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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات 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 التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص الدراسة

1- بدأت حرب النظام على الشعب في سورية في آذار/ مارس عام 2011 بانتفاضة مدنية في وجه نظام 
حكم جاء بانقالب عسكري سنة 1963 وأقام سلطة اتسمت بالستبداد والتوريث. وقد اجتمعت شروط 
كثيرة دفعت السوريين إلى الثورة في مناخ مواٍت ضمن مرحلة الربيع العربي. وبعد مرحلة قصيرة من انطالق 
الثورة التي اتسمت بالسلمية، حولها النظام بشكل مقصود ومدروس عبر حله األمني إلى صراع مسلح، 
شاركت فيه قوى إقليمّية وعاملّية. يشمل الصراع خمس قوى فاعلة لكل منها منطلقات أيديولوجية وتحالفات 
وأهداف مختلفة، وهي النظام السوري، املعارضة السياسية »املعتدلة« الئتالف الوطني السوري، قوات 
سوريا الديمقراطية ذات األغلبية الكردية، والتنظيمات الراديكالية »هيئة تحرير الشام«، وتنظيم الدولة 

ا راديكالًيا. اإلسالمية »داعش« الذي يتبنى منهًجا تكفيريًّ

هناك اختالفات كبيرة في وجهات النظر بين األطراف املتحاربة بخصوص تحديد أسباب الحرب وتوصيف 
مجرياتها والتعامل مع نتائجها، وهو األمر الذي أفرز منهًجا سياسًيا وعسكرًيا لكل جهة، أف�ضى منذ البداية 

إلى العنف غير املحدود الذي مارسه النظام السوري بمنهجية، ثم األطراف املتصارعة األخرى بدرجة أقل.

2- منذ عام 2011، اختفى عشرات آلف من األشخاص على أيدي أجهزة النظام السوري. ونتيجة لهذه 
الحملة، تعرضت الحقوق األساسية الخاصة باملحتجزين املختفين لالنتهاك وأعدم عدد ل ُيح�ضى من 
الضحايا خارج نطاق القضاء. وقد مارست أطراف الصراع األخرى عملية اإلخفاء القسري -وإن كان بدرجة 
أقل كثيًرا من النظام- بعد الدخول في دوامة العنف السوري. وتعرض السوريون بصورة منتظمة -من جانب 
النظام بالدرجة األولى- ألعمال قتل عمد تنتهك القانون الدولي. وسجلت حالت الوفاة في أثناء الحتجاز 
زيادة ملحوظة. وُسجلت كذلك حالت وفاة ناجمة عن التعذيب في مراكز تخضع لسيطرة النظام السوري 
بالنسبة العظمى، ولدى أطراف الصراع األخرى بدرجة محدودة. وما يزال التعذيب واسع النتشار. إذ يسبب 
آلًما ومعاناة جسدية ونفسية شديدة من أجل الحصول على معلومات أو انتزاع العترافات وعقوبة يراد بها 
عذيب -بحِقّ املعتقلين- الذي  ر دول العالم جميعها في ممارسة التَّ التخويف أو اإلكراه. وما تزال سوريا تتصدَّ

يؤدي إلى املوت في كثير من األحيان.

ا شتى من التعذيب واإلخفاء والغتصاب والتهديد، وهي اليوم 
ً
3- عانت املرأة في »الحرب السورية« صنوف

تشكل أكثر من نصف عدد السوريين الالجئين واملشردين داخلًيا. ويعزى ذلك إلى التحاق الرجال البالغين 
بجبهات القتال أو تعرضهم للقتل أو اإلخفاء أو الهجرة. ونتيجة لذلك شهدت سورية في خالل الصراع ارتفاًعا 
في عدد األسر التي تعيلها امرأة. وغالًبا ما تكون املرأة، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعترضها، مقدمة 
الرعاية واملعيلة األساسية ألطفالها. فقد أبرزت سنوات الصراع دور املرأة بصورة أكبر في ميادين السياسة 
كلت مجموعات حراك نسائي تطالب بصوت أعلى 

ُ
واملشاركة في التظاهرات وأعدادهن بين املعتقالت، وش

بحقوق النساء. من جهة أخرى تبنت مجموعات أكبر من الفصائل توجهات دينية إسالمية راديكالية تقف 
ا إلى معاد ألي دور للمرأة، وأرادت إعادتها إلى البيت وفرضت عليها الحجاب والنقاب وبخاصة 

ً
موقًفا متحفظ
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في مناطق سيطرة داعش والنصرة وفصائل مشابهة.

4- عانى أطفال سورية انتهاكات عدة لحقوقهم ارتكبتها أطراف النزاع جميعهم. ُحرم األطفال من طفولتهم 
وأرغموا على املشاركة في الحرب، وتعرضوا للقتل والعتقال والتعذيب والغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من 
حقهم في التعليم بعد استهداف املدارس وتحويل كثير منها إلى ثكنات عسكرية. وكان من مخرجات الحرب 
السورية على األطفال، التشرد والتسول وعمالة األطفال وزواج القاصرات وغيرها من الظواهر السلبية. 
وحتى اليوم، لم تتوقف معاناة أطفال سورية في الداخل والخارج على حد سواء، إذ تستمر عملية انتهاك 

م، وتفكك أواصر عالقاتهم مع أسرهم. حقوقهم وتعرضهم للقتل والتَيتُّ

5- أفرزت الحرب الدائرة في سورية في إثر الثورة السورية 2011 وحتى نهاية 2020 بين قوات النظام 
املعارضة  له من جهة، وقوات  والتابعة  والطائفي،  املذهب  الطابع  الحليفة ذات  وامليليشيات  السوري 
السورية من جهة ثانية، والتنظيمات املتشددة من جهة ثالثة، نزاعات تطرفية ذات صبغة مذهبية، طائفية 
وعرقية في املجتمع السوري، وبخاصة أنه محاط إقليمًيا بدول عانت -وما زالت تعاني- النزاعات و الحروب 
الطائفية، حروب طائفية مستعرة في كل مكان، مسيحية قبطية إسالمية في مصر وشيعية سنية مسيحية، 
عربية كردية في العراق ومسيحية شيعية سنية درزية في لبنان، وزيدية حوثية سنية سلفية وعشائرية في 

اليمن.

6- كان للنظام السوري الدور الرئيس في إبراز هذه النزاعات بارتكاب امليليشيات التابعة لقوات النظام 
املجازر استناًدا إلى املرجعية املذهبية والطائفية، فالقت رّدة فعل عنيفة وجنوًحا نحو التطّرف؛ إذ سارع 
كثير من الشباب السوري إلى النضمام إلى التنظيمات الجهادية املتطرفة مثل )داعش(، و)جبهة النصرة(؛ 

تنظيمات لم تتوان عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق السوريين بدورها.

7- يقف النظام السوري منذ السبعينيات وراء معظم النزعات الطائفية واملذهبية بسلوك الجيش 
واملؤسسات األمنية مع املكونات السورية األخرى.

8- على الرغم من ارتكاب املجازر التطرفية ذات البعد )الديني، املذهبي والطائفي( من جانب بعض 
األطراف السورية )ميليشيات النظام الحليفة له وتنظيمات إسالمية راديكالية وعرقية باملقلب اآلخر(، 
هناك مؤشرات مجتمعية سورية تشير إلى أن هذه املمارسات التطرفية لم تصل إلى مرحلة الحرب املذهبية 

والطائفية على الصعيد الشعبي السوري.

9- بروز مفهومات األقليات الطائفية والعرقية التي لم تكن بارزة من قبل، والدعوة إلى العتراف بحقوقها 
وحصصها في مؤسسات الدولة وغيرها التي لم تكن بارزة من قبل ومن ثم ضعف مفهوم الدولة الوطنية 

الكالسيكي ومنظمات املجتمع املدني والنتماء الوطني إلى سورية.

10- بروز اإلعالم الطائفي، وبخاصة إعالم التواصل الجتماعي غير الرسمي، حيث التحريض الطائفي 
اليومي من بعض املواليين واملعارضين للنظام السوري على حد سواء.
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11- ظهرت ثقافة النتقام فردًيا، بسبب ضعف البنى القانونية. وتمخضت اصطفافات الحرب عن 
انقسامات عمودية، مذهبية وقومية، كان للتدخل اإلقليمي دور كبير في إنعاشها، كالستقطاب السني - 
الشيعي/ العلوي والعربي - الكردي. مع أن هذه الصطفافات لم تتجذر في املستوى الجتماعي. إن عدم 
حدوث مواجهات ذات طبيعة أهلية بين مكونات املجتمع، من أهم املؤشرات الجتماعية اإليجابية التي 
تسهل إجراءات بناء الثقة في سورية املستقبل، ما يساعد في نمو ثقافة التسامح وترسيخها بين األجيال 

الجديدة.

12- ما يزال النزوح والتشـريد القسـري من أكثر تداعيات النزاع املسـلح تفاقما منذ آذار 2011. وقـد 
شـهدت أعـوام 2017 و2018 و2019 تدفـق مئـات آلف النازحيـن مـن مختلف مناطـق سـورية. إذ أجـبرت 
العمليـات العسـكرية -الـتي قادتهـا قـوات الحلف السـوري الروسـي اإليراني، والهدن والتفاقات التي فرضت 
على املدن والبلدات املحاصرة- مالييًنا مـن األشـخاص علـى تـرك منازلـهم. وهاجر خارج سوريا ماليين من 

السوريين تشتتوا في بقاع األرض كافة.

13- لم ينفصل التغيير الديموغرافي املمنهج عن التهجير القسري سوى بالهدف النهائي ملن يمارسونه، 
فكالهما ينطلق من القاعدة ذاتها التي تقوم على إجبار فرد أو جماعة أو مجتمع، على أن يترك أرضه قسًرا 
والنزوح أو اللجوء إلى مناطق أخرى، باستخدام وسائل اإلكراه، كتلك التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه. 
ا تاًما في سنوات الصراع املاضية، 

ً
وثمة ثالث حالت ينطبق عليها مفهوم التغيير الديموغرافي املمنهج انطباق

وهذه الحالت كان إيران وراءها وذراعها األساس حزب هللا اللبناني، وذلك من ضمن مشروعها التوسعي، 
وحتى إحكام سيطرتها على الوضع السوري، سواًء بارتكازها على حاضنة شيعية عبر عمليات التشييع الجارية 
على قدم وساق، أم بالتحكم في طرق املواصالت الرئيسة التي يستعملها حزب هللا لتسهيل حركة قواته، أو 

التحكم في عمليات التهريب على جانبي الحدود السورية اللبنانية.
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الفصل األول
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)مؤشرات العنف في سورية(

: عنف األطراف املتصارعة في سورية
ً

أول

ل يمكن القول إن )العنف املنهجي( الذي يتبعه النظام السوري جديد على سياساته في التعامل مع 
أي حركة سياسية معارضة أو أي حراك قد يهدد استقرار سلطته. نعرف بنية النظام العنفية على األقل 
في مجزرة حماة الشهيرة عام 1982 التي ما يزال صداها حاضًرا حتى اللحظة، ومستوى العنف واإلجرام 
الذي مورس بحق األهالي املدنيين في املدينة، وكذلك الدمار الذي لحق بالجانب العمراني للمدينة واألماكن 
ا جماهيرًيا يذكر، إذ 

ً
التاريخية األثرية التي ُنهبت في وقتها. ومنذ أحداث مجزرة حماة، لم تشهد سورية حراك

جرت السيطرة على املجتمع السوري من جانب األجهزة األمنية.

ففي املدة بين 1976و1982 حدثت سلسلة من النتفاضات والتمردات من جماعات إسالمية وعلى رأسها 
جماعة اإلخوان املسلمين. كانت النتفاضات موّجهة ضد النظام. في أثناء تلَك األحداث العنيفة قتل مئات 
املدنيين في الغارات التي كان يشّنها النظام ين فينة وأخرى. ووصلت النتفاضة ذروتها عام 1982 حينما 
حصلت مجزرة حماة التي راَح ضحّيتها ما بين 1000 حتى 25,000 »وفي تقديرات أخرى 40.000« شخص 

أغلبهم من املدنيين.)1(

العنف املنهجي من جانب النظام السوري – 

مع انطالق الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، وبعد وقت قصير واجه النظام السوري املتظاهرين 
السلميين بالرصاص، ليتجاوز مراحل استيعاب مطالب املتظاهرين، وينفذ سياساته التي اعتاد عليها طوال 

عقود خمسة مضت، وهي العنف والبطش.

لقد أتى رد النظام عنيًفا بدرجاته القصوى في مواجهة النشاط السلمي في وقتها. وبالتوازي مع العنف، 
استخدم آلته اإلعالمية وروايته الرسمية ملا يجري، وركز النظام في حينها على: »اتهام املتظاهرين السلميين 
بمسألتين رئيسيتين: اإلرهاب والطائفية، وشكك في أهلية الشعب السوري للحرية والديمقراطية.. ولم 

تتوقف أجهزة النظام عن ارتكاب املذابح الطائفية«.)2(

كان ل بد للنظام من تسويغ عنفه، على األقل أمام مؤيديه في الداخل والخارج، فالوقت لم يعد كما كان 
عليه في الثمانينيات من القرن املنصرم، إذ أدى تطور وسائل اإلعالم والتكنولوجيا إلى النفتاح على العالم 

)1( - https://2u.pw/bHu3M

)2( - شمس الدين الكيالني، مدخل في الحياة السياسية السورية: من تأسيس الكيان إلى الثورة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
بيروت، 2017، ص19.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9

وإيصال الرسائل بطرائق أكثر سهولة. لذلك واجه النظام السوري: »الحركة الحتجاجية بداية بـ )الفتنة 
الطائفية(، واملؤامرة التي تستهدف )الستقرار الجتماعي( التي يتطلب وأدها نهًجا قمعًيا أمنًيا.. زج النظام 
يل له أنها ستكون قصيرة ومؤقتة يق�ضي فيها على الثورة الشعبية، تمكن النظام 

ُ
الجيش في معركة داخلية خ

من استخدام عنف غير مسبوق في قسوته وعشوائيته«.)3(

هكذا قمع النظام السوري بأجهزته األمنية والعسكرية التظاهرات السلمية، فسقط مئات آلف من 
رد ماليين في الداخل السوري )نازحين( وفي مختلف بقاع العالم )لجئين(، وتحولت سورية إلى 

ُ
الضحايا، وش

أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى اإلقليمية والدولية.

وبعد أقل من شهر على انطالق التظاهرات السلمية، دعت منظمة »هيومن رايس وتش« النظام السوري 
إلى الكف عن استخدام العنف والقوة غير املسّوغين في قمع املحتجين، وطالبت بفتح تحقيق مستقل 
وشفاف ومحاسبة كل من تسبب في وقوع قتلى وجرحى في صفوف املدنيين. »على مدار ثالثة أسابيع، راحت 
قوات األمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين، في مختلف مناطق سورية، بدل من التحقيق مع 

املسؤولين عن إطالق النار«.)4(

لجأ النظام إلى استخدام العنف املفرط ضد التظاهرات السلمية، ولم يوفر صنًفا من صنوف أسلحة 
جيش النظام إل استخدمه، إضافة إلى العتقال الواسع للمتظاهرين والناشطين، والتعذيب الوح�ضي 
والتصفيات في السجون، والغتيالت والخطف واإلخفاء القسري، وهدم األحياء السكنية في املدن والبلدات 

على نحو غير مسبوق.

إن التطرف بالعنف هو جوهر رد نظام األسد على الحتجاجات الشعبية في سورية. اتسم استخدام 
النظام للعنف ضد الشعب بالوحشية واملنهجية والفتك. نظام يهاجم شعًبا أعزل عن عمد مستخدًما قوى 
وأسلحة مخصصة للمعارك الحديثة. في 25 نيسان/ أبريل 2011 شنت القوات املسلحة السورية أول عملية 
عسكرية واسعة النطاق في درعا. ومع تزايد الحتجاجات من جانب الشعب كانت ردات األفعال العنفية 

متزايدة من جهة القوات الحكومية التي شنت لحًقا عمليات متواصلة كبيرة في أنحاء شتى من سورية.

ارتكبت قوات النظام السوري مع امليليشيات املحلية والخارجية ذات البعد الطائفي، سلسلة من املجازر 
التي كانت على نهج واحد تمثل في الذبح والحرق وأحيانا التمثيل بالضحايا.)5( واستخدم النظام الدبابات 
واملدفعية وقذائف الهاون في مناطق مكتظة بالسكان املدنيين. وتعد املجازر وعمليات القتل املنهجية 
للمواطنين التي يقوم بها النظام السوري جرائم ضد اإلنسانية بموجب القانون الدولي الجنائي، وخصوًصا 
البند 7 من معاهدة روما 1998، وجرائم حرب بموجب البند 8 لتلك املعاهدة. وتعد عمليات القتل املتعمد 

)3( - عزمي بشارة، سورية: درب اآللم نحو الحرية - محاولة في التاريخ الراهن، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2015، ص9.

)4( - هيومن رايتس وتش تدعو سوريا للكف عن استخدام العنف ضد املتظاهرين.
https://2u.pw/nwMOQ

)5(  -https://www.sasapost.com/infographics/bashar-massacres-against-civilians-in-syria/
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والتدمير الوح�ضي الواسع للممتلكات مخالفات جسيمة لتفاقيات جنيف لعام 1949.

تمارس قوات النظام السوري وأجهزته األمنية، وامليليشيات التابعة للنظام أعمال القتل غير املشروع، 
وتواصل الهجوم على السكان املدنيين واستهداف املناطق املدنية واملدنيين بالقصف العشوائي، والحتجاز 
في السجون الحكومية. وتتواصل سياسة القبض على املدنيين واحتجازهم وإخفائهم، وتصفيتهم تحت 
التعذيب. إن هذه املمارسات تعد جرائم حرب، تتمثل في القتل العمد وحرمان األشخاص من الحياة، وهي 

جرائم ضد اإلنسانية ألنها تحدث بصورة ممنهجة. 

لقد دفع تدهور الحالة في سورية مجلس حقوق اإلنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق 
في النتهاكات منذ مارس/ آذار 2011.

وفي تقريرها األول)6( أقرت اللجنة بوجود عنف منهجي تمارسه قوات النظام والجهات األمنية بحق املدنيين 
 

ً
العزل، إذ قامت بعمليات عسكرية واقتحمت كثيًرا من املناطق تخللها العتقال والغتصاب والقتل، فضال
عن العنف املباشر بوجه املتظاهرين عن طريق إطالق الرصاص الحي والقذائف في بعض األحيان. ودان 

التقرير اإلفراط في استخدام القوة واإلعدام خارج نطاق القضاء.

ويتحمل املدنيون وطأة ما يحدثه العنف وذلك من جراء حصار املدن وفرض حظر التجول. وقد استمعت 
اللجنة إلى شهادات كثيرة تصف مشاهد إطالق القناصة النار على األشخاص الذين يغامرون بالخروج من 
منازلهم. وقد وقع كثير من األحداث املزعومة في درعا وجسر الشغور وحمص. ووصف أحد املحامين كيفية 
تمركز قوات األمن في درعا القديمة في أثناء العملية التي حدثت في نيسان/ أبريل. فقد انتشر القناصة على 

أسطح املستشفيات وغيرها من املباني. وقال إنهم كانوا يستهدفون أي شخص يتحرك. 

قت مجموعة من حالت تعرَّض فيها الجرحى الذين كانوا ينقلون إلى املستشفيات العسكرية للضرب 
ّ
وُوث

والتعذيب في أثناء استجوابهم هناك. وقد زعم أن أعمال تعذيب وقتل قد وقعت في مستشفى حمص 
العسكري على أيدي أفراد من قوات األمن السوري كانوا يرتدون زّي األطباء وُيّدعى أنهم قاموا بذلك بتواطؤ 
من املوظفين الطبيين. وحيث إن الناس أصبحوا يخشون الذهاب إلى املستشفيات العامة، فقد أنشئت 
عيادات مؤقتة في الجوامع واملنازل الخاصة التي أصحبت هي األخرى مستهدفة. وهذا ما حدث في املسجد 

العمري في درعا الذي دوهم في ٢٣ آذار/ مارس. وقد قتل هناك عدد من الجرحى وبعض املوظفين الطبيين.

وفي تقرير)7( عام 2013 أقر مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة بوجود عنف منهجي، تمثل في الحصار 
واستخدام املواد الكيمياوية والتهجير القسري. فقد ارتكبت قوات النظام وامليليشيات التابعة لها القتل 
والتعذيب والغتصاب والتهجير القسري واإلخفاء القسري واألفعال الالإنسانية األخرى. وارتكبت عدًدا 

)6( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة عشرة، تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2011.

)7( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة والعشرون، 4 تموز/ 
يوليو، 2013.
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من هذه الجرائم بوصفها جزًءا من هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان املدنيين تمثل جرائم 
حرب ضد اإلنسانية. وارتكبت جرائم الحرب والنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان بما في 
ذلك اإلعدام بإجراءات موجزة، والعتقال التعسفي والحتجاز، الهجوم غير املشروع، الهجوم على األعيان 

املحمية، النهب وتدمير املمتلكات.

يتعرض األفراد بصورة منتظمة ألعمال قتل عمد تنتهك القانون الدولي الذي ُيجّرم أعمال القتل العمد 
واإلعدامات التي تحدث من دون محاكمة وفًقا لألصول القانونية. إن سورية ساحة قتال. فمدنها وبلداتها 
رتكب مجازر يفلت مرتكبوها من العقاب. وقد اختفت 

ُ
تعاني وطأة عمليات قصف وحصار ل هوادة فيها. وت

 من السوريين.
ٌ
أعداٌد كبيرة

وفي تقرير)8( آخر في العام نفسه سجلت حالت الوفاة في أثناء الحتجاز زيادة ملحوظة. وُسجلت حالت 
وفاة ناجمة عن التعذيب في مراكز تخضع لسيطرة املخابرات الجوية، واملخابرات السياسية والعامة، واألمن 
العسكري. وُسجلت حالت عدة في فرع املخابرات العامة 295 الذي يقع على مسافة 20 كيلومتًرا إلى الشرق 
من دمشق، والفرع 251 الذي يوجد مقره في دمشق. وقد حدثت أعمال قتل أخرى غير مشروعة شملت 
إطالق الرصاص عند حواجز التفتيش، وقتل مدنيين على يد القناصة وأعمال قتل غير مشروعة ملدنيين 
نشئت محكمة )إرهاب( في املزة للنظر في الحالت التي تنتهك قانون مكافحة 

ُ
في أثناء العمليات األرضية. وأ

غ املتهمون بالدعاءات املوجهة ضدهم، ولم يتح لهم الحصول -في الوقت 
َّ
اإلرهاب الصادر عام 2012. ولم ُيبل

املالئم- على املساعدة القانونية. وأنشأت الحكومة أيًضا محاكم ميدانية عسكرية. ولم يسمح بأي تمثيل 
قانوني أو زيارات من جانب األسر أو تقديم الطعون، ومع ذلك يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاًما باإلعدام. 
وارتكبت القوات الحكومية أعمال قتل غير مشروعة بوصفها جزًءا من الهجمات واسعة النطاق املوجهة 
ضد السكان املدنيين. وشملت هذه الهجمات عمليات قصف للقرى على نطاق واسع وحرق لألعيان املدنية 
واعتداءات برصاص القناصة وعمليات إعدام ممنهجة. ويدل التنسيق مع املؤسسات الحكومية ومشاركتها 
فذت في إطار سياسة منتهجة. وتشكل أعمال القتل 

ُ
النشطة على أن الهجمات اكتست طابًعا مؤسسًيا ون

غير املشروعة التي حدثت في خالل هذه الهجمات جرائم ضد اإلنسانية. وارتكبت القوات الحكومية أعمال 
عّد من جرائم الحرب، ونفذت عمليات إعدام من دون محاكمة وفًقا لألصول القانونية، وارتكبت 

ُ
قتل ت

جريمة الحرمان التعسفي من الحق في الحياة.

آليات عنف النظام السوري – 

يتوافر لدى النظام أدوات قمع عدة من خالل جهازه األمني، بداية من قوات الشرطة التي استخدمت 
لتفريق الحتجاجات وإجراء اعتقالت. لكن هناك آليتان أخريان أكثر قوة: األجهزة الستخباراتية واألمنية 

والجيش.

تشمل األجهزة الستخباراتية واألمنية )مديرية األمن العام( و)الستخبارات العسكرية( و)استخبارات 

)8( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة والعشرون، 16 آب/ 
أغسطس، 2013.
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القوة الجوية( و)مديرية األمن السيا�ضي(. وهذه الكيانات املمثلة في كل قرية وبلدة ومدينة سورية فعلًيا، 
ستخدم مباشرة ضد املعارضة السياسية واملحتجين، إذ انخرطت في عمليات العتقال وإطالق النار على 

ُ
ت

حد سواء. ويبدو أن رجال )الستخبارات العسكرية( و)استخبارات القوة الجوية( كانوا نشطين خصوًصا في 
عمليات القمع. ففي آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2011، على سبيل املثال، ذكرت التقارير أن )الستخبارات 
العسكرية( اشتركت في عمليات القمع في درعا، وفي تموز/ يوليو، ساهمت حالت القتل من جانب أفراد 
)الستخبارات العسكرية( في دير الزور في اندلع تظاهرات خطرة في تلك املدينة. وفي تموز/ يوليو أيًضا، ذكرت 
التقارير أن وكالء )استخبارات القوة الجوية( اشتركت في عمليات اعتقال في حمص والّضمير. وينتمي قادة 

هذه املنظمات إما إلى الدائرة الداخلية للنظام أو أنهم على عالقة وثيقة به.

وبالنسبة إلى الجيش السوري، فقد جرى التعرف على تسعة من فرقه )أو مكونات فرقه(، على األقل 
مبدئًيا، على أنها شاركت في عمليات القمع. وهي تشمل )فرقة الحرس الجمهوري، والفرقة املدرعة الرابعة، 
وفرقتي القوات الخاصة الرابعة عشر والخامسة عشر، والفرق الخامسة والتاسعة والحادية عشر والثامنة 
عشر(. ومن بين هذه الفرق، ذكرت التقارير أن )الفرقة املدرعة الرابعة( والفرقة الحادية عشرة اشتركتا 
في العمليات األخيرة في حماة. وتشمل امليزات العملياتية التي وفرها الجيش الوحدات الجاهزة املتمركزة 
بالقرب من املناطق الحضرية الكبرى. إضافة إلى ذلك، فإن ما يتمتع به الجيش من قدرة إستراتيجية على 
الحركة تتيح له نشر عناصر محددة على مساحات شاسعة للتعامل مع الضطرابات. ويمكن إرسال قوات 
الجيش بأعداد غفيرة ملساعدة قوات األمن املحلية. لكن ربما يكون األكثر أهمية تلك القوة النارية الهائلة 
التي يجلبها الجيش إلى الشوارع التي تطغى على أي رد محتمل من املحتجين العزل. وفي تطور لحق جاءت 
البحرية السورية لتضيف قوة أخرى إلى الجيش. فقد ذكرت التقارير أنه جرى استخدام البحرية لدعم 
األجهزة األمنية ووحدات الجيش في عملياتها القمعية في مدينة الالذقية، وهو أول استخدام من جانب 

النظام للوحدات البحرية.

واألداة األخرى التي استخدمت لقمع الحتجاجات وإرهاب السكان ودعم قوات األمن هي )الشبيحة( 
على  لالستيالء  املثال-  -على سبيل  واستخدموا  األمن  قوات  مع  مباشرة  يعملون  فهم  للنظام.  املوالون 

املستشفيات ومنع توفير الرعاية الطبية للمحتجين املصابين إلى جانب املدنيين اآلخرين األبرياء.)9(

تتكون األجهزة األمنية والستخباراتية في سورية من أربع إدارات عامة يشرف عليها مكتب األمن الوطني. 
يقع املقر الرئيس لألجهزة كلها في العاصمة وتضم فروًعا مركزية. ويتبع لهذه اإلدارة فروع في املحافظات كلها 
تتضمن مكاتب ذات اختصاص مشابه لألفرع املركزية أي بمعنى أن الفرع هو صورة مصغرة عن اإلدارة 

العامة.

)9( - األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي والوظيفي، معن طالع ومجموعة باحثين، مركز عمران للدراسات الستراتيجية، تموز، 
6102، ص42.
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رسم شكل )1( يبين هيكلية األجهزة األمنية السورية

املصدر: األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي والوظيفي، مركز عمران للدراسات اإلستراتيجية)10(

إجراءات العنف املنهجي لدى النظام السوري – 

العنفي )من خالل الجيش واألمن وامليليشيات املستحدثة( على  النظام السوري في منهجيه  يعتمد 
إجراءات عدة أهمها:)11(

· تهديد األجهزة األمنية أفراد وعائالت ومجتمعات بأسرها. وتدعم تلك التهديدات اعتقالت لقادة 	
املعارضة والنتفاضة واملشتركين في الحتجاجات استناًدا إلى قوائم أسماء جمعتها األجهزة األمنية. 
األمنية  لألجهزة  يمكن  أو  جماعية  بصورة  مجموعات  اعتقال  يمكن  العتقالت،  إلى  وبالنسبة 

املشاركة في إجراءات سرية أو مستهدفة.

· عزل املناطق التي حدثت -وتحدث- فيها احتجاجات مناهضة للنظام. وتشمل تلك املناطق أحياء 	
إلى مدن بأكملها، حيث يقوم الجيش بتطويق هذه املناطق وقطع التصالت والخدمات عنها، ومنع 

الدخول والخروج منها. وعادة ما تكون تلك اإلجراءات مقدمة لشن هجوم مباشر.

· إطالق النار العشوائي باستخدام الدبابات ومركبات املشاة املقاتلة، واألسلحة الثقيلة املضادة 	
للطائرات. وتهدف هذه اإلجراءات إلى إرهاب السكان وإبعادهم عن الوجود في الشوارع.

· استخدام األفراد املسلحين )الشرطة واألجهزة األمنية وقوات الجيش والشبيحة( الشوارع والنقاط 	

)10( - املرجع السابق، ص01

)11( - املرجع السابق
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املرتفعة مثل أسطح املنازل وأبراج املياه إلطالق النار على املحتجين وغيرهم من املدنيين.

· الغارات عن طريق القوات املقاتلة الثقيلة، بما في ذلك الدخول عنوة إلى املنطقة املستهدفة. 	
ويصاحب تلك اإلجراءات اعتقالت وإرهاب السكان والستيالء على نقاط رئيسة، يليها انسحاب 

كما حدث في حمص ودير الزور وضواحي دمشق.

· الهجوم على مناطق الضطرابات واحتاللها. تنطوي هذه اإلجراءات على العتماد الكبير على النيران 	
الصغيرة،  واألسلحة  طواقم،  عليها  تعمل  التي  واألسلحة  الثقيلة،  األسلحة  باستعمال  املباشرة 
والستيالء على نقاط رئيسة مثل الجسور وتقاطعات الطرق واملستشفيات واملباني الحكومية. 
وهذه عمليات عسكرية متكاملة من حيث التخطيط والتنفيذ وحجم القوات ومخطط املناورة. 

وقد وقعت عملية من هذا القبيل في حماة والالذقية.

امل�ضي قدما في العنف – 

لم يكتف النظام السوري وآلته العنفية بقتل األحياء من الشعب السوري األعزل وتعذيبهم وإعدامهم، 
بل امتد العنف إلى األموات منهم، ل سيما من كان منهم قائًدا للحراك الشعبي ومحفًزا لثورة الشعب على 

النظام.

في السابع من أيلول/ سبتمبر 2011 استخرجت قوات النظام ثالثة جثامين لشبان معارضين في حمص، 
كانوا قد قضوا برصاص قوات النظام، وعرضت جثمان أحدهم في األحياء املوالية العلوية.)12(

وعام 2018، كشف ناشطون سوريون، ينحدرون من الغوطة الشرقية لدمشق، أن قوات النظام 
َبشت مقبرة زملكا، التي ُدفن فيها ضحايا مجزرة الكيمياوي )21 آب/ أغسطس سنة 2013(، 

َ
السوري ن

ُمرجحين أن تكون هذه القوات قد نقلت الجثث إلى مكاٍن آخر. وَرَجَحت املصادر أن يكون سبب إجراء النظام 
، بشأن املجزرة الكيمياوية التي ذهب 

ً
تح تحقيق جديد مستقبال

ُ
هذا إخفاء آخر أثٍر ُيمكن أن يظهر، إذا ما ف

ضحيتها أكثر من 1400 قتيل، بينهم مئات النساء واألطفال.)13(

وفي شباط/ فبراير 2020، أثار تسجيل مصور لعناصر من قوات األسد ينبشون قبور قرية خان السبل في 
ريف إدلب غضًبا واسًعا على مواقع التواصل الجتماعي، كونها حادثة تتجاوز جرائم الحرب التي نفذها نظام 

األسد بحق املدنيين، على مدار السنوات التسع املاضية.

وأظهر التسجيل املصور، عدًدا من جنود األسد يركلون شواهد القبور في منطقة خان السبل بريف 
إدلب، بعد سيطرتهم عليها، وأقدموا على نبش أحد القبور التي تعود إلى عنصر كان سابًقا من القياديين في 

)12(  -https://www.zamanalwsl.net/news/article/111973/

)13(  -https://www.alaraby.co.uk/
َبَش-قبور-ضحايا-مجزرة-«الكيميائي«-في-زملكا

َ
نظام-األسد-ن
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الجيش الحر.)14(

وفي املرحلة نفسها جرى تداول فيديو يظهر انتهاك عناصر من قوات النظام قبور شهداء عدة من بلدة 
حّيان شمال غرب حلب.)15(

وفي أيار/ مايو 2020، نبشت قوات النظام مع القوات الروسية القبور في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك 
)جنوب دمشق(، وأوردت )مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية( أن القوات الروسية بالتعاون مع 
قوات النظام السوري تواصل انتهاك املوتى في مقبرة الشهداء القديمة بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
في دمشق، بذريعة البحث عن رفات جنود لالحتالل )اإلسرائيلي( قتلوا في لبنان عام 1982، ويعتقد أنهم 

دفنوا في مقبرة املخيم.)16(

وشملت النتهاكات على أساس طائفي ومذهبي رموًزا إسالمية من العهود األولى لإلسالم. وقالت مصادر 
في منطقة إدلب شمال سورية، إن قوات النظام السوري وامليليشيات اإليرانية املساندة لها، عملت على 
نبش قبر الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز وتخريبه في بلدة )دير الشرقي( شرق معرة النعمان بريف إدلب 
الجنوبي. وأضافت املصادر أن “قبر الخليفة األموي جرى تحطيمه ونبش ترابه وسرقة كامل محتوياته، 

إضافة إلى نبش قبر زوجته فاطمة بنت عبد امللك.)17(

عنف األطراف املتصارعة – 

مع دخول النتفاضة السورية مرحلة العسكرة، وتعدد قوى الصراع على األرض السورية، وظهور 
مشروعات انفصالية خاصة بجماعات قومية أو دينية؛ اتسعت رقعة العنف في سورية، ولم تعد تقتصر 
على النظام فحسب، على الرغم من أنه املسبب الرئيس في كل ما حصل في سورية بموقفه العنفي والقمعي 

بحق الشعب.

ففي لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، ذكر تقرير 2013 ارتكاب بعض أطياف املعارضة جرائم 
حرب شملت القتل العمد واإلعدام من دون محاكمة وفًقا لألصول القانونية، والتعذيب وأخذ الرهائن 
والعتداء على األعيان املحمية. وجّندت بعض تلك األطياف من املعارضة وامليليشيات الكردية األطفال 
واستخدمتهم في األعمال القتالية. وجرت إساءة معاملة األشخاص املحتجزين لديها وتعذيبهم. مع التنبيه إلى 

أن تلك النتهاكات كانت فردية وليست )منهجية(. وسجل أيًضا اعتقال ناشطين عدة أو احتجازهم.

)14(  -https://www.alsouria.net/
جنود-األسد-ينبشون-قبور-خان-السبل-الخوف/

)15(  -https://www.zamanalwsl.net/news/article/121206/

)16(  -http://www.shaam.org/news/syria-news/
html.النظام-وروسيا-يواصالن-نبش-القبور-بمخيم-اليرموك-ويمنعون-األهالي-من-الوصول-للمقبرة

)17(  -https://tr.agency/news-100026
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وضربت قوات وحدات الحماية الكردية في عفرين محتجين مناهضين للحكومة واحتجزت أفراًدا ينتمون 
إلى الجيش السوري الحر. ووردت روايات عن إنشاء سجون جاهزة الصنع بالقرب من عفرين حيث تعرض 
 تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو ل إنسانية 

ً
املحتجزون للضرب. وارتكبت وحدات الحماية الكردية أعمال

أو مهينة.)18(

وأفادت التقارير الالحقة، الصادرة عن لجنة التحقيق، باستمرار العنف املنهجي من جانب النظام، وتزايد 
 PYD العنف لدى أطراف املعارضة وبخاصة مع ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وسيطرة قوات

الكردية على الشمال الشرقي من سورية.

تثبت نتائج تقرير 2014،)19( أن تصرفات األطراف املتحاربة في سورية قد سببت للمدنيين معاناة ل 
حد لها. فقد واصلت القوات الحكومية ارتكاب مجازر وشّن هجمات واسعة النطاق على املدنيين، مرتكبة 
-بطريقة منهجية- جرائم ضد اإلنسانية تتمثل في القتل العمد والتعذيب والغتصاب والختفاء القسري. 
وارتكبت القوات الحكومية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم حرب تتمثل في القتل العمد وأخذ 
الرهائن والتعذيب والغتصاب والعنف الجن�ضي وتجنيد األطفال واستخدامهم في أعمال القتال واستهداف 
املدنيين. وتجاهلت القوات الحكومية الحماية الخاصة املمنوحة للمستشفيات والعاملين في املجالين الطبي 
واإلنساني. وأدى القصف الجوي واملدفعي العشوائي واملفرط إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا املدنيين 

وإلى بث الرعب. واستخدمت القوات الحكومية غاز الكلور.

وأصبحت عمليات اإلعدام في الساحات العامة مشهًدا معتاًدا أيام الجمعة في الرقة وفي مناطق محافظة 
حلب الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.

ووثق تقرير 2016،)20( ضخامة عدد الوفيات التي تحدث في املرافق الواقعة تحت سيطرة النظام، 
وطابعها املنهجي. وما تزال جبهة النصرة تحكم مجتمعات عبر محاكم بديلة غير مرخص بها. وواصل تنظيم 

)داعش( أساليبه الوحشية في الحكم على املجتمعات التي يسيطر عليها قبل نهايته.

وفي 2018 أبرز التقرير الصادر عن اللجنة،)21( بقاء العنف الجن�ضي والجنساني ضد النساء والفتيات 
والرجال واألولد قضية مستدامة في سورية منذ النتفاضة عام 2011. إذ يلجأ أطراف النزاع إلى العنف 
الجن�ضي أداة لبث الرعب ولإلذلل والعقوبة. فقد ارتكبت قوات النظام وامليليشيات املرتبطة بها الغتصابات 
والنتهاكات الجنسية ضد النساء واألطفال وأحياًنا ضد الرجال في أثناء العمليات البرية، والغارات على 

)18( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة والعشرون، 16 آب/ 
أغسطس، 2013.

)19( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة والعشرون، 13 
آب/ أغسطس، 2014.

)20( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثة والثالثون، 11 آب/ 
أغسطس، 2016.

)21( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة والثالثون، آذار/ مارس 2018.
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املنازل إللقاء القبض على املحتجين، وفي نقاط التفتيش.

وذكر التقرير العنف الذي مارسه )داعش( بحق النساء من قتل بالرجم وغيرها من العقوبات الجسدية. 
بت قوات )سوريا الديمقراطية( املحتجزين الذكور لديها وحرقت أعضاءهم التناسلية.

ّ
وعذ

وُيبرز تقرير أيار/ مايو 2018،)22( الصادر عن اللجنة الدولية، مسألة الحصار بوصفه وسيلة من وسائل 
العنف املنهجي التي اتبعها النظام باحتجاز مئات آلف من املدنيين في مناطقهم ومحاربتهم بالتطويق والتجويع.

وقد امتدت حالت الحصار أشهًرا، بل سنوات في كثير من األحيان وكان أطولها حصار الغوطة الشرقية 
الذي استمر أكثر من خمس سنوات 2013 – 2018، وفي بعض الحالت -مع تزايد حدة نقص الغذاء واملاء 
والدواء- أدى ذلك إلى حالت متوسطة أو شديدة من سوء التغذية الحاد والوفاة بين املجموعات الضعيفة، 
بما فيها األطفال واملسنون واملر�ضى، صادرت املجموعات املسلحة املواد الغذائية ووزعتها بطريقة تفضيلية 
 من السكان عموًما. وفي حالت أخرى، 

ً
على األفراد املنضوين تحت لوائها، وأفراد أسرهم واملقربين منهم بدل

منع املسيطرون في املناطق املحاصرة املدنيين من املغادرة واستخدموهم دروًعا بشرية. وكانت الجوانب التي 
ل يمكن تحملها في الحياة أو الوفاة تحت الحصار قد ازدادت سوًءا في بعض األحيان أيًضا بسبب استعمال 
األسلحة الكيمياوية املحظورة والذخائر العنقودية في املناطق املكتظة بالسكان املدنيين، بهدف بث الرعب 

واليأس بين السكان املحاصرين.

إن األساليب املستخدمة في سورية لتنفيذ الحصار، منذ عام 2012، بلغت حد النتهاكات الصارخة 
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وفي بعض الحالت بلغت حد جرائم الحرب. 

وقد تكرر القيام بها مراًرا بطريقة متعمدة ومنسقة ومنهجية.

العنف استناًدا إلى مرجعيات طائفية – 

نفذت قوات النظام السوري وامليليشيات التابعة لها مئات املجازر بحق الشعب السوري. لكن هذه 
ا أو نسًقا واحًدا، إذ تبرز تلك املجازر التي تحمل بعًدا طائفًيا أو عرقًيا أو قومًيا، وتشتمل 

ً
املجازر لم تتخذ نمط

على نمط من تنفيذ املجزرة بسلوكات ذات بعد انتقامي وتجاوز لحالت القتل املعهودة )الذبح بالسكاكين 
لعائالت كاملة، حرق الجثث، تشويه الجثث، عمليات اغتصاب، نهب املنازل وحرقها، وغيرها(.

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حتى عام 2015، 56 مجزرة تحمل صبغة طائفية منذ آذار/ 
مارس 2011، كان نصيب قوات النظام )وامليليشيات التابعة لها( منها 49 مجزرة راح ضحيتها 3074 شخًصا 

)%98 من املدنيين(.

)22( - الحصار كسالح من أسلحة الحرب، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، أيار/ مايو 2018.
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شكل رقم )2( يبين املجازر ذات البعد الطائفي من جانب النظام

الستنتاجات:

لقد انتهكت القوات الحكومية العديد من أحكام القانون الدولي اإلنساني، مرتكبة جرائم ترقى إلى جرائم 
القسري، واإلخفاء  والتشريد  الجن�ضي،  والعنف  القانون،  نطاق  القتل خارج  رئيس عبر  حرب، بشكل 
املمتلكات، وقد مورست جميعها على نحو منهجى وواسع  القسري، والعقاب الجماعي، ونحب وتدمير 
النطاق، ويعتبر القتل خارج نطاق القانون والعنف الجن�ضي والتعذيب جرائم ضد اإلنسانية بموجب املادة 

السابعة من قانون روما األسا�ضي.

ووثقت الشبكة 4 مجازر ساهمت فيها بعض فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة راح ضحيتها 
178 شخًصا. وارتكب تنظيم داعش 3 مجازر ذات صبغة تطهير طائفي راح ضحيتها 58 شخًصا.
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شكل رقم )3( يبين املجازر ذات البعد الطائفي من جانب تنظيمات راديكالية مختلفة

الستنتاجات:

لقد انتهكت بعض الفصائل املسلحة العديد من أحكام القانون الدولي اإلنساني، مرنكبة جرائم ترقی إلى 
جرائم حرب، بشكل رئيس حبر القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجن�ضي، والتشريد القسري واإلخفاء 

القسري، والعقاب الجماعي، وھب وتدمير املمتلكات.

