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تداعيات ما بعد الربيع العربي على حقوق اإلنسان في سورية

The Impact of the Post Arab Spring on the Human Right in Syria

دخل الله الحربي، زارينا عثمان، سيتي داود(1)

Dakheelallah Alharbi, Zarina Othman, Sity Daud

ترجمة: عمر حداد

نبذة مختصرة
الغــرض: تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم تحليــل للوضــع اإلنســاني وحالــة حقــوق اإلنســان فــي 

ســورية بعــد حــوادث الربيــع العربــي.

(1)  دخــل اللــه الحربــي: مرشــح لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي مركــز أبحــاث التاريــخ والسياســة والشــؤون الدوليــة، 

ــا. ــة Bangi ،Malaysia Kebangsaan، ماليزي ــة، جامع ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــة العل كلي
زارينــا عثمــان: أســتاذ ورئيــس، مركــز أبحــاث التاريــخ والسياســة والشــؤون الدوليــة، كليــة العلــوم اإلنســانية   

ماليزيــا.  ،Bangi  ،Malaysia  Kebangsaan جامعــة  واالجتماعيــة، 
ــانية  ــوم اإلنس ــة العل ــة، كلي ــؤون الدولي ــة والش ــخ والسياس ــاث التاري ــز أبح ــارك، مرك ــتاذ مش ــيتي داود: أس س  

ماليزيــا.  ،Bangi  ،Malaysia  Kebangsaan جامعــة  واالجتماعيــة، 
ــر 2020،  ــي/ يناي ــون الثان ــر: 30 كان ــخ النش ــر: Humanities & Social Sciences Reviews، تاري ــكان النش م  
https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2020.8157 اآلتــي:  الرابــط  علــى 

الفكــر  مجــال  فــي  والترجمــات  المقــاالت  مــن  مجموعــة  لــه  ســوري،  ومترجــم  كاتــب 
مشــاريع. وإدارة  تخطيــط  مهنــدس  المدنيــة،  الهندســة  فــي  إجــازة  يحمــل  والسياســة، 

 عمر حداد

https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2020.8157
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ــات وتحليــل المحتــوى  المنهــج: هــذا البحــث تحليلــي وصفــي ُأجــري مــن خــالل مراجعــة األدبي
ــة. ــات الحال ــة ودراس ــوث الوثائقي والبح

النتيجــة: تشــير نتائجنــا إلــى أن الحكومــة الســورية قدمــت تنــازالت وهميــة بهــدف إنهــاء الثــورات. 
وأدى ذلــك إلــى تشــكيل جماعــة متمــردة هــي الجيــش الســوري الحــر، هدفهــا األســاس إســقاط النظــام 
االســتبدادي، ووقــف قتــل المدنييــن. كان ذلــك فــي منزلــة بدايــة االنتهــاك الصــارخ لحقــوق اإلنســان 
واشــتعال الحــرب األهليــة فــي ســورية. لــم تكتــف الحكومــة بإشــعال الحــرب، بــل نقلتهــا إلــى شــعبها 
ــن  ــا زل ــات م ــاء والفتي ــك، أن آالف النس ــن ذل ــوأ م ــخاص. واألس ــجن آالف األش ــرح وس ــل وج بقت
يعانيــن مــن العنــف الجنســي فــي أثنــاء المداهمــات الليليــة التــي ُتجــرى بشــكل متكــرر علــى أي مــن 
المعســكرين المتعارضيــن. عقــب االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وصلــت جميــع القطاعــات 

االقتصاديــة فــي ســورية تقريًبــا إلــى الحضيــض.
التطبيقــات: يمكــن لصانعــي السياســات، والمجتمــع الدولــي اســتخدام هــذا البحــث التخــاذ خطــوة 

أخــرى لمســاعدة المدنييــن الســوريين.
الحداثــة / األصالــة: نحــاول فــي بحثنــا اســتهداف موضــوع محــل جــدل كبيــر فــي الشــرق األوســط. 
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــاني وحق ــع اإلنس ــول الوض ــدة ح ــة عدي ــاالت مكتوب ــود مق ــن وج ــم م ــى الرغ عل

ســورية، ال يــزال هنــاك نقــص مــن الدراســات حــول حقــوق اإلنســان بعــد الربيــع العربــي.

ــورة  ــرصاع. الث ــان، ال ــوق اإلنس ــة، حق ــون، الديمقراطي ــورية، املدني ــريب، س ــع الع ــة: الربي ــات املفتاحي الكل
ــوري. ــام الس ــورية، النظ الس

مقدمة

ــار  ــن آث ــد م ــاف بع ــي مل تتع ــا الت ــال أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة يف ال ــدول العربي ــدى ال ــي إح ــورية ه س
املوجــة الثوريــة التــي اجتاحــت املنطقــة يف أواخــر العقــد املــايض. تعــود األوضــاع الســائدة يف البــالد إىل »الربيــع 
العــريب« الــذي بــدأ يف 17 كانــون األول/ ديســمرب 2010، عندمــا أرضم بائــع خضــار يف تونــس العاصمــة النــار 
 Campante يف نفســه خــارج مبنــى حكومــي احتجاًجــا عــى ســوء معاملــة ســلطات الدولــة )كامبانــت وكــور
ــديد يف  ــريي الش ــب اجلاه ــاج والغض ــن االحتج ــة م ــخية موج ــة الس ــذه التضحي ــارت ه Chor، 2012 &(. أث
مجيــع أنحــاء البــالد، والتــي بلغــت ذروهتــا هبــروب احلاكــم االســتبدادي زيــن العابديــن بــن عــي. ومــن املثــري 
لالهتــام أن نتيجــة االحتجــاج التونــي أهلمــت حــوادث مماثلــة يف دول أخــرى يف املنطقــة بــا يف ذلــك اليمــن 
ــي  ــتبد التون ــم املس ــز الزعي ــا عج ــون Anderson، 2011(. عندم ــورية )أندرس ــن وس ــا والبحري ــرص وليبي وم
زيــن العابديــن بــن عــي عــن الصمــود أمــام الضغــط واملطالبــة باســتقالته، فــر إىل الســعودية. أجــرت تونــس 

