
 

 2021التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في سوريا لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

ينص الدستور على احترام الدولة لجميع األديان وعلى أنها تكفل حرية القيام بالشعائر الدينية "على أال يُخّل 

ذلك بالنظام العام."  وال يوجد دين رسمي للدولة، رغم أن الدستور ينص على أن "اإلسالم هو دين رئيس 

رئيسي للتشريع، كما يمنع القانون  الجمهورية".  وينص الدستور أيًضا على أن الفقه اإلسالمي مصدر 

االرتداد عن االسالم. وظل االنتماء إلى منظمة اإلخوان المسلمين أو المنظمات "السلفية" غير قانوني ويعاقَب 

عليه بالسجن أو اإلعدام.  وفقاً لمنظمة غير حكومية ومصادر إعالمية، فقد استمر العنف الطائفي بسبب 

ة، وتفاقمت أعمال العنف بسبب إجراءات الحكومة وتدهور االقتصاد والصراع  التوترات بين الجماعات الديني

الدائر على نطاق أوسع في البالد.  ومع حلول نهاية العام، كان قد نزح أكثر من نصف سكان البالد مقارنة 

مليون الجئ.  5.6مليون شخص من المشردين داخلياً وحوالي  6.6بتعدادهم قبل الحرب، وشمل ذلك 

في شمال شرق   2019ت قوات حكومية وغير حكومية في الهجمات الجوية والبرية التي بدأت عام  استمر

أن  أفادت التقاريرشخص.  11,000البالد، مما أودى بحياة مدنيين وفرض مزيد من التشرد ألكثر من 

سان ضد من  الحكومة، بدعم من حلفائها الروس واإليرانيين، واصلت ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق اإلن

تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة، بموجب التركيبة السكانية للبالد، وتصفهم الحكومة  

كمتطرفين عنيفين. ال زالت ترد تقارير بأن الحكومة، بدعم من دول أجنبية، استمرت في التدمير واسع  

لغت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن  النطاق للمستشفيات والمنازل وغير ذلك من المنشئات المدنية. أب

حالة اعتقال تعسفي على األقل خالل النصف األول من العام، ووثقت اعتقال أو إخفاء قسري لما ال يقل   972

من قبل   إخفاؤهم، معظمهم تم 2021إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام   2011سوري منذ عام   150,049عن  

الذي يسمح بإنشاء مناطق   10واصلت الحكومة استخدام القانون رقم   نظام األسد وبقوا في عداد المفقودين.

إعادة تطوير في جميع أنحاء البالد مخصصة إلعادة اإلعمار من أجل مكافأة الموالين لها ولخلق عقبات أمام  

الديمغرافية   الالجئين والنازحين داخلياً الذين يريدون استرداد ممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. ووفقاً للتركيبة

بالبالد، أثرت هذه الخطوة على الغالبية السنية من السكان أكثر من المجموعات السكانية األخرى.   غير أن  

األقلية العلوية استمرت في االحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة ال تتناسب مع أعدادها، وال سيما في المناصب 

ر بعض الباحثون ووسائل إعالم أن الطائفية وارتقاء  القيادية في الجيش واألمن وأجهزة االستخبارات. ذك

األقلية العلوية تحت نظام األسد قد أصبحا أكثر تجذراً، مما حرم المسلمين غير العلويين، عالوة على  

المسيحيين والدروز وأفراد األقليات الدينية األخرى. وذكر آخرون أن ارتقاء سلّم العمل السياسي قد ظل رهناً  

 م. للوالء للنظا 

 

استغلت نفوذها والحالة االقتصادية المتردية في   في شهر مارس/آذار أن ايران فورين بوليسيذكرت صحيفة 

سوريا وقدمت حوافز مالية للسنيين للتحول إلى االسالم الشيعي أو االنضمام للمليشيات الشيعية. أفادت لجنة 

التحقيق الدولية المستقلة التابعة لألمم المتحدة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مرة أخرى، أن لديها 

معقولة لالعتقاد بأن بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات  أسباباً 

قد تصل إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك التعذيب واالغتصاب والنهب ومصادرة الممتلكات الخاصة، ال  

.  اطق الخاضعة لسيطرتهسيما في المناطق الكردية، فضالً عن تخريب المواقع الدينية االيزيدية في المنا

أبلغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة ووسائل إعالم عن عمليات قتل، واحتجاز تعسفي، واغتصاب، وتعذيب 

للمدنيين، ونهب ومصادرة ممتلكات خاصة في منطقة عفرين والمناطق المحيطة بها. أفاد ممثلو المجتمع  

كومية سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، المحلي، ومنظمات حقوق اإلنسان مثل المنظمة غير الح

ومجموعات جمع الوثائق، أن االيزيديين كثيراً ما كانوا ضحايا االنتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة  
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السورية المسلحة المدعومة من تركيا. توصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى تزايد الهجمات العنيفة التي  

الدولة االسالمية رغم تعرضها للهزيمة في االقليم، بينما ذكرت منظمات حقوق انسان أن تشنها فلول تنظيم 

تنظيم الدولة كثيراً ما استهدف المدنيين، واألشخاص المشتبه تعاونهم مع قوات األمن، والجماعات التي  

 في عداد المفقودين.  يعتبرها التنظيم جماعات مرتدة. وظل العديد من ضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية السابقين

 

وبحسب التقارير، استمر تعّرض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطّرفة العنيفة. وقالت 

المنظمات غير الحكومية بأن التقاليد االجتماعية والتحريم الديني ما زاال يجعالن تغيير الدين أمرا نادرا نسبيا،  

يحية، والذي ظل محظوراً بموجب القانون.  وأفادت هذه المجموعات خاصة التحول عن اإلسالم إلى المس

أيضا أن ضغط المجتمع ظل يجبر من غيّروا دينَهم على االنتقال إلى مكاٍن آخر داخل البلد أو الهجرة من أجل 

 ممارسة طقوس دينهم الجديد علنا. 

 

ية األمريكية يقولون أن الحل وزارة الخارج مسؤوليما زال رئيس الواليات المتحدة األمريكية وكبار 

وإلى احترام حقوق اإلنسان    2254السياسي للنزاع يجب أن يستند إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 

بوزارته العمل مع المبعوث الخاص لألمم المتحدة  المسؤولينلمواطني البالد. واصل وزير الخارجية وكبار 

عم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيّسرها األمم المتحدة في لسوريا، وأعضاء المعارضة، والمجتمع الدولي لد 

السعي للتوصل إلى حٍل سياسّي للصراع من شأنه حماية حقوق اإلنسان والحرية الدينية لجميع المواطنين. ما  

زالت الواليات المتحدة تدعم جهود جمع األدلة التي تضطلع بها هيئات األمم المتحدة والمنظمات غير  

تعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وآخرون.  في شهر يوليو/تموز، فرضت  الحكومية ل

بنظام األسد العاملين   المسؤولينالواليات المتحدة عقوبات على ثمانية سجون سورية، وخمسة من 

ة في  بالمؤسسات التي تدير هذه المنشئات، واثنتين من المليشيات، واثنين من قادة المليشيات المتورط

