
 

 

العمة  األمينة من الرسالة  

 

أحسن مون  سوهيل برنامج في العمة األمينة أنا .الطيبة بتحية احييكم الكرام المشاركين  

 .يكسل

بإسم عليكم اسلم أيضا أنا و .العزيز برنامجنا في  نراكم عندما مسرورون سنكون نحن  

اشخاص كل بإسم و مروة مواعنته و دروك احمد  األكاديمي معاون و نيل العامة المديرة  

ساعدوننا الذين . 

لمصلحة األساسي هدفنا لكم أقول أن  اود  ولكن المختلفة لألهداف هنا نقف كلنا ممكن  

سنكون  البرنامج هذه  هللا شاء  إن و .األرض تغيير عن  فكرة  عندهم يوجد الذين الشباب  

اشخاص لكل المثمرة و مفيدة .  

 

العمة األمينة   

يكسل  أحسن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة المقدم  

 

المفوضية السامية  لالمم المتحدة لحقوق االنسان جنة:الل   

انتهاكات حقوق االنسان خالل الحرب االهلية السورية  :جدول األعمال  

لمواضيع اللجان في أثناء االستعداد للبرنامج. هذا   مشاركي المحاكاةهذا المستند جهز ل

حتى يصل المشاركون إلى المعلومات بسهولة.    المستند يتكون من المواد المختصرة

بإيجاز، المعلومات اللتي جهزناها لهم ستوضح المواضيع بشكل صطحي. و لكن كي  

التفاصيليتعلموا سياسات دولهم عليه أن يتطلعوا على المزيد من المعلومات و   

 

 

جنة لال سيكلمة رئ  

 

العظماء، أحییكم بتحیة اإلسالم فالسالم  االمم المتحدة كلمة وكیل األمین العام یا ممثلي دول 

، یوسوف ارقام یالجین أنا اسمي  علیكم و رحمة هللا و بركاتھ  

المفوضیة   للجنة یسعدني أن أكون معكم في ھذه محاكاة األمم المتحدة كوكیل األمین العام  .

 .السامیة  لالمم المتحدة لحقوق االنسان

دة التي لغتھا الرسمیة عربیة. و سوف نناقش فیھا تحت عنوان  ی لجنتنا ھي الجنة الوح 

دلیل المشاركین لتستفیدوا    جھزنا ھذا انتھاكات حقوق االنسان خالل الحرب االھلیة السوریة

 منھا

ال یكفي لكم  االموضوع جیدا. لو قرأتموه لعرفتم الموضوع عاما. لكنھ نتعرفو ألنكم   
لو عندكم أي سؤال ال   .ستمثلون الدول و یجب علیكم أن تعرفوا وجھات نظر دولكم. 

أن تتصلو بي عبر البرید األلكتروني في تتجنبوا   
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     تاريخ سوريا

 على الجناح  الجمھوریة العربیة السوریة الحالیة  سوریا تقع
في موقع ھام بین الشرق والغرب وبھذا فإن أرض سوریة الحالیة قد شھدت   للھالل الخصیب الغربي

الھائلة التي   األثریة  بعًضا من أقدم وأھم الحضارات على وجه المعمورة، كما دلت على ذلك االكتشافات 
د عن ثمانیة آالف عام قبل المیالد. ال تكاد تخلو منطقة من مناطق سوریة من  یعود بعضھا إلى ما یزی

 موقع أثري ھام.  4500المواقع األثریة التي تعود إلى فترات زمنیة مختلفة والتي یزید عددھا على 

، بدأت   1918بعد الثورة العربیة التي أدت إلى انفصال سوریا عن اإلمبراطوریة العثمانیة ؛ في أكتوبر 
القوات البریطانیة بقیادة إدموند اللنبي االنتفاضة برفقة فیصل األول وأمیر مكة حسین علي الذي دخل  

كبیرة. على الرغم من أن   دمشق. لكن ھذه الدولة الجدیدة التي تأسست لم ترض العرب وخلقت خیبة أمل
البریطانیین وعدوا القبائل العربیة في المنطقة قبل التمرد بشبكة من األراضي من سوریا إلى الیمن ، إال  

أن جزًءا كبیًرا من األراضي المعنیة تم تقسیمه فیما بینھم باتفاق سري مع فرنسا ، ولم یمنح العرب  
امن من أكتوبر ، ترك العرب مقااًل عن حدث غیر  ( في الث4سوى مساحة صغیرة من داخل سوریا. )

متوقع. نزل الفرنسیون عبر بیروت واحتلوا الساحل اللبناني. ولم یكتف بذلك ، تقدمت القوات باتجاه  
؛ طلب   1920یولیو   14المناطق الداخلیة وسیطرت على سوریا بحل الدولة العربیة القائمة. في 

بین إعطاء خیار ، أو استسالم ، أو خضوع أو خضوع ،    الجنرال غورو من الملك فیصل أن یختار
[ وبعد أن الحظ توجیھات وزیر الحرب یوسف  5وبذلك یعلن أن النتیجة لن تتغیر على اإلطالق. ]

العظمة بانسحابه من الحرب فر فیصل. كان یوسف العظمة في معركة میسلون ، حیث ضم عدة جنود  
، الذي لم ینجح في ھذا   Azmaلعربي المشتت. بینما فقد وكتائب من الجنود الذین نجوا من الجیش ا

[ الموضوع الرئیسي  6التمرد ، حیاته في ساحة المعركة ، لقي جزء كبیر من الجیش الذي أسسه حتفه. ]
 . احتلت دمشق رسمیاً من قبل الجیش الفرنسي 1920یولیو  24أیام ، في   10أن االشتباكات بدأت بعد 

وإخضاعھا للحكم   1920عام  تقسیم البالد  عدة مراحل تاریخیة بدءاً منإلى  االنتداب  یمكن تقسیم 
 ،1925عام  الدولة السوریة في وحلب  دمشق  المباشر، إلى الوحدة بین

دستور عام   التي وضعت انتخابات الجمعیة التأسیسیة  عن الثورة السوریة الكبرى  ثم تمّخض  
فقد أفضى أواخر   اإلضراب الستیني أما  الجمھوریة السوریة األولى، الذي أعلنت بموجبه  1930

واحتجاجات   لواء إسكندرون ومعاھدة االستقالل، غیر أن فصل إلى وحدة البالد محمد علي العابد عھد



أدت إلى توقیف العمل بالدستور وإعادة البالد للحكم المباشر، وقد   الحرب العالمیة الثانیة  وكذلك 1939
استقاللھا   شارل دیغول حین سیطر علیھا الحلفاء، وأعلن 1941حتى عام  لحكومة فیشي خضعت البالد

إلى تحقیق جالء الفرنسیین   انتفاضة االستقالل أدت  الحرب العالمیة الثانیة   وإعادة العمل بالدستور، وبعد 

 عن كامل التراب السوري. 

 

وكذلك بین  وله صالحیات مطلقة في التشریع والتعیین،  بیروت یقیم في الفرنسي المفوض السامي  كان
فكانت مختلطة   المحاكم  موظفون فرنسیون في الوزارات والدوائر الحكومیة بوصفھم مستشارین، وأما

من قضاة سوریین وفرنسیین، وبعد إقرار الدستور تقلصت صالحیات المفوض الفرنسي، غیر أنه لم  
صك االنتداب"،   تخالفیعتمد الدستور وینشره إال بعد أن أضاف مادة تنّص على "تقیید العمل بأي مادة 

آثارھم على   الفرنسیون العربیة، وقد ترك و كانت الفرنسیة اللغة الرسیمة للدولة السوریة إلى جانب 

       التنظیم اإلداري والعسكري السوري، الذي تأثر الحقًا خالل عھد الجمھوریة الثانیة بالتنظیم السوفیاتي.

 

 سد و حزب البعثاألحافظ 

بي االشتراكي إلى السلطة في سوریا عبر انقالب عسكري في الثامن من آذار  وصل حزب البعث العر
  700م، بقیادة لجنة عسكریة خماسیة أغلبھا ضباط نصیریة، وسُرح بعدھا ماالیقل عن 1963لعام 

 ضابط من كبار ضباط أھل السنة، وُملئ الفراغ بضباط من األقلیات وخاصة الطائفة النصیریة. 

م، حیث أطیح برئیس الدولة السني "أمین الحافظ" وأُبعد معارضو "صالح  1966ثم تاله انقالب عام 
جدید" ممن قاوموا تحكم األقلیات وتسلطھم، وتم اإلجھاز على القیادة القومیة للحزب، وأسفر االنقالب  

 6عن تصفیة ضباط أھل السنة البارزین، وعن ازدیاد تمثیل األقلیات الدینیة مرة أخرى.
سد وزیراً للدفاع، وجرى على قدم وساق تصفیة أھل السنة من أركان الدولة، حتى من  وعُین حافظ األ 

 ساندوا حزب البعث ممن خدع بالشعارات القومیة للحزب. 
سوریا(   –األردن   –م اندلعت حرب بین الكیان الصھیوني ودول الطوق )مصر 1967وفي عام 

لقدس والضفة الغربیة والجوالن، وكانت  واستطاعت الصھاینة في ھذه الحرب احتالل غزة وسیناء وا
مشاركة الجیش السوري خالل ھذه الحرب خجولة في مساندة مصر واألردن، حتى قیل إن ھذا كان من  

أسباب النكبة والخسائر الكبیرة في العتاد واألرواح إضافة للمناطق الجدیدة التي سلبتھا اسرائیل، كما  



 القنیطرة قبل ثالث ساعات من حصوله.  أذاع وزیر الدفاع )حافظ األسد( خبر سقوط 
ثم بدأت الخالفات تظھر بین شركاء اإلنقالب صالح جدید )األمین القطري المساعد لحزب البعث  

العربي االشتراكي( وحافظ األسد )وزیر الدفاع(، ووصلت إلى ذروتھا عندما رفض حافظ األسد المساندة  
صالح منظمة التحریر الفلسطینیة في حربھا مع المملكة  الجویة للقوات السوریة التي تدخلت في األردن ل

األردنیة فیما یعرف بأحداث أیلول األسود، ما أدى لفشل مھمة القوات السوریة، فدعا صالح جدید إلى  
تشرین األول لمحاسبة وزیر الدفاع حافظ األسد، و أصدر المؤتمر   30مؤتمر طارئ للقیادة القومیة في 

فاء حافظ األسد من منصب وزیر الدفاع، فسارع حافظ األسد بأوامره للجیش  قراره الشھیر بضرورة إع
شقیق حافظ   – ورفعت األسد  –رئیس األركان   –باحتالل كافة فروع الحزب، بمساعدة مصطفى طالس 

 الذي كان یرأس قوى األمن.  -
وفر كثیرون م، 13/10/1970واعتُِقل صالح جدید ورئیس الجمھوریة نور الدین األتاسي "السني" في 

من أعضاء المؤتمر إلى لبنان تفادیاً لالعتقال. وبقي اللواء صالح جدید في سجن المزة حتى وفاته في  
م، أما نور الدین األتاسي فقد أطلق سراحه بعد أكثر من عشرین عاماً، قضاھا في  1993/ آب/ 19

المدنیین  -من البعثیین السجن، وتوفي بعدھا بقلیل. ولقي العدید من زمالء الكفاح لحافظ األسد 
 7المعارضین له المصیر نفسه.   -والعسكریین

آذار/    22وعین أحمد الحسن الخطیب"السني" رئیًسا للجمھوریة مؤقتًا، ثم جرى استفتاء شعبي شكلي في 
على قائد االنقالب والذي سمي زوراً ) الحركة التصحیحیة (، وزعمت وسائل اإلعالم   1971مارس 

% من الشعب في العملیة االستفتائیة التي فاز فیھا حافظ األسد )بأكثریة ساحقة(  95الحكومیة مشاركة 
لیصبح أول رئیس نصیري لسوریا ولمدة سبع سنوات، تلتھا استفتاءات    8% . 99.2وصلت إلى 

.    الدولة التي صنعھا حافظ األسد لنفسه : عیّن حافظ  1992وp 1985و 1978مشابھة في أعوام 
مارس/آذار بإستفتاٍء شعبي یشبه استفتاء تسلمه   12م لجنة لصیاغة الدستور، وأُقِرَّ في 1973األسد عام 

 م. 1971السلطة لعام 
نّص الدستور على وجوب كون الرئیس "عربیًا سوریًا"، ونّصب حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع  

ة القطریة لحزب البعث عن طریق  محتكًرا بذلك الحیاة السیاسیة. أما رئیس الجمھوریة فتَُرِشُحهُ القیاد
مجلس الشعب لالستفتاء دون وجود أي مرشح آخر، وأعطاه الدستور صالحیات شبه مطلقة، فھو رئیس  

السلطة التنفیذیّة وله سلطة إصدار التشریع منفرًدا أو حجب تمریر تشریع أقره البرلمان، ورئیس المجلس  
یا والقائد األعلى للجیش والقوات المسلحة، وسواھا من األعلى للقضاء والمعیّن للمحكمة الدستوریة العل

الصالحیات كتعیین الموظفین المدنیین والعسكریین واستفتاء الشعب في قضایا تُعد مقررة حتى لو كانت  
مخالفة للدستور، فضالً عن كونه منتخبا لمدة سبع سنوات مفتوحة اإلعادة والتكرار. كما عّد الدستور  

 راكیاً یقوم على القطاع العام بشكل أساسي. االقتصاد السوري اشت

على قوانین للحریات والحقوق، بقیت معطلة بسبب القوانین البعثیة الفوق   - شكلیاً   –احتوى الدستور 

 دستوریة: 

والذي یحظر التظاھر ویتیح االعتقال التعسفي والتنصت رغم أنھا جمیعًا   1963• قانون الطوارئ لعام 

 حقوق دستوریة. 

. 1965لعام  6قانون حمایة الثورة الذي صدر بالمرسوم التشریعي رقم  •   

، والذي شّرع تقدیم المدنیین للمحاكمات العسكریة. 1968لعام   109• قانون المحاكمات العسكریة رقم   

. 1968لعام  47• قانون إحداث محاكم أمن الدولة الذي صدر بالمرسوم التشریعي رقم   

على خلفیة أحداث   1980لعام  49ینتسب لإلخوان المسلمین رقم  • قانون إعدام كل منتسب أو

 الثمانینات. 

عاماً، وعدل  39وھذا الدستور یعد األسوأ على مدى تاریخ سوریا، إال أنه كان األطول، فقد استمر 

م لتعدیل عمر رئیس الجمھوریة  2000م لتغییر العلم، والثانیة عام 1981مرتین فقط، كانت األولى عام 

سنة لیتیح لبشار األسد خالفة والده في السلطة.  34سنة إلى  40من   

أما الشعب السوري وحقوقه فلم یعر لھا النظام الحاكم أي اھتمام، ولم یلغِ األحكام العرفیة طوال ھذه  

لیحسن من واقع حریاتھم وحقوقھم.   العقود، بل لم یُجِر أي تعدیل بسیط  



 

 

 ما الذي أشعل الفتيل؟ 

بدأ الحراك الشعبي السوري في 15 آذار من عام 2011  مطالبا بالحریة والكرامة، وأخذ طابعا  

جماھیریا، سرعان ما انتشر لیشمل الجغرافیا السوریة بأكملھا، خالل مدة قصیرة ال تتجاوز ستة أشھر،  

 لكن نظام األسد االستبدادي واجه الحراك الشعبي السلمي بالقمع والقتل واالعتقال والتعذیب الوحشي 

اك الدور یا دكتور" و "یسقط األسد" و "الشعب یرید إسقاط النظام"، عبارات أطالقھا تالمیذ على  "إج
جدران مدرسة "األربعین للبنین" في بلدة "درعا" بعد انتھاء دوامھم المدرسي، وفروا بعدھا إلى منازلھم.  

