النظام السوري يستخدم إصدار جوازات
السفر كتمويل للحرب وإذالل للمعارضني
َّ
رابع أسوأ جواز سفر وأعلى كلفة مادية يف العامل

اإلثنني  28كانون الثاين 2019
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R190115
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:
أوالً :مقدمة.
اثنياًِ :من ُّ
حتكم شبكات املافيات إىل استغالل النِّظام السوري.
ضاف إىل الكلفة املادية.
اثلثاً :انتهاكات إضافية تواجه املواطن السوري تُ ُ
رابعاً :مناذج عن طبيعة استخراج جواز السفر يف عدد من الدول.
خامساً :االستنتاجات والتوصيات.
أوالً :مقدمة:

ـف أجهــزة الدولــة الســورية يف ســبيل إيقــاف وقمــع احل ـراك الشــعيب الــذي اندلــع يف آذار2011/
وظَّــف النظــام الســوري خمتلـ َ

ـب بتغيــر حكــم عائلــة األســد ،الــي ســيطرت علــى اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ عــام  ،1970ومل يكتفــي يف ســبيل البقــاء
وطالـ َ
ـتخدم مؤسســات الدولــة مبختلــف أشــكاهلا ،ومل يســتث ِن مؤسســة اهلجــرة واجل ـوازات،
يف الســلطة جبهــاز األمــن واجليــش بــل اسـ َ
تضخــم دورهــا علــى غ ـرار عــدد كبــر مــن املؤسســات وأصبحــت تلعــب دوراً أمني ـاً وسياســياً ،وابتــت ممارســات كل تلــك
الــي َّ

املؤسســات تــدور يف فلــك دوامــة ابت ـزاز وهنــب أم ـوال اجملتمــع الســوري هبــدف إضعافــه وإذاللــه ،واســتخدام تلــك األم ـوال يف

اســتمرار احلــرب املفتوحــة ضـ َّـد كل مــن طالــب بعمليــة انتقــال سياســي حقيقــي وتغيــر حنــو الدميقراطيــة ،الــي اســتنفذت مقــدرات
الدولــة الســورية ومواردهــا بشــكل كبــر جــداً.
ِ
كم اجلرائم اليت ارتكبها النظام الســوري وامليليشــيات املوالية له ،وحلفاؤه اإليرانيون والروس بشــكل
ومع اســتمرار واتســاع حجم و ّ

ـمل معظــم احملافظــات الســورية ،وخمتلــف أن ـواع اجلرائــم كالقتــل واالعتقــال واإلخفــاء القســري والتعذيــب ،وتدمــر
أساســي ،لتشـ َ
املبــاين ،ودخــول التنظيمــات اإلرهابيــة علــى ســاحة النـزاع الســورية ،وارتكاهبــا فظائــع وهتديــدات حبـ ِّـق اجملتمــع الســوري ،وكذلــك
ماســة لــدى اجملتمــع
انتهــاكات قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة ،كل ذلــك ولَّــد حاجــة َّ

للســفر خوفـاً علــى حياتــه وأمنــه؛ مــا دفــع املاليــن مــن املواطنــن الســوريني داخــل ســوراي الســتصدار جـوازات ســفر ،ومــن
الســوري َّ
انحيــة أخــرى فـ َّ
ـإن املواطنــن الســوريني خــارج الدولــة حباجــة مســتمرة دوريــة لتجديــد جـوازات ســفرهم.
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ِ
ـجل االنتهــاكات الــي يتعـَّـرض هلــا املواطــن الســوري يف أثنــاء حماولتــه اســتخراج جـواز ســفر ،ويكشــف
هــذا التَّقريــر ُيــاول أن يُسـ ّ

الكلفــة املاديــة املرتفعــة وغــر املنطقيــة مقارنــة جبميــع بلــدان العــامل ،وقــد حتدَّثنــا يف أثنــاء إعــداد هــذا التَّقريــر مــع عش ـرات مــن
املواطنــن الســوريني داخــل ســوراي ويف دول اللجــوء ،وســوف نعــرض هنــا أربــع شــهادات فقــط حفاظـاً علــى حجــم معــن للتَّقريــر
َّ
وألن معظــم مــن حت ّدثنــا معهــم تعرض ـوا ألمنــا َط متشــاهبة مــن االنتهــاكات ،ثــاث مــن الــرواايت الــي يســتعرضها التقريــر يقطـ ُـن