انتهاكات لحقوق اإلنسان.  وفي شهر ديسمبر/كانون األول فرضت الواليات المتحدة عقوبات على اثنين من  

  2017عن هجمات باألسلحة الكيمائية على مدنيين في عامي   المسؤولينضباط القوات الجوية السورية كبار 

 في انتهاكات لحقوق اإلنسان.   وثالثة من كبار الضباط في أجهزة األمن واالستخبارات لضلوعهم  2018و

 

 القسم األول: التوزيع السكاني حسب االنتماء الديني 

 

(.  بحلول نهاية العام، 2021مليون نسمة )منتصف عام   20.4تقدر الحكومة األمريكية عدد سكان البالد بنحو  

مليون  5.6يقارب من وفقاً لألمم المتحدة، تشرد أكثر من نصف سكان البالد قبل الحرب، وكان هناك ما 

مليون   6.6الجئ مسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في البلدان المجاورة فضال عن  

مشردين داخليا.  ويُضيف استمرار النزوح السكاني درجة من عدم اليقين في مجال التحليالت الديموغرافية، 

سكان هم من المسلمين السنة، وهم عرقيًا عرب وأكراد بالمائة من ال  74إال أن الحكومة األمريكية تقدّر أن 

وشركس وشيشان، عالوةً على بعض التركمان.  تشكل المجموعات المسلمة األخرى، بما في ذلك العلويون  

 بالمائة.  3بالمائة من السكان، بينما يشّكل الدروز  13واإلسماعيليون والشيعة، تشّكل مجتمعةً 

 

بالمائة من السكان مسيحيين.  مع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن   10حوالي  وتقدر الحكومة األمريكية إن 

مليون مسيحي كانوا يعيشون في البالد قبل   2.2في المائة.  من بين  2.5حوالي  -العدد أقل من ذلك بكثير 

من   الحرب، تقدّر المنظمة األمريكية غير الحكومية "أوبن دورز" )األبواب المفتوحة( أن فقط ما يقرب 

منهم قد ظلوا بالبالد.  وفقاً للموقع اإلخباري الكاثوليكي "آسيا نيوز" )أخبار آسيا،" ذكرت  677,000

وهي حزب مرتبط باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الشمال الشرقي  -المنظمة األثورية الديمقراطية 

.   إال أنه في ورقة بحثية نشرتها 2011ذكرت أن ثلثي المسيحيين بالبالد قد هربوا من سوريا منذ عام   -
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المؤسسة الفكرية معهد الشرق األوسط، ذكر أحد الباحثين، "أن الحرب والتشرد قد أديا إلى تصاعد هذه 

 األرقام بشكل كارثي خالل السنوات العشر الماضية." 

 

جويش  ة "كان هناك عدد قليل من السكان اليهود في حلب ودمشق قبل الحرب األهلية، إال إن صحيف 
إنه ال يعرف بوجود يهود ما زالوا يعيشون في سوريا.  كما كان هناك سكان   2020" ذكرت في عام  كرونيكل

قبل الحرب األهلية.  ال توجد أرقام حديثة عن عدد االيزيديين الذين  80,000أيزيديون يبلغ عددهم حوالي 

 يعيشون حالياً بالبالد.

 

يتواجد المسلمون السنة في جميع أنحاء البلد.  يعيش معظم المسلمين الشيعة في المناطق الريفية خاصة في  

عدة بلدات ذات أغلبية شيعية في محافظتي إدلب وحلب، رغم أن الجماعات المدعومة من ايران على طول  

المسلمون الشيعة اإلثنا عشرية  وادي نهر الفرات األوسط قد شجعت عمليات التحول إلى المذهب الشيعي. أما 

فيعيشون بشكٍل عام في دمشق وحلب وحمص وما حولها.  يقطن معظم العلويين في المناطق الجبلية في  

محافظة الالذقية الساحلية، كما أنهم يعيشون أيضا في مدن الالذقية وطرطوس وحمص ودمشق.  يوجد أعلى  

 بمحافظة حماة. تركيز للمسلمين اإلسماعيليين في مدينة السلمية،

 

ينتمي معظم المسيحيين إلى الكنائس األرثوذكسية المستقلة، مثل الكنيسة األورثوذكسية السورية، أو إلى  

الكنائس الكاثوليكية الشرقية، مثل الكنيسة المارونية، أو إلى كنيسة المشرق اآلشورية وغيرها من الكنائس  

معظم المسيحيين يقطنون مدن دمشق وحلب وحمص وحماة  النسطورية المستقلة المنتسبة إليها.  وما يزال 

والالذقية والمناطق المحيطة بها، أو في محافظة الحسكة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلد.  وفي حين 

كان هناك مئات اآلالف من الالجئين المسيحيين العراقيين قبل اندالع النزاع، انتقل معظم المسيحيين العراقيين 

لدان المجاورة أو عادوا إلى العراق.  ويقطن الكثير من الدروز منطقة جبل العرب )جبل الدروز( في إلى الب

محافظة السويداء، الواقعة في جنوب البلد، حيث يشكلون غالبية السكان المحليين.  كان االيزيديون يعيشون 

التي تسيطر عليها القوات  سابقاً في حلب، لكنهم اآلن يعيشون بشكل رئيسي في مناطق شمال شرق سوريا

 الديمقراطية السورية. 

 

 القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية 

 

 اإلطار القانوني 

 

ال يزال اإلطار القانوني الوارد وصفه في هذا القسم سارياً فقط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، 

في القانون والنظام، األمر الذي يضع الميليشيات التي   وحتى في هذه المناطق فغالبا ما يكون هناك انهيار

يتكون معظمها من مجموعة دينية واحدة، في وضعٍ ُمهيمن.  في مناطق أخرى بالبالد، تطبق المحاكم غير  

النظامية و"السلطات" المحلية مجموعة متنوعة من القوانين غير الرسمية مع أحكام متنوعة تتعلق بالحرية  

 الدينية. 

 

ينص الدستور على احترام الدولة لجميع األديان وعلى أنها تكفل حرية القيام بالشعائر الدينية "على أال يُخّل 

ذلك بالنظام العام."  وال يوجد دين رسمي للدولة، رغم أن الدستور ينص على أن "اإلسالم هو دين رئيس 

 رئيسي للتشريع. الجمهورية".  وينص الدستور أيًضا على أن الفقه اإلسالمي مصدر 
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ينص الدستور على أن "األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعيّة" ، وأن "المواطنون متساوون  

في الحقوق والواجبات، ال تمييز بينهم على أساس الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".  ويحق  

حقوقهم.  وتعكس بعض قوانين األحوال الشخصية للمواطنين مقاضاة الحكومة في حال اعتقادهم أنها خرقت 

 أحكام الشريعة بغض النظر عن ديانة المعنيين في القضايا التي يتم البت فيها. 