ووثقت الشبكة 3 مجازر في محافظة الحسكة تحمل صبغة تطهير عرقي ارتكبتها قوات PYD الكردية راح 
ضحيتها 91 مدنيا.)23(

)23( - محرقة املجتمع، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2015.
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Holocaust_community.pdf
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شكل رقم )4( يبين املجازر ذات البعد العرقي من جانب قوات PYD الكردية

الستنتاجات:

لقد انتهكت قوات اإلدارة الذاتية الكردية العديد من أحكام القانون الدولي اإلنساني، مرتكبة جرائم ترقی 
إلى جرائم حرب، بشكل رئيس عبر القتل خارج نطاق القانون، والتشريد القسري، واإلخفاء القسري، 

والعقاب الجماعي، وقب وتدمير املمتلكات.

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان منذ انطالق الثورة السورية وحتى تاريخ 24 كانون األول/ ديسمبر  
2012، مقتل 69 مواطًنا سورًيا من املسيحيين، بينهم 3 أطفال و7 نساء، وهم جميعهم من املدنيين، وقد 

قتلوا على يد قوات الجيش واملخابرات التابعين للحكومة السورية.

وفي أبرز النتهاكات التي حصلت ضد املسيحيين في أثناء الثورة السورية، فقد قصف قوات النظام 
الكنائس واملناطق املشهورة بأغلبيتها املسيحية. قصفت طائرة )ميغ( تابعة للنظام 14/ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2012 قرية تّل نصري األشورية/ املسيحية، وقد أّدى القصف إلى استشهاد شاب ووقوع عدد كبير 
من الجرحى، إضافة إلى إلحاق الدمار باملنازل ودور العبادة في تلك القرية التي تبعد /45/ كم عن مركز 

محافظة الحسكة.

واستهدفت قوات النظام كنيسة السيدة العذراء في منطقة بستان الديوان بحمص، في أثناء القصف 
املركز على املدينة 4/ أيلول/ سبتمبر 2012، ما أدى إلى حدوث إصابات مباشرة في الكنيسة، وتدمير أجزاء 
كبيرة منها، وتخريب مراقد املطارنة في باحة الكنيسة، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بمحتوياتها من الداخل.

ولم تسلم كنسية القديس جاورجيوس في قرية الغسانية قرب منطقة جسر الشغور من القصف، 
وكذلك كان الحال مع كنيسة أم الزنار التاريخية في حمص بعد الهجوم عليها من جهة القوات الحكومية 

وسرقة محتوياتها.

أقدمت قوات تابعة للنظام على ضرب دير سيدة صيدنايا بقذيفة ل تحتوي مواد متفجرة، بسبب 
مساهمة القائمين على الدير بإيصال األدوية واإلعانات إلى األماكن املتضررة.

إضافة إلى تحويل عدد كبير من الكنائس واملدارس املسيحية إلى ثكنات عسكرية، حيث ركزت قوات 
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النظام مدفعيتها فيها؛ لدك األحياء املتاخمة لها، األمر الذي أدى إلى نزوح القاطنين فيها وهربهم.

وكانت هناك سلسلة من التفجيرات استهدفت ساحة باب توما، الحي املسيحي بالعاصمة دمشق، واتهم 
ناشطون في الثورة السورية أجهزة املخابرات السورية بتدبير ذلك؛ باستهداف تلك املنطقة ذات الحساسية 
العالية؛ بهدف إثارة النعرات الطائفية، وتوجيه رسائل تهديد وتخويف من جانب النظام السوري إلى 

ر.)24( ّجِ
ُ
خ عدد من السيارات وف ِ

ّ
خ

ُ
املسيحيين، وحصل األمر ذاته في مدينة جرمانا بريف دمشق، حيث ف

وأّدى الضطهاد والتمييز الدينيين، واإلخفاقات السياسية، وتنامي التطّرف الديني بعد انتفاضة 2011، 
 إلى سعي الجماعات الراديكالية إلزالة الرموز املسيحّية وفرض 

ً
إلى تدهور وضع املسيحيين في سورية، إضافة

حة عّدة -وبخاّصة 
ّ
قيود على الحرية الدينية، وممارستها أعمال الخطف والقتل. لقد كانت جماعات مسل

املتطّرفة دينًيا- متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق املسيحيين.)25(

وكانت )دير الزور والرقة( املحافظتين األكثر اضطهاًدا بالنسبة إلى املسيحيين السوريين، بعد وقوعهما 
تحت سيطرة تنظيم )داعش( الذي خّير املسيحيين هناك بين اعتناق اإلسالم أو دفع الجزية أو ترك منازلهم 

تحت طائلة القتل، ما أدى إلى هجرة املسيحيين -شبه التامة- من قراهم.

وتشير اإلحصاءات القديمة إلى وجود ما يقارب أربعة آلف مسيحي من أصل 500 ألف مواطن في محافظة 
دير الزور التي كانت أكبر معاقل التنظيم في سورية، فيما يقدر عدد العائالت املسيحية في الرقة -التي عّدها 
التنظيم عاصمة لـ )الخالفة(- بما يزيد على 1500 عائلة يشكلون %1 من مجمل سكان املدينة التي يقدر عدد 

سكانها بـ 300 ألف نسمة.)26(

لقد بدأت الحرب في سورية في آذار/ مارس عام 2011 بانتفاضة مدنية في وجه الحكومة السورية، 
وتحولت تدريجًيا إلى صراع مسلح شاركت فيه قوى إقليمّية وعاملّية. يشمل الصراع خمس قوى فاعلة 
لكل منها منطلقات أيديولوجية وتحالفات وأهداف مختلفة، وهي: النظام السوري، املعارضة السياسية 
والتنظيمات  الكردية،  األغلبية  ذات  الديمقراطية  سوريا  قوات  السوري،  الوطني  الئتالف  )املعتدلة( 

ا راديكالًيا. الجهادية )هيئة تحرير الشام(، وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( الذي يتبنى منهًجا تكفيريًّ

هناك اختالفات كبيرة في وجهات النظر بين األطراف املتحاربة بخصوص تحديد أسباب الحرب األهلية 
وتوصيف مجرياتها والتعامل مع نتائجها، وهو األمر الذي أفرز منهًجا سياسًيا وعسكرًيا لكل جهة، أف�ضى 
منذ البداية إلى العنف غير املحدود الذي مارسه النظام السوري منهجًيا، ثم األطراف املتصارعة األخرى 

بدرجة أقل.

)24( - بيان حول حصيلة الشهداء املسيحيين والنتهاكات بحقهم في أثناء الثورة السورية، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Christian.pdf

)25( - https://2u.pw/LNrVO

)26(  -https://enabbaladi.net/archives/195068
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ثانًيا: القتل والتعذيب واإلخفاء القسري

لم تكن عمليات القتل والتعذيب واإلخفاء القسري جديدة على بنية تعاطي النظام مع الحركات املعارضة، 
وذلك مع تثبيت أركان حكمه في السبعينيات وبطشه منذ ثمانينيات القرن املا�ضي، لكنها مع انطالق الثورة 
 من تغول النظام في عنفه ودخول األطراف املتصارعة كلها 

ً
السورية واألحداث املتتالية تباًعا، أفرزت أشكال

في ما أصبح ُيسمى بـ)الحرب السورية(.

ويقصد ب )اإلخفاء القسري( العتقال أو الحتجاز أو الختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية 
يجري على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم 
منها أو بموافقتها، ويعقبه رفض العتراف بإخفاء مصير الشخص املختفي أو مكان وجوده. وفي بعض األحيان، 
قد تنجز عمليات اإلخفاء عناصر مسلحة غير تابعة للدولة، مثل جماعات املعارضة املسلحة. ول يطلق سراح 
. وغالًبا ما يتعرض الضحايا للتعذيب، أو يقتل عدد منهم، 

ً
هؤلء األشخاص مطلًقا، ويبقى مصيرهم مجهول

أو يعيشون في خوف دائم من التعرض للقتل.)27(

اإلخفاء القسري – 

ويعد اإلخفاء القسري أحد أشكال العنف التي مارسها النظام السوري في التعامل مع معارضيه، إذ يشير 
عدد من التقديرات إلى أن مصير عدد كبير من املدنيين واملعارضين في أحداث حماة/ املجزرة 1982 ما يزال 
 حتى اآلن. لذلك فإن سياسة العتقال واإلخفاء متجذرة في بنية النظام السوري منذ عقود، واتخذت 

ً
مجهول

 متزايًدا مع أحداث النتفاضة السورية 2011.
ً

شكال

 في ممارسة اإلخفاء القسري بحق مواطنيه وأشخاص آخرين غيرهم 
ً

 حافال
ً

يمتلك النظام السوري سجال
أيًضا. فما بين أعوام 1980 و2000، أخفى نظام حافظ األسد ما يقارب 17 ألف شخص قسًرا، أغلبهم من 
عناصر حركة اإلخوان املسلمين، إضافة إلى أعضاء بعض األحزاب اليسارية وحزب البعث العراقي والحزب 
الناصري وفصائل فلسطينية مختلفة. وُيشتبه بمسؤولية الحكومة السورية عن اختفاء كثير من املواطنين 

اللبنانيين إبان تدخل القوات السورية عسكرًيا في لبنان.

)27( - منظمة العفو الدولية، الختفاء القسري،
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/disappearances/
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النظام واإلخفاء القسري  –أ

أبرزت »الشبكة السورية لحقوق اإلنسان« في تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم 
الدولي لضحايا اإلخفاء القسري، أن اإلخفاء القسري في املجتمع السوري متفٍش، فقرابة 129989 ألف 

مواطن مختٍف منذ آذار/ مارس 2011، أغلبهم لدى النظام السوري.)28(

منذ بداية النتفاضة السورية في آذار/ مارس 2011، اختفى عشرات اآللف من األشخاص في سورية 
من دون أثر. وهم ضحايا لإلخفاء القسري. وُيعزل املختفون عن العالم الخارجي، ويحشرون في زنازين سرية 

مكتظة، حيث التعذيب مسألة روتينية، ويتف�ضى املرض وتصبح الوفاة أمًرا عادًيا. 

وقد ارتفع عدد األشخاص الذين تعرضوا لإلخفاء القسري كثيًرا جًدا. وتمكنت )منظمة العفو الدولية( 
من تحديد خصائص ثالث فئات من األشخاص يستهدفون بعمليات اإلخفاء القسري منذ عام 2011 على 
النحو اآلتي: املعارضون السلميون للنظام، واألشخاص املشكوك في ولئهم له، وأفراد عائالت األشخاص 

املطلوبين لديه.)29(

املعارضون السلميون للنظام

واحتجازهم  السلميين  لعتقال خصومه  منسقة  حملة  النظام  شن   ،2011 احتجاجات  اندلع  مع 
وإخفائهم قسًرا. وفي بداية الحملة، كان املستهدفون بالعتقالت هم املتظاهرون السلميون والناشطون 
السياسيون من ذوي الباع الطويل في املجال. وشكل الشباب األغلبية العظمى من مجموع الذين تعرضوا 
لإلخفاء القسري في تلك املرحلة، هدفت الحملة في حينها إلى قمع فورة الحتجاجات وبث الرعب في نفوس 

أقارب الناشطين واملتظاهرين وأصدقائهم.)30(

مع اتساع رقعة التظاهرات وتسارع األحداث، بدأ النظام السوري باستهداف املراقبين والراصدين مثل 
املدافعين عن حقوق اإلنسان واإلعالميين. وتعرض األطباء وعمال اإلغاثة لالعتقال واإلخفاء القسري عقاًبا 
لهم على عالج املتظاهرين وعناصر جماعات املعارضة املسلحة وغيرهم من األشخاص املوالين للمعارضة أو 
توزيع األغذية عليهم. بل إن الجرحى من املدنيين لم يكونوا بمنأى عن حملة العتقال واإلخفاء القسري، ل 
سيما عند اضطرارهم إلى تلقي العالج في املستشفيات الحكومية من جراء نقص املرافق واملنشآت الطبية في 

املناطق الواقعة تحت سيطرة املعارضة.)31(

)28( - التقرير السنوي التاسع عن الختفاء القسري في سوريا، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020.
https://2u.pw/D9ij8

)29( - بين السجن والقبر، حالت الختفاء القسري في سوريا، منظمة العفو الدولية، الطبعة األولى، لندن، 2015، ص25

19 كانون األول/  - لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية »اختفوا دون أثر: الختفاء القسري في سوريا«   )30(
ديسمبر 2013، ص 3.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf

 لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية »العتداء على الرعاية الطبية في سوريا« 13 أيلول/ سبتمبر 2013. )31(
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األفراد املشكوك في ولئهم للنظام

مع تحول الحراك السلمي إلى طور العسكرة والنزاع املسلح، شرع النظام السوري باعتقال األفراد الذين 
عّدهم غير موالين للنظام وإخفائهم. فعلى سبيل املثال نفذت حمالت اعتقال جماعي بحق سكان األحياء 
أو املدن التي توجد فيها جماعات املعارضة املسلحة حاملا تتمكن قوات الحكومة من بسط سيطرتها على 
تلك املناطق. وفي األثناء تعرض جنود قوات النظام وموظفو الحكومة لإلخفاء القسري بأعداد كبيرة ألن 
السلطات صنفتهم في عداد الذين يفكرون ملًيا في الفرار من الجندية أو النشقاق عن النظام أو أنها تراهم 
غير موالين بالدرجة الكافية. وأخيًرا، مارست الحكومة اإلخفاء القسري بحق أفراد دخلوا املناطق التي تسيطر 
عليها قادمين من املناطق التي تقع تحت سيطرة املعارضة ل سيما منذ عام 2013. ويظهر أن هذا النمط من 
العتقالت واإلخفاء القسري قد أصبح شائًعا بين موظفي الحكومة من قبيل املعلمين أو املمرضين الذين 

ُيضطرون إلى دخول املناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة لستالم رواتبهم أو معاشات تقاعدهم.

أفراد عائالت األشخاص املطلوبين

منذ اندلع النتفاضة عام 2011، اعتقل النظام أفراد عائالت املطلوبين لديه وأخفاهم، وذلك بهدف 
ثني املطلوبين عن الستمرار في نشاطهم السيا�ضي أو وقف نشاطهم العسكري، أو من أجل إجبار املطلوبين 
على تسليم أنفسهم إلى السلطات. وفي بعض املناسبات، اعتقل أفراد عائالت هؤلء في أثناء مداهمة منازلهم 

أو مكاتب عملهم.

توسع منظومة اإلخفاء القسري: العمليات املنفذة بدوافع انتهازية

مع توسع البنية التحتية املتمحورة حول منظومة اإلخفاء القسري وتجذرها على مدار سنوات النزاع، 
ارتفعت أعداد الجهات الفاعلة الراغبة في انتهاز الفرصة والستفادة من هذه املنظومة لتحقيق مكاسب أو 
أهداف شخصية. ونتيجة لهذه النتهازية التي أبداها مسؤولو أجهزة أمن الدولة واملوظفون املحليون -ل بل 
بعض املواطنين العاديين- تعرض عدد كبير من األشخاص لإلخفاء القسري في سورية. وتشير بحوث منظمة 
العفو الدولية في هذا اإلطار إلى وجود دافعين يحركان الراغبين في استغالل منظومة اإلخفاء القسري في 

سورية، أولهما السعي وراء تحقيق مرابح مالية، وثانيهما تصفية حسابات شخصية.)32(

 و4982 سيدة )أنثى بالغة(. والجهات 
ً

تخفي قوات النظام السوري 84371 شخًصا، بينهم 1738 طفال
الفاعلة في عملية اإلخفاء لدى النظام هي: الجيش، األمن، امليليشيات املحلية، امليليشيات الشيعية األجنبية. 
رتكبت هذه األعمال في أماكن الحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك مستشفى املزة 601 في 

ُ
وقد ا

دمشق، وفرعا املخابرات العسكرية 215 و 217 في دمشق، وفرع املخابرات العسكرية 235 ، ويسمى أيًضا 
)فرع فلسطين( دمشق، و)قاعدة مخابرات القوات الجوية في املزة ( دمشق، و)قاعدة املخابرات الجوية( في 
حرستا/ ريف دمشق، مستشفى تشرين العسكري، دمشق، )مقر الشرطة العسكرية في البرزة ( دمشق، 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx

)32( - بين السجن والقبر، حالت الختفاء القسري في سوريا، منظمة العفو الدولية، الطبعة األولى، لندن، 2015، ص51
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)سجن صيدنايا العسكري ( دمشق، )مخابرات القوات الجوية( حلب، )سجن تدمر العسكري( حمص، 
قبل أن يستولي عليه تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في أيار/ مايو 2015 .وارتكبت القوات الحكومية أيًضا 
جريمة اإلخفاء القسري في إطار هجوم واسع النتشار ومنهجي ضد السكان املدنيين، وقد كان الخوف من 
القبض التعسفي يمنع املدنيين املشردين داخلًيا من العودة إلى بيوتهم في املناطق التي استعادتها القوات 
املوالية للحكومة من املجموعات املسلحة، بما في ذلك شرق مدينة حلب ومضايا في ريف دمشق وناحية 

عقيربات في حماة.)33(

وتستخدم قوات النظام والقوات املوالية لها اإلخفاء القسري بوصفه إستراتيجية حرب من أجل قمع 
رتكب هذه األفعال بوصفها جزًءا من هجمات واسعة النطاق ضد 

ُ
املعارضين وبث الرعب في املجتمع. وت

ل من ثم جريمة ضد اإلنسانية.
ّ
سكان مدنيين وهي تشك

تنظيم )داعش( واإلخفاء القسري –أ

في أوائل عام 2019، انتهت سيطرة تنظيم داعش على املناطق التي كان يسيطر عليها، ويمكن عّد مرحلته 
قد انتهت، إل في بعض الحالت املتفرقة هنا أو هناك املرتبطة بوجود بعض الخاليا النائمة.

امتلك )داعش( ما يقارب 55 مركز احتجاز رئيس. ثم إن لديه كثير من مراكز الحتجاز السرية غير املعروفة. 
وزعت مراكز الحتجاز في الرقة ودير الزور وحلب بشكل رئيس. ومنذ نشوئه وسيطرته، تزايدت األنباء عن 
بع التنظيم ممارسات قد تؤدي إلى أفعال 

ّ
إخفاء أشخاص في األرا�ضي الخاضعة لسيطرة تنظيم )داعش(. ويت

يمكن عّدها أفعال إخفاء قسري.

كانت إستراتيجية التنظيم هي الخطف والحتجاز واإلخفاء القسري بحق املدنيين في املناطق الخاضعة 
لسيطرته، أو من املناطق التي يهاجمها. واستهدف على نحو خاص الناشطين اإلعالميين والعاملين املنظمات 

اإلنسانية واألجانب.

 و225 
ً

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ل يقل عن 8648 شخًصا مختفًيا بينهم 319 طفال
 عن 

ً
سيدة، ما زالوا مختفين قسرًيا منذ بدايته حتى الربع األخير من عام 2020. ويعد تنظيم داعش مسؤول

%8.7 من نسبة املختفين قسرًيا في سورية.)34(

هيئة تحرير الشام –أ

اتبعت هيئة تحرير الشام سياسة اإلخفاء القسري في مناطقها لترهيب السكان، واستهدفت الناشطين 
اإلعالميين والحقوقيين واألجانب والعاملين في املنظمات اإلنسانية واملجالس املحلية، والوجهاء والعسكريين 
الذين ينتمون إلى املعارضة املسلحة )الجيش الوطني(. وقد عملت الهيئة على عدم كشف أماكن املحتجزين، 

دما، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، 8 
ُ
�ضي ق

ُ
)33( - الحتجاز في الجمهورية العربية السورية: سبيل امل

آذار/ مارس 2018

)34( - التقرير السنوي التاسع عن الختفاء القسري في سوريا، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020)سبق ذكره(
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وتّدعي أنها حاكمت املعتقلين عن طريق مجالس شرعية تابعة لـ )حكومة اإلنقاذ(. وقد بلغت حالت اإلخفاء 
)35(.

ً
 و33 سيدة ما يزال مصيرهم مجهول

ً
القسري في مناطق سيطرة الهيئة 2125 شخًصا بينهم 19 طفال

قوات سورية الديمقراطيةد–أ

مارست قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية عمليات العتقال التعسفي إما عبر حمالت دهم 
واعتقال أو عبر نقاط التفتيش املؤقتة التي تنشئها بن حين وآخر، واستهدفت العاملين في منظمات املجتمع 
املدني عبر ممارسات قمعية للتضييق على عمل تلك املنظمات، واستهدفت بعمليات العتقال شيوخ العشائر 
والوجهاء، وسياسيين معارضين لها، إضافة إلى اعتقال من تربطه صالت قربى مع تنظيم داعش أو فصائل 
في املعارضة املسلحة، وُسجلت كثير من الحوادث التي جرى فيها اعتقال عائالت جماعًيا ولم تستثِن النساء 
واألطفال، ورصد عمليات اعتقال حصلت استناًدا إلى مرجعية عرقية. إضافة إلى عمليات العتقال التي 
تها بهدف التجنيد القسري وشملت الذكور واإلناث من مختلف األعمار. وقد ُوثق ما ل يقل عن 3398  شنَّ

 و169 سيدة ما يزالون قيد الحتجاز ومصيرهم مجهول.)36(
ً

شخًصا بينهم 620 طفال

)35( - التقرير السنوي التاسع عن الختفاء القسري في سوريا، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020)سبق ذكره(

)36( - املرجع السابق.
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شكل رقم )4( يبين توزع املختفين قسرًيا بحسب املحافظات السورية

املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي التاسع عن اإلخفاء القسري في سوريا، 2020

عمليات القتل – 

العمد  القتل  أعمال  ُيجّرم  الذي  الدولي  القانون  ينتهك  الذي  العمد  للقتل  بانتظام  األفراد  يتعرض 
واإلعدامات التي تحدث من دون محاكمة وفًقا لألصول القانونية. وقد شهدت سورية ُعنًفا هائال وُمَمنَهًجا 
تة- بعيًدا عن األنظار، وبعيًدا عن ساحات 

ّ
-بما في ذلك قتل املحَتجزين في مراكز الحتجاز الرسمية واملؤق

القتال.

تعرض املحتجزون لدى النظام السوري للضرب حتى املوت أو ماتوا نتيجة إصابات من جّراء التعذيب. 
بت الحكومة جرائم ضد اإلنسانية تتمثل في اإلبادة 

َ
ك

َ
ك آخرون نتيجة أوضاع املعيشة الالإنسانية. ارت

َ
وَهل

والقتل والغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجن�ضي والتعذيب والسجن واإلخفاء القسري وغير ذلك من 
كبت أيًضا جرائم حرب.

ُ
األعمال الالإنسانية. واستناًدا إلى هذا السلوك نفسه فقد ارت

أنشأت بعض املجموعات املعارضة أماكن احتجاز مؤقتة تعرض فيها األسرى من جنود النظام لسوء 
خذوا 

ُ
عدم آخرون ميدانًيا بعد محاكمات غير مشروعة. ومات بعض األشخاص الذين أ

ُ
املعاملة واإلعدام. وأ

رهائن في أثناء وجودهم في الحتجاز.

وأقامت جبهة النصرة مرافق احتجاز في إدلب وُوثقت وفيات في أثناء الحتجاز فيها. وقامت أيًضا بعمليات 
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إعدام بالجملة لألسرى من جنود النظام.

خضع تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( املحتجزين لعتداءات خطرة، بما في ذلك التعذيب واإلعدامات 
َ
أ

صدر محاكم غير مؤهلة أحكاًما باإلعدام.
ُ
امليدانية. في كثير من األحيان كان املحتجزون يعدمون بعد أن ت

من جهة أخرى، استخدمت قوات النظام السوري في حربها ضد السوريين مختلف أنواع الذخائر، ولم 
تتواَن عن استخدام األسلحة املحرمة كالذخائر العنقودية واألسلحة الكيمياوية، وغالًبا ما تزامن التصعيد 
العسكري والتقدم البري على األرض مع استخدام النظام السوري ذخائر عشوائية كالبراميل املتفجرة 

ب في أضرار مادية وبشرية كبيرة. والصواريخ املسمارية التي تتسبَّ
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تتكون البراميل املتفجرة التي استخدمها النظام ضد املدنيين، من قوالب معدنية أو إسمنتية مزّودة 
بمروحة دفع في الخلف وبصاعق ميكانيكي في املقدمة، ولها روافع على أطرافها تعين على وضعها في الطائرة 

التي ستلقيها -تبًعا لقانون السقوط الحر- على املكان املستهدف.

تحمل هذه البراميل ما بين 200 و300 كيلوغرام من مادة “تي أن تي” املتفجرة، وتضاف إليها مواد نفطية 
تساعد في اندلع الحرائق عند إصابة الهدف، وقصاصات معدنية مثل املسامير وقطع الخردة املستخدمة 
حدث أضرارا مادية في البشر واملباني، وبخاصة إذا كان القصف 

ُ
في صناعة السيارات، لتكون بمثابة شظايا ت

مباغًتا.

ومن خصائص البراميل املتفجرة أنها سالح رخيص نسبًيا ول يتطلب أي توجيه تقني، وتلقى من املروحيات 
 مصحوًبا بكتل كبيرة من اللهب داخل 

ً
ا هائال

ً
حدث دماًرا كبيًرا وضغط

ُ
على املناطق السكنية املكتظة، لتـ

دائرة قطرها 250 متًرا من دون أي دقة في إصابة األهداف

صورة توضح شكل البرميل
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حجم النفجار الذي يسببه البرميل املتفجر

ت القوات الروسية إلى أطراف النزاع في أيلول/ 2015 ازدادت حدة استهداف املدنيين  وبعد أن انضمَّ
بوضوح وارتفعت وتيرة عمليات القتل، وبعد مرور خمسة أعوام على التدخل الرو�ضي لم تعد القوات 
ت 

َّ
الروسية تكتفي بشِنّ هجمات جوية، لكنها انخرطت في هجمات برية وعززت من وجودها على األرض، وشن

ب في ارتفاع حصيلة الضحايا املدنيين كثيًرا. ة بوساطة سالح املدفعية والدبابات؛ ما تسبَّ هجمات بريَّ

ا لقواعد القانون الدولي العرفي باستهدافها املدنيين، 
ً
لت بعض هجمات قوات التحالف الدولي انتهاك

َّ
وشك

ق تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 
َّ
خذ هذه القوات الحتياطيات املمكنة كافة. فقد وث لم تتَّ

حالف الدولي منذ تدخلها العسكري  ، و617 سيدة )أنثى بالغة( على يد قوات التَّ
ً

2832 مدنًيا، بينهم 861 طفال
في سورية حتى 23 أيلول/ سبتمبر 2018، وأورد توزًعا لحصيلة الضحايا على األعوام حيث شهَد العامان 
ع حصيلة الضحايا بحسب املحافظات،  قرير إلى توزُّ الثالث والرابع العدد األكبر من الضحايا، وأشار التَّ

حيث سقط العدد األكبر من الضحايا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

، و294 سيدة في عهد الرئيس 
ً

ووفًقا للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 976 مدنًيا، بينهم 194 طفال
، و323 سيدة في عهد الرئيس )دونالد ترامب(.

ً
)باراك أوباما( بينما قتلت 1856 مدنًيا، بينهم 667 طفال

حالف الدولي وما ل يقل عن 170 حادثة اعتداء  ق التقرير ما ل يقل عن 156 مجزرة ارتكبتها قوات التَّ
َّ
 ووث

ة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و15 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4  على مراكز حيوية مدنيَّ
حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سورية حتى 23 أيلول/ سبتمبر 2018.
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بت في نزوح ما  قرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّ وجاَء في التَّ
حالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية  ل كل من قوات التَّ ل يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّ

خذهم دروًعا بشرية. تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش اإلرهابي الذي اتَّ

قرير مقتل 432 مدنًيا،  ل التَّ  وفي املدة بين 23 أيلول/ سبتمبر 2017 حتى 23 أيلول/ سبتمبر 2018 سجَّ
حالف الدولي، إضافة إلى ارتكابها ما ل يقل عن 27 مجزرة،   و131 سيدة على يد قوات التَّ

ً
بينهم 103 طفال

ة منها 4 على منشآت طبية، و2 على مدارس، و1 على  وما ل يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّ
سوق.

بت في وقوع ضحايا مدنيين، منها 23   ونّبه التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي اعترفت بـ 100 هجمة تسبَّ
قه تقرير 

َّ
ت إلى مجزرة )5 ضحايا قضوا في مكان واحد ودفعة واحدة( أي بفارق 133 مجزرة عما وث هجمة أدَّ

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.)37(

ذت قوات التحالف الدولي دوريات مداهمة مشتركة بن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا   ونفَّ
الديمقراطية لتستهدف ما تبقى من خاليا تابعة لتنظيم داعش، وعلى الرغم من أنَّ هذه العمليات يفترض 
نظيمات  بت في حدوث خسائر بشرية في صفوف املدنيين استمرت التَّ أن تكون في مستوى عاٍل من الدقة؛ تسبَّ
اإلسالمية املتشددة في تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وأسفرت األلغام التي زرعها تنظيم داعش 

في املناطق التي انسحب منها عن مقتل مئات املدنيين.

وسجل مقتل مئات املدنيين على يد فصائل في املعارضة املسلحة في عمليات قصف عشوائي استهدفت 
مناطق تخضع

لسيطرة النظام السوري، أو في أثناء عمليات اشتباك مع فصائل أخرى في املعارضة املسلحة أو مع 
التحاد  )بشكل رئيس قوات حزب  الديمقراطية  املتشددة. وقامت قوات سوريا  التنظيمات اإلسالمية 

الديمقراطي الكردي( بعمليات قصف عشوائية وارتكبت عدًدا من املجازر.

عبي في سوريا آذار/ 2011 حتى  وقد بلغت حصيلة الضحايا املدنيين الذين قتلوا منذ اندلع الحراك الشَّ
 ،

ً
آذار/ 2020 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 226247 مدنًيا، بينهم 29257 طفال

16021سيدة )أنثى بالغة(.

وبحسب فرز قاعدة البيانات فإنَّ الحلف السوري الرو�ضي مسؤول عن 91.36 % من حصيلة القتل 
مقارنة ببقية األطراف، وتجاوزت نسبة حصيلة القتلى من األطفال والسيدات إلى املجموع الكلي للضحايا 

د قوات الحلف السوري الرو�ضي استهداف املدنيين. شير إلى تعمُّ
ُ
حاجز الـ 18 % وهي نسبة مرتفعة جًدا وت

النظام وعمليات القتل –أ

تحتجز قوات النظام وامليليشيات املرتبطة بها عشرات آلف من األشخاص احتجاًزا تعسفًيا أو غير 

)37(  -https://sn4hr.org/arabic/2018/09/23/10416/
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قانوني في مراكز احتجاز رسمية ومؤقتة في أنحاء سورية كلها. ويجري حبس األغلبية منهم من دون مراعاة 
اإلجراءات القانونية الواجبة. وهم يعانون مختلف أشكال التعذيب الوح�ضي ويعيشون بالكاد في أحوال 
لإنسانية إلى حد بعيد. وقد مات كثيرون منهم في الحتجاز، في حين أعدم آخرون بإجراءات موجزة. ونادًرا 
ما تعاد جثث الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو اإلهمال أو األحوال الالإنسانية أو الذين أعدموا إلى أسرهم، ول 
تبلغ األسر أيًضا بدفن الجثث. ومع زيادة أعداد املحتجزين زادت أيًضا أماكن الحتجاز غير الرسمية والسرية 

التي يحبس فيها هؤلء األشخاص.

قت »لجنة التحقيق املستقلة« بدقة األعمال التي تبلغ حد الجرائم ضد اإلنسانية املتمثلة في 
َّ
وقد وث

اإلبادة، والقتل، الغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجن�ضي، والتعذيب، والسجن في سياق عمليات 
منهجية واسعة النتشار من الحتجاز. وقد بلغت حد جرائم الحرب املتمثلة في القتل، واملعاملة القاسية، 

والتعذيب، والغتصاب، والعنف الجن�ضي، والعتداء على الكرامة الشخصية.)38(

جبهة فتح الشام –أ

أنشأ أعضاء جبهة فتح الشام )جبهة النصرة( مرافق احتجاز في إدلب، منها على سبيل املثال في حارم وكفر 
حمرا ومصرين وأبو الظهور، قبل استيالء القوات الحكومية عليها في كانون الثاني/ يناير 2018، وثقت حالت 
وفيات في أثناء الحتجاز. ويصف بعض األشخاص املحتجزين في سجن حارم فصل النساء واألطفال عن 
أقاربهم الذكور الذين كانوا محتجزين في أوضاع مزرية مع قليل من الطعام وإرغامهم على الصالة. وقامت 

الجبهة أيًضا بعمليات إعدام جماعية لجنود الحكومة املأسورين لديها في إدلب.

 تنظيم )داعش( –أ

في ذروة سلطة التنظيم كان القائمون على الحتجاز يعتدون روتينًيا على املحتجزين الذكور واإلناث 
واألطفال، اعتداءات خطرة تشمل التعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة في محافظتي الرقة ودير الزور. 
وكانت عمليات التوقيف تجري في البداية على يد قوة شرطية تسمى الحسبة. وفي كثير من األحيان كان 
املحتجزون يعدمون بعد أن تصدر محاكم غير مأذون بها أحكاًما باإلعدام. وكانت املحاكمات الصورية غير 
ا للقانون 

ً
املأذون بها تحرم الضحايا كذلك من أبسط ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة، ما يمثل انتهاك

الدولي اإلنساني والقواعد األساسية لحقوق اإلنسان. وكان آلف األيزيدين من النساء والفتيات واألولد 
الذين كانوا محور حملة اإلبادة الجماعية التي قام بها التنظيم قد احتجزوا أيًضا في سورية، وعانوا جميًعا 

الستعباد والتلقين العقائدي.

قوات سورية الديمقراطيةد–أ

لجأت قوات سوريا الديمقراطية في مراكز احتجازها إلى استخدام الضرب املؤذي واملسبب لحدوث 
كسور في العظام، بشكل

دما، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، 8 
ُ
�ضي ق

ُ
)38( - الحتجاز في الجمهورية العربية السورية: سبيل امل

آذار/ مارس 2018
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رئيس وواسع في أثناء التحقيق مع املعتقلين واملختطفين لديها، ومارست أساليب تعذيب مشابهة ألساليب 
النظام السوري، كالشبح والدولب والصعق الكهربائي والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية، وبخاصة 

تجاه املتهمين بالنتماء إلى فصائل في

لنا مقتل ما ل يقل عن 50  املعارضة املسلحة وأقربائهم، أو املتهمين بالنتماء إلى تنظيم داعش. وقد سجَّ
عذيب في سجونها في آذار/ مارس 2020 )39( شخًصا بسبب التَّ

شكل رقم )6( يوضح عدد القتلى في سورية بحسب الجهات الفاعلة )بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان(

املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

التعذيب وإساءة المعاملة – 

التسّبب بآلم ومعاناة جسدية ونفسية شديدة من أجل  التعذيب واسع النتشار. وُيتعّمد  ما يزال 
ر دول  الحصول على معلومات أو انتزاع العترافات وعقوبة ُيراد بها التخويف أو اإلكراه. ما تزال سوريا تتصدَّ

عذيب -بحِقّ املعتقلين- الذي يؤدي إلى املوت في كثير من األحيان. العالم جميعها في ممارسة التَّ

النطاق  وواسع  املمنهج  التعذيب  أعمـال  مخابراتها،  أجهزة  ذلك  في  بما  النظام،  قوات  استخدمت 
لستجواب من تعدهم معارضين لها وتخويفهم ومعاقبتهم. ومورس التعذيب في مراكز الحتجاز وفروع 
األمن والسجون واملستشفيات. وكان فرع املخابرات الجوية من أسوأ مرتكبي أعمال التعذيب. وفي حماة، 

)39( - الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تقرير الذكري التاسعة للحراك، آذار/ مارس 2020.
https://2u.pw/TNv12
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خضعوا للتعذيب في خالل استجوابهم. 
ُ
تعّرض املحتجزون لدى املخابرات الجوية للضرب لدى اعتقالهم وأ

خضع 
ُ
ويستجوب األمن العسكري األشخاص الذين يعتقلهم الجيش وعادة ما يمارس التعذيب. وقد أ

ق من قبل. واستخدم أفراد املخابرات العسكرية أسلوب 
ّ
وث

ُ
الضحايا في هذه املراكز ألساليب تعذيب لم ت

التعذيب باملاء، مثل اإليهام بالغرق، في الفرع 227. وقد ُحبس املعتقلون في فرع الفيحاء في دمشق في زنزانات 
حبس انفرادي ضيقة )أقبية( يستحيل فيها على السجين أن يقف منتصب القامة أو أن يستلقي متمدًدا. وفي 
ل فيها املعتقلون أمام محاكم حكومية في مدينة حلب، بدت على أجسامهم عالمات تعذيب 

ُ
الحالت التي مث

ط موظفون طبيون في بعض املستشفيات العسكرية في إساءة  واضحة لم يلتفت إليها القضاة. وقد ُوّرِ
معاملة املحتجزين الخاضعين للعالج في هذه املستشفيات. وتدير األجهزة األمنية وأجهزة املخابرات مراكز 
احتجاز داخل مستشفى عبد القادر الشقفة العسكري في حي الوعر بحمص وفي مستشفى املزة العسكري 
حضر املعتقلون مكبلي األيدي ومعصوبي األعين وُسجلوا وفًقا لرقم السلطة التي اعتقلتهم. 

ُ
في دمشق. وقد أ

وكان أفراد األمن يتولون حراسة املحتجزين ويعملون وسطاء بين املريض والطبيب.

وُسجلت حالت مر�ضى تعرضوا للتعذيب في هذه املستشفيات، بالتنسيق مع فروع أمنية مختلفة. وُيقال 
قلت 

ُ
إن املر�ضى تعرضوا للضرب في العنبر املحروس الذي يضم 14 سريًرا في مستشفى املزة العسكري. وقد ن

إلى مشارح املستشفيات جثث أولئك الذين قضوا تحت التعذيب في مستشفى عبد القادر الشقفة العسكري 
سر مقابل 

ُ
عيد بعضها إلى األ

ُ
عد جثث املوتى معظمهم إلى أسرهم. وقد أ

ُ
وفي مراكز أمن الدولة في دمشق. ولم ت

تل على أيدي )اإلرهابيين(.
ُ
التوقيع على إقرار تؤكد فيه أن الضحية ق

ووردت تقارير متعددة عن أعمال ضرب وإساءة معاملة عند الحواجز وغيرها من أماكن العتقال. 
والضحايا معظمهم من الرجال املتهمين بمساعدة املعارضة، وكثيًرا ما ُينقل هؤلء إلى األمن العسكري 

ويتعرضون للتعذيب في خالل الستجوابات.

وارتكبت قوات النظام أعمال تعذيب وغير ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
 بسياسة مؤسسية. 

ً
أو املهينة بوصفها جزًءا من هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد السكان املدنيين عمال

ويدل تورط مؤسسات حكومية أو مشاركتها الفعلية في هذه األعمال على أن التعذيب يكت�ضي طابًعا مؤسسًيا 
وُيستخدم بوصفه جزًءا من سياسة منتهجة. وقد ارتكبت أجهزة املخابرات السورية -وبخاصة املخابرات 
ل في التعذيب واملعاملة القاسية. 

َّ
العسكرية والجوية- وكذلك األجهزة األمنية جرائم ضد اإلنسانية تتمث

عد عرضة للمالحقة القضائية بوصفها جرائم حرب.
ُ
وهذه األعمال ت

وكان للعنف الجن�ضي دوٌر بارٌز في النزاع بسبب الخوف من التعرُّض لالغتصاب أو التهديد به وأعمال 
العنف املرتكبة. وتحدث أعمال الغتصاب الجن�ضي في أثناء املداهمات وعند الحواجز وفي مراكز الحتجاز 
والسجون في شتى أنحاء البلد. وُيستخدم التهديد بالغتصاب وسيلة لترويع النساء والرجال واألطفال 

ومعاقبتهم بوصفهم مرتبطين باملعارضة.

ِكبت أعمال عنف جن�ضي ضد نساء في خالل املداهمات التي قامت بها قوات موالية للحكومة في درعا 
ُ
ارت

وحماة وطرطوس. وكانت مراكز الحتجاز والسجون في كثير من األحيان أماكن مورس فيها العنف الجن�ضي. 
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واسُتخدم التهديد بالغتصاب وسيلة لنتزاع العترافات كرًها. وتعرضت نساء للتحرُّش واإلهانة، وكذلك 
في بعض الحالت، للضرب عند الحواجز في دمشق ودرعا وحمص والقنيطرة. وارتكبت القوات الحكومية 
وقوات الدفاع الوطني أعمال اغتصاب وغيرها من األعمال الالإنسانية التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية. )40(

لقد سجل ما ل يقل عن 14391 حالة وفاة بسبب التعذيب، واألمراض الناتجة من سوء أوضاع الحتجاز 
ر النظام السوري  أو النزيف بسبب الضرب هي السبب الرئيس وراء الوفيات بسبب التعذيب، ويتصدَّ
عذيب أداة لفرض السلطة وسحق املعارضين وإلرهاب  املسؤولية عن ذلك بنسبة 99 %، ولقد استخدم التَّ

املجتمع وتحطيمه ودفعه إلى الستسالم والتسليم بحكم العائلة األوحد.

لها،  التابعة  النظام السوري داخل مراكز الحتجاز  التي استخدمتها قوات  التعذيب  أنماط  دت  تعدَّ
ومورست بشكل واسع حتى ل يكاد يوجد معتقل ناٍج لم يتعرض ألحد هذه األساليب أو لعدد منها مًعا، وقد 
استطاعت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توثيق 72 أسلوب تعذيب ما يزال النظام السوري مستمًرا 
لنا مقتل 14221 شخًصا  في ممارستها في مراكز الحتجاز واملستشفيات العسكرية التابعة له، وكنا قد سجَّ

عذيب في سجون النظام السوري منذ آذار/ مارس 2011 حتى آذار/ مارس 2020.)41( قضوا بسبب التَّ

حقيق مع املحتجزين لديه لنتزاع  ا مختلفة من أساليب التعذيب في أثناء التَّ
ً
ومارس تنظيم داعش صنوف

عذيب  معلومات منهم أو بدافع النتقام ونشر الخوف وترهيب بقية املحتجزين واملدنيين، وتتفاوت درجات التَّ
هة إلى املحتجز، هم املوجَّ بحسب التُّ

وتبلغ أق�ضى درجاتها مع الناشطين اإلعالمين والعسكريين واملختطفين األجانب. وكانت عمليات اإلعدام 
في الساحات العامة مشهًدا معتاًدا في أيام الجمعة في الرقة وفي مناطق محافظة حلب الخاضعة لسيطرة 
التنظيم. وُيعلم التنظيم السكان مسبًقا بتلك العمليات ويشجعهم على الحضور. وفي بعض الحالت، يجبر 
ذ بقطع الرأس أو إطالق النار في  نفَّ

ُ
التنظيم املارة على الحضور. وقد حضر أطفال عمليات اإلعدام التي ت

عرض الجثث على املأل 
ُ
الرأس من مسافة قريبة. ويعلن مقاتلو التنظيم عن جرائم الضحايا قبل إعدامهم. وت

مصلوبة غالًبا مدة تصل إلى ثالثة أيام، لتكون بذلك تحذيًرا للسكان املحليين.

عذيب في سجون تنظيم داعش منذ اإلعالن عن تأسيسه في نيسان/  وقد سجل مقتل 32 شخًصا بسبب التَّ
أبريل 2013 حتى آذار/ مارس 2020، من ضمنها عمليات رجم حتى املوت لفتيات محتجزات، وعموًما تتشابه 

أساليب التعذيب التي يتبعها التنظيم مع أساليب التعذيب التي اتبعها النظام السوري.)42(

الشام فيتعرَّض املعتقلون واملختطفون لديها للضرب املبرح والجلد، والشبح بشكل  تحرير  أما هيئة 

)40( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة والعشرون، 16 آب/ 
أغسطس، 2013.