أصحاهبــا خــارج ســوراي ،فيمــا َّ
حتدثــت الرابعــة عــن جتربــة صاحبهــا داخــل العاصمــة دمشــق ،وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن
املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقـ ِّدم أو نعــرض عليهــم أيــة
حوافــز كمــا متَّ منــح ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
ُ

اثنياًِ :من ُّ
حتكم شبكات املافيات إىل استغالل النِّظام السوري:

مر إصدار جواز السفر يف سوراي مبرحلتني أساسيتني:
َّ

املرحلة األوىل :منذ بداية احلراك الشعيب حىت نيسان:2015 /

لكل من يرغب ابحلصول
اتَّبع النظام السوري سياسة مزدوجة ،فقام من انحية بفرض احلصول على ورقة موافقة من األفرع األمنية ِّ
وح ِرَم
على جواز سفر داخل أو خارج سوراي ،و َّ
استمر ذلك الطلب منذ بداية احلراك الشعيب يف عام  2011حىت نيسان ُ ،2015

إثر مشاركته يف احلراك الشعيب ،ومجيع املعارضني يف اخلارج من احلصول على جواز سفر،
ابلتايل مجيع من الحقته األجهزة األمنية َ

لكنَّــه مــن انحيــة أخــرى فتــح هلــم فرصــة احلصــول علــى جـواز ســفر عــن طريــق شــبكات مافيويــة مقابــل مبالــغ ماليــة طائلــة قــد تصــل يف
بعض األحيان إىل  5آالف دوالر ،وحصل النظام السوري وامليليشيات التابعة له على مبالغ مالية تُقدَّر مبئات ماليني الدوالرات.

ويتعـ َّـرض املواطــن الســوري إىل انتهــاك إضــايف لــدى اســتخراجه جـواز الســفر ،حيــث قــد يُطلــب مــن القاطنــن يف حمافظــات أخــرى

ـجلنا قرابة  703حاالت اعتقال داخل دائرة اهلجرة
الســفر إىل مدينة دمشــق من أجل مراجعة دائرة اهلجرة واجلوازات فيها ،وقد سـ َّ
َّ
واجلـوازات يف مدينــة دمشــق ،وهــذا مؤشــر إضــايف علــى تبعيــة كل مؤسســات الدولــة يف ســوراي إىل ســلطة ُّ
وحتكــم األجهــزة األمنيــة.
املرحلة الثانية :منذ نيسان 2015 /حىت اآلن:
ـهدت املرحلــة األوىل حالــة مــن النِّـزاع الداخلــي بــن أجهــزة النظــام الســوري األمنيــة وبــن شــبكات املافيــات ،ومتَّ رصــد هــذه
شـ َ

الظاهــرة م ـرات عديــدة عــر صفحــات التواصــل االجتماعــي املواليــة للنظــام الســوري ،مل تتطـ َّـور هــذه النزاعــات وتتوســع ،وهــي
الرصــد والتَّحليــل ،ويبــدو لنــا َّ
أن هــذه النزاعــات كانــت أحــد األســباب الرئيســة وراء إصــدار النظــام الســوري
حباجــة إىل مزيــد مــن َّ
يف  /21نيســان 2015 /املرســوم التشـريعي رقــم  /17/لعــام  ،2015الــذي قضــى بتعديــل القانــون  /1/لعــام ُِ ،2014
وسـ َـح
مبوجبــه إبصــدار جـوازات ســفر جلميــع الســوريني داخــل وخــارج البــاد ،ودون متييــز بــن معــارض للنظــام أو مـو ٍال لــه ،كمــا مشـ َـل
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الســفر للمواطنــن الســوريني ومــن
الذيــن غــادروا البــاد بصــورة غــر شــرعية ،وحــدَّد الرســم القنصلــي عنــد منــح ج ـواز أو وثيقــة َّ

يف حكمهــم املوجوديــن خــارج اجلمهوريــة العربيــة الســورية مببلــغ  /400/دوالر أمريكــي أو مــا يعادهلــا ابليــورو متضمن ـاً الرســوم

األخرى كافة مبا فيها رســوم اإلدارة احمللية ،وحدَّد مبلغ  /200/دوالر أمريكي أو ما يعادهلا عند جتديد أو متديد جواز الســفر

ـص املرســوم علــى أنــه ال جيــوز متديــد جـوازات وواثئــق الســفر الصــادرة أو املمهــورة
ملــدة ســنتني فقــط للســوريني خــارج ســوراي ،ونـ َّ

أبختــام غــر رمسيــة ،وتُلغــى وتتــم مصادرهتــا ،ومينــح بــدالً عنهــا جـوازات جديــدة ويتــم إعــام إدارة اهلجــرة واجلـوازات ابلواقعــة.
نص املرسوم التشريعي رقم  17لعام  2015املتضمن شروط منح أو جتديد وثيقة جواز السفر.

