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مستقلة تحظى بتأیید من الحزبین   مفوضیةاألمریكیة؛ وھي  حكومیة فدرالیة تابعة للوالیات المتحدة ھي مفوضیة)  USCIRFالدولیة ( للحریات الدینیة الوالیات المتحدة مفوضیة
للحریات الدینیة   الوالیات المتحدةمفوضیة وتعتمد  خارج الوالیات المتحدة بوجھ عام.  المعتقد(الجمھوري والدیمقراطي)، وتعمل على رصد ممارسة الناس حقوقھم في حریة الدین و

خارج   المعتقد و احریة الدین  تطال، على المعاییر الدولیة في رصدھا االنتھاكات التي 1998لصادر عام ) اIRFAالدولیة، التي أُنشئت بموجب قانون الحریات الدینیة الدولیة (
م كذلك التوصیات بشأن السیاسات إلى الرئیس ووزیر الخارجیة والكونغرس في الوالیات المتحدة. ئة  للحریات الدینیة الدولیة ھی  الوالیات المتحدة مفوضیة الوالیات المتحدة، وتُقّدِ

ثمرة عمل دؤوب اضطلع بھ المفوضون وفریق من   2021لعام  مفوضیةھذا التقریر السنوي الذي أعدتھ ال بوزارة الخارجیة األمریكیة. مرتبطةمستقلة وقائمة بذاتھا، ولیست 
ورغم أن ھذا التقریر  ة بشأن السیاسات إلى الحكومة األمریكیة.الموظفین المحترفین طیلة عاٍم كامٍل بقصد توثیق االنتھاكات التي تحدث على أرض الواقع وتقدیم توصیات مستقل

، إال أنھ یتضمن بعض األحداث المھمة التي 2020یشمل األحداث التي وقعت في المدة ما بین شھري كانون الثاني (ینایر) وكانون األول (دیسمبر) من عام  2021السنوي لعام 
للحریات  الوالیات المتحدة  مفوضیةأو االتصال مباشرةً ب ھنا ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني مفوضیةولالطالع على المزید من المعلومات عن ال ھذه المدة.  قبل أو بعدوقعت 

 ). 202- 523-3240الدینیة الدولیة على الرقم: (
 

 النتائج الرئیسیة: 

، ظلت أوضاع الحریات الدینیة في سوریا، على نحو ما كانت علیھ  2020في عام 
في العام السابق، محفوفة بأخطار جلیلة، وبخاصٍة في خضم الصراع واألزمة  

الرئیس بشار األسد سلطتھ بكل وحشیة على  فقد فرض نظام  اإلنسانیة في البالد. 
، ومن ذلك سعیھ نحو إحكام  سلطتھعة تحت قالسكان الذین یقیمون في المناطق الوا

أما في محافظة إدلب   قبضتھ الفوالذیة على الشؤون الدینیة في تلك المناطق.
ھیئة   المحاصرة، فتواصل الجماعة اإلسالمیة المتطرفة التابعة لتنظیم القاعدة؛ وھي

بموجب قانون الحریات  –التي صنفتھا وزارة الخارجیة األمریكیة   تحریر الشام
كانون األول (دیسمبر) بوصفھا «كیانًا مثیًرا للقلق  في  (IRFA)الدینیة الدولیة 

جدة ھنالك  اوتمع غیرھا من الفصائل الم نافسالتEPC( – 31Tعلى نحو خاص» (
، من أجل بسط  حكومة اإلنقاذ السوریة 31Tحكومتھا المعروفة باسم وخارج داخل 

وفي ھذه األثناء، ما زالت  ھیمنتھا السیاسیة والعسكریة على المناطق المدنیة ھنالك.
قوات المسلحة التركیة تبسط یدھا على بعض المناطق شمالي سوریا؛ وھي  ال

؛ 2019و 2016المناطق التي استولت علیھا في ثالثة اجتیاحات نفذتھا بین عامي 
وھو ما یُلقي بظاللھ على تلك األقلیات الدینیة الموجودة في المناطق التي تشمل  

میالً  75ول ما یقرب من محیط عفرین، فضالً عن رقعة من األرض تمتد على ط
 من غربي تل أبیض إلى شرقي رأس العین.