 

وفقاً للقانون، يُعتبر االنضمام إلى أنواع معينة من المنظمات ذات التوجه الديني مخالفاً للقانون ويخضع  

إلى عضوية أية منظمة تعتبرها الحكومة "سلفية،" وهي تسمية   لعقوبات متفاوتة الشدة.  يشمل ذلك االنضمام

تربطها الحكومة باألصوليّة السنيّة.  لم تعّرف الحكومة بشكل عام، وال محكمة أمن الدولة، بشكل محدد 

المعايير التي تشّكل نشاًطا "سلفياً".  يحظر القانون األحزاب السياسية القائمة على أساس الدين أو االنتماء 

 قبلي أو المصالح اإلقليمية.  ويعاقب على االنضمام إلى جماعة اإلخوان المسلمين إما باإلعدام أو بالسجن.ال

 

 وتحظر الحكومة جماعة شهود يهوه باعتبارها "منظمة صهيونية ذات دوافع سياسية".

 

واعتناقهم دينًا آخر على كما يقيد القانون التبشير أو تغيير الدين.  وهو يحظر تحول المسلمين عن دينهم 

اعتبار أن ذلك مناٍف للشريعة.  ويعترف القانون باعتناق اإلسالم.  يحظر قانون العقوبات إثارة النعرات بين  

 المجتمعات الدينية. 

 

كما يحظر القانون نشر أية محتويات تؤثر على "الوحدة الوطنية واألمن الوطني"، أو تعمل على اإلضرار  

برموز الدولة أو تشويه األديان أو التحريض على الفتنة الطائفية أو "جرائم الكراهية".  يجب الحصول على  

برامج التلفزيونية موافقة السلطات الكتب المستوردة من الخارج. تتطلب ال بالنسبةموافقة وزارة األوقاف 

 الدينية.  

 

يفرض القانون تسجيل كافة الطوائف الدينية لدى الحكومة.  وتتلقى جميع الطوائف كما يتلقى رجال الدين  

التابعين لها، بما في ذلك جميع الطوائف المسلمة واليهودية والمسيحية المسجلة لدى الحكومة، خدمات المنفعة  

فى من دفع ضريبة األمالك على المباني الدينية وضريبة الممتلكات الشخصية على سياراتها  وتع   االعامة مجان

 الرسمية.

 

ينظم القانون هيكل ووظائف وزارة األوقاف.  ينص القانون على وجود مجلس علمي فقهي يتمتع بسلطة  

فكر المتطرف أو ينحرفون  تحديد الخطاب الديني المناسب، وسلطة تغريم أو معاقبة األفراد الذين يرّوجون لل

عن الخطاب المعتمد.  كما يكلّف القانون المجلس بمراقبة جميع الفتاوى الصادرة في البالد ومنع انتشار  

اآلراء المرتبطة باإلخوان المسلمين أو النشاط "السلفي" بما في ذلك "الوهابية".  يرّكز القانون مجموعة من  

يضفي الطابع المركزي على دور الحكومة في الشؤون الدينية في  المكاتب والمؤسسات داخل الوزارة، مما 

 البالد واإلشراف عليها.

 

  الذي ،2021 لعام 28 رقم التشريعي المرسوم نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس بشار األسد  15بتاريخ  

  سماحة السابق في بها يتمتع  كان التي السلطات و األدوار  ليشمل الفقهي العلمي المجلس وسلطات   دور وّسع

ً  40 المجلس يضم   المرسوم. نفس بموجب   وظيفته أُلغيت  والذي بالبالد، دينية سلطة أعلى المفتي،   عالما

    الفتاوي. وإصدار رمضان شهر ونهاية   بداية تحديد  مهامه لتشم  األوقاف. وزير ويترأسه

 



 SYRIA 5 

 

International Religious Freedom Report for 2021 
United States Department of State • Office of International Religious Freedom 

تتطلب جميع االجتماعات ألية طائفة دينية، باستثناء اجتماعات الصالة الُمقررة بانتظام، الحصول على 

 ترخيص من الحكومة. 

 

جميع المدارس العمومية هي رسميا مدارس تديرها الحكومة وغير طائفية، رغم أن الحكومة تخّول  

لمجتمعات المسيحية والدرزية إلدارة بعض المدارس العموميّة.  وهناك مساق تعليم ديني إلزامي لجميع ا

التالميذ في المدارس العمومية، توافق الحكومة على منهاجه والمعلمين الذين يقومون بتدريسه.  وتشمل  

ليم في صفوف منفصلة لكل من  حصص التعليم الديني تعليم الدين اإلسالمي والدين المسيحي فقط، ويتم التع

التالميذ المسلمين والمسيحيين.  ويمكن ألبناء الجماعات الدينية اختيار االنضمام إلى المدارس العمومية التي 

 تعلم التعاليم اإلسالمية أو المسيحية، أو االلتحاق بمدارس خاصة تعتمد مناهج إّما علمانية أو دينية. 

 

الشخصية، تفرض الحكومة على المواطنين تسجيل انتمائهم الديني.  يخضع   ولحل القضايا المتعلقة باألحوال

األشخاص ألحكام قوانين دينهم فيما يتعلق بالزواج والطالق.  وفقاً لقانون األحوال الشخصية، يجوز للرجل  

مسيحي.   المسلم الزواج بشكل قانوني من امرأة مسيحية، لكن ال يجوز للمرأة المسلمة قانونياً االقتران برجل

وفي حال تزوجت مسيحية من رجل مسلم، فال يجوز دفنُها في مقبرة إسالمية إال إذا اعتنقت اإلسالم، وال  

يجوز لها أن ترث أي من ممتلكات أو ثروة زوجها، حتى لو اعتنقت اإلسالم.  ينص القانون أنه إذا ما رغب 

الذي سيتم التحول على يده إبالغ أبرشية  مسيحيٌّ في التحول إلى اإلسالم فيجب على رجل الدين المسلم 

 الراغب في تغيير دينه باألمر.

 

وبالنسبة للمسلمين، ترتكز أحكام قانون األحوال الشخصية الخاصة بالطالق إلى تفسير للشريعة يعتمده قضاة  

األسبقية.  وال  المحاكم الدينية الذين تعينهم الحكومة.  في قضايا األحوال الشخصية بين األديان، تأخذ الشريعة 

يحق للمرأة المطلقة الحصول على النفقة في بعض الحاالت؛ كما أن المرأة قد تتنازل عن حقها في الحصول  

على النفقة إلقناع زوجها بالموافقة على الطالق.  وباإلضافة إلى ذلك، تفقد األم المطلقة، بموجب أحكام  

ي حضانتهم لدى بلوغهم الثالثة عشرة من العمر وعلى  القانون، حقها في الوصاية على الذكور من أوالدها وف

 اإلناث لدى بلوغهن الخامسة عشرة من العمر، عندما تتحول الوصاية إلى الوالد.

 

ويشكل تفسير الحكومة للشريعة األساس الذي ترتكز إليه قوانين اإلرث على جميع المواطنين باستثناء 

للمحاكم منح المسلمات ما يصل إلى نصف الحصة التي يحصل عليها  المسيحيين.  ووفقا للقانون، يجوز 

الورثة الذكور.  وتفرض كافة المجتمعات المحلية على الَوَرثة الذكور توفير الدعم المالي لقريباتهم الالتي  

 يحصلن على ميراٍث أقل.