ـص يف مادتــه
ـدر النظــام الســوري املرســوم رقــم  ،/18/الــذي عــدَّل مبوجبــه املرســوم الســابق رقــم  /17/ونـ َّ
ويف آذار 2017 /أصـ َ

األوىل علــى أن تُعــدَّل املــادة األوىل مــن املرســوم التشـريعي رقــم  /17/لعــام  2015املعـ ّدل للقانــون رقــم  /1/لعــام  2014علــى
النحــو التــايل:

أُ -يــدد الرســم القنصلــي عنــد منــح أو جتديــد ج ـواز أو وثيقــة ســفر للمواطنــن الســوريني ومــن يف حكمهــم املوجوديــن خــارج
اجلمهوريــة العربيــة الســورية بشــكل فــوري ومســتعجل مببلــغ  /800/دوالر أمريكــي.

بُ -يــدد الرســم القنصلــي عنــد منــح أو جتديــد جـواز أو وثيقــة ســفر للمواطنــن الســوريني ومــن يف حكمهــم املوجوديــن خــارج
اجلمهوريــة العربيــة الســورية ضمــن نظــام الــدور مببلــغ  /300/دوالر أمريكــي.

جُ -تــدد املــدة الالزمــة ملنــح أو جتديــد ج ـواز أو وثيقــة ســفر لــدى بعثاتنــا يف اخلــارج بشــكل فــوري ومســتعجل بثالثــة أايم
عمــل كحــد أقصــى اعتبــاراً مــن اتريــخ تقــدمي الطلــب وتســديد الرســوم ،وضمـ َـن نظــام الــدور بعشــرة أايم عمــل كحــد أدىن وواحــد

وعش ـرين يــوم عمــل كحــد أقصــى اعتبــاراً مــن اتريــخ تقــدمي الطلــب وتســديد الرســوم.

هبــذه املراســيم جتنَّــب النظــام الســوري النزاعــات الــي كانــت قائمــة وأصبحــت مجيــع العائــدات املاليــة تعــود للنظــام نفســه ،كمــا
أنـَّـه حــدَّد ســعراً مرتفعـاً جــداً لقيمــة جـواز الســفر وهــو أعلــى ســعر جلـواز ســفر يف العــامل 300 ،دوالر الســتخراجه يف مــدة قــد

تصــل إىل  21يــوم عمــل ،و 800دوالر الســتخراجه يف غضــون ثالثــة أايم ،وهنــا جيــب التأكيــد علــى َّ
أن أقصــى مــدة صالحيــة
عامــن اثنــن ،وكمــا هــو معــروف فـ َّ
ـإن كثـراً مــن الــدول
جلـواز الســفر ملعارضــي النظــام الســوري وابلتــايل املطلوبــن أمنيـاً ال تتجــاوز َ

وشــركات الط ـران تشــرط مــدة صالحيــة ســتة أشــهر علــى األقــل للســماح ابلســفر ،أي َّ
أن مــدة ج ـواز الســفر عملي ـاً هــي عــام

ـس فيهــا قنصليــات ســورية؛ األمــر الــذي يضطــر املواطـ َـن
ونصــف ،كمــا أن عــدداً كبـراً مــن الســوريني يُقيــم يف مــدن أو دول ليـ َ
إىل الســفر وحجــز رحلــة طـران وإقامــة فندقيــة ،كمــا هــو حــال الســوريني املقيمــن يف اململكــة العربيــة الســعودية أو دولــة قطــر أو
املقيمــن يف اجلمهوريــة الرتكيــة خــارج مدينــة اســطنبول ،ويضطـُّـر أيضـاً للجــوء إىل احلصــول علــى اجلـواز املســتعجل أي أنـَّـه يدفــع
 800دوالر إضافــة إىل املصاريــف األخــرى ليحصــل يف النهايــة علــى ج ـواز ســفر مت تصنيفــه مــن قبــل موقــع ”passport

 ”indexعلــى أنــه رابــع أسـوأ جـواز ســفر عامليـاً.

