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 مقدمة

ضيف و . 2019إلى أيار/ مايو  2018صف هذا التقرير الوضع األمني في سورية من أيار/ مايو ي
ُ
 ه أهم  يلإأ

 عد  ة املشمولة، فإن هذا التقرير يُ حلر . بالنظر إلى امل2019التطورات حتى وقت نشر التقرير في تموز/ يوليو  

ا
ً
  .2018في تموز/ يوليو للعام  ،وضع األمني في التقرير السابقلوصف ال تحديث

املعلومات من املنظمات غير يستند هذا التقرير إلى معلومات من مصادر عامة وسرية. كما استخدمنا 

الحكومية، ومن رسائل إلى البرملان )باللغة الهولندية فقط(، ومن األدبيات املتخصصة والتقارير اإلعالمية. 

 .إليها في قائمة املراجع ناأدرجنا املصادر العامة التي رجعقد و 

الحقائق إلى تركيا واألردن ولبنان   لتقص ي  يستند التقرير أيًضا إلى املعلومات التي تم الحصول عليها في مهمة  

 .ريةوالعراق، وإلى تقارير من املمثلين الهولنديين في هذه البلدان. وتعاملنا مع هذه النتائج كمصادر س

ا كبيًرا: على سبيل املثال، قد تكون 
ً
قد تختلف التقارير )في املصادر العامة( حول حوادث العنف اختالف

ايا. املعلومات املتعلقة باملعارك املستمرة والجناة وإحصاءات الضحايا تعلق بعدد الضحتهناك اختالفات 

وقد كما أنها ليست شاملة.  ،تقلواملواضيع األخرى ذات الصلة، من املستحيل التحقق منها بشكل مس 

في سياق موقف . لذلك يجب قراءة هذا التقرير  حيثما أمكننا  تحققنا من املعلومات من خالل مصادر سرية

تعمل جميع األطراف املختلفة على االستفادة من بعض التقارير حيث ، بل متقلب، البتةقر غير مست

حات مثل "املتطرفين" ة اإلعالمية لسورية بانتظام مصطلباإلضافة إلى ذلك، تستخدم التغطياملواتية لهم. 

و "املعتدلين" و "الجهاديين". في هذا التقرير، نستخدم مصطلح "مجموعة مسلحة" من حيث املبدأ، ما لم 

ثل هيئة التحرير تظهر مجموعة معينة على قائمة األمم املتحدة أو االتحاد األوروبي كمجموعة إرهابية، م

 .(داعش)الشام )هتش( أو 

يقدم الفصل األول ملحة عامة عن الوضع األمني في جميع أنحاء البالد. ميزنا بين املناطق الخاضعة لسيطرة 

السلطات السورية واألكراد واملجموعات األخرى. يصف هذا الفصل أيًضا انتهاكات حقوق اإلنسان 

نطقة الكردية في شمال شرق ويدرس الفصل الثاني الوضع في امل وعواقب الصراع على الوضع اإلنساني.

التجنيد والجوانب العسكرية األخرى للصراع املسلح في سورية.  أما موضوع الفصل الثالث فكان .سورية

املهجرين داخلًيا وعودة السوريين من الخارج أو من حالة قضية  منوأخيًرا، يصف الفصل الرابع املوقف 

 .التهجير

صفحة. ومنشور باللغة  97من وزارة الخارجية الهولندية، وهو  رير من إعداد دائرة املعلومات فيالتق

  .الهولندية فقط، أما النسخة لدينا فهي ترجمته إلى اإلنكليزية
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 الحالة األمنية

 التطورات السياسية

ت آخر انتخابات رئاسية في عام . وقد أجري  2000منذ عام ة يشغل منصب رئيس سوريبشار األسد ا يزال م

. وكان السوريون في املناطق الحكومية فقط ةعلى جزء كبير من سوريسيطر  تاملعارضة  كانت    ، عندما2014

 و  .( 1) قادرين على التصويت
ُ
األساس، لفترة والية  ذلك، على 2016جريت آخر انتخابات برملانية في عام أ

 .(2) برملانية مدتها أربع سنوات

 الحرب األهلية

إلى صراع بين السلطات   2012تطور منذ عام    ،2011مارس  آذار/  عربي في  ما بدأ كانتفاضة مدنية في الربيع ال

على  الدموي والوحش يلحكومة السورية االعنف نتيجة رد  تصاعد  و السورية ومختلف الجماعات املسلحة. 

 ، 2014من عام بدًءا الجهاديين املتشددين.  إطالق سراحنتيجة و  2011ظاهرات السلمية لعام تال
ُ
 يضأ

 
 ف

صراًعا مسلًحا  ة، وأصبح الوضع في سوريالخليطاإلرهابي إلى هذا  (3) (داعش)تنظيم لدولي ضد الصراع ا

املختلفة على السلطة في تغيير التحالفات. طراف  معقًدا مع عدد من األطراف السورية واألجنبية. تنافست األ 

دعمت تركيا والواليات و ة. اع كحلفاء للسلطات السوريصر اللبناني في ال "حزب هللا"تورطت روسيا وإيران و

 .ةل املعارضة في شمال وجنوب سورياملتحدة وغيرها من الحلفاء الغربيين والعرب فصائ

تنظيم حارب تحالف دولي بقيادة الواليات املتحدة  -وفي العراق-في الشمال الشرقي والجنوبي من البالد 

عوام ، ولكن في األ واسعة أراضعلى املعارضة سيطرت نتفاضة اال القليلة األولى بعد عوام في األ  .(4) (داعش)

األخيرة تمكنت السلطات السورية من استعادة السيطرة على جزء كبير من البالد، وذلك بفضل الدعم 

 مصحوًبا بالعنف واسع النطاق، 
ً
تسبب في سقوط آالف  الذي العسكري من روسيا وإيران. كان هذا عادة

قسم تحت سيطرة إلى بلد من (داعش)األهلية والحرب ضد لحرب أدت ا. ( 5)الضحايا املدنيين السوريين 

 
1 - Sadiki, Larbi, ed. Routledge handbook of the Arab Spring: rethinking democratization. Routledge, 2014. 

2 - Encyclopedia Britannica, Bashar al-Assad. https://www.britannica.com/biography/Bashar-al-Assad last updated: 4 June 

2019, consulted on 7 June 2019. 
يشار منذ إعالن الخالفة العابرة للحدود في سورية والعراق، أطلقت الدولة اإلسالمية في العراق والشام على نفسها اسم "الدولة اإلسالمية".    - 3

بي لداعش بالكامل: الدولة اإلسالمية في العراق )االسم العر   Daesh / Da'ishأيًضا )الدولة اإلسالمية في العراق والشام( هي نفسها أو داعش    إلى

 ."الدولة اإلسالمية في العراق وسورية"والشام(. في هذا التقرير، ستتم اإلشارة إلى املنظمة باسم 
4 - Sadiki, Larbi, ed. Routledge handbook of the Arab Spring: rethinking democratization. Routledge, 2014. 

 
ألف شخص   570قتل أكثر من  املرصد: "  .2019و  2011شخص بين عامي    000,570(، توفي  SOHRلمرصد السوري لحقوق اإلنسان )وفًقا ل  - 5

 ."2019مارس آذار/  15بالحرية والديمقراطية والعدالة واملساواة، ت طالبالتي من الثورة  أعوام 8على األراض ي السورية خالل 

https://www.britannica.com/biography/Bashar-al-Assad
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تسببت العالقات املعقدة بين هذه الجيوش ومصالحها و تنافسة وحلفائها املحليين. م قوميةجيوش 

 .(6) في االنقسام والفقر والعنف ،غير القابلة للتوفيقاملتناقضة و 

 الوساطة الدولية

. ومع ذلك، لم يسفر بيان الدولي جهوًدا إليجاد حل سياس ي للصراع  منذ اندالع الحرب األهلية، بذل املجتمع

الداعين لحكومة انتقالية  2013سبتمبر أيلول/  27املؤرخ  2218وقرار األمم املتحدة  2012جنيف لعام 

املتعاقبة لألمم املتحدة في جنيف عن الحكومة الحالية واملعارضة، وال مؤتمرات السالم من تضم أعضاء 

. دعا القرار إلى 2254القرار  ، اعتمد مجلس األمن باإلجماع2015ديسمبر كانون األول/  18في  .(7) نتائج

 يُ   مصداقية ي ذتؤدي إلى حكم  بحيث  عملية انتقالية سياسية تقودها األمم املتحدة  
 
ل فيه كل السوريين. مث

بسبب . (8) األمم املتحدةوإجراء انتخابات حرة تحت رعاية  ،ع دستور جديدستؤدي العملية أيًضا إلى وضو 

 .وقت كتابة هذا التقريرحتى عدم تعاون الحكومة السورية، لم تحقق هذه العملية النتيجة املرجوة 

 املعارضة في املنفى

، فإن املعارضة ةالعسكرية في سوريبينما يسيطر األصوليون اإلسالميون اآلن إلى حد كبير على املعارضة 

ائتالف . ةعديد منصاتأو تحت ظل منظمات جمع املعارضة في املنفى ت. ت( 9)قسمة السورية في املنفى مُ 

سطنبول ويمثل مختلف جماعات املعارضة إمقره في  ةسياسي منصةهو . االئتالف (10) املعارضة السورية

تحت املعارضة السورية هيئة تنفيذية،  سست، أ2013أبريل نيسان/  3إضافة إلى ذلك، في و  .(11) السورية

، افتتحت 2019أبريل نيسان/  25في  .(12)(، تعمل من جنوب تركيا SIGسورية املؤقتة )مة الالحكو اسم 

 .(13)في منطقة درع الفرات الخاضعة للسيطرة التركية    ،ياع مكتًبا لها في منطقة الر   الحكومة السورية املؤقتة

أساس قرار مجلس فاوضات في جنيف نيابة عن جزء من املعارضة، على م ى االئتالف، أجر 2014في عام 

 .(14) 2118األمن رقم 

 
6 - Oxford Analytica, Prospects for Syria in 2019, 12 November 2018. 
7 - UNSC, S/RES/2118, 27 September 2013; Lundgren, Magnus. "Mediation in Syria: Initiatives, strategies, and obstacles, 

2011–2016." Contemporary Security Policy 37.2 (2016): 273-288. 
8 - UN SC/12171, Security Council Unanimously Adopts Resolution 2254 (2015), Endorsing Road Map for Peace Process in 

Syria, Setting Timetable for Talks, 18 December 2015. 
9 - Una.org, The complex state of Syria’s opposition, January 2017. 

 وانظر أيًضا:  ./http://en.etilaf.orgاالئتالف(. انظر: اسمه الكامل االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ) - 10

http://en.etilaf.org/about-us/fact-sheet.html  . 
11 - See the General Official Report on Syria of June 2015. 
12 - Carnegie’s Middle East Centre, The Syrian Opposition’s Leadership Problem, 3 April 2019. 

 . 2019نيسان/ أبريل   25الشرق األوسط، "االئتالف" املعارض يفتتح أول مكتب في القرب من حلب،  - 13
14 - Sharqforum.org ،2018مايو يار/ أ 25، لجنة التفاوض العليا ولجنة التفاوض السورية. 

http://en.etilaf.org/
http://en.etilaf.org/
http://en.etilaf.org/
http://en.etilaf.org/about-us/fact-sheet.html
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 2015نوفمبر تشرين الثاني/ في 
ُ
أعضاء  هي مجموعة شاملة تضم  و ( HNCلجنة املفاوضات العليا ) تكل، ش

واملعارضة السورية، وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي،  ةالثور  ى الوطني لقو  ئتالفمن اال 

 2016ي في عام  . )15) (FSA)لجيش السوري الحر امن شبكة ( ومجموعات KNCواملجلس الوطني الكردي )

   ت لجنة املفاوضات العليا، قاد2017و
ً
 2254على أساس قرار األمم املتحدة    ،عن املعارضة  املفاوضات نيابة

موازنة مستمرة بين طموحات وشعارات الثورة السورية، أن تجري لجنة املفاوضات العليا كان على . (16)

رات السياسية املستمرة لألصدقاء واألعداء اإلقليميين. لم تتعاون ض الواقع والتغيالتطورات على أر و 

جماعات املعارضة   لعدم إشراكها  ،لجنة املفاوضات العلياوانتقدت فشل    ،املفاوضاتالحكومة السورية في  

   ا على ذلك،مثل املعارضة السورية في موسكو والقاهرة. ردً   ،صراحة  األقل  
ُ
 لعليافاوضات الجنة امل  تستبدلا

ضة، واملعروفة ملعارضة السورية واألشخاص الذين ال ينتمون إلى النواة الصلبة للمعار من ابلجنة مختلطة  

 ت األمم املتحدة، حاولهيئة املفاوضات السوريةمنذ إنشاء . (17) (SNC) "املفاوضات السوريةهيئة "باسم 

)انظر أدناه(، تألف  أستاناومع ذلك، في  .(18)يف جن في والحكومة السوريةبال جدوى جمع الهيئة املذكورة 

 .(19) "جيش اإلسالم"وفد املعارضة من ممثلين للجماعات املسلحة، مثل 

 أستانامحادثات 

، وافقت روسيا وإيران وتركيا على إجراء محادثات سالم مشتركة بشأن 2016ديسمبر كانون األول/  20في 

ديسمبر كانون األول/  23في . ( 20) 4225قرار األمم املتحدة )كازاخستان( على أساس  أستانافي  ،ةسوري

 -ممثلو حكومة األسد وزعماء الجماعات املسلحة السورية  اجتمع  ،  2016
ً

 -يمثلون أكثر من اثني عشر فصيال

، وافقت روسيا وإيران 2017يناير  كانون الثاني/    24و  23في    أستانا،اجتماع آخر في    كان هناكو   .(21)  أستانافي  

، لم يتم التوقيع على البيان النهائي من قبل الجماعات املسلحة، يا فيه على وقف إطالق النار. ومع ذلكوترك

املناقشات لم تسفر بشار الجعفري. ة الذي يرأسه حكومالوفد من قبل ، أو ( 22)بقيادة محمد علوش 

 (أستانا وضامن)يران وتركيا من روسيا وإ ، تبنت كل  2017مايو أيار/ عن نتائج. في كذلك  أستاناالالحقة في 

دار ت، مع نقاط تفتيش  ةتصعيد" في جميع أنحاء سوريخفض  إلنشاء أربع "مناطق    ،أستانااقتراًحا روسًيا في  

 
15 - Una.org, The complex state of Syria’s opposition, January 2017.  

16 - Sharqforum.org ،2018أيار/ مايو  25، لجنة التفاوض العليا ولجنة التفاوض السورية.  
بتكرت هذه النسخة الجديدة من قبل الدبلوماسيين السعوديين في غياب األتراك أو القطريي - 17

ُ
، لجنة التفاوض العليا Sharqforum.orgن. ا

 .2018أيار/ مايو  25وهيئة التفاوض السورية، 
 .2019حزيران/ يونيو  6مصدر خاص،  - 18

19 - Una.org, The complex state of Syria’s opposition, January 2017.  
20 - Dalton, Melissa. "Defeating terrorism in Syria: A new way forward." Hampton Roads International Security Quarterly 16 

(2017). 
21 - The HNC and SNC did not participate as Organisations in Astana at any point. Dalton, Melissa. "Defeating terrorism in Syria: A new way forward." 

Hampton Roads International Security Quarterly 16 (2017). 

 لم تشارك هيئة املفاوضات وال االئتالف في املحادثات في أي مرحلة.

 مثل السياس ي لجيش اإلسالم.امل - 22
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القوات املوالية للحكومة لقي االقتراح، ستهذا بشكل مشترك من قبل قوات "الضامنين". وبموجب 

، استعادت القوات املوالية للحكومة، 2018م  بداية عا  ذلك، فمنذمن  رغم  على الواملتمردين كل األسلحة. و 

 
ً
القصف العنيف بعة، وذلك التصعيد األربخفض من مناطق  ابدعم من روسيا وامليليشيات اإليرانية، ثالث

 .(23)الذي أدى إلى استسالم جماعات املعارضة 

 اللجنة الدستورية

ستافان دي في سوتش ي، وافق ية االتحادا سيرو ه ت، في مؤتمر سالم نظم2018يناير  / كانون الثاني 30في 

" )روسيا أستانا ومه "ضامنعلى اقتراح قد   ة،املبعوث الخاص السابق لألمم املتحدة إلى سوري ،ميستورا

 
ُ
 ،السلطات السوريةمن شكل هذه اللجنة من ثالث قوائم: قائمة وتركيا وإيران( إلنشاء لجنة دستورية. ست

القائمة الثالثة، غير شكل ين. كان على األمم املتحدة أن تن املستقلوقائمة م ،عارضةمن املوقائمة 

كومية واملستقلين والزعماء القبليين والنساء، وإن كان ذلك بمداخالت السياسية، من املنظمات غير الح

 في املئة 30ا، عضوً  150اللجنة الدستورية املؤلفة من . (24)ا ممن الحكومة السورية واملعارضة وبموافقته

 جديد ، وهو دستور  2254على أحد عناصر قرار األمم املتحدة رقم    ركزتمن النساء، وسوف    ون م سيكوننهم
قدمت حكومة األسد قائمة، كما فعلت جماعات املعارضة في املنفى، على الرغم من أن العديد من . (25)

 فترض أن يضع دي ن املكان م. (26)نفسها غير ممثلة في هذه القائمة الثانية  ةالفصائل العاملة في سوري

 ،ومع ذلك، رفضت الحكومة السورية قبول هذه القائمة الثالثة  .(27)ستورا قائمة باملرشحين "املحايدين"  يم

 ،ستافان دي ميستورا، أعلن 2018أكتوبر تشرين األول/  17لم تضم ستة مرشحين مؤيدين لألسد. في ما 

 
23 - Dalton, Melissa. "Defeating terrorism in syria: A new way forward." Hampton Roads International Security Quarterly 16 

(2017). On the de-escalation zones, see also the Dutch COI report on Syria of June 2018. 
تهميش دور املعارضة. لألنها رأت في املؤتمر محاولة الستبدال عملية السالم التابعة لألمم املتحدة و  ،املعارضة بشدة دي ميستوراانتقدت  - 24

مغادرة املطار احتجاًجا على رموز موالية للنظام، مثل علم حكومة رفضت جماعات املعارضة املدعومة من تركيا والتي سافرت إلى سوتش ي و 

: دراسة أهداف ةالضامنالدول اتفاقية سوتش ي ومصالح : باريش، منهلفي املطار وعرضتها على الطرق وفي قاعة املؤتمرات.  ُرفعتاألسد، 

، قد يتعثر الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن Oxford Analytica؛  2019. معهد الجامعة األوروبية، تفاقوتحديات الحفاظ على اال

 . 2018أكتوبر تشرين األول/  23انتقال سوري، في 
25 - https://www.un.org/press/en/2018/sc13556.doc.htm; Oxford Analytica, The push for accord on a Syrian transition 

may alter, 23 October 2018; Confidential source, 24 July 2018. 
واجهت األمم املتحدة صعوبة كبيرة في إعداد قائمة مقبولة لدى دمشق. هناك أيًضا اختالفات بين روسيا والواليات املتحدة والدول   - 26

 ةاملبعوث الخاص لسوريو ت دمشق األعضاء املحتملين في اللجنة الدستورية املقترحة،  األوروبية حول تكوين القائمة. أخبار األمم املتحدة، رفض

تشكيل لجنة انتقالية،   مسعى  سورية، سوف تقاوم  Oxford Analytica؛  2018أكتوبر  تشرين األول/    26مجلس األمن في مؤتمر صحفي،  طلع  ي

تشرين   23ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن االنتقال السوري، في ، قد يتعثر الOxford Analytica؛  2018أكتوبر تشرين األول/  18

 . 2018أكتوبر األول/ 
كان من املفترض أن يشكل املرشحون "املحايدون" ثلث أعضاء اللجنة، باإلضافة إلى املرشحين من املعارضة والنظام. كان دي ميستورا  - 27

لذي لم يكن من املفترض أن يكون لديه القدرة على عرقلة التقدم في اللجنة. بحاجة إلى ضمان عدم ارتباط هؤالء األشخاص بالنظام، ا

  .2018يوليو تموز/  24 ،مصدر

https://www.un.org/press/en/2018/sc13556.doc.htm
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 ء من إنشاء اللجنة الدستورية قبل مغادرته في نهايةاملبعوث الخاص لألمم املتحدة، أنه يرغب في االنتها

فشلت ، 2018نوفمبر تشرين الثاني/ في نهاية  أستاناومع ذلك، في مؤتمر  .(28) 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 

املبعوث الخاص الحالي   ،ير بيدرسون غ. يعمل  (29)في إحراز أي تقدم في تشكيل اللجنة   ،تركيا وإيرانو روسيا 

حل املشكلة بعد انعقاد مؤتمر على حل مشكلة القائمة الثالثة للجنة الدستورية. لم يتم  ،ةلألمم املتحد

 .(30) 2019أبريل نيسان/ في أواخر  ،أستانا

 التصعيدخفض مناطق 

في املناطق بشكل رئيس  التصعيد،  لخفضكل من روسيا وإيران وتركيا أربع مناطق  حددت، 2017في عام 

ماعات املعارضة املسلحة والقوات املوالية ضة، لوضع حد لألعمال العدائية بين جالتي تسيطر عليها املعار 

محافظة الالذقية، وغرب  للحكومة. تضمنت املنطقة األولى محافظة إدلب ومناطق في الشمال الشرقي من

تمحافظة حلب وشمال محافظة حماة.  املنطقة الثانية من جيبي الرستن والتلبيسة في شمال  وضم 

واملنطقة الرابعة  ،قي من دمشقحمص، واملنطقة الثالثة هي الغوطة الشرقية إلى الشمال الشر محافظة

أجزاء من محافظتي درعا مع  ،ألردنهي املنطقة التي يسيطر عليها املتمردون على طول الحدود مع ا

   .(31)  والقنيطرة
ُ
ة لسورية وبدرجبل السلطات ارق وقف إطالق النار في هذه املناطق، من ق  ومع ذلك، فقد خ

حيث تم االتفاق على -  ةالتصعيد في جنوب سوري خفضأقل من قبل جماعات املعارضة. فقط في منطقة 

مستوى أدت االتفاقات إلى انخفاض    -من قبل الواليات املتحدة وروسيا واألردنمنفصل  وقف إلطالق النار  

 .(32) 2018يونيو حزيران/ إلى  2017يوليو تموز/ القتال من 

 ق املعارضةة مناطاستعاد

بعد أن استعادت السلطات السورية، بدعم من االتحاد الروس ي على وجه الخصوص، املنطقة التي كانت 

في  ،دمشقشرق وفي  (33)التصعيد السابقة في شمال محافظة حمص خفض تحتلها املعارضة في مناطق 

 
نوفمبر ألسباب شخصية. دي ميستورا تشرين الثاني/  أنه سيستقيل في نهاية    2018أكتوبر  تشرين األول/    17أعلن ستافان دي ميستورا في    - 28

 .ألكثر من سبع سنواتبمهمته الصراع السوري، الذي استمر  هو الوسيط الثالث لألمم املتحدة في

 .https://www.un.org/press/en/2018/sc13543.doc.htm  
29 - Dalton, Melissa. "Defeating terrorism in Syria: A new way forward." Hampton Roads International Security Quarterly 16 

(2017); RFE/RL, UN Syria Envoy Calls Astana Talks on Syria 'Missed Opportunity', 29 November 2018. 
30 - Asharq Al-Awsat, Putin, Erdogan Coordinate on Astana Talks, Syria Constitutional Committee, 9 April 2019; Dalton, 

Melissa. "Defeating terrorism in Syria: A new way forward." Hampton Roads International Security Quarterly 16 (2017). 
خفض تتعلق بمنطقة  ،، وقعت الواليات املتحدة وروسيا واألردن أيًضا على اتفاقية منفصلة لوقف إطالق النار2017يوليو تموز/ في  - 31

 (.2017). "اتفاقيات املصالحة السورية". يريموند وعمر عماد ،بوشهاين في الجنوب. التصعيد
 . 2019باريش، منهل. اتفاقي سوتش ي ومصالح الدول الضامنة: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق. معهد الجامعة األوروبية،  - 32
 . 2018أيار/ مايو  16ون من آخر مناطقهم املحاصرة، جيب الرستن والتلبيسة في شمال حمص. رويترز، انسحب املتمردون السوري - 33

https://www.un.org/press/en/2018/sc13543.doc.htm
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فة،  (34)  2018النصف األول من عام  
 
الحكومة السورية منطقة وتركت    ،(35)  عديد من القتلى والجرحىال  مخل

التصعيد خفض لت دمشق انتباهها إلى منطقة حو   ؛(36)الوقت الحالي  إلىإدلب وحدها في تصعيد خفض ال

الستعادة  ،شنت القوات املوالية للحكومة عملية البازلت ،2018يونيو حزيران/  17في  .( 37)الجنوبية 

 .(38)جبهة الجنوبية من الجماعات املسلحة لل ةسوري السيطرة على جنوب

 ،(39)عن طريق هذه العملية، استعادت الحكومة السورية السيطرة الكاملة على طول الحدود مع األردن، 

لم يكن هذا النجاح السريع بفضل طول خط وقف إطالق النار مع إسرائيل أيًضا.  على    السيطرة  لىإ  إضافة

املاليين األجانب، الواليات الداعمين الدعم من ، ولكن بسبب خفض (40) حسبالدعم الروس ي الجوي ف

بعد .  (41)  األردن واإلمارات العربية املتحدة، ملجموعات الجبهة الجنوبية املقاتلةو اململكة املتحدة،  و املتحدة،  

 
34 - VOA, Russia: Last of Eastern Ghouta Under Syrian Control, 12 April 2018.  
35 - VOA, Russia: Last of Eastern Ghouta Under Syrian Control, 12 April 2018; Al Jazeera, Eastern Ghouta, what happened and 

why, 14 April 2018 

 الشمال الشرقي من محافظة الالذقية، غرب محافظة حلب وشمال محافظة حماة.جزء كبير من محافظة إدلب ومناطق في  - 36
تتعلق بمنطقة خفض  ،، وقعت الواليات املتحدة وروسيا واألردن أيًضا على اتفاقية منفصلة لوقف إطالق النار2017في تموز/ يوليو  - 37

- 11- 6) 637، رقم 925 27(. وثيقة برملانية 2017ب. هاينبوش، ريموند وعمر عمادي. "اتفاقيات املصالحة السورية". )التصعيد في الجنو 

2018.) 
مرتبطة ألكثر من خمسين جماعة معارضة مسلحة غير منظمة  2014كانت الجبهة الجنوبية عبارة عن تحالف أنش ئ في شباط/ فبراير  - 38

. ملزيد من املعلومات، راجع مكتب  2018الهولندي عن سورية في حزيران/ يونيو  COIن التفاصيل، انظر تقرير بالجيش السوري الحر. ملزيد م

يو حزيران/ يون 26)اعتباًرا من  2تنسيق الشؤون اإلنسانية، الجمهورية العربية السورية: درعا، والقنيطرة، والسويداء تحديث بيانات رقم 

مدني،  200,000 الهجوم السوري الجديديطول األنباء اإلنسانية )إيرين(، تخش ى األمم املتحدة من أن  ؛ شبكة2018تموز/ يوليو  2(، 2018

ش،  ؛ باري2018تموز/ يوليو    19،  3تقرير الحالة رقم    -؛ أوتشا، الجمهورية العربية السورية: درعا، القنيطرة، السويداء  2018حزيران/ يونيو    25

 .2019األوروبية،  الضامنة: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق . معهد الجامعةمنهل. اتفاق سوتش ي ومصالح الدول 

هم مع األردن في منطقة درعا. املركبات املسلحة التي م، استولى الجيش السوري على نصيب، وهو معبر حدودي 2018يوليو تموز/  6في  - 39

موقع الحدود ستولي على ، القوات السورية املدعومة من روسيا تRFE / RLدي. ترفع العلم السوري والروس ي تشق طريقها إلى املعبر الحدو 

: دراسة أهداف وتحديات ةالضامنالدول ح . باريش، منهل. اتفاقية سوتش ي ومصال2018يوليو تموز/  6 ،مع املتمردينصفقة الرئيسة بعد 

 . 2019، ةاألوروبية . معهد الجامعتفاقالحفاظ على اال
ش يء، كثفت أي مفاوضات بين الروس واملتمردين حول تسليم األسلحة الثقيلة، وعودة الالجئين وقوة دفاع محلية إلى  عدم توصلبعد  - 40

غارة جوية. تحت قيادة األردن، تم التفاوض على استسالم املتمردين السوريين.   600دمشق وموسكو قصفهما: خالل خمس عشرة ساعة نفذوا  

 . 2019، ةاألوروبي ةعهد الجامعم. تفاق الضامن: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االالدول ح تفاق سوتش ي ومصالاباريش، منهل. 
، مجموعة مراقبة تقول إن الطائرات الروسية RFE / RLمقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة، تم إجالء قادة املعارضة في درعا إلى محافظة إدلب.    - 41

  / تموز  9لدى إسرائيل واألردن مصالح في التسوية السورية،  Oxford Analytica؛ 2018نيو يو حزيران/  24في هجوم جديد،  ةتساعد سوري

 Oxford؛  2018يوليو تموز/  19 ،3تقرير الحالة رقم  -السويداء و القنيطرة، و ؛ أوتشا، الجمهورية العربية السورية: درعا،  2018 يوليو

Analytica،  2018أغسطس آب/  21 ،املستقبلعودة دمشق إلى الجنوب قد تغذي التوتر في . 
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حملة عسكرية في شنت ، ( 43)والقنيطرة  ( 42)أن استولت القوات املوالية للحكومة على محافظتي درعا 

بعد تقدم دمشق في الجنوب، سعى األردن  (.44)في تلك املنطقة )داعش( محافظة السويداء ضد مقاتلي 

لتحقيق ميزة اقتصادية من خالل إعادة فتح طرق التجارة وغيرها من التدابير. كان بعض الالجئين قد عادوا 

 .(45)  لكللقيام بذ  اآمنً   الوضع  دواأن األمم املتحدة واالتحاد األوروبي لم يعمن  رغم  على ال،  ةبالفعل إلى سوري

 تحت الناراألخير معقل املعارضة 

تاخمة إلسرائيل منطقة  وهو مبعد أن استعادت السلطات السورية السيطرة الكاملة على حوض اليرموك،  

متبقية من ، هدد األسد بعد ذلك باحتالل آخر منطقة 2018يوليو تموز/ واألردن في الجنوب، في نهاية 

مركز مراقبة  12املنطقة، التي كان لديها  منتركية القوات لاإدلب، وطرد وهي التصعيد،  مناطق خفض

، التي كانت (46)التصعيد، كانت تركيا تشرف على املنطقة املحيطة بإدلب خفض هناك. وبموجب ترتيبات 

املكان إدلب  تآخر معقل رئيس للمعارضة. بعد استعادة مناطق املقاومة في أجزاء أخرى من البالد، كان

  ثحي، األخير لالجئين
ُ
في حافالت مع  حافظةن الذين استسلموا بعد حصار درعا إلى املو رسل املقاتلأ

در أن أكثر من 2018أغسطس آب/ عائالتهم. نتيجة لذلك، في أوائل 
ُ
، (47)نازح كانوا في إدلب  000,400، ق

 
، التي بدأت  "مهد االنتفاضة ضد بشار األسد"، واملعروفة باسم ةفي جنوب غرب سوري نفسه التي تحمل االسم حافظةدرعا هي عاصمة امل - 42

قوات الحكومية. في تلك  ، سقطت مدينة درعا أيًضا في أيدي ال2018يوليو  تموز/    12وتحولت إلى حرب أهلية. بعد قتال عنيف في    2011في عام  

التي تحمل االسم نفسه. باريش، منهل.  حافظة أكثر من ثمانين في املئة من امللى عاملرحلة، سيطرت الحكومة مرة أخرى على املدينة بأكملها و 

 .2019، ةاألوروبي ة. معهد الجامعيتفاق : دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامنالدول اتفاق سوتش ي ومصالح 
لجوية، وهي خطوة أولى في هجوم الستعادة محافظة ، استعاد الجيش السوري قرية مشارة بمساعدة الضربات ا2018يوليو  /تموز  15في  - 43

، بدأت عملية إجالء املتمردين من الجزء الشمالي من محافظة القنيطرة، حيث كان هناك مزيد من 2018يوليو تموز/  20القنيطرة. في 

سورية. باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح إلى محافظة إدلب الشمالية، التي كانت ال تزال في أيدي املعارضة الوا قلونُ لين. املتمردين املعتد

 .2019، ةاألوروبي ة. معهد الجامعيتفاق: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامنالدول 
الذين بقوا وراء الحدود  (داعش)يش السوري النصر على مجموعة من مقاتلي ، بعد أيام من القصف، أعلن الج2018يوليو  /تموز  30في  - 44

إلى  انتقلوا  وا من الشرق، بعد أن  ؤ الذين هاجموا السويداء جا  (داعش)ارديان البريطانية، فإن مقاتلي  غا لصحيفة الاإلسرائيلية. ومع ذلك، وفًق 

بادل مع الجيش السوري. أوتشا، الجمهورية العربية السورية: الوضع موك، وهو حي فلسطيني في دمشق، بعد اتفاق تهناك من مخيم الير 

 ؛ 2019أغسطس آب/  18 ،6تقرير الحالة رقم   -اإلنساني في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء 

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/druze-communities-face-a-regional-decline-ininfluence.  
، ةاملرور اآلمن للمدنيين في جنوب سوريمن أجل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين تناشد  - 45

، العالقات السورية  Oxford Analytica؛ أكسفورد أناليتيكا 2018يوليو تموز/  18ملعايير الدولية بشأن عودة الالجئين ضرورية، وتقول ا

 .2018يوليو تموز/  26بسرعة تحت رعاية روسية،  حرارتها ية قد ترتفعاللبنان
؛ 2019. معهد الجامعة األوروبية، تفاقات الحفاظ على اال: دراسة أهداف وتحديةالضامنالدول باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح  - 46

ا متعددة في إدلب السورية، Oxford Analyticaأوكسفورد أناليتيكا 
ً
 . 2018أغسطس آب/  1، تركيا تواجه ضغوط

47 - https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-flash-update-recent-events-9-august-2018.  

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/druze-communities-face-a-regional-decline-ininfluence
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-flash-update-recent-events-9-august-2018
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 دمشقهم املتطرفون والناشطون وأعضاء املعارضة املعتدلون، الذين رفضوا أي اتفاق مع نظام بينمن و 
(48). 

 ،لبحر األبيض املتوسط تدريبات واسعة النطاقفي ا، بدأ األسطول الروس ي 2018سبتمبر أيلول/  1في  

غارات ال ى، بدأت أول2018سبتمبر أيلول/  4في  .(49)سفينة حربية وسفن دعم  25شاركت فيها أكثر من 

سلحون إيجاد مجندين جدد، ثالثة أسابيع. حاول املتمردون امل تاستمر و  ،روسية على إدلبالجوية ال

وحذر الرئيس أردوغان من أن أي هجوم على أكثر من ثالثة ماليين .  (50)  عن املنطقةالجسور للدفاع  ودمروا  

 .(51) من سكان إدلب قد يؤدي إلى مذبحة. كما تخش ى تركيا من التدفق الجماعي لالجئين

 الدولية املشاورات

ك. في موسكو، حذر تمرة بين الجنراالت الروس واألترا، كانت هناك مشاورات مس2018أغسطس آب/ في 

الذي قد  ،إدلب علىركي ترامب من هجوم الحكومة السورية يمستشار األمن للرئيس األم ،جون بولتون 

أرسلت تركيا تعزيزات إلى الحدود مع ، 2018سبتمبر أيلول/  4في  .(52) يةو يشمل استخدام األسلحة الكيميا

ملناقشة  2018سبتمبر أيلول/  7اجتمع مجلس األمن في  .(53)الالجئين ن ديدة مموجة جملنع تدفق  ةسوري

إيران مع نظيره التركي أردوغان  من ،الرئيس الروس ي ،بوتين، تحدث هنفس اليوم في والوضع في إدلب. 

لى ومع ذلك، لم يتمكنوا من التوصل إ. (54) ةحول إنهاء الحرب األهلية في سوري ،والرئيس اإليراني روحاني

 
، كان هناك 2011مليون. في عام  5,2إلى تضخم عدد السكان املدنيين في إدلب إلى حوالي  ةمن أجزاء أخرى من سوريهجرين أدى تدفق امل - 48

الدول تش ي ومصالح  اتفاق سو   يعيشون في إدلب. الجهاز املركزي لإلحصاء، الجمهورية العربية السورية؛ باريش، منهل.مليون شخص    1,5حوالي  

 . 2019، ةاألوروبي ة. معهد الجامعتفاق: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامن
مواقع املتمردين. وشاركت في هذا التدريب سفن من   بالفعل لقصف تخدماستُ أن العديد من السفن بصواريخ كروز، التي سبق  تهز ُج  - 49

. تفاق: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامنالدول  أساطيل شمال البلطيق والبحر األسود. باريش، منهل. اتفاقية سوتش ي ومصالح  

  2018سبتمبر أيلول/  3، ةستخدامها في سوريهار القوة واروسيا تنشر قوات بحرية إلظ ،Oxford Analytica؛ 2019 ،معهد الجامعة األوروبية

 ؛
50 - Oxford Analytica, Syria’s inevitable Idlib assault has major risks, 4 September 2018.  

؛  2019. معهد الجامعة األوروبية، تفاق: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامنالدول باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح  - 51

؛ أوكسفورد أناليتيكا، 2018سبتمبر أيلول/  5,، تركيا ستعتمد على القمة لتجنب الكارثة السورية، Oxford Analyticaسفورد أناليتيكا أك

 . 2018سبتمبر أيلول/  7من املحتمل أال تكون مستدامة، ة صفقة طهران بشأن سوري
حسب  ب-مي تقريًبا من "استفزاز" وشيك: هجوم بالغاز السام من جانب يو  بشكلا على ذلك، أصدرت وزارة الدفاع الروسية تحذيرات ردً  - 52

: دراسة ةالضامنالدول سوتش ي ومصالح  ن" على سكانهم في إدلب، بهدف جعل األسد في حالة سيئة. باريش، منهل. اتفاقي"جهادي -الروس

 .2019، ةاألوروبي ةعهد الجامعم. تفاق لى االأهداف وتحديات الحفاظ ع
 . 2019منهل. اتفاق سوتشي ومصالح الدول الضامنة: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق . معهد الجامعة األوروبية،  باريش،  - 53
 املصدر السابق. - 54
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ا في جنوب  ةوالروسي ةالسوري ةاملقاتلقصفت الطائرات بعد القمة الفاشلة،  .(55)اتفاق بشأن هدنة 
ً
أهداف

 .(56) 2018سبتمبر أيلول/  9و 8يومي  ،محافظة إدلب

 اتفاق سوتش ي

ا إلنهاء الهجوم  2018سبتمبر  أيلول/    17في  
ً
ي وف.    (57)  محافظة إدلب السورية  على، وقعت روسيا وتركيا اتفاق

الرئيس التركي أردوغان اتفق  ،(58) فرنسا وأملانياأيًضا عيت إليها في منتجع سوتش ي الساحلي الروس ي، دُ  قمة  

ملنع املزيد من القتال بين القوات  ،الروس ي بوتين على إنشاء "منطقة منزوعة السالح" حول إدلبنظيره و 

 15متد من ت، مراقبتهاعلى و منزوعة السالح املوالية للحكومة واملتمردين. اتفق البلدان على إنشاء منطقة 

وقد فرض . (59)على أبعد تقدير  2018أكتوبر تشرين األول/  15ول ن خط املواجهة، بحلعا كيلومترً  20إلى 

تشرين  10االتفاق بين روسيا وتركيا بشأن إدلب مهلتين أخيرتين على املقاتلين في إدلب وحولها. بحلول 

تهم الثقيلة من املنطقة على شكل حدوة حصان، وكان يهم إزالة جميع أسلح، كان عل2018أكتوبر األول/ 

 15كان يجب أن يكون جميع املتمردين الجهاديين قد غادروا بحلول . ( 60)عرضها حوالي عشرين كيلومتًرا 

دين من تركيا، بالبقاء. يبدو أن املتمر  ينمو دعاملمح للمقاتلين املعتدلين، ُس و ؛ 2018أكتوبر تشرين األول/ 

 2018أكتوبر  تشرين األول/    10املوعد النهائي األول. أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان في    تجاوبوا معقد  

تم الوفاء به. وفًقا لم يفاملوعد النهائي الثاني، أما أن األسلحة الثقيلة لم تعد مرئية في املنطقة العازلة. ب

ملغادرة املنطقة املحيطة بإدلب ين املتطرفين أي نية  ، لم يكن لدى املتمردللمرصد السوري لحقوق اإلنسان
. أعطى رجال الدين األولوية هيئة تحرير الشام )هتش(تردد أن االتفاقية تسببت في انشقاقات داخل . (61)

 
املعركة ضد اإلرهاب ملهاجمة ثالثة ماليين شخص يعيشون في محافظة إدلب، وليس  مخادعوفقا ألردوغان، كان األسد يستخدم بشكل  - 55

باريش، منهل. اتفاق سوتش ي و ؛ 2018سبتمبر أيلول/  10، متطرفين. وول ستريت جورنال، يجب على العالم وقف األسد، يدعيكما  كلهم،

 . 2019، ةاألوروبي ةد الجامع. معه تفاق: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةلضامنلدول اومصالح ا
  .2019دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق . معهد الجامعة األوروبية، باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح الدول الضامنة:  - 56
. ومع ذلك، استئصاله" يجب متقيح"مرتع لإلرهابيين" و"خراج  ا، وصف وزير الخارجية الروس ي إدلب بأنه2018سبتمبر أيلول/ في أوائل  - 57

تدفق مئات اآلالف من   للحيلولة دون   اتيجية في منع العملية العسكرية،كانت روسيا تبحث عن حل وسط مع تركيا، التي كانت لها مصلحة استر 

حتى يكا، صفقة إدلب السورية أن تصمد أمام املفسدين . أكسفورد أناليتسيختبئون الجهاديون السلفيون الذين كانوا  ومن ضمنهمالالجئين، 

 . 2018أكتوبر تشرين األول/  8، اآلن 

وسط حالة   ،، املعارضة السورية ترفض تجريد إدلب من السالحMEMفي تركيا.  الحق  ت في مؤتمر متابعة  لم تحضر هذه الدول، لكنها شارك  - 58

مع روسيا وفرنسا وأملانيا،   ةسوريحول  ، تركيا تستضيف قمة  24؛ فرنسا  2018أكتوبر  تشرين األول/    2من عدم اليقين بشأن صفقة سوتش ي،  

 .2018أكتوبر تشرين األول/  19
لفت أصبح من الواضح أن تركيا قد  من أن اتفاق سوتش ي كان من الناحية النظرية يتعلق فقط باملنطقة املنزوعة السالح، فقد  على الرغم    - 59

ُ
  ك

. كان دور روسيا ضمان عدم قيام السلطات السورية بشن املتطرفين بتمييز املتمردين املعتدلين عن املتطرفين في جميع أنحاء إدلب ونزع سالح  

: دراسة ةالضامنالدول الجنود األتراك والروس يقومون بدوريات مشتركة في املنطقة. باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح أي هجمات. كان 

يمكنها تأجيل   ةسوريصفقة ، Oxford Analytica؛ أكسفورد أناليتيكا  019. معهد الجامعة األوروبية، تفاق أهداف وتحديات الحفاظ على اال

 .2018سبتمبر أيلول/   18 هجوم إدلب لفترة قصيرة،
 هذا جزء من منطقة خفض التصعيد التي لم ُتنشر أي خريطة عنها. - 60
  .2019ألوروبية، باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح الدول الضامنة: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق . معهد الجامعة ا - 61
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 ينظتال نجاةلنشر األيديولوجية الجهادية السلفية، بينما وضع القادة العسكريون 
ً

 . م أوال
 
الجناح ب تغل

 .(62) ة للزعيم أبو محمد الجوالنيب النهج األكثر انتهازيالثاني، في أعقا

 ركيةيانسحاب القوات األم

وأن الواليات  ،ةفي سوري تقد ُهز م)داعش( ، أعلن الرئيس ترامب أن 2018ديسمبر كانون األول/  19في 

: 2016م عاقطعه  ايً نتخابااملتحدة ستسحب جميع القوات البرية )ألفي جندي(. وهكذا حقق ترامب وعًدا 

انتقدت أملانيا وفرنسا  .( 63) فقد قال إنه يجب أال تصبح الواليات املتحدة "شرطًيا في الشرق األوسط"

بأنه "يجب أن تكون قادًرا على االعتماد   ،الرئيس الفرنس ي  ،ماكرونواململكة املتحدة قرار ترامب، حيث علق  

 ".على حليف

وفًقا لالتحاد األوروبي، لم يتم دحر  .(64) ةكري في سوريأشارت فرنسا إلى أنها ستحافظ على وجودها العس  

 .(65)وخارجها  ةوال تزال الحركة تمثل تهديًدا في سوري)داعش( 

ركي للتحالف ياملبعوث األم  ،بريت ماكغوركو ركي،  يوزير الدفاع األم  ،جيم ماتيسعقب قرار ترامب، استقال  

الرئيس  ،أردوغان ار الرئيس ترامب، وأعلنقر ب ،الرئيس الروس ي ،بوتينرحب . ( 66) )داعش(الدولي ضد 

 
ؤجج االقتتال في إدلب يالتركي سالضغط ، Oxford Analytica من .32- 26الصفحات  ملزيد من املعلومات حول املوقف في إدلب، راجع - 62

تشرين   8أن تصمد أمام املفسدين في الوقت الحالي، يمكن ؛ أكسفورد أناليتيكا، صفقة إدلب السورية 2018سبتمبر أيلول/  27السورية، 

 . 2018أكتوبر األول/ 
شيما. "ترامب وأزمة تايز إقبال و وبر  شلم تنته بعد. محمود ونازي (داعش)الحملة الدولية ضد أعلن البيت األبيض والبنتاغون أيًضا أن  - 63

الذي انتقده  ةسوريمن ، إعالن انسحاب ترامب RFE / RL(؛ 2018)  38.4الدراسات االستراتيجية  .السياسة الخارجية للواليات املتحدة"

سورية ينطوي على العديد من  من ركية ي، انسحاب القوات األمOxford Analytica؛ 2019ديسمبر كانون األول/  20بوتين، به  الحلفاء، وأشاد

 . 2018ديسمبر كانون األول/  20املخاطر، 
64 - Mahmood, Nazish, and Pervaiz Iqbal Cheema. "Trump and the US Foreign Policy Crisis." Strategic Studies 38.4 (2018); 

oxford Analytica, Europe faces pressure to strengthen Syria policy, 24 December 2018. 
الديمقراطية في الرقة، أسفر سوريا هجوًما انتحارًيا على مبنى تابع للمجلس البلدي لقوات  (داعش) ت، نفذ 2019يناير  /كانون الثاني 7في  -65

 أوروبا ، تواجه Oxford Analyticaعن مقتل خمسة أشخاص على األقل وإصابة أكثر من عشرين. 
ً
 24، ةسوري تها تجاها لتعزيز سياسضغوط

  يناير  /كانون الثاني 9ركية، يسيعزز منتقدي السياسة األم ةاالنتحاري في سوري ؛ أوكسفورد أناليتيكا، الهجوم2018ديسمبر كانون األول/ 

( والتقرير  647رقم  925 27)الوثيقة البرملانية  2019يناير  /انيكانون الث 14 في . ملزيد من التفاصيل، انظر الرسالة إلى البرملان املؤرخة2019

ونشر األمن على نطاق أوسع في العراق في عام  (داعشـ )في التحالف املناهض لا هولند حول مساهمة 2019أبريل نيسان/  18املرحلي املؤرخ 

2019. 647.html-27925-https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst. 
ركيون يبأن انسحاب القوات في تلك املرحلة سيكون متهوًرا. صرح املسؤولون األم 2018ديسمبر كانون األول/  11كان ماكغورك قد صرح في  - 66

الديمقراطية للحفاظ   ا، لتدريب جهاز األمن التابع لقوات سوري(داعش)د هزيمة  أن الواليات املتحدة ستبقى في الشمال الشرقي، حتى بعبسابًقا  

من أجل تقليص النفوذ  ،ة أطول مدركيون أيًضا بأن على الواليات املتحدة البقاء في املنطقة يلى األمن في املنطقة. صرح صناع السياسة األمع

 إن الحليف يجب أن يكون "في فر ماكرون يوبخ ترامب  RFE / RL، Mاإليراني في البالد. 
ً

  ؛ 2018ديسمبر كانون األول/  23 ،ا به"خاصنسا، قائال

RFE / RL ؛ 2018ديسمبر كانون األول/  23، االحتجاجيةركي يبعد استقالة املبعوث األم ة،سوريمن نسحاب اال، ترامب يدافع عنOxford 

Analytica؛  2018ديسمبر  األول/  كانون    24على التوافق مع دمشق،    ةسوري  ، قد يجبر أكرادRFE / RL،  ركية يأمر سحب البنتاغون للقوات األم

خالل زيارات مفاجئة  ،ركيي، ترامب يعلن انتهاء دور "الشرطي" األمRFE / RL؛  2018ديسمبر كانون األول/  24، تم التوقيع عليه، ةمن سوري

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-647.html
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ووحدات حماية الشعب الواليات املتحدة من امليليشيات الكردية املدعومة طرد هجوًما عسكرًيا ل ،التركي

بأن قرار ترامب لن اإلسرائيلي، رئيس الوزراء  ،نتنياهوح صر  و . (67) ةخارج سوري)داعش( ( وYPGالكردي )

 .(68) ةلحصول على موطئ قدم دائم في سوريمن ا إيرانيمنع إسرائيل من منع 

وحذرت   ،(، بقيادة األكراد السوريين بشكل رئيس، تشعر بقلق شديدSDFالديمقراطية )  اات سوريكانت قو 

ركي محتمل، أقاموا اتصاالت مع يوتوقًعا النسحاب أم. (69) )داعش(إحياء إعادة من أن القرار قد يؤدي إلى 

الحكومة السورية وامليليشيات املحلية، كانت وسائل التواصل االجتماعي ل اوفًق  .( 70)الحكومة في دمشق 

تمرد األكراد ضد األسد في عام .  (71)  املوالية إليران تنشر بالفعل قوات على طول الضفة الغربية لنهر الفرات

 دو أنال يبمع ذلك، . و ( 72)، لكنهم مثله ال يرغبون في وجود قوات تركية على األراض ي السورية 2011

الديمقراطية قد أسفرت عن أي تعاون أو اتفاق آخر. وبحسب ما ورد،   ااالتصاالت بين دمشق وقوات سوري

 .(73) ل الحكم الذاتيال تريد دمشق تقديم تنازالت كبيرة لألكراد حو 

 ،تحسن العالقات بين تركيا وروسيا من جهةذابة الجليد و قدمة إل املقرار الرئيس ترامب بسحب قواته  كان  

كما سعت تركيا وإيران إلى االتصال مع بعضهما البعض . (74)وبين تركيا والواليات املتحدة من جهة أخرى 

 
شيما. "ترامب وأزمة السياسة الخارجية للواليات ت، وبرويز إقبال ازيش ن، د. محمو 2018ديسمبر كانون األول/  26للقوات في العراق، أملانيا، 

 (. 2018) 38.4املتحدة." الدراسات االستراتيجية 

67 - RFE/RL, U.S. Defense Chief Mattis Resigns in Protest at Trump Policies, 21 December 2018; RFE/RL, Erdogan Vows To 

'Remove' Kurdish Militia, IS from Syria After U.FS. Withdrawal, 21 December 2019 

68 - RFE/RL, Netanyahu: Israel Able to Contain Iran In Syria After U.S. Pullout, 24 December 2018. 
69 - Mahmood, Nazish, and Pervaiz Iqbal Cheema. "Trump and the US Foreign Policy Crisis." Strategic Studies 38.4 (2018); 

Jenkins, Peter S. "Donald Trump and the Future of American Foreign Policy: Syria, Iran and North Korea." War and Happiness. 

Palgrave Macmillan, Cham, 2019. 319-329. See also article about SDF: The Defense Post, ISIS’s ‘caliphate’ was crushed. Now 

Syria’s Kurd-led alliance faces bigger battles, 29 March 2019. 
70 - Gunes, Cengiz. "Developments in the Kurdish Issue in Syria and Turkey in 2017." European Yearbook of Minority Issues 

Online 16.1 (2019): 211-229. 
71 - Oxford Analytica, Syria's Kurds may be forced to align with Damascus, 24 December 2018. 

، تجمعت امليليشيات املدعومة من تركيا حول مدينة منبج، التي تحتلها وحدات حماية الشعب. ومع 2019يناير كانون الثاني/ في أوائل  - 72

بعد تسليم املدينة إلى  ،جبعب بدأت االنسحاب من منأن وحدات حماية الش 2018يناير كانون الثاني/  2ذلك، صرح وزير الدفاع السوري في 

م، كمال. "باكس من مقاتلي وحدات حماية الشعب. عال   400دمشق في مقابل الحصول على الحماية. وفًقا ملسؤولين حكوميين، فقد غادر حوالي  

اآلخرين على العمل في   ركيياالرتباك األمسيشجع ، . أكسفورد أناليتيكا17-1(: 2019سيريانا: القوة الباقية لبشار األسد"، الشؤون اآلسيوية )

 .  2019يناير كانون الثاني/  3، ةسوري
73 - Gunes, Cengiz. "Developments in the Kurdish Issue in Syria and Turkey in 2017." European Yearbook of Minority Issues 

Online 16.1 (2019): 211-229.; AFP, Syrie: les Kurdes refusent les accords de "reconciliation" du régime, 3 May 2019. 
مشاورات هاتفية مع الرئيس ترامب   ،الرئيس التركي ،إلى مشاورات دبلوماسية محمومة. أجرى أردوغان  ةركي من سورييأدى االنسحاب األم - 74

. وتخش ى تركيا أن ينشأ فراغ في السلطة بعد  2019يناير ون الثاني/ كان 23مع الرئيس بوتين في يًضا تشاور أو . 2019عدة مرات في أوائل عام 

مب اتر   ترك، يOxford Analytica.  ةكم على طول الحدود في شمال شرق سوري  32إنشاء منطقة عازلة تركية بعرض    توأراد  ،ركيياالنسحاب األم
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، وهي YPGركي مع امليليشيا السورية الكردية يبشدة من البداية التعاون األمالحكومة التركية عارضت . (75)

ة ضد الحكومة التركية. ومع منظمة شقيقة لحزب العمال الكردستاني التركي، الذي يخوض معركة مسلح

أن ب ،2019يناير كانون الثاني/  6في  ،ترامبإدارة مستشار األمن القومي في  ،جون بولتون ذلك، صرح 

، ةسوريلالقوات اإليرانية  ةغادر متماًما، و  )داعش(تم هزيمة تحتى  ةركية ستبقى في سورييالقوات األم

الواليات شرط من يس أردوغان بأنه لن يقبل أي الرئصرح . (76) ةيدأمن قوات حماية الشعب الكر ضمان و 

بـ  2019يناير كانون الثاني/  13، حيث هدد الرئيس ترامب في ةلدور العسكري لتركيا في سوريا على املتحدة

ة املشمولة بالتقرير، جرت حلر في نهاية امل.  (77)  ةإذا هاجمت األكراد في شمال سوري  ،"تدمير تركيا اقتصادًيا"

 .(78)ة حول إنشاء آلية أمنية على الحدود الشمالية الشرقية لسوري ،ات املتحدة وتركياين الواليمحادثات ب

 إسرائيل

، وافقت 1974. في عام 1967كانت مرتفعات الجوالن من األراض ي السورية حتى حرب األيام الستة عام 

بتها من قبل قوة تابعة لألمم وإسرائيل على وقف إلطالق النار، مع وجود منطقة عازلة كان يجب مراق  ةسوري

وهي عملية . بعد بدء عملية البازلت، 1981ثم ضمت إسرائيل املنطقة في . ( 79) املتحدة منذ ذلك الحين

بأنه يجب الحفاظ على خط   ،مراًرا وتكراًرا  ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ،نتنياهو، صرح  ةاستعادة جنوب سوري

الجيش السوري أو امليليشيات اإليرانية بأن يقترب  إسرائيل    تقبللن    :وقف إطالق النار األصلي. بمعنى آخر

، بدأت إسرائيل إرسال تعزيزات للقوات باتجاه 2018يوليو  / تموز  1من الحدود. في  "حزب هللا"أو حركة 

، قتل الجيش 2018أغسطس آب/  1على الحدود. في  ةد التوتر بين إسرائيل وسورييزابعدئذ ت. (80)الحدود 

 
: دراسة أهداف ةالضامنالدول ومصالح  منهل. اتفاق سوتش ي؛ باريش، 2018ديسمبر كانون األول/  27، ةامليدان لبوتين وأردوغان في سوري

 . 2019، ةاألوروبي ةعهد الجامعم. تفاق وتحديات الحفاظ على اال
الزيارة، وعد الرئيس أردوغان برفع التجارة الثنائية مع  أثناء، زار الرئيس حسن روحاني أنقرة؛ و 2018كانون األول/ ديسمبر  20و 19في  - 75

، ترامب يترك امليدان إلى بوتين وأردوغان في Oxford Analyticaوتجاهل العقوبات األميركية.  ،مليار دوالر 30ات دوالر إلى مليار  8إيران من 

 .2018كانون األول/ ديسمبر  27سورية، 
76 - RFE/RL, Bolton Says U.S. Syria Withdrawal Conditioned on IS Defeat, Turkish Protection for Kurds, 6 January 2019; 

Jenkins, Peter S. "Donald Trump and the Future of American Foreign Policy: Syria, Iran and North Korea." War and Happiness. 

Palgrave Macmillan, Cham, 2019. 319-329; RFE/RL, Putin, Erdogan Plan Meeting 'Soon' On U.S. Plan to Exit Syria, 7 January 

2019 

77 - Oxford Analytica, US presence in Syria is Kurds’ guarantee against Turks, 8 January 2019; RFE/RL, Erdogan Rejects U.S. 

Request for Assurances on Kurdish Fighters, 8 January 2019;  

https://carnegieendowment.org/2019/01/15/could-united-states-crush-turkey-s-economy-pub-78126. See also 

The Hoover Institution, The US Role in the Middle East in an Era of Renewed Great Power Competition, 2 April 2019. 
78 - https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria  
79 - Averbukh, L., & Klein, M. (2018). Russia-Israel relationship transformed by Syria conflict: political interests overshadow 

social and economic ties. 
80 - Ibid. 

https://carnegieendowment.org/2019/01/15/could-united-states-crush-turkey-s-economy-pub-78126
https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria
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في   ،بالقرب من الحدود اإلسرائيلية السورية على مرتفعات الجوالن )داعش(ي سبعة من مقاتلي اإلسرائيل

. في ةكوسيط بين إسرائيل وسوري ،ا متزايد األهميةوفي الوقت نفسه، كانت روسيا تلعب دورً . (81)غارة جوية 

الجانب السوري  ، أعلنت موسكو نشر أفراد عسكريين في ثمانية مراكز أمنية على2018أغسطس آب/  2

 
ُ
د أن انسحبت من وذ األمم املتحدة الزرقاء إلى املنطقة، بعمن الحدود على مرتفعات الجوالن. كما عادت خ

آذار/  25في . (82) تهمجماهمقبل سنوات قليلة من اختطاف بعض أفراد األمم املتحدة و  ،منطقة الحرب

 .(83) من إسرائيل ، اعترف الرئيس ترامب بأن مرتفعات الجوالن جزء  2019مارس 

 تقارب الدول العربية

عضوية الجامعة العربية    تعلقو بشار األسد.    رحيل، دعا القادة العرب )وكذلك الغربيون( إلى  2011في عام  

 تدد  ة املشمولة بالتقرير، ُج دطهران وموسكو. خالل املسوى  أي بلد   على زيارةا قادرً بالده، ولم يعد 

توازن بين مكافأة إيران على كونها ت الحكومة في دمشق إلى تحقيق طر اضو العالقات مع بعض البلدان. 

وإيجاد طريقة للحصول على استثمارات من دول الخليج من أجل  ،حليفة مخلصة خالل الحرب األهلية

ستثمار السورية قامت بالتنسيق مع مستثمري دول الخليج لتنفيذ قال إن وكالة اال يُ و البدء في إعادة اإلعمار.  

 2018أكتوبر تشرين األول/  15ي . ف(84) 2011وافق عليها قبل مع مشاري
ُ
الحدود مع األردن بالقرب  تتح، ف

 .(85) 2015من نصيب ألول مرة منذ 

 الرئيس السوداني )الذي  ،عمر البشير كان، 2018ديسمبر كانون األول/ في 
ُ
أبريل نيسان/ ل الحًقا في يقأ

بعد أن أصدر البرملان العربي  ،وجاءت زيارة البشير .(86) 0112منذ عام يزور دمشق ( أول زعيم عربي 2019

 
81 - Averbukh, L., & Klein, M. (2018). Russia-Israel relationship transformed by Syria conflict: political interests overshadow 

social and economic ties. Parker, John W. Between Russia and Iran: Room to Pursue American Interests in Syria. National 

Defense University Press, 2019. 
82 - Averbukh, L., & Klein, M. (2018). Russia-Israel relationship transformed by Syria conflict: political interests overshadow 

social and economic ties. Parker, John W. Between Russia and Iran: Room to Pursue American Interests in Syria. National 

Defense University Press, 2019. 
83 - https://www.mei.edu/publications/israel-and-syria-whither-now.  
84 - ISW, Syria Situation Report: August 6-16, 2018; Oxford Analytica, Gulf states will gradually rebuild Syria ties, 4 December 

2018. 
وغيرها. باألردن ودول الخليج  ةربط سورييي ذنصيب، المعبر ركي في ييار دوالر أممل 1.5بنحو  تعبر الحدود سنوًياُتقدر قيمة البضائع التي  - 85

Oxford Analytica؛ 2018أكتوبر تشرين األول/  15، ةسوريمع تطبيع العزز ي، إعادة فتح الحدود س  

zone-trade-free-syria-jordan-reviving-opportunities-s/borderhttps://www.mei.edu/publication.   

