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اخلميس 15 آب 2019

النظام السوري ال يزال يشكل هتديدا 
عنيفا بربراي وعلى الالجئني السوريني 

عدم العودة مطلقا إىل سوراي

إخفاء قسري لـ 638 الجئا بعد عودهتم 
ومقتل 15 الجئا عائدا بسبب التعذيب
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية 

اثنياً: النسبة العظمى من النازحني والالجئني على الرغم من ظروفها الكارثية ترفض العودة إىل مناطق سيطرة النظام السوري
اثلثاً: أبرز انتهاكات قوات النظام السوري حبق الالجئني العائدين

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
شــكَّلت االنتهــاكات الواســعة حلقــوق اإلنســان الــي وقعــت يف ســوراي منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب حنــو التغيــر والدميقراطيــة يف 
آذار/ 2011 وال تــزال مســتمرة حــى اآلن الســبب املباشــر والرئيــس وراء تشــريد مــا يزيــد عــن نصــف الشــعب الســوري مــا بــني 
انزح والجــئ )ُتشــر املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني إىل وجــود مــا ال يقــل عــن 11.8 مليــون ســوري بــني 
ــا  الجــئ وانزح(، لقــد حتوَّلــت أمنــاط عديــدة مــن االنتهــاكات الــي مارســتها الســلطات الســورية إىل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية أي أنَّ
أصبحــت واســعة وشــاملة وتصــدر بشــكل قــرار مركــزي بتعمــد ممارســة تلــك االنتهــاكات لدفــع اجملتمــع الســوري حنــو التوقــف عــن 
املطالبــة بتغيــر حكــم عائلــة األســد، والرضــوخ واالستســالم، لقــد اســتخدم النظــام الســوري معظــم أنــواع األســلحة ضــدَّ املدنيــني 
وكثَّف من اســتخدام ســالح اجلو والرباميل املتفجرة والذخائر العنقودية وصواًل إىل اســتخدام متكرر لألســلحة الكيميائية، كما 
شــكَّلت املاكينــة الوحشــية الثالثيــة )االعتقــال، اإلخفــاء القســري، التعذيــب( أحــد أبــرز األســباب يف تشــريد املدنيــني، إضافــة إىل 
كل ذلــك، فقــد انتهــج النظــام الســوري سياســة احلصــار والتجويــع مــع أهــايل املناطــق والقــرى الثائــرة علــى حكمــه، وواجــه مــن 
بقــي مــن أهــايل هــذه القــرى والبلــدات حبمــالت عســكرية متتاليــة إىل أن أوصلهــا إىل مرحلــة اســتزاف كامــل دفــع هبــا إىل قبــول 

تســوايت إجباريــة مت مبوجبهــا هتجــر عشــرات آالف الســكان.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R190810
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كمــا ســاهم دخــول أطــراف أخــرى علــى خــط النــزاع الســوري كالتنظيمــات املتطرفــة الشــيعية والســنيَّة، وقــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي الكــردي وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــوات التحالــف الــدويل للقضــاء علــى تنظيــم داعــش والقــوات الروســية؛ يف 
إجبــار مزيــد مــن األهــايل علــى التشــرد داخليــاً وخارجيــاً، إال أنَّ ممارســات الســلطات الســورية وانتهاكاهتــا بقيــت املتســبَب األكــرب 
يف هتجــر الســوريني؛ نظــراً الســتخدامها أجهــزة ومؤسســات الدولــة الســورية الــي هــي حتــت ســيطرهتا يف تنفيــذ االنتهــاكات 
ــجل املــدين، وصــواًل  واجلرائــم، كمؤسســة اجليــش مبعداهتــا وقواهتــا كافــة، ومؤسســة األمــن، واملاليــة، واملواصــالت، واجلــوازات والسِّ

إىل التَّحكــم املطلــق مبجلــس الشــعب والســلطة القضائيــة.
وبســبب الدعــم اإليــراين والروســي املفتــوح مبــا يف ذلــك اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، متكَّــن النظــام الســوري مــن إعــادة الســيطرة 
علــى الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، واجلنــوب الســوري وريــف محــص الشــمايل، وبــرزت بعــد ذلــك مباشــرة تصرحيــات 
روســية عديــدة ومتكــررة مــن أعلــى املســتوايت ُتظهــر أنَّ النــزاع قــد انتهــى تقريبــاً، وتطلــب مــن الالجئــني العــودة، ومــن اجملتمــع 

الــدويل املســاعدة يف عمليــة إعــادة اإلعمــار.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ال ميكــن ألحــد توقُّــع مــا قــد حيصــل مــع الالجــئ الــذي يرغــب يف العــودة إىل ســوراي، فقــد يســمح لــه بدخــول 
البــالد، وقــد يُعتقــل بعــد مــدة مــن الزمــن دوَن توضيــح أي ســبب، علــى غــرار مــا تقــوم بــه األجهــزة األمنيــة دائمــاً، 
وقــد خيتفــي أثــره الحقــاً، ورمبــا حنصــل علــى معلومــات تُفيــد بوفاتــه بســبب التَّعذيــب، ال ميكــن معرفــة مــا إذا كان 
الالجــئ مطلــوابً مــن قبــل أجهــزة األمــن مجيعهــا، هــذه عمليــة معقــدة جــداً وحتتــاج إىل مبالــغ طائلــة، لقــد حتوَّلــت 
الدولــة الســورية حتــت قيــادة النظــام احلــايل إىل ســلطة مافيــات، وحنــن حُنــذِّر الالجئــني مــن خطــر العــودة، ونطلــب 
مــن الــدول كافــة احــرام القانــون الــدويل العــريف وعــدم إعــادة أحــٍد قســرايً ألن تلــك الدولــة ســوف تتحمــل مســؤولية 

مــا قــد حيصــل معــه.”

املنهجية:
يف هــذا التقريــر تكشــف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان زيــَف التصرحيــات الروســية، ومــدى الرعــب والتهديــد الــذي ينتظــر 
الالجئــني العائديــن إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري يف ســوراي، وعلــى الرغــم مــن العالقــات الواســعة واملمتــدة علــى مــدى مثــاين 
ســنوات مــن الثقــة والعمــل مــع اجملتمــع الســوري فقــد اســتغرق إجنــاز هــذا التقريــر ومجــع البيــاانت اخلاصــة بــه قرابــة مثانيــة أشــهر 
مــن العمــل؛ ذلــك هبــدف تغطيــة أكــرب عينــة ممكنــة، والوصــول إىل أوســع قــدر ممكــن مــن املناطــق واألحيــاء الــي عــاد إليهــا هــؤالء 

الالجئــني، مث رصــد مــا تعرَّضــوا لــه مــن انتهــاكات.
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وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى أبــرز انتهــاكات قــوات النظــام الســوري حبــق الســوريني ممَّــن قــرروا العــودة مــن أماكــن نزوحهــم أو مــن 
دول اللجــوء الــي أقامــوا فيهــا وال ســيما عمليــات االعتقــال التعســفي، واإلخفــاء القســري، واملــوت بســبب التعذيــب، وإجبــار 
بعــض الالجئــني علــى االلتحــاق يف صفــوف التجنيــد، إضافــة إىل نــب املمتلــكات ومصــادرة املنــازل، ومــا واجهــوه مــن نقــص 
حــاد يف اخلدمــات يف املناطــق الــي عــادوا إليهــا، ويغطــي التقريــر حصيلــة أبــرز تلــك االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات النظــام 
الســوري منــذ عــام 2014 وهــو العــام الــذي ســجَّلنا فيــه تصاعــد اســتهداف العائديــن بعمليــات االعتقــال حــى آب/ 2019، 
حيــث يعتمــد التقريــر علــى قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الــي مت بناؤهــا عــرب عمليــات توثيــق يوميــة مســتمرة 
علــى مــدى ســنوات، وبشــكل أكثــر حتديــداً علــى اللقــاءات والتحقيقــات الــي أجراهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ 
مطلــع عــام 2019، وقــد حصلنــا علــى الشــهادات عــرب زايرات ولقــاءات مباشــرة أو عــرب احلديــث عــن طريــق وســائَط عــدة مثــل: 
اهلاتــف أو تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي، ويســتعرض التقريــر عشــر رواايت، وقــد شــرحنا للشــهود 
اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّمونــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم  عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب الشــهود معــاانة تذكُّ
كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار، ونؤكــد إننــا مل نتمكــن مــن تغطيــة كافــة االنتهــاكات الــي يتعــرض 
هلــا العائــدون؛ نظــراً للتحــدايت فــوق االعتياديــة الــي تواجهنــا، مــن أبرزهــا: صعوبــة الوصــول إىل كــمٍّ أكــرب مــن أقــرابء الضحــااي 
أو الناجــني مــن االعتقــال، ظــروف التضييــق األمــي الــي عــادت بشــكل عنيــف مــن قبــل النظــام الســوري مبســاعدة أجهــزة مراقبــة 

إيرانيــة وروســية تُعــرِّض فريــق عملنــا إىل خماطــر اســتثنائية.