 

الزواج أو السفر للحج االنتماء الديني  تُسّجل شهادة ميالد الفرد انتماءه الديني.  كما تُدرج الوثائق الُمقدَّمة عند 

م الطلب.  يُعتبر اليهود الطائفة الدينية الوحيدة التي تشير جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم إلى دينهم.   لُمقدِّّ

 

للحكومة بتأسيس "مناطق إعادة التطوير" مخصصة إلعادة   2018الذي صدر عام   10يسمح القانون رقم  

أصحاب تلك الممتلكات لتقديم وثائق رسمية إلثبات ملكية العقارات أو التعرض لفقدان التعمير.  يتم إخطار 

 الملكية التي ستنتقل إلى الدولة.  ال ينص القانون على استيعاب الالجئين والمشردين داخلياً.

 

 البلد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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 ممارسات الحكومة 

 

وفقاً لتقارير األمم المتحدة والصحافة ومنظمات غير حكومية، واصلت الحكومة، بدعم من حلفائها الروس  

واإليرانيين، ارتكاب انتهاكات وإساءات عشوائية لحقوق اإلنسان ضد المدنيين، فضالً عن المشاركة في  

خرى.  ذكرت هذه المصادر أن التدمير الواسع النطاق للمستشفيات والمنازل والبنية التحتية المدنية األ

الحكومة واصلت استخدامها الواسع لعمليات القتل غير القانونية، والهجمات على المدنيين والمواقع المدنية  

التي تشمل المنازل والمستشفيات، واالختفاء القسري، والتعذيب، واالحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات 

غلبهم، كما تعكس التركيبة السكانية للبالد، من المسلمين السنة.   لمعاقبة من تتصورهم من المعارضين، وأ

، المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، أخبرت  باشيليت سبتمبر/أيلول اخبرت ميشيل  24بتاريخ  

إلى شهر مارس/آذار  2011مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة أنه خالل الفترة من شهر مارس/آذار 

أثناء النزاع بالبالد.   وأشارت المفوض  -ممن تم التعرف عليهم  -شخص  350,000كثر من  قُتل أ 2021

إلى أن هذا الرقم يشير إلى "العدد األدنى الذي تم التحقق منه،" وأنه "بالطبع يقل عن العدد الحقيقي لحاالت 

. يرجع هذا الفرق حالة قتل 550,000القتل."  أشارت جماعات أخرى إلى أن النزاع أسفر عن أكثر من 

بدرجة كبيرة إلى العدد الكبير من السوريين المفقودين والمختفين، الذين ظل مصيرهم مجهوالً بحلول نهاية  

 العام.

 

عّرفت بعض جماعات المعارضة بنفسها صراحةً على أنها جماعات سنيّة عربية أو مسلمين سنّة في  

م العمل السياسي قد ظل رهناً للوالء للنظام وليس  تصريحاتها ومنشوراتها.  ذكرت مصادر أن ارتقاء سلّ 

الهوية الطائفية. وفقاً لمنظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، فإن العلويين والمسيحيين والدروز وأفراد 

األقليات الدينية األخرى، ممن هم خارج الدائرة الداخلية للمقربين من النظام، يُعتبروا "من المحرومين سياسياً  

لسكان." ذكرت منظمة فريدوم هاوس أنه بالرغم من أن النخبة السياسية شملت سنيين، اال أن  مع بقية ا

تحملت "وطأة قمع الدولة" كنتيجة لهذا الحرمان   -التي تشكل الجزء األكبر من المعارضة  -األغلبية السنية 

 على النطاق العريض.  

 

ا داخل البالد، وكان معظمهم من السنّة ما زالت الحكومة تستهدف من ينتقدون الحكومة أو يعارضونه 

ووصفتهم الحكومة بالمتطرفين العنيفين.  ما زالت ترد تقارير من منظمات غير حكومية ووسائل إعالم تفيد 

بأن الحكومة، خالل حملتها الستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، استهدفت المراكز المدنية في 

في شهر البية سكانها من المسلمين السنة بحسب التركيبة السكانية السائدة. البلدات واألحياء التي كان غ 

النار الذي توسطت فيه   اطالق وقفيونيو/حزيران، خرقت قوات النظام، مدعومة بمليشيات موالية للحكومة، 

جاء   وهي منطقة بها أغلبية سنية. البلد، وحاصرت وقصفت مدينة درعا 2018روسيا في مفاوضات عام 

الهجوم بعد أن احتج سكان درعا البلد في شهر مايو/أيار على االنتخابات الرئاسية.  وفقاً لتقارير منظمات  

 البرية التي نفذها النظام في خسائر وسط المدنيين؛ غير حكومية ووسائل إعالم، أسفرت العملية العسكرية

والتشريد القسري؛ ونقص حاد في   في المدينة؛ وأضرار بالمنشئات المدنية، بما في ذلك المنشأة الطبية الوحيدة

وفقاً  طلب النظام إخراج العديد ممن تعتبرهم معارضين إلى أماكن أخرى.  الغذاء واألدوية.  بعد االشتباكات، 

نتيجة للقتال. وفقاً للصحافة ومنظمات البلد  شخص من درعا 38,600رات األمم المتحدة، هرب حوالي لتقدي

في غير حكومية، منع النظام وصول منظمات المساعدة اإلنسانية إلى المناطق والمجتمعات المتأثرة.   

القوات الموالية للنظام    تقريرها في شهر أغسطس/آب، ذهبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن استخدام

 للتكتيكات المشابهة للحصار قد يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي. 
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هجوماً على المساجد بالبالد في الفترة بين شهر   1,279وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن 

هجوم إلى القوات  204جوماً إلى النظام و ه 914، ونسبت 2021و نوفمبر/تشرين الثاني   2011مارس/آذار 

هجوماً على دور عبادة مسيحية   126الروسية. وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أيضاً ما ال يقل عن  

إلى تنظيم الدولة  10إلى الجماعات المعارضة، و  33هجوماً إلى النظام، و  76خالل نفس الفترة، ونسبت 

 .هيئة تحرير الشام وهجومين إلىإلى أطراف أخرى،  5االسالمية، و 

 

حالة اعتقال تعسفي على األقل خالل النصف األول من  972أبلغت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن 

  2011فرد منذ شهر مارس/آذار عام  150,000العام، ووثقت حاالت اعتقال أو إخفاء قسري لما ال يقل عن 

من قبل نظام األسد وبقوا  بالمائة منهم قد أخفوا  88، وكان حوالي 2021إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 

في عداد المفقودين. وقد شمل ذلك الذين يُعتبرون من المعارضين ومن لديهم عالقة مع ناشطين في مجال 

حقوق اإلنسان، وصحفيين، وعمال اإلغاثة، ومقدمي الرعاية الطبية. وفقاً للشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  

جراء  2021وشهر سبتمبر/أيلول   2011مارس/آذار  شخص في الفترة بين شهر 14,580توفي أكثر من 

شخصاً على األقل   78عن مقتل  مسؤولةالتعذيب وهم قيد االحتجاز لدى الحكومة.  كانت القوات الحكومية 

خالل العام جراء التعذيب.  وعلى غرار آخرين لقوا حتفهم في السابق وهم قيد االحتجاز لدى الحكومة، كان  

الحكومة استهدفتهم العتقادها بأنهم أعضاء في المعارضة أو   أنسنة، وذكر محللون معظمهم من المسلمين ال

 من المرجح أنهم يَدعمون المعارضة. 