3

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقــد وظَّــف النظــام الســوري العائــدات املاديــة الــي حصــل عليهــا نتيجــة طباعتــه جـوازات ســفر مببالــغ ماديــة طائلــة
ـتمر يف دفــع رواتــب امليليشــيات املواليــة لــه ،ويف شـراء وصيانــة
يف حربــه ضـ َّـد معارضيــه مــن َّ
الشــعب الســوري ،واسـ َّ

الذخائــر واألســلحة لقصــف مناطــق ومــدن ســوريَّة ،واالســتمرار يف ارتــكاب مزيــد مــن جرائــم احلــرب واجلرائــم ضـ َّـد

اإلنســانية ،ومل يلـ َـق طلــب النظــام الســوري مثنـاً جلـواز الســفر  800دوالر أي إدانــة دوليــة تُذكــر ،كمــا مل تُتخــذ أيـَّـة
إجـراءات فعليــة مــن قبــل اجملتمــع الــدويل تُعطــي املواطــن الســوري بديـاً عــن ابتـزاز النظــام الســوري الفظيــع أو تضغــط

عليــه لتحصيــل ســعر منطقــي علــى غـرار بقيــة دول العــامل”.

ضاف إىل الكلفة املادية:
اثلثاً :انتهاكات إضافية تواجه املواطن السوري تُ ُ

الرغــم مــن َّ
أن الكلفــة املاديــة املرتفعــة تُشـ ِّكل التحــدي األكــر ابلنســبة إىل معظــم الســوريني؛ ويعــود ذلــك إىل تشــرد مــا يزيــد
علــى َّ
دمــر النظــام الســوري والروســي معظــم املنــازل واحملــات التجاريــة ،إال َّ
أن هنــاك صعــوابت
عــن نصــف اجملتمــع الســوري بعــد أن َّ
وانتهــاكات إضافيــة تواجــه الســوريني داخــل ســوراي وخارجهــا ،مــن أبرزهــا:
ألف :داخل األراضي السورية:
مازالــت أجهــزة األمــن تشــرط علــى مجيــع املواطنــن الســوريني الراغبــن يف احلصــول علــى جـواز ســفر احلصــول علــى موافقــة أمنيــة،
وخيضــع كل ُمتقـ ِّدم للحصــول علــى جـواز ســفر إىل عمليــة تدقيــق ومطابقــة مــع قوائــم املالحقــن واملطلوبــن وهــم بشــكل أساســي
مجيــع مــن ســاهم يف احلـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة.
إضافــة إىل املوافقــة األمنيــة ،ال بـ َّـد لــكل شــاب مــن الفئــة العمريــة ( 42 - 20عام ـاً) وغــر معفــى مــن اخلدمــة اإللزاميــة  ،مــن

احلصول على موافقة من شــعبة التجنيد التابع هلا للحصول على جواز ســفر ،ول ـ َّـما جنَّد النظام الســوري احلايل مؤسســة اجليش
للقيــام ابرتــكاب انتهــاكات تُشـ ِّكل جرائــم حــرب وجرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،وتقتــل مئــات اآلالف مــن أبنــاء الشــعب الســوري ،فقــد
دفــع هــذا مئــات آالف الســوريني لعــدم االلتحــاق بصفــوف مؤسســة اجليــش ،األمــر الــذي جعــل هــؤالء ابلتــايل غــر قادريــن علــى
احلصــول علــى موافقــة شــعبة التَّجنيــد للحصــول علــى جـوازات ســفر.

1

املعفــون مــن اخلدمــة اإللزاميــة حبســب القانــون الســوري هــم :مــن كان وحيــداً لوالديــه أو ألحدمهــا ،عجــز بــدين ،أداء اخلدمــة اإللزاميــة يف جيــش دولــة أخــرى ،دفــع بــدل نقــدي ،جتــاوز الثانيــة واألربعــن مــن العمــر ابســتثناء املطلوبــن للخدمــة

االحتياطيــة ،عضــو جملــس الشــعب طيلــة مــدة عضويتــه يف اجمللــس ،املوظَّــف املوفــد بقـرار إيفــاد ،الطالــب املوفــد للدراســة بقـرار إيفــاد ،الطالــب املوفــد للتدريــب الصيفــي اســتناداً لوثيقــة إيفــاده.
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قــال حســام 2وهــو معــاجل فيزايئــي مــن مدينــة دمشــق يبلــغ مــن العمــر  33عامـاً َّ
إن خمتــار احلــي أخــره أنــه ابت مطلــوابً للخدمــة
الســفر إىل تركيــا ،إال َّ
أن العائــق أمامــي كان إصــدار جــواز
االحتياطيــة وإنـَّـه قــرر مباشــرة مغــادرة األراضــي الســورية“ :قــررت َّ