)41( - الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تقرير الذكري التاسعة للحراك، آذار/ مارس 2020.
https://2u.pw/TNv12

)42( - املرجع السابق
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مارس عليهم
ُ
رئيس، وت

هم إليهم،  هديد بالغتيال والقتل في حال تكرار توجيه التُّ أساليب تعذيب نفسية كاإلعدام الوهمي، والتَّ
عذيب في سجونها حتى آذار/ مارس 2020. قنا مقتل 25 شخًصا بسبب التَّ

َّ
وقد وث

ولجأت قوات سوريا الديمقراطية في مراكز احتجازها إلى استخدام الضرب املؤذي واملسبب لحدوث 
كسور في العظام، بشكل رئيس وواسع في أثناء التحقيق مع املعتقلين واملختطفين لديها، ومارست أساليب 
تعذيب مشابهة ألساليب النظام السوري، كالشبح والدولب والصعق الكهربائي والتجويع والحرمان من 
الرعاية الصحية، وبخاصة تجاه املتهمين بالنتماء إلى فصائل في املعارضة املسلحة وأقربائهم، أو املتهمين 
عذيب في سجونها حتى  لنا مقتل ما ل يقل عن 50 شخًصا بسبب التَّ بالنتماء إلى تنظيم داعش. وقد سجَّ

آذار/ مارس 2020 .

املسلحة عمليات الضرب املبرح بوساطة أدوات كالعصا الخشبية  املعارضة  في  واستخدمت فصائل 
واملعدنية والسلك الكهربائي في أثناء التحقيق مع املعتقلين لديها، إضافة إلى استخدامها وضعيات تعذيب 
الناشطين  رئيس ضدَّ  وبشكل  لسياساتها  املنتقدين  التعذيب ضدَّ  استخدمت  وقد  والشبح،  كالدولب 
اإلعالمين املحلين أو املدنيين الذين يعترضون على قراراتها، واستخدمت درجات أق�ضى من التعذيب مع 

لنا مقتل 43 شخًصا أسرى من قوات النظام السوري محتجزين لديها. سجَّ

عذيب في آذار/ مارس 2020 لدى فصائل املعارضة املسلحة جميعها.)43( بسبب التَّ

عام 2011، اختفى عشرات اآللف من األشخاص على أيدي أجهزة الحكومة السورية. ونتيجة  منذ 
لهذه الحملة، تعرضت الحقوق األساسية الخاصة باملحتجزين املختفين لالنتهاك وأعدم عدد ل ُيح�ضى من 
الضحايا خارج نطاق القضاء. وقد مارست أطراف الصراع األخرى عملية اإلخفاء القسري، بعد الدخول 
في دوامة العنف السوري. وتعرض السوريون بصورة منتظمة ألعمال قتل عمد تنتهك القانون الدولي. 
وسجلت حالت الوفاة في أثناء الحتجاز زيادة ملحوظة. وُسجلت كذلك حالت وفاة ناجمة عن التعذيب في 
مراكز تخضع لسيطرة النظام السوري بالنسبة العظمى، ولدى أطراف الصراع األخرى بدرجة أقل. وما يزال 
التعذيب واسع النتشار. إذ يسبب آلًما ومعاناة جسدية ونفسية شديدة من أجل الحصول على معلومات 
ر دول العالم جميعها في  أو انتزاع العترافات وعقوبة يراد بها التخويف أو اإلكراه. وما تزال سوريا تتصدَّ

عذيب -بحِقّ املعتقلين- الذي يؤدي إلى املوت في كثير من األحيان. ممارسة التَّ

)43( - الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تقرير الذكري التاسعة للحراك، آذار/ مارس 2020.
https://2u.pw/TNv12
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ا: انتهاكات حقوق املرأة
ً
ثالث

ل تغيب عن ذاكرة السوريين حتى اليوم، تفاصيل مجزرة حماة الشهيرة 1982 في عهد األسد األب. ول 
يغيب أيًضا حجم العنف الذي مورس بحق شرائح املجتمع في املدينة، وكان من ضمنها النساء. لقد اعتقلت 
النساء في حال لم يجِر العثور على الرجال املطلوبين، وعلى الرغم من غياب اإلحصاءات الدقيقة عن تلك 
املرحلة، فقد اعتقلت أعداد كبيرة من النساء )ما زلن قيد اإلخفاء(، أضف إلى ذلك املمارسات الوحشية 
بحق النساء كالقتل والغتصاب. ونذكر في السياق أيًضا انتهاكات النظام بحق النساء اللواتي كن في صفوف 
أحزاب اليسار )حزب العمل الشيوعي وحزب الشعب خصوًصا(، وتعرضن مثل أي معتقل آخر ألنواع عدة 

من العنف الجسدي والجن�ضي والنف�ضي.

مع انطالق الحراك الشعبي في 2011، كانت املرأة السورية أيًضا محط استهداف قوات جيش وأمن 
النظام، فاعتقلت كثيرات وانتهكت أعراض كثيرات، جزًءا من منهجية اعتاد عليها النظام السوري في 

محاولة كسر شوكة معارضيه من الرجال.

القتل واالعتقال واالغتصا –  

استهدف النظام السوري النساء والفتيات على أساس جنسهن منذ األيام األولى للنزاع السوري. وكان 
الغتصاب والعنف الجن�ضي يرتكبان ضد النساء والفتيات في أثناء الغارات املنزلية التي كانت تجري في كثير 
من األحيان في عقب الهجمات البرية وفي نقاط التفتيش وفي كثير من األحيان في الحتجاز الحكومي. وكانت 
النساء والفتيات يتعرضن لالغتصاب والهجوم الجن�ضي في مرافق الحتجاز الحكومية، كفروع التحقيق 

التابعة ملديرية املخابرات الحربية واألماكن األخرى لالحتجاز التي تديرها املديرية العامة لألمن في دمشق.

وخضعت الفتيات في الحتجاز للعنف الجن�ضي لنتزاع املعلومات وإرغامهن على العتراف أو إرغامهن 
على تسليم أفراد األسرة املشاركين في املعارضة. وفي 2013 في درعا على سبيل املثال، تعرضت طالبة شابة 
لالغتصاب في نقطة تفتيش ألن أخاها كان من مقاتلي املعارضة. وفي حالة أخرى، تعرضت فتاة تبلغ التاسعة 
من العمر لالغتصاب، وهي ابنة شخص يشتبه في انتمائه إلى مجموعة مسلحة، بعد أن ألقت قوات الحكومة 
القبض عليها مع أقاربها جميعهم. واستخدم التهديد بالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجن�ضي لنشر 

الخوف بين صغار الفتيات وأسرهن.)44(

واستهدفت النساء أيًضا بسبب روابطهن األسرية، الفعلية أو املفترضة، برجال أعضاء في قوات األطراف 
املتحاربة املعارضة. وبالنسبة إلى املقاتلين، فإن احتجاز امرأة، مع كل ما يترتب عليه من مخاطر على شخصها، 
ل يستهدف في ما يبدو إذلل املرأة فحسب، بل إنه يهدف أيًضا -بل يمكن القول إنه يهدف في املقام األول- إلى 

إذلل أقاربها من الرجال.

)44( - لقد محوا أحالم أطفالي«: حقوق األطفال في الجمهورية العربية السورية، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية 
السورية، كانون الثاني/ يناير 2020.
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وقد اعتقلت قوات النظام محاميات وصحافيات وناشطات من أجل السالم ونساء عّبرن عن مشاعر 
مناهضة للحكومة. واعتقلت أيًضا نساء بغية إرغام أقاربهن من الذكور على تسليم أنفسهم بعد الشتباه في 

اشتراكهم في القتال مع بعض أطياف املعارضة أو دعمها بطرائق أخرى.

وقد عانت النساء في أثناء اعتقالهن في مراكز الحتجاز الغتصاب وغيره من أشكال العنف الجن�ضي على 
أيدي موظفي الحكومة. وارتكبت قوات النظام فعل العتداء الجن�ضي عند نقاط التفتيش. وألن النساء 
يستطعن التنقل بحرية أكثر من الرجال في املناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فإن ذلك يجعلهن أكثر 
عرضة لالعتداء الجسدي والجن�ضي على أيدي قوات النظام. وكان للحملة -التي نفذتها الحكومة وأدت إلى 
اعتقال الرجال الذين هم في سن القتال وإخفائهم- آثار اقتصادية واجتماعية حادة على النساء اللواتي تركن 
وحدهن. وفوق ذلك كله، فإن قريبات هؤلء الرجال يتركن في أغلب األحيان من دون دخل يضمن لهن إعالة 
أنفسهن أو أطفالهن. وتبقى املرأة التي لم تحصل على ما يؤكد وفاة قريبها في وضع قانوني معلق ل تستطيع 

فيه وراثة املمتلكات أو بيعها أو الزواج مرة أخرى.)45(

أخذ الضابط فتاتين، ووضع وجهيهما على املكتب واغتصبهما واحدة تلو األخرى. وحاولت الثنتان املقاومة 
 ”أنت ترى ما أفعل بهما، وسوف 

ً
ولكن لم يكن بوسعهما فعل أي �ضيء. وبعد ذلك حدثني الضابط قائال

أفعل ذلك بزوجتك وابنتك«.

محتجز لدى فرع األمن السيا�ضي في دمشق، 2014

وقد وصف تقرير لجنة اإلنقاذ الدولية حول سورية بأن الغتصاب هو سمة بارزة ومقلقة في الحرب 
السورية. )46( وقد ورد في تقرير الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، بأن أغلب ادعاءات الغتصاب وأشكال 
العنف الجن�ضي األخرى، قد ارتكبتها القوات الحكومية والشبيحة في أثناء تفتيش البيوت، وعند نقاط 
التفتيش، وفي أثناء الحتجاز. إضافة إلى حالت اعتداء على سيدات في أماكن عامة أو أمام أقارب لهن. 
وبعض الضحايا من املغَتصبات قتلوا على يد املغتصبين. وأجبر بعض النساء على تحمل حمل قسري ناتج 

من الغتصاب.)47(

وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إن قوات النظام استخدمت العنف الجن�ضي لتعذيب الرجال 
والنساء والصبية املحتجزين في سياق النزاع الجاري. وقال الشهود والضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن 
الجنود وامليليشيات املسلحة املوالية للنظام قد أساؤوا جنسًيا للنساء والفتيات حتى سن 12 سنة في 
الغارات على املنازل واملداهمات العسكرية للمناطق السكنية. وتذكر املنظمة أنها ل تملك أدلة على توجيه 
كبار الضباط األوامر لقواتهم بارتكاب العنف الجن�ضي في أثناء تفتيش البيوت أو العمليات امليدانية أو عند 

)45( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، األمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثون، 
13 آب/ أغسطس، 2015

)46( - النتهاكات الواقعة على النساء في سورية واألثر املجحف للنزاع عليهن، رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، 2016

)47( - العنف ضد املرأة في سوريا، الخروج من الصمت، الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، 2013
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الحتجاز. إل أن املعلومات التي تلقتها بما فيها معلومات من املنشقين عن الجيش والقوات األمنية، تشير إلى 
أنه لم يتخذ أي إجراء للتحقيق مع القوات الحكومية أو الشبيحة الذين يرتكبون أعمال العنف الجن�ضي، أو 

معاقبتهم، أو منعهم من ارتكاب مثل تلك األعمال في املستقبل. 

بلغ عنها في ظل علم الضباط القادة، أو كان يفترض بهم أن يعلموا 
ُ
لقد وقعت كثير من العتداءات امل

بوقوع جرائمـ  على سبيل املثال، العتداءات املرتكبة في ما يبدو بانتظام في مراكز احتجاز تخضع للسيطرة 
التامة لقادة بأعينهم. وقد شملت مرافق الحتجاز التي كان يجري فيها التعذيب الجن�ضي والغتصاب، 
املخابرات العسكرية فرع 248 وفرع 235 )املعروف بفرع فلسطين( في دمشق، ومقار املخابرات العسكرية في 
جسر الشغور بإدلب، وحمص، وفرع األمن السيا�ضي في الالذقية، وفروع املخابرات الجوية في املزة والالذقية 
وحمص، وسجن إدلب املركزي. هذا إضافة إلى النتهاك الجن�ضي في أثناء الغارات على املنازل والعمليات 

امليدانية.)48(

وفي تقرير للشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان بعنوان: العنف ضّد املرأة في سورية، الجرح 
النازف في النزاع السوري)49(، جاء: قدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عدد حالت اغتصاب النساء بـ 
 النتهاكات واإلساءات الجنسية 

ً
6000، نتج في عدد كبير من الحالت الحمل القسري )..( تواجه النساء عادة

بمختلف درجاتها متضمًنا ذلك: التحّرش اللفظي، التحّرش في أماكن الحتجاز الحكومية. لقد تم توثيق كثير 
من حالت الغتصاب في مدة الحتجاز.

وكانت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قد وثقت مقتل 28316 أنثى في الحرب السورية على يد أطراف 
النزاع املختلفة منذ آذار/ مارس 2011 حتى آذار/ مارس 2020، كان أكثرها عدًدا على يد قوات النظام 
وامليليشيات املرتبطة به بواقع 21.933 أنثى. بينما قتلت القوات الروسية 1578 أنثى، وقتل تنظيم داعش 
980 أنثى، وقتلت هيئة تحرير الشام 81 أنثى، وبحسب التقرير فإن 1307 أنثى قتلَن على يد فصائل في 
املعارضة املسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 250 أنثى، وقتلت قوات 

التحالف الدولي 959 أنثى، وسجل التقرير مقتل 1228 أنثى على يد جهات أخرى.)50( 

)48( - اعتداءات جنسية في املعتقالت السورية)تقرير(، هيومن رايتس ووتش، حزيران/ يونيو 2015.
https://www.hrw.org/ar/news/2012/06/15/246678

)49( - احتجاز النساء في سوريا سالح حرب و رعب، أيار/ مايو 2015،
http://euromedrights.org/ar

)50( - ذكرى مرور تسع سنوات على الحراك الشعبي، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020.
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شكل رقم )7( يبين مقتل النساء في خالل سنوات الحرب والجهة املنفذة

املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

وقد لجأ بعض أطياف املعارضة إلى اختطاف نساء من أجل مبادلتهن بأسرى من النساء واملقاتلين 
املعتقلين لدى الحكومة. وأخذ ائتالف من املجموعات املسلحة، بما فيها جبهة النصرة وأحرار الشام، حوالى 
100 امرأة وطفل رهائن في هجوم شنه على القرى العلوية في ريف الالذقية في آب/ أغسطس 2013. ولم 
تحصل الرهائن )نصفهم على األقل من الُقّصر( إل على قدٍر محدوٍد من العالج الطبي والغذاء. وتوفيت ثالث 

مسنات بسبب اعتاللت كان يمكن عالجها في أثناء احتجازهن. 

وفي السياق ذاته، ووفًقا للجنة األمم املتحدة لتق�ضي الحقائق في سورية، اختطفت جبهة النصرة وجيش 
اإلسالم مئات املدنيين، معظمهم من العلويين، في أثناء املعارك التي دارت مع النظام قرب منطقة عدرا 
العمالية في ديسمبر/ كانون األول 2013. وُيحتجز هؤلء الرهائن -أغلبهم من النساء واألطفال- في أماكن 
مجهولة في الغوطة الشرقية. وتعرض عدد منهم، من ضمنهم نساء، لحتجاز في أقفاص معدنية في كامل 

أنحاء الغوطة الشرقية، بحجة ردع هجمات النظام العشوائية على املنطقة.)51(

وقد سيطرت جبهة النصرة في 2015 على بعض البلدات والقرى في ريف إدلب. ووردت تقارير من معرة 
مصرين تشير إلى فرض مجموعة من القيود على الحريات الشخصية، بما في ذلك إلزام املرأة بتغطية 
شعرها. وتحدثت تقارير عن إعدام امرأتين في كانون الثاني/ يناير 2015 في معرة مصرين وحسفرجة بعدما 
رغمت بعض األسر على السماح بزواج بناتهن 

ُ
خلصت إحدى املحاكم الشرعية املحلية إلى ارتكابهما الزنا. وأ

ل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري  القاصرات بأعضاء املعارضة املسلحة في ريف دمشق. وسّجِ

)51( - سوريا ـ جماعات مسلحة تضع رهائن في أقفاص لردع الهجمات، هيومن رايتس ووتش.
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/02/282947
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في مناطق قريبة من دمشق، على يد جبهة النصرة،

ومنذ ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( بوصفه قوة في أوائل 2013، جرى توثيق حالت رجم 
للنساء حتى املوت. ويبدو أن عدًدا من النساء اللواتي اتهمن غالًبا بالزنا قد أعدمن بسبب مساعدتهن ملقاتلين 
ينتمون إلى جماعات أخرى أو لستمرارهن في ممارسة نشاط منهي. إذ تتصل النساء، لدى قيامهن بذلك، 
برجال ل تربطهن بهم صلة قرابة. واحتجز التنظيم نساء وفتيات أيزيديات بوصفهن أسيرات في إطار العبودية 
الجنسية، وبيعت آلف الفتيات األيزيديات، وبعضهن ل يزيد عمرهن على تسع سنوات، في أسواق الرقيق 
سر- تعرضت الفتيات األيزيديات 

َ
في محافظات الرقة وحلب وحمص والحسكة ودير الزور -وفي أثناء األ

لغتصاب وح�ضي وعنف جسدي، وُحرمن من الحصول على الغذاء الكافي واألدوية، وتعرضن لعقوبات 
جبرت نساء وفتيات سنيات على 

ُ
شديدة بالضرب العنيف والغتصاب الجماعي عند محاولتهن الهرب. وأ

رضت تلك الزيجات على فتيات ل يتجاوزن سن الرابعة عشرة.
ُ
الزواج من مقاتلي التنظيم. وف

أبعد تنظيم داعش النساء والفتيات من الحياة العامة وأسند التصرف في شؤونهن بالكامل إلى أقاربهن 
من الذكور. ول يجوز للنساء والفتيات الالتي تزيد أعمارهن على 10 سنوات الظهور علًنا من دون تغطية 
أجسادهن بالكامل، ول يجوز لهن السفر من دون محرم. ومن غير املمكن للمرأة التي توفي زوجها أو هرب أو 
التحق بجبهات القتال أن تغادر بيتها ألي سبب كان، وإن هي فعلت ذلك فستتعرض للعقاب. ويعاقب على 
مخالفة هذه القواعد بالجلد الذي تنفذه في األغلب هيئة الحسبة، وهي شرطة األخالق واآلداب التابعة 
للتنظيم. وكان )لواء الخنساء( الذي يتألف برمته من النساء، يتولى مسؤولية جلد النساء في بعض األحيان.

وقد أثرت القواعد التي فرضها التنظيم ملنع الختالط بين الجنسين تأثيًرا سلبًيا في قدرة النساء والفتيات 
على الحصول على الرعاية الصحية. وقد فّر عدد من األطباء من املناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في 
2013، ول يوجد في املنطقة سوى عدد قليل جًدا من الطبيبات. ونتيجة لذلك، فإن الرعاية املتخصصة 

املتاحة للنساء والفتيات محدودة للغاية.

وكان لعمليات الحصار والحرمان من املساعدة اإلنسانية أثر واضح في النساء. فقد أثر نقص الغذاء 
 عن مساهمته في ارتفاع معدل وفيات 

ً
والرعاية الطبية تأثيًرا سلبًيا في صحة الحوامل واملرضعات، فضال

الرضع.

الشعب الكردية جزًءا أساسًيا من القوات الكردية املقاتلة في  حماية  وتشكل النساء ضمن وحدات 
الجبهات األمامية. وفي مناطق أخرى من سورية، تخاطر النساء بأرواحهن ملساعدة أسرهن ومجتمعاتهن 
املحلية بطرائق منها على سبيل املثال تهريب املواد الغذائية واألدوية إلى املناطق املحاصرة من مختلف 

أطراف النزاع.)52(

وفي تقرير لشبكة السورية لحقوق اإلنسان، فإن ما ل يقل عن 9668 أنثى ما يزلَن قيد العتقال أو 
اإلخفاء القسري على يد األطراف الرئيسة الفاعلة في سورية منذ آذار/ مارس 2011 حتى آذار/ مارس 2020، 

)52( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، األمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثون، 
13 آب/ أغسطس، 2015
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8156 منهن ما يزلَن قيد العتقال أو اإلخفاء القسري على يد قوات النظام السوري، وما يزال ما ل يقل 
عن249 أنثى قيد اإلخفاء القسري بعد اعتقالهن من جانب تنظيم داعش، و29 أنثى ما تزلن قيد العتقال 
أو اإلخفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام، وما تزال 851 أنثى قيد العتقال أو اإلخفاء القسري على يد 
ل التقرير وجود ما ل يقل عن 383 أنثى قيد العتقال أو اإلخفاء القسري  فصائل في املعارضة املسلحة، وسجَّ

على يد قوات سوريا الديمقراطية.

عذيب على يد األطراف الرئيسة الفاعلة في   وفًقا للتقرير فإنَّ ما ل يقل عن 90 أنثى قد قتلَن بسبب التَّ
سورية منذ آذار/ مارس 2011 حتى آذار/ مارس 2020، 72 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على 
يد تنظيم داعش، وأنثى واحدة قتلت بسبب التعذيب على يد فصائل في املعارضة وجهات أخرى، واثنتان 

على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ل التقرير وجود ما ل يقل عن 11523 حادثة عنف جن�ضي منذ آذار/ مارس 2011 حتى آذار/ مارس   وسجَّ
2020، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 871 حصلت داخل مراكز الحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 
3487 حادثة عنف جن�ضي، في حين إن ما ل يقل عن 11 حادثة عنف جن�ضي ارتكبتها فصائل في املعارضة، 

و12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية.)53(

ومن أبرز ما لحظه فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في 2015 على سبيل املثال:

- ارتفاع معدلت اإلخفاء القسري للمعتقالت في السجون املركزية.

- طرد العامالت في املؤسسات الحكومية ألسباب تعسفية من جانب القوات الحكومية.

- الخطف بهدف التجنيد اإلجباري من جانب قوات اإلدارة الذاتية الكردية.

- استخدام النساء دروًعا بشرية من جانب امليليشيات املحلية التابعة للقوات الحكومية، ومن جانب 
بعض فصائل املعارضة املسلحة.

- الجلد والضرب واإلذلل في الساحات العامة من جانب التنظيمات اإلسالمية املتشددة.)54(

وعلى الرغم من غياب اإلحصاءات الرسمية إل أن جرائم اإلتجار بالبشر قد شهدت ارتفاًعا واضًحا في 
النزاع املسلح. فقد أشار عدد من التقارير إلى حدوث زيجات أطفال في مخيمات اللجوء في األردن وتركيا تحدث 
عبر مكاتب خاصة تسّوغها فتاوى دينية. وكذلك يجري استغالل أوضاع النساء املادية املزرية وباألخص في 
مخيمات اللجوء وإدراجهن للعمل بالدعارة نظًرا ملحدودية فرص العمل، ما يؤدي إلى وجود عدد من النساء 

)53( - تقرير موجز: في اليوم الدولي للمرأة… املرأة السورية ل تزال تعاني من أسوأ أنماط النتهاكات، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/08/11990/

)54( - املرأة السورية في وسط اإلعصار، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2015
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السوريات في السجون اللبنانية بتهمة الدعارة.)55(

إن عبء الحرب ل يخفف على املرأة عندما تترك البيئة غير اآلمنة في موطنها األصلي وتلجأ إلى مخيمات 
الالجئين. فحاملا تصل إلى هناك، تواجه خطًرا كبيًرا من العنف الجن�ضي بسبب عوامل عدة، مثل:

- الفتقار إلى الخصوصية )في الخيام أو في املراحيض(

- الكتظاظ والختالط بين الناس الذين ل يعرفون بعضهم

- الفقر واليأس املالي

- الفلتان األمني

والجناة ليسوا فقط من بين السكان الذكور الذين يعيشون في املخيمات، بل أيًضا من بين العاملين في 
مجال املعونة الذين يستغلون النساء مقابل الحصول على املعونة.)56(

 دوار و عباء جديدة–  

أشار تقرير في يوم املرأة أصدرته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إلى أن النزاع املسلح الداخلي فرَض على 
بت الحصيلة املرتفعة من حيث القتل واإلخفاء بحق الرجال في املجتمع،  ، فقد تسبَّ

ً
السوريات تغييًرا ثقيال

عيلها السيدات، ومن ثم أّدت السيدات دوًرا 
ُ
سر التي ت

ُ
في انتقال عبء إضافي إلى املرأة، إذ ارتفعت نسبة األ

بة يصعب التأقلم معها؛ ألنها تفوق في كثير من 
َّ
جديًدا ُيضاف إلى أدوارهنَّ العتيادية، فخضعن ألوضاع مرك

األحيان قدراتها وإمكاناتها املادية واملعنوية، ومع غياب األمن والرعاية الجتماعية بسبب فقدان الزوج أو 
األخ بشكل أسا�ضي وشلل العملية التعليمية بالنسبة إلى أطفالها أو إخوتها الصغار؛ فقد انعكس ذلك كله 
انعكاًسا كارثًيا على الجانب النف�ضي؛ وزاد من املعاناة عدم وجود منظمات مختصة في رعاية ودعم املرأة 

السورية بشكل كاٍف داخل سورية أو في بلدان اللجوء.)57(

وتشكل الحرب أيًضا الدور القتصادي الذي يتوقع اآلن أن تؤكده املرأة نتيجة وفاة الرجل. ففي مناطق 
سيطرة النظام، وبسبب متغيرات الحرب، فإن عدًدا من الفتيات هن املعيالت الوحيدات ألسرهن؛ وأرغموا 
على العمل في امليادين التي لم تعمل فيها النساء قبل الحرب، إضافة إلى قبول شروط العمل الستغاللية، 

 عن الزيادة الكبيرة في النسبة املئوية للبنات الالتي تأخر زواجهن وارتفاع معدل الطالق. 
ً

فضال

)55( - النتهاكات الواقعة على النساء في سورية واألثر املجحف للنزاع عليهن، رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، 2016

)56( - اليوم الدولي للمرأة: وضع املرأة في النزاع السوري، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
https://stj-sy.org/ar/452/

)57( - تقرير موجز: في اليوم الدولي للمرأة، املرأة السورية ل تزال تعاني من أسوأ أنماط النتهاكات، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020، 
مرجع سابق.
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وتواجه املرأة حالت مماثلة في أنحاء سورية كلها، بغض النظر عن السلطة التي تسيطر على منطقتها. 
ففي منطقة سيطرة اإلدارة الذاتية تؤدي املرأة كثيًرا من العمل في مجال التعليم أو حتى في األعمال القتالية 

بسبب هجرة كثير من الشبان.)58(

لقد شاركت املرأة في الثورة السورية، كونها ثورة كرامة شاملة على أشكال القمع والتسلط كافة ومن 
ضمنها الغبن الواقع على املرأة السورية منذ عقود خلت. لكن لكونها إحدى حلقات الصراع الهشة، فقد 
 ممنهًجا، 

ً
جرى استغاللها بأشكال مختلفة لدى جميع األطراف، واتخذ استغاللها لدى النظام السوري شكال

إذ اعتقل النظام النساء اللواتي شاركن في التظاهرات السلمية، واللواتي نشطن في ميدان اإلغاثة الطبية أو 
الغذائية، والناشطات في الشأن العام.

لقد تحملت املرأة في سورية أكثر من غيرها من فئات املجتمع تبعات الحرب الدائرة والعنف املتزايد 
املرافق لها. وتعرضت ألنواع شتى من أشكال العنف وأنواعه، برز منها خصوًصا العنف الذي عانته من 

قوات النظام في أثناء وجودها معتقلة، ألسباب تنوعت وتعددت.

ومع تزايد عدد املعتقالت في سجون النظام وفروعه األمنية، ُسجل -بحسب تقارير منظمات محلية 
ودولية- عدد من الشهادات من تلك النساء اللواتي تعرضن ألشكال مختلفة من النتهاك في أثناء وجودهن 

في املعتقالت.

وقد عانت املرأة خالل )الحرب السورية( شتى صنوف التعذيب واإلخفاء والغتصاب والتهديد، وهي اليوم 
تشكل أكثر من نصف عدد السوريين الالجئين واملشردين داخلًيا. ويعزى ذلك إلى التحاق الرجال البالغين 
بجبهات القتال أو تعرضهم للقتل أو اإلخفاء أو الهجرة. ونتيجة ذلك، شهدت سورية في خالل الصراع ارتفاًعا 
في عدد األسر التي تعيلها امرأة. وغالًبا ما تكون املرأة -على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعترضها- مقدمة 

الرعاية واملعيلة األساسية ألطفالها.

رابًعا: انتهاكات حقوق األطفال

2011، ومن ثم التحول إلى مرحلة »الحرب  بعد م�ضي تسع سنوات على الحراك الشعبي السوري 
السورية«، يبدو حجم النتهاكات بحقوق اإلنسان وكأنه ل يوصف، بسبب تنوع أساليب النتهاك وطرائقه 
وتعددها، وحجمه كذلك األمر. وتبرز شريحة األطفال واحدة من الشرائح التي وقعت عليها تبعات النتهاكات 

بأشكالها كافة، من كافة أطراف الصراع السوري.

قحم األطفال في الحرب السورية بطرائق شتى، وُحرموا من أبسط حقوقهم األساسية، فشاركوا في 
ُ
أ

تلوا وجرى تجنيدهم من جهة أطراف مختلفة، إضافة إلى تشردهم وتيتمهم، ومورست بحقهم 
ُ
الحرب وق

أبشع النتهاكات والعنف في أردأ صوره.

)58( - اليوم الدولي للمرأة: وضع املرأة في النزاع السوري، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
https://stj-sy.org/ar/452/



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

45

استهداف األطفال–  

 في الحرب السورية، على أيدي أطراف 
ً

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل )29.257( طفال
الصراع املختلفة)59(، كما هو موضح في الشكل اآلتي:

شكل رقم )8( يبين مقتل األطفال على يد أطراف النزاع

املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

في األيام األولى من النزاع، تعرض األطفال للقتل واإلصابة في أثناء الحتجاجات واملداهمات التي قامت 
بها قوات النظام على املنازل في إطار العمليات البرية العسكرية التي كانت تهدف إلى استعادة السيطرة على 
بعض املناطق والقبض على األفراد املؤيدين ملجموعات املعارضة، أو الذين ُينظر إليهم بوصفهم مؤيدين 
لها. وعندما كانت القوات الحكومية تدخل البلدات والقرى، وكان ذلك عادة بعد عمليات القصف، كان 
القناصة يحتلون مواقعهم في كثير من األحيان على أسطح املساكن أو املدارس أو املستشفيات أو غير ذلك 
شير اإلفادات املختلفة التي جمعتها اللجنة إلى أن األطفال من سن قد ل يزيد على 

ُ
من األماكن املرتفعة. وت

عشر سنوات أحياًنا تعرضوا للقتل أو اإلصابة بنيران القناصة.

الحرارية  والقنابل  العنقودية  الذخائر  استخدام  نتيجة  للقتل  األطفال  يح�ضى من  وتعرَّض عدد ل 
الضغطية والذخائر يدوية الصنع مثل البراميل املتفجرة والذخائر التي تعمل بصواريخ يدوية الصنع واألسلحة 
الكيمياوية التي استخدمت في كثير من األحيان ضد األعيان املدنية، مثل املدارس واملستشفيات. ومع الزيادة 
السريعة في العمليات الجوية والهجمات البرية الواسعة النطاق، ارتفعت األضرار التي لحقت بالبنية التحتية 

ضت عن أعداد مرعبة من الضحايا بين األطفال. ، فتمخَّ
ً

املدنية الرئيسية ارتفاًعا هائال

)59( - ذكرى مرور تسع سنوات على الحراك الشعبي، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020.
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 ووثقت »هيومن رايس ووتش« مقتل 47 شخًصا على األقل، أغلبهم نساء 
ً

وأعدمت قوات النظام أطفال
وأطفال، في أحياء العدوية وكرم الزيتون والرفاعي بحمص على يد قوات النظام في 11 و12 آذار/ مارس 
2012. في منتصف آذار/ مارس أيًضا، دخلت قوات النظام إلى قرية عين لروز في محافظة إدلب، ووضعت 
األطفال فوق مركباتها بوصفهم دروًعا بشرية، وقتلت 4 من السكان، بينهم 3 أطفال، كانت قد اعتقلتهم في 
2 أيار/ مايو 2013، أعدمت قوات النظام وامليليشيات املتحالفة معها بإجراءات إعدام موجزة 167 مدنًيا، 
، في بلدة البيضا قرب مدينة بانياس الساحلية، في إثر مواجهات مع قوات املعارضة في وقت 

ً
بينهم 14 طفال

سابق من اليوم.)60(

وكان األطفال الذين تعرضوا لإلصابة في أثناء األعمال القتالية يخافون من التماس العالج الطبي في 
املستشفيات العامة بسبب عمليات العتقال واسعة النطاق التي تستهدف الشباب واألشخاص املصاحبين 
لهم. ووثقت حالت العتقال والحتجاز ألطفال مصابين بجروح في مرافق طبية في 2012 في املستشفيات 
الحكومية في حلب. وادعت السلطات أن الشظايا أو إصابات القناصة دليل على املشاركة في النشاط الداعم 

ملجموعات املعارضة.

رة لألطفال في تكرر استخدام حرب الحصار، فالبلدات والقرى  ل أسلوب آخر ينطوي على آثار مدّمِ
َّ
وتمث

تعرضت لحصار استمر سنوات في أحيان كثيرة، واقترن بصورة منتظمة بالقصف املدفعي والجوي بصورة 
شبه مستمرة. وتسببت هذه األساليب في عشرات الضحايا، ومنهم أطفال، ومنعت كذلك تدفق األغذية 
واألدوية إلى املناطق املتأثرة. ووثقت حالت وفيات األطفال بسبب سوء التغذية والجفاف وغير ذلك من 

حالت الوفاة التي كان يمكن منعها الناجمة عن الحرمان من املساعدة اإلنسانية.

ل األطفال داخل املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام هجمات من املعارضة، أدت  منذ بداية النزاع تحمَّ
إلى كثير من وفيات األطفال، وبخاصة في محافظتي إدلب والالذقية وكذلك في مدينتي حلب ودمشق. 

ومع توسيع تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( سيطرته على قطاعات كبيرة من األرا�ضي في سورية، عانت 
الفتيات واألولد انتهاكات واسعة النطاق، تشمل اإلعدام في الساحات العامة حيث كان األطفال ضحايا 
 في الحسكة والرقة ودير 

ً
لإلعدام وأرغموا في الوقت نفسه على القيام بدور الجالد. وأعدم التنظيم أطفال

ر ل تتجاوز أعمارهم 14 سنة، في قرية من قرى دير الزور.  صَّ
ُ
الزور. ثم أعدم أفراد إحدى األسر، بمن فيهم ق

 على القيام بدور 
ً

وقد أحضر السكان، بمن فيهم أطفال، ملشاهدة العملية. وقد أرغم التنظيم أيًضا أطفال
سروا في تدمر، 

ُ
 أ

ً
منّفذ اإلعدام. وأصدر شريط فيديو يظهر فرقة إعدام تتألف من أطفال يعدمون رجال

إضافة إلى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وهو يذبح جندًيا أسيًرا في حمص.)61(

وشّن التنظيم أيًضا هجمات غير تمييزية على البلدات والقرى الواقعة تحت سيطرة قوات النظام أسفرت 

)60( - مذكرة »هيومن رايتس ووتش« إلى »لجنة حقوق الطفل«.
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/04/316600

)61( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، األمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثون، 
13 آب/ أغسطس، 2015
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عن مقتل عشرات من األطفال أو إصابتهم. إضافة إلى ذلك تعرض األطفال للقتل أو التشويه بسبب األلغام 
األرضية التي زرعها التنظيم عند انسحابه من املناطق التي فقد السيطرة عليها. وقام عناصر هيئة تحرير 

الشام بهجمات تسببت بعشرات الضحايا بين األطفال. 

الدولي بقيادة الوليات املتحدة التي جرت دعًما لقوات سوريا  ضت الحملة الجوية للتحالف  وتمخَّ
رة على األطفال، وبخاصة في ضوء التدمير الواسع النطاق  الديمقراطية ضد تنظيم داعش عن عواقب مدّمِ
في الرقة ودير الزور، وهو ما زاد من سوء التجاوزات التي عاناها األطفال عندما كانوا يعيشون تحت سيطرة 

املجموعة.)62(

تجنيد األطفال واستخدامهم في األعمال القتالية–  

استخدم األطفال في األعمال القتالية من جانب أطراف الصراع )العمل جواسيس أو مخبرين أو العمل 
في نقاط التفتيش(، وكان األطفال ُيجندون إلزامًيا، أو طوعًيا أو يجري إغراؤهم للقيام بالعنف بسبب عدم 

الستقرار القتصادي أو الحزن، بعد مشاهدة أعمال العنف التي ارتكبتها األطراف املتحاربة ضد أقاربهم.

مع زيادة حدة النزاع وهرب أعداد كبيرة من الشباب املؤهل للتجنيد من البلد بدأت قوات النظام تعتمد 
يحة ثم تحول في 2013  على املجموعات شبه املسلحة وامليليشيات، وفي البداية كان ذلك العتماد على الشّبِ
إلى قوات الدفاع الوطني، وكان األفراد ُيجندون أساًسا من املجتمعات املحلية املوالية للنظام. مع استخدام 
األطفال للعمل في نقاط التفتيش في حلب ودرعا وطرطوس. وانضم املراهقون أيًضا إلى قوات الدفاع الوطني. 
وجرى تسليح األطفال من سن الرابعة عشرة وتدربيهم على يد اللجان الشعبية في عتمان بمحافظة درعا. 
واستخدمت قوات النظام وامليليشيات املرتبطة بها األطفال ملعرفة أماكن أعضاء املعارضة املسلحة أو 
للعمل مخبرين. وفي أيام النزاع األولى، وردت إفادات عدة من حلب تصف استخدام اللجان الشعبية املوالية 

للحكومة بعض األطفال في سن صغيرة قد ل تتجاوز 6 سنوات للعمل جواسيس.

اعتاد جيش النظام على استخدام األطفال دروًعا بشرية عند اقتحامه لألماكن الخارجة على سيطرته كي 
يحمي نفسه من رد الجيش الحر، كان يجبر األطفال على الصعود إلى الدبابات في أثناء اقتحامه بعض املدن 
 

ً
والقرى السورية. وأشار األمين العام لألمم املتحدة في 2013/5/15 أن جيش النظام استخدم 55 طفال

وطفلة دروًعا بشرية في قرية السفيرة بريف حلب، وحصلت حوادث مماثلة قام بها الشبيحة في حماة.)63(

عمدت بعض املعارضة -بما فيها جبهة النصرة وأحرار الشام وجند األق�ضى وألوية نور الدين زنكي 
والسلطان مراد- إلى تجنيد األطفال واستخدامهم للمشاركة في األعمال القتالية، فزاد تعريض حياتهم للخطر 

)62( - »لقد محوا أحالم أطفالي«: حقوق األطفال في الجمهورية العربية السورية، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية 
السورية، كانون الثاني/ يناير 2020.

)63( - األطفال السوريون: جثث وأعداد جبرية في أرشيف األمم املتحدة.
https://2u.pw/nB4qr
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وتقويض حمايتهم. وفي األيام األولى من الحرب السورية، كانت املجموعات املسلحة املناهضة للحكومة 
تجذب إلى صفوفها الجنود البالغين الهاربين في املقام األول، ولكن مع تطور النزاع كان األولد من عمر أقل 
من 18 سنة ينضمون إليها أيًضا، وأحياًنا كان ذلك طواعية. وفي 2013، لوحظ وجود أولد ل يزيد عمرهم 
على الثانية عشرة في نقاط التفتيش التابعة لجبهة النصرة وكانوا يعملون في تعبئة الذخيرة في الرقة وحلب 

وتل رفعت واألتارب والباب. 

وقدمت حوافز مالية لألولد لالنضمام إلى صفوفها، واستفادت إلى حد كبير من الحالة القتصادية 
املتدهورة في املناطق الواقعة تحت سيطرتها. وبسبب القواعد الجنسانية القائمة من قبل، ُينتظر من األولد 
القيام بدور املعيل، بعد القبض على الشخصيات األبوية الذكورية أو احتجازها أو اختفائها. وفي إدلب وحماه 

عرض على األولد لينضموا إلى تلك املجموعات.
ُ
وحلب كانت الوعود بمرتبات شهرية ت

ومنذ بداية الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام وحلفاؤه على محافظة إدلب، في شهر أيار/ مايو 
2019، أطلقت هيئة تحرير الشام ومؤسسات تابعة لها أو مقّربة منها عدًدا من الحمالت في شمال غرب 
 الناس على القتال 

ّ
سورية وقد شملت مناطق )إدلب وريف حلب وريف حماة(، حيث كان الهدف منها حث

( التي انطلقت في مطلع 2020، 
ً

ا وثقال
ً
ومن ضمنهم األطفال، ولعّل أبرز تلك الحمالت حملة )انفروا خفاف

بإشراف مجلس الشورى العام )وهي مؤسسة تابعة لهيئة تحرير الشام، وتعّد املظلة التشريعية لحكومة 
اإلنقاذ(، إذ تنّوع نشاط الحملة ما بين توزيع املنشورات وإقامة فعاليات عدة في األماكن العامة وبخاصة 

املساجد واستهدفت سكان املخيمات بشكل أسا�ضي.

أطلق عدد من الجهات املحسوبة على هيئة تحرير الشام كـ)مجلس الشورى العام( ووزارة األوقاف 
 الناس 

ّ
التابعة لحكومة اإلنقاذ، حملة )جاهد بنفسك( في أواخر 2019 التي كان الهدف منها هي األخرى حث

على القتال ومن ضمنهم األطفال، إذ تمكنت هذه الحمالت من تجنيد عشرات األطفال ضمن صفوفها، من 
خالل تقديم املغريات لهم، كإعطائهم املنح املالية إضافة إلى حوافز أخرى كتوزيع السلل الغذائية أو منحهم 
مسكًنا مجانًيا والتكفل بإيجاره، ولعّل سوء األحوال املادية لكثير من األطفال، هو ما دفعهم إلى قبول هذا 

التجنيد.

فصائل الجيش الوطني السوري املدعوم من تركيا، والتابع للحكومة السورّية املؤقتة/ الئتالف السوري 
املعارض، كانت قد عمدت هي األخرى إلى تجنيد األطفال ضمن صفوفها في منطقة رأس العين، وذلك في 
عقب عملية )نبع السالم( التي شنتها تركيا بدعم الجيش الوطني السوري، في تشرين األول/ أكتوبر 2019، 
ضّد قوات سوريا الديمقراطية/ قسد، حيث كان تجنيد األطفال قد ظهر في منطقة رأس العين من جانب 
فصائل الجيش الوطني السوري، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أي بعد أقل من شهر على خضوع املنطقة 
لسيطرة تلك القوات، وتزايد تدريجًيا. وبحسب عدد من املصادر، فإّن جماعات )لواء السلطان مراد وفرقة 
الحمزة/ الحمزات وتجّمع أحرار الشرقية( هي أكثر الفصائل التي تجّند القاصرين في رأس العين، إضافة إلى 
أّن حالت تجنيد األطفال املسّجلة في صفوف جماعات الجيش الوطني السوري في ريف رأس العين، تفوق 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

49

سجل ضمن املدينة.)64(
ُ
تلك التي ت

وجندت وحدات حماية الشعب/ قوات سوريا الديمقراطية الفتيات واألولد دون سن الثامنة عشرة في 
صفوفها، وأوكلت إليهم القيام بأدوار القتال والدعم في العمليات الحربية التي تهدف إلى إسقاط املجموعات 
املعارضة، بما فيها جبهة النصرة ثم العمليات ضد تنظيم داعش بعد ذلك. ووثقت أمثلة لتجنيد أولد من 
سن الخامسة عشرة وما دونها، وكذلك تجنيد فتيات ل يزيد عمرهن على 16 سنة، للمشاركة في األعمال 
القتالية في حلب والحسكة وعين العرب )كوباني( والرقة. وتصف إفادات عدة كيف كان يجري تجنيد 

األطفال بصورة نشطة.