 

وفقاً لتقرير لمنظمة فريدوم هاوس في شهر يونيو/حزيران، كان الفساد مستشرياً وذُكر أن تقديم الخدمات 

تمد على الوالء الُمتصور لنظام األسد من جانب الحكومية األساسية والمساعدة اإلنسانية، أو حجبها، يع 

المستفيدين.  ذكرت منظمة فريدوم هاوس أيضاً أن األفراد الذين يعيشون في أراٍض تهيمن عليها الحكومة  

وينتقدون الفساد أو يسعون لفضحه يتعرضون لالنتقام الذي يشمل االحتجاز والفصل من الخدمة.  أفادت  

عاماً ويُدعى نزيه شحادة من منزله في    88لروم األورثوذوكس يبلغ من العمر الصحافة باختطاف تاجر من ا

مدينة السويداء ذات األغلبية الدرزية، وذلك في شهر يونيو/حزيران. ذكر فيصل القاسم، وهو صحافي بقناة  

اريخ  الجزيرة وسوري المولد، أن اختطاف شحادة قد حدث بعد أن رفض المشاركة في االنتخابات الرئاسية بت

مايو/أيار. وبعد ردات فعل غاضبة من سكان المدينة، ذكرت وسائل إعالم إخبارية محلية، بدون أن   26

 توضح مالبسات احتجازه أو اإلفراج عنه، أن شحادة قد عاد إلى منزله. 

 

 لمكافأة الموالين لها ولخلق عقبات  2018للعام  10ذكر محللون أن الحكومة واصلت استخدام القانون رقم  

أمام الالجئين والمشردين داخلياً عند المطالبة بممتلكاتهم والعودة إلى منازلهم.  وفقاً لتقارير من منظمات غير 

حكومية، استبدلت الحكومة، منذ سن هذا القانون، سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة 

متناسب على السكان السنة الذين بمجموعات أكثر والء لها. أثرت هذه السياسات الحكومية بشكل غير 

يشكلون غالبية سكان البالد.  وفقاً للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، كانت مصادرة ممتلكات معارضي النظام  

جزءاً من استراتيجية النظام الخاصة بالتشريد القسري "لهندسة الديمغرافيا والبنية االجتماعية للدولة السورية  

 ئية عقبة رئيسية أمام عودة الالجئين والمشردين داخلياً." على نحو يشكل بطريقة تلقا

 

وطبقًا لمجموعات حقوق اإلنسان والطوائف الدينية، فقد واصلت الحكومة المراقبة والسيطرة على الُخطب  

وإغالق المساجد بين الصلوات.  كما واصلت الحكومة مراقبة نشاطات جميع الجماعات الدينية وتقييدها، بما  

 .تبشيرالتدقيق في عمليات جمعها للمال، والثني عن الفي ذلك 
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وعلى الرغم من وجود مجتمع شيعي صغير نسبيا في البالد، ظلت الشعارات والرايات الدينية الشيعية بارزة  

في دمشق، وفقا للمراقبين والتقارير اإلعالمية.  باإلضافة إلى ذلك، ظلت الفتات حزب هللا وغيرها من  

 ية إليران سائدة في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. الالفتات الموال

 

ال زال البرلمان يضم أعضاًء من المسيحيين والدروز واألكراد.  وفقاً لمراقبين، تمتع العلويون بسلطة سياسية  

أكبر من األقليات األخرى في مجلس الوزراء، وصالحيات أكبر من التي يتمتع بها السنة الذين يشكلون 

، ارتفع عدد األعضاء السنة في البرلمان المؤلف من  2020لبية السكانية. خالل االنتخابات البرلمانية لعام األغ

.  18إلى   22، بينما انخفض عدد األعضاء المسيحيين من  169إلى   2016في عام  165مقعداً من   250

هذه التغيرات "ليست  وانخفض عدد األعضاء الدروز من تسعة إلى ثمانية. ذكر معهد الشرق األوسط أن

 كبيرة بالدرجة التي تشير إلى حدوث تغير كبير في سياسة النظام إزاء هذه الطوائف الدينية." 

 

طعنت بعض المقاالت بوسائل اإلعالم في تصوير البالد والحكومة باعتبارها متسامحة دينياً وعلمانية. ذكر 

"من منتهى المفارقة أنه في داخل ما يُسمى  أبريل/نيسان أنه 12بحث نشره معهد الشرق األوسط بتاريخ  

بسوريا العلمانية، على النحو الذي يمثله حزب البعث العلماني اسمياً، الذي تربع على السلطة في ظل 

الرئيسين األسد طيلة الخمسين سنة الماضية، ظلت الطائفية في تصاعد مضطرد... قبل نظام الرئيسين األسد،  

لم تكن الهويات الدينية مسيسة أو   ية، وكانت تنطبق فقط على المستوى االجتماعي.كانت الهويات الدينية تعدد 

، كتب باحث سوري، "لم يكن  معهد نيو الينزفبراير/شباط نشره  8ذات طابع مؤسسي."  في مقال بتاريخ  

النظام أبداً علمانياً بحق. لقد استخدم الدين كأداة لتمزيق المجتمع بشكل أكبر وتعميق الهوة الطائفية." ذكر  

 Ceasefire Centre for Civilian) مركز سيسفاير لحقوق المدنيينتقرير نشره في شهر يونيو/حزيران 

Rights )-  لندن مقراً لها وتركز على القانون االنساني الدولي وحقوق   وهو منظمة غير حكومية تتخذ من

، ذكر أن، "استخدام الدين والطائفة له  األقليات والهوية في النزاع السوري  :باسم الحمايةبعنوان  -االنسان 

أثر بعيد المدى على الساحة السياسية ... إن تضمين الرموز الدينية العلوية، والصور وغير ذلك من جوانب  

لهوية العلوية في أجهزة أمن الدولة ... تُعتبر أحد األمثلة على كيفية اختطاف ما يمثل الهوية العلوية ودمج  ا

 ذلك في الدولة."  

 

، قال مركز سيسفاير لحقوق المدنيين أن حزب البعث باسم الحمايةفي تقريره في شهر يونيو/حزيران بعنوان 

باعتباره حامي األقليات الدينية والمدافع عنها." وذكر المركز أن الحاكم "قد صاغ سرداً يصور فيه نفسه  

بغض النظر عن وجهات نظرها السياسية،    -النظام "قد قام في ذات الوقت بضم األقليات الدينية السورية 

وشيطن ماليين المحتجين السنة في خطاب وصفهم "كإرهابيين" وليس كمواطنين يسعون للعدالة السياسية 

ية واالجتماعية. لذا فإن خطاب الدولة الطائفي قد أسهم في تعميق الشقة بين مختلف الطوائف  واالقتصاد 

 الدينية." 

 

في تحديد الترقي والتقدم في الوظائف الحكومية.  ما زالت األقلية العلوية تتمتع  وفقاً لخبراء، ظّل الدين عامال

المناصب القيادية في الجيش واألجهزة األمنية  بمكانة سياسية رفيعة ال تتناسب مع أعدادها، وال سيما في 

واالستخبارات، على الرغم من أن صفوف كبار ضباط الجيش ال زالت تقبل أفراد من أقليات دينية أخرى.   