عة من االحتجاجات التي  ورغم بساطة الفعل، لم یدركوا ھؤالء األطفال بأنھم تسببوا بإطالق موجة واس
بدأت من "درعا" والتي أصبحت مھد الثورة في ذاكرة السوریین. فعندما دق جرس إنذار المدن  

بدًء من "درعا"، وخصوصاً بعد سقوط بن علي وتنحي مبارك عن  2011والمحافظات السوریة في عام 
لمھا وحضارتھا وثقافتھا وآثارھا  الحكم، تبدل حینھا وجه المدن السوریة التي عُرفت بجمال طبیعتھا ومعا

ومساجدھا وكنائسھا، إلى مجازر وتھجیر لشعبھا، وذلك من خالل الوحشیة التي قابل النظام بھا الشعب  
حین احداث درعا قام أمن النظام   السوري "الُمعارض" الذي كان على یقین بأن التغیر قد حان وقته.

ل خمسة عشر طفالً، وتعذیبھم بطریقة وحشیة، بسبب  بقیادة عاطف نجیب ابن خالة بشار األسد باعتقا
فبرایر/شباط   26كتابتھم شعارات تنادي بالحریة وتطالب بإسقاط النظام على جدار مدرستھم بتاریخ 

2011 

 

 

 لماذا تظاهر السوريون؟ 

كانت لدى السوریین أسباب مشروعة لالنتفاض على نظام الحكم الطغیاني الفاسد الذي فرض نفسه علیھم  
عاماً. فعلى سبیل المقارنة نشیر إلى أنه، عندما استولى حزب البعث على السلطة في   40منذ أكثر من 

اقب الدیمقراطي في  سوریا لكي ال یتخلّى عنھا قط، كان یترأس فرنسا الجنرال دیغول! وقد أتاح التع
فرنسا منذئذ تطورات عدیدة. أّما سوریا فما كان لھا أن تشھد شیئاً من ھذا القبیل. فأتى وقٌت تخّطى فیه  

بلغ ھذا السخط أوجه. فالتحسن االقتصادي الذي   2011السخط الشعبي فیھا حدود الخوف. وفي عام 
لم تستفد منه إال فئة    –رقام ذات الصلة وبالغت إلى حد كبیر في األ  –أطنبت السلطة في التفاخر به 



بة من النظام. وراحت ھذه الفئة تتباھى بفراھة حیاتھا على نحو فاضح. وغدا الفساد   برجوازیة مدینیة مقرَّ
ظاھرة عامة، بینما كان قسم كبیر من السوریین یعیشون عیشة فقر. فتخفیف القیود الذي شھدته ثمانینیات  

من دعم النشاط االقتصادي الخاص وال من زیادة فرص العمل. وأفضى ذلك إلى  القرن العشرین لم یُمِكّن 
زیادة عدد العاطلین عن العمل والمخلَّفین على قارعة الطریق. وكان كثیر من الشباب، ومنھم عدد كبیر  

من حاملي الشھادات، ال یستشرفون أي مستقبل لھم. ویضاف إلى ذلك التضییُق األمني الخانق الذي حرم  
ھالي من حقوقھم وحال دون اتخاذھم أي مبادرة. ثم إن الجفاف الذي شھدته الفترة الممتدة من عام  األ 

أّدى إلى ارتفاع كبیر في األسعار، وَدفَع بملیون ونصف الملیون من األھالي إلى    2010إلى عام  2006
 تكفي لذلك شرارة.  النزوح لإلقامة في ضواحي المدن. فغدت الظروف مھیَّأة النفجار اجتماعي. وكانت

 

ل الثورة إلى حرب أهلية؟  افَلَم تتحوَّ

إن ھذا السؤال َمَحطُّ أخذ ورّد. فاألمر یتوقف تماماً على التعاریف التي یُْرَجع إلیھا. فعندما ترید حركة  
تُعتبر  شعبیة أن تضع حداً لدكتاتوریة، مطیحةً بأسرة تتمسك بالسلطة منذ أكثر من أربعین عاماً، فإنھا  

رت لتصبح “عصیاناً   ثورة، وإال فإن ھذه الكلمة تغدو عدیمة المعنى. ویقول البعض إن ھذه الثورة تطوَّ
مسلَّحاً”. ویعتبر آخرون أنه طالما كانت تجري مواجھة مسلَّحة بین قوى من البلد نفسه على أراضي ھذا  

ثُر فعالً مع تزاید عدد من ھجروا  البلد فیجب التكلم عن “حرب أھلیة”. إن المعارك بین السوریین تك
جیش النظام والمدنیین الذین امتشقوا السالح. وھي معارك غیر تكافؤیة بین الجیش النظامي القوي  

بدباباته ومدافعه وطیرانه، ومقاتلي الثوار المسلَّحین ببنادق رشاشة وأحیاناً براجمات صواریخ. ثم إن  
بحت، بسبب أعمال النظام وحلفائه، “حرباً على المدنیینھناك آخرین یقولون بأن األزمة السوریة أص ”. 

 

فمنذ اللحظة التي اندلعت بھا الثورة السوریة، حتى اآلن، والتي بدأت من احتجاجات عفویة سلمیة  
للقضاء على فساد ودیكتاتوریة نظام األسد وللمطالبة بالحریة والكرامة، إال أن االحتجاجات السلمیة،  

یقود األسد   "القمعي" بالسالح والذي تسبب في سقوط مئات اآلالف من الضحایا. واجھھا نظام األسد 
حرب وجرائم ومجازر أمام أعین المجتمع الدولي الُمغلقة، متفنناً في تصفیة دماء شعبه والذي كأي رئیس  

لم یكن  یتسلم مقالید الحكم، البد أن یتعھد بحمایة الشعب والحفاظ على كرامتھم وعلى الدستور، إال أنه 
قادراً على أن یفي بالعھد ُربما بسبب ما توارثه عن أبیه "حافظ األسد" الذي عُرف بإجرامه، ولكن  

الفارق بینھما أن بشار كان أكثر إجراماً وعنفاً من أبیه. فقد استطاع بشار أن یحّول االحتجاجات السلمیة  
ي أسس لھا االحتالل الفرنسي في  العفویة إلى حرب مسلحة، ساھمت في إشعال المشكالت الطائفیة الت

 سوریا. 

 
 

استمرت الثوریة السوریة في نھجھا السلمي الجماھیري ما یقارب العام، إلى حین قیام النظام بدفعھا  
للعسكرة، وجرھا نحو العنف، من خالل إنزاله الجیش لمكافحة التظاھرات وحصار المدن، حیث رفض  

حتھم على أھلھم وشعبھم، فبدأت االنشقاقات التي قادت  عدد كبیر من ضباط الجیش وجنوده تصویب أسل 
إلى تأسیس الجیش الحر، وإطالقه سراح أعضاء الحركة السلفیة المعتقلین في سجن صیدنایا، لیقوم  
ھؤالء بتأسیس حركة مقاومة اتخذت طابعا أیدلوجیا دینیا، رفعت شعارات تراثیة إسالمیة، معلنین  

 نیة رفضھم للدیمقراطیة والدولة المد

 
لم تُترك سوریا وحدھا في الحرب، فقد بدأت فصائل عدة بالتشكُل من خالل الدعم التي كانت تتلقاه من  

دول العالم أجمع. كما تسابقت قوى دولیة عظمى وإقلیمیة لتدخل عسكریاً في سوریا، وكل منھم كان  



سوریا ملعباً    یتسابق حسب مصلحته. لذلك، سنسعى عبر ھذا التقریر شرح الكیفیة التي أصبحت فیھا
دولیاً، باإلضافة إلى العوامل والمصالح التي كانت وراء الدعم والمساندة الدولیة واإلقلیمیة لألسد ونظامه  

بھدف إبقائه على سدة الحكم، ربما حتى ال یأتي حاكم آخر أكثر "رادیكالیة"، وللحفاظ على مصالحھم  
 المتحققة، أو توسیع رقعتھا 

 
ة شھدت الساحة السوریة خالل األعوام الماضیة سلسلة من التحوالت  الصراع الدولي على سوری 

السیاسیة والمتغیرات المیدانیة، بتأثیر العوامل الخارجیة والفواعل الدولیة واإلقلیمیة، جعلت طرفي  
الصراع، نظام األسد والشعب السوري الثائر، الحلقة األضعف في عملیة /آلیة القرار السوري، فتحول  

 .لى مجرد عامل ثانوي مكمل للمشھد ال أكثر السوریون إ
رغم كل شيء فإن المعطیات تشیر إلى أن الصراع في سوریة لن یتوقف دون تحقیق نوع من االنتقال  

السیاسي، الذي یضمن تغییر طبیعة نظام الحكم، فیزیل الطابع األسري للحكم المطلق، ویفتح الباب أمام  
نھم وبیوتھم، ویطمئنھم على امكانیة العودة من جدید إلى الحیاة  عودة السوریین في الداخل والخارج لوط

 .الطبیعیة، ووقف الحرب األھلیة التي فجرھا النظام

 

 

 ال سالم في سورية إال عبر االنتقال السياسي  

 
ھزیمة  انحسار العملیات القتالیة، وتراجع قوى الثورة میدانیًا، ال یعني انتھاء الثورة السوریة، وال یعني 

مؤسساتھا أو انتصار النظام علیھا، بل تشیر إلى االنتقال من مرحلة لھا طبیعتھا وأدواتھا، إلى مرحلة  
أخرى مختلفة عنھا، لھا معطیاتھا وأدواتھا، حیث یتحول المشھد السیاسي للثورة من مرحلة ”الھدم“ إلى  

 .یة ودبلوماسیة لم یشھدھا من قبل مرحلة ”البناء“، في حین یواجه نظام األسد تحدیات سیاسیة واقتصاد
 
 

ال تشیر المعطیات الحالیة إلى تغییر دراماتیكي یمكن أن یحصل في األشھر القادمة، حیث التجاذبات  
حول تشكیل اللجنة الدستوریة قائمة، والجھود مستمرة إلیجاد حل سیاسي بین النموذج الذي تریده  

ة واإلشراف الكامل أیضا على الحل السیاسي فیھا،  موسكو ویضمن لروسیا السیطرة الكاملة على سوری
سواء ببقاء األسد أو بتغییره، لكن بشروط تضمن له الخروج اآلمن مع الحفاظ على نظامه مع بعض  

التعدیالت التجمیلیة، وبین النموذج الذي یھتدي بالقرارات الدولیة التي تفضي إلى انتقال سیاسي یغیر من  
ة توزیع السلطات بین المؤسسات السوریة وفي مقدمھا سلطات الرئیس،  النظام القائم، سواء بإعاد



واالعتراف بحد أدنى من الفصل بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، وبالتالي ضمان الحد  
 .األدنى من حكم القانون والقضاء العادل والحریات االساسیة والمشاركة الشعبیة في الحكم 

 
 استقرار إال عبر االنتقال السیاسي، الذي یقتضي بالضرورة نھایة مرحلة وبدایة  ال سالم في سوریة وال 

 أخرى، وھذا معناه نھایة حكم عائلة األسد إلى األبد 

 

 السجين الذي تتلمذ على يد سّجانه 

حسب ما أشار له كوثراني في كتابة "بالد الشام في مطلع القرن العشرین: السكان واالقتصاد وفلسطین  
والمشروع الصھیوني قراءة في وثائق الدبلوماسیة الفرنسیة" أن التاریخ: "لیست المسألة مسألة مؤامرة،  
فالتاریخ ال تصنعه المؤامرات، لكن لمیزان القوى بین األطراف، وللعالقات المنسوجة بین قوى الداخل  

 وع". وقوى الخارج، دورا في ترجیح ما ھو محتمل وممكن، وما ھو مسموح به أو ممن

لذلك، فالعودة للتاریخ ضروري لفھم التحوالت التي لحقت بالبالد مع وقوع الثورة، حیث إن الطائفیة  
التي لعب بشار على أوتارھا لم تكن سوى مخلفات االحتالل الفرنسي، وذلك ألن االحتالل كان یستغل  

ومن ثم الظھور كمنقذ  النعرات الطائفیة لتسھیل السیطرة على سوریا عبر توسیع دائرة المتصارعین 
یسعى إلدارة ھذه الفوضى. كما قام االحتالل الفرنسي آنذاك بتقسیم سوریا إلى أربع دول، ھي: الدروز  

والعلویین ودمشق وحلب، وبعد االحتجاجات الشعبیة التي استمرت على مدى عامین، قام االحتالل  
حلب ودمشق والعلویین. إال أن ذلك   ، المكون من1922بتشكیل ما عُرف بـ "االتحاد السوري" في عام 

قام االحتالل الفرنسي بإلغائه، ووحد دولة "سوریا" حتى اندالع   1924االتحاد لم یدم طویالً، ففي عام 
. وقبل عام من استقالل سوریا، شھدت حركة شعبیة واسعة ضد  1925الثورة السوریة الكبرى في عام 

 یش الفرنسي إحدى أبشع جرائمھم في التاریخ الحدیث. المستعمر الفرنسي التي ارتكب فیھا جنود الج

  

وباالنتقال لسوریا الحالیة، فقد انتقلت سوریا من العباءة الفرنسیة تجاه عباءة في معسكر آخر، أي االتحاد  
األثر الرئیس في تشكیل مالمح الوجه الجدید   1964السوفییتي. وقد كان ألحداث احتجاجات حماة 

حینھا أول احتجاجات بین القیادة الحدیثة لحزب البعث العربي االشتراكي وبین  لسوریا، والتي عُّدت 
كقوة جدیدة متبنیه المشروع األیدیولوجي الذي یھدف للتغییر االجتماعي.   - اإلخوان المسلمین في سوریا

أس منه  لیتجه النظام البعثي حینھا للتحالف مع الكتلة االشتراكیة، إقلیمیا ودولیا، والذي یأتي على الر
. وبناًء على ذلك، حدث تطوران تجاه موقع سوریا من  - الداعم األول واألساس لسوریا-االتحاد السوفیتي  

األمن األوروبي: األول زیادة تفاعل سوریا مع دول شرق أوروبا، وروسیا. والثاني اصطدامھا  

 للعرب.   بالمشروع األوروبي األطلسي، والتحالفات اإلقلیمیة التي اعتبرت دمشق معادیة

  

 سوريا والمسلخ البشري 

ھبت نسائم الربیع، حاملة معھا ثورات واحتجاجات شعبیة على امتداد عدد من األقطار العربیة التي  
، سوریا التي ظلت تحت وطأة حكم  2011اعتادت على قمع الشعوب، حتى وصلت إلى سوریا في العام 

والفساد والقمع   عائلة األسد على امتداد أربعین عاماً. لیخرج الشعب السوري إلى الشوارع، رافضاً الظلم
كما قامت الشعوب العربیة األخرى، إال أن تلك االحتجاجات السلمیة ما لبثت إال أن تحولت لثورة مسلحة  

لھا الرئیس، ومن یُعرفون إعالمیا بـ"شبیحة    وحرب أھلیة، وذلك حین وقفت الطائفة العلویة التي ینتمي



ة االشتباكات بین المعارضة والنظام، تطورت  األسد" في وجه المتظاھرین "المعارضین"، ومع استمراری 
تلك االشتباكات نحو استعمال األسلحة الثقیلة من قِبل قوات النظام، واستعمالھم للمدفعیات واآللیات  

المصفحة، وقصف الكثیر من المدن بشكل مباشر، وصواًل لآللیات المتقدمة الحدیثة التي استُعملت كسالح  

 عبر القصف بالمروحیات القتالیة والبرامیل المتفّجرة.  الجو، والذي استخدم ألول مرة

   

فقد أصبحت صور الُجثث في الطرق ورائحة الدماء والموت والحرائق والصواریخ أمر معتاد للشعب  
السوري، كما أن احتمالیة التردي نحو األسوأ بدأت تزداد ساعة بعد ساعة. فأكثر من سبعة أعوام تعیش  

لمأساة وكأنھا في نفق مظلم ال نھایة له، مليء بالجزارین الذین یتفننون بقتل  سوریا حالة من األلم وا
الشعب. حیث كان نظام األسد االبن كفیالً لیعید تاریخ تلك العائلة التي عُرفت باإلجرام، حیث حاصر 
 ن. النظام سوریا من جمیع الجھات وحّولھا إلى غُرف تعذیب من المستحیل أن یغادرھا أحد إال وھو ُمكف

  

ھنا، ال یمكننا تجاھل تاریخ عائلة األسد، لفھم األحداث والتحوالت التي حدثت في سوریا من قِبل تلك  
یوم، كفیلة   27العائلة. فقد كانت مجزرة حماة التي قَتل حافظ األسد حینھا عشرات اآلالف في غضون 

بشار الذي ارتكب وما زال یرتكب  لتشرح إجرام العائلة والذي بدأ من األب "حافظ" وتوارثه االبن 
وحسب التقاریر الدولیة التي أُصدرت بشأن   مجازراً أكثر عنفاً ودمویة مما فعله األسد األب في حماة. 