86 - Alam, Kamal. "Pax Syriana: The staying power of Bashar al Assad”, Asian Affairs (2019): 1-17. 

https://www.mei.edu/publications/israel-and-syria-whither-now
https://www.mei.edu/publications/border-opportunities-reviving-jordan-syria-free-trade-zone
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 ،(88)تعيد قبول حكومة األسد لالجامعة العربية إلى  2018ديسمبر كانون األول/  14دعوة في  ( 87)في مصر 

أول  مغادرة، أعادت اإلمارات فتح سفارتها في دمشق. شهد اليوم نفسه 2018ديسمبر كانون األول/  27في و

باملقابل، ظلت اململكة العربية السعودية على . (89) أعوامثماني  خالل ةلى سوريشرة من تونس إرحلة مبا

 تهعودترفض لخصمها الكبير إيران، و  احليًف ونه وجه الخصوص، وكذلك مصر، تعارض بشدة األسد، ك

 
ُ
مولة بالتقرير ملش ة ادنهاية امل حتى إلى الجامعة العربية ةسوريد عضوية ع  إلى جامعة الدول العربية. لم ت

(90). 

 إعادة اإلعمار

ملباني والبنية التحتية في جميع أنحاء في اجسيمة  اأضرارً  2011من الحرب منذ عام  أعوام  سببت ثماني 

مليار دوالر. املناطق التي  250إلى  195تراوح تقديرات التكاليف اإلجمالية إلعادة اإلعمار من و البالد. 

كان والغوطة في ريف دمشق.  ،وحمص ،الشرقية من حلبناطق ، واملتعرضت ألضرار جسيمة هي الرقة

الطاقة مستمًرا في أماكن مثل عفرين ودرعا وإدلب في منتصف عام  تدمير املنازل واملباني العامة ومحطات

2018. 

ة الكافية على القيام بأعمال إعادة اإلعمار، لكنها تفتقر إلى املوارد املالي  من الناحية الفنيةقادرة    ةإن سوري

طق "املحررة مليون دوالر إلعادة إعمار املنا 100حكومة األسد رصدت ، 2018مايو أيار/ للقيام بذلك. في 

ا"
ً
 .(91) حديث

أولئك الذين لديهم موارد  أنلم يكن لدى حلفاء دمشق اإلرادة أو املوارد لتمويل إعادة اإلعمار، في حين 

 .(92)ساعدة اإلنسانية على املدعمهم  صرواق، ي ودول الخليج(مالية )الواليات املتحدة واالتحاد األوروب

 
87 -   

ُ
ه في القاهرة. مالحظة: ال عالقة للبرملان مقر و خالل مؤتمر قمة لجامعة الدول العربية في الجزائر العاصمة.    2004سس البرملان العربي عام  أ

، يصنف البرملان العربي الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية، ويدعو األمم أخبار العربالعربي بالبرملان الوطني املصري. انظر، على سبيل املثال،  

 .2019يونيو حزيران/  19املتحدة وجامعة الدول العربية إلى أن يحذوا حذوه، 
كانون   17ن البشير قد سافر إلى دمشق على متن طائرة روسية. أوكسفورد أناليتيكا، الزيارة السودانية تبشر بإعادة الدمج السوري،  ل إُيقا  - 88

 . 2018األول/ ديسمبر 
89 - Oxford Analytica, More Arab countries will reopen missions in Syria, 27 December 2018; Alam, Kamal. "Pax Syriana: The 

staying power of Bashar al Assad”, Asian Affairs (2019): 1-17. 
90 - The Financial Times, As Arab States Normalize With Syria, Will This Push Them to Finance its Reconstruction?, 24 January 

2019; https://www.mei.edu/publications/syria-looks-rebuild-sanctions-remain-major-barrier-trade-andinvestment; Nahar 

net, Bassil Raises Refugee File, Urges Giving Arab League Seat Back to Syria, 16 April 2019; 
91 - Oxford Analytica, Syria will struggle more than Iraq with reconstruction, 13 July 2018. 
92 - Oxford Analytica, Prospects for Syria in 2019, 12 November 2018; The Atlantic, No One Wants to Help Bashar al-Assad 

Rebuild Syria, 15 March 2019; CSIS, Rubble, Refugees, and Syria's Periphery, 25 March 2019. 

https://www.mei.edu/publications/syria-looks-rebuild-sanctions-remain-major-barrier-trade-andinvestment
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أنه ال يمكن تقديم املساعدة املالية إلعادة بالقائلة وجهة النظر يتبنى االتحاد األوروبي والواليات املتحدة 

  ،اإلعمار إال إذا تم إحراز تقدم في عملية االنتقال السياس ي. حتى اآلن 
ً

ان  قليلة من طهر تلقت دمشق أمواال

ركز إيران وروسيا على املصالح تدعم العسكري،  الحلفاء آخرين إلعادة اإلعمار. باإلضافة إلى   أو موسكو أو

مثل القواعد الجوية والبحرية الروسية والصادرات إلى إيران من الفوسفات  ،االستراتيجية أو االقتصادية

 .(93) السوري

 الوضع األمني

 2018نوفمبر تشرين الثاني/ في 
ُ
إلى أراض خاضعة لسيطرة الحكومة بدعم  -بحكم الواقع- ةسوري تسم، ق

تسيطر عليها الجماعات  وأراض   ،تسيطر عليها جماعات مسلحة تدعمها تركيا وأراض  من روسيا وإيران، 

سقطت آخر معاقل و . 2019بسرعة في عام  أراضيها )داعش( تخسر . (94) التي تدعمها الواليات املتحدة

 ،لم تعد للمعارضة داخل املنطقة الحكومية أي سلطة مستقلة. (95)مارس آذار/  23ي باغوز فالفي  )داعش(

معاقل املعارضة العسكرية، باستثناء إدلب، بعد أن سحبت الواليات سقطت  تهديد.  أي  لم تعد تشكل  كما  

تمتلك ات املتحدة واململكة املتحدة واألردن ودول الخليج دعمها املادي والدبلوماس ي. ال تزال بعض الجماع

وكانت من حيث املبدأ تؤيد تغيير الحكومة السورية بقيادة األسد، ولكنها كانت موجودة في  ،أسلحة

الجبهة الوطنية و  هيئة تحرير الشام )هتش(إلى حد كبير تحت سيطرة   صارتامحافظتي إدلب وحلب، اللتين  

سد، ة التركية هو إنهاء نظام األ لم يكن الهدف الرئيس للسياس .(96) تركيا( املدعومة من  NLFللتحرير )

 . (97) القومي اولكن ضمان أمنه

 ريف دمشق و محافظتي دمشق  

مايو أيار/ في  ،استعادت الحكومة السورية السيطرة الكاملة على محافظتي دمشق وريف دمشقأن منذ 

فرض يحدث أي قصف. من ناحية أخرى، شكلت إعادة  ، توقف العمل العسكري بالكامل تقريًبا. لم  2018

 سيطرة الحكومة السورية في مناطق املع
ُ
لوضع األمني للمواطنين في لعيد السيطرة عليها تهديًدا ارضة التي أ

  .(98) عديدةألسباب  ،تلك املناطق

 
93 - Oxford Analytica, Syria will struggle more than Iraq with reconstruction, 13 July 2018. 

الجبهات لتحوالت الصغيرة في على الرغم من اشروط، وضاع والذكر على إجمالي األ تغير يُ أي نهاية الفترة املشمولة بالتقرير، لم يطرأ حتى  - 94

 التصعيد في إدلب.خفض ملنطقة 
95 - CNN, ISIS has lost its final stronghold in Syria, the Syrian Democratic Forces says, 23 March 2019. 
96  - See Carnegie Endowment, Turkey’s Lack of Vision in Syria by Ferhat Gurini, Feb. 2019, 

https://carnegieendowment.org/sada/78450.  
97 - Oxford Analytica, Prospects for Syria in 2019, 12 November 2018. 
98  - https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-situation-overview-syria-hsos-rural-

damascusgovernorate.  

https://carnegieendowment.org/sada/78450
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-situation-overview-syria-hsos-rural-damascusgovernorate.-0
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-situation-overview-syria-hsos-rural-damascusgovernorate.-0
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 .(99) نشآت عسكرية في مطار دمشق الدوليملقصف عمليات الجيش اإلسرائيلي نفذ 

في مكتب للمخابرات العسكرية في   ،2019يناير  ثاني/  كانون ال  20يوم    ،قنبلةبإضافة إلى ذلك، وقع انفجار  و 

هيئة تحرير حليفة لـوهي ، قامت كتائب أبو عمارة، 2019يناير كانون الثاني/  21في  .(100)جنوب املدينة 

 الو قوات الجيش السوري.  تفجير، بتفجير قنبلة في كفر سوسة جنوب دمشق. استهدف الالشام )هتش(

، انفجرت سيارة مفخخة 2019يناير كانون الثاني/  24في  .(101) الهجماته هذنتيجة عرف عدد الضحايا يُ 

صيب عدد قليل من األشخاص ، حيث في الشمال الشرقي من املدينة، بالقرب من السفارة الروسية
ُ
 .(102)أ

مثل جوبر  ،تفجرات متبقية في مناطق القتال السابقةمكما تم اإلبالغ عن حوادث أمنية ناجمة عن 

اليرموك. في الغوطة الشرقية وحدها، أشارت املصادر اإلنسانية إلى أن الوضع مخيم و  رقيةالش الغوطةو 

 حيث من الحصار،  أعوامكان سيًئا للغاية بعد 
ُ
فجارات. بدأت شخاص في هذه االناأل د منصيب عدأ

ين الشوارع الرئيسة في دمشق، لكن ال تزال هناك متفجرات ب يجانبأحد الحكومة إزالة األنقاض إلى 

 .(103) األنقاض

، مثل إطالق النار على نقاط التفتيش 2018في ضواحي دمشق، وقع عدد من الحوادث األمنية في نهاية عام  

، اعتقلت أجهزة 2018نوفمبر تشرين الثاني/ أو طعن جندي حتى املوت. في أوائل  ،الحكومية)الحواجز( 

ون كانوا    افرادً أاألمن    2019أبريل  نيسان/    24  في  .(104)هجوم انتحاري    بتنفيذ  يهم 
ُ
 نتيجةتل شخص واحد  ، ق

 .(105) الهجومته عن مسؤولي يعلن أحدولم  ،انفجار سيارة مفخخة

 تفعرُ و لم تقع حوادث أمنية على الطريق من دمشق إلى املطار، باستثناء القصف اإلسرائيلي املذكور أعاله.  

ل عام، ازدادت حرية التنقل في . بشك2019مايو أيار/ السابقة على الطريق )نقاط التفتيش( في  حواجزال

 .(106) حركة املرور بسالسةوتدفقت ؛ 2018مايو أيار/ محافظة دمشق منذ 

 )الحواجز( نقاط تفتيش

 
؛ 2019فبراير شباط/ ، ةبالعودة إلى سوري: الوضع األمني في محافظة دمشق والقضايا املتعلقة ة، سوريDRCاملجلس الدنماركي لالجئين  - 99

ا معادية" في هجوم إسرائيلي مشتبه به،  ةسوريتقول رويترز، 
ً
روسيا تدين و ؛ بي بي س ي، 2018نوفمبر تشرين الثاني/  29إنها أسقطت "أهداف

ا إيرانية ؛ جيروزاليم بوست، تقرير:  2018ديسمبر  كانون األول/    26،  ةالغارات الجوية "اإلسرائيلية" على سوري
ً
الجيش اإلسرائيلي يضرب أهداف

: الطائرات اإلسرائيلية تستهدف مواقع إيرانية ة؛ بي بي س ي، حرب سوري2019يناير كانون الثاني/  12بالقرب من دمشق،  "حزب هللاأخرى لـ "و 

 . 2019يناير  /كانون الثاني 21حول دمشق، 
100 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019. 
101 - ISW, Syria Situation Report: January 10-23, 25 January 2019. 
102 - The Times of Israel, Car bomb explodes near Russian embassy in Damascus, 24 January 2019. 
103 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019. 
104 - Ibid. 
105 - Ruptly, Syria: Damascus car bomb kills one and injures five, 24 April 2019. 
106 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019. 
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مايو أيار/ عدد نقاط التفتيش في املحافظات، وخاصة داخل مدينة دمشق، انخفاًضا كبيًرا منذ  شهد

 دولية،  ال  اتنظمإلحدى امل. وفًقا  2018
ُ
 ةالباقينقاط التفتيش  من نقاط التفتيش. أما   في املئة  90ل  يز فقد أ

السريعة من لبنان واملطار  عند مداخل املدينة، مثل الطرق  .فتقع في وسط املدينة القديمة ومنطقة املزة

أيًضا نقاط تفتيش. زاد عدد نقاط التفتيش في مناطق املعارضة السابقة في  هناك، M5والطريق السريع 

الحكومة ال تثق بالسكان هناك وتريد منع الحوادث األمنية. في مناطق املعارضة  جنوب دمشق، ألن

 .(107)املتهربين من الخدمة العسكرية  لقبض علىلغلق الطريق أحياًنا يُ مثل الغوطة الشرقية،  ،السابقة

 
ُ
الداخلي  مثل األمن (108)دار نقاط التفتيش في املناطق املختلفة في دمشق من قبل أجهزة األمن املختلفة ت

 ،املخابرات الجويةوإدارة  ،العامةاملخابرات  وإدارةاألمن العسكري،  إدارةو أمن الدولة(،  إدارةمن  فرع)

نقاط تفتيش تابعة هناك  مختلفة من الجيش السوري، وخاصة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.    فروعو 

 (.109) نبوامليليشيات الشيعية في منطقة السيدة زي "حزب هللايليشيا "مل

أمني،   أو إنذار . ما لم يكن هناك تنبيهليست كثيرة العددداخل دمشق  نقاط املراقبةا للمصادر، فإن وفًق 

فتشال  
ُ
نقاط التفتيش عند  مستندات الهوية بدقة عند مداخل املدينة.  في    التدقيقالسيارات واملشاة. يتم    ت

حد املصادر، فإن جهاز املخابرات الجوية ا أل . طبًق وجودامل في محافظة دمشق، يعتمد هذا على جهاز األمن

هجوًما بالقنابل على  "سرايا قاسيون "يشيا ، نفذت ميل2019أبريل نيسان/  24في  (.110)هو األكثر صرامة 

 ، حيث شة، وهو حي في جنوب دمشقيأحد أفراد قوات األمن في نهر ع
ُ
تل مدني واحد وأصيب خمسة ق

 .(111) آخرون

أجزاء من محافظة دمشق، تبحث السلطات عن ة عند مدخل املدينة وفي عند نقاط التفتيش الدائم

ُيفتش عن املطلوبين در، لم يعد اصحد املألسباب أخرى. وفًقا أل  املطلوبيناملتهربين من التجنيد واألفراد 

 ،  أحد املطلوبين للتجنيدومع ذلك، إذا تم العثور على    .(112)  بنشاطللتجنيد  
ُ
ب رسل مباشرة إلى معسكر تدريأ

في  باألسلحة والسيارات املفخخة، يليها مهتمةفي الغالب  الحواجز، كانت 2018مايو  / عسكري. قبل أيار

 
107 - Ibid. 

بأجهزة كمبيوتر محمولة للتحقق من حالة التجنيد ألولئك الذين مزودة نقاط التفتيش التابعة لألجهزة األمنية في دمشق  تكون عادة ما  - 108

بشكل عام، من الصعب   األمن هذه القوائم.  إداراتشارك مختلف  تأمنية لديها قائمة خاصة بها من األشخاص املطلوبين وال ت  إدارةكل  و يمرون.  

أموجود ومع ذلك، يمكن لألشخاص الذين لديهم أموال أو عالقات مع السلطات معرفة اسمهم  يتعاملون مع الحكومة.  لناس معرفة كيف  على ا

ز املخابرات ا ألحد املصادر، فإن جهافي هذه القوائم. تعتمد كثافة عمليات التفتيش في محافظة دمشق على جهاز األمن املوجود. وفًق  أم ال

شباط/ ، ة: الوضع األمني في محافظة دمشق والقضايا المتعلقة بالعودة إلى سورية، سورياملجلس الدانماركي لالجئين صرامة.  كثرالجوية هو األ

 .2019يونيو حزيران/  17، خاص؛ مصدر 2019فبراير 
: ة، سورياملجلس الدانماركي لالجئين ومترات جنوب دمشق. ست زينب، على بعد عشرة كيلالتقع السيدة زينب، واملعروفة أيًضا باسم  - 109

 . 2019فبراير شباط/ ، ةالوضع األمني في محافظة دمشق والقضايا املتعلقة بالعودة إلى سوري
110 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019. 

 . 2019نيسان/ أبريل   25، صخامصدر  - 111
 يشير هذا إلى اإليقاف التعسفي على نطاق واسع للمارة. - 112
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مناطق رغوب فيهم"، على سبيل املثال من الغوطة الشرقية أو غيرها من املشخاص غير األ" األهمية

ويسهم في  ،رسات املعتادةعد الفساد ودفع الرشاوى عند نقاط التفتيش من املمايُ . (113)املعارضة السابقة 

 استدعاءات، أرسلت الحكومة السورية  2019مارس  آذار/  في أواخر    .(114)نظام قانوني  وغياب  انعدام األمن  

 .(115) الغوطة الشرقية منشاب  5000للخدمة العسكرية إلى 

 الخسائر املدنية

  2548، كان هناك 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 
ً

في محافظتي  امدنيً  قتيال

كانون الثاني/ من املمتدة في الفترة  (.SNHR) لحقوق اإلنسان ةالسوري شبكةللدمشق وريف دمشق، وفًقا 

 .(116)بين املدنيين وفاة حالة  29، وقعت 2019أبريل نيسان/ يناير إلى 

 درعا والقنيطرة امحافظت 

مناطق املقاومة الساخنة في ضواحي دمشق، في  ينهاومن ببعد سيطرة الحكومة السورية على وسط البالد، 

بهدف استعادة جنوب  ،2018يونيو حزيران/  18، بدأت عملية البازلت في 2018النصف األول من عام 

 .(117)من الجبهة الجنوبية  ةسوري

 ةدعاتكتيكات االست

أبريل نيسان/  في  ة  رقيالشوالغوطة    ،2016ديسمبر  كانون األول/  خالل االستيالء السابق على شرق حلب في  

2018 
ً
: محاصرة مناطق املعارضة املكتظة بالسكان ا واحًدا، اتبعت التكتيكات الروسية والسورية نمط

 
تستخدمه الحكومة  لبق ولطيف"املصالحة" هو مصطلح  "اتفاقات املصالحة" مع املعارضة. عقدم يتأثناء استعادة منطقة املعارضة،  - 113

من أجل تنظيم اإلدارات األمنية لتحقيقات من هذه الالسكان خضوع ية، و إعادة مؤسسات الدولة ومختلف األجهزة األمنتضمن السورية؛ وي

لتنقل بحرية  ويمكنهم ا  ،املقيمين من حيث املبدأ من قوائم البحث  ُتزال أسماءا. بمجرد املوافقة على وضعهم،  ا رسميً أوضاعهم قبل منحهم عفوً 

في بعض األحيان يظهرون في )بعد تسويته(  شخاص ذوو الوضع املعترف بهاأل لربما يبقىداخل املنطقة الحكومية. ومع ذلك، وفًقا للمعارضة، 

، الدانماركي لالجئين لس جامل؛  2018يونيو حزيران/  21، ةالحفاظ على الهدوء في جنوب سوري - 187، تقرير الشرق األوسط رقم ICGالقائمة. 

 . 2019فبراير شباط/ ، ةسوري : الوضع األمني في محافظة دمشق والقضايا املتعلقة بالعودة إلى ةسوري
114 - Andersson, Staffan, and Frank Anechiarico. Corruption and corruption control: Democracy in the balance. 

Routledge, 2019. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/FP_20180626_beyond_fragility.pdf  
العسكرية. املراقب السوري، جيش األسد يطلق حملة خالل الغارات الليلية، التقطت قوات األمن اثني عشر من املتهربين من الخدمة  - 115

 .2019نيسان )أبريل(  2تجنيد في الغوطة الشرقية، 
116 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  

لعديد من املراهقين. أدت ابحق مة الجسيالسلطات في أعقاب انتهاكات  ،2011مارس آذار/ في درعا، اندلعت انتفاضة مدنية في  - 117

، وشاركت فيها أيًضا العديد من الدول األخرى. شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، ةاالحتجاجات إلى حرب أهلية انتشرت في جميع أنحاء سوري

عودة دمشق ، Oxford Analytica  ؛2018يونيو حزيران/  25مدني،  200,000 طالتخش ى األمم املتحدة من أن الهجوم السوري الجديد قد ي

 ؛ 2018  أغسطسآب/  21إلى الجنوب قد تغذي التوتر في املستقبل، 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf;  

 https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-farover-syria.   

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/FP_20180626_beyond_fragility.pdf
http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
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وال أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.  وقوع  دائًما إلى    ي ديؤ   وكان ذلك،  ينكثيفوقصف  إلطالق نار    إخضاعهاو 

املجاعة جزًءا من االستراتيجية  وبذلك كانتق، ُيسمح بدخول املساعدات اإلنسانية إلى هذه املناط 

أو نقلهم إلى  ،في النهاية، كان على املتمردين واملواطنين أن يختاروا إما االستسالم للحكومة. (118) العسكرية

 . (119)ة املناطق التي يسيطر عليها املتمردون في شمال غرب سوري

املنطقة   لي، قصف الجيش الحكوميعلى التوا  عشرة أيام  طوال.  ةالتكتيكات في جنوب سوري  تلك  تخدماستُ 

فت تلك العمليات، (120)التي تسيطر عليها جماعات املعارضة املسلحة ورية في جنوب غرب س
 
عشرات  وخل

 كما  القتلى والجرحى.  
ُ
العيادات الصحية واملدارس واملالجئ الخاصة باملدنيين ومكاتب املنظمات غير   تصفق

 ى عيادة وملجأ في بصر  تمر  ، على سبيل املثال، دُ 2018يونيو حزيران/  24 و 23في . (121)الحكومية املحلية 

   2018يونيو  حزيران/    25وفي    ،الحرير
ُ
 يوليوتموز/    1يونيو وحزيران/    29بين    .(122)حراكالب مشفى في  يصأ

 واليل كحسيفرة وصيدا و املو ة ، غادر السكان املحليون في مدن الجيز 2018
 
زي كإجراء احترا ،طيبة املنطقة

 2018يونيو حزيران/  30في  .(123)ض لهجمات خشية التعر 
ُ
ي ف القصف تسببو م، صصفت مدرسة في غ، ق

وضية السامية لشؤون الالجئين، ارتفع عدد في غضون أيام قليلة، ووفًقا للمف. ( 124)تسع وفيات مدنية 

لى الحدود رين عمحاص  هجرينعشرات اآلالف من امل. كان  (125)  000,270إلى    ةفي جنوب غرب سوري  هجرينامل

الحدود بين الجزء السوري والجزء الذي هجرين إلى  عشرات اآلالف من املكما لجأ  .  (126)مع األردن وإسرائيل  

 .(127) مرتفعات الجوالنضمته إسرائيل من 

 
118 - GRC, Syria report, June 2019.  
119 - IRIN, UN fears new Syrian offensive could stand up to 200,000 civilians, 25 June 2018. 

 (.NSAGsما ُيسمى بالجماعات املسلحة غير الحكومية ) - 120
121 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida Flash Update No. 2, 2 July 2018; UN News, As many as 330,000 

displaced by heavy fighting in south-west Syria – UN agency, 3 July 2018. 
صيبت عيادة وقاعة بلدية في شرق من من املنازل في مدينة الكرك  في املئة  40تم تدمير  - 122

ُ
  ليحة. كمااملجراء القصف املدفعي. أ

ُ
ت بلدة  صفق

. 2018يونيو حزيران/  24في هجوم جديد،  ةراقبة تقول إن الطائرات الروسية تساعد سوريات املمجموعإحدى ، RFE / RL نوى.

syria-over-rfa-conflict-briefing-https://www.mei.edu/publications/monday؛   

ردن | وتشا، األ أ؛ 2018يوليو تموز/  2(، 2018يونيو  26)بتاريخ  2السويداء فالش رقم  و القنيطرة، و أوتشا، الجمهورية العربية السورية: درعا، 

 .2018يوليو تموز/  2  ،4فالش رقم  السويداءو القنيطرة، و الجمهورية العربية السورية: درعا، 
123 - OCHA, Jordan | Syrian Arab Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida Flash Update No. 4, 2 July 2018.  
124 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, As-Sweida - Situation Report No. 1, 5 July 2018. 

؛  2018يونيو  حزيران/    25مدني،    000,200  طاليد قد يشبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، تخش ى األمم املتحدة من أن الهجوم السوري الجد  - 125

 .2019، ةاألوروبي ةالجامع . معهد تفاقالضامن: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االالدول باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح 
 . 2019هد الجامعة األوروبية، باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح الدول الضامن: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق. مع - 126
. معهد ينام معظمهم في العراء. باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح الدول الضامن: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االتفاق - 127

 . 2019الجامعة األوروبية، 

https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria؛
https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria؛
https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria؛


 
 25 

حول تسليم األسلحة الثقيلة وعودة الالجئين وقوة  ،بين روسيا واملتمردين 2018يوليو  4في فاوضات ألن امل

ساعة قاموا بتنفيذ  15ا: في غضون مقصفهمن كثفت دمشق وموسكو  ؛إلى ش يءلم تصل  ،ةدفاع محلي

 استئناف القصف، عاد املتمردون إلى طاولة املفاوضاتساعة بعد  24في غضون و (.128) غارة جوية 600
ن بعد سلسلة من اتفاقات املصالحة املحلية، استعادت القوات املوالية للحكومة الجزء الشرقي مو  .(129)

املعبر ومن ضمنها  ،  2018يوليو  تموز/    9حدود في  للاملجاورة  املنطقة  و   2018يوليو  تموز/    6محافظة درعا في  

جليمقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة،  .  (130)  هابشالحدودي في نصيب وتل  
ُ
قادة املعارضة املسلحة ورجالهم   أ

ا في أيدي القوات قطت مدينة درع، س2018يوليو تموز/  12بعد قتال عنيف في . (131) إلى محافظة إدلب

ووافقوا على التخلي   ،الحكومية. كان املتمردون قد توقفوا بالفعل عن املقاومة املسلحة بحلول ذلك الوقت

ومع ذلك، فقد سمح لقادة املتمردين الذين بقوا بالحفاظ على أسلحتهم الخفيفة .  (132)عن أسلحتهم الثقيلة  

زيلت أسما والخضوع إلجراءات أمنية تنظم وضعهم
ُ
تعهدت روسيا  .(133) من قوائم األجهزة األمنية همؤ وأ

ية، ها العسكرية في هذه املناطق، وفعلت ذلك. في البداتمن خالل نشر شرط   ،بضمان اتفاقات املصالحة هذه

فيلق الوانضم العديد من املتمردين إلى  ،نتيجة القتالهجرون عاد املو  ،بدا أن اتفاقات املصالحة ناجحة

ومع ذلك، وعقب عودة الحكومة السورية، اعتقلت . (134) )داعش(لجيش السوري ملحاربة ع لالتاب الخامس

 
128 - Oxford Analytica, Russia will crush southern Syrian rebels’ hopes, 5 July 2018; RFE/RL, Syrian Rebels Return to Talks 

Over Pullout After Fierce Bombing Campaign, 6 July 2018. 
؛  2019. معهد الجامعة األوروبية، تفاق : دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامنالدول باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح  - 129

RFE / RL، 2018يوليو تموز/  6حادثات بشأن االنسحاب بعد حملة القصف العنيفة، الثوار السوريون يعودون إلى امل . 
130 - RFE / RL، ؛ 2018يوليو تموز/  6موقع الحدود الرئيس بعد التعامل مع املتمردين، ستولي على القوات السورية املدعومة من روسيا ت 

zone-trade-free-syria-jordan-reviving-opportunities-rhttps://www.mei.edu/publications/borde   . 

 . 2018يوليو تموز/   12، 2تقرير الحالة رقم  -السويداء و القنيطرة، و أوتشا، الجمهورية العربية السورية: درعا، 
شمال، في أقص ى الإلى محافظة إدلب  االنتقالقبول العفو والبقاء في درعا أو  بين رهم يخيتية، ورد أن املتمردين قد تم بعد وساطة روس - 131

ي حين املعارضة هناك يقودها املقاتلون األصوليون، ينتمي العديد من املقاتلين من درعا إلى الجيش فالتي كانت ال تزال في أيدي املتمردين. 

 السوري الحر األك
ً

؛  2018يوليو  / تموز  9ئيل واألردن مصالح في التسوية السورية، إسرالدى  Oxford Analytica. ثر اعتداال

syria-over-far-conflict-briefing-https://www.mei.edu/publications/monday   
 .من مدينة درعا إلى محافظة إدلب الشمالية تمتمرد بالحافال   500قل ، نُ 2018يوليو تموز/   15في  - 132

https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria .  
 ملدة ثالثة أيام في قرى في محافظة درعا.  MISية ) املخابرات العسكر إدارة    أقامت  - 133

ً
املواطنون الذين سبق لهم أن أظهروا وُمنح  ( موقًعا متنقال

الفرصة   ظاهرات أو تجنب الخدمة العسكرية أو الهرب أو االنضمام إلى جماعة متمردة،تعدم والء للسلطات السورية من خالل املشاركة في ال

أسئلة حول أنشطتهم عليهم طرح ضابط األمن ويهوية. السفر وبطاقة الجواز عن كان عليهم تقديم صورة  أوضاعهم. للقيام بذلك، سويةلت

 رسمًيا بعدم  دتعه  نسخة. كان على مقدم الطلب بعد ذلك التوقيع على بيان يفيد بأنه    12  من  استمارةملء  كمل  يثم    ،واتصاالتهم مع املتمردين

حصول صاحب  خمسة إلى عشرة أيام، يمكن ملقدم الطلب بعد ذلك  تمتد من  نشطة ضد أمن الدولة السورية. بعد فترة  من األاالنخراط في أي  

  موقعة من رئيس قسم املعلومات اإلدارية، الطلب على إفادة
ُ
سمح يُ وأنه  ،زيل من قائمة التحقيق الرسميةتفيد بأن اسم الشخص املعني قد أ

يناير كانون الثاني/  ، آثار ونتائج سلوك املتمردين أثناء املفاوضات،  ةاألوروبي  ةعهد الجامعمدون عوائق من خالل نقاط التفتيش.  من  ور  له باملر 

 . 2019فبراير شباط/  25، 196تقرير الشرق األوسط رقم  -ب دروس من عودة الدولة السورية إلى الجنو  ،ICG؛  2019
بين مقاتلي داعش   إعداماملصالحة"، عمليات    وردتم، نفذت القوات املوالية لألسد، بما في ذلك "موق اإلنسان ًقا للمرصد السوري لحقوف  - 134

ركيين واألردنيين، وكان على يمن قبل األمه سوى القتال؛ تم التخلي عنلنفعله الباقين على قيد الحياة. ذكر متمرد سابق أنه لم يبق ش يء 

https://www.mei.edu/publications/border-opportunities-reviving-jordan-syria-free-trade-zone
https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria
https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria


 
 26 

غير مسلحة، على  أنشطة معارضةومدنيين شاركوا في  ،الذين سووا أوضاعهمقوات األمن مئات املتمردين 

 .(135) األجهزة األمنية القيود علىبعض فرض الرغم من أن الوجود الروس ي أدى إلى 

، استعاد الجيش 2018يوليو تموز/  15سلطات السورية فعلًيا على محافظة درعا، في طرة البعد سي

 بمساعدة الضربات الجوية، وهي خطوة أولى في هجوم الستعادة محافظة القنيطرة مسحرةالسوري قرية 
 ،دسيل ونوى والشيخ سعتالجوية بلدات و ، قصفت القوات البرية 2018يوليو تموز/  19و 17 بين. (136)

 2018يوليو تموز/  17في . (137)ونبع الصخر في محافظة القنيطرة  ،درعاغرب 
ُ
مدرسة في عين  تصف، ق

   التينة
ُ
 13عن مقتل  القصف    أسفرحيث  ،  مهجرينستخدم كملجأ مؤقت للجنوب مدينة القنيطرة، كانت ت

 .(138) على األقل 30وإصابة شخًصا 

م املنطقة الية للحكومة كامل شرق درعا ومعظ، استعادت القوات املو 2018يوليو تموز/  19بحلول 

تحت سيطرة جيش خالد   ، تعرضت املناطق الواقعة2018يوليو  تموز/    23و  21بين    .(139)  الحدودية األردنية

وتسيل وجيلين وسحم الجوالن  طالشجرة وحي ومنهالقصف عنيف،  ،اليرموكحوض في  (140)بن الوليد 

تلوا على األقل قد  امدنيً  32ع. ويقال إن و وعدوان وتل الجم
ُ
لم ، 2018يوليو تموز/  26بحلول  .(141)فيها ق

تخضع لسيطرة  ،على هضبة الجوالن -مئتي كيلومتر مربعحوالي مساحتها -قطعة أرض صغيرة  تبق سوى 

بتنظيم ي له صالت ذال من قبل تحت سيطرة جيش خالد بن الوليدكانت  ،جماعات املعارضة املسلحة

 
سوري لحقوق  املرصد العلى شراء الخبز ألطفاله.  ايكون قادرً لكي والية لألسد لحماية نفسه وأسرته، و استعداد لالنضمام إلى القوات امل

، دروس من ICG؛ 2018أغسطس آب/  31عمليات إعدام جماعية نفذتها قوات النظام و "فصائل املصالحة" في حوض اليرموك، اإلنسان، 

 . 2019فبراير شباط/  25، 196سط رقم تقرير الشرق األو -عودة الدولة السورية إلى الجنوب 
، 196تقرير الشرق األوسط رقم  -، دروس من عودة الدولة السورية إلى الجنوب  ICG  وخالف ذلك، فإن العديد من االعتقاالت قد حدثت.  - 135

 . 2019شباط/ فبراير  25
 . 2019على االتفاق . معهد الجامعة األوروبية، باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح الدول الضامنة: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ  - 136

137 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, As-Sweida - Situation Report No. 3, 19 July 2018. 
138 - Ibid. 
139 - Ibid. 

الحفاظ على الهدوء -  187وسط رقم  ، تقرير الشرق األ ICGا  . انظر أيضً (داعش)جيش خالد بن الوليد هو جماعة يقال إن لها عالقات مع    - 140

 و  201يونيو حزيران/  21، ةفي جنوب سوري

Jordanihttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jaysh-khalid-ibn-

alwaleed.    
.  2018يوليو  تموز/   27اإلنسانية املتزايدة في جنوب غرب سورية،  أخبار األمم املتحدة، "أصبحت املستودعات فارغة" وسط االحتياجات - 141

 . 2018تموز/ يوليو  29، 4تقرير الحالة رقم  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، الجمهورية العربية السورية: درعا، والقنيطرة، والسويداء 
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، زعمت السلطات السورية أنها تسيطر بالكامل على حوض اليرموك 2018يوليو    / تموز   31في    .(142)  ()داعش

 .(143) في تلك املنطقة )داعش(في الجنوب، بعد هزيمة 

في الجنوب، التي استعادت السلطات السورية السيطرة عليها بالكامل  الرابعةالتصعيد خفض في منطقة 

األفراد الذين  وهم-" ين ال يمكن التصالح معهمذال، تعرض العديد من "األشخاص 2018يوليو تموز/ في 

للتعذيب والقتل. وكان معظم هؤالء أعضاء في  -تهديًدا التابعة للحكومة السورية (لجان املصالحة) دهمتع

إضافة إلى ذلك، انتهكت الحكومة السورية و  .(144)وقادة الجماعات املتمردة  (FSP)الشرطة السورية الحرة 

طريق فرض الخدمة العسكرية القسرية وتنفيذ اعتقاالت تعسفية. نظمت  عناتفاقات املصالحة، 

 . (145) ا على األعمال االنتقامية من جانب الحكومة السوريةظاهرات صغيرة في درعا احتجاًج ت

 آخر في محا جدي ، لم يكن هناك قتال 2018أغسطس آب/  ذمن
ُ
رتكبت هجمات فظة درعا. ومع ذلك، ا

، وهي ( 146)، هاجمت "املقاومة الشعبية" 2019يناير  / كانون الثاني 10 عرضية. على سبيل املثال، في

( وجهاز املخابرات الجوية في مدينة SAA، مقر الجيش العربي السوري )ةمجموعة معارضة في جنوب سوري

 /كانون الثاني  10في    ،ثكنات في بلدة طفس في غرب محافظة درعااملقاومة الشعبية  كما هاجمت    .(147)  درعا

، تظاهر مئات السوريين في مدينة درعا ضد إقامة تمثال جديد 2019مارس آذار/  10في . (148) 2019يناير 

 2019أبريل  نيسان/    29في    .(149)األب  ألسد  ل
ً

في الجيش السوري الحر   ا سابًق ، قتلت املقاومة الشعبية مقاتال

ع اتفاق مصالحة مع الحكومة كان قد ،زيريبفي امل
 
 . (150) وق

 الخسائر املدنية

 ا للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وفًق 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 

(SNHR) يوليو من ذلك العامتموز/ يونيو و حزيران/ وفاة مدنية في محافظة درعا. في شهري  559، وقعت، 

 
142 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, Sweida - Situation Report No. 4, 29 July 2018. 

ضغوطات متعددة في تركيا ، تواجه Oxford Analyticaال يزالون يقاتلون في وادي الرقاد في ذلك الوقت.  (داعش) كان عدد من مقاتلي - 143

تقرير   -ة والسويداء  ؛ أوتشا، الجمهورية العربية السورية: الوضع اإلنساني في محافظات درعا والقنيطر 2018أغسطس آب/  1إدلب السورية، 

 .2018أغسطس   /آب 18 ،6الحالة رقم 
144 - Oxford Analytica, Syrian intelligence will play a major post-war role, 14 December 2018. See also Acled, The Risks of 

Reconciliation: Civilians and Former Fighters face Continued Threats in Syria, 25 January 2019. 
145 - https://www.scplatform.net/en/the-situation-in-daraa-after-the-government-of-syria-took-control-of-theprovince-in-

june-2018/; https://www.middleeastmonitor.com/20190131-syrians-protest-in-daraa-over-militaryconscription/.  
نشئت رًدا على فشل الحكومة في االلتزام باتفاقيات املصالحة وقمعها للسكان. مصدر املقاومة الشعب - 146

ُ
ية هي جماعة معارضة جديدة أ

 .2019حزيران/ يونيو  6سري،  خاص
147 - ISW, Syria Situation Report: January 10-23, 25 January 2019.  
148 - Ibid. 
149 - Reuters, New Assad statue triggers protest in cradle of Syrian revolt, 10 March 2019. 

 .2019أيار/ مايو  2، خاصمصدر  - 150

https://www.scplatform.net/en/the-situation-in-daraa-after-the-government-of-syria-took-control-of-theprovince-in-june-2018/
https://www.scplatform.net/en/the-situation-in-daraa-after-the-government-of-syria-took-control-of-theprovince-in-june-2018/
https://www.middleeastmonitor.com/20190131-syrians-protest-in-daraa-over-militaryconscription/
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أغسطس آب/  بين شهري ن حالة وفاة مدنية و على التوالي. وقعت أربع(152) 177و (151) 233كانت األرقام 

حالة وفاة  21، وقعت 2019أبريل نيسان/ و يناير كانون الثاني/  وبين شهري . 2018ديسمبر كانون األول/ و 

 .مدنية

حالة وفاة مدنية في محافظة  17، كان هناك 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 

كانت هناك  ،يوليو من ذلك العامتموز/ . في قوق اإلنسانية لحالسور  القنيطرة ، طبًقا ملا ذكرته الشبكة

 ، وقعت أربع وفيات مدنية2019أبريل نيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ في الفترة من و ،عشر حاالت وفاة
(153). 

 "إسرائيل"

من املرجح أن تؤدي استعادة سيطرة الحكومة السورية على طول خط وقف إطالق النار بالكامل في 

امليليشيات املوالية إليران إلى جانب القوات   مشاركةإلى مواجهة مع إسرائيل، بالنظر إلى    ،فعات الجوالنمرت

إلى الحرس الجمهوري  (154)أبو الفضل العباس  ءالسورية. على سبيل املثال، تم جلب بعض أعضاء لوا

يلية على األهداف وية اإلسرائخالل املعركة من أجل الجنوب، ازداد عدد الغارات الج  .(155)والفرقة الرابعة  

بسرعة، مع سبع هجمات منفصلة على أهداف من خط املواجهة إلى دير الزور في  ة"اإليرانية" في سوري

؛ ومع ذلك، 2018يوليو  تموز/    24في    ،أسقط سالح الجو اإلسرائيلي طائرة سورية  .الشرق وحلب في الشمال

(، التي UNDOFاملتحدة ملراقبة فض االشتباك )األمم تدخلت روسيا لتهدئة التوترات. دعمت موسكو قوة 

بدوريتها األولى على الجانب الشرقي من خط وقف إطالق النار السوري  2018أغسطس آب/  2قامت في 

. على الرغم من أن روسيا رفضت الطلب اإلسرائيلي برحيل جميع القوات اإليرانية 2012اإلسرائيلي منذ عام  

سحب لتوسط تأن  2018أغسطس آب/  1واقعي"، اقترحت موسكو في  "غير اطلبً  باعتباره ،ةمن سوري

وافقت إسرائيل . (156) كم على األقل من خط وقف إطالق النار في الجوالن 85املقاتلين اإليرانيين ملسافة 

ضمنًيا على الهجوم الجديد على الحدود على افتراض أن انتصار دمشق يعني أنه لم يكن هناك أي ذريعة 

 .(157) القوات املوالية إليرانوجود أخرى ل

 
، التقرير اإلحصائي الشهري مركز توثيق االنتهاكاتحالة وفاة في درعا في تموز/ يوليو.    70أبلغ مركز توثيق االنتهاكات في سورية عن أقل من    - 151

 . 2018عن اإلصابات في سورية، تموز/ يوليو 
. مركز توثيق االنتهاكات، التقرير اإلحصائي يوحزيران/ يونحالة وفاة في درعا في  70بلغ مركز توثيق االنتهاكات في سورية عن أقل من أ -152

 .2018 حزيران/ يونيوالشهري عن اإلصابات في سورية، 
153 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  

له صالت بحزب هللا وإيران. انظر على سبيل اللواء لواء أبو الفضل العباس هو لواء ينشط فيه املتطوعون الشيعة العراقيون. يقال أن  - 154

 . /insyria-brigade-abbas-al-the-abbas-fadl-abu-iwahttp://trendsinstitution.org/lاملثال 
155 - Oxford Analytica, Damascus’s return to the south may feed future tension, 21 August 2018. 
156 - Ibid. 
157 - Oxford Analytica, Israel and Jordan have interests in Syria settlement, 9 July 2018; Oxford Analytica, Iran’s Syria presence 

will resist US-Israeli pressure, 11 July 2018. 

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
http://trendsinstitution.org/liwa-abu-fadl-abbas-the-al-abbas-brigade-insyria/
http://trendsinstitution.org/liwa-abu-fadl-abbas-the-al-abbas-brigade-insyria/
http://trendsinstitution.org/liwa-abu-fadl-abbas-the-al-abbas-brigade-insyria/
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 محافظة السويداء 

هجوًما انتحارًيا في مدينة السويداء، أسفر عن مقتل أكثر من  )داعش( ت، نفذ2018يوليو تموز/  25في 

في   ،منازل في ثماني قرى على األقل )داعش( ومقاتلاقتحم  .(158) 170شخًصا وإصابة ما ال يقل عن  240

خطف نساء وأطفال إضافة إلى  و   ،بيوتهمفي  عن مقتل مدنيين  الهجوم  أسفر  و ،  شرق وشمال شرق السويداء
  80حوالي الجيش السوري ، نقل 2018أغسطس آب/  1بناًء على تقارير غير مؤكدة، في  .(159)

ً
 من مقاتال

من وادي الرقاد جنوب القنيطرة  )داعش(مقاتل من  300وحوالي  ،من منطقة حوض اليرموك )داعش(

 .(160) إلى البادية، املنطقة الصحراوية شرق السويداء ،سبمساعدة الرو 

سيطر على أجزاء يي كان  ذال  )داعش(تنظيم  بدأت القوات املوالية للحكومة حملة عسكرية في البادية ضد  

، استعادت القوات املوالية للحكومة جزًءا كبيًرا من 2018أغسطس آب/  12من املنطقة الصحراوية. من 

 . (161) بالكاملحافظة السويداء ملود اإلدارية منطقة البادية والحد

 الخسائر املدنية

حالة وفاة مدنية في محافظة  75، كان هناك 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 

حالة وفاة  62، حدثت شبكة نفسهاوفًقا للو . السورية لحقوق اإلنسان ذكرته الشبكةالسويداء، طبًقا ملا 

ات التي وقعت ما ال يأخذ في االعتبار الوفي  يوليو من ذلك العام، لكن هذا العدد املنخفض رب  تموز/  ي  مدنية ف

، لم تقع 2019أبريل  نيسان/يناير إلى كانون الثاني/ من وبدًءا . 2018يوليو تموز/  25في  )داعش(في هجوم 

 .(162)ات بين املدنيين وفي  

 
. أوتشا، 2018تموز/ يوليو  26غرب سورية، أخبار األمم املتحدة، األمين العام لألمم املتحدة يدين بشدة الهجمات اإلرهابية في جنوب  - 158

؛ أوتشا، الجمهورية العربية السورية: 2018تموز/ يوليو  29 ،4تقرير الحالة رقم  -يداء الجمهورية العربية السورية: درعا، والقنيطرة، والسو 

 .2018آب/ أغسطس  3، 5تقرير الحالة رقم  -درعا، والقنيطرة، والسويداء 
تحدة، هيئة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تدين بشدة "الهجمات املروعة" األخيرة ضد املدنيين في جنوب غرب أخبار األمم امل - 159

؛  2018تموز/ يوليو    29،  4تقرير الحالة رقم    - ؛ أوتشا، الجمهورية العربية السورية: درعا، والقنيطرة، والسويداء  2018تموز/ يوليو    31سورية،  

 . 2018آب/ أغسطس   3، 5تقرير الحالة رقم  -لعربية السورية: درعا، والقنيطرة، والسويداء أوتشا، الجمهورية ا
؛ أوتشا، الجمهورية 2018تموز/ يوليو  30ملعاقبة املدنيين،  (داعش)النظام السوري يستخدم  ،Chatham Houseتشاتام هاوس،  - 160

 . 2018آب/ أغسطس  3، 5ة رقم تقرير الحال -العربية السورية: درعا، والقنيطرة، والسويداء 
أغسطس  آب/  18، 6تقرير الحالة رقم  -الجمهورية العربية السورية: الوضع اإلنساني في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء  ،أوتشا - 161

 .2019أبريل سان/ ني 23، ة، داعش يكثف الهجمات على القوات املوالية لألسد في صحراء البادية في سوريديفنس بوست. راجع أيًضا 2018
162 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
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 محافظة طرطوس 

 ،محافظة طرطوس إلى حد كبير في أيدي الحكومة السورية بقيت، 2011في عام منذ بداية الحرب األهلية 

 تقع، لم 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من  .(163)هجمات كبيرة  فيهالم تقع و 

 كانون . في الفترة من السورية لحقوق اإلنسان وفيات مدنية في محافظة طرطوس، طبًقا ملا ذكرته الشبكة

 .(164) لم تقع وفيات مدنيةكذلك ، 2019أبريل نيسان/ يناير إلى ني/ الثا

 محافظة الالذقية 

لم و ، كانت محافظة الالذقية في يد الحكومة السورية إلى حد كبير. 2011منذ بداية الحرب األهلية في عام 

ع محافظة إدلب، في الشمال الشرقي من املقاطعة على طول الحدود م ولكن .(165) هجمات كبيرة فيهاتقع 

 السكان التركمان ضمنهم منو ة املشمولة بالتقرير، دنشطة خالل املكانت هناك جماعات مسلحة ال تزال 
(166).  

ُ
آب/  27و 21بين  ،إلى الشمال من حماة والالذقية ةمن جنوب سوري ،القوات املوالية لألسد تقلن

  كما ،(167) 8201أغسطس 
ُ
م من القوات املوالية لألسد من وغيرهحسين الاإلمام  ءقل لواء القدس ولوان

 امسلحون هجوًم ذ  نف  ،  2019يناير  كانون الثاني/    22في  .  (168)ناطق على طول الحدود مع إدلب  املإلى    ،دمشق

 .(169) بقنبلة في مدينة الالذقية، أسفر عن مقتل شخص وجرح عشرة

 القصف االسرائيلي

إلى   ،السورية  لدفاعات الجويةبواسطة ا  ،روسية  ، أدى إسقاط طائرة استطالع2018سبتمبر  أيلول/   18في  

كانت تنفذ هجمات  F-16توترات بين روسيا وإسرائيل. ووفًقا ملوسكو، فإن الطائرات اإلسرائيلية من طراز 

 .(170)الرئيس هو مستودع ذخيرة إيراني  االوقت. قد يكون هدفه ذلكعلى أهداف في محافظة الالذقية في 

 
163 - 163 Intlsosandcontrolrisks, Notice – Syria, 27 January 2019.  
164 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
165 - Intlsosandcontrolrisks, Notice – Syria, 27 January 2019. 
166 WHO, Health Cluster Weekly Situation Report: Whole of Syria, Week 31, 3 August 2018. See Bellingcat, Syrian Turkmen 

Groups in Latakia: An Overview, 7 February 2019. and Reuters, Rebels say Syrian army fails to retake Latakia mountain, 19 

May 2019. 
167 - ISW, Syria Situation Report: August 16-28, 2018. 

ن الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب نظام األسد. من الواضح أن هذه الجماعات لها ين والعراقييالفلسطينيمن هؤالء كان ، كثيرة في حاالت - 168

 Syriaة تعليق سوريالحاالت( مع الحرس الثوري اإليراني وتتلقى الدعم منه. انظر على سبيل املثال عالقات )عالقات وثيقة في بعض 

Comment ،؛ بيلينغكات 2015سبتمبر أيلول/  1، نظرة عامة على بعض امليليشيات املوالية لألسدBellingcat ، ميليشيات نظام األسد

 . 2018أغسطس  آب/  28-16: ة، تقرير الوضع في سوريISW؛ 2016نوفمبر تشرين الثاني/  30والجهاديون الشيعة في الحرب األهلية السورية، 
169 - ISW, Syria Situation Report: January 10-23, 25 January 2019. 
170 - Haaretz.com, 'Israel Launches Series of Strikes on Targets Near Syria's Latakia', 18 September 2018. Oxford Analytica, 

Plane downing will test Russia's warm ties with Israel, 18 September 2018. Averbukh, L., & Klein, M. (2018). Russia-Israel 

relationship transformed by Syria conflict: political interests overshadow social and economic ties. 

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
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فبراير شباط/    19في    ،والرئيس بوتينلي،  اإلسرائيرئيس الوزراء    ،نتنياهوقمة بين  نتيجة لذلك، ُعقد اجتماع  

2019 (171). 

كراد في جبل األنصبته في كمين  ،جبهة التحرير الوطني ثمانية جنود سوريين ت، قتل2019مايو أيار/  7في  
على قاعدة )درون(    دون طياراستخدام طائرات من  هجمات ب  هيئة تحرير الشام )هتش(بعد أن نفذت  .  (172)

أسقطت خاللها قنابل أيًضا على بلدة جبلة، و ، 2019أبريل نيسان/ في نهاية  ، مميحميللجيش الروس ي في 

، بالقرب من الحدود مع القبانيعلى جبل  الهيئةهاجمت الفرقة الرابعة من الجيش السوري مواقع 

 .(173) محافظة إدلب

 الخسائر املدنية

حالة وفاة مدنية في محافظة  31، كان هناك 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 

أغسطس من ذلك العام، كان هناك آب/ في و. السورية لحقوق اإلنسان الالذقية، طبًقا ملا ذكرته الشبكة

ين دنيبين امل، وقعت أربع وفيات 2019أبريل نيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ حالة وفاة. في الفترة من  13
(174). 

 إدلب محافظة 

، استعادت قوات الحكومة السورية 2018فبراير شباط/ يناير وأوائل  بين كانون الثاني/  ،وقع في هجوم

. أقيمت إدلب  محافظة  في  عدد قليل من مختلف جماعات املعارضة املسلحةفيه  و   الجزء الجنوبي الشرقي،

وط االتفاقية الخاصة حافظة، بموجب شر امل مراقبة تركية عبر الحدود مع منطقة املعارضة فينقاط 

إدلب  ومنهامعظم محافظة إدلب، مجموعات املعارضة املختلفة  تدير .( 175)التصعيد خفض بمناطق 

 .(176) منطقة الحدود مع الالذقيةوينطبق األمر نفسه على خالل ونهاية الفترة املشمولة بالتقرير.  املدينة،

 املعارضة املسلحة

 
171 - Simons, Greg. "Russia’s Policy in Syria and the Middle East: Determination, Delight, and Disappointment: Russia in the 

Middle East:(Re) Emergence of a New Geopolitical Shatter Belt?" (2019). 
 .2019أيار/ مايو  9، خاصمصدر  - 172
؛ املصدر نيوز، الجيش السوري يهاجم معقل  2019نيسان/ أبريل    29أكبر قاعدة روسية في سورية،  "الشرق األوسط"، ضربة جوية تطال    - 173

 .2019أيار/ مايو  7اديين بنظام صاروخي جديد )فيديو(، الجه 
174 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  

: مباشرة، عودة آالف السكان إلى شرق  ة؛ سوري2018يناير  كانون الثاني/    24-10،  ةالوضع في سوريعن  رير  (، تقISWمعهد دراسة الحرب )  - 175

 .2018فبراير شباط/  20ريف إدلب بعد انتهاء الهجوم الحكومي، 

 في هذا التقرير. 4.2.1انظر الفقرة  - 176
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 ةجبهة الوطنيالأكبر حركات املعارضة املسلحة.    ،ة تحرير الشامئيهو   للتحريرة  الوطني  هةجبالفي إدلب، تعد  

جبهة بين جماعات التجمع و ، بقيادة فضل هللا الحجي، هي أهم حركة معارضة مدعومة من تركيا. لتحريرل

ش األحرار مسلحة مختلفة تدعمها تركيا، مثل أحرار الشام وكتائب نور الدين الزنكي وفيلق الشام وجي

جبهة صمدت المثل جيش النصر والفرقة الساحلية الثانية.  ،وغيرها من جماعات الجيش السوري الحر

 .(177)األكراد والجهاديين السوريين أعداء مشتركين: نظام األسد ومجموعات لوجود و  ،تركي نتيجة تمويل

معبر على ، و مدينة إدلبطر على التي تسي هيئة تحرير الشام )هتش( هولجبهة الوطنية املنافس الرئيس لـ

خالل  ،اليد العليا في إدلب الهيئةاكتسبت  .باب الهوى الحدودي مع تركيا ومناطق مهمة أخرى في إدلب

ع .(178)الفترة املشمولة بالتقرير 
ُ
وُينظر  دوهي منظمة جامعة تضم مختلف الجماعات اإلسالمية، لكنها ت

قطعت هيئة تحرير الشام .  (179)ة  وريالسابق لتنظيم القاعدة في سخليفة لجبهة النصرة، الفرع  كعموًما    إليها

ها د  تعما زالت ، لكن روسيا وتركيا وهولندا واالتحاد األوروبي 2016تنظيم القاعدة في عام عالقاتها مع 

قيادة تحت . (180) منظمة إرهابية. لديها ما بين عشرة وثالثين ألف رجل في إدلب، وهذا يتوقف على املصدر

تعامله مع املخابرات  لديها عالقة غامضة مع تركيا. يبدو أن الجوالني براغماتي في مد الجوالني،أبو مح

ا يتعرض لضغوط من أعضاء أكثر أنه التركية، لكنه يرفض الخضوع ألوامر من أنقرة. كما 
ً
يصورونه تطرف

فصيل منشق عن تنظيم كأداة لتركيا. توحد بعض منتقدي الجوالني، وكثير منهم أردنيون وفلسطينيون، في  

حملة عسكرية  هيئة تحرير الشام )هتش( شنت، 2018في عام  .(181) "حراس الدين"عرف باسم القاعدة يُ 

 الهيئةكانوا يسعون للمصالحة مع دمشق. اتهمت  ،ينمحتملضد "خونة" و  )داعش(في إدلب ضد متطرفي 

 .(182) التخريب والقتلعمليات الصغيرة في إدلب ب )داعش(مجموعة 

 ائل الصغيرةفصال

الجانب الجهادي، إلى جانب حراس  فيتساهم عدة فصائل متمردة أصغر في إدلب في تعقيد الوضع األمني. 

، هيئة تحرير الشام )هتش(وهي قريبة من    ،نباالدين، هناك العديد من الفصائل الصغيرة التي يقودها أج

الجبهة ، ويتعقبها كل من في املنطقة يةر سمتلك خاليا ت )داعش(زال تالشيشان في جند الشام. ما  ومنهم

 للحزب   هيئة تحرير الشام.و   الوطنية للتحرير
ً

في غرب محافظة إدلب، أصبحت مدينة جسر الشغور معقال

 
177 - IRIN, Syrian war: Understanding Idlib’s rebel factions, 3 September 2018. 
178 - Oxford Analytica, Pressure in Syria and Yemen will deepen jihadist split, 10 August 2018; Atlantic Council, Consequences 

of the HTS Take-Over in Northwest Syria, 30 January 2019. 
 ُيعد تنظيم حراس الدين اآلن الفرع السوري لتنظيم القاعدة. - 179

180 - Marks, Jesse, and Hardin Lang. "Civilians Imperiled: Humanitarian Implications of US Policy Shifts in Syria." (2019). 

https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus  

181 - IRIN, Syrian war: Understanding Idlib’s rebel factions, 3 September 2018. For relations between HTS and HAD see: 

Longwarjournal.org, Al Qaeda-linked operations room counterattacks as bombs fall in northern Syria, 6 May 2019. 
182 - Oxford Analytica, Pressure in Syria and Yemen will deepen jihadist split, 10 August 2018. 

https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus
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بشكل وثيق مع الفصائل الحزب املذكور  ، وهي مجموعة من الجهاديين األويغور. عمليركستانالتاإلسالمي 

صد   في  الهيئةبمراجعة سياسة الحياد وساعد  الحزب    ام، ق2018يع عام  الجهادية السورية في املاض ي. في رب

 .(183) هجوم مفاجئ من قبل جماعات املعارضة املدعومة من تركيا

 تطهير صفوف املتمردين

نزفت ، حيث استُ 2018أغسطس آب/ في  ،البشرية واجهت السلطات السورية نقًصا في القوى العاملة

"عناصر املصالحة" من  فادة منستال وقد حاولوا ا .(184) )داعش(اء ضد القتال في الصحر نتيجة أعدادهم 

حاوالت املفشلت  .فقط مقاتل 1500 ومن وافق هعدد ن إاملتمردين من درعا في معركة إدلب، لكن قيل 

 اعتقلتظاهرات كبيرة مؤيدة للمعارضة. في مناطق كل منهما،  ت"املصالحة" في إدلب، وبعدها نظمت    حقيقتل

ذلك  شكلو  دمشق، معزعومة م"اتصاالت"  لهم نمم ،املئات هيئة تحرير الشامو  ة للتحريروطنيجبهة الال

أحرار الشام ما ال  حركةو  الهيئة، اعتقلت 2018أغسطس آب/  6يوليو وتموز/  27بين . (185)آلخرين ل اردعً 

ال يقل عن  بسبب دعمهم املزعوم للمصالحة مع دمشق. وكان من بين املحتجزين ما ،شخًصا 80يقل عن 

 و  -في الجيش الحروهي منظمة عضو -من أفراد قوات الشهيد أحمد العبدو  70
ُ
من شرق القلمون إلى وا قلن

، 2018أغسطس    آب/  20و  19بين    .(186)قة  املنطبموجب شروط اتفاق إخالء    ،2018إدلب في أبريل/ نيسان  

معظم  كانتلحة مع دمشق. بسبب دعمهم املزعوم للمصا ،شخًصا 35حوالي الهيئة والجبهة اعتقلت 

، كشفت 2018أغسطس  آب/    29في    .(187)إلى الشمال من مدينة إدلب  الواقعة  االعتقاالت في معرة مصرين،  

النقاب عن خطط لتشكيل قوة "مقاومة شعبية" مع الجماعات املتنافسة في محافظة  هيئة تحرير الشام

. ةتبادلم  ئية، وكان العدا)داعش(ـ  معادية ل  يئةالهومع ذلك، ظلت   .دمشقمن    املتوقعهجوم  الإدلب ملقاومة  

 )داعش(و ، قام مقاتل2018يوليو  تموز/  . في  يغربال  خارج إدلب في ريف حلب  )داعش(ـ لكما وقعت عمليات  

 .(188)الهيئة مقاتلي  كثير منبقتل  في الهيئةالذين تسللوا إلى قوات النخبة 

 وقف إطالق النار

بين السلطات السورية   (189)  -بسبب االنتهاكات املنتظمة-طالق النار  إل ، كان هناك وقف هش  2017منذ عام  

نتيجة ملحادثات السالم بين تركيا وروسيا وإيران. ومع ذلك، فإن  ،وبعض الجماعات املتمردة في إدلب

 
183 - IRIN, Syrian war: Understanding Idlib’s rebel factions, 3 September 2018. For more information, see e.g. Jamestown.org, 

The Turkistan Islamic Party in Double-Exile: Geographic and Organizational Divisions in Uighur Jihadism, 7 September 2018. 
184 - Oxford Analytica, Syria’s Idlib deal can withstand spoilers for now, 8 October 2018. 
185 - Ibid. 
186 - ISW, Syria Situation Report: August 6-16, 2018. 
187 - ISW, Syria Situation Report: August 16-28, 2018. 
188 - Oxford Analytica, Middle East jihadist splits will widen despite defeats, 31 August 2018. 