ما زالت الحكومة السوریة، في المناطق التي یسیطر علیھا النظام، تضطھد  
الطوائف واألفراد الذین ترى أنھم قد شاركوا في حركات المعارضة السیاسیة أو  

قبضة تلك الحكومة، أو تلك  ففي المناطق التي ظلت في  المسلحة أو أنھم قد دعموھا.
التي نجحت في استعادتھا، ما زال النظام یُحِكم قبضتھ على الحیاة السیاسیة  

ومن ذلك، على سبیل المثال، أن الرئیس   واالقتصادیة والدینیة من مختلف جوانبھا.
سیاسة حكمھ بمفاھیم إسالمیة، مع احتفاظھ بمنھجھ البعثي   تأطیر األسد یُِصرُّ على

القومي العربي المعتاد، لیسحب بذلك شیئًا فشیئًا بساط المرجعیة الدینیة من تحت  
وزارة  31Tأقدام ھیئة العلماء السنة، التي ال تتمتع إال بھامش من االستقالل، لصالح 

بشأن   قلة اكتراث ورغم ما أبدتھ الحكومة من علیھا النظام. رطیالتي یس  األوقاف
غیرھا من األماكن ذات األھمیة لدى األقلیات الدینیة طوال َعْقد داٍم من  ُدور العبادة و

لك الطوائف، وذلك  تة الوحیدة لحامیال بأنھا  تتظاھر31Tالصراع، إال أنھا ما زالت 
غیر أن ھذا   ودعمھا للحكومة.للمشاكل الطوائف عدم إثارة ھذه ضمنی�ا في مقابل 

النظام كان، في واقع األمر، یغض الطرف إلى حد بعید عن أبناء تلك األقلیات  
علیھا، والذین لم تكن لھم سابقة في االنضمام إلى   یطرالموجودة في المناطق التي یس 

نبوءتھ التي صنعھا بیده وطالما  –في المقام األول  –بذلك  المعارضة، لتتحقق
الصارم تجاه تلك الطوائف، ولم   خطابھ لكن ھذا النظام لم یغیر شیئًا في .تحدث عنھا

ومن ذلك، مثالً، أن وزارة العدل، في كانون األول (دیسمبر)،   یُرخِ قبضتھ علیھا.
على تصنیفھا األیزیدیین رسمی�ا بوصفھم «طائفة» إسالمیة، ال   عاودت التشدید  قد

ت ؛ فوضع2021دیانة قائمة بذاتھا؛ وإن لم تُعِلن ذلك حتى شباط (فبرایر) 
األیزیدیین بذلك تحت طائلة الشریعة اإلسالمیة وحالت بینھم وبین حقھم في تعریف 

 ھم دیانة أخرى. باعِ أنفسھم بما ھم علیھ من اتِ 

غیر أن منطقة شمالي سوریا وشرقھا قد ظلت، في ھذه األثناء، وعلى نحو ما كانت  
ناحیة أحوال الحریات الدینیة البنّاءة   الحال في األعوام الماضیة، تزھو بتفردھا من

وقد أرست اإلدارة   فیھا، وذلك على النقیض تماًما من بقیة المناطق في سوریا.
الذاتیة لشمال وشرق سوریا دعائم ھذه األوضاع عن طریق مؤسستھا السیاسیة  

المتمثلة في مجلس سوریا الدیمقراطیة بما یضم من أعراق وطوائف متعددة،  
المتحالفة مع الوالیات   قوات سوریا الدیمقراطیة  سكري الذي تتلقاه منوبالدعم الع

لت ھذه اإلدارة تُفِسح المجال للمسلمین والمسیحیین  وما زا المتحدة األمریكیة.
واألیزیدیین وغیرھم لممارسة ھویاتھم الدینیة عالنیةً والتعبیر عنھا أو حتى 

تغییرھا؛ وذلك في الوقت نفسھ الذي تُحِدق بھا فیھ األخطار الجلیلة من كل جانب  
ھا وقوات النظام  جراء التھدیدات التي تأتیھا من تركیا والمیلیشیات المتحالفة مع

وفلول تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش). 

 

 

 
 التوصیات المقدمة إلى الحكومة األمریكیة

، لتورطھما (EPC)، وإعادة تصنیف ھیئة تحریر الشام بوصفھا «كیانًا مثیًرا للقلق على نحو خاص» )(CPCتصنیف سوریا بوصفھا «دولة مثیرة للقلق على نحو خاص»  •
  ). IRFAفي ارتكاب انتھاكات ُمَمْنَھجة ومتواصلة وجسیمة بحق الحریات الدینیة، على النحو الوارد تعریفھ في قانون الحریات الدینیة الدولیة (
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وكذلك على قادة المیلیشیات التابعة للجیش السوري الحر المدعوم من ومسؤولي ھیئة تحریر الشام، سؤولین الحكومیین السوریین، على الوكاالت والم حددةفرض عقوبات م •
ن تورطوا في ارتكاب االنتھاكات الجسیمة بحق الحریات الدینیة؛ وذلك بتجمید أصولھم  رطھم في ارتكاب أو بمنعھم من دخول الوالیات المتحدة، على خلفیة توو/تركیا، ِممَّ

 انتھاكات بعینھا بحق الحریات الدینیة، وبموجب الصالحیات المالیة وتلك المتعلقة بمنح تأشیرات الدخول فیما یتصل بحقوق اإلنسان.