وقد واصلت الحكومة إعفاء الزعماء الدينيين المسيحيين والمسلمين من الخدمة العسكرية على أساس 

 رت في الفرض على زعماء الدين المسلمين دفع ضريبة مقابل إعفائهم. االعتراض الضميري، رغم أنها استم

 

ذكرت منظمة فريدوم هاوس في شهر يونيو/حزيران أن األسر والشبكات المرتبطة مع النخبة الحاكمة كانت  

تتلقى معاملة تفضيلية وكانوا علويين بأعداد غير متناسبة بالرغم من "أن العلويين الذين ال يتمتعون بمثل هذه  
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ل التقرير أيضاً إلى أنه نظراً ألن المعارضة  الصالت كانوا أقل احتماالً لالستفادة من أية مزايا خاصة."  توص

المسلحة كانت غالبيتها من السنة، أصبح السنة معرضون للتمييز من قبل النظام ما لم تكن لديهم صالت قوية  

 معه. 

 

سبتمبر/أيلول، كانت الحكومة تعتمد بشكل متزايد على   24وفقاً لتحليل نشره معهد الشرق األوسط بتاريخ  

  95ة بالجيش التي يقودها شقيق الرئيس، ماهر األسد.   وفقاً لهذا التحليل، يشكل العلويون حوالي  الفرقة الرابع

بالمائة من ضباط وجنود الفرقة الرابعة.   خل العام، انتشرت الفرقة الرابعة في أرجاء البالد، وكان ذلك في 

نامي في قوات الجيش العادية والعدد كثير من األحيان بدعم من ايران وحزب هللا، نظراً لفقدان الثقة المت 

الكبير من حاالت االنشقاق بواسطة الضباط السنة في بقية الجيش. قادت الفرقة خالل الصيف، بدعم من  

وفقاً للتركيبة الديمغرافية السائدة، تضم    -، الهجوم على درعا البلد، وهي منطقة إليرانالمليشيات الموالية  

 أغلبية سكانية سنية.  

 

( التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، رفضت وزارة CSWلرابطة التضامن المسيحي على نطاق العالم )وفقاً 

فبراير/شباط طلباً من الطائفة االيزيدية لالعتراف بها كطائفة دينية لكي يتمكن االيزيديون   14العدل بتاريخ  

بياناً يصف القرار باعتباره   من إنشاء محاكمهم الخاصة باألحوال الشخصية. أصدر مجلس إيزيديي سوريا

 "انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان األساسية." 

 

ذُكر أن األدبيات المعادية للسامية ظلت متاحة للشراء بأسعار زهيدة في أرجاء البالد.  ذُكر أن محطات  

 مية. اإلذاعة والتلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة ال زالت تنشر مقاالت إخبارية ورسوم معادية للسا

 

يناير/كانون الثاني، في خطبة الجمعة بالمسجد األموي في دمشق التي نُقلت على قناة نور الشام   15بتاريخ  

التلفزيونية التي تديرها الدولة، تحدث محمد سعيد رمضان البوطي، إمام المسجد المعين بواسطة الحكومة،  

اليهود أساءوا إلى موسى وقتلوا يوحنا المعمدان وغيره  عن "التاريخ القذر" لليهود. قال البوطي في خطبته أن 

من األنبياء، وأصبحوا يُعرفون بـ "قتلة األنبياء" الذين يتسم تاريخهم بالغدر والخيانة." ذكر البوطي أن اليهود 

 "يحرضون على الفتنة والحروب" و"ينشرون الفساد األخالقي واالنحالل والفجور." 

 

، أعلن كل من مؤسسة اإلرث اليهودي، والكليات األمريكية للبحوث الشرقية،  في شهر يناير/كانون الثاني

ومركز الفن اليهودي، أنهم قد تعاونوا لتحديد "مواقع أثرية يهودية هامة" في أورويا والعراق وسوريا لكي  

أكثر  ، ذكرت مؤسسة اإلرث اليهودي أن 2020تُضاف إلى قائمة الحماية الخاصة بالجيوش الغربية. في عام  

 من نصف المواقع اليهودية التي حددتها في سوريا كانت في حالة ال يمكن ترميمها أو في حالة سيئة للغاية.  

 

 ال يتضمن منهج الدراسة في المدارس الوطنية أية مواد حول تعليم التسامح الديني أو محرقة اليهود.

 

ية بالعمل تحت رعاية إحدى الكنائس واصلت الحكومة سماحها للمنظمات غير الحكومية المسيحية األجنب

الموجودة في البلد منذ فترة طويلة دون أن تسّجل المنظمة رسميًا لديها.  واستمرت في مطالبة المنظمات 

اإلسالمية األجنبية بالتسجيل والحصول على موافقة من وزارة األوقاف كي تتمكن من ممارسة نشاطاتها.  

.  نفقاتهانظمات اإلسالمية حول مصادر دخلها واستمرت في مراقبة وواصلت قوات األمن استجواب هذه الم

كما واصلت وزارة العمل والشؤون االجتماعية منع الزعماء الدينيين من العمل كمدراء في مجالس إدارة  

 الجمعيات الخيرية اإلسالمية.
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 األفعال التي ترتكبها قوات أجنبية وجهات فاعلة من غير الدول

 

ما زالت ترد تقارير بأن الحكومة االيرانية، وبشكل أساسي عن طريق قوات الحرس الثوري اإلسالمي، قد 

دعمت حكومة األسد بشكل مباشر وجندت مقاتلين شيعة عراقيين وأفغان وباكستانيين، عالوة على سوريين،  

ستغلت نفوذها والحالة  في شهر مارس/آذار أن ايران ا فورين بوليسيللقتال في النزاع. ذكرت صحيفة  

االقتصادية المتردية بالبالد وقدمت حوافز مالية للسنيين للتحول إلى االسالم الشيعي أو االنضمام للمليشيات  

الشيعية.  في شهر مارس/آذار، ذكر المرصد السوري لحقوق االنسان، وهو منظمة غير حكومية، أن القوات  

ضور دورة عن تعاليم االسالم الشيعي في مركز ثقافي ايراني  االيرانية دعت سكان ببلدة في دير الزور لح

أن   SyriacPress.comدوالر وسلة غذاء للذين يجتازون الدورة. ذكر موقع  200محلي، وعرضت مبلغ 

دوالراً لمن ينضم لصفوفهم في دير الزور.  150حزب هللا، حليف ايران في لبنان، عرض مرتباً شهرياً يبلغ 

ة فورين بوليسي في شهر مارس/آذار، رممت ايران وشيدت أضرحة جديدة "كأنها تحاول  وفقاً لتقرير صحيف

أن تعيد كتابة التاريخ الديني في سوريا التي غالبية سكانها من السنة وكان بها عدد قليل للغاية من الشيعة قبل  

عة بالبالد لتمكين ايران  الحرب."  ذكر خبراء أن "االختراق الديمغرافي والثقافي" يهدف إلى زيادة عدد الشي

 من "المطالبة بالسلطة السياسية نيابة عنهم."  