وقبلت قوات سوريا الديمقراطية -وتحديًدا في أواخر 2019 ومطلع 2020- بتجنيد )6( أطفال على 
األقل ضمن صفوفها في حي )الشيخ مقصود( في حلب ومنطقة )الشهباء( في ريف حلب الشمالي الذين جرى 
تسريحهم في أوقات متفرقة من مطلع 2020 بعد مناشدة ذويهم عبر وسائل اإلعالم. في املقابل، ما تزال ثالث 
فتيات قاصرات مجندات في صفوف قوات قسد، حتى نيسان/ أبريل 2020، على الرغم من مناشدة ذويهم 

املستمرة لتلك القوات بإعادتهم.)65(

هم بصورة منهجية )منهم من يبلغ سن السادسة( للمشاركة  داعش األطفال وجندَّ واستخدم تنظيم 
املباشرة في األعمال الحربية وأخفق في حمايتهم في سياق عملياته العسكرية. وأنشأ تنظيم الدولة )معسكرات 
األشبال( عبر أراضيه حيث خضع األطفال من مختلف املرجعيات للتدريب للقيام بأدوار قتالية ومهمات 

انتحارية وجرى إدخالهم إلى سورية.)66(

الحرمان من التعليم وتدمير المدارس–  

حرمت أطراف النزاع جميعها )بدرجات متفاوتة( األطفال من الحق في التعليم. وقامت األطراف املتحاربة 
استخدامها  ذلك  في  بما  الحربية،  األغراض  في  املدارس  واستخدام  التعليمية  املنشآت  وتخريب  بنهب 
مستودعات أو ثكنات أو مراكز للقناصة أو قواعد مؤقتة أو مواقع إطالق. واجتمعت الهجمات املتكررة على 
املرافق التعليمية مع النهيار الكامل للنظام التعليمي ليؤدي ذلك إلى تقليل فرص األطفال إلى أدنى حد في 

استئناف دراستهم وتحسين اآلفاق املتاحة لهم في املستقبل.

لحظت )لجنة التحقيق في سورية( أن نصف الهجمات على املدارس التي جرى اإلبالغ عنها حول العالم 
في املّدة من 2011 إلى 2015 كانت على مدارس في سورية. ووثقت )هيومن رايتس ووتش( قيام قوات النظام 
السوري بهجمات متعمدة أو عشوائية ضد املدارس. في 29 أيلول/ سبتمبر 2013، أصابت غارة جوية شنتها 

ا متكرًرا من قبل أطراف النزاع في سوريا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أيار/ مايو 2020.
ً
)64( - ظاهرة “تجنيد األطفال” مازالت نمط

)65( - املرجع السابق

)66( - »لقد محوا أحالم أطفالي«: حقوق األطفال في الجمهورية العربية السورية، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية 
السورية، كانون الثاني/ يناير 2020.
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الحكومة السورية باستخدام القنابل الفراغية منطقة تواجه مدرسة ثانوية في مدينة الرقة الخاضعة 
لسيطرة املعارضة، فقتلت ما ل يقل عن 14 مدنًيا، 12 منهم على األقل طالب في يومهم الدرا�ضي األول. وفي 
26 آذار/ مارس 2014، أصاب برميالن مدرستين في داعل بمحافظة درعا، وأصاب ثالث حافلة مدرسية 
هناك، فأسفر عن مقتل وجرح 10 أطفال. وفي 15 فبراير/ شباط 2016، سقط صاروخ بالستي أطلقته 
قوات النظام على مدرسة يقيم فيها نازحون في قرية كلجابرين، تبعد حوالى 8 كم جنوب شرق إعزاز، فأسفر 

عن مقتل 15 شخًصا، من بينهم أطفال.

أصابت الغارات الجوية التي شنتها العملية العسكرية الروسية - السورية مجمًعا للمدارس في قرية 
حاس في إدلب في 26 تشرين األول/ أكتوبر 2016، وقتلت عشرات األشخاص، معظمهم من تالميذ املدارس 
واملعلمين. وفي 2017، وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات من قوات النظام أو غارات جوية من العملية 
العسكرية الروسية السورية التي ضربت مدرسة في درعا ومدارس في الغوطة الشرقية. وفي 3 كانون األول/ 
ديسمبر 2017.وفي تقريرها لـ 2018، وجدت اللجنة أن قوات الحكومة السورية قد هاجمت عدًدا )مثيًرا 
للقلق( من املدارس ورياض األطفال من دون سابق إنذار في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل األطفال 

وتدمير املدارس وإجبارها على اإلغالق.

في 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش إرسال النظام السوري رجال األمن إلى املدارس واستخدام مسؤولي 
املدارس في استجواب الطالب بشأن آرائهم السياسية والنشاط املزعوم املعارض للحكومة الذي يقوم به 
الطالب وآباؤهم. واستخدمت القوة املفرطة، وحتى األعيرة النارية، ضد تظاهرات طالبية سلمية، في املدارس 
في محافظات درعا وحمص ودمشق وريفها. انتشرت قوات النظام وامليليشيات املتحالفة معها بمدارس في 
املحافظات األربع واستخدمتها قواعد وثكنات ونقاط تمركز للقناصة ومراكز احتجاز، بعد أن كف الطالب 

عن الدراسة في بعضها.

في 2013-2014 وثقت األمم املتحدة استخدام النظام املدارس ألغراض عسكرية في 4 حالت. وفي 2014، 
سجل )املركز السوري لحقوق اإلنسان( استخدام النظام 27 مدرسة قواعد عسكرية. وفي 2015، تحققت 
األمم املتحدة من استخدام النظام 8 مدارس في إدلب ألغراض عسكرية، ورد أن 4 منها تعرضت للهجوم من 

املعارضة، و6 مدارس في منطقة أريحا.)67(

احتجاز األطفال–  

احتجز أطراف النزاع الفتيات واألولد وأخضعوهم ملجموعة واسعة من النتهاكات، وكذلك حرمانهم 
من الوصول إلى الدعم النف�ضي أو الرعاية الطبية. وكانت النتهاكات األكثر شيوًعا هي في املناطق الواقعة 
تحت سيطرة النظام. ومنذ 2011، كانت عمليات العتقال الواسعة النتشار للرجال ولألولد الذين ل يزيد 
عمرهم على 15 سنة تجري على يد القوات األمنية أو امليليشيات العاملة نيابة عن النظام، وفي أثناء عمليات 

)67( - مذكرة »هيومن رايتس ووتش« إلى »لجنة حقوق الطفل«.
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/04/316600
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العتقال الجماعية وتفتيش البيوت أو في املستشفيات. وكان األولد، وأحياًنا الفتيات، يتعرضون لالحتجاز 
سواء بمفردهم أم مع أقاربهم الذكور بسبب عّدهم داعمين ملجموعات املعارضة في نقاط التفتيش في حلب 

ودمشق ودرعا.

وفي أثناء الحتجاز، ُحرم األطفال -كما الكبار- من أشكال الحماية القانونية املستحقة لهم وخضعوا 
للتعذيب أو غيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وتثبت اإلفادات عن وجود انتهاكات 
مثل  بأشياء  الضرب  وكذلك  والتعذيب  الجن�ضي  العنف  ارتكاب  ذلك  في  بما  األطفال،  لحقوق  صارخة 
املواسير. وفي بعض األحيان، ُحرم األطفال من الغذاء والرعاية الطبية الحيوية، وتعرضوا للضرب بالسياط 
ل وجود محتجزين ذكور وإناث من سن ل تزيد  واستخدموا إلرغام آبائهم على اإلدلء باعترافات. وقد ُسّجِ
على 11 سنة في فروع األمن 215 و227 و235 و248 في دمشق. وجرى اإلبالغ عن التعذيب والغتصاب في 
الفرعين 215 و235. وشاهد األطفال التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة الالإنسانية الواقعة على أفراد 
أسرهم، وفي بعض األحيان أرغموا على ممارسة التعذيب على املحتجزين اآلخرين. وكانت سلطات الحتجاز 
والحراس يستخدمون األولد والفتيات لتنظيف املرافق والطهي للحراس والسجناء والقيام بأدوار لوجستية 

وأدوار الدعم إلدارة مرافق الحتجاز. 

واحتجزت الجبهة اإلسالمية وأحرار الشام وجبهة النصرة األطفال بصورة تعسفية بوصفهم رهائن، إلى 
جانب أمهاتهم في كثير من األحيان، للحصول على الفدية، أو لبدء عمليات تبادل األسرى مع قوات النظام 

وامليليشيات التابعة لها.

وعندما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على آخر معاقل تنظيم داعش في شرق سورية، 
نقلت النساء واألطفال الذين تربطهم صالت عائلية بداعش إلى مخيمات الهول والروج وعين عي�ضى، 
صل الرجال واألولد من سن ل تزيد على 12 سنة. وظل معظم 

ُ
واستمرت أوضاعهم املعيشية املزرية. وف

الرجال واألطفال في مرافق الحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، من دون ضمانات قضائية 
كافية في فراغ قانوني وإداري يؤدي إلى تجاوزات في حق املحتجزين.

العنف الجنسي–  

كان الغتصاب والعنف الجن�ضي يرتكبان ضد النساء والفتيات في أثناء الغارات املنزلية التي كانت تجري في 
كثير من األحيان في عقب الهجمات البرية لقوات النظام وفي نقاط التفتيش وفي كثير من األحيان في الحتجاز 
الحكومي. وكانت النساء والفتيات يتعرضن لالغتصاب والهجوم الجن�ضي في مرافق الحتجاز الحكومية، 
وخضعت الفتيات في الحتجاز للعنف الجن�ضي والجنساني لنتزاع املعلومات وإرغامهن على العتراف أو 
إرغامهن على تسليم أفراد األسرة املشاركين في املعارضة. وكان األولد في الحتجاز يتعرضون بصورة خاصة 
للعنف الجن�ضي. وكان التعذيب الجن�ضي، بما في ذلك ربط األعضاء التناسلية، يرتكب بصورة منهجية ضد 
الرجال واألولد في الحتجاز في دمشق وحمص وحلب. واستخدم التهديد بالغتصاب والغتصاب كذلك 
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وغيره من أشكال العنف الجن�ضي لنشر الخوف بين صغار الفتيات وأسرهن.)68(

وُسجلت أيًضا حالت اغتصاب وعنف جن�ضي ارتكبتها بعض املعارضة. وتعرضت النساء والفتيات 
رغمت 

ُ
لالنتهاكات الجنسية والجنسانية وكان ذلك مقترًنا في أغلب األحيان بعناصر النتقام أو الستغالل. وأ

األسر على السماح بزواج بناتهن القاصرات باملقاتلين في ريف دمشق. وجرى تسجيل زواج األطفال والزواج 
النصرة، أو  املبكر والزواج القسري في مناطق قريبة من دمشق، تشمل مخيم اليرموك، وارتكبتها جبهة 
رضت هذه الزيجات على فتيات ل يتجاوزن سن الرابعة 

ُ
كبت في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش. وف

ُ
ارت

عشرة. إضافة إلى ذلك بيعت آلف الفتيات األيزيديات، وبعضهن ل يزيد عمرهن على تسع سنوات، في 
أسواق الرقيق في محافظات الرقة وحلب وحمص والحسكة ودير الزور. وفي أثناء األسر، تعرضت الفتيات 
األيزيديات لغتصاب وح�ضي وعنف جسدي، وتعرضن لعقوبات شديدة بالضرب العنيف والغتصاب 

الجماعي عند محاولتهن الهرب.)69(

التشرد والتسول–  

وصل الفقر في سورية إلى أرقام مرتفعة جًدا، فبحسب دراسة )املركز السوري لبحوث السياسات( فإن 
»أكثر من %93 من السوريين يعيشون في حالة فقر وحرمان، بينهم نحو %60 في حالة فقٍر مدقع«، وهو ما 

يشكل كارثة لألمن الغذائي للسوريين.)70(

لقد وصلت البطالة في سورية إلى نسب كبيرة جًدا قياًسا بمرحلة ما قبل الحرب، وهو ما أدى إلى استفحال 
ظاهرة التسول. إذ بات من املألوف مشاهدة األطفال الذين يفترشون األرصفة أو على مداخل املقاهي وفي 
التجمعات البشرية في دمشق وغيرها من املدن األخرى الواقعة تحت سيطرة النظام. هذا في الوقت الذي 

تغيب فيه اإلحصاءات عن هذه الشريحة اآلخذة في التزايد.

كانت سنوات الحرب السورية كافية لتشويه جيل كامل من أطفال سورية. فقد باتت نسبة كبيرة منهم 
ا عن لقمة عيش، وتشير تقديرات منظمة )يونيسيف( إلى أن 

ً
في الشوارع يتسولون وينقبون في القمامة بحث

2.6 مليون طفل تعرضوا للتشرد داخلًيا في سورية، فيما أصبح 2.5 مليون طفل آخرين يعيشون لجئين في 
البلدان املجاورة.

وبحسب مصادر موثوقة كانت هناك جمعيات تعمل في سورية على قضية األطفال املشردين، ل سيما في 
مخيمات طرطوس، إل أن الوضع لم يلَق الهتمام الكافي من جانب املنظمات املختلفة، وأشارت املصادر إلى 

)68( - ل للشهود الصامتين، النتهاكات ضد األطفال في مراكز العتقال في سوريا، تقرير حقوق اإلنسان ملنظمة LDHR، كانون األول/ ديسمبر 
2019

)69( - »لقد محوا أحالم أطفالي«: حقوق األطفال في الجمهورية العربية السورية، لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية 
السورية، كانون الثاني/ يناير 2020.

)70( - األمن الغذائي والنزاع في سورية، املركز السوري لبحوث السياسات، حزيران/ يونيو 2019.
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أن ظاهرة أطفال الشوارع انتشرت بالتزامن مع انتشار ظاهرة التسول، وبات األطفال ُيستخدمون في التسول 
ملصلحة أشخاص يستغلونهم.)71(

هذا ويعد األطفال املتسولون الحلقة األكثر تعرًضا للخطر من بين املتسولين عموًما، ألنهم اكتسبوا 
عادات سيئة كالسرقة والتدخين و)اشتمام الشعلة( وهي بديل عن املخدرات، ويتعرضون غالًبا لالعتداءات 
الجنسية، وشهدت دمشق حالت إخفاء عدد من األطفال، ويرجح بعض األهالي سبب اختفائهم إلى الخطف 

من عصابات تتاجر بأعضاء البشر.)72(

وكشف مدير الشؤون الجتماعية والعمل في محافظة الالذقية )بشار دندش( عن ازدياد ظاهرة التسول 
والتشرد ضمن شوارع املدينة. وأكد أن ارتفاع الظاهرة يعود إلى ظهور شبكات تشغيل لهؤلء املتسولين، 

إضافة إلى الوافدين من باقي املحافظات الذين يشكلون النسبة الكبرى من املتسولين.)73(

املتسولين  أكبر نسبة من  النازحين تضم  أعداًدا كبيرة من  تؤوي  التي  النظام  لقد أصبحت مناطق 
واملشردين الذين يعملون في جمع النفايات والتسول، فال يكاد يخلو شارع أو ساحة أو سوق أو حاجز من 

األطفال والنساء وذوي اإلعاقات الذين يمتهنون التسول.

إن ظاهرة التسول باتت منتشرة جًدا في السنوات املاضية، وبعكس ما تروجه وسائل إعالم حكومة 
النظام السوري بتراجع نسبة التسول في سورية، فإن ظاهرة تسول األطفال والنساء والشيوخ تنامت إلى حد 
كبير في األشهر األخيرة؛ بسبب الفقر وغالء املعيشة وتدني مستوى الليرة السورية من جهة، ومن جهة أخرى 
عدم توافر األوراق الثبوتية لعدد كبير من األطفال؛ بسبب فقدانهم األب، إما بالعتقال أو املوت، وبالطبع 
ذلك يحرمهم من الحصول على بعض املساعدات من الجمعيات واملنظمات اإلنسانية الخاصة التي تقدم 
املساعدات الغذائية، وغيرها من حاجات اإلنسان األخرى كاألدوية واأللبسة. وهناك نحو 3200 حالة تسول 
)2300 طفل وامرأة، و900 شيخ وصاحب إعاقة(، جرى رصدها مؤخًرا ضمن العاصمة دمشق يمتهنون 
التسول على أبواب املساجد، والجامعات، واملقاهي، وضمن األسواق، بحسب مراكز خاصة بالدراسات 

والبحوث لرصد حالة التسول.)74(

ا في 
ً
أما في املناطق الخارجة على سيطرة النظام، فقد ازدادت نسبة أطفال الشوارع ازدياًدا ملحوظ

الشمال السوري، بسبب حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق سورية عدة نحو محافظة إدلب وريف 
حلب الشمالي، واستغل متسولون مأساة الغوطة وحمص وبدؤوا يستدرون عطف الناس على أنهم من تلك 

)71( - تسول وعمالة أطفال وتشرد للنساء والعائالت، املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
https://2u.pw/7jHcn

)72( - https://2u.pw/eIpH2

)73( - https://2u.pw/8bpXJ

)74( - الحرب السورية نشرت ظاهرة التسول في كافة أنحاء سوريا.
https://2u.pw/zkrqV
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املناطق. في الشمال السوري، وفي ريف حلب بخاصة، تنتشر ظاهرة أطفال الشوارع بكثرة في املدن والبلدات 
نتيجة كثرة عدد النازحين، وقلة فرص العمل لآلباء، واألوضاع املعيشية الصعبة التي يعانيها األهالي، بعض 
اآلباء يرسلون أطفالهم للعمل في الشوارع، بينما يجلسون هم في املنازل ويتخذون عمل أولدهم باًبا للرزق.)75(

لقد سادت ظاهرة التسول في الشمال السوري املحرر، حيث ل يكاد يخلو سوق شعبي أو باب مسجد 
من وجود بعض النساء أو األطفال الذين يطلبون مد العون لهم بسبب ضيق ذات اليد .وتعود أسباب 
انتشار ظاهرة التسول إلى الحالة القتصادية املتردية التي يعانيها سكان الشمال السوري معظمهم، ل 
سيما املهجرين من باقي املحافظات السورية الذين خرجوا ببعض املتاع الشخ�ضي واألموال التي استهلكوها 
 عن فقدان كثير من العائالت معيليها بسبب الحرب املستمرة منذ 8 

ً
في أثناء مّدة النزوح والتهجير، فضال

سنوات .وتنعدم هذه الظاهرة في األرياف والقرى الصغيرة بسبب وجود تكافل اجتماعي محلي ضمن العائلة 
الواحدة، في حين تسجل أعلى نسبة لها في املدن الكبرى. 

 القاطنون في الشارع بصورة 
ً

وتصنف منظمة )اليونسيف( أطفال الشوارع إلى ثالثة أقسام وهي: )أول
دائمة وعالقتهم بأسرهم األصلية منقطعة، ثانًيا العاملون في الشارع وهم أطفال يقضون ساعات طويلة 
ا أسر الشوارع، وهم 

ً
يومًيا في الشارع، في أعمال التسول والبيع املتجول، ويقضون الليل مع أسرهم. ثالث

األطفال الذين يعيشون مع أسرهم األصلية في الشارع(.

وفاقم وجود أكثر من مليون و 200 ألف لجئ سوري على األرا�ضي اللبنانية من ظاهرة التسول التي تجتاح 
 منذ سنوات في ظل التردي املستمر للوضع القتصادي. وقد تحولت شوارع العاصمة بيروت، 

ً
البالد أصال

بوجه خاص، إلى ملتقى ملئات املتسولين من جنسيات مختلفة بعد انضمام لجئين سوريين إليهم بمسعى 
لتأمين لقمة عيشهم. وتنشط املافيات التي تدير )شبكات التسول( عبر دفع عدد كبير من األولد إلى الشارع 
لبيع األزهار أو مسح الزجاج واألحذية وغيرها من األعمال الرمزية، بما يعرف بـ)التسول املقنع(، لجمع األموال 

مقابل تأمين قليل من الطعام ومكان يبيتون فيه.)76(

أما في املغرب، فقد زاد عدد السوريين عن 2600 لجئ بحسب آخر األرقام الصادرة عن مفوضية األمم 
ا صعبة 

ً
 قاصرين في سن التعليم، لكنهم يواجهون ظروف

ً
املتحدة لالجئين باملغرب. أغلبهم أسر تتضمن أطفال

في بلدان اللجوء بسبب عدم تمكنهم من الندماج من جديد. وهو ما يدفع عدًدا من األسر إلى التسول. ويعيش 
أطفال الالجئين السوريين في املغرب أوضاًعا مزرية، إذ ليس بمقدورهم استكمال دراستهم في املدارس، على 
الرغم من توافر هذا الحق الذي ترعاه مفوضية الالجئين، إل أن أغلب اآلباء يرفضون إدخال أبنائهم إلى 

املدارس ويفضلون استغاللهم في التسول.)77(

)75( - ظاهرة أطفال الشوارع تتفاقم في ريف حلب الشمالي، سامر األحمد.
https://geiroon.net/archives/137004

)76( - https://2u.pw/u7mEU

)77( - هكذا يعيش األطفال السوريون في املغرب.
https://2u.pw/QKh5L
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وفي 2019، قامت )فرق السالم املتنقلة( ملكافحة التسول في مدينة اسطنبول، في 2019 بإنقاذ ما يزيد 
جبروا على التسّول في الشوارع من عائالتهم وأقربائهم. وأشارت هذه 

ُ
على 3500 طفل بينهم 976 سورًيا، أ

الحملة إلى أّن معظم األطفال السوريين الذين أجبروا على التسّول، توفّيت عائالتهم في سورية، وأحضرهم 
أقاربهم إلى تركيا، حيث أجبروا على النزول إلى الشوارع، ليثيروا عاطفة املاّرة من خالل بيع املاء أو املناديل.)78(

عمالة األطفال–  

تعددت األسباب التي تدفع الطفل السوري إلى العمل، فهي في األغلب حاجة األبوين إلى ملال مع ضعف 
الدخل اليومي مقارنة بالنفقات العالية بسبب غالء األسعار الكبير الذي تشهده سورية، حيث يبلع متوسط 
إنفاق العائلة اليومي 3000 ليرة سورية وهو ما يعادل 6 دولرات، في حين إن متوسط دخل العامل السوري 
ل يتجاوز في كثير من األحيان 1500 ليرة سورية، ما يدفع رب األسرة الفقيرة إلى تشغيل أولده ليساهموا معه 

في تأمين لقمة العيش.

وبعض األسر السورية فقدت األب املعيل بسبب القصف الذي شمل عامة املناطق املحررة، فبقيت األم 
مع أطفالها اليتامى لتعاني األمرين، قدرت بعض اإلحصاءات عدد األيتام السوريين بـ800 ألف طفل، 90% 
منهم غير مكفولين، وهو ما يدفع األم إلى ممارسة بعض األعمال التي غالًبا ما تكون في املنزل، في حين يساعدها 

أطفالها الصغار ويعملون لتأمين �ضيء من الدخل لتأمين الخبز اليومي للعائلة.)79(

هذا في الوقت الذي أعلن فيه عميد املعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية )أكرم القش( أن 
ا ذلك 

ً
التقديرات الحالية تشير إلى أن نسبة عمالة األطفال ضوعفت في األزمة من 10 إلى 20 في املئة، مسّوغ

بأن التسرب املدر�ضي هو أحد األسباب التي دفعت األطفال إلى العمل مفترًضا أن السبب الرئيي في ذلك هو 
بيئة األسرة التي نشأ فيها الطفل وخصوًصا أن هناك بعض األسر تتمتع بتركيبة اجتماعية تستدعي فيها دفع 

الطفل إلى سوق العمل ولو لم يكن ضمن السن املسموحة ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.)80(

وعلى الرغم من أن النسبة املذكورة غير دقيقة، فقد تنا�ضى )القش( في جملة تحليله ما آلت إليه أوضاع 
األطفال من قصف وتشريد وانتهاكات وفقدان؛ جعل األطفال معيلين رئيسيين في كثير من األحيان ألسرهم 

التي شردها نظامه وقتلها.

وهذا األمر ينطبق على الشمال السوري الذي لجأ إليه مواطنون كثيرون في خالل األزمة السورية، بعدما 
ا في عمالة األطفال. 

ً
نزحوا من ديارهم بسبب العمليات العسكرية، إذ تشهد املناطق هناك ارتفاًعا ملحوظ

)78( - https://2u.pw/9HLef

)79(  -https://www.noonpost.com/content/19033

)80( - تضاعف عمالة األطفال في سورية.
https://alwatan.sy/archives/57758
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في لبنان يضم سهل البقاع أكبر عدد من الالجئين السوريين في لبنان. وسهل البقاع هو منطقة زراعية 
خصبة، لذا هناك طلب كبير على األيدي العاملة الرخيصة. وينتشر عمل األطفال في املنطقة. وثمة قيود على 
إمكانية وصول الالجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، ما يجبر األطفال في كثير من الحالت أن 
يصبحوا كاسبي القوت في أسرهم. ويتلقى األطفال أجًرا يقل عن أجر البالغين، ول ُيطلب إليهم إظهار بطاقات 

هوية عند حواجز التفتيش، والحتمال أقل بأن يعرفوا حقوقهم.)81(

 من الدراسة. ففي العاصمة 
ً

وفي األردن، تحول أغلب األطفال السوريين الالجئين إلى »أرباب« أسر، بدل
ا مشاهدة أحدهم وهو يعمل في مخبز أو 

ً
األردنية انتشرت ظاهرة عمالة األطفال السوريين، وأصبح مألوف

مقهى أو مطعم وحتى في األسواق العامة ملساعدة الزبائن على حمل مشترياتهم.

وعمالة األطفال في األردن ممنوعة وتعمل السلطات عبر وزارة العمل على مكافحتها والحد منها من خالل 
التشريعات وبخاصة قانون العمل األردني الذي يحظر تشغيل كل من يقل عمره عن 16 سنة، إل أن كثيًرا 
من األطفال وأرباب العمل ل يأبهون، فأحياًنا عقوبة الحياة الصعبة أقوى من عقوبة القانون، وهو األمر 

ا معيشية صعبة.)82(
ً
الذي ينطبق على الالجئين السوريين الذين يعانون ظروف

وتوصلت دراسة عن عمل األطفال في مخيم لالجئين في العراق )دوميز(، أن ظاهرة عمالة األطفال في حالة 
تفاقم مستمر وخصوًصا في مخيمات اللجوء وأن الطفل السوري يتعرض لنتهاكات عدة بسبب األوضاع 

القائمة. وإن ظاهرة عمالة األطفال ستبقى في دائرة التساع ما دامت املشكلة السورية قائمة.)83(

أما في تركيا، فقد ارتبطت ظاهرة عمالة األطفال بخصوصية ارتباطها باألسرة التي جرى تهجيرها قسًرا في 
أوضاع مختلفة، فعمل هؤلء األطفال في سوق عمل جديدة )سورية وتركية( لها خصائصها وقوانينها ضمن 

بيئة اجتماعية جديدة.

في تركيا، تنتشر في شوارع املدن عامة مجموعات من األطفال السوريين الذين يبيعون املناديل أو املاء أو 
 عن كثير من األطفال الذين يعملون في جمع الخردة والكرتون. وكذلك 

ً
السجائر وغيرها، أو التسول، فضال

العمل في ورشات وأماكن تفتقد إلى شروط األمن والسالمة الشخصية. وبعيًدا عن املخاطر الصحية، فإن 
هؤلء األطفال يحرمون من التعليم بسبب حاجتهم إلى العمل ومساعدة ذويهم، إذ تقارب نسبة من ل يتلقون 

التعليم الرسمي من األطفال السوريين 60%.

ويستغل كثير من أرباب العمل األتراك حاجة األطفال وذويهم إلى العمل في ظروف ل تناسب أعمارهم، 
ويضطر كثير من األطفال السوريين إلى النخراط في سوق العمل، نتيجة فقدانهم للمعيل، وقلة فرص 

دخولهم إلى املدارس.

)81( - منظمة اليونسيف، األطفال السوريون الالجئون في لبنان معرضون لخطر عمالة األطفال.
https://2u.pw/btwhW

)82(  -http://www.jordanzad.com/print.php?id=148062

)83( - عمالة األطفال السوريين في إقليم كردستان العراق، أيمن املال، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2019
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إن عمل األطفال تحت سن الخامسة عشرة مخالف للقانون التركي ويعاقب عليه كل من ولي أمر الطفل 
 أميركًيا. إل أن 

ً
، ويغّرم صاحب العمل بمبلغ يتجاوز 350 دولرا

ً
وصاحب العمل بعقوبة السجن عاًما كامال

كثيرين يغضون الطرف عن هذا القانون، بل على العكس أصبحت هذه الفئة مستهدفة من أرباب العمل 
وأصحاب الورشات ألسباب عدة أهمها أن اليد العاملة الصغيرة تعمل بأجور زهيدة بسبب حاجة هؤلء 
األطفال املاسة إلى العمل، إضافة إلى أنهم يقبلون العمل في ظروف قاسية من دون تذمر أو اعتراض وبخاصة 

األطفال.

ه »يوجد في السوق 
ّ
ويلفت )تانير أكبنار( عضو الهيئة التدريسية لدى جامعة )أكدينيز( التركية، إلى أن

التركية عدد ل يمكن تجاهله من األطفال الالجئين، واألطفال السوريون في مقدمتهم، حيث كانوا محط 
رغبة بالنسبة إلى كثير من أرباب العمل، لكونهم يعملون بأجور منخفضة، وفي ظروف صعبة، مقارنة بذويهم 
األتراك«. وأضاف بأن نسبة عمالة األطفال في تركيا، تبلغ بحسب اإلحصاءات الرسمية، ما يقارب 720 
ألف، موضًحا بأّن األعداد الحقيقية قد تصل إلى ضعف ذلك، حيث تتجاوز مليوًنا ونصف املليون طفل.)84(

إلى جانب األزمة اإلنسانية التي أثارتها الحرب السورية، يمكننا القول إن عمالة األطفال وصلت إلى 
مستويات خطرة في العدد املتزايد من السكان الالجئين. إضافة إلى الزراعة، أصبحت األخبار التي تفيد أن 
األطفال الالجئين الذين يعملون في مختلف مجالت الصناعة وقطاع الخدمات منفتحين على جميع أنواع 

العنف واإلهمال.

ميدانية تركية)85( أجريت على األطفال السوريين املهاجرين في )هاتاي وأورفا(. أظهرت أن  وفي دراسة 
عدًدا كبيًرا من عائالت املهاجرين السوريين، يقبلون أو يشجعون أطفالهم على العمل بسبب الحرمان املالي. 
ويعمل األطفال في ظروف صعبة وصارمة للغاية. وقد أظهرت النتائج تعرضهم )على نطاق واسع( للعنف 

الجسدي واللفظي في العمل. 

وبحسب األرقام الرسمية للمديرية العامة إلدارة الهجرة، فإن مليون و542 ألف من املهاجرين السوريين 
تقل أعمارهم عن 18 من بينهم 619 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 10 و18 عاًما من األطفال العاملين 

املحتملين.)86(

)84( - https://2u.pw/jPzTt

)85( - Yalçın S. )2016(, ”HatayveUrfa’dayasayanSuriyeliçocuklarıneğitimveçalışmadurumları“, Türkiye’deÇocukİsçiliğiSorunu: 
Suriye’dengelenmültecilersonrasımevcut durum veçözümönerileriKonferansRaporu, HayataDestekDerneğiveBilgiÜniversi-
tesiGöçÇalışmalarıUygulamaveAraştırmaMerkezi, ss. 31-34.

)86( - GörünmeyenGöçmenÇocuklarınİşçiliği: Türkiye’dekiSuriye’liÇocuklar. Kuvvet LORDOGLU, Mustafa ASLAN
ÇalışmaveToplum: EkonomiveHukukDergisi. 2018, Say 57, ss. 715-731
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خاتمة

لقد تركت الحرب السورية آثارها في تفاصيل الحياة كافة، والشرائح الجتماعية من دون استثناء، 
وخصوًصا الفئات التي تعد الحلقات األضعف في دوائر املجتمع ومنهم األطفال. فقد عانى أطفال سورية 
انتهاكات عدة لحقوقهم ارتكبتها أطراف النزاع. ُحرم األطفال من طفولتهم وأرغموا على املشاركة في الحرب، 
وتعرضوا للقتل والعتقال والتعذيب والغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في التعليم بعد استهداف 
املدارس وتحويل كثير منها إلى ثكنات عسكرية. وكان من مخرجات الحرب السورية على األطفال، التشرد 

والتسول وعمالة األطفال وزواج القاصرات وغيرها من الظواهر السلبية.

وحتى اليوم، لم تتوقف معاناة أطفال سورية في الداخل والخارج على حد سواء، إذ تستمر عملية انتهاك 
م، وتفكك أواصر عالقاتهم مع أسرهم. حقوقهم وتعرضهم للقتل والتَيتُّ

إن أكثر األمور تعقيدا في مرحلة ما بعد الحرب العمل على تنفيذ خطط تأهيلية وعالجية لتغيير ثقافة 
العنف التي حكمت املجتمع السوري في خالل سنوات الحرب، وهي مهمة تقع على عاتق املنظمات املحلية 

واملؤسسات املختلفة للدولة، بعد تحقيق األمن والسلم والعدالة النتقالية.
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الفصل الثاني:
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مؤشرات النزاعات )الدينية، املذهبية، الطائفية، العرقية( في سورية

: مدخل النزاعات )الدينية، املذهبية، الطائفية، العرقية( في سورية
ً

أول

لم تعرف سورية قبل منتصف السبعينات اصطدامات عنفية مذهبية دينية وطائفية تذكر، على الرغم 
من التركيب الديني الطائفي والعرقي املتنوع في سورية)87(، إضافة إلى إصرار النظام البعثي على استبعاد 
القومية  إلى املرجعية األيديولوجية  الدينية، املذهبية والطائفية استناًدا  القضايا  في  الحديث والبحث 
والعلمانية املتبناة منه في اإلعالم و في الوقت نفسه يمارس الطائفية والتمييز الطائفي في كواليس مؤسسات 

الدولة كافة.

في الوقت نفسه لم تستطع الحكومات السورية املتعاقبة في إثر الستقالل صوغ هوية وطنية سورية 
موحدة تندمج فيها املكونات الدينية، املذهبية، الطائفية القبلية والعرقية، وبخاصة أن النخب واألحزاب 
اليسارية والعلمانية منذ الستقالل وحتى يومنا هذا لم تول الهويات الفرعية )الدينية املذهبية والطائفية( 
حقها من النقاش والدراسة، إذ جرى القفز عنها، مفترضين أنها إلى زوال من تلقاء نفسها، عن طريق التجاهل، 
ما أدى إلى وجود حالة من النزعات التطرفية ما قبل الوطنية مستترة خلف أيديولوجيات وهمية )القومية 
م والحديث 

ّ
العربية، اإلسالمية، األممية وغيرها( وبخاصة في مّدة نظام البعث، إذ منع السوريون من التكل

عن هذه الهويات تحت ستار القومية، العلمانية والشتراكية التي رفعها شعاًرا ليخفي املمارسات السلطوية 
الستبدادية كلها التي كانت تحدث في الخفاء وبتوجيه من األجهزة األمنية السورية.

كان العامل الديني، أحد العوامل الرئيسة في الصراعات السياسية للوصول إلى السلطة والتحكم فيها في 
سورية، وبخاصة عند وصول األسد األب إلى الحكم من خالل الدستور الجديد عام 1973، في ما يتعلق بدين 
باع سياسات 

ّ
رئيس الدولة، األمر الذي أدى إلى سعيه إلحكام السيطرة الكاملة على املؤسسات الدينية وات

تمييزية طائفية مغطاة بتوجهات شكالنية قانونية ودستورية.

بداية بروز مالمح الطائفية كانت في عهد األسد األب من خالل تمكين عدد من الضباط العلويين)88(. 
من مواقع قيادية وحّساسة في الجيش وأجهزة املخابرات، مع إعطائهم ميزات مادية وصالحيات واسعة لم 
 بها باقي الضباط من الطوائف األخرى، وصل التطييف إلى أن تكون قيادة مؤسسات عسكرية كاملة 

َ
يحظ

لها طابع علوي صرف تقريًبا مثل األمن العسكري واألمن الجوي، الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وأيًضا 

)87(  - هذا التركيب الطائفي الثني لم يمنع من انتخاب فارس الخوري )املسيحي( رئيًسا للمجلس النيابي السوري عام 1936 أو توليه منصب 
رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمعارف والداخلية في تشرين األول عام 1944 وأعاد تشكيل وزارته ثالث مرات في ظل تولي شكري القوتلي رئاسة 

الجمهورية عام 1954. وأحد أبرز ُمشرعي الدستور السوري، أنظر
https//:ar.wikipedia.org/wiki/ 

)88(  - هنا يمكن التذكير بظاهرة » العلي« العلوية املسيطرة على املخابرات والجيش )علي دوبا، علي أصالن، علي حيدر، علي حبيب(

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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مؤسسات مدنية مثل النفط وأساتذة الجامعات ...الخ، وكانت نسبة العلويين بين موظفي الدولة أكبر من 
نسبتهم في املجتمع بمرتين على األقل وهم طائفة ل يزيد عددهم على نسبة 12 في املئة من سكان سورية، 
هذا كله جعل من )العلويين( العاملين في مؤسسات الدولة معظمهم أصحاب نفوذ ومصدر خوف لآلخرين 

السوريين)89(.

كذلك وجود تقسيمات شبه معلنة في مناصب الدولة والجيش على أساس طائفي، لكن من دون قانون 
أو نص يحكمها، إذ كانت رئاسة الوزراء -تاريخًيا- من نصيب السنة في سورية وأربع وزارات للعلويين، مع 
تخصيص وزارات للطوائف األخرى. وفي الجيش حكمت املناصب القيادية في األلوية والفرق تقسيمات 
طائفية يعرفها السوريون جميعهم، فإن كانت الرئاسة من نصيب السنة فإن النائب سيكون علوًيا مع 
وجود منصب ثالث للمسيحيين أو الدروز أو الطوائف األخرى أو بالعكس، مع بقاء الغلبة للعلويين في مجال 
األمن واملخابرات، وفي الوقت نفسه قمعت املعارضة السورية بألوانها األيديولوجية كلها بما فيها العلمانية 
والشيوعية و حاكمها بمحاكمه الستثنائية بتهمة إثارة النعرات الطائفية ووهن عزيمة األمة العربية، وقد 
حوكم عدد من املعارضين السوريين الذين قضوا سنوات طويلة في السجن بهذه التهم، بهدف تخويف 

الناس من الحديث بالطائفية، وتسهيل احتكار السلطة لألسد.

أيًضا في الجانب اآلخر، قامت بعض املعارضة )اإلخوان املسلمين( بفعلها السيا�ضي والعسكري املعارض 
للنظام السوري على مرجعية النتماءات الطائفية املتطرفة منذ إعالن تأسسها في سورية.

كان التحول الطائفي امللموس والعلني في صراع اإلخوان املسلمين مع النظام السوري بدأ في مجزرة 
مدرسة املدفعية في حلب، التي ارتكبها النقيب إبراهيم اليوسف في 1979، ضد طالب املدرسة، حيث كان 
ا، لكن تنظيم الطليعة  ا بعثيًّ

ً
القتلى من الطالب العلويين فقط. ومن املفارقات أن اليوسف كان ضابط

املقاتلة إخواني املنشأ لم يتردد في نسبة هذه العملية إلى نفسه، في حين نفت القيادة الرسمية للجماعة أي 
ه.)90(

ّ
عالقة لها بالهجوم، وكانت تنفي عالقتها بتنظيم الطليعة املقاتلة كل

ها محسوبون على اإلخوان املسلمين في حزيران/ يونيو عام 
ّ
ّفذ

َ
أيًضا محاولة اغتيال حافظ األسد التي ن

 مروعة ذات بعد 
ً
1980، وكان الردُّ عليها ارتكاَب ميليشيات تابعة لرفعت األسد، شقيق حافظ، مذبحة

طائفي عبر تصفية حوالى ألف من سجناء اإلخوان املسلمين في سجن تدمر، ثم صدور القانون رقم 49 في 
تموز/ يوليو من العام نفسه الذي تنص مادته األولى: »يعتبر مجرًما ويعاقب باإلعدام كل منتسب لتنظيم 

جماعة اإلخوان املسلمين«.)91(

)89( - يمكن الطالع على كتاب: عزمي بشارة، الجيش والسياسة والطبقات: إشكاليات نظرية ونماذج عربية، املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، قطر، الدوحة 2017، ص 137-107. ملزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع

)90(  - قبل مجزرة مدرسة املدفعية ل بد من الذكر أن اإلخوان املسلمين قاموا باغتيالت عدة ولكن كان النظام ينسبها إلى العراق ولكنه 
اضطر بعد حادث املدفعية إلى اإلعالن عن هوية اإلخوان املسلمين املدعومين من العراق ومصر في عهد السادات واألردن والسودان.

)91(  - صادق عبد الرحمن، اإلخوان املسلمون في سوريا: املسألة الطائفية والجتثاث، الخميس 26 نيسان/ أبريل 2018.
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تال ذلك تصعيٌد في املواجهة، عبر مزيد من العتقالت والتصفيات واإلعدامات في صفوف اإلخوان 
املسلمين، وباملقابل نفذ تنظيم اإلخوان املسلمين تفجيرات عدة استهدفت مقار تابعة لحزب البعث واألجهزة 
األمنية، لتبلغ املواجهة ذروتها في مذبحة حماة 1982، عندما ارتكب نظام األسد مجزرة جماعية في املدينة، 
ر نحو ثلث املدينة وتصفية ما بين 20 و40 ألف مواطن في مدينة حماه ومن بينهم النساء واألطفال)92(. إذ ُدّمِ

في الوقت الذي كان فيه البعد الطائفي واضًحا في مرجعية املجزرة، سّوقها النظام بوصفها حرًبا على األصولية الدينية 
والطائفية وعمالء اإلمبريالية. 

أيًضا من مالمح النزعات املذهبية والطائفية للنظام التحالف اإلستراتيجي مع إيران في إثر وصول الخميني إلى السلطة 
ا الطابع اإلستراتيجي 

ً
1979 الذي كان أول نظام في العالم يعترف بنظام ولية الفقيه اإلسالمي الشيعي الجديد، متخذ

للعالقة بين النظامين، من خالل التعاون في املجالت كافة، ول سّيما العسكرية واألمنية.

حكم من حزب البعث العربي الشتراكي ذاته الحاكم في 
ُ
مع اندلع الحرب اإليرانية على العراق، الدولة العربية التي ت

سورية، وقف النظام السوري -بطاقاته القتصادية والسياسية واإلعالمية والعسكرية كلها- إلى جانب النظام اإليراني 
ا لبقية األنظمة العربية كافة التي وقفت إلى جانب العراق. وفي 1982 في أثناء حرب )إسرائيل( على لبنان، لعب النظام 

ً
خالف

السوري الدور الرئيس في تأمين وصول مجموعات الحرس الثوري اإليراني إلى لبنان وتسهيله عبر البوابة السورية التي 
شكلت ميليشيات ما يسمى )املقاومة اإلسالمية( من جانب )حزب هللا( استناًدا إلى مذهبية شيعية، عمدت إلى السيطرة 

العسكرية على لبنان ملصلحة األجندات العسكرية والسياسية للنظام اإليراني الشيعي والسوري.