الثورة السوریة، أوضحت بأن أكثر من سبعة مالیین ُمھجر وأعداد شھداء وضحایا ضخمه وغیر  
ت السوریة كسجن "صیدنایا" وآخرین ال حول  متناھیه، وإن لم یكن بسبب القصف، فیكون في المعتقال

     لھم وال قوة فیموتون في المخیمات من البرد ونقص المواد الغذائیة والطبیة على الحدود والتشرید. 

     

فقد أصدرت منظمة العفو الدولیة تقریراً وثقت فیه اإلعدامات المختلفة التي نفذھا النظام السوري بحق  
حیث استند التقریر إلى تحقیق عمیق أجرته على مدار عام، والذي تضمن المعتقلین المعارضین. 

مقابالت من بینھم مسؤولین وحراس في تلك السجون وقضاة ومحامون. فحسب تعبیر المنظمة التي  
وصفت فیه السجن العسكري بأنه " المكان الذي تذبح فیه الدولة السوریة شعبھا بھدوء"، ناھیك عن  

 كرت في تقریر المنظمة ومنھا "السلق في المیاه الساخنة". طرق التعذیب التي ذُ 

 



 كيف فقد النظام السوري سيطرته على جزء من أراضي البلد؟ 

إذ عّمت االنتفاضة جمیع أنحاء سوریا وتكاثرت حاالت االنشقاق عن الجیش، لم یعد للنظام ما یكفي من  
لحیلولة دون بلوغ الحراك المدن الكبرى،  القوات لكي یفرض نفسه في كل مكان. فغدا یولي األولویة ل

“التظاهرات  وذلك بنشر شبكته األمنیة القویة في كل مكان. وھكذا سُّمیت التظاھرات األولى في دمشق بـ
، ألنھا كانت تنفّض قبل أن یطالھا القمع. وراحت تخرج عن نطاق سیطرة النظام األریاُف  الطيّارة”

محلیاً مجموعات من الثوار المسلَّحین. وحصل انعطاف كبیر في   والمناطُق المحیطة بالمدن حیث تشكلت
، عندما استولت كتائب الجیش السوري الحر على جزء كبیر من األحیاء الشعبیة في حلب،  2012عام 

ثانیة مدن سوریا وعاصمتھا االقتصادیة. فراح الجیش النظامي یتراجع تحت ضغط ھجوم الثوار،  
من شمال غرب البالد، حول حلب وإدلب. وأتاح استیالُء الجیش السوري   وینسحب أیضاً من أقسام كبیرة 

الحر على العدید من المراكز القائمة على الحدود السوریة التركیة مدَّ الثوار بالرجال والسالح على نحو  
أسھل، كما أتاح قدوَم أوائل المقاتلین األجانب. وتولى األھالي المحلیون إدارة المناطق المسماة  

رة” من سیطرة النظام، منشئین “مجالس مدنیة” لتسییر الشؤون الیومیة. وتتعرض ھذه المناطق  بـ” المحرَّ
یومیاً لقصف طیران النظام، الذي یؤدي إلى تدمیرھا كما یؤدي على األخص إلى مغادرة عشرات  

 األلوف من أھالیھا طلباً للجوء. 

 

 !وما آلت إليه 2011شتّان بين حركة عام 

نجیب عن ھذا التساؤل باإلیجاب وبالنفي. نجیب باإلیجاب ألن الجیش السوري الحر الذي یمثِّل انتفاضة  
التمثیَل األفضَل على الصعید العسكري فقد الكثیر من مناطق سیطرته، وألن فصائل الثورة   2011عام 

أبداً. ونجیب بالنفي ألن الُمثُل    األخرى ال تتبنّى الخطاب الدیمقراطي تبنیّاً یذكر، بل إن بعضھا ال یتبنّاه
لّما تزل حاضرة وال یزال في المیدان قسم مّمن نادوا بھا. فالمقاتلون الذین   2011العلیا لثورة عام 

یریدون إسقاط الدكتاتوریة لكي یتاح للسوریین أن یحِدّدوا بأنفسھم شكل الحكم الذي یریدونه لبلدھم ما  
ني حاضراً من خالل شتى مشاریع التنظیم والمقاومة في المناطق  یزالون كثیرین. ویبقى المجتمع المد 

الشباب واألقل  2011التي یسیطر علیھا الثوار. وقد انخرط في ھذه المشاریع نشطاء احتجاجات عام 
شباباً، أو على األقل أولئك الذین بقوا في البلد ألن الكثیرین منھم غادروھا بسبب القمع الذي استھدفھم  

 لقد اعتُقل كثیرون منھم، وُزّج بھم في السجن، فعُِذّبوا أو أُعدموا.   بصورة خاصة.

 

 



 القوى الرئيسية األربع الحاضرة في الميدان 

كان النزاع في بدایته یدور بین طرفین، ھما النظام والمعارضة، ثم انضافت إلیھما تدریجیاً “الدولة  
 الكردیة، كل منھما ساعیاً إلى تحقیق مرامیه الخاصة. اإلسالمیة في العراق والشام” )داعش( والقوى 

، تتألف الیوم، عالوة على الجیش النظامي،  القوات الحكومية، الموالية لنظام بّشار األسد – 1

من میلیشیات ومجموعات مسلَّحة أجنبیة أخرى. إن مناطق سیطرتھا تشھد اضمحالاًل ملحوظاً، فھي لم  
األراضي السوریة، ما یقع معظمه في غرب البلد، في المنطقة الممتدة  تعد تسیطر إال على أقل من ثلث 

من العاصمة دمشق حتى الالذقیة، ویضم كل المنطقة الساحلیة والمدن الرئیسیة حمص وحماه ونصف  
مدینة حلب. ویمثِّل ذلك معظَم ما یسمیه البعض “سوریا المفیدة”، األمر الذي یتیح للنظام ضرباً من  

ترابیة. فما زالت أجھزة الدولة تعمل على نحو شبه عادي في ھذه المنطقة حیث ال تطال  االستمراریة ال
األھالي عملیاُت القصف ألن قوى المعارضة ال تمتلك وسائل قصفھا وال ترید قصفھا. وتقاتل القوات  

بتفوق حاسم.  الموالیة للنظام مختلف فصائل الثوار براً لكنھا تقاتلھا القتاَل األھمَّ جواً، حیث تتمتّع 
فطائراتھا المروحیة ترمي یومیاً البرامیل المتفجرة على مناطق الثوار، موقعةً عشرات الضحایا بین  

المدنیین. ویقول جیش النظام إنه یقاتل داعش أیضاً، لكن قتاله إیاھا أتى في وقت متأخر جداً، وھو أقل  

 عالیة. من قتاله الثوار السوریین تواتراً بكثیر وأقل منه عزماً وف

، التي سُمیت في بادئ األمر بـ”الجیش السوري الحر”، والتي  المعارضة السورية المسلَّحة – 2

تدعى أیضاً بـ”المجموعات المسلَّحة” أو “فصائل الثوار”، لم تنجح قط في تشكیل قوة منسَّقة وذات تنظیم  
مدنیون امتشقوا السالح   مركزي. وھي تتألف من مجموعات وكتائب محلیة شتى، شّكلھا في بادئ األمر

في سیاق الثورة. إن اإلسالمیین المتشّددین إلى ھذا الحد أو ذاك ھیمنوا شیئاً فشیئاً على ھذه المعارضة 
المسلَّحة، التي اعتمدت اعتماداً شدیداً على المساعدة الخارجیة فیما یخص تمویلھا وتجھیزھا. وقد  

یج، وكذلك جھات راعیة خاصة، إسھاماً كبیراً في إضفاء  أسھمت األموال التي دفعتھا حكومات بلدان الخل 
ھذا الطابع اإلسالمي على ھذه المعارضة المسلحة. لقد تشكلت فصائل، متَّخذةً تسمیةً إسالمیة، دون  

قناعة منھا في معظم الحاالت، لكي یتسنّى لھا الحصول على األموال المعنیة. ولّما كان الجیش الحر قلیل  
ر مقاتلین یغادرونه فینضّمون إلى الفصائل اإلسالمیة التي یمكنھا تسلیحھم ودفع راتب  الموارد فإنه یخس

لھم لكي یعیلوا أَُسرھم. إن الجیش السوري الحر انتظر دون طائل مساعدةً من البلدان الغربیة كان من  
 شأنھا أن تحول جزئیاً دون ھذه النزعة إلى تَأَْسلُم المقاتلین. 

، فإنھا ما فتئت  2014المسلَّحة تسیطر على معظم أراضي البلد حتى عام وبعد أن ظلت المعارضة 
. وبعد خسارتھا الشطر الشرقي من حلب في أواخر  2015تتقھقر منذ التدخل الروسي في خریف عام 

، غدت أھم مناطق وجودھا تتمثل في منطقة إدلب شمال غربي سوریا بمحاذاة الحدود  2016عام 
أطراف دمشق العاصمة، وحماه، والالذقیة،   ا تزل تسیطر على بعض أجزاء  السوریة التركیة. وھي لـمّ 

یستھدف الطیران الروسي بصورة خاصة ھذه المناطق   2015ودرعا في الجنوب. ومنذ أیلول/سبتمبر 
التي یقصفھا جیش النظام بانتظام، ما یدفع قسماً كبیراً من أھالیھا إلى الفرار للنزوح ضمن سوریا أو  

 .ھاللجوء خارج

، التي ظھرت في المیدان بدءاً من ربیع  “الدولة اإلسالمية في العراق والشام” )داعش( – 3

، ھي الفصیل الجھادي الرھیب الذي تتألف أربعة أخماسه من غیر السوریین، من متطرفین  2013عام 
وریة  قادمین من جمیع أصقاع العالم. وتختلف مرامي داعش كلَّ االختالف عن مرامي المعارضة الس

“الخالفة” على قسم كبیر من   2014التي تواجه نظام بشار األسد. فقد أعلنت داعش في حزیران/یونیو 
األراضي السوریة واألراضي العراقیة، وھي تسیطر على كل النصف الشرقي من سوریا المحاذي  

ركة نفسھا بالقوة  للحدود مع العراق، َمْھِد ھذه الحركة حیث توجد قاعدتھا األساسیة. وقد فرضت ھذه الح
والترھیب، إذ طردت فصائَل الثوار السوریین، وال سیّما في الرقة، عاصمتھا السوریة، وأخضعت  



ض ھذا الفصیل الجھادي منذ صیف عام    2014األھالي المحلیین لشریعتھا، وارتكبت الفظائع. ویتعرَّ
كیة، وأخرى یشنّھا علیه الطیران  لغارات جویة یشنّھا علیه تحالف دولي تقوده الوالیات المتحدة األمری

، وھو اآلن في وضع دفاعي. وعلیه فقد جعل  2015الروسي والفرنسي والبریطاني منذ خریف عام 
أعماله تطال شتى أنحاء العالم معلناً مسؤولیته عن عملیات إرھابیة دامیة مذھلة، في فرنسا على  

 .)انظر ما يلي( الخصوص، وكذلك في تونس ومصر ودول أخرى

تسیطر على المنطقة الواقعة في شمال غرب سوریا بمحاذاة الحدود   القوات الكردية السورية – 4

التركیة التي یمثِّل األكراد السوریون معظم أھالیھا. إنھا تتألف من مقاتلین محلیین ینتمون إلى “حزب  
تركي، الشیوعي  ( ال PKK(، الفرع السوري لـ”حزب العمال الكردستاني” )PYDاالتحاد الدیمقراطي” )

من المناطق   2012المنشأ. وقد استفاد “حزب االتحاد الدیمقراطي” من انسحاب النظام في صیف عام 
أقضیة القامشلي وكوباني )عین العرب( وعفرین. وتقاتل ھذه القوات    –الكردیة المنعزلة جغرافیاً 

نیل استقاللھا الذاتي، وال  الكردیة من أجل بسط سیطرتھا على األراضي التي تقطنھا أغلبیة كردیة و
تُعتبر قوى معارضةً للنظام السوري. والحال أن النظام یستعمل ھذه الورقة إلضعاف “المجلس الوطني  

دة ضمن إطار “االئتالف الوطني لقوة الثورة   الكردي”، الذي یعمل بالتنسیق مع المعارضة السوریة الموحَّ
خالل مؤتمر المعارضة الذي عُقد في الریاض في   والمعارضة السوریة”. وقد اعترض ھذا االئتالف، 

، على مشاركة “حزب االتحاد الدیمقراطي” فیه، معتبراً أن موقف ھذا  2015كانون األول/دیسمبر  10
الحزب غامض ومحتّجاً بأنه ال یقاتل النظام بل على العكس یجابه مجموعات الثوار. وفي سیاق تطور  

ة النضال ضد داعش في شمال سوریا. لقد خاضوا المعركة الكبرى  النزاع وجد األكراد أنفسھم في طلیع
من أجل الدفاع عن مدینة كوباني واستعادتھا. وقد تسنى القیام بھذه العملیة على األخص بفضل غارات  

طیران التحالف الدولي الذي یكافح داعش وبفضل عملیات تورید األسلحة الذي تعتبره أنقرة استھانةً  
نجحت القوات الكردیة وكتائب من “الجیش السوري الحر” في    2015یران/یونیو بمصالحھا. وفي حز

 إخراج رجال داعش من مدینِة ومنطقِة تل أبیض الواقعة على الحدود التركیة ا 

 

 نظام دمشق – 1

 بّشار األسد: أَهَُو قائد عصري علماني وحاٍم لألقليات في المشرق؟ … 

، جاعالً سوریا، إلى جانب كوریا الشمالیة، الحالة الوحیدة  2000َخلََف بّشار األسد أباه في عام 
للجمھوریة الوراثیة. وذلكم ما یشار إلیه بـ”الَملَكیة الجمھوریة”. إنه طبیب، ویرتدي بدلة، ولیس ملتحیاً،  

لى  ویتكلم اإلنكلیزیة. قصارى القول إنه یشبھنا. فبّشار األسد وزوجته یُبِرزان للغرب، منذ وصول األسد إ 
السلطة، مظھراً مضبوطاً بدقة: مظھر زوجین عصریین، مستغِربین )تعارفا في لندن حیث كان یدرس  

طب العیون(، متمِدّنین! إنه جعل من مختلف “إطالالته” في وسائل اإلعالم حملة تواُصل بكل معنى  
ربي. أما القول  الكلمة. وقد نجحت عملیة اإلغراء ھذه لمدة طویلة لدى قادة الغرب والرأي العام الغ

بـ”علمانیته” فیعني اعتبار أن العلمانیة یمكن أن تستغني عن بعدھا الدیمقراطي. لقد أدرك بشار األسد،  
على غرار أبیه من قبل، الفائدة التي یمكن أن یجنیھا من صعود النزعة اإلسالمویة، مقِدّماً نفسه بصفته  

ر األقلیات لمنفعته، زاعماً  أنه إذا كان یحظر التعددیة السیاسیة بكل أشكالھا فھو    الِوقاء منھا. إنه سخَّ
یحمي ضرباً من التعددیة الدینیة واإلثنیة. والحقیقة أن مختلف الطوائف والجماعات السوریة لم تنتظر  

نظام آل األسد لكي تتعایش. وعلى النحو ذاته، أدركت عائلة األسد إمكان االستفادة من استغالل القضیة  
جل بقائھا في السلطة. فراحت تتشدق بخطاب المقاومة، دون أن تتورع في الوقت نفسه  الفلسطینیة من أ

شاً، في لبنان في ثمانینیات القرن العشرین، وفي   عن مقاتلة أھم األطراف الفلسطینیة الفاعلة قتااًل متوِحّ

  سوریا خالل الثورة، وال سیّما في مخیم الیرموك.