الســفر مــن دون دخــويل مبــى اهلجــرة واجلــوازات خوف ـاً مــن اقتيــادي مــن هنــاك إىل اخلدمــة االحتياطيــة ،تواصلــت مــع
شــخص لديــه عالقــات مــع موظفــي اهلجــرة واجلــوازات وأصــدر يل جــواز ســفر وس ـلَّمين إايه بعــد أســبوعني مقابــل 600

ألــف لــرة ســورية” أضــاف حســام أنــه َّاتــه بعدهــا إىل حمافظــة إدلــب ومنهــا إىل تركيــا“ ،كلَّفتــي رحلــة اخلــروج مــن بلــدي قرابــة
 2مليــون لــرة ســورية ،وأقلَّــي يف رحلــي حنــو إدلــب ســائق كان يدفــع الرشــاوى للحواجــز العســكرية كــي َّ
نتمكــن مــن املــرور
مــن دون مقاطعــة امســي مــع قوائــم املطلوبــن”.

ـجلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف قاعدة البياانت اخلاصة حباالت االعتقال واإلخفاء القســري اعتقال قوات النظام
سـ َّ

الســوري مــا ال يقــل عــن  1249شــخصاً بينهــم مثانيــة أطفــال ،و 138ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،منــذ آذار 2011 /حــى كانــون
الثــاين  ،2019ذلــك يف أثنــاء وجودهــم إلجـراء معامــات يف دوائــر اهلجــرة واجلـوازات يف عــدة حمافظــات ســورية.
مناذج ابرزة حلوادث اعتقال متت داخل مباين اهلجرة واجلوازات:
جــال زكـراي ،مــن أبنــاء مدينــة جبلــة بريــف حمافظــة الالذقيــة اجلنــويب ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس  /1تشـرين الثــاين/
 2012من مبىن اهلجرة واجلوازات يف مدينة الالذقية ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
خالــد نصــر هللا ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء  /1أاير 2013 /مــن
مبــى اهلجــرة واجلـوازات يف منطقــة ركــن الديــن مبدينــة دمشــق ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
وألهلــه أيضـاً.

حممــد فيصــل مأمــون برهــان ،مــن أبنــاء مدينــة الزبــداين مبحافظــة ريــف دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر  24عامـاً ،اعتقلتــه قـوات النظــام

الســوري يــوم األربعــاء  /23متــوز 2014 /مــن مبــى اهلجــرة واجلـوازات مبدينــة دمشــق ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
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ابء :خارج سوراي:

نظـراً الرتــكاب النظــام الســوري مئــات اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وعــدم االنصيــاع أليـَّـة مبــادرة سياســية عربيــة أو دوليــة ،فقــد َّاتــذت
عــدد واســع مــن دول العــامل موقفـاً قانونيـاً وأخالقيـاً وقطعــت معــه العالقــات الدبلوماســية مبــا فيهــا الشــئون القنصليــة؛ نظـراً ألنــه

نظــام يُفــرض أنــه فقــد شــرعيته املكتســبة مــن الشــعب ،وعليــه أن يســتقيل ويُغــادر منصبــه وأن تتـ َّـم حماســبته.

يني لتحصيــل أكــر قــدر
ـتغل النظــام الســوري عــدم وجــود أي بديــل عــن جـواز الســفر َّ
اسـ َّ
الصــادر عنــه ،وعمــل علــى ابتـزاز الســور َ
ممكن من األموال ومن الشــرعية السياســية ،وكذلك حتقيق أكرب قدر ممكن من ممارســات اإلذالل وانتهاك كرامة املواطنني ،وقد

الحظنــا اختالفـاً واضحـاً يف منــط تعامــل القنصليــات التابعــة للنظــام الســوري حبســب موقــف البلــد السياســي والقانــوين مــن النظــام