ت بھا الحدود إلى شمالي سوریا  ممارسة الضغط على تركیا والتواصل معھا بقصد تحدید جدول زمني النسحابھا من جمیع األراضي التي احتلتھا بفعل عملیاتھا التي جاوز •
بأن تأمر الفصائل المسلحة الخاضعة لسیطرتھا أو نفوذھا بـوقف جمیع األعمال التي تُلِحق الضرر باألقلیات الدینیة والعرقیة في تلك  – في غضون ذلك  –وشرقیھا، ومطالبتھا 

 المنطقة.

عیةً، ومن ثَمَّ توسیع نطاق التفاعل األمریكي مع مؤسسات ھذه اإلدارة، ورفع العقوبات عن جمیع المناطق االعتراف بـاإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا حكومةً محلیةً شر •
)، ومنھا المحادثات التي تُجَرى في جنیف 2254التي تحكمھا، والمطالبة بضرورة مشاركتھا في جمیع األعمال التي ینص علیھا القرار الصادر من األمم المتحدة رقم (

 راع السوري «بوصف ذلك أساًسا لتحقیق االنتقال السیاسي بقیادة سوریة في إطار إجراء یأخذ بزمامھ السوریون أنفسھم». لتسویة الص

ھنالك وتطویرھا بقصد نشر التسامح والتعددیة   محلیةاإلسھام في الجھود التي تُبذَل في األراضي الخاضعة لإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا من أجل تمویل البرامج ال •
العرقیة، وتعزیز الحریات الدینیة وما  الدینیة، وتعزیز المناھج التعلیمیة لتلبیة حاجات العوائل ھنالك، ومن ذلك ما یكون بالنظر في الشواغل الخاصة لدى األقلیات الدینیة و

 یتصل بھا من الحقوق.

 

 
 

 معلومات مرجعیة 
31Tملیون نسمة، وإن   20إلى أن عدد سكان سوریا یزید قلیالً عن  تشیر التقدیرات

مالیین الجئ   6.6كانت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین قد سجلت  
رین داخلی�ا؛ 6.7سوري، فضالً عن  وذلك في نھایة عام   مالیین آخرین من الُمھجَّ

إذ یُمثِّل السنة نسبة قدرھا   ویتألف ھذا العدد من أطیاف دینیة متنوعة؛ .2020
ل العلویون والشیعة واإلسماعیلیة نسبة قدرھا  % من عدد السكان74 ، في حین یُشّكِ
%، بینما یُمثِّل اآلشوریون والموارنة واألرمن وغیرھم من المسیحیین نسبة  13

%؛ وإن كان ثمة عدد ضئیل من الیھود  3%، والدروز نسبة قدرھا 10قدرھا 
ة ھذه  غیر أنھ من الصعب تأكید صح  السوریین ما زالوا یسكنون دمشق وحلب.

العدد   منذ عشر سنوات في البالد، وذلك بسبب ذلكدائر األعداد في خضم النزاع ال
رین. الھائل مقارنةً  –وقد فرَّ من أبناء األقلیات الدینیة عدد غفیر للغایة  من الُمھجَّ

في غضون َعْقٍد داٍم من الصراع ھنالك؛ فقد   –بنسبتھم من إجمالي سكان البالد 
  677,000 – وفق بعض التقدیرات  – غادر البالد عدد من المسیحیین یكاد یبلغ 

 % من إجمالي عدد السكان.3.6% إلى 10فرد؛ لتتضاءل بذلك نسبتھم من نحو 

من السُّنَّة، إال أن األقلیة الدینیة العلویة قد أحكمت  سكان سوریاومع أن غالب  
قبضتھا على مفاصل الدولة السیاسیة والعسكریة منذ أن استولى حافظ األسد؛ وھو  

وعلى مدى العقود   .1970والد الرئیس الحالي بشار األسد، على السلطة عام 
ام السلطة بفضل  األربعة التي أعقبت ذلك، قبض نظاما األسد بیٍد من حدیٍد على زم

بِنیٍة ُمعقدَّةٍ من األیدیولوجیة البعثیة، والقسر الغاشم، وإغراء النخب االقتصادیة،  
ورغم ذلك   فاده قدرة النظام على حمایة األقلیات الدینیة األخرى.م تصور وغرس