 .2018يشمل ذلك املكاسب في األراض ي التي حققتها الحكومة السورية في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير  - 189
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ا في وقف إطالق النار هذا. في عام ومنها هيئة تحرير الشامالعديد من الجماعات املتمردة، 
ً
، لم تكن طرف

2018 
ً

وغيرها من  هيئة تحرير الشام في جبهة مشتركة ضد ، حاولت تركيا توحيد املتمردين األكثر اعتداال

 .(190) ماعات املتطرفةالج

 هجوم القوات الحكومية

 هجوم على املتمردين في إدلب ت القوات املوالية للحكومة لشن  بعد هزيمة املتمردين في الجنوب، استعد  
في املناطق كان كما  ،ا للقوات املوالية لألسد في إدلبازن العسكري مواتيً ومع ذلك، لم يكن التو  .( 191)

بشكل حاد. في إدلب، كان   احيث القوى البشرية للمتمردين وااللتزام والدعم الخارجي قد انخفض ،األخرى 

من  اوغيره الهيئةكان لدى و لتحرير عشرات اآلالف من املتمردين املستعدين للقتال. ل ةالوطنيجبهة اللدى 

ا على القصف، وقعت خمس هجمات بطائرات ردً . (192) مقاتل 10000الجهاديين السلفيين ما ال يقل عن 

 .بالقرب من مدينة الالذقية ،على مطار باسل األسد 2018أغسطس  13و 8بين )درون( دون طيار من 

تل  ،2018أغسطس  آب/    12في    .(193)دون طيار  من  الطائرات  القوات الجوية الروسية    تاعترض
ُ
ما ال يقل   ق

  17شخًصا، من بينهم  67عن 
ً

في سرمدا في محافظة  للهيئة )هتش(، عندما انفجر مستودع أسلحة طفال

لتحرير صواريخ غراد للهجوم على ل ةجبهة الوطنيال، استخدمت 2018أغسطس آب/  14في  .(194) إدلب

آب/  14في . ( 195) ب حماةالنخبة في الجيش السوري، في غر من قوات قاعدة لقوات النمر، وهي وحدة 

 ، ذكرت وسائل اإلعالم املحلية أن أعداًدا كبيرة من املدنيين من جنوب إدلب فر  2018أغسطس 
ً

وا شماال

 ،يةالقوات املوالية للحكومة قد وزعت منشورات تحذير باتجاه تركيا بعد قصف عنيف. قبل الهجوم، كانت  

تركيا، التي كانت مسؤولة عن مراقبة ناشدت مردون. الوصول إلى املنطقة التي يحتلها املتنقاط وأغلقت 

 .(196) التصعيد، روسيا ملنع وقوع مذبحة واسعة النطاقخفض منطقة 

 
190 - https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus.  
191 - Oxford Analytica, Turkey faces multiple pressures in Syria’s Idlib, 1 August 2018. 
192 - Oxford Analytica, Syria’s Idlib deal can withstand spoilers for now, 8 October 2018. 
193 - ISW, Syria Situation Report: August 6-16, 2018; Oxford Analytica, Syria’s Idlib deal can withstand spoilers for now, 8 

October 2018. 
، كان املستودع حقوق اإلنسان للمرصد السوري ل دما انفجرت قنبلة في مدينة سرمدا. وفًقا عن ،ن من خمسة طوابقان سكنيار مبنيم  دُ  - 194

، حول الخسائر  ةأحد املباني. األمم املتحدة، بيان من بانوس مومتيس، املنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ألزمة سوريأقبية  في  يقع  الذي انفجر  

 . 2018أغسطس آب/  14، عمان، ةاملدنية في شمال غرب سوري
معهد دراسات بسالح ثقيل. الوطنية للتحرير تمردون االنطباع بأن أنقرة كانت تزود الجبهة أعطت نيران املدفعية العنيفة التي شنها امل - 195

فسدين صفقة إدلب السورية يمكن أن تصمد أمام امل  ،؛ أكسفورد أناليتيكا2018أغسطس،  آب/    16-6:  ة ، تقرير الوضع في سوري(  ISW)  الحرب

 .2018أكتوبر تشرين األول/ ، قوات النمر ،MEIمن التفاصيل، انظر: . ملزيد 2018أكتوبر تشرين األول/  8في الوقت الحالي، 
196 - Oxford Analytica, Syria’s new Idlib offensive may be incremental, 15 August 2018. For relations between Russia and 

Turkey, see ICG, Europe Report N°250, Russia and Turkey in the Black Sea and the South Caucasus, 28 June 2018. 

https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus
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شاركت   ،للبحر األبيض املتوسط تدريبات واسعة النطاق، بدأ األسطول الروس ي  2018سبتمبر  أيلول/    1في  

كروز، التي سبق استخدامها  اريخبصو  ةعديدسفن  تهز سفينة حربية وسفن دعم. ُج  25فيها أكثر من 

، استأنفت 2018سبتمبر أيلول/  4ابتداًء من  .(197)الشرقية بالفعل لقصف مواقع املتمردين في الغوطة 

غرب وجنوب   علىالقصف  عمليات  نفذت الطائرات الروسية عشرات    .(198)  إدلبروسيا غاراتها الجوية على  

قصفت القوات املوالية للحكومة كما . 2018بر تمسبأيلول/  4محافظة إدلب وشمال محافظة حماة من 

 .(199))الجبهة(  البلدات والقرى على طول الخط األمامي

 
ُ
خالل القصف والتفجيرات. في منطقتي جسر الشغور في واملدارس واملباني البلدية اصيبت املشكما أ

تل وُجر ح الناسكما ل في غرب وجنوب محافظة إدلب، بومحم
ُ
بسبب عدم  .( 200) جراء تلك العمليات ق

 معلومات، لم يكن من املمكن الحصول على هوانعدام األمن فيإلى الشمال الغربي القدرة على الوصول 

 
ُ
تل 2018سبتمبر أيلول/  9و  4علن أنه بين كاملة عن جميع الهجمات والخسائر. ومع ذلك، فقد أ

ُ
 33، ق

 2018سبتمبر أيلول/  4القصف والتفجيرات. في  نتيجة 67شخًصا وأصيب 
ُ
تل خمسة أشخاص، بينهم ، ق

 
ُ
ر الشغور التي مدينة جس  علىقصف مدفعي  نتيجةشخًصا، بينهم ستة أطفال،  12صيب أربعة أطفال، وأ

 .يسيطر عليها املتمردون 

تل تسعة أشخاص، 2018سبتمبر أيلول/  7في 
ُ
شخًصا في  22هم خمس نساء وثالثة أطفال، وُجرح بين، ق

 أصيب، 2018سبتمبر أيلول/  6في . ( 201)التي تسيطر عليها الحكومة محردة قصف مدفعي على مدينة 

خالل   .(202)نتيجة القصف    ة،في شمال محافظة حما  زيتامشفى تدعمه املنظمات غير الحكومية في بلدة كفر 

 
197 - AD, Syrië na de kruisraketten: hoe nu verder? 16 April 2018; Oxford Analytica, Russia deploys navy to show and se power 

in Syria, 3 September 2018. 
مراقبة عسكرية تركية. حاول نقاط حيث توجد مراكز  ،ي السوريةرسلت تركيا الدبابات والبنادق في يوم سابق إلى الحدود وإلى األراض أ - 198

املقاتلون املتمردون الحصول على مجندين جدد وتدمير الجسور للدفاع عن املنطقة. حذر الرئيس أردوغان من أن الهجوم على أكثر من ثالثة 

املحتوم على هجوم ال، Oxford Analyticaمن الالجئين. كان إدلب قد يؤدي إلى مذبحة. كما تخش ى تركيا من تدفق أعداد كبيرة ماليين من س

 ؛ 2018سبتمبر أيلول/  4ينطوي على مخاطر كبيرة،  ةإدلب السوري

 aleppo-statenorth-turkish-role-damascus-and-ankara-https://mei.edu/publications/between . 

؛ أوكسفورد أناليتيكا، صفقة طهران بشأن 2018سبتمبر أيلول/  5أكسفورد أناليتيكا، تركيا ستعتمد على القمة لتجنب الكارثة السورية، 

 . 2018سبتمبر أيلول/  7من املحتمل أال تكون مستدامة، ة سوري

199 - Parliamentary Document 27 925 V, 19-04-2019; ISW, Syria Situation Report: August 28 – September 12, 2018. 
ا، نفذ الروس عدة آالف من 2015منذ عام  - 200

ً
الجوية، مما أدى إلى عواقب وخيمة على حميميم من قاعدة  عمليات القصف الجوية انطالق

: ةأوتشا، سوري . damascus-view-offensive-https://www.mei.edu/publications/idlib .خصوم األسد والسكان املدنيين السوريين 

 . 2018سبتمبر أيلول/  12، ةالتطورات األخيرة في شمال غرب سوري

201 - OCHA, Syria: Recent Developments in North-west Syria, 12 September 2018. 
: ة، تعرض مشفى تدعمه املنظمات غير الحكومية في بلدة حاس جنوب محافظة حماة لقصف. أوتشا، سوري2018سبتمبر أيلول/  8في  - 202

 . 2018سبتمبر أيلول/  12، ةالتطورات األخيرة في شمال غرب سوري

https://mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-statenorth-aleppo
https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus
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ُ
، أصابت 2018سبتمبر أيلول/  10في . ( 203) صيب مركز إسعاف بأضرار بالغةقصف خان شيخون، أ

  ، حيثمعرة النعمان / خان شيخون -ومدرسة ثانوية في جرجناز القنابل مدرسة ابتدائية
ُ
صيب سبعة أ

القصف بأنه "األكثر  احقوق اإلنسان هذل السوري  رصداملوصف عمال اإلنقاذ املحليون و  (.204) أطفال

املروحيات القتالية براميل مليئة باملتفجرات والخردة على املستشفيات ، حيث ألقت أسابيع خاللكثافة" 

 . (205) عمال اإلنقاذاكز على مر و 

 األخير /انتهاء املوعد النهائي

أعطى رجال الدين األولوية لنشر  هيئة تحرير الشام.انشقاقات داخل بسوتش ي قد تسبب اتفاق تردد أن 

 نجاة التنظيم األيديولوجية الجهادية السلفية، بينما وضع القادة العسكريون 
ً

الجناح الثاني، انتصر . أوال

أكتوبر تشرين األول/  15في . ( 206) األكثر انتهازية للزعيم أبو محمد الجوالنياملقاربة  ًعامتاب / في أعقاب

 70للجهاديين السلفيين لالنسحاب من إدلب. ومع ذلك، وفًقا للمراقبين، فإن  ، انتهت املهلة املحددة2018

 حتى   هتش(،حرير الشام )ومنها هيئة تمن أراض ي إدلب كانت ال تزال محتلة من قبل هذه الفصائل،  في املئة 

، ينالدحراس تنظيم ومنها ، أطلقت الجماعات املتنافسة، 2018أكتوبر تشرين األول/  13ذلك اليوم. في 

الهيئة ، أصدرت  2018أكتوبر  تشرين األول/    14في  .  (207)  النار على القوات املوالية للحكومة  وكيل القاعدة،

 .(208)  واصلة القتال ضد الحكومةبمها وعدت في الوقت نفسه  بياًنا رحبت فيه باتفاق وقف إطالق النار، لكن

 صراع مستمر

. في بعض 2018أكتوبر تشرين األول/ في  انخفاًضا حاًدا،بعد اتفاق سوتش ي، انخفضت األعمال القتالية 

وبين   )الجبهة(  إلى قراهم، على الرغم من استمرار املناوشات على طول الخط األماميهجرون  املناطق، عاد امل

قصفت القوات املوالية لألسد ، 2018أكتوبر تشرين األول/  23ومع ذلك، في  .(209)عات املسلحة الجما

املناطق داخل املنطقة العازلة، في حين أطلقت الجماعات املدعومة من تركيا والفصائل الجهادية السلفية 

 
203 - RFE/RL, Russian, Syrian Aircraft Pound Opposition-Controlled Idlib Province, 8 September 2018; ISW, Syria Situation 

Report: August 28 – September 12, 2018; OCHA, Syria: Recent Developments in North-west Syria, 12 September 2018. 
204 - OCHA, Syria: Recent Developments in North-west Syria, 12 September 2018. 
205 - https://carnegie-mec.org/diwan/79267; & https://carnegie-mec.org/sada/76999.  

 ،التركي االقتتال الداخلي في إدلب ب الضغطسيله ، Oxford Analytica. 26للحصول على تفاصيل حول الجوالني، انظر الصفحة  - 206

تشرين  8صفقة إدلب السورية أن تصمد أمام املفسدين في الوقت الحالي، ل؛ ألكسفورد أناليتيكا، يمكن 2018سبتمبر أيلول/  27، ةسوري

 . 2018أكتوبر األول/ 
207 - Oxford Analytica, Russia and Turkey will temporise on Syria’s Idlib deal, 16 October 2018. 
208 - RFE/RL, Militants Fail to Leave Buffer Zone in Syria's Idlib Under Russia-Turkey Deal, 16 October 2018. 
209 - OCHA, Turkey/Syria: Cross-Border Humanitarian Reach and Activities from Turkey - October 2018, 31 October 2018; 

Reach, Humanitarian Situation Overview in Syria (HSOS): Northwest Syria, October 2018, 31 October 2018. 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/79267
https://carnegie-mec.org/sada/76999
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بموجب االتفاقيات  .(210) ةالحكومة السوريستولي عليها صواريخ في اليوم التالي على مدينة حلب، التي ت

، ولكن ، هيئة تحرير الشامتركيا املجموعة الجهادية  كبحاملبرمة مع روسيا في سوتش ي، كان من املفترض أن ت

من خالل االستيالء على عشرات القرى من جماعات  ،حافظةقبضتها على املمن  هيئةالفي الواقع عززت 

 .(211) 2018املعارضة التي تدعمها تركيا في نهاية عام 

املنطقة املنزوعة وشمل حتى ، 2018نوفمبر تشرين الثاني/ في  ،رمي القذائف من جديدزاد القصف و 

 كبيرال الجيش السوري بلدات جرجناز وخوينفي الجزء الجنوبي من محافظة إدلب، قصف . (212)السالح 

تنفيذ وقف  اقبر يالذي روس ي ندوب الاملسجل في كانون األول/ ديسمبر،  .(213) بقذائف الهاون  يطوهب

في إدلب، خفض التصعيد ثالث حوادث إطالق نار في مناطق  ،التصعيدخفض في مناطق  ،إطالق النار

 .(214)دثتين حاالتركي ندوب وسجل امل

. كانت هناك معارك باألسلحة النارية بين القوات املوالية 2018تصاعد القتال في كانون األول/ ديسمبر 

على طول املنطقة املنزوعة السالح في الجزء الشرقي من محافظة إدلب  ،والجماعات املسلحةللحكومة 

وكذلك بين الجماعات -تسببت الهجمات التي شنها الجانبان  .( 215) والجزء الشمالي من محافظة حماة

في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب، قصف الجيش . (216) حص ى من القتلى والجرحىعدد ال يُ ب -املسلحة

 .(217) بلدات، مما أدى إلى نزوح عشرات اآلالفكثير من الوسيا بدعم من ر السوري 

، قتل 2019فبراير شباط/ في نهاية . (218) تصعيد أكثر خطورةعمليات ، مع 2019عام  خاللاستمر القتال 

 .(219)جندًيا سورًيا  20 تأعضاء امليليشيا

 
210 - Oxford Analytica, Syrian government may provoke Idlib escalation, 26 October 2018. 
211  - Oxford Analytica, Ankara hopes its Syrian invasion may now go ahead, 23 January 2019; 

https://carnegiemec.org/sada/76999.  
212 - UNICEF Syria Crisis Situation Report - November 2018, 30 November 2018. 

عن إصابة عشرة أطفال   ت ، أسفر 2018ديسمبر ل/ كانون األو نوفمبر و تشرين الثاني/ وقعت ثماني هجمات على األقل على جرجناز في  - 213

نوفمبر تشرين الثاني/    30،  2018نوفمبر  تشرين الثاني/  –: التواصل اإلنساني عبر الحدود واألنشطة من تركيا  ةعلى األقل. أوتشا، تركيا/ سوري

نوفمبر تشرين الثاني/  30ابة )اعتباًرا من ؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، مجموعة الحماية السورية )تركيا(: لقطة استج2018

كانون األول/ ب وشمال حماة، ، تقييم االحتياجات السريعة في جنوب إدلمفوضية شؤون الالجئين؛ 2018ديسمبر كانون األول/  20(، 2018

نظرة عامة شهرية على تحركات (: ISMIمبادرة مراقبة أوضاع النازحين )- ةسوري ،؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين 2018ديسمبر 

 . 2018نوفمبر تشرين الثاني/  30،  2018نوفمبر تشرين الثاني/ ، ةا في شمال سوريداخليً  هجريناألشخاص امل

214 - A total of 234 armed groups accepted the ceasefire. UNSC, S/2018/1157, 31 December 2018. 
215 - OCHA, Syrian Arab Republic: IDP Movements (December 2018), 21 January 2019. 
216 - OHCHR, Syria: Bachelet alarmed by upsurge in attacks and civilian casualties in Idlib, 19 February 2019. 

، أبو عمر كبيرال، السكيك، أم جالل، الفرجة، خوين نريان، الخخو ح، التمانعة، خان شيتاملدن املتضررة هي كفرنبل، جرجناز، ال - 217

 . 2019فبراير  باط/  ش  13،  2018ديسمبر  كانون األول/  -: التواصل اإلنساني عبر الحدود واألنشطة من تركيا  ةنوودية. أوتشا، تركيا/ سورياوالج
218 - OHCHR, Syria: Bachelet alarmed by upsurge in attacks and civilian casualties in Idlib, 19 February 2019.  

219 -  
ُ
 . 2019فبراير شباط/  26أسفر عن مقتل بعض املتشددين،  الهجوم العنيف، اFrance24رد اآلالف من منازلهم نتيجة لذلك. ط

https://carnegiemec.org/sada/76999
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أبريل نيسان/  9في . (220) سورًياجندًيا  33ما ال يقل عن  هيئة تحرير الشام، قتلت 2019مارس آذار/  4في  

تل    ،زارعين بتنفيذ هجوم انتحاري على قاعدة للجيشم  بزي ، قام مسلحون يتنكرون  2019
ُ
ثالثة جنود فيه  ق

عن إصابة القصف أسفر و ، قصفت الطائرات املقاتلة الروسية محافظة إدلب، نفسه وفي اليوم. ( 221)

 ،دلب وشمال محافظة حماةجنوب محافظة إ قصف البلدات فيعمليات ثم ازدادت . (222) عدة أشخاص

 2019مايو أيار/ وفًقا لألمم املتحدة، أدت الهجمات املستمرة في . شخص تسبب في مقتل أكثر من مئةو 

ولم يتمكن املدنيون . ( 223) شخص 000,270وتشريد أكثر من  ،شخًصا 160وحدها إلى مقتل أكثر من 

وفًقا  .( 224)مغلقة خالل القصف العنيف  فياقيت املش الجرحى من الوصول إلى املرافق الطبية، حيث ب

السيطرة على الطرق السريعة الرئيسة في  نالجيش السوري وحليفه الروس ي يحاوال  ، فإنللمتمردين

 .(225) على محافظة إدلب ماهجومهمن خالل  ،املنطقة

 :هامن انطلقتأو  وقعت في محافظة إدلبو  بعض الحوادث مدرجة أدناه

، شن مسلحون مجهولون هجوًما بالقنابل على مدينة إدلب، أسفر عن 2019  ايرفبر شباط/    18في   .أ

 .(226)آخرين  70شخًصا على األقل وإصابة  17مقتل 

عدًدا من الهجمات بالقنابل  )داعش( ت، نفذ2019يناير  / كانون الثاني 20و 18في الفترة ما بين  .ب

 2019يناير    /الثانيكانون    18في  وفي مدينة إدلب؛    هيئة تحرير الشام )هتش(ى  عل
ُ
شخًصا   11تل  ، ق

 ؛(227) اتهجمال ى حدإعلى األقل في 

 
على  ة،نظام األسد في سوريجنود من  33، الجهاديون املرتبطون بتنظيم القاعدة يقتلون ما ال يقل عن AFPوكالة الصحافة الفرنسية،  - 220

، ملاذا ال تستطيع روسيا وتركيا وإيران تحقيق Middle East Eye. انظر أيًضا 2019مارس آذار/  4ونيتور، املتقول الرغم من الهدنة، كما 

 . 2019مارس آذار/  3 ،ةبشأن سوريانفراجة 
221 - Reuters, Suicide bombers attack Syrian army post, several dead: media, 9 April 2019. 

س والشريعة والحويجة والحويس والجنابرية وكفر زيتا وعابدين وتل افي جسر بير الر ة تحرير الشام )هتش( هيئُنفذت هجمات على  - 222

 The  أوبزرفير سوريةوالكريم والعزيزية واملصيف.  شطحة والرصيف  الجيش السوري في    الهيئةوجرجناز وكفرنبل. هاجمت    العنكاوي الصخر و 

Syrian Observer ، صيب
ُ
في محافظة  أهداف نحو الصواريخ الروسية، التي أطلقت من سفن حربية في البحر املتوسط مننساء وأطفال، أ

 .2019أبريل نيسان/  10. مصدر سري، 2019 أبريلنيسان/  9، برسإدلب، تقارير حرية 
223 -https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary general-human-Affairs-and-Viceememergency-5 ؛  

ر ،Syrian Observer املرصد السوري ؛ معهد الشرق األوسط، الصراع لم 2019أبريل نيسان/  19أسابيع،  10شخص خالل  186,000 ُهج 

سيون ليبرا؛ 2019مايو  أيار/  6وسط أعنف قتال منذ شهور،  الكثير؛ الجزيرة، غارات إدلب تقتل 2019أبريل  نيسان/  29، ةينته بعد في سوري

Libération ،43 وقع املعارك، ت24، فرانس 2019أيار/ مايو  6 يسبب هجرة جماعية للسكان، ةالتصعيد في شمال سوري  
ً

في شمال غرب قتيال

 .2019مايو أيار/  9إدلب، في ، فشلت عملية أستانا SJAC؛  2019مايو أيار/  7، املونيتور : ةسوري

224 .- Middle East Eye, Syrian war-wounded struggle for treatment amid hospital devastation, 19 May 2019.  
225 - https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus  
226 - ISW, Syria Situation Report: February 7 - 20, 22 February 2019. 
227 - ISW, Syria Situation Report: January 10-23, 25 January 2019. 

https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus
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ا في معرة 2019يناير كانون الثاني/  29في  .ج
ً
، قصفت القوات املوالية للحكومة منطقة سكنية وسوق

 آخرين عن مقتل أحد عشر شخًصا وإصابة تسعةالقصف أسفر و النعمان جنوب شرق إدلب، 

 ؛(228)

في الدانة في شمال إدلب،   )داعش(و هيئة تحرير الشام ل بين، اندلع قتا2019فبراير  شباط/    11في   .د

تلت 
ُ
 ؛(229)فتاة  في أثنائهق

في   ،، قصفت القوات املوالية للحكومة مناطق مختلفة في معرة النعمان2019فبراير  شباط/    12في   .ه

  ،جنوب شرق إدلب
ُ
 ؛(230)ا مدنيً  11فيها تل ق

ون في جنوب إدلب، خاملوالية للحكومة خان شي، قصفت القوات 2019فبراير شباط/  15في  .و

 ؛(231)عن مقتل اثنين وإصابة تسعة، بينهم نساء وأطفال  القصف أسفرو 

تل خمسة مدنيين في قصف 2019فبراير شباط/  16في  .ز
ُ
 ؛(232)ون خخان شيعلى ، ق

مصممة للقتل بتفجير قنابل ، قامت القوات املوالية للحكومة 2019فبراير شباط/  18في  .ح

  ،في حي القصور بمدينة إدلبيه والتشو 
ُ
 .(233)آخرين شخًصا وأصيب أكثر من سبعين  16فيها تل ق

تل ، نف  2019مارس آذار/  1في  .ط
ُ
ما ال فيه ذ مسلحون مجهولون هجوًما انتحارًيا في مطعم في إدلب. ق

 .(234)من هيئة تحرير الشام قاتلون مهم نيبيقل عن ثمانية أشخاص وُجرح اثنان وعشرون، 

عند نقطة  ،جندًيا سورًيا 30من  مسلحون من هيئة تحرير الشام أكثر ، قتل2019مايو  / ارأي 7في  .ي

 ؛(235)التفتيش في الشنابرة 

 هالسوريين في هجوم انتحاري في كفرنبود، قتل مسلحون العشرات من الجنود  2019  مايو/ أيار  8في   .ك
 ؛(236)

 
228 - OHCHR, Syria: Bachelet alarmed by upsurge in attacks and civilian casualties in Idlib, 19 February 2019. 
229 - Ibid. 
230 - Ibid. 
231 - Ibid. 
232 - Ibid. 
233 - Reuters, Twin blasts in rebel-held Syrian city Idlib kill at least 15, 18 February 2019; OHCHR, Syria: Bachelet alarmed by 

upsurge in attacks and civilian casualties in Idlib, 19 February 2019. 
 . 2019آذار/ مارس  7، خاصمصدر  - 234
 .2019 أيار/ مايو 9، خاصمصدر  - 235
 .ر السابقاملصد - 236
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 27روسيا عن مقتل  الجيش السوري املدعوم منمن ، أسفر قصف 2019مايو  / أيار 28في  .ل

 .(237) على األقل في محافظتي إدلب وحلب شخًصا

 الخسائر املدنية

قتيل مدني في محافظة  1,128، كان هناك 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 

يونيو  /حزيرانيناير إلى كانون الثاني/ . شهدت الفترة من لشبكة السورية لحقوق اإلنسانإدلب، وفًقا ل

 حالة، 238فقد شهدت  2018ديسمبر كانون األول/ يوليو إلى تموز/ حالة وفاة، أما الفترة من  890 2018

 .(238)حالة وفاة مدنية  321، وقعت 2019ريل أبنيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ وفي الفترة من 

 محافظة حمص 

 غادرتولة بالتقرير. ترة املشمخالل الف ،احتفظت السلطات السورية بالسيطرة على محافظة حمص

بعد مفاوضات  ،إلى محافظة إدلب ،جيوب املعارضة في حمصدة في و موجتي كانت الالجماعات املسلحة 

 )داعش(في القتال الذي سبق ذلك، قيل إن نجل زعيم  .(239) 2018 عام منتصفمع الحكومة السورية في 

ادت القوات املوالية للحكومة السيطرة التي استع في املناطق. (240)أبو بكر البغدادي كان من بين القتلى 

وقع  .(241)املدنيين  بحقوأساءت استخدام سلطتها  ،، تصرفت السلطات بشكل تعسفي2018عليها في عام 

، 2019أبريل نيسان/  17عدد من الحوادث األمنية في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير. على سبيل املثال، في 

 11، قتلوا 2019أبريل نيسان/  28في و .(242)نة خجندًيا سورًيا في كمين في الس 15قتل مسلحون مجهولون 

 .(243) نةخسالجندًيا في 

 
، أسفرت هجمات جيش األسد على املحافظتين عن مقتل 2019مايو   /أيار    26مزدحم. من    وسوق شعبي شملت أهداف الهجمات مشفى    - 237

مع تصاعد الهجمات العسكرية،    ا، ال مكان آمنً ةا على األقل. س ي إن إن، بالنسبة لسكان آخر محافظة يسيطر عليها املتمردون في سوريمدنيً   50

 . 2019و مايأيار/  31في 
238 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
239 - https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus; & https://carnegie-mec.org/sada/76999.  

تل في "ع (داعش) ت، أفاد2018يوليو موز/ ت 3في بيان صحفي في  - 240
ُ
ملية ضد النصيرية )العلويين( والروس في محطة أن حذيفة البدري ق

 . 2018يوليو تموز/  4، ةنجل زعيم البغدادي في معركة في سوري لكهرباء حمص". تم اإلبالغ عن مقت
241  - OHCHR, UN Commission of Inquiry on Syria: Continued hostilities and lawlessness countrywide render safe and 

sustainable returns impossible, 28 February 2019. 
 . 2019نيسان/ أبريل   18، خاصمصدر  - 242
 .2019أيار/ مايو  2، خاصمصدر  - 243

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus
https://carnegie-mec.org/sada/76999
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بالقرب من الحدود   ،تحتفظ بقواتها في قاعدة التنفسأنها    2018فبراير  شباط/  أعلنت الواليات املتحدة في  

وية تي قاعدة الجال في  (244)اني ، بسبب وجود الحرس اإلير كم55بطول حولها مع العراق، مع منطقة أمنية 

 .(245) بالقرب من مدينة حمص (T4فور )

 الخسائر املدنية

حالة وفاة مدنية في محافظة   324، كان هناك  2018ديسمبر  كانون األول/  إلى    2018يناير  كانون الثاني/  من  

حزيران/ يناير إلى  كانون الثاني/  . شهدت الفترة من  السورية لحقوق اإلنسان  حمص، طبًقا ملا ذكرته الشبكة

 حالة.  221  2018ديسمبر  األول/    كانون يوليو إلى  تموز/  أشخاص، وشهدت الفترة من    103وفاة    2018يونيو  

يناير كانون الثاني/  على التوالي. في الفترة من    44و    133كانت األرقام    2018أغسطس  آب/  يوليو و تموز/  في  و

 .(246) وفاة مدنية 47، وقعت 2019أبريل نيسان/ إلى 

 محافظة حماة 

جزء صغير كان و خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت معظم محافظة حماة في أيدي الحكومة السورية. 

التصعيد الشمالية الغربية، التي كانت تسيطر عليها خفض من شمال محافظة حماة جزًءا من منطقة 

 .)247) مختلف جماعات املعارضة

وكانت   ،السورية تحصل بانتظام على األموال من األنشطة اإلجراميةت  لها السلطاليشيات التي تمو  يكانت امل

 .(248) بؤرة محتملة لالضطرابات املسلحة واالجتماعية نزلةبم

 املسلحصراع ال

 2018خالل عام 
ُ
 الطبية صفت املدارس والعيادات ، ق

ُ
 في حماة وق

ُ
آب/  14في . (249)وهوا تل األطفال أو ش

  لتحريرة لالوطنيجبهة ال، هاجمت 2018أغسطس 
ً
في الجزء  ،الجيش السوري في نمر اللقوات  قاعدة

وهي جماعة -عمارة للمهام الخاصة أبو أعلنت كتيبة  .( 250) بصواريخ غراد ،الغربي من محافظة حماة

 
 قوات الحرس الثوري اإليراني. - 244
اعدة جوية (، وسائل اإلعالم السورية تقول إن إسرائيل تهاجم قT4اإلسرائيلي قاعدة التيفور )، قصف سالح الجو  2018تموز/ يوليو    8في    - 245

 . 2019شباط/ فبراير  28، خاص؛ مصدر 2018تموز/ يوليو  8في حمص، 
246 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  

ا إيرانية في محافظتي حماة وطرطوسقصف الجي - 247
ً
 28-16: ة، تقرير الوضع في سوريISW. 2018سبتمبر أيلول/  4في  ،ش اإلسرائيلي أهداف

 . 2018سبتمبر، أيلول/  12 -أغسطس آب/  28: ةتقرير الوضع في سوري ،ISW؛   2018أغسطس آب/ 
. وهذا صحيح 2018أغسطس آب/  21قد تغذي التوتر في املستقبل، ، عودة دمشق إلى الجنوب Oxford Analyticaأوكسفورد أناليتيكا  - 248

 . 2019يونيو حزيران/  6، خاصإلى حد ما في جميع املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. مصدر 
 . 2018يوليو  تموز/    27سمع مجلس األمن،  لي  ا،معنى "السالم" حًق ضحايا املنسيون"  "ال  ةيجب أن يتعلم أطفال سوري  ،أخبار األمم املتحدة  - 249
ليشيات املوالية للحكومة من مواقعها بالقرب من ياليوم نفسه، ُزعم أن الشرطة العسكرية الروسية في شمال حماة حاولت طرد املفي  - 250

 .ISW؛  2018أغسطس، آب/  16-6: ة، تقرير الوضع في سوريISWمراكز املراقبة التركية في جنوب إدلب. 

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/


 
 42 

أنها قتلت أحد أفراد جهاز املخابرات العسكرية  -وأحرار الشام بهيئة تحرير الشاممعارضة لها عالقة 

غرب  ،غارات، نفذت طائرة روسية عشرات ال2018سبتمبر أيلول/  11و 4بين . (251) السورية في غرب حماة

البلدات رية بالقذائف قصفت القوات املسلحة السو و  ،وجنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة

 2018سبتمبر أيلول/  6في . (252) ماميوالقرى على طول الخط األ 
ُ
 صف مشفى في كفرزيتا شمال حماة، ق

(253). 

ومع  .(254)ت حدة القتال في شمال حماة مبدئًيا ، خف  2018سبتمبر أيلول/  17 بتاريخق سوتش ي بعد اتفا

عمليات . نفذت القوات املوالية للحكومة 2018نوفمبر تشرين الثاني/ مرة أخرى في  القتال ذلك، اندلع

. 0192ئل وأوا 2018واخر عام أتكثفت املعارك في  .( 255) إلى مقتل وجرح مدنيين تحماة، أد فيقصف 

بين القوات املوالية للحكومة واملعارضة، كان هناك قتال أيًضا بين مختلف جماعات لقتال ى الإإضافة و 

 )العبوات الناسفة(  بدائيةبانتظام أجهزة متفجرة    استخدمت هيئة تحرير الشام )هتش(املعارضة املسلحة.  
(256). 

 حوادث أمنية

كومة مواقع على أطراف مدينة القوات املوالية للح، هاجمت 2019يناير  /في أوائل كانون الثاني .أ

 في مقتل وجرح هجومها تسببو حماة التي كانت تحتلها كتائب جيش العزة والوحدات التركمانية، 

 ؛(257) عدد من األشخاص

ا في كفرزيت  هيئة تحرير الشام، قصف الجيش السوري مواقع  2019  يناير  /كانون الثاني  21و  18في   .ب

 ؛(258)والزيارة 

 
251 - ISW, Syria Situation Report: August 16-28, 2018. 
252 - ISW, Syria Situation Report: August 28 – September 12, 2018. 
253 - OCHA, Syria: Recent Developments in North-west Syria, 12 September 2018. 
254 - Oxford Analytica, Syria’s Idlib deal can withstand spoilers for now, 8 October 2018. 
255 - Reach, Southern Idleb & Northern Hama Rapid Needs Assessment, December 2018; UNICEF Syria Crisis Situation Report 

- November 2018, 30 November 2018; UNHCR, Syria Protection Cluster (Turkey): Response Snapshot (as of 30 November 

2018), 20 December 2018; UNSC, S/2018/1104, 11 December 2018; UNSC, S/2018/1157, 31 December 2018 
256 - UNSC, S/2019/42, 15 January 2019; OHCHR, Syria: Bachelet alarmed by upsurge in attacks and civilian casualties in 

Idlib, 19 February 2019. 
257 - La Nouvelle Gazette, L’armée effectue des opérations contre les terroristes des “Bataillons d’al-Izza” dans la banlieue de 

Hama, 16 January 2019; La Nouvelle Gazette, L’armée inflige de lourdes pertes aux terroristes dans la banlieue de Hama, 15 

February 2019. See also Southfront.org. Syrian Army Strikes Jaysh Al-Izza Positions In Northern Hama, 31 March 2019. 
 .2019كانون الثاني/ يناير  24، خاصمصدر  - 258



 
 43 

a.  في شمال  ،محردة، هاجم مقاتلو جيش العزة محطة كهرباء في مدينة 2019فبراير  /اطشب 23في

 ؛(259)غرب حماة 

b.   حافلة صغيرة   مر تعندما    ،، انفجر لغم أرض ي بالقرب من بلدة السلمية2019فبراير    / شباط  24في

 و  ،فوقهمن مليئة بالعمال 
ُ
 ؛(260)شخًصا  20 في االنفجار تلق

c.  عن مقتل  تة، أسفر بيقاتلو جيش العزة صواريخ على سقيل، أطلق م2019فبراير  / شباط 26في

 ؛(261)شخص وإصابة خمسة 

d.  أطلق مقاتلو جيش العزة صواريخ على أبراج كهرباء ومناطق في مدينة 2019فبراير  / شباط 26في ،

 و . ةمحرد
ُ
 ؛(262)صيب خمسة مدنيين أ

نقطة تفتيش تابعة للجيش  ، نفذت جماعة أنصار التوحيد هجوًما على2019مارس آذار/  3في  .ج

  صاصنة، حيثاملقرب 
ُ
من مقاتلي أنصار  25في قتال الحق، قتل الجيش . واجنديً  20تل أكثر من ق

 ؛(263)التوحيد 

 2019أبريل  /نيسان 24في  .د
ُ
 ؛(264) حاكورةال في كمين بالقرب من ،اا سوريً جنديً  11تل ، ق

 2019أبريل  /نيسان 27في  .ه
ُ
 ؛(265) الحويزوم في في هج ،جندًيا سورًيا 20تل ، ق

نقطة تفتيش تابعة للجيش في قلعة هيئة تحرير الشام )هتش(  ، هاجمت  2019أبريل  نيسان/    28في   .و

 ؛(266)جندًيا  13عن مقتل  الهجوم أسفرو املضيق، 

سوريين في قلعة  الجنود من ال ًداعد أحد حلفاء هيئة تحرير الشام، قتل 2019مايو  / أيار 3في  .ز

 ؛(267)املضيق 

 2019مايو  / أيار 7في  .ح
ُ
 ؛(268)جندًيا سورًيا عند نقطة التفتيش في الشنابرة  30تل أكثر من ، ق

 
 2019شباط/ فبراير  28، خاصمصدر  - 259
من األلغام األرضية عة بزرع العديد اقاتلون من الجممالوقت، وقام  بعض (داعش)كان جزء من الريف بالقرب من حماة تحت سيطرة  - 260

   عدبهناك. بقيت هذه املتفجرات في الخلف  
ُ
الديمقراطية )تحالف املقاتلين األكراد ا  املنظمة اإلرهابية من املنطقة بواسطة قوات سوري  تردما ط

 .2017واملتمردين العرب السوريين( في خريف عام 

https://syria.liveuamap.com/en/2019/24-february-24-workers-were-killed-by-a-landmine-explosion.  
 . 2019شباط/ فبراير  28، خاصمصدر  - 261
 املصدر السابق. - 262
 .2019 آذار/ مارس 7، خاصمصدر  - 263
 .2019 ن/ أبريلنيسا 25، خاصمصدر  - 264
 .2019أيار/ مايو  2، خاصمصدر  - 265
 املصدر السابق. - 266

 .2019أيار/ مايو  9، خاصمصدر  - 267
 املصدر السابق. - 268

https://syria.liveuamap.com/en/2019/24-february-24-workers-were-killed-by-a-landmine-explosion


 
 44 

ه ، قتل مسلحون عشرات من الجنود السوريين في هجوم انتحاري في كفرنبود2019مايو  أيار/   8في   .ط
(269). 

 الخسائر املدنية

ة وفاة مدنية في محافظة حال  313، كان هناك  2018ديسمبر  كانون األول/  إلى    2018يناير  كانون الثاني/  من  

يناير إلى كانون الثاني/ . شهدت الفترة من السورية لحقوق اإلنسان ما ذكرته الشبكةبحسب حماة، 

فقد  2018ديسمبر كانون األول/ يوليو إلى تموز/ شخًصا، أما الفترة من  137وفاة  2018يونيو حزيران/ 

في الفترة و ،على التوالي 88و 53كانت األرقام  ،2018يوليو تموز/ يونيو و حزيران/ . وفي حالة 176شهدت 

 . (270) وفاة مدنية 21وقعت  ،2019أبريل نيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ من 

 محافظة حلب 

وإلى الشمال من  .(272) تحت سيطرة النظام السوري  (271) -باستثناء حي الشيخ مقصود-تقع مدينة حلب 

 "الديمقراطية اقوات سوري" سيطر عليهتتل رفعت،  مدينة حلب، هناك جيب صغير، ُيعرف باسم مثلث
يخضع شمال وشرق محافظة . و (274)غرب محافظة حلب تحت سيطرة جماعات املعارضة املحلية    يقع  .(273)

 .(275)حلب للسيطرة التركية 

 مدينة حلب

كز ر مكما أنها  ،من حيث عدد السكان ة، كانت حلب أكبر مدينة في سوري2011اع في عام لصر قبل اندالع ا

، بما في ذلك جبهة 2012لسيطرة عدد من قوات املعارضة منذ عام  خضعيشرق املدينة  كانتجاري مهم. 

، 2016يوليو تموز/ فتح الشام )املعروفة سابًقا باسم جبهة النصرة( وفصائل الجيش السوري الحر. منذ 

، طريق كاستيلو، مع حاصر الجيش السوري الجزء الشرقي من املدينة، بعد قطع طريق الوصول األخير

، شنت السلطات السورية الهجوم 2016سبتمبر أيلول/ في  .(276)( YPGة )الكردي عبيةوحدات الحماية الش 

الحاسم على شرق حلب، بمساعدة الدعم الجوي الروس ي وامليليشيات اإليرانية والعراقية واألفغانية. 

ن الجزء الكامل الجزء الشرقي من حلب. كا، استعادت السلطات ب2016ديسمبر  كانون األول/  بحلول نهاية  

 
 .2019أيار/ مايو  9املصدر السابق،  - 269

270 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
 الديمقراطية )قسد(. احي الشيخ مقصود تحت سيطرة قوات سوري - 271
 .2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 272
 .2019آذار/ مارس  19، خاصمصدر  - 273
 .2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 274
 املصدر السابق. - 275

276 - https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kurdish-forces-bolster-assad-in-aleppo;  

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kurdish-forces-bolster-assad-in-aleppo
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في و ،الشيخ مقصود، تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكرديةحي  ومن ضمنهالشمالي من املدينة، 

 .(277) ، سيطرت القوات املوالية للحكومة جزئًيا على الجزء الكردي من حلب2018فبراير شباط/ نهاية 

التصعيد الشمالية خفض ظة إدلب، هو جزء من منطقة الجزء الغربي من محافظة حلب، املتاخم ملحاف

جماعات معارضة مسلحة مختلفة في بداية الفترة املشمولة بالتقرير، وقد اتحد بعضها في  تديرهو  ،الغربية

اد عدد دز ا، 2018يوليو تموز/ في  ةخالل معركة جنوب سوري. ( 278))هتش( تحرير الشام هيئة تحالف 

بسرعة، مع سبع هجمات منفصلة على أهداف   ةعلى أهداف "إيرانية" في سوريالضربات الجوية اإلسرائيلية  

 .(279) من خط املواجهة إلى دير الزور في الشرق وحلب في الشمال

 التفريغ /خالءاإل 

جلي، 2018يوليو تموز/  18في 
ُ
كانوا محاصرين من قبل  ،لألسدمدني ومقاتل مؤيد  70,000حوالي  أ

 واقعةإلى محافظة حلب. كانت املنطقة  ،ة الفوعة وكفرية في محافظة إدلباملتمردين في البلدات الشيعي

 األسد باإلفراج عن مئات املتمردين في املقابل بشاروعد  هيئة تحرير الشام )هتش( ألعوام.تحت حصار 
 2018سبتمبر أيلول/  16في  .(280)

 
جماعة معارضة مسلحة كانت تدعمها  والقريتين، وههداء ش ع لواء، وق

ركبان على مخيم الفي  هجرينمن امل بموجبها نقل أعضائه تم   ،ايات املتحدة سابًقا، اتفاقية مع روسيالوال 

االتفاق شمل ملناطق التي تسيطر عليها املعارضة في شمال محافظة حلب. إلى االحدود األردنية السورية 

 ..14و  1.6ر ركبان، انظخيم الملزيد من املعلومات حول م .(281)مقاتل ومدني  5000حوالي 

 2018سبتمبر أيلول/  10و 9في يومي 
ُ
قوات موالية للحكومة في بلدتي تل رفعت ودير جمال، شمال  تشر ، ن

 ،عناصر، اعتقلت املخابرات التركية والدرك التركي تسعة 2018سبتمبر أيلول/  14في  .(282) مدينة حلب

ربي من محافظة فرين في الجزء الغبالقرب من مدينة ع ،الكرديةمن وحدات حماية الشعب  أنهم زعميُ 

قلوا إلى جنوب تركيا، قتلوا جنديين تركيينوورد أن املعتقل ،حلب
ُ
خالل عملية غصن الزيتون  ،ين، الذين ن

 .(283) 2018يناير كانون الثاني/ في 

 
277 - https://carnegie-mec.org/sada/76999; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission 

of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2 February 2017; ISW, Syria situation report, 21 February –6 March, 2018. 
278 - Oxford Analytica, Prospects for Syria in 2019, 12 November 2018. See also the Dutch COI report on Syria of May 2018. 
279 - Oxford Analytica, Damascus’s return to the south may feed future tension, 21 August 2018. 
280 - Watkins, Jessica. "Satellite sectarianisation or plain old partisanship? Inciting violence in the Arab mainstream media." 

(2019). 
281 - ISW, Syria Situation Report: September 13 – September 26, 2018. See also The Defense Post, Former US backed Syrian 

opposition group Liwa Shuhada al-Qaryatayn relocating to Aleppo province, 17 September 2018. 
282 - ISW, Syria Situation Report: August 28 – September 12, 2018. 

: ة، تقرير الوضع في سوريISWعفرين.  مدينةخالل عملية غصن الزيتون، اخترقت القوات التركية وحلفاؤها من الجيش السوري الحر  - 283

 . 2018سبتمبر، أيلول/  26 - 13

https://carnegie-mec.org/sada/76999
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 ذائفالقصف والق

منذ إنشاء  عنفحقوق اإلنسان عن القصف األ ل السوري رصدامل، أبلغ 2018أكتوبر  / تشرين األول  25في 

، قصفت القوات 2018أكتوبر تشرين األول/  23. في 2018سبتمبر أيلول/  17منطقة منزوعة السالح في 

جماعات املعارضة املدعومة من تركيا والفصائل   أطلقتاملوالية لألسد مناطق داخل املنطقة العازلة، بينما  

 28و  27في  .  (284)الحكومة السورية  تديرها  لتي  االجهادية السلفية الصواريخ في اليوم التالي على مدينة حلب،  

نيرب الومطار  ،، قصفت القوات الجوية اإلسرائيلية منطقة الشيخ نجار الصناعية2019مارس آذار/ 

تل عد، حيث العسكري في شمال شرق حلب
ُ
بهجمات هيئة تحرير الشام قامت . (285) شخاصاأل د منق

، على سبيل املثال، 2019مارس  آذار/    8يش السوري. في  دون طيار على أهداف للجمن  طائرات  بصاروخية و 

تل مدنيان وُجرح ثمانية آخرون    ، حيثصواريخ على مطار النيرب  الهيئةأطلقت  
ُ
 أبريلنيسان/    20في  .  (286)ق

تل    ،في مدينة حلبالهيئة مواقع للجيش السوري  ، قصفت  2019
ُ
 .(287)جندًيا سورًيا    12ما ال يقل عن  فيها  ق

 .(288) حريصةالجندًيا سورًيا في  20للهيئة ، قتل حلفاء 2019ريل بأنيسان/  27في 

  هجوم الغاز السام

 2018نوفمبر   / تشرين الثاني  24في  
ُ
 .من إدلب انطلقأشخاص، بينهم أطفال، في هجوم بالغاز    107صيب  ، أ

 
ُ
ي لحقوق سور ال رصدملفي. كما أبلغ ااإلى املش في الجهاز التنفس ي  تمشكال ب أصيبوا الذيندخل الضحايا أ

عالم وكالة إا لعن قصف أحياء املدينة التي تسببت في حدوث أعراض اختناق بين السكان. وفًق  اإلنسان

ثالث مناطق باملدينة. في تحرك  علىالغاز محملة بقذائف ، فقد أطلق املتمردون (سانا)السورية الحكومة 

سلحة الكيميائية مة حظر األ أعلنت منظ .( 289)انتقامي، قصفت روسيا منطقة املتمردين غرب حلب 

(OPCW  .استعدادها للتحقيق في هجوم الغاز السام املحتمل في حلب ) نفت جماعات املتمردين استخدام و

تحاول تقويض وقف إطالق النار الذي تم التوصل اوية، مدعية أن الحكومة السورية كانت  ياألسلحة الكيم

. (291)ية إلى املنطقة و ب الكيمياسكريين في مجال الحر أرسلت روسيا خبراء ع. (290)سبتمبر أيلول/ إليه في 

هجوم بالغاز السام على مدينة حلب السورية. وفًقا ال نفذتا ةعت الواليات املتحدة أن روسيا وسوريواد  

 
284 - Oxford Analytica, Syrian government may provoke Idlib escalation, 26 October 2018 

 . 2019آذار/ مارس  3، خاصمصدر  - 285
 .2019آذار/ مارس  14، خاصمصدر  - 286

 . 2019  نيسان/ أبريل 25، خاصمصدر  - 287

 .2019أيار/ مايو  2، خاصمصدر  - 288

289 - Chapman, Geoffrey, Hassan Elbahtimy, and Susan B. Martin. "The Future of Chemical Weapons: Implications from the 

Syrian Civil War." Security Studies 27.4 (2018): 704-733.; UNSC, S/2018/1104, 11 December 2018. 
290  - https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/01/opcw-spokespersons-statement-allegation-chemicalweapons-

use-aleppo-syria; UNSC, S/2018/1104, 11 December 2018. 
291 - RFE/RL, Russia Sends Experts to Aleppo After Reports of Chemical Attack, 25 November 2018. 

https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/01/opcw-spokespersons-statement-allegation-chemicalweapons-use-aleppo-syria
https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/01/opcw-spokespersons-statement-allegation-chemicalweapons-use-aleppo-syria
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املتحدة، استخدمت القوات املوالية للحكومة الغاز املسيل للدموع ضد املدنيين في املدينة للواليات 

 .(292) السورية الشمالية

 عفرين

ضد امليليشيات املدعومة  2019يناير كانون الثاني/ ( عمليات في ALFأجرت قوات تحرير عفرين الكردية )

مارس آذار/  من تركيا في منطقة عفرين، التي استولت عليها القوات التركية والجماعات املسلحة السورية في  

التركية والجماعات القوات املحتلة من  القوات الكردية تأكيدات بأنها ستحرر عفرين . قدمت(293) 2018

 .(294) )داعش(بمجرد هزيمة  ،الجهادية

 حوادث أمنية

، قصفت القوات املوالية للحكومة بلدة كفر حمرة في غرب 2018أكتوبر  / تشرين األول  24في  .أ

 ؛(295)ثالثة أشخاص  تباقتلت فتاة وأص، و حلب، التي احتلتها املعارضة

بلبل التي تسيطر عليها املعارضة  بلدةجير عبوة ناسفة في ، تم تف2018نوفمبر تشرين الثاني/  7في  .ب

 ؛(296)إلى مقتل ستة مدنيين، بينهم فتاتان التفجير أدى و في عفرين، 

ال االبتدائية املم ي، تم تفجير عبوة ناسفة في مدرسة أحمد سل2018نوفمبر تشرين الثاني/  12في  .ج

 ؛(297)تضرر مبنى املدرسة جزئًيا  ، حيثبلسافي جر 

، تم تفجير عبوة ناسفة في صندوق للقمامة بالقرب من مدرسة 2018نوفمبر  تشرين الثاني/    19في   .د

   ، حيثعلى مشارف دارة عزة
ُ
ها قغالسببت في إت  صيب خمسة أوالد وأصيبت املدرسة بأضرار بالغةأ

 ؛(298)

 
292 - Chapman, Geoffrey, Hassan Elbahtimy, and Susan B. Martin. "The Future of Chemical Weapons: Implications from the 

Syrian Civil War." Security Studies 27.4 (2018): 704-733. https://carnegie-mec.org/diwan/76106  
آذار/  1. وانظر أيًضا: غضب الزيتون: متابعة تمرد عفرين عبر وسائل التواصل االجتماعي، 2019كانون الثاني/ يناير  24، خاصمصدر  - 293

 . 2019مارس 

Wrath of the Olives: Tracking the Afrin Insurgency Through Social Media, 1 March 2019. 

 
294  - Schmidinger, Thomas, and Andrej Grubacic. Battle for the Mountain of the Kurds: Self-Determination and Ethnic 

Cleansing in the Afrin Region of Rojava. PM Press, 2019. https://carnegieendowment.org/sada/75419.  
295 - UNSC, S/2018/1104, 11 December 2018. 
296 - Ibid.  
297 - Ibid. 
298 - Ibid. 

https://carnegie-mec.org/diwan/76106
https://carnegieendowment.org/sada/75419


 
 48 

ها سيطر عليفي األراض ي التي ت  ،، انفجرت قنبلة في تل الهوى 2018نوفمبر  / تشرين الثاني 24في  .ه

 ؛(299)عن مقتل خمسة أطفال االنفجار أسفر و املعارضة في الجزء الشرقي من محافظة حلب، 

وخمسة من مقاتلي  يين،جنديين ترك قوات تحرير عفرين، قتلت 2019يناير  / كانون الثاني 18في  .و

 ؛(300)في جنديرس في منطقة عفرين  ،أحرار الشام

في  ،الرحمنفيلق أربعة من مقاتلي تحرير عفرين وات ، قتلت ق2019يناير  / كانون الثاني 18في  .ز

 ؛(301)منطقة عفرين 

   11، قتلت القوات املوالية للحكومة  2019يناير    / كانون الثاني  22في   .ح
ً

 ،هيئة تحرير الشاممن    مقاتال

 ؛(302)في هجوم في تل ممو 

ن الحدود ، تم تفجير سيارة مفخخة عند حاجز باب السالمة بالقرب م2019فبراير شباط/  12في  .ط

 ؛(303)إلى إصابة ثالثة من ضباط الشرطة وأربعة مدنيين  ذلك أدى و التركية السورية، 

السوري الحر املدعوم ، تم تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة على الجيش 2019فبراير شباط/  21في  .ي

تل شخصان وأصيب عشر ، حيث من تركيا في عفرين
ُ
 ؛(304)ن في الهجوم و ق

ربما يكون الهجوم في منبج، ألن ]بلس اابل في جر تنفيذ هجوم بالقن، تم 2019فبراير شباط/  21في  .ك

تلوحدات حماية الشعبلعلى مستودع ذخيرة  [  وحدات الحماية غير موجودة في جرابلس
ُ
 ، حيث ق

 ؛(305)خمسة من مقاتلي وحدات حماية الشعب في الهجوم 

قع الجيش السوري في ، أطلق مقاتلو أنصار التوحيد صواريخ على موا2019فبراير شباط/  21في  .ل

 ؛(306)الزهراء جمعية 

 ياقدفي  هيئة تحرير الشام، قصفت القوات املوالية للحكومة مواقع 2019فبراير  / شباط 22في  .م

 (؛307) العدس في غرب حلب

 
299 - Ibid. 

 .2019كانون الثاني/ يناير  24، خاصمصدر  - 300
 .2019كانون الثاني/ يناير  24، خاصمصدر  - 301

 .املصدر السابق - 302

303 - Haaretz.com, Car Bomb Explodes Near Syrian Town on Border with Turkey, 12 February 2019.  
 . 2019شباط/ فبراير  28، خاصمصدر  - 304
 املصدر السابق. - 305
 املصدر السابق. - 306
 املصدر السابق. - 307
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صواريخ على مواقع الجيش السوري  هيئة تحرير الشام، أطلق مقاتلو 2019فبراير شباط/  22في  .ن

 ؛(308)الح امل بساتينفي 

في  ،، اقتحم مقاتلو تنظيم حراس الدين مواقع الجيش السوري 2018فبراير  / شباط 25في  .س

نفى السوري أن الجيش  عجنود، مال ًدا منوزعم املقاتلون أنهم قتلوا عد ،الرويضة جنوب حلب

 ؛(309)ذلك 

 ؛(310)قائد لواء السلطان مراد في عفرين ت قوات تحرير عفرين ، قتل2019فبراير شباط/  26في  .ع

وقتلت  ،في دير مشمش مواقع الجيش الحر قوات تحرير عفرين، هاجمت 2019مارس ار/ ذآ 2في  .ف

 ؛(311) هالعديد من مقاتلي

الجيش من  ن، قتلت وحدات حماية الشعب ثمانية جنود أتراك ومقاتلي2019مارس آذار/  3في  .ص

 ؛(312)السوري الحر في عفرين 

مقاتلين من الجيش الحر في الباب  ، قتل "غضب الزيتون" الكردي خمسة2019مارس آذار/  5في  .ق
 ؛(313)

ستة جنود من الجيش التركي وحلفائه في  قوات تحرير عفرين، قتلت 2019أبريل نيسان/  17في  .ر

 ؛(314)عفرين 

 ؛(315)عزاز إجنديين تركيين في  قوات تحرير عفرين، قتلت 2019أبريل نيسان/  28في  .ش

وقتلت  ،ًما شنه الجيش التركيلكية هجو في املا قوات تحرير عفرين، صدت 2019مايو أيار/  4في  .ت

 تركًيا جندًيا  40
ً

 . (316) تدعمها تركياالتي عارضة امل من جماعات ومقاتال

 منبج

 
 املصدر السابق. - 308

309 - Panarmenian.net, Foreign militants "attempt to ambush Syrian troops in Aleppo", 26 February 2019.  
 . وانظر أيًضا:2019شباط/ فبراير  28، خاصمصدر  - 310

Syrian Turkmen Groups in Latakia: An Overview, 7 February 2019. 

 
 . 2019آذار/ مارس  7، خاصمصدر  - 311
 در السابق.املص - 312
 املصدر السابق. - 313
 . 2019نيسان/ أبريل   25، خاصمصدر  - 314
 .2019أيار/ مايو  2، خاصر مصد - 315

 .2019أيار/ مايو  9، خاصمصدر  - 316
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 وه،  )قسد(الديمقراطية    اسوري، كانت قوات  2018ديسمبر عام  كانون األول/  في نهاية شهر  
ُ
وحدات أن    عد  ي ت

. (317)ة رق سوريطر على جزء كبير من شمال شأهم جزء منها، ال تزال تسي (YPG) حماية الشعب الكردي 

 ،ترامب. بعد أن وعد  )داعش(مدينة منبج من  على    الديمقراطية )قسد(  اقوات سوري، استولت  2016في عام  

، أرسلت ةركية من سورييبسحب جميع القوات األم 2018ديسمبر كانون األول/  19في  ،ركييالرئيس األم

شرت قوات ودبابات من ضمنها تركيا تعزيزات إلى الحدود السورية،
ُ
امليليشيات املدعومة من تركيا في ، ون

، تجمعت قوات األسد في املنطقة 2018ديسمبر كانون األول/  28في . (318) املناطق املحيطة ببلدة منبج

ركية والفرنسية ال تزال متمركزة في ذلك الوقت. ياملجاورة مباشرة ملدينة منبج، حيث كانت القوات األم

لغزو التركي ملدينة منبج. ا كانت تخش ىو الجيش السوري للقيام بذلك،  "وحدات حماية الشعب" استدعت

السوري بـ "توفير األمن الكامل لجميع املواطنين السوريين وغيرهم في املنطقة". دانت تركيا د الجيش وع  

أجل "استقرار" وجود الجيش السوري في منبج، في حين وصفت روسيا التطور بأنه "خطوة إيجابية" من 

 . (319) الوضع

نبج. من بين أمور أخرى، بشأن موافقت الواليات املتحدة وتركيا على خطة  ت،  2018يونيو  حزيران/  في أوائل  

الواليات املتحدة وتركيا بدوريات تقوم  وأن    ،من املدينةالكردية  تم تسوية انسحاب وحدات حماية الشعب  

 .(320) حولهاما مشتركة لضمان األمن في منبج و 

تل أربعة أم2019يناير كانون الثاني/  16في 
ُ
ركيين يفي هجوم انتحاري على دورية للجنود األم ركييني، ق

   16أسفر الهجوم عن مقتل  و   ،كراد في منبجواأل
ُ
 )داعش(ت  أعلن  .تلواشخًصا؛ ويقال إن الجنود األكراد قد ق

  ،اري سترتهعن الهجوم. بالقرب من مطعم يستخدمه الجنود، فجر انتح امسؤوليته
ُ
صيب ثالثة جنود  أ

تل ثالثة من مقاتلي 2019مارس آذار/  9في . (321) بواأصي لم يكن واضًحا عدد املدنيين الذينو  ،ركيينيأم
ُ
، ق

تل سبعة من 2019أبريل نيسان/  12في . (322)في هجوم بالقنابل في منبج  ،الديمقراطية سورياقوات 
ُ
، ق

 
317 - See also: The Defense Post, Former US-backed Syrian opposition group Liwa Shuhada al-Qaryatayn relocating to Aleppo 

province, 17 September 2018. 
318 - RFE/RL, Pentagon Withdrawal Order for U.S. Troops from Syria 'Signed', 24 December 2018; Oxford Analytica, Trump 

leaves field to Putin and Erdogan in Syria, 27 December 2018. 
319 - Oxford Analytica, Trump leaves field to Putin and Erdogan in Syria, 27 December 2018; 

https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-deal-moscow; RFE/RL, Syrian Forces Enter Key Northern City, 

As Russia Hails Move, 28 December 2018. 
320 - https://foreignpolicy.com/2018/11/05/u-s-turkish-ties-may-be-cut-for-good-in-syria/.  
321  - https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1733559/explosion-kills-four-

inmanbij/.  
 .2019آذار/ مارس  14، خاصمصدر  - 322

https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-deal-moscow
https://foreignpolicy.com/2018/11/05/u-s-turkish-ties-may-be-cut-for-good-in-syria/
https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1733559/explosion-kills-four-inmanbij/
https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1733559/explosion-kills-four-inmanbij/
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قتل مقاتلو  نيسان/ أبريل، 22. وفي (323) ابل في منبجين بالقنفي هجوم الديمقراطية سوريامقاتلي قوات 

 .(324) لديمقراطية في منبجا سورياثالثة من مقاتلي قوات  )داعش(

 الخسائر املدنية

حالة وفاة مدنية في محافظة   608، كان هناك  2018ديسمبر  كانون األول/  إلى    2018يناير  كانون الثاني/  من  

حزيران/ يناير إلى كانون الثاني/ . شهدت الفترة من السورية لحقوق اإلنسان حلب، وفًقا ملا ذكرته الشبكة

 192فقد شهدت    ،2018ديسمبر  كانون األول/  يوليو إلى  تموز/  حالة وفاة، أما الفترة من    416  ،2018يونيو  

 .(325)نيين بين املدحالة وفاة  21، وقعت 2019أبريل نيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ من وفي الفترة  حالة،

 محافظة الحسكة 

على محافظة الحسكة. إلى جانب األكراد، هناك أيًضا ( PYD)يسيطر حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 

، 2018يونيو  حزيران/  في نهاية  .  (326)حافظة  مجموعات سكانية مثل العرب واملسيحيين األشوريين في هذه امل

كانوا الذين  ،املتبقين من محافظة الحسكة )داعش(الديمقراطية آخر مقاتلي  سورياطردت قوات 

قال إنه لم تقع حوادث أمنية كبيرة في ويُ  .(327)شدادي ال بلدةموجودين في املنطقة الواقعة إلى الشرق من 

)الجناح   وحدات حماية الشعب الكرديةالحسكة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، باستثناء االشتباكات بين  

 .2018سبتمبر  /أيلول  8عند الحاجز الكردي في القامشلي في  ،ريةحكومة السو ( وقوات الPYDالعسكري لـ 

، غادر أول جندي 2019يناير  كانون الثاني/    10في    .(328)  )داعش(كانت هناك أيًضا هجمات من قبل أعضاء  

 .(329) ركي القاعدة في الرميالن في محافظة الحسكةيأم

 الخسائر املدنية

 
 .2019 نيسان/ أبريل 18، خاصمصدر  - 323
 .2019 نيسان/ أبريل 25، خاصمصدر  - 324

325 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
326  - https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-deal-moscow. Gunes, Cengiz. "Developments in the 

Kurdish Issue in Syria and Turkey in 2017." European Yearbook of Minority Issues Online 16.1 (2019): 211-229. 

https://carnegieendowment.org/sada/78232.  
327 - Health Cluster, Weekly Situation Report: Whole of Syria, Week 26, 29 June 2018. 
328 - ISW, Syria Situation Report: August 28 – September 12, 2018. 
329 - RFE/RL, U.S.-Led Coalition Says Withdrawal 'Process' From Syria Has Begun, 11 January 2019; 

https://www.fpri.org/article/2019/02/planning-for-failure-the-u-s-withdrawal-from-syria/.  