 … أم دكتاتور، ومجرم حرب؟ 



الرئیس السوري مسؤول عن أعمال العنف التي ارتكبھا جیشه، والتي أفضت إلى تدمیر جزء كبیر  إن 
من سوریا، وإلى مقتل مئات اآلالف من المدنیین، ونزوح مالیین السوریین ضمن سوریا وھجرة  

سلَّحة ضد  المالیین منھم إلى خارجھا. والحال أن قائمة التعّدیات والجرائم التي ترتكبھا قوات النظام الم 
أھالي سوریا لـّما تزل تطول منذ بدء النزاع. وثمة أمثلة على ذلك یُعَّد أكثَرھا اتّساماً بالطابع الصارخ  

استھداُف النظام األھالي المدنیین باألسلحة المحظورة حتى في أوقات الحرب، بما في ذلك الغازات  
ي الھجمات باألسلحة الكیمیائیة في ضواحي  السامة، مستعِمالً إیاھا استعمااًل واسع النطاق كما حصل ف 

، وحاالُت االختفاء القسري، وتعذیُب آالف السجناء حتى الموت. ثم إن  2013مدینة دمشق صیف عام 
بشار األسد ینِظّم، على غرار ستالین من قبل، اإلبادة عن طریق التجویع، بحصار المدن التي تقاومه. إن  

ھا عدید من المنظمات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المعترف  جرائم الحرب الُمثْبَتة التي وثَّق
بمصداقیتھا، والتي حقق فیھا مدَّعون عامون دولیون، تجعل بشار األسد تحت طائلة اإلحالة للمحاكمة  

 أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. 

 

 

 ماذا يريد نظام بّشار األسد؟ 

في التشبّث بالسلطة للحفاظ   2011وري منذ بدایة األزمة عام یتمثَّل الموقف الثابت الذي اتخذه النظام الس
علیھا بأي ثمن. فنظام بشار األسد، القائم منذ أربعین سنة على منظومة قمعیة غاشمة وعلى ھیمنة عصبة  

عائلیة تستأثر بمقالید البلد السیاسیة وبموارده االقتصادیة، ال یرید أن یتنازل عن شيء. وھو قد رفض  
حات التي طالب بھا األھالي عند انطالقة الثورة ورّد على مطالباتھم بالقمع الوحشي  إجراء اإلصال

والمنھجي. إنه، إذ یَِصُم جمیع المعارضین بأنھم “إرھابیون”، استباح استعمال كل الوسائل لمقاتلة  
ل حتى اآلن  المحتّجین علیه، وال سیّما المعارضین الدیمقراطیین، الذین یخشاھم أكبَر خشیة. فالنظام یظ

 . )انظر ما يلي( یرفض أي تسویة سیاسیة

 سنوات؟ عشر كيف يستديم نظام األسد تماسكه منذ  

ع عن فعل أي شيء من أجل   لقد مثَّل اإلیغال في القمع المسلَّح الوسیلة األولى لبقاء النظام الذي لم یتورَّ
ذلك، كما رأینا. وعلى نحٍو مواٍز عبّأ النظام مخاوف بعض الطوائف، ما أتاح له تعزیَز التفافھا حوله  

على مستقبلھم، وتسعیَر قلق القوى   سیّما التفاف العلویین، الذین یتخذ منھم رھائن بسبب خشیتھم وال 
الغربیة على مصیر المسیحیین في سوریا ما بعد األسد. لكن العامل الحاسم في بقائه تمثل في دعم حلیفیه  



الرئیسیین، إیران وروسیا، اللذین مّداه بالكثیر من الرجال واألسلحة والعتاد، بل سانداه مباشرة في  
 .)انظر ما يلي( سي في األمم المتحدةالمیدان وحمیاه على الصعید الدبلما

 المعارضة السياسية  – 2

 ثمة انطباع بأنه ما من جهة تمث ّل قوة بديلة 

یُعَّد عدم ظھور معارضٍة سیاسیٍة سوریٍة متماسكٍة وبارزةٍ للعیان مشكلةً أساسیة أسھمت في إطالة أمد  
ینجحوا في تشكیل جبھة سیاسیة ذات صفة  النزاع. فالسوریون الذین یطالبون بسقوط نظام بشار األسد لم  

دة، ولھا استراتیجیة واضحة وواقعیة، وذلك على الرغم من أنھم یمثِّلون األغلبیة   تمثیلیة، متماسكة وموحَّ
بین األھالي وبین المنفیین. وھذا الضعف الشدید یأتي في المقام األول نتیجة ألكثر من أربعین عاماً من  

تعبیر أو نشاط سیاسیین في البلد. وكان لالفتقار إلى الخبرة والمھارة لدى    الدكتاتوریة التي حظرت أي
المعارضین السوریین، بجمیع مشاربھم وتیاراتھم، أثر معیق زاد منه أن مدى التعقید الذي یكتنف األزمة 

مّمن  یتطلب مھارة سیاسیة ودبلماسیة واستراتیجیة استثنائیة. وقد تفاقمت ھذه المصاعب بسبب عدم الدعم 

 یُفترض أنھم حلفاؤھم، حیال حزم حلفاء النظام. 

 المعارضة منقسمة… 

تلكم حجة غالباً ما یسوقھا نظام بشار األسد وحلفاؤه وأنصاره لالنتقاص من شأن المعارضة أو النیل من  
، تضم من  1940مصداقیتھا. والواقع أن المعارضة، شأنھا في ذلك شأن المقاومة الفرنسیة في عام 

الشباب الذین تظاھروا منذ اللحظة األولى بقدر ما تضم من المجموعات والشخصیات السیاسیة الموجودة  
في المنفى. إنھا تتألف من طائفة واسعة من التیارات والحركات، تتنوع من اإلخوان المسلمین وصواًل 

یُحاجَّ بأن ھذه المعارضة    إلى العلمانیین الدیمقراطیین مروراً باللبرالیین أو الشیوعیین. كما یمكن أن
التعددیة ھي سمة من سمات الدیمقراطیة. ویعِلّل التباعُد الجغرافي، ومناطُ التحدیات التي یواجھھا  

المعارضون على األخص، اختالَف نھوجھم واالنقسام في صفوفھم. لكْن یحدوھم جمیعاً في األمد القصیر  
 ھدف واحد ھو االنتقال السیاسي في سوریا. 

 ع لتأثير خارجي … وتخض

تلكم ھي مقولة النظام الذي راح منذ األیام األولى للثورة یشكو من “المؤامرة” متّھماً “اإلرھابیین  
المتطرفین المأجورین للخارج” بحبكھا. وعبثاً یقول النظام بأن بلدان الخلیج أو البلدان الغربیة كانت تقف  

جانب: فاالنفجار كما رأینا وقع ألسباب داخلیة.  من وراء المتظاھرین، فما من حاجة في ھذا الصدد لأل 
ل النزاع إلى نزاع عسكري أخذت األسلحة ترد من الخارج، عبر الحدود اللبنانیة أواًل ثم عبر   ومع تحوُّ

، بأموال من  2012تركیا. وأخذ نطاق الدعم المالي المقدَّم إلى مجموعات الثّوار یتسع نطاقاً بدءاً من عام 
أو عربیة، ثم وردت أموال خاصة من األوساط األصولیة في بلدان الخلیج.   جھات خاصة سوریة

فصارت المعارضة أكثر اعتماداً فأكثر على ھذه البلدان ألن باقي العالم قد خذلھا. فمجموعة “أصدقاء  
  الشعب السوري”، التي تضم أكثر من مئة بلد من البلدان العربیة والبلدان الغربیة وغیرھا، ما تنفك تنكث

بتعھداتھا. فغالباً ما لم تِف ھذه المجموعة بما قطعته من وعود تقدیم المساعدة السیاسیة والمساعدة  
 العسكریة بل وحتى المساعدة اإلنسانیة. 

 

 

 



نات المعارضة:   أهم مكو ّ

: وھو تجمع رسمي أُنشئ في  “التحالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” •
یضم طائفة واسعة من الحركات والشخصیات المعارضة. إن جمیع   2012الثاني/نوفمبر  تشرین

المناطق والطوائف والتیارات السیاسیة السوریة ممثَّلة فیه. أّما ھدفه المعلَن فھو “إسقاط نظام األسد  
والغربیة، ومنظمة   وإقامة سوریا المدنیة الدیمقراطیة”. وقد اعترفت به بلدان عدیدة من البلدان العربیة

 األمم المتحدة، باعتباره ممثِّل المعارضة السوریة الرئیسي المشروع.

: ھي حكومة أنشأھا “التحالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة”،  الحكومة السورية المؤقتة •
یسیطر    شؤون األھالي السوریین المقیمین في مناطق سوریا التي لم یعد النظام 2014تدیر منذ عام 

علیھا والسوریین المقیمین في المنفى، وال سیّما شؤون الصحة والتعلیم. وتتخذ وزارات ھذه الحكومة  
 وأجھزتھا مقارَّ لھا في تركیا. 

غیر المندرجة ضمن “التحالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة”   سائر التشكيالت الصغيرة •
الوطنیة للتنسیق” التي لھا شق في سوریا وشق خارجھا وتضم    التي تمثِّل اتجاھات شتى: أھمھا “الھیئة

مثقفین اعتقل النظام بعضھم؛ وبینھا ما أنشأه العدید من الشخصیات النافذة أو المثقفین أو األعیان من 
 أحزاب أو حركات تشِكّل أقلیة ضمن المعارضة. 

ع جدید تشكَّل في كانون األ “الهيئة العليا للمفاوضات” • خالل االجتماع   2015ول/دیسمبر : وھي تجمُّ
الذي عُقد في الریاض في المملكة العربیة السعودیة تحضیراً للمفاوضات بشأن السالم التي كان من  

المرتقب أن تجري برعایة األمم المتحدة. إنھا تضم زھاء مئة من المندوبین، یمثِّلون كل الفصائل  
تقاتل في المیدان، وشخصیاٍت معارضةً مستقلة. لقد   والمجموعات اآلنفة الذكر، والقوى المسلَّحة التي

توصَّل الجمیع إلى اتفاق بشأن برنامج للشروع في المفاوضات مع ممثلي النظام بغیة االنتقال السیاسي  
القائم على أحكام اتفاقات فیینا )انظر ما یلي(. وأُِكّد في البیان الختامي أن المجتمعین “أبدوا استعدادھم  

[”، أي على أساس  1اوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى بیان جنیف ]للدخول في مف
مبدأ االنتقال السیاسي. ولم یعد رحیل الرئیس السوري یُطرح بمثابة شرط مسبق وإن كان من المحاط به  

 علماً أنه یجب أن یرحل عند بدایة المرحلة االنتقالیة. 

 يقاوم  يعايَن من ناحية أخرى أن الشعب بأسره

من البدیھي أن السواد األعظم من السوریین الذین نفروا إلى النشاط من أجل تحقیق التغییر الدیمقراطي  
في سوریا بداًل من دكتاتوریة بشار األسد لیسوا مندرجین ضمن التنظیمات السیاسیة للمعارضة. ولئن لم  

، في أوساط األھالي، لإلعراب  یكن بعضھم ناشطاً فإن بعضھم اآلخر یعمل ضمن أطر شتى في المیدان
 عن رؤیته إلى سوریا الجدیدة. 

: ثمة آالف من ھذه المنظمات المختلفة من حیث القد واالختصاص، القائمة  منظمات المجتمع المدني
ضمن سوریا وخارجھا. فالمنظمات الطبیة التي أنشأھا أطباء سوریون مغتربون تقوم بعمل ھائل في  

مأساویة لمعالجة الجرحى بل ولتولّي المسؤولیة عن الصّحة العاّمة في المناطق  ظروف غالباً ما تكون 
الخارجة عن سیطرة حكومة النظام. وثّمة مجموعات من الشباب والنساء تنظَّمت للنشاط في المجال  

اإلنساني وللعمل أكثر فأكثر في میدان التعلیم، وكذلك الستحداث مشاریع صغرى لتوفیر أسباب العیش  
ئالت التي تفتقر إلى الدخل. إن كل ھذه البنى غیر الرسمیة تشھد على حیویة المجتمع المدني السوري  للعا

 وعلى صموده.

: إنھا مثال على تولّي السوریین المسؤولیة عن منظمة المتطوعين السوريين ذوي القبعات البيضاء
سیّما استعماله   لى قصف النظام وال مصیرھم سلمیاً. وتقوم منظمة الدفاع المدني ھذه، التي أُنشئت رداً ع

البرامیل المتفجرة، بإخراج الضحایا من تحت األنقاض وتقِدّم لھم اإلسعافات األولیة. إنھا تأسست في  



جریح،    35000موقعاً. وقد أنقذ أعضاؤھا حیاة  117بادئ األمر في إدلب ولھا الیوم حضور في 
 منھم منذ إنشاء المنظمة(.  106مخاطرین لذلك بحیاتھم في معظم الحاالت )قُتل 

: في معظم األحیاء والبلدات في المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة، أنشأ األھالي  المجالس المحلية
مجالس مدنیة لتسییر شؤون حیاتھم الیومیة: أجھزة بلدیة، ومحاكم، ومرافق صحیة، ووسائل لتوزیع 

قراطیة غیر معھودة في سوریا آل األسد، إذ  المساعدة. وقد َدشَّن بعض ھذه المجالس ممارسات دیم 

 نظموا انتخابات وأقاموا منظومة التخاذ القرارات بصورة جماعیة. 