في إثر انتفاضة اإلخوان املسلمين ضد حافظ األسد في 1981، أنشأ جميل األسد )الشقيق األكبر للرئيس حافظ األسد( 
جمعية اإلمام املرت�ضى بواجهة اجتماعية ومهمات طائفية بالتزامن مع مساعيه إلى تعزيز مكانته في سلم التشييع، فانتزع 
لنفسه صفة اإلمام آية هللا جميل األسد)93(، وأقام عالقات متينة مع اإليرانيين، وحظي بدعم مالي ومعنوي من املرجعيات 
الشيعة في العراق وإيران التي اهتمت بشكل كبير في تشييع الطائفة العلوية، استناًدا إلى مقولة تصدير الثورة، فافتتح 
جميل األسد عشرات الحسينيات في أنحاء سورية، وخصوًصا في الساحل السوري، حيث قدر العدد بـ 76 حسينة في مدينة 

الالذقية وحولها فقط)94( .

قت اللجنة 
ّ
)92(  - يختلف عدد ضحايا املجزرة باختالف املصادر ول أحد يعرف الحصيلة النهائية لعدد القتلى خالل ذلك الهجوم، حيث وث

السورية لحقوق اإلنسان مقتل 40 ألف مدني، أغلبهم قضوا رمًيا بالرصاص بشكل جماعي ثم دفن الضحايا في مقابر جماعية.
أّما روبرت فيسك الذي كان موجوًدا في حماة بعد املجزرة بمدة قصيرة يقول إن عدد القتلى كان 10 آلف شخص تقريًبا.

أما جريدة اإلندبندنت البريطانية فقالت إن عدد ضحايا مجزرة حماة وصل إلى 20 ألًفا.
أما الصحافي والكاتب األميركي توماس فريدمان فقال إن رفعت األسد قام بالتباهي بأنه قتل 38 ألًفا في حماة.

وتشير بعض التقارير إلى صعوبة التعرف على جميع الضحايا ألن هناك ما بين 10 آلف و15 ألف مدني اختفوا منذ وقوع األحداث، ول ُيعرف 
أهم أحياء في السجون العسكرية أم أموات.

أما عدد املعتقلين واملفقودين الذين لم تتم معرفة مصيرهم حتى اليوم فقد بلغ 15000 ألف شخص، وهذه املجزرة كانت سبًبا مباشًرا في تهجير 
100 ألف شخص، ودمر جزء كبير من املدينة وبخاصة أحياءها القديمة، وإزالة 88 مسجًدا، وهدم 3 كنائس ومناطق أثرية وتاريخية.

كما ُسّوَي حي الحاضر باألرض عقب اقتحامه بالدبابات خالل األيام األربعة األولى من القصف. أنظر للمزيد عن املجزرة :
https://2u.pw/WfxFK

)93(  - فايز سارة، تسليم سوريا للنفوذ اإليراني والرو�ضي،
www.alayam.com/Article/courts-article/403266/

)94(  - البعث الشيعي في سورية 2007-1919، حركة العدالة والبناء، املعهد الدولي للدراسات السورية، 2007، ص45 .

http://www.alayam.com/Article/courts-article/403266/
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في 1983، حدث الصراع على السلطة بعد مرض الرئيس حافظ األسد، وأعلن جميل األسد تأييده العلني لتوريث 
شقيقه رفعت األسد للرئاسة، لذلك فور شفاء األخير من مرضه، أصدر قراًرا بحل الجمعية في منتصف كانون األول/ 

ديسمبر )95(1983.

لوحظ في تلك املدة بعض النشاط املحدود ذي الطابع الشيعي في السيدة زينب وبعض النشاط الذي تقيمه السفارة 
اإليرانية واملراكز الثقافية التابعة لها في دمشق وبعض املدن السورية.

كذلك األمر تابع األسد البن منذ عام 2000 إلى اليوم إستراتيجيته السياسية الداخلية السورية والخارجية على نهج 
أبيه ذاته.

تجلى التدين السوري في مرحلة ما قبل 2011 من خالل الزيادة الكبيرة في مبيعات الكتب الدينية وزيادة عدد املساجد 
ومعاهد تحفيظ القرآن، والظهور املتكرر لرجال الدين املسلمين في وسائل اإلعالم وتزايد عدد النساء املحجبات في سورية. 
إذ كان من الطبيعي أن يلحظ املتجول في أماكن عدة من مدينة دمشق لفتات تدعو النساء إلى ارتداء غطاء الرأس وأخرى 

تحض املسلمين على أن ُيظهروا الولء للنبي محمد )ص( من قبيل »لبيك يا رسول هللا« و«الحجاب زينة املرأة« ... الخ.

أيًضا لوحظ أن عدد من املطاعم السورية امتنعت عن تقديم الكحول، ومشاهدة بعض الرجال يؤدون الصالة على 
ا لدى أغلب السوريين. 

ً
جانبي الشوارع في أيام الجمع لعدم اتساع املساجد أمر بات مألوف

وذلك كله كان يحدث بتشجيع من النظام السوري وبرعايته، بل في إثر احتالل العراق من الوليات املتحدة األميركية 
سنة 2003 سمح لخطباء املساجد بالدعوة إلى الجهاد في العراق باسم اإلسالم، ومن ثم الدعوة إلى أسلمة املجتمع السوري.

ثمة كذلك بعض املؤشرات األخرى التي تدل على ازدياد نسبة تأثير اإلسالم في سورية أبرزها العدد املتزايد من النساء 
املحجبات. حتى بات معظم الشباب السوري يفضل الزواج بالفتيات املحجبات وامللتزمات دينيا.

أيًضا برزت في سنوات 2000 – 2010 حركة دينية تلّقب نفسها بـ»القبيسيات« )96(التي تديرها منيرة القبي�ضي، وتهتم 
هذه الحركة التي تتألف من النساء فقط بتنظيم الدروس الدينية وحلقات نقاش للنساء، وزادت شعبيتها مؤخًرا وأصبحت 
تضم عشرات اآللف من األتباع. وقد لقت اهتماًما كبيًرا من رأس النظام السوري بشار األسد من خالل استقباله لهم 

أكثر من مرة.

ونجحت هذه الحركة بإقناع عدد كبير من النساء بارتداء الحجاب من خالل توفير وظائف لهم أو مساعدتهم في العثور 
نت هذه الحركة من ترسيخ جذورها عميًقا في املجتمع السوري من خالل إنشائها 

ّ
على أزواج أتقياء. ومع مرور السنين تمك

عدًدا من الجمعيات الخيرية واملرافق التعليمية.

)95(  - أسامة شحادة، هيثم الكسواني، املوسوعة الشاملة للفرق املعاصرة في العالم- التجمعات الشيعية في بالد الشام، ط1، مكتبة مدبولي 
2010. ص 110 .

)96(  - جمعية القبيسيات، وهي جماعة إحيائية دينية إسالمية دعوية نسوية، تأسست على يد منيرة القبي�ضي )من مواليد 1933(في الستينيات 
في سورية، ثم انتشرت في بلدان أخرى، وهي ل تتدخل في السياسة، بل يقتصر عملها على تنظيم دروس دينية في املنازل ونشر الوعي الديني بين 
الشابات الصغيرات، و كانت الجماعة تعمل بالسر والعلن، تبًعا للظروف األمنية والسياسية، وقد كانت محظورة في سورية إلى أن سمح لها 
بالعمل العلني في 2006 عندما حصلت على موافقة الحكومة السورية للسماح بعقد الدروس في املساجد، إذ يقدر أتباعها بأكثر من 75 ألف إلى 

100 ألف. انظر:
http//:sia-sy.net/wp-content/uploads/2018/

رين غالب امليلع، اإلسالم السيا�ضي واإلرهاب في سوريا ،الكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير 2017 .

http://sia-sy.net/wp-content/uploads/2018/
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أيًضا نشرت مجلة اقتصادية يصدرها موقع زمان الوصل في كانون األول/ ديسمبر املا�ضي مسًحا اجتماعًيا أكدت من 
خالله الهتمام املتزايد من الجمهور السوري باقتناء مطبوعات دينية، وأشار املسح إلى أن الكتب الدينية هي من أكثر الكتب 

مبيًعا في 2009.)97(

مع اندلع الثورة 2011 زادت فاعلية العوامل الدينية املذهبية والطائفية في سورية، فعمل نظام األسد البن على 
إثارة الشعور الطائفي وتعزيز مخاوف األقليات في الوقت نفسه، كامتداد إستراتيجية اتبعها والده في الثمانينيات لعزل 
الثورة على أساس ديني. فنشرت بوسترات في أنحاء سورية كلها كتب عليها )ل للطائفية( أي بمعنى اإليحاء أن الحتجاجات 
السورية من أجل الحرية والكرامة هي تحركات طائفية مشبوهة على حد زعمه. ومن ثم مرجعية الثورة ومن يقف وراءها 
هم السنة، وهذا ما لوحظ في األحاديث الشفوية من موالي النظام السوري. من خالل الحديث عن )السلفية، اإلرهاب، 
وغير ذلك. من املفهومات الدالة على أن سورية مقبلة على حرب أهلية )طائفية(. وحتى على الصعيد الرسمي لوحظ في 
خطاب بشار األسد في 30  آذار/ مارس 2011 في وصفه الحتجاجات والتظاهرات السلمية باملؤامرة اإلرهابية مشيًرا إلى أن 

الطرف املتظاهر هو إسالمي متشدد)98(.

عززت مفهومات الطائفية بعد القمع الدموي للثورة ودخولها في مرحلة العمل العسكري واألسلمة، وهذا ما أغبط 
النظام، إذ سعى منذ اليوم األول للثورة لتصويرها مؤامرة خارجية، يقف وراءها إرهابيون وإسالميون متطرفون، وبخاصة 
بعد التدخل اإلقليمي العلني، فخرجت املفهومات الطائفية لإلعالم، وأصبحت متداولة لدى الجانبين )املعارضة واملوالة( 
وأصبح الحديث عن الثورة والصراع الدائر في سورية -بوعي أو من دونه- بوصفها )حرًبا طائفية(، أي حرب بين مجموعتين 
كل واحدة لها حدود صلبة مربوطة بالنتماء الطائفي. وبدأت تتحدث كل مجموعة عن صعوبة التعايش مع املجموعة 

األخرى. ومن ثم أنكر البعد السيا�ضي والجتماعي للثورة.

كذلك األمر لدى بعض املعارضة السورية جاءت تسميات أغلب أيام جمع الثورة بصبغة دينية إسالمية، بعد أن كان 
ز على الحرية والسلمية 

ّ
صبغ الثورة بصبغٍة إسالمية، وتجلى ذلك من خالل إطالق أسماء الجمع، فبعد أن كان الحراك يرك

واملدنية، جاءت مسميات »اإلخوان« أليام الثورة بالطابع اإلسالمي)99(، وقد لعبت بعض وسائل اإلعالم، مثل قناة الجزيرة، 
دوًرا في ترويج هذه املسألة. وأدى هذا التوجه إلى تهميش التيارات السياسية األخرى في الثورة، حتى اختفت التعّددية 
بالتدريج. وقد ترافق ذلك مع تصدر )اإلخوان( املشهد السيا�ضي، ولعبوا الدور األسا�ضي في تشكيل أول مجلس وطني سوري، 
نوا من حيازة نسبٍة عاليٍة من مقاعد املجلس ل تتناسب مع حجم الحركة السياسية على األرض في داخل سورية، وظهر 

ّ
وتمك

في صورٍة واضحٍة أن لعبتهم الرئيسية تدور من حول السلطة. ولذا، دخلوا لعبة التحالفات والكواليس، بما فيها من تسوياٍت 
ومساوماٍت، أدت إلى نتائج عكسية وضارة على الثورة.)100(

وكذلك األمر حاولت بعض الشخصيات السورية املعارضة في إثر ثورة 2011 إظهار خيار الخالص من الستبداد عن 

)97(  - صحوة دينية في سوريا أم عالمات تشدد؟31 آذار/ مارس 2010،
https//:www.zamanalwsl.net/news/article14384/

)98(  - https//:www.bbc.com/arabic/middleeast_2011/03/110330/syria_assad_speach

)99(  - من نماذج التسميات اإلسالمية : جمعة 5 آب )هللا معنا( الجمعة 4 تشرين الثاني نوفمبر 2011 )هللا أكبر( الجمعة 6 كانون الثاني/ 
يناير 2012 ) إن تنصروا هللا ينصركم ( الجمعة 7 نيسان/ أبريل 2012 )من جهز غازيا فقد غزا( الجمعة 27 نسيان/ أبريل 2012 )أتى أمر هللا 

فال تستعجلوه( الجمعة 29 حزيران/ يونيو )واثقون بنصر هللا هو حسبنا وناصرنا ونعم الوكيل ( الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر )أحباب رسول هللا 
في سوريا يذبحون( - لجمعة 22 تموز/ يوليو 2011 )أحفاد خالد(، 

)100(  - اإلخوان املسلمون والثورة السورية
http//:www.shaam.org/articles/opinion-articles/ 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/14384
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110330_syria_assad_speach
http://www.shaam.org/articles/opinion-articles/
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طريق قوننة حقوق األقليات الدينية والطائفية واملذهبية، فكانت مؤتمرات عدة على هذه املرجعية، مثل مؤتمر العلويين 
في القاهرة، التركمان في تركيا، الدروز في مدريد واملسيحيين في تركيا وفرنسا.

أيًضا باملقابل بدأت كثير من وسائط اإلعالم اإلقليمية التي تدعي دعمها للثورة السورية باستخدام املفهومات الطائفية 
من خالل استخدام طائفة املناطق املتظاهرة أو املحتجين، كذلك تعريف األشخاص املعارضة بالصفة الطائفية )السني، 
الدرزي، العلوي، اإلسماعيلي...الخ(، وكذلك في مقلب النظام ومواليه، فعلى سبيل املثال، اعتدنا أن نسمع كلمات )العلوي 
بشار األسد( أو )الدرزي فالن( أو امليليشيا الشيعية حزب هللا، )الهالل الشيعي(، وذلك محاولة لطمس معالم طبيعة الثورة 

في سورية التي حصلت من جانب معظم السوريين املتجاوزين للطائفية واملذهبية ضد نظام استبدادي بالدرجة األولى. 

كذلك اتخذ النظام اإليراني موقًفا مختلًفا عن مواقفه من الثورات العربية األخرى التي سبقتها، فقد أعلن املرشد األعلى 
للنظام اإليراني أن التظاهرات في سورية تختلف عن تلك التظاهرات التي شهدتها بقية الدول العربية التي عّدها تظاهرات 

شعبية محقة، بينما عّد الثورة السورية مؤامرة أميركية صهيونية، تهدف إلى كسر تحالف املقاومة واملمانعة في املنطقة.

 هكذا عمل النظام السوري منذ بداية األحداث في سورية في منتصف آذار/ مارس 2011 على خطين متوازيين إلنهاء 
الثورة التي قامت من أجل املطالبة بالحرية والكرامة. حيث استخدم النظام ميليشيات الجيش والقوات األمنية بوحشية 
للقضاء على التظاهرات من جهة، وقام بتعبئة طائفية غير مسبوقة مع التركيز على األقليات التي كان لها مشاركة محدودة 

في الثورة من أجل الوقوف معه ضد )اإلرهاب( من جهة ثانية. 

في البداية َعِمل النظام جاهًدا للقضاء على األصوات السلمية والعلمانية عن طريق تغييبها في السجون أو اغتيالها وترك 
الباب مفتوحا للخيارات األشد إيالًما، وهي التوجه نحو السالح والحتقان الطائفي من الطرف الذي ثار على السلطة كنتيجة 

حتمية ملا قام به النظام وخطط له.

أصبح موضوع الطائفية أمًرا واقًعا أكثر من أي وقت م�ضى، واتضح الصطفاف الطائفي عند موالي النظام مثلما عند 
معارضيه. تحولت شعارات الوحدة الوطنية وشعارات املطالبة بالحرية عند معارضين إلى شعارات »بدنا نبيد العلوية«، 

وتحول قسم كبير من اليسار إلى الوقوف بجانب النظام بذريعة أن النظام يحمي األقليات وأنه يدافع عن وحدة سورية.

لم تكن قيادات املعارضة السورية في حال أفضل كثيًرا من حال النظام، إذ عملت على تصوير العلويين بأنهم من يقتلون 
املتظاهرين، وأن العلويين ينتقمون من السنة بسبب محاولتهم الحفاظ على السلطة. وعلى هذا األساس، جرى إنشاء فرق 
ية. أغلب هذه الفرق صارت تطرح »تطهير 

ّ
عسكرية وألوية بأسماء إسالمية واضحة وفي السياق الطائفي.. تحت أسماء سن

سورية من العلويين« بدل إسقاط النظام الذي قتل املتظاهرين ودّمر سورية بأكملها ثقافًيا ومجتمعًيا، عالوة على تدمير 
البنية التحتية.

استغل النظام هذا التراجع في مسار الثورة أفضل استخدام من أجل حشد األقليات الطائفية إلى جانبه، مقدًما دلئل 
مما كان يصدر عن )الثوار( الذين لم ينتبهوا أو يحاولوا النتباه إلى ذلك. إضافة إلى الفيديوهات التي قامت قوات املعارضة 
بتوزيعها مظهرة فيها قوات من املعارضة تعدم جندًيا من أصول علوية، وما شابه ذلك.. سربت قوات النظام وعمالؤه 
فيديوهات يظهر فيها رجال يتكلمون باللهجة العلوية وهم يعذبون معتقلين أو متظاهرين، وذلك دفًعا ملزيد من الحتقان 

الطائفي ومزيد من ردات الفعل ضد الطائفة العلوية، األمر الذي يحقق له حصاد مزيد من املوالة والدعم األقلوي.

وأنتج النظام السوري مزيًدا من الحيل لشّل أي محاولة من األقليات لالنضمام إلى الثورة. فعلى سبيل املثال، سهل 
النظام دخول مسلحي جبهة النصرة إلى بلدة معلول املسيحية واحتلوا الكنائس وخطفوا عدًدا من الراهبات، ثم أعاد النظام 
احتالل املدينة وطرد املسلحين منها. وزارها رأس النظام ليعلن أنه حامي املسيحيين وضامن أمنهم. انتشر هذا الخبر كالنار في 
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الهشيم، ليس فقط ضمن الحدود السورية بل في مناطق أخرى من العالم)101(.

كذلك األمر سهل النظام السوري دخول ميليشيات جبهة النصرة اإلسالمية إلى بعض القرى العلوية في ريف الالذقية 
)كرية وبلوطة( فقتلوا عدًدا من املدنيين العزل، وخطفوا أكثر من مئة من األطفال والنساء على املرجعية الطائفية. استغل 

النظام مثل هذه الحادثة لتجييش الطائفة العلوية من أجل الوقوف معه)102(.

)101(  -ملزيد عن دور النظام في تسهيل دخول عناصر جبهة النصرة إلى معلول انظر :
https://2u.pw/kS3af

)102(  - أنظر :
https://2u.pw/n7zrp
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كذلك فعل في مدينة السلمية وريفها )ذات األغلبية اإلسماعيلية( حيث سهل دخول ميليشيات داعش إلى الريف الشرقي 
وارتكاب املجازر الطائفية بحق املدنيين)103(، واملجازر ذاتها ارتكبت في الريف الشرقي للسويداء على املرجعية الطائفية 

الدرزية)104(

هكذا أوهم النظام الشعب السوري أن الثورة السورية ما هي إل مؤامرة دولية تنفذها تنظيمات راديكالية طائفية، وأنها 
قامت للقضاء على بعض املكونات السورية األخرى )غير السنية(.

كذلك األمر دخل النظام السوري في تحالفات إقليمية ذات طابع طائفي واستقدم ميليشيات شيعية طائفية من العراق 
ولبنان وباكستان وحتى أفغانستان من أجل الدفاع عنه)105(.

)103(  - ملزيد من التفاصيل عن هذه املجازر، انظر: انظر:
https//:www.alaraby.co.uk#/whatsapp.

 أيًضا:
https//:smartnews-agency.com/ar/wires

كذلك انظر:
https//:www.almodon.com/arabworld/2017/5/18/

)104(  - https://2u.pw/eizf0

)105(  - ملزيد عن أسماء امليليشيات الشيعية وأعدادها ومهماتها العسكرية انظر: طالل مصطفى، حسام السعد، القوات وامليليشيات 
الشيعية وأعمالها العسكرية في سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018 ،

https://2u.pw/p0dB6

https://smartnews-agency.com/ar/wires
https://www.almodon.com/arabworld/2017/5/18/
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وكنتيجة، ظهرت الطائفية في سورية بعد أحداث آذار/ مارس 2011 إلى العلن بعدما كانت تمارس في السّر 
وحتى ضمن ما يسمى الدستور السوري. لكن كان لهذا األمر جانب إيجابي، إذ إنه جعل السوريين يناقشون 
مسألة الطائفية مناقشة نقدية وعلنية. لكن كان لها جانب سلبي أكبر، حيث تحول الصراع إلى صراع طائفي 
على السلطة وتحولت الثورة السورية إلى ثورة )األغلبية السنّية(، ودخلتها مصطلحات )كحماية األقليات( 
وتحولت سورية نفسها إلى أرض محتلة من جانب إيران وميليشيات مدعومة من الجانب السعودي وأمثاله. 
وتحولت الثورة إلى صراع طائفي دولي على أرض سورية وما زال النظام السوري مصمًما على الرغم من هذه 

الكارثة أن يستمر حكمه على هذه األنقاض.

 إلى دويالت طائفية، وبخاصة مع الحتقان الذي 
ً

بناء على ذلك، ارتفع الحديث عن تقسيم سورية مستقبال
حصل بين مكونات املجتمع السوري بفعل الحرب املستمرة، بطوائفه وإثنياته التي تعود إلى اصطفافات ما 

قبل املواطنة، بغض النظر عن إمكانية التقسيم أو عدمها.)106(

كذلك األمر على الصعيد اإلقليمي كان هناك توجه سيا�ضي طائفي من بعض الدول اإلقليمية، حيث 
وقفت إيران والحكومة العراقية مع النظام السوري على املرجعية املذهبية الشيعية مقابل دعم تركيا 

للتنظيمات الراديكالية اإلسالمية )السنية(.

أما على الصعيد الدولي، أعلنت روسيا وقوفها إلى جانب النظام السوري عسكرًيا وصرح وزير خارجيتها 
أنها ل تقبل بحكم سني في سورية، كذلك الوليات املتحدة األميركية وبعض الدول األوروبية تبنوا الخطاب 

الطائفي وأعلنوا عن تدخلهم املباشر تحت ذريعة حماية األقليات العرقية )الكرد(.

إلى مئات السنين، وبقيت الحالة  كذلك الوجود العربي -الكردي في منطقة الجزيرة السورية يعود 
ر بينهما، سوى أحداث 

َ
ك

ْ
ذ

ُ
العشائرية هي السائدة في العالقات بينهما، ولم تشهد أّي صدامات عرقية ت

القامشلي 2004، حين حصلت اصطدامات بين املكون الكردي والعرب بتشجيع من النظام السوري في إثر 
مباراة كرة قدم ضمن الدوري السوري بين فريق املدينة نفسها )الجهاد( وفريق املحافظة املجاورة دير الزور 
)الفتوة( على امللعب البلدي في املدينة. إل أّن اشتباكات وقعت بين )مشجعي الفريقين( في امللعب وانتهت 
بعدد من القتلى والجرحى سقطوا على يد قوات األمن والشرطة نتيجة فض الشتباك بينهما باستخدام 
الرصاص الحي واعتمدت على الخيار األمني لحل املشكلة، ما عقد الوضع أكثر مع سقوط مزيد من القتلى، 

وارتقاع عدد املعتقلين، فامتدت الضطرابات لتشمل املدن والتجمعات الكردية في سورية.

ثانًيا: مظاهر التطرف الديني في سورية )2011 – 2020(

يقصد بالدين بأنه نسق منطقي من القيم الجتماعية ينظم الحياة الجتماعية، وفق األسس والضوابط 
التي أرادها هللا لتنظيم العالقات والعبادات ألفراد املجتمع املؤمن به. وكذلك نسق من األفكار واملعتقدات 

التي تنظم عالقات البشر وتفاعالتهم مع بعضهم وعالقاتهم مع ما وراء الطبيعة.

 أيلول/ سبتمبر 2015
ً

)106(  - غياث الجندي، الطائفية: أداة تفتيت املجتمع السوري واستمرار األنظمة الطائفية مستقبال
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أما التطرف الديني فيقصد به تعصب شخص أو جماعة لدين معين أو ملذهب في دين معين، ورفض 
التعاطي بأي شكل مع الذي يختلف أو يتعارض معه.

ويتبنى التطرف الديني اتجاهات عدة ومن أكثرها تأثيًرا هو التعصب للجماعة التي ينتمي إليها وهذه أهم 
ميزة للمتطرفين، فالتعصب يعني حالة من الكراهية تتسم بالجمود وعدم املرونة ورفض التفاهم والحوار.

في إثر ثورة 2011 ومع اتساع رقعة التظاهرات والحتجاجات السلمية التي نادت بالحرية والعدالة 
ووحدة الشعب السوري البعيدة عن كل أشكال التطرف الديني املذهبي، الطائفي والعرقي، اتجه النظام 
إلى إطالق سراح مئات املعتقلين اإلسالميين في سجن صيدنايا في شهر حزيران/ يونيو 2011، أغلبهم كانوا في 
حرب العراق، ويحملون الفكر السلفي الجهادي املتطرف، وتبين بعد أشهر قليلة أن الهدف الرئيس للنظام 
من إطالق سراحهم من املعتقالت هو دفع شباب التظاهرات السلمية إلى التمذهب والتطرف ومن ثم تأكيد 
صحة رواية النظام أنه يواجه اإلرهاب والتطرف، وكذلك بث الذعر لدى األقليات الطائفية وإخافة الفئات 
الوسطى والعليا من السنة وبخاصة سكان املدن كما سيخيف العالم كله من الثورة السورية... وقد قام 

بأعمال عدة لتحقيق هذه اإلستراتيجية .

بعد أشهر قليلة من إطالق سراحهم، لوحظ أن عدد منهم أصبح أمراء الجماعات اإلسالمية املتطرفة 
في سورية، وأبرزهم )محمد زهران علوش( الذي أصبح في ما بعد قائًدا لجيش اإلسالم في الغوطة الشرقية 
املحاذية لدمشق، وصل حجم هذا الجيش إلى عشرة آلف من املقاتلين الذين يحملون فكًرا سلفًيا جهادًيا 
ا، واقترف عدًدا من النتهاكات بحق أهالي الغوطة. وكذلك )حسان عبود( الذي أصبح أميًرا لحركة 

ً
متطرف

أحرار الشام اإلسالمية، وهي تنظيم سلفي جهادي ينادي بتطبيق الشريعة ويكفر من يدعو إلى الديمقراطية 
والحرية، بدأت الحركة نشاطها مع بدايات 2012.)107(

لوحظ في هذه املرحلة استخدام مصطلحات ومفهومات ذات دللة تطرفية من جانب بعض عناصر 
التنظيمات الجهادية املتطرفة، والدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية بنسختها السلفية الجهادية من خالل 
فتاوى استحالل دم الطوائف األخرى، بل حتى الجماعات اإلسالمية السلفية التي تختلف معها، وهكذا 
حقق النظام السوري أهدافه الحقيقية من وراء إطالق سراحهم من السجون السورية بإظهار نفسه حامي 

اإلنسانية وعدو التطرف واإلرهاب.

هكذا برزت التنظيمات السلفية الجهادية في سورية مثل )جبهة النصرة _ حركة أحرار الشام اإلسالمية 
الرئيسية من خالل محاربة مبادئ الحرية والعدالة، الديمقراطية،  _ جيش اإلسالم وغيرها( بأهدافها 
التعددية السياسية، تداول السلطة واملواطنة التي قامت الثورة السورية من أجلها. وتجاهلوا إسقاط 

النظام السوري، وأصبحت إستراتيجيتهم تطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة الحدود.

)107(  - أحمد اليوسف، التطرف في سوريا، أيلول/ سبتمبر 10, 2019،
http//:www.zaitonmag.com?/p43645= 

http://www.zaitonmag.com/?p=43645
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اعتمدت هذه التنظيمات في عملها الجهادي على الوسائل اآلتية)108( :

1-املساجد، التي استولت عليها وأصبحت املنابر لهم، تتحدث بلسان الجماعة واألمير لتوجيه عقول الناس 
وبث األفكار املتطرفة وحث الناس على تبني رأي الجماعة املتطرفة تمهيدا للدفاع عن هذه األيديولوجية.

2- املعاهد الشرعية، من خالل افتتاح معاهد شرعية تضم إليها كافة الفئات العمرية وكثير من هذه 
املعاهد أشبه باملدارس الداخلية املغلقة، حيث يدخل املنتسبون إليها وتبدأ عملية غسل دماغ، ومن ثم 
حشو دماغه بأفكار التطرف واإلرهاب والتشدد والتكفير، ويصبح هدفهم الرئيس )إقامة الحدود _تطبيق 
الشريعة _إعالء كلمة هللا _ إقامة الخالفة الراشدة أي بناء جيل إسالمي متطرف، يطيع األمير طاعة عمياء. 
 لهم سابًقا 

ً
وأصبحت تتكون نتيجة هذه املعاهد رؤية جديدة لإلسالم لم يعهدها السوريون، فما كان حالل

أصبح حراًما والعكس صحيح. فالحرية التي خرج السوريون من أجلها أصبح تداولها حراًما، والديمقراطية 
 كقتل 

ً
شرك باهلل كما كتبت على اللوحات الطرقية في املناطق التي سيطروا عليها. وما كان حراًما أصبح حالل

أي شخص يخالف الجماعة بالرأي وجب قتله تحت مبدأ )قتل املصلحة( وهي قاعدة ل يوجد لها أي سند 
شرعي أو ديني إل في عقول املتطرفين.

3- مواقع التواصل الجتماعي، حيث لم يكن اإلعالميون في هذه التنظيمات أقل أهمية من املقاتلين أو 
حتى األمير، كيف ل وهو الذي يأتي بالدعم املالي ويجند املقاتلين األجانب من العالم بأسره.

من مظاهر الخطاب الطائفي على سبيل املثال ل الحصر ما قدمه )أبو محمد الجولني( زعيم )جبهة 
النصرة( الذي يسيطر على مدينة إدلب وريفها من رؤية طائفية للصراع في مناسبات عدة، منها مقابلته 
التلفزيونية مع قناة )الجزيرة( في 18كانون األول / ديسمبر2013 التي قال فيها: إن كل النظمة السنية مهددة 
بالخطر خصوًصا بعد التحالف األميركي اإليراني والتخلي عنهم كحلفاء مقابل الحليف الجديد، وهناك 
صراع في املنطقة بين قوى اليهود والقوى الصفوية، األميركيون متفقون سًرا ومنذ زمن مع إيران بدليل أنهم 
ا لهم في 

ً
سلموهم العراق، وبحسب توقعات الجولني: »عندما يشكل أهل السنة خطًرا لكي يشكلوا نفوذ

املنطقة يتحالف حزب هللا ومن يمثله مع الغرب ضد السنة، والتقارب األميركي اإليراني كان متوقًعا لنا وكان 
على حساب الخليج، إن املناطق الشرقية في السعودية قد تقتطع لصالح النظام الصفوي إن هو أراد«)109(.

وفي املقابل أكد السيد حسن نصر هللا األمين العام لحزب هللا في خطابه بمناسبة )يوم القدس( في آب/ 
أغسطس 2013، على أن )حزب هللا( يحارب املشروع التكفيري السني املتطرف.

كذلك تصريحات بعض املعارضة السورية املسلحة، وعلى سبيل املثال تصريح قائد )أحرار الشام( 
حسان عبود )أبو عبد هللا الحموي( في حزيران/ يونيو 2013، في مقابلة على قناة )الجزيرة( بأن ما يحدث 

)108(  - أحمد اليوسف، التطرف في سوريا، أيلول/ سبتمبر 10, 2019،
http//:www.zaitonmag.com?/p43645=

)109( - انحراف الصراع في سوريا.. املرض بالطائفية
https://2u.pw/EsBo0

http://www.zaitonmag.com/?p=43645
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نة.  في سورية هو أن الدولة في سورية نصيرية شيعية عملت على تثبيت حكمها من خالل التمييز ضد السُّ
وكذلك في تموز/ يوليو 2013، قدم زهران علوش وهو قائد )جيش اإلسالم( رؤية طائفية لطبائع الصراع 
ومآلته بالقول: »سوف يغسل مجاهدو الشام أقذار الرافضة والرافضة من الشام، سوف يغسلونها إلى 
األبد، بإذن هللا، إلى أن يطهروا بالد الشام من أقذار املجوس الذين حاربوا دين هللا.. ونرحب باملجاهدين من 
جميع أنحاء العالم ليكونوا عوًنا ودعًما لنا، للقتال في صفوفنا، صفوف السنة. سنة رسول هللا، الذي رفع 

راية التوحيد عالية، إلى أن يتم إذلل املجوس والقضاء عليهم، والذين هم أعداء هللا«.

لسنا بحاجة إلى سرد الخطابات الطائفية املكثفة داخل الفصائل املنخرطة في القتال املباشر على الساحة 
السورية بشقيها السني والشيعي للبرهان على انتشار وتغلغل الخطابات الدينية التطرفية في سورية.

أيًضا كان لإلصدارات املرئية للجماعات الراديكالية اإلسالمية في مواقع التواصل الجتماعي دوًرا مؤثًرا 
في تأجيج النزعات الدينية التطرفية، حيث يظهر في هذه الفيديوهات ما يسمى )املجاهدين( وهم يقطعون 
الرؤوس أو يقتحمون مناطق لتنظيمات عسكرية أخرى على أنغام أناشيد إسالمية جهادية تلهب عقول 
الشباب. ويتابعهم املاليين من الشباب على تويتر وفيس بوك وتلغرام، ينتظرون كل الفتاوي اإلسالمية 

املتطرفة.

ا في سورية هو ما يسمى بالدولة اإلسالمية )داعش( الذي فاق غيره من 
ً
أما التنظيم اإلسالمي األكثر تطرف

التنظيمات اإلسالمية اإلرهابية من حيث كمية التطرف واإلجرام ومن حيث الرقعة الجغرافية التي حكمها 
التنظيم، واألثر الذي سببه في سورية والعراق وفي مستوى العالم أجمع.

ومن شدة تطرفه أصدرت )124( شخصية إسالمية )بعضها سلفية راديكالية( من أنحاء العالم كله 
في أيلول/ سبتمبر 2014 ثيقة تنتقد تصرفات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ، وقد تضمنت الوثيقة 
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24 نهًيا ترتكبه الدولة اإلسالمية، ومن أهمها: يحرم إصدار فتوى من دون معرفة النصوص اإلسالمية كما 
ينبغي، ويحرم التكفير، ويحرم الستعباد، ويحرم استغالل النساء واألطفال، يحرم إيذاء املسيحيين أو أهل 

الكتاب، ويحرم إجبار الناس على تغيير دينهم.

أما في املستوى الفكري فقد نشر تنظيم داعش أيديولوجيته اإلسالمية الجهادية من خالل تأسيس نظام 
تعليمي وخطة دراسية مستقلة إذ حرمت تدريس مواد الفلسفة وعلم النفس واملوسيقا على أساس أنها 

مخالفة لإلسالم. وأسست شرطة األخالق )الحسبة( لفرض الشريعة اإلسالمية)110(

وكذلك استهدف األطفال بزجهم في معسكرات مغلقة للتدريب العسكري والشرعي حيث تجري عملية 
غسل دماغ هؤلء األطفال ليصبحوا مجرمين بكل معنى الكلمة.، يتقنون القتل والذبح بالسكين والتفجير 

والتدمير ويعرف القنص والقتحام ويلبس حزاًما ناسًفا يفجر نفسه وقت يريد األمير.

وفي عملية غسل الدماغ يغرسون عقيدة املوت وقتل الكفار واملرتدين، ويزرعون الحقد لكل من يخالف 
عقيدة داعش.

وتقول بعض اإلحصاءات غير الرسمية أن عدد هؤلء القتلة الصغار )أشبال الخالفة( وصل في بعض 
األحيان ما بين 3000 و4000 مقاتل، وهم ما قال عنهم البغدادي جيل املستقبل الذي سينشر قيم الخالفة 

وشجاعة الجهاد.)111(

جلبت املمارسات العنفية التطرفية للتنظيم الويالت على املجتمع السوري، فقد أصبحت مشهد قطع 
الرؤوس السريالي القبيح، مشاهد معتادة تراها كل يوم على دوار النعيم في مدينة الرقة.

هذا الوضع أوجد حالة من الخوف داخل املدن التي يسيطر عليها فلم يعد هناك جهة حامية وضامنة 
لحقوق الناس، هناك فقط الجماعة املتشددة التي تفسر الشرع بحسب حاجتها، لذلك فقد الناس ثقتهم 

بهؤلء كون الشرع يختلف باختالف الجماعة.

لذلك انهارت القيم املجتمعية التي تربى عليها السوريون، وتشرذم املجتمع وانتشرت الفو�ضى إضافة إلى 
فو�ضى السالح بيد كل من يستطيع حمله.)112(

أهدافه  الذكر  املتطرفة سابقة  السلفية  التنظيمات  انتشار  وراء  السوري من  النظام  وهكذا حقق 
السياسية، بداية شد عصب الطوائف األخرى غير السنية لديه وبخاصة العلوية بتقديم نفسه أنه الحامي 

)110(  - طالل مصطفى، الدولة اإلسالمية راية سوداء ترفرف عالًيا، تشرين األول/ أكتوبر 2018،
https//:www.harmoon.org/reports/ 

)111(  - أحمد اليوسف، التطرف في سوريا، أيلول/ سبتمبر 10, 2019،
http//:www.zaitonmag.com?/p43645= 

)112(  - أحمد اليوسف، التطرف في سوريا
 http//:www.zaitonmag.com?/p43645=

https://www.harmoon.org/reports/
http://www.zaitonmag.com/?p=43645
http://www.zaitonmag.com/?p=43645
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لها. ومن ثم الربط بينه وبينها كصمام أمان خلفي وكوقود يستخدمها لحمايته في الوقت نفسه. إضافة إلى 
تشويه صورة هؤلء املعارضين الديمقراطيين في بيئاتهم الجتماعية، وخلق خوف أوروبي أميركي من هذه 
التنظيمات الجهادية الراديكالية ما أدى في النهاية إلى تغيير مواقف هذه الدول من تأييد الثورة 2011 إلى 

موقف حذر بل غير صديق 2013 وما بعد وحرمها من تحقيق أهدافها.

ا: املذهبية الدينية والتمذهب في سورية 2011 -2020
ً
ثالث

مع انطالق الثورة السورية 2011، برزت الحالة املذهبية في سورية بشكل بارز، بداية في خطابات حسن 
نصر هللا أمين عام حزب هللا اللبناني من خالل تسويغ تدخله إلى جانب النظام السوري من أجل حماية 

األماكن املقدسة الشيعية )مقام السيدة زينب ورقية وغيرها في دمشق.

ا من جانب الشيعة، أو القطاع األكبر منهم، 
ً
ومن ثم كان دخول عناصر حزب هللا إلى سورية اصطفاف

إلى جانب النظام السوري الستبدادي، كذلك عدد من امليليشيات الشيعية متعددة الجنسيات وبخاصة 
العراقية واإليرانية.

هذا الخطاب املذهبي الشيعي لحزب هللا سهل على التنظيمات السلفية اإلسالمية إظهار الخطاب املذهبي 
)السنة( باملقابل. واصلت إيران تكريس الدور الديني املذهبي في سورية بعد رعايتها اتفاق تهجير جديد إلفراغ 
بلدتين شيعيتين من شمال إدلب، مقابل تهجير سكان بعض البلدات )السنية( السورية في ريف دمشق)113(.

ودفعت إيران على مدى السنوات الفائتة نحو جعل الصراع في سورية صراًعا مذهبًيا طائفًيا، بالعزف 
على الوتر الطائفي وإثارة النزعة الطائفية، من أجل ضرب الجوهر األخالقي للثورة السورية التي رفعت 

شعارات وطنية تنبذ كل خطاب طائفي أو قومي.

وبحسب عدد من الدراسات التي تتعلق بالدور اإليراني في سورية، كان لطهران الدور البارز في عدد من 
التفاقات القائمة على أساس طائفي، وهي متهمة من جانب املعارضة السورية بمحاولة فرض الهيمنة على 
العاصمة دمشق وريفها، وعلى مناطق ل تقل أهمية في سورية منها حمص وحلب التي بدأت تعبث بهويتها 

على مرجعية مشروعها السيا�ضي القومي الفار�ضي بلبوس ديني مذهبي.

وتفعل إيران ال�ضيء ذاته في ريف دير الزور الشرقي، مع تأكيد مصادر محلية أنها شرعت بالفعل ببناء ما 

)113(  - اتفاق تهجير املدن األربع نيسان/ أبريل 2017، في 11 نيسان/ أبريل 2017، توصل مندوبون عن »هيئة تحرير الشام« و«أحرار الشام« 
من جهة، وممثلون عن إيران من جهة أخرى، إلى اتفاق يق�ضي بتفريغ بلدة مضايا ومدينة الزبداني في ريف دمشق من مقاتليها ومن يرغب 

بالخروج من سكانها، مقابل تفريغ بلدتي كفريا والفوعة املواليتين للنظام بريف إدلب الشمالي، في ما عرف بـ«اتفاق املدن األربع«، بعد انضمام 
مخيم اليرموك في جنوب دمشق إلى التفاق.

وخرج في 15 نيسان/ أبريل 2300 شخص من مضايا باتجاه إدلب، و5200 شخص من كفريا والفوعة باتجاه حلب، على أن تستكمل العملية 
في وقت لحق. وتنص التفاقية أيًضا على إخالء سبيل 1500 معتقلة لدى نظام األسد، وخروج مقاتلي »هيئة تحرير الشام« من مخيم اليرموك 

جنوبي دمشق. للمزيد من التفاصيل انظر:
https//:www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/04/

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9.pdf
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تسميه باملقامات من خالل ميليشيات محلية قامت على أساس طائفي يتزعمها بعض )الزعران”( الباحثين 
عن السلطة واملال مثل نواف راغب البشير شيخ عشيرة البكارة.

وأفرغت إيران مناطق واسعة من أغلب سكانها، خصوصا في منطقة جنوب دمشق وتحولت منطقة 
السيدة زينب إلى محمية إيرانية كاملة ل سلطة فعلية للنظام فيها، وفي منطقة داريا جنوب غرب دمشق، 
وفي أحياء داخل األخيرة بعض سكانها شيعة، إضافة إلى منطقة القصير غرب حمص التي خلت من سكانها 
منذ عام 2013، بعد حملة شرسة من )حزب هللا(، ومناطق في ريف دمشق، خصوصا وادي بردى، وأخرى في 

 مليليشيات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري اإليراني)114(.
ً

ريف حلب الجنوبي الذي بات معقال

وساهمت مساندة إيران للنظام السوري في تهجير أكثر من سبعة ماليين سوري إلى خارج سورية وتشريد 
مثلهم في الشمال السوري نتيجة العمليات العسكرية التي استهدفت املدن والبلدات الثائرة ضد نظام 

األسد)115(

وحشدت إيران عدًدا من امليليشيات الشيعية على رأسها )زينبيون( وهم الشيعة الباكستانيون القاطنون 
في إيران، وفاطميون وهم الشيعة األفغان القاطنون في إيران، إضافة إلى )حزب هللا( اللبناني و)حزب هللا 
العراقي وعصائب أهل الحق( وأ)بو الفضل العباس( و)ذو الفقار( و)كتائب سيد الشهداء وسرايا خراساني 

وحركة النجباء(، وكلها شكلتها قوات )لحرس الثوري( اإليراني.