اثنيــاً: النســبة العظمــى مــن النازحــني والالجئــني علــى الرغــم مــن ظروفهــا الكارثيــة ترفــض العــودة إىل 
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري:

تقــع املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري حتــت وابــل مــن القصــف اجلــوي الــذي ال يــكاد يتوقــف يوميــاً ويتميــز هــذا 
القصــف بعــدم اكراثــه علــى مــدى ســنوات النــزاع الســوري الثمــاين أبي قاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدويل؛ مــا جيعــل املناطــق 
املأهولــة ابلســكان، واملشــايف واملــدارس، واألســواق عرضــًة للقصــف، وترتفــع ابلتــايل ِنَســب خطــر املــوت والتَّشــريد جمــدداً، وكذلــك 
ِنَســب دمــار املنــازل واحملــالت التجاريــة والســيارات، ويف ظــلِّ ظــروف كهــذه يفــرض أن يكــون هنــاك نــزوح كثيــف ابجتــاه مناطــق 
النظــام الســوري، لكــن إحصائيــات مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ُتشــر إىل وجــود قرابــة 3 مليــون ســوري يف 
املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مشــال غــرب ســوراي، وقــد عمــل النظــام الســوري وحليفــه الروســي علــى تدمــر أي 
شــكل مــن أشــكال اســتمرار احليــاة يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته لفــرض معادلــة النظــام الســوري أو املــوت والدمــار والفوضــى، 
وبــكل أتكيــد دفعــت كل هــذه الظــروف املعيشــية القاســية والقصــف الرببــري اجلــوي مبــا يف ذلــك إلقــاء براميــل غبيــة، دفعــت آالف 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Latest_Developments_in_north_western_Syria_26July2019_SitRep8.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Latest_Developments_in_north_western_Syria_26July2019_SitRep8.pdf
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الســوريني علــى مــدى ســنوات إىل النــزوح إىل مناطــق النظــام الســوري خماطريــن بذلــك أبرواحهــم، ولــو كانــت توفــرت ظــروف حظــر 
جــوي ومحايــة مــن القصــف العشــوائي الخنفضــت نســب العــودة بشــكل كبــر، حيــث يعلــم الســوريون متامــاً مــا ســوف يواجههــم 

مــن إرهــاب األجهــزة األمنيــة وامليليشــيات التابعــة هلــا وهتديدهــا.

ينطبــق الوصــف ذاتــه علــى الالجئــني، فعلــى الرغــم مــن الظــروف املأســاوية الــي يعــاين منهــا الالجئــون بشــكل خــاص يف دول 
الطــوق، وتراجــع مســتوى الدعــم واخلدمــات، وارتفــاع ِنَســِب التهديــد والعنصريــة حبــق الالجئــني، وحتميلهــم مســؤولية مشــكالت 
امليــاه واهلــواء واالنتخــاابت والقمامــة، دون األخــذ بنظــر االعتبــار أنَّ هــؤالء الالجئــني هــم مشــردون قســرايً أواًل، وأنَّ معظمهــم قــد 
فقــَد منزلــه وعملــه اثنيــاً يف مواجهــة أعــى أنظمــة احلكــم الوحشــي يف العصــر احلديــث؛ هبــدف نقــل ســوراي مــن حكــم عائلــة واحــدة 
مســتبدة حنــو حكــم دميقراطــي تعــددي، لقــد قدمــوا تضحيــات بطوليــة يف ســبيل حتــرر وختليــص بلدهــم مــن اإلرهــاب واالســتبداد 

وتوحُّــش األجهــزة األمنيــة.

ويف هــذا الســياق، ال مُيكننــا أن نقــول ابملعــى اجملــرد أنَّ هنــاك عــودة طوعيــة حنــو مناطــق النظــام الســوري، وإن كانــت مبوجــب 
موافقــة الالجئــني الســوريني يف بعــض دول الطــوق، هــذه العــودة متَّــت نظــراً للظــروف العنصريــة ونقــص اخلدمــات والشــعور ابخلــوف 

والتهديــد، إنــا حتمــل يف طياهتــا منطــاً قســرايً.

علــى الرغــم مــن كل ذلــك، فــإنَّ نســبة الذيــن عــادوا إىل اجملمــوع الكلــي لالجئــني ال تتجــاوز الـــ 6 % يف حدِّهــا األقصــى، وهــي 
نســبة عــودة الالجئــني “طوعيــًا” مــن لبنــان، وهــي أقــل مــن ذلــك بكثــر يف األردن، ال تــكاد تتجــاوز الـــ 2 %، وهــذا مؤشــر علــى 
أنَّ الالجئــني ال يثقــون مطلقــاً ابلنظــام الســوري احلاكــم حاليــاً وال أبجهزتــه األمنيــة وال ابمليليشــيات الروســية واإليرانيــة، ويف املقابــل 
ال تــزال هنــاك حمــاوالت للفــرار مــن داخــل ســوراي واللجــوء إىل خمتلــف دول العــامل، وســوف يســتمر الوضــع علــى هــذه احلــال يف 
ظــلِّ انعــدام أي أفــق أليــة تســوية سياســية عادلــة حُتقِّــق أبســط مطالــب الســوريني يف حماســبة مرتكــيب اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإقالــة 

احلكومــة والنظــام احلاكــم، وهــذا هــو جــذر املشــكلة األساســي.

أخــربان معظــم مــن تواصلنــا معهــم مــن الالجئــني العائديــن أنــم قــد راســلوا ســفارة أو قنصيلــة اتبعــة للنظــام الســوري يف البلــد الــذي 
كانــوا قــد جلــؤوا فيــه مــن أجــل التحضــر لورقــة تســوية مــع األجهــزة األمنيــة، حيــث تقــوم القنصليــات مبخاطبــة األجهــزة األمنيــة، أو 
قــد يتــم ذلــك عــرب جلــان خمتصــة بتســجيل طلبــات الراغبــني يف العــودة مــن دول اجلــوار، وبعــد أن تتــم املوافقــة يتمكَّــن الالجــئ مــن 
الســفر للعــودة، وقــد ســجَّلنا حــاالت متَّ فيهــا رفــض طلــب التســوية األمنيــة، بشــكل أساســي للمنشــقني العســكريني عــن قــوات 

النظــام الســوري.
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اثلثاً: أبرز انتهاكات قوات النظام السوري حبق الالجئني العائدين:
ألف: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري واخلطف والتعذيب: 

- على صعيد الالجئني:
مــع بــداايت عــام 2014 رصــدان بــدء عــودة حــاالت مــن الالجئــني وبشــكل خــاص مــن دول اجلــوار، وتصاعــد ذلــك بشــكل 
ــم القــوات الروســية يف عــدد واســع مــن نقــاط التفتيــش  تدرجيــي بســبب الظــروف الــي تعرضــوا هلــا يف بلــدان اللجــوء، وكذلــك حتكُّ
يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري وضبــط عمليــات النهــب واالبتــزاز الــي كانــت متارســها قــوات النظــام الســوري عــرب 
تلــك النقــاط، ومــن الصعــب حتديــد حصيلــة الالجئــني الذيــن عــادوا إىل ســوراي مــن خمتلــف دول العــامل، وهــذا ليــس مــن صلــب 

مهــام عملنــا، لكــن متابعــة مــا يتعــرَّض لــه هــؤالء الالجئــون مــن انتهــاكات مــن قبــل النظــام الســوري يبقــى هــو األمــر األهــم.