: من األھمیة بمكان التشدید على أن الحركة االحتجاجیة تحظى بتأیید أغلبیة قوى البلد الحیة  المثقَّفون
والسینمائیین وغیرھم ممن تتمثَّل فیھم روح  المتمثلة في الشباب والمثقفین والكتاب والفنانین والموسیقیین 

البلد اإلبداعیة ووعودھا بمستقبل أفضل. إن ھؤالء یجِسّدون ملَكتھم اإلبداعیة وآراءھم من خالل أعمالھم  
األدبیة أو الفنیة التي تشھد نماء رائعاً منذ بدء الثورة. وقد اضطر عدد كبیر من ھؤالء المثقفین إلى  

 مع. ویشار في ھذا الصدد إلى أن فرنسا استقبلت عدداً منھم مغادرة سوریا بسبب الق

 

 ظهور “الدولة اإلسالمية في العراق والشام” واتّساعها  – 3

نتجت “الدولة اإلسالمیة في العراق والشام” )داعش( عن “الدولة اإلسالمیة في العراق”، التي نشأت عام  
وكانت حینذاك تمثِّل منظمة القاعدة في بالد ما بین  . 2003في أعقاب التدخل األمریكي فیه عام  2006

أعلن زعیمھا العراقي، أبو بكر البغدادي، إعالناً زائد التسُّرع بعض   2013النھرین. وفي نیسان/أبریل 
الشيء، اندماج فصیله مع جبھة النصرة لتشكیل “الدولة اإلسالمیة في العراق والشام”. ولم تلبث جبھة  

یوم التالي ھذا االندماج وأكدت والءھا للقاعدة، بینما انفصلت جماعة البغدادي عن  النصرة أن نفت في ال
القاعدة. فغدت ھاتان الجماعتان الجھادیتان مجموعتین متنافستین تتصادمان في بعض األحیان تصادماً  

 مباشراً. 

عارضة  وفي الشھر التالي سیطرت داعش على الرقة، أولى كبریات المدن السوریة التي كانت الم
رتھا”. وظھر عندھا جلیاً أن لداعش مراِمَي ال تمّت بصلة إلى النضال ضد نظام   المسلَّحة للنظام قد “حرَّ

% من  75األسد. ثم إنھا تتألف بمعظمھا من غیر السوریین )تبلغ نسبة القادمین من الخارج أكثر من 
بب أفكارھا وطرائقھا الفظة، فإنھا  مجموع مقاتلیھا(. وإذ واجھھا األھالي المحلیون بالرفض الفوري، بس

 راحت تفرض نفسھا بالقوة والترھیب. 

تمكَّن الثوار من طرد داعش من منطقة حلب ومنطقة إدلب، في شمال   2014وفي كانون الثاني/ینایر 
غرب سوریا، حیث كانت قد رسَّخت وجودھا. فأعاد ھذا الفصیل الجھادي تجمیع قواته في الرقة، مصفّیاً  

 المعارضة في المدینة وفي المحافظة. سائر قوى  



شنّت داعش ھجوماً صاعقاً فاستولت على مساحات شاسعة من األراضي في   2014وفي حزیران/یونیو 
سوریا وفي العراق، منھا الموصل، ثانیة مدن العراق. ولم تواجه داعش أي مقاومة تُْذَكر من جانب  

بیرة من العتاد العسكري الحدیث الذي كان  الجیش العراقي، ووضع جھادیّوھا یدھم على مقادیر ك
دوا به الجیش العراقي المؤلَّف من جنود ردیئي التدریب، وفاتري الحماس على   األمریكان قد زوَّ

األخص. كما استولت داعش على األموال الطائلة المودعة في بنوك الموصل وعلى آبار النفط في  
األداء ومال كثیر وموارد طائلة. إنھا احتلت، خالل    المنطقة. ھكذا غدا بحوزة داعش عتاد عسكري عالي

، على األراضي السوریة الممتدة على طول الحدود مع  2014نفس الھجوم الذي شنّته في حزیران/یونیو 
العراق، وال سیّما منطقة دیر الزور الغنیة بالنفط. وبعد أن بلغت ھذا المستوى من التجھیز، تسنّى لھا  

عن إعادة إقامة “الخالفة”. فطلبت من المسلمین في جمیع أنحاء   2014یونیو حزیران/ 29اإلعالن في 
العالم أن یبایعوھا. وغدت الرقة عاصمة لكیان تمتد أراضیه على جانبي الحدود السوریة العراقیة تعادل  

مساحته مساحة المملكة المتحدة. وأخضعت داعش المناطق التي تسیطر علیھا لشریعتھا عن طریق  
والتعّدي. ففّر عدد كبیر من السوریین المقیمین في المناطق المعنیة من مدنھم بحثاً عن ملجأ في  الترھیب 

 أماكن منھا جنوب تركیا على الخصوص.

ل تحالف تقوده الوالیات المتحدة األمریكیة ویضم    2014وإزاء خطر سقوط بغداد في آب/أغسطس  تدخَّ
.  2014أیلول/سبتمبر   23ي العراق وفي سوریا بدءاً من فرنسا، قاصفاً مواقع ھذه المجموعة الجھادیة ف 

وما من ریب في أن ھذه االستراتیجیة العسكریة أتاحت درء ظاھرة تمدُّد داعش. فقد رأینا في عام  
كیف أخذت تخسر أجزاًء من المناطق التي تسیطر علیھا لكن ذلك لم یَُحل دون شنھا، في   2015

ینة تدمر دون أن یعوق تقدَُّمھا على الطریق إلیھا أي قصف ال  ، حملة صاعقة على مد 2015أیار/مایو 
من جانب النظام وال من جانب التحالف الدولي. بل إن داعش دخلت المدینة دون أن تواجه مقاومة من  

قوات النظام. ولذلك سببه الوجیه المتمثِّل في أن ھذه القوات كانت قد غادرت ھذه المدینة التاریخیة.  
الناحیة العملیة “مدینة سائبة”. ولـّما یزل یتعیَّن كشف خفایا القصة الغریبة الستیالء    فتدمر كانت من

بفضل    2016داعش على تدمر دون عائق. ھذا وقد استُعیدت تدمر من أیدي الجھادیین في آذار/مارس 
 ھجوم روسي لم تؤِدّ فیه قوات النظام، المنھكة، إال دوراً محدوداً. 

معركة كبرى ضد داعش، الستعادة السیطرة   2016تشرین األول/أكتوبر   17خ وفي العراق بدأت بتاری
بھا التحالف. وتشارك طائرات التحالف في   على الموصل. وتتقدَّم الصفوَف القواُت العراقیة التي درَّ

تم تحریر القرى المحیطة بالمدینة. وفي بدایة شباط   2016المعركة. وفي بدایة تشرین الثاني/نوفمبر 
، تمت استعادة غربي الموصل لكن التقدم ضمن شطر المدینة القدیم بطيء وشاق. وتصّر  2017ر فبرای

أوروبا، وعلى رأسھا فرنسا، على أن تشمل الحملة تحریر الرقة في سوریا أیضاً بغیة قطع الطریق على  
ضوون في قوة  الجھادیین الھاربین من الموصل. وسیدعم المعارَك البریة لتحریر الرقّة ثوار وأكراد ین

عربیة كردیة ھي “قوات سوریا الدیمقراطیة”، المشكَّلة من مقاتلین مرتبطین بـ”حزب العمال  
  2016تشرین الثاني/نوفمبر  6وأقلیة من مجموعات الثوار العرب. وقد أُعلن في  (PKK) ”الكردستاني

لد اتَْرْمب، غداة انتخابه،  مقاتل. وقد أعلن دونا  30000عن معركة تحریر الرقّة المفتَرض أن یُحشد لھا 
 .رغبته في استعادة الرقة استناداً إلى القوى الكردیة لـ”حزب االتحاد الدیمقراطي” وحلفائھا العرب

إن ھذه المعركة أیضاً تجري بوقاٍء من عملیات القصف التي یقوم بھا التحالف. وقد ارتكب التحالف في  
وحیاة مقاتلین تابعین لقوات سوریا الدیمقراطیة. ودارت   عملیات قصفه أخطاء عدیدة مودیاً بحیاة مدنیین

معارك حامیة الوطیس حول سد الطبقة على نھر الفرات. لقد قصف التحالف أطراف ھذه المدینة قصفاً  
بعث على الخشیة من وقوع كارثة ألنه إذا حدث أن انھدم السد فستغمر المیاه وادي الفرات حیث یعیش  

دخلت القوات العربیة الكردیة مدینة   2017نیسان/أبریل  24. وفي عشرات اآلالف من األشخاص 
كیلومتراً إلى الغرب من الرقّة، دخواًل مشفوعاً بغارات عدیدة شنھا   55الطبقة، الواقعة على بعد زھاء 

التحالف. وتُعتبر الطبقة موقعاً استراتیجیاً على طریق عاصمة الدولة اإلسالمیة في سوریا. فالخناق على  
 .ھادیین أصبح یضیقالج



بید أن مسألة السیاسة االستراتیجیة، أي سیاسة ما بعد داعش، لّما تزل غیر مطروحة ال في حالة  
 الموصل وال في حالة الرقّة. فمن سیشغل األراضي التي ستُطرد منھا الدولة اإلسالمیة؟ 

ت إرھابیة في أوروبا. وقد  ومّما یزید مسألة الحل السیاسي أھمیةً أن داعش ترسل رجالھا الرتكاب عملیا
إلى   7ضربت ھذه العملیات فرنسا على وجه الخصوص: إذ شُنَّت ھجمات عدیدة في الفترة الممتدة من 

  13قتیالً؛ ثم شُنَّت ھجمات  17في باریس وضاحیتھا القریبة أوقعت  2015كانون الثاني/ینایر  9
  2016تموز/یولیو  14ت عملیة نیس في قتیالً؛ ثم شُنَّ  130التي أوقعت  2016تشرین الثاني/نوفمبر 

 في كنیسة في سانت ـ إتیین دو فوفري 2016تموز/یولیو   26قتیالً( وتلتھا ھجمة في  86)التي أوقعت 
(Saint-Etienne du Vouvray)   ثم اغتیل شرطي في جادة   في منطقة نورَمندي حیث ذُبح قسیس؛

كل الھجمات المعنیة، عدا العملیة التي استھدفت   . لقد تبنت داعش2017الشنزلیزیه في نیسان/ أبریل 
مجلة شارلي ِھبدو والتي تبنّاھا فرع القاعدة في الیمن. وتبنت داعش العملیة التي استھدفت مطار  

، كما تبنت االعتداء على  2016آذار/مارس  22قتیالً في  35بروكسل وقطار األنفاق فیھا وأوقعت 
شخصاً. وفي   12كانون األول/دیسمبر مودیاً بحیاة  19رلین في سوق أقیم بمناسبة عید المیالد في ب

قتیالً.   39، أُطلقت النار في مرقص في اسطنبول في عملیة أوقعت 2017األول من كانون الثاني/ینایر 
وتضاف إلى ذلك ھجمات متفرقة ارتُكبت استجابةً للنداء الذي أطلقته داعش داعیةً فیه إلى قتل الكفرة  

الممكنة: األحجار، السكاكین، … كما طالت داعش بعملیاتھا الوالیات المتحدة األمریكیة:   بجمیع الوسائل
(، وأُرلَندو )فلوریدا،  2015أعمال القتل التي وقعت في سان برنَردینو )كالیفورنیا، كانون األول/دیسمبر 

عت نطاق  (. إن داعش تضرب بعملیاتھا في قارات العالم الخمس ألنھا وسَّ 2016حزیران/یونیو 
 .معركتھا تدریجیاً. ولھا مجموعات محلیة ناشطة جداً 

فھذه المجموعة، التي نشأت في العراق،    إننا إزاء ھذه االعتداءات نظل من المسألة السوریة في الصمیم.
إنما أمكن لھا أن تتنامى في سوریا في ظل الفوضى السائدة. لنذّكر ھنا بأن النظام السوري رجَّح ھذه  

كثیراً من اإلسالمیین الذین كانت األجھزة األمنیة قد   2011جیة بتحریره مرات عدیدة في عام االستراتی 
زجت بھم في السجن. إن ھؤالء السجناء السابقین أسسوا العدید من المجموعات اإلسالمیة المتشّددة  

ه إلى  والمجموعات الجھادیة من قبیل النصرة، انضم بعض أعضائھا الحقاً إلى صفوف داعش. ثم إن
سوریا یتوجه األوروبیون الشباب الذین یغریھم العنف المتمادي وفكرة الجھاد. وانطالقاً من مدینة الرقّة  
، على نحو   السوریة أعدت داعش ھجومھا على الموصل، وعملیاتھا في أوروبا أیضاً. وتسنّى لھا الحظوُّ

ا في لیبیا، حیث تخدم الفوضى  مواكب لتوّسعھا، بوالء مجموعات شتى في المغرب العربي، وال سیّم
أعنَف االستراتیجیات، وأنحاء أخرى في أفریقیا. فحل األزمة السوریة ھو أنجع السبل إلى تخفیف التوتر  

 .وتضییق الخناق على داعش

 األكراد السوريون  – 4

بشار  طالما اضطھد النظام السوري الكرد ومارس التمییز ضدھم ألنھم لیسوا من العرب. وفي عھد 
. وقد قُمعت فورات  2004األسد انفجر الغضب في المناطق الكردیة كما حصل في القامشلي عام 

الغضب ھذه قمعاً قاسیاً. ولذا فإن النظام، عند انطالقة الثورة، منح األكراد، بغیة الحیلولة دون انضمامھم  
معارضین أكراد كانوا   إلى حركتھا، حقوقاً كان قد أنكرھا علیھم حتى ذلك الحین. كما تخلَّص من

. وبالتالي فإنه،  2011مستعدین لاللتحاق بالثورة، مثل مشعل تّمو، الذي اغتیل في تشرین األول/أكتوبر 
إذا كان قسم من المجتمع الكردي قد التحق بالثورة، فإننا شھدنا على العموم حاالت تسویات مع النظام في  

 مثل الجزیرة.  المناطق التي یغلب فیھا األكراد بین األھالي،

إن خوض الكرد معمعان النزاع السوري بدأ فعالً بمعركة كوباني )عین العرب(، حیث قاتلت “وحدات  
( الذي یُعتبر المكافَئ  PYDالجناح العسكري لـ”حزب االتحاد الدیمقراطي” )  –( YPGحمایة الشعب” )

مذھل )أیلول/سبتمبر  ضد داعش على نحو   – ( التركي PKKالسوري لـ”حزب العمال الكردستاني” )



(: حظیت معركة كوباني بتغطیة إعالمیة واسعة في الدول الغربیة،  2015حزیران/یونیو  – 2014
زت لدى الرأي العام الغربي الصورة اإلیجابیة لألكراد. وترتّبت على االنتصار فیھا نتیجتان.   وعزَّ

ن دولة كردیة )“كردستان  األولى ھي تعزیز تصمیم أكراد “حزب االتحاد الدیمقراطي” على تكوی
( في سوریا، بمحاذاة الحدود مع تركیا تضم ما ُدرج على تسمیته بـ”األقضیة”  Rojavaالغربیة”: 

الكردیة الثالثة )شمال شرق الجزیرة، وكوباني وعفرین في محافظة حلب(. والثانیة ھي إقناع األمریكان 
م “الدولة اإلسالمیة”، بینما تعتبر واشنطن  ( لمكافحة تنظیYPGبأنه ال بد من “وحدات حمایة الشعب” )

“حزب العمال الكردستاني” منظمة إرھابیة. وقد قام األمریكاُن، لكي یستعیدوا من داعش األراضي التي  
استولت علیھا في سوریا، بالدفع إلى إنشاء “قوات سوریا الدیمقراطیة” التي تضم “وحدات حمایة  

یة معادیة لداعش وللنظام السوري. وتشغل ھذه القوات الیوم  الشعب” الكردیة ومجموعات مسلَّحة عرب
مكانة محوریة في استراتیجیة الغرب الرامیة إلى استعادة الرقّة، العاصمة السوریة لتنظیم “الدولة  

 اإلسالمیة”. 