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-deal-moscow
https://carnegieendowment.org/sada/78232
https://www.fpri.org/article/2019/02/planning-for-failure-the-u-s-withdrawal-from-syria/
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طبًقا حالة وفاة مدنية في محافظة الحسكة،    335، كان هناك 2018أبريل    / نيسانإلى    2018مايو  أيار/  من  

: 2018أغسطس آب/ . حدث أعلى إجمالي للقتلى املدنيين في السورية لحقوق اإلنسان ملا ذكرته الشبكة

 . (330) وفاة مدنية 47، وقعت 2019أبريل نيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ في الفترة من و حالة قتل. 114

 محافظة دير الزور 

، كانت السلطات السورية تسيطر على مدينة دير الزور ذات األغلبية 2017ديسمبر كانون األول/ من 

. كانوا قد استعادوا السيطرة من هنفس  الغنية بالنفط التي تحمل االسمعلى املحافظة و  ،العربيةالسكانية 

هناك ال ومع ذلك، ال يز  .نهر الفراتالغربي من  إلى الجنوب الواقعقبل على جزء من محافظة دير الزور 

الديمقراطية على جزء  سوريا، وخاصة في املناطق الريفية والصحراء. سيطرت قوات )داعش( ن منمقاتلو 

 )داعش(إلى الشمال الشرقي من النهر، باستثناء املنطقة الصحراوية التي يوجد فيها مقاتلو حافظة من امل
(331). 

 2016في نهاية عام  ةفي العراق وسوري ش()داعبدأ الهجوم على 
ُ
ن من و رد الجهادي. بعد معركة دامية، ط

نتيجة لذلك، (. 2017أكتوبر  في تشرين األول/  والرقة ،2017يوليو في تموز/ املوصل ) :معاقلهم الرئيسة

ربًعا في كيلومتًرا م 30إلى منطقة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي  )داعش(سيطر عليها تتقلصت األراض ي التي 

جين السورية، بالقرب من الحدود مع العراق. على عكس ما حدث في املوصل همحافظة دير الزور حول بلدة  

، 2018يونيو حزيران/  22في (. 332)جين وما حولها أي مكان للرحيل هفي  داعش()والرقة، لم يكن ملقاتلي 

  .في ذلك الوقت داعش()حيث كان اجتماع لقادة  ،جينهقصف الجيش العراقي مبنى في مدينة 
ُ
من  45تل ق

 .(333) القصفهذا في  )داعش(مقاتلي 

الديمقراطية، بدعم من الغارات الجوية من قبل التحالف   سوريا، بدأت قوات  2018سبتمبر  أيلول/   10في  

في محاولة للقضاء على آخر معاقل الحركة  )داعش(هجوم كبير ضد  الذي تقوده الواليات املتحدة، شن  

، 2018أكتوبر  تشرين األول/    15في    .(334)سة  ابشر   )داعش(اآلالف من مقاتلي    قاوم.  ةفي شرق سوري  اإلرهابية

ة )ناحية اقتحموا مخيم الالجئين في البحر  )داعش(حقوق اإلنسان أن مقاتلي السوري ل رصداملأفادت 

مقربة من على  ولكن ،الديمقراطية سورياسيطر عليها قوات ت. يقع املخيم في منطقة هجين/ دير الزور(

 
330 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
331 - See the Dutch COI report on Syria of June 2018.  
332 - Gunes, Cengiz. "Developments in the Kurdish Issue in Syria and Turkey in 2017." European Yearbook of Minority Issues 

Online 16.1 (2019): 211-229. 
333 - RFE/RL, Iraq Says Dozens of IS Militants Killed in Air Strike in Syria, 23 June 2018. 

ركيين. وقيل إن عشرة يمن األوروبيين واألمومنهم كثير ، ةوريشخص كرهائن في شرق س 700داعش  توفًقا للرئيس الروس ي بوتين، احتجز  - 334

عدموا. 
ُ
. راجع 2018أكتوبر تشرين األول/  29، ةقد تؤخر الهزيمة في شرق سوريداعش ، انتهازية Oxford Analyticaرهائن على األقل قد أ

 .2018أكتوبر تشرين األول/   31، 2018أكتوبر األول/ تشرين ، ة(: شمال شرق سوريHSOS) ةنظرة عامة على الوضع اإلنساني في سوري ،أيًضا

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
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 و عائلة.  130  تطفالخط األمامي. بعد فرار املقاتلين األكراد، اختُ 
ُ
جين، هفي   )داعش(خذ الرهائن إلى جيب  أ

 .(335) على الجانب الشرقي من الفرات

تحت غطاء  ،الديمقراطية سورياهجوًما على قوات  )داعش( ت، شن2018أكتوبر تشرين األول/  25في 

تشرين   28ي  الديمقراطية. ف  سوريااقع قوات  دًدا من الهجمات االنتحارية على مو عاصفة رملية؛ كما نفذت ع

غوز والقرى املحيطة بالقرب من ابالقرى السوسة و  تاستعاد اأنه )داعش( ت، أعلن2018أكتوبر  / األول 

قناصة نساء هم بينمقاتل،  200 )داعش( استخدمت .الديمقراطية سورياالحدود مع العراق من قوات 

تل  السوري لحقوق اإلنسان  مرصدلل. وفًقا لـل، في القتاوأطفا
ُ
   234، ق

ً
من مقاتلي   188و  )داعش( من  مقاتال

عدد الوفيات   أن. وأبلغت مصادر أخرى  2018أكتوبر  تشرين األول/  في    ،الديمقراطية في القتال  سورياقوات  

كر  كال الجانبينفي 
ُ
لحقوق السوري مرصد للـ افًق ، و 2018نوفمبر تشرين الثاني/  9في  .( 336)أكبر مما ذ

 اإلنسان
ُ
   17تل  ، ق

ً
صفت    .(337)  )داعش(ـ  ل في غارات جوية على أهداف  طفال

ُ
تشرين   20و    4هجين يومي    بلدةق

تل أو ُجرح 2018نوفمبر تشرين الثاني/  12. في 2018نوفمبر الثاني/ 
ُ
شخًصا خالل قصف قرية  60، ق

املدنيون الفرصة ملغادرة  ُمنحالقتال و ، انخفض 2019 ومطلع 2018ديسمبر كانون األول/ في . (338)الشفا 

 وحده،  2019فبراير شباط/ في . ( 339)ة في سوري )داعش(آخر أراض ي 
ُ
شخص من  50000حوالي ي جلأ

وهم وتوفي الناس  ،، كانت عملية اإلخالء فوضويةكثيرة باغوز، معظمهم من النساء واألطفال. في حاالتال

، 2019فبراير شباط/ في . (340)ين في املنطقة السورية الكردية م الهول لالجئباغوز إلى مخيالفي طريقهم من 

تل 
ُ
األخيرة. وكان من بين الضحايا سبعة أطفال على  )داعش(ا على األقل في قصف أحد معاقل مدنيً  16ق

تل ما يقرب من و األقل. 
ُ
  30ق

ً
هم الجهادي الفرنس ي فابيان كالين، الذي أعلن أحد، )داعش( من مقاتال

، ذكرت السلطات 2019فبراير  شباط/    18في    .(341)  2015في باريس في عام    )داعش(سؤوليته عن هجمات م

 
ميركيين. وقيل إن عشرة كثير من األوروبيين واأل  شخص كرهائن في شرق سورية، ومنهم 700وفًقا للرئيس الروس ي بوتين، احتجزت داعش  - 335

عدموا. 
ُ
 .2018تشرين األول/ أكتوبر  29ورية، ، انتهازية داعش قد تؤخر الهزيمة في شرق سOxford Analyticaرهائن على األقل قد أ

336  - http://www.syriahr.com/en/?p=111892. Oxford Analytica, IS opportunism may delay defeat in eastern Syria, 29 

October 2018. 
.  2018تشرين الثاني/ نوفمبر    30،  2018(: شمال شرق سورية، تشرين الثاني/ نوفمبر  HSOS)نظرة شاملة على الوضع اإلنساني في سورية    - 337

مم املتحدة لحقوق اإلنسان، ولجنة تقص ي الحقائق التابعة لألمم املتحدة بشأن سورية: استمرار األعمال العدائية وانعدام القانون مفوضية األ 

 . 2019شباط/ فبراير  28الد مستحيلة، العودة اآلمنة واملستدامة على مستوى الب يجعالن 
338 - UNICEF Syria Crisis Situation Report - November 2018, 30 November 2018. 
339 - OCHA, Flash Update 2: Displacement from Hajin, Deir-ez-Zor Governorate, 20 February 2019. 
340  - http://www.syriahr.com/en/?p=119893. UNSC, S/2019/157,19 February 2019. HRW, Families of Iraqi IS Suspects 

Transferred from Syria, 24 February 2019. RFE/RL, U.S.-Backed Forces in Syria Advance On Last IS Held Territory, 2 March 

2019. https://www.mei.edu/publications/trump-says-isis-defeated-reality-says-otherwise.  
341 - https://www.mei.edu/publications/trump-says-isis-defeated-reality-says-otherwise.  

http://www.syriahr.com/en/?p=111892
http://www.syriahr.com/en/?p=119893
https://www.mei.edu/publications/trump-says-isis-defeated-reality-says-otherwise
https://www.mei.edu/publications/trump-says-isis-defeated-reality-says-otherwise
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ة هؤالء املقاتلون مسؤول أتى منهااألجانب، لكن تلك الدول التي  )داعش(الكردية أنها لن تفرج عن مقاتلي 

 .(342)عنهم 

 النهائيالهجوم 

بدعم جوي من التحالف املناهض  ،ا نهائًياطية هجومً الديمقرا سوريا، شنت قوات 2019مارس أذار/  1في 

مقاتل من  1000حوالي  وبقي )داعش(مقاتل من  200، استسلم 2019مارس آذار/  3و 2. في )داعش(ـ ل

الديمقراطية.  سوريامتحدث باسم قوات  لسانعلى  ،غوز. ذكرت ذلك وكالة رويترز لألنباءابالفي  )داعش(

جليكما 
ُ
بسبب األلغام األرضية والقناصة والسيارات املفخخة  اعقًد أصبح الهجوم مُ  ثالثة آالف مدني. أ

 الديمقراطية  سورياألن قوات    ،لهاة أطول من املخطط  مداستمرت املعركة النهائية والتفجيرات االنتحارية.  

 2019مارس آذار/  4األخير. في  )داعش(كبير من املدنيين الذين ما زالوا في جيب العدد الفوجئت ب
ُ
قل ، ن

 .الشاحناتباملنطقة الخلف من شخص تركوا في  3000حوالي 

. سقط املعقل األخير (343)الباغوز الرأس في ات مقطوع اتيزيديأثر على مقابر جماعية تحتوي على نساء عُ 

 . (344) مارسآذار/  23في في الباغوز  )داعش(ـ ل

 الخسائر املدنية

في محافظة دير   ينمدني  ىقتل  607، كان هناك  2018ديسمبر    كانون األول/ إلى    2018يناير  كانون الثاني/  من  

حزيران/ يناير إلى كانون الثاني/ . شهدت الفترة من السورية لحقوق اإلنسان الزور، طبًقا ملا ذكرته الشبكة

 254فقد شهدت  2018ديسمبر كانون األول/ يوليو إلى تموز/ حالة وفاة، أما الفترة من  353 ،2018يونيو 

 .(345) حالة وفاة مدنية 301، وقعت 2019أبريل نيسان/ يناير إلى كانون الثاني/ لفترة من ي اوف حالة.

   محافظة الرقة

 تغيرت السلطة في الرقة أربع مرات في السنوات السبع 
ً

، كانت هناك الحكومة السورية، ثم املاضية. أوال

 /، ومنذ تشرين األول )داعش(( وجبهة النصرة )تنظيم القاعدة أتت بعدهما(، FSAالجيش السوري الحر )
 

لن تطلق القوة رويترز،  ما لم تستعدهم أوروبا.    ،سراحهمأعلنوا هذا بعد أن صرح الرئيس ترامب بأن هؤالء املقاتلين األجانب سيتم إطالق    - 342

   .2019فبراير شباط/  18، ملجهاديين، لكنها تقول إن على الدول استعادتهاسراح التي تدعمها الواليات املتحدة 

https://www.mei.edu/publications/unsustainability-isis-detentions-syria.  
343  - http://www.syriahr.com/en/?p=119893; https://www.inherentresolve.mil/Media-Library/News-

Releases/Article/1794426/statement-from-maj-gen-christopher-ghika-on-the-end-of-daesh-held-territory/.   
344 - https://www.mei.edu/publications/trump-says-isis-defeated-reality-says-otherwise.  

 . /toll-death-reports/victims-http://sn4hr.org/blog/category/report/monthlyراجع  - 345

املدنيين. سوريا الديمقراطية ومن  قوات  من    عن مقتل جنود  تمن الهجمات باملتفجرات، أسفر   انفذ مسلحون مجهولون عددً   ،خالل هذه الفترة

تل ما ال يقل  وهي، على سبيل املثال، تم تفجير عبوة ناسفة في حافلة في منطقة الشحيل 2019فبراير شباط/  21في 
ُ
منطقة غنية بالنفط. ق

 .2019فبراير شباط/  21، خاصيحص ى. مصدر  شخًصا وُجرح عدد ال 20عن 

https://www.mei.edu/publications/unsustainability-isis-detentions-syria
http://www.syriahr.com/en/?p=119893
https://www.inherentresolve.mil/Media-Library/News-Releases/Article/1794426/statement-from-maj-gen-christopher-ghika-on-the-end-of-daesh-held-territory/
https://www.inherentresolve.mil/Media-Library/News-Releases/Article/1794426/statement-from-maj-gen-christopher-ghika-on-the-end-of-daesh-held-territory/
https://www.mei.edu/publications/trump-says-isis-defeated-reality-says-otherwise
http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
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إن فعلى الرغم من أنها قوة مختلطة من األكراد والعرب،  و  .الديمقراطية  سورياقوات   ، هناك2017أكتوبر  

الديمقراطية. هذا يخلق  سوريايسيطر على قوات هم من ت حماية الشعب األكراد السوريين في وحدا

على أيدي مهاجمين  ،وفي أماكن أخرى  ،في الرقةأعضاء الحكومة الجديدة  يتم اغتيال، حيث التوتر

مجهولين، ربما من أجل تخريب التعاون بين العرب واألكراد. يتهم البعض وحدات حماية الشعب بالعمل 

، وهناك أيًضا مزاعم بالفساد. قبل الحرب، شكل )داعش(مع زعماء القبائل السنية الذين تعاونوا مع 

 . (346)حافظة ي هذه املاألكراد أقلية صغيرة من السكان ف

النار على سكان الرقة  (آسايش) لكرديةامن األ (، فتحت قوات ISWركي لدراسة الحرب )يا للمعهد األمطبًق 

الديمقراطية ضد   سورياواعتقلت املتظاهرين الذين احتجوا على عنف قوات    ،2018أغسطس  آب/    19في  

 . (347) السكان

قوات ين إلى معارضة زيع املنشورات التي تدعو املواطن، قام مؤيدو األسد بتو 2018أغسطس آب/  23في 

 .(348)الديمقراطية  سوريا

 سورياهجوًما انتحارًيا على مبنى تابع للمجلس البلدي لقوات  )داعش(، نفذ 2019يناير  / كانون الثاني 7في 

 نتقدورأى مو قل وإصابة أكثر من عشرين. الديمقراطية في الرقة، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على األ

  تما زالأنها و  ،بعد هزمتُ لم  )داعش(هذا تأكيًدا على أن في ركية يانسحاب القوات األم
ُ
 .(349) شكل تهديًدات

الديمقراطية في  سوريااثنين من مقاتلي قوات  )داعش( ت، قتل2019مارس آذار/  3على سبيل املثال، في 

تل كثير،  2019أبريل  نيسان/    29في  و  .(350)الكرامة  
ُ
ن على يمدنيى  لإإضافة    ،الديمقراطية  سوريامن قوات    ق

 .(351) في هجوم بقنبلة في مدينة الرقة )داعش(يد 

 الخسائر املدنية

  156، كان هناك 2018ديسمبر كانون األول/ إلى  2018يناير كانون الثاني/ من 
ً

في محافظة  امدنيً  قتيال

حزيران/ يناير إلى كانون الثاني/ فترة من . شهدت الالسورية لحقوق اإلنسان الرقة، طبًقا ملا ذكرته الشبكة

 
346 - https://minorityrights.org/minorities/kurds-5/.  
347 - ISW, Syria Situation Report: August 16-28, 2018.  
348 - Ibid. 

ى  - 349  ةسوري  ة فياالنتحاري  اتالهجمات. أوكسفورد أناليتيكا، الهجملديهم القدرة على تنفيذ  ، و خاليا نائمة  ن وشكلواو مقاتلو داعش الهارب  تخف 

 .2019مارس آذار/  28، خاص؛ مصدر  2019يناير  /كانون الثاني 9ركية، يدعم منتقدي السياسة األمتس
 . 2019آذار/ مارس  7، خاصمصدر  - 350
 . 2019أيار/ مايو  2، خاص؛ مصدر 2019ار/ مارس آذ 26، خاصواملنطقة املحيطة بها. مصدر  ال يزال أعضاء داعش يعيشون في الرقة - 351

https://minorityrights.org/minorities/kurds-5/
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 47شهدت  ،2018ديسمبر كانون األول/ يوليو إلى تموز/ أشخاص، وفي الفترة من  109مقتل  2018يونيو 

 . (352) حالة وفاة مدنية 51، وقعت 2019أبريل ن/ نيسايناير إلى كانون الثاني/ وفاة. في الفترة من 

 الخسائر املدنية

بسبب عدم إمكانية  ،2014املتعلقة بالخسائر املدنية في عام ة عن جمع البيانات توقفت األمم املتحد

 (OCHA)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  سجل. (353) القليلة موثوقيتهابة و الوصول إلى املصادر املطلو 

 .(354) ةتصعيد محددة للنضال في سوريفترات عن وفيات املدنيين خالل تقارير 

ال تميز جميع املصادر و  ة،الصراع في سوري سببهاشرية التي فة إلى عدد األرواح البتشير املصادر بطرق مختل

 .بين أعداد املقاتلين القتلى والقتلى املدنيين

قد كلف بالفعل أكثر من  2011مارس آذار/ منذ  ةذكرت العديد من املقاالت والتقارير أن القتال في سوري

حالة وفاة تم التحقق من صحتها. تنظر   200,000حوالي  ب  تشير مصادر أخرى إلى أعدادو   .شخص  500,000

  إلىهذه التقارير 
ُ
دون تفصيل األرقام. املرصد من تلوا العدد اإلجمالي للمقاتلين واملدنيين السوريين الذين ق

منظمة غير حكومية تعمل من اململكة املتحدة، تقدم تقارير يومية   و(، وهSOHRالسوري لحقوق اإلنسان )

تلأنه على مدار أكثر من سبع سنوات،  2018ديسمبر كانون األول/ أفاد في أوائل و اع. صر العن ضحايا 
ُ
 ق

  000,265ا وحوالي مدنيً  330,111حوالي 
ً

وأضافوا أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير من . (355) مقاتال

جون ًضا في السشخص أي 88,000مات فقد ، فسهنرصد ملالرقم الذي تمكنت املنظمة من توثيقه. وفًقا ل

آذار/ منذ  ،حالة وفاة 220,000( أكثر من SNHRالشبكة السورية لحقوق اإلنسان ) وذكرتالحكومية. 

قوق اإلنسان املرصد السوري لحسوى عدد القتلى املدنيين، في حين يسجل  لكنها لم تحص  ، 2011مارس 

 .(356)املتمردين والقوات السورية من أيًضا مقتل املقاتلين 

(، تقدم تقارير شهرية عن VDC) ةكومية أخرى، هي مركز توثيق االنتهاكات في سوريمة غير حهناك منظ

ركز ، واألطراف املسؤولة وأسباب الوفاة. وفًقا ملنوتميز بين املدنيين واملقاتلياع، صر الوفيات املرتبطة بال

: 2018ديسمبر ول/ ن األ كانو و  2011مارس آذار/ شخًصا في الصراع بين  191،219، توفي توثيق االنتهاكات

 
352 - See http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/.  
353 - http://www.syriahr.com/en/?p=108829.  
354 - See https://reliefweb.int/country/syr.  

 داعش. ون األجانب ومقاتلو قاتلمنهم املومن ضيتضمن الرقم الجنود والقوات شبه العسكرية واملتمردين،  - 355
356  -http://www.syriahr.com/en/?p=108829;  

تل  
ُ
؛ هيومن رايتس ووتش؛ 2018سبتمبر  أيلول/    13،  2011مارس  آذار/  منذ بداية الثورة السورية في    ،شهًرا  90  خاللألف شخص    522حوالي  ق

World Report - Syria ،17  تلوا في الفترة من  امدنيً  223,161لحقوق اإلنسان،  ةالسوريالشبكة ؛ 2019كانون الثاني/ يناير
ُ
مارس آذار/ ق

 . 2019مارس آذار/  13، 2019مارس  آذار/ إلى  2011

http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/
http://www.syriahr.com/en/?p=108829
https://reliefweb.int/country/syr
http://www.syriahr.com/en/?p=108829
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األرقام ، كانت هذه 2017ديسمبر كانون األول/ وحتى  .( 357)مدني غير  940,67مدنًيا و  279,123منهم 

حالة  6375 . وبالتالي، وفًقا ملركز توثيق االنتهاكات، هناك(358) على التوالي 314,66و  904,116و  218,183

عدد مماثل من القتلى  كة السورية لحقوق اإلنسانشبالتقارير  ، وتذكر2018وفاة مدنية وقعت في عام 

 .(359)مدني  6,964وبالتحديد املدنيين خالل تلك الفترة، 

، 2016مدني شهرًيا في عام    1400ما معدله    هناكية لحقوق اإلنسان،  ر و س استناًدا إلى بيانات من الشبكة ال

 .(360) 2018وفاة شهرًيا في  580، و 2017شهرًيا في عام  850و 

أن الغالبية العظمى من القتلى املدنيين ذكرتا كلتا املنظمتين  إنفرغم من اختالف النسب املئوية، ال على

من قبل السلطات السورية وحلفائها   (361)جوية  الغارات  نتيجة الإلى حد كبير  و عسكري،  العنف  النتجت عن  
سبيل املثال، تسببت  لىع .حتى بعد توقف القتال في مدينة أو منطقة، تستمر الخسائر البشرية .( 362)

ا في سقوط العديد من الضحايا املدنيين. في الرقة على الذخائر غير املنفجرة أو املتفجرات املوضوعة عمًد 

 .(363) وجه الخصوص، تسبب هذا في سقوط العديد من الضحايا املدنيين

في  اق من صحتهوالتحق الضحاياأعداد الطبيعة املعقدة للصراع واالفتقار إلى إمكانات توثيق  بالنظر إلى

، يصعب على منظمات املراقبة املختلفة تقديم تصنيف موثوق لعدد الضحايا في كل محافظة. منذ ةسوري

تبين  ،ية لحقوق اإلنسان خريطة في تقاريرها الشهريةر و س ، أدرجت الشبكة ال2017أكتوبر تشرين األول/ 

دد الحوادث التي أدت دنيين، ولكن لم يرد ذكر لععدد القتلى املدنيين في كل محافظة. كما يذكر من قتل امل

الشبكة السورية لحقوق . تظهر الصورة التالية بناًء على البيانات الواردة من  موضوع البحثإلى عدد القتلى  

 .(364) اإلنسان

 عدد الضحايا املدنيين

 2018 2019 

 نيسان آذار شباط 2ك   1ك 2ت 1ت أيلول  آب تموز  حزيران أيار 

 
357 - https://vdc-sy.net/monthly-statistical-report-casualties-syria-december-2018/.  
358 - VDC, Monthly Statistical Report on Casualties in Syria, December 2017. 

 . 2017التقرير الشهري ملركز توثيق االنتهاكات في سورية، كانون األول/ ديسمبر 

359 - http://sn4hr.org/blog/2018/09/24/civilian-death-toll/  
تلوا في سورية في عام  ين مدني 10,204اإلنسان، الشبكة السورية لحقوق  - 360

ُ
  6964، توثيق وفاة SNHR. 2018شباط/ فبراير  1، 2017ق

 . 2019شباط/ فبراير  1، 2018مدنًيا في سورية في 
يئة املتفجرات سطوانات الغاز ملأنتيجة القنابل والبراميل والذخائر العنقودية. البراميل املتفجرة هي برميل نفط، وخزانات املياه أو  - 361

(TNT.واملعادن الخردة. وهي مدمرة للغاية وعادة ما تسبب كثيرمن الخسائر ) 
 اني وأفراد امليليشيات السورية وغير السورية.روسيا وإيران وتنظيم حزب هللا اللبن - 362
شكل األلغام غير املنفجرة خطًرا يومًيا على األشخاص في شمال  - 363

ُ
 .2019آذار/ مارس  6سورية، منظمة الصحة العاملية، ت

 م.على أساس مصدر واحد. من غير املعروف مدى واقعية هذه األرقا اعُتمدتتجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام  - 364

https://vdc-sy.net/monthly-statistical-report-casualties-syria-december-2018/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/24/civilian-death-toll/
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دمشق 

 يفهاور 

42 41 210 43 16 7 8 10 10 11 2 6 

 102 120 81 18 10 55 25 30 44 67 102 93 إدلب

 60 107 51 83 27 74 34 43 20 56 46 41 دير الزور 

 33 35 21 40 20 18 28 24 68 34 24 35 حلب

 10 2 4 5 4 7 6 11 12 177 233 30 درعا

 56 18 48 11 11 19 5 31 22 88 53 28 حماة

 10 11 14 12 9 18 10 6 44 133 10 20 حمص

 9 24 4 10 4 7 7 17 114 35 53 51 الحسكة 

 32 15 8 6 4 5 11 13 6 8 15 10 الرقة 

 3 - - 1 - - - - - 10 - 4 القنيطرة

 - - - - - 3 1 - 5 62 4 - السويداء

 3 - - 1 2 1 2 1 13 6 4 - الالذقية

 - - - - - - - - - - - - طرطوس

 /املجموع

 اشهري  

354 593 886 391 192 167 231 108 197 242 334 324 

 

 التحالف الدولي 

 ، 2018أبريل نيسان/ ن عي ركية جزًءا من تقرير سر  ي، أصدرت وزارة الدفاع األم2019فبراير شباط/ في 

. تعرضت الواليات املتحدة لالنتقاد بسبب تقديراتها )داعش(حول الخسائر املدنية في الحرب ضد 

تشرين في  . و(365)مقارنة بتلك التي أبلغت عنها املنظمات غير الحكومية    ،الضحايا املدنييننخفضة ألعداد  امل

. في الفترة األولى، وقع القصف في )داعش(، انضمت هولندا إلى التحالف الدولي ضد 2014أكتوبر األول/ 

ز الة، وقع أيًضا في شرق سوري2016فبراير شباط/ العراق فقط. من 
 
ي على البنية أساس قصف بشكل . رك

عملية التزم بمصافي النفط( ، و و مصانع األسلحة والقنابل، و خطوط اإلمداد، و ، اتالتحتية للخالفة )املقر 

 . (366) استهداف دقيقة للغاية

ديسمبر كانون األول/    31في    ،ةفي العراق وسوري  )داعش(الهولندية في الحرب ضد    F-16انتهى نشر الطائرات  

، أحص ى التحالف حوالي ألف قتيل مدني منذ بدء الحرب الجوية في  2018سبتمبر أيلول/ في . (367) 2018

 أربعة نتيجة القصف الهولندي. ومع ذلك، تقدر املنظمات غير الحكومية مثل منهم، 2014سبتمبر أيلول/ 

 على األقل نيمد 6,500ومنظمة العفو الدولية عدد الوفيات بين املدنيين بحوالي  Airwars مراقبة الحروب

 
365 - SJAC, US Military Report on Civilian Casualties Fails to Address Syrian Concerns, 13 February 2019.  
366 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-629.html.  

F- نجح القصف الدقيق للتحالف دائًما في منع وقوع إصابات بين املدنيين. ومع ذلك، من املستحيل تقريًبا معرفة متى كانت طائرةلم ي - 367

 هولندية مسؤولة عن وقوع إصابات بين املدنيين.ال 16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-629.html
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ملزيد من التفاصيل حول  .( 369)االختالفات في األرقام جزئًيا إلى االختالفات في اإلجراءات وتعود  .( 368)

 18اإلصابات في صفوف املدنيين الناجمة عن هجمات التحالف الدولي، انظر التقرير املرحلي بتاريخ 

ونشر األمن على نطاق أوسع   )داعش(ـ  ض لحول املساهمة الهولندية في التحالف املناه  2019أبريل  نيسان/  

 .(370) 2019 عام في العراق في

 دةالعنف ضد مجموعات محد

ع بشري أو و اع كدر صر ستخدمهم مختلف أطراف الكما ت ،املدنيون هم ضحايا االستخدام املتهور لألسلحة

 .(371) مساومة موضوعك

 )داعش(بصرف النظر عن 
ً
تستهدف مجموعات معينة على  ،عاصر أخرى في ال ا، ال تذكر املصادر أطراف

أساس العرق أو الدين أو املهنة أو غيرها من الخصائص لدوافع أيديولوجية. يستند العداء إلى معارضة 

 .(372)بها  االنتماءات السياسية واأليديولوجيات التي قد يلعب فيها الدين دوًرا

األقليات الدينية مثل املسيحيين تعامل السلطات وجماعات املعارضة اإلسالمية تشير املصادر إلى أن 

على افتراض أن حسن معاملة قائمة والدروز معاملة جيدة إلى حد ما. يمثل تسامحهم مقاربة سياسية، 

، ( وقرى الدروزعقوبيةيالعدد من القرى املسيحية )  ةاألقليات سيعزز شرعية إدارتهم. يوجد في شمال سوري

 .(374) سيحيات الحجاب في إدلبء املالنسارتدي تال  .(373) مثل كفر كال في إدلب

 
368 - https://airwars.org/.  

الهولندية، على سبيل املثال، لديها كاميرات يمكنها مشاهدة  F-16لبشرية من الجو: على سبيل املثال، طائرات يقدر التحالف الخسائر ا - 369

األرض من ارتفاع يصل إلى كيلومترين. على النقيض من ذلك، تعتمد املنظمات غير الحكومية على تقارير من امليدان بمساعدة الصحفيين 

 د الحياة.على قي  ممن بقواوالناشطين واألقارب 
370  - https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-

devoortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-

2019/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de bredeveiligheidsinzet-in-

irak-in-2019.pdf.  
371 - UNGA, A/HRC/39/65, 9 August 2018; UNGA, A/HRC/40/70, 31 January 2019; Human Rights Watch, World Report 

Syria, 17 February 2019. 
 . 2019آذار/ مارس  25؛ وآخر بتاريخ 2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 372
انتقام من املعارضين ك ساًسا ممارساتها املنهجية املتمثلة في االعتقال التعسفي والتعذيب واالبتزاز أ هيئة تحرير الشام )هتش(تستخدم  - 373

 
ً

وتفرض تطبيًقا صارًما  ،رسمًيا الديمقراطية والعلمانية الهيئةمن استهداف أقليات معينة. ومع ذلك، ترفض  السياسيين )املزعومين(، بدال

عاقب يُ و رهم.  و غطية أجسادهم وشعبت  أعوام وما فوق   9النساء واألطفال من سن  ُيلزم    الهيئةالتي تسيطر فيها  للشريعة على املدنيين. في املناطق  

 .2019مارس آذار/   20، خاص؛ مصدر 2019مارس آذار/  18، خاص. مصدر أو بوسائل عنفية املؤقت حرمان الب من يرفض االلتزام
 .2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 374

https://airwars.org/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-devoortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2019/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de%20bredeveiligheidsinzet-in-irak-in-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-devoortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2019/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de%20bredeveiligheidsinzet-in-irak-in-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-devoortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2019/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de%20bredeveiligheidsinzet-in-irak-in-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-devoortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2019/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de%20bredeveiligheidsinzet-in-irak-in-2019.pdf
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من  اكثيرً  تقتلو  ،بدعم من السلطات السورية ،قرى الدروز تهاجم )داعش(، ورد أن ةفي جنوب سوري

 .(375) الناس

ا التسامح مع األقليات الدينية في منطقتها. العلويون .( تؤيد أيضً 2.1.1)انظر    اذاتيً  املستقلةاإلدارة الكردية  

ذلك، يتعرضون   وبسببسبب دينهم، ولكن ألنهم مرتبطون بالرئيس العلوي وحكومته.  استثناء لهذا، ليس ب

 .(376) يتعرضون أيًضا للخطرفأحياًنا يتم خلط اإلسماعيليين مع العلويين و  .لخطر معاملتهم كأعداء

ظاهرات تن في الو املشاركوهم -حقيقيون أو املزعومون للسلطات السورية املعارضون السياسيون ال

الحكومة املحلية في  ين( ومسؤولين الطبييعمال اإلغاثة )خاصة املسعفإلى  إضافة ،ومة املسلحةواملقا

ضحايا لالختفاء واالعتقال واالحتجاز التعسفي،  وايمكن أن يقع -مناطق املعارضة الحالية أو السابقة

ويين املعارضين  التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق اإلنسان. وينطبق الش يء نفسه على الناشطين العلو 

أن يواجهوا االعتقال   )االتحاد الديمقراطي(لحزب السياس ي الكردي  للألسد. يمكن للمعارضين السياسيين  

 .(377)دون إبالغ العائالت بمكان وجودهم من ية، واالحتجاز في املنطقة الكرد

سالم بقيادة املعارضين والنقاد، مثل جيش اإل  تجماعات مقاومة أخرى مختلفة و/ أو قتل احتجزتكما 

 .(378) محمد علوشزهران )املتوفى( و 

 انتهاكات حقوق االنسان

 .اع املسلحصر جميع أطراف ال علىيتم اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

أفادت منظمات حقوق اإلنسان املختلفة أن السلطات السورية تنتهك حقوق اإلنسان بشكل منهجي. 

 ،التعسفية وغير القانونية وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاءويشمل ذلك االعتقاالت واالحتجازات 

نف الجنس ي واختفاء أعداد كبيرة من الناس. هناك ممارسة عميقة الجذور تتمثل في اإلفالت والتعذيب والع

غ،  ةاع املسلح في سوريصر من الأعوام  من العقاب من جانب السلطات. خالل أكثر من ثماني  
 
عن العديد   ُيبل

اوية، والتجويع ي، مثل استخدام األسلحة الكيم(379)القوانين اإلنسانية للحرب  م الحرب وانتهاكات  من جرائ

 
375 - http://www.syriahr.com/en/?p=99288;  

 . 2019آذار/ مارس   23، وآخر في 2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر 
كانت هناك عدة هجمات على العلويين في املنطقة الحكومية، على سبيل املثال في الالذقية. لم يحدث   ،في بداية الحرب األهلية السورية - 376

؛  2018أبريل  نيسان/    19،  خاص؛ مصدر  2018أبريل  نيسان/    13،  خاص؛ مصدر  2018أبريل  نيسان/    12،  خاص. مصدر  2014هذا منذ عام  

 .2019ارس مآذار/  20، خاص؛ مصدر 2019مارس آذار/  18، خاصمصدر 
377 - Human Rights Watch, World Report Syria, 17 February 2019; Confidential source, 13 April 2018. 
378 - Human Rights Watch, World Report Syria, 17 February 2019.  

379 -  
ُ
اإلنساني الدولي، مجموعة من القواعد التي تسعى إلى الحد من  الحرب، التي يشار إليها أيًضا باسم القانون في قوانين اإلنسانية ال عد  ت

 ع. صراشاركة( في العات املسلحة. يتمثل أحد الجوانب املهمة في حماية األشخاص الذين ال يشاركون )أو توقفوا عن املصرااآلثار الضارة لل

https://www.rodekruis.nl/over-ons/humanitairoorlogsrecht/ consulted on 7 June 2019. 

http://www.syriahr.com/en/?p=99288
https://www.rodekruis.nl/over-ons/humanitairoorlogsrecht/
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السلطات السورية   تاع املسلح، اعتقلصر منذ بداية ال  .األطفالتجنيد  القسري للسكان املدنيين و هجير  والت

لقد تعرضت نونية الواجبة. تباع اإلجراءات القاو/ أو اختفوا من دون اوا مئات اآلالف من املدنيين وسجن

في واملدارس ومنشآت املياه والكهرباء واملخابز للقصف املتعمد في مناطق ادنية مثل املشاملهداف األ 

 .(380) املعارضة

 ، اع املسلحصر في ال وظفوااألطفال من جراء استخدام املتفجرات في البلدات والقرى. لقد ُيصاب قتل أو يُ 

في . (381)في اهجمات على املدارس واملشز واالختطاف والعنف الجنس ي والووقعوا ضحية للتعذيب واالحتجا

 العدالة واملساءلة السوريآذان"، تحليل لوثائق قطاع األمن السوري املصنفة، يحلل مركز  "للجدران  تقرير  

(SJAC) 5,000 وثيقة موجودة في املكاتب املهجورة التابعة ألجهزة املخابرات السورية. يظهر التحليل أن 

أيًضا كل جوانب إنما باختراقها أجهزة املخابرات لم تكن مذنبة فقط بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، و 

 .(382)ة الحياة في سوري

في املناطق التي استولت عليها الحكومة ومدن مثل دوما ودرعا والجزء الشمالي من مدينة حمص، قامت 

انتهاكات حقوق . كما ُيبلغ عن (383)قب قصفها الحكومة السورية بحملة اعتقاالت واحتجاز تعسفيين ع

لة واملساءلة السوري النازحين من قبل املعهد السوري للعدالة ومركز العدامخيمات  اإلنسان داخل وخارج  

 .(384) والجمعية الطبية السورية ومحامين وأطباء من أجل حقوق اإلنسان وهيومن رايتس ووتش

 
مارس آذار/  28يين واملنشآت الطبية في إدلب، هجمات غير مشروعة على املدنشنت القوات الحكومية : ةمنظمة العفو الدولية، سوري - 380

  27،  خاص؛ مصدر  2019مايو  أيار/    21و،  2019مايو  أيار/    21صحفية عن درعا،   ؛ املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، مذكرة إحاطة2019

 . /http://www.syriahr.com/en. راجع موقع املرصد السوري لحقوق اإلنسان: 2018نوفمبر  /تشرين الثاني

 أمر مائع. الخط الفاصل بين انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي هو  أي صراع،في حالة 
381 - UNICEF. Whole of Syria Facts and Figures: Child Protection, 29 January 2019.  
382 - SJAC, Walls Have Ears: An Analysis of Classified Syrian Security Sector Documents, 21 May 2019.  

استهدفت بشكل رئيس نشطاء حقوق اإلنسان وعمال اإلغاثة وكذلك املحامين الذين كانوا ناشطين قبل أن تستعيد السلطات السورية  - 383

وخاصة أولئك -ونشطاء حقوق اإلنسان والعاملين في مجال اإلغاثة في مجال اإلعالم واملحامين  املنطقة. هناك قوائم باألشخاص والناشطين 

املساعدة، مثل األطباء الذين قدموا املساعدة الطبية للمقاتلين  همتقديمبسبب  همستهدفتوالذين  -الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية

؛ مفوضية األمم املتحدة لحقوق  2019مايو/ أيار  أيار/    21ادة،  املضايقات في املناطق املستعو : االحتجاز،  ةالجرحى. هيومن رايتس ووتش، سوري

العودة يجعالن : استمرار األعمال العدائية وانعدام القانون في جميع أنحاء البالد ةاإلنسان، لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن سوري

 .2019مارس آذار/   20، خاص؛ مصدر 2019مارس  /آذار 20، خاصمصدر   ؛2019اير فبر شباط/  28اآلمنة واملستدامة مستحيلة، 
.  2019مايو أيار/  21املضايقات في املناطق املستعادة، و : االحتجاز، ة؛ هيومن رايتس ووتش، سوري2019مارس آذار/  20، خاصمصدر  - 384

  128,000، ما يقرب من  Daily Sabah.  . سجن صيدنايا هو من بين املذكورين16,000حقوق اإلنسان سابًقا العدد بـ  املرصد السوري ل  وقد قدر

مارس آذار/    15، الحرب األهلية السورية تدخل عامها التاسع،  TRTWorld؛  2019مارس  آذار/    13سوري ما زالوا أسرى في سجون نظام األسد،  

، ي لحقوق اإلنسان املرصد السور ؛ 2018نوفمبر تشرين الثاني/  29، خاص؛ مصدر 2018نوفمبر تشرين الثاني/  27، خاص؛ مصدر 2019

 امع تس
 
، وهو عدد 16,000م سلطات النظام أسماء اآلالف من ضحاياهم ويصل عددهم إلى حوالي رع العمليات العسكرية والسياسية، تسل

 .2018يوليو تموز/  28ا املعتقلين، من الضحاي 60,000من بين موتهم األشخاص الذين تم التحقق من 

http://www.syriahr.com/en/
http://www.syriahr.com/en/
http://www.syriahr.com/en/
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آذار/ شخص في السجون السورية منذ  14,000ت ما يقرب من السورية لحقوق اإلنسان، ماشبكة وفًقا لل

اختفوا. الظروف في مراكز االحتجاز أنهم سوري رهن االحتجاز أو  128,000، بينما ال يزال 2011مارس 

 .(385) رهيبة، ويمارس التعذيب والعنف الجنس ي

تعذيبهم. يتم دفع ر ال يستملكيو  ،ُيطلب من أسر املحتجزين الدفع لضمان حصول السجناء على الطعام

 .(386) مبالغ كبيرة للحصول على اإلفراج عن السجناء

ووفًقا ألحد املصادر، فإن التعذيب أقل شيوًعا في مراكز االعتقال الرسمية منه في تلك التي يديرها جنود 

وقد نظم الناجون من التعذيب أنفسهم  .(387) بشارشقيق ماهر األسد الفرقة الرابعة بالجيش، بقيادة 

بتوثيق حاالت تعذيب  LDHRملنظمة السورية لحقوق اإلنسان وثيق التعذيب. على سبيل املثال، تقوم الت

 .(388)وتحاول استخدام األدلة في الوقت املناسب في اإلجراءات القانونية ضد السلطات املسؤولة  ،الناجين

.  ( 389)في تورطهم في التعذيب ن من السوريين في أملانيا لالشتباه ااثنقل ، اعتُ 2019فبراير شباط/  12في 

مليون ملف من أجهزة األمن  1,2تمكنت املنظمات غير الحكومية الغربية من الحصول على أكثر من 

ة إلى خارج البالد خالل الفترة التي سيطرت فيها املعارضة على أجزاء كبيرة من سوري تربُه ، حيث السورية
(390). 

 .(391) املحكمة الجنائية الدوليةأمام  األسد بشاريحاول الالجئون السوريون محاكمة 

 الدولية للصليب األحمراللجنة 

، ُمنحت اللجنة 2011سبتمبر أيلول/ عاًما. في  52منذ  ةتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر في سوري

منذ ة. الوصول إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الداخلية في سوريإمكانية  بخطوة مفاجئة، ،ألول مرةالدولية 

الحين، زارت اللجنة الدولية عدًدا من مراكز االحتجاز املركزية التابعة للسلطات السورية، لكنها لم ذلك 

موظفي السجن. ال تستطيع من دون دون وجود شهود، أي من على إذن الستجواب السجناء تحصل بعد 

 
 .9201آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 385

 .2019آذار/ مارس  20، خاصمصدر  - 386

 .2019آذار/ مارس  20، خاصمصدر  - 387

اململكة املتحدة وغيرهم من الخبراء الدوليين. سينجيري، ا على يد خبراء من يتلقى خبراء من األطباء واملحامين لحقوق اإلنسان تدريبً  - 388

  18، خاص؛ مصدر 2019مارس آذار/  20، خاصلعنف الجنس ي. مصدر سطنبول لحاالت التعذيب وا إبروتوكول من  LDHRتستفيد املنظمة 

 .2019مارس آذار/ 
 .النظام السوري في دولة غربيةمن هذه هي املرة األولى التي يحاكم فيها من يشتبه في أنهم يعذبون  - 389

https://www.ecchr.eu/en/topic/syria  ./ 
390 - https://www.ecchr.eu/en/topic/syria/.  

سابقة في قضية روهينغيا ملحاكمة املسؤولين الحكوميين أمام املحكمة الجنائية  منالالجئون السوريون يستفيد ،  The Interceptا - 391

اولة محاكمة األسد في املحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى تقويض عملية السالم السورية، ا اليوم، مح؛ روسي2019مارس آذار/  16الدولية، 

 .2018مارس آذار/  18

https://www.ecchr.eu/en/topic/syria/
https://www.ecchr.eu/en/topic/syria/
https://www.ecchr.eu/en/topic/syria/
https://www.ecchr.eu/en/topic/syria/
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الوصول إلى محتجزي  تعاستطااللجنة الدولية الوصول إلى مراكز االعتقال التابعة للمعارضة، لكنها 

 .(392) في الشمال الشرقي الديمقراطية اسوريقوات 

 عنإلعادة الروابط العائلية واكتساب نظرة ثاقبة  ،االحتجازتحاول اللجنة الدولية الوصول إلى مراكز 

في مدن  ،لهااألخيرة من فتح مكاتب عوام الوضع الصحي في مراكز االحتجاز. تمكنت اللجنة الدولية في األ 

، كانت اللجنة الدولية على اتصال 2011منذ عام  .  (393)حسكة والقامشلي  الص ودمشق و وحماة وحم  حلب

ذين قدموا معلومات عن األشخاص الذين اختفوا، في كثير من األحيان بعد اعتقالهم. تمتد بأفراد األسر ال

أقارب األشخاص  إلى العديد من البلدان التي يعيش فيها ةالتحقيقات املتعلقة باملفقودين في سوري

نحاء ، ولكن في جميع أةالدولية شهادات من أفراد األسر ليس فقط في سوري املفقودين. جمعت اللجنة

من قبل العشرات من أقارب األشخاص املفقودين،  ،يوم تقريًباكل العالم. يتم االتصال باللجنة الدولية 

 .(394) الذين يقومون أيًضا بإجراء تحقيقاتهم الخاصة

  لوفاةشهادات ا

كبيرة من ، من بين أشياء أخرى، أرسلت السلطات السورية أعداًدا شبكة السورية لحقوق اإلنسانوفًقا لل

ا. كما أكدت في مدينة داري   1000 من ضمنها، 2018يوليو تموز/ يونيو و حزيران/ في  ،إخطارات الوفاة

فلسطينيون من  ومنهمماة، شخص "اختفوا" أو اعتقلوا من الرجال والنساء من ح 700السلطات مقتل 

بلغت األسر بوفاة أبنائها على يد . ( 395) املخيم الفلسطيني في حماة
ُ
لجنة الشؤون املدنية لالجئين أ

 ةفرج عن البقيالفلسطينيين. لم يُ 
 
بعت . حرم املسجدان في املخيم من الكشف عن أسماء القتلى. وقد ات

قية إخطارات الوفاة الصادرة عن األسرة عن صدتساءل أفراد ي .( 396)إجراءات مماثلة في أماكن أخرى 

 .(397) أفراد العائلةمن اختفاء أحد أعوام السلطات السورية بعد أربع 

 انتهاكات امليليشيات واملعارضة

رتكب امليليشيات والجماعات شبه العسكرية التابعة للحكومة السورية انتهاكات حقوق اإلنسان بانتظام. ت

احتجاز تعسفي واستخدام االغتصاب كسالح في حاالت ختطاف مدنيين و شمل ذلك ارتكاب مذابح وايو 

 
آذار/  24، خاصدون حضور سلطات االحتجاز املحلية. مصدر من ينص بروتوكول زيارة اللجنة الدولية على ضرورة استجواب السجناء  - 392

  .law.htm-detention-07-https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/feature/2012/12: ا. انظر أيضً 2019مارس 
 .2019آذار/ مارس  24، خاصمصدر  - 393
 .2019مارس آذار/  24، خاصعمال انتقامية ضد أفراد األسر هؤالء. مصدر هو معروف، ال يتم القيام بأكما  - 394

395 - http://sn4hr.org/blog/2018/08/27/52615/  
396 - http://sn4hr.org/blog/2018/08/27/52615/. 

 . 2019آذار/ مارس  18، وآخر في 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  27، خاصمصدر 

 .2019آذار/ مارس  24، خاصكما هو معروف، ال يتم القيام بأعمال انتقامية ضد أفراد األسر هؤالء. مصدر  - 397

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/feature/2012/12-07-detention-law.htm
http://sn4hr.org/blog/2018/08/27/52615/
http://sn4hr.org/blog/2018/08/27/52615/
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الجماعات املسلحة التابعة للجيش السوري الحر باالعتقاالت التعسفية واالحتجاز   قامتكما  .  (398)الحرب  

 .(399) واالختطاف على نطاق محدود

إضافة إلى عمليات انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في املناطق الخاضعة لسيطرتها.  )داعش(ارتكبت 

ن وجهات نظر دينية مختلفة، كان ألولئك الذين يحملو  اإلعدام خارج نطاق القضاء واالضطهاد املنهجي

 .(400)السبايا بقصد الجنس هناك أيًضا اغتصاب منتظم وزواج قسري والحفاظ على 

يرهم غير صمال يزال و  )داعش(هم تحالة ألشخاص احتجز  8143ية لحقوق اإلنسان ر و س وثقت الشبكة ال

 .(401) واضح

التفجيرات واالختطاف واالحتجاز   منهاحقوق اإلنسان،  عديدة في مجال  انتهاكات    مهيئة تحرير الشا  ارتكبت

مقابل فدية في إدلب وشمال  واجز من املدنيين واحتُ  كثيرطف قل أو اختُ اعتُ . (402) غير القانوني والتعذيب

تل    .(403)  حلب
ُ
برصاص مسلحين مجهولين مع ناشط   ،برامج إذاعية  معد  ناشط حقوقي و وهو    ،حمود جنيدق

 ت هيئة تحرير الشامألقآخر، أثناء وقوف سيارته في كفرنبل في محافظة إدلب التي تسيطر عليها املعارضة.  

هيئة ، اعتقلت 2018في نهاية عام . (404) في عدة مناسبات سابقة تهفارس أو اختطفرائد الالقبض على 

هيئة احتجوا على إدارة كانوا قد أو  ،كانوا يوثقون انتهاكات السلطة ،إدلب ينةمد أناًسا من تحرير الشام

، وفًقا لـ هيومن رايتس 2018. تعرض ستة معتقلين للتعذيب. في األشهر الثالثة األخيرة من عام  تحرير الشام

. (405) لبوإدلب هم في محافظتي حفي امعارًضا مشتبهً  184ما ال يقل عن  هيئة تحرير الشامووتش، اعتقلت 

لتعاونه مع إسرائيل  ،على صحفي باإلعدام مت هيئة تحرير الشام، حك2018ديسمبر كانون األول/  9في 

 ، 2019مارس آذار/  3في . ( 406) الجماعات املسلحة نوالكشف عن مكا
ُ
 )داعش(أحد عناصر عدم ا

 
398 - UNGA, A/HRC/39/65, 9 August 2018. Human Rights Watch, World Report Syria, 17 February 2019.  

تلوا. الجمعية العامة لألمم املتحدة،  لعمشات  ا  لدىُزعم أن بعض املعتقلين    - 399
ُ
. أنظر أيًضا 2018آب/ أغسطس    A / HRC / 39/65،  9قد ق

؛  2018يوليو    /تموز   8وق اإلنسان على نطاق واسع في عفرين الخاضعة للسيطرة العسكرية التركية،  تقرير مجلس األمن، تفاصيل انتهاكات حق

أغسطس أب/  2: يجب على تركيا وقف االنتهاكات الجسيمة من قبل الجماعات املتحالفة وقواتها في عفرين، ةمنظمة العفو الدولية، سوري

2018 . 
400 - Human Rights Watch, World Report Syria, 17 February 2019.  
401 - HRW, Syria: Reveal Fate of Missing Victims of ISIS, 14 May 2019.  

م ومدينة إدلب وسنجار وحلب. وقد  ار عقاب وحالناطق مثل املالعديد من السجون )بعضها غير رسمي( في لدى هيئة تحرير الشام يوجد  - 402

ا تدريبً حتى ا ا، وفي بعض الحاالت لم يتلقو ا رسميً قانونيً  ات نظام املحاكم الخاص بها، حيث يتم تطبيق الشريعة. لم يتلق القضاة تدريبً أنشأ

 . 2019يناير كانون الثاني/  28: اعتقاالت وتعذيب على أيدي جماعة مسلحة، ةا. هيومن رايتس ووتش، سوريا أيضً شرعيً 
403 - UNGA, A/HRC/40/70, 31 January 2019. 

 .كان لدى فارس محطة إذاعية )راديو فريش( تنشر باستمرار أفكار الثورة السورية األصلية غير املسلحة - 404

fresh-iorad-https://act.thesyriacampaign.org/donate/support/.   

405 - HRW, Syria: Arrests, Torture by Armed Group, 28 January 2019.  
406 - Ibid. 

https://act.thesyriacampaign.org/donate/support-radio-fresh/
https://act.thesyriacampaign.org/donate/support-radio-fresh/
https://act.thesyriacampaign.org/donate/support-radio-fresh/
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ين، زعمت   مرير الشاهيئة تح  أعدمت،  2019أبريل  نيسان/    28في  .  (407)من الخاليا النائمة    املزعومين شخص 

 .(408) في مدينة إدلب ة،سوريال ةحكومتابعان لل ناسو جاسأنهما 

الجناح املسلح لحزب  ،(409) (YPGت وحدات حماية الشعب )، قامللشبكة السورية لحقوق اإلنسانوفًقا 

ألحد ًقا ووف .(411)شخًصا  705,2خفاء ما ال يقل عن إ، باعتقال أو (410) (YPD)الكردي االتحاد الديمقراطي 

ا. يً ضافتر افعلًيا أو  تهديًدا  شكلون  يُ الذين    )داعش(حتجز فيها مقاتلو  يُ   ،املصادر، توجد مراكز اعتقال سرية

 .(412)هذه ال تستطيع الجماعات الدولية الوصول إلى مراكز االحتجاز 

 (الخوذ البيضاء)

ع عينات وشظايا قاموا بجم خوذات. كماالعلى مثبتة كاميرات باوية يكيمالهجمات الالخوذ البيض  تسجل

 ةالروسي التي كتب عليها باللغةالقنابل 
ُ
في والعيادات. تم نقل استخدمت خالل الهجمات على املش، والتي ا

 (.413) قيوثتاملواد إلى مركز التلك 

الروسية والسورية بإجالء عمال اإلغاثة إلى در، لم تسمح الحكومتان اصحد املفي القنيطرة ودرعا، وفًقا أل 

 .(414) بإدل

بعد سقوط حلب  ،هموالخبرات السابقة في أسر  اءأدت الحملة اإلعالمية املنهجية ضد ذوي الخوذ البيض

لخوذ البيضاء وعائالتهم عبر عناصر اإلى قيام املنظمة بإجراء عملية إجالء كبيرة ل ،2016في نهاية عام 

  .(415) 2018يوليو تموز/ إسرائيل إلى األردن في 

 
 .2019آذار/ مارس  25، خاصمصدر  - 407
 .2019أيار/ مايو  2، خاصمصدر  - 408

409 - - The YPG (Yekîneyên Parastina Gel, YPG: People’s Protection Units) is the armed wing of the PYD. 
410 - The Syrian Kurdish Democratic Union Party (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD). 
411 - http://sn4hr.org/blog/2019/06/24/53829/.   

 2019آذار/ مارس  25مصدر خاص،  - 412
حصت إحدى النسخ وُحفظت من قبل معهد الطب الشرعي.  ،في هولندا - 413

ُ
، لقد تعلم األسد أن الهجمات الكيمياوية Chatham Houseف

ا ناجًحا، 
ً
 . 2019آذار/ مارس  20، خاص؛ مصدر 2019آذار/ مارس  18، اصخ؛ مصدر  2018نيسان/ أبريل  13تشكل تكتيك

414 -  
ُ
. تعمل  2014إلى الخوذات التي يرتديها عمال الطوارئ أثناء عمليات اإلنقاذ، في عام  نقاذ، ويشير اسمهاالخوذ البيضاء لإل منظمة  ئتنشأ

الناس من  انتشال  و   ،جويةالغارات  اللتحذير املدنيين بشأن    2012سالف منظمة اإلغاثة الطوعية هذه في مدن مثل حلب ودوما منذ نهاية عام أ

عمليات القصف، بينما كأبطال بسبب عمليات اإلنقاذ التي قاموا بها بعد  (اءلبيضالخوذ ا)تحت األنقاض بعد القصف. في الغرب، ُينظر إلى 

حرب  الها أيًضا جرائم في سجلوالييز عمال اإلغاثة بكاميرات السلطات السورية وحليفتها روسياامتداًدا لـ "الجماعات اإلرهابية". تم تجه  تعدهما

؛  2018يوليو تموز/  22، اءالخوذ البيض أجلت إسرائيل عناصر: ةوروسيا. بي بي س ي نيوز، الصراع في سوري ةمن سوري الكثيرة التي ترتكبها كل

 .2019مارس آذار/  20، خاصصدر م
 .2019آذار/ مارس  20، خاصمصدر  - 415

http://sn4hr.org/blog/2019/06/24/53829/
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األسلحة  استخدامية أن التحقيق أظهر و كدت منظمة حظر األسلحة الكيميا، أ2019مارس آذار/  1في 

 BBCفرق البحث من ذكرت و . (416) على دوما 2017أبريل نيسان/  7اوية في الهجوم الذي وقع في يالكيم

Panorama    وBBC Arabic    2014ية في الفترة من  و عن هجمات كيميا  اتقريرً   164فيها بالتفصيل    تحر تالتي 

نفذتها الحكومة  -باستثناء ثالثة منها-اعتداءات، جميعها  106أدلة على  أن هناكفي املجموع،  2018إلى 

وفًقا ملركز  .( 417) ينتمردمن املالغازات السامة نفذتها مجموعات األخرى بالسورية. ُيعتقد أن الهجمات 

 ،، يفر السكاناستخدامهاعند  .  يةو األبحاث تشاثام هاوس، ال ش يء يخيف الناس أكثر من األسلحة الكيميا

 .(418) ا ما يعودون في املدى القصيرونادرً 

 الوضع اإلنساني

 18,4من بين  11,7، كان ما مجموعه 2019(، في بداية عام OCHAوفًقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )

اًء على املبادئ مليون نازح. بن 2,6 منهمحاجة إلى املساعدة اإلنسانية، ب ةشخص في سوري ( 419)مليون 

 .(420)ملعالجة الحاالت األشد احتياًجا  ةأنحاء سورياإلنسانية، تساهم هولندا في تقديم املساعدة في جميع 

الثامن لألزمة في  عاممصدر قلق بالغ. في الة مختلفة من سوري مناطقال يزال الوضع اإلنساني العام في 

وعفرين وجنوب غرب درعا. وفًقا لألمم   يةشرقال  وطةالغفي    ،أخطر حاالت الطوارئ من  ، حدثت ثالثة  ةسوري

مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب على   1,16، كان هناك ما يقدر بنحو  2018نهاية عام  املتحدة، في  

املنظمات اإلنسانية الوصول إليها. في بعض املناطق، تكون اإلمكانات التشغيلية للمنظمات اإلنسانية 

 
416 - OPCW, OPCW Issues Fact-Finding Mission Report on Chemical Weapons Use Allegation in Douma, Syria, in 2018, 1 

March 2019. 
اع والصحة صر : توصيات قانونية وصحية وإنسانية". الةية في سوريو انتهاكات األسلحة الكيمياعلى بروكس، جوليا، وآخرون. "االستجابة  - 417

ية السامة كسالح في دوما، الجمهورية العربية و . تقرير بعثة تقص ي الحقائق بشأن حادثة االستخدام املزعوم للمواد الكيميا12(: 2018) 12.1

 .2018أبريل  نيسان/  7ية، في السور 

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019٪28e٪29.pdf.  
https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/01/opcw-spokespersons-statement-allegation-
chemicalweapons-use-aleppo-syria;  https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/07/opcw-issues-fact-
findingmission-reports-chemical-weapons-use-allegations.  
418 - See Chatham House, Assad Has Learned That Chemical Attacks Are a Tactic That Works, 13 April 2018.  
419 - https://www.who.int/countries/syr/en/.  