ــا مــن بــدء االحتجاجــات يف تونــس. أول انتخابــات برملانيــة ديمقراطيــة يف أكتوبــر 2011 بعــد عــام تقريًب
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يشــير الربيــع العربــي إلــى سلســلة مــن االنتفاضــات التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة فــي فصــل الربيــع فــي 
ــذي  ــن ال ــاك حقــوق المواطني ــة، وانته ــق الديمقراطي ــة أخــرى، كان خن ــد الماضــي(2). مــن ناحي أواخــر العق
ارتكبتــه األنظمــة االســتبدادية الســبب الرئيــس فــي االنتفاضــات. تاريخًيــا، شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين قيــام أنظمــة اســتبدادية فــي أنحــاء المنطقــة جميعهــا بمــا فــي ذلــك أنظمــة حســني مبــارك )مصــر(، 
ــه  ــي عبدالل ــورية(، وعل ــد )س ــار األس ــا(، وبش ــي )ليبي ــر القذاف ــس(، ومعم ــي )تون ــن عل ــن ب ــن العابدي وزي
ــر فــي هزيمــة  ــن(. إن نقطــة الخــالف األكب ــن عيســى آل خليفــة )البحري ــح )اليمــن(، والملــك حمــد ب صال
الربيــع العربــي بأكملهــا هــي تأثيــر االنتفاضــة وإنجازهــا. بينمــا كانــت الثــورات تهــدف بشــكل أســاس إلــى 
حقــن عناصــر الديمقراطيــة فــي المجاليــن االجتماعــي والسياســي للــدول، لــم تتوافــق النتائــج بالضــرورة مــع 
األهــداف )كامبانــت وكــورCampante & Chor ، 2012(. باســتثناء تونــس -وإلــى حــد مــا مصــر- تحولــت 
الحــاالت المتبقيــة إلــى ســيناريوهات أســوأ، أدت إلــى تدهــور كبيــر فــي حيــاة اإلنســان وخنــق الديمقراطيــة. 
ــة  ــن اإلطاح ــر م ــت مص ــرى، تمكن ــة أخ ــن ناحي ــاق. م ــا الش ــار عمله ــي ثم ــتطاعت جن ــس اس ــا تون وحده
 .)Comunello & Anzera ، 2012بالزعيــم الديكتاتــوري حســني مبــارك فــي ينايــر 2011 )كومونيلــو وأنزيــرا
ومــع ذلــك، فــإن تعييــن الرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح السيســي، مــن خــالل انقــالب، وبطريقــة مثيــرة للجدل، 
أعــاد الحكــم االســتبدادي الســابق. بشــكل مــا، فشــلت االنتفاضــة المصريــة فــي تحقيــق هدفهــا النهائــي، أال 

وهــو تثبيــت حكــم الديمقراطيــة فــي المجتمــع.
تبــرز ســورية علــى أنهــا الحالــة األكثــر إثــارة للجــدل فــي تاريــخ الربيــع العربــي بأكملــه. كمــا هــو الحــال 
فــي ليبيــا ومصــر واليمــن والبحريــن، تجســدت االنتفاضــة الســورية متأثــرة بالتمــرد الناجــح الــذي أحــدث 
 Comunello( ــي المجتمــع، وّســعت الفضــاء الديمقراطــي فــي تونــس ــة وسياســية مهمــة ف ــرات اجتماعي تغي
Anzera، 2012 &(. كمــا فــي الحــاالت األخــرى المذكــورة، بــدأت االنتفاضــة الســورية بشــكل معتــدل فــي 

آذار/ مــارس 2011 علــى شــكل تظاهــرة ســلمية بعــد تعذيــب طــالب مراهقيــن. وســرعان ما انضمــت مناطق 
أخــرى فــي عمــوم البــالد إلــى التظاهــرات، ودعــت إلــى طــرد الرئيــس بشــار األســد. طالــب المتظاهــرون 
بتوســيع الفضــاء الديمقراطــي، والســماح بتعــدد األحــزاب السياســية، وحريــة التعبيــر والصحافــة والتجمــع، 
مــن بيــن قضايــا أخــرى )كامبانــت وكــور Campante & Chor ، 2012(. بعــد االحتجاجــات، قدمــت الحكومة 
الســورية تنــازالت كاذبــة بهــدف وقــف الثــورة، لكــن بــال جــدوى. رًدا علــى ذلــك، أطلقــت الحكومــة العنــان 
لإلرهــاب علــى مواطنيهــا، فقتلــت المئــات وجرحــت وســجنت آالف آخريــن فــي هــذه العمليــة. أدى ذلــك 
ــام  ــة بالنظ ــو اإلطاح ــاس ه ــا األس ــر(3)، كان هدفه ــوري الح ــش الس ــردة، الجي ــة متم ــكيل مجموع ــى تش إل

ــي  ــا ف ــي أوروب ــت ف ــي حدث ــورات الت ــن الث ــلة م ــع سلس ــابهه م ــى تش ــي إل ــع العرب ــر للربي ــير آخ ــير تفس يش  (2)

القــرن التاســع عشــر. شــهد عــام 1848 بدايــة حقبــة مضطربــة حيــث شــهدت العديــد مــن الــدول فــي جميــع 
أنحــاء أوروبــا حــاالت كبيــرة مــن الثــورات بيــن المواطنيــن )ســبيربر Sperber، 2005(. علــى غــرار الربيــع 
ــل  ــرى مث ــى دول أخ ــدت إل ــت امت ــع الوق ــة، وم ــدة، صقلي ــة واح ــن أم ــة م ــورة األوروبي ــدأت الث ــي، ب العرب
ــداث  ــى إح ــدف إل ــي ته ــة الت ــات الجماعي ــة لالضطراب ــات نتيج ــت االنتفاض ــا. كان ــا وفرنس ــا والنمس ألماني
تغييــر فــي مواجهــة القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تســببت فــي نقــص كبيــر مــن الغــذاء فــي جميــع 

.)Berger and Spoerer ، 2001( ــة ــارة األوروبي ــاء الق أنح
(3)  الجيــش الســوري الحــر فصيــل فضفــاض فــي الحــرب األهليــة الســورية، تأســس فــي 29 تمــوز/ يوليــو 2011 مــن قبــل ضبــاط 

مــن القــوات المســلحة الســورية، الذيــن قالــوا إن هدفهــم هــو إســقاط حكومــة بشــار األســد.
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االســتبدادي، ووقــف القتــل الجماعــي غيــر المبــرر للمدنييــن. كان هــذا فــي منزلــة بدايــة االنتهــاك الصــارخ 
لحقــوق اإلنســان، وكذلــك الحــرب األهليــة فــي ســورية.

طريقة البحث

بشــكل عــام، ثمــة نقــص مــن األبحــاث المنشــورة حــول آثــار فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي فــي حقــوق 
اإلنســان فــي ســورية. ومــن هنــا يبقــى الســؤال عــن حجــم الفظائــع التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري 
قائًمــا. تتطــرق مراجعتنــا إلــى القضايــا المتعلقــة بالمعاملــة الالإنســانية للســكان المحلييــن الســوريين فــي ظــل 
الحــرب األهليــة بيــن 2011 وحتــى الوقــت الحاضــر. تحقيًقــا لهــذه الغايــة، تماشــًيا مــع اقتراحــات هــارت 
 google booksو Ebsco Host ــل ــت مث ــع اإلنترن ــة للبحــث فــي مواق (1998(، اســتخدمنا الكلمــات المفتاحي

ــع  ــول الربي ــورة ح ــاالت المنش ــالت والمق ــب والمج ــر والكت ــن التقاري ــث ع ــرض البح وgoogle scholar لغ
ــيا،  ــورية، روس ــي، س ــع العرب ــاالت: الربي ــذه المق ــي ه ــث ف ــات للبح ــدة مصطلح ــتخدمت ع ــي. اس العرب
إيــران، الصــراع، الحــرب األهليــة، الربيــع العربــي، اإلنســانية، األطــراف المتصارعــة. أســفر بحثنــا األولــي 
عــن 33 مقالــة. تــم تضميــن 30 مقالــة فقــط فــي هــذه المراجعــة ألنهــا تتطابــق مــع جوهــر ســؤال البحــث 
فــي هــذه المقالــة. اســُتبعدت المقــاالت الثــالث ألنهــا منشــرورة مــن دور نشــر وكتــاب سياســيين منحازيــن 

