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 اـســوري

 

 

 

 

 

 

 

يكشف الوضع في سورية عن شمل النظام الدولي الحالي في مواجية الصراعات الداخمية، 
كما يظير االستخفاف بالشواغل اإلنسانية بالمقارنة بالحسابات واألىداف . الكبرى زماتألوا

سفر عنيا من قتل أنسانية في سوريا لمعام الخامس، بما إلتستمر الكارثة ا. السياسية الضيقة
مميون ( ٥أي )نحو ربع مميون إنسان، وأصبح ما يقرب من نصف السكان المدنيين السوريين 

طراف المتحاربة خالل عام ألوقد صعدت ا  .الجئين خارج البمد إما مشردين في الداخل أو
عمال العسكرية، بما في ذلك في المناطق المدنية مما تسبب في وقوع خسائر ألمن ا ٥ 51

وعمى جانب قوى النظام، . كبيرة في األرواح وأعداد كبيرة من النازحين في صفوف المدنيين
بما في ذلك األسواق  5متفجرة فوق المنشآت المدنية،تسبب التكتيك المروع الستخدام البراميل ال

                                                 
 : مكتت األمم انمتحدح نتىسيق انمسبعدح اإلوسبويخ، استعزاض األسمخ انسىريخ، متبح عهى انمىقع - 

http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis . 

 اوظز في هذا انصدد، عهى سجيم انمثبل،  - 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-

in-aleppo / .  

http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
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والمدارس والمستشفيات في المناطق التي تسيطر عمييا المعارضة، في وقوع أعداد كبيرة من 
وحصار السكان   وذلك باإلضافة إلى االستخدام المكثف والواسع لالعتقال التعسفي،. الضحايا
  ٥.لعنف الجنسيوغير ذلك من أشكال الجرائم مثل ا  المدنيين،

كما ارتكبت الجماعات المسمحة المختمفة ىي األخرى جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك 
اليجمات العشوائية في المناطق اآلىمة بالسكان المدنيين والعنف الجنسي والقتل عمى أساس 

وباختصار، استمرت جميع األطراف المتحاربة في معارك كسر لمعظام، دون أن تبدو   .عرقي
وبحمول الصيف، كان معظم األطراف المعنية، بما في ذلك مسؤولي . ناك نياية في األفقى

وأصبح جميًا، في   .األمم المتحدة، متفقين عمى أنو ال يوجد بديل عن الحل السياسي في سوريا
واقع األمر، أنو ليس بمقدور أي طرف أن يسيطر تماما عمى الطرف اآلخر، وأن يضع حدا 

وزاد تطرف جزء كبير من الجماعات المسمحة في سوريا وتوسع . الحرب لمصراع عن طريق
 .من تعقيد الوضع في سوريا( داعش) "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"

من ناحية أخرى بدأت جيود العممية السياسية التي توالىا ستيفن دي مستورا، المبعوث 
ولكن دون أي أمل حقيقي في التوصل ، ٥ 51الخاص لألمم المتحدة الذي ُعين منذ يوليو  

فمختمف االجتماعات الدبموماسية بين الدول انتيت بمقاء بين دي ميستورا ووزير (  ) .إلى نتائج
خارجية الواليات المتحدة جون كيري ووزير خارجية النمسا لبدء جولة جديدة من المحادثات بين 

الدولية لسوريا دون أي تمثيل  جميع الدول المعنية التي تجمعت تحت اسم مجموعة الدعم
                                                 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، - 

http://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_E

N-FINAL.pdf . 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  - 

http://syriaundersiege.org / .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، تقزيز نجىخ انتحقيق اندونيخ انمستقهخ انمعىيخ ثبنجمهىريخ انعزثيخ انسىريخ انمؤرخ - 

 : ، متبح عهى انمىقع  1 أغسطس /آة   
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx.  

- 6 http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic / .  

 وظز،ا - 

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41359#.Vp4ECfnhDIU . 