إن المكانة التي یولیھا األمریكان لألكراد ال مناص من أن تطرح مشكلة. فھكذا شاھدنا في منطقة حلب  
ت من “وحدات حمایة الشعب” الكردیة، التي سلَّحتھا وزارة الدفاع األمریكیة، تقاتل مجموعات ثوار  وحدا

بتھا “وكالة االستخبارات المركزیة” األمریكیة. ومن ناحیة أخرى، تراقب تركیا بقلق كبیر   مسلَّحة درَّ
داد لـ”حزب العمال  تنامي قوة “وحدات حمایة الشعب” الكردیة التي لیست، في نظر أنقرة، سوى امت

بة من “حزب العمال الكردستاني” ) (  PKKالكردستاني”. ثم إن الثوار یتّھمون الفصائل الكردیة المقرَّ
 بأنھا تخدم مصالح النظام. 

استفادت “وحدات حمایة الشعب” الكردیة من ضعف موقف الثوار   2016ففي تشرین الثاني/نوفمبر 
الطیران الروسي: فاستولت على بعض القطاعات التي كان یسیطر  المستھَدفین بنیران النظام وبقصف  

علیھا الثوار، وال سیّما أحیاء حلب الشرقیة. والحال أن ھذه المناطق لم یُعھد لھا أن كانت كردیة. وھكذا  
فإن فصائل “وحدات حمایة الشعب” الكردیة تحالفت في معركة حلب ھذه تحالفاً بیِّناً مع النظام السوري  

ه ضد الثوار. وفي ھذا السیاق سقط الشطر الشرقي من المدینة الذي كان في أیدي الثوار منذ  وحلفائ
 .2011آب/أغسطس 

والحقیقة أن قدراً طائالً من الغموض اكتنف عالقات “حزب العمال الكردستاني” التركي، أو جناحه  
أوجالن   هللا انت حركة عبد السوري المسّمى “حزب االتحاد الدیمقراطي”، مع النظام السوري. فبعد أن ك

، إثر تھدیدات تركیة.  1998تحظى بحمایة حافظ األسد، طُردت في نھایة األمر من سوریا في عام 
والحال أن قنوات التواصل بین ھذه الحركة وبین النظام السوري لم تُقطع تماماً في أي وقت من  

اد الدیمقراطي” بالعودة تدریجیاً إلى  األوقات. وقد أُِذن لـ”حزب العمال الكردستاني” أو “حزب االتح
لیستقر في المناطق الكردیة حیث یفرض سیطرته مستخدماً القوة   2011سوریا اعتباراً من صیف عام 

وقاتل   – عند اللزوم. وأُجبر األكراد، الذین نزعوا إلى االنضمام إلى صفوف المحتجین المناوئین للنظام 
ن أي نشاط ضد األسد. وتُِوخَي منھم أن یلتزموا الحیاد إزاء  إلى الكّف ع – بعضھم ضمن فصائل الثوار 

النظام، إذا تعذر علیھم التعاون الحقیقي معه. وكما رأینا تواً كان وقوف الفصائل الكردیة المسلحة التابعة  
 .لـ”حزب االتحاد الدیمقراطي” إلى جانب نظام دمشق جلیاً ال لبس فیه

    

 

ھرین المطالبین باإلفراج عن السجناء السیاسیین في مدینة درعا الجنوبیة.  تھاجم قوات بّشار األسد المتظا

 .تتصاعد االحتجاجات ویَرد النظام باألعتقاالت الجماعیة والتعذیب والقتل 

 



 الجدول الزمني للحرب

2011مایو   

للنظام دخول دبابات الجیش إلى درعا وبانیاس وحمص وضواحي دمشق لقمع األحتجاجات المناھضة  . 

2011یولیو   

یبرز الجیش السوري الحر كأول مجموعة متمردة رئیسیة تقاتل النظام. تتألف إلى حد كبیرمن المنشقین  

من القوات المسلحة السوریة. یُحقق الجیش السوري الُحّرنجاحات في األستیالء على القواعد العسكریة  

 .واألسلحة و یتم تصعید النزاع إلى حرب واسعة النطاق 

2012 

یبدأ الالجئون بمغادرة سوریا ، غالباً في البدایه إلى مصر ولبنان واألردن والعراق وتركیا. وبحلول  

ولى بقارب إلى االتحاد األوروبيشھر أغسطس ، یصل الالجئون للمرة األ  . 

2013أغسطس   

باستخدام  یشن األسد ھجمة وحشیة ضد المعارضة والنشطاء والمدنیین ویشن ھجوم باألسلحة الكیمیاویة  

ا  شخص. بینم 1400غاز السارین على حزام الغوطة الزراعي حول دمشق و یقُتل على أثره حوالي 

في الوقت الذي تتفاقم معه ازمة أنسانیة في سوریا  یواصل النظام قصف مواطنیه وتجویعھم وتعذیبھم . 

2014یونیو   

لة 'الخالفة' في األراضي الممتدة من  یعلن مقاتلو تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق وسوریا أقامة دو

 .حلب إلى محافظة دیالى شرق العراق 

2014سبتمبر   

تبدأ الوالیات المتحدة وخمس دول عربیة غارات جویة ضد تنظیم الدولة اإلسالمیة في محیط حلب  

 .والرقة

2015ینایر   

بعد أربعة أشھر من القتالالقوات الكردیة قوات الدولة اإلسالمیة من كوباني على الحدود التركیة  تطرد . 

2015فبرایر   

شخص حیاتھم ویُصاب أربعة أضعاف ھذا العدد. یتم اعتقال أكثر من   220.000یفقد أكثر من 

منھم في السجون 11.000شخص في زنزانات األسد ویُقتل  150.000 . 

2015مایو   

سوریا ویقوموا بتدمیرالعدید من المعالم  یستولي مقاتلو الدولة اإلسالمیة على مدینة تدمر القدیمة في وسط  

 .األثریة التي تعد جزًءا من موقع التراث العالمي لما قبل اإلسالم

2015یولیو  & 

مالیین سوري ویقدر عدد النازحین داخلیاً   4یصل عدد السوریین الفارین من البلد الى مایقارب ال

ملیون نازح  7.6بحوالي  . 



2015سبتمبر   

الجویة في سوریاروسیا أولى غاراتھا   . 

2016مارس   

الدوله    یتم طرد تنظیم   تستعید الحكومة السوریة تَدُمر من تنظیم الدولة اإلسالمیة بمساعدة جویّة روسیّة.

 .من تَدُمر مرة أخرى في دیسمبر

2016أغسطس   

تَعبرالقوات التركیة إلى سوریا لمساعدة الجماعات المتمردة على صد مقاتلي الدولة اإلسالمیة  

 .والمتمردین بقیادة األكراد في جزء یقع على الحدود السوریة التركیة

2016دیسمبر   

تستعید القوات الحكومیة ، بدعم من القوات الجویة الروسیّة والمیلیشیات التي ترعاھا إیران ، مدینة  

وتطرد المتمردین من آخر حصن حَضري رئیسي لھم  حلب .< 

2017أبریل   

األمریكي دونالد ترامب بشن ھجوم صاروخي على قاعدة جویة یعتقد أن طائرات الحكومة  یأمر الرئیس 

السوریة شنت من خاللھا ھجوًما باألسلحة الكیمیائیة على بلدة خان شیخون التي استولى علیھا  

 .المتمردون

2017نوفمبر  -أكتوبر  

عاصمته الفعلیه، ومن دیر الزور أیضاً  یُطَرد تنظیم الدولة اإلسالمیة من الَرقّة ، التي یعتبرھا التنظیم . 

2018ینایر   

تشن تركیا ھجوًما على شمال سوریا لإلطاحة بالمتمردین األكراد الذین یسیطرون على المنطقة المحیطة  

 .بعَفرین

2018أبریل   

تدفع مزاعم ,ھجوم كیمیائي جدید على بلدة دوما الرئیسیة في الغوطة الشرقیة ,الوالیات المتحدة  

انیا وفرنسا إلى تنفیذ موجة من الضربات االنتقامیة على أھداف سوِریّةوبریط . 

2018أبریل  -ینایر    

ألف شخص قد نزحوا في داخل سوریا مؤخراً   920تُفید األمم المتحدة أن أكثر من  . 

2018یولیو   

علیھا   یستعید الجیش السوري كل جنوب سوریا تقریبًا ، حتى الحدود مع األردن واألراضي التي تسیطر

 .إسرائیل

2018دیسمبر -سبتمبر  

تشن قوات سوریا الدیمقراطیه )اس دي اف( ,بقیاده كردیّة ,ھجوماً یؤدي الى تقلیص أراضي تنظیم  

عراقیةالدولة األسالمیة الى منطقة صغیرة واقعه على الحدود ال  . 



2019أكتوبر   

مھاجمة حلفاء الوالیات المتحدة  تسحب الوالیات المتحدة قواتھا من شمال سوریا وتَحّث تركیا على 

ریكیة على ملجئِِه  األكراد في المنطقة. ویتوفى زعیم تنظیم الدولة اإلسالمیة أبو بكر البغدادي في غارة أم

 .في محافظة إدلب

الوقت الحاضر  - 2019نوفمبر   

ملیون نسمة.   6.2، قدرت مفوضیة شؤون االالجئین عدد النازحین داخلیًا في سوریا بـ  2017في عام 

، یقدر أن   2019بشكل ملحوظ منذ ذلك الحین. اعتباًرا من یونیو   وأخذت ھذه النسبة بالتزاید

ملیون الجئ قد فروا من سوریا. بالنسبة للكثیرین ، أصبحت اإلقامة المؤقتة في مخیمات   6.253.784

ا والوالیات المتحدة وأماكن  الالجئین في تركیا أو األردن أو لبنان رحلة إلعادة توطین دائم في أوروب

 أخر

 
 
 

 

في ظل القمع المستمر ضد المواطنین من قبل السلطات السوریة وتزاید عدد الوفیات واالعتقاالت  
التعسفیة وأعمال التعذیب في سوریا ، فإن الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز دمشق  

سوریة لحقوق اإلنسان ، تطالب السلطات السوریة  منظمات   7لدراسات حقوق اإلنسان وائتالف من 
لوضع حد الستخدام العنف ضد المواطنین وتنشر تقریرھا عن ارتكاب انتھاكات حقوق اإلنسان التي  

 . 2011ارتكبت في سوریا في الفترة من مارس حتى یولیو ، 

 

اإلنسان، وبشكل   ، تلقى مركز دمشق لدراسات حقوق 2011منذ بدایة االنتفاضة في سوریا في آذار 
شبه یومي ، معلومات موثوق بھا على العدید من االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت ضد  
المدنیین في سوریا. وقررت الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق  

یتضمن األدلة على الجرائم واالنتھاكات   اإلنسان، المنظمة العضو، في جمع ھذه المعلومات وإعداد تقریر
 .التي ارتكبت في سوریا

 

یتضمن التقریر نظرة شاملة عن جمیع انتھاكات حقوق اإلنسان ، كما یبحث التقریر عن التوجھات وراء  
مارس و   15الجرائم الكبرى وواسعة النطاق وانتھاكات حقوق اإلنسان التي أعلن عنھا في سوریا بین 

، بما في ذلك : القتل خارج نطاق القضاء والمنھجي على نحو متزاید من استخدام   2011یولیو  15
العنف من جانب القوات الحكومیة واالعتقاالت الجماعیة واالختطاف واالختفاء القسري واالعتقال  
للمدنیین وأعمال التعذیب والممارسات الالإنسانیة أو المھینة وقمع حریة التجمع وانتھاكات لحریة  

لومات ووسائل اإلعالم وخاصة التي تستھدف المدافعین عن حقوق اإلنسان والعملیات العسكریة  المع
واإلجراءات المتعھدة بمحاصرة المدنوممارسات تصل إلى العقوبات الجماعیة والحرمان من اإلمدادات  

ات. في التقریر  الغذائیة والمیاه والمعدات الطبیة ، فضال عن التقیید والحرمان من الوصول إلى المستشفی
شخصا لقوا   1665، الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان تذكر بأن 

  حتفھم منذ بدایة االضطرابات الجاریة التي عرضت للخطر حیاة آالف اآلخرین من القمع 



 

لحقوق اإلنسان و مركز دمشق لدراسات  في ضوء االستنتاجات الواردة في التقریر، فإن الفدرالیة الدولیة 
حقوق اإلنسان یكررون الدعوة وصیاغة التوصیات للمجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي وجامعة الدول  
العربیة واالتحاد األوروبي ، إلى اتخاذ إجراءات فوریة لتحث السلطات السوریة لوضع حد على الجرائم  

 .ل الجھود للتحقیق ومحاكمة المسؤولین عن ھذه الجرائمالتي ترتكب ضد المدنیین ، إلى جانب بذل ك

 

في ضوء إساءة استخدام القوة والقمع المكثف التي تقوم به السلطات السوریة منذ  مارس ، الفدرالیة  
الدولیة لحقوق اإلنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان یعتبرون أن ھناك جرائم ضد اإلنسانیة  

السوریة. ، ویشیرون إلى أن ھذه الجرائم تندرج تحت الوالیة القضائیة  ارتكبت من قبل السلطات 
للمحكمة الجنائیة الدولیة . الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  

یستنكرون مرة أخرى و یدینون بشدة القمع الجاري وتزاید مستوى العنف على النطاق الوطني وتدھور 
نسانیة في بعض المناطق المستھدفة والتعتیم على انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا  األزمة اإل 

السلطات السوریة ، كما أن السلطات السوریة ال تزال ترفض وصول المنظمات غیر الحكومیة لحقوق  
لنظر في  اإلنسان اإلقلیمیة المستقلة والصحفیین األجانب وھیئات األمم المتحدة مثل لجنة تقصي الحقائق ل 

 الوضع في سوریا بتكلیف من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

 

 

 

استمرت أطراف النزاع المسلح في سوریا في ارتكاب انتھاكات خطیرة للقانون الدولي اإلنساني، بما  
  فیھا جرائم حرب، وانتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان، مع إفالت مرتكبیھا من العقاب. ونفَّذت القوات 
الحكومیة والحلیفة لھا ھجمات عشوائیة ومباشرة على المدنیین واألعیان المدنیة، مستخدمةً القصف  



الجوي والمدفعي، مما أسفر عن قتل وجرح مئات األشخاص في إدلب وحماة بشمال غرب سوریا.  
یعیشون في    واستمرت القوات الحكومیة في تقیید وصول المساعدات اإلنسانیة والطبیة إلى المدنیین الذین

المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة. واعتقلت قوات األمن بصورة تعسفیة مدنیین ومقاتلین سابقین ممن  
تصالحوا مع الحكومة، واستمرت في احتجاز عشرات آالف األشخاص، ومن بینھم نشطاء سلمیون 

م لالختفاء  وعاملون في مجال المساعدات اإلنسانیة ومحامون وصحفیون، حیث أخضعت العدید منھ
القسري، والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة، وتسبَّبت بوقوع وفیات في الحجز. واستمرت  