فــي األزمــة الســورية.
مراجعة األدبيات

األزمة السورية

ــة  ــن ناحي ــا م ــة به ــام المرتبط ــك األرق ــا، وكذل ــة بأكمله ــا للواقع ــا تفصيلًي ــس )2017( مخطًط ــدم إدري يق
ــة  ــر فــي هــذه الفئ ــي األكب ــا إلــى جنــب مــع مرتكبيهــا. وال شــك فــي أن الجان انتهــاك حقــوق اإلنســان جنًب
ــعبها  ــى ش ــا إل ــل نقلته ــرب، ب ــعال الح ــة بإش ــف الحكوم ــم تكت ــيا. ل ــا روس ــورية وحليفته ــة س ــو حكوم ه
ــي  ــن ف ــد المدنيي ــوائية ض ــة العش ــة المدفعي ــتخدمت الحكوم ــخاص. اس ــجن آالف األش ــرح وس ــل وج بقت
ــاط كل  ــى إحب ــة عل ــت الحكوم ــك، حرص ــى ذل ــالوة عل ــرد )Comunello & Anzera، 2012(. ع ــع التم قم
جهــد يهــدف إلــى تقديــم المســاعدة للمدنييــن فــي خضــم الحــرب األهليــة. علــى وجــه التحديــد، حرمــت 
ــة  ــت الحكوم ــة. قام ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة والتعليمي ــق الطبي ــى المراف ــول إل ــن الوص ــن م المدنيي
الســورية بتعذيــب واحتجــاز، واألســوأ مــن ذلــك، إعــدام عشــرات اآلالف مــن المدنييــن منــذ آذار/ مــارس 
2011. فــي عقــب االنقســامات العرقيــة التــي ال تــزال تؤجــج االضطرابــات فــي ســورية، قامــت ميليشــيات 

المعارضــة الســورية المســلحة التــي ال تعــد وال تحصــى بتنفيــذ هجمــات مختلفــة علــى المدنييــن، لغــرض 
حرمــان جــزء مــن الســكان غيــر المتحالفيــن معهــم مــن الغــذاء واإلمــدادات الطبيــة. وظهــرت تقاريــر عــن 

ــان. ــض األحي ــي بع ــم ف ــن وإعدامه ــب المدنيي ــيات بتعذي ــذه المليش ــام ه قي
مرتكــب آخــر ســيئ الســمعة، هــو تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، الــذي شــن سلســلة مــن 
 .)Campante & Chor ، 2012( الهجمــات اإلرهابيــة فــي ســورية، ما أســفر عــن مقتــل وجــرح مئــات المدنييــن
ــارز أيًضــا ميــل الجماعــة الشــائن لفــرض قوانيــن إســالمية صارمــة علــى الســكان المحلييــن، التــي  مــن الب
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غالًبــا مــا تعتمــد عقوبــات قاســية مثــل العقوبــة الجســدية وعقوبــة اإلعــدام، كمــا أرغمــت هــذه المجموعــة 
المراهقيــن والبالغيــن الســوريين علــى االنضمــام إلــى صفوفهــا. عــالوة علــى ذلــك، أدى تــورط الجماعــات 
الكرديــة فــي الحــرب إلــى تهجيــر آالف المدنييــن مــن خــالل التهجيــر القســري وتدميــر المنــازل. وفًقــا لـــ 
ــزوح نحــو نصــف الســكان  ــة فــي ن ــل المتحارب ــن Guha-Sapir et al. تســببت الفصائ غوهــا، ســابير، وآخري
ــبايا،  ــات س ــوريات والعراقي ــاء الس ــتخدمت النس ــات، اس ــذه الجماع ــام 2016. كل ه ــى ع ــوريين حت الس

وأخضعوهــن لالغتصــاب والــزواج القســري فــي بعــض األحيــان.
فــي عــام 2016، أشــار تقريــر أصدرتــه منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty (2016) إلــى أن أكثــر مــن 250 
ألــف مدنــي قــد قضــوا مــن جــراء الحــرب األهليــة الســورية. صــدرت تقاريــر الحقــة، عــن هيومــن رايتــس 
ووتــش )2018(، حــددت أعــداد القتلــى بـــ 400 ألــف شــخص، والعــدد فــي ازديــاد. يقــر التقريــر األخيــر 
أيًضــا أن نحــو 5 مالييــن مدنــي ســوري قــد لجــؤوا إلــى المناطــق المجــاورة، بينمــا ال يــزال أكثــر مــن نصــف 
مليــون آخريــن يقيمــون فــي مناطــق مزقتهــا الحــرب، ويواجهــون خطــر النــزوح أو اإلصابــة أو مــا هــو أســوأ. 
ــع  ــالد. وم ــاء الب ــع أنح ــن جمي ــخص م ــن ش ــتة ماليي ــن س ــر م ــزوح أكث ــى ن ــرب إل ــام، أدت الح ــكل ع بش
ذلــك، أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )2018( مؤخــًرا إحصــاءات متضاربــة تشــير إلــى مقتــل 
ــا فقــط حتــى اآلن. ومــن بيــن العــدد 27,989 قاصــًرا، 25,179 امــرأة، بينمــا يتــوزع الرقــم  222,114 مدنًي

المتبقــي بيــن االعتقــاالت التعســفية )118,829( والتعذيــب )14,024(. فــي نهايــة المطــاف، تلفــت األرقــام 
انتبــاه العالــم إلــى الفظائــع التــي ال يمكــن تصورهــا التــي ارتكبــت ضــد مالييــن المدنييــن فــي ســورية، والتــي 

تصــل إلــى مســتوى االنتهــاك الصــارخ لحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة.
ــدف  ــث اله ــن حي ــم م ــدم العال ــد تق ــا، جّس ــا مطلًق ــجاًعا ووطنًي ــاًل ش ــي فع ــع العرب ــة، كان الربي ــن جه م
والحاجــة إلــى توســيع أجنحــة الديمقراطيــة لتشــمل جميــع األمــم. ومــن جهــة أخــرى، أضــاء علــى الطبيعــة 
غيــر المحــددة للثــورات، إضافــة إلــى التناقضــات التــي أصبحــت عليهــا، كمــا هــو الحــال فــي ليبيــا ومصــر 
وســورية وغيرهــا. حمــل الربيــع العربــي والحــوادث التاليــة العلمــاء علــى النظــر إلــى الثــورات مــن منظــور 
ــل  ــن أج ــاح م ــي الكف ــي ف ــع العرب ــر الربي ــة تأثي ــى دراس ــم عل ــي أعماله ــن ف ــم الباحثي ــز معظ ــف. رك مختل