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2014 حــى آب 2019 مــا ال يقــل عــن 1916 حالــة اعتقــال 
بينهــا 219 طفــاًل و157 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، لالجئــني عــادوا مــن دول اللجــوء أو اإلقامــة إىل مناطــق إقامتهــم يف ســوراي، 

مجيعهــم مت اعتقاهلــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.
أفــرج النظــام الســوري عــن 1132 حالــة وبقــي 784 حالــة اعتقــال، حتــوَّل 638 منهــا إىل حالــة اختفــاء قســري، وســجَّلنا مقتــل 

15 حالــة بســبب التعذيــب، 11 ممــن قــد قضــوا بســبب التعذيــب كانــوا قــد عــادوا مــن لبنــان.
لكنَّ النظام السوري بعد أن أفرج عن 1132 حالة، عاد واحتجز عدداً منها، وأجربهم على االلتحاق ابلتجنيد العسكري.

تركَّــزت عمليــات االعتقــال حبــق الالجئــني العائديــن بشــكل مباشــر عنــد املعابــر احلدوديــة، ذلــك بعــد فحــص اســم العائــد وجــواز 
ســفره علــى املعــرب، ولــدى اكتشــاف أنــه مطلــوب مــن أحــد األجهــزة األمنيــة تقــوم قــوات أمــن املعــرب ابعتقالــه بشــكل فــوري، وهــذا 
حيــدث بشــكل خــاص عنــد معــرب املصنــع احلــدودي مــع لبنــان، ومعــرب كســب احلــدودي مــع تركيــا، ومعــرب نصيــب احلــدودي مــع 
األردن، هــؤالء العائــدون ليســوا مقيمــني حصــراً يف إحــدى دول اجلــوار، فقــد أخربتنــا بعــض العوائــل أنَّ منهــم مــن عــاد مــن بلــدان 

خمتلفــة حــول العــامل إىل دول اجلــوار ومنهــا إىل ســوراي.
املرحلــة األشــد عنفــاً يف هــذه العمليــة هــو أننــا قــد ســجلنا حــاالت اعتقــال وإخفــاء قســري وقعــت مــع الجئــني كانــوا قــد أجــروا 
تســوية ألوضاعهــم األمنيــة عــرب القنصليــات أو عــرب اللجــان كمــا ورَد آنفــاً، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك مت اعتقاهلــم وإخفاؤهــم 
وتعذيبهــم، وهــذا أمــر شــائع جــداً يف عمــل األجهــزة األمنيــة املتوحشــة يف ســوراي، فعندمــا يتــم االعتقــال مــن قبــل أحــد األجهــزة 
األمنيــة يقــوم إببــالغ الشــخص املعتقــل أن جهــازاً أمنيــا آخــر هــو مــن أعطــاه التســوية وليــس هنــاك تنســيق بينهمــا، وقــد تكــرر هــذا 
ــق مــن قبــل النظــام الســوري، وليــس عشــوائياً، وهلــذا فإننــا نؤكــد مــراراً  مــع مئــات احلــاالت، وهــذا تكتيــك متَّبــع وخمطــط لــه ومنسَّ

أنــه ال توجــد أيــة مصداقيــة أو ثقــة بنظــام العائلــة احلاكــم احلــايل وال أبجهزتــه األمنيــة.
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عبد املعني1 من مدينة محص، دخل مع شــقيقه -وهو جمند منشــق عن قوات النظام الســوري- إىل لبنان يف عام 2012 بطريقة 
غر شــرعية، ويف كانون األول/ 2018 قرر شــقيق عبد املعني العودة إىل ســوراي، التقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع عبد 
املعــني وأخــربان عــن تفاصيــل عــودة أخيــه: “نتعــرض هنــا ألوضــاع معيشــية ســيئة لذلــك قــرر أفــراد مــن عائلــي العــودة علــى الرغــم 
من املخاطر الي تنتظرهم يف سوراي، لقد ختلى اجلميع عنا وأصبحنا عالة على هذا العامل، يف أيلول 2018 مت إيقاف أخي 
مــن قبــل حاجــز لألمــن اللبنــاين وصــادروا أوراقــه الثبوتيــة وأخــروه أهنــا لــن تعــود إليــه مــا مل ينخــرط يف برانمــج العــودة الطوعيــة 
لالجئــني، يدَّعــون أهنــا عــودة طوعيــة لكنهــا يف احلقيقــة عــودة ابإلكــراه، ســجل شــقيقي امســه يف الرانمــج وعندمــا حصــل علــى 
املوافقــة عــاد إىل ســوراي وعنــد عودتــه يف كانــون األول 2018 مت اعتقالــه وُســِجَن ثالثــة أشــهر ألنــه عســكري مث أجــروه علــى 
االلتحــاق بقطعتــه العســكرية، لقــد كان ذلــك مصــر كل مــن عــاد مــن لبنــان مــن اجلنــود املنشــقني أو مــن هــم يف ســنِّ اخلدمــة 
الزاميــة لقــد زجَّهــم النظــام علــى جبهــات إدلــب املشــتعلة ألنــه يريــد التخلــص منهــم”. أضــاف عبــد املعــني أنَّ ثالثــة ضبــاط 
منشــقني ممــن عــادوا مــع شــقيقه قــد تعرضــوا لالختفــاء القســري، ومل يعــد يســمع عنهــم أيــة معلومــات، ابســتثناء أنَّ شــقيقه أخــربه أنــم 

يف ســجن صيداناي العســكري.

وائــل.ن2 ، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، كان الجئــاً يف لبنــان منــذ عــام 2013، مث قــرر العــودة إىل مدينتــه 
بعــد أن دفــع بــدل اخلدمــة العســكرية مطلــع عــام 2019. 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد وائــل وأفــادان بروايتــه “مل تكــن احليــاة ســهلة يف لبنــان، كنــت أقيــم مــع 
ســبعة شــبان آخريــن يف منــزل صغــر، وكنــا مجيعــاً نعمــل يف أعمــال البنــاء واحلــدادة والنجــارة وال يــكاد دخلنــا الشــهري 
يكفــي تغطيــة مصاريفنــا، قمــت بتســوية وضعــي عــن طريــق شــخص يف لبنــان وعــدت إىل مدينــي محــاة بعــد مخســة أشــهر 
مــن دفــع عائلــي يف ســوراي بــدل اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة، وبعــد حنــو أســبوع تلقينــا اتصــااًل مــن فــرع أمــن الدولــة وطُِلــَب 
مــين مراجعتــه، وعندمــا راجعــت الفــرع تعرضــت لالعتقــال وبــدؤوا التحقيــق معــي، كانــت األســئلة حــول الجئــني كانــوا 
معــي يف لبنــان، وحــول مشــاركي يف بعــض األعمــال يف احلــراك الشــعيب قبــل هــريب إىل لبنــان، تعرضــت يف الفــرع للضــرب 
ــة،  واإلهــاانت مث أفرجــوا عــين بعــد دفــع 600 ألــف لــرة ســورية إىل حمــاٍم علــى عالقــة مــع أشــخاص يف فــرع أمــن الدول
وقــد التقيــت يف املعتقــل بعــدد مــن املعتقلــني الذيــن كانــوا يف لبنــان أيضــاً وأخــروين أهنــم ســيتحولون إىل الشــرطة العســكرية 
ألهنــم مطلوبــون ألداء اخلدمــة العســكرية.” بعــد خــروج وائــل مــن فــرع أمــن الدولــة طلــب منــه ضابــط يف الفــرع مراجعــة الفــرع 
بعــد شــهر الســتكمال التحقيــق، لكــن وائــل ختــوَّف مــن الذهــاب خشــية تعرضــه لالعتقــال جمــدداً فقــرر العــودة إىل لبنــان اثنيــة. 