كلھ، انھارت ھذه البِنیة الھشة على إثر انتفاضة شعبیة ھبت في شھر آذار (مارس) 
إلى صراع مسلح على   –عقب رد الحكومة علیھا بوحشیة  –، وتحولت 2011عام 

د لتشمل عدًدا من الجھات الصعید المحلي في بادئ األمر، وإن اتسعت دائرتھ فیما بع
وقد اتسم ھذا الصراع منذ ذلك الحین  .2015اإلقلیمیة والدولیة بحلول منتصف عام 

بتجاھل الحكومة المطلق للخسائر التي تقع في صفوف المدنیین، ومن ذلك استھدافھا  
  ، في سعیھا لسحق المعارضة بجمیع أطیافھا.المدارس31T، وحتى والكنائس للمشافي

  األوضاع البنّاءة في ظل اإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا
التزامھا المتزاید بتعزیز   بإعالنھا لم تكتِف اإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا

الحریات الدینیة؛ بل زادت علیھ بتنفیذھا ُمجَمل سیاساتھا ھذه في َوِسٍط تُحِدق بھ  
  قاطع مع التي تت قدةعمال القبلیة دینامیاتال31Tاألخطار الخارجیة الجسیمة، وتلتبسھ  

غیر أن   انقسامات عرقیة ودینیة مستعصیة، وغیرھا من العقبات الكامنة ھنالك.
بعض التحدیات ما زالت تعترض الحریات الدینیة والسیاسیة على أرض الواقع، في  

ا إلى تشابك  تلك المناطق الخاضعة لإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا، ومردھ
العالقة بین الُمقَّومات األساسیة لھذه اإلدارة، من جھة، والقومیة الكردیة والحركات 

ومن بین ھذه التحدیات ما أوردتھ التقاریر بشأن التجنید   المسلحة، من جھة أخرى.
اإلجباري للقُصَّر واستمرار تخوف الطائفة السریانیة المسیحیة بشأن المناھج  

ألقلیات الدینیة  ل المستمر والمتفشي تخوفال ، فضالً عن خفَّت حدتھ الدراسیة، وإن 
رغم الجھود التي  و من تنظیم داعش ونظام األسد والمیلیشیات المتحالفة مع تركیا.

تبذلھا اإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا بصدق لتكفل الحریات الدینیة وغیرھا من  
الحریات لجمیع أبناء الطوائف العرقیة والدینیة الخاضعة لحكمھا، إال أن ھشاشة  

قد  – 2020على نحو ما تبدت علیھ األمور في عام   –أوضاع ھذه الحریات  
نیة المتنوعة دینی�ا وعرقی�ا إلى االرتیاب بشأن مدي احتمال  أفضت بھذه التركیبة السكا

غھ من األسباب.   بقاء ھذه األوضاع في األعوام المقبلة؛ وھو ارتیاب لھ ما یُسّوِ

  انتھاكات الحریات الدینیة في ظل االحتالل التركي
ظل االحتالل التركي لرقعة واسعة من األراضي على طول الشمال السوري، في  

في تلك  الفئات المستضعفة ، یُمثِّل تھدیًدا بالغًا ال یُلِقي بظاللھ على2020عام 
ھذا  ویأتي  المنطقة فحسب؛ بل یطول اإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا نفسھا.

التھدید، في جزء كبیر منھ، من تركیا نفسھا؛ إذ إن حكومتھا وجیشھا ال یمیزان ما 
، الذي تُصنِّفھ الوالیات المتحدة بوصفھ  )PKK( حزب العمال الكردستاني بین

إلى   یعود جماعة إرھابیة، واإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا؛ والسبب في ذلك 

 للحریات الدینیة الدولیة  مفوضیة الوالیات المتحدةالموارد واألعمال الرئیسیة لدى 
 الذود عن الحریات الدینیة في شمالي شرق سوریا جلسة االستماع:  •
 یجب على القادة األمریكیین التصدي للفظائع التي ترتكبھا تركیا في شمالي سوریا  مقالة رأي: •
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اشتراك ھذه اإلدارة في أصولھا مع المعارضة التي یقودھا األكراد في سوریا،  
 فضالً عن تردي العالقات بین حزب العمال الكردستاني ووحدات حمایة الشعب

القصف التركي المتواصل على الضواحي یمثل  التابعة لقوات سوریا الدیمقراطیة.
المدنیة الموجودة في المناطق الخاضعة لإلدارة الذاتیة لشمال وشرق سوریا أو  