ــة. المســاواة فــي الحقــوق وتوســيع الديمقراطي
ــادة االســتبدادية فــي شــمال  ــع فــي القي ــره المتوق ــدو أن معظــم الدراســات تركــز علــى تأثي بالمناســبة، يب
أفريقيــا والشــرق األوســط. ومــع ذلــك، حــاول آخــرون التحقيــق فــي أســباب فشــل معظــم االنتفاضــات فــي 
الــدول العربيــة، باســتثناء تونــس. نتيجــة لذلــك، تركــت التوجهــات فجــوة كبيــرة فــي البحــث الــذي يتنــاول 
الســيناريوهات الفريــدة فــي ســورية -الدولــة التــي شــهدت أطــول انتفاضــة فــي التاريــخ. اســتمرت االنتفاضــة 
الســورية حتــى اآلن نحــو عشــر ســنوات، انتهكــت خاللهــا الجماعــات المتحاربــة حقــوق المدنييــن. بــدأت 
ــة علــى الــدول اإلســالمية  ــة فــي ربيــع عــام 2011 بينمــا كان العالــم كلــه يتفــرج فــي رهب االنتفاضــة العربي
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي تســتيقظ علــى حقائــق الديمقراطيــة. كان المواطنــون يتوقــون 
ــة  ــى حري ــة إل ــاوية، إضاف ــوق متس ــع بحق ــع التمت ــن للجمي ــث يمك ــعة، حي ــة موس ــاحة ديمقراطي ــى مس إل
التعبيــر والحركــة. فــي دول مثــل ســورية، أدى الحكــم االســتبدادي للرئيــس بشــار األســد إلــى خنــق حريــة 
 ،)Bayat (2017 الصحافــة، وكانــت الســلطات تواجــه أي محاولــة للتمــرد بعقوبــات شــديدة. وبحســب بيــات
فقــد أدى هــذا الحــادث إلــى العــودة بالذاكــرة إلــى مــا حــدث فــي حالــة مماثلــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا 
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ــى  ــر إل ــت الجماهي ــن، خرج ــا الحالتي ــي كلت ــابهة، وف ــص متش ــن خصائ ــر. للحادثي ــع عش ــرن التاس ــي الق ف
الشــوارع احتجاًجــا علــى الحكــم الــذي حــد مــن التقــدم والتنميــة. فــي أثنــاء الثــورة األوروبيــة، احتــج النــاس 
علــى قضايــا مثــل نقــص مــن الغــذاء، دعــت احتجاجــات الربيــع العربــي علــى األغلــب إلــى تغييــرات فــي 
ــة  ــى اإلطاح ــون إل ــكان المحلي ــا الس ــا- دع ــورية وليبي ــر وس ــس ومص ــكان -تون ــن م ــر م ــي أكث ــة. ف األنظم
بالقــادة الحالييــن الذيــن حكمــوا بقبضــة مــن حديــد. ركــزت دراســات عديــدة علــى فهــم الربيــع العربــي، 

وكذلــك أســباب حدوثــه ومبرراتــه.
مــع ذلــك، فــإن الثــورات ليســت حــوادث ســلمية بالكامــل، ونتائــج معظــم حــاالت الربيــع العربــي تشــهد 
علــى هــذه الحقيقــة. فــي أحيــان كثيــرة تــؤدي حــوادث العنــف وإراقــة الدمــاء غيــر الضروريــة إلــى إفســاد 
المشــاريع. منــذ البدايــة، اشــتمل الربيــع العربــي علــى مكونــات مــن العنــف حتــى المــوت، كمــا تــم تصويــره 
فــي الحالتيــن التونســية والســورية. فــي الحالــة األولــى، أقــدم بائــع خضــار علــى إحــراق نفســه حتــى المــوت 
احتجاًجــا علــى ســوء المعاملــة علــى أيــدي الســلطات الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، انطلقــت الثــورة التونســية، 
إذ احتــج الســكان المحليــون رًدا علــى الحــادث المؤســف. فــّر الرئيــس االســتبدادي زيــن العابديــن بــن علــي 
ــة بعــد بضعــة  ــات برلماني ــه لالســتقالة. عقــدت األمــة أول انتخاب إلــى الســعودية مــع تصاعــد الضغــوط علي
أشــهر. فــي الحالــة األخيــرة، عذبــت ســلطات الحكومــة الســورية نحــو عشــرين طالًبــا مراهًقــا بعــد أن كتبــوا 
عبــارات تنتقــد الحكومــة. مــات صبــي فــي هــذه العمليــة. بدافــع مــن نتائــج االنتفاضــة التونســية، رد الشــعب 
الســوري باحتجاجــات ســرعان مــا امتــدت إلــى مــدن أخــرى داخــل المنطقــة. ودعــا إلــى اإلطاحــة ببشــار 
األســد الرئيــس المســتبد، إلــى جانــب مجموعــة واســعة مــن اإلصالحــات التــي مــن شــأنها أن تدفــع البــالد 
ــا،  ــى مواطنيه ــاب عل ــان لإلره ــالق العن ــة بإط ــا، ردت الحكوم ــي. بدوره ــا الديمقراط ــيع مجاله ــاه توس اتج

وبذلــك بــدأ تفشــي انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي البــالد منــذ تلــك اللحظــة. 
حرية التعبير

اعتقلــت واحتجــزت الحكومــة الســورية بقيــادة األســد أكثــر مــن 10,000 شــخص، ممــن كانــوا علــى صلة 
باالضطرابــات. قبــل االنتفاضــة، كانــت الحكومــة قــد احتجــزت أصــاًل العديــد مــن الســجناء السياســيين مــن 
 Deutsch Karlekarدون حصولهــم علــى محاكمــة عادلــة ألكثــر مــن أربــع ســنوات )ديوتــش كارلــكار ودونهــام
Dunham ، 2012 &(. وبغــض النظــر عــن الوفيــات، فــإن تقييــد حريــة التعبيــر كان فــي نهايــة المطــاف بمثابــة 
العامــل المحفــز علــى التمــرد فــي الــدول العربيــة مثــل ســورية. كان عــدد الســجناء السياســيين المرتفــع نتيجة 
لمحدوديــة المســاحة الديمقراطيــة، مــا يعنــي انخفــاض مســتوى حريــة التعبيــر، أو انعدامــه. كان االحتجــاز 
ــب  ــن جان ــان م ــوق اإلنس ــح لحق ــاك واض ــة انته ــي منزل ــة ف ــة عادل ــن دون محاكم ــم م ــتبه به ــول للمش المط

الحكومــة. كان هــذا جانًبــا آخــر مــن جوانــب انتهــاك حقــوق المدنييــن قبــل فجــر االنتفاضــة.
مــن الواضــح أن الحكومــة الســورية كانــت مخطئــة فــي إســاءة معاملــة شــعبها منــذ البدايــة. فإلــى جانــب 
ــي  ــة ف ــة الصحاف ــى حري ــت عل ــد ضيق ــاس، فق ــن الن ــة بي ــش بحري ــي العي ــم ف ــن حقه ــرى م ــان األس حرم
التغطيــة، واإلبــالغ عــن مثــل هــذه الحــوادث بشــكل كامــل ومــن دون قيــود. تســلط الدراســات التــي تركــز 
ــي  ــر Lamer (2016( ودوف ــك الم ــي ذل ــا ف ــالمية بم ــدول اإلس ــي ال ــة ف ــة/ الصحفي ــة اإلعالمي ــى التغطي عل
ــر،  ــة التعبي ومعــروف Duffy and Maarouf (2015) الضــوء علــى التوجيهــات الصارمــة التــي تحــد مــن حري
ــي  ــا ف ــة بأكمله ــات اإلعالمي ــتوى المؤسس ــى مس ــا عل ــل أيًض ــب، ب ــخاص فحس ــتوى األش ــى مس ــس عل لي
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ــاة  ــم الحي ــية تدع ــزة أساس ــر ركي ــة التعبي ــد حري ــون Carlsson (2016)، تع ــا لكارلس ــق. وفًق ــم المناط معظ
ــى  ــة، وعل ــاهمة بحري ــى المس ــدرة عل ــاء بالق ــع األعض ــب أن يتمت ــع، يج ــو المجتم ــي ينم ــة. لك االجتماعي
ــة  ــر المقيــدة تســتلزم بشــكل أســاس حري قــدم المســاواة فــي صناعــة رفاهيتهــم. المســاهمة المتســاوية وغي
التعبيــر عــن الــذات مــن دون خــوف أو ترهيــب. عــالوة علــى ذلــك، فــإن التعبيــر يســير جنًبــا إلــى جنــب مــع 
المعلومــات. يحتــاج المــرء للتعبيــر عــن نفســه بشــكل معقــول إلــى الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة 
أواًل. فــي المجتمــع الحديــث، يعتمــد النــاس علــى وســائل اإلعــالم، كالصحافــة للحصــول علــى المعلومــات 