1  لقاء مباشر يف لبنان يف 29/ أاير/ 2019

2  تواصلنا معه عرب اهلاتف يف 30 أاير 2019
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حممــد شــحود، عنصــر ُمنشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة حربنفســه بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يف 13/ آذار/ 2019، لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا قــرب معــرب كســب احلــدودي بريــف 
حمافظــة الالذقيــة الشــمايل، بينمــا كان عائــداً مــن تركيــا إىل ســوراي، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. ُنشــر إىل أن حممــد كان يعمــل علــى 

تســوية وضعــه األمــي. وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

أيهــم هنديــة عطــش، مــن أبنــاء بلــدة كفــر الزيــت يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، والجــئ يف تركيــا، مــن 
مواليــد عــام 1994، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوى أمــن الدولــة التابــع لقــوات النظــام الســوري يف 27/ أاير/ 2017 مــع 
شــقيقه التــوأم فضيــل بينمــا كاان عائديــن مــن تركيــا إىل مدينــة دمشــق، مث كانــت آخــر مشــاهدة هلمــا يف 15/ نيســان/ 2019 
يف زايرة والدهتمــا هلمــا يف ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق. ُنشــر إىل أنمــا كاان يعمــالن علــى تســوية وضعهــم 

األمــي قبيــل وصوهلمــا إىل مدينــة دمشــق.

حســن األمحــد3 مــن أقــارب أحــد العائديــن إىل ســوراي، التقتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تركيــا، يقــول حســن إن ابــن 
خالــه مصطفــى عــاد إىل ســوراي عــرب معــرب كســب احلــدودي بريــف الالذقيــة يف 24/ نيســان/ 2019، وعــاد حتديــداً إىل مدينــة 
محــاة، وهنــاك تعــرض لالعتقــال علــى يــد قــوات النظــام الســوري: “يعيــش ابــن خــايل يف تركيــا منــذ مخــس ســنوات، ويعــاين إعاقــه 
يف قدمــه نتيجــة إصابــة ســابقة، التداعيــات النفســية لوضعــه الصحــي دفعــت بــه الختــاذ قــرار العــودة إىل ســوراي، فأجــرى 
ــه إىل مدينــة محــاة اعتقلتــه عناصــر  تســوية يف معــر كســب الــذي تســيطر عليــه قــوات النظــام الســوري، ويف طريــق عودت

فضيل هندية عطشأيهم هندية عطش

3  لقاء مباشر يف تركيا يف 30 أاير 2019

https://drive.google.com/file/d/1nWat6zQjtWPmOlQqrXG1hddIKdA3pcFr/view
https://drive.google.com/file/d/1VT8JKymlHIUtVwuOIa9FzQhlZWRmWA3C/view
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ــه، وبعــد أســبوع أفرجــت قــوات  ــوا برفقت ــن كان ــع لقــوات النظــام الســوري مــع أحــد األشــخاص الذي حاجــز عســكري اتب
النظام عن ذلك الشــخص وحتول مصطفى إىل الفرع 215 يف دمشــق، وانقطعت أخباره عنا بشــكل اتم” أضاف حســن 
أنَّ عائلــة مصطفــى ســألت عنــه عــرب جلنــة املصاحلــة والتســوية، إال أنــم مل حيصلــوا علــى أيــة معلومــات ســوى الوعــود ابإلفــراج “ال 

ميكننــا الوثــوق هبــذا النظــام لقــد غــدر ابلوعــود والتســوايت”. 

- على صعيد النازحني:
تُعتــرب عمليــات القصــف اجلــوي ابلرباميــل املتفجــرة والصواريــخ الســبب الرئيــس لفــرار النازحــني إىل املناطــق الــي يســيطر عليهــا 
النظــام الســوري؛ ألنــا ال تتعــرض لقصــف جــوي، ويصعــب حتديــد حصيلــة حلركــة النازحــني، ويبقــى األهــم هــو مــا يتعرضــون لــه 

مــن انتهــاكات بعــد عودهتــم.

ضمــن املــدة الزمنيــة الــي يغطيهــا التقريــر منــذ بدايــة عــام 2014 حــى آب/ 2019 وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
مــا ال يقــل عــن 426 حالــة اعتقــال لنازحــني عــادوا إىل مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري، مــن بينهــم 13 طفــاًل و11 

ســيدة )أنثــى ابلغــة(.

أفــرج النظــام الســوري عــن 119 حالــة وبقــي 307 حــاالت، حتــوَّل منهــم 284 إىل خمتفــني قســرايً، كمــا أننــا ســجلنا مقتــل 2 
مــن بينهــم بســبب التعذيــب.

لكن النظام السوري بعد أن أفرج عن 119 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجربهم على االلتحاق ابلتجنيد العسكري.
وقــد تركــزت عمليــات االعتقــال هــذه يف الريــف الشــرقي حملافظــي محــاة وإدلــب اخلاضــع لســيطرة النظــام الســوري، وكذلــك يف 

مدينــة حلــب، وحمافظــة ريــف دمشــق بشــكل عــام ويف منطقــة الغوطــة الشــرقية بشــكل خــاص.

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الســيد أيهــم عبــد الســالم4  وهــو أحــد مهجــري مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق ويُقيــم 
حاليــاً يف مدينــة إدلــب، أخــربان أيهــم عــن ظــروف اعتقــال أخيــه الــذي عــاَد إىل دومــا مطلــع شــباط 2019 بعــد مــرور قرابــة عــام علــى 
هتجرهــم مــن املدينــة، وأخــربان أنَّــه تعــرض لالعتقــال نايــة آذار مــن العــام ذاتــه علــى الرغــم مــن متابعتــه إجــراءات تســوية “أرســل أخــي 
ــر حنــو إدلــب ويريــد العــودة، وتلقــى املوافقــة علــى عودتــه بعــد شــهر مــن الطلــب،  امســه إىل جلنــة تســوية شــكلها النظــام ملــن هجِّ
وعــاد فعــالً مــع عائلتــه إىل دومــا، وبعــد قرابــة شــهر جــاء عناصــر مــن األمــن العســكري واعتقلــوه مــن منزلــه، وبعــد أســبوعني 

علمنــا أنــه نقــل إىل ســجن عــدرا املركــزي وهــو اآلن خيضــع حملكمــة اإلرهــاب، ومصــره جمهــول متامــاً ابلنســبة لنــا.” 

4  يف 28 أاير 2019 
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عبــد اللطيــف حممــد الغــامن، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، يبلــغ مــن العمــر 53 عامــاً، 
التابعــة  التفتيــش  نقــاط  مــن إحــدى  مــروره  لــدى  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه 
هلــا بعــد عودتــه مــن لبنــان يف شــباط/ 2016، حصلنــا يــوم الســبت 14/ أاير/ 
2016 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

لــؤي ثلجــة، طبيــب بيطــري، انشــط سياســي يف احلــزب الشــيوعي الســوري ســابقاً، 
مــن أبنــاء مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، مــن مواليــد عــام 1955، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري علــى احلــدود الســورية اللبنانيــة يــوم اخلميــس 21/ 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مــن  قادمــاً  لبنــان  مــن  لــدى عودتــه   2017 أيلــول/ 
حصلنــا يــوم الســبت 30/ أيلــول/ 2017 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب 

التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

حممــد بويضــاين، مــن أبنــاء مدينــة دومــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 
الســوري  الشــمال  60 عــام، يف 13/ نيســان/ 2018 غــادر مدينــة دومــا إىل 
اخلاضــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة ضمــن قوافــل املهجريــن، وتعــرَّض لالعتقــال 
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف متــوز/ 2018 بعــد عودتــه مــن مدينــة البــاب 
بريــف حمافظــة حلــب إىل مدينتــه دومــا، مث حصلنــا يف 8/ آب/ 2018 علــى 
معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 

النظــام الســوري ومت تســليم جثمانــه لذويــه.

