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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثالث 
للبيانات في تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء عن 

الخدمة العسكرية في سوريا

نؤكد على أن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة في جرائم 

ضد اإلنسانية وجرائم حرب عقبة أساسية أمام عودة الالجئين 

بــيــــــان

أصــدر المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO( تقريــرًا عــن الخدمــة العســكرية فــي ســوريا، والغــرض مــن هــذا التقريــر هو 

توفيــر المعلومــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بالخدمــة العســكرية فــي جيــش النظــام الســوري لتحديــد وضــع الحمايــة 

الدوليــة، بمــا فــي ذلــك وضــع الالجئيــن والحمايــة الموفــرة لهــم.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية وبحثية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات االقتباس الواردة في التقرير:

:)COAR( مركز التحليل العملياتي والبحوث

:)UNHCR( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

:)SNHR(الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

:)OHCHR( مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

إضافــة إلــى مصــادر رئيســة أخــرى مثــل: هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة والمركــز الســوري للعدالــة 

ــر لسياســات الشــرق األوســط وغيرهــم.  والمســاءلة، ومعهــد التحري

األربعاء 19 أيار 2021
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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جــاء فــي التقريــر الــذي صــدر فــي نيســان الماضــي 2021 أنَّ حكومــة النظــام الســوري قــد أولــت اهتمامــًا مركــزًا بعــد 

آذار/ 2011 لتجنيــد خــزان بشــري ضمــن القــوات التابعــة لهــا؛ وذلــك لمواجهــة الحــراك الشــعبي. وأشــاَر إلــى الخســائر 

البشــرية التــي ُمنَيــت بهــا مؤسســة الجيــش؛ نتيجــة اإلصابــات أو انشــقاق األفــراد عنــه، أو تخلــف وفــرار الذكــور ممــن 

بلغــوا ســنَّ الخدمــة العســكرية اإللزاميــة، موضحــًا أن قســمًا منهــم قــد هــرب مــن البــالد لعــدم رغبتــه فــي االلتحــاق 

بالخدمــة العســكرية خوفــًا مــن تعرضهــم للقتــل خــالل المعــارك، فيمــا انشــقَّ آخــرون عــن صفــوف الجيــش أو 

تجنبــوا االلتحــاق بــه عــن قناعــة سياســية ومعارضــة للنظــام الســوري؛ إال أنَّ النظــام الســوري وطــوال مــدة النــزاع 

وضعهــم جميعــًا -متهربيــن ومنشــقين- فــي خانــة المعارضــة السياســية، وقــال التقريــر إنَّ التهــرب مــن التجنيــد كان 

أحــد األســباب الرئيســة لفــرار الذكــور فــوق ســنِّ 18 مــن ســوريا، واقتبــَس عــن تقريــر عــن مراجعــة الهجــرة القســرية 

ــه كان أيضــًا أحــد األســباب الرئيســة لعــدم تمكنهــم  صــادر عــن مركــز دراســات اللجــوء وجامعــة أوكســفورد قولــه إّن

مــن العــودة. وأضــاَف التقريــر نقــاًل عــن مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن أن الخــوف مــن التجنيــد 

يمنــع 75 % مــن الالجئيــن الســوريين مــن العــودة إلــى ســوريا.

ق التقريــر للقانــون الســوري، الــذي ُيلــزم المواطنيــن الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و42 عامــًا بــأداء  تطــرَّ

الخدمــة العســكرية، التــي تســتمر مــا بيــن 18 و21 شــهرًا. فيمــا ُيجيــز للمواطنــات اإلنــاث أداَءهــا طواعيــة. ويخضــع 

الفلســطيني  التحريــر  للتجنيــد اإلجبــاري أيضــًا ويــؤدون خدمتهــم عــادة فــي صفــوف جيــش  فلســطينيو ســوريا 

التابــع لجيــش النظــام الســوري. وأوضــح التقريــر أنَّ النازحيــن داخليــًا ال يتــم اســتثناؤهم وهــم ملزمــون بــأداء الخدمــة 

العســكرية كغيرهــم مــن الســوريين. 