التــي تمكنهــم مــن المســاهمة بشــكل فعــال فــي تنميــة المجتمــع.
لــم تتغــاض الحكومــة الســورية االســتبدادية عــن هــذا األمــر، إنمــا عملــت علــى تصفيــة المعلومــات التــي 

تصــل إلــى الجماهيــر. واألســوأ، أنهــا اســتمرت بذلــك طــوال فتــرة االنتفاضــة.
يبــدو أن معظــم الدراســات المنشــورة حــول هــذا الموضــوع تعــزل قضيــة حريــة التعبيــر بكونهــا العامــل 
 Ghannam، 2011 ؛Relly & Cuillier، 2010( ــب ــى األغل ــق عل ــذه المناط ــي ه ــات ف ــز المجتمع ــذي يمي ال
and Allagui & Kuebler، 2011(. وفًقــا لغنــام )2011(، فــإن لحريــة التعبيــر آثــار محــددة فــي رفاهيــة 
المجتمــع وكذلــك األفــراد. لفــت الربيــع العربــي انتبــاه العالــم إلــى الوضــع المقيــت لحريــة الصحافــة فــي 
الــدول العربيــة. وفًقــا لفريــدوم هــاوس )2018(، توفــي أكثــر مــن 14 صحفًيــا فــي عــام 2016 بعــد انتقــام 
ــبات،  ــذه المناس ــي كل ه ــة. ف ــات الجوي ــالل الضرب ــن خ ــردة م ــات المتم ــن الجماع ــورية م ــة الس الحكوم
فشــلت الحكومــة فــي تأميــن ســيادتها لتوفيــر الحمايــة لمواطنيهــا. وهــذا يشــمل الصحفييــن الذيــن يموتــون 
فــي أثنــاء تأديــة واجبهــم. كانــت حريــة الصحافــة واحــدة مــن القضايــا الرئيســة التــي طلــب الشــعب الســوري 
مــن الحكومــة معالجتهــا فــي أثنــاء االحتجاجــات. أفــاد دوفــي ومعــروف Duffy and Maarouf (2015) فــي 
مقالهمــا فــي مــا بعــد الربيــع العربــي عــن اختالفــات كبيــرة فــي تحليلهمــا المقــارن للقضيــة المؤثــرة المتعلقــة 
ــر  ــة الصحافــة بشــكل كبي ــة. بينمــا زادت حري ــة فــي البلــدان داخــل وخــارج المنطقــة العربي ــة الصحاف بحري
ــن  ــبة للصحفيي ــورة بالنس ــات خط ــر البيئ ــن أكث ــدة م ــورية واح ــل س ــل األردن، تظ ــاورة مث ــدول المج ــي ال ف
الممارســين. قامــت حكومــة الرئيــس بشــار األســد، وحلفــاؤه، وداعــش، والمســلحون األكــراد المحليــون، 

ــرهم أو تهديدهــم، أو تشــويههم، أو إعدامهــم. ــن أو أس ــاف الصحافيي ــة باختط ــبات مختلف ــي مناس ف
االستخدام العشوائي للقوة في وجه الجموع

ــول  ــل( 2011، وبحل ــان )أبري ــي نيس ــمًيا ف ــة رس ــن االنتفاض ــدد م ــورية المتش ــة الس ــف الحكوم ــدأ موق ب
 Santos et al، شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر فقــد مــا يقــرب مــن 3,000 شــخص حياتهــم )ســانتوس وآخــرون
2018(. تشــير التقاريــر األخيــرة إلــى أن الرقــم يقتــرب مــن نصــف مليــون تقريًبــا ومــن المتوقــع أن يرتفــع مــا 

لــم تصــل محادثــات الســالم الجاريــة إلــى نتيجــة مهمــة )أندرســون Anderson، 2017(. الرئيــس عــازم علــى 
التمســك بالســلطة وقــد أظهــر اســتعداده لفعــل أي شــيء لتحقيــق هــذا الهــدف، بمــا فــي ذلــك تدميــر كل مــا 
ــر، وقمــع االحتجــاج  ــة. أســفرت وســائله العشــوائية فــي التضييــق علــى التعبي ــق تلــك الغاي يقــف فــي طري
عــن خســائر فادحــة فــي األرواح، وتدميــر الممتلــكات. فــي هــذه العمليــة، شــهدت الدولــة واحــدة مــن أعلــى 
معــدالت التضخــم بســبب تدميــر المجتمــع. لــم يفســح الصــراع المســتمر والدائــم مجــااًل كبيــًرا للمشــاركة 
فــي أي شــكل هــادف مــن أشــكال التنميــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة. أفــاد إرامــي Erameh (2017( بزيــادة 
اســتخدام األســلحة العشــوائية، مثــل البراميــل المتفجــرة التــي ُتلقــى علــى مناطــق مأهولــة بالســكان، لرفــع 
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مســتوى تأثيــر الهجمــات، وتســتهدف الحكومــة وحلفاؤهــا المراكــز، والمؤسســات االجتماعيــة فــي المناطــق 
المأهولــة بالســكان، مثــل المــدارس، المستشــفيات، واألســواق. ونتيجــة لذلــك فقــد العديــد مــن األطفــال 
والنســاء حياتهــم خــالل تلــك الهجمــات. فــي عــام 2016 وحــده، أســقطت الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا 
مــا ال يقــل عــن 12,958 قنبلــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن البــالد )الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 2017(. 
ورًدا علــى ذلــك، هاجمــت الجماعــات المتمــردة مناطــق خاضعــة للحكــم المباشــر للحكومــة بأنــواع مختلفــة 

مــن النشــاط اإلجرامــي.
يســلط إدريــس )2017( الضــوء علــى الهجمــات الواســعة النطــاق علــى المبانــي المدرســية طــوال فتــرة 
ــي  ــورية ف ــة الس ــأت الحكوم ــر. لج ــى الخط ــن إل ــاء والمعلمي ــال األبري ــاة األطف ــّرض حي ــا ع ــرب، م الح
ــه هجماتهــا علــى المؤسســات  ــى تكتيــك توجي ــن لوقــف االحتجاجــات، إل ــة للضغــط علــى المدنيي محاول
االجتماعيــة. أفــاد الباحــث أن ســورية فــي الوقــت الحالــي هــي الدولــة التــي تشــهد أكبــر عــدد مــن الهجمــات 
الحربيــة علــى المــدارس المدنيــة، دمــرت نحــو نصــف المــدارس تقريًبــا مــن 2011 إلــى 2015. فــي أكتوبــر 
ــذ  ــا علــى مدرســة خلــف 35 شــخًصا )6 مــن المدرســين و22 مــن التالمي ــرت الحكومــة هجوًم 2016، دب

ــة  ــة عقيم ــم عملي ــكان التعلي ــن إم ــل م ــا جع ــة، م ــاكل التعليمي ــر الهي ــى تدمي ــات إل ــار(. أدت الهجم الصغ
)توركــو Turku، 2018(. يعانــي قطــاع التعليــم الســوري حتــى اآلن مــن تدميــر المؤسســات، وقتــل األطفــال 
ومعلميهــم. إن وصمــة العــار المرتبطــة بهــذا تعيــق إمــكان إعــادة تنظيــم الطــالب لمواصلــة حصولهــم علــى 