عبد اللطيف حممد الغامن

لؤي ثلجة

حممد بويضاين

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aE8yVmlQbWo2XzQ/view
https://drive.google.com/file/d/1-yygCHQ2MFTNc5YtMIexrKRguY8UkUvo/view
https://drive.google.com/file/d/1JC3eeIFGNvGr8I6KdDrYLw0g2q2TlpbY/view
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عبــد اإللــه الســمان، ممــرض مــن أبنــاء مدينــة محــص، انزح يف حمافظــة إدلــب منــذ عــام 2015، عــاد عبــد اإللــه إىل مدينــة محــص 
مطلــع شــباط/ 2019 بعــد إجــراء تســوية لوضعــه األمــي. ويف 22/ شــباط/ 2019 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري بعــد مدامهــة 

مــكان إقامتــه يف مدينــة محــص واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

ابء: تدمر املمتلكات وتشريع عملية السطو عليها:
يُعتــرب النظــام الســوري وحليفــه الروســي املتســبَب الرئيــس يف عمليــات التدمــر الــي حلقــت ابألبنيــة الســكنية واملراكــز احليويــة والبنيــة 
التحتيــة عــرب عمليــات القصــف العشــوائي الــي مارســها ابلرباميــل املتفجــرة والصواريــخ واملدفعيــة واهلــاون، فعلــى ســبيل املثــال وثَّــق 
فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املعــي مبالحقــة حــوادث إلقــاء الرباميــل املتفجــرة مــا ال يقــل عــن 75 ألــف برميــل متفجــر 
ألقاهــا طــران النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح الســوري علــى خمتلــف احملافظــات الســورية أي مــا يعــادل اثنتــان مــن القنابــل 
النوويــة مــن انحيــة األثــر التدمــري، ومل يكتفــي النظــام الســوري هبــذا التدمــر، بــل إنــه بــدأ بســنِّ تشــريعات تســاعده يف عمليــات 
الســطو علــى املناطــق الــي دمرهــا، ويف ســوراي وضــع الرئيــس الســابق حافــظ األســد دســتوراً يف عــام 1973 أعطــاه صالحيــات 
شــبه مطلقــة، وكــرَّس ابنــه بشــار األســد ذلــك يف دســتور عــام 2012، حيــث يتمكــن الرئيــس مــن ســنِّ مــا يشــاء مــن مراســيم، 
ــا جملــس الشــعب فهــو منتقــى بشــكل كامــل مــن ِقَبــِل األجهــزة  حــى وإن كانــت خُتالــف مبــادئ حقــوق اإلنســان األساســية، أمَّ
األمنيــة، وهلــذا فلــم يصــدر عنــه أي طلــب بعــزل الرئيــس واحلكومــة بعــد اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة واعتقــال 

وقتــل مئــات آالف الســوريني، بــل قــام بتربيــر تلــك اجلرائــم.

يســتخدم النظام الســوري عرب هيمنته املطلقة على أجهزة الدولة كافة مبا فيها جملس الشــعب، يســتخدم جملس الشــعب لتشــريع 
قوانــني ُتشــرعن اجلرميــة وتــربر عمليــات النهــب وتغلفهــا يف صــورة قوانــني، لكنهــا يف جوهرهــا جمــرد أدوات تنفيذيــة لتجريــد املواطنــني 
مــن مســاكنهم وحقوقهــم، وميكــن اعتبــار جملــس الشــعب يف ســوراي أحــد ملحقــات األجهــزة األمنيــة وفرعــاً مــن فروعهــا، كمــا هــي 

حــال حمكمــة اإلرهــاب، فالدولــة يف ســوراي حمكومــة بشــكل مطلــق عــرب األجهــزة األمنيــة.

واتلياً أبرز القوانني واملراسيم الي شرَّعها جملس الشعب يف سوراي التابع ألجهزة األمن:
القانــون 63 عــام 2012 ملصــادرة أمــالك اإلرهابيــني، ذلــك حبســب تعريــف النظــام لإلرهابيــني وهــم كل مــن طالــب بتغيــر حكــم 
العائلــة ونقــل ســوراي حنــو الدميقراطيــة واحلداثــة، وقــد اســتولت وزارة املاليــة علــى ممتلــكات مئــات الناشــطني يف احلــراك السياســي 
حبجــة دعــم اإلرهــاب، ونقلــت ملكيتهــا للدولــة، واســتوىل علــى بعــض منهــا أفــراد وميليشــيات داخــل النظــام الســوري وبشــكل 

خــاص ضمــن األجهــزة األمنيــة.
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املرســوم التشــريعي 66 عــام 2012، هــدَف إىل تنظيــم املناطــق املدمــرة، واقتصــر علــى منطقتــني يف حمافظــة دمشــق، أمــا القانــون 
رقــم 10 الــذي ظهــر عــام 2018 فقــد مشــل األراضــي الســورية كافــة.

املرســوم التشــريعي 19 عــام 2015، مســح جملالــس اإلدارة احملليــة إبنشــاء شــركات قابضــة، وبنــاء علــى هــذا القانــون أتسســت 
شــركة دمشــق الشــام القابضــة عــام 2016 الــي يديرهــا حمافــظ دمشــق.

ــجالت العقاريــة املغلقــة بســبب احلــرب يف األراضــي  املرســوم التشــريعي 11 لعــام 2016، هــدَف إىل إيقــاف العمــل يف السِّ
الســورية كافــة.

ــجالت العقارية، لكنه طلب مســتندات ملكية وأوراق ثبوتية معقدة،  املرســوم التشــريعي 12 لعام 2016، هدَف إىل أمتتة السِّ
متجاهــاًل أن قســماً كبــراً مــن هــذه الواثئــق قــد فُِقــَد بســبب تدمــر املنــازل الــذي قامــت بــه طائــرات النظــام الســوري احلربيــة.

املرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 2018، هــدف إىل إزالــة أنقــاض املنــازل املدمــرة، وهنــاك صعوبــة ابلغــة يف أن يثبــت أصحــاب 
هــذه املنــازل ملكيتهــا بعــد أن تدمــرت ومتزقــت أوراق ملكيتهــا بفعــل القصــف اجلــوي.

القانــون رقــم 10 لعــام 2018، متَّ تعديلــه الحقــاً ابلقانــون رقــم 42 لعــام 2018 يهــدف إىل إنشــاء مناطــق تنظيميــة يف كامــل 
ســوراي دون أن حيــدد مــا طبيعــة تلــك املناطــق، أي أنــه إبمــكان النظــام الســوري إعــادة تنظيــم أي منطقــة يريدهــا يف ســوراي حبجــة 

وجــود هــذا القانــون، وهــذا يشــمل املمتلــكات الســكنية والتجاريــة.

تتغافــل كافــة تلــك املراســيم والقوانــني علــى حنــو مقصــود املتســبَب األساســي يف عمليــات الدمــار، وحصــار وتشــريد األهــايل، وهلــذا 
فإنــه مــن الفوضويــة مناقشــة تفاصيــل تلــك القوانــني وحمتواهــا، ألنــا صــدرت عــن اجلهــة الــي قامــت ابرتــكاب انتهــاكات قصــف 
املبــاين الســكنية، الــي ُتشــكل جرائــم حــرب، ومــن املؤكــد أنَّ الســلطات الســورية ســوف تضــع قوانــني تكســبها مئــات ماليــني 

الــدوالرات عــرب نــب األراضــي واملمتلــكات، وعــرب عمليــات إعــادة اإلعمــار يف حــال بــدأت يف ظــلِّ هــذه القوانــني الرببريــة.