. تقدم هولندا  ة، بما في ذلك الدول املجاورة لسوريةاملالية، تعد هولندا سادس أكبر مانح لسوريعلى الصعيد الدولي، من حيث مساهمتها  -420

تحالف الهولندي ومن خالل ال ،منظمات األمم املتحدة والصليب األحمر منها ،نفسها من خالل قنوات مختلفة ةمساعدات إنسانية في سوري

 . 2019يونيو حزيران/  6، خاص. مصدر ةسوريفي لإلغاثة 

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019٪28e٪29.pdf
https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/01/opcw-spokespersons-statement-allegation-chemicalweapons-use-aleppo-syria
https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/01/opcw-spokespersons-statement-allegation-chemicalweapons-use-aleppo-syria
https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/07/opcw-issues-fact-findingmission-reports-chemical-weapons-use-allegations
https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/07/opcw-issues-fact-findingmission-reports-chemical-weapons-use-allegations
https://www.who.int/countries/syr/en/
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ؤدي إلى ت ب الوضع األمني، ولكن السلطات السورية تفرض قيوًدا أكبر،لتقديم املساعدة محدودة بسب

 .(421) حرمان املنظمات اإلنسانية مراًرا وتكراًرا من الوصول إلى قطاعات معينة من السكان

في مناطق املعارضة السابقة مثل الغوطة  ،، نتيجة للصراعات واتفاقيات املصالحة املحلية2018في عام 

نازح جديد إلى مناطق املعارضة في محافظات  550,000افظة حمص، انتقل أكثر من الشرقية وشمال مح

إلى تركيز غير مسبوق من الناس في منطقة محدودة مع قدرة محدودة هذا أدى . (422)إدلب وحلب وحماة 

. 2018في نهاية عام  ،في املئة 120ا لتقديم الخدمات. بلغ معدل إشغال بعض مخيمات النازحين داخليً 

، كان ما يقرب من أربعة ماليين شخص يعيشون في شمال 2018نهاية عام لول ير التقديرات إلى أنه بحوتش 

وشمال  ،حلبمحافظة غرب و ما يقرب من ثالثة ماليين في مناطق املعارضة في إدلب،  منهم، ةغرب سوري

 336يعيشون في  نازًحا 417,501مليون نازح، كان  1,9محافظة الالذقية. من بين شرق و  ،حماةمحافظة 

 .(423)داخلًيا  للنازحينا مخيمً 

نازح من عفرين يحتمون في منازل خالية في  12,000، كان أكثر من 2018نوفمبر تشرين الثاني/ في نهاية 

: الالجئين  مفوضيةمع  يتلقون الدعم من خمس منظمات شريكة داخلًيا  نازًحا   83,730كان أكثر من  القرى.  

، ومشروع الدعم اإلنساني للهالل األحمر ءواإلحسان، ونما(، SSSDاالجتماعية )الجمعية السورية للتنمية 

 .(424) ترست ة( وسوريHSPالعربي السوري )

يعيش ما ال يقل عن أربعة أخماس السكان حيث  األزمة قدرة السوريين على توفير الدعم ألنفسهم،    أضعفت

الد، ولكن في نهاية الفترة املشمولة أنحاء البفي جميع    كبيرةهناك احتياجات إنسانية   .(425)تحت خط الفقر  

 
الخيام في من مدني في معسكرات  000,77، تم إيواء حوالي 2018مارس آذار/ مدني من الغوطة الشرقية في  000,92 رحيل أو ترحيلبعد  - 421

  31(،  2018تشرين الثاني/ نوفمبر  -)كانون الثاني/ يناير    Syria Factsheetمحافظة دمشق. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين،  

 .2018كانون األول/ ديسمبر 
قصف عمليات البعد    ،نازح من محافظات حمص وحماة وحلب إلى محافظة إدلب  000,40، انتقل حوالي  2018نوفمبر  تشرين الثاني/  في    - 422

اإلنسانية، وانعدام األمن الجماعات املسلحة والسلطات املحلية تقديم املساعدات    على طول الخط األمامي للمنطقة املنزوعة السالح. عرقلت

كانون األول/ ديسمبر - ةشمال غرب سوري-وقائع االستجابة اإلنسانية عبر الحدود  بيان والجريمة. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، 

بر الحدود من تركيا : الوصول واألنشطة اإلنسانية عةإلنسانية، تركيا/ سوري. مكتب تنسيق الشؤون ا2018كانون األول/ ديسمبر  31، 2018

 .2018نوفمبر تشرين الثاني/  30، 2018نوفمبر  تشرين الثاني/-
423 - UNHCR, Cross-Border Humanitarian Response Fact Sheet - Northwest Syria - December 2018, 31 December 2018; 

OCHA, Syrian Arab Republic: Overview of Humanitarian Response from within Syria (January – November 2018), 30 

November 2018; Reach, Humanitarian Situation Overview in Syria (HSOS): Northeast Syria, November 2018, 30 November 

2018; ACLED, The risks of reconciliation: civilians and former fighters face continued threats in Syria, 25 January 2019. 
الزيتون العسكرية. تم غصن عملية  في أثناء ،شخص من منازلهم في منطقة عفرين 000,151جر حوالي ، ُه 2018يناير كانون الثاني/ في  - 424

- يناير  /)كانون الثاني Syria Factsheetظة حلب. مفوضية شؤون الالجئين، فين في محافيوفاء زهر الو  توفير املأوى ملعظمهم في تل رفعت ونبل

 .2018ديسمبر  /كانون األول  31، 2018نوفمبر  شرين الثاني/ت
  منع   - 425

ً
  يونيو حزيران/  6، خاص. مصدر االفتقار إلى الوسائل املالية وحدها العديد من النازحين من العودة إلى املنطقة التي أتوا منها أصال

2019 . 
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في الجنوب و)مخيم الهول(،  ةفي شمال شرق سوريو)إدلب(،  ةفي شمال غرب سوريكان الوضع بالتقرير، 

أدى التصعيد الحاد للوضع حول إدلب إلى نزوح واسع  .(426)  جًداكان قلًقا  ،ركبانخيم الالغربي وحول م

  ،مدني 270,000. تشرد أكثر من صابينملالنطاق وزيادة أعداد القتلى وا
ُ
 1بين شخًصا  160تل أكثر من وق

صيبخالل القصف، . (427) مايوأيار/  22و
ُ
مدرسة. في جنوب  25و اصحيً  امشفى ومركزً  20ما يقدر بـ  أ

بسبب  ،محافظة إدلب وحول حلب وحماة، اضطرت بعض املنظمات غير الحكومية إلى تعليق أنشطتها

 . (428) انعدام األمن أو حقيقة أن عمال اإلغاثة قد أصبحوا مشردين نمرتفع املستوى امل

 البالغ مجموع سكانها أصلمن  ،مليون طفل 5,6، كان (يونيسيفـ )، وفًقا ل2018ديسمبر كانون األول/ في 

ـ نتيجة للحرب األهلية. خالل هذه الفترة، وفًقا ل ةفي ظروف سيئة في سورييعيشون نسمة،  مليون  18,4

مليون طفل سوري مسجلين لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين  2,5، كان أكثر من (سيفيوني)

، 2019مارس  آذار/  في أوائل    .(429)  سجلين كالجئينمليون سوري م  7,5خارج البالد، من إجمالي ما يقرب من  

 الذين أعلنت األمم املتحدة أن األطفال 
ُ
تلمما أكثر  2018في  واتلقد ق

ُ
 ام عو في األ  ق

ُ
 1,016تل السابقة. ق

 .(430) 2018 عام طفل في

 الغذاء

على املساعدات الغذائية التي   ،محافظة  14ات البالد البالغ عددها  فظاحيعتمد ماليين السوريين في جميع م

تقدمها مختلف املنظمات. في املناطق الخاضعة للحصار أو التي يصعب الوصول إليها، تستخدم السلطات 

 غذاء ال السورية وقف قوافل
ً
في  املستمرملمارسة الضغط السياس ي. هذا يعوق بانتظام التسليم  وسيلة

ملناطق ا ستعادةال ع كتكتيك عسكري ويجتالت استخدمالسلطات السورية يبدو أن  .الوقت املناسب

 .(431) املحاصرة

ذية املزمن في تشير التقديرات إلى أن ثلث السكان السوريين ال يتمتعون باألمن الغذائي. ينتشر سوء التغ

على وجه الخصوص عرضة للتهجير، وفقدان  ةبعض املناطق. ال يزال الالجئون الفلسطينيون في سوري

 .(432)أحيائهم املمتلكات وتدمير 

 
 . 2019حزيران/ يونيو  6، خاصمصدر  - 426

427 - OCHA, Syria: Situation Report 4: Recent Developments in Northwestern Syria, 31 May 2019.  
 . 2019حزيران/ يونيو  6، خاصمصدر  - 428

429 - UNICEF Syria Crisis Situation Report - November 2018, 30 November 2018. 
430 - https://www.unicef.org/press-releases/2018-deadliest-year-yet-children-syria-war-enters-9th-year.  
431 - WFP, WFP Syria Situation Report #3, March 2019, 30 March 2019.  
432 - OCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic, 1 March 2019. WFP, Syria Situation Report #4, April 

2019, 30 April 2019. See also https://hno-syria.org/#home. 

https://www.unicef.org/press-releases/2018-deadliest-year-yet-children-syria-war-enters-9th-year
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 صحيةالرعاية ال

القصف الذي  ألحقمن الصراع ، تدهورت جودة الرعاية الصحية السورية بشكل خطير. وقد  أعوامبعد 

كلًيا أو جزئًيا.  ،أدى إلى توقفهاو في واملرافق الطبية األخرى، اروس ي الضرر باملش شنه الجيشان السوري وال

ن  ، 2017و 2011بين عامي 
ُ
في من العاملين  847عن مقتل  تفي والعيادات، أسفر اهجوًما على املش 492 ش

هجمات في    165وأصيب    ،شخًصا مصرعهم  97لقي  ،  2018الصحي. في األشهر التسعة األولى من عام  الحقل  

 2019مايو  أيار/  أبريل ومنتصف  نيسان/  بين نهاية  .  (433)  ت طبيةعلى منشآ
ُ
وفًقا   ،منشأة طبية  19صفت  ، ق

 .(434) ركيةيالتحاد منظمات الرعاية الطبية واإلغاثة بالواليات املتحدة األم

ت في إدلب والغوطة الشرقية على وجه الخصوص، اسُتهدفت املراكز الطبية في هجمات شنتها السلطا

تلوا في فروا أ  عاملين في املجال الطبيإضافة إلى ذلك، كان هناك نقص في الطاقم الطبي، ألن الو السورية.  
ُ
و ق

نقص شديد، خاصة في املناطق املحاصرة. ونتيجة   تعاني حالةأعمال العنف. كما أن املواد الطبية واألدوية  

 .(435) من األطفال كثير لقيحلذلك، لم يتم ت

عيد 
ُ
في  .2010إلى مستويات ما قبل عام  تعدلم  هافي مناطق املعارضة السابقة، لكناملنشآت  إصالح بعضأ

 معظم املناطق، لم 
ُ
 ت

 
 يفي الواقع، يتعرض عدد متزايد من املنشآت الصحية للهجوم، كما ه ،ح املرافقصل

  .(437)تراجعت الرعاية الصحية والتعليمية إلى حد بعيد حيث  ،(436) الحال في إدلب
ُ
املتحدة أن ألمم قدر اوت

تعمل جزئًيا فقط، نتيجة مباشرة لألعمال العدائية.  أنها مغلقة أو ةالصحيما يقرب من نصف املرافق 

العشرات من عمال اإلغاثة قد قتلوا بالفعل فتشكل حماية مقدمي الرعاية والطاقم الطبي مصدر قلق بالغ؛  

 .(438) 2019 عام في

 التعليم

املئوية لألطفال امللتحقين باملدارس. نظًرا لتشرد العديد من األطفال وعدم سبة  الن  فيكان للصراع تأثير كبير  

 .(440)، ال يستطيع كثير من األطفال االلتحاق بالتعليم االبتدائي أو الثانوي (439)استخدام ربع املدارس 

 
433 - SAMCF, Impacts of attacks on healthcare in Syria, 19 October 2018. 
434 - NPR, In Syria, Reports Of 19 Medical Facilities Bombed Since April 28, 17 May 2019. 
435 - SAMCF, Impacts of attacks on healthcare in Syria, 19 October 2018.  
436  - https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-conflict-eight-years-devastation-and-destruction-

healthsystem.  
 .2019آذار/ مارس  24، خاصمصدر  - 437

438 - OCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic, 1 March 2019.  
 ألن املدارس أو  ،تدري  كادراملدارس، وال يوجد  رتمدُ  لقد- 439

ُ
 ستخدم كمالجئ للنازحين.ت

440 - UNICEF, UNICEF Syria Crisis Situation Report - April 2019 Humanitarian Results, 30 April 2019. 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-conflict-eight-years-devastation-and-destruction-healthsystem
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-conflict-eight-years-devastation-and-destruction-healthsystem


 
 70 

دون من  لكن    املنهج السوري الرسمي في املدارس،  ُيتبع تدريسفي بعض املناطق التي تسيطر عليها املعارضة،  

ج مختلف، يتعرض األطفال لخطر امنهفيها    سُيدر  اإلشارة إلى حزب البعث واألسد. ومع ذلك، في املناطق التي  

 
 
التعليم شهادات عترف بت ال السلطات السوريةألن  وعدم القدرة على مواصلة التحصيل العلمي، فالتخل

 .(441)الذي تابعوه 

صفت  مدارسهم  ف  ،ائيق املعارضة بحاجة إلى التعليم االبتدهناك مئات اآلالف من األطفال في مناط 
ُ
خالل ق

 .(442) الهجمات التي شنتها القوات الحكومية

 استعادة مناطق املعارضة

من  ةالستعادة جنوب سوري ،، أطلقت القوات املوالية للحكومة عملية البازلت2018يوليو تموز/ في 

واسع في فرار مئات اآلالف من السوريين التسبب القصف  .  (444)الجبهة الجنوبية    في  (443)الجماعات املسلحة  

أغلق األردن حدوده بعد هجوم  .(445)األردن  إلى الجنوب الغربي، حيث تقطعت بهم السبل على الحدود مع

الجئ سوري  660,000أن البالد قد استقبلت بالفعل  الحكومة، وذكر 2016يونيو حزيران/ بالقنابل في 

سوري عالقين  50,000. في السابق، كان من الالجئين على التعامل مع تدفق جديد ةغير قادر أنها و  ،مسجل

وقد وجدوا  .(446) "ساتر الترابيواملعروفة باسم "ال ،ردنيةفي املنطقة الصحراوية على الحدود السورية األ 

لتقاء ركبان، وهي قرية صغيرة نائية قريبة من نقطة االبالقرب من غير رسمي للمهجرين في مخيم  مأوى 

يسمح لهم بالدخول. في مخيم الركبان، يعيش املدنيون إلى جانب  محدود ثالث دول الصحراء، ألن األردن ل

 
441 - Borgenproject.org, Education in Syria Has Continued Despite Civil War, 8 February 2019.  

  يصبحيترك املدرسة الذي عاًما  14شير أحد املصادر إلى أن الطفل البالغ من العمر ي - 442
ً
  اهدف

ً
لجميع املجموعات املتطرفة. يعطونه  سهال

. 2019مارس آذار/  20، خاصماغه عن العمل. مصدر ليرة سورية، وبمجرد أن يحمل البندقية في يده يتوقف د 10,000أو  5,000و  اسالًح 

 . 2019ريل أبنيسان/  30، النتائج اإلنسانية، 2019أبريل  نيسان/  – ةفي سوري زمةعن األ ا يونيسيف، تقرير حالة انظر أيضً 
آب/ أغسطس   21ستقبل، ، عودة دمشق إلى الجنوب قد تغذي التوتر في املOxford Analyticaلالطالع على جميع هذه الجماعات، انظر  - 443

2018 . 
نش ئ تحالف - 444

ُ
مرتبطة بالجيش السوري  و عة معارضة مسلحة غير منظمة اجم 50أكثر من من  2014فبراير شباط/ الجبهة الجنوبية في  أ

: يرى املتمردون ةيبي بي س ي نيوز، حرب سور ل. مقات  30,000قرابة )موك( في األردن مقاتليها البالغين قيادة العمليات العسكرية  تالحر. قاد

، عن الصراع في البالد 5تقرير رقم  -ةكارتر، سوري ؛ مركز2014ديسمبر كانون األول/  9الجنوبيون أن الواليات املتحدة هي مفتاح النجاح، 

رق األوسط تقرير الش ،ICG؛ 2016أغسطس آب/  13؛ بيلينكات، فصائل املعارضة السورية في الحرب األهلية السورية، 2015شباط/ فبراير 

السويداء و ية السورية: درعا، القنيطرة، ؛ أوتشا، الجمهورية العرب2018يونيو حزيران/  21، ةالحفاظ على الهدوء في جنوب سوري- 187رقم 

  200,000الهجوم السوري الجديد  يطول  ؛ شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، تخش ى األمم املتحدة من أن  2018يوليو  تموز/    2،  2رقم    بيان حالة

.  2018يوليو  تموز/    19،  3تقرير الحالة رقم    -السويداء  و ؛ أوتشا، الجمهورية العربية السورية: درعا، القنيطرة،  2018يونيو  حزيران/    25مدني،  

 . 2018يوليو تموز/  31الغارديان، القوات الحكومية السورية تحقق النصر في املناطق الجنوبية، 

445 - IRIN, UN fears new Syrian offensive could stand up to 200,000 civilians, 25 June 2018.  
446 - Ibid. 
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على الحدود بين الجزء هجرين كما لجأ عشرات اآلالف من امل .(447) املقاتلين والعصابات اإلجرامية نشطة

 ،رئيس الوزراء  ،نتنياهوكرر    رائيل،في إس  .(448)مرتفعات الجوالن    منالسوري والجزء الذي ضمته إسرائيل  

أن البالد "لن تسمح بالوصول إلى أراضينا". بيد أن الجيش اإلسرائيلي قام بتسليم  2018يوليو تموز/  1في 

 . (449) عبر الحدود ،بحدود بسيطةحزم مساعدات 

أيًضا   ينملعروف، أحضر الجيش اإلسرائيلي مئات من أفراد الدفاع املدني السوري، ا2018يوليو  تموز/    21في  

 .(451) عبر إسرائيل إلى األردن ة، من جنوب غرب سوري(450) "اءالبيضالخوذ "باسم 

على الرغم من األعمال العدائية، قدمت األمم املتحدة وغيرها من املنظمات اإلنسانية الخيام والغذاء 

إضافة إلى ذلك، و  .( 452) والرعاية الصحية والتعليم ملئات اآلالف من السوريين على الحدود األردنية

متنقلة لتوفير الدعم النفس ي الطارئ ألولئك الذين فروا من العنف. طبية استخدمت املنظمات عيادات 

من  . شق  كثير(453)تروكة حول خطر األلغام األرضية امل ،هجرينكما قدمت فرق متنقلة معلومات إلى امل

حتى   .( 454) القرب من مرتفعات الجوالنالنازحين طريقهم إلى املخيمات والقرى في محافظة القنيطرة، ب

 .الوصول إلى هذه املنطقةلعمال املساعدات اإلنسانية ال يمكن الوقت الحالي، 

كانت الظروف على الحدود األردنية قاسية بشكل خاص، حيث كانت العواصف الصحراوية ودرجات 

مياه الشرب امللوثة، والجفاف  رتأثيفي الصيف. مات األطفال والنساء من مئوية درجة  45الحرارة تصل إلى 

 .(455) في الرمثا وأربد في األردن ف  اإدخال بعض املصابين بأمراض خطرة إلى مش  تم  و ولدغ العقارب. 

يخضع  صارو  ،السيئبسبب الوضع األمني  ،أصبح تقديم املساعدات اإلنسانية من األردن أكثر صعوبة

 قبل أن لقرارات سياسية. واجهت قوافل الطعام أحياًنا انت
ً

 من عبور الحدود في الرمثا تتمكنظاًرا طويال

 
 ةعهد الجامعم. تفاقالضامن: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االالدول باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح  سابق.مرجع  - 447

 2019، ةاألوروبي
. في عام 1967حتى حرب األيام الستة عام  سورية ااملستوطنات اإلسرائيلية اآلن أرضً  املنطقة التي توجد فيهاكانت نام معظمهم في العراء.  - 448

وإسرائيل على خط وقف إلطالق النار، مع منطقة عازلة كان يتعين مراقبتها من قبل قوة تابعة لألمم املتحدة منذ ذلك  ة، وافقت سوري1974

 . 2019، ةاألوروبي ةعهد الجامعم. تفاقدراسة أهداف وتحديات الحفاظ على اال الضامن:الدول الحين. باريش، منهل. اتفاق سوتش ي ومصالح 
في اإلسرائيلية. قدمت إسرائيل الدعم الطبي وغيره من املساعدات اإلنسانية للسوريين في اا القصف في املشعدد من ضحايولج كما عُ  - 449

. معهد  تفاق: دراسة أهداف وتحديات الحفاظ على االةالضامنالدول    اتفاق سوتش ي ومصالحباريش، منهل،  .  2013املناطق الحدودية منذ عام  

 .2018يوليو تموز/  6، خطط إعادة اإلعمار السورية قد تمنع عودة الالجئين، Oxford Analytica. 2019، ةاألوروبي ةالجامع
 ملزيد من التفصيل، انظر الفقرة الخاصة بالخوذ البيضاء في التقرير. -450
السريع للجيش السوري في محافظة درعا في الجنوب الغربي، لم يجد عمال اإلنقاذ أي مكان يذهبون إليه. بسبب التقدم  - 451

44915099-east-middle-https://www.bbc.com/news/world.   
452 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida Flash Update No. 2, 2 July 2018.  
453 - Ibid. 
454 - OCHA, Jordan | Syrian Arab Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida Flash Update No. 4, 2 July 2018.  
455 - Ibid. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44915099
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في  ،بعد فتح معبر نصيب الحدودي بين األردن وسورية، عاد عشرات اآلالف من النازحين إلى قراهم. (456)

. في تلك املرحلة، جنوب غرب سورية مهجر في 200,000. ومع ذلك، ظل أكثر من 2019أوائل تموز/ يوليو 

إيصالها عبر الحدود عبر األردن. ومنذ ذلك ساعدات الغذائية التي لم يعد باإلمكان كانوا يعتمدون على امل

ووزعها الهالل األحمر العربي  ،املساعداتبرنامج األغذية العاملي واملنظمات غير الحكومية  قدمالحين، 

حكومية من قدمت املنظمات غير ال  .(457)  التحاد الدولي للصليب األحمر(، الفرع السوري لSARCالسوري )

مع الهالل األحمر العربي السوري عاون بالت ،في املنطقة مهجرينالرعاية الصحية للعمان ودمشق 

األشخاص الذين يعيشون في منطقة القتال إجبار باإلضافة إلى . (458)ة والسلطات املحلية في األردن وسوري

طلب . (459)نفاد اإلمدادات بسبب أو من القتال على مغادرة منازلهم، كان على عمال الطوارئ أيًضا الفرار 

بعد أن استعاد الجيش  ،من السلطات السورية الحماية من أجل مواصلة العملاملنظمات غير الحكومية 

 .(460) السوري املناطق

ن يلمنظمات غير الحكومية ومنظمات األمم املتحدة وعمال اإلغاثة املحليلذن  اإل في معظم الحاالت، لم ُيمنح  

 ،من الحصول على املساعدات اإلنسانية من أجل تقديم املساعدة. تسببت هذه املشكلة  او تمكنيلم    ذلكبو 

إلى ارتفاع األسعار وجعل املساعدة أكثر ذلك في نقص الغذاء والوقود، أدى  ،الطويلةأعمال القتال مع 

 .(461)صعوبة 

 غير الحكومية ألن املنظمات عدة، من دمشق مشاكل لمساعدةاملنظمات غير الحكومية لواجه تقديم 

منح ، لم يُ ةكثير حاالت  رفضت التصاريح التي يحتاجون إليها للوصول إلى النازحين في محافظة القنيطرة. في

 (.  462)  اإلذن إلجراء تقييمات لالحتياجات، أو لتقديم املساعدة ورصدها فعلًيا
ُ
األدوية من دمشق إلى   ترسلأ

قدمت فرق  .(463)غير كافية بشكل كبير  بكمياتن كان ذلك إو  تيالء عليها،العيادات في املناطق التي تم االس

املساعدة القانونية من املنظمات غير الحكومية املحلية، بدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

 
، 4رقم  بيان حالةالسويداء و : درعا، القنيطرة، يجب أن تمنح السلطات السورية إذن العبور. أوتشا، األردن | الجمهورية العربية السورية - 456

 . 2018يوليو تموز/  2
457 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, As-Sweida - Situation Report No. 2, 12 July 2018. See the website of the 

Syrian Arab Red Crescent: http://sarc.sy/.  
458 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, As-Sweida - Situation Report No. 2, 12 July 2018.  

ركي شهرًيا في العيادات واملدارس ووحدات الشرطة واملجالس املحلية يدوالر أم 300إلى  200من كان اآلالف من السوريين يكسبون  - 459

دفع رواتبهم من قبل املانحين األجانب. بعد االستعادة، فقد كثيرون وظائفهم ى وقت استعادة هذه املنطقة. تُ حت ،واملنظمات غير الحكومية

فبراير شباط/  25، 196تقرير الشرق األوسط رقم -، دروس من عودة الدولة السورية إلى الجنوب ICGوأبقوا ماضيهم مخفًيا عن قوات األمن. 

2019 . 
460 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, As-Sweida - Situation Report No. 3, 19 July 2018.  
461 - Ibid. 
462 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, Sweida - Situation Report No. 4, 29 July 2018. OCHA, Syrian Arab 

Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida - Situation Report No. 5, 3 August 2018. 
463 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Quneitra, Sweida - Situation Report No. 4, 29 July 2018. 

http://sarc.sy/
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الوثائق بما يخص  ،في مواقع مختلفة في محافظة درعامهجرين الالجئين، أكبر قدر ممكن من املعلومات لل

، دعت 2018أغسطس عام آب/ في بداية شهر  . (464) الهوية وشهادات امليالدالشخصية، وخاصة بطاقات 

بعد انتهاء األعمال العدائية، .  (465)  في الجنوب الغربيُمهجر    000,184األمم املتحدة إلى الوصول الفوري إلى  

ة، لم بمجرد أن استولت الحكومة السورية على املنطق. (466) عاد معظم النازحين في هذه املنطقة إلى قراهم

، ةأن تأتي املساعدات من سوري جبمكنة. منذ ذلك الحين، كان يتعد املساعدات عبر الحدود من األردن م

 .(467)ال ُيسمح بمرورها ال تزال املساعدات اإلنسانية تتأخر بشكل خطير أو عديدة حاالت  يلكن ف

 ةشمال غرب سوري

ط على املساعدة املحدودة املتاحة في الضغمن  افي إدلب قد مارس كثيرً  هجرينكبير من املإن العدد ال

املنطقة. بسبب االضطرابات املستمرة إلى املنطقة. تعمل املنظمات اإلنسانية من تركيا لتقديم املساعدة 

وانعدام األمن، فإن حرية حركة املنظمات اإلنسانية محدودة. أدت األمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في 

من األشخاص  400,000ة لحوالي عديد تفي مشكال  ت، تسبب2018عام  أكتوبرتشرين األول/ نهاية 

ص كبير في املساعدات اإلنسانية في جميع القطاعات. إحدى هناك نق .ا في مخيمات بدائيةالنازحين داخليً 

كانت الرعاية الصحية هي األولوية . (468)املشكالت الرئيسة هي عدم توفر مساحة الستيعاب األشخاص 

الصعب أو املستحيل الذهاب إلى  ال وغرب محافظة حلب. وجد كثير من السكان أنه منالرئيسة في شم

كان توفير الغذاء هو األولوية  .(469) نقص وسائل النقل أو ارتفاع تكلفة ذلك بسبب ،في أو العياداتااملش

 اي إدلب، نقصً مليون سوري، يعيش كثير منهم ف 6,5الرئيسة في إدلب. وفًقا لبرنامج الغذاء العاملي، يعاني 

 .(470)في الغذاء  احادً 

من حيث النزوح  ،ةغير الحكومية بإجراء مسح شهري للحالة اإلنسانية في سوري REACHتقوم مبادرة 

بيانات واملأوى والرعاية الصحية وإمدادات املياه والنظافة وسالمة الغذاء والدخل والتعليم. بالنسبة إلى 

 مناملعلومات  Reach، جمعت ةحول شمال غرب سوري 2018نوفمبر تشرين الثاني/ في  الحالة )الوقائع(

 
464 - Ibid. 
465 - OCHA, Syrian Arab Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida - Situation Report No. 5, 3 August 2018.  

 .0192آذار/ مارس  27، خاصمصدر  - 466
 . 2019ر/ مايو  أيا 31، خاصمصدر  - 467
468 - Reach2018أكتوبر تشرين األول/  31، 2018أكتوبر تشرين األول/ ، ة: شمال غرب سورية، نظرة عامة على الوضع اإلنساني في سوري  .

؛ املفوضية السامية لشؤون 2019يناير    /كانون الثاني  6فين في شمال حلب، تستعد األسر لفصل الشتاء،  يراجع أيًضا اليونيسيف، في مخيم ف

؛  2019كانون الثاني/ يناير  8 ،القادمة 72خطر الفيضانات في الساعات  -غير رسمية  مساكنالالجئين السوريين: على ستجابة اال الالجئين، 

ICG،  2019فبراير شباط/  25، 196تقرير الشرق األوسط رقم -دروس من عودة الدولة السورية إلى الجنوب . 
469 - Reach, Humanitarian Situation Overview in Syria (HSOS): Northwest Syria, October 2018, 31 October 2018.  
470 - Ibid. https://www1.wfp.org/countries/syrian-arab-republic.  

https://www1.wfp.org/countries/syrian-arab-republic
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حمص ( مواقع من  4)حماة ومن  (  92)وربها  شمال حلب وغ(  482)في محافظات إدلب و(  262)وموقًعا    840
(471). 

والوكاالت الشريكة املساعدة الدولية لشؤون الالجئين مت املفوضية ، قد  2018نوفمبر تشرين الثاني/ في 

إدلب وحلب وحماة ودير   حافظاترعية في ممنطقة ف 51بلدة وقرية في    261في    ،ر املضيفةألسوا  هجرينللم

، هاشمل أفراد األسرة ولم   ةبعاتماملساعدة من الدعم االجتماعي والنفس ي، و ضمنت الزور والحسكة. وت

هي واحدة  الالجئينفوضية مومكافحة العنف الجنس ي واستغالل األطفال، وتوفير معلومات حول الوثائق. 

املنظمات غير الحكومية مثل مجلس الالجئين  تمتعتحيث في الشمال الغربي؛  قلمن مقدمي الرعاية األ

، ومنظمات Mercy Corps  بس، وميرس ي كور War Childأطفال الحرب  ، و WVIورؤية عاملية  ،  NRCالنرويجي  

 هذا التقرير.ي ف 4.3 الفقرة انظر أيًضا. (472)منها قدرة أكبر بكثير ب ،األمم املتحدة

 التنقل 

 طاراتامل

(، 2018يوليو تموز/ موقعه اإللكتروني الوجهات التالية: أبو ظبي )آخر مرة في  عدديو  .مطار دمشق مفتوح

مطار (، 2018يوليو تموز/ (، دبي )آخر مرة في 2019يونيو حزيران/  3النجف، بغداد، البصرة )آخر يوم 

حالت جوية ومع ذلك، هناك أيًضا ر .  (473)الشارقة  (، الكويت و 2018و  لييو تموز/  الدوحة )آخر مرة في  -حمد  

أيًضا   مشلي والالذقيةااملطارات في حلب والق.  (474)  إلى طهران والقامشلي والخرطوم ومسقط وإربيل وموسكو

شركة الطيران الوطنية السورية، الخطوط الجوية العربية السورية سابًقا، أيًضا إلى ، حيث مفتوحة

 .(475) ةالالذقي

 الطرق الرئيسة

 والطريق ،الذي يمتد من سراقب إلى الالذقية M4هما الطريق و ، نياالستراتيجين يالسريعن يطريقكال ال

M5  نشب،  2016مايو  أيار/  في أوائل    من إدلب.  يمر  ،  الذي يمتد من الحدود مع األردن عبر دمشق إلى حلب 

 
471 - Reach, Humanitarian Situation Overview in Syria (HSOS): Northwest Syria, October 2018, 31 October 2018.  
472 - UNHCR, Syria Protection Cluster (Turkey): Response Snapshot (as of 30 November 2018), 20 December 2018. 
473 - https://www.damascus-airport.com/en/destinations_damascus_airport.php.  

 . وانظر أيًضا: 2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 474

https://www.airportia.com/syria/damascus-internationalairport/routes/.  & https://chamwings.com/where-we-fly/.   

ن. من هناك يذهبون ا وسافروا إلى القامشلي بمساعدة املهربيWالطريق من عفرين إلى حلب مغلق. دفع بعض األكراد األثرياء من عفرين أموال

 . 2019مارس  آذار/  28، خاصدمشق إلى حلب. مصدر من إلى دمشق ثم يذهبون 

 . انظر:2018كانت آخر رحلة من دمشق إلى الالذقية في آب/ أغسطس  - 475

https://www.airportia.com/syria/bassel-al_assadinternational-airport/routes/.   

 وكما ما هو معروف، ال توجد مطارات أخرى مفتوحة في سورية غير تلك املذكورة.

https://www.damascus-airport.com/en/destinations_damascus_airport.php
https://www.airportia.com/syria/damascus-internationalairport/routes/
https://chamwings.com/where-we-fly/
https://www.airportia.com/syria/bassel-al_assadinternational-airport/routes/
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  ، حيثقتال عنيف للسيطرة على هذه الطرق في إدلب
ُ
مدن جسر الشغور واللطامنة ومعرة  صفتق

التحقق من جري يقيل إن هناك حوالي ست نقاط تفتيش على الطريق من بيروت إلى دمشق.  .(476)النعمان 

يقال إن . و (477)السرعة على الطريق. هناك نقطة تفتيش للسائقين الذين يخرجون من الطريق السريع 

يمكن الوصول بسهولة إلى الطرق  .( 478)إلى دمشق  هناك أربع نقاط تفتيش على الطريق من السويداء

غلق  .(479) الرئيسة في الشمال الشرقي، مع وجود نقاط تفتيش بالقرب من املدن
ُ
عندما ينشب القتال، ت

ق 
 
غل

ُ
 .(480)ظروف الطقس السيئة  نتيجةا الطرق أيضً الطرق ونقاط التفتيش، ويمكن أن ت

 )الحواجز( نقاط تفتيش

 في ،ورية تقريًبا التحقق من خلفية الشخص ووضعهيش التابعة للسلطات الس تستطيع جميع نقاط التفت

حكومية مختلفة )أجهزة إدارات    ست  قوم به  تالتحقق من الخلفيات  ما يتعلق بالخدمة العسكرية. ُيعتقد أن  

األمن والجيش(. قد يكون جهاز الكمبيوتر املحمول موجوًدا عند نقطة التفتيش، حيث يمكن التحقق 

ال تكون نقاط التفتيش ثابتة دائًما: .  (481)  ، أو يمكن إجراء استفسارات عبر الهاتفاملارةمن أسماء  ته  بواسط

من الكمبيوتر(. حقيقة أن الشخص قادر على املرور  هاومنيمكن نقلها ويمكن أن تتغير املعدات املتاحة )

باملناسبة، ال تتمتع  يًضا.التالي أ في اليوم ه يمكن أن يمر  في يوم واحد ال يضمن أن تدقيق )تفييش(دون أي 

إضافة إلى ذلك، حتى أولئك الذين ال و نقاط التفتيش عموًما بالقدرة على التحقق من كل فرد )بالتفصيل(. 

 ،تفتيش، مثل االحتجاز مؤقًتااليمكن أن يواجهوا مشاكل عند نقطة    )غير املطلوبين(  تبحث عنهم السلطات

ن تدير نقاط التفتيش املرتبطة بالحكومة مجموعات ع رشوة. يمكن أوالسماح لهم باملرور فقط بعد دف

حزب هللا اللبناني وأعضاء امليليشيات  وامليليشيات املوالية للحكومة ومقاتل لومقات من ضمنهامختلفة، 

وجود إجراءات شفافة عند نقاط التفتيش الحكومية السورية   انعدامكل هذه العوامل في  تساهم  اإليرانية.  
 محافظة حمص، تدير الشرطة العسكرية الروسية نقاط التفتيش مع قوات املتمردينفي شمال و .(482)
(483). 

ا )موافقة(أوضاعهم مع الحكومة  سويةفي محافظة درعا، يتلقى املواطنون الذين قاموا بت
ً
من جهاز  بالغ

منية األخرى التي جهزة األ املخابرات العسكرية بأنه ُيسمح لهم باملرور عبر نقاط التفتيش. ومع ذلك، فإن األ 

 
476 - https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus.  

 .2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 477
 .2019آذار/ مارس  19، خاصمصدر  - 478
 .2019آذار/ مارس  28، خاصمصدر  - 479
 املصدر السابق. - 480
وف على أي نطاق قد يواجه أقارب املتهربين من الخدمة العسكرية أو الفارين من الخدمة مشاكل عند نقطة تفتيش، لكن من غير املعر  - 481

 .2019مارس آذار/  26، خاصمصدر و ؛ 2019مارس آذار/  19، خاصيحدث هذا. مصدر 
 . 2019آذار/ مارس   24مارس، وآذار/  22. و2019آذار/ مارس  19، خاصمصدر  - 482

483 - ICG, Middle East Report N°187 - Keeping the Calm in Southern Syria, 21 June 2018.  

https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus
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لبالغات هذه التصريحات في البداية. ونتيجة لذلك، فشلت ا تجاهلتلديها نقاط تفتيش خاصة بها 

ن إلى ، بدا أن الوضع قد تحس  2018االعتقال. بحلول نهاية عام  منفي توفير الحماية الكافية )املوافقات( 

 .(484) حد ما

 ،ذلك جزئًيا إلى التشرذم الشديد في االئتالفاتعود  ش املعارضة. وياملتبع عند نقاط التفتي  سلوبيختلف األ 

من هو الفصيل املسؤول . ليس من الواضح دائًما للغرباء هيئة تحرير الشامو  ،مثل الجيش السوري الحر

 .(485)املسؤول نقطة تفتيش. ومع ذلك، فإن بعض نقاط التفتيش هذه تحمل علم الفصيل عن 

هو أن على الناس   -لحكومة أو املعارضةل  العائدةسواء  -لعظمى من نقاط التفتيش  ما تشترك فيه الغالبية ا

أحد أصبحت هذه املمارسة شائعة جًدا لدرجة أن  (.  486)طريقهم    من متابعةتقديم رشاوى قبل أن يتمكنوا  

 .(487))الحواجز(  تفتيشالط انقاقتصاد در تحدث عن اصامل

 املعابر الحدودية

في  ،في هاتاي إلى باب الهوى  ةحانيير ال: من ةإلى سوريمن تركيا برين حدوديين تستخدم األمم املتحدة مع

مركًزا حدودًيا   16في منطقة درع الفرات. هناك    ،السالم، ومن كليس إلى باب  بتصعيد إدلخفض المنطقة  

وري من على الجانب الس  معبًرا منها.11 أن يستخد، يمكن للهالل األحمر التركي ةإضافًيا بين تركيا وسوري

دير هيئة تحرير الشام وحدهاي محافظة إدلب، الحدود ف
ُ
 . (488)املعبر الحدودي عند باب الهوى  ت

ُ
 تتحف

 .(489) 2019مارس آذار/ فرين أيًضا في عالحدود بين تركيا و 

تديره  ،، والبعض اآلخرةبين تركيا وسوري 16يسيطر الجيش التركي مباشرة على بعض املعابر الحدودية الـ 

 .(490)التركية  لداخليةوزارة ا

 
، ICGلق سراحهم بعد بضع ساعات أو أيام. ُيطو وا قلستجوب الذين اعتُ يُ لحاالت، تأتي الشرطة العسكرية الروسية لإلنقاذ. و في بعض ا - 484

 . 2019فبراير شباط/  25، 196تقرير الشرق األوسط رقم -ة السورية إلى الجنوب دروس من عودة الدول
 . 2019شباط/ فبراير  19، خاصمصدر  - 485
  000,3على عالقات مع الحكومة السورية. لدفع مبلغ  ون حافظأشخاص يدر املعلومات التالية. هناك اصامل ذكر أحد في هذا السياق، - 486

عند نقاط التفتيش التابعة وثائقه دون التحقق منه من شخًصا ما من دمشق إلى بيروت نقل أن ي الشخصيمكن ملثل هذا  ،ركيدوالر أم

 .2019مارس آذار/  19، خاصللسلطات السورية. مصدر 
 .2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 487
 ،راجع أيًضاو. 2019مارس  /آذار 19، خاصمصدر  - 488

Administering a borderland at war: Bab al-Hawa in Syria, November 2018; Gov.UK, Alert for charities operating in Syria or 

Turkey about aid passing through the Bab Al-Hawa crossing, 3 December 2018. 
489 - https://carnegie-mec.org/diwan/75373?lang=en.  

آذار/ مارس    22،  خاص. مصدر  mec.org/diwan/78430-ttps://carnegiehللحصول على نظرة عامة على هذه املعابر الحدودية، انظر:    - 490

 . و2019

Marks, Jesse, and Hardin Lang. "Civilians Imperiled: Humanitarian Implications of US Policy Shifts in  Syria." (2019). 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/75373?lang=en
https://carnegie-mec.org/diwan/78430
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الحدودية الرسمية. إنه مفتوح. هناك املصنع من أهم املعابر معبر  د  ع، يُ ةعلى الحدود بين لبنان وسوري

عريضة. الدبوسية هي أهم نقطة عبور في الإلى الشرق من  دبوسيةالعريضة و الفي  يةحدود أيًضا معابر

 .(491) الشمال

 
ُ
كما . 2018أكتوبر تشرين األول/  15في  ،بالقرب من نصيب ةوسوريعيد فتح املعبر الحدودي بين األردن أ

 .(492)تقع مدينة الرمثا الحدودية على الجانب األردني 

وليد. الا معبر حدودي في  هناك أيضً و   ،والعراق. أهم نقطة حدودية هي ربيعة  ةهناك حدود طويلة بين سوري

بعثات األمم تعبر . لحدوديتين حيث يختبئون منطقتي بعاج وسنجار ا منإلى العراق  )داعش(عبر مقاتلو 

 .(493) ربيعة من معبر ،ةمن العراق الحدود إلى سوريوبعثات املساعدات اإلنسانية املتحدة 

لكا غير اهو معبر سيم ةاملعبر الحدودي الوحيد بين شمال العراق )كردستان العراق( وشمال شرق سوري

 .(494) الرسمي إلى الشمال من فيش خابور 

 قية أو الدينية للمناطقات العر التغيير 

ا عديدةيبدو أن 
ً
ا إلجبار الناس على الخروج من أجل تغيير الت  أطراف

ً
غرافية و ديمالركيبة تستخدم تكتيك

 ُينظر إلىا. وعادة ما ا ودينيً املتنوعة عرقيً  ةا في سوريللمنطقة. يخلق هذا التكتيك مناطق أكثر تجانًس 

على أنها عمليات   ي استعادتها السلطاتاملقاتلين وأقاربهم من املناطق التعمليات اإلجالء القسري للمدنيين و 

 ،ة بشكل خاص بهذه الطريقة إلى محافظتي إدلب وحلب في الشمالنقل العرب السن  يُ غرافي. و تالعب ديم

 .(495) وبدرجة أقل إلى الجنوب

دينة دمشق ارتفع سكان م  أن عدد  ،للبحوث والدراسات اإلسالميةأظهرت دراسة أجراها مركز امللك فيصل  

عزى النمو السكاني بشكل أساس ي إلى ارتفاع . ويُ 2016في عام  2,292,000إلى   2011في عام  1,754,000من 

 
. يعبر األشخاص الحدود بشكل غير قانوني ويمكنهم، إذا رغبوا org/diwan/78430mec.-https://carnegieملزيد من التفاصيل، انظر:  - 491

 . 2019آذار/ مارس  26، خاصمقابل الدفع. مصدر  ،في ذلك، الحصول على ختم دخول في وقت الحق
ء عن مصير املواطنين األردنيين الذين اعتقلتهم السلطات السورية  بعد ورود أنبا ،واألردن ألضرار جسيمةة تعرضت العالقات بين سوري - 492

https://carnegie-؛ 2018أكتوبر تشرين األول/  15يعيدان فتح معبر نصيب الحدودي،  ةاألردن وسوري ،بعد فتح الحدود. رويترز

78430mec.org/diwan/  شرق وال؛ 2019أبريل نيسان/  22ر، العالقات األردنية السورية تتعثر بسبب مصير املعتقلين األردنيين، املونيتو

 . 2019أبريل نيسان/  29أردنيان يسردان رعب االحتجاز في سجون النظام السوري، -األوسط، حصري 

dowment.org/sada/77094ps://carnegieenhtt.   
 ، وانظر أيًضا: 2019آذار/ مارس  28، خاصمصدر  - 493

Administering a borderland at war: Bab al-Hawa in Syria, November 2018. 
آذار/ مارس   52السورية العراقية،  شفاق، األمطار الغزيرة تغمر معبر حيوي لألكراد على الحدود  و   ؛2019آذار/ مارس    28،  خاصمصدر    - 494

2019 . 
495 - UNGA, A/HRC/39/65, 9 August 2018.  

https://carnegie-mec.org/diwan/78430
https://carnegie-mec.org/diwan/78430
https://carnegie-mec.org/diwan/78430
https://carnegieendowment.org/sada/77094


 
 78 

إلى  1,583,000إضافة إلى ذلك، زاد عدد السكان السنة من و  .271,000إلى  24,000عدد الشيعة من 

 .(496)ة ريأخرى من سو  مناطقبسبب الهجرة الداخلية من  000,867,1

. 2016في عام  1,437,000إلى  2011في عام  2,836,000انخفض عدد سكان محافظة ريف دمشق من 

ارتفع عدد السكان الشيعة   ،في الوقت نفسهو  ؛783,000إلى    2,460,000ة من  وانخفض عدد السكان السن  

 .(497) 000,350إلى  000,26من 

. وانخفض 2016في عام    1,052,000إلى    2011في عام    1,803,000انخفض عدد سكان محافظة حمص من  

في الوقت نفسه، ارتفع عدد السكان الشيعة من و؛ 221,000إلى  1,154,000عدد السكان السنة من 

 .(498) 299،000إلى  000,38

في أوائل عام  (499)" التي نفذتها القوات التركية وحلفاؤها في الجيش السوري الحر غصن الزيتون عملية "في 

 حيث  ،  2018
ُ
)معظمهم   320,000كان عدد سكانها في ذلك الوقت  و   ،من األكراد من منطقة عفرين  كثيررد  ط

خدمت ألغراض عسكرية أو إليواء مقاتلي ُنهبت منازلهم وُصودرت واستُ   .(500)خارج منازلهم  إلى    ،من األكراد(

 الجيش السوري الحر وعائالتهم. 
ُ
بسبب دعمهم  ،طقةخبر السكان أنهم لم يعد بإمكانهم العيش في املنأ

انتقل املقاتلون من الغوطة الشرقية إلى منازل األكراد الذين فروا . (YPG) وحدات حماية الشعباملزعوم ل
تل رفعت ونبل  بلداتوا من عفرين في كردي فر   000,98جل ، ُس 2018أغسطس آب/ بداية  . مع( 501)

 
أخذ األرقام من مفوضية األمم املتحدة  الذي عادة الذين نزحوا. وفًقا ملركز امللك فيصل فهمة االنتفاضة ضد األسد، منذ أن بدأ السن   - 496

منهم من الشيعة. وفًقا ملركز امللك فيصل،   في املئة  57،  2007م  عا ةبالفعل في سوري  ، فإن مليون عراقي كانوادراستهلشؤون الالجئين كأساس ل

ملك   ةاألسد قال إن سوري بشارقال إن يُ و . ةيقدم النظام السوري الجنسية السورية للمقاتلين الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب إيران في سوري

 ةوري. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، "سوريولئك الذين يحملون جواز سفر سأل ألولئك الذين يدافعون عن البالد، وليس  

ي، ، الحرب األهلية السورية والتغير الديموغرافSyria Deeply  عمقمن ال  ة. راجع أيًضا سوري2017،  ةاملفيدة" والتغيرات الديموغرافية في سوري

 .2017فبراير شباط/  21، ال عودة إلى حمص، ة؛ معهد سوري2017مارس آذار/  17
 . 2017غرافية في سورية، و مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، "سورية املفيدة" والتغييرات الديم - 497
املهندسة املعمارية السورية مروة الصابوني، وهي أحد الفائزين ال يقدم مركز امللك فيصل معلومات مفصلة عن أصل الشيعة. استمرت  - 498

، في العمل في مدينتها حمص خالل الحرب. قبل الحرب، كانت حمص مدينة مزدهرة إلى حد ما مع أكثر من 2018بجوائز األمير كالوس في عام 

"املعركة من أجل الوطن، ومذكرات  :اتية عن تجربتهامليون نسمة، ولكن في وقت الحق تحولت إلى حد كبير إلى أنقاض. كتبت مروة سيرة ذ

ني، فإن بذور الحرب كانت مزروعة جزئًيا بمن خالل املباني دون املستوى واملناطق الجديدة التي مهندس معماري سوري". وفًقا ملروة الصابو 

للغاية، خصصت السلطات هذه املناطق لجماعات ة طويلة. على النقيض من وسط املدينة القديمة غير املتجانسة مدُبنيت قبل بدء القتال ب

معات أكثر عزلة عن بعضها البعض. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، عرقية أو دينية معينة. نتيجة لذلك، أصبحت املجت

 . NRC, ‘Vluchten was voor ons niet het antwoord’, 5 September 2018؛ 2017املفيدة" والتغيرات الديموغرافية في سورية،  ة"سوري
الشرق   موجز، ICGجبهة الشامية، ونور الدين الزنكي. انظر أيًضا ال، و أحرار الشام، وفيلق الشام، وجيش النخبة، وجيش الشرقية منها - 499

 . 2018سبتمبر أيلول/  3إنقاذ إدلب من التدمير،  - 63األوسط رقم 
500 - UNGA, A/HRC/39/65, 9 August 2018. 

استولى ن منازلهم التي تركوها وراءهم  ولم يتلقوا أي شكل من أشكال التعويض. بعض م  واخبرأولئك الذين أجبروا على مغادرة عفرين لم يُ   - 501

، لكن ال ُيعتقد. ال توجد وسيلة ملنظمات حقوق اإلنسان الدولية أم ال عليهم دفع اإليجارأال ُيعرف و ها اآلن نازحون من الغوطة الشرقية. علي

 . 2019 آذار/ مارس 20، خاص؛ مصدر 2018آب/ أغسطس  UNGA ،A / HRC / 39/65 ،9رصد ذلك واإلبالغ عنه. ل
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 من الذيلم يكن واضًحا  وفًقا ألحد املصادر،بالعودة إلى عفرين.  . لم ُيسمح لألكراد املهجرين(502) والزهراء

. وهناك ( 503)تركيا  مالحكومة السورية أ محزب االتحاد الديمقراطي، أأهو  بالعودة السماح لهمرفض 

بعد   .(504)  الديمقراطية والحكومة السورية  امن قبل قوات سوري ُمنعتمصدر آخر يشير إلى أن عودتهم قد  

 عديدة لت عائالت قصف منطقة الغوطة حول دمشق، انتق
ً

 ألسباب تتعلق بالسالمة. لم يكن ذلك شماال

ا ألحد املصادر، كانت هذه . وفًق إذا عادوا ن و عتقلألنهم كانوا معارضين للحكومة، ولكن ألنهم عادة ما يُ 

ن السلطات السورية تجلب إيقول أحد املصادر و للسكان.  غرافيةو ديممحاولة متعمدة لتغيير التركيبة ال

در، ُيمنع السنة واملسيحيون من اصحد امل. وفًقا أل ( 505) وطةبيرة من الشيعة العراقيين إلى الغأعداًدا ك

ن والدروز ياملسيحير من  كثيعاش  اع،  صر وفًقا ملصدر آخر، قبل اندالع ال. و (506)  العودة إلى ديارهم في دمشق

 .(507) في جرمانا، إحدى ضواحي دمشق، بينما يسكنها السنة اآلن بشكل أساس ي

إلى ذلك، تبادلت السلطات السورية واملعارضة املجموعات السكانية. على سبيل املثال، قامت فة إضا

بنقل املدنيين   هيئة تحرير الشاماليرموك، بينما قامت  مخيم  الحكومة بإجالء مقاتلي املعارضة واملدنيين من  

التي تسيطر عليها الحكومة.  طقةملناألغلبية الشيعية في محافظة إدلب إلى ا ياتو وكفريا ذ ةمن بلدتي الفوع

قل  
ُ
مدني، معظمهم من الفلسطينيين، إلى   7000إحدى املناطق الفلسطينية في دمشق،  وهو  من اليرموك،  ن

 .(508) م في جنوب دمشقحمخيمات النازحين بالقرب من يلدا وبابيال وبيت س

 املنطقة الكردية

 الحوكمة

: 2012أعلنت نفسها منذ عام  ،( ثالثة كانتوناتNES) ةريلشمال وشرق سو تضمنت اإلدارة املستقلة 

بعد فقدان  . (509)ق في محافظة حلب( ناط م ماالجزيرة )املقابلة ملحافظة الحسكة(، كوباني وعفرين )وه

حكم ، يتكون االتحاد الكردي اآلن فقط من كوباني والجزيرة. يخضع االتحاد ل2018مارس آذار/ عفرين في 

. "فاآروج" االتحاد الديمقراطي املنطقةأنصار يسمي (. PYDسورية الكردي )راطي الالديمق االتحادحزب ا

 
 .2019آذار/ مارس  19، خاص; مصدر UNGA, A/HRC/39/65, 9 August 2018. 150,000تتحدث مصادر أخرى عن  - 502
 .2019آذار/ مارس  19، خاصمصدر  - 503

 .2019آذار/ مارس  19، خاصمصدر  - 504
ة ن السياسيون. يحاول اإليرانيون في سوريالرئيس للحكومة هو جعل الغوطة منطقة يعيش فيها املؤيدو هدف  ا لبعض املصادر، فإن الوفًق   - 505

 .2019مارس  آذار/    28،  وآخر؛  2019مارس  آذار/    18،  خاصمصدر  و ؛  2019مارس  آذار/    20،  خاصتحويل السنة إلى اإلسالم الشيعي. مصدر  
 . 2019مارس آذار/  18، خاصبذل محاوالت في دمشق لشراء منازلهم. مصدر تُ  - 506
شمل النازحين من يا ألحد املصادر، فإن سكان جرمانا محافظون للغاية. قد الالجئين العراقيين في جرمانا. وفًق يعيش كثير من النازحين و  - 507

 . 2019مارس آذار/  26، خاصالسابقة. مصدر  داعشمناطق 
508 - UNGA, A/HRC/39/65, 9 August 2018. 

 (.NESاإلدارة الذاتية في شمال وشرق سورية ) - 509
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. (510)  (KNC)( متحدة في املجلس الوطني الكردي  PYDمعظم املعارضة الكردية لحزب االتحاد الديمقراطي )

التفاوض   املتحدة املوحدة في لجنةجزء من املعارضة املعترف بها من قبل األمم  املجلس الوطني الكردي هو 

السلطات السورية في أوقات وتعاون مع  ،. حزب االتحاد الديمقراطي ليس جزًءا من املعارضة(511) السورية

 .(512) اعصر مختلفة خالل ال

  ماحيث
ُ
. في )كوباني والجزيرة( ذكر املنطقة الكردية في هذا التقرير، فإن أراض ي االتحاد هي املقصودة فقطت

خصص فقرات قليلة 
ُ
 اسوريلخاضعة لسيطرة قوات أيًضا للوضع في املناطق )العربية( اهذا الفصل، ت

، وهي مجموعة قتالية تتكون إلى حد كبير من مقاتلين من وحدات حماية الشعب، )قسد(الديمقراطية 

 .(513)حزب االتحاد الديمقراطي الجناح العسكري ل

 االتحادمنطقة  كبر من  طقة أفي من  الديمقراطية )قسد(  اقوات سوريو   (YPG)  وحدات حماية الشعب  تحكمت

سيطر على حوالي ربع األراض ي السورية. تشمل املنطقة محافظة ت، ة. في شمال شرق سوري)الفيدرالية(

واستعادتها املنطقة غزو من محافظة حلب حول منبج وكوباني، وحول تل رفعت، وبعد  االحسكة، وجزءً 

آذار/ دير الزور شمال شرق الفرات. في ة من محافظ، معظم محافظة الرقة وجزء 2017عام  )داعش(من 

الديمقراطية سيطرتها على منطقة عفرين   ا، فقدت قوات حماية الشعب الكردية وقوات سوري2018مارس  

أبريل نيسان/  محافظة حلب. هذه املنطقة اآلن في أيدي الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر. في  في  

2018 
ُ
 انطقة؛ و في املكل عدد من املجالس املحلية ، ش

ُ
حزب  بعد األشخاص الذين لديهم عالقات معست

شفافية ونزاهة عملية  من املشاركة في اإلدارة املحلية. من غير املعروف مدى (PYD) االتحاد الديمقراطي

 .(515)تركيا ودربتها تنشط في عفرين قوة شرطة أنشأتها  .(514)تعيين املجلس 

األراض ي الكردية مع وزاراتها وقوانينها ومحاكمها ارة كردية مؤقتة في  ، تعمل إد2014يناير  كانون الثاني/  منذ  

، هددت الحكومة السورية باستعادة 2019مارس آذار/ في  .( 516)سايش( أ) يمناأل  هاجهاز  /تهاوقوة شرط 

ذكرت السلطات الكردية  ، بعدهاقوانين وأنظمة الحكومة السوريةل تخضعما لم  ،املنطقة الكردية بالقوة

 
510  - Chatham House, Governing Rojava: Layers of legitimacy in Syria, December 2016. Omran, The Autonomous 

Administration in Northern Syria: Questions of Legitimacy and Identity, 26 July 2018. Confidential source, 28 March 2019. 
 ارضة السورية في املنفى.في هذا التقرير حول املع 1.1انظر أيًضا الفقرة  - 511

512 - https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kurdish-forces-bolster-assad-in-aleppo.  
513 - Ibid. 

 . وانظر أيًضا 2019آذار/ مارس  28في  ، وآخر2019آذار/ مارس  20خاص،  مصدر - 514

Rudaw.net, Why the Syrian Kurds should be granted autonomy, 20 January 2019; Anha, Formation of Autonomous 

Administration of North, East Syria, 6 September 2018; 
515 - https://carnegieendowment.org/sada/77637.  

شرطي. مصدر  30,000مقاتل و 60,000موظف و 100,000. لدى األكراد أكثر من 2015تقرير رسمي عام عن سورية في حزيران/ يونيو  - 516

 .2019حزيران/ يونيو  17، خاص

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kurdish-forces-bolster-assad-in-aleppo
https://carnegieendowment.org/sada/77637


 
 81 

كما ذكرت أنها مستعدة للحوار مع الحكومة . ( 517) ع والعنفكومة في دمشق تتبع سياسة القمأن الح

 .(518) "السورية، لكنها رفضت "اتفاقيات املصالحة

حكم الرقة مجلس مدني ي .(519))الفيدرالية( تشكل أجزاء من محافظتي الرقة ودير الزور جزًءا من االتحاد 

، 2018مارس آذار/ في  .(520) 2017أكتوبر تشرين األول/ في  عش()دا( منذ استعادتها من RCCالرقة ) من

تل  
ُ
تشرين   2في  .  (521)  املجلس املدني في الرقةعمر علوش، مؤسس    ، منهمينالعرب املهم  األشخاص  عدد من  ق

تل 2018نوفمبر الثاني/ 
ُ
ال ُيعرف من هم مرتكبو هذه  .قبيلة الهويدي  القوي فيالزعيم  ،بشير الفيصل، ق

، لكن ُيزعم أن عمليات القتل هذه هي نتيجة لتوترات كردية مأو بين أي مجموعة يجب البحث عنهاألعمال  

 .(522) عربية متزايدة

 الوضع األمني

ما في املنطقة الحدودية مع العراق في خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وال سي   )داعش(استمر القتال ضد 

عن طريق  ،الديمقراطية اسوريقوات  )داعش(ـ املناهض للي التحالف الدو محافظة دير الزور. ساعد 

تل اآلالف من املدنيين في للشبكة السورية لحقوق اإلنسان. وفًقا  )داعش(الضربات الجوية على أهداف  
ُ
، ق

طبًقا للمراقبين، فإن  .(524) مارسآذار/  23باغوز في الفي  )داعش(سقطت آخر معاقل . (523) هذه الضربات

  )داعش(ية ال تعني أن الهزيمة العسكر 
ُ
 )داعش(ي مؤيدما تبقى من قام . (525) عليها نهائًيا كحركة يض قد ق

 
517  - https://carnegieendowment.org/sada/78232; & https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-

dealmoscow.  
518 - AFP, Syrie: les Kurdes refusent les accords de "réconciliation" du régime, 3 May 2019. See also ICG, Middle East Briefing 

N°66 - Avoiding a Free-for-all in Syria’s North East, 21 December 2018. 
للظروف املحلية. تقوم وحدات   اجيًد  ن و هميفمع وسطاء أكراد محليين  ،تعمل وحدات حماية الشعب في املناطق ذات الغالبية العربية - 519

، ألنه وسيلة للشباب لكسب نجحمن خالل هذه القنوات. هذا ي ،الديمقراطية ابتجنيد الشباب العربي في قوات سوري احماية الشعب أيضً 

مصدر و ؛  2019رس  ماذار/  آ  26،  خاصأقل نجاًحا في دير الزور، حيث ال يمكن العثور على وسطاء أكراد محليين. مصدر  هذا األسلوب  الدخل.  

