجئ سوري متحول
جنسيا داخل سورية،
جنسيا في برلين إلى معاملة املتحولين
وقال إن «املجتمع ،ليس فقط في سورية ،ولكن في العالم العربي عامة ،ال ينظربلطف إلى املثليين أو املتحولين
جنسـ ًـيا» (.)854
فــي عــام  ،2011نشــركاتــب مثلــي الجنــس حسـ ًـابا علــى (موقــع  )PinkNewsيشــرح نــوع التمييــزالــذي قــد يواجهــه
ً
األشخاص املثليون واملتحولون
جنسيا في سورية« :تبدأ محنة املثليين في سورية بقانون يجرم املثلية الجنسية،
ُ
وتم�ضــي نحــوالرهــاب الدينــي واالجتماعــي مــن املثليــة وأكثــرمــن ذلــك .أنــا أعــرف الرجــال املثلييــن الذيــن أطلــق النار
ُ
عليهــم وتعرضــوا للتعذيــب ،فــي حيــن يشــمل اإلذالل تقييدهــم ويتبــول عليهــم أفـراد األســرة ،تــروج مقاطــع الفيديــو
ُ
إهانــات الشــرطة للرجــال املثلييــن ،فتســتخدم النــكات علــى الهواتــف املحمولــة ،والكلمــات املســيئة ل ـ (املثلييــن) و
انفتاحا ،وال تفشــل النكات املعادية للمثليين ً
ً
أبدا في
(الســحاقيات) على نطاق واســع ،حتى بين أكثراألشــخاص
ُ
تســلية الناس ،حيث يلعن الجميع الشــاذين جنسـ ًـيا كلما ذكروا» (.)855
ُ
وأفــاد أحــد الشــاذين جنسـ ًـيا الذيــن قوبلــوا عــام  2019فــي شــمال ســورية ،أنــه هــرب إلــى إدلــب بعــد أن أجبرتــه
عائلتــه علــى الــزواج ( ،)856وأفــادت األنبــاء أن األشــخاص املثلييــن واملثليــات ومزدوجــي امليــل الجن�ســي ومغايــري
الهويــة الجنســانية يقعــون ضحايــا لعمليــات القتــل بدافــع «الشــرف» (.)857
ً
ّ
«املقيــد» للمـرأة
الســحاق «أقــل قبــول» مــن العالقــة الجنســية بيــن الرجــال ،قــد يكــون هــذا بســبب الوضــع العــام
فــي املجتمــع الســوري« ،بغــض النظــرعــن جنســهن» ( ،)858وقالــت ســيدة ســحاقية ســورية عــام  2011فــي حديــث
إلــى موقــع (« :)PinkNewsكيــف تعتقــد أن األمــر صعــب بالنســبة للمثلييــن؟ إن األمــور أكثــر صعوبــة بالنســبة
للســحاقيات ،تأكــد مــن ذلــك» ( ،)859ونقلــت محطــة دويتشــه فيلــه ( )DWفــي عــام  ،2012قــول مغـ ٍـن مثلــي لبنانــي
فــي ســورية« :يواجــه الرجــال املثليــون فــي ســورية املضايقــات ،لكــن الســحاقيات يواجهــن صعوبــات أكبــر›› ،وأشــار
املغنــي إلــى أن الســحاقيات ُي َ
جبــرن علــى الــزواج مــن جنــس مختلــف (.)860

 13.5املنظمات

في تقريرلعام  ،2018أشارت وزارة الخارجية األميركية إلى أنه ال توجد معرفة بوجود أي منظمة محددة للمثليين
ً
جنسيا ( ،)LGBTIومع ذلك ،يبدو أن ً
كثيرا من الجمعيات عبراإلنترنت موجودة« ،ومنضمنها مجلة
واملتحولين
853.  HRW, Don’t Punish me for Who I am, 3 September 2019, https://bit.ly/2NMy95U, p. 9-11
854.  AFP, I will be a true women, says transgender Syrian Katia after finding safe haven in Berlin, 29 July 2018, https://bit.

ly/3dPznHO
855.  Pink News, Comment: What life is really like for gay Syrians, 16 June 2011, https://bit.ly/38ht6Ud
856.  Raseef22, Sick or Bewitched: the Life of Three Homosexuals in Idlib, Syria, 19 August 2019, https://bit.ly/38exrrt
857.  HRGJ Clinic, City University of New York School of Law, 26th Session of the UPR Working Group of the Human Rights
Council, Human Rights Violations Against Women and Girls in Syria, 25 July 2016, https://bit.ly/2Ak7ha5, p. 3
858.  Rights in Exile Programme, Syrian Arab Republic LGBTI Resources, n.d., https://bit.ly/3gjPoHX
859.  Pink News, Comment: What life is really like for gay Syrians, 16 June 2011, https://bit.ly/38ht6Ud
860.  DW, Gays join the Syrian uprising, 7 September 2012, https://bit.ly/2CQdcoa
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على اإلنترنت موجهة نحواملثليين» ( ،)861وإضافة إلى ذلك ،توجد مواقع على (فيسبوك) متصلة بقضايا املثليين
ً
جنسيا (.)862
واملتحولين

861.   USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Syria, 13 March 2019, https://bit.ly/2VvNmfK, p. 66
862.   See for example the Facebook pages, accessed 18 November 2019
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املصادرالشفوية ،ومن ضمن ذلك املصادراملجهولة
( EASOمكتب دعم اللجوء األوروبي) مقابلة مع كريســتوفركوزاك( ،معهد دراســة الحرب) (14 ،)ISWتشــرين
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كريســتوفركــوزاك كاتــب ومحـ ّـرر ،وهــو كبيــراملحلليــن بمعهــد (دراســة الحــرب) ،حيــث يهتــم بالشــأن الســوري مــع
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