وُتشــكِّل عمليــة الســطو علــى املمتلــكات عــرب تشــريع قوانــني ختالــف القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان وتنتهــك أبســط حقــوق 
املواطــن الســوري يف امللكيــة، عقبــة أساســية أمــام عــودة الالجئــني والنازحــني، وترقــى إىل عمليــة إخــالء قســري وحماولــة تالعــب 
ابلركيبــة الســكانية واالجتماعيــة، ويظــلُّ احلــل األساســي هــو الرفــض الشــعيب الكامــل هلــذه القوانــني التســلطية وفضــح ممارســات 
الســلطات احلاكمــة وخمططاهتــا، ويف حــال اســتمرت يف حكــم ســوراي فلــن يكــون هنــاك أي نــوع مــن األمــن وعــودة الالجئــني يف 

ظــلِّ هكــذا ممارســات وقوانــني تعــود إىل القــرون الوســطى.
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إضافــة إىل قيــام النظــام الســوري بشــرعنة نــب األراضــي واملمتلــكات، فقــد فتــح البــاب واســعاً أمــام قواتــه املســلحة وامليليشــيات 
احملليــة التابعــة هلــا لتقــوم بعمليــات ســرقة ونــب واســعة للمناطــق الــي خضعــت للتهجــر بعــد اقتحامهــا مبســاندة القــوات الروســية، 
فقــد وثقنــا عمليــات نــب منظَّمــة حملتــوايت املنــازل واحملــالت يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق ويف منطقــة اجلنــوب 
ــعة عــن عمليــات نــب وختريــب  الســوري، وغرهــا مــن املناطــق، وتقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إبعــداد دراســة موسَّ
حمتــوايت املنــازل وجيــري العمــل عليهــا منــذ أزيــَد مــن عــام، وتثبــت تكتيــكاً واســراتيجية واســعة اتبعهــا النظــام الســوري بشــكل 
متكــرر يف مجيــع املناطــق الــي ســيطر عليهــا، ومحلــت العديــد مــن تلــك املمارســات صبغــة طائفيــة، كمــا ظهــر ذلــك يف عــدد مــن 

الصــور والفيديوهــات الــي نشــرهتا قــوات وميليشــيات اتبعــة للنظــام الســوري.

عمليات نب )تعفيش( للممتلكات قامت هبا عناصر اتبعة لقوات النظام السوري يف خميم الرموك جنوب دمشق 21/ أاير/ 2018 - مصدر الصور الناشط علي األمحد

عمليــات نــب )تعفيــش( للممتلــكات مــن قبــل عناصــر اتبعــة لقــوات النظــام الســوري يف األحيــاء الغربيــة ملدينــة حلــب يف 17/ تشــرين الثــاين/ 2016 - مصــدر الصــور 
Edward Dark الناشــط

https://drive.google.com/file/d/1Fr10iexcSdMH4-ucnTKGjw03dm6oN_Ft/view
https://drive.google.com/file/d/1e54Cti_SzqVJvusSp2tRUo7QmnJZonHx/view
https://drive.google.com/file/d/1csRE48CifYvcZQDn6F-5p_uD3AolRQ8F/view
https://drive.google.com/file/d/15DU27mSbHtEs6k7wIN9_X2fvQ5LTdFVS/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد مثقــال5  الــذي تعرَّضــت أمالكــه للنهــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
وامليليشــيات التابعــة هلــا: “مطلــع عــام 2019 قــررت العــودة إىل منــزيل يف قريــة قصــر ابــن وردان بريــف محــاة بعــد أن 
نزحــت عنهــا إىل حمافظــة إدلــب، كان النظــام قــد افتتــح معــراً يف منطقــة ســنجار بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي فخضعــت 
إلجــراءات تســوية وعــدت إىل القريــة، عندمــا وصلــت إىل منــزيل كانــت قــوات النظــام قــد هنبــت كل مــا أملــك، ســرقت 
أغنامــي واســتولت علــى منــزيل، وأقــام فيــه أحــد قــادة امليليشــيات املواليــة للنظــام الــي تســيطر علــى القريــة” قــال لنــا مثقــال 
أنَّ مــن اســتحوذ علــى منزلــه طالبــه إبثبــات ملكيتــه للمنــزل أبوراق رمسيــة، وعندمــا زوده هبــا رفــض اخلــروج مــن املنــزل وطــرد مثقــال 
“تقدمــت بشــكوى إىل احلاجــز العســكري املســؤول عــن منطقــة بيــي، ويشــرف عليــه الضابــط يعقــوب الصــن؛ لكــين بــداًل 

مــن اســرداد حقوقــي ســجنت يف مفــرزة قريبــة مــدة 15 يومــاً، مث أفرجــوا عــين ألعــود إىل منــزيل فأجــده حمروقــًا”.

مهيــار الســامل مــن أبنــاء مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، تعــرض مهيــار إلصابــة ابلغــة إثــر قصــف قــوات النظــام 
الســوري مدينــة املياديــن حيــث بــرت قدمــه وأصابــع يــده اليســرى وأصيبــت إحــدى عينيــه، جلــأ مهيــار مــع عائلتــه إىل تركيــا يف 
بدايــة عــام 2015 لتلقــي العــالج الــالزم، مث ســافرت زوجتــه منتصــف عــام 2018 إىل مدينــة املياديــن الــي ختضــع لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري لتفقــد منزهلــم متهيــداً لعودهتــم، إال أنــا وجــدت أحــد األشــخاص التابعــني للميليشــيات اإليرانيــة قــد اســتوىل علــى 
املنــزل، التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبهيــار الســامل6 يف بلــد جلوئــه تركيــا: “دفعــين وضعــي الصحــي املتدهــور وعــدم 
قــدريت علــى إعالــة أســريت إىل التفكــر يف العــودة علــى الرغــم مــن املخاطــر الــي قــد أتعــرض هلــا هنــاك، ســافرت زوجــي لتفقــد 
األوضــاع يف املدينــة وفوجئــت بوجــود عائلــة تســكن منزلنــا، لقــد كانــت عائلــة أحــد قــادة امليليشــيات اإليرانيــة، ادعــى 
أنــه اشــرى املنــزل مــين” قــال مهيــار إن زوجتــه حاولــت اســتعادة املنــزل عــرب تعيــني وســطاء لكنهــا مل تتمكــن مــن ذلــك: “هــدَّد 
زوجــي بقتلــي يف حــال عــدت إىل املدينــة، وقــال هلــا “مــن يــرك منزلــه ال حيــق لــه العــودة إليــه وال بــدَّ مــن قتلــه” مل يكــن هــذا 

مصــري وحــدي لقــد اســتولت امليليشــيات اإليرانيــة علــى عشــرات املنــازل يف ديــر الــزور”.

هم يف التجنيد: جيم: استثمار عودة الالجئني والنازحني وزجِّ
حُيــاول النظــام الســوري عــرب كل الطــرق ســدَّ النقــص البشــري يف قواتــه العســكرية، فقــد قــام ابســتدعاء األشــخاص وصــواًل إىل 
مواليــد عــام 1982، وشــنَّ عمليــات مالحقــة مــن أجــل اإلمســاك هبــم وزجهــم يف صفــوف قــوات اجليــش، وكذلــك فعــل مــع 
املناطــق الــي ســيطر عليهــا مبســاندة القــوات الروســية، حيــث قــام بتجنيــد معظــم شــباهبا، وثَّقنــا ذلــك يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة 

ريــف دمشــق ويف ريــف محــص الشــمايل.

5  تواصلنا معه عرب اهلاتف يف 25 أاير 2019

6  يف 24/ أاير/ 2019
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ومل تلتــزم قــوات األمــن ابملهلــة الــي مينحهــا النظــام الســوري لالجئــني والنازحــني العائديــن، حيــث منحهــم مهلــة تــراوح مــا بــني 
15 يومــاً إىل ثالثــة أشــهر ليتســى هلــم مراجعــة دوائــر التجنيــد، لكــن علــى الرغــم منــذ لــك مل تلتــزم قــوات األمــن هبــذه املهلــة، فقــد 
وثَّقنــا يف تقاريــر شــهرية متعــددة اعتقــال تلــك القــوات الجئــني وانزحــني عائديــن علــى الرغــم مــن أنــم حيملــون وثيقــة تثبــت أنــم 

مل يتجــاوزوا بعــد املهلــة احملــددة.