الخدمــات التعليميــة فــي خضــم االضطرابــات.
ــود  ــم وج ــل بحك ــتمرار بالعم ــة االس ــق الطبي ــى المراف ــتمرة، كان عل ــية المس ــال الوحش ــبب األعم بس
ــروس  ــا ال ــة وحلفاؤه ــم الحكوم ــم. تهاج ــة إلصاباته ــة طبي ــى رعاي ــول عل ــى الحص ــعون إل ــخاص يس أش
بشــكل متكــرر العيــادات والمستشــفيات فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا أعداؤهــا )مجلــس حقوق اإلنســان 
HRC، 2016(. تشــير تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة )2017( إلــى أنــه مــن بيــن 400 هجــوم علــى مؤسســات 
الرعايــة الطبيــة قامــت الحكومــة الســورية بمــا ال يقــل عــن ٪90 مــن الهجمــات، أدت هــذه الهجمــات علــى 
ــة القيمــة. واألســوأ مــن ذلــك،  ــر المبانــي، وفقــدان اإلمــدادات والمعــدات الطبي ــة إلــى تدمي المرافــق الطبي
أنهــا تعــرض حيــاة الضحايــا المصابيــن للخطــر بســبب نقــص الرعايــة الطبيــة. استســلم العديــد مــن المرضــى 
لظروفهــم الناجمــة عــن عــدم إمــكان الوصــول وتوافــر الكــوادر الطبيــة المؤهلــة. علــى ســبيل المثــال، فــي 
عــام 2016، شــنت الغــارات الجويــة علــى منشــأة طبيــة فــي ريــف حلــب، مــا أدى إلــى تدميــر المبنــى وقتــل 
بعــض األشــخاص الموجوديــن فيــه علــى الفــور، كمــا تــّم إغالقهــا إلــى أجــل غيــر محــدد )مجلــس حقــوق 

.)HRC 2016 ،ــان اإلنس
واســتهدفت الفصائــل المتحاربــة مناطــق عامــة أخــرى بمــا فــي ذلــك مصــادر الميــاه. وبحســب إدريــس 
ــن  ــكان المحليي ــت الس ــع، وحرم ــرت الموق ــردى دم ــي وادي ب ــاه ف ــع مي ــى نب ــات عل ــإن الهجم (2017(، ف

مــن الحصــول علــى ميــاه الشــرب النظيفــة لمــدة تزيــد عــن شــهر. ويكشــف المصــدر أن الحكومــة وحلفاءهــا 
الــروس شــنوا غــارات جويــة متعــددة علــى الموقــع بقصــد حرمــان المدنييــن المعارضيــن لهــا مــن الميــاه. 
أدى الهجــوم إلــى عــدد مــن هجمــات الجماعــات المتمــردة علــى مصــادر الميــاه فــي المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا الحكومــة لتكــون رد فعــل انتقامــي. وباســتخدام التكتيــك نفســه شــن المقاتلــون هجمــات باألســلحة 
ــلحة  ــان ألس ــالق العن ــم إط ــة )2017(، ت ــو الدولي ــة العف ــا لمنظم ــوري. وفًق ــعب الس ــى الش ــة عل الكيماوي
الكلــور المرتجلــة علــى المدنييــن فــي أغســطس 2016، مــا أدى إلــى إصابــة مــا ال يقــل عــن 28 شــخًصا فــي 



365

ترجمــات

هــذه العمليــة. هجــوم كيمــاوي مميــت آخــر أبلــغ عنــه إدريــس )2017( فــي العــام التالــي أســفر عــن مقتــل 
80 شــخًصا علــى األقــل.

حصار المستوطنات وإعاقة المساعدات اإلنسانية

شــرعت الحكومــة الســورية، فــي أثنــاء الربيــع العربــي، فــي عمليــات تهــدف إلــى الســيطرة علــى الدولــة. 
ركــزت معظــم العمليــات علــى إجبــار الســكان علــى االستســالم مــن خــالل تكتيــكات مثــل الحصــار )هيهيــر 
ــن  ــة م ــة معين ــع/ منطق ــى موق ــيطرة عل ــتراتيجيات للس ــار اس ــتلزم الحص ــف، يس ــي التعري Hehir، 2014(. ف
ــة  ــي نهاي ــالم ف ــوع أو االستس ــى الخض ــكان عل ــار الس ــدادات إلجب ــر اإلم ــاف توفي ــا، وإيق ــالل تطويقه خ
المطــاف. اســتخدمت الحكومــة هــذا التكتيــك فــي عــدد مــن المناطــق فــي المجتمــع الســوري مثــل داريــا 
والغوطــة ومضايــا وحلــب )منظمــة العفــو الدوليــة، 2017(. يعانــي المدنيــون المحاصــرون فــي مثــل هــذه 
الظــروف مــن مــآس ال توصــف، بمــا فــي ذلــك الجــوع، والمــوت بســبب اإلصابــات الناتجــة مــن الغــارات 
ــم  ــم وحرياته ــن حقوقه ــن م ــان المدنيي ــار، وحرم ــات الحص ــية عملي ــال الوحش ــملت األعم ــة. وش الجوي
إلجبارهــم علــى الخضــوع للقهــر مــن قبــل الحكومــة )أندرســون Anderson، 2017(. تقــدم داريــا ســيناريو 
ــت  ــة، 2017(. منع ــو الدولي ــة العف ــورية )منظم ــة الس ــته الحكوم ــذي مارس ــار ال ــدى الحص ــد م ــًدا يجس جي
القــوات المتحالفــة مــع الحكومــة دخــول مســاعدات األمــم المتحــدة إلــى المنطقــة المحاصــرة آنــذاك. فــي 

ــن االستســالم إلرادة الحكومــة. ــى الســكان المحاصري ــة، كان عل النهاي
ــن  ــى المدنيي ــورية عل ــة الس ــرب األهلي ــي الح ــية ف ــان المتفش ــوق االنس ــاكات حق ــر انته ــر تأثي ال يقتص
وحدهــم. كان علــى األطــراف األخــرى بمــا فــي ذلــك العامليــن فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية أن تتحمــل 
العــبء األكبــر بطــرق مختلفــة )نــوي Noi، 2012( فــي مناســبات عديــدة، وجــه المســلحون هجماتهم بشــكل 
كامــل علــى مقدمــي المســاعدات اإلنســانية بهــدف حرمــان الســكان المحلييــن مــن المســاعدات التــي هــم 
ــى مقتــل كل مــن  ــًرا مــا أدت هــذه الهجمــات إل بأمــس الحاجــة إليهــا )بهــاردواج Bhardwaj، 2012(. وكثي
العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والمدنييــن فــي منطقــة معينــة. عــالوة علــى ذلــك، منعــت الهجمــات النــاس 

مــن الوصــول إلــى المســاعدات الخيريــة األساســية.
التعذيب والقتل غير المشروع والمحاكمات الجائرة واالختفاء القسري