وأعلنت في آب/ أغسطس 2016 عن تشكيل قوات عسكرية شيعية عابرة للحدود بمسمى )الجيش الشيعي 
الحر( بقيادة )قاسم سليماني(، مقرها سورية ويتكون من ميليشيات )فاطميون، زينبيون، حيدريون(.)116( 
أيًضا استجلب النظام السوري امليليشيات الشيعية الطائفية ) اإليرانية، العراقية، اللبنانية، األفغانية، 
الباكستانية ...الخ( للقتال إلى جانبه بذرائع دينية مذهبية تحمل في مضمونها الصراع السني الشيعي التاريخي 
عبر الحشد الطائفي في املساجد والحسينيات الشيعية إلى الفضائيات اإلعالمية، الصحافة، وحتى وسائل 
التواصل الجتماعي املتعدد، حيث الدعوات إلى األخذ بالثأر لزينب والحسين من السوريين املحتجين على 
نظام األسد، بشعارات ذات دللة طائفية، فقد استخدم حزب هللا شعارات مثل )لن تسبى زينب مرتين( 
أو )الحرب ضد التكفيريين والنواصب والوهابية( وتسمية سكان سورية بأحفاد يزيد، واألغاني املصورة 
التي تدعو إلى سحق الجيش الحر املناهض لنظام األسد)117(، بهدف تحريك املشاعر الدينية املذهبية لدى 
 احتجاجات السوريين ومطالبهم بالحرية والكرامة، بحيث لم يعد يرى 

ً
الشيعة في كل مكان بالعالم، متجاهال

في هذه الحتجاجات سوى داعش والتكفيريين ...الخ.

)114(  - ملزيد من التفاصيل عن املدن التي جرى تهجير سكانها السوريين، انظر:
https://damascusv.com/archives/14143

)115(  - https://2u.pw/l9TV1

)116(  - https://2u.pw/16wUQ

)117(  - ملزيد عن امليليشيات الشيعية التي قاتلت في سوريا، انظر:
https//:www.zamanalwsl.net/news/article52649/

https://www.zamanalwsl.net/news/article/52649
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مقابل هذه الدعوات املذهبية الشيعية والطائفية للقوى املتحالفة مع النظام، جاء الرد من الضفة 
األخرى بخطابات طائفية ومذهبية )السنة( للتعبئة السياسية والعسكرية ضد النظام السوري، تحمل 
دللت إقصائية متطرفة للمكونات الدينية واملذهبية السورية األخرى، بغض النظر عن املوقف من النظام 

السوري. 

رابًعا: الطائفية وارتكاب املجازر ذات النمط الطائفي في سورية 2011 -2020

يميز )عزمي بشارة()118( »بين الطائفية واملذهبية بافتراض األولى عالقة تبعية لطائفة دينية من بين طوائف 
عدة، والثانية عالقة تبعية لجماعة مذهبية من ضمن مذاهب عدة في إطار دين بعينه، ففي الطائفية عموًما 
يتغلب التعصب للجماعة على التعصب للدين، وفي املذهبية والتدين يغلب التعصب للمذهب أو للدين على 

التعصب للجماعة، لكن غالًبا ما يتقاطع التعصبان«.

ا 
ً
فهم تمسك

ُ
كذلك ل بد من التمييز بين الطائفة بوصفها وجوًدا موضوعًيا والطائفية التي يجب أن ت

أيديولوجًيا يقوم على التعصب على أساس دين معّين أو دين طائفة معينة، ومن ثم يعلي من دين أو طائفة 
ر غيره أو غيرها. باختصار أن يصبح النتماء إلى دين أو طائفة حًدا يحلل استعباد اآلخر أو قتله. أن يقاتل  ويكّفِ
)السني( بوصفه سنًيا ضد الشيعي ألنه شيعي، أو العكس طبًعا، أو أن يقاتل العلوي ضد السني أو العكس. 
بغض النظر عن املسوغات التي يحملها خطاب هذا أو ذاك. هذا األمر يمكن أن يكون فردًيا أو يخص )جماعة 
ما(، أو يمكن أن يتحّول إلى أيديولوجية تنظيم أو نظام. أو يمكن أن يستغل ذلك ملصلحة معينة من جانب 
شخص من الطائفة أو الدين. لهذا يجب التمييز بين )التعصب الطائفي( واستغالل هذا التعصب عبر اللعب 

)118(  - عزمي بشارة، الطائفة والطائفية: من اللفظ ودللته املستبدلة إلى املصطلح السوسيولوجي التحليلي، مجلة عمران، العدد 23/6/ 
شتاء 2018 ، ص8 .
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على استنهاضه، ألن املستِغّل ليس طائفًيا بل يشتغل على استغالل الخوف الطائفي، أو النتماء الطائفي أو 
الديني )أو حتى املناطقية والقبلي(.)119(

تصاعدت املسألة الطائفية في سورية في إثر الحرب السورية 2012، حتى أصبح الوجه السني- الشيعي 
 أساسًيا في الصراع السوري، وأصبح الوجه السني-العلوي للصراع على السلطة في سورية 

ً
للصراع فاعال

واحًدا من مفرداته الكثيرة. حيث عادت مفردات مرحلة السبعينيات والثمانينيات ورموزها إلى الحياة فوًرا، 
من جانب بعض التنظيمات اإلسالمية الراديكالية، ولعّل من أبرز األمثلة على هذا، إصرار جبهة النصرة، 
وفصائل سلفية أخرى، على استخدام اسم إبراهيم اليوسف مرتكب مذبحة مدرسة املدفعية عام 1980، 
رمًزا إلحدى معاركها ضد النظام في حلب عام 2016، على الرغم من رفض بعض الفصائل املشاِركة في 
املعركة في وقتها استخدام هذا السم. ومن املعروف أن اليوسف رمٌز من رموز الستقطاب الطائفي في البالد، 

 باإلخوان املسلمين، أًيا تكن حقيقة عالقته بقيادة الجماعة وقت ارتكابه جريمته)120(.
ٌ
وهو رمٌز مرتبط

باملقابل، تمترس بعض العلويين خلف أفكار مسمومة زرعها النظام الطائفي وأذرعه في أذهانهم من مثل 
أّن )أهل السنة( في سورية كانوا يضطهدون العلويين في إبان الحتالل العثماني ويليه النتداب الفرن�ضي؛ 
لذلك، كان أغلب العلويين من املتطوعين في الجيش والقوات األمنية والدوائر الحكومية يجتمعون حول 

بعضهم لصلة الدم بينهم، وقربهم من مذهب العائلة الحاكمة)121(”.

أظن أن وقوف أغلب هؤلء املنتميين بالتحديد إلى الطائفة العلوية إلى جانب النظام في مرحلة األسد 
األب والبن ل يعود إلى كونهم ينتمون إلى الطائفة العلوية بوصفها جماعة دينية، بل إلى المتيازات التي 
منحهم إياها النظام السيا�ضي األسدي في عالقاتهم الجتماعية والوظيفية في الحياة اليومية مع اآلخرين من 
بقية أفراد املجتمع السوري، بحيث أوهمهم بأن استمرارهم في هذا املستوى من المتيازات تجاه زمالء لهم 
من الطوائف األخرى يحدث باللتفاف حوله والتضحية من أجله، وهو العامل الدافع وراء ظهور الطائفة 
العلوية قوة متجانسة إلى حد ما إلى جانب النظام مقارنة ببقية الطوائف في املجتمع السوري في السنوات 

السبع األخيرة)122(.

هذا ما ولد كراهية متبادلة بين أغلب أفراد الطائفة العلوية )الطائفيين( وأفراد بقية أفراد الطوائف 
األخرى )الطائفيين( التي لم تلد معهم، إنما اكتسبت وتكونت من خالل ثقافة الخوف من اآلخرين )أفراد 
الطوائف األخرى( لديهم، وعززها النظام األسدي )الب والبن(، ومن ثم استطاع النظام استغالل هواجس 

)119(  - سالمة كيلة، الطائفية واملنظور الطائفي: نقد النخب السورية الطائفية،
http//:alaalam.org/ar/politics - ar/item/488-561270217

،27 شباط/ فبراير 2017

)120(  - صادق عبد الرحمن، اإلخوان املسلمون في سوريا: املسألة الطائفية والجتثاث، الخميس 26 نيسان/ أبريل 2018

)121(  - أحمد بغدادي، الشّبيحة” .. الدوافع السيكولوجية والقتصادية للعنف بوساطة: الهيئة السورية لإلعالم في 23/10/2016. 

)122(  - طالل مصطفى، كالم في الطائفية األكاديمية، 24  تشرين الثاني/ نوفمبر، 2017،
https//:geiroon.net/archives102679/ 

http://alaalam.org/ar/politics-ar/itemlist/user/561-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://alaalam.org/ar/politics-ar/itemlist/user/561-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://alaalam.org/ar/politics%20-%20ar/item/488-561270217
https://smo-sy.com/author/smo-admin/
https://smo-sy.com/author/smo-admin/
https://geiroon.net/archives/102679
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مشاعرهم وتوجيهها نحو بناء نسق اجتماعي ثقافي من الكراهية والخوف والحتماء بهما تجاه اآلخرين.

في إثر الثورة السورية 2011، في أيامها األولى برزت بعض الحوادث الطائفية من جانب النظام السوري، 
مثل ما يعرف بحادثة قرية البيضا الواقعة في مدينة بانياس في بدايات الثورة السورية 12/4/2011 التي 
اعتدت فيها قوات األمن السورية اعتداء مهيًنا على األهالي الذين خرجوا كباقي الشعب السوري لالحتجاج 
والتظاهر ضد القمع الوح�ضي والستبداد الذي طال معظم املدن السورية، شارك فيها أفراد مدنيون 
)الشبيحة( من تلك املنطقة جرت الستعانة بهم من القوات املنّفذة لالنتهاك إلحداث شرخ بين األهالي وخلق 

عداء بين السنة .

 وقد ارتكبت بعض املجازر ذات النمط الطائفي من األطراف املتحاربة في سورية مع ترجيح النسبة األعلى 
مليليشيات النظام السوري وحلفائه، فقد تضمن تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أهم املجازر ذات 

الطابع الطائفي بين 2011 و)123(2015.

 البداية كانت في مدينة حمص، حيث ارتكبت ميليشيات النظام املحلية )العلوية(، خصوًصا من أحياء 
الزهراء وعكرمة ووادي الذهب، 22 مجزرة )124( ضّد سكان أحياء كرم الزيتون وبابا عمرو والرفاعي والعدوية 
والسبيل ودير بعلبة والشماس، وبلدات البويضة الشرقية والحولة وتسنين واملشرفة وتلكلخ وغيرها في ريف 
حمص.. سقط ضحيتها ألًفا و40 شخًصا من السكان بينهم األطفال والنساء، وتسببت بحقن طائفي شديد 

ا من اإلبادة.
ً
في مدينة حمص وريفها. وترافقت مع عمليات تهجير قسري خوف

)123(  - محرقة املجتمع، تقرير عن شبكة حقوق النسان
http//:sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234/

)124(  - مجازر في حمص: 1- حي الزهراء 6 كانون األول/ ديسمبر 2011 .2- كرم الزيتون 26 كانون الثاني/ يناير 2012 .3- حي السبيل 7 
شباط/ فبراير 2012. 4- أحياء الرفاعي والعدوية وكرم الزيتون 9 آذار/ مارس 2012 .5- دير بعلبة 9-2 نيسان/ أبريل 2012. 6- الشماس األولى 

15 أيار/ مايو 2012. 7- الحولة 25 أيار/ مايو 2012. 8- البويضة الشرقية 31 أيار/ مايو 2012. 9- قلعة الحصن 28 حزيران/ يونيو 2012. 
10- الشماس الثانية 11 آب/ أغسطس 2012. 11- تسنين، 6-5 كانون الثاني/ يناير 2013. 12- املشيرفة، 6 كانون الثاني/ يناير 2013. 13- 
الحصوية األولى، 15كانون ثاني/ يناير 2013. 14- آبل 25 آذار/ مارس 2013. 15- البرج في مدينة تلكلخ 31 آذار/ مارس2013. 16- بابا عمرو 

آذار/ مارس 2013. 17- خربة التين 10نيسان/ أبريل 2013. 18- عائلة ملوم17 أيار/ مايو 2013. 19- الحصوية الثانية 13تموز/ يوليو 2013. 
20- السخنة 22 تموز/ يوليو 2013. 21- وادي املولى15 تشرين الثاني/ نوفمبر2013. 22- الشنية 23 تموز/ يوليو2014.

http://sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234/
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جاء في التقرير أن ألًفا و40 شخًصا قتلوا في 22 مجزرة بمحافظة حمص بينهم 209 أطفال و200 امرأة 
 و20 امرأة في ثماني مجازر)125(.

ً
و10 مقاتلين بالجيش السوري الحر، وفي حماة قتل 197 مدنًيا بينهم 21 طفال

أيًضا ارتكبت القوات الحليفة للنظام ثماني مجازر في حلب)126(، أدت إلى قتل 416 شخًصا بينهم خمسة 
 و34 امرأة، فيما قتل 35 مدنًيا بمجزرتين في محافظة إدلب بينهم سبعة 

ً
من مقاتلي املعارضة، و63 طفال

أطفال وثماني نساء.

وذكر التقرير أن قوات النظام ارتكبت خمس مجازر في محافظة ريف دمشق)127( قتل فيها 686 شخًصا 

)125(  - مجازر حماه: 1- القبير في ريف حماه 6 حزيران/ يونيو 2012. 2- التريمسة  12 تموز/ يوليو 2012. 3- الفان الشمالي 2 أيلول/ سبتمبر 
2012. 4- قرية عقرب 11كانون األول/ ديسمبر 2012. 5- مصياف 1 آذار/ مارس 2013. 6- قرية جب الخسارة 22 أيار/ مايو 2013. 7- 

مصياف 19 حزيران/ يونيو 2013.

)126(  - مجازر في حلب: 1- قرية املالكية 27شباط2013. 2- قرية تل شعيب 1 آذار 2013 .3- قرية العدنانية 13 آذار/ مارس 2013. 4- قرية 
رسم النفل 21 حزيران/ يونيو 2013. 6- املزرعة 21 حزيران/ يونيو 2013. 7- خناصر 22 شباط 2013. 8- حردنتين 21 شباط/ فبراير2015.

)127(  - مجازر في ريف دمشق: 1- سقبا 16 حزيران/ يونيو 2012. 2- دوما 28حزيران/ يونيو 2012. 3- جديدة الفضل 16 نيسان/ أبريل 
2013. 4- الذيابية 8 تشرين األول/ أكتوبر 2013. 5- النبك 20تشرين الثاني/ نوفمبر 27 كانون األول/ ديسمبر 2013.
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 و113 امرأة و55 من الثوار، وارتكبت مجزرتين في درعا)128( قتل فيها 59 مدنًيا بينهم ستة 
ً

بينهم 120 طفال
أطفال وعشر نساء.

ضحايا مجزرة الكيمياوي في الغوطة الشرقية- 21 آب/ أغسطس 2013 )رويترز()129(

ووثق تقرير الشبكة السورية مقتل 192 مدنًيا بينهم سبعة أطفال و12 امرأة في مجزرة واحدة ارتكبتها 
قوات النظام في حيي الجورة والقصور بمدينة دير الزور)130(، وقتل 473 مدنًيا بينهم 98 طفال و75 امرأة 

بمجزرتين نفذتهما قوات النظام في محافظة طرطوس)131(. ومجزرتين في كل من إدلب)132(.

د خلق ظروف عيش  ا، وهو تعمُّ أما النسق الثاني للطائفية في سورية هو التهجير القسري املحرم دوليًّ
مستحيلة للمدنيين من خالل تطبيق سياسات الحصار، وانعدام األمن، والقتل العشوائي، واملجازر. فعلى 
سبيل املثال ل الحصر، ارتكبت ميليشيات النظام واملوالية مجموعة من املجازر بهدف ترهيب السكان 

)128(  - مجازر في درعا: الصنمين 10نيسان/ أبريل 2013. 2- الجبيلية 22 تموز/ يوليو 2013.
https://enabbaladi.net/archives/276963#ixzz6dqzPMUf2

)129( - ملزيد
https:enabbaladi.netarchives276963#ixzz6dqzPMUf2

)130(  - مجازر في دير الزور: 1- حيي الجورة والقصور 27 أيلول/ سبتمبر- 3 تشرين األول/ أكتوبر 2012.

)131(  - مجازر في طرطوس: 1- بانياس 4-2 أيار/ مايو 2013. 2- بانياس 21 تموز/ يوليو 2013.

)132(  - مجازر ادلب: 1- مجزرة كفرزيتا 8 أيلول/ سبتمبر 2013. 2- مجزرة قرصايا 28 شباط/ فبراير 2015.
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ودفعهم إلى ترك مناطقهم. ومن أمثلة تلك املجازر: مجزرة الحولة )25 أيار/ مايو 2012(، ومجزرة داريا )20 
آب/ أغسطس 2012(، ومجزرة البيضا ورأس النبع )2 أيار/ مايو 2013(، ومجزرة الزارة )6 مارس/آذار 

2014(، وغيرها في دير الزور، وأرياف دمشق وبانياس وحمص.)133(

 ولقد نتج من هذا النسق التهجيري تفريغ عدد كبير من القرى واملدن املناهضة للنظام على أساس 
طائفي فيما منعت قواته عودة األهالي إليها بعد استقرارها. إضافة إلى املجازر، استخدم النظام سالح 
الجو واملدفعية إللحاق أكبر حجم ضرر ممكن بالبنى التحتية للمناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة ممهًدا 
 لتبنيه سياسة تهجير قسري منهجية بحق الحواضن الثائرة، أل وهو 

ً
للنسق الثالث واألكثر وضوًحا واستدلل

اتفاقات اإلخالء التي جرى التوصل إليها في سورية التي تعد »عملية تفاوضية ذات ُبعد ديموغرافي تجري بين 
ممثلي النظام واملقاومة املحلية بوساطة أممية، يتمخض عنها استعادة النظام املناطق التي تسيطر عليها 
فصائل املقاومة عالوة على تهجير من فيها من مدنيين ومقاتلين. ولقد خضعت 125 منطقة للتهجير القسري 
ما بين عامي 2013 و2016 وفق تقرير أصدره منتدى الشرق. يضاف إليها اتفاقات إخالء كل من حلب في 
كانون األول/ ديسمبر 2016، ووادي بردى في كانون الثاني/ يناير 2017، والغوطة الشرقية في آذار/ مارس 

2018، وريف حمص الشمالي في أيار/ مايو 2018، انتهاًء بدرعا في تموز/ يوليو 2018(.)134(

 في الجانبب اآلخر للنظام السوري وميليشياته الطائفية لم يتأخر رّد التنظيمات السلفية املتطرفة )جبهة 
النصرة، داعش وأخرى ()135( فقد هاجمت )جبهة النصرة( في بداية صيف عام 2013 قرية حطلة في ريف 
حي القرية املوالين للنظام لحاجز )النصرة(، إذ أقدم عناصر )النصرة( بعدها على 

ّ
دير الزور بعد مهاجمة مسل

النتقام من سكان القرية والقيام بعمليات إعدام ميداني وحرق للجثث ونهب للبيوت واملحال التجارية.

وفي شهر آب/ أغسطس من العام نفسه، اقتحم عناصر متشددون قرى عدة تسكنها أغلبية من الطائفة 
العلوية في الساحل السوري، وهي قرى بيت شكوحي ونباتة وباردوه وبريمسة واستريا وأوبين وخراطة، 

وخطفت 312 شخًصا من هذه القرى معظمهم من األطفال والنساء، وقتلت 132 مدنًيا)136(.

في وقت لحق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، اقتحمت )جبهة النصرة( و)داعش( قرية 
صدد بريف حمص، وارتكبت مجزرة ضد السكان راح ضحيتها عشرة مدنيين. واقتحم )داعش( في نهاية 
آذار/ مارس قرية املبعوجة بريف حماة وقتل 36 مدنًيا بينهم 12 سيدة وثالثة أطفال، وخطف 84 شخًصا. 

)133(  - سنان حتاحت، تطور القتصاد السيا�ضي السوري في ظل الحرب، لباب، مركز الجزيرة للدراسات، قطر – الدوحة، 
العدد صفر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ص 210.

)134( - سنان حتاحت، تطور القتصاد السيا�ضي السوري في ظل الحرب، مركز الجزيرة للدراسات، قطر – الدوحة، 
العدد صفر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ص 211.

)135(  -- مجزرة قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي 12حزيران/ يونيو2013. 2- مجزة مدينة صدد بريف حمص الجنوبي الشرقي 21 تشرين 
األول/ أكتوبر 2013. 3- مجزرة قرية مكسر حصان في ريف حمص الشرقي 15أيلول/ سبتمبر 2013 .4- مجزرة ريف الالذقية 4 آب/ أغسطس 

.2013

)136(  - محرقة املجتمع، تقرير عن شبكة حقوق النسان
http//:sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234/

http://sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234/


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

82

وبحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش وحده 3 مجازر)137( حملت صبغة تطهير طائفي تسببت بقتل 58 
، و15 سيدة.

ً
شخًصا، بينهم 13 طفال

على الرغم من ارتكاب هذه املجازر ذات البعد الطائفي من بعض األطراف السورية )ميليشيات النظام 
الحليفة له وتنظيمات إسالمية راديكالية وعرقية باملقلب اآلخر(، هناك مؤشرات مجتمعية سورية تشير إلى 
أن الحرب السورية لم تصل إلى مرحلة الحرب الطائفية على الصعيد الشعبي السوري، بمعنى أن النقسام 
الطائفي لم يصل إلى املستوى الشعبي من خالل النتائج التي توصلت اليها دراسة استقصائية لعينة شملت 
2.500 فرد عام 2015، حيث أجابت نسبة 26 في املئة من العينة أنهم غير طائفين على اإلطالق، و 36 في 
املئة أنهم طائفيون بشكل طفيف و24 في املئة أنهم طائفيون إلى حد ما، أما األهم أن نسبة 80 في املئة من 
العينة لم توافق على أن الطائفية مشكلة قديمة في سورية ول يمكن حلها، وأشارت نسبة 65 في املئة إلى أن 
نظاًما علمانًيا قائًما على املواطنة قد يكون الخيار األفضل لحكومة ما بعد الحرب، في حين قال 13.5 في املئة 
إن الحكم اإلسالمي قد يكون الخيار األفضل، واقترحت نسبة 7.4 في املئة نظام حصص للحكم على أساس 
الطائفة، ولتعزيز هذه املؤشرات يمكن قراءة النتائج الخاصة في عينة مدينة درعا )178( وإدلب ) 336( 
كونهما مدينتين من األغلبية السنية ويسيطر عليهما قوى أمر واقع ذات طابع إسالمي سلفي حيث نسبة 
السنة 92 في املئة و98 في املئة من العينتين على التوالي. ففي درعا حددت نسبة 83 في املئة من املجيبين 
أنهم ذوو أيديولوجية معتدلة، ونسبة 13 في املئة أنهم إسالميون، وفي إدلب حيث تماهت نسبة 9 في املئة 
مع اإلسالم السيا�ضي املتطرف وحدد 18 في املئة أنفسهم أنهم إسالميون و34 في املئة أنهم معتدلون، و25 في 

املئة أنهم علمانيون و14 في املئة أنهم علمانيون متطرفون.

 أيًضا أشار أكثر من 80 في املئة من املجيبين من املدينتين كلتيهما درعا وإدلب أن الطائفية هي مشكلة 
سياسية وليست تاريخية مقارنة بنسبة 62 في املئة من السوريين ككل، وما يزيد بقليل على 50 في املئة من 
الذين شملهم الستطالع أن الستبداد املمارس من النظام السوري وسعي املتظاهرين إلى تأسيس دولة 
ديمقراطية مدنية كان الدافع الرئيس لثورة 2011 مقابل نسبة 38 في املئة قالت إن السبب كان التعرض 

للتمييز الطائفي وسيطرة العلويين على مؤسسات الدولة )138(

يتبين مما سبق أن الحالة الطائفية الظاهرة في سوريا مرتبطة بالدرجة األولى بسياسة النظام السوري 
وردات أفعال القوى اإلسالمية الراديكالية بالدرجة الثانية.

2014. 3- مجزرة قرية  4 آب/ أغسطس  2014. 2- مجزرة قرية املزيرعة بري حماه  أيار/ مايو   29 - مجزرة قرية التليلة في الحسكة    )137(
املبعوجة في حماه 31 آذار/ مارس 2013.

)138(  - ذا داي آفتر ) the day after( الطائفية في سورية : دراسة استقصائية ، إسطنبول، 2011 ص 19 183 .في: مكافحة الطائفية في 
الشرق األوسط، تحرير جيفري مارتين، داليا داسا كاي

dalia dassa kaye - Jeffrey martini https://2u.pw/8nx6s
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خامًسا: النزعات التطرفية العرقية - 2011 -2020 

على الصعيد العرقي في الحرب السورية 2012 -2020 يمكن الحديث عن انتهاكات ميليشيات حزب 
التحاد الديمقراطي الكردستاني )PYD ( في سورية -الذي أسس في 2003 بوصفه فرًعا من حزب العمال 
الكردستاني في تركيا- بحق السوريين العرب من سكان املناطق التي تسيطر عليها بريف الحسكة مجازر 
عدة تحمل صبغة عرقية.)139( بعد أن وضعت قبضتها العسكرية على الجزيرة السورية تحت غطاء اإلدارة 
ا على تفاهماته مع النظام السوري، حيث دخل في اشتباكات عسكرية مع الجيش الحر في 

ً
الذاتية، محافظ

البداية ومن ثم مع الفصائل اإلسالمية لحًقا وبخاصة ) داعش( ضمن إطار التحالف الدولي .

وقد وثق عدد من انتهاكات ميليشيات ما يسمى )وحدات حماية الشعب( عام 2013 في الريف الشرقي 
والغربي للحسكة، إضافة إلى مدينة رأس العين غرب الحسكة وريفها الجنوبي الغربي الذي فرغ بصورة 
كاملة من سكانه، كذلك مجزرة تل براك في الريف الشرقي للحسكة التي وقعت في 22 شباط/ فبراير 2014 
وأسفرت عن مقتل 60 شخًصا، وهجر أهالي 30 قرية في تل حميس وحرق 12 منها بالكامل)140(، وترافق ذلك 
مع موجات نزوح كبيرة للعرب من هذه املناطق، ما ساهم في إذكاء الحتقان العرقي بين العرب واألكراد في 

شمال شرق سورية.

على األرض تماهت مؤسسات )وحدات حماية الشعب( مع مؤسسات النظام السوري، في ممارساتها 
اإلقصائية ضد العرب السوريين، من تهجير وتجريف للقرى العربية وإجبار سكانها على اإلقامة في املخيمات، 
و تكريد املؤسسات املجتمعية للدولة السورية، من تغيير املناهج التعليمية في املراحل التعليمية كافة، إلى 
تغيير اإلشارات الطرقية املكتوبة بالعربية إلى الكردية. وواجهت رفًضا شعبًيا شبه مطلق من املكون العربي 

في مختلف املناطق التي سيطرت عليها.

ا من املدنيين فروا من منازلهم في 
ً
أيًضا، في هذا الصدد، كتبت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن آلف

شمال سورية من جراء قيام القوات الكردية بممارسة ما يظهر أنه حملة تطهير عرقي ضد السنة العرب. 
التي  إلى مصادرها من داخل واحدة من أكبر املنظمات الحقوقية  التايمز استناًدا  وجاء تقرير صحيفة 
تشتغل داخل سورية، أن وحدات حماية الشعب الكردي التي تعد أحد أقرب الحلفاء إلى الغرب في الحرب 
ضد)داعش(، أحرقت القرى العربية في مناطق عدة شمال سورية التي أصبحت تحت سيطرتها وذكرت أن 
حملة التطهير العرقي تنخرط في ما يبدو ضمن عملية انتقام جماعي من السنة العرب من أبناء املنطقة الذين 
يتهمهم األكراد وحلفاؤهم بالتعاطف مع )داعش( واحتضان مقاتلي التنظيم، موضحة أن املنطقة تعد حالًيا 

من أهم املناطق اإلستراتيجية في الحرب السورية)141(.

)139(  - مجازر في الحسكة وريفها: 1- مجزرة األغيبش21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. 2- مجزرة تل براك 23 شباط/ فبراير 2014. 3- مجزرة 
الحاجية وتل خليل، وقرية شرموخ جدعان، وقرية املتينية وخربة السدة 13 أيلول/ سبتمبر 2014. 4- مجزرة حي الناصرة كانون األول/ ديسمبر 

2012. 5- مجزرة عامودا حزيران/ يونيو 2013. )انظر: إبراهيم الحبش، جرائم التحاد الديمقراطي )pyd ( في سوريا 2019.

)140(  - وفاء مصطفى، انتهاكات الوحدات الكردية، العربي الجديد، 19حزيران/ يونيو 2015.

)141( - “التايمز«: حملة تطهير عرقي ضد العرب شمال سورية،1 حزيران/ يونيو 2015،
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أحد عناصر امليليشيات الكردية في راس العين، التايمز

يتبين من هذه النتهاكات ذات الطابع العرقي بحق السوريين العرب أن امليليشيات الكردية التي مارستها 
مارست األساليب ذاتها التي تحدثت عنها تاريخًيا كمظلومية من الستبداد البعث القومي العربي)142(.

سادًسا: تراجع ثقافة التسامح ونمو ثقافة النتقام والخوف من اآلخر

اتسمت مرحلة الستبداد في سورية بإشاعة أجواء الخوف والحذر من اآلخر، ووصل األمر إلى أقرب 
العالقات، فكل آخر هو ُمخبر محتمل لألجهزة األمنية حارسة مصالح النظام وديمومته، ول بد من تفادي 
الوقوع في املحظور، وهو الكالم في السياسة، ما دام كل كالم فيها يعد تقويًضا للسلطة التي احتكرتها على 
ا، أقله الحرمان من مورد عيشه وربما 

ً
مدى عقود لتعكس صورتها. يكلف الكالم في السياسة قائله ثمًنا باهظ

حياته ذاتها وبينهما السجن سنوات طويلة. قاد تعميم هذه املخاوف إلى تهديم الركائز األخالقية التقليدية التي 
قامت عليها العالقات الجتماعية، وشل قدرة الفرد على التفكير واضطراب عالقته مع محيطه الجتماعي. 

وكان للمخبرين دور كبير في آلية عمل أجهزة النظام السوري، كنظام بولي�ضي، نظًرا ألنهم غير مرئيين، 

https//:www.alaraby.co.uk/  

)142(  - للمزيد من التفاصيل عن هذه املجازر، انظر: إبراهيم الحبش، جرائم التحاد الديمقراطي )P YD( في سوريا، ط1، 2019. 

https://www.alaraby.co.uk/%20%20
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ويحتمل وجودهم في كل مكان، وتتلخص مهمتهم في »مراقبة زمالئهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم 
وأحاديثهم، واألهم... توجهاتهم السياسية«.)143( لكن األثر األبعد لهؤلء هو أنهم تحولوا إلى بعبع لـ«إخافة 
املواطن وترهيبه وجعله يفكر ألف مرة قبل أن ينطق بكلمة تطال شخص الرئيس أو توجه انتقاًدا ما ضد 
نظامه السيا�ضي«)144(. لقد أصبحت تقارير املخبرين اليد الضاربة لألجهزة األمنية في أعماق املجتمع السوري، 

ممهدة الطريق آللة القمع لتفعل فعلها. 

وفي خالل عدة أشهر تلت انطالق التظاهرات الشعبية ضده في 2011، اهتز النظام األمني بقوة، وبات 
في موضع الدفاع، في مواجهة حالة ل ِقبل له بها على هذا النطاق الواسع، وأخرجت سورية كل ما اختزنته 
خالل مدة الستبداد من ممنوعات سياسية إلى العلن، وصدحت حناجر املتظاهرين بما كان يصعب التعبير 
عنه حتى في الغرف املغلقة)145(. ومع تحول مجريات الثورة إلى حرب داخلية معززة بالتدخالت اإلقليمية، 
تفاقمت الصطفافات املذهبية والعرقية، وسرت موجات من خوف آخر في الجسد الجتماعي السوري، 

عززتها املمارسات اإلجرامية ألطراف الحرب. 

ومع أن الحرب كانت مدمرة بصورة رهيبة، لكنها لحسن الحظ، لم تكن حرًبا بين مكونات املجتمع، 
كما حاولت جهات عدة تصويرها أو حاولت جهات متطرفة إذكاءها، فقد قامت الثورة باألساس ثورة ضد 
الستبداد، وتحولت إلى حرب تدريجًيا، بسبب القمع والتدخالت الخارجية مذهبية الطابع. ثم استخدمت 
األطراف املتحاربة أقذر الوسائل لحشد املؤيدين، بصورة سافرة أو مستترة، ومنها دب التفرقة والتحريض 
وإشاعة الفتن من كل لون، فكان أن ذهبت األمور باتجاهات لم يردها السوريون أغلبهم على اختالف 
انتماءاتهم، لكن من املؤكد أنهم كانوا ضحاياها الرئيسيين، وتكفلت نخٌب منخورة بثقافة الستبداد الديني 
والدنيوي بمهمة التحريض املذهبي والقومي، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع والخوف من اآلخر، لنتمائه 

الذي ل خيار له به.

من جهة ثانية، يمكن القول إن ثقافة النتقام تعّد -بصورة ما- امتداًدا لثقافة األخذ بالثأر التي وجدت 
لها مكاًنا في تاريخنا، وكان لها ضوابط محددة، عشائرية وقبلية، تمنع تفشيها بال نهاية. مع ذلك، كانت 
الثقافة املدينية التي تحلى بها سكان الحواضر، قد حّدت من ثقافة األخذ بالثأر، ولكن بقيت لها امتدادات 
اجتماعية بحكم العادة والتقليد، وبخاصة في األرياف. ونظًرا إلى ضعف البنى القانونية التي يفترض أن تحل 
عاود 

ُ
محل الضوابط الجتماعية، وينوب فيها القضاء عن املظلوم في القصاص من الجاني، كان ل بد لها أن ت

الظهور بأشكال مختلفة، كإحدى تجليات الفو�ضى التي أحدثتها الحرب. 

تمخضت اصطفافات الحرب في سورية عن انقسامات عمودية، مذهبية وقومية، كان للتدخل اإلقليمي 

)143(  https://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=697220&issueno=12358

)144( - املرجع السابق.

)145(  - تمثل الشكل النفجاري للتعبير عن الرأي في أثناء املظاهرات، وبسبب الطريقة التي جرى التعامل بها مع املتظاهرين، طريقة النظام 
األمني ذاتها، بالحط من قيمة الرموز وأولها شخص مؤسس النظام الدكتاتوري، سواء بإطالق األلفاظ املهينة أم بتحطيم التماثيل، وكانت 

اآللة اإلعالمية للنظام قد نزهته ورفعته إلى مستوى ل تطاله الشبهات.

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=697220&issueno=12358


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

86

دور كبير في إنعاشها، كالستقطاب السني – الشيعي/ العلوي والعربي – الكردي. ومع أن هذه الصطفافات 
ا لها، وأجبروا على النزوح من منطقة إلى 

ً
لم تتجذر في املستوى الجتماعي، فقد دفع السوريون ثمًنا باهظ

أخرى بفعل ممارسات املتحاربين، وليس بسبب العنف األهلي، فكان أن انتشروا، ليس في املناطق ذات 
النتماء املشابه فحسب، إنما في املناطق األكثر أماًنا، بغض النظر عن طبيعة قاطنيها وانتماءاتهم. لم تشهد 
مناطق النزوح أي حوادث تذكر، على العكس، فقد جرى تقديم كل ما يمكن تقديمه من مساعدات إلى 

النازحين في السنوات الثالث األولى للحرب، وقبل أن تتدفق املساعدات الدولية على سورية. 

سابًعا: استنتاجات

 نوجز أهم مؤشرات النزعات التطرفية )الدينية، املذهبية، الطائفية، والعرقية( في سوريا باآلتي: 

1- يقف النظام السوري الستبدادي منذ السبعينيات وراء معظم النزعات الطائفية واملذهبية من خالل 
سلوك الجيش واملؤسسات األمنية مع املكونات السورية األخرى بالدرجة األولى التي تهيمن عليهما الطائفة 
العلوية وبخاصة في الصف القيادي، وهذا ما خلق عدم ثقة بين الطوائف السورية عموًما، وبخاصة في 
تحت فيها 

ُ
املناطق التي حدثت فيها مجازر وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي ذو صبغة مذهبية وطائفية، وف

جروح عميقة ل تندمل في املدى املنظور حتى ولو بعد انتهاء الحرب على طريقة انتصار النظام أو إسقاطه 
وتغييره

2- على الرغم من ارتكاب هذه املجازر ذات البعد التطرفي )الديني، املذهبي و الطائفي( من بعض األطراف 
السورية )ميليشيات النظام الحليفة له وتنظيمات إسالمية راديكالية وعرقية باملقلب اآلخر(، هناك مؤشرات 
مجتمعية سورية تشير إلى أن هذه املمارسات التطرفية لم تصل إلى مرحلة الحرب املذهبية و الطائفية على 
الصعيد الشعبي السوري، بمعنى أن النقسام الطائفي لم يصل إلى املستوى الشعبي في سورية، بحيث 
بقيت في إطار امليليشيات العسكرية املتنوعة، وهذا ما يسهل إمكانية العالج والخروج منها في حال حصل 

التغيير السيا�ضي املطلوب.

3- عودة إلى السرديات الدموية التاريخية بين املذاهب والطوائف اإلسالمية التي من املفترض في الدولة 
الوطنية املعاصرة ولت إلى غير رجعة، ركز عدد من وسائل اإلعالم السورية واإلقليمية على الصراعات 
املذهبية والطائفية في محاولة لستحضارها في الحرب السورية، وتحويلها إلى ثقافة تقسيمية تفكيكية لدى 

السوريين باتجاه التقسيم والتفكيك لسورية دولة وشعًبا.

4ـ بروز مفهومات األقليات الطائفية والعرقية والدعوة إلى العتراف بحقوقها وحصصها في مؤسسات 
الدولة ...الخ، ومن ثم غياب مفهوم الدولة الوطنية الكالسيكي ومنظمات املجتمع املدني والنتماء الوطني 

إلى سورية.

5ـ  غياب العدالة باملعنى العام الذي أدى إلى الشعور بالظلم والذل والحتقار من معظم السوريين نتيجة 
املمارسات العنفية من أجهزة النظام أو قوى األمر الواقع في املقلب اآلخر، وعدم الشعور بذاتهم بوصفهم 
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مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات في املؤسسات املجتمعية كافة.

6- بروز اإلعالم الطائفي، وبخاصة إعالم التواصل الجتماعي غير الرسمي، حيث التحريض الطائفي 
اليومي من بعض املواليين واملعارضين للنظام السوري على حد سواء. إذ حدثت كثير من الفتن الطائفية من 
خبر أو تعليق فيسبوكي، حيث يظهر بعض من يدعي التمثيل الطائفي، أن طائفته هي األكثر تميًزا عن بقية 
الطوائف وتستحق السيادة على الدولة وعلى بقية املكونات الطائفية األخرى. بل أصبح بعض الطائفين 
ينظرون إلى اآلخر بوصفه خصًما وعدًوا، ويجب إقصاؤه وإخضاعه، ومن هنا تنامت مشاعر الحقد والكراهية 

بين بعض أفراد املكونات الجتماعية السورية.

خاتمة

استناًدا إلى ما سبق يمكن القول إنه لم تحدث مواجهات ذات طبيعة أهلية بين مكونات املجتمع السوري 
التي تعد من أهم املؤشرات الجتماعية اإليجابية التي تسهل إجراءات بناء الثقة في سورية املستقبل، شرط 
الحد من التدخل اإلقليمي وإخراج جميع امليليشيات األجنبية وبناء منظومة قضائية وأمنية حديثة يمكنها 
وإجراء مصالحات ومصارحات  الضحايا  وإنصاف  الحرب  النتقالية ومحاكمة مجرمي  العدالة  تحقيق 
اجتماعية، مع ضرورة الستفادة من خبرات البلدان األخرى التي مرت بكوارث مشابهة، ذلك من أجل توفير 
بيئة مالئمة وآمنة للجميع. وإنشاء منظومة تربوية تقوم على احترام املختلف يساعد في نمو ثقافة التسامح 
وترسيخها بين األجيال الجديدة، في انسجام مع معايير حقوق اإلنسان، وأهمها الحق في الحصول على األمان 

وحق الحياة.

ويمكن التوصل إلى اقتراح دراسة متممة لهذه الدراسة في هذا الفصل، تتعلق بمعالجة مخلفات هذه 
الحرب املركبة سورًيا وإقليمًيا ودولًيا من نزاعات تطرفية )دينية، مذهبية، طائفية، وعرقية(.

مّرت كثير من الدول في العالم تاريخًيا بتجارب الحروب األهلية، وتمكن بعضها من تجاوز التصدعات 
املجتمعية التي أّدت إليها الحرب بشكل نسبي، فيما فشلت دول أخرى في ذلك، والتجربة السورية ليست 
حالة فريدة من نوعها، بل هي لم تصل إلى املستويات التي شهدتها بعض الدول في خالل العقود املاضية، 
بمعنى لم تصل إلى مستوى املكونات الشعبية السورية كافة، حيث انحصرت في امليليشيات العسكرية في 

املقلبين )النظام، التنظيمات السلفية الراديكالية والعرقية(.

تنطلق الدراسة املقترحة من فرضية أن النزعات التطرفية كافة في سورية مرتبطة بشكل أسا�ضي بالنظام 
الذي ُيَعّد املصدر الرئي�ضي لها، إذ عمل على تأجيج النزعات الطائفية واملذهبية من خالل الجيش واملؤسسات 
األمنية بالدرجة األولى والتي تهيمن عليهما الطائفة العلوية وبخاصة في الصف القيادي، وهذا ما خلق عدم 
ثقة بين الطوائف السورية بشكل عام، وبخاصة في املناطق التي حدثت فيها مجازر وتهجير قسري وتغيير 
تحت فيها جروح عميقة ل تندمل في املدى املنظور حتى ولو بعد 

ُ
ديموغرافي ذو صبغة مذهبية وطائفية، وف

انتهاء الحرب على طريقة انتصار النظام أو إسقاطه وتغييره.
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إن البحث العلمي عن آليات لعالج النزعات التطرفية )الدينية املذهبية، الطائفية، والعرقية( هي مقدمة 
ضرورية لتصميم البرامج التصالحية الخاصة بكل منطقة سورية شهدت اصطدامات عنفيه على هذه 
املرجعيات التطرفية، لعتقادنا أن هناك خصوصية مناطقية في سورية، واملؤشرات على ذلك كثيرة حيث 
لم تمتد هذه الصطدامات العنفية من مدينة إلى أخرى، وإنما بقيت محصورة فيها. وهذا ما يسهل في إيجاد 
آليات التصالح من أجل التعايش الحتمي في املستقبل بين البيئات السورية، إذا ما أردنا أن نحافظ على 

وحدة سورية دولة وشعًبا.

هذه البرامج التصالحية، التي يجب أن تستند إلى دراسات ميدانية محلية بعيدة عن الخطاب العاطفي 
الذي ل يستند إلى وقائع ملموسة ومحددة جغرافًيا. 

قد تطول مدة املصالحات أو تقصر تبًعا لعوامل عدة من أهمها طبيعة الحل السيا�ضي املقبل في سورية. 
وتحديد الجهات التي ارتكبت املجازر )الجيش، األجهزة األمنية، التنظيمات السلفية، بعض الشخصيات 

السياسية ...الخ(. ومحاسبة املجرمين من خالل محاكم وطنية سورية عادلة.
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الفصل الثالث:
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عمليات التهجير والنزوح والتغيير الديموغرافي

: عمليات التهجير والنزوح
ً

أول

بعد انطالق النتفاضة السورية في 2011، ومن ثم التحول إلى العسكرة ودخول سورية في دوامة الصراع 
بين األطراف املختلفة؛ بدأت موجات النزوح الداخلي واللجوء خارج سورية تتزايد شيًئا فشيًئا.

كانت عمليات النزوح واللجوء قسرية، فمع اشتداد العنف في مناطق سورية، لجأ السكان إلى مناطق 
أكثر أمًنا واستقراًرا داخل سورية، ومنهم من فّضل التوجه خارج البالد إلى الدول املحيطة في بداية األمر، ثم 
الهجرة بعيًدا في دول العالم. وكانت سورية قد تصدرت قائمة البلدان التي تشهد نزوًحا داخلًيا كبيًرا بسبب 
القصف املتواصل من طائرات نظام األسد ومدافعه، مع وصول عدد الالجئين خارج سورية والنازحين 

داخلها إلى 13 مليون شخص.