حممــد الياســني مــن أبنــاء مدينــة محــاة، ســافر إىل مصــر منــذ مطلــع عــام 2012 واســتخرج إقامــة عمــل فيهــا ويف شــباط/ 2019 
قــرر العــودة مــع عائلتــه إىل ســوراي عــرب مطــار دمشــق الــدويل؛ لعــدم قدرتــه علــى جتديــد إقامتــه يف مصــر، راجــع حممــد شــعبة التجنيــد 
يف مدينــة محــاة لتســوية وضعــه وحصــل علــى مهلــة ثالثــة أشــهر لاللتحــاق ابخلدمــة العســكرية، إال أنــه تعــرَّض لالعتقــال لــدى 
مــروره مــن نقطــة تفتيــش تســمى املكننــة قــرب ضاحيــة الباســل مبدينــة محــاة يف 25/ آذار/ 2019، حتدثــت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان إىل زوجــة حممــد الياســني7 ، الــي أخربتنــا عــن فقدانــه وجهلهــا مبصــره منــذ 3/ أاير/ 2019: “عندمــا اعتقــل 
زوجــي اتصــل يب مــن مركــز الشــرطة العســكرية حبمــاة وطلــب مــين أن أحضــر لــه بعــض الثيــاب ألنــه ســيحول إىل القطعــة 
ــة ســيئة جــدًا، وأخــرين أن  ــه النفســية والصحي العســكرية ويف اليــوم التــايل ذهبــت لرؤيتــه يف مركــز الشــرطة، كانــت حالت
الســجن كان مكتظــاً ابلشــبان املطلوبــني ألداء اخلدمــة العســكرية” أخربتنــا زوجــة حممــد أنَّ هــذا اللقــاء كان األخــر هلــا مــع 
زوجهــا، وأنــه وافاهــا ابتصــال هاتفــي بعــد حنــو أســبوع وأخربهــا فيــه أنَّــه يف صحــراء ديــر الــزور، مث انقطعــت أخبــاره بعدهــا “راجعــت 
مركــز الشــرطة العســكرية للســؤال عنــه وأخــروين أنــه مفقــود مــع جمموعــة أخــرى، وعندمــا ســألتهم كيــف ميكنكــم زجهــم يف 

املعــارك دون تدريــب، أجابــوين أن هــذا ليــس مــن شــأين”. 

حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل خالــد الزعــيب8 يبلــغ مــن العمــر 45 عامــاً وهــو مــن مدينــة درعــا والجــئ يف األردن 
منــذ عــام 2015، عــاد شــقيق خالــد مــع أربعــة مــن أقرابئــه مــن األردن إىل مدينــة درعــا يف كانــون الثــاين/ 2019، يقــول خالــد: 
“احليــاة صعبــة هنــا وال مســتقبل لنــا يف هــذه البــالد، لقــد كانــت العــودة هــي رغبــة والــدي، أرســل اســم شــقيقي وبقيــة أقرابئــي 
إىل جلنــة املصاحلــة، وأكــدت لــه عــدم وجــود أيــة قضيــة عليهــم وشــجعتهم علــى العــودة، بعــد أقــل مــن شــهر مــن وصوهلــم 
التحــق أخــي وثالثــة مــن أبنــاء عمــي ابجليــش علــى الرغــم مــن أنَّ جلنــة املصاحلــة أخرهتــم أنــه ال يوجــد خدمــة عســكرية قبــل 
ثالثــة أشــهر مــن وصوهلــم، لكــن حاجــز عســكرايً أوقفهــم ومت حتويلهــم إىل الشــرطة العســكرية، وهــم اآلن علــى إحــدى 
جبهــات ريــف محــاة، ُأصيــب ابــن عمــي، واعتقــل اآلخــر مــدة شــهرين وأفــرج عنــه بعــد دفــع مبلــغ ثالثــة ماليــني لــرة ســورية 
لفــرع األمــن العســكري يف درعــا، ال ميكــن الوثــوق هبــذا النظــام، هــل يعقــل أن أســريت الــي كانــت تســاند احلــراك الشــعيب 

منــذ آذار/ 2011 يقاتــل اآلن أحــد أفرادهــا إىل جانــب هــذا النظــام اجملــرم.”

7  عرب اهلاتف يف 14 أاير 2019

8  عرب اهلاتف يف 10 أاير 2019
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حاء: النظام السوري مل يعمل على إعادة أتهيل املناطق الي خضعت لسيطرته:
ال يكرث النظام الســوري ملصر النازحني والالجئني، فهو الســبب الرئيس وراء تشــريدهم، لكنه حياول االســتفادة قدر اإلمكان 
مــن عودهتــم عــرب اســتخدامهم يف عمليــات التجنيــد، وعــرب إظهــار أن البــالد يف حالــة اســتقرار، واحلقيقــة أن النظــام الروســي 
أيضــاً يرغــب يف اإلحيــاء بتلــك الصــورة؛ ليطلــب مــن اجملتمــع الــدويل البــدء بعمليــة إعــادة اإلعمــار كــي تســتفيد الشــركات الروســية 
واإليرانيــة، ويثبــت صحــة ذلــك أن النظــام الســوري مل يبــذل أي جهــود تذكــر يف العمــل علــى إعــادة أتهيــل البنيــة التحتيــة واخلدميــة 
للمناطــق الــي أعــاد مــع روســيا الســيطرة عليهــا، كمدينــة داراي، والغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، وريــف محــاة الشــرقي، 
وريــف محــص الشــمايل، وال تــزال تلــك املناطــق خاليــة مــن اخلدمــات األساســية كالكهــرابء وامليــاه والصحــة واملــدارس، ويبــدو أن 
النظــام الســوري يرغــب أن يقــوم اآلخــرون إبعــادة بنــاء مــا قــام بتدمــره، وال يكــرث إن عــاد النازحــون أو الالجئــون أم مل يعــودوا، 
أو إن عــادوا فعليهــم العيــش فــوق الــركام، بــدون خدمــات أساســية، كنــوع مــن العقوبــة اجلماعيــة؛ ألنــم جتــرؤوا علــى املطالبــة بتغيــر 

حكــم العائلــة وإســقاط احلكومــة والنظــام.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع زينــة9  وهــي إحــدى مهجــري بلــدة الشــيفونية يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف 
دمشــق، تعرَّضــت زينــة للتشــريد القســري يف آذار 2018 وتوجهــت إىل حمافظــة إدلــب، يف كانــون الثــاين/ 2019 عــادت مــع 
عائلتهــا إىل بلــدة الشــيفونية بعــد أن أجــروا تســوية: “صدمنــا بدمــار منزلنــا وهنبــه بشــكل كامــل، ابلــكاد تعرفنــا علــى مالمــح 
ــزاًل آخــر، ومل يكــن خمدمــاً املــاء وال  ــا إىل إدلــب، اســتأجران من ــدة قبــل خروجن ــة جي ــه كان حبال املــكان علــى الرغــم مــن أن
الكهــرابء؛ إذ مل يتــم إصــالح الشــبكات املتضــررة يف البلــدة بعــد، وكان علينــا شــراء البطــارايت للكهــرابء وتعبئــة امليــاة 
يوميــاً ونقلهــا إىل املنــزل” أضافــت زينــة أنَّ البلــدة أبكملهــا اقتصــرت علــى مدرســة واحــدة فقــط مؤلــة للتعليــم “لقــد عــدان رغــم 
كل املخاطــر الــي قــد نتعــرض هلــا علَّنــا حنظــى حبيــاة كرميــة لكننــا هنــا نعيــش يف أقــل مســتوى مــن اخلدمــات وال منلــك املــال 

لتغطيــة مصاريــف حياتنــا األساســية.” 

حتدثنــا إىل أمحــد احلمــدان10  وهــو مــن ســكان قريــة دومــا بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي نــزح إىل حمافظــة إدلــب يف شــباط/ 2018، 
وعــاد مــع عائلتــه إىل قريــة دومــا يف تشــرين الثــاين/ 2018: “هنبــت قــوات النظــام الســوري منــزيل ووجدتــه متضــرراً بشــكل 
كبــر، متكنــت مــن إصالحــه بعــض الشــيئ ليصبــح صاحلــاً للســكن لكــن القريــة غــر مؤهلــة للســكن أبــدًا، مل يعمــل النظــام 
ــة مرافــق، ال يوجــد مســتوصف وال مدرســة وال مــاء وال كهــرابء، نعتمــد علــى  ــل أي منــذ ســيطرته عليهــا علــى إعــادة أتهي
املولــدات اخلاصــة بنــا، ال ينفــك النظــام يعلــن عــر إعالمــه عــن عــودة احليــاة الطبيعيــة، إال أنَّــه الواقــع أنَّ حياتنــا معدمــة وال 

تتوفــر فيهــا أدىن مقومــات احليــاة.” 