الســوري ،فعلــى ســبيل املثــال :يف حــن تتعامــل القنصليــة الســورية يف جنيــف يف سويسـرا بشــكل اعتيــادي يف إجـراء املعامــات،
يُعــاين الســوريون منطـاً مقصــوداً مــن اإلذالل واالبتـزاز يف القنصليــة يف مدينــة اســطنبول يف تركيــا.
ـجلنا حــاالت عــدة تعـَّـرض فيهــا مواطنــون ســوريون لتمزيــق جـوازات ســفرهم ورفــض منحهــم بديـاً عنهــا ،أو مصــادرة جـواز
وقــد سـ َّ
الســفر القدمي ورفض منح جواز ســفر بديل حبجة َّ
أن الشــخص مطلوب للجهات األمنية يف ســوراي ،وقد اخنفض هذا التحدي

األمــي بشــكل كبــر بعــد صــدور املرســوم التشـريعي رقــم  /17/ويبــدو َّ
أن حاجــة النظــام الســوري لعملــة الــدوالر األمريكــي ســبب
ـجلنا حــاالت ال حيصــل فيهــا املواطــن علــى أي إيصــال مــن املوظَّــف ال ابألمـوال املدفوعــة ،وال أبنــه قــد
رئيــس وراء ذلــك ،وقــد سـ َّ
ِ
ـجل االنتهــاكات املســتمر يف هــذه العمليــة.
سـلَّم جـواز الســفر ،وهــذا انتهــاك إضــايف يُضــاف إىل سـ ّ

رابعاً :مناذج عن طبيعة استخراج جواز السفر يف عدد من الدول:
تركيا:

قــام موظفــو القنصليــة يف اســطنبول ببنــاء شــبكة مــن احملتالــن ،الذيــن يتقاضــون مبالــغ ماليــة مــن املواطــن الســوري الراغــب يف
احلصــول علــى ج ـواز ســفر مقابــل حتديــد موعــد لــه يف القنصليــة ،وي ـراوح املبلــغ مــا بــن  250و 500دوالر أمريكــي حبســب
حاجــة الشــخص ملوعــد قريــب أو بعيــد ،وهــؤالء األشــخاص ينتشــرون خــارج مبــى القنصليــة مــن أجــل عــرض خدماهتــم علــى
طوابــر املواطنــن الســوريني املنتظريــن أمــام مبــى القنصليــة.
بعــد حجــز املوعــد ،ال بـُ َّـد مــن دفــع مبلــغ  800دوالر يف حــال طلــب اســتخراج جـواز بشــكل عاجــل أي يف غضــون ثالثــة أايم
عمل ،أو  300دوالر يف احلالة العادية وهنا قد يســتغرق صدور جواز الســفر ما بني شــهرين حىت أربعة أشــهر ،وهذا التكتيك

ـر العــدد األكــر مــن املواطنــن الســوريني علــى دفــع مبلــغ  800دوالر مــن أجــل احلصــول
مقصــود مــن قبــل النظــام الســوري كــي ُيـ َ
علــى جـواز الســفر يف غضــون ثالثــة أايم.
إضافة إىل ذلكَّ ،
السفر واإلقامة فيها.
فإن قسماً كبرياً من السوريني يُقيم خارج مدينة اسطنبول؛ ما يضطرهم لدفع تكلفة َّ
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معتصــم أبــو الشــامات ،3انشــط ومعــارض ســوري مقيــم يف تركيــا أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن جتربتــه يف جتديــد جـواز
ســفره يف تركيــا بعـ َـد أن َّ
متكــن مــن احلصــول علــى موعــد تقاضــى أحــد السماســرة مثنــه  250دوالر أمريكــي“ :عنــد وصــويل إىل
القنصليــة انتظــرت دوري ،الــذي كان مقــرراً عنــد الســاعة التاســعة صباح ـاً ،مل يســمحوا يل ابلدخــول حــى الســاعة احلاديــة

عشــرة ظهـراً ،قمــت إبجـراءات املعاملــة وجتهيــز األوراق املطلوبــة ،ودفعــت  $300لتجديــد اجلـواز مــدة عامــن و  $25رســم
ـاهد
التَّســجيل القنصلــي ،مثَّ حــددوا موعــد اســتالمه بعــد  40يــوم ،وهــذا مــا حصــل” .أخـران معتصــم أنـَّـه يف زايراتــه للقنصليــة شـ َ
ورد خطــأ يف رقمهــا الوطــي علــى جـواز ســفرها عندمــا اســتلمته إال َّ
أن املوظــف رفــض تصحيــح اخلطــأ بشــكل قاطــع.
ســيدة َ

يُعــاين الالجئــون الســوريون يف دول الطَّــوق األخــرى مثــل لبنــان واألردن ،ظروفـاً وأوضاعـاً تُشــبه بعضهــا البعــض مــن انحيــة انتهــاك

الكرامــة اإلنســانية ،واالبتـزاز املــادي.