التهجير الداخلي؛ النزوح–  

تسبب قصف النظام الجوي واملدفعي للمناطق التي يسكنها مدنيون في تشريد تعسفي واسع النطاق. 
ا على حياتهم إلى أماكن آمنة ما انفكت تتضاءل داخل 

ً
فقد فّر الناس -ول سيما النساء واألطفال- خوف

د السكان في مدينة حلب ومحافظتي ريف دمشق ودرعا. رَّ
ُ

سورية، أو عبروا حدودها. وش

وبالتسبب في ذلك التشرد واسع النطاق، لم تِف الحكومة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان الذي يقت�ضي حماية املدنيين. ولم تمتثل الحكومة أيًضا لواجباتها بموجب القانون الدولي اإلنساني 
العرفي الذي يقت�ضي منها اتخاذ التدابير املمكنة جميعها لتوفير املأوى ومتطلبات النظافة والرعاية الصحية 

والسالمة والغذاء للمدنيين املشردين، وضمان عدم تشتيت شمل األسر.)146(

)146( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة والعشرون، 13 
آب/ أغسطس، 2014.
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وفي تقريرها عام 2018، قالت لجنة التحقيق الدولية املستقلة -املعنية بالجمهورية العربية السورية- إن 
املعارك الشرسة التي جرت في حلب وشمال حمص ودمشق وريف دمشق ومحافظتي درعا وإدلب، أدت إلى 
تشريد جماعي ألكثر من مليون سوري من الرجال والنساء واألطفال في خالل ستة أشهر. وفي أغلب الحالت 
التي وثقتها اللجنة، نجم التشريد مباشرة عن السلوك غير املشروع الذي انتهجته األطراف املتحاربة. وشمل 
هذا السلوك من ناحية شن هجمات غير مشروعة ترغم املدنيين على الفرار من منازلهم في حالة من الخوف 
 بـ )اتفاقات إجالء( جرى التفاوض بشأنها بين األطراف 

ً
واليأس، ومن ناحية أخرى، عمليات تشريد سري عمال

املتحاربة والتوصل إليها بوصفها جزًءا من هدن محلية. لقد فر أكثر من خمسة ماليين ونصف املليون من 
الالجئين من البلد وأكثر من ستة ماليين ونصف املليون من املدنيين يعيشون مشردين داخل سورية.)147(

والخوف من العودة إلى منطقة تسبب فيها السلوك غير املشروع الذي انتهجه املتحاربون في فرار الناس 
من بيوتهم سوف يكون له أثر مدمر أيًضا على ديموغرافيا املجتمع السوري في املستقبل. وقد تلقت اللجنة 
روايات من أفراد يخشون العودة إلى مناطق استولت عليها القوات الحكومية، بما في ذلك في الغوطة 
الشرقية )ريف دمشق( وريف حمص الشمالي ومخيم اليرموك )دمشق(. وفي حالت أخرى، بما في ذلك في 
عفرين )حلب(، قام أفراد بعض املعارضة بعمليات نهب واسعة ملنازل املدنيين، ولم ُيبقوا للمدنيين الذين 
فروا لتفادي الشتباكات ال�ضيء الكثير الذي يحملهم على العودة. وفي حالت أخرى أيًضا، وجد النازحون أن 
منازلهم قد احتلها مقاتلون وأفراد أسرهم أو تم الستيالء عليها لتستخدم كأغراض عسكرية. وتبدو بعض 
األحداث ذات صبغة طائفية. وفي حالت أخرى، بما في ذلك في محافظتي الرقة ودير الزور، يعد التدمير 
الواسع الذي تعرضت له منازل املدنيين والبنية التحتية، ووجود مواد حربية غير منفجرة من الحواجز التي 

)147( - املرجع السابق
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تحول دون العودة.)148(

وتقدر الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان أن مـا يقـارب 15.2 مليون تعرض للتشريد القسري منذ آذار/ 
رد قرابة 6.2 مليون لجئ خارج 

ُ
مارس 2011. بينهـم 9 ماليين شـخص جـرى تشـريدهم داخـل سـورية، وش

سورية.

وفي خالل السنوات املاضية ظلت قوات تحالف النظام السوري الرو�ضي هي املسؤول األكبر عن عمليات 
التشريد القسري. وتسببت هجمات قوات PYD سابًقا وقوات سوريا الديمقراطية حالًيا املدعومة من قوات 
التحالف الدولي في تشريد مئات آلف من السوريين العرب من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة. وبفعل 
العمليات العسكرية التي قامت بها املعارضة املسلحة املدعومة من تركيا، نزح آلف من منطقة عفرين في 

ريف حلب. )149(

ويمكن تقسيم مراحل النزوح إلى اآلتي:

 موجة التهجير األولى –أ

منذ األشهر األولى لالنتفاضة، أدت سياسات حصار املدن وخنقها وتجويعها وانتشار الشائعات بقرب 
اقتحامها إلى بدء موجات تهجير استهدفت الوصول إلى املناطق القريبة الهادئة نسبًيا، كما حدث في جسر 
الشغور ودرعا وحمص في نهاية 2012. امتلك هؤلء اختيار وجهتم فكانت موجات التهجير األولى، في حين 
كان املقتدرون أوائل الخارجين من البالد. وقد قّدر العدد يومذاك، وفق األمم املتحدة، بنحو 3 ماليين 
مهجر داخلي. في 2013 كان هناك على األقل 36 مدينة أو بلدة محاصرة كلًيا أو جزئًيا، تنتظر فرصة سانحة 

ليغادرها سكانها.

سيطرت املعارضة على مناطق واسعة بين عامي 2012 و2013، وأخذت الحرب منًحى جديًدا بدخول 
الطيران والبراميل املتفجرة التي يلقيها في ساحة املعركة، فبدأ قصف متكرر وشمل األحياء العشوائية التي 
كانت قد استقطبت كتلة النازحين املبكرة، فخرج آلف من مناطق املدن ومحيطها، متجهين حيث سمحت 
لهم حالة األمان في الطرقات وأيًضا إمكاناتهم، ليسقط مئات املدنيين ضحايا في أثناء الفرار. يذكر تقرير 
لـ)الشبكة السورية لحقوق اإلنسان( أن قرابة 5000 مدني لقوا مصرعهم في أثناء محاولتهم الخروج من 

معارك محيط العاصمة أحياء القابون وبرزة وجوبر وغيرها.

 موجة التهجير الثانية –أ

تسببت العمليات واملعارك العسكرية حتى نهاية 2014 في مصرع قرابة نصف مليون إنسان. لذلك مع 

)148( - تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة التاسعة والثالثون، آب/ 
أغسطس 2018

)149( - التقرير السنوي التاسع عن الختفاء القسري في سوريا، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2020.
https://2u.pw/D9ij8
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افتتاح معابر مؤقتة للمدن املقصوفة واملحاصرة، بفضل ضغوط دولية، خرج من تبقى داخل هذه املدن 
من املدنيين. فانطلقت موجة التهجير الكبرى الثانية بين عامي 2014 و2015.

في حلب، سيطرت املعارضة في نهاية 2012 على نحو 70 في املئة من املدينة، إضافة إلى سيطرتها شبه 
 

ً
الكاملة على ريف حلب. ومنذ تشرين األول/ أكتوبر 2013 وحتى 2016، عاشت املدينة قصًفا جوًيا وبراميال
ا أدت إلى إفراغ أحياء كثيرة ذات كثافة سكانية عالية )مساكن هنانو والصاخور والشعار 

ً
لقى عليها ومعارك

ُ
ت

والحيدرية( وغيرها، من سكانها األصليين والالجئين على حد سواء. فيما شهدت أحياٌء أخرى )كرم الجبل 
وصالح الدين وسيف الدولة والعامرية وبستان القصر( وغيرها نزوًحا فّرغها من سكانها كلًيا بعد دمارها 
في إثر تحولها إلى مناطق تماس لسنوات في ما عرف باسم معابر حلب الشرقية والغربية، فاتجه سكانها إلى 
مناطق سيطرة النظام في الساحل ودمشق حوالى 2 مليون، فيما اختار آخرون التوجه مع معظم سكان 

الريف النازحين 1.5 مليون إلى تركيا القريبة.

موجة التهجير الثالثة –أ

موجة تهجير سورية ثالثة حدثت بعد التدخل الرو�ضي في البالد في آب/ أغسطس 2015. فمع قصف 
الطيران الرو�ضي املستمر لعشرات املناطق، قادت روسيا عمليات تهجير ممنهج بثوب مصالحات مع املناطق 
قلوا من الغوطة الشرقّية والقلمون وحي 

ُ
املحاصرة التي دخلتها قوات النظام. وكان أكثر من 70 ألًفا قد ن

اليرموك في ريف دمشق بالباصات الخضراء التابعة للحكومة السورية التي أصبحت عالمة فارقة في مسار 
التهجير السوري، بتنظيم مشترك مع األمم املتحدة واملجتمع املدني، مروا على نقاط عبور قلعة املضيق 
سكن آخرون في مخيم )دير البلوط( بإشراف 

ُ
قل إلى مدينة عفرين، فيما أ

ُ
ومدينة الباب. جزء كبير منهم ن

منظمة )آفاد( التركية.

تكرر املشهد في مناطق ريف حمص ودرعا، فُنقل أكثر من 40 ألف شخص بين مسلحين وعائالتهم إلى 
مناطق الشمال بموافقة تركية، وزعوا بعد وصولهم على عشرات األماكن منها مخيمات )زوغرة( لنازحي 
حمص القدامى وحوالى 20 تجمًعا عشوائًيا مثل امليادين وعين السعدة لنازحين من دير الزور وحماة وحلب، 

ويبلغ عدد القاطنين فيها أكثر من 200 ألف.

وباملقابل، تسببت هجمات بعض املعارضة على مناطق ريف الالذقية بموجات تهجير جماعية باتجاه مدن 
الساحل، وأّدت صراعات الفصائل نفسها في مناطق سيطرتها إلى انطالق تهجير جديد بين املدن والقرى في 
الشمال، فوصل إلى بلدات معرة النعمان والدانا حوالى 50 ألف نازح هاربين من القتتال في مدن الشمال 

وأقاموا في مخيم جسر الشغور. )150(

)150(  -https://orientxxi.info/magazine/article3062
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إن النزاع املسلح في سورية بعيد البعد كله عن نهايته، إذ تتزايد أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان باستمرار 
بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق في تقريرها الذي يغطي املّدة من 11 تموز/ يوليو 2019 إلى 10 كانون الثاني/ 
يناير 2020. فبعد انقضاء قرابة تسع سنوات، ما يزال السوريون من الرجال والنساء واألطفال، يواجهون 

مستويات غير مسبوقة من املعاناة واأللم.

وأصبح املدنيون الذين نزحوا قسًرا في السابق في اتفاقات )املصالحة( أو فّروا من املعارك يعيشون اآلن 
في مساحات تتقلص باستمرار في محافظة إدلب وغرب حلب، تحت حكم مجموعة هيئة تحرير الشام.)151(

ت القوات املوالية للنظام هجمات جوية وبرية في جنوب إدلب أسفرت عن مقتل عشرات من املدنيين 
ّ
شن

أو جرحهم وتدمير البنية التحتية املدنية، بما في ذلك األسواق ومخيمات النازحين وباألخص املستشفيات. 
ويشمل ذلك شن هجمات عشوائية واستخدام ذخائر عنقودية.

ولم يترك القصف الجوي املستمر في أجزاء من جنوب إدلب للمدنيين أي خيار سوى الفرار. وأغلب 
املدنيين البالغ عددهم 948.000 الذين نزحوا في الشمال الغربي هم من النساء واألطفال، حيث يقطن آلف 
في العراء في خالل أشهر الشتاء القاسية. وتتحول األزمة في إدلب -حيث يوجد أكثر من ثالثة ماليين شخص 

تقطعت بهم السبل حالًيا- إلى كارثة إنسانية، بينما تواصل األسر الهرب ويتجمد األطفال حتى املوت.

)151( - مستويات غير مسبوقة من النزوح والظروف القاسية للمدنيين في الجمهورية العربية السورية، األمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان.
 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25638&LangID=A
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أما في املناطق التي كانت محاصرة، مثل الغوطة الشرقية وحمص، فظلت ظروف العودة غائبة إلى 
رضت فيها اتفاقات 

ُ
حد كبير بوجود عقبات مهمة أمام املدنيين للمطالبة بممتلكاتهم. وفي املناطق التي ف

)املصالحة( سابًقا، كانت نقاط التفتيش املنتشرة على نطاق واسع تبث الخوف في صفوف السكان املدنيين 
وتقّيد حرية التنقل والوصول إلى الخدمات األساسية.

وتواصل جميع األطراف املتحاربة تجاهل مبدأ الحماية أو إنكاره، بما في ذلك ضمانات توفير املساعدة 
اإلنسانية املستمرة ومن دون معّوقات للمدنيين املستضعفين.)152(

وفي النصف األول من 2020، أجبرت الهجمات )في حلب وإدلب( ضد املدنيين واألهداف املدنية، ما 
 باتجاه الحدود. وتفيد التقارير أن 

ً
يقارب من 500 ألف من النساء والرجال واألطفال على النزوح شمال

بعض البلدات والقرى في جنوب محافظة إدلب وغرب محافظة حلب قد جرى تهجيرها بالكامل. وسبق 
أن فّر كثير من النازحين من أجزاء أخرى من سورية بما في ذلك النازحون قسًرا بموجب )اتفاقات اإلخالء(. 
وكل نزوح جديد يجلب معه مخاطر إضافية ويزيد من نقاط الضعف القائمة، ل سيما بالنسبة إلى النساء 

واألطفال. )153(

مع انتشار وباء كورونا، حذرت لجنة األمم املتحدة للتحقيق بشأن سورية، أن من بين املجموعات األكثر 
تعرًضا لتأثير فيروس كوفيد-19، هناك أكثر من 6 ماليين ونصف مليون شخص من السوريين املشردين 
داخلًيا. ويشمل ذلك أكثر من مليون مدني، معظمهم من النساء واألطفال، يعيشون في العراء أو في الخيم 

)152( - املرجع السابق

)153(  -https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25520&LangID=A



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

96

املكتظة واملخيمات املؤقتة على طول الحدود السورية-التركية في محافظة إدلب. وتعد إمكانية وصولهم إلى 
املياه النظيفة أو الصرف الصحي محدودة للغاية. وفي أماكن أخرى من البالد، ما يزال عشرات اآللف غيرهم 
محتجزين في ظل وجود فرص محدودة للوصول إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك 70 ألف شخص، معظمهم 

من النساء واألطفال، في مخيم الهول شرق سورية.)154(

وأعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن تخوفها الشديد من التدهور السريع في األمن واألحوال 
املعيشية ملئات اآللف من املدنيين النازحين مؤخًرا في محافظة إدلب، ممن تتضاءل أمامهم سبل تأمين 

الحد األدنى من السالمة ألنفسهم ولعائالتهم.

ويواجه املدنيون أوضاًعا تهدد بقاءهم على قيد الحياة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية 
الطبية واملستلزمات الضرورية في محافظة إدلب، ما تسبب بالفعل في وفيات كان يمكن تالفيها. فقد خلفت 
األعمال العدائية عدًدا من العواقب اإلنسانية الخطرة؛ من بينها تراجع الخدمات الصحية وسوء األحوال 

املعيشية وصعوبة التنقل.

البضائع  نقص  جراء  من  خاص  بوجه  اإلعاقة،  وذوي  السن  ككبار  املستضعفة،  الفئات  تضررت 
والخدمات الضرورية. وقد يعاني الرضع، املحرومون من العناصر الغذائية األساسية الالزمة للنمو السليم، 
تبعات صحية تدوم مدى الحياة. واألحوال املناخية من البرد وتساقط األمطار والثلوج تزيد من حدة األضرار 
الخطرة التي قد تلحق بهم. إذ تحتم على املدنيين الفرار ألسباب تتعلق بالسالمة، يجب اتخاذ كافة التدابير 
املمكنة لضمان عدم تشتت أفراد العائالت، وانتقال الجميع في ظل أوضاع ُمرضية من ناحية املأوى والنظافة 

والصحة والسالمة والتغذية.)155(

وقد تصدرت قائمة النزوح منطقة ريف دمشق، تجاوز عدد النازحين عتبة 2.2 مليون نسمة، معظمهم 
من أحياء العاصمة الجنوبية التي كان لها النسبة العليا في النزوح بسبب الدمار الواسع واملنهجي الذي طال 
تلك األحياء، ومن مدينة داريا والغوطة الشرقية في كل من دوما وحرستا وجوبر والقابون وبرزة على نحو 
خاص التي تعّد مناطق شبه خالية نتيجة محاصرتها من قوات النظام واستهدافها مباشرة. أما حمص فهناك 
عدد من أحيائها ما زال يخلو من السكان بشكل كامل مثل أحياء القصور وبابا عمرو واإلنشاءات التي دمرت 

بشكل شبه كامل.)156(

)154(  -https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25755&LangID=A

)155( - https://2u.pw/ifuFB

)156( - التقرير العالمي حول النزوح الداخلي، مركز رصد النزوح الداخلي، 9102، ص42
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جدول رقم )1( يبين توزع النازحين داخل سورية

أعداد السكان النازحين حسب املحافظات السورية وفق آخر دراسة استقصائية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان

الرقماملحافظةالرقم

2.2 مليون نازحريف دمشق1

1.7 مليون نازححلب2

1.210 مليون نازححمص3

390 ألف نازحدير الزور4

300 ألف نازحالالذقية5

245 ألف نازحدرعا6

235 ألف نازححماة7

200 ألف نازحإدلب8

180 ألفن نازحدمشق9

140 ألف نازحالحسكة10

املجموع: 6.8 مليون نازح

اللجوء السوري–  

أدت الحرب السورية إلى نزوح %60 من تعداد سورية السكاني البالغ 23 مليون نسمة في 2011. يقيم 
5.6 مليون منهم في دول الشرق األوسط املجاورة بصفتهم لجئين. وتستضيف تركيا واألردن ولبنان العدد 

األكبر منهم. ويتوزع الباقي من الالجئين السوريين على الدول العربية واألوروبية واألميركيتين ودول أخرى.

وتستضيف تركيا 3.6 ماليين لجئ سوري مسجل، وتستضيف لبنان مليون لجئ، أما األردن فتستضيف 
660,000 لجئ مسجل، في حين تستضيف العراق 250,000 لجئ، وفي مصر 130.000 لجئ. أما األرقام 

لة، فهي أكثر من ذلك. سجَّ
ُ
الفعلية، بما في ذلك غير امل

ويوجد 20.000 في الجزائر، 5000 في املغرب، 3000 في تونس. وتقدر منظمات غير حكومية عدد السوريين 
في السودان بنحو 200 ألف.
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شكل رقم )1( يبين توزع اللجوء السوري خارج سورية

 تركيا –أ

بدأت عملية اللجوء السوري إلى تركيا مع انطالق الثورة السورية، وإن كانت موجات الهجرة األولى كانت 
بسبب تخوفات البعض من املراحل الصعبة التالية، فقد توافدت مجموعات السوريين تباًعا مع اشتداد 

وتيرة العنف املتصاعد من النظام السوري على الشعب.

كانت تركيا بالنسبة إلى بعض السوريين إما مكان إقامة مؤقت أو أنها معبرا للهجرة نحو أوروبا. وفي 
الحالتين كلتيهما اتسمت املرحلة األولى بالتقبل الشعبي التركي للوجود السوري ما دام مؤقًتا. في جانب آخر، 
اختار كثير من السوريين البقاء في تركيا وبدؤوا بالتأسيس لحياتهم فيها، مستغلين التساهل القانوني تجاههم 

من الدولة التركية في ما يخص إنشاء املشروعات القتصادية وتأمين سبل العيش املختلفة.

في منتصف 2016 أبرم اتفاق بين تركيا والتحاد األوروبي في ما يتعلق بتدفق املهاجرين السوريين )وغير 
السوريين أيًضا( إلى أوروبا عبر اليونان، وتتالًيا بدأت تتناقص أعداد الهاربين عبر البحر قبل أن تنتهي موجة 

الهجرة بدًءا من 2017.

قدم تركيا على إقرار 
ُ
اعتمدت تركيا سياسة الحدود املفتوحة لالجئين السوريين. فمنذ بداية األزمة، لم ت

أي تنظيم قانوني ألوضاع الالجئين السوريين القادمين إليها، بل كان يكفي أن ينتقل السوري الهارب من 
الحرب إلى األرا�ضي التركية حتى يجري استقباله من دون الحاجة إلى إعطائه أي وضع أو صفة قانونية. وعلى 
عت سابًقا على )اتفاقية جنيف 1951 املتعلقة بالالجئين( تحفظت على بند 

ّ
الرغم من أن تركيا كانت قد وق

)القيود الجغرافية( في التفاقية، ما يعني أن تركيا ل تعطي صفة )الالجئ( القانونية ملن قدم إلى أرضها من 
غير األوروبيين. وعليه لم تستقبل تركيا السوريين بصفة )لجئين(، إنما بصفة )ضيوف()157(.

)157(  - Oytun Orhan, The Situation of Syrian Refuges in the Neighboring Countries: Findings, Conclusions and Recommen-
dations, Center for Middle Eastern Strategic Studies, No 189, April 2014, p. 11.
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استمر غياب الوضع القانوني للسوريين في تركيا حتى منتصف 2012، حين أصدر أول تنظيم قانوني 
ألوضاع السوريين، فجرى إعطاؤهم صفة الباحثين عن )الحماية املؤقتة(. وهي الصفة التي تتجانس مع 
ؤمن لالجئين الحماية القانونية التي تحول دون إجبارهم 

ُ
سياسة الحدود املفتوحة التي اعتمدتها تركيا، وت

على العودة إلى ديارهم، إضافة إلى تقديم الخدمات األساسية لهم. تبع ذلك إقرار البرملان التركي وتصديقه 
على )قانون األجانب والحماية الدولية( في 4 نيسان/ أبريل 2013 الذي أقر عدًدا من الضمانات القانونية 
لطالبي الحماية في تركيا، على الرغم من تأكيد القانون على إبقاء التحفظ على بند )القيود الجغرافية( 
في )اتفاقية جنيف(. كذلك األمر، نقل القانون الجديد صالحية النظر في شؤون اللجوء وطلب الحماية 
إلى )املديرية العامة إلدارة الهجرة( التابعة لوزارة الداخلية التركية، وهي املديرية التي استحدثها القانون 

نفسه.)158(

ر وضعية الحماية املؤقتة في تركيا استنادا إلى املادة 91 من قانون األجانب والحماية الدولية املرقم 
َّ
وف

ُ
ت

6458 والصادر في 4 نيسان/ أبريل 2013، إضافة إلى تشريعات الحماية املؤقتة املرقم 6883/2014 الصادرة 
في 13 تشرين األول/ أكتوبر 2014 التي صدرت استنادا إلى املادة 91 من قانون األجانب والحماية الدولية.)159(

وبحسب آخر تحديث لوزارة الداخلية التركية، واملديرية العامة إلدارة الهجرة)160( في 2020/5/8، فقد 
بلغ عدد السوريين في تركيا )3.759.008(، وهم املسجلون في قيود دائرة الهجرة وشعبة األجانب في الوليات 

التركية كافة.

ويتوزع السوريون في الوليات الـ)81( التركية، وتختلف أعدادهم بحسب كل ولية تبًعا للبيئة الجتماعية 
الحاضنة، أو للبيئة التي قدموا منها، أو لتوافر فرص عمل تالئم كفاءاتهم وقدراتهم.

 لبنان –أ

ق الالجئين من سورية. وسعى قرار مجلس األمن رقم 1680 إلى معالجة 
ّ
سّهل غياب الحدود الواضحة تدف

ّتخذ أي إجراءات في هذا الصدد. ويقع عدد 
ُ
مسألة ترسيم الحدود بعد انسحاب سورية في 2005 ولكن لم ت

كبير من نقاط التفتيش الحدودية اللبنانية الرئيسية في العريضة والعبودية والبقاع واملصنع بعيًدا عن 
الحدود املحددة دولًيا ول تتطابق مع معايير الحدود الدولية األخرى. يعبر الالجئون السوريون الحدود بشكل 

رئي�ضي من شمال لبنان ولكن ثمة معلومات تشير أيًضا إلى عبورهم من شرق لبنان عن طريق بعلبك.

إلى  الوصول  السوريين على  الالجئين  قدرة  مباشرة على  تبعات سلبية  القانونية  الصفة  وملحدودية 
الحماية واملساعدات طوال مدة إقامتهم في لبنان. تزيد محدودية الصفة القانونية أيًضا من مخاطر اإلساءة 

والستغالل.

)158(  - Sarah Bidinger, Aaron Lang & Others, Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing, 
Boston University School of Law, Boston, 2014, pp. 102-103.

)159(   -https://ar.goc.gov.trعناصر-الحمایة-الدولية/

)160(   -https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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ينظر القانون اللبناني إلى الالجئين من سورية من غير الحاملين لوثائق الدخول أو اإلقامة في لبنان 
بوصفهم )غير شرعيين( وهذا ما يحد من صفتهم القانونية في البالد. تنطبق هذه الحالة على من يعبر الحدود 
هم ُمقحمون  غير الرسمية أو من لم يتمكن من تجديد تأشيرة إقامته. ونتيجة لذلك، يشعر أولئك الالجئون أنَّ
هم مجبرون على الحد من تحركاتهم خشية تعرضهم  في وضع الوجود غير القانوني في لبنان ويشعرون أنَّ
لالعتقال أو الحتجاز بل حتى التسفير إلى سورية. ويشعر كثير من الالجئين من سورية في لبنان بالخوف 
من املخاطر املحتملة التي يمكن أن تواجههم بسبب هذا الوضع. فقدرة الالجئين من ذوي الصفة القانونية 
الخاصة  التسجيل  وإلى مواقع  والعمل  الخدمات األساسية  إلى  للوصول  املحدودة تصبح ضعيفة جًدا 

بمفوضية األمم املتحدة السامية لالجئين ومواقع تسجيل الولدات وواقعات الزواج.

ليس لبنان من الدول املوقعة على اتفاقية الالجئين لعام 1951 وهذا يعني محدودية الحماية القانونية 
املمنوحة لالجئين وطالبي اللجوء في لبنان مع أنَّ لبنان ُملَزم باملبدأ القانوني العرفي املتعلق بمنع اإلعادة 
دخلة أحكامها في الدستور 

ُ
القسرية وباللتزامات التي تفرضها معاهدات حقوق اإلنسان التي وقعها وامل

اللبناني. وتو�ضي املعايير الدولية في الحد األدنى تبني تدابير الحماية املؤقتة لضمان سالمة قبول الالجئين 
وحمايتهم من اإلعادة القسرية واحترام حقوقهم اإلنسانية األساسية.

ومع أنَّ الحكومة اللبنانية سمحت ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئين بتسجيل الالجئين، ما زالت 
الحماية التي يمنحها ذلك التسجيل محدوًدا. فالتسجيل لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئين في 
لبنان يتيح بعض الحماية القانونية وهو مهم في تمكين الوصول إلى الخدمات لكّنها ل تمنح الالجئين الحق 
في طلب اللجوء أو الحصول على اإلقامة القانونية أو صفة اللجوء. وهذا ما يجعل الالجئين في وضع ل يخلو 

من التحديات.

وملواجهة التحديات التي يواجهها الالجئون من ذوي الصفة القانونية املحدودة، غالًبا ما يتبنون آليات 
معينة للتكيف التي قد تقود بهم إلى مخاطر جديدة. ومن أهمها على سبيل املثال: العودة إلى سورية في 
محاولة لدخول لبنان مجدًدا من خالل املعابر الرسمية والحصول على قسيمة دخول جديدة مجاًنا أو دفع 
مبالغ باهظة لقاء استعادة وثائق التعريف الشخصية من سورية أو شراء الوثائق املزورة أو استخدام وثائق 
أشخاص آخرين. ومع قلة املال املتاح وارتفاع تكاليف التأشيرات، ل تتمكن كثير من العائالت من تجديد 
جميع تأشيرات أفرادها بل تمنح أولوية ذلك للشخص الذي يعيلها وغالًبا ما يكون من أفراد األسرة الذكور. 

وغالًبا ما يترك ذلك بقية أفراد األسرة من دون وثيقة قانونية لإلقامة.

إنَّ حرية الحركة كانت التحدي األكبر الذي واجهه الالجئون ذوو الصفة القانونية املحدودة. إذ شاع 
بينهم الخوف من عبور نقاط السيطرة وبخاصة في املواقع التي شهدت ارتفاًعا في نقاط السيطرة العشوائية. 

وأدت محدودية حركتهم أيًضا إلى منع وصولهم إلى الخدمات وعلى األخص منها الرعاية الصحية.

وبما أنَّ الرجال أكثر عرضة لالعتقال، فقد تقلصت حركتهم ما اضطر النساء إلى زيادة وتيرة تحركاتهن. 
وذكرت بعض النسوة محدودات الصفة القانونية إنَّ أزواجهن يفضلون أن يرسلونهم إلى أماكن تلقي 
املساعدات ألنهم أنفسهم كانوا خائفين من العتقال في نقاط السيطرة، وينطبق هذا األمر خصوًصا على 
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ساء إلى  ِ
ّ
شمال لبنان. ومع أنَّ القصد من ذلك تمكين األسرة من الحصول على املساعدات، فهو يعرض الن

مخاطر التحرش الجن�ضي والستغالل في أثناء الطريق، على سبيل املثال، أو في مواقع توزيع املساعدات 
اإلنسانية.)161( بقي أن نشير إلى أن %81 من الالجئين السوريين املسّجلين في لبنان هم من النساء واألطفال

العراق –أ

نظًرا للبيئة األمنية شديدة الهشاشة في العراق وصراعاته الخاصة مع السكان املشردين داخلًيا، ل ُيعد 
البلد مطلًقا ملجأ مثالًيا ملعظم العائالت الهاربة من العنف في سورية. وحاولت الحكومة العراقية الحذرة من 
احتمال امتداد العنف في البداية منع تدفق الالجئين السوريين. وفتحت الحكومة في ما بعد حدودها بعدما 
أدركت أنه من املستحيل السيطرة على صحراء تمتد على مسافة 600 كلم وأن الحتفاظ بسجّل بالالجئين 
الذين يدخلون بطريقة شرعية أفضل من فقدان أثرهم. فقد وصل الالجئون السوريون في الواقع إلى كل 

مدينة وبلدة في غرب العراق وشمال غربه تقريًبا على الرغم من الحظر األولي لدخولهم.

ف معظم الالجئين غير 
ّ
جئين السوريين املسّجلين200,000 لجئ. ويتأل

ّ
وتتجاوز حالًيا األعداد الرسمية لال

املسجلين من السوريين السّنة واملسيحيين الذين يخشون أل تسمح الحكومة العراقية التي يهيمن عليها 
الشيعة بوجودهم. وتعّين على هؤلء الالجئين -من السّنة واملسيحيين الذين اختاروا أن يسجلوا أنفسهم 
في البداية )حوالى 16,000( في مخّيم القائم لالجئين في محافظة األنبار- أن يتحّملوا ظروف معيشة دون 
املستوى في مخيمات صغيرة تشرف عليها القوات العراقية. وُسمح ملعظم الالجئين اآلخرين املسّجلين في 
األنبار واملوصل باإلقامة في األبنية الحكومية واملدارس وغيرها من املرافق املؤقتة. وما زال معظم الالجئين 
القادمين قبل حزيران/ يونيو 2013 يحاولون الندماج مع السكان املحليين في بلدات وقرى صغيرة معتمدين 
على املّدخرات واملساعدات وفرص العمل اليومية. وعبرت أكبر موجة من الالجئين دفعة واحدة الحدود في 
أواخر تموز/ يوليو وأوائل آب/ أغسطس 2013 بعد وقت قصير من تعّرض القرى الكردية لهجوم من قبل 
جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. واتجهت معظم املجموعات األخيرة بشكل أسا�ضي إلى مدن أربيل 
والسليمانية ودهوك الشمالية. وأعلنت حكومة إقليم كردستان أنها استقبلت أكثر من 50,000 لجئ في 
غضون أسبوعين. وفتحت أيًضا الحكومة عدًدا من نقاط التفتيش الحدودية غير الرسمية لتسهيل دخول 
الالجئين واستقرارهم في املنطقة. وقد انضم عدد كبير من الالجئين األكراد إلى امليليشيا الكردية املحلية 

)البيشمركة(.

األردند–أ

ل الوجود واسع النتشار لالجئين السوريين في األردن 660,000 نسمة في مخيم الزعتري لالجئين 
ّ
يشك

داخل الحدود الشمالية، وثمة خطط إلقامة مخيم آخر في األزرق. وُيقدر عدد السوريين في باقي أنحاء األردن 
بـ 1.36 مليون لجئ سوري. ويصعب عدم رؤية تحّول مخيمات الالجئين مثل مخيم الزعتري مع مرور الوقت 
نشئت مخيمات لالجئين الفلسطينيين بعد 

ُ
إلى بلدات صغيرة مشابهة لتلك املوجودة في األردن اليوم التي أ

)161( - محدودية الصفة القانونية لالجئين من سوريا في لبنان، داليا عرنكي وأوليفيا كاليس، مركز دراسات الالجئين.
https://www.fmreview.org/ar/syria/aranki-kalis
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الحروب مع إسرائيل. وقد دخل كثير من الالجئين في املجتمع األردني مباشرة ألنهم يندمجون بشكل جيد 
ثقافًيا ولغوًيا. ويستقّر الالجئون الفقراء على جوانب بعض الطرقات الرئيسية في حين يفتح أولئك األكثر ثراء 

مطاعم صغيرة وشركات تنافسية أخرى في املدن الكبرى. )162(

مصر –ه

يقدر عدد الالجئين السوريين املسجلين لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة 
في القاهرة بنحو 130 ألًفا، غير أن العدد الحقيقي أكبر كثيًرا. إذ يصل العدد إلى نحو 700 ألف بحسب ما 

قالت مسؤولة اإلعالم في مكتب املفوضية في القاهرة، كريستين بشاي.

يعيش السوريون في مصر ضمن املجتمع املصري ويحصلون على الخدمات األساسية من الدولة فلهم حق 
التعليم بالتساوي مع املواطن املصري حتى نهاية املرحلة الجامعية األولى كذلك في مجال الصحة ويتمتعون 

بحرية التنقل واإلقامة والعمل.

معاناة السوريين تتمثل في صعوبة الحصول على إقامة وكذلك تعرضهم لحمالت تفتيش عشوائية في 
أماكن تجمعاتهم للتأكد من حيازتهم على إقامة قانونية، وذلك بعد أن فرضت السلطات املصرية تأشيرة 
دخول على السوريين في منتصف 2013، ما زاد من دخول السوريين إلى مصر عبر السودان بطريقة غير 

شرعية.

نجح السوريون في مصر في استثماراتهم الصناعية والتجارية، ل سيما في مجال األلبسة واملنسوجات 
واملطاعم واملفروشات، ويتميز السوريون في مصر بوجود عدد كبير من الكفاءات العلمية واملهنية وأصحاب 

رؤوس أموال، إضافة إلى عدد كبير من طلبة الجامعات من مختلف التخصصات.

ر الخطاب تجاه السوريين في مرحلة ما بعد 2013/6/30، حيث اتهم اإلعالم املصري السوريين في مصر  تغيُّ
بدعم )مر�ضي(، وقّدم خطاًبا مناهًضا لالجئين السوريين، يندرج ضمن خطاب الكراهية والتحريض على 
العنف، وهذا الخطاب العنصري نتج منه مضايقات لفظية، وجسدية لسوريين مقيمين في مصر وتوقيف 
عدد من السوريين واعتقالهم. هذا الوضع املشحون غير املستقر في مصر دفع عدًدا من السوريين إلى وقف 
نشاطهم التجاري والصناعي ومغادرتهم مصر لحًقا وساهم في مغادرة أفواج من العائالت السورية مصر في 

عامي 2013 و2014، واتجهوا إلى تركيا، أو أوروبا عبر الهجرة غير الشرعية.

قسم آخر من رجال العمال والصناعيين نقلوا أعمالهم باتجاه تركيا، إضافة إلى صدور إلغاء قرار معاملة 
الطالب السوري بالطالب املصري في مرحلة الدراسات العليا ابتداء من العام الدرا�ضي 2014 -2015.

ا تمثل في السماح بلم شمل األسر 
ً
منذ منتصف عام 2016 شهدت أوضاع السوريين تحسًنا ملحوظ

السورية املقيمة في مصر، وهو قرار توقف العمل به مع نهاية عام 2017، وكذلك استمرت مساواة الطالب 
السوري بالطالب املصري في كافة املراحل عدا الدراسات العليا وفي مجال الصحة يعامل معاملة املصري. 

)162( - امتداد الصراع في سوريا، ديفيد ستبينز وآخرون، مؤسسة راند، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، 2014
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وكذلك بات ينظر اإلعالم املصري املرئي واملسموع واملكتوب للسوري في مصر بإيجابية، على أنه ساهم في 
إغناء املجتمع والقتصاد.)163(

 ميركا الالتينيةو–أ

· األورغواي	

بعد عام واحد فقط من وضع خطة إعادة التوطين لالجئين السوريين في أوروغواي أعربت العائالت 
 من الخطة لم تتحقق. فمنذ بداية 

ً
عة

َ
عاد توطينها عن رغبتها في املغادرة ألنَّ اآلمال التي كانت ُمتوق

ُ
السورّية امل

الحرب السورية كانت األوروغواي أول دولة في أميركا الالتينية تعمل على إعادة توطين الالجئين السوريين 
َم للتعبير عن بادرة للتضامن من دولة متعاطفة ورائدة في 2014 أصبح  القادمين من لبنان، بيَد أّن ما ُصّمِ

قضية مربكة وغير مريحة للحكومة الحالية واملؤسسات املعنية.

فقد استحدثت األوروغواي في 2006 قانون الالجئين ثم انضمت في 2007 إلى برنامج التضامن اإلقليمي 
إلعادة التوطين في ضوء ما يزيد على 400 لجئ وطالب لجوء مّمن استضافتهم بلدان في كل من أميركا 
الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وفي 2014، أبلغت حكومة األوروغواي املفوضية السامية لألمم املتحدة 
 ألزمة 

ً
ا من لبنان استجابة لشؤون الالجئين أّنها على استعداد لستضافة ما يصل إلى 120 لجًئا سوريًّ

الالجئين السورية. ولقي الختيار األولي دعًما من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين بعدما 
أعربت حكومة األوروغواي عن تفضيلها للعائالت ذات الطابع الريفي شرط وجود شخص بالغ واحد على 
األقل من القادرين على العمل في كل عائلة وعلى أل تقل نسبة القاصرين عن %60 في كل عائلة. واختيَرت 
خمس عائالت بعدما قابلهم وفد األوروغواي في بيروت وبلغ مجموع أفراد تلك العائالت 42 فرًدا 33 منهم 

من فئة القاصرين.

تلّقى الالجئون السوريون منذ وصولهم إلى األوروغواي في تشرين األول/ أكتوبر 2014 خدمات عّدة 
كالسكن وخدمات الترجمة التحريرية وإمكانية الستفادة من خدمات النظام الصحي، إضافة إلى إدماج 
الالجئين في النظام التعليمي وتوفير التدريب على الوظائف وتعريفهم بثقافة األوروغواي وعاداتها. وملّدة عاَمين 
رت 

ّ
ِصَص لكل عائلة منزل ودخل شهري يتفاوت اعتماًدا على عدد األطفال في العائلة. ووف

ُ
من البرنامج، خ

عيَد 
ُ
الحكومة وثائق الهوية والسفر وفًقا لتفاقية الالجئين لعام 1951. وحصل الالجئون السوريون الذين أ

توطينهم في األوروغواي على إقامة دائمة وحماية قانونية ومادية وتمتعوا بالحقوق املدنية والقتصادية 
والجتماعية والثقافية نفسها التي يمتلكها مواطنو األوروغواي جميعهم. وبحلول أيلول/ سبتمبر 2015 
عاد توطينها تشكو من الصعوبات التي تواجهها في العثور على العمل وانعدام األمن 

ُ
بدأت األسر الخمس امل

وارتفاع تكاليف املعيشة في البلد واملشكالت القتصادية.)164(

ب، عبد الكريم مجدل بك، مبادرة اإلصالح العربي.
ّ
)163( - السورّيون في مصر: استثمارات كبيرة في جّو متقل

https://2u.pw/RrdKf

)164( - الالجئون السوريون في األوروغواي: موضوع غير مريح، راكويل رودريغوز كاميجو، مركز دراسات الالجئين.
https://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/rodriguezcamejo
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· البرازيل	

زاع في بالدهم بالوصول إلى البرازيل في 2011، وارتفعت أرقام طالبي اللجوء  ِ
ّ
بدأ السوريون الهاربون من الن

منهم إلى البرازيل ابتداًء بعام 2012 فصاعًدا. وقد دفعت هذه الزيادة اللجنة الوطنية لالجئين في البرازيل إلى 
زاع. وسمح القرار  ِ

ّ
مَنح للسوريين املتأثرين بالن

ُ
املوافقة على قرار ينص على إصدار تأشيرة إنسانية خاصة ت

للبعثات الدبلوماسية البرازيلية بإصدار تأشيرات إنسانية للسوريين قبل دخولهم البرازيل،وبعد ذلك، ُسِمَح 
لهؤلء املتقدمين بطلب اللجوء عن طريق إجراء )املسار السريع(. وفي 2015، جددت اللجنة الوطنية لالجئين 
في البرازيل القرار مدة عامين آخرين، ووقعت أيًضا اتفاقية تعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئين، للسماح لها بدعم إجراءات تحديد الهوية وتسهيلها والتأشيرات التي تقوم بها السفارات 
د أمد القرار في أيلول/ سبتمبر 2017 لسنتين أخرتين ومن  البرازيلية في البلدان املجاورة لسورية. ثم ُجّدِ
املبادرات املهمة األخرى اتفاق اللجنة الوطنية لالجئين في البرازيل في شباط/ فبراير 2017 إلعادة توطين 
 سورًيا غير مصحوبين بذويهم، وهو إجراء وافقت عليه املفوضية السامية لألمم 

ً
ما يصل إلى عشرين طفال

املتحدة لشؤون الالجئين أيًضا.

هناك اآلن أكثر من ألفي لجئ سوري يعيشون في البرازيل، وفي 2016 كان السوريون أكبر مجموعة وطنية 
واحدة تحصل على اللجوء من اللجنة الوطنية لالجئين في البرازيل. ولقد أدرِج اآلن هذا اإلجراء املتعلق بمنح 
التأشيرات اإلنسانية في قانون الهجرة الجديد للبرازيل لعام 2017، ومن املأمول أن ُيدَرَج هذا النوع من 

التأشيرات في سياسات الالجئين األخرى في بلدان أميركا الالتينية أيًضا.

معظم الالجئين السوريين البالغين الذين وصلوا مؤخًرا إلى البرازيل حاصلون على تعليم عاٍل وذلك بفضل 
نظام التعليم القوي في سورية سابًقا. وعلى الرغم من أن بعض السوريين يعملون بنجاح تجاًرا في مشروعات 
صغيرة، وبخاصة في قطاع الغذاء، فأحد التحديات التي يواجهها الالجئون هو العتراف بمؤهالتهم وقدرتهم 

على ممارسة مهنهم. 