9  عرب اهلاتف يف 23 أاير 2019

10  عرب اهلاتف يف 5 أاير 2019
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات

• ارتكبــت الســلطات الســورية أمناطــاً عــدة مــن االنتهــاكات بلغــت مســتوى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، حبســب مــا وثقــه فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان تتمثــل يف جرميــة القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب والعنــف اجلنســي واإلخفــاء القســري حبســب 
تقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، ومنطــاً آخــر مــن االنتهــاكات بلغــت مســتوى جرائــم حــرب كالقصــف العشــوائي وقصــف 
املشــايف واملــدارس واحلصــار واســتخدام األســلحة الكيميائيــة والذخائــر العنقوديــة والرباميــل املتفجــرة وغــر ذلــك ممــا ال يتســع اجملــال 

لذكــره؛ تســبَّبت كل هــذه االنتهــاكات يف تشــريد قرابــة نصــف اجملتمــع الســوري مــا بــني انزح والجــئ.
• ووفقــاً هلــذا التقريــر فقــد انتهكــت جمــدداً حقــوق عــدة هلــؤالء النازحــني والالجئــني، فقــد انتهكــت بشــكل واضــح املبــدأ 21 مــن 

مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن رد املســاكن واملمتلــكات لالجئــني والنازحــني الــذي ينــصُّ بشــكل واضــح علــى:
1 - ال حيرم أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته.

2 - توفَّر احلماية، يف مجيع الظروف، ألموال وممتلكات املشردين داخلياً، وخباصة ضد األفعال التالية:
   )أ( النهب؛

  )ب( االعتداءات املباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى؛
  )ج( استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛

  )د( أن تكون حمل انتقام؛
  )ه ( تدمرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة اجلماعية.

3 - توفَّــر احلمايــة لألمــوال واملمتلــكات الــي يركهــا املشــردون داخليــاً وراءهــم، وذلــك مــن التدمــر واالســتيالء التعســفي وغــر 
القانــوين، وأيضــاً مــن شــغلها أو اســتخدامها.

كمــا انتهكــت كذلــك املبــدأ 28 القاضــي أبنــه: “يقــع علــى عاتــق الســلطات املختصــة، يف املقــام األول، واجــب ومســؤولية هتيئــة 
الظــروف وتوفــر الوســائل لتمكــني املشــردين داخليــاً مــن العــودة الطوعيــة، آمنــني مكّرمــني”.

• إن عــودة الالجئــني الســورين إىل وطنهــم هــو احلــل األمثــل حملنتهــم ولكــن ال وجــود أليــة عــودة آمنــة لالجئــني مــا مل تكــن منوطــة 
ابملفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني يف األمــم املتحــدة ضمــن ضمــان محايتهــم واســتعادة ممتلكاهتــم وحقوقهــم وكرامتهــم وحماســبة 
مرتكــيب االنتهــاكات الذيــن كانــوا ســبباً يف هتجرهــم، وهــذا مــا يســتحيل حتقيقــه يف ظــلِّ بقــاء النظــام احلــايل الــذي يقــوم بــداًل مــن 

ذلــك بعمليــات نــب ُمنظَّمــة مدروســة للممتلــكات واألراضــي.
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التوصيات:
إىل املفوضية العليا لشؤون الالجئني:

• إشعار الالجئني مبخاطر العودة يف ظلِّ عدم تغر النظام احلاكم يف سوراي، وتنبيه الالجئني بشكل دوري إىل ذلك.
• عــدم الوثــوق بوعــود النظــام الروســي عــن ضمــان محايــة الالجئــني لــدى عودهتــم إىل ســوراي وبشــكل خــاص الذيــن ســامهوا يف 

احلــراك الشــعيب حنــو إســقاط النظــام واحلكومــة.
• متابعــة وضــع الالجئــني الذيــن عــادوا إىل ســوراي واإلبــالغ عــن االنتهــاكات الــي تعرضــوا هلــا، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

مســتعدة لتقــدمي البيــاانت الــواردة يف هــذا التقريــر كافــة.

إىل جملس األمن واألمم املتحدة:
• ُتشــكِّل قضيــة املشــردين الســوريني أزمــة إقليميــة ودوليــة وهتجــر وتشــريد قســري ألزيــَد مــن 11.8 مليــون مواطــن ســوري، وهــذا 
هتديــد واضــح لســالمة واســتقرار الشــعب الســوري، وعلــى جملــس األمــن الــدويل إجيــاد حــل سياســي عــادل حيفــظ حقــوق هــؤالء 

املشــردين مــن نــب احلكومــة والنظــام احلــايل.
• جيــب علــى األمــم املتحــدة مبختلــف أجهزهتــا بــذل جهــود أكــرب يف فضــح مــا تقــوم بــه احلكومــة والنظــام الســوري مــن عمليــات 

نــب منظمــة وتغيــر اجتماعــي وســكاين.

اجملتمع الدويل:
• لقــد فشــل جملــس األمــن بشــكل اتم يف القيــام بــدور جــدي يف ســوراي وعلــى اجملتمــع الــدويل احلضــاري خلــق حتالــف خــارج 
جملــس األمــن واختــاذ كل اإلجــراءات املمكنــة إلنقــاذ الشــعب الســوري املشــرد، مــن ســطوة النظــام واحلكومــة واألجهــزة األمنيــة.

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إعداد تقرير خاص يرصد ويدين االنتهاكات الي تعرض هلا الالجئون بعد عودهتم إىل سوراي.

• فضح ممارسات احلكومة والنظام احلايل يف عمليات النهب املنظمة الي يقوم هبا ويغلفها بقوانني ُتشرعن جرميته.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• ختصيــص فقــرة يف التقريــر القــادم تتضمــن انتهــاكات احلكومــة والنظــام الســوري حبــق الالجئــني الذيــن عــادوا وفضــح القوانــني 

الــي شــرعها النظــام الســوري هبــدف نــب األراضــي واملمتلــكات.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 18

إىل دول اللجوء:
• التوقــف عــن محــالت التضييــق العنصريــة حبــق الالجئــني الســوريني الــي تدفعهــم إىل العــودة وابلتــايل خطــر االعتقــال واإلخفــاء 

القســري أو التعذيــب حــى املــوت، وحتمــل مســؤولياهتا يف هــذا اخلصــوص.
• التوقــف عــن إعــادة الالجئــني الســوريني بشــكل قســري؛ ألن ذلــك ينتهــك مبــدأ عــدم اإلعــادة القســري يف القانــون العــريف 

الــدويل وهــو مبــدأ ملــزم للــدول كافــة.
• الضغــط علــى اجملتمــع الــدويل وجملــس األمــن إلجيــاد حــل سياســي عــادل حُيقــق تغيــر احلكومــة والنظــام احلــايل حنــو حكــم 

دميقراطــي مســتقر، وهــذا مــا ســوف يضمــن العــودة الطوعيــة لالجئــني الســوريني إىل بالدهــم وأرضهــم.

إىل النظام السوري:
• التوقــف عــن تشــريع قوانــني تشــرعن عمليــات النهــب وذلــك عــرب جملــس الشــعب الــذي تســيطر عليــه األجهــزة األمنيــة وتتحكــم 

بــكل مــا يصــدر عنــه.
• تعويــض املواطنــني الســوريني الذيــن دمــرت منازهلــم عــرب عمليــات القصــف اجلــوي والرباميــل املتفجــرة الــي قامــت هبــا قــوات 

اجليــش والقــوات الروســية.
• اإلفراج عن قرابة 130 ألف معتقل من أجل متابعة قضااي أراضيهم وممتلكاهتم.

شكر وتقدير
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والشهود الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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