 

وفقاً لمنظمات حقوق انسان مثل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وجماعات نشطة في تجميع الوثائق،  

ارتكبت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في الجزء الشمالي من البالد انتهاكات 

وق إنسان ضد االيزيديين وغيرهم من السكان، خاصة في المناطق الكردية، وشمل ذلك عمليات االحتجاز  حق

التعسفي للمدنيين، والتعذيب والعنف الجنسي، والطرد، والنهب ومصادرة الممتلكات الشخصية، وتجنيد  

السورية المسلحة  األطفال كجنود، ونهب وتدنيس األضرحة الدينية. وورد أيضاً أن جماعات المعارضة 

 المدعومة من تركيا أساءت إلى أفراد من األقليات الدينية األخرى. 

 

في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، قيدت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا العاملة 

تحت اسم الجيش الوطني السوري، قيدت الحرية الدينية لاليزيديين من خالل هجمات ضد المدنيين وترهيبهم.  

ثاني أن اللجنة قد وثقت نهب وتدمير مواقع  أشار تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة في شهر يناير/كانون ال

صوت  أثرية وأضرحة ومقابر ايزيدية في عفرين بواسطة الجيش الوطني السوري. ذكر مراسل إلذاعة 

أغسطس/آب، أن جماعات حقوق   10، أثناء تحدثه من مركز ويلسون في واشنطن العاصمة بتاريخ أمريكا

ان عفرين، وبشكل أساسي ضد االيزيديين، وقد شمل ذلك  إنسان محلية قد وثقت اساءات وانتهاكات ضد سك

عمليات خطف من أجل الحصول على فدية؛ والسجن؛ والتعذيب؛ وفرض "أتاوات حماية" على بعض القرى؛ 

 وتدمير أضرحة ومقابير االيزيديين؛ ونهب ومصادرة األراض والممتلكات. 

 

المناطق التي أسفر فيها   في مليات االختطاف واالبتزازوفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة، ارتفعت وتيرة ع

االقتتال بين المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا والقوات الحكومية عن فراغ أمني.  في شهر 

( باالفراج عن رضوان محمد، ناظر  CSWمارس/آذار، أفادت رابطة التضامن المسيحي على نطاق العالم )

احدى جماعات   -بواسطة فيلق الشام   2020ن قد تم اختطافه في عفرين عام مدرسة مسيحي كردي، كا

بعد أن رفض تحويل مدرسته إلى مركز تعليم اسالمي.      -المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا 

منعت هذه الجماعة أيضاً محمد وأسرته من غسل وتكفين جثمان زوجته التي توفيت قبل احتجازه.   كان  

 وزوجته قد تحوال من االسالم إلى المسيحية وقد اتهمه فيلق الشام بالردة.  محمد 
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أفادت األقليات الدينية والعرقية، وخاصة األكراد وااليزيديين والمسيحيين المشردين في المناطق الخاضعة  

في منشور بشهر  للسيطرة التركية مثل مدينة عفرين، أنهم تعرضوا النتهاكات حقوق إنسان وتهميش.  

جال حقوق االنسان، من  أغسطس/آب على مدونة مركز ويلسون، ذكر صحفي أنه وفقاً لجماعات عاملة في م

  5,000، ظل فقط  2018قرية في عفرين قبل التوغل التركي عام   22ايزيدي كانوا يعيشون في   25,000

ذكرت إذاعة صوت أمريكا في شهر سبتمبر/أيلول أن زعماء مسيحيين ذكروا أن القصف التركي في منهم. 

ليات من منازلهم في تل تمر والقرى  شمال شرق سوريا خالل العام قد أخرج مسيحيين وغيرهم من األق

المحيطة في الجنوب الشرقي من منطقة عملية نبع السالم. وفقاً لتقارير صحفية ومنظمات غير حكومية، ذُكر 

أنه تم اختطاف نساء ايزيديات في عفرين بواسطة جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا 

 وظللن في عداد المفقودين.   

 

دت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لألمم المتحدة وعدد من المصادر المستقلة أنه أثناء الصراع،  أفا

بما في ذلك عدد من الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل   -استهدفت جهات فاعلة غير حكومية 

استهدفت أفراد األقليات الدينية،  األمم المتحدة والواليات المتحدة وحكومات أخرى، مثل هيئة تحرير الشام، 

عالوة على السنيين، بالقتل واالختطاف وسوء المعاملة الجسدية واالعتقاالت.  وأسفر ذلك عن مقتل واختفاء  

  2011آالف المدنيين.  وفقاً لتقرير نشرته لجنة التحقيق المستقلة في شهر فبراير/شباط ويغطي الفترة من عام 

هيئة تحرير الشام في كافة المناطق الخاضعة لها "في ضرر نفسي وبدني حاد  ، تسببت 2020إلى نهاية عام 

للنساء والفتيات والرجال والفتيان من خالل فرض قواعد ملبس دينية و، في حالة النساء والفتيات، حرمانهن  

ر  فرضت "المحاكم" غير الرسمية، التي أنشأتها هيئة تحريو ..من حرية الحركة بدون محرم من الذكور.

الشام ومختلف الجماعات المسلحة، عقوبات باإلعدام ترقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في القتل، وقد 

 اُستخدمت لفرض القيود االجتماعية الوحشية لهذه الجماعات..."

 

ذكرت وسائل إعالم أن هيئة تحرير الشام ما زالت تقيد حرية المسيحيين في مدينة إدلب. وفقاً لتقرير نشره  

لشرق األوسط في شهر يونيو/حزيران، صادرت هيئة تحرير الشام، خالل الفترة من أواخر عام  معهد ا

  550، مئات العقارات التي تخص مسيحيين مشردين، بما في ذلك ما ال يقل عن  2019إلى أواخر عام   2018

 منزل ومحل تجاري في محافظة إدلب. 

 

توصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى تزايد الهجمات العنيفة التي تشنها فلول تنظيم الدولة االسالمية رغم  

تعرضها للهزيمة في االقليم. ذكرت منظمات حقوق انسان أن تنظيم الدولة كثيراً ما استهدف المدنيين، 

برها التنظيم جماعات مرتدة.  وفقاً لتقرير  واألشخاص المشتبه تعاونهم مع قوات األمن، والجماعات التي يعت 

للجنة التحقيق الدولية المستقلة في شهر فبراير/شباط، "استمر أيضاً رجم النساء والفتيات بتهمة الزنا واعدام  

المثليين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة االسالمية بالعراق والشام، كما استمرت عمليات الزواج  

 قاتلين."  القسري من الم

 

شخصاً اختفوا قسرياً على   8,648على الرغم من أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر على المنطقة، إال أن مصير 

ال يزال مجهوالً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق اإلنسان.  ومن بين المختطفين في   2014يد التنظيم منذ عام  

ن اإليزيديين، الذين ورد أن تنظيم الدولة نقلهم  امرأة وطفل، معظمهم م 6,000شمال العراق ما يقدر بنحو  

إلى سوريا وباعهم كرقيق ألغراض الجنس، أو أجبروا على الزواج االسمي من مقاتلي تنظيم الدولة، أو  

سبتمبر/أيلول موجهة إلى الجمعية العامة لألمم    14قدموا "هدايا" لقادة تنظيم الدولة.  في رسالة بتاريخ 

من الموقّعين اآلخرين، أن هناك   80يازدا المناصرة لأليزيديين ومعها أكثر من المتحدة، ذكرت منظمة 

من النساء واألطفال  3,000شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.   ذكرت منظمة يازدا أن أكثر من   2,763
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ظيم الدولة  قد هربوا وتم تحريرهم في عملية عسكرية للقوات الديمقراطية السورية، أو أُفرج عنهم من أسر تن

 ما زالوا في عداد المفقودين بحلول نهاية العام.  2,700منذ بداية النزاع، ولكن أكثر من 

 

ونشأت في المناطق التي كانت السيطرة الحكومية عليها ضعيفة أو غير موجودة، مراكز احتجاز محلية.   