 :انغبرديبناوظز صحيفخ - 

 http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-

toughest-job-in-world-syria .    

http://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_EN-FINAL.pdf
http://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_EN-FINAL.pdf
http://syriaundersiege.org/
http://syriaundersiege.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41359#.Vp4ECfnhDIU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41359#.Vp4ECfnhDIU
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria


 

57 

ىو  ٥ 51وكان التغير الرئيسي اآلخر الذي حدث في الربع األخير من عام   .سوري في فيينا
وأسفر إعالن الروس المفاجئ زيادة تدخميم في الجبية . التدخل العسكري الروسي في سوريا

ا النظام السوري سبتمبر، دع 1 وفي  1 .السورية عن درجة كبيرة من التكينات والتعميقات
وزعمت الحكومة الروسية أن الغرض من ىذا . رسميًا الجيش الروسي إلى التدخل في سوريا

غير أن ثمة اتيامات لمجيش الروسي بتركيز أنشطتو حول معاقل . التدخل ىو محاربة اإلرىاب
   .المعارضة المعتدلة التي تسعى إلى إسقاط النظام

  

 :السوريوناألوضاع اإلنسانية التي يعيشها 
وال . يواجو السوريون أوضاعا متدىورة بشكل خطير، سواء داخل البمد أو خارجو كالجئين

يدعي ىذا التقرير أنو شامل لجميع انتياكات حقوق اإلنسان التي يواجييا السوريون، بل إنو 
يسمط الضوء عمى األنماط الرئيسية في مناطق النظام، والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات 

 .المسمحة، وبين الالجئين

 

 :المناطق الخاضعة لسيطرة النظام
 raeaeC "القيصر"[ التي كشفيا السوري اليارب المعروف باسم]تظير مجموعة الصور 
فمنذ اندالع الثورة السورية، مضى النظام بعيدا جدا في محاولة . مدى إجرام النظام السوري

فحدثت موجات واسعة النطاق من . إخماد أي إمكانية لممعارضة السممية لقبضتيا االستبدادية
ويواصل النظام ملء سجونو بناشطي  5 .االعتقاالت والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء

                                                 
 انمثبل،اوظز، عهى سجيم  - 

 http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-peace-talks-vienna-iran-saudi-arabia .  

 . http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62207اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -1 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-in-syria-us-and-turkey-claim-

russian-warplanes-hitting-moderate-syrian-rebel-groups-a6685496.html .   

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  
 https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-

detention-facilities  .  

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-peace-talks-vienna-iran-saudi-arabia
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-peace-talks-vienna-iran-saudi-arabia
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62207
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-in-syria-us-and-turkey-claim-russian-warplanes-hitting-moderate-syrian-rebel-groups-a6685496.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-in-syria-us-and-turkey-claim-russian-warplanes-hitting-moderate-syrian-rebel-groups-a6685496.html
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
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وتتردد مزاعم بأن االعتقاالت ال تقتصر عمى الناشطين وحدىم، بل تمتد . تمع المدنيالمج
أحيانا إلى عائالت بأكمميا، بما في ذلك األطفال، حيث يختفون وُيعتقمون قسرا في سجون 

بما في ذلك ارتفاع    وتواجو مناطق النظام ىي األخرى أوضاعا اقتصادية متدىورة،. النظام
معدالت التضخم، واكتظاظ المدن بالمشردين داخميا الذين يتعذر استيعابيم نتيجة الرتفاع 
معدالت البطالة، باإلضافة إلى محدودية فرص الحصول عمى الطاقة، بما يزيد من صعوبة 

فظ أوضاع الحياة يوما بعد يوم، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام التي كانت تحا
 .عمى شيء من الحياة الطبيعية خالل السنوات الثالثة الماضية

 

 :المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة
عمى المرء أن يذكِّر بأن معظم المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين تتألف من مجتمعات 

لمتنمية ريفية ميمشة سابقا، حيث لم تكن في أي وقت من األوقات من المناطق ذات األولوية 
وخالل كل سنوات الصراع، دأب    .بالنسبة لنظام األسد عمى مدار السنوات األربعين الماضية

النظام عمى معاقبة ىذه المناطق المنشقة بعمميات الحصار لمتجويع والقصف الجوي، بما في 
ك، وباإلضافة إلى ذل. ذلك استخدام البراميل المتفجرة وغير ذلك من أشكال اليجمات العشوائية