موســى نريبيــة ،عامــل بنــاء ،مــن أبنــاء مدينــة محــص ،دخــل لبنــان بصــورة غــر شــرعية عــام  ،2012وحــاول خــال ســنوات وجــوده
يف لبنــان اســتخراج ج ـواز ســفر مــن الســفارة الســورية واســتخراج أوراق إقامــة رمسيــة يف لبنــان ،بعــد مساعــه ابملرســوم رقــم /18/
ذهــب إىل الســفارة وأجــرى معاملــة اجلـواز ودفــع رســومه إال أنـَّـه عندمــا عــاد يف موعــد اســتالمه أخــروه َّ
أن طلبــه جــاء مــع الرفــض،
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التقــت مــع موســى يف لبنــان وأخــران“ :حصلــت عــر معقــب معامــات علــى موعــد يف
الســفارة الســتخراج جــواز ســفر وتقاضــى السمســار لقــاءه  150دوالر أمريكــي ،وبــدأت حتضــر أوراق املعاملــة الالزمــة،

ودفعــت  300دوالر أمريكــي رســم اجلــواز داخــل الســفارة ،وحنــو  30دوالر تكاليــف إضافيــة يف أثنــاء إجـراء املعاملــة بــن
رســوم وطوابــع وغريهــا ،وطلبــوا مــي مراجعتهــم بعــد  30يــوم ،وعنــد عــوديت يف املوعــد احملــدد أخــرين املوظــف َّ
أن طلــي قــد
ُرفِــض وطلــب مــي العــودة إىل دمشــق الســتكمال إجـراءات اســتخراج جــواز الســفر”.
قطر والسعودية:

يُعــاين الســوريون املقيمــون يف بلــدان اخلليــج مــن منــط آخــر مــن الصعــوابت مــن أجــل جتديــد جـوازات ســفرهم ،فــكل مــن ال َّ
يتمكــن
مــن إرســال جـواز ســفره إىل ســوراي لتجديــده فـ َّ
ـإن عليــه الســفر إمــا إىل البحريــن يف حالــة اإلقامــة يف الســعودية أو إىل عُمــان يف

حالــة اإلقامــة يف دولــة قطــر ،وجيــب أن تكــون هنــاك مــدة صالحيــة يف ج ـواز الســفر تزيــد عــن ســتة أشــهر ،ومــن أجــل العــودة

الســفر
سـريعاً إىل مــكان اإلقامــة والعمــل تُضطـ ُّـر النســبة العظمــى مــن هــؤالء إىل دفــع مبلــغ  800دوالر للحصــول علــى جـواز َّ
الســفر واإلقامــة.
بصــورة عاجلــة ،إضافــة إىل تكاليــف َّ
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد القاســم ،وهــو انشــط ســوري يقيــم يف مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر منــذ عــام
للســفر ثــاث م ـرات إىل دولــة البحريــن لتجديــد ج ـواز ســفره يف الســفارة الســورية هنــاك ،وأخــران أنـَّـه تكبَّــد
 ،2013اضطـ َّـر َّ

مصاريــف بقيمــة قرابــة  500دوالر عــدا رســوم التَّجديــد“ :كان االزدحــام شــديداً عنــد الســفارة ،وحجــز موعــد عــر موقــع
الســفارة أمــر ليــس مبضمــون ،ويطلــب الوســطاء مبالــغ كبــرة ،ويف حالــي كنــت مضط ـراً لتجديــد جــواز ســفري يف أســرع

وقــت ألمتكــن مــن جتديــد وثيقــة اإلقامــة اخلاصــة يب ،قمــت بتجهيــز األوراق املطلوبــة للتجديــد ودفعــت الرســوم وهــي
 300دوالر ،مث طلبــوا مــي العــودة بعــد  40يــوم ،لكنــي عندمــا عــدت أعطــوين موعــداً آخــر بعــد  20يــوم وهــذا مــا

كلفــي إهــدار وقــت طويــل يف الســفر وتكبُّـ َد مصاريــف ســفر ابهظــة وبعــض الرشــاوى للسماســرة داخــل الســفارة لتسـريع
عمليــة االســتالم”.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