وينص قانون الالجئين في البرازيل لعام 1997 على أنه ينبغي للجامعات وغيرها من املؤسسات التعليمية 
تيسير العتراف بمؤهالت الالجئين، وتحاول بعض الجامعات مثل التي تشارك في مبادرة املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، وتنفيذ هذه السياسة. وحتى في هذه املؤسسات، يمكن أن تكون هناك 
معارضة، ألن الجامعات البرازيلية غير معتادة على الطالب األجانب، وتعود بعض أسباب ذلك إلى سيطرة 
ت من جامعات النخبة. وفي حين إن التقدم بطيء، 

َ
ل َرف إل باملؤهالت التي ُحّصِ

َ
العقلية النخبوية، إذ ل ُيعت

بدأ العتراف بمؤهالت السوريين وغيرهم من الالجئين، على الرغم من أنه ما يزال من الصعب الحصول 
على إذن ملمارسة املهن، ول سيما في ميادين مثل القانون والطب. وقد بذلت الجامعات واملنظمات غير 
الحكومية جهًدا لدعم الالجئين السوريين في حصولهم على الفرص املالئمة، بما في ذلك تقديم دورات تعليم 
اللغة البرتغالية املجانية. واتخذت الحكومة البرازيلية خطوات نحو التحقق من مؤهالت التعليم العالي 
ت خارج البرازيل، وقبول وثائق و/أو نتائج جزئية من المتحانات التي أجرتها الجامعات البرازيلية 

َ
ل التي ُحّصِ
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 على الدراسات.)165(
ً

لالعتراف بمستوى التعليم دليال

دول  ورباز–أ

استقبلت دول أوروبا مئات آلف من الالجئين السوريين، استقر العدد األكبر منهم في أملانيا بما يتجاوز 
526 ألف لجئ، ثم في السويد 110.000 لجئ، ثم النمسا 50.000 لجئ، ثم هولندا 20.353 لجئ. ومن 

املالحظ أن عددهم في فرنسا حوالى 16.500 لجئ، أما في بريطانيا فال يتجاوز 22.000 لجئ..)166(

لكن من حيث معدل عدد الالجئين السوريين لكل ألف مواطن، فإن أعلى معدل هو في السويد 6.77 
لجئ سوري لكل 1000 سويدي، ثم في النمسا 2.48 لجئ سوري لكل 1000 نمساوي، بينما بأملانيا 1.34 

لجئ سوري لكل 1000 أملاني.

ثانًيا: التغيير الديموغرافي املمنهج

ل ينفصل التغيير الديموغرافي املمنهج عن التهجير القسري سوى بالهدف النهائي ملن يمارسونه، فكالهما 
ينطلق من القاعدة ذاتها التي تقوم على إجبار فرد أو جماعة أو مجتمع، على أن يترك أرضه قسًرا والنزوح 
أو اللجوء إلى مناطق أخرى، لم تكن في حسبانه، وليس راغًبا فيها، وذلك باستخدام كافة وسائل اإلكراه، 
كتلك التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه من اعتقال وقتل وتدمير للبنية التحتية وحصار وتجويع، لقد 
ُدمرت كافة مرافق الحياة من مستشفيات وأفران وأسواق ومدارس في املناطق املستهدفة، بحيث تصبح 
الحياة مستحيلة أو شبه ذلك، ما يدفع السكان إلى هجرة مناطقهم، هذه السياسة املمنهجة، أجبرت نصف 

الشعب السوري على اللجوء أو النزوح في خالل سنوات الصراع التسعة املاضية.

إن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي اللذين مورسا بحق الشعب السوري، يعدان جريمة ضد 
اإلنسانية وفق ما ورد في نظام روما اإلنساني في املحكمة الجنائية الدولية ، حيث نص ذلك النظام على 
أن »إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق«، وكذلك في املادة 
الرابعة من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي حظرت »النقل الجماعي والفردي لألشخاص، أو نفيهم من 
مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى، إل أن يكون هذا في صالحهم، بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات املسلحة«، 
وقد شهدت سورية منذ انطالقة الثورة السورية آذار/ مارس2011 النوعين كليهما بوتيرة متصاعدة بحسب 
تصاعد حدة الصراع، وإذا كان النظام السوري هو املسؤول األول عما حصل، عندما أصر -وما زال- على 
اعتماد الحل األمني خياًرا وحيًدا، وافتراضه أن املناطق التي خرجت عليه، تشكل حاضنة لإلرهاب تستحق 

)165( - تساؤلت حول التأشيرات واملؤهالت: الالجئون السوريون في البرازيل، غيلبيرتو م أ رودريغوز و خوسيه بالنيز سال و ديبورا كوريا دي 
سيكويريا، مركز دراسات الالجئين.

https://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/rodrigues-sala-desiqueira

)166( - الالجئون في أوروبا بين الحقيقة وخيال املؤامرة، عالء الدين الخطيب. https://syrian-reporter.net/الالجئون-في-أوروبا-بين-الحقيقة-
وخيال-ا/
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كل أنواع العقاب التي شهدتها سورية، علًما أن هذه املناطق تشمل أغلب الجغرافيا السورية، ولم يكتف 
النظام بالعقاب الجماعي الذي بالغ فيه درجة كان يصعب تصورها، بل تواطأ وسهل عمليات التغيير 
الديموغرافي التي سعت إليها ومارستها حليفته إيران وأذرعها امليليشياوية وبخاصة حزب هللا اللبناني، لكن 
الالفت الذي يدعو إلى التساؤل والستغراب، هو التجاهل املريب، إن لم يكن تواطًؤا، ذلك الدور الذي 
مارسته املنظمات الدولية، حيث لعبت دور الوسيط في مفاوضات التهجير وإخالء املناطق من ساكنيها في 
أكثر من منطقة، بدعوى الحفاظ على أرواح املدنيين، كذلك مجلس األمن الدولي الذي عجز عن إصدار أي 
قرار يدين ممارسات النظام أو فك الحصار عن املناطق املحاصرة، أو إيصال املساعدات اإلنسانية إليها، بل 

اكتفى ببيانات الستنكار الخجولة.

إذا كانت غاية البحث في هذه الفقرة هي التغيير الديموغرافي املمنهج، فإنه من الضروري الستعراض 
املكثف لعمليات التهجير القسري التي تشكل القسط األكبر من العملية، وذلك بغية تبيان الفروق في 
األساليب والغايات واملآلت النهائية عندما يبدأ الحل السيا�ضي الذي ل بد أن يكون من أساسياته عودة 
الالجئين إلى ديارهم، أو من يرغب منهم على األقل، وهؤلء لن يكونوا بالعدد القليل وبخاصة من الالجئين في 
دول الجوار، في حال ُوفرت لهم بيئة آمنة، تحميهم من سطوة األجهزة األمنية واملالحقات أو املوافقات األمنية 

املسبقة.

التهجير القسري–  

 لقد شهدت سورية تهجيًرا قسرًيا متعمًدا، كما لم يشهده صراع مسلح آخر، وقد مارسته األطراف 
املتصارعة كلها على اختالف حجم العمليات وأهدافها واملبررات التي ساقها كل طرف لعملياته على هذا 
الصعيد، إل أن النظام الذي مارس بوساطة قواته وقوى حلفائه البرية والجوية من تدمير وقتل وحصار 
وتجويع، يتحمل املسؤولية القانونية واألخالقية عن عمليات التهجير كلها بما فيها تلك التي مارستها األطراف 
األخرى، بحكم إصراره على خياره األمني وتواطئه مع األطراف األخرى، على إلحاق أكبر قدر من األذى بسكان 
 عن 

ً
املناطق التي خرجت عليه في ثورة الحرية والكرامة، بوصفه عقاًبا جماعًيا ل يحده قانون أو قيمة، فضال

ر ثمانية  انتهاجه أساليب أخرى غير تلك العنفية إلجبار السكان على ترك مناطقهم لجوًءا أو نزوًحا، إذ ُهّجِ
ماليين خارج سورية، وسبعة ماليين آخرين ممن نزحوا إلى مناطق أكثر أمًنا داخل األرا�ضي السورية.

عمليات التهجير القسري التي جرت بوسائل عنفية –أ

من جانب قوات النظام وحلفائه

سجلت أول عملية تهجير قسري من منطقة تل كلخ في 2011، على يد ميليشيات شيعية من قرى تلك 
 

ً
املنطقة، ثم تتالت عمليات التهجير من القصير 2013 وكذلك حمص القديمة 2014 بعد حصار خانق وصول
إلى 2016، شهد هذا العام أكبر عمليات التهجير بدًءا بداريا وتتالى بعدها تهاوي مناطق خفض التصعيد، 
وترحيل من ل يوافق على تسويات إلى الشمال السوري كاملعضمية في 19 تشرين أول/ أكتوبر 2016، ثم 
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حلب الشرقية في 19 كانون أول/ ديسمبر 2016 بعد أن دمر الطيران الرو�ضي كامل أحياء حلب الشرقية 
تدميًرا يعد األوسع في ما شهدته سورية، وخرج بموجبه 45 ألف مقاتل من قوى املعارضة ومجموع من هجر 
أو أجبر على النزوح من مدينة حلب وريفها ما يقارب 2.4 مليون نسمة، ومارست قوات النظام وامليليشيات 
التابعة لها وامليليشيات اإليرانية عدًدا من املجازر، بدافع تهجير أهلها يمكن ذكر بعضها مثل مجزرة الحولة 
بريف حمص الشمالي في 25 أيار/ مايو 2012، ومجزرة القبير غرب حماه 6 حزيران/ يونيو 2012، ومجزرة 
البيضا بمحافظة طرطوس 3 أيار/ مايو 2013 ومجزرة جدّيدة الفضل بريف دمشق 21 نيسان/ أبريل 

2013، وأشنع املجازر مجزرة الكيمياوي بغوطتي دمشق الشرقية والغربية ب21 آب/ أغسطس 2013.

من جانب قوات سوريا الديمقراطية

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على أربعة مناطق كانت أولها منطقة الجزيرة بالتفاق 
مع النظام الذي أوكل إليها السيطرة على املنطقة لضبط الشارع الكردي ومنعه من املشاركة في الثورة، 
ولتخفيف أعبائه العسكرية بعد سقوط كثير من مناطقه في أيدي املعارضة، وقد احتفظ بمربعات أمنية 
في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي، ثم سيطر على عين العرب بمساعدة قوات التحالف الدولي، وطرد 

قوات داعش منها، وراح بعدها يتمدد إلى منطقة تل أبيض ثم عفرين.

 لقد مارست قوات سوريا الديمقراطية التهجير القسري في بلدات وقرى كثيرة بحجة أنها تشكل حواضن 
شعبية لداعش، »هّجرت -بحسب تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان- قرى تل أبيض وتل حميس 
والعاللية والبكارية والعشرة وتل مجدل وتل الشوك وعكاظ وجزيمة وأم كبير وأم الكهف وسلوك وتل 
أبيض، وهدمت أو حرقت منازل السكان العرب)167( في هذه املناطق ضمن منهجية عقاب جماعي«، كذلك 

)167(  - خالد املطلق، التغيير الديموغرافي في سورية أثناء حكم آل األسد منشور في موقع حرمون للدراسات املعاصرة بتاريخ 28/8/2020
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كثفت وحدات حماية الشعب من وجودها في محيط مدينة الحسكة ومنطقة الخابور نظًرا لضعف الوجود 
الكردي فيهما، وقد رافق هذا الوجود ضغوط على السكان العرب فيها بغاية دفعهم إلى املغادرة، وذلك 
من ضمن سياسة ممنهجة لإلدارة الذاتية، دلل عليها تصريح لصالح مسلم أمين عام الحزب الديمقراطي 
الكردي PYD حينها قال فيه: »إن على العرب الذين استوطنوا أرضنا الرحيل«)168(، وقد جرت لحًقا إعادة 

محدودة لسكان بعض املناطق مثل الهول وتل براك وتل أبيض.

 عنصران من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة/ وكالة الصحافة الفرنسية

من جانب داعش

سيطر داعش على مناطق كثيرة بدًءا من 2013 في محافظة الرقة، من خالل العناصر الذين انشقوا 
عن جبهة النصرة، وأعلنوا انضمامهم إلى داعش، ثم تمدد إلى مناطق شرق دير الزور ووسط سورية، وبعد 
احتالله املوصل العراقية ومناطق واسعة في العراق زاد قوة وجوده وسيطرته على الجغرافيا السورية، ومن 
خالل وسائل العنف التي مارسها داعش بحرفية عالية، عندما نجح في جعل الصورة وسيلة حرب ناجعة، 
ا من بطشه، ومن تشدده في تطبيق نموذجه على السكان، 

ً
اضطر كثير من السكان في مناطقها إلى الهرب خوف

وهجرت سكان املناطق التي لم توافق على سيطرته وأشهرها قبيلة الشعيطات التي قتل داعش أكثر من 
سبعمائة من أفرادها، واضطر أغلب أفراد العشيرة إلى النزوح إلى بقية املناطق السورية، وهجر األكراد من 
تل براك في الحسكة 2015، وتل أبيض 2013 ومناطق )سوسك، ياقوري، قزعلي، ملوح القمر، تل فندر( 
2015 وأخرج األكراد من مدينة الرقة بحجة تعاملهم مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي 

)168( - مصدر سابق ، خالد املطلق بعنوان التغيير الديموغرافي في سورية أثناء حكم آل األسد منشور في مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
بتاريخ 28/8/2020

https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-126/styles/sourced/s3/2019-12/77AFCE28-8B5B-4CEE-AB24-6772863147C3.jpg?itok=wwQh-6fz&_ga=2.32348158.1774019230.1606489808-3767916.1601304453
https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-126/styles/sourced/s3/2019-12/77AFCE28-8B5B-4CEE-AB24-6772863147C3.jpg?itok=wwQh-6fz&_ga=2.32348158.1774019230.1606489808-3767916.1601304453
https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-126/styles/sourced/s3/2019-12/77AFCE28-8B5B-4CEE-AB24-6772863147C3.jpg?itok=wwQh-6fz&_ga=2.32348158.1774019230.1606489808-3767916.1601304453
https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-126/styles/sourced/s3/2019-12/77AFCE28-8B5B-4CEE-AB24-6772863147C3.jpg?itok=wwQh-6fz&_ga=2.32348158.1774019230.1606489808-3767916.1601304453
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كـ )أبي صرة وكورك والجبنة وعفدكة( في تموز/ يوليو 2014

جانب آخر من التهجير القسري في مناطق سيطرة داعش جرى نتيجة غارات طيران النظام وقصفه لتلك 
 من تركيز قصفه على مقرات داعش مثل مناطق السخنة وعقيربات 

ً
املناطق وتدميرها وتهجير أهلها، بدل

وأرك والبيارات الغربية

في مناطق سيطرة فصائل املعارضة

اشتداد  بسبب  قسرًيا  تهجيًرا  املعارضة  مناطق سيطرة  التي شهدت صراًعا شهدت  املناطق  كبقية 
القصف الجوي من قبل طيران النظام أو الطيران الرو�ضي بعد التدخل الرو�ضي في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، 
كذلك كان من أسباب التهجير التدهور القتصادي في هذه املناطق وتراجع الخدمات األساسية، وانخفاض 
مستوى املساعدات األممية أو تعذر وصولها بقرار من النظام، لكن أيًضا بسبب الصراعات بين فصائل 
املعارضة وفقدان األمن وقصور إدارتها للمناطق التي سيطرت عليها نتيجة انتشار روح الفصائلية والفساد.

لقد اتهم النظام قوى املعارضة بممارسة التهجير القسري والتغيير ديموغرافي في مناطق الكباريه أيلول/ 
سبتمبر 2013 والطليسة أيلول/ سبتمبر 2016 ومعلول 2013 وصدد تشرين أول/ أكتوبر 2013 وقرى ريف 
الالذقية آب/ أغسطس 2013، وكذلك مدينة عدرا العمالية ومغر املير في ريف دمشق وكفرين وقسطل البرج 
وتل سكين والصفصافية وامليدان وجورين وشحمة والزيارة في ريف حماه، ونامر ومعربة وشقرا وطيسيا في 

درعا.

تهجير قسري بأساليب غير عنفية – 

 لقد مارس النظام وحليفته إيران تهجيًرا قسرًيا بطرق عديدة غير عنفية وفًقا لواقع الحال في كل منطقة 
 لعمليات التهجير سابقة الذكر ومن هذه األساليب إذا تجاوزنا 

ً
تم استهدافها بالتهجير، وهذا يعتبر استكمال

التهجير القسري الذي تم بالتوافق في اتفاق املدن األربعة فيمكن لنا الوقوف على عدد من األساليب منها

أساليب قانونية 

 لقد حاول النظام إضفاء الطابع القانوني على عمليات التهجير التي تقّصدها أو تواطأ على حدوثها، 
ومن هذه الحالت املرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2012 القا�ضي بإحداث منطقتين 
تنظيميتين في مدينة دمشق، بحجة إعادة التنظيم العمراني، أولهما منطقة خلف الرازي، حيث ستقام 
فيها برجيات ماروتا سيتي، ومنطقة جنوب املتحلق الجنوبي التي تضم مناطق مزة كفرسوسة بساتين داريا 
ومنطقة القدم، حيث ستقام بمنطقة القدم أبراج باسلينا سيتي، ويعتقد أن إيران وأموالها، ليست بعيدة 

عن املشروعين كليهما بشراكات مع متنفذين سوريين.

شراء العقارات

جرى اعتماد شراء العقارات في مناطق محددة بغاية إحداث تغيير ديموغرافي، وهو أسلوب تمارسه إيران 
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أو بعض كبار التجار من شيعة العراق ولبنان، معتمدين على سماسرة وتجار عقارات سوريين، وعلى سكوت 
النظام أو تواطئه في هذا األمر، وأكثر األحياء التي جرت فيها هذه العمليات هي منطقة العمارة والشاغور 
والصالحية وجوار الجامع األموي ومنطقة الحميدية، وكذلك بالسيدة زينب واملناطق املمتدة بينها وبين 
ا كبيًرا منها، ول يستبعد أن تكون منطقة املالكي واملهاجرين على قائمة 

ً
داريا، ونالت منطقة وادي بردى قسط

األهداف اإليرانية في الشراء، والعمليات ذاتها جرت في دير الزور من جانب امليليشيات اإليرانية، وكذلك في 
مدينة حمص، ومن الواضح أن املناطق التي استهدفت بالشراء، هي املناطق التي تعّد مهمة لتثبيت املشروع 

اإليراني في سورية. 

حرق السجالت املدنية وسجالت املحاكم

2012، وفي حمص 2013، وقد   حرقت قوات النظام السجالت املدنية وسجالت املحاكم في دوما 
ا لدور الدولة في حفظ حقوق 

ً
كانت الغاية من هذه اإلجراءات إهدار حقوق الناس، عدا أنها تشكل إسقاط

مواطنيها، وقد استتبع هذا اإلجراء باملرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 الذي ق�ضى باعتماد النسخ 
الرقمية للسجالت العقارية، ما يسهل التالعب بسندات التملك، وتسهيل بيعها من دون علم أصحابها.

منع عودة النازحين إلى مناطقهم وعرقلتها

 لقد أعتمد هذا األسلوب بمنع عودة األهالي إلى مناطقهم، بعد أن انتهت فيها األعمال العسكرية، 
 
ً
وتقييدها بموافقات أمنية شبه مستحيلة، وتطول إجراءاتها أحياًنا أعواًما -وهي إن حصلت- يحظى بها عادة
املوالون أو ذوو عناصر الدفاع الوطني أو العسكريون بالدرجة األولى، يالحظ التساهل مع عودة الشيعة إلى 
مناطقهم، أو توطينهم في مناطق معينة يرغبون فيها، بإيعاز إيراني بغية فرض أمر واقع، يخدم الهدف العام 

للمشروع اإليراني في سورية. 

ا: التغيير الديموغرافي املمنهج
ً
ثالث

ا تاًما، من ضمن عمليات التهجير 
ً
ثمة ثالث حالت ينطبق عليها مفهوم التغيير الديموغرافي املمنهج انطباق

القسري التي شهدتها سورية في سنوات الصراع التسع املاضية، وهذه الحالت، كانت وراءها إيران وذراعها 
األساس حزب هللا اللبناني، وذلك من ضمن مشروعها التوسعي، ولغاية أساسية هي إحكام سيطرتها على 
الوضع السوري، سواًء من خالل ارتكازها على حاضنة شيعية عبر عمليات التشييع الجارية على قدم وساق، 
أم التحكم في طرق املواصالت الرئيسية التي يستعملها حزب هللا لتسهيل حركة قواته، أو التحكم في عمليات 
التهريب على جانبي الحدود السورية اللبنانية، وسوف نستعرض هذه الحالت الثالث بحسب أهميتها من 

زاوية الخطورة على مستقبل سورية، في ما إذا تكللت املساعي اإليرانية كما خطط لها بالنجاح.
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داريا–  

 تتمتع داريا التي تقع غرب دمشق على مسافة ثمانية كيلومترات أو أقل، وباتت جزًءا من املدينة، بموقع 
إستراتيجي ذي أهمية في حسابات املشروع اإليراني، وفيها ثقل سكاني ينوف على ربع مليون نسمة، وقد قدمت 
 يحتذى بالنضال السلمي، حين كان الناشطون يقدمون الورود واملياه الباردة لعناصر 

ً
بداية الثورة مثال

النظام الذين يطاردونهم في شوارع البلدة ليعتقلونهم أو يقتلونهم، لكن داريا شكلت أيًضا هاجًسا أمنًيا 
للنظام، عندما لم يستطع محاصرة ناشطيها وثوارها، نظًرا لقربها من العاصمة واتصالها بكفرسوسة التي تقع 
في قلب العاصمة، أما إيران فأرادتها لغايات مستقبلية، يمكن تقريبها ربما في محاولة تكرار لحالة الضاحية 
الجنوبية في بيروت، حيث بات حزب هللا يتحكم في بيروت، وأرادت إيران بدعوى وجود مقام شيعي للسيدة 
سكينة في داريا، أن تصلها بمنطقة السيدة زينب حيث الوجود الشيعي األبرز، ثم التمدد والسيطرة على 
املناطق الواقعة بينهما والبلدات الواقعة جنوب طريق املطار حتى باب شرقي، وتحقيق التصال مع األحياء 
الشيعية التاريخية كالشاغور وحي األمين والعمارة، وتالًيا باملناطق املحيطة بالجامع األموي، مستخدمين 
من أجل تحقيق ذلك مختلف األساليب سواًء منها العنفية بالحصار والقصف والجتياح، أم بالشراء كما 
شهدت منطقة الحميدية والحريقة التجاريتين عدًدا من الحرائق املفتعلة، بغية إجبار أصحابها على بيعها 

لسماسرة يعملون ملصلحة إيران.

في 25 آب/ أغسطس 2012 اجتاحت قوات النظام وامليليشيات الشيعية مدينة داريا، وارتكبت فيها 
مجزرة فظيعة، راح ضحيتها ما بين 600 و1000مدني، ونزح أغلب سكانها نحو البلدات املجاورة، غيرت هذه 
املجزرة من واقع الحال في املدينة التي كانت تعول على النضال السلمي، حيث شكل أبناؤها املجلس املحلي 
ملدينة داريا في 17 تشرين أول/ أكتوبر 2012 الذي تبين من خالل التجربة أنه أفضل تجربة من تجارب ا 
املجالس املحلية التي شكلت في املناطق التي خرجت على سيطرة النظام، وشكلوا لواء ثوار داريا وطردوا 
قوات النظام وحلفائه منها، ولم يسمحوا لجبهة النصرة أن توجد في املدينة، وخضعت بعدها املدينة لحصار 
خانق، وقصف مستمر بالبراميل املتفجرة بلغ ثمانية آلف برميل على مدى أربع سنوات، دمر خاللها 80% 
من عمران املدينة وبنيتها التحية، وعانى من بقي فيها من السكان كثيًرا من تبعات الحصار، وعلى الرغم 
من القصف والحصار، فقد كانت تكلفة داريا على النظام ثقيلة جًدا، ربما أكثر من أي مدينة أخرى في 
عناصره وعتاده والقلق الذي كانت تشكله، وعندما تمكن النظام بعد أربع سنوات من إحكام حصاره على 
املدينة، بقطع تواصلها مع بلدة املعضمية املجاورة، اضطر ثوار داريا إلى توقيع صفقة مع النظام في 26 آب/ 
أغسطس 2016، خرج بموجبها كل من كان داخل املدينة من مدنيين ومسلحين إلى الشمال السوري، وهو 
التفاق الذي تداعت بعده مناطق املعارضة واحدة تلو األخرى، في سياق اتفاقات مناطق خفض التصعيد 

وإرادة دولية ظاملة، أجبرت املعارضة على الخروج من مناطقها والتجمع في محافظة إدلب.

في 12 أيلول/ سبتمبر 2016، وفي أثناء حضوره صالة العيد التي أقيمت في داريا، بعد أن استعادها 
النظام، أجاب األسد عن سؤال من مندوب وكالة سانا الرسمية لألنباء عما يتردد عن قضية التغيير السكاني 
في داريا وأمثالها بقوله: »إن التغيير الديموغرافي يتغير عبر األجيال، لفًتا إلى أن ذلك يستند إلى مصلحة 
املواطنين، وأضاف عملًيا سورية كأي بلد متنوع الحالة الديموغرافية، تتبدل عبر األجيال بحسب مصالح 
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الناس القتصادية«)169(.

 لقد أعاد اإليرانيون ترميم مقام السيدة سكينة والجامع امللحق به، واستقدموا ثالثمئة عائلة شيعية 
عراقية لالستيطان في داريا وذلك بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية في 14 كانون الثاني/ يناير 

)170(2017، ولم يسمح النظام بعد مرور أربع سنوات على استعادتها بعودة سكانها، خال عشرات حتى اآلن.

تضم أول دفعة قرابة 20 حافلة من املدنيين والعسكريين

القصير–  

 تتمتع مدينة القصير بموقع إستراتيجي مهم بخاصة للمشروع اإليراني وذراعه حزب هللا، فهي تبعد عن 
مدينة حمص 35 كم وعن الحدود اللبنانية 15 كم، وهي واقعة على الطريق التي تصل مدينة حمص بالبقاع 
اللبنانية واألهم وقوعها على معبر جوسية الحدودي، وتشكل امتداًدا للقلمون الغربي املهم لحزب هللا الذي 
أراد السيطرة على الطريق الدولية ومعبر جوسية للتحكم فيها وتأمين طريق لعمليات تهريب املخدرات من 

األرا�ضي اللبنانية إلى ميناء الالذقية ومنه إلى العالم الخارجي.

 في 4 نيسان/ أبريل 2013، شن حزب هللا وقطعات عسكرية سورية وقوات إيرانية هجوًما واسع النطاق 
على مدينة القصير واملناطق التابعة لها، وبعد شهرين ونيف أي في 20 يونيو/ حزيران 2013، تمكنت قواته 

)169( - https://2u.pw/c6700

)170( - https://2u.pw/5nsT1
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من طرد قوات املعارضة منها، بعد أن دمرت %50 من بنيتها التحتية %80 من املنازل، وهجرت سكانها البالغ 
عددهم 65 ألًفا، ورفع حزب هللا إعالمه وشعاراته الطائفية على مساجد املدينة ودوائرها الرسمية، وأدخل 
عائالت شيعية لبنانية على عالقة بلواء الرضا أحد تشكيالت الحزب العسكرية، وأسكنها املدينة وقراها، 
ومنحهم أراضيها الزراعية لزراعة الحشيش واملنازل القابلة للسكن، ومن املفيد اإلشارة أن الحي الشرقي 
من املدينة، لم يطاله تدميًرا واسًعا، ألنه كان يضم املقرات الرسمية للدولة السورية، كذلك تحكم حزب 
هللا بوساطة حواجزه التي نشرها على مفاصل الطرق باملنطقة والطرق الرئيسية التي تمر فيها، إل أنه »فتح 
معبر جوسية للراغبين بدخول لبنان عام 2017، وسمح تحت رقابة شديدة منه وبمساعدة األمن السوري، 
بعودة ثمانية آلف من سكان املدينة من املوالين للنظام من املسيحيين والعلويين ومن موظفيه«)171(، وما 
يدلل على هيمنة حزب هللا على منطقة القصير، وإثبات أهميتها له ذلك العرض العسكري، الذي أقامه في 

ا القصير مدينة شيعية.)172( 2016 عادًّ

مدينة القصير في ظل سيطرة حزب هللا

)171( - تقرير لصحيفة الشرق األوسط في 2091/11/13 بعنوان” القصير تشهد عودة خجولة للنازحين السوريين تحت رقابة حزب هللا
https://2u.pw/kuNZs

)172( - ياسر سعد الدين ،  التهجير القسري في سورية- السياسات- األدوات والتبعات منشور في مركز أمية للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 
في 2017/1/20

http://www.umayya.org/studies-ar/11482
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اتفاقية المدن األربع–  

يعّد اتفاق املدن األربعة الذي وقع في نيسان/ أبريل 2017، واحًدا من التفاقات التي جرت على قاعد 
تغيير ديموغرافي متوافق عليه بين األطراف املوقعة، وهي هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة، 
وحزب هللا وإيران من جهة أخرى، وكانت الغاية األساسية من توقيع هذه التفاقية، إخراج سكان مدينتي 
كفريا والفوعة التابعتين ملحافظة إدلب وعددهم ثمانية آلف، وترحيلهم باتجاه ريف دمشق، مقابل إخراج 
من يرغب من سكان مضايا وبقين والزبداني وعددهم ثالثة آلف وثمانمئة مدني، وكامل مسلحي املعارضة 
هناك إضافة إلى 150 مسلًحا من عناصر هيئة تحرير الشام من مخيم اليرموك إلى الشمال السوري، وألحق 
بالتفاقية بندان يق�ضي أولهما بأن يطلق النظام سراح 1000 من املعتقلين لديه من عناصر هيئة تحرير 
الشام وحركة أحرار الشام أو ممن تطلبهم الحركتان، إضافة إلى 37 أسيًرا من مقاتلي الحركتين لدى حزب 
هللا من سجونه في منطقة السيدة زينب، وتسليم جثث لثمانية قتلى من حزب هللا من جانب الطرف األول، 
والبند الثاني بأن تلتزم األطراف بوقف شامل إلطالق النار مدة تسعة أشهر في مدن إدلب ومعرة مصرين 
وبنش وبلدات رام حمدان وتفتناز وطعوم وقرى أخرى على امتداد الخط ذاته، لكن النظام وحلفاءه الروس، 
لم يلتزموا بتنفيذ هذا البند، بل تابع طيرانهم قصف مواقع في تلك املدن والبلدات بحجة محاربة اإلرهاب، 
وقد أجبر التفاق من سوف يبقى في منطقة الزبداني على توقيع تسويات مع أمن النظام، بما يشبه التسويات 
التي جرت مع من لم يرغب في الرحيل من مناطق خفض التصعيد، أو بقية املناطق التي اضطرت إلى توقيع 
تسويات، بعد أن أصبحت مناطقها غير قابلة للحياة نتيجة التدمير الواسع والحصار والتجويع التي مارسها 

النظام بمنتهى الوحشية.

 إلى منطقة القصير، ذات أهمية قصوى 
ً

تعد منطقة الزبداني وامتدادها في منطقة القلمون الغربي وصول
إلستراتيجيته التي هدفت إلى السيطرة على الحدود السورية اللبنانية في تلك املناطق، لتأمين حركة قواته 
على جانبي الحدود، وضبط حركة التهريب بخاصة للمخدرات التي تقوم بها عناصره مباشرة أو أنه يرعاها، 
لكن األهم من ذلك، أنه يريدها عمًقا إستراتيجًيا له، وفًقا للوظيفة التي أوجدته إيران من أجلها، وكان 
ل سكان كفريا والفوعة وربما نبل والزهراء الشيعة وإسكانهم فيها، إضافة إلى لبنانيين  ا أن يرحَّ

ً
مخطط

شيعة على غرار ما فعله بمنطقة القصير.

 لقد أثارت التفاقية استياًء من سكان إدلب وفعاليات إعالمية وبعض الفصائل املسلحة في املعارضة 
السورية، واتهموا حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، بالتواطؤ على تسهيل عملية التغيير الديموغرافي 
التي تسعى إليها إيران وميليشياتها، بعكس ما صرح به عماد مجاهد مدير العالقات اإلعالمية في هيئة تحرير 
الشام إذ رأى »أن التفاق جرى في غرفة عمليات إدلب وريفها وإيران بهدف حماية املنطقة وتطهيرها 
من امليليشيات اإليرانية، وكان برغبة وتأييد شعبي على صعيد الفاعليات املدنية والعسكرية في الشمال 
الغضب  امتصاص  بغاية  الوقت،  بعض  التوقيع  تأجيل  إلى  اضطروا  أنمفاوضيه  بدليل  السوري«)173( 

والرفض الذي واجهه.

)173( - https://enabbaladi.net/archives/241740 
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ا: مواقف املجتمع الدولي امللتبسة من قضية التهجير القسري
ً
ثالث

 واسًعا في سورية، وهي باتت بشكل أو بآخر قوى احتالل، وهناك دول 
ً

ثمة أربعة دول متدخلة تدخال
 أقل وضوًحا كالفرنسيين والبريطانيين واألملان والصينيين وبعض العرب، من الدول األربعة 

ً
متدخلة تدخال

األولى اثنتان مارستا القتل والتدمير والتهجير القسري وهما روسيا وإيران، وتنفرد إيران بالتغيير الديموغرافي 
املمنهج، الدولتان كلتاهما تتحمالن املسؤولية القانونية واألخالقية عما مارستاه بحق السوريين على هذا 
الصعيد، وهناك الوليات املتحدة وتركيا مارستا دور املتفرج أو املتجاهل حيال ما يجري، بما أن هناك من 
يمكن تحميله هذه الجريمة، وكل املتدخلين مجتمعين تعاجزوا عن الوقوف في وجه استخدام حق الفيتو 
لستة عشرة مرة الذي مارسته روسيا بشكل كيدي وعنجهية، وشاركتها الصين عدًدا من املرات، وعليه 
فقد عجز مجلس األمن عن وقف هذه الجريمة، واكتفى باإلدانة في أحسن الحالت، حتى القرارات التي 
تضمنت اللتزام بإيصال املساعدات اإلنسانية إلى املناطق املحاصرة كالقرار 2254، لم يلتزم به النظام 
 

ً
وحليفه الرو�ضي، ل بل إن الطيران الرو�ضي قصف قافلة مساعدات إغاثية تابعة لألم املتحدة، تضم رتال

من الشاحنات، كانت متوجهة إلى بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول/ سبتمبر 2016، ولم 
يتصرف مجلس األمن.

املتحدة ومنظماتها  باألمم   
ً

الدولي ممثال املجتمع  أما على صعيد  املتدخلة،  الدول   هذا على صعيد 
املتخصصة، فإن تصرفاتها على هذا الصعيد شابتها كثير من الشبهات، تصل حد التواطؤ في كثير من املواقف، 
ومع األخذ بالحسبان أن الفساد املتف�ضي بين موظفي األمم املتحدة، قد لعب دوًرا على هذا الصعيد، وكذلك 
ضغوطات الدول املؤثرة، من خالل إسباغ حالة من التراخي على دور األمم املتحدة، ومسؤوليتها عما حدث 
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ويحدث من خرق للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بشكل واسع النطاق، إل أن تصرفات األمم 
املتحدة وممثليها تثير الريبة، فعلى صعيد توزيع املساعدات اإلنسانية فحسب صحيفة الغارديان البريطانية 
في عددها الصادر في 29 آب/ أغسطس 2016، فإن %96 منها كانت تذهب إلى النظام، و%4 إلى مناطق 
املعارضة، قسمة لم تكن عادلة أمدت النظام بمليارات الدولرات تحت يافطة املساعدات اإلنسانية، ول 
يبرر هذا النحياز من األمم املتحدة، بأن النظام هو الجهة املعترف بها دولًيا، فقد كانت هناك آليات عدة، 
تضمن وصول املساعدات إلى محتاجيها سواًء بمناطق سيطرة النظام أم تلك الخارجة على سيطرته، علًما 
أن الشركات التي تعاملت معها األمم املتحدة، هي شركات عائديتها عائلية تتبع النظام، وهي شركات من 
املفترض أنها خاضعة للعقوبات الدولية، وعلى صعيد آخر فقد مارست األمم املتحدة دور عداد للضحايا 
وحالت التهجير أو توصيف تلك الحالت، فعلى سبيل املثال ما صرح به املفوض السامي لألمم املتحدة فيليو 
غراندي« بأنه منذ بداية الصراع في 2011 نزح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل سورية بينما لجأ حوالى 
5 مليون خارجها، وبما أن حدود سورية مغلقة تقريًبا ويصعب عبورها، وتشعر الدول املجاورة بأن قدراتها 
استنفدت مع استقبال خمسة ماليين لجئ سوري، فهذا يعني أن السوريين عالقون داخل سورية في هذا 

الوضع املستحيل«)174(.

 وعلى صعيد آخر لعبت األمم املتحدة دور الوسيط في التوصل إلى تسويات تسهل عمليات التهجير، 
وساهمت باإلشراف على تنفيذها في موقف ل أخالقي، ويحط من قيمة دورها اإلنساني، لكن املستغرب 
أكثر مواقف مندوبي األمم املتحدة اإلبراهيمي ودي مستورا وغير بيدرسن التي أقل ما يقال فيها بأنها مواقف 
بليدة، حيث كانوا حريصين على عدم إدانة النظام في إحاطتهم للملف السوري أمام مجلس األمن، بحجة 
عدم التشويش على مفاوضات الحل السيا�ضي في جنيف، لكن دي مستورا ذهب إلى أبعد من ذلك، فقد 
صرح في 22 كانون أول/ ديسمبر 2016 في عقب دمار حلب الشرقية وتهجير كامل من كان فيها بقوله: »ذهب 
كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب ثانية«)175(، فهو بذلك ل يراهم ضحايا للقصف الوح�ضي 
الرو�ضي، بل محض ُمرَحلين، األمر الذي يجعل عمليات الحصار أو التهجير عمليات جائزة ومقبولة أخالقًيا، 

ل بل رآها خطوة تسرع إنجاز الحل السيا�ضي في مسار جنيف.

إن تعامل األمم املتحدة مع جريمة التهجير القسري، التي حدثت في سورية، يوحي بقصدية تحويل هذه 
 مع الوقت، ويمكن 

ً
الجريمة من جريمة حرب أو إبادة جماعية إلى محض فعل سيا�ضي، سيصبح مقبول

التعامل معه على أنه أمر واقع، بذريعة ل يعوزها السخف، وهي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل كانت األمم 
املتحدة في مواقفها تلك رهينة اإلرادات الدولية الفاعلة؟، تساؤل يجد جوابه في املساحات التي تقاطعت فيها 
مصالح الدول املتدخلة، بشكل مباشر أو غير مباشر على مناصبتها العداء لثورة الشعب السوري، وتطلعاته 

نحو الحرية والكرامة.

)174(  - املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، تقرير 29 / آب/ 2014
 https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html

)175(  - ياسر سعد الدين ،  التهجير القسري في سورية- السياسات- األدوات والتبعات منشور في مركز أمية للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 
في 20/1/2017
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رابًعا: سياسة النظام بالتهجير القسري وحقائق الديموغرافيا

 طاملا كانت الديموغرافًيا هاجًسا يقلق النظام السوري منذ انقالب األسد في 1970، ألنه يشعر بأنها 
خطر يهدد سلطته التي أرادها أن تكون أبدية، وعند الحديث عن نهج التهجير القسري الذي انتهجه النظام 
كأسلوب عقابي شديد، من أجل كسر إرادة من خرجوا على سلطته طلًبا لحريتهم، قد يكون من املفيد 
املقارنة في آلية املعالجة التي اتبعها األسد األب، وهذه التي اعتمدها األسد البن، على الرغم من وحدة 
ا منه لحقيقة الديموغرافيا القائمة في سورية التي 

ً
املوقف والتوجه لكن مع اختالف الظروف، فاألول وإدراك

شكلت له على الدوام مصدر قلق وتوجس، لم يلجأ إلى مواجهتها بشكل مباشر، بل سعى إلى التحكم فيها على 
املدى الزمني الطويل نسبًيا، كي يتاح له توفير البدائل التي تسمح له بالتحكم في مفاصل الدولة، فهو حين 
ا من مؤسستي الجيش واألمن 

ً
كان يسعى إلبعاد من يراهم خطًرا على نظامه، عن املراكز الحساسة انطالق

بالدرجة األولى، ثم التوسع التدريجي بها إلى كافة املجالت املدنية، ما خال قطاع القتصاد لكن بدرجة من 
التحكم، كان يغرق الوزارات بموظفين ير�ضى عنهم، وأداته في ذلك اشتراط الحصول على املوافقات األمنية 
املسبقة لشغر أي وظيفة في الدولة، وتبعيث التربية، وإرسال آلف الطلبة الذين يهمونه، ببعثات علمية إلى 
دول الكتلة الشتراكية السابقة عبر جمعيات الصداقة أو وزارة التعليم العالي، بغض النظر عن الكفاءة 
والدرجات التي حصلوا عليها في فحص الشهادة الثانوية العامة أو حتى الخريجين، وهكذا بعد عقدين أو 
ثالثة بات %80 من الهيئات التدريسية أو عمادات الكليات في الجامعات السورية من أولئك املبتعثين، من 
دون اللتفات إلى اآلثار السلبية التي تركها هذا النهج في العملية التعليمية في سورية، وال�ضيء ذاته مورس 
في مؤسسات الدولة بخاصة تلك الحساسة منها، أو تلك اإلنتاجية التي بها مردود مادي، في حين إن األسد 
البن لجأ إلى نوع من العقاب الجماعي القا�ضي، فاعتمد مع من لم يقتل من سكان املناطق الثائرة إجراءات 
التدمير والحصار والتجويع واستهداف املنشآت الخدمية الحيوية، بحيث تصبح الحياة مستحيلة، فيضطر 
السكان إلى هجرة مناطقهم، من دون اللتفات أو الهتمام بما ستتركه هذه السياسة من آثار سلبية على 
الحياة املجتمعية للسوريين من تفتيت وتشتيت للنسيج الجتماعي وللحياة املشتركة، ومع األخذ بالحسبان 
أن النظام يدرك ول شك، أن القسم األكبر من هؤلء الذين هجروا سيعودون إلى مناطقهم، عندما يكون 
د لدى املستهدفين تحدي التعويض البشري 

َ
هناك حل سيا�ضي أًيا كانت تفصيالته ولو بعد حين، وأن هذا ول

عن مئات األلوف الذين قتلوا، كما بينت تجربة السنوات املاضية من زيادة نسبة الولدات الجديدة، لكن 
في ما يبدو أن ما لم يدركه النظام، أو أنه ل يريد إدراكه، أن حقائق الديموغرافيا عنيدة، ل تواجه بمثل هذا 
النهج، وقد كان خطأ فادًحا السير في هذا الطريق، وما ارتكب فيه من جرائم، لن يكون من السهل تجاوز 
تبعاتها، وقد يكون من الضروري لفت النظر إلى أن تصريح رأس النظام، بأن سورية باتت أكثر انسجاًما، 
بأل يؤخذ على محمل الجد، بل يمكن أن يندرج في باب فشة الخلق أو العنجهية ليس إل، فعن أي انسجام 
يتكلم، فقضية املوالين الذين قصدهم بالنسجام وكذلك قضية املعارضين هي قضايا متحركة، ألن املواقف 

والخيارات السياسية تتبدل بتبدل املعطيات والظروف. 
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خاتمة

ما يزال النزوح والتشـريد القسـري من أكثر تداعيات النزاع املسـلح تفاقًما منذ آذار/ مارس 2011. وقـد 
شـهدت أعـوام 2017 و2018 و2019 تدفـق مئـات آلف النازحيـن مـن مختلف مناطـق سـورية. إذ أجـبرت 
العمليـات العسـكرية الـتي قادتهـا قـوات الحلف السـوري الروسـي اإليراني، والهدن والتفاقات التي فرضت 
على املدن والبلدات املحاصرة؛ مئـات آلف مـن األشـخاص علـى تـرك منازلـهم. وهاجر خارج سورية ماليين من 

تتوا في بقاع األرض كافة.
ُ

السوريين ش

إن من مهمات أي حكومة جديدة في سورية، بعد تحقيق السلم واألمن والتخلص من النظام الحالي، 
العمل على عودة الالجئين السورين من الخارج، وإعادة تموضع النازحين داخل سورية في بلداتهم ومدنهم 
التي نزحوا منها. وهذا األمر ل يحدث إل بسياسة إعادة إعمار مادي وثقافي واقتصادي، ورسم خطط مرحلية 

لعودة التركيب السكاني كما كان عليه قبل تدخل النظام وإيران في تغييره بمنهجية.

	 Sharing, Boston University School of Law, Boston, 2014, pp. 102103-.
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