ــاردواج  ــان )به ــوق اإلنس ــاك حق ــي انته ــر ف ــكل مباش ــة بش ــة متورط ــدة أن الحكوم ــات عدي ــر ادراس تظه
Bhardwaj، 2012(. ويكشــف المصــدر أن معظــم الفظائــع التــي ارتكبتهــا الجماعــات المتمــردة جــاءت رًدا 
ــارت خدمــة  ــعبها، واخت ــاة ش ــة وحلفائهــا. لقــد تجاهلــت الحكومــة بإصــرار معان ــداءات الحكوم ــى اعت عل
المصالــح الشــخصية لعــدد قليــل مــن األفــراد الحريصيــن علــى اســتمرارهم فــي الســلطة، علــى الرغــم مــن 
ــة  ــي الوقاح ــوم ف ــينكو  Malashenko (2013)بالل ــي ماالش ــتقالتهم. يلق ــة باس ــديد والمطالب ــاج الش االحتج
المســتمرة التــي يصورهــا الرئيــس الســوري علــى العامــل الروســي. لقــد أثــرت روســيا فــي البــالد مــن خــالل 
ــذ انــدالع االنتفاضــة، اختفــى  االنضمــام إلــى الصــراع ومســاعدة الحكومــة فــي مهمــة قمــع االنتفاضــة. من
آالف المواطنيــن الســوريين المعارضيــن للحكومــة. فــي الوقــت نفســه، أخضعــت الحكومــة عشــرات اآلالف 
ــن  ــا م ــارب الضحاي ــى أق ــة. عان ــة عادل ــي محاكم ــل ف ــن دون أم ــي م ــر القانون ــاز غي ــا لالحتج ــن مواطنيه م
صدمــة عــدم معرفــة مــكان أحبائهــم )جيرتــي Gearty، 2016(. وبحســب إدريــس )2017(، فــإن الناشــطين 
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وقــادة المعارضــة السياســية كانــوا مــن ضمــن ضحايــا االختفــاء القســري والســجن غيــر القانونــي. أفــادت 
منظمــة العفــو الدوليــة )2017( باعتقــال خليــل معتــوق، وهــو محــام حقوقــي غزيــر اإلنتــاج. وأفــادت األنبــاء 
ــدى الحكومــة بعــد أن  ــه محتجــز ل ــرض أن ــر/ تشــرين األول 2012، لكــن ُيفت بفقــدان المحامــي فــي أكتوب

أفــاد المحتجــزون المفــرج عنهــم بأنهــم رأوه فــي معســكرات االعتقــال.
ســلط بيدنجــر Bidinger وآخــرون )2014( الضــوء علــى ســوء معاملــة الحكومــة للمحتجزيــن فــي ســورية. 
وبحســب الباحثيــن، فــإن الحكومــة مــن خــالل اســتخباراتها وفروعهــا األمنيــة تقــوم بتعذيــب وإســاءة معاملــة 
المحتجزيــن. ومــن بيــن المعتقليــن أطفــال ونســاء وحتــى كبــار الســن. يتعــرض المحتجــزون لســوء المعاملــة 
ــا المــوت نتيجــة الضــرب  مــن قبــل الســلطات فــي أشــكال االغتصــاب والتعليــق المطــول واإلعــدام وأحياًن
)بيدجــر وآخــرون Bidinger et al.، 2014(. يفيــد إدريــس )2017( بحــدوث أكثــر مــن 17,500 حالــة وفــاة 
ــة، كمــا أوضحــت  ــوات األمــن الحكومي ــدي ق ــى أي ــت نتيجــة التعذيــب عل ــن الســجناء فــي ســورية، كان بي
التقاريــر أيًضــا عمليــات االســتجواب الصارمــة وعمليــات التعذيــب التــي يعانــي منهــا المعتقلــون فــي مراكــز 
ــة  ــرودة الحكوم ــر ب ــح التقاري ــة، 2016(. وتوض ــو الدولي ــة العف ــم )منظم ــي العال ــًكا ف ــر فت ــاز األكث االحتج
تجــاه محنــة شــعبها الــذي يتعــرض إلــى بــؤس ال يوصــف فــي المعتقــالت. واألســوأ مــن ذلــك، أن الحكومــة 
ــة  ــب إلدان ــاء التعذي ــي أثن ــة ف ــات المنتزع ــالل االعتراف ــن خ ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــة الت ــتخدم األدل تس

المشــتبه فيهــم الذيــن يخضعــون للمحاكمــة.
ال تكتمــل مناقشــة عناصــر انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي أي مجتمــع مــن دون اإلحاطــة بالعنــف الجنســي 
ــى  ــط عل ــر فق ــي ال يقتص ــف الجنس ــاس أن العن ــم الن ــروف لمعظ ــر المع ــن غي ــن. م ــد المدنيي ــب ض المرتك
النســاء والفتيــات. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المجموعــة األخيــرة تتحمــل العــبء األكبــر. يعــد العنــف الجنســي 
 ،)Banwell، 2018 مــن أكثــر األســلحة اســتخداًما لــدى القــوى المتحاربــة فــي المعركــة فــي ســورية، )بانويــل
ــي  ــة الت ــات االنتقامي ــي الهجم ــرر ف ــكل متك ــاب بش ــرات لالغتص ــات الصغي ــاء والفتي ــت النس ــث تعرض حي
تورطــت فيهــا الحكومــة وقــوات المتمرديــن. تشــكل لــدى المواطنيــن المحلييــن، بمــا فــي ذلــك الضحايــا 
الذيــن تــم اغتصابهــم تصــور ســلبي عــن الحــرب، ومســاحة محــدودة فــي المجتمــع. عــالوة علــى ذلــك، 
فإنهــن يعانيــن مــن تحديــات الــزواج، بمــا فــي ذلــك الســخرية، والطــالق، وعــدم القــدرة علــى إيجــاد شــريك 

الــزواج.
النتائج والمناقشة

ســيحاول القســم الحالــي عــرض مشــكلة البحــث مــن منظــور أفضــل فــي محاولــة الســتخالص مالحظات 
قاطعــة. ســعى البحــث إلــى دراســة األدلــة المنشــورة حــول انتهاك حقــوق اإلنســان فــي االضطرابات الســورية 
حتــى اآلن. تديــن الدراســات المختلفــة الــواردة فــي مراجعتنــا األدبيــة دور الفصائــل المتحاربــة ليــس فقــط 
بســبب زعزعــة اســتقرار المجتمــع الســوري وإنمــا بســبب تدميــر نســيج المجتمــع أيًضــا مــن خــالل اإلضــرار 
بقيمــه ومبادئــه الراســخة. إذ يعــد الغنــى والتفــرد فــي الحيــاة االجتماعيــة مــن أهــم عناصــر تكــون المجتمــع 
ــن  ــت م ــي نتج ــة الت ــة، أدت االنتفاض ــبع الماضي ــنوات الس ــي الس ــن Klausen (2015(. ف ــب كالوس بحس
الربيــع العربــي إلــى تحويــل المجتمــع الســوري إلــى ســاحة معركــة بــداًل مــن توجيهــه إلــى عصــر التغييــر 
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ترجمــات