 .2019يونيو حزيران/  17، خاص
في عين عيس ى. وهي مقسمة إلى سبعة مجاالت إدارية، ولكل منها مجلس محلي  ةإدارة حزب االتحاد الديمقراطي في شمال شرق سوري مقر - 520

عنية. في املنطقة الكردية، على سبيل املثال، هناك خاص بها ودرجة معينة من الحكم الذاتي. يعتمد هذا جزئًيا على تكوين السكان في املنطقة امل

مارس آذار/    28،  خاصتي يسكنها أغلبية عربية، ُيسمح بتعدد الزوجات. مصدر  قوانين سارية تحظر تعدد الزوجات، لكن في مدن مثل الرقة ال

2019 . 
521 - ANF, Member of Raqqa Civil Council assassinated in Raqqa, 15 March 2018.  

 . 2019آذار/ مارس  28، وآخر في 2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 522

523 -. http://sn4hr.org/wpcontent/pdf/english/Eighteenth_report_to_document_violations_of_international_coalition_forces_in_Syria_en.pdf.  

 . 2019آذار/ مارس  23الديمقراطية،  ا، فقدت داعش معقلها األخير في سورية، كما تقول قوات سوريCNNس ي إن إن  - 524
؟ الخطورة العالية إلحياء الجهاد في وادي نهر الفرات بدير الزور، ةسوريمركز مكافحة اإلرهاب، انتصار أجوف على الدولة اإلسالمية في  - 525

التطرف ومكافحة التطرف و سوكريانسكايا، إيكاترينا. "روسيا وداعش: مرحلة جديدة من الصراع القديم؟" اإلرهاب، و ؛ 2019فبراير شباط/ 

 . 114-101. 2019، سنغافورة، Palgrave Pivotالعنيف. 

https://carnegieendowment.org/sada/78232
https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-dealmoscow
https://www.mei.edu/publications/will-syrian-kurds-strike-dealmoscow
http://sn4hr.org/wpcontent/pdf/english/Eighteenth_report_to_document_violations_of_international_coalition_forces_in_Syria_en.pdf
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في   (.526) هكتار من حقول الحبوب والشعير في محافظتي الحسكة والرقة 000,30بإشعال النار في أكثر من 

هناك راقية تشن قوات التحالف والقوات الجوية العفي محافظتي الحسكة ودير الزور، املنطقة الكردية 

. يتناقض هذا مع املناطق الخاضعة ةسوري ، لكن لم يكن هناك ضربات جوية)داعش(غارات جوية على 

السورية ، حيث تقوم القوات الجوية ةالحال في إدلب وجنوب سوري يلسيطرة جماعات املعارضة، كما ه

 .(527) والروسية بانتظام بشن غارات جوية

 مروًرا من منبج إلى دير الزور ،ة املشمولة بالتقريردخالل املخطر األ نطقة املمتد ت، ةفي شمال شرق سوري

 الرقةب
ُ
تنفذ هجمات، وفي دير   )داعش(فذت عدة هجمات في منبج. في الرقة، ال تزال هناك خاليا نائمة من  . ن

يرة البصإلى  من الكسرة، من مركدة إلى البصيرة و )داعش(ًرا من يخأعليها  وليستُ االزور، املنطقة التي 

يل رئيس اغت  . (528)الهجمات  ون نفذالذين يالهاربين  )داعش(خطرة بسبب مقاتلي  هيوهجين،  عفةش الو 

الهجمات رسمًيا، لكن ال يمكن  )داعش( لجنة محلية في محافظة دير الزور في هجوم على سيارته. تنفذ

 .(529) هذه املنطقة استبعاد احتمال أن يكون للجهات الفاعلة األخرى مصلحة في زعزعة االستقرار في

، استوعب 2019أبريل  نيسان/  في  .  (530)   للنازحين في محافظة الرقة في عين عيس ى  ةكبير ال  اتخيمحد املأيقع  

ومقاتلي  )داعش(نازح وعائالت مقاتلي ألف  70إلى  60شخص، ما بين  20,000مخيم الهول، الذي يتسع لـ 

 .(531) األجانب )داعش(

 غير األكراد حال /موقف

يسكن األكراد في الغالب منطقة  .2004سكاني حول التركيبة السكانية السورية إلى عام  إحصاءر يعود آخ

. ومع ذلك، فإن معظم السكان في مدينتي منبج والشدادي )محافظة الحسكة( الفيدرالية )كوباني والجزيرة(

واليزيديين والتركمان. في هم من العرب. كما عاشت األقليات العرقية والدينية في املنطقة، مثل املسيحيين 

العرب غالبية السكان هم من إال أن ، )داعش( دت منياستعأجزاء من محافظات الرقة ودير الزور التي 

 .(532) اأيضً 

 
526 - https://www.paxvoorvrede.nl/.../humanitarian-appeal-on-crop-fires-in-north- eastern-syria.pdf.   
527 - ISW, Syria situation report, 21 February – 6 March 2018.  
528 - https://www.paxvoorvrede.nl/.../humanitarian-appeal-on-crop-fires-in-north- eastern-syria.pdf.  

. في منبج، ُيلقى باللوم على تركيا في الهجمات، بينما في محافظة نطقةد الحكومة السورية وال تركيا أن تبقى الواليات املتحدة في هذا املال تري  - 529

 . 2019مارس آذار/  28، خاصاللوم على الحكومة. مصدر ى بقلا ما يُ دير الزور غالبً 
 آذار/ مارس. وانظر أيًضا:  28، خاصمصدر  - 530

HRW, Syria: Thousands of Displaced Confined to Camps, 1 August 2018. 
 آذار/ مارس. وانظر أيًضا. 28، خاصمصدر  - 531
 .2019آذار/ مارس  28، خاصمصدر  - 532
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 ت العالقة بين اكان
ً
 ،تعرض األكراد للتمييز منذ سنواتفقد  ،ألكراد والعرب منذ فترة طويلة مضطربة

الديمقراطية.  ااء بين السكان العرب في منطقة قوات سوريستيا اوقمعتهم الحكومة السورية. هناك أيضً 

في  القليل، والتمثيل أو نفوذ فيها ومن أمثلة التمييز التي تم ذكرها عدم وجود تأثير على الحكومة املحلية

 ، احتج السكان2019مايو  أيار/  قوات األمن، واملناهج الكردية في املدارس والوصول إلى النظام القانوني. في  

الخدمات األساسية والتجنيد القسري قلة بسبب  ،بيعأسا طوال ،الديمقراطية االعرب ضد قوات سوري

 .(533) والتمييز في املجالس املحلية التي يقودها األكراد

تلك املوجودة في املدن العربية مثل الرقة. هناك العديد   أفضل منعالوة على ذلك، فإن املرافق في الحسكة  

في املناطق العربية. الشمال ما هو عليه والوضع االقتصادي أفضل م ،ة في الحسكةمن منظمات اإلغاث

، وهناك أيًضا كثير من النفط في جيوب تحت األرض. ةمنطقة زراعة الحبوب والقطن في سوري هوالشرقي 

سمح على سبيل املثال، ال يُ  .)داعش(خش ى العرب باستمرار من اتهامهم بعالقات مع في املنطقة الكردية، ي

إلى التحقيق. في أعقاب  هي بحاجةو  )داعش(ـ كمنازل لا نظًرا لتصنيفه ،إلى منازلهملألشخاص بالعودة 

  ،توترات بين األكراد والعرب حدثتباغوز، الالقتال في 
ُ
ومن بين  .ماتتلوا في الهجألن العديد من املدنيين ق

 . (534) لرقة ودير الزور، ربما كانوا أجانب، وكذلك عرب من ا)داعش(هؤالء محتجزون من 

وتؤيد مجموعة ثالثة  ،يدعم البعض اآلخر السلطات السوريةو بعض العرب اإلدارة الكردية، يدعم 

معارضة األسد. خالل الفترة املشمولة بالتقرير، على الرغم من الهجمات املذكورة أعاله، بشكل عام لم تكن 

 .(535)خطيرة بين هذه الجماعات  تهناك مشكال 

األكراد والعرب. يعكس تكوين ديرها ج الحسكة، أنشأ األكراد مجالس محلية يالكردية خار في املناطق 

نتخب أعضاء . ال يُ الفصلالسكان املحليين في كل منطقة، على الرغم من أن األكراد لهم الكلمة  املجلس

، بسبب نيةعينهم اإلدارة الكردية. لقد أجل األكراد االنتخابات حتى اآلن ألسباب أمتاملجلس، ولكن 

 .(536) هناك نقص في الثقة بين املجموعات السكانية .)داعش(

وقد بذل  .(537)خالل الفترة املشمولة بالتقرير، سعت القبائل العربية إلى التقارب مع الحكومة في دمشق 

بدرجة ما من الحكم الذاتي، لهم األكراد جهًدا إلشراك العرب في نظامهم، بما في ذلك عن طريق السماح 

 
533  - https://www.reuters.com/article/us-syria-security-deir-al-zor/anti-kurdish-protests-grow-in-syrias-deir-al-

zorresidents-locals-idUSKCN1SE039.  

 . 2019آذار/ مارس  26،  خاصمصدر  - 534
 .2019آذار/ مارس   20، خاصمصدر  - 535

 .2019آذار/ مارس  82، خاصمصدر  - 536
537 - https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria.  

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-deir-al-zor/anti-kurdish-protests-grow-in-syrias-deir-al-zorresidents-locals-idUSKCN1SE039
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-deir-al-zor/anti-kurdish-protests-grow-in-syrias-deir-al-zorresidents-locals-idUSKCN1SE039
https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria
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التي قام بها األكراد محصورة  التدقيق / التفتيشكانت عمليات . (538) تخذها األكراديالقرارات املهمة  لكن

مع  عالقاتيبحثون بشكل أساس ي عن األسلحة وال ، وكانوابشكل أساس ي في الرقة واملنطقة املحيطة بها

لصالح أنه يعمل ُيعرف الذي  يالعرب. ال يحق للعرب منقوات الشرطة مختلف تألف ت، ة. في الرق)داعش(

أما الوصول إلى الجزء السوري الذي تسيطر عليه الحكومة السورية.  ،الديمقراطية اإدارة قوات سوري

يمكنه ف ،الحكومة السورية وغير مطلوب منالديمقراطية  االعربي الذي ال يعمل لصالح قوات سوري

 .(539)الذهاب إلى تلك املناطق 

سبتمبر أيلول/ اآلخر السلطات السورية. في كردية، بينما يدعم البعض بعض املسيحيين الحكومة اليدعم 

غادر اآلالف من املسيحيين البالد أثناء  .(540)، كان هناك اختالف بين هذه الجماعات حول التعليم 2018

الديمقراطية.  اقوات سوري، ولكن ال يزال هناك مسيحيون يعيشون في أراض ي (541) )داعش(من  هااحتالل

املسيحيون من  ينحدر)اسمها الكردي( أو املالكية.  كرييلحسكة ودمهم في مدن القامشلي وايعيش معظ

. (542) اللغة الكردية والعربية وكذلك األرمنية أو اآلشورية هميتكلم بعض، حيث مجموعات سكانية مختلفة

 ايسور  قواتقوات املسيحية هي جزء من الجيد عموًما.  ه املنطقةاملسيحيين )األمني( في هذ وضع

 .(543)الديمقراطية 

  الحماية القانونية

هذه ال تعترف بالسورية  حكومةالمع محاكمها الخاصة، لكن  ،لإلدارة الكردية جهازها القضائي الخاص بها

ة السلطات. هذه املحاكم  ومع  .(544)األجانب  )داعش(مقاتلي  دون  السوريين، )داعش(ملحاكمة مقاتلي معد 

 )داعش(بعض مقاتلي ى لإ. بالنسبة )داعش(نصار درة على سجن اآلالف من أذلك، ليس لديهم الق

جرى السابقين، 
ُ
في حاالت فردية، تضمن القبائل وعملية مصالحة بالتعاون مع القبائل العربية املحلية.  ت

 
القرارات في كل مؤسسة حكومية في حزب  مع حزب العمال الكردستاني  وفًقا ألحد املصادر، يتخذ األشخاص الذين تربطهم عالقات - 538

 . 2019حزيران/ يونيو   17، خاص؛ مصدر  2019آذار/ مارس  26 ،االتحاد الديمقراطي. لقد نظموا املقاومة ضد داعش محلًيا. مصدر
آذار/   28، اصخمات في هذه املنطقة. مصدر ويمكنهم نقل هذه املعلو  ،يعيش كثير من العرب الذين لديهم عالقات مع حكومة األسد .- 539

 . 2019مارس 
التعليم السوري، بينما كانت املجموعة الثانية تؤيد التعليم الكردي. حاول األكراد إغالق "مدارس النظام"،  إحدى الجماعات فضلت  - 540

 .2019مارس آذار/  28، آخرمصدر و ؛ 2019مارس آذار/  20، خاصحل وسط. مصدر توصلوا إلى لكن هذا تسبب في توترات مع املسيحيين. 
541 - The New York Times, ‘There Are No Girls Left’: Syria’s Christian Villages, 15 August 2018.  

 .2019آذار/ مارس  20، خاصمصدر  - 542

 املصدر السابق. - 543
ها ألسباب أيديولوجية: لم يكن و مام إلى داعش خطوة اتخذكثير من الرجال السوريين )وخاصة الشباب منهم(، لم يكن االنضى  لإبالنسبة    - 544

 ذلك مثل الوصول إلى املرافق الطبية، وكان  ،مزايا أخرى  داعشضافة إلى دخل متواضع، قدمت عضوية وإلديهم خيار كبير في هذه الظروف. 

 .2019مارس  /آذار 28  ،آخر؛ مصدر 2019مارس آذار/  26، خاصوعائالتهم. مصدر  داعشألعضاء  احصريً  افي كثير من األحيان امتيازً 
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 االذين اختبؤو   )داعش(ومع ذلك، هناك أيًضا مقاتلو  .  (545)  السالح مرة أخرى   )داعش(أحد مقاتلي  يحمل    أال

املحاكم الكردية أيًضا مع القضايا املدنية. ال يستطيع معارضو حزب تتعامل    .(546)وما زالوا ينفذون هجمات  

تان، في القامشلي توجد محكم. ( 547)االتحاد الديمقراطي استخدام هذه املحاكم في القضايا السياسية 

ن إُيقال ، 2011قبل عام  .( 548) تديرها السلطات السورية الثانيةو  ،تديرها السلطات الكردية واحدة

، استعاد 2012استولت على األراض ي من األكراد في الحسكة وأعطتها للعرب. منذ عام الحكومة السورية 

هم سندات ملكية. في مثل هذه ديدون أن يكون لمن ا، هوزرعو هذه األراض ي الزراعية من  ابعضً األكراد 

فإنهم يشاركون قادة العرب الدفاع عن حقوقهم، أراد إذا  .(549)الحاالت، ال يلجأ العرب إلى محكمة كردية 

  ،في شبكتهم القبلية الذين تربطهم عالقات جيدة مع األكراد
ً

 .(550) من املثول أمام محكمة كردية بدال

غير حكومية تقريًبا،  ةهامش ي. تقليدًيا، لم تكن هناك أي منظم حضور للمجتمع املدني في الشمال الشرقي 

على السلطة هناك. حاولت  )داعش(املوجودة أن تتوقف عندما استولت صغيرة مات الوكان على املنظ

الديمقراطية. يلعب زعماء  اإطار قوات سوري تحتبعض املنظمات غير الحكومية إعادة بناء منظمتها 

، حيث يقيمون تركيزهم على البقاء ينصب  و ا في املنطقة. همً ما العشائر العربية والشخصيات البارزة دورً 

ألي فترة زمنية. بالنسبة إلى القبائل العربية الهرمية في و كانت في السلطة جهة وروابط مع أي ات عالق

 يهالقبيلة مهمة. إن التضامن واملساعدة املتبادلة واإلحسان    الشمال الشرقي، فإن الحياة املجتمعية داخل

املعاملة غير املتساوية  دا. تعئًد راا دليل خاص داخل الشبكة القبلية التي تلعب فيها الشبكات العائلية دورً 

 .(551) للمرأة هي القاعدة، وجرائم الشرف هي جزء من الثقافة

ل   يفعلون الو  ،بسهولة ملن هو في السلطة. يتشاور الزعماء القبليون مع بعضهم البعض هاالقبائل والءتبد 

يين كشكل من أشكال الحماية، أعضاء القبيلة. ينظر أعضاء القبائل إلى عالقتهم مع الزعماء القبلمع   ذلك

رضة العربية طلق سراح أعضاء املعايُ أي ش يء. وفي بعض الحاالت،  وربما تكون مهمة إذا كانوا بحاجة إلى

 .(552) السلطات الكردية تحت ضغط من زعماء القبائل تهماملزعومين الذين اعتقل

 
فرج  الديمقراطية مناطق داعش،  ا  بعد أن استعادت قوات سوري  - 545

ُ
تلوا. لم ُيقالسوريين الذين لم يفروا أو    التنظيم  أعضاءعن بعض  أحياًنا  أ

في مجتمعهم. مصدر  إدماجهمة التأهيل وإعادة إلى قبيلتهم إلعاد وُسلمواقال إن معظم هؤالء كانوا من الرتب الدنيا أو لعبوا دوًرا إدارًيا. ويُ 

 .2019مارس آذار/  28، آخرمصدر و ؛ 2019مارس آذار/  26، خاص
 .2019آذار/ مارس  28، ومصدر آخر، 2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 546
كحزب. أحزاب املعارضة الكردية دون تسجيلهم  من من أحزاب املعارضة الكردية ملشاركتهم في نشاط سياس ي    ون الناشط  أن ُيعتقليمكن    - 547

 . 2019مارس آذار/  28، خاصترفض التسجيل ألنها ال تعترف بحزب االتحاد الديمقراطي. مصدر 
 .2019آذار/ مارس  28، خاصمصدر  - 548
 . 2019آذار/ مارس  28و 26، خاصمصدر  - 549
مكنهم أيًضا الضغط على السلطات من خالل شيوخ جز عربي بشكل غير قانوني، فقد تحاول أسرته رشوة موظفي السجن. يإذا احتُ  - 550

 .2019آذار/ مارس  26، خاصالقبائل. مصدر 
 .2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 551

552 - Ibid. See Syria Call, Raqqa on a hot tin and Arab tribes boycott SDF, 4 November 2018.  
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   التنقل  /السفر 

السفر بحرية  كراد السفر والخروج بحرية تامة، ولكن يمكنهمال يمكن لسكان املناطق التي يسيطر عليها األ

على حدود منطقة  )داعش(ن من األراض ي الخاضعة لسيطرة و تجز األشخاص النازحُيحداخل منطقتهم. 

ن من و لهم ضامن إال إذا كان ،الشمال نحوال يسمح األكراد لألشخاص باملرور  .الديمقراطية اقوات سوري

املشتبه بهم  )داعش(مؤيدي ون عضخبعد تجارب سيئة في املاض ي، غالًبا ما يُ  .قاءأو األصد تالعائال  أحد

ستخدم معبر يُ  .( 553)يقال إن األكراد ال يملكون قواعد بيانات عن األشخاص املطلوبين و تحقيق أمني. ل

د لتزويد املساعدات اإلنسانية. يوج ،سيمالكا الحدودي غير الرسمي الواقع إلى الشمال من فيش خابور 

  ، كماة الدولية في أربيلالعديد من املنظمات غير الحكومي
ُ
ستخدم الحدود أيًضا لعبور البضائع التجارية ت

  .(554) ذناإل طلب هذا يتكن ول ،والطوارئ الطبية. يمكن للمدنيين السفر ذهاًبا وإياًبا

السوريون  هيستخدم ، كماتستخدم قوات التحالف الدولية أيًضا هذا املعبر الحدودي غير الرسمي

يستخدمه األكراد السوريون والعرب و   ة،القادمون من أوروبا، على سبيل املثال لزيارة األسرة في شمال سوري

( في العراق. يمكن للسوريين الذين يرغبون في السفر KARالذين يعيشون في منطقة الحكم الذاتي الكردي )

تظار دورهم. يستغرق األمر أحياًنا ثم انومن  ،التسجيل في العراق منطقة الحكم الذاتي الكردي  إلى

   الى إذن لعبور الحدود. جوازات السفر  أسبوعين إلى ثالثة أسابيع حتى يحصلوا عل
ُ
ختم. ُيسمح لألشخاص ت

زيارة أسرهم. يعبر لالستشارة الطبيب أو    ،لبضعة أيام  في العراق  منطقة الحكم الذاتي الكردي بالذهاب إلى  

، ويحتاج األشخاص في بعض األحيان إلى حضور املقابالت في االمتحاناتبعض الطالب الحدود إلجراء 

 .(555) الشمل( )لم   ما يتعلق بطلبات التأشيرة للزيارات العائلية أو إعادة التوطين قنصليات فيالسفارات وال

املنطقة منطقة درع الفرات و   ،ا بين املنطقة التي تسيطر عليها تركيا والجماعات التابعة لهاتشكل منبج جسرً 

 .(556)الكردية

الديمقراطية، لكن املطار وبعض املباني الحكومية تخضع  اتخضع مدينة القامشلي لسيطرة قوات سوري

لسيطرة الحكومة السورية. خالل الفترة التي كانت فيها املنطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة، حاولت 

 .(557)العتقاالت عدد قليل من اب توقام ،الحكومة الحصول على دعم األكراد

 
وقتلوا مئات األشخاص في  ،دنيين ممتنكرين في زي املدينة كوباني، دخل مقاتلو داعش  وقعت العديد من الحوادث األمنية في املاض ي. في - 553

 .2019مارس آذار/  20 ،خاصتلوا الناس بشكل عشوائي. مصدر . دخلوا املنازل وق2016ليلة واحدة في عام 
مقراطي على الجانب السوري وحكومة إقليم حزب االتحاد الديمن يحتاج املواطنون إلى إذن من السلطات الكردية على جانبي الحدود:  - 554

، اإلدارة الذاتية تفتح Smart News. أنظر أيًضا  2019مارس  آذار/   28،  خاصكردستان على الجانب العراقي. التعاون بين االثنين جيد. مصدر  

 . 2019مارس آذار/  25، ة، شمال شرق سوريهالحدودي بعد أيام من إغالق Semalka سيمالكا معبر
 .2019آذار/ مارس  20، خاصدر مص - 555
 .2019آذار/ مارس  18، خاصمصدر  - 556
 .2019آذار/ مارس  20، خاصمصدر  - 557
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ألنهم ملزمون بالخدمة  ،ولكن هذا أمر أصعب بالنسبة إلى الشبابين والنساء التنقل بحرية، يمكن للمسن  

الناس من ، و جاء كثير من األكراد من عفرين إلى الحسكة من هذا التقرير. 2.1.8 الفقرة العسكرية. انظر

 .(558) ذهبوا إلى مدينة حلبمشكلة مع الحكومة السورية أي الحسكة الذين ليس لديهم 

 السكانيةالتركيبة  

أيًضا العرب واملسيحيين واليزيديين هناك ، ولكن )الفيدرالية( يسكن األكراد في الغالب أراض ي االتحاد

 .(560) منازل للعرب يحتلوايقال إن األكراد لم و  .(559) التركمانو 

 هجرةال

مثل دمشق ومدينة حلب، ينتقلون ألسباب أمنية إلى   البالد،  أخرى من  مناطقال توجد تقارير عن أكراد من  

معظم العرب الذين عادوا  .(561)بشكل خاص )الفيدرالية( املنطقة التي يسيطر عليها األكراد، أو االتحاد 

من املنطقة الخاضعة أكثر الديمقراطية  االرقة. يسهل الوصول إلى منطقة قوات سوري أريافانتقلوا إلى 

 تلعرب الذين عاشوا سابًقا في املناطق التي سيطر ى الإة، ألنه من األسهل بالنسبة  مة السوريطرة الحكو لسي

 اتحقيق املصالحة مع قوات سوري ،أو الجيش السوري الحر هيئة تحرير الشامأو  )داعش(عليها 

يق راطية تحقالديمق اقوات سورين لياملطلوبالديمقراطية أكثر من الحكومة السورية. يمكن ألولئك 

ما يتعلق بحقوق اإلنسان وحرية   ، وقد فعل بعض أعضاء املعارضة العربية ذلك. الوضع فيهاحة معاملصال

الديمقراطية من أي مكان آخر. في مناطق قوات   ادر، أفضل في مناطق قوات سورياصحد املالتعبير، وفًقا أل 

 رغمعلى ال، عتقالت أثناء اال الديمقراطية، كقاعدة عامة، ال يتعرض أي شخص للتعذيب حتى املو  اسوري

تألف من القوات يالدولي في املنطقة، الذي أن التعذيب يحدث على نطاق ضيق. يراقب التحالف  من

 .(562)ان إلى حد ما ركية والبريطانية والفرنسية في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير، حالة حقوق اإلنس ياألم

يسافرون إلى  ،ا على وجه الخصوصا عاليً ملتعلمين تعليمً يشير أحد املصادر إلى أن الشباب واألشخاص ا

يشير هذا املصدر و  .(563)الخارج بسبب الخدمة العسكرية اإللزامية والوضع االقتصادي السيئ في املنطقة 

 ،ةأيًضا إلى أن املعارضين السياسيين لحزب االتحاد الديمقراطي قد غادروا معظمهم شمال شرق سوري

 
 السابق.املصدر  - 558
 .2019آذار/ مارس  28، خاصمصدر  - 559
 .2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 560

561 - https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria; & 

https://carnegieendowment.org/sada/78232; The Washington Institute for Near East policy: Fabrice Balanche, 

Sectarianism in Syria’s Civil War, 2018; OCHA, Syrian Arab Republic: Afrin crisis. Situation report no. 1, 5 April 2018. 
 .2019آذار/ مارس  26، خاصمصدر  - 562
 .2019آذار/ مارس  28، خاصمصدر  - 563

https://www.mei.edu/publications/monday-briefing-conflict-far-over-syria
https://carnegieendowment.org/sada/78232
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ن و املعارض .(564) إلى أوروبا واسافر و أو تركيا( أو )عبر العراق  في شمال العراقالكردية املنطقة وتوجهوا إلى 

، لكنهم ةنيصراحة وعال  ليسوا ضد حزب االتحاد الديمقراطي ةاألكراد الذين ما زالوا في شمال شرق سوري

الديمقراطي  حزب االتحاد يضيقظاهرات. عادة ما تعن استيائهم من إجراءات معينة عن طريق ال نروعب  ي

 انظر أيًضا. (565) ا عدةواحتجازهم شهورً  اعتقالهماملعارضة السياسية من خالل قادة على بشدة الخناق 

 من هذا التقرير. 1.5 الفقرة

 الخدمة العسكرية اإللزامية

رضت ال،  2014يوليو  تموز/  منذ  
ُ
 ةريلشمال سو   ةالديمقراطي  راليةدالفيفي    (566)لزامية  اإلعسكرية  الخدمة  ف

كانت الخدمة  (567 )الذين يعيشون في هذه املنطقة  ،30و 18الذين تراوح أعمارهم بين جميع الرجال على 

مدد خدمةشهًرا خالل الفترة املشمولة بالتقرير.  12 صارتالعسكرية تستمر ستة أشهر، ولكنها 
ُ
الذين  ت

املجند  عرض علىيُ . بعد ذلك، شهًرا من الخدمة العسكرية اإللزامية 15 لتصبح يرفضون أو ُيقبض عليهم

حزب يخدم املجندون في وحدات حماية الشعب، الجناح املسلح ل .(568) تيليشياإحدى املالنضمام إلى ا

 .( 569) )داعش(وتقاتل  ،حماية الشعب الحدود الخارجية وحداتما ُيسمى ب. تحمي االتحاد الديمقراطي

 .(570) اعً نضمام طو يمكنهم اال (. YPJاملرأة )تخدم النساء في وحدات حماية 

. وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان (571)من الناحية النظرية، ُيعفى االبن الوحيد من الخدمة العسكرية اإللزامية  

أو  ،العسكريةلب تأجيل خدمته الدى األسرة عدة أبناء، فال يتعين عليهم الخدمة في وقت واحد. يمكن للط

أداء خدمتهم  الرجال الذين خدموا في الجيش السوري على مدى عامين. ال يزال يتعين على  يخدمهاأن 

 .(572) لتجنب الخدمة العسكرية)البدل( العسكرية في املناطق الكردية. من املمكن إجراء الدفع 

 
 .2019آذار/ مارس  28مصدر خاص،  - 564
 .0192آذار/ مارس  28مصدر خاص،  - 565
 إليها في بعض مصادر اللغة اإلنكليزية كواجب إلزامي للدفاع عن النفس.يشار  - 566
 .أم ال الخدمةالذهاب إلى عاًما  30لى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن ع  أمن غير املعروف  - 567
د هو  - 568  . 2019يونيو حزيران/  17 ،اصخا. مصدر دوالر شهريً  90-80 ودخل املوظفرك ؛ يدوالر أم 200-150الدخل الشهري للمجن 

569 - Dutch COI report on compulsory military service in Syria, 23 December 2016; Syria direct, Tribal leaders halt conscription 

policy by Kurdish-led forces in Manbij, Tabqa, 8 November 2017. 

اإلجباري في سورية، زعماء القبائل يرفضون سياسة التجنيد التي تفرضه القوات الكردية في منبج عن التجنيد  2016تقرير هولندي في العام 

 . 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  8والطبقة، 
570 - Telesur, Kurdish women turning Kobani into a living ’hell’ for Islamic State, 14 October 2014; The Independent, Female 

Kurdish fighters announce new training academies for Arab women to take on Isis in Syria, 4 January 2017. 
 .أم ال ُيعفى االبن الوحيد في جميع الحاالت في املمارسة العمليةأمن غير املعروف  - 571
 . 2016تشرين األول/ أكتوبر    23اإلجبارية في سورية،    الخدمة. وانظر أيًضا التقرير الهولندي عن  2019حزيران/ يونيو    17مصدر خاص،    - 572
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الديمقراطية، وهي قوة محلية تتألف من األكراد  اتعد وحدات حماية الشعب عنصًرا مهًما في قوات سوري

 املتحدة. والياتمن ال ةمو دعموالعرب واألقليات، 

 االختباء في قراهم. أجبرت قوات سوريى الإوذهبوا  ،أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية عموًمارفض العرب 

السابق، حيث  )داعش(الكرامة، معقل بلدة في  ،الديمقراطية الرجال على االنضمام، على سبيل املثال

الديمقراطية سراح  اأطلقت قوات سوري ،Sheikh من الشباب. بعد مفاوضات مع الشيخ ااعتقلت عديًد 

 اقوات سوريعندما ينضم الشباب العربي إلى  .)داعش(شريطة أن ينضموا إلى املعركة ضد  ،الشبان

وحدات حماية الشعب/ قوات إن االنضمام إلى  .دخل للعائلة ذلك مصدرالديمقراطية، فعادة ما يكون 

 لحماية من أعمال االنتقام التهو أيًضا وسيلة للحصول على ا  الديمقراطية  اسوري
ُ
تل ي تقوم بها األسر التي ق

للتأثير  ،جهوًدا كبيرةالديمقراطية  اريوحدات حماية الشعب وقوات سو  بذلت. )داعش(أفرادها على أيدي 

منذ نهاية  .( 573)شباب عرب آخرون من املنطقة إلى العراق أو تركيا ويفر  هؤالء الشباب أيديولوجًيا.  في

الديمقراطية في دير الزور على التجنيد القسري  ا، احتج العرب في منطقة قوات سوري2019ل أبرينيسان/ 

 .(575)"نفطهم" إلى النظام السوري  (574)وحدات حماية الشعب  بيععلى و  ،للشباب وآالف املعتقلين

 الجوانب العسكرية

 (576)الخدمة العسكرية  

 سنة. كما هو موضح في 42و 18لذين تراوح أعمارهم بين ، الخدمة العسكرية إلزامية للرجال اةفي سوري

الكردية املتمتعة بالحكم الذاتي خدمتها العسكرية الذاتية ، نظمت اإلدارة من هذا التقرير 2.3 الفقرة

. يصف هذا القسم الوضع في املنطقة 2014الخاصة في قواتها املسلحة املحلية في أراض ي االتحاد منذ عام 

 .لحكومة السوريةالخاضعة لسيطرة ا

بغض النظر عن األصل أو الخلفية أو الدين. ومع ذلك، إذا كان االبن  ،على جميع الرجالينطبق التجنيد 

االبن  كانا إذا هو الرجل الوحيد في األسرة، فهو معفي من الخدمة العسكرية اإللزامية. وهذا ينطبق أيضً 

، وهو ساري 2017لجيش واألجهزة األمنية منذ عام ى الإبالنسبة طبق التجنيد رسمًيا يُ الخارج. في  امولودً 

امليليشيات الخاصة وامليليشيات الشيعية وحزب هللا. وتشكل  ومنهاأيًضا في امليليشيات،  املفعول 

 
 . 2019حزيران/ يونيو  17مصدر خاص،  - 573
 بعضها يقع في المنطقة "العربية".و، ةمن احتياطيات النفط في سوري في المئة 80تسيطر وحدات حماية الشعب على  - 574

575 - The Intercept, In Syria, U.S.-Backed Kurdish Fighters Face Trump’s Withdrawal — and the Legacy of Their Own Mistakes, 

28 December 2018. 
 . 2016ديسمبر كانون األول/ في  ةالهولندي عن الخدمة العسكرية اإللزامية في سوري COIللحصول على نظرة شاملة، راجع تقرير  - 576
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رجل. من حيث الحجم، هذه  100,000امليليشيات مجتمعة قوات الدفاع الوطني التي تضم أكثر من 

 .(577)لجيش السوري ل مساويةالوحدات 

وبالتالي ال يمكن   .(578)  اع املسلح املستمر، ال يتم االلتزام الصارم ببنود وشروط الخدمة العسكريةصر نظًرا لل

، على سبيل املثال على أساس فقطلفترة محدودة  يمكن االستفادة منها  التذرع بخيارات التأجيل املختلفة أو  

 دفعمقابل ال عسكريةالخدمة ال من خلصتلامن الناحية النظرية، يمكن  .(579) الدراسات أو ألسباب طبية
لدفع بدل دوالر  5000و 3000لسوريين الذين يعيشون في الخارج، قد يتكلفون ما بين ى الإبالنسبة . (580)

يدفع السوريون أحياًنا  .(581) رشوة يشمل هذا الرقم ما ُيدفع كالتجنيد اإلجباري، وال منمقابل التخلص 

طبًقا . (582) الحًقاون ستدعيُ  همالخدمة العسكرية اإللزامية، لكن نمرشوة من أجل الحصول على تأجيل 

لتجنب االضطرار إلى الدخول   ،يشوهون أنفسهم أحياًناون للخدمة  ستدعيُ ألحد املصادر، فإن أولئك الذين  

 .(583)في الجيش 

 يقت السلم همفتوحة. في و  -في كثير من األحيان-مجند هي أي يقال إن املدة الزمنية التي يجب أن يخدمها 

وبعد إعالن حالة   ،شهًرا. يظل الخاضعون للخدمة العسكرية كذلك في وقت الحرب 18شهًرا، وللطالب    24

 
 بالسيطرة عليهم.إيران أن تبقيهم خارج الجيش، األمر الذي يسمح لها  ، بينما تريدالسوري.دمج امليليشيات في الجيش في روسيا ترغب  - 577

 . 2019يونيو حزيران/  17، خاصمصدر 
. ليس من )إعالتهما( ، أصبح من املمكن الحصول على تأجيل للخدمة العسكرية على أساس الحاجة إلى دعم الوالدين2015منذ عام  - 578

لعملي. يمكن ألولئك الذين يملكون املال ترتيب تأجيل عن طريق دفع رشاوى إلى السلطات هذه القاعدة في الواقع ا مدى تطبيقالواضح 

 . 2019يونيو حزيران/  17، خاصالسورية. مصدر 
 . لذلك، يستغرق الطالب 27طاملا أنهم يدرسون في الجامعة، يمكن للطالب التأجيل حتى سن  - 579

ً
إلكمال دراساتهم وترتيب جواز  وقًتا طويال

مارس  آذار/    18،  خاصالتخرج بفترة قصيرة. ثم يذهبون إلى الخارج مباشرة بعد التخرج. لم يتم تغيير هذه القاعدة حتى اآلن. مصدر  سفر قبل  

 . 2019يونيو حزيران/  17، خاص آخرمصدر و ؛ 2019
األسد  بشار، أصدر 2014غسطس أآب/ األحكام املتعلقة بتأجيل الخدمة العسكرية. في  2007 عامل  30يتضمن املرسوم التشريعي رقم  - 580

، أصدر 2017يناير  كانون الثاني/  في  و.  2007لعام    30، الذي يعدل عدًدا من مواد املرسوم التشريعي رقم  2014لعام    33املرسوم التشريعي رقم  

ا  ا تشريعيً األسد يصدر مرسومً   . سانا،2007عام  لل   30من املرسوم التشريعي رقم    49و  48تين  ، الذي عدل املاد2017لعام    3األسد القانون رقم  

: تغييرات على اإلعفاءات القانونية من الخدمة العسكرية  ةسوري ، IRBC؛ 014أغسطس آب/  6بتعديل قانون الخدمة العسكرية اإللزامية، 

 . 2017سبتمبر أيلول/  18(، 2017يوليو تموز/ -ينايركانون الثاني/ اإللزامية، بما في ذلك التنفيذ )
 . 2019حزيران/ يونيو  17، ومصدر خاص آخر، 2019آذار/ مارس  18 مصدر خاص، - 581
 .2019آذار/ مارس  18مصدر خاص،  - 582

عطى. "تشويه الشرف الوطني "بتهمة ون سجنومع ذلك، وفًقا لهذا املصدر، بعد تلقي العالج في املشفى، يُ  - 583
ُ
األولوية للجنود عند نقاط   وت

 .2019مارس  آذار/    18،  خاصخطأ. مصدر  أي  يمكن أن ينتهي بهم املطاف في السجن إذا ارتكبوا  سهولة  بتوزيع الخبز، لكن  مراكز  التفتيش وفي  
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 .(585)املجندين في الخدمة اإللزامية باستمرارومن ثم يتم تمديد فترة  .  (584)  الطوارئ طوال الفترة ذات الصلة

 من هذا التقرير.  3.1.3الفقرة    اانظر أيضً   .(586)  04  الـ  ن حتى سنو االحتياطيى  ستدع إلى املجندين، يُ إضافة  و 

 مناطق املعارضة السابقة

مت لسيطرة الحكومة بعد املفاوضات مطل  ظلواالرجال الذين ال يزال  
 
داء الخدمة أل بين  و في املناطق التي ُسل 

النظام ستة أشهر لترتيب خدمتهم العسكرية. في املناطق التي استعادها  ن و منحالعسكرية اإللزامية. يُ 

وقف  . على سبيل املثال،(587)الجيش ُسحبوا إلى رجال و قل الفقد اعتُ السوري، 
ُ
في الغوطة رجل  000,7أ

  عد  الجيش. وت وسيقوا إلى ،الشرقية
ً
على الوالء  السلطات السورية أداء الخدمة العسكرية اإللزامية عالمة

استعادت السلطات السورية السيطرة كما كان هناك تجنيد طوعي للرجال في مناطق املعارضة التي  .(588)

 الجيش السوري ملحاربةالخامس في فيلق الانضم بعض املتمردين السابقين إلى عليها. في محافظة درعا، 

  .(589) )داعش(

، يصعب الهروب من التجنيد في الجيش ةسوريعاًما في    40و  18لرجال الذين تراوح أعمارهم بين  ى الإبالنسبة  

، ليس للجيش أو الجماعات املسلحة أي مصلحة في تجنيد ةفي بعض املناطق في سوريأو الوحدات املسلحة.  

ح فيها تجنيد الرجال هي تلك التي أعادت الحكومة السورية السيطرة عليها   .الشباب بالقوة املناطق التي ُيرج 

 .(590) ة درعا واملناطق املحيطة بدمشق، مثل محافظ2018في عام 

 
584 - CBS, Syria's Assad repeals emergency law, 25 February 2015. 
585 - Atlantic Council, Forced Conscription Continues Despite Amnesty by Syrian Government by Hossam El-Jablawi, 

13 February 2019; https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/forced-conscription-continues-despiteamnesty-  

by-Syrian-government.   
586 - Dutch COI report on compulsory military service in Syria, 23 December 2016; Danish Refugee Council and Danish 

Immigration Service, Syria. Recruitment practices in government-controlled areas and in areas under opposition control, 

involvement of public servants and civilians in the armed conflict and issues related to exiting Syria, August 2017; 

Confidential source, 17 June 2019. 

هجرة  املجلس الدنماركي لالجئين ودائرة الو ؛ 2016ديسمبر كانون األول/  23، ةاإللزامية في سوري الهولندي عن الخدمة العسكرية COIتقرير 

الخاضعة لسيطرة املعارضة، وإشراك املوظفين العموميين و في املناطق التي تسيطر عليها الحكومة جنيد . ممارسات التةالدانمركية، سوري

 . 2019يونيو حزيران/  17، خاص؛ مصدر  2017أغسطس آب/ ، ةة بالخروج من سورياع املسلح والقضايا املتعلقصر واملدنيين في ال
 من الرجال في تلك املناطق في بيوتهم. يختبئ كثير  - 587

588 - The Washington Institute for Near East Policy, Sectarianism in Syria’s civil war, 2018; Confidential source, 17  June 2019; 

The Syrian Observer, Assad Army Launches Conscription Campaign in Eastern Ghouta, 2 April 2019. 
589 - Chatham House, Joining the Enemy: How the Syrian Regime Reintegrates Former Rebel Fighters by Haid Haid, July 2018; 

SOHR, Mass executions carried out by the regime forces and the ‘reconciliation factions’ in Yarmouk basin, 31 August 2018; 

ICG, Lessons from the Syrian State’s Return to the South - Middle East Report N°196, 25 February 2019. See also the Dutch 

COI report of June 2018. 
 . 2019حزيران/ يونيو  17مصدر خاص،  - 590

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/forced-conscription-continues-despiteamnesty-
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صفوف الجيش من وجهة نظر عسكرية، كطريقة لتجديد  ،للسلطات السوريةإن املجندين الجدد مهمون 

ة طويلة. يمكن مد على الجبهاتلقتال أو كانوا ى الإاملتطوعين واملجندين الذين اضطروا عن تخفيف الو 

 . (591)أن ُيساق أو ُيرسل إلى الجبهة فقط لألشخاص الذين لديهم أموال منع ابنهم من 

 العلويون 

ن و العلويصار  بسبب الخسائر الفادحة،  و   ،ن العلويين في الخدمة العسكرية، اشترك كثير مفي بداية الحرب

انتفاضة العلويين. كما دعا العلويون إلى ، ملنع جديةالشباب يختبئون اآلن. ال تحاول الشرطة تعقبهم ب

خالل   ،لعلويين فادحة بين االخسائر البعد  ؛إرسال غير العلويين من مناطق التمرد السابقة إلى الجبهة

 .(592) 2019مايو أيار/ -أبريلنيسان/ محافظة إدلب في على الهجوم الحكومي 

 زو در ال

الدروز   ؤدي هذا املجتمع. يزعماء اختفى كثير من الدروز في بداية الحرب. أبرم النظام السوري اتفاقات مع  

هناك ضغوط من ، كانت 2018الخدمة العسكرية في "وحدات الحماية الذاتية". منذ منتصف عام 

ة البادية، وهي منطق  )داعش(  ت، هاجم2018الحكومة من أجل تجنيد الدروز في الجيش الحكومي. في عام  

طلب لكنه الدروز. كان على الجيش التدخل وتحرير الرهائن، و  ى قر و املنطقة الصحراوية شرق السويداء 

على القرى  )داعش(هجمات عن  ،يرالتقر  في هذا ،1.4 الفقرة نظر أيًضا. ا(593) شيًئا في املقابل من الدروز

 .الدرزية في السويداء

 ن و الفلسطيني

الفلسطينيون خدمتهم العسكرية في وحدات خاصة تخضع للسلطة الفلسطينية وتدعم النظام يؤدي 

 .(594) التجنيد بالسوري. وفًقا ألحد املصادر، فإن الفلسطينيين لديهم أقل فرصة لتجن

 إدلب

فرضت هيئة خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ومع ذلك،  ،ية إلزامية في إدلبلم تكن هناك خدمة عسكر 

ا  تحرير الشام
ً
 . دفعت الحالة االقتصاديةالهيئةإلى  النضمامعلى اهم ئأبنا جبارإل  ،على األسر ةكثير ضغوط

 
 .2019حزيران/ يونيو   17، ومصدر خاص آخر في 2019آذار/ مارس  26مصدر خاص،  - 591
 . 2019حزيران/ يونيو  17ر خاص، مصد - 592
. وانظر أيًضا معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، الطائفية في الحرب األهلية في سورية، 2019حزيران/ يونيو  17مصدر خاص،  - 593

2018 . 

The Washington Institute for Near East Policy, Sectarianism in Syria’s civil war, 2018 . 
. انظر أيًضا 2019يونيو حزيران/  17، خاصعروف ملاذا يكون للفلسطينيين فرصة أقل في تجنب التجنيد اإلجباري. مصدر من غير امل - 594

 )مصدر سابق(. 2018، ةحرب األهلية في سوريمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، الطائفية في ال
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رتفع وبذلك تتال،  إلى الق  نرسل هؤالء الشبايُ دون تدريب كبير،  من  .  الهيئةالنضمام إلى  إلى ا  الشباب    املتردية

السكان. يحاول بعض الشباب الوصول إلى  إلى احتجاجات منيؤدي الخسائر البشرية. وهذا بدوره  نسبة

 .(595) يشقون طريقهم إلى الحدود مع تركيا ، حيثعفرين

 العودة إلى الوطن

 وأدى خدمته العسكرية،  ةإذا عاد رجل إلى سوري
ُ
 .(596) وجهة إليهاملتهم ال عنه تسقطأ

 ألطفالوتجنيد االتجنيد القسري   

   (597) التجنيد القسري 

لم  لذلك، و ةخارج سوري هاتجنيدويقومون ب .(598) امليليشيات التي تقودها إيران القوات األجنبيةتستخدم 

 في هذا التقرير. ايرد وصفه

ال ُيعرف  .(599)على أساس تطوعي  ،تقوم مجموعات املعارضة والجماعات املقاتلة الكردية بتجنيد املقاتلين

. نظًرا للعدد الكبير من اإلى أي مدى تستخدم جماعات املعارضة التجنيد القسري الستكمال أعداده

جماعات املعارضة التي دخلت في تحالفات مختلفة مع مرور الوقت، ال يمكن إعطاء صورة عامة عن طرق 

، يمكن للمدني قبل كل املعنية املجموعةاإلكراه من قبل وغير قسرية أو غير ذلك. سواء كانت التجنيد، 

النضمام إلى جماعة مسلحة. أفادت مصادر تدفعه إلى ا ،ش يء أن يتعرض لضغوط اجتماعية أو مالية

لم يفعلوا ذلك ألسباب أيديولوجية، ولكن ألنهم   )داعش(مختلفة أن اآلالف من السوريين الذين انضموا إلى  

 .(600) لى الخدمات الطبيةالحصول عالدخل و  مثل ،كانوا مدفوعين باملزايا اإلضافية

 ،وقوات حماية الشعب تستخدم التجنيد القسري  الديمقراطية السورية اسوريمن املعروف أن قوات 

 18للرجال الذين تراوح أعمارهم بين  ةلشمال سوري ةالديمقراطي الفيدراليةإضافة إلى نظام التجنيد في 

 
لسياسات الشرق األدنى، الطائفية في الحرب األهلية في سورية، . وانظر أيًضا معهد واشنطن 2019حزيران/ يونيو  17مصدر خاص،  - 595

2018 . 
 . 2019حزيران/ يونيو  17مصدر خاص،  - 596
قانوني وشرعي  ، ألن التجنيد واجب  اإجباريً  اتجنيًدا قسرًيا، بل تجنيًد  د  إرادتهم، فإن هذا ال ُيععلى الرغم من وجود مجندين يعملون ضد  - 597

 من هذا التقرير الرسمي. 3.1الفقرة  ظر . انةلرجال في سوريعلى ا
598 - See The National Interest, Iran Relies on Foreign Militias and Young Shia Muslims to Fight Its War in Syria, 31 October 

2019; Clingendael, Six scenarios for pro-regime militias in ‘post-war’ Syria, March 2019. https://www.csis.org/war-by-proxy;  
 القتالية الكردية غير معروفة.إن نسب وحصص املجندين واملتطوعين داخل املجموعات  - 599

600 - Danish Refugee Council and Danish Immigration Service, Syria. Recruitment practices in government-controlled areas 

and in areas under opposition control, involvement of public servants and civilians in the armed conflict and issues related 

to exiting Syria, August 2017. Confidential source, 19 April 2018. 

https://www.csis.org/war-by-proxy
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لتجنيد القسري من قبل قوات حماية زيادة في ا . وقد لوحظتامن أجل استكمال أعداده ،عاًما 30و

في وقت الهجوم التركي في منطقة عفرين. في أماكن أخرى، قام   ،الديمقراطية  االشعب الكردية/ قوات سوري

 .(601) )داعش(ن التجنيد في األراض ي الكردية املستعادة م السكان باالحتجاج ضد اإلعالنات حول إدخال

 تجنيد األطفال

 .(602) تجنيد األطفال بدرجات متفاوتةراف النزاع بتقوم جميع أط

تقوم كل من القوات املسلحة السورية )الجيش وقوات الدفاع الوطني( وامليليشيات املوالية للحكومة 

 ،عاًما عند نقاط التفتيش 17و 16تراوح أعمارهم بين ُيلقى القبض على األطفال الذين بتجنيد األطفال. 

تحرير الشام  هيئةمثل أحرار الشام و  ،سلحةاملعارضة املجماعات  تجندكما  .(603) لتجنيدى الإ ن وُيساقو 

ملهام يستخدمونهم و  عاًما. 15من تقل أعمارهم عن  ومنهمطفال، األ  ،وفصائل الجيش السوري الحر

 .(604) واقع القتالفي ما أيضً و الدعم، 

ملناطق التي طفال في ابتجنيد األ  سايش(أ)كما قامت وحدات حماية الشعب الكردية وقوات األمن 

التي تم طفال لأل سايش أتجنيد وحدات حماية الشعب و حاالت  ، ارتفع عدد2017يسيطرون عليها. في عام 

 لذلك، 
ً
تجنيد األطفال في كبر من عن العدد األن و مسؤولفهم التحقق منها من قبل خمسة أضعاف. نتيجة

وحدات حماية  تستخدمكما ااألكراد والعرب.  منند كل من الفتيان والفتيات، واألطفال ُج و . 2017عام 

 .(605) املهام غير املسلحةفي في كل األدوار املسلحة و ،األطفالالشعب 

 
601 - PAX and The Syrian Institute, Siege Watch. Eighth Quarterly Report on Besieged Areas in Syria. August –October 2017; 

UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 1 

February 2018; Confidential source, 19 April 2018. 
602 - UNSC, A/72/865–S/2018/465, 16 May 2018. UN Children and Armed Conflict, Violence in Northwest Syria Raises 

Grave Protection Concerns for Children, 19 May 2019. See also: The Borgen Project, Child soldiers in Syria, 26 June 2018. 

 
603 - Danish Refugee Council and Danish Immigration Service, Syria. Recruitment practices in government-controlled areas 

and in areas under opposition control, involvement of public servants and civilians in the armed conflict and issues related 

to exiting Syria, August 2017; UNHCR, International protection considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab 

Republic. Update V, November 2017. UN Human Rights Council, Annual report of the special representative of the secretary-

general for children and armed conflict, 8 January 2018; United Nations University, Cradled by conflict, February 2018; 

Confidential source, 16 April 2018. 
604 - UNHCR, International protection considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic. Update V, 

November 2017; Confidential source, 16 April 2018. 
605 - UNHCR, International protection considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic. Update V, 

November 2017. HRW, Syria: Armed Group Recruiting Children in Camps, 3 August 2018. HRW, Key Steps Taken to End Use 

of Child Soldiers in Syria, 11 September 2018. 



 
 95 

األطفال على الخطوط  تستخدمفقد اكبر من تجنيد األطفال. العدد األسؤولة عن امل هي )داعش(ا، عمومً 

 وفي األماكن التي يمكن أن تستهدفها الضربات الجوية ،األمامية
ُ
عرف حاالت عن مقتل هؤالء الجنود . وت

 .(606) األطفال في املعركة

 العفو  اتفاقات  /ترتيبات

الذي أعلن فيه عفًوا عاًما  18األسد املرسوم التشريعي رقم بشار ، أصدر 2018أكتوبر  تشرين األول/  9في 

 املذكورة في القانون الجنائي أولئك الذين ارتكبوا الجرائم عنو  ،الجيش في الداخل والخارجعن الفارين من 

تشرين األول/  9والتعديالت على الجرائم املرتكبة قبل  1950لعام  61العسكري، واملرسوم التشريعي رقم 

إن كان  ،أربعة أشهريمكن ألي شخص تهرب من التجنيد أن يبلغ السلطات في غضون . (607) 2018أكتوبر 

 نفاذ ، استمرةخارج سوري من همإلى . بالنسبة ةسوريأو في غضون ستة أشهر إذا كان خارج  ،ةفي سوري

 . ولم يتم معاقبة من  2019أبريل  نيسان/    9املرسوم حتى  
 
 عدد قليل من األشخاص قاموا بذلك  م نفسه.سل

 28في  ،حول الخدمة العسكرية للقوات االحتياطية اتعميًم وزارة الدفاع  تصدر ، أإضافة إلى ذلكو . (608)

 من جنود االحتياط املسجلين لن يتم استدعاؤهم  800,000أن    نص  هذا على. و 2018أكتوبر  تشرين األول/  
(609). 

 هيكل قيادة الجيش وامليليشيات

. هاأمد  تي طالال  ملعاركانتيجة  الجيش العربي السوري هو الجيش الذي يقوده األسد. تأثر هيكله وتماسكه  

إن االنضباط واملساءلة أمام القائد ف، تتدنالقوات نوعيةعلى الرغم من أن و  .الجيشتعداد انخفض 

، ألن الصراع االستقالليةمحلًيا مزيًدا من   تقسمت. لقد اكتسبت املجموعات التي  ينموجود املباشر ما زاال

 
606 - OCHA, Syria crisis: North East Syria. Situation report no. 14 (1 – 15 August 2017); UNHCR, International protection 

considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic. Update V, November 2017; Confidential source, 16 

April 2018. 
الجنائية. فرار الجرائم التهرب من الخدمة العسكرية اإللزامية و  عقاب على 18من املرسوم التشريعي رقم  101و 100تنص املادتان  - 607

TIMEP :2018كانون األول/ ديسمبر  6: العفو عن الخدمة العسكرية، 18املرسوم التشريعي رقم ، موجز . 
ين ومقاتلي املعارضة التصريح: "أتعهد بعدم القتال ضدك بعد اآلن". سانا، مرسوم ر و  - 608 ئاس ي  مع ذلك، كان على الفار 

آذار/ مارس    25؛ مصدر خاص،  2018تشرين األول/ أكتوبر    9العسكريين داخل البالد وخارجها،    يمنح العفو العام للفارين 

 .2019آذار/ مارس   26؛ مصدر خاص، 2019
ألي . ومن غير الواضح أيًضا أم ال في التعميم يناملذكور  000,800 الـ ضافة إلىإهناك جنود احتياط مسجلون أر املعروف من غي - 609

 28ألف جندي احتياطي. وفًقا للمجلة السورية للقانون، يحظر التعميم الصادر في  800 هؤالء الـينتمي فواج األ  /التشكيالتاملجموعات/ 

رة الدفاع. يجب على من قوائم وزاوا اعتقال من تجاهلوا استدعاء جنود االحتياط، وُحذفت أسماء الذين استدع 2018أكتوبر تشرين األول/ 

   سويةمن الخارج ت  ةاالحتياطيين الذين يرغبون في العودة إلى سوري
ً

  الفقرة   في بلد إقامتهم. انظر  ةالسوري  ةالدبلوماسي  البعثات مع اأوضاعهم أوال

؛ شينخوا، 2018أكتوبر  تشرين األول/    31  ،الجيش الوطني السوري يبرئ الرجال املطلوبين للخدمة العسكرية اإلضافية  ر.من هذا التقري  4.4.3

 . 2019مارس آذار/  25، خاص ؛ مصدر  2018أكتوبر تشرين األول/  29، أخباردعوات ألفراد االحتياط العسكري: الالجيش السوري ينهي 
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السلطات قوات  يه (شقيق الرئيس)، تحت سلطة ماهر األسد ةيدور على جبهات مختلفة. إن قوات النخب

. قوات النمر هي مجموعة نخبة خاصة من اصة مثل قوات الصقر. وتشمل القوات الخاألهم السورية

 استخدمها نظام األسد، 2015رات الجوية، يقودها سهيل الحسن وتدعمها روسيا. منذ عام بخااملمديرية 

التطورات جارية لتعزيز الجيش الوطني، على سبيل املثال عن .  (610)  في كل هجوم الستعادة مناطق املعارضة

كما تخدم النساء أيًضا في الجيش  .( 611) الجيش إلىيليشيات املوالية للحكومة ف املمختل إدخالطريق 

 .(612)السوري 

تقاتل إلى جانب السلطات السورية. إن عددهم وتنوعهم يجعل من املستحيل تقديم   كثيرةهناك ميليشيات  

 دو جمع و السوري، امليليشيات. تتعاون امليليشيات املوالية للحكومة مع الجيش  قيادةوصف عام لهيكل 

 .(613) بعض االستثناءات لذلك. وهناك عدد من امليليشيات إيرانية ويقودها قادة الحرس الثوري اإليراني

وسيطرت فيها الحكومة السورية على  ،قد وقعتتصادم حوادث ثمة ووفًقا ألحد املصادر، من املعروف أن 

. القوات املتحالفة مع روسيا ضد إيران وحلفائهاوالحاالت التي قاتلوا فيها ضد بعضهم البعض:    ،امليليشيات

الجيش في الجنوب، في محاولة إليجاد حل للصراع. وبما  بنيةلقد حاول الروس دمج جماعات املعارضة في 

السيطرة. ءها تحت  إبقاو   ،أن هذا األمر صعب، فقد حاولوا أيًضا الحفاظ على مجموعات املعارضة سليمة

شرتالفرقة الرابعة مؤيدة إليران.  .  (614)لروسيا  وري مؤيد  الجيش الس الخامس في  فيلق  ال
ُ
وحدات نظامية   ن

وفًقا ألعضاء املعارضة في جنوب .  (615)  اعات، وكذلك حزب هللاصر في ال  خاصةمن الجيش الوطني على أسس  

جندوا   حيث  .بعد استعادة الجيش السوري للمنطقة  ،الجنوبعت إيران وحزب هللا نفوذهما في  ، وس  ةسوري

مقاتلين إلى أدخلوا و  ،سكان املحليين، وأنشأوا قاعدة في الشمال الشرقي من محافظة درعاتلين من المقا

 
610 -https://www.mei.edu/publications/tiger-forces-pro-assad-fighters-backed-russia.   
611 - Danish Refugee Council and Danish Immigration Service, Syria. Recruitment practices in government-controlled areas 

and in areas under opposition control, involvement of public servants and civilians in the armed conflict and issues related 

to exiting Syria, August 2017; Confidential source, 1 December 2017; Confidential source, 18 April 2018. 
لب من،  مع استمرار الحرب األهلية وسقوط املزيد من الضحايا بين املجندين  - 612

ُ
منذ   تطوعني  تاو الل  لتطوع. ال ُيعرف عدد النساءاالنساء    ط

هو معروف، وهذا  كماألول مرة، أو مقدار األجر الذي يتلقينه. شكل الحرس الجمهوري وحدة خاصة من النساء.  االستدعاءاتإجراء هذه ا

 
ً

تمردين على سيدة كوماندوز في اشتباكات عنيفة مع امل 800، سائقات الدبابات السوريات: كتيبة من Daily Mail. ديلي ميل ادائمً  ليس هيكال

مايو  أيار/  31 ،، الصراع السوري: مقاتالت بشار األسد، بالصور The Telegraph؛ التلغراف2015مارس آذار/  25خط املواجهة في دمشق، 

2019 . 
613 - ACLED, Pro-government militia autonomy on the battlefield in Syria, 22 March 2018. See also section 3.3 of this report. 

 .2019أبريل نيسان/  13، قوات النمر تخضع لتدريب صارم تحت مراقبة الجيش الروس ي، AMN)املصدر نيوز(  - 614
615 - Institute for the Study of War, Hezbollah in Syria by Marissa Sullivan, April 2014. 

http://www.understandingwar.org/report/hezbollah-syria.  

http://www.understandingwar.org/report/hezbollah-syria
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الخامس املوالي لروسيا،  رواتب الفيلقم رواتب أعلى من عم أن حزب هللا قد  زُ الفرقة الرابعة من الجيش. 