تواجو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شكال آخر من أشكال انتياكات حقوق اإلنسان 
( داعش) "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"فيو ليس حكم . نظرا لمطابع الديني المفرط لمحكم

فقط، بل أيضا معظم المناطق الخاضعة لسيطرة جبية النصرة والجماعات المعارضة األخرى، 
ففي . ، مثمما في مناطق أحرار الشام وجيش اإلسالم"معتدلين"ذلك بعض من ُيعتبرون بما في 

                                                 
 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-

subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-

a2c2-478179fd0489_story.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syri

a_crisis_in_2014_eng.pdf  

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_eng.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_eng.pdf
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ىذه المناطق، تحدث أعمال االعتقال التعسفي واالختفاء القسري لناشطي حقوق اإلنسان 
 ٥ .والعنف الجنسي وغيره من أشكال االنتياكات في غياب أي شكل من أشكال المساءلة

 

  :الالجئون السوريون
صورة الطفل الكردي إيالن الممقى عمى شواطئ التركية واحدة من أبرز لحظات كانت 

والعدد المتزايد من السكان السوريين المضطرين    .٥ 51االىتمام باألزمة السورية في عام 
وُوجيت إلى كل بمدان    .لمفرار من البمد آخذ في االزدياد فقط بسبب أوضاع الحياة الفظيعة

الجئون األمان فييا في السنوات األولى من الصراع انتقادات لتعرض الجوار التي التمس ال
غير أن العديد من االنتياكات تتعمق    .السكان الالجئين إلييا لمختمف أشكال االنتياكات

بالعدد الكبير من المجتمعات التي تستضيفيا البمدان، التي تدعي عدم قدرتيا عمى استيعاب 
ولكن حتى بعد  51.لمنظمات إلى الدعوة لدعم ىذه الدولودفع ذلك معظم ا   .ىذه األعداد

 . التعيدات الواسعة من الدول ليؤالء الالجئين، يظل ىناك الكثير من االنتقاد لسوء المعاممة

                                                 
 .  1 اوظز تقزيز نجىخ انتحقيق اندونيخ انمستقهخ انمعىيخ ثبنجمهىريخ انعزثيخ انسىريخ، أغسطس   -  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-

syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.228172062.246526338.1453

198143 . 

 ثبنىسجخ نتزكيب، اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-

syrian-refugees-human-rights-abuse   ؛

 وثبنىسجخ نهجىبن، اوظز، عهى سجيم انمثبل، 

https://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-

refugees  

 وثبنىسجخ نألردن، اوظز، عهى سجيم انمثبل، 

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/gender-based-violence-and-child-

protection-against-syrian-refugees-jordan-focus-early .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،-  

 https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2015-09-28/syrias-good-neighbors .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -1 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.228172062.246526338.1453198143
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.228172062.246526338.1453198143
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-rights-abuse؛
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-rights-abuse؛
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-rights-abuse؛
https://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-refugees؛
https://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-refugees؛
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2015-09-28/syrias-good-neighbors
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2015-09-28/syrias-good-neighbors
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وفي اآلونة األخيرة، قررت الكتمة الغربية قبول عدد معين من ىؤالء الالجئين الذين يصمون 
وقد بدأت ىذه المبادرة في ألمانيا، ولكن لم يتبعيا سوى . إلى شواطئيا، ومنحيم وضعا قانونيا

ومؤخرا،   5.عدد قميل من الدول، بما في ذلك خطة االستجابة العامة لالتحاد األوروبي
وتعيدت الحكومة األمريكية أيضا باستضافة عدد معين من  55.استضافت كندا بعض الالجئين

. ٥ 51الالجئين السوريين في عام غير أنو لوحظت بعض أشكال االنتياكات   5.الالجئين
ففي ىنغاريا، عمى سبيل المثال حيث تم استضافتيم، تعرض بعضيم لمضرب واالنتياكات من 

وباإلضافة إلى ذلك، أثارت األنباء الواردة مؤخرا من الدانمرك عن الرغبة في   5.جانب الشرطة
، تيدد المناقشات الدائرة في وباإلضافة إلى ذلك 5٥.مصادرة منقوالتيم القيِّمة شيئا من الدىشة

