الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.

الثالثاء  29حزيران 2021
S210622

بــيــــــان
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثاني للبيانات في
تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن حرية األديان في سوريا
“االٔ قلية العلوية تحتفظ بمكانة سياسية عالية وكذلك في الجيش واألمن
بصورة ال تتناسب مع أعدادها”
أصــدر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة تقريــره الســنوي عــن حريــة األديــان في
ســوريا لعــام  ،2020وتحــدث التقريــر عــن اســتمرار العنــف الطائفــي الــذي َّ
غذتــه إجــراءات النظــام الســوري ،وعــن تدميــر البنى
التحتيــة واســتهداف األفــراد علــى أســاس طائفــي مــن قبــل النظــام الســوري وأطــراف النــزاع األخرى.
اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها ،وهي بالترتيب بحسب مرات االقتباس الواردة في التقرير:
لجنة التحقيق الدولية المستقلة 12 :اقتباس
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 7 :اقتباس
كمــا اعتمــد علــى مصــادر أخــرى مثــل :المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ومركــز كارنيغــي ،ومعهــد
الشــرق األوســط.
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جــاء فــي التقريــر أن العنــف الطائفــي ال يــزال مســتمر ًا فــي ســوريا ،ذلــك بســبب التوتــرات بيــن الجماعــات الدينيــة ،التــي
تفاقمــت نتيجــة اإلجــراءات الحكوميــة وتدهــور االقتصــاد والنــزاع المســتمر فــي البــاد .موضحــ ًا أن حكومــة النظــام
الســوري واصلــت ،بدعــم مــن حليفيهــا الروســي واإليرانــي ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ضــد خصومهــا ،الذيــن كان
غالبيتهــم مــن المســلمين الســنة ،فضـ ً
ـا عــن تدميــر أماكــن العبــادة والمستشــفيات والمنــازل والبنــى التحتيــة المدنيــة
األخــرى علــى نطــاق واســع.
قــال التقريــر إن أزيــد مــن نصــف ســكان ســوريا قبــل انــدالع النــزاع ،هــم اآلن إمــا مشــردون داخليـ ًا أو الجئــون ،وأضــاف أن
النظــام الســوري اســتم َّر فــي اســتخدام القانــون رقــم  ،10الــذي يســمح بإعــادة تطويــر مناطــق فــي جميــع أنحــاء البــاد
وتخصيصهــا إلعــادة اإلعمــار ،وذلــك لمكافــأة المواليــن للحكومــة وخلــق عقبــات أمــام الالجئيــن والنازحيــن داخليـ ًا ،الذيــن
يرغبــون فــي المطالبــة بممتلكاتهــم أو العــودة إلــى منازلهــم.
وقــال التقريــر إن غالبيــة الســكان مــن المســلمين الســنة ،لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن األقليــة العلويــة اســتمرت
فــي االحتفــاظ بمكانــة سياســية عاليــة ال تتناســب مــع أعدادهــا ،ال ســيما فــي المناصــب القياديــة فــي الجيــش واألجهــزة
األمنيــة حيــث يشــغل أعلــى  40منصــب فــي القــوات المســلحة ضبــاط علويــون.
وفقـ ًا للتقريــر فــإن الحكومــة اإليرانيــة دعمــت بشــكل مباشــر حكومــة األســد بشــكل أساســي من خــال الحــرس الثوري،
َّ
وجنــدت مقاتليــن عراقييــن وأفغان وباكســتانيين شــيعة فــي النزاع.
تحــدث التقريــر عــن أن بعــض جماعــات المعارضــة الســورية المســلحة المدعومــة مــن تركيــا قــد ارتكبــت انتهــاكات قــد
ترقــى إلــى جرائــم حــرب ،بمــا فــي ذلــك التعذيــب واالغتصــاب وأخــذ الرهائــن والنهــب ،واالســتيالء على الممتلــكات الخاصة،
ال ســيما فــي المناطــق الكرديــة ،فضـ ً
ـا عــن تخريــب المواقــع الدينيــة اليزيديــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.
ً
مجهــوال بحســب الشــبكة الســورية
وأضــاف أن مصيــر  8143شــخص ًا اعتقلهــم تنظيــم داعــش منــذ  2014ال يــزال
لحقــوق اإلنســان ،علــى الرغــم مــن انحســار ســيطرة التنظيــم.
ـل سياســي للنــزاع فــي ســوريا بمــا يتماشــى مــع قــرار
ختامـ ًا قــال التقريــر إن الرئيــس األمريكــي شــدَّ د علــى الحاجــة إلــى حـ ٍّ
يؤســس حكم ـ ًا ذا مصداقيــة وشـ ً
مجلــس األمــن رقــم  ،2254الــذي ينـ ُّ
ـامال وغيــر
ـص علــى أن مثــل هــذا الحــل يجــب أن ِّ
طائفــي.
وأشــار إلــى أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســتواصل دعــم التوثيــق والتحليــل والحفــاظ علــى األدلــة لالنتهــاكات التــي
ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع ،بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ارتكبــت ضــد األقليــات الدينيــة ،مــن خــال دعــم جهــود لجنــة
التحقيــق الدوليــة ( )COIوآليــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة والمحايــدة ( ،)IIIMوكذلــك مــن خــال الدعــم المباشــر لجهود
التوثيــق التــي تقــوم بهــا المنظمــات الحقوقيــة الســورية.
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تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة دائمـ ًا للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق
اإلنســان فــي ســوريا ،وأنهــا ســوف تبــذل أكبــر جهــد ممكــن لتلبيــة مــا يطلــب منهــا مــن بيانــات ومعلومــات فــي هــذا
الخصــوص ،وذلــك إليصــال مــا يجــري مــن انتهــاكات وحــوادث بموضوعيــة ومصداقيــة وصـ ً
ـوال إلــى تحقيــق هــدف حمايــة
المدنييــن فــي ســوريا ،ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة ،والبــدء فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة.
ً
كامال باإلمكان تحميل التقرير عبر الرابط. 1
لالطالع على تقرير وزارة الخارجية األمريكية الصادر األربعاء  /12أيار2021 /
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