 .(616) ةريإلى جبهة أخرى في سو  موضمن عدم إرساله ،هزة األمن السوريةوحماية ضد أج

الديمقراطية   ا( وقوات سوريYPGوظيفة وقيادة وحدات حماية الشعب )

 )قسد(

فرقة . وتسمى  (PYD)الكردي    االتحاد الديمقراطي  الجناح املسلح لحزب  يه(:  YPGشعب )وحدات حماية ال

يش جكحماية الشعب ووحدات حماية املرأة تعمالن وحدات  إن (.YPJاملرأة )النساء بوحدات حماية 

لحزب االتحاد ألمر الواقع تحت سلطة ا، املنطقة الخاضعة ةلشمال سوري ةالديمقراطي للفيدرالية

ا في . إضافة إلى حراسة حدود هذه املنطقة، لعبت وحدات حماية الشعب أيًضا دوًرا رئيًس الديمقراطي

يقدر عدد املقاتلين في . ويشار إلى وحدات حماية الشعب أيًضا باسم امليليشيات الكردية. ش()داع محاربة

 .(617) 30،000و 000,20مًعا بما يراوح بين  (YPJو YPGكال الوحدات )

بدعم من الواليات املتحدة. إنه  ،ةفي شمال شرق سوري )داعش(هي قوة تقاتل  "الديمقراطية سورياقوات "

يادة الفعالة تحالف بين مختلف املجموعات العسكرية املوجودة من خلفيات عرقية ودينية مختلفة. الق

بنية جيش تقليدية،  الديمقراطية سوريا. ال تملك قوات (YPG) هي في أيدي أعضاء وحدات حماية الشعب

   ولكن  
ً

د    من خاللللقيادة العسكرية    اهرميً   لديها تسلسال
ُ
ر العدد اإلجمالي للمقاتلين الذين ينتمون القادة. ق

 .(618) 2018 عام في 000,50الديمقراطية بـ  سورياإلى قوات 

 الجيش السوري الحر  وظيفة وقيادة

كلمة "جيش"، لكنه بذلك الجيش السوري الحر ليس مجموعة مسلحة واحدة متماسكة، كما توحي 

اإلسالمية املعتدلة. ويشار إلى املجموعات املختلفة أو العلمانية تحالف بين مختلف جماعات املعارضة 

م مصطلحات الجيش. في محاولة لتعزيز هيكل القيادة بين أيًضا باسم األلوية أو الكتائب، باستخدا

 املجموعات املختلفة، 
ُ
، 2017. وفي عام 2014في عام  ل  ُح  ه، ولكن2012مجلس عسكري في عام  ئنش أ

 
616 - ETANA, Hezbollah’s strategy in south Syria, 10 December 2018; ETANA, Nature of Hezbollah’s presence in south Syria, 

15 January 2019; ICG, Lessons from the Syrian State’s Return to the South - Middle East Report N°196, 25 February 2019. 
617 - Chatham House, Governing Rojava: Layers of legitimacy in Syria, December 2016; Global Security, Kurdish People’s 

Protection Unit YPG https://www.globalsecurity.org/military/world/para/ypg.htm (last updated 18 January 2018, 

consulted 7 June 2019); Omran for strategic studies, Military and security structures of the Autonomous Administration in 

Syria, 23 January 2018. 
نيويورك تايمز، و ؛    018يناير    /كانون الثاني  23،  ةللدراسات االستراتيجية، الهياكل العسكرية واألمنية لإلدارة الذاتية في سوريعمران  مركز    - 618

 .2018فبراير شباط/  28، معركة الواليات املتحدة مع داعشالقوات الكردية عن انسحبت وسط هجوم تركي، 

https://www.globalsecurity.org/military/world/para/ypg.htm
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ؤيدة إليران وامل ةاملؤيدامليليشيات و  )داعش(بعد ضغوط من  ،جنوبالجيش السوري الحر في ال تشرذم

 .(619) لخارجيةوانخفاض املساعدات الروسيا 

في ظل الحكومة السورية  ،في الشمال، توحدت عشرات من فصائل الجيش السوري الحر في جيش وطني

ُيسمى الجبهة الجنوبية للجيش ، عملت مختلف الفصائل مًعا في تحالف ةفي جنوب سوري. ( 620)املؤقتة 

  ، لم يبق سوى عدد قليلللجنوبالجيش السوري  استعادةمنذ  .(621) السوري الحر
ً
 امن الفصائل نشط

 .في هذه املنطقة، في محافظة درعا

 القوات األجنبية

 ة.الصراع في سوريهم املشاركة بأي شكل من األشكال في  األ كبر و/ أو  األالقوات األجنبية  يصف هذا القسم  

 تركيا 

افحة اإلرهاب ل إن هذه العملية تهدف إلى مكي، نشرت تركيا جيشها في عملية درع الفرات. وق2016في عام 

 على الحدود مع ت
ً

 )داعش(من  ركيا. بالنظر إلى موقف القوات التركية، فإن هذا يعني أنهم كانوا يقاتلون كال

، أعلن الرئيس أردوغان أن العملية قد اكتملت، مع سيطرة 2017الكردية. في عام  عسكريةجماعات الالو 

آذار/ في ، بدأت عملية جديدة 2018ي بداية عام . ومع ذلك، فةتركيا على قطاع من األراض ي في شمال سوري

وات الجيش السوري الحر بدعم ق، استولت 2018في آذار/ مارس  غصن الزيتون. تحت اسم 2018مارس 

قوات حماية الشعب الكردية. في ضوء مصالحهم وطردت  ،قيادة من الجيش التركي على منطقة عفرينو 

وفًقا للتقارير  .)622( الحرالجيش السوري  مع مقاتلي ةسوري املشتركة، تعاونت القوات التركية في شمال

خالل  ،ويصعب التحقق منها، أرسلت تركيا تعزيزات إلى الحدود السورية عدة مرات ،الواردة في الصحافة

 .(623) الفترة املشمولة بالتقرير

 
619 - Geneva Academy, The War Report 2018, The Syrian armed conflict: nearing the end? By Marija Sulce, January2019. 

https://www.genevaacademy.ch/joomlatoolsfiles/docmanfiles/The%20Syrian%20Armed%20Conflict%20Nearing%20Th

e%20End.pdf.  
620  - Carnegie Middle East Center, A Quagmire in the Making? By Mohanad Hage Ali, 15 May 2019. 

https://carnegiemec.org/diwan/79129.  
621 - Bellingcat, Factions fighting in the Syrian Civil War, 29 April 2017. Given the date, the source’s overviews of the 

northern and southern FSA factions may be obsolete and no longer accurate. 

 
622 - Small War Journal, Turkey’s Operation Euphrates Shield: An Exemplar of Joint Combined Arms Maneuver, by Jeff Jager, 

17 October 2016. 
 .2018كانون األول/ ديسمبر  23ترسل تعزيزات إلى الحدود السورية، الجزيرة، تركيا  - 623

https://www.genevaacademy.ch/joomlatoolsfiles/docmanfiles/The%20Syrian%20Armed%20Conflict%20Nearing%20The%20End.pdf
https://www.genevaacademy.ch/joomlatoolsfiles/docmanfiles/The%20Syrian%20Armed%20Conflict%20Nearing%20The%20End.pdf
https://carnegiemec.org/diwan/79129
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عيد في إدلب تصالخفض مراقبة في منطقة  نقطة 12، أقامت القوات التركية أستانابناًء على اتفاقيات 

 .(624) التصعيد ومراقبته خفضواملنطقة املحيطة بها، بهدف الحفاظ على اتفاق 

 400إس  صفقة

بالفعل بسبب  ةوتر املتفي نهاية الفترة املشمولة بالتقرير، تعرضت العالقة بين تركيا والواليات املتحدة، 

لتركية لشراء نظام الدفاع الجوي ركي لألكراد السوريين، ملزيد من الضغوط بسبب الخطط ايالدعم األم

ستخدمها حلف ي، وهي طائرة مقاتلة 35إف ركيين، يمثل هذا تهديًدا للطائرة يوفًقا لألم .400إس الروس ي 

 ذشمال األطلس ي، ال
ُ
 .(625) تركيا عضًوا فيه عد  ي ت

 إيران وروسيا

مت ات البرية، قد  لى القو إضافة إو تلقت السلطات السورية الدعم واملساعدة العسكرية من إيران وروسيا. 

تعمل إيران من قواعد مختلفة في البالد. كان اآلالف من قوات الحرس  .(626)روسيا أيًضا الدعم الجوي 

إلى قوات  ،ال غنى عنها ،أساسيةة إضاف (627)األجنبية  تمن أفراد امليليشيا 000,20الثوري اإليراني وحوالي 

وشات بين الوحدات املوالية لتحقق منها( بحدوث مناهناك ادعاءات )يصعب ا .(628) السلطات السورية

 .(629)إعداد التقرير فترة خالل  ،لروسيا والوحدات املوالية إليران

توجد قوات حزب هللا اللبناني بشكل أساس ي في غرب وجنوب غرب البالد. وبصفتهم حلفاء للسلطات 

األسلحة التي  ومنهاتزويد األسلحة، واملنطقة طريق مهم ل .ابالسلطة عمليً هناك يتمتعون  فهمالسورية، 

 .(630)إلى لبنان  إيران تقدمها

 إسرائيل

 
624 - ISW, Syria situation report, 7 – 21 February 2018; Reuters, Turkish military sets up sixth observation point in Syria’s Idlib, 

15 February 2018; Confidential source, 16 May 2018. 
625 - RFE/RL, Turkey Says Not Giving Up On Russian Missile Deal Despite U.S. Pressure, 8 April 2019; De Volkskrant, Ruzie 

VS-Turkije over aankoop Russisch verdedigingswapen escaleert: Turkse F-35-piloten mogen VS niet meer in, 7 June 2019. 
626  - Jane’s, Russia learns military lessons in Syria, 2017. The Economist, Russia’s military gamble in Syria is paying off 

handsomely, 16 May 2019. 
 ة واألفغانية.حزب هللا اللبناني،امليليشيات الشيعية العراقي - 627

628 - ISW, Iran’s Assad regime, 8 March 2017; Danish Refugee Council en Danish Immigration Service, Syria. Recruitment 

practices in government-controlled areas and in areas under opposition control, involvement of public servants and civilians 

in the armed conflict and issues related to exiting Syria, August 2017; FRS Stratégie, Iran’s Rising Strategic Foothold in Syria, 

January 2018. 
629-MEM ، 11  

ً
 .2019أبريل نيسان/  16، ةسوريفي  في اشتباكات بين القوات الروسية وامليليشيات املوالية إليران قتيال

630 - Carnegie Middle East Centre, Power Points Defining the Syria-Hezbollah Relationship, 29 March 2019. 
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الجيش اإلسرائيلي هجمات على أهداف عسكرية للحرس الثوري  بالتقرير، شن  خالل الفترة املشمولة 

، زاد عدد 2018يوليو تموز/ الجنوب في  السيطرة على . خالل املعركة من أجلةاإليراني وحزب هللا في سوري

سبع هجمات منفصلة على ببسرعة،  ةيلية على األهداف "اإليرانية" في سوريلضربات الجوية اإلسرائا

دير الزور في الشرق وحلب في الشمال. أسقط سالح الجو اإلسرائيلي طائرة  شملت ،اف الخط األماميأهد

الجوي لدفاع سالح ا، أدى إسقاط 2018سبتمبر أيلول/  18في  .( 631) 2018يوليو تموز/  24سورية في 

 .(632) طائرة استطالع روسية إلى توترات بين روسيا وإسرائيلل السوري

 )داعش(ـ املناهض لالتحالف 

عزم الصلب في عملية ال )داعش(ركية، حارب تحالف من عشرات الدول يتحت قيادة الواليات املتحدة األم

(Inherent Resolve)  من هذا التحالف في الحرب ضد   ، شاركت هولندا كجزء2018إلى عام    2014. من عام

 /كانون الثاني  14وفي العراق. ملزيد من التفاصيل، انظر الرسالة إلى البرملان املؤرخة    ةشرق سوري  في  )داعش(

حول  2019أبريل ن/ نيسا 18 في ( والتقرير املرحلي املؤرخ647رقم  27 925)الوثيقة البرملانية  2019 ريينا

في  .(633) 2019ونشر األمن على نطاق أوسع في العراق في  )داعش(ـ ناهض لمساهمة هولندا في التحالف امل

وأن الواليات  ،ةفي سوري تقد ُهز م )داعش(، أعلن الرئيس ترامب أن 2018ديسمبر كانون األول/  19

في وقت الحق، قررت الواليات املتحدة االحتفاظ   .(634)  جندي(  2000املتحدة ستسحب جميع القوات البرية )

فاظ تحأو اال القوات  ب  اسحإن خطط ان  .(635)  في الوقت الحالي  ،جندي على األقل في األراض ي السورية  020بـ  

. في نهاية الفترة )داعش(مع تزايد املخاوف بشأن عودة  ،واحدة تلو األخرى نجحت  هاأو حتى توسيعبها 

 .(636)ة ركي في سورييجندي أم 1000املشمولة بالتقرير، كان هناك حوالي 

 نرو هجامل

في جميع املحافظات  هجرونأشخاص م هناكأكثر من ستة ماليين سوري داخل الحدود السورية.  رج  ُه 

. من الشائع أن يضطر 2019مايو أيار/ السورية األربعة عشر، لكن معظمهم كانوا في محافظة إدلب في 

 
631 - Oxford Analytica, Damascus’s return to the south may feed future tension, 21 August 2018. 
632 - Haaretz.com, 'Israel Launches Series of Strikes on Targets Near Syria's Latakia', 18 September 2018. Oxford Analytica, 

Plane downing will test Russia's warm ties with Israel, 18 September 2018. 
633 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-647.html.  
634  - https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1075397797929775105; Oxford Analytica, US Syria troop pull-out 

implies many risks, 20 December 2018. 
635 - BBC News, Syria war: US to leave 200 troops for peacekeeping after withdrawal, 22 February 2019. See also Eurasia 

Review, The Current Situation of US Forces in Iraq And Syria – Analysis, 2 April 2019. 
636 - The Defense Post, US denies plans to leave 1,000 troops in Syria, 18 March 2019; VOA, US Troop Levels in Syria 'Quite 

a Bit Lower' with Help on the Way, 31 May 2019. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-647.html
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1075397797929775105
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في البداية. إليها  فروا    التينطقة  في امل  ،، ألن القتال اندلع أيًضاةيدعد  الناس إلى الفرار إلى منطقة أخرى مرات

أو يستأجرون مكاًنا  ،مع العائلة ى مأوً  ،يعيشون في مخيمات رسميةالذين ال هجرون يجد األشخاص امل

أو يقيمون في مخيمات غير رسمية أو في الهواء الطلق. الظروف املعيشية القاسية هناك تعني أن  ،لإلقامة

لعودة مالذ أخير. وألنهم غالًبا ما يكونون غير قادرين على اعلى أنه ليه نظر إالبقاء في املخيم يميل إلى أن يُ 

الذين تجنبوا املخيمات غالًبا ما ينتهي بهم املطاف إلى ن يهجر عديدة، فإن األشخاص امل عوام  إلى ديارهم أل 

 ألنهم أو  ،ألنهم لم يعد بإمكانهم تحمل تكلفة اإليجار ،هناك، على سبيل املثال
ُ
ة كنهم املؤقتردوا من مساط

 .(637)لسبب آخر 

 ةشمال غرب سوري

مستوى  منهاعلى عدد من العوامل، ذلك ويعتمد  ،حافظةباختالف امل هجرينامليمكن أن يختلف وضع 

في جزء من محافظة إدلب   .ودرجة الوصول إلى الخدمات األساسية  ،يتولى السلطةومن  العنف في املنطقة،  

 رج  ا يفوق عدد السكان األصليين. ُه داخليً هجرين يوجد عدد من املالتي تسيطر عليها جماعات املعارضة، 

للقد  حافظتهم.عدد كبير منهم داخل م
 
ا كبيًرا على املجتمعات املضيفة، لذلك ليس  املهجرون شك

ً
ضغط

في هذه  هجرينا من املوحدهم هم الذين يحتاجون إلى املساعدة. تعيش نسبة عالية نسبيً  هجرونامل

عدد قدرتها من  أضعاف    أربعةتستوعب أكثر من    خيماتفي املخيمات. هناك م  -في املئة  25  حوالي-  حافظةامل

ي تسيطر عليها مختلف الجماعات املسلحة لغارات جوية من ذض الجزء من محافظة إدلب الاألفراد. تعر  

 بببس هم من بين الضحايا املدنيين هجرون هجوم بري من قبل الجيش السوري. األشخاص امللو  ،روسيا

 .(638) داخل وخارج محافظة إدلبهجرين امل هذه الغارات الجوية، التي تخلق أيًضا تدفقات جديدة من

في شمال محافظة حماة وجنوب   ،والجماعات املسلحة األخرى  ئهأدى اندالع العنف بين قوات األسد وحلفا

أيار/  9أبريل و نيسان/  29بين  خالل الفترة املشمولة بالتقرير. في الفترةهجرين إلى زيادة في عدد امل ،إدلب

 2019مايو 
ُ
خفض ماليين شخص في منطقة  3شخص على ترك منازلهم. يعيش حوالي  180,000جبر ، أ

شخص فروا إلى الشمال والشرق  164,000داخلي. حوالي مهجر مليون  1,3حوالي نهم التصعيد في إدلب، م

يعتبر مكتب تنسيق الشؤون  .ة حلبشخص إلى شمال وغرب محافظ 16,000دلب، ونحو من محافظة إ

اع على السكان املدنيين والبنية التحتية املدنية وتوفير صر في ال  تصاعدأثر هذه ال(  OCHA)أوتشا  اإلنسانية  

 
ً
قتتثير قلًقا كبيًرا.  الخدمات األساسية مسألة

 
تعرضت ألضرار  ألن مبانيها قد ،بعض املنظمات أنشطتها عل

ألسباب تتعلق بسالمة ا أنشطتهى خر أ ت منظماتأوقفو  ،بسبب العنف مرت أو أصبحت غير آمنةأو دُ 

 
637 - Reach, Humanitarian Situation Overview in Syria (HSOS): Northwest Syria, October 2018, 31 October 2018.  
638 - OCHA, Syrian Arab Republic. Situation report 1: Recent developments in North-western Syria, 9 May 2019. 
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تل خمسة من عمال اإلغاثة   ،أو ألن السكان الذين قدموا لهم املساعدة غادروا. وبحسب ما ورد  ،املوظفين
ُ
ق

 .(639)بالقذائف  قصفالاإلنسانية في غارات جوية و 

ا داخليً هجرين لكل من امل ،الوضع هناك محافظة إدلب إلى تدهور  نحواملستمرة هجرين أدت تدفقات امل

إلى توترات متبادلة وزيادة في العنف السكني واملجتمعات املضيفة. من بين أمور أخرى، يؤدي االكتظاظ 

اليرموك وخان الشيح وجنوب دمشق. مخيم فلسطينيون من ، الفي إدلبهجرين من بين امل .(640)الجنس ي 

 .(641)م أمامهبفتح الحدود التركية  ن طالبو وهم ي

ا مخيمات امل  هجرين داخلي 

هجرون رسمية وغير رسمية وهناك أيضا العديد من االختالفات الجغرافية. يعتمد امل خيماتهناك م

 تأمينمن الصعب  .اعتماًدا كبيًرا على عمليات توزيع املواد الغذائية، نظًرا لعدم قدرتهم على إعالة أنفسهم

ل  حياة كريمة.  
 
ا. هناك عوامل أخرى تتمثل في عدم الحصول على ا خاصً الخطيرة تحديً   الحاالت الطبيةتشك

 .(642) الدخل وسوء الحالة االقتصادية

 ةشمال غرب سوري

عارضة في محافظة إدلب، امليعيشون في مناطق  مهجرمليون  1,9قدر بنحو ، كان ما يُ 2018في نهاية عام 

من بين هؤالء،  .الالذقيةمحافظة شرق محافظة حماة، و شمال محافظة حلب الغربي، و في ريف و

. تقع (643) ا وغير رسمي )مثل املصانع واملدارس( في تلك املرحلةا رسميً مخيمً  336يقيمون في  417,501كان

وهو ، ةمأط وأكبر مخيم هو . ( 644) ا في مناطق أخرى في الشمال الغربيا أيضً داخليً  املهجرينمعسكرات 

مارس آذار/  31السوري في باب الهوى. في الحدودي التركي  بالقرب من املعبرنصبت  مجموعة من الخيام

 
639 - Ibid. 
640 - UNFPA, Voices from Syria 2018, November 2017.  
641 - UNRWA is not present in Idlib. AGPS, Displaced Palestinians in Idlib Push for Unblocking Syria-Turkey Borders, 1 June 

2019. 
 .2019آذار/ مارس  25مصدر خاص،  - 642

643 - UNHCR, Cross-Border Humanitarian Response Fact Sheet - Northwest Syria - December 2018, 31 December 2018. 
كز باب العبور/  آالف من البشر في كل من هذه املخيمات. تشمل املخيمات واملساكن: ضيوف الشرقية، مر هناك ما بين عدة مئات وعدة  - 644

عزاز(، الرسالة إعزاز للترانزيت/ االستقبال، التضامن، الرحمة )السالمة(، باب السالم، سجو، يازي باغ، الحرمين، الريان )إمركز    ،االستقبال

دستلوك )معسكر ر، شمارين، تل جبين، مدرسة تليل الشام، تليل الشام الجنوبية، الزيتون )الهالل(، باب اإليمان، باب النو  ،)األرمودا(

الثانوية الصناعية   )جبيل(، رقعة، معمل سجاد األتارب،  4جرابلس  Jستاد الرياض ي(،  ، إيكدة، املخيم الخامس، جرابلس )اإل 1الصداقة(، البل  

 ر:جميع املخيمات والتكوين السكاني فيها، الذي يتقلب نتيجة لتغير الوضع األمني، انظلالطالع على نظرة عامة على  في األتارب.

ISIMM_Mar_FINAL.pdf-Cluster_-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201903_CCCM . 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201903_CCCM-Cluster_-ISIMM_Mar_FINAL.pdf
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إدلب   علىالقصف    تصاعد،  2019أبريل  نيسان/  في    .(645)ساكًنا    695,75  ةفي مخيم أطم، كان ال يزال  2019

 .(646)الجدد هجرين مئات اآلالف من املب ةأطموسرعان ما تضخم سكان املخيم في  ،مرة أخرى 

 ةسوريجنوب 

الوضع، تدهورت الظروف املعيشية استمرار . بسبب منذ أعواممن السوريين  كثيرر ج  ، ُه ةفي جنوب سوري

التي  األخرى، كان الناس عرضة لخطر طردهم من العقارات تكثيرين. من بين املشكال ى لإبالنسبة 

و غير رسمي أمخيم  املأوى في املباني الشاغرة أو املساجد. يرى كثيرون أن البقاء في    وبحثهم عن  ،استأجروها

 .)647) الذ أخيرما هو ن داخليً مهجريرسمي لل

 الركبان

الساتر أو " الركبانكبير يعرف باسم )مخيم( معسكر  يقععلى الحدود مع األردن، في منطقة نائية للغاية، 

The Berm 2017". في نهاية عام 
ُ
ا الذين كانوا يقيمون في املخيم القريب داخليً  هجرونقل األشخاص امل، ن

الظروف . (648)ألسباب أمنية. يدير املخيم عدد من الجماعات املسلحة  ،ركبانالاالت إلى دهبالقرب من 

جًدا في الشتاء. تصل املساعدات   جًدا في الصيف وبارد    حار    فهوألن املخيم في الصحراء،  هناك قاسية جًدا.  

ستقر، حيث ال ذا الرقم مشخص. ه 50,000حوالي في املخيم اإلنسانية من األردن أحياًنا إلى املخيم. يوجد 

 دولةيكاد أي شخص يغادر أو يصل. ال يستطيع شاغلو املخيم الذهاب إلى األردن، حيث أغلقت تلك ال

، يستحيل على الناس املغادرة جًداالبعيد املخيم وقع مسبب . ب2016يونيو حزيران/ في  ةحدودها مع سوري

 بمفردهم. للقيام بذل  ةمن سوري  ى خر أ  منطقةللسفر إلى  
ً

 مع سيارة دفع رباعي، وبما أن معظم ك يتطلب دليال

مثل ، فإنهم يفتقرون إلى الوسائل املالية لدفع ثمن معوااالت( أل هدفي  االسكان كانوا في املخيم )أو سابًق 

 .(649)هذه الرحلة 

م ن. لركبامخيم الفي  مهجر ألف 50إلى  40في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير، كان ال يزال هناك ما بين 

حمص، و يستخدموا املمرات التي أنشأها الروس لتمكينهم من العودة إلى أماكنهم األصلية، مثل حماة، 

جهة والواليات املتحدة من  ،من جهة ةاملفاوضات بين روسيا وسوريلم تسفر  .(650) تدمر أو دير الزورو 

 
645 - UNHCR, Syrian Arab Republic: IDP Sites Integrated Monitoring Matrix (ISIMM), March 2019, 31 March 2019. 

 .2019حزيران/ يونيو  11، ةالجزيرة، إدلب: الناجون تحت أشجار الزيتون في أطم - 646
 .2019آذار/ مارس  25مصدر خاص،  - 647
كانون الثاني/  18املسؤول عن موت األطفال في الركبان،  وا. الجزيرة، حرب سورية: منؤ داعش الذين اختب وومنهم مغاوير الثورة ومقاتل - 648

 .2019يناير 
 .2019كانون الثاني/ يناير  18الجزيرة، حرب سورية: من املسؤول عن موت األطفال في مخيم الركبان،  - 649
م األصلية، ومع ذلك لم يغادر أحد املخيم من السكان املدنيين في العودة إلى أماكنهفي املئة  90وفًقا لدراسة أجرتها األمم املتحدة، يرغب  - 650

. اتهم الروس الواليات املتحدة بمنع الناس من التحرك. في الوقت نفسه، قال بعض قادة امليليشيات الذين التي أنشأتها روسيا  املمرات  عن طريق

قدمها الهالل األحمر لضمان أن يقول الناس ، وقد خاطئةتحقيقات األمم املتحدة كانت  يسيطرون على املنطقة إن النتائج التي توصلت إليها
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 2019أبريل ن/ سانيفي . (651) عن حل للحالة الصعبة لسكان مخيم الركبان ،في البداية ،خرى أ
ُ
قل بضع ، ن

، طبًقا 2019مايو  أيار/    20حوالي  .  (652)  عشرات من سكان املخيم إلى املنطقة الحكومية في محافظة حمص

الركبان إلى مراكز االستقبال املؤقتة في حماة مخيم  شخص من    12,000لألمم املتحدة، غادر ما ال يقل عن  

 وحمص. 
ُ
لها األمم املتحدة. تكاليف النقل إلى مراكز االستقبال ه  سالعودة طوعية لجزء من السكان وال ت

من املتوقع أن يكون األكثر ثراء هم أول من يغادر مخيم الركبان. لدى األمم املتحدة وصول و مرتفعة؛ 

ل، حيث يقال إن الظروف تفي باملعايير. ومع ذلك، فإن األمم املتحدة غير قادرة محدود إلى مراكز االستقبا

 . (653) العائدينعلى مراقبة 

 ةشمال شرق سوري

 حري   بشدةالديمقراطية في املنطقة الكردية  اسوريالخاضعة لسيطرة قوات  خيماتامل قيدت
 
تنقل  ة

عبارة "االعتقال" أو "السجن" لإلشارة إلى درجة التقييد. لم يكن  راجع. تستخدم املهجريناألشخاص امل

حقيقة أن وثائق الهوية كانت تؤخذ في بعض األحيان  ، كما أنسكان املخيم قادرين على املجيء والذهاب

 . (654)حركة الناس بالإلى املخيم تقيد أيًضا حرية  ملدى وصوله

 )داعش(مقاتلي    خيماتم

 الهول 

في قسم منفصل يخضع لحراسة مشددة يسمى و، ةفي الشمال الشرقي من سوريالواقع في مخيم الهول 

األجانب وراء األسوار ولفائف األسالك الشائكة. من بينهم  عش()داحتفظ بعائالت مقاتلي "امللحق"، يُ 

 
مارس  آذار/  27، خاصفي العودة، وإذا لم يكن األمر كذلك، فلماذا ال. مصدر  تهم رغب مدىإنهم يرغبون في العودة. من غير الواضح حتى اآلن 

 .2019مارس آذار/  28السوريين املحاصرين في مخيم الركبان، إجالء الالجئين   شاألمم املتحدة تناق ،؛ الجزيرة2019
 . 2019نيسان/ أبريل   10مصدر خاص،  - 651

652 - Xinhua, more civilians leave rebel-held Rukban camp in Syria, 29 April 2019. 
ي إحاطة ملجلس األمن عن الحالة اإلنسانية ف-لوكوك وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، مارك  - 653

 2019يونيو حزيران/  25، ةسوري

https://reliefweb.int/report/syrianarab-republic/under-secretary-seneral-humanitarian-affairs-and-emergency-relief.  
ول، من بين أماكن أخرى. للحصول على هحينة والطواكبيرة في الشمال الشرقي في عريشة وعين عيسى وروج ومبروكة و خيماتتوجد م - 654

  Reach :وغيرها، راجع تقارير مبادرة خيمات معلومات حول هذه الم

Reach, Syria: Areesheh IDP Camp - General Infrastructure - As of December 2018, 13 February 2019; Reach, Syria: Ein Issa 

IDP Camp - General Infrastructure - As of December 2018, 14 February 2019; Reach, Syria - Roj Refugee / IDP Camp General 

Infrastructure As of December 2018, 13 February 2019; Reach, Syria: Mabruka IDP Camp – General Infrastructure - As of 

December 2018, 13 February 2019; Reach, Syria: Twahina IDP Camp – General Infrastructure - As of December 2018, 13 

February 2019; Reach, Syria: Al Hol Refugee / IDP Camp – General Infrastructure - As of December 2018, 13 February 2019; 

Reach, Camp and Informal Site Profiles Northeast Syria - December 2018, 31 December 2018; Reach, Camp and Informal 

Site Profiles Northeast Syria - March 2018, 23 March 2019. 

https://reliefweb.int/report/syrianarab-republic/under-secretary-seneral-humanitarian-affairs-and-emergency-relief
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فرضمواطنون هولنديون مع أطفالهم. كما  
ُ
والالجئين   اداخليً   ينهجر من امل  63،500الـ    علىحراسة مشددة    ت

 . (655)اليوم  دعمها حتىزال يي الا، و سابًق  )داعش(يدعم  همبعضكان في املخيم. 

، فاملخيم ال يديره عمال اإلغاثة، وإنما يديره الهول  خيمتام بالوضع في ملم يكن املجتمع الدولي على علم 

شاركتها مع املنظمات الدولية. ت، التي تحدد املعلومات التي الديمقراطية اسوري، قوات طرف في الصراع

في هذا املخيم، وال يوجد تمييز بين  مهجر 70,000تشعر هذه املنظمات بالقلق، حيث يوجد أكثر من 

للصليب األحمر من املعروف أن الظروف ليست جيدة، مع وجود اللجنة الدولية . (656)اتلين واملدنيين املق

واألطفال يعانون سوء التغذية، ومع ذلك فقد ُمنعت  عالرض  تي أثارت اإلنذار: مات بين الجماعات ال

صول هيئات م من أن و وعلى الرغ  .(657)منظمات اإلغاثة منذ فترة طويلة من الوصول للتحقق من هذه األمور  

يقيم في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير في املناطق التي  ،األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية قد تحسن

. امقيًد ال يزال النساء واألطفال األجانب بحتفظ حيث يُ  ة"املعزولاملالحق "، فإن الوصول إلى فيها املهجرين

خيم، فإن نقص املساعدات دة للمنظمات اإلنسانية املوجودة في املبسبب االزدحام الشديد والقدرة املحدو 

 .(658) ر  مستم

 لنساء واألطفالا

طفل على  200 هناك أن (659)( AIVD) وكالة االستخبارات واألمن بهولندا ، ذكرت2019فبراير شباط/ في 

قلوا  )داعش(األقل من 
ُ
منهم في  170عن ال يقل  . كان ماهماأو ُولدوا في والعراق ةسوريإلى من هولندا قد ن

قل (660)على األقل في مخيمات الالجئين األكراد  25 منهم، ةسوري
ُ
اع: صر من ربع األطفال إلى منطقة ال أقل  . ن

 
655 - Stichting Vluchteling, Reisverslag dag 1: Tineke Ceelen in Al Hol, 16 March 2019.  

  6شخًصا في مخيم الهول؛ ُصمم املخيم في األصل لعشرة آالف شخص. مصدر خاص،  73,477، كان هناك 2019أيار/ مايو  29في  - 656

 . 2019حزيران/ يونيو 
657 - AFP, Syrie: HRW réclame transparence et responsabilité sur le transfert des jihadistes, 7 February 2019; Rode Kruis, 

kindersterfte door overvolle kampen, 5 March 2019; RFE/RL, Hundreds Of IS Members, Families Surrender In Final Syrian 

Enclave, 15 March 2019; Le Monde, Syrie : dans le camp d’Al-Hol, une situation « intenable » pour les déplacés, 23 March 

2019; Confidential source, 28 March 2019. 
ارديان إن نساء داعش البارزات في املخيم قد بدأن في تطبيق القواعد الصارمة للخالفة  غالهول لصحيفة المخيم في  وةنسال بعض قالت  - 658

 د من النساء الهولنديات والبلجيكيات.معت شائعات مماثلة من مخيم الروج، حيث يوجد العديبوسائل عنيفة. ُس و مرة أخرى، 

The Guardian, Defiant women and dying children: Isis' desert legacy, 1 March 2019; 

 .2019يونيو حزيران/  6، خاصصدر وم
659 - For figures, see the website of the Dutch General Intelligence and Security Service (AIVD). 

https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/dreiging/uitreizigers-en-terugkeerders.  
قد أنجب   ةن الشخص الذي سافر إلى سوريو كي  ن إمكانية أن من الصعب التأكد م  ،األرقام الدقيقة يصعب تحديدها. من بين أشياء أخرى   - 660

 في منطقة الصراع. 
ً

  De Volkskrant ،Ouders Syriëgangers richten stichting op om overheid to repatriëring te dwingen ،8أطفاال

April 2019 ؛EW ،Debat on Syriëgangers laait weer op: 2،5 jaar cel geëist tegen IS-vrouw ،10 ا انظر أيضً ، و 2019يسان/ أبريل ن

 . 2019يونيو حزيران/  24 ،املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الدورة الحادية واألربعون ملجلس حقوق اإلنسان 

https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/dreiging/uitreizigers-en-terugkeerders
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 ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،أكثر من ثالثة أرباعهم ُولدوا هناك. كان هناك نقاش سياس ي واجتماعي

 
 
. يتمثل موقف أهي مستحسنة أم ال ء األطفال إلى هولنداؤاله ةعودمناقشة مسألة ز بشكل خاص على رك

 لن  افي أنه ةالهولندي الحكومة
ُ
رسل أشخاًصا إلى مناطق غير آمنة إلعادة املواطنين الهولنديين إلى بالدهم. ت

قلإذا 
ُ
الدبلوماس ي الهولندي في املنطقة، فيمكن ترتيب عودتهم إلى هولندا التمثيل مقر األشخاص إلى  ن

كان  .( 661) (Royal Netherlands Marechaussee)الشرطة العسكرية امللكية الهولندية  ت منهاجيبتو 

معظم  .( 662) من أجل األطفال من بين الذين جادلوا بضرورة إعادة األطفال من املخيمات املدعي العام

ملجلس ، يعمل ا2017منذ عام  .  (663)  (Kinderbescherming)األطفال معروفون لدى مجلس حماية الطفل  

إلعداد "خطة إعادة مفصلة" لألطفال أولئك  ،ارتي العدل واألمن والصحة والرفاه والرياضةبالنيابة عن وز 

 .(664) )داعش(لى الذين سافروا إلى املنطقة لالنضمام إ

الهول في  خيممحتجزة في مامرأة ، أمرت محكمة روتردام املحلية بـ "احتجاز 2018فبراير شباط/  20في 

، طلبت 2019يناير كانون الثاني/  8في حكم صدر في و .( 665)لتسليمها إلى هولندا"  ةريشمال شرق سو 

، أرسل وزير العدل واألمن 2019فبراير  شباط/    21في    .(666)جهود إضافية  بذل  املحكمة املحلية من الحكومة  

 2019يونيو  حزيران/    10في  و  .(667)غرابرهاوس خطاًبا إلى مجلس النواب حول هذا  
ُ
ن كان ايتيمن  طفال قل  ، ن

  12على متن طائرة فرنسية نقلت أيًضا  ،إلى فرنسا ،القاض ي لوص ي في هولندا خصصهماقد 
ً

ا فرنسيً  طفال

 .(668) من هناك تمكنوا من مواصلة رحلتهم إلى هولنداو  ،(يين)داعش أبوين من 

 بلجيكا

جبرت الدولة البلجيكية
ُ
على السماح لعدد  ،2018ديسمبر كانون األول/ بموجب حكم قضائي صدر في  ،أ

، قضت محكمة االستئناف في 2019فبراير شباط/  27ومع ذلك، في  .(669)من "أطفال الخالفة" بالعودة 

 
661 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29754-492.html.  
662 - RFE/RL, After the Caliphate: To Repatriate or Not to Repatriate? 3 March 2019.  
663 - NRC, Jeugdzorg heeft plan IS-kinderen klaar, 19 February 2019. 
664 - NRC, Opvang van uitreizigers is geregeld, 19 February 2019. 
665 - . Rechtspraak.nl, NJFS 2018/156. 
666 - NRC, België wil kinderen wel terug, maar geen IS-ouders, 30 January 2019. 
667 - NRC, Komen de Nederlandse kalifaatgangers terug?, 18 February 2019; Letter to Parliament, The report that Cabinet is 

looking into bringing those who went to Syria back to the Netherlands (in Dutch), 21 February 2019. 
668  - De Volkskrant, Nederland haalt twee kinderen van IS-strijders terug uit Syrië vanwege ‘erbarmelijke 

leefomstandigheden’, 10 June 2019. For details see: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/10/kamerbrief-overbrenging-uit-syrie-vantwee-

jonge-nederlandse-weeskinderen.  
669 - NRC, Frankrijk haalt 130 Syriëgangers terug uit Koerdische kampen, 29 January 2019.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29754-492.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/10/kamerbrief-overbrenging-uit-syrie-vantwee-jonge-nederlandse-weeskinderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/10/kamerbrief-overbrenging-uit-syrie-vantwee-jonge-nederlandse-weeskinderen
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وأن النساء وأطفالهن ال يخضعون  ،بروكسل بأن الدولة البلجيكية ليست لها سلطة في مخيم الالجئين

 .(670) هناكأو اختصاصها لسلطة بلجيكا 

 )داعش(املالحقة الجنائية ملقاتلي 

وبغية املصالحة املستقبلية. مقارنة  ،بشكل عملي )داعش(املحاكم الكردية اآلالف من أعضاء  عاقبت

 
ُ
وفي بعض الحاالت  ،غير البارزين عقوبات خفيفة )داعش(في العراق، تلقى أعضاء  ترضبالعقوبات التي ف

 .)671) ن الحق في االستئنافعفًوا. ومع ذلك، تفتقر العملية القانونية إلى الشفافية، وليس للمتهمي

 في العراق املقاضاة

 2019أبريل  نيسان/    11في  
 
ا مع الحكومة العراقية لنقل  ، أعلنت السلطات الكردية أنها أبرمت ات

ً
 31,000فاق

إلى العراق. بالنظر إلى املحاكمات السابقة  ةواألطفال، من شمال شرق سوريعراقي، معظمهم من النساء 

 .)672)إزاء هذا  ةالعراق، كانت منظمات حقوق اإلنسان قلق رها فيوأنصا )داعش(ملقاتلي 

 تركز  املالحقات القضائية في العراق  
ً

في القضايا القانونية الحكم    بت  يُ   ، حيث من املصالحةعلى االنتقام بدال

باغوز، دعت السلطات ال. بعد سقوط ( 673)أمر شائع  يناالعتقال واالحتجاز التعسفيكما أن بسرعة، 

من هؤالء هم   850. حوالي  )داعش(اكمة أكثر من ألف مقاتل أجنبي من  إلى إنشاء محكمة دولية ملح  الكردية

. ال تزال الحكومة ( 674)، اقترحت السويد إنشاء مثل هذه املحكمة 2019مايو  / أيار 19من أوروبا. في 

ول الشريكة، تبحث في املنطقة، وفي حوار مع الداألجانب  )داعش( ومقاتلبأن ُيحاكم الهولندية ملتزمة 

 .(675)املحكمة الدولية خيار ملتاحة، على سبيل املثال، الخيارات ا

 
670 - NRC, Belgische staat hoeft IS-weduwen en kinderen toch niet terug te halen, 27 February 2019. 

   تمتلك هذه صغيرة في كوباني. الحكمة القامشلي ومأمام محكمة ملكافحة اإلرهاب في  ،مئات من مقاتلي داعشاألخيرة، حوكم عوام في األ  - 671

ا. وفًقا غير معترف بها دوليً  ةفي شمال سوري ةملحاكمة املشتبه بهم في داعش األوروبيين. اإلدارة الكردية الذاتي ا أو صالحيةاملحاكم تفويضً 

نشر قانون دون محام أمام ثالثة قضاة ومدعي عام. سيُ من باإلرهاب  بهم حاكم املشتبهيُ  ،2014اريخه إلى عام للقانون الحالي، الذي يرجع ت

 محام.تعيين أو توكيل هم ب ا يحق للمشتبه جديد قريًبا. أحد التغييرات املخطط لها هو أنه من اآلن فصاعًد 

NRC, Een  huiskamerrechtbank voor IS’ers, 31 March 2019; SJAC, SJAC and Partners Urge Caution with regard to  International 

Tribunal limited to ISIS Crimes, 4 June 2019. 
672 - Pro Justice, Prosecuting ISIS in Northeast Syria, 19 April 2019. 

 .2019نيسان/ أبريل  19مع العدالة، محاكمة داعش في شمال شرق سورية، 
673 - SJAC, SJAC and Partners Urge Caution with regard to International Tribunal limited to ISIS Crimes, 4 June 2019. 
674 - New Europe, Sweden proposes international ISIS tribunal, 20 May 2019; SJAC, SJAC and Partners Urge Caution with 

regard to International Tribunal limited to ISIS Crimes, 4 June 2019. 
 . انظر:2019حزيران/ يونيو  25رلمان بتاريخ رسالة إلى الب - 675

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiksXSrZvjAhWGEVAKHbbyBaoQ

FjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstu

kken%2F2019%2F06%2F25%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-deoprichting-van-een-tribunaal-om-is-strijders-te-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiksXSrZvjAhWGEVAKHbbyBaoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F06%2F25%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-deoprichting-van-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-de-oprichtingvan-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen.pdf&usg=AOvVaw1ToCg7fh1cMmmE7l-Hhxvu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiksXSrZvjAhWGEVAKHbbyBaoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F06%2F25%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-deoprichting-van-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-de-oprichtingvan-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen.pdf&usg=AOvVaw1ToCg7fh1cMmmE7l-Hhxvu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiksXSrZvjAhWGEVAKHbbyBaoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F06%2F25%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-deoprichting-van-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-de-oprichtingvan-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen.pdf&usg=AOvVaw1ToCg7fh1cMmmE7l-Hhxvu
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 أملانيا

ضد األقلية اليزيدية  هابسبب جرائم ارتكبت ،في ميونيخ )داعش(كمت امرأة من و ، ح2019أبريل نيسان/ في 

تل ما "عبدة شيطان" ()داعشهم تفي الخالفة السابقة. اليزيديون هم أقلية دينية في العراق الذين اعتبر 
ُ
. ق

 )داعش(واستعبدت  .  2014أراضيهم في عام    )داعش(  تعندما احتل  ،ينمن الذكور اليزيدي  3,000ال يقل عن  

 .(676)م دماغهجرت عملية غسل لأأو  ،امرأة وطفل 7000حوالي 

 املنظمات الدولية

 املساعدات اإلنسانية

 األغذية العاملي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون تقدم منظمات دولية مختلفة، مثل يونيسف وبرنامج

الالجئين واللجنة الدولية للصليب األحمر واملجلس النرويجي لالجئين واملجلس الدانمركي لالجئين ومنظمة 

 هجرينللم ةالعاملية وعديد من املنظمات غير الحكومية الدولية، مساعدات إنسانية في سوريالصحة 

هناك مساعدات عبر الحدود من الدول املجاورة . (677)ن في املناطق املحاصرة ييواملجتمعات املضيفة واملدن

"كل  بمقاربةى وفق ما يسم   ،ةومساعدة من دمشق. من حيث املبدأ، تعمل املساعدات اإلنسانية لسوري

 .(678)  التنسيق واألنشطة  جرى فيهايدمشق وغازي عنتاب وعمان( كقواعد    منها"، مع خمسة محاور )ةسوري

املساعدة لنحو ستة ماليين الجئ سوري. حاولت  ةاملنظمات العاملة من الدول املجاورة لسوريم تقد  

املنظمات املتعاونة تزويد املدنيين في املناطق املحاصرة بالطعام واملساعدة الطبية واللقاحات. لقد احتاجوا 

 وقد  منح في الوقت املناسب،يُ لم  أو  دائًما،    ذناإل منح هذا  إلى إذن من السلطات السورية للقيام بذلك، ولم يُ 

 
vervolgen%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-de-oprichtingvan-een-tribunaal-om-is-strijders-te-

vervolgen.pdf&usg=AOvVaw1ToCg7fh1cMmmE7l-Hhxvu.  
676 - NRC, De IS-vrouwen waren het ergst tegen yezidi’s, 16 April 2019. 
677 - Dutch COI report on Syria. The security situation, June 2018 

ُيطلب من املنظمات غير الحكومية الدولية في دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شريك محدد، مثل وزارة التعليم أو الرعاية الصحية أو  - 678

نتدى مل، DINGO م املنظمات غير الحكومية في دمشق هي أعضاء فيترست. معظ ةاملحلية أو الهالل السوري أو سوري دارةإمدادات املياه أو اإل 

عت معظم املنظمات غير الحكومية مذكرة تفاهم قبل األزمة،   /https://www.sirf.ngo.في دمشق. انظر ااملنظمات غير الحكومية مكتبً 
 
وق

وحاولت   2018ى بعض املنظمات غير الحكومية، على سبيل املثال، إيقاف أنشطتها عبر الحدود في عام علكان ة، و وبعضها فعل ذلك أثناء األزم

الحًقا التسجيل في دمشق. تعمل املنظمات غير الحكومية على أساس مقترحات مشاريع. هناك مواضيع ال يمكن مناقشتها مع الحكومة، مثل 

إذا كانت تعمل أيًضا في أعمال الحماية، مثل إصالح  ،ة مشروًعا ملموًسا في قطاع آخرحكومية عادحقوق اإلنسان. تقترح املنظمات غير ال

يتم اختيار الصياغة بعناية خاصة. غالًبا ما تكون هناك عملية طويلة من التفاوض، تدور حول  = املدارس أو الخيام أو التعليم أو ما شابه. 

هذا العام، إذا  حتى األخيرة،  عوام. في األ ةهناك حرية حركة في سوريتكون السورية أن ل السلطات اللغة والكلمات. على سبيل املثال، ال تقب

. مصدر ةالخالفات، فقد نص االتفاق على أن املجتمع اإلنساني والحكومة السورية ال يتفقان على تقييم الوضع في سوري التغلب علىتعذر 

 ؛  2019مارس آذار/  27، خاص

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiksXSrZvjAhWGEVAKHbbyBaoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F06%2F25%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-deoprichting-van-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-de-oprichtingvan-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen.pdf&usg=AOvVaw1ToCg7fh1cMmmE7l-Hhxvu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiksXSrZvjAhWGEVAKHbbyBaoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F06%2F25%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-deoprichting-van-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen%2Fantwoorden-op-kamervragen-over-de-oprichtingvan-een-tribunaal-om-is-strijders-te-vervolgen.pdf&usg=AOvVaw1ToCg7fh1cMmmE7l-Hhxvu
https://www.sirf.ngo/
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منظمة إغاثة  و( هSARCاملنظمات في مجال املساعدات. الهالل األحمر العربي السوري )عمل ذلك أعاق 

 .(679) سورية تابعة للحكومة السورية. تقدم املساعدة في املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية

امة للحماية املدنية من خالل املديرية الع  ،واملساعدة اإلنسانية كما يقدم االتحاد األوروبي الحماية املدنية

 .(680)  (ECHO)األوروبية وعمليات املساعدة اإلنسانية

ذلك  ومن ضمنمسؤولية ثالث مجموعات: إدارة املخيمات،  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئينتتولى 

 .(683) (املواد غير الغذائية) (682) (NFI)وواملأوى  (681)بعض املخيمات في الشمال الشرقي، والحماية 

سابقة( في شمال شرق  تهجيرشخص )إما ألول مرة أو بعد عمليات  688,000أكثر من  رُهج  ، 2018في عام 

في خط املواجهة، واتفاقات السيطرة  نزياحاتنتيجة للصراعات بين الجماعات املسلحة، واال  ،ةسوري

وضية املساعدات عبر املعارضة السابقة. من تركيا، تقدم املفناطق مالسياسية والعسكرية واملصالحة في 

 WATANو ACTED-REACHو IRCتعمل املفوضية مع ست منظمات: و . ةالحدود إلى شمال غرب سوري

 .NRC (684)و  SHAFAKعالم واحد( و  في)أطفال  Bir Dunya Cocuk Dernegiو

 الوثائق 

معلومات حول وثائق الهوية انمركي لالجئين ن واملجلس الدالعليا لالجئياألمم املتحدة فوضية مم تقد  

وشمال   ةيعمل املجلس النرويجي لالجئين في دمشق وشمال غرب سوري  .(685)  وخارجها  ةالسورية، داخل سوري

 .(686)عمان يعملون من فموظفوها األجانب أما عين عيس ى والرقة(.  ا)ديريك وأيضً ها شرق

 ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين (687)ارة الداخلية السورية أصدرت دائرة الشؤون املدنية في وز 

 تقريرً 
ً
التي أعدتها وأصدرتها الحكومة  العائلةحول وثائق الهوية و  ،2019أبريل نيسان/  25ا في ا مشترك

 
679 - Dutch COI report on Syria. The security situation, June 2018. 
680 - https://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_en.  

أيًضا املساعدة ما إنملتحاربة، و والالجئين باملعنى األوسع: ليس فقط ضد عنف األطراف ا املهجرينتشير الحماية إلى حماية األشخاص  - 681

 القانونية الستعادة األصول أو للحصول على وثائق الهوية، على سبيل املثال.
مهجرين يشير املأوى إلى أي نوع من املأوى للمهجرين. وتشمل املواد غير الغذائية األواني واملقالي والحرامات )األغطية( وغيرها من املواد لل - 682

 أي مخيم.والالجئين داخل 
 ..2019آذار/ مارس  21ر خاص، مصد - 683

684 - UNHCR, Cross-Border Humanitarian Response Fact Sheet - Northwest Syria - January 2019, 31 January 2019. 
685 - See also the Dutch COI report on documents in Syria, 9 October 2017. 

وانظر . /east/syria-https://www.nrc.no/countries/middleتفصيلية، انظر: . وملعلومات 2019حزيران/ يونيو  17مصدر خاص،  - 686

 أيًضا:

Landinfo, Syria: Marriage legislation and traditions, 22 August 2018. For more details see Leiden University, Civil  

Documentation Strategies in Light of the Syrian Refugee Crisis, November 2018. 
687 - Known in English as Ministry of Interior / General Directorate of Civil Affairs. 

https://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_en
https://www.nrc.no/countries/middle-east/syria/
https://www.nrc.no/countries/middle-east/syria/
https://www.nrc.no/countries/middle-east/syria/
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الغرض )القانوني( الذي تخدمه كل وثيقة، ومتطلبات الحصول عليها ما هو السورية. يصف التقرير 

 .(688) تي يمكن طلبها منهاوالسلطة ال

على أن محتوى هذا التقرير صحيح على نطاق واسع. ومع ذلك، يشير  ةيوافق خبير في الوثائق في سوري

تنحرف إلى حد كبير عن الحاالت املوصوفة في التقرير.   في املمارسة،  ةعديدمخالفات  ى وجود  الخبير نفسه إل

يرية العامة للشؤون املدنية في وزارة الداخلية، مل املد، لم تعةحتى قبل اندالع الحرب األهلية في سوري

نظام الحكومة السورية بشكل ، على النحو األمثل، وتدهور أداء "سنفو ال"دائرة باسم  ةواملعروفة في سوري

أكبر نتيجة للصراع املسلح. على سبيل املثال، تعرضت بعض مكاتب ومحفوظات املديرية العامة للشؤون 

 ،جراء القتال. هناك أيًضا مناطق تسيطر عليها املعارضة املسلحةمن مرت بالكامل أو دُ  ،املدنية ألضرار

من أراض ي هجر ات. من الناحية النظرية، يمكن للمحيث ال تستطيع الحكومة السورية تقديم املستند

ب أن الحكومية. ومع ذلك، في مثل هذه الحالة، يجاملناطق املعارضة أن يطلب الوثائق ويحصل عليها في 

فحص امللف املوجود في مكتب الشؤون املدنية على    االحكومية قادرً   يكون مكتب الشؤون املدنية في املنطقة

بسبب الوضع العام، فإن إمكانات األشخاص  ،ألن هذا غير ممكن دائًماو . هجرمفي املنطقة األصلية لل

كما تصدر طق الحكومية تظل محدودة.  لحصول على وثائق في املنافي اا من مناطق املعارضة  داخليً   هجرينامل

لتي أو معدومة خارج املنطقة ا قليلةقيمة قانونية ها ذات بعض السلطات في مناطق املعارضة وثائق، لكن

 .)689)تها صدر تي أسلطة الالتسيطر عليها 

الحصول على إضافة إلى ذلك، يشير املصدر نفسه إلى أن الوقت املستغرق في تقديم طلب تقديم و 

مقدم  فرع أمني تابع لوزارة الداخلية عمليات تدقيق أمنية بحقإجراء بسبب  ،من املعتاد ات أطول املستند

أي التزامات عسكرية قد يخضع لها مقدم الطلب من تدقيق هذا التحرى طلب. من بين أشياء أخرى، يال

 وأقاربها املباشرين الذكور أفراد عائلتها  التحري عن، يتم من النساء الطلب ةمقدمكانت الذكور؛ في حالة 

األمني بضعة أيام  تدقيقلحكومة السورية. يستغرق هذا التجاه االتزامات عسكرية  بخصوصمن الذكور 

هذه املمارسة بعض السوريين من التقدم بطلب للحصول على وثائق من السلطات السورية تمنع  قل.  على األ

مشاكل ألنفسهم أو ألحبائهم. بسبب   األمرهذا    يسبب، ألنهم يخشون أن  ةالسوري  ةالدبلوماسيمثليات  أو امل

 عن   مضيعة للوقتُيعد   تفش ي الفساد في نظام الحكومة السورية، فإن طلب الوثائق والحصول عليها  
ً

فضال

 .(690)م بطلب للحصول على مستندات . لهذا السبب وحده، ال يستطيع كثير من السوريين التقد  مكلف أنه

املستندات. ذكر مصدر سوري  طلبات الحصول علىتي تحدث في معالجة تؤكد مصادر أخرى املخالفات ال

 1000في تركيا في واقع األمر يكلف ما بين  ةالسوريمثلية أن طلب الحصول على جواز سفر وطني من امل

 
688 - UNHCR, Civil documentation and registration in the Syrian Arab Republic, 25 April 2019, consulted on 5 June 2019. 

 .2019آذار/ مارس  24مصدر خاص،  - 689
 .2019آذار/ مارس  24مصدر خاص،  - 690
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. (692) ركييدوالر أم 800إلى  300بينما تراوح رسوم جواز السفر الرسمي في الخارج من  (691)دوالًرا  1500و

  ةالسوريية املمثللب جواز سفره في ر آخر أن ط وذكر مصد
 
واستغرق  ،ركًيايدوالًرا أم ألف 15 ففي تركيا كل

 .(693) أكثر من خمس سنوات

 ( أونروا)وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ال يزال الالجئون   .(694)  2019  أبريلنيسان/  في نهاية    ،ةالجئ فلسطيني في سوري  000,438أونروا، هناك  ـ  وفقا ل

في   .(695) أحيائهمعلى وجه الخصوص عرضة للتهجير، وفقدان املمتلكات وتدمير  ةالفلسطينيون في سوري

، تلقى أكثر من 2019أبريل  / الطعام. بحلول نهاية نيسان سالل، بدأت أونروا توزيع 2019مارس آذار/ 

ر مخيم اليرموك م  دُ  .( 696)سالل ذه الا هر ضعًف فلسطيني من الفئات األكث 000,126من بين  118,265

 .(697) خالل الفترة املشمولة بالتقريرإعماره  ولم ُيعدلالجئين الفلسطينيين، وهو في الواقع منطقة سكنية، 

 شؤون الالجئيناألمم املتحدة العليا لمفوضية 

  مة.ة اآلمنة والكريتمنع العودة الطوعي ةتعتقد املفوضية أن الظروف الحالية في جميع أنحاء سوري
ُ
ميز ت

 في خطط املفوضية لعودة السوريين. انمرحلت

الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والكريمة، توفر ة، ال تيتعتقد املفوضية أنه في املرحلة األولى، املرحلة الحال

الجئين، ضية العليا لشؤون العلى الرغم من أن العودة ذاتية التنظيم تحدث على نطاق محدود. وفًقا للمفو 

 .جيع الناس على العودة خالل املرحلة األولىال ينبغي تش

إضافة إلى ذلك، و تقتصر مشاركة املفوضية في هذه املرحلة على مراقبة الالجئين والدفاع عن مصالحهم. 

جب تشارك املفوضية في التحليل املستمر للعقبات التي تحول دون عودة األشخاص والظروف التي ي

. بالتشاور مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، تتخذ املفوضية إجراءات إلزالة دتهمتحققها من أجل عو 

 
 .2019آذار/ مارس  22مصدر خاص،  - 691

692 - UNHCR, Civil documentation and registration in the Syrian Arab Republic, p. 13. A passport application turned around 

in 10 to 21 working days costs USD 300; an application turned around in 3 working days costs USD 800. 

إلى   10من واز السفر الذي جتغيير . يتكلف طلب 13مفوضية شؤون الالجئين، التوثيق املدني والتسجيل في الجمهورية العربية السورية، ص. 

   .أيام عمل 3دوالر خالل  800وركي؛ يدوالر أم 300و يوم عمل 21
 .2019آذار/ مارس  19مصدر خاص،  - 693

694 - UNRWA, Syria: UNRWA – Humanitarian Snapshot, April 2019. 
695 - OCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic, 1 March 2019; WFP, Syria Situation Report 

#4, April 2019, 30 April 2019. 
696 - UNRWA, Syria: UNRWA – Humanitarian Snapshot, April 2019. 
697 - https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/almost-all-unrwa-installations-yarmouk-anddera%E2%80%99-

camp-syria-severely-damaged.   

https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/almost-all-unrwa-installations-yarmouk-anddera%E2%80%99-camp-syria-severely-damaged
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/almost-all-unrwa-installations-yarmouk-anddera%E2%80%99-camp-syria-severely-damaged
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ة البرامج اإلنسانية الحالية للمفوضية واملنظمات غير الحكومية العاملة في سوري تساعدالعقبات. 

  .لسوريين الذين يعودون طواعية، وينظمون عودتهم بأنفسهما

تسهيل عودة عندئذ لمفوضية والشركاء لمكن ويُ  تغيًرا كبيًرا، فير الظرو حتى تتغ الثانيةحلة لن تحدث املر 

 املعايير األربعة التالية:تلبية إال عند  الثانيةالالجئين الطوعية إلى الوطن. ال يمكن االنتقال إلى املرحلة 

 ليها؛العائدين واملناطق التي يعودون إالوصول إلى  عدم إعاقة  إطار قانوني يضمن حقوق العائدين و  .1

بها في املناطق التي يعود إليها  ُيوفىدليل واضح على أن شروط الحماية اآلمنة واملستدامة  توفر  .2

 الناس؛

 هناك تحسن في الظروف في هذه املناطق؛  .3

ئين لشؤون الالجالعليا الدعم من مفوضية األمم املتحدة  بجديةأعداد كبيرة من الالجئين تطلب   .4

 .(698) من أجل عودتهم

ا تسميها "  22لشؤون الالجئين  العليا  األمم املتحدة  ضية  مفو   تحدد
ً
وهي الشروط التي   ،"عتبات الحمايةشرط

يجب الوفاء بها قبل أن يكون من املمكن تصور عمليات العودة الطوعية املنظمة. ويشمل ذلك انخفاًضا 

ا رسمًيا بين الحكومة والدول املض ،كبيًرا ودائًما في األعمال العدائية
ً
يفة والجهات الفاعلة األخرى. واتفاق

 .(699) ي من هذه العتباتعن تحقيق أبلغ يُ صادر عن املعهد األوروبي للسالم، لم  وفًقا لتقرير

 العودة إلى الوطن

ا عودة امل  هجرين داخلي 

من قبل إلى روا ج  ُه وعاد آخرون ممن  ،السوريين مشردين، أصبح بعض املدنيين 2019وأوائل  2018في 

هجرين )التهجير من جهة والعودة من جهة أخرى( قد حدث هذان التدفقان املتعارضان للمتهم األصلية. و بيئ

الصراع املستمر واستعادة األراض ي. وفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون من بالتوازي، في حالة 

، )أوتشا(نسانية سيق الشؤون اإلطبًقا ملكتب تن. (700) 2018مليون نازح إلى ديارهم في  4,1 الالجئين، عاد

 .(701) 2019مايو أيار/ في  27969و 2019أبريل نيسان/ نازًحا إلى منازلهم في  121,232عاد 

 
698 - UNHCR, Comprehensive protection and solutions strategy: Protection Thresholds and parameters for refugee return to 

Syria, February 2018 https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/63223; Confidential source, 25 March 2019. 
699 - European Institute of peace, Refugee return in Syria: dangers, security risks and information scarcity, May 2019 
700 - UNHCR, UNHCR - Syria Factsheet, January 2019. 
701 - OCHA, Syrian Arab Republic: IDP Spontaneous returns Map (April 2019), 14 May 2019; OCHA, Syrian Arab Republic: 

IDP Spontaneous returns Map (May 2019), 31 May 2019. 