الواليات المتحدة حول الالجئين السوريين وارتباطاتيم بالتطرف العنيف أيضا بوقف قرار اإلدارة 
وقد دفعت أزمة الالجئين المجتمع الدولي بدرجة اكبر لمعالجة   5.األمريكية استضافة الالجئين

 .األسباب الجذرية بما ينيي الصراع في سوريا

  

 :السياسي في سوريا أفاق الحل
قميمية  تحول الصراع في سوريا من كونو صراعًا داخميًا إلى صراع ييم أطرافًا دولية وا 

ففي المنظور الدولي، وجدت روسيا في دعميا لمنظام فرصة جيدة لميروب من أزماتيا . رئيسية
                                                                                                                   
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/g20-must-pull-uturn-on-refugee-response /.  

 : األوروثي ثقجىنهماوظز أعداد انالجئيه انذيه تعهدد كم دونخ مه دول االتحبد  -  

http://www.resettlement.eu/sites/all/modules/pledgemap/index.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.unhcr.org/566ad0029.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/26/obama-americans-welcome-

syrian-refugees-pilgrims .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/syrian-refugees-hungary-camp-cold-hungry .   

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-denmark-wants-to-

seize-jewellery-and-cash-from-asylum-seekers-a6777146.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees /.  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/g20-must-pull-uturn-on-refugee-response/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/g20-must-pull-uturn-on-refugee-response/
http://www.resettlement.eu/sites/all/modules/pledgemap/index.html
http://www.unhcr.org/566ad0029.html
http://www.unhcr.org/566ad0029.html
http://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/26/obama-americans-welcome-syrian-refugees-pilgrims
http://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/26/obama-americans-welcome-syrian-refugees-pilgrims
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/syrian-refugees-hungary-camp-cold-hungry
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-denmark-wants-to-seize-jewellery-and-cash-from-asylum-seekers-a6777146.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-denmark-wants-to-seize-jewellery-and-cash-from-asylum-seekers-a6777146.html
https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees/
https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees/
https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees/
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. عمى أوكرانياالداخمية المتعمقة بالجزاءات الناتجة عن ضم شبو جزيرة القرم واليجوم العسكري 
أما من وجية نظر الكتمة الغربية، فيمثل تغيير النظام في سوريا فرصة جيدة إلضعاف التحالف 
المؤلف من إيران والعراق وسوريا، مرورا بحزب اهلل في جنوب لبنان، وحركة حماس التي 

ي وعمى الصعيد اإلقميمي، تقف سوريا اليوم في قمب الصراع الطائف. تسيطر عمى قطاع غزة
فتركيا والسعودية وقطر تسعى إلى قيام نظام مواٍل لمُسنَّة، في . والمنافسة بين القوى اإلقميمية

   5.حين تسعى إيران والعراق إلبقاء سوريا داخل منطقة النفوذ العموية الشيعية

غير أنو . وبالنسبة لكل ىذه األطراف، تمثل سوريا مصالح عميا ليست مستعدة لمتخمي عنيا
ليجوم الذي قامت بو داعش في باريس قد ولَّد ضغطًا إضافيًا عمى الكتمة الغربية يبدو أن ا

عمى األقل، التي أصبحت تشعر بضرورة تنحية الخالفات مع روسيا لوضع حد لمتيديد 
مر الذي نتج عنو ألا   5.اإلرىابي، ولمسيطرة عمى انتشار المتطرفين الجياديين وتدفق الالجئين

مفاوضات إليجاد حل سياسي، ولكن يتعين أن يتساءل المرء عن مدى عقد جوالت جديدة من ال
جدية وجيات النظر المطروحة لمخروج فعال من المأزق الحالي، بالنظر إلى أن المصالح 

 .المختمفة ال تزال تغذي الصراع فيما يبدو

 ٥ 51ديسمبر    الذي اتخذه مجمس األمن التابع لألمم المتحدة في   55٥وجاء القرار 
توافق اآلراء بين أعضاء مجمس األمن الخمسة عشر تتويجا لجوالت مفاوضات مجموعة ب

ويسمط القرار الضوء عمى ما تم   5.أكتوبر 1 الدعم الدولية لسوريا التي بدأت في فيينا في 
وييدف القرار إلى . االتفاق عميو، بينما يمزم الصمت إزاء الممفات التي ال تزال محل خالف

شيرا من اعتماد القرار وكفالة    العمل عمى خريطة طريق لالنتقال السياسي في غضون 
 . التوصل إلى وقف إلطالق النار بين األطراف المتحاربة

                                                 
 نفهم وضع سىريب كحزة ثبنىكبنخ ثدرجخ اكجز، اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-

civil-war .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.686286 .  

 : اوظز -  

http://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm .  

https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-civil-war
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-civil-war
http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.686286
http://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm
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ت فيينا قد توصمت إلى توافق كبير عمى أرضية مشتركة بشأن ضرورة وكانت محادثا
وجرى . مكافحة داعش والجماعات األخرى التابعة لتنظيم القاعدة، وبخاصة جبية النصرة

، الذي اتسم إلى  55٥التشديد عمى خطورة انتشار التنظيمات المتطرفة  في سوريا في القرار 
عمى  1 .نفس يوم القرار المتعمق ببناء السالم في سوريا حد كبير بطابع تقني، والذي اعتمد في

قراًرا غير مسبوق من حيث    55٥وكان قرار مجمس األمن الدولي . الدقة مجمس األمن الدولي
تطرقو لممسؤولية الواقعة عمى الدول األخرى فيما يتعمق بدعم الجماعات والميميشات المسمحة، 

ذة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وىو ومن حيث تضمنو قائمة بالتدابير المتخ
الشكل األكثر إلزاما لمقانون الدولي، بما في ذلك االمتناع عن تمويل الجماعات اإلرىابية، 
وتجميد األصول، وحظر توريد األسمحة، وتبادل القوائم والمعمومات بين الدول األعضاء بشأن 

 .أعضاء وأنشطة تمك الجماعات

أوال، مؤتمر : جولة فيينا لممفاوضات حول سوريا الطريق لخطوتين تاليتينكما ميدت 
الرياض الذي استضاف جماعات المعارضة بغية توفيق مواقفيا لممشاركة في الجولة القادمة 

كما اتفق عمى عقد اجتماع لخبراء األمن في العاصمة األردنية    .من المحادثات بين السوريين
عات المسمحة في سوريا، وتحديد من ينبغي اعتباره جماعة ُيكمف بميمة تصنيف الجما

وفيما يتعمق بوقف إطالق النار، طالب المبعوث الخاص لالمين العام لألمم المتحدة  5 .إرىابية
بإنشاء آلية رصد لمراقبة التقدم المحرز في ىذا الجانب، كما مارس ضغطا عمى جميع 

   .ربة لكفالة امتثاليا لوقف إطالق الناراألطراف الستخدام نفوذىا لدى األطراف المتحا

وبغض النظر عن ىذا التقدم، ال يزال الكثير من الشكوك يحيط بمدى جدية الرؤية التي 
وكانت طريقة استقبال المعارضة السورية . تتطمع إلنياء األزمة السورية في المستقبل القريب

                                                 
 :اوظز -1 

 http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  
 http://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-groups-hold-talks-in-riyadh-1449683546 .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-says-terror-list-be-out-right-

time%E2%80%99 .   

 .انمتحدحنمجهس األمه انتبثع نألمم      تزد واليخ آنيخ انزصد هذي في انقزار  -  

http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm
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ولي ولمتحديات التي سيواجييا لمقرار كاشفة بشكل خاص لمدى ىشاشة ىذا التوافق الدولي األ
ويتمثل أشد انتقاد موجو لمقرار في أنو ال يتناول عمى اإلطالق مستقبل النظام الحالي    .تطبيقو

وفي الحقيقة، فإن عممية فيينا ال تقطع شوطا بعيدا في تحديد الطريقة التي . ورئيسو األسد
. ريا، وكيف سُتنفذ عمى أرض الواقعتؤدي بيا الفترة االنتقالية إلى السالم واالستقرار في سو 

، الذي 5 51ويبدو أن المجتمع الدولي ال يزال عالقا في نفس إطار بيان جنيف الصادر عام 
وقف إطالق النار، ووضع دستور وتشكيل حكومة انتقالية، : كان يقوم عمى ثالث نقاط رئيسية
 ٥ .ثم يمي ذلك إجراء انتخابات حرة

إذا كانت ىذه النقاط نفسيا تدخل في إطار : التساؤلويظل الشك الرئيسي يتمثل في 
. ، فما الذي يجعميا اليوم أكثر قابمية لمتحقق مما كانت عميو من قبل5 51االتفاق منذ عام 

وقد . ففي واقع األمر، يظل االنقسام بشأن مصير األسد ىو ما يشل أي تنفيذ لذلك اإلطار
من حميفيو الرئيسيين إيران وروسيا، إلى  يؤدي رفض رأس النظام التخمي عن السمطة، بدعم

وثمة شك آخر يحيط بيذا . انتياء ىذه العممية إلى نفس مصير جوالت المحادثات التي سبقتيا
االتفاق الذي تم التوصل إليو مؤخرا، وىو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أي الجماعات يمكن 

سوريا؟ ففي الحقيقة، كان مؤتمر  أو ال يمكن اعتبارىا جماعات إرىابية عمى أرض الواقع في
الرياض يضم بين المشاركين فيو ما ال يقل عن اثنتين من الجماعات المثيرة لمجدل لمغاية التي 
ُيدعى أنيا ارتكبت جرائم دولية، والمعروفة بطبيعتيا الدينية المتشددة والمعادية لمديمقراطية 

بين العنصرين الغائبين في االتفاق  وىناك رابط مشترك يجمع   .بالقول والفعل عمى حد سواء
إحجام المجتمع الدولي عن االعتراف بأنو بدون مساءلة، ال يمكن أن تكون ىناك : المبدئي

 .عدالة لمسوريين، وبالتالي ال سالما دائما

                                                 
 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://europe.newsweek.com/did-riyadh-conference-move-syria-towards-peace-

408229?rm=eu . 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.voltairenet.org/article189701.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabia-to-host-syrian-

opposition-meeting-ahead-of-peace-talks/article27609462 /.  
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 :البعد الغائب في التفاوض حول مستقبل سوريا: المحاسبة
المجتمع الدولي الفاعمة في سوريا إلي يؤدي غياب التوافق بين األطراف الرئيسية من 

ترجيح عنصر التشاؤم فيما يتعمق بآ فاق حل األزمة اإلنسانية في سوريا ومعالجة مسبباتيا 
إذ أنو من الممحوظ بشكل خاص أن المجتمع الدولي يظير استعدادًا اكبر لالعتراف . الرئيسية

بمجموعات توصف بأنيا إرىابية، بينما بالمسؤولية الكاممة لألطراف الثالثة عندما يتعمق األمر 
ال توجد أي نية لممارسة أي شكل من أشكال الردع لألطراف المتحاربة األخرى، أو وضع 

ويبدو ذلك ممحوظا بدرجة اكبر إذا عممنا أن معظم الضحايا . الجرائم المرتكبة بين يدي العدالة
رجع إلى ممارسات نظام بشار السوريين واستمرار تدفق الالجئين والمشردين داخميا إنما ي

 .فميس ثمة شك تقريبا في أن تنفيذ االتفاق يستمزم تنحي األسد إن عاجال أو آجال.. سدألا

وبعيدا عن االعتبارات العممية، فإن كفالة المساءلة عن االنتياكات الخطيرة لمقانون 
الدولية لكافة  اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان أمر يدخل ضمن االلتزامات

والتحقيق في انتياكات القانون اإلنساني الدولي ومقاضاتيا وتوفير سبل االنتصاف منيا . الدول
المشتركة بين اتفاقيات  ( )ىو التزام رئيسي لمدول في حاالت االنتياكات الخطيرة وفقا لممادة 

الدولي لمدول الذي وفي السياق السوري، يقع ىذا االلتزام عمى عاتق المجتمع . جنيف األربع
 .اخفق حتى اآلن في اتخاذ إجراءات فعالة لممساءلة عن الفظائع الجماعية المرتكبة

واستمرار اإلفالت من العقاب عمى الجرائم الدولية ال يقتصر فقط عمى تحريض األطراف 
فتفعيل مختمف آليات المساءلة في الواليات . عمى مواصمة تجاىل معاناة اإلنسان في سوريا

قضائية المحمية واإلقميمية والدولية، الموجية ضد األفراد والسمطات المتورطة بشكل مباشر أو ال
غير مباشر في ارتكاب انتياكات خطيرة لمقانون الدولي، من شأنو أن يخمق تأثيرا رادعا لألفراد 

ن وينبغي أن تتعاو . والدول التي تسعى إلى التورط بالمشاركة في أعمال غير مشروعة دوليا 
الدول إلنشاء شبكة لتبادل المعمومات تسمح بالتعاون الجنائي والقضائي في الجيود المبذولة 

كما يمكن أيضا تفعيل آليات التعاون . لمحاكمة األفراد المتورطين في أنشطة إجرامية في سوريا
ي لمتابعة كل الجناة المتورطين ف  55٥القضائي التي أنشئت لمكافحة اإلرىاب بموجب القرار 

 . القتال



 

65 

وبدال من التركيز عمى ردع األطراف المتحاربة، أصبح الوضع عمى األرض أكثر تعقيدا 
وتتوفر اليوم أدلة . في واقع األمر، خاصة في ظل تكثيف التدخل العسكري األجنبي في سوريا

ا، محتممة كافية عمى ارتكاب القوات الروسية انتياكات خطيرة لمقانون اإلنساني الدولي في سوري
وباإلضافة إلى ذلك، ىناك أيضا    .وتتردد اتيامات لمجيش الروسي باستيداف مواقع المدنيين

ادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتياكات لمقانون اإلنساني الدولي تستيدف المناطق التي 
   .تسيطر عمييا داعش في شرق سوريا

مكان آخر وصمو الربيع  وقد بمغت األزمة السورية درجة من الدموية والتدمير تفوق أي
غير أن األسباب الجذرية التي أوصمت الوضع إلى ىذا الحد من التدىور ال تختمف . العربي

فقد أخفقت حقبة ما بعد االستعمار في . كثيرا عن أسباب االضطرابات في األماكن األخرى
 1 وعمى مدار . تحقيق دولة المواطنة الحقيقية، وىو ما بمغ ذروتو بالتمييز وتشجيع الطائفية

عاما، أسس نظام األسد، في واقع األمر، سمطتو السياسية واالجتماعية واالقتصادية عمى قمة 
حساسا . من الموالين لو، وبخاصة من يشاركونو انتمائو الطائفي وخمق ذلك غضبا بالغ العمق وا 

 .بالظمم عمى مدى السنوات، وبخاصة لدى األغمبية السنية

بسبب قمع النظام المتصاعد لمحركة المدنية، إلى خروج ىذه  وأدى حجم عسكرة الصراع،
ولم يسفر الدعم الذي تمقتو الجماعات المسمحة من بعض . األحقاد الخفية القديمة إلى النور

يران، إال عن تعميق االنقسام  األطراف في المنطقة، مثل المممكة العربية السعودية وقطر وا 
ستقبال عمى تعايش دائم في بمد شديد التنوع مثل سوريا وأي حل ييدف إلى الحفاظ م. الطائفي

كما ينبغي اتخاذ تدابير . يجب أن يكفل أخذ تطمعات كل الفئات وتمثيميا العادل بعين االعتبار
لضمان عدم حدوث أعمال انتقامية من جانب الجماعات العرقية أو الدينية ضد بعضيا 

وبغض النظر . ا ظمت ىذه المخاطر قائمةالبعض، بما في ذلك عن طريق نشر قوات دولية إذ

                                                 
 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-

directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.aljazeera.com/news/2015/11/syrians-insane-nights-french-bombing-

151117052945111.html .  

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/syrians-insane-nights-french-bombing-151117052945111.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/syrians-insane-nights-french-bombing-151117052945111.html
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عن الشكوك الكبيرة في إمكان النجاح في حل القضايا المعقدة العالقة، فإن الزخم الحالي لإلرادة 
الدولية يوفر أمال طفيفا في أن العام المقبل سوف يقربنا قميال من سوريا مستقرة وسممية 

 . وديمقراطية في المستقبل

 