ولفــت التقريــر إلــى أن الفــرد يبقــى اســمه فــي قوائــم االحتيــاط حتــى بعــد أن تنتهــي مــدة خدمتــه اإللزاميــة المذكــورة آنفــًا 

-بيــن 18 و21 شــهرًا- طالمــا أنــه لــم يتجــاوز بعــد الحــدَّ األقصــى لســنِّ التجنيــد -42 عامــًا- وبالتالــي يمكن أن يتمَّ اســتدعاؤه 

مجــددًا للخدمــة العســكرية فــي أي وقــت. فيمــا يمكــن اســتدعاء المتطوعيــن ضمــن الفئــة العمريــة 48 – 62 للخدمــة 

بحســب الرتبة.

ــمَّ تنفيذهــا بحــق  ــي ت ــات ذاتهــا الت ــان تعــرَّض المتخلفــون عــن الخدمــة للعقوب ــر مــن األحي ــه فــي كثي ــر إن وقــال التقري

المنشــقين ممــن انضمــوا إلــى صفــوف المعارضــة. وأضــاف أن قــوات تابعــة للحكومــة شــّنت حمــالت اعتقــال 

اســتهدفت بهــا بشــكل منهجــي منشــقين عــن الجيــش وعســكريين ُمشــتبه فــي تعاطفهــم مــع المعارضــة. ورأى 

التقريــر أنَّ المجنديــن الفاريــن كانــوا مــن بيــن المجموعــات األكثــر عرضــة لالحتجــاز التعســفي مــن قبــل القــوات التابعــة 

لحكومــة النظــام الســوري. ونقــَل التقريــر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قولهــا إن الفاريــن عــادة مــا يتــم 

احتجازهــم مــن قبــل أفــرع المخابــرات الســورية، األمــر الــذي قــد يعرِّضهــم لخطــر التعذيــب واالختفــاء القســري.

طبقــًا للتقريــر فــإن أفــرادًا مــن عائــالت الهاربيــن/ المنشــقين مــن الخدمــة العســكرية قــد يواجهــون عمليــات تفتيــش 

للمنــازل وضغــط ومضايقــات مــن قبــل الشــرطة العســكرية أو أجهــزة المخابــرات؛ للكشــف عــن أماكــن وجــود 

ــى أفــراد  ــم القبــض عل ــه فــي بعــض الحــاالت، قــد ت ــى أن ــن للخدمــة العســكرية. وأشــار إل أقاربهــم الذكــور المطلوبي

ــرات لالســتجواب. ــى فــرع المخاب األســرة أو ُطلــب منهــم الحضــور إل

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/return/return.pdf
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ويتفــاوت مــدى العواقــب التــي قــد يواجههــا أفــراد األســرة تبعــًا لعوامــل عــدة، مثــل رتبــة الهــارب/ المنشــق، ومــكان 

إقامــة األســرة والخلفيــة الدينيــة لهــا، والفــرع األمنــي ذي الصلــة، والضابــط المســؤول عــن المنطقــة. وعلــى ســبيل 

المثــال، مــن المرجــح أن يواجــه أفــراد عائــالت كبــار الفاريــن/ المنشــقين أو مــن هــم مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

المعارضة عواقب أقســى من ذوي الرتب المنخفضة أو الذين ينحدرون من مناطق يســيطر عليها النظام الســوري.

جــاء فــي التقريــر أن حكومــة النظــام قــد اعتقلــت واحتجــزت ســوريين علــى الرغــم مــن قــرارات العفــو. وأشــار إلــى شــحِّ 

المعلومــات حــول نطــاق قــرارات العفــو العــام الصــادرة عــن النظــام الســوري وتنفيذهــا فيمــا يخــص المتخلفيــن 

والهاربيــن مــن الخدمــة العســكرية. وأشــار إلــى تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، الــذي قالــت فيــه أن العفــو 

لــم يطبــق إال جزئيــًا فيمــا يتعلــق بالجرائــم األخــرى التــي شــملها. وقــال إنَّ قــوات النظــام الســوري احتجــزت أو أخفــت 

هاربيــن مــن الجيــش ومنشــقين عنــه مــن المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا المعارضــة ســابقًا، وتــم العفــو عنهــم 

كجــزء مــن اتفاقيــات المصالحــة. فيمــا ســجل حــاالت تــم فيهــا ســجن المتخلفيــن عــن الخدمــة المشــمولين بالعفــو 

لبضعــة أشــهر، ثــم إرســالهم ألداء الخدمــة العســكرية. وفــي حــاالت الهاربيــن مــن التجنيــد تــم إرســالهم مباشــرة إلــى 

الخدمــة العســكرية. 