الجماعات المسلحة التي تعمل بدعم من تركیا في ارتكاب طیف واسع من االنتھاكات ضد المدنیین في  
أن تكون ھذه الجماعات   عفرین، من قبیل مصادرة الممتلكات ونھبھا، واالعتقال التعسفي. ومن المرجح

وتركیا مسؤولة عن الھجمات العشوائیة التي وقعت أثناء األعمال الحربیة الدائرة في شمال شرق سوریا.  
وفي المنطقة نفسھا، نفَّذت اإلدارة الذاتیة عدة اعتقاالت تعسفیة. ولم یُجر التحالف بقیادة الوالیات المتحدة  

المدنیین، التي تسبَّبت بھا حملة القصف على الرقة في عام    تحقیقاً في العدید من الوفیات في صفوف
ضد الجماعة المسلحة التي أطلقت على نفسھا اسم "الدولة اإلسالمیة". وتسبَّبت الھجمات   2017

شخص داخلیاً، بینما تسببت الھجمات في شمال   684,000العسكریة في شمال غرب سوریا بنزوح 
عشرات آالف األشخاص النازحین داخلیاً یعیشون في   شخص. وظل  174,600شرق سوریا بنزوح 

 .المخیمات المؤقتة والمدارس والمساجد التي لم توفر لھم مستوى معیشیًا الئقًا

 

 

 

الهجمات المباشرة على المدنيين واألعيان المدنية والهجمات 
 العشوائية 

 

وغیرھا من االنتھاكات الجسیمة  استمرت القوات الحكومیة والقوات الحلیفة لھا في ارتكاب جرائم حرب 
للقانون الدولي اإلنساني، بما فیھا الھجمات العشوائیة والھجمات المباشرة على المدنیین واألعیان المدنیة.  
وھاجمت قوات الحكومة، بدعم من روسیا وبشكل متكرر، محافظتي إدلب وحماة في شمال غرب سوریا  

لھا خاضعة لسیطرة "ھیئة تحریر الشام"، ونفَّذت  والجزء الشمالي من محافظة حلب، التي كانت ك
ھجمات عشوائیة وھجمات مباشرة على منازل المدنیین والمدارس والمخابز ومراكز اإلنقاذ والمشافي  

والمرافق الطبیة، باستخدام القصف المدفعي والضربات الجویة. وقد أسفرت تلك الھجمات عن قتل  

 .نقاذ والعاملون الطبیونوجرح مئات المدنیین، بمن فیھم عمال اإل 

 

مارس/آذار، أطلقت قوات الحكومة السوریة صواریخ على إحدى المدارس في الشیخ إدریس   26ففي 
الواقعة غرب مدینة إدلب، أدت إلى مقتل صبي في العاشرة من العمر، وجرح صبْیین آخرْین في التاسعة  

 .والعاشرة من العمر

 

مدرسة نتیجة   59مرفقاً طبیاً و 51أیلول، تم تدمیر ما ال یقل عن /وفي الفترة بین أبریل/نیسان وسبتمبر 
لألعمال الحربیة في إدلب وحماة وشمال حلب، وفقاً لما ذكره "مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  



  9اإلنسانیة". فعلى سبیل المثال، أسقطت قوات الحكومة أربع قذائف في ھجوم جوي، وقع في 
ى الحیاة وبنك الدم ووحدة سیارات اإلسعاف ومرفقًا للدفاع المدني السوري،  مارس/آذار، فأصاب مستشف

باإلضافة إلى    -متر من بعضھا بعضاً  100وھي جمیعاً تقع على بعد  -المعروف باسم "الخوذ البیضاء"

 .أحیاء سكنیة، مما أدى إلى مقتل اثنْین من المدنیین على األقل، وجرح عامل طبي 

 

أ األمین العام لألمم المتحدة ھیئة للتحقیق في "حوادث" تدمیر أو إلحاق الضرر  أغسطس/آب، أنش 1وفي 
 .بالمرافق الواردة في قائمة مناطق تجنُب الصدام والمرافق التي تدعمھا األمم المتحدة في إدلب

 

 ييد حرية الوصول إلى المساعدات اإلنسانية تق

 

ت المساعدات اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة  استمرت قوات الحكومة في تقیید حریة الوصول إلى وكاال 
في شتى أنحاء سوریا. وذكرت األمم المتحدة أن القوات الحكومیة لم توافق على حوالي نصف طلباتھا  
المتعلقة بتنفیذ المھمات اإلنسانیة الخاصة بمراقبة وتقییم ومرافقة تسلیم المساعدات، وتوفیر المساعدة  

 .اریةاألمنیة واللوجستیة واإلد

 

واستمرت الحكومة في إعاقة وصول المساعدات اإلنسانیة إلى مخیم الركبان القریب من الحدود مع  
األردن؛ على الرغم من األوضاع اإلنسانیة المزریة ھناك. ولم تسمح القوات الحكومیة للوكاالت  

عداتھا سوى ثالث مرات  اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة بمرافقة شركائھا التنفیذیین من أجل توصیل مسا
دیسمبر/كانون األول، استخدمت روسیا والصین حق النقض )الفیتو( ضد تجدید   20خالل العام. في 

والذي سمح لألمم المتحدة   2014لعام  2165اآللیة المنشأة بموجب قرار مجلس األمن الدولي 
 .لخاضعة لسیطرة المعارضةوشركائھا المنفذین بتسلیم المساعدات من الدول المجاورة إلى المناطق ا 

 

 عمليات االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري 

 

ذكر مراقبون محلیون أن القوات الحكومیة نفَّذت عملیات احتجاز تعسفي واختفاء قسري في بعض  
الحاالت لمدنیین في مناطق خاضعة لسیطرة الحكومة، وخاصة درعا والغوطة الشرقیة في محافظة ریف  

بین المحتجزین مقاتلون سابقون ممن عقدوا مصالحات مع الحكومة، وأفراد عائالت  دمشق. وكان من 
قادة الجماعات المسلحة، وعاملون في المجال اإلنساني وأفراد عائالت نشطاء نزحوا إلى شمال غرب 
ض العدید منھم للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة السیئة، وتوفي بعضھم في الحجز   سوریا. وتعرَّ

 . لذلكنتیجةً 

 



كما استمرت قوات األمن السوریة في احتجاز آالف المعتقلین الذین قُبض علیھم في سنوات سابقة بدون  
محاكمة، وغالباً في ظروف وصلت إلى حد االختفاء القسري. وظل عشرات آالف األشخاص في عداد  

یة ومحامون . وكان من بینھم عاملون في المجاالت اإلنسان2011المختفین، معظمھم منذ عام 
وصحفیون ونشطاء سلمیون ومنتقدون ومعارضون للحكومة وأفراد محتجزون بداًل من أقربائھم  

 .المطلوبین للسلطات 

 

 تركيا والجماعات المسلحة الحليفة لها 

 

 الهجمات العشوائية 

 

"قوات  عقَب الھجوم العسكري الذي شنَّته تركیا و"الجیش الوطني السوري" في شمال شرق سوریا على 
أكتوبر/تشرین األول، اتَّسمت األعمال الحربیة بأنھا ھجمات عشوائیة على    9سوریا الدیمقراطیة" في 

المناطق السكنیة، ومنھا ھجمات على منزل ومخبز ومدرسة. وأشارت أدلة قویة إلى أن تركیا  
 1والجماعات المسلحة السوریة الحلیفة لھا نفَّذت تلك الھجمات.

 



  20إلى   9مدنیاً قُتلوا خالل الفترة من  120سوري لحقوق اإلنسان"، فإن وبحسب "المرصد ال
أكتوبر/تشرین األول، على سبیل المثال، أصابت غارة جویة تركیة على   13أكتوبر/تشرین األول. ففي 

أحد األسواق، قافلة مدنیة ضمَّت عدداً من الصحفیین الذین كانوا مسافرین إلى رأس العین. وأفاد الھالل  
آخرین. وفي حادثة أخرى أنقذ عاملون طبیون فتاة في    59حمر الكردي بمقتل ستة مدنیین، وجرح األ 

الثامنة من العمر أُصیبت عندما سقطت قذائف ھاون على المكان الذي كانت تلعب فیه مع شقیقھا البالغ  
ي شقیقھا في  أكتوبر/تشرین األول. وقد توف  10عاماً خارج منزلھما في القامشلي، في  11من العمر 

 .وقت الحق من ذلك الیوم متأثراً بجراحه

 

 مصادرة الممتلكات ونهبها 

 

استمر الجیش التركي والجماعات المسلحة المعارضة التي تتلقى الدعم العسكري من تركیا، وھي:  
"، "الجبھة الشامیة"، "فیلق الشام"، "السلطان مراد" و"أحرار الشرقیة"، في السیطرة على  55"الفرقة 

فرین، وھي منطقة تقع في شمال محافظة حلب، ومعظم سكانھا من الكرد. واستمر منع السكان من  ع
الوصول إلى ممتلكاتھم ومقتنیاتھم التي استولى علیھا أفراد تلك الجماعات المسلحة وعائالتھم. واستُخدم  

ووفقاً للجنة التحقیق  بعض تلك الممتلكات التي تم االستیالء علیھا كمرافق عسكریة للجماعات المختلفة. 
التابعة لألمم المتحدة، فإن بعض السكان دفعوا أموااًل الستعادة مركباتھم وغیرھا من مقتنیاتھم المسروقة،  

 .ودفع مزارعو الزیتون ضرائب على محصولھم للجماعات المسلحة 

 

 االحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة 

 

  54محلیة، كانت الجماعات المسلحة المدعومة من تركیا مسؤولة عما ال یقل عن وفقاً لمنظمات مراقبة 
حادثة احتجاز تعسفي لمدنیین بھدف تحصیل فِدى، وذلك كعقاب لھم على المطالبة بممتلكاتھم أو بسبب  
انتمائھم المزعوم إلى "حزب االتحاد الدیمقراطي" أو "وحدات حمایة الشعب"، وھما منظمتان كردیتان  

یتان. ففي أبریل/نیسان، على سبیل المثال، احتُجز رجل یعیش في عفرین على أیدي "الجبھة  سور
الشامیة"، بسبب تھمة كاذبة وھي انتماؤه إلى اإلدارة المدنیة السابقة بقیادة "وحدات حمایة الشعب". وقد  

 .رفضت الجماعة المسلحة إبالغ ذویه بمكان وجوده ومصیره

 

بعة لألمم المتحدة أن األفراد الذین انتقدوا سلوك الجماعات المسلحة أو الذین  وذكرت لجنة التحقیق التا
یفترض أنھم كانوا یدعمون اإلدارة السابقة في عفرین، بمن فیھم النشطاء، كانوا ھدفاً للقبض علیھم  

 .واالحتجاز والتعذیب واالبتزاز



 

 عمليات القتل بدون محاكمة واالختطاف 

 

أكتوبر/تشرین األول، نصبت منظمة "أحرار الشرقیة"، وھي جماعة مسلحة معارضة مدعومة  12في 
سراقب الدولي السریع المعروف باسم   - من تركیا، كمیناً لسیارات مدنیة وعسكریة على طریق الالذقیة 

العامة   ، الخاضع لسیطرة "قوات سوریا الدیمقراطیة". وكانت القیادیة السیاسیة الكردیة واألمینة 4إم 
لحزب "سوریا المستقبل" ھیفرین خلف تستقل إحدى السیارات المدنیة عندما أوقفت سیارتھا، وتم سحبھا  

منھا وضربھا ثم إطالق النار علیھا. وبحسب التقریر الطبي، فقد ظھرت على جسدھا إصابات كثیرة،  
جمتھا، وتم نزع جلدة  منھا جروح عدة ناجمة عن إطالق النار علیھا، وكسور في رجلیھا ووجھھا وجم

رأسھا عن جمجمتھا نتیجة لسحلھا من شعرھا. كما قتلت الجماعات المسلحة حارس خلف الشخصي  
بدون محاكمة. وفي الكمین نفسه قبضت الجماعة المسلحة على مقاتلْین كردیْین وقتلتھما، واختطفت  

ما تم القبض علیھما. ولم تفصح رجلْین مدنیْین یعمالن لدى منظمة طبیة محلیة، كانا ینقالن أدویة عند
 .الجماعة المسلحة عن مصیر ومكان وجود الرجلْین المختطفْین

 



 االحتجاز التعسفي 

 

الشرقیة   - ظلت اإلدارة الذاتیة بقیادة "حزب االتحاد الدیمقراطي" تسیطر على جزء من المنطقة الشمالیة 
وقامت بالقبض على ثمانیة أشخاص في الرقة    من سوریا ذات الغالبیة الكردیة، بما فیھا الرقة والقامشلي. 

، واحتجازھم  2017من العاملین في منظمات تربویة وتنمویة محلیة وعالمیة، تنشط في الرقة منذ عام 
بصورة تعسفیة. وأخضعت اإلدارة الذاتیة األشخاص الثمانیة لالختفاء القسري. وتم إطالق سراحھم  

 .م لمدة ال تقل عن شھرین بدون السماح لھم باالتصال بمحامینجمیعاً بدون توجیه تُھم لھم بعد احتجازھ

 

 

 انعدام التحقيقات في وفيات المدنيين 

 

على الرغم من تصاعد الضغوط علیه، استمر التحالف بقیادة الوالیات المتحدة في إنكار مسؤولیته عن 
إلحاق الھزیمة بتنظیم "الدولة  التسبب بمقتل مئات المدنیین في الرقة خالل حملة القصف التي ھدفت إلى  

فبرایر/شباط، اعترف التحالف بالمسؤولیة   28، ودامت أربعة أشھر. وفي 2017اإلسالمیة" في عام 
قتیالً حتى اآلن. بید أن   180مدنیاً في الرقة، مما رفع العدد اإلجمالي الذي اعترف به إلى  25عن مقتل 

للتحقیق في االنتھاكات المحتملة للقانون الدولي اإلنساني أو    ھذا االعتراف لم یؤّدِ إلى اتخاذ أیة إجراءات
تعویض الضحایا. وظل التحالف یرفض طلبات اإلفصاح عن الظروف التي نُفذت فیھا تلك الضربات  

 .الممیتة 



 

 ً  الالجئون والنازحون داخليًا

 

الیین شخص إلى  م 5مالیین شخص داخل سوریا، ولجأ أكثر من  6.6بحلول نھایة العام، كان قد نزح 
. واستمرت البلدان التي استقبلت معظم الالجئین، وھي لبنان  2011خارج البالد منذ بدء األزمة في عام 

ضھم إلى مزید من االعتداءات واالنتھاكات   وتركیا واألردن، في منع دخول الجئین جدد، مما عرَّ
وطین وغیرھا من المسالك اآلمنة  وحوادث االضطھاد داخل سوریا. وانخفض كثیراً عدد أماكن إعادة الت

والمشروعة لالجئین التي وفَّرتھا الدول الغربیة وغیرھا، إلى حد أنه لم یعد یِفي باالحتیاجات التي حددتھا  
 .""المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

 

من   82,554عاد  2019في عام  2019بین شھري ینایر/كانون الثاني وأكتوبر/تشرین األول 
من النازحین داخلیاً إلى أماكنھم األصلیة وفقاً لبیانات    412,662الالجئین إلى سوریا، كما عاد 

"المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین" و" ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة". إن األوضاع 
دات اإلنسانیة والبطالة والعقبات  التي تفاقمت بسبب قلة المساع -اإلنسانیة المتردیة في البلدان المجاورة  

دفعت ببعض الالجئین   -اإلداریة والمالیة التي تقف في طریق الحصول على تصاریح إقامة أو تجدیدھا  
 .إلى العودة إلى مستقبل محفوف بالمخاطر في سوریا 

 



وات  ، احتجزت الق2019وعام  2014وذكرت "الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان" أنه في الفترة بین عام 
شخصاً منھم رھن االختفاء القسري   638الجئاً عند عودتھم إلى سوریا، وظلَّ  1,916الحكومیة نحو 
 .في نھایة العام

 

، أدَّت الھجمات العسكریة في شمال غرب وشمال شرق سوریا إلى نزوح  2019وخالل عام 
ة لتنسیق  شخص على التوالي وفقاً لبیانات "مكتب األمم المتحد 174,600شخص و  684,000

الشؤون اإلنسانیة". وظل عشرات اآلالف من األشخاص النازحین داخلیاً یعیشون في مخیمات مؤقتة  
وفي المدارس والمساجد التي ال توفر مستوى معیشیاً الئقاً، وتتوفر فیھا إمكانیة محدودة للحصول على  

لیم وفرص المعیشة. كما فرَّ  المساعدات والخدمات األساسیة والمواد الغذائیة والرعایة الصحیة والتع
شخص من أتون األعمال الحربیة في شمال شرق سوریا باحثین عن اللجوء في إقلیم كردستان   3,122

 .العراق 

 

وفي الفترة بین ینایر/كانون الثاني ومارس/آذار، تم تھجیر عشرات آالف األشخاص، بینھم نساء وأطفال  
ت ومواقع غیر رسمیة في شمال شرق سوریا، عقب  من جنسیات غیر سوریة، من منازلھم إلى مخیما

الھجوم الذي شنَّه التحالف بقیادة الوالیات المتحدة "وقوات سوریا الدیمقراطیة" ضد تنظیم "الدولة  
ق النازحون داخلیاً بین ما ال یقل عن  مخیمات ومواقع غیر رسمیة   10اإلسالمیة" في دیر الزور. وتفرَّ

ل، تم إغالق مخیمْین بالقرب من الحدود التركیة بسبب الھجوم العسكري  كبرى. ففي أكتوبر/تشرین األو
الذي وقع في شمال شرق سوریا، ونقل النازحین داخلیاً إلى مواقع أخرى. وقد استقبل مخیم "الھول" في  

شخص، غالبیتھم    68,000محافظة دیر الزور العدد األكبر من األشخاص النازحین داخلیاً، وھو حوالي 
شخص بسبب إصابتھم بااللتھاب الرئوي أو    390ن النساء واألطفال. وتوفي ما ال یقل عن العظمى م

الجفاف أو سوء التغذیة وفقاً لبیانات لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة. وقام عدد قلیل من حكومات  

 .طنیھا إلى بلدانھم البلدان األوروبیة واإلفریقیة واآلسیویة بإعادة بعض النساء واألطفال النازحین من موا

 

شخص من النازحین داخلیاً في مخیم   18,787وفي الفترة بین مارس/آذار وسبتمبر/أیلول، غادر 
الركبان مخیمھم، وتوجھوا إلى حمص وحماة والالذقیة ودمشق وریف دمشق وغیرھا من مناطقھم  

مزریة، بدون شخص یعیشون في مخیم الركبان في أوضاع إنسانیة  12,000األصلیة. وظل حوالي 
الحصول على ما یكفي من الغذاء وغیره من االحتیاجات الضروریة للحیاة، وبدون الحصول على  

 .الرعایة الصحیة والعالج

 

 

 انتهاكات حقوق اإلنسان بحق األطفال السوريين 

 

طفل في سوریا على ید   29296قالت الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان إنھا وثقت مقتل ما ال یقل عن 
طفالً تم قتلھم تحت   179، من بینھم 2020وحتى حزیران  2011األطراف الفاعلة الرئیسیة منذ آذار 

 .التعذیب



 

وأوضحت الشبكة في تقریر تضمن أبرز االنتھاكات بحق األطفال السوریین، أن قوات نظام األسد  
سیة ما ال یقل عن  طفل، فیما قتلت القوات الرو 22853والمیلیشیات اإلیرانیة قتلت ما ال یقل عن 

طفل على األقل، وھیئة   956أطفال، أما تنظیم الدولة اإلسالمیة “داعش” كان مسؤوال عن قتل  2005
طفال على أیدي فصائل في   987طفالً على األقل، وقتل  66تحریر الشام )جبھة النصرة سابقاً( 

قراطیة، وقتلت قوات التحالف  طفال على ید ملیشیا قوات سوریا الدیم  223المعارضة المسلحة، كما قتل 
 .طفل على ید جھات أخرى 1282طفالً، فیما وثقت مقتل  924الدولي 

 

أبشع   2011وقالت الشبكة إن سوریا ال تزال تشھد منذ بدایة الحراك الشعبي نحو الدیمقراطیة في آذار/ 
الحمایة واالستقرار  أنواع االنتھاكات بحق األطفال، وإنَّ السلطات الحاكمة لم تفشل فقط في تحقیق  

 .ألطفال سوریا، بل ھي من قامت ونفذت أفظع االنتھاكات بحقھم، التي بلغت حدَّ الجرائم ضد اإلنسانیة 

 

، كما صادقت على البروتوكولین  1990وقد كانت سوریا قد صادقت على اتفاقیة حقوق الطفل في عام 
األطفال وتوریطھم في أعمال الدعارة واإلباحة   االختیاریین الملحقین باتفاقیة حقوق الطفل المتعلقین ببیع 

، وصحیح أن جمیع أطراف النزاع انتھكت حقوق الطفل  2002وإشراكھم في النزاعات المسلحة في عام 
في سوریا إال أن النظام السوري تفوق على جمیع األطراف من حیث كم الجرائم التي مارسھا على نحو  

بالحق األصیل في الحیاة والبقاء،   6و 38و 37المواد   نمطي ومنھجي وخاصة الحقوق الواردة في
وحظر التعرض للتعذیب والحرمان من الحریة، وضمان احترام قواعد القانوني الدولي اإلنساني ذات  

الصلة بالطفل، وتتحمل اللجنة المعنیة بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقیة حقوق الطفل المسؤولیات  
 .بعة أوضاع حقوق الطفل في سوریا ووضع حِدّ لالنتھاكات التي یمارسھاالقانونیة واألخالقیة في متا



 

ولفت التقریر إلى أنَّ حجم الجرائم المرتكبة بحق األطفال في سوریا ال یمكن تصوره، وھي ال تكاد تشبه  
أیة دولة في العالم، وبشكل خاص عملیات القتل بسبب القصف العشوائي، وعملیات التعذیب داخل مراكز  

حتجاز والتجنید القسري، والتشرید القسري وقصف المدارس وریاض األطفال، وال تزال ھذه الجرائم  اال 
 .الفظیعة مستمرة حتى اآلن

 

ویُھدد الشعب السوري بأكمله خطر حقیقي نظراً النتشار األمیة بشكل غیر مسبوق في تاریخ سوریا، فقد  
%وكان من أبرز أسباب ھذا التَّراجع     0ق إلى تراجعت نسبة التحاق األطفال بالمدارس في بعض المناط

ض له نصف الشعب السوري، وصعوبة العثور على فرص عمل، والقصف  التشرید القسري، الذي تعرَّ
د للمدارس، الذي مارسته بشكل أساسي قوات الحلف السوري الروسي، وكذلك استیالء التنظیمات   المتعمَّ

ویلھا إلى معسكرات تدریبیة، أو في حال اإلبقاء علیھا فقد  اإلسالمیة المتشددة على بعض المدارس وتح
قامت بفرض مناھج تدریسیة متطرفة تخدم أجندتھا، وقد قامت قوات سوریا الدیمقراطیة ذات الھیمنة  

 .الكردیة بفرض مناھج تحمل طابع تمییز عرقي في بعض مدارس المناطق التي سیطرت علیھا 

 

طفال یعاني اضطرابات نفسیَّة بسبب فقدان أحد األقرباء كما أنَّ بعضھم  ولفت التقریر إلى أن قسماً من األ 
ممن نجا من القتل الجماعي بسبب القصف أو الحصار أو التعذیب انخرَط في الصراع المسلح. كما حرم  

معظم األطفال المولدون خارج مناطق سیطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمیة  
عانى األطفال المولودون في مخیمات اللجوء أیضاً األمر ذاته، ناھیك عن عمالة األطفال  تثبت ھویاتھم، و

في مناطق نزوحھم أو بلدان اللجوء؛ نظراً ألنَّ الطفل في كثیر من الحاالت بات المعیل الوحید ألسرته  
 .بعد مقتل األب أو اختفائه 

 

واالستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك  واختتم التقریر بالقول إنه لن تتمكَّن سوریا من النھوض 
وتوقِّف عملیة االنحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنھض الدول اإلقلیمیة والدول الصدیقة بمسؤولیاتھا أمام  

أطفال سوریا على مستوى إعادة التأھیل والتعلیم، ومكافحة ظاھرة تجنید األطفال، وھذا یتطلب بذل  
شل المستمر في إیقاف ما یتعرض له ھؤالء األطفال من انتھاكات أواًل،  جھود وإمكانیة مضاعفة، وإن الف 

وفي االستجابة إلعادة تأھیلھم ثانیاً؛ سوف یتسبَّب في عواقب یصعب التنبؤ بھا، وبناء على ذلك فإن على  
المجتمع الدولي أن یستثمر على نحو عاجل في كل من الصَّعید االجتماعي والثقافي واالقتصادي ضمن 

  4اتیجیة طویلة األمد. وبمناسبة الیوم الدولي لضحایا العدوان من األطفال األبریاء، الذي یصادف استر
حزیران من كل عام، نستعرض أبرز االنتھاكات المرتكبة بحق األطفال في سوریا بحسب قاعدة بیانات  

 الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان 

 

 انتهاكات حقوق اإلنسان بحق النساء 

السوریة لحقوق اإلنسان في تقریرھا الصادر الیوم بمناسبة الیوم الدولي للمرأة أن المرأة  الحظت الشبكة 
أنثى، في حین   28316السوریة ال تزال تعاني من أسوأ أنماط االنتھاكات، ووثقت مقتل ما ال یقل عن 

 .أنثى ال تزلَن قید االعتقال أو االختفاء القسري  9668أن ما ال یقل عن 



  

ر الذي جاء في ست صفحات أن التحدیات المرافقة للحراك الشعبي والمطالبة بتغییر سیاسي  وذكر التقری
في بلد مثل سوریا محكوم بنظام استبدادي طویل األمد تزداد وطأة على المرأة بشكل خاص ضمن 
المجتمع السوري، وذلك نظراً لظروف اقتصادیة واجتماعیة تحكم ھذا المجتمع، واعتبر التقریر أن  

رأة السوریة التي انخرطت في مسار التغییر السیاسي قد عرضت نفسھا ألنماط االنتھاكات ذاتھا، التي  الم
مارسھا النظام السوري بحق الرجل منذ األیام األولى للحراك الشعبي، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف  

المسیرة نحو   عن المساھمة في الحراك بشكل فعال وحیوي، وبالتالي فھي تدفع أثماناً باھظة في 
 .الدیمقراطیة والكرامة وحقوق اإلنسان

 

 

 عقوبة اإلعدام 

استمر العمل بعقوبة اإلعدام بالنسبة لجرائم عدیدة. ولم تكشف السلطات عن معلومات تُذكر بشأن أحكام  
 اإلعدام التي صدرت، ولم تُفصح عن أیة معلومات حول عملیات اإلعدام

 

انتھاًكا ضد اإلعالم في سوریا، خالل آب الماضي، الفتًا إلى أن عدد   11المركز من أیلول، وثّق  5ألحد 
االنتھاكات تطابق مع انتھاكات شھري حزیران وشباط الماضیین، بینما انخفضت وتیرة االنتھاكات خالل  

 .بقیة األشھر من العام الحالي

 



خالل شھر آب الماضي،الفتًا إلى  وذكر التقریر أن وتیرة االنتھاكات ضد اإلعالم في سوریا ارتفعت 
حصول تغیرات جدیدة وھي توثیق المركز للمرة األولى حصول ثالثة انتھاكات بحق المؤسسات  

 .اإلعالمیة خالل العام الحالي

 

 انتهاكات بحق الصحفيين في سوريا 

  

عدد  ووفقًا للتقریر فأبرز االنتھاكات مقتل إعالمي على ید مجھولین في محافظة درعا، لیرتفع 
 .إعالمیًا  458إلى  2011اإلعالمیین الذین وثق المركز مقتلھم منذ منتصف شھر آذار 

 

وجاء في التقریر احتجاز ستة إعالمیین في شھر آب الماضي، وأشار التقریر أن “ھیئة تحریر الشام”  
لذاتیة” في  تصدرت قائمة الجھات المنتِھكة، لمسؤولیتھا عن ارتكاب أربعة انتھاكات، وتلیھا “اإلدارة ا

 .شمال شرقي سوریا، بمسؤولیتھا عن ارتكاب ثالثة انتھاكات

 

كما ارتكب النظام السوري انتھاكین، وارتكبت المعارضة السوریة المسلحة انتھاًكا واحًدا، بینما لم  
 .یتعّرف المركز على الجھة المسؤولة عن ارتكاب االنتھاك األخیر

 

ت فیھا، تلتھا محافظة الحسكة بثالثة انتھاكات، وسّجلت  وشھدت محافظة إدلب وقوع أربعة انتھاكا
 .محافظة حلب ارتكاب انتھاكین، ومثلھما في محافظة درعا، بحسب ما ورد في التقریر

 

ودعا المركز إلى احترام حریة الصحافة وضمان سالمة العاملین في الحقل اإلعالمي ومحاسبة  
 .المسؤولین عن االنتھاكات

 

ي للحریات الصحفیة” وثق ثالثة انتھاكات بحق اإلعالمیین في سوریا خالل تموز  وكان “المركز السور
 .الماضي

 

ویعتمد “المركز السوري للحریات الصحفیة” معاییر متعارف علیھا دولیًا في مجال توثیق االنتھاكات،  
وبالتالي یرصد المركز كل انتھاك یتعرض له الصحفیون في سوریا یتعارض مع حقوق الصحفي في  

 .العمل بحریة ومھنیة 

 



وقال مدیر المركز، مدیر “المركز السوري للحریات الصحفیة”، إبراھیم حسین، في حدیث سابق لعنب  
بلدي، “نتحقق من الواقعة عن طریق مصدرین على األقل، ثم ندرجھا كانتھاك في تقاریرنا التي نصدرھا 

النظر عن ھویة الطرف المسؤول عنھا وھویة  بشكل دوري شھریًا، ونقوم بتوثیق االنتھاكات بغض 

 .”الضحیة

 

وكانت “الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان” قالت في تقریر لھا بمناسبة “الیوم العالمي لحریة الصحافة”،  
من أیار الماضي، إن سوریا ما زالت من الدول األكثر فتًكا بالصحفیین، حیث تصّدرت دول العالم   3في 

 .2019الصحفیین في عام من حیث حصیلة القتلى 

 

  174وتعتبر االنتھاكات ضد الصحفیین ظاھرة عامة في بلد یحتل للعام الثاني على التوالي المركز الـ 

 .2020بلًدا، وفقًا للتصنیف العالمي لحریة الصحافة لعام  180من أصل 
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