وتوســيع مســاحة ديمقراطيــة. فــي هــذه الفتــرة، مــّر المدنيــون بتجــارب مرّوعــة، غالًبــا منــذ بدايــة االنتفاضــة، 
ــدة والصارمــة التــي انتهكــت حقوقــه وحريتــه فــي االنخــراط  اســتنكر المجتمــع الســوري التشــريعات المقّي
فــي األمــور التــي تمــس أمتــه. علــى وجــه الخصــوص، قيــد حكــم الرئيــس بشــار األســد االســتبدادي حريــة 
ــر  ــرة االنتفاضــة، عانــى أشــخاص كث ــة الصحافــة. طــوال فت ــر لــدى المدنييــن، فضــاًل عــن تقييــد حري التعبي
مــن االعتقــال المطــول والتعذيــب حتــى المــوت بســبب مشــاركتهم فــي أنــواع مختلفــة مــن النشــاط. ذكــرت 
منظمــة فريــدوم هــاوس )2018( أن 14 صحفًيــا علــى األقــل ماتــوا فــي عــام 2016 وحــده، وممــا ال شــك 
ــة  ــذ بداي ــة من ــخصيات الصحفي ــات الش ــي لوفي ــدد اإلجمال ــن الع ــر م ــزء صغي ــوى ج ــس س ــذا لي ــه أن ه في
االضطرابــات. فــي الوقــت نفســه، اختفــى العشــرات مــن العلمــاء والناشــطين اآلخريــن فــي ظــروف غامضــة 
علــى مــدى االضطرابــات. أنشــأت الحكومــة الســورية نحــو أربعــة مراكــز اعتقــال مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 
البــالد حيــث تجــري اســتجواب وتعذيــب المتمرديــن الذيــن تخطفهــم أو تعتقلهــم. المحاكمــة العادلــة عمليــة 

نــادرة وتؤكــد الدراســة التــي أجراهــا بينيــس وآخــرون  Bennis et al (2018)هــذه الحقيقــة.
بالمضــي قدًمــا، فــإن اســتخدام القــوة غيــر الضروريــة ضــد المدنييــن إلجبارهــم علــى الخضــوع لــإلدارة 
االســتبدادية هــو ســمة مشــتركة لالضطــراب الســوري. تســتمر الحكومــة وحلفاؤهــا فــي اســتخدام البراميــل 
المتفجــرة علــى مســتوطنات مدنيــة مختلفــة فــي جميــع أنحــاء األرض مــا يــدل علــى قســاوتها فــي التعامــل 
ــي  ــر ف ــل متفج ــن 12,000 برمي ــر م ــقطت أكث ــة أس ــأن الحكوم ــس )2017( ب ــاد إدري ــة. أف ــذه القضي ــع ه م
عــام 2016 مــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة آالف المدنييــن فــي مناســبات مختلفــة. بمــرور الوقــت، اعتمــدت 
ــة محــددة فــي عملياتهــا. اعتمــدت اســتراتيجية مهاجمــة المناطــق أو المواقــع التــي تضــم  الحكومــة منهجي
عــدًدا كبيــًرا مــن المجموعــات الضعيفــة، مثــل األطفــال والنســاء وكبــار الســن. تشــمل بعــض المناطــق األكثر 
ــة، وكذلــك دور  ــق الطبي ــة، والمراف اســتهداًفا بحســب الدراســات، األســواق العامــة، والمؤسســات التعليمي
العبــادة )مجلــس حقــوق اإلنســانHRC ، 2016(. أبلغــت منظمــة العفــو الدوليــة )2017( والشــبكة الســورية 
ــات  ــالل الضرب ــن خ ــم م ــين وطالبه ــل للمدرس ــدارس وقت ــر للم ــار كبي ــن دم ــان )2017( ع ــوق اإلنس لحق
الجويــة والقصــف بالبراميــل المتفجــرة مــن دون ســابق إنــذار. عانــت المرافــق الطبيــة والمــوارد المائيــة فــي 
جميــع أنحــاء البــالد مــن هجمــات مماثلــة، مــا جعلهــا غيــر صالحــة لالســتخدام. وفــي المقابــل، ال يــزال 

المدنيــون يعانــون مــن نقــص اإلمــدادات الطبيــة والموظفيــن المؤهليــن.
أدى عــدم اســتعداد الحكومــة الســورية للتراجــع إلــى الشــروع فــي مهمــة الســيطرة علــى كامــل المنطقــة. 
ــتخدمت  ــد اس ــون، فق ــا المدني ــي يواجهه ــاة الت ــدد الحي ــي ته ــة الت ــر الواضح ــن المخاط ــم م ــى الرغ عل
ــداد  ــار اإلم ــع الحص ــردة. قط ــق المتم ــاع المناط ــل إخض ــن أج ــار م ــكات الحص ــتمرار تكتي ــة باس الحكوم
ــاس مــن  ــى المــوت. تحــرم هــذه الخطــوة الن ــا إل ــة وأحياًن ــى مجاعــة جماعي بالســلع األساســية، مــا أدى إل
حريــة اختيــار الجانــب الــذي يريــدون االنضمــام إليــه فــي ظــل االضطرابــات واالنقســامات. واألخطــر مــن 
ذلــك أن آالف النســاء والفتيــات يعانيــن مــن العنــف الجنســي، بســبب انعــدام األمــن الناتــج عــن المداهمــات 
ــة  ــر البني ــان وتدمي ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــب االنته ــراع. عق ــق الص ــى مناط ــررة عل ــة المتك الليلي
التحتيــة، انهــارت جميــع القطاعــات االقتصاديــة تقريًبــا، وتدهــور القطاعــان التعليمــي والطبــي، وال يبــدو أن 

ــن الســيئة بالفعــل. ــر مــن الراحــة فــي ظــل أوضــاع الســكان المحليي ــر الكثي ــات الســالم توف محادث
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االستنتاج

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقديــم تحليــل شــامل لألوضــاع اإلنســانية فــي األزمــة الســورية فــي فتــرة مــا 
بعــد الربيــع العربــي. ســعت المقالــة مــن خــالل تحليــل مراجعــة األدبيــات إلــى تســليط الضــوء علــى الوضــع 
ــع  ــد م ــكل جي ــل بش ــم يتعام ــي ل ــع الدول ــة أن المجتم ــر الورق ــورية. تظه ــي س ــاس ف ــاة الن ــاني ومعان اإلنس
ــع العربــي. وتــم توثيــق حــاالت العنــف الجنســي والقتــل والســجن وانتهــاكات  األزمــة الســورية بعــد الربي
حقــوق اإلنســان. ولهــذه الغايــة، تختتــم الورقــة بدعــوة صانعــي السياســات والفاعليــن الدولييــن فــي األزمــة 

الســورية إلــى اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.
القيود والدراسات المستقبلية

ــع  ــي المجتم ــان ف ــوق اإلنس ــاق لحق ــع النط ــاك واس ــى انته ــاًل عل ــدم دلي ــا ق ــن أن تحليلن ــم م ــى الرغ عل
ــكان  ــاعدة الس ــة لمس ــة ماس ــاك حاج ــية، وهن ــة والسياس ــات االقتصادي ــورت القطاع ــد تده ــوري، فق الس
ــد  ــى تحدي ــتقبلية عل ــات المس ــز الدراس ــب أن ترك ــا فــي جوهــره. يج ــاًل وصفًي ــه كان تحلي ــن، إال أن المحليي
طــرق الحــد مــن تأثيــر الحــرب فــي حيــاة المدنييــن. عــالوة على ذلــك، يجــب أن تقــدم األبحــاث المســتقبلية 
ــات  ــًرا مــن المســاعدة، ولمــاذا اســتغرقت محادث ــم تدخــل التحالــف الدولــي كثي ــًرا مناســًبا لعــدم تقدي تبري

ــرات. ــاًل مــن دون إجــراء أي تغيي ــا طوي الســالم وقًت
مساهمة المؤلفين

هــذه الورقــة عبــارة عــن عمــل علمــي أنجــزه المؤلــف األول بشــكل أســاس. ومــع ذلــك، أشــرف المؤلفون 
المشــاركون عــن كثــب علــى العمــل وســاهموا فيه بشــكل متســاٍو.
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