لقــد قــام النظــام الســوري بعمليــة مدروســة لالســتحواذ علــى أمـوال املواطنــن الســوريني عــر اســتخدام مؤسســة اهلجــرة واجلـوازات
وذلــك بفــرض أســعار غــر معقولــة جل ـواز الســفر مقارنــة مــع مجيــع دول العــاملَّ ،
وألن أعضــاء جملــس الشــعب منتخبــون بصــورة
شــكلية وبتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة مل جيــرؤ عضــو جملــس شــعب واحــد علــى تقــدمي أي اع ـراض ،فهــذا اجمللــس يتبــع عملي ـاً
لألجهــزة األمنيــة ،وظـ َّـل مؤيــداً ألفعــال النظــام الســوري يف انتهــاكات أشــد فظاعــة مــن هنــب أمـوال املواطــن الســوري عــر طلــب
ســعر  300دوالر أمريكــي و 800دوالر أمريكــي للج ـواز الواحــد ،فقــد أيـَّـد حصــار غوطــي دمشــق الشــرقية والغربيــة وجتويــع

أهلهمــا ،وقتــل مئــات آالف الســوريني وإخفــاء عش ـرات اآلالف وتعذيــب آالف آخريــن أيض ـاً ،وغــر ذلــك مــن اجلرائــم ضـ َّـد

اإلنســانية ،ذلــك عــر صمــت مطبــق ،ومل جيــرؤ أحــد علــى االع ـراض أو االســتقالة.
َّ
إن اســتغالل النظــام الســوري حاجــة املواطنــن إلصــدار جـوازات ســفر ومــن مث هنــب أمواهلــم عــر املطالبــة أبســعار مرتفعــة جــداً ،مث

إهانــة كرامتهــم اإلنســانية أثنــاء إجـراءات معاملــة احلصــول علــى جـواز الســفر يُعتــر انتهــاكاً حلقــوق اإلنســان األساســية وال تــكاد

توجــد دولــة يف هــذا العصــر احلديــث ترتكــب هــذا النَّمــط مــن االنتهــاكات الفاضحــة ،وهلــذا أتيت اجلمهوريــة العربيــة الســورية بقيــادة
هــذا النظــام يف مؤخــرة املؤشـرات العامليــة يف احلقــوق ويف احلـرايت ويف الدميقراطيــة.
كمــا قيَّــد النظــام الســوري بطلــب هكــذا أســعار مرتفعــة جــداً حـ َّـق التنقــل والســفر أمــام مئــات آالف الســوريني الذيــن ليــس لديهــم

القــدرة املاديــة علــى دفــع هــذه املبالــغ إلصــدار جـواز ســفر ،وكذلــك جتديدهــا كل عــام ونصــف ،وكل ذلــك خــرق واضــح لإلعــان
العاملــي حلقــوق اإلنســان وللعهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية.
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التوصيات:

إىل النظام السوري:
• التوقــف عــن هنــب أمـوال املواطــن الســوري ووضــع ســعر منطقــي جلـواز الســفر ال يتجــاوز  20دوالر أمريكــي علــى غـرار بقيــة
دول العــامل.

• احرتام كرامة املواطن اإلنسانية وإيقاف التَّنسيق وإنشاء شبكات املافيات واحملتالني على أبواب القنصلية يف اسطنبول ويف غريها.
• عــدم اســتخدام مؤسســات الدولــة اخلدميــة ومواردهــا يف متويــل احلــرب ضـ َّـد اجملتمــع الســوري املطالــب ابلتغيــر السياســي
الدميقراطــي.
إىل اجملتمع الدويل:
• الضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل ختفيض أسعار جواز السفر السوري.
• َّ
إن العقليــة الــي يتعامــل هبــا النظــام الســوري مــع مواطنيــه وطريقــة اســتغالله ملؤسســات الدولــة كمــا يف حالــة مؤسســة اهلجــرة
واجل ـوازات تؤكــد أنــه ال بديــل عــن خلــق نظــام سياســي دميقراطــي عــادل ،ومســاعدة الشــعب الســوري يف مســرة االنتقــال حنــو
الدميقراطيــة.
• أيــة حماولــة أتهيــل أو إعــادة أي شــكل مــن أشــكال العالقــات السياســية أو االقتصاديــة تعتــر دعم ـاً واضح ـاً ومباش ـراً لنظــام

ـتغل أبســط حقــوق مواطنيــه.
ديكتاتــوري قمعــي يسـ ُّ

شكر وتقدير

كل الشكر جلميع املواطنني السوريني الذين سامهوا بشهاداهتم بشكل مباشر يف إجناز التقرير على هذا النحو.
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