على حد سواء يتولون إدارة ووردت تقارير متباينة حول الرقابة واإلشراف، وكان قادة دينيون ومدنيون  

 المنشآت.

 

 القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية 

 

وردت تقارير على مدار العام عن أعمال عنف طائفية بسبب التوترات بين الطوائف الدينية المختلفة، 

ييز والعنف على  والتنافس الثقافي، والخطاب االستفزازي.  وبحسب التقارير، استمر تعّرض المسيحيين للتم

 أيدي المجموعات المتطّرفة العنيفة. 

 

وقالت المنظمات المدافعة إن التقاليد االجتماعية والتحريم الديني ما زاال يجعالن تغيير الدين أمرا نادرا نسبيا،  

المجموعات خاصة التحول عن اإلسالم إلى المسيحية، والذي ظل محظوراً بموجب القانون.  وأفادت هذه 

أيضا أن ضغط المجتمع ظل يجبر من غيّروا دينَهم على االنتقال إلى مكاٍن آخر داخل البلد أو الهجرة من أجل 

 ممارسة طقوس دينهم الجديد علنا بحّرية. 

 

وهو المنظمة السياسية الرئيسية    -واصل كل من االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 

عن التفاوض نيابة عن المعارضة مع  مسؤولةوهي منظمة للمعارضة  -تفاوض السوريّة للمعارضة، وهيئة ال

 الحكومة، واصلوا إدانة الهجمات من قِّبل الحكومة والمجموعات المتطّرفة واإلرهابية.

 

 القسم الرابع: سياسة الحكومة األمريكية ودورها

 

وانتهاكات وإساءات حقوق اإلنسان" التي  مايو/أيار، أدان الرئيس األمريكي "العنف الوحشي  6بتاريخ  

وزارة الخارجية األمريكية يشددون على    مسؤوليترتكبها حكومة األسد.   ال زال الرئيس األمريكي وكبار  

، الذي ينص على 2254ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس األمن الدولي  

 أن مثل هذا الحل يجب أن يؤسس حوكمة نزيهة وشاملة وغير طائفية.

 

واصلت وزارة الخارجية دعم عمل آلية األمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا باعتبارها  

آلية مهمة لجمع األدلة لتعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وغيرها.  بحلول نهاية العام، كانت  

مليون   5.9، باإلضافة إلى إنشائهاذه اآللية منذ مليون دوالر له 3.5الواليات المتحدة األمريكية قد قدمت 

دوالر لفريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داعش( لدعم جهود الفريق في جمع أدلة جرائم تنظيم الدولة، بما في ذلك الفظائع المرتكبة ضد أعضاء  

مية وااليزيدية والمسيحية. استمرت وزارة الخارجية األمريكية في دعم المنظمات غير  الطوائف اإلسال

 الحكومية العاملة في جمع األدلة على الجرائم المحتملة والحفاظ عليها. 

 

حثت حكومة الواليات المتحدة بشكل مستمر كل من تركيا والمعارضة السورية على أعلى المستويات  

بموجب القانون الدولي في المناطق التي يسيطرون عليها هم أو الجماعات التي  لالمتثال بالتزاماتهما 

 يدعمونها أو يعملون فيها. 
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وزارته العمل مع المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا، وأعضاء  ومسؤولوواصل وزير الخارجية  

حدة ويقوده الشعب السوري  المعارضة المعتدلة، والمجتمع الدولي لدعم حل سياسي للنزاع تيّسره األمم المت

يكون من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين.  شملت هذه الجهود تقديم الدعم للجنة الدستورية 

المكلفة بصياغة دستور معدل أو جديد يهدف إلى تمثيل الشعب السوري كجزء من العملية السياسية التي  

 تيّسرها األمم المتحدة. 

 

.  وواصل ممثلو حكومة الواليات المتحدة لقاء  2012كية في دمشق أعمالها في عام علقت السفارة األمري

الجماعات الدينية وقادتها في الواليات المتحدة وأماكن أخرى في الشرق األوسط.  شارك نائب مساعد وزير  

ضية  الخارجية لشؤون الشرق األدنى ومسؤولون آخرون في وزارة الخارجية األمريكية في حوارات افترا

وموائد مستديرة وفرق عمل ركزت على جهود المساءلة والعدالة ومكافحة عنف المتطرفين. استضاف 

الممثل الخاص للواليات المتحدة باإلنابة المعني بالشأن السوري حلقة نقاش افتراضية في شهر مارس/آذار 

 ضد األقليات الدينية. حول المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك االنتهاكات المرتكبة 

 

استمرت الواليات المتحدة في دعم توثيق وتحليل وحفظ األدلة على االنتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف 

النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد أفراد األقليات الدينية، من خالل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، 

والمستقلة الخاصة بسوريا، وعن طريق الدعم المباشر لجهود التوثيق  وآلية األمم المتحدة الدولية المحايدة 

 التي يقودها السوريون. 

 

  المسؤولينيوليو/تموز فرضت الواليات المتحدة عقوبات على ثمانية سجون سورية، وخمسة من  28بتاريخ  

بنظام األسد العاملين بالمؤسسات التي تدير هذه المنشئات، واثنين من قادة المليشيات المتورطة في انتهاكات  

لحقوق اإلنسان.  فرضت الواليات المتحدة أيضاً عقوبات على سرايا العرين، وهي مليشيا مرتبطة بالنظام  

ة السيطرة على محافظة إدلب.  ساهم ذلك  الستعاد  2020شاركت في العملية الهجومية التي شنها النظام عام 

وهي احدى   -الهجوم في التشريد الجماعي للمدنيين. واستهدفت العقوبات أيضاً مجموعة أحرار الشرقية 

جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، الرتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان تشمل  

 القتل واالختطاف والتعذيب. 

 

ديسمبر/كانون األول، فرض مكتب مراقبة األصول األجنبية بوزارة الخزانة األمريكية، عمالً  7خ  بتاري

بقانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق اإلنسان، عقوبات على ضباط كبار بالقوات الجوية السورية  

لكيمائية على عن الهجمات باألسلحة ا لمسؤوليتهموهم محمد يوسف الحاصوري وتوفيق محمد خضور 

على التوالي. فرض مكتب مراقبة األصول األجنبية أيضاً عقوبات على أديب    2018و  2017مدنيين في عام  

إدارة من كبار ضباط  -؛ وقحطان خليل السورية معاون مدير إدارة المخابرات الجوية –نمر سالمة 

العسكرية السورية، وذلك الرتكابهم   المخابرات من كبار ضباط  -؛ وكمال الحسن المخابرات الجوية السورية

 انتهاكات حقوق إنسان بحق مدنيين.  

 


