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األحد ١٥ شباط ٢٠١٥ 

حتاول احلكومة السورية الضغط على املواطنني جبميع األساليب هبدف إرهاب اجملتمع وتركيعه بشكل اتم، فهي 
مل تكتِف بسحق املعارضني بشكل ابرز، بل بدأت ابالنتقال لكل من هو مشكوك يف والئه املطلق، وذلك عرب 
املخربين احلكوميني املنتشرين بني صفوف املواطنني، وتكفي مذكرة بسيطة العتقال الشخص أو لفصله عن وظيفته 
احلكومية وحماربته يف مصدر رزقه الرئيس، وبشكل خاص يف حال كان معتقاًل سابقاً بعد اندالع االحتجاجات 
آذار/ 2011، وقد متكن الكثري من املوظفني احلكوميني الذي مت اعتقاهلم من قبل األفرع األمنية من العودة إىل 
وظائفهم، وذلك ألن قرارات االعتقال كانت تعسفية وبدون قرار حمكمة، حيث قضوا كامل أوقاهتم داخل مراكز 
انعدام مطلق  يتم اإلفراج عنهم، وذلك يف ظل  التحقيق والتعذيب،  انتهاء  احتجاز اتبعة لألفرع األمنية، وبعد 

للسلطة القضائية يف سوراي، اليت ختضع بشكل شبه اتم لسلطة األجهزة األمنية.

سلسلة قرارات فصل املوظفني احلكوميني:
القرار األول صدر يف حزيران/ 2014، الذي يقضي بفصل املئات من املوظفني احلكوميني يف خمتلف القطاعات 
اخلدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة واجملالس احمللية، وقد مت حرماهنم من مستحقاهتم املالية وحقوقهم يف 

التأمني الصحي والتعويض املادي جلميع سنوات عملهم يف القطاع احلكومي.
القرار الثاين صدر يف تشرين األول/ 2014 طالبت من خالله السلطات السورية مجيع املوظفني احلكوميني إبراز 
ما مسي بـ »بيان وضع«، وهو عبارة عن وثيقة يتم احلصول عليها من شعبة التجنيد احمللية تثبت أهنم غري مطلوبني 
للخدمة االحتياطية، يف حال فشل املوظف يف احلصول على هذه الوثيقة، يتم فصله هنائياً من عمله. جاء هذا 
القرار بعد قيام القوات احلكومية حبمالت التجنيد اإلجباري يف تشرين األول/ 2014، اليت ما زالت مستمرة حىت 
اللحظة، واليت راح ضحيتها مئات املعتقلني واملخطوفني الذين مت إجبارهم على االلتحاق ابخلدمة العسكرية والقتال 

إىل جانب القوات احلكومية كما أشران إىل ذلك يف تقارير سابقة.
املوظفني  من  ثالثني  فصل  مت  حيث  الثاين/ 2015،  28/ كانون  األربعاء  يوم  يف  مؤخراً  الثالث صدر  القرار 

احلكوميني يف مدينة السلمية مبحافظة محاة.
صورة تظهر قرار الفصل وتتضمن رقم القرار، و ورَد فيها بعض أمساء املوظفني اللذين مت فصلهم:

حلقوق  السورية  للشبكة  احلكومية  مؤسساهتم  من  التعسفي  الفصل  قرار  حبقهم  ملوظفني صدر  إفادتني  حبسب 
اإلنسان، فإن حنو )1000- 1200( موظفاً حكومياً جرى فصلهم من حمافظة محاة لوحدها منذ كانون الثاين/ 
هم  وأغلبهم  احملافظات،  بقية  على  واسع  بشكل  املوضوع  تعميم  الثاين/ 2015، وجيري  2013 وحىت كانون 

معتقلون سابقون بعد اندالع االحتجاجات السلمية يف آذار/ 2011.
السيد عمر.ب موظف لدى مؤسسة املياه يف حمافظة محاة ويبلغ من العمر 45 عاماً، قضى 20 عاماً منها يف 
خدمة قطاع املياه يف مدينة محاة، اعتقل تعسفياً يف حزيران/ 2012 من قبل األمن العسكري، وأفرج عنه يف كانون 
الثاين/ 2013 من دون أن توجه له السلطات السورية أية هتمة، بعد اإلفراج عنه عاد للعمل يف وظيفته، حيث 

عمل مدة شهر ونصف تقريباً مث صدر قرار بفصله تعسفياً من عمله.

استمرار منهجية فصل املوظفني احلكوميني املشكوك يف والئهم بيــــــــــــان

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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وجاءت إفادة السيد عدانن مشاهبة تقريباً ملا ذكره السيد عمر، يقول عدانن للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»عند إطالق سراحي من املعتقل عدت للعمل بشكل طبيعي ألنه مل يصدر حبقي أي حكم ومل يكن توقيفي بشكل 
قانوين بل كان عبارة عن توقيف من قبل األجهزة األمنية وبشكل تعسفي، كما مل يتم عرضي على حمكمة، ولكن بعد 
انقضاء شهرين من مزاولة عملي مت تبليغي بقرار فصل من عملي ألسباب أمنية، دون توضيح ما هي هذه األسباب، 
األمن  فرع  إىل  الطلب مت حتويله  أن  قرار فصلي، أخربوين  النظر يف  بطلب حملافظ محاة إلعادة  تقدمت  بعد ذلك 
السياسي، مث جاء اجلواب بتأكيد الفصل، وعدم قابلية العودة عنه، ومت تعيني موظف مواٍل مكاين، وأشري إىل أنه مل 

آخذ أي شيء من مستحقات تعويضات هناية خدميت«.
صورة لقرار فرع األمن السياسي بتأكيد الفصل بعد رفع املوظف طلب 

إعادة النظر ابلقرار.

لقد حتولت املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة السورية إىل ما يشبه سلطة 
تكاد  وال  سوراي،  يف  تنظيماً  امليليشيات  أكثر  وهي  حملية،  ميليشيات 
القوانني املطبقة يف هذه املناطق ختتلف كثرياً عن تلك املطبقة يف املناطق 
والشمولية،  واإلرهاب  القمع  انحية  من  أخرى  مليليشيات  ختضع  اليت 
وإن حفظ السلم والسالم وإحالل األمن واالستقرار يف سوراي مسؤولية 
جملس األمن، وقد ختلى عنها مدة أربع سنوات، ما تسبب يف انتشار 
هناك  يكن  مل  ما  هناك حل يف سوراي  يكون  ولن  التشدد واإلرهاب، 
إلهناء  اجلدية  احملاوالت  غرار  على  السورية،  األزمة  إلهناء  دولية  إرادة 
األزمة األوكرانية، وميكن البناء على بيان جنيف 1 كنقطة رئيسة إلهناء 

األوضاع الكارثية اإلنسانية يف سوراي.
صور لقرار فصل املوظف
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