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/63223
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لعودة إلى باهذا االتجاه للنازحين  أيستمر   ومع ذلك، مع استمرار عمليات النزوح الجديدة، من غير املعروف  

ة النازحين الذين كانوا في مخيم والذين لم يكونوا ة بين عودما العالقأيًضا من غير املعروف و . أم الالوطن 

املرافق والضروريات األساسية أو الرغبة في تأمين املمتلكات . إضافة إلى العنف، فإن االفتقار إلى (702)فيه 

الالجئين  -املشردين. أشارت مصادر مختلفة إلى أن السوريين العائدين  ا لعودةيمكن أن تكون أيًضا أسبابً 

ا ما يكونون على دراية سيئة بالظروف السائدة في املكان الذي كانوا يعيشون فيه. تقوم كل غالبً  -هجرينملوا

 .(703) تبقى أو تعود وموازنة بين أنئلة بإجراء تقييم خاص عا

والالجئون الذين يرغبون في العودة إلى محافظة درعا، على سبيل املثال،  هجروناألشخاص امل ميقي  

  حلول وال تاملشكال 
ً

لرجال، قد تؤدي العودة إلى تجنيدهم في الجيش ى الإ، بالنسبة املحتملة مسبًقا. أوال

عام كما في  واحد ا، بشكل عام، ليست التسهيالت على مستوى مثل إدلب. ثانيً  صراعوإرسالهم إلى منطقة 

رعاية يم والالتعل تخلف / اتفاقات املصالحة فقط عن "العودة إلى املرافق". لقد تأخرتتحدث . 2010

إمدادات املياه والكهرباء.  ومن ضمنهابشدة،  تأو تضرر  املرافق واملنشآت منر كثير ا، وُدم  الصحية كثيرً 

في املئة   90  ، عندما كانت جيدة بشكل خاص. كان2010يقارن الناس في الجنوب املنشآت بمستواها في عام  

جماعات املعارضة الحكومة، قامت  طردتأن عد . بابشبكة الكهرباء، والتعليم مجانيً  مزودينمن السكان 

بعد استعادة املنطقة، كان على الحكومة السورية استثمار و لسلطات السورية بأعمال انتقامية جماعية. ا

من القرى لديها  في املئة 50، كان 2018نوفمبر تشرين الثاني/ األموال إلصالح إمدادات املياه والكهرباء. في 

ستوى الذي كانت فيه املنطقة تحت سيطرة في اليوم، وهو تحسن كبير مقارنة بامل ساعة 20كهرباء ملدة 

املعارضة. في أفضل األحوال، كانت القرى في ذلك الوقت تحصل على الكهرباء ملدة ساعتين إلى ست ساعات 

 في اليوم. 
ُ
  تصلحأ

ُ
رعاية مرافق التعليم والليست . 2010ما قبل عد إلى مستويات بعض املنشآت، لكن لم ت

 .(704) اع املسلحصر قبل اندالع الالذي كانت عليه ستوى املبحال الصحية بأي 

 الالجئون السوريون في الدول املجاورة 

لحكومة السورية، ى الإالفترة املشمولة بالتقرير. بالنسبة    في أثناء  ،ماليين السوريين في البلدان املجاورة  هناك

وأن منازلهم املهجورة يمكن أن  ،نهم لم يضطروا إلى تنظيم منشآت لهمكان هذا يعني، من بين أمور أخرى، أ

 .(705) يشغلها السوريون الذين يدعمون الحكومة. تتناول األقسام التالية وضع السوريين في الدول املجاورة

 
 تلقائًيا. ئ نش خيمات غير الرسمية ومخيمات الخيام التي تُ ا املالنازحين أيضً  خيماتتشمل اإلشارات إلى م - 702
 .2019آذار/ مارس  25مصدر خاص،  - 703
 .2019آذار/ مارس  24مصدر خاص،  - 704

705 - CSIS, Rubble, Refugees, and Syria's Periphery, 25 March 2019. 
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 تركيا 

فوضية تسجيل ، أنهت امل2018سبتمبر  أيلول/    10وضع الحماية املؤقتة. في    تحتالسوريون في تركيا    عيشي

 املديرية العامة إلدارة الهجرةصارت ومنذ ذلك الحين،  .(706) ن السوريين وتحديد وضعهم في تركياالالجئي

يجري التسجيل . (707) حالة الحماية املؤقتةطلبات السلطة الوحيدة لتسجيل ومعالجة   (DGMM)التركية

نطقة الحدودية، ما لم تكن هناك ما في امل، وال سيوالية 81أصل من  12في  الواليةواملعالجة على مستوى 

 .(708) أسباب طبية عاجلة

في  96ما يقرب من كان . مديرية الهجرة مليون الجئ سوري في 3,6جل ما يقرب من ، ُس 2019مايو أيار/ في 

كانوا يقيمون في مراكز  في املئة 4من الالجئين السوريين يقيمون في املناطق الحضرية، في حين أن املئة 

 . (709) مركًزا 13البالغ عددها و  ،التابعة للمديرية العامة إلدارة الهجرة التركيةستقبال املؤقتة اال 

، 2018يونيو حزيران/ منهم في املدن. في  في املئة 93مليون سوري في تركيا،  3,6، كان هناك 2018في عام 

 منهاا،  مخيًم   13إلى  خيمات  امل، انخفض عدد  2019مارس  آذار/  بحلول نهاية  و لالجئين؛    امخيًم   19كان هناك  

 .(711)الواليات تلقى السوريون في املخيمات الدعم املالي لتوطينهم في . ي(710) خيام اخيمم

 عملال

 
 هذا صحيح أيًضا بالنسبة لالجئين من جنسيات أخرى. - 706

707 - UNHCR, UNHCR Turkey Operational Update, Year 2018, 31 December 2018. 
وواحد في مقاطعة كيليس   ،هاتاي  واليةثالثة مكاتب رسمية، واحد في    املديرية العامة إلدارة الهجرةإضافة إلى مقرها الرئيس في أنقرة، لدى    - 708

. والياتبعض الفي مناطق من وكذلك مكاتب  ،التركيةواليات ع الإضافة إلى ذلك، هناك مكاتب في جميو )باب الهوى( وواحد في غازي عنتاب. 

شمل األسرة أو ألسباب صحية. إذا كان لديهم جواز سفر سوري صالح، فيمكنهم   على الحدود، يمكن للسوريين التقدم بطلب للجوء ألسباب لم  

لون جواز سفر عن بعد السوريين الذين يحمرج، وال يُ عبور الحدود. رجال األعمال الذين يحملون جوازات سفر يسافرون إلى الداخل والخا

لقيالقليل من السوريين يدخلون تركيا بجواز سفر. إذا    الحدود، لكن
ُ
وا حال، لكن يُ وارحلدون وثائق، فلن يُ من  القبض على السوريين في تركيا    أ

لحراسة مشددة،   الرغم من أن الحدود التركية تخضع  . هم مسجلون ويحصلون على بطاقة هوية هناك. علىتابع ملديرة الهجرةإلى أقرب مكتب  

ا في عام    300,000حوالي  وصول  جل  ُس فقد  
ً
هؤالء السوريون   أذهب. ويتم ذلك على أساس الوجاهة. من غير املعروف  2018سوري وصلوا حديث

عتر . ةليس منهجي هاالحدود، ولكنألسباب أخرى )مثل األسباب االقتصادية(. كانت هناك حوادث قصف على  مإلى تركيا ألسباب أمنية أ
ُ
 ضا

. ال يقتصر األمر على األشخاص  ةمر  أكثر منعضهم عبور الحدود ب . ربما حاول 2018شخص على الحدود التركية السورية في عام  250,000

حيث يوجد نهر.  ،د مع إدلباملحتاجين إلى الحماية الدولية عبر الحدود بشكل غير قانوني: فهناك أيًضا كثير من عمليات التهريب عبر الحدو 

 .2019مارس آذار/  21، خاصمصدر و ؛ 2019مارس آذار/  22، صخامصدر 

709 -  
ُ
 ها إلى املدن.و قل شاغل، وبعد ذلك نُ 2018أكتوبر تشرين األول/ بعض املراكز في  تغلقأ

 UNHCR ،Turkey Operational Update ،October 2018 ،9 January 2019 راجع أيًضا .AIDA, Country Report: Turkey, 2018 

update, 2018 2019يونيو حزيران/  6، خاص؛ مصدر . 
 . 2019آذار/ مارس  22الظروف في الشتاء في تلك الخيام سيئة، مصدر خاص،  - 710

711 - UNHCR, Syrian Refugee Camps and Provincial Breakdown of Syrian Refugees Registered in South East Turkey as of 07 

February 2019, 13 February 2019; Confidential source, 22 March 2019; Confidential source, 21 March 2019. 
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التعليم والرعاية  كذلك علىمعينة، و  وفق شروط ،لحصول على تصاريح عملاتركيا  في يمكن للسوريين

 )بعد إلى والية أخرى  حماية مؤقتة في االنتقال يحمل بطاقةإذا رغب سوري  ،على سبيل املثالو الصحية. 

فة( فإنشركالل على تصريح عمل من خالل و حصال
 
تقديم طلب لذلك. إذا تمت املوافقة على  هعلي ة املوظ 

. إذا انتقل  الجديدة  واليةالمع اسم    ،على بطاقة هوية جديدة بنفس البيانات الشخصية  حصليإنه  ذلك، ف

الشخص   عاقبعليه العودة إلى املكان الذي جاء منه. ال يُ إن  أخرى، ف  والية  ىشخص ما بشكل غير قانوني إل

، بقيت الغالبية العظمى من 2012-2011خالل الفترة . (712) ، لكنه يتلقى في البداية تحذيًراالفعل على هذا

بول. ومع منهم انتقلوا الحًقا إلى الغرب، وبشكل أساس ي إلى إسطن كثيًراالسوريين في الجنوب الشرقي، لكن 

ألن  إسطنبول،ريين الذين ذهبوا بشكل غير قانوني إلى ذلك، فإن الحكومة التركية ال تنقل سجالت السو 

 .(713)والخدمات  وصول إلى املرافقفي الوصعوبة  تهذا يخلق مشكال هناك الكثير منهم. 

ليرة  120 رهاقد ،مليون شخص على مساعدة مالية 1,5مليون سوري في تركيا، يحصل حوالي  3,6من بين 

حصل  .(714) 2016. تمكن السوريون من الحصول على تصريح عمل منذ عام ًيايورو( للفرد شهر  18تركية )

 فكان لديهمؤقتة؛ أما اآلخرون  املحماية  الحالة    تحت  35,000  منهمسوري على تصريح عمل،    60,000حوالي  

ل الذين يرغبون في توظيف السوريين. تتلقى وزارة العمل طلبات من أرباب العم. (715) تصريح إقامة عادي 

رفض الطلبات، غرق الطلبات ما بين أربعة وثمانية أشهر للمعالجة. وفًقا للمصدرتست
ُ
دون من بانتظام  ت

تقديم أسباب. لذلك يعمل معظم السوريين في القطاع غير الرسمي، وخاصة في صناعة النسيج والبناء 

السكان املحليون أو ال يستطيعون القيام  عمل فيهابأعمال ال يوالصناعة الثقيلة والزراعة. إنهم يقومون 

بها. قبل وصول السوريين، كان لألكراد وظائف ذات وضع أدنى في سوق العمل. يعمل كثير من السوريين في 

 .(716) األطفالفيها حتى صناعة األحذية، حيث يعمل 

 اتالتوتر 

 
ي هة ركوب قطار أو حافلة، فعليه إبراز بطاقة هوية لشراء تذكرة. يجب على األجانب إظهار بطاقة هويتهم، و الواليإذا أراد شخص ما من  - 712

. يجب أن يتطابق الرقم املوجود على التذكرة مع الرقم األجنبي املوجود على بطاقة  يست لهمل   بطاقاتيستخدم البعض    تحتوي على رقم أجنبي.

 .2019مارس آذار/  22، خاصراقبة ذلك. مصدر م منها الهوية. شركات النقل مطلوب
 . 2019آذار/ مارس  21خاص، سطنبول. مصدر إأولئك الذين لم يسجلوا في مكان آخر من قبل يمكنهم التسجيل في  - 713
. هذا الرسم إلى 2018وزارة العمل في عام ت فضخعليه دفع رسوم. و تصاريح العمل، طلًبا للحصول على قدم صاحب العمل أن ييجب  - 714

لسوق السوداء. من األتراك يعملون في افي املئة    30دون إعالن ذلك.  من أو لتوظيف السوريين    راكاألتلتوظيف  ال يتعين دفع الرسوم    .النصف

 .2019مارس آذار/  21، خاصمصدر 
 .2019آذار/ مارس  21مصدر خاص،  - 715
القطاع غير الرسمي على قدرات الشخص يورو( شهرًيا. يعتمد الدفع في  332ليرة تركية ) 2200الحد األدنى الصافي لألجور في تركيا هو  - 716

أيام في األسبوع.   6وساعة في اليوم،  12يورو( إذا كان يعمل/ تعمل    180-150تركية )  ليرة  1,200-1000وعمره ومعرفته بالتركية. يتلقى القاصر  

الحد األدنى لألجور. يدفع العديد   علىيورو(، أو ربما  240ليرة تركية ) 1600عاًما على راتب قدره  18يمكن أن يحصل شخص يزيد عمره عن 

 . 2019مارس  آذار/  22، خاصمن أرباب العمل أقل من الحد األدنى لألجور. مصدر 
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ن العديد من األتراك فقدوا في املجتمع، خاصة أخلق الوجود السوري في سوق العمل غير الرسمي توترات 

االسوريون ضيو   عدبسبب الحالة االقتصادية السيئة. ي  2018وظائفهم في عام  
ً
، لكن ال يحق لهم الحصول ف

منح  الجنسية / املواطنةلكن  . ال يحصل عليها حتى الجيل القادم من السوريين ،على الجنسية التركية
ُ
في ت

تنفق الحكومة التركية عشرات املاليين . (717) معايير واضحة لذلكتكون هناك  نأ من دون بعض الحاالت، 

على مخصصات للسوريين، ولكن يفضل العديد من األتراك إيجاد وظائف لألتراك بهذه  هاتمن اليورو 

الرعاية يفضل كثير من السوريين العمل في القطاع غير الرسمي، ما يعني حصولهم على . ( 718) األموال

، كان 2019أنشأ بعض السوريين شركات في تركيا. في بداية عام . (719) على حد سواءاملزايا املالية الصحية و 

، ألنها ال تستطيع يةفي تركيا. معظمها شركات تصدير  ون شركة تجارية مسجلة أنشأها سوري 13,000هناك 

لدى سوق املحلية. لسوريين اختراق اليصعب على رجال األعمال احيث  ،املنافسة في سوق العمل املحلي

ن بشكل رئيس. أقل و سوري  زبائنسطنبول، على سبيل املثال، إمحالت السوبر ماركت واملطاعم السورية في  

األتراك حيث ينتقل األتراك. في إسطنبول، يسكن السوريون مناطق معينة؛  زبائنهم منمن  في املئة 10من 

منها كانت مملوكة أو  52ا على جانبي الشارع، متجرً  57بإسطنبول عن هذه املناطق. يوجد في حي الفاتح 

. كان أصحاب املتاجر الخمسة الباقون األتراك يخططون 2019مارس  آذار/  مستأجرة من قبل السوريين في  

  .(720)زبائن  ألنهم لم يعد لديهم أي  ،لالنتقال إلى منطقة أخرى 

وافق/ التناغمسياسة ال  ت

 شهادةطفال السوريون تعليًما تركًيا، ويحصلون على قى األ . يتلوافقالتركية سياسة التتطبق الحكومة 

طالًبا سورًيا مسجلين في املدارس   630,641، كان هناك  2018أكتوبر  تشرين األول/  في نهاية    .(721)ا  معترف به

 
 ABC. انظر أيًضا  2019مارس  آذار/    22،  خاصقاصر. مصدر    000,29، من بينهم  الجنسية التركية  ،سوري  000,80ُمنح  ،  2016منذ عام    - 717

News 2019مارس آذار/  18، ةفعل عنيف ةالذين فروا إلى تركيا يواجهون رد، الالجئون السوريون. 
 ؛  0192آذار/ مارس  22مصدر خاص،  - 718

ICG, Mitigating Risks for Syrian Refugee Youth in Turkey’s Şanlıurfa, 11 February 2019 , 
يورو(، يمكن دفع اإليجار بها. يعتمد إيجار شقة لعائلة مكونة من خمسة أفراد على  90ليرة ) 600عائلة مكونة من خمسة أفراد تتلقى  - 719

آذار/  22، خاصليرة تركية. مصدر  900-800ثور على شقة من ثالث غرف نوم وغرفة معيشة مقابل  املوقع. في حي رخيص في أنقرة، يمكن الع

 . 2019مارس 
ن السوريين يغيرون الثقافة، ويبقون إهناك العديد من التوترات في منطقة الفاتح. يقول بعض السكان األتراك إن تركيبة السكان تتغير، و   - 720

صوت عال، ويطبخون الطعام الحار، وال يتحدثون التركية بشكل صحيح، وال يحترمون كبار السن. كانت متأخر، ويتحدثون بفي العمل لوقت 

 22، خاصألن الناس لم يعودوا يقبلونهم. مصدر  ،حل اآلالف من السوريين إلى محافظات أخرى بين السوريين واألتراك. رُ  شاجراتمهناك 

 .2019مارس آذار/ 
ون في ؤ يبدفي سن التعليم اإللزامي بالتعليم التركي. من الصعب على الطالب السوريين الذين ال  ئة من السوريين ثالثة وستون في املالتحق  - 721

، وكثير منهم يتسربون. يفتقر املعلمون أيًضا إلى املهارات الالزمة للعمل مع الطالب األجانب. يعاني العديد من الطالب السوريين ىاألول رحلةامل

 
ً
بذلك. مصدر  يامُيسمح لهم الققادرين على املساعدة، لكن لم  اجيًد  ابهم في الحرب. سيكون السوريون املدربون تدريبً جراء تجار من  صدمة

 . 2019مارس آذار/  22، خاص
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الجامعات ومؤسسات التعليم العالي طالب سوري في  20,700التركية. باإلضافة إلى ذلك، التحق أكثر من 

 .(722) األخرى 

نهم من االستفادة بشكل أفضل من ي تهو يمكن للبالغين السوريين حضور الدروس التركية مجاًنا، 
 
مك

 . (723) عزز االندماجتاملرافق العامة و 

ر عدد األطفال السوريين  اُيقد 
ً
يتمتع األطفال السوريون . (724) طفل سنوًيا 000,60بحوالي  املولودين حديث

. تصدر تركيا شهادة ميالد حتى يتمكنوا من التقدم بطلب غيرهم من األطفال  بما يتمتع بهاملولودون في تركيا  

يمكن تسجيل املواليد الجدد في القنصلية  .(725)ة للحصول على الجنسية السورية عند عودتهم إلى سوري

رقم ال يمكن سوى لقلة من ركي، وهو يدوالر أم 3000 التسجيليكلف در، اصحد املالسورية؛ وفًقا أل 

 .(726)ته تكلفن تحمل السوريي

 ؤقتةاملعودة ال

 . يمكنهم تقديم طلب عبر اإلنترنت باللغة العربية على موقعامؤقتً  ةقد يعود السوريون في تركيا إلى سوري

عرض عليهم. بعد إدخال رقم هويتهم، (DGMM) املديرية العامة إلدارة الهجرة
ُ
يمكنهم خاللها التي فترة ال ت

 ، عاد( 727) سوري خالل شهر رمضان 300,153، غادر تركيا 2018في عام  .إليه مغادرة البلد والعودة

الحافالت إلى الحدود على الجانب التركي والسوري. السوريون الذين يعودون صل  تمنهم إلى تركيا.    145,937

ملعرفة ما حدث ملمتلكاتهم ولزيارة األقارب.  ةمؤقًتا غير مسجلين على الحدود. عادة ما يذهبون إلى سوري

 عمل فرص ن وجودوم ا،آمنً بلدهم أن تكون  ن إمكانيةأنهم يتحققون مبح سوريون عائدون إلى تركيا صر  

، 2018حتى عام  عواماأل  لخال ،ةسوري عادوا طوًعا من تركيا إلى سوري 55,000لكسب دخل. لقد ثبت أن 

، لكن ةن تركيا إلى سوريسوري عادوا م  000,381وتقول السلطات التركية إن    .(728)  2018  العام  بما في ذلك

 .(729)التحقق منه فوضية شؤون الالجئين ملوال يمكن  ،ةسنوي أرقامإلى توزيعه هذا الرقم لم يتم 

 
722 - UNHCR, Turkey Operational Update, October 2018, 9 January 2019. 

 .2019آذار/ مارس  21مصدر خاص،  - 723
 .2019ر/ مارس آذا 21مصدر خاص،  - 724
 .2019آذار/ مارس  22مصدر خاص،  - 725
 .2019آذار/ مارس  22مصدر خاص،  - 726

معظم السوريين الذين يعودون مؤقًتا هم من الرجال الذين يمثلون أسرهم. يذهب معظمهم إلى منطقة ال تخضع لسيطرة الحكومة   - 727

 .2019آذار/ مارس  21السورية. مصدر خاص، 
 .2019ار/ مارس آذ 21مصدر خاص،  - 728
 .2019آذار/ مارس  21مصدر خاص،  - 729
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 األردن 

 ةوشمال األردن تعني أن العنف والنزوح في جنوب سوري  ةالتي تربط جنوب سوريالعالقات األسرية الواسعة  

سورًيا كالجئين  671,579ل ج  ، ُس 2019يناير  /كانون الثاني 15في  .(730)من القضايا املحلية في األردن ُيعد 

ل األطفال في املخيمات. يشك 125,909شخًصا يعيشون في املدن و  545,670في األردن. من بين هؤالء، كان 

 فوضية املساعدات لالجئين بالتعاون مع منظماتامل. في األردن، تنسق  (731)نصف الالجئين السوريين تقريًبا  

املجلس  ومن بينها ،ع املنظمات غير الحكومية الدولية واملحليةاألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى وم

مجلس و ( ومنظمة الصحة العاملية ويونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان NRCالنرويجي لالجئين )

ديرية شؤون الالجئين السوريين إضافة إلى ذلك، تقدم املفوضية الدعم إلى مو  .(DRC) يالدنمارك الالجئين 

(SRAD وهي الوكالة الحكومية األردنية التي تدير مخيمي ،) ون الجئيعيش ال .(732) لالجئينالزعتري واألزرق 

في بداية عام . (733)ربد واملفرق وأماكن أخرى، وكذلك في مخيمات الالجئين إفي عمان والزرقاء و  ون سوريال

في مخيم الزعتري لالجئين، القريب من الحدود مع  يسكنون  الجئ سوري  78,000، كان أكثر من 2019

 .مدرسة مختلفة 32طفل يدرسون في  18,000. كان أكثر من ةسوري

 عملال

السامية فوضية املمديرية شؤون الالجئين السورية و ر يدتتصريح عمل.  علىالجئ  120,000حوالي حصل 

، نما املخيم من مخيم صغير عواماأل   على مر  زعتري.  مخيم البشكل مشترك  في األمم املتحدة  شؤون الالجئين  ل

يمكن لالجئين في مخيم األزرق الحصول على تصريح عمل والعمل خارج . ( 734) مدينة من للخيام إلى حي

مقابل  املالاملخيم. هناك فرص محدودة للنشاط االقتصادي داخل املخيمات، وخاصة من خالل برامج 

 . (735) أو تركيب األلواح الشمسيةخيم نة اململثال في صيا، على سبيل اcash for work العمل

 
. ومع ذلك، أرسلوا ةمن الالجئين من األردن إلى جنوب غرب سوريكثير  عاد    ،017مايو  أيار/  التصعيد في    خفضفي األشهر القليلة األولى بعد    - 730

العائدين من األردن العودة إلى هناك إذا اندلع العنف مرة   ال يمكن لالجئين  تقارير سلبية عن الظروف املحلية لألقارب الذين بقوا في األردن.

 . 2018يونيو حزيران/  21، ةالحفاظ على الهدوء في جنوب سوري -187، تقرير الشرق األوسط رقم ICGأخرى. 
 ،من ريف دمشق  في املئة  9و  من حلب  في املئة  10من حمص و  في املئة  19و  هم من درعا  في املئة  48  ،الالجئين السوريين في األردن إجمالي  من    - 731

كانون   15مفوضية شؤون الالجئين في األردن،  لدى  من مدينة دمشق. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، السوريين املسجلين    في املئة  8و

املعيشية لالجئين السوريين في  الظروف، unhcr.org/en/documents/download/67845https://data2. ،GoJ/Fafo  .2019يناير  /الثاني 

 . 2019فبراير شباط/  10لالجئين السوريين داخل وخارج املخيمات،  2018-2017األردن: نتائج مسح 
732 - UNHCR, Jordan Factsheet - January 2019, 31 January 2019.  

733 - GoJ / Fafo 10لالجئين السوريين داخل وخارج املخيمات،  2018-2017وف املعيشية لالجئين السوريين في األردن: نتائج مسح ، الظر  

 . 2019فبراير شباط/ 
734 - UNHCR, Zaatari Refugee Camp - Factsheet, January 2019, 4 March 2019. 
735 - https://reliefweb.int/report/jordan/cash-work-zaatari-camp-basic-needs-and-livelihoods-working-group-april-2017.   

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67845
https://reliefweb.int/report/jordan/cash-work-zaatari-camp-basic-needs-and-livelihoods-working-group-april-2017
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 بين اإليجار. يراوح متوسط ق مسأجرةشقفي ملئة من السوريين خارج املخيمات ثمانية وتسعون في ايعيش 

 سعيش واحد وخمسون في املئة من األسر السورية بشكل رئييو . شهرًيا( يورو 185-100) ديناًرا 150و 80

ربد والزرقاء، وإلتحويالت املالية من أفراد األسرة خارج األردن. في عمان،  في املئة على ا  26على راتب واحد، و

 محافظة وفي املخيمات فيو ؛(يورو 3،730) أردني دينار 3,000 حوالي لألسرة السنوي  الدخليبلغ متوسط 

ن بقنوات األسر تلفزيو  ن في املئة منيمانتسعة وثلدى يورو(.  2،490دينار أردني ) 2,000املفرق حوالي 

الية وصحية. م تومشكال  ،فضائية. يفيد العديد من الالجئين السوريين في األردن بوجود نقص في الغذاء

. يلتحق جميع التالميذ السوريين  في املئة 15حصل  الذين من الالجئين السوريين على تعليم ثانوي أو عال 

 في املئة  61من    ،السوريين في األردن  البطالة بين الالجئين  رس االبتدائية. انخفضتافي سن الدراسة باملدهم  

 ال بناعم  من  ن  يالسوري  تتعدد مهن.  2018في عام    في املئة  25إلى    ،2014في عام  
ُ
ل وباعة ُد ء، وخدم املنازل، ون

 ديناًرا  288و  150تب الصافية بين  واالر راوح  أطباء، وممرضات ومعلمين. ت  إلى  ق، وعمال صناعييناسو في األ 

وجوانب أخرى من حياة  خاطرملزيد من املعلومات حول الدخل واملصروفات والديون وامل. ( 736) شهرًيا

لشؤون السامية الالجئين السوريين في األردن، يرجى الرجوع إلى دراسة أجرتها مفوضية األمم املتحدة 

 . (737) الالجئين

تصريح عمل لالجئين السوريين في   120,000، أصدرت وزارة العمل األردنية أكثر من  2018و  2016بين عامي  

نوفمبر تشرين الثاني/ إضافة إلى ذلك، في و والصناعة وتجهيز األغذية.  في البناء والزراعة لألعمالاألردن 

أعمالهم املنزلية الخاصة في مجاالت األغذية واملالبس تأسيس ، سمحت الوزارة لالجئين السوريين ب2018

 .(738) ومنتجات الحرف اليدوية

 اليةاملساعدة ملا

تجاوز ل ،من جنسيات أخرى مساعدات مالية االجئً  26,379و اسوريً  االجئً  340,530، تلقى 2018في عام 

مكاملة،  569,578على  للمساعدة ، أجاب خط الهاتف األردني2018ديسمبر  / الشتاء. في كانون األول  فصل

 .(739) طلبات للحصول على مساعدة ماليةتتعلق بمعظمها 

 لبنان 

ومع ذلك، تقدر الحكومة اللبنانية إجمالي عدد الجئ سوري.    950,000في لبنان، سجلت املفوضية أكثر من  

لمليون.  1,5السوريين في لبنان بـ 
 
ا كبيًرا على البنية التحتية  شك

ً
وجود هذا العدد الكبير من الالجئين ضغط

 
، الظروف املعيشية لالجئين السوريين في األردن: Fafo GoJ /من غير املعروف ما إذا كان كل هؤالء السوريين حصلوا على تصريح عمل.  - 736

 . 2019فبراير شباط/  10لالجئين السوريين داخل وخارج املخيمات،  2018- 2017نتائج مسح 
737 - UNHCR, Vulnerability Assessment Framework – Population study 2019, 2019.  
738 - UNHCR, Jordan: Livelihood Opportunities for Refugees - February 2019, 6 February 2019.  
739 - UNHCR, Jordan: UNHCR Operational Update, January 2019, 31 January 2019. 
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( IDMCمركز مراقبة النزوح الداخلي ). أجرى  (740)  فملجتمع املضيالصبر وضيافة    كما كان اختباًراواملرافق  

في املئة  45أن  فيها وجد ،2018الجئ سوري في لبنان في منتصف عام  1800استقصائية شملت دراسة 

. كانت األسباب الثالثة الرئيسة للفرار هي الصعوبات االقتصادية ةمنهم تعرضوا مباشرة للعنف في سوري

قبل أن يفروا   ةل سوريداخفي املئة    12حوالي  نزح منهم  شمل األسرة.    لم    بة فيوالرغعلى سالمتهم  تهديدات  الو 

ملعرفة أحوال  ،ذهاًبا وإياًبا ،من لبنان عبور الحدود والسفر (742)يستطيع بعض السوريين . (741) إلى لبنان

فقط   في املئة  81و  العودة إلى الوطن،  ون دير يمن السوريين إنهم  في املئة   60. وقال (743)  وممتلكاتهم  عائالتهم

من الظروف. خالل مناقشات املجموعة، تبين أن الغالبية العظمى نهم لن يعودوا تحت أي ظرف إقالوا 

 .(744)ة وكانت تفضل البقاء في سوري ،تأسف لقرارها الفرار عبر الحدود

بالعواصف   ،ا مؤقًتا لالجئينمخيمً  639الجئ سوري في    25,600، تأثر أكثر من  2019يناير  كانون الثاني/  في  

 فيها صار العنيفة واألمطار والثلوج والفيضانات في لبنان. تعرضت العديد من الخيام ألضرار بالغة لدرجة  

 .(745) يتعين نقل الالجئين إلى مخيمات أخرى أو اإلقامة املؤقتة في مخيمات أو مدارس أو مساجد أخرى 

 مصر 

 االجئً  242,873قد سجلت ؤون الالجئين ة السامية لش األمم املتحدفوضية م، كانت 2018في نهاية عام 

 .(746) منهم الجئون سوريون  في املئة 55وطالب لجوء في مصر، 

 العراق 

األمم املتحدة فوضية مالجئ سوري مسجل لدى  253,672، كان هناك 2019أبريل نيسان/ في نهاية 

 37و ،ةيشون في منطقة الحكم الذاتي الكرديم يعمنه في املئة 99في العراق. كان السامية لشؤون الالجئين 

 والباقي في املدن والبلدات األصغر في محافظات السليمانية ودهوك وإربيل  ،(747)في مخيمات الالجئين  في املئة  

 
740 - UNHCR, Lebanon Factsheet, 31 January 2019; UNHCR, Lebanon: Inter-Agency Coordination End-Year 2018 Statistical 

Dashboard, 31 December 2018. 
741 - IDMC, IDPs & Refugees: Two Sides of the Same Coin, 21 January 2019.  

مفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ولبنان. وفًقا لل ةفي كل من سوري ةواملالي ةوالسياسي ةالقانونيومكانتهم هذا يعتمد على وضعهم  - 742

 الالجئين في لبنان، غالًبا ما يعود النساء واأل 
ً

، بينما يظل الرجال وراءهم ألسباب مختلفة مثل الخوف من السلطات  لالستكشاف طفال أوال

 . 2019يونيو حزيران/  5، خاصالسورية أو الحصول على عمل/ دخل في مكان آخر. مصدر 
743 - IDMC, IDPs & Refugees: Two Sides of the Same Coin, 21 January 2019. 
744 - IDMC, IDPs & Refugees: Two Sides of the Same Coin, 21 January 2019.  
745 - OCHA, Humanitarian Bulletin Lebanon Issue 34, 25 February 2019.  
746 - UNHCR, Egypt Factsheet, 31 December 2018.  

(، كاويرغوسك 8,186، كوشتابا )(11،906(، داراشكران )8,972(، غويالن )10,580) 2(، دوميز 34,133) 1مخيمات الالجئين هي دوميز  - 747

   ia/location/6https://data2.unhcr.org/en/situations/syr. (.2,857( وباسيرما )7,857)

 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/15 . .2019آذار/ مارس  28مصدر خاص، 

 .2019ي/ يناير آفاق الالجئين السوريين في العراق، كانون الثان-، بعيًدا عن الوطن NRCوانظر أيًضا 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/6
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/15
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ة ا في سوريداخليً رين  هج  أفضل بكثير من مخيمات األشخاص امل. مخيمات الالجئين في املنطقة الكردية  (748)
لشؤون الالجئين، هناك  السامية املعترف بهم من قبل مفوضية األمم املتحدةى الالجئين باإلضافة إل (749)

الذين يتمتعون بوضع الالجئ الحصول على . ال يحق ألولئك  الجئينكاملنطقة    فيغير مسجلين  أيًضا سوريون  

ي مخيمات وعليهم العمل لكسب الرزق. كانت فرص حصولهم على الرعاية الصحية محدودة ف  ،عالوة مالية

. يسمح وضع الالجئ املعترف به لصاحب 2018ا لهذا في عام الالجئين؛ ومع ذلك، وضعت وزارة الصحة حًد 

، يتمتع األكراد السوريون بحرية حركة أكبر من العرب لكرديةانطقة املالعمل بالحصول على وظيفة. في 

. األكراد إلى محافظة أخرى  إلى تصريح للذهاب)العرب السوريون( يحتاج األخيرون  .( 750)السوريين 

كثير يعيش  .(751) السكان املحليين بين استوعبواقد فالسوريون ال يقيمون عموًما في مخيمات الالجئين؛ 

 . (752) من العرب السوريين في مخيمات الالجئين

 عملال

كما أقام العراقيون عادة.  هافي يعمل كثير من الالجئين السوريين في املطاعم وفي الوظائف التي ال يعمل

وهو راتب مرتفع مقارنة   ،ركي شهرًيايدوالر أم  500السوريون شركاتهم الخاصة. يكسب النادل حوالي  األكراد  

عائالتهم . ومع ذلك، فإن اإليجارات مرتفعة ويتعين على األكراد السوريين إرسال أموال إلى  ةباألجور في سوري

ضافة إلى وإلديهم أيًضا عائلة في تركيا.  لعراقكردية في ااملنطقة اللسوريين في األكراد اة. كثير من في سوري

عشرات بعلى الالجئين دفع تكاليف الرعاية الصحية: يتلقى بعض الالجئين فواتير املستشفى ذلك، يتعين 

 .(753) اآلالف من الدوالرات

شتبه بهم من املعراقيين القاتلين امل إعادة، أعلن رئيس وزراء العراق أنه سيتم 2019فبراير شباط/  13في 

   .(754)إلى العراق    ةمن سوري  ،وعائالتهم  )داعش(
ُ
ر عددهم في ذلك الوقت بما يراوح بين  وق  000,6إلى    000,4د 

 
 .2019آذار/ مارس  28مصدر خاص،  - 748
خيمات . هناك فرق كبير بين مةالهول في سوري خيماألخرى في كار وم خيماتدوميز وجميع املخيم على سبيل املثال، هناك فرق كبير بين م - 749

 .2019آذار/ مارس  28النازحين في العراق. مصدر خاص، 
 .1920يناير  آفاق املستقبل لالجئين السوريين في العراق، -بعيًدا عن الوطن  ،DSP. وانظر أيًضا: 2019آذار/ مارس  28مصدر خاص،  - 750

 .2019آذار/ مارس  28مصدر خاص،  - 751
( نفس اللغة، الكردية. لقد غادروا عملًياألنهم قريبون ولديهم نفس الثقافة و ) املنطقة الكردية في العراق،لقد فر األكراد السوريون إلى  - 752

. يقول الشباب السوريون إنهم لن ةيبسبب الخدمة العسكرية والحرب. عامل آخر هو الصراع السياس ي الداخلي في شمال شرق سور ة سوري

االقتصادية(، ومحدودية حرية الحركة وحقيقة أن عليهم القتال  يعودوا بسبب الخدمة العسكرية اإللزامية، ونقص الفرص )وخاصة الفرص 

إذا كانوا بحاجة إلى  ة،في سوريإلى جانب القوات الكردية. يتم استدعاء النساء أيًضا للخدمة العسكرية. يمكن لألكراد السوريين زيارة أقاربهم 

ا. مصدر هم أكثر حذرً  لذلكلخدمة العسكرية، و بسبب ارجال ال أن ُيعتقل. يمكن رعلى النساء واملسنين السف ةش يء ما. من السهل خاص

 .2019مارس آذار/  28، خاص؛ مصدر 2019مارس آذار/  28، خاص
 .2019آذار/ مارس  28مصدر خاص،  - 753

754 - HRW, Families of Iraqi ISIS Suspects Transferred from Syria, 24 February 2019. 
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األشخاص الذين كانوا على صلة هم في املخيمات. كان عمال اإلغاثة قلقين من أن ؤ شخص. كان يتعين إيوا

 .(755)في النهاية  باملقاتلين سيتم حبسهم

 (756) ئينالالجعودة 

أكثر منذ  املستمراع صر الفترة خالل  ،وخارجها ةأكثر من ثالثة عشر مليون شخص داخل سوري رُهج  لقد 

املباشرة واستعاد األسد وحلفاؤه السيطرة . اآلن وقد تقلصت األعمال القتالية  حتى اليوم  من ثماني سنوات

 ان املجاورة للعودة. أدت هذه املرحلة، ازداد الضغط على الالجئين في البلدةعلى جنوب ووسط سوري

الذين يعانون صعوبات في البلدان   "العودة الطوعية لالجئين"الجديدة من الحرب األهلية أيًضا إلى ما يسمى  

ُيعرف الكثير عن الظروف في األماكن التي يعود الالجئون إليها، أو حول كيفية  التي يقيمون فيها كالجئين. ال

جئين العائدين أنفسهم. مع سيطرة الحكومة السورية ال لى الإحتى بالنسبة  ،لى الوطنعمل عملية اإلعادة إ

املناطق  علومات. أولئك الذين يعيشون فيسوى القليل من املتتوفر ال على املزيد واملزيد من املناطق، 

 تتمتعرة. أو البلدان املجاو  ةأخرى من سوري مناطقالحكومية يخشون التواصل مع العائلة واألصدقاء في 

. (757)وصول محدود إلى املعلومات من الحكومة السورية  األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين بفوضية  م

، هاباملنازل ونقص األموال الالزمة إلصالحأسباب عدم العودة هي املخاوف بشأن األضرار التي لحقت 

إضافة إلى ذلك، تشير و عسكرية. الوثائق والخدمة الو  والخدمات األساسية املحدودة، ونقص الوظائف،

املنظمات إلى عواقب املعارضة السياسية واالفتقار العام إلى الثقة في املعلومات الواردة من الحكومة 

 .(758) السورية

 إلى الوطن الترحيل /اإلعادةإجراءات 

امتهم. في لد إقفي ب ةالسوري ةالدبلوماسي املمثليةيجب على السوريين الراغبين في العودة تقديم طلب إلى ا

وما  ،وماذا فعل في البلد املضيف ،ةالسفارة أو القنصلية، ُيسأل مقدم الطلب عن أسباب مغادرته سوري

. ترسل السفارة السورية معلومات عن مقدم الطلب إلى وزارة الخارجية الذي يحصل عليه دخلالهو 

لمرصد ووفًقا ل. ( 759) طلبم المقد ةن هويأمني والتحقق م تدقيقتقوم هذه الوزارة ب ، حيثالسورية

 
755 - Ibid. 

من املصادر وفي هذا التقرير الرسمي، يستخدم مصطلح "الالجئون" لإلشارة إلى السوريين الذين فروا إلى الخارج. هذا ال يعني  كثيرفي  - 756

 جئين.بموجب اتفاقية الال  بوضعبالضرورة الالجئين الذين يتمتعون 
757 - EIP, Refugee Return in Syria: Dangers, Security risks and Information scarcity, May 2019. See also The World Bank, End 

of Fighting in Syria Not Enough for Spontaneous Return of Syrian Refugees, 6 February 2019.  
758 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019.  

. تفترض السلطات السورية أنه منذ اندالع الحرب، استخدم ةإلى سوريفقط الهدف األول من هذا اإلجراء هو ضمان عودة السوريين  - 759

يا، للحصول على حق اللجوء في الدول الغربية. الهدف الثاني من اإلجراء أساًسا في ترك  حصلوا عليهاأشخاص من جنسيات أخرى وثائق مزورة، أ

إلى اتفاق   هو إعالم الراغبين في العودة بإمكانية املالحقة الجنائية. يواجه املسؤولون عن املالحقة القضائية مشاكل عند عودتهم، إال إذا توصلوا

يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وثيقة  ،بشكل غير قانوني ةذين غادروا سوريعودة. أولئك المع السلطات السورية بشأن مقاضاتهم قبل ال
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مشاكل عند العودة إلى  ن حقوق اإلنسان، فإن الذين لم يشاركوا في أنشطة معارضة ال يواجهو السوري ل

السوريون الذين يفكرون في   يطلب .( 760). يمكنهم ترتيب أوضاعهم من خالل رشوة أجهزة األمن ةسوري

ن في قائمة األشخاص املطلوبين. ووفًقا يمدرجغير أنهم  من واتحققي ة أنفي سوري ممعارفهمن العودة 

 (.761)مذكرة توقيف  أي  طلب أو دفع مبالغ تراوح بين بضع مئات إلى خمسة آالف دوالر لسحب    للمصادر، تم  

 ،ةإلى العودة بشكل غير رسمي إلى سوري  ،دون تأشيراتمن  ومكثوا في لبنان    ،ةوقد اضطر الذين غادروا سوري

. )االعتقال والترحيل وحظر العودة إلى لبنان والغرامات( والسلطات ةاللبنانيت  السلطال مع  شاك امللتجنب  

 .(762) السورية على الحدود

ا شروط إعادة الالجئين وممارسة الضغط على الحكومة تتشير التقارير األخيرة إلى أن روسيا ولبنان قد ناقش 

على التحسينات في شديد الت نان. ينصب  السوريين بالعودة من لبالسورية لتقديم تنازالت للسماح لالجئين 

مجاالت اإلسكان واألراض ي واملمتلكات وبطاقات الهوية والخدمة العسكرية، لكن الظروف )عتبات الحماية( 

   ،من أجل عودة كريمة ومستدامة  ،األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئينالتي حددتها مفوضية  
ُ
ناقش لم ت

 في املئة  85ومن الالجئين السوريين في لبنان ليس لديهم أي نية للعودة؛    ئةفي امل 19ت األبحاث أن بعد. وجد

، أعلن ميشال 2019فبراير شباط/  26في  .(763)ثني عشر املقبلة نهم لن يعودوا خالل األشهر االإيقولون 

ي دون انتظار حل سياس من " ،ةسوريعون أن لبنان سيواصل إعادة الالجئين السوريين إلى مناطق آمنة في 

 
ً

، أعلن الرئيس عون أن لبنان سيحاول تنظيم إعادة 2019مايو أيار/  4في  .(764)" قد يستغرق وقًتا طويال

الجئ سوري   194,000بالفعل  من لبنان  الالجئين السوريين إلى وطنهم على نطاق واسع. وفًقا لعون، فقد عاد  

 496,14مع ذلك، ذكرت املفوضية أن و . (765)ضهم لسوء املعاملة هناك تقارير عن تعر   د، ولم تر ةإلى سوري

األشهر الثالثة األولى من العائدين خالل . وأن إجمالي ةمن لبنان إلى سوري ،2018في عام عادوا طوًعا  االجئً 

 .(766) 4,008بلغ  2019عام 

 
جديدة من السفارة السورية. بعد تحديد هوية مقدم الطلب بمساعدة أفراد األسرة أو ممثل قانوني، يتلقى مقدم الطلب املستند املطلوب.  

 . 2019، فبراير ةالقضايا املتعلقة بالعودة إلى سوريمحافظة دمشق و  : الوضع األمني فية، سورياملجلس الدانماركي لالجئين 
دوالر أميركي. املجلس الدانماركي  5,000على األقل -وفًقا للمرصد السوري لحقوق اإلنسان، فإنهم يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل ذلك  - 760

 . 2019اط/ فبراير إلى سورية، شب لالجئين، سورية: الوضع األمني في محافظة دمشق والقضايا املتعلقة بالعودة
: الوضع األمني في محافظة  ة، سورياملجلس الدانماركي لالجئين السوريون أسماء املسؤولين الحكوميين الذين يتقبلون الرشاوى. يتداول  - 761

 .2019مارس آذار/  19، خاص؛ مصدر  2019فبراير شباط/ ، ةدمشق والقضايا املتعلقة بالعودة إلى سوري
762 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019.  

 2019املجلس الدانماركي لالجئين، سورية: الوضع األمني في محافظة دمشق والقضايا املتعلقة بالعودة إلى سورية، شباط/ فبراير 
763 - Sheltercluster, Syria: 2019 Shelter Bi-Monthly Issue No. 24, 27 March 2019; UNHCR, Provision of Life-Saving Assistance 

and Supporting Communities, 2018. 
764 - Arab News, Lebanese president pledges safe return of Syrian refugees, 27 February 2019. See also The Syrian Observer, 

Syrians Fled for a Reason. Now Their Safe Return Is at Stake, 8 April 2019. 
 . 2019أيار/ مايو  4الشرق األوسط، عون: يمكن للبنان أن يرتب مع دمشق عودة الالجئين السوريين،  - 765

766 - https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions. Consulted on 20 May 2019.  

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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بشكل مستقل عن -لشؤون الالجئين ووزارة الدفاع الروسية السامية تحاول مفوضية األمم املتحدة 

 135,718 عودة ، سجلت املفوضية2018والالجئين. في نهاية عام هجرين مراقبة عودة امل -ضبعضهما البع

عادوا بمحض  56,047 منهم، 2015سبتمبر أيلول/ منذ  ،الجًئا من لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر

يوليو   / تموز   18منذ  أنه  ب  2019فبراير  شباط/    8صرحت وزارة الدفاع الروسية في  .  (767)  2018عام  إرادتهم في  

الجًئا من األردن   74,883الجًئا من لبنان و  52,580سورًيا إلى بالدهم من الخارج، منهم    127,463د  ، عا2018
 . (769) عادوا من مناطق أخرى من البالد مهجرمليون  4,1أفادت املفوضية أيًضا أن  .(768)

  هلال ُيعرف 
 
، حالة من التهجيرعادوا من الخارج إلى  هلأو  ،العائدون جميًعا من العودة إلى منازلهمن تمك

ستكون آمنة أ :العودة مع العائلة بأكملها حالةوما مدى استدامة عودتهم. عاد بعضهم مؤقًتا لتقييم 

مثل ظروف اإلقامة الصعبة في البلد  ،عدة من الخارج بسبب عوامل يعود املهجرون. أم ال حسنةومست

. عندما كان لم ةت و/ أو الرغبة في لم  الشمل مع العائلة في سورياملضيف و/ أو الرغبة في تأمين املمتلكا

لة إلى سوري رح 
ُ
والعائالت التي  ةشمل األسرة دافًعا، شمل ذلك العائالت التي كانت تتبع أحد أفراد العائلة امل

  سنينأحد أفراد األسرة امل دفعها
ُ
أيًضا إلى أن  . تجدر اإلشارةولم يغادرالذي بقي و  ،لى العودةإعال و/ أو امل

(: حتى اآلنيما يلي األسباب الرئيسة لعدم الرغبة في العودة )ف د دائًما. ذكر الناسو تعال العائالت بأكملها 

السكن واملرافق ونقص انعدام  مثل    ،اقتصاديةو السلطات السورية وألسباب اجتماعية  انتقام  من  خوف  ال

 .(770)التعليم ألطفالهم 

ير السابق، كانت هناك قائمتان منتشرتان على اإلنترنت بأسماء أشخاص خالل الفترة املشمولة بالتقر 

زيلتمن قبل السلطات السورية. ومع ذلك، مطلوبين 
ُ
 .(771) هذه القوائم من املواقع ذات الصلة أ

 العودة من أوروبا

  .(772)لم تكن هناك عودة واسعة النطاق من أوروبا 

 
 لشؤون الالجئين تسجيل جميع العائدين: ال يُ السامية قد يكون الرقم أعلى. ال تستطيع مفوضية األمم املتحدة  - 767

 
غ جميع العائدين عن بل

 يمر عبرها كثير من العائدين.، التي ةتستطيع املفوضية الوصول إلى الحدود بين لبنان وسوريعودتهم، كما ال 
768  - Russian Ministry of Defense, ‘Bulletin of the Centre for Reconciliation of Opposing Sides and Refugee Migration 

Monitoring’, 8 February 2019.  

 . 2019فبراير شباط/  8جئين"، عارضة ومراقبة هجرة الال تبين األطراف امل املصالحةشرة مركز وزارة الدفاع الروسية، "ن
 . 2018مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين   -769

770 - IDMC, IDPs & Refugees: Two Sides of the Same Coin, 21 January 2019.  
771 - https://leaks.zamanalwsl.net/1.5m.php;  

(. قائمة املطلوبين 2019حزيران/ يونيو    7الجدول". )تم الرجوع إليها في  ر العبارة التالية على املوقع باللغة العربية: "ال توجد بيانات متاحة في  تظه 

  http://leaks.zamanalwsl.net/matlobeen.php للخدمة العسكرية، و
772 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019.  

https://leaks.zamanalwsl.net/1.5m.php
http://leaks.zamanalwsl.net/matlobeen.php
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من أوروبا. تظهر قصص  ةين الذين عادوا إلى سوريمعلومات موثوقة متاحة حول عدد السوري ال توجد

تدعي الحكومة السورية  .(773)في وسائل اإلعالم  ةوروبياأل  انبلدأحد المتفرقة عن السوريين العائدين من 

يؤكد   ، بينماأخرى   ةدولفي أي  بسبب التقدم بطلب للجوء في دول مجاورة أو    ،أنها ال تعتقل أو تحاكم األفراد

ألنهم يعلمون   ،كنه يضيف أن املعارضين السياسيين أو العسكريين املعروفين ال يعودون مصدر آخر هذا، ل

 .(774)على الفور قلون تعسيُ  مأنه

 عند العودةتعامل ال

 .من بلدان في أوروباالعودة ال تميز املصادر بين العودة من بلدان في املنطقة املحلية و 

 اتجماعإحدى ن يعودون إلى األراض ي التي تسيطر عليها بقدر ما هو معروف، فإن غالبية الالجئين العائدي

املعارضة مع استعادة السلطات الواقعة تحت سلطة  يض ايتناقص الحجم اإلجمالي لألر  .(775)عارضة امل

إن صلي. إذا فعلوا ذلك، ف، من املهم أن يعود العائدون إلى موطنهم األ ةسوري في عمومالسورية لألراض ي. 

منطقة لم   منن من الخارج  و العائدهؤالء    يفتقرالقبيلة.  على  شبكة اجتماعية و/ أو    نهم االعتماد علىامكبإ

 
ً

 .(776)هذه إلى شبكة األمان  يكونوا فيها أصال

ا ملفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، يعودون إلى بلد ال توجد فيه، وفًق  ةالعائدون إلى سوريهؤالء 

والوضع  ،واسعة النطاقفيه ر، وانتهاكات حقوق اإلنسان قمع حرية التعبيي إلى بلد  سيادة القانون، 

 .(777) ئاالقتصادي سي

 

 
773 - CSM, No haven from hardship: Why some Syrians return from Europe, 10 December 2018; BBC News, The Syrians 

returning home after years of fleeing war, 19 February 2019; Confidential source, 25 March 2019. 

CSM ؛ بي بي س ي نيوز، السوريون العائدين إلى  2018ديسمبر كانون األول/  10: ملاذا يعود بعض السوريين من أوروبا، حنةمن امل خالص، ال

 .2019مارس آذار/  25، خاص؛ مصدر  2019فبراير شباط/  19من الهرب من الحرب، أعوام ديارهم بعد 
774 - DRC, Syria: Security Situation in Damascus Province and Issues Regarding Return to Syria, February 2019 

 .2019آذار/ مارس  21مصدر خاص،  - 775
 . 2019آذار/ مارس  25مصدر خاص،  - 776
777tilities and lawlessness countrywide render safe and OHCHR, UN Commission of Inquiry on Syria: Continued hos - 

sustainable returns impossible, 28 February 2019. Confidential source, 6 June 2019. 

انون في  : استمرار األعمال العدائية وانعدام القةمفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن سوري

 . 2019يونيو حزيران/  6، خاص. مصدر 2019فبراير شباط/  28مة مستحيلة، جميع أنحاء البالد تجعل العودة اآلمنة واملستدا
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 مالحق

 االختصارات املستخدمة

ALF - قوات تحرير عفرين 

DGMM - العامة إلدارة الهجرة املديرية 

DRC -  املجلس الدنماركي لالجئين 

 ECHO - ةعمليات الحماية املدنية األوروبية واملساعدات اإلنساني 

FSA -  الجيش السوري الحر 

FSP - السورية الحرة الشرطة 

HAD - حراس الدين 

HNC - املفاوضات العليا هيئة 

HTS -  تحرير الشامهيئة 

ICRC -  اللجنة الدولية للصليب األحمرIDMC - مركز رصد النزوح الداخلي 

IDMC - مركز رصد النزوح الداخلي 

IED -  عبوة ناسفة -العبوات الناسفة 

ISIS -  الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

ISW - معهد دراسة الحرب 

JKBW - جيش خالد بن الوليد 

KAR - منطقة الحكم الذاتي الكردي 

KNC - املجلس الوطني الكردي 

KRG - حكومة إقليم كردستان  

LDHR -  حقوق اإلنسانمن أجل محامون وأطباء 
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NES -  ةفي شمال وشرق سوري ةدارة الذاتياإل 

NLF - لتحرير الوطنية لجبهة ال 

NRC -  املجلس النرويجي لالجئين 

NSAG - غير الحكوميةجماعات املسلحة ال 

OPCW -  األسلحة الكيميائيةمنظمة حظر 

PYD - حزب االتحاد الديمقراطي 

RCC - مجلس الرقة املدني 

SAA - لجيش العربي السوريا 
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2018, 31 October 2018 

 31، 2018أكتوبر  /ول تشرين األ -: التواصل واألنشطة اإلنسانية عبر الحدود من تركيا ةتركيا/ سوري

 2018أكتوبر تشرين الول/ 

• Turkey/Syria: Cross-Border Humanitarian Reach and Activities from Turkey - 

• November 2018, 30 November 2018 

 30، 2018نوفمبر  تشرين الثاني/ -: الوصول واألنشطة اإلنسانية عبر الحدود من تركيا ةتركيا/ سوري

 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 

• Syrian Arab Republic: IDP Movements (December 2018), 21 January 2019 

 2019يناير كانون الثاني/  21(، 2018ديسمبر كانون األول/ ) ملهجرين داخلًيا: حركات اج. ع. س

• Turkey/Syria: Cross-Border Humanitarian Reach and Activities from Turkey - 

December 2018, 13 February 2019 
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شباط/   13،  2018ديسمبر    كانون األول/ -ا  اإلنساني عبر الحدود واألنشطة من تركي: التواصل  ةتركيا/ سوري

 2019فبراير 

• Flash Update 2: Displacement from Hajin, Deir-ez-Zor Governorate, 20  February 2019 

 2019فبراير شباط/  20جين، محافظة دير الزور، همن تهجير : ال2 رقم بيان الحالة

• Humanitarian Bulletin Lebanon Issue 34, 25 February 2019 

 2019فبراير  / شباط 25، 34لبنان العدد  -النشرة اإلنسانية 

• 2019 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic, 1 March 2019 

 2019مارس آذار/  1، ج.ع.س: 2019للعام  نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية

• Syrian Arab Republic. Situation report 1: Recent developments in NorthwesternSyria, 

9 May 2019 

 2019مايو أيار/  9، ة: التطورات األخيرة في شمال غرب سوري1 رقم س. تقرير الحالة .ع .ج

UN Security Council 

• S/2018/1104, 11 December 2018 

• S/2018/1157, 31 December 2018 

• S/2019/42, 15 January 2019 

• S/2019/157, 19 February 2019 

Violations Documentation Center (VDC) in Syria  

• Monthly Statistical Report on Casualties in Syria, June 2018 

 2018يونيو حزيران/ ، ةالتقرير اإلحصائي الشهري عن الخسائر في سوري

• Monthly Statistical report on casualties in Syria, July 2018 

 2018، تموز/ يوليو ةر اإلحصائي الشهري عن الخسائر في سوريالتقري

World Food Programme  
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• WFP Syria Situation Report #3, March 2019, 30 March 2019 

 2019مارس آذار/  30، 2019مارس آذار/ ، ةالبرنامج في سوريعن  3رقم تقرير حالة 

• WFP Syria Situation Report #4, April 2019, 30 April 2019 

 2019أبريل نيسان/  30، 2019أبريل نيسان/ ، ةالبرنامج في سوريعن  4رقم تقرير حالة 

World Health Organization 

• Health Cluster Weekly Situation Report: Whole of Syria, Week 31, 28 July –3 August 

2018, 3 August 2018 

آب/  3 -يوليو تموز/  28، 31بأكملها، األسبوع  ةية: سوريملجموعة الصحاوضع األسبوعي عن تقرير ال

 2018أغسطس آب/  3، 2018أغسطس 

• Unexploded mines pose daily risk for people in northern Syria, 6 March 2019 

 2019مارس آذار/  6، ةملنفجرة خطًرا يومًيا على األشخاص في شمال سوريتشكل األلغام غير ا

News sources ()املصادر اإلخبارية 

• AFP 

• Al-Jazeera 

• BBC News 

• CBS News 

• Daily Sabah 

• De Volkskrant 

• France24 

• Haaretz 

• IRIN News 

• Kurdistan24 
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• La Nouvelle Gazette 

• Oxford Analytica 

• RFE/RL 

• Reuters 

• Rudaw 

• SANA 

• Syria Direct 

• The Daily Star 

• The Defense Post 

• The Economist 

• The Guardian 

• The Intercept 

• The Jerusalem Post 

• The Moscow Times 

• The National 

• The New York Times 

• The Syrian Observer 

• The Times of Israel 

• TRT World 

• UN News 

• WSJ 
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• Xinhua 

Websites )واقع على الشبكة العنكبوتية  )م

• Encyclopedia Britannica, Bashar al-Assad. 

last updated: 4 Assad-al-https://www.britannica.com/biography/Bashar June 2019, 

consulted on 7 June 2019 

• Global Security, Kurdish People’s Protection Unit YPG 

(last updated https://www.globalsecurity.org/military/world/para/ypg.htm on 18 January 

2018, consulted on 7 June 2019) 

;https://leaks.zamanalwsl.net/1.5m.php• List of 1.5 million wanted persons   

http://leaks.zamanalwsl.net/matlobeen.phpList of wanted conscripts   

(consulted on 7 June 2019) 

https://www.nrc.no/countries/middleeast/Syrië:  –Council • Norwegian Refugee   

syria consulted on 8 May 2019 

9consulted on 8 May 201 https://www.unocha.org/syria• OCHA Syrië:  

http://www.inherentresolve.mil/• Website of Operation Inherent Resolve    

https://www.rodekruis.nl/overons/International humanitarian law  –• Red Cross  

humanitarian oorlogsrecht/ consulted on 7 June 2019. 

• Stanford University Mapping militant organizations 

aibin/maps/view/syr-http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi  

• Stanford University, Free Syrian Army: 

bin/maps/view/syria-http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi  

consulted on 8 May 2019 

https://www.britannica.com/biography/Bashar-al-Assad
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/ypg.htm
https://leaks.zamanalwsl.net/1.5m.php
http://leaks.zamanalwsl.net/matlobeen.php
https://www.nrc.no/countries/middleeast/
https://www.unocha.org/syria
http://www.inherentresolve.mil/
https://www.rodekruis.nl/overons/
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/maps/view/syria
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/maps/view/syria


 
 145 

• Stanford University, Mapping militant organizations. Hay'at Tahrir al-Sham (Formerly 

Jabhat al-Nusra) 

bin/groups/view/493-http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi•   

http://sarc.sy/escent Cr• Syrian Arab Red   

• Syrian Nationality Legislation (Decree 276 of 1969) 

http://www.refworld.org/pdfid/4d81e7b12.pdf  

• Syrian Network for Human Rights, Monthly reports – death toll, to March 2019. 

deathtoll/-reports/victims-http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly  

• UNHCR, Syria regional refugee response 

(consulted on 5 June 2019) http://data2.unhcr.org/en/situations/syria 

mlhttps://www.unicef.org/appeals/syria.ht• UNICEF, Syrian Arab Republic,   

)last updated on 9 January 2019, consulted on 8 May 2019( 

 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493
http://sarc.sy/
http://www.refworld.org/pdfid/4d81e7b12.pdf
http://sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-deathtoll/
http://data2.unhcr.org/en/situations/syria
https://www.unicef.org/appeals/syria.html
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 سورية خريطة

 

  http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/syria.pdfاملصدر: 

 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/syria.pdf
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