  ا تھدیدً  قوات سوریا الدیمقراطیة في شمالي سوریا، واحتمال توسعھا في احتاللھا،
وأما دعم تركیا الفصائل   لألقلیات الدینیة والعرقیة التي تسكن تلك البلدات. اصریحً 

،  (TSFA)اإلسالمیة األصولیة في الجیش السوري الحر المدعوم من تركیا 
والمعروف أیًضا باسم الجیش الوطني السوري، ففیھ غدر وإفساد في آن معًا؛ إذ  

ھؤالء الذین تدعمھم تركیا العنف الدیني، واالختطاف طلبًا للفدیة، وغیر ذلك   رتكبا
وھو   –فیلق الشام  الحصار الذي ضربھ31Tومن ذلك، على سبیل المثال،   من الفظائع.

فصیل من فصائل السوري الحر المدعوم من تركیا العاملة في عفرین التي تحتلھا  
على بلدة باصوفان، واعتقالھ عدًدا من أھلھا في كانون األول (دیسمبر)،   –تركیا 

، والتي أوردت بعض التقاریر أنھا قد  غزالة منان سلمو31Tومنھم سیدة أیزیدیة اسمھا 
بت تعذیبًا شدیًدا  بت أوبل إن ھذه ال . خالل اعتقالھاُعذِّ  میلیشیا، وغیرھا، قد خرَّ

31T 31عدًدا من   ھدَّمتTاألیزیدیة في البلدة المذكورة نفسھا وفي مختلف أنحاء  األضرحة
ضریًحا منذ  18المنطقة التي تحتلھا تركیا؛ وھي األضرحة التي ربما بلغ عددھا  

كذلك، تواجھ الطوائف السریانیة واألرمنیة، وغیرھا من الطوائف  .2018عام 
مماثلة لتلك. ومن ذلك ما حدث، على سبیل المثال، في آب   تھدیدات 31Tمسیحیة،  ال

(أغسطس) حین اعتقلت إحدى المحاكم التي یؤازرھا الجیش السوري الحر المدعوم  
ل إلى المسیحیة،  رضوان محمد31Tتركیا في عفرین رجالً اسمھ  من ؛ وھو كردي تحوَّ

 واتھمتھ بالردة بسبب معتقداتھ. 

 السیاسة األساسیة للوالیات المتحدة
، على ما كانت علیھ من  2020ظلت السیاسة األمریكیة تجاه سوریا، في عام 

المتغایرة التي أربكتھا منذ اندالع شرارة االنتفاضة وة قدعمال دینامیاتمجابھة لل
ففي   وما تبع ذلك من انزالق البالد إلى ھوة الصراع المسلح. 2011السوریة عام 

 .Donald J، أعلن الرئیس األمریكي آنذاك، دونالد ج ترامب (2019أواخر عام 
(Trump في   –ب القوات األمریكیة من شمالي شرق سوریا؛ وھو ما دفع ، سح
بتركیا إلى تكرار غزوھا لبعض أجزاء من تلك المنطقة، وأثار حالة من  –جزء منھ 

غیر   اللَّْبس بشأن تواصل الشراكة بین الوالیات المتحدة وقوات سوریا الدیمقراطیة.
الوالیات المتحدة ستحتفظ  من الواضح أن أصبح أنھ لم یمِض وقت طویل حتى 

في تلك المنطقة إلى أجل غیر مسمى،   – وإن كان محدوًدا  –  بحضورھا العسكري
  .2020ام وعلى ذلك بقیت الحال طوال ع

ما زالت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وسیًطا لھ أھمیتھ البالغة في نقل  
القائم  أعلن المساعدات إلى المدنیین المحاصرین في سوریا. ففي أیلول (سبتمبر)،

، عن دفعة جدیدة من  (John Barsa)بأعمال مدیر الوكالة آنذاك، جون بارسا 
ملیون دوالر، لیزداد بذلك إجمالي   720المساعدات اإلنسانیة لسوریا بقیمة 

لى أكثر من  المساعدات التي قدمتھا الوالیات المتحدة منذ اندالع شرارة الصراع إ
قانون قیصر لحمایة  بدأ إنفاذ ،2020وفي حزیران (یونیو)  ملیار دوالر. 12

العقوبات 31T؛ وھو القانون الذي فُرِض بموجبھ عدد من  2019المدنیین الصادر عام  
على المسؤولین في النظام السوري، فضالً عن الكیانات والشركات التابعة  األمریكیة

ن یُشتبَھ بأنھم قد ارتكبوا الفظائع بحق المدنیین من سكان سوریا، أو أنھم   للنظام، ِممَّ
 ذلك. ب القیامى  قد أعانوا النظام عل
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