نعتقــد فــي الشــبكة الســوية لحقــوق اإلنســان أن مــا ورَد فــي تقريــر المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء، وقــرار محكمــة 

العــدل األوروبيــة الــذي دعــت فيــه الــدول األعضــاء إلــى إعطــاء حــق اللجــوء الكامــل للســوريين الرافضيــن أداء الخدمــة 

العســكرية اإللزاميــة، واعتبــرت أن هنــاك “افتــراض قــوي” بــأن رفــض أداء الخدمــة العســكرية قــد يعــرض الشــخص 

ــك يثبــت مجــددًا  ــع ذل ــر عــن ســوريا، جمي ــي األخي ــان االتحــاد األوروب ــم حــرب، وبي لالضطهــاد أو المشــاركة فــي جرائ

ل مــالذًا آمنــًا للمقيميــن فيهــا، كمــا أنهــا  حقيقــة أن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال يمكــن أن تشــكِّ

ــًا إلعــادة الالجئيــن أو النازحيــن، وبــأن التجنيــد فــي صفــوف قــوات النظــام الســوري  مــن بــاب أولــى ليســت مــالذًا آمن

المتورطــة بشــكل منهجــي فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب يشــكل عقبــة كبــرى أمــام عــودة الالجئيــن 

والنازحيــن، وقــد أوصينــا ســابقًا بضــرورة عــدم التحــاق أي مواطــن ســوري ضمــن صفــوف قــوات النظــام الســوري 

نظــرًا لوجــود احتمــال كبيــر فــي أن يتــورط بارتــكاب انتهــاكات فظيعــة وجرائــم حــرب، وبأنــه لــن يكــون هنــاك أي اســتقرار 

فــي ســوريا مــا دام القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة بشــار األســد المتــورط فــي جرائــم ضــد اإلنســانية يقــود 

الســلطة فــي ســوريا.

ــة حقــوق  ــر الدوليــة عــن حال تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي التقاري

اإلنســان فــي ســوريا، وتضــع قاعــدة البيانــات ومــا تحتويــه مــن معلومــات واســعة تــم تســجيلها خــالل عشــر ســنوات 

فــي خدمــة إظهــار حقيقــة مــا يجــري بحــق المواطــن والدولــة الســورية، وتأمــل أن يكــون ذلــك خدمــة لتســجيل تاريــخ 

وســردية مــا جــرى فــي ســوريا بموضوعيــة، ومنعــًا مــن محــاوالت حثيثــة مــن قبــل مرتكبــي االنتهــاكات وفــي مقدمتهــم 

النظــام الســوري وروســيا وإيــران إلنشــاء منظمــات تابعــة لهــم تهــدف إلــى تغييــر ســردية األحــداث ونفــي االنتهــاكات 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200142en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/14/syria-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-10-years-of-the-conflict/
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للبيانات في تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء 

عن الخدمة العسكرية في سوريا 

د علــى أننــا ســوف نبــذل أكبــر جهــد ممكــن فــي توثيــق مــا نتمكــن مــن انتهــاكات وحــوادث بموضوعيــة  وتبريرهــا، ونشــدِّ

ومصداقيــة ســعيًا منــا إلــى تحقيــق هــدف حمايــة المدنييــن فــي ســوريا، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة، والبــدء 

فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة، وشــعارنا هــو: ال عدالــة بــال محاســبة.

لالطالع على تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء نرجو زيارة الرابط 1.

1 التقرير متاح باللغة اإلنكليزية فقط. 
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https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf

