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الالجئيــن  بعــض  تجبــر  اللجــوء  بلــدان  فــي  القاســية  الظــروف  أواًل: 
اآلمنــة: غيــر  الســوري  النظــام  مناطــق  إلــى  العــودة  علــى  الســوريين 

ــعت بشــكل كبيــر بعــد تحــول الحــراك الشــعبي  أدت االنتهــاكات والمخاطــر فــي ســوريا التــي توسَّ

الــذي طالــب بالتغييــر السياســي إلــى نــزاع مســلح داخلــي، أدت إلــى تشــريد قرابــة 13 مليــون مواطــن 

ــي  ــر األطــراف ممارســة لالنتهــاكات، الت ــر النظــام الســوري أكث ــازح والجــئ، ويعتب ــن ن ســوري مــا بي

بلــغ كثيــر منهــا حــدَّ الجرائــم ضــد اإلنســانية، والتــي اســتخدم فيهــا العديــد مــن مؤسســات الدولــة 

الســورية التــي يســيطر عليهــا ويتحكــم بهــا.

بفضــل التدخــل الروســي والميليشــيات اإليرانيــة اســتعاد النظــام الســوري العديــد مــن المناطــق 

التــي كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته علــى مــدى الســنوات الماضيــة، مثــل: داريــا، مخيــم اليرمــوك، 

الغوطــة الشــرقية، المنطقــة الجنوبيــة وغيرهــا، وعلــى الرغــم مــن أن بعــض هــذه المناطــق قــد 

اســتعادها النظــام منــذ أزيــد مــن عاميــن إال أنهــا حتــى اليــوم شــبه خاليــة مــن ســكانها الذيــن إمــا 

نزحــوا أو لجــؤوا، والســبب الرئيــس وراء عــدم عــودة ســكان هــذه المناطــق هــو الرعــب مــن األجهــزة 

األمنيــة التــي تقــوم بعمليــات اعتقــال بربريــة تخلــو مــن أيــة صفــة قانونيــة، وتتــم علــى نحــو أقــرب إلــى 

عمليــات الخطــف المافيويــة.

ــن نحــو العــودة، كمــا حصــل مــع عــدد مــن الالجئيــن  وقــد تدفــع الظــروف القاهــرة بعــض الالجئي

الســوريين إثــر التداعيــات االقتصاديــة التــي وقعــت علــى لبنــان بعــد انفجــار مينــاء بيــروت فــي 4/ 

آب المنصــرم، وعلــى الرغــم مــن الظــروف المأســاوية التــي يعيشــها كثيــر مــن الالجئيــن الســوريين 

فــي لبنــان فمــا يــزال الغالبيــة العظمــى منهــم يرفضــون العــودة، ونقــدر نســبة الذيــن عــادوا بقرابــة 

12 % مــن إجمالــي الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان، وهــي األعلــى بيــن الــدول التــي عــاد منهــا الجئــون 

ســوريين، أمــا النســبة اإلجماليــة للعائديــن مــن كافــة دول العالــم فهــي ال تتجــاوز 7 % غالبيتهــم مــن 

لبنــان ثــم األردن.

فــي هــذا التقريــر نرصــد قيــام النظــام الســوري بحرمــان مواطنيــن ســوريين مــن دخــول بلدهــم مــا لــم 

يقومــوا بتصريــف $100 أمريكــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األجنبيــة، وفــق ســعر الصــرف الــذي 

يحــدده البنــك المركــزي، ومــن ناحيــة مقابلــة نشــير إلــى قيــام النظــام الســوري باعتقــال/ إخفــاء مــا ال 

يقــل عــن 37 مواطنــًا ســوريًا عــادوا مــن لبنــان منــذ كانــون الثانــي/ 2020 حتــى اآلن.
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ثانيًا: منهجية التقرير:

ــر بشــكل رئيــس علــى قاعــدة بيانــات المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لــدى الشــبكة  يعتمــد التقري

الســورية لحقــوق اإلنســان، الناتجــة عــن حــاالت المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام 

2011 حتــى اآلن لحــوادث التعذيــب واالعتقــال واالختفــاء القســري، ونقــوم دائمــًا بعمليــات تحديــث 

لة باالســم والتاريــخ والمــكان وظــروف  مســتمرة عليهــا، وجميــع اإلحصائيــات الــواردة فيهــا مســجَّ

االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن االعتقــال واإلخفــاء القســري والتعذيــب، والتــي تشــمل فيمــا 

يخــص هــذا التقريــر حــاالت االعتقــاالت التــي اســتهدفت العائديــن مــن لبنــان الذيــن عبــروا الحــدود 

بشــكل نظامــي، أو عبــر طــرق التهريــب.

ــُد  ــا مــن توثيقهــا، ونؤكِّ ــل الحــدَّ األدنــى مــن االنتهــاكات التــي تمكنَّ إن مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

أنَّ اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر.

إضافــة إلــى ذلــك فقــد أجرينــا عــددًا مــن اللقــاءات مــع أشــخاص مــن الذيــن لــم يســمح لهــم بدخــول 

بلدهــم، وظلــوا عالقيــن علــى الحــدود اللبنانيــة الســورية، ومــع أشــخاص مــن الذيــن تمكنــوا مــن 

العــودة، ومــع عائــالت األشــخاص الذيــن تعرضــوا لالعتقــال واالختفــاء القســري مــن العائديــن 

مــن مختلــف المحافظــات الســورية، وقــد أجرينــا هــذه اللقــاءات عبــر الهاتــف أو برامــج االتصــال 

ــى لقائهــم أو زيارتهــم بشــكل مباشــر فــي  ــة عل ــة المترتب ــة العالي المختلفــة نظــرًا للمخاطــر األمني

أماكــن وجودهــم، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر خمــس روايــات، مــن مجمــل األشــخاص الذيــن 

تحدثنــا معهــم، وقــد اســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود 

ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو 

وعــود مقابــل إجرائهــم المقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى 

موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق، 

وكل ذلــك وفــق البرتــوكالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا 

ــا. لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحاي

ثالثــًا: النظــام الســوري يغلــق الحــدود فــي وجــه المواطنيــن الســوريين 
الذيــن فقــدوا أعمالهــم فــي لبنــان بســبب جائحــة كوفيــد-19 ممــا شــكل 

تهديــدًا جديــًا علــى حياتهــم:

بت جائحــة كوفيــد-19 فــي فقــدان مئــات مــن الالجئين الســوريين العاملين في لبنــان ألعمالهم،  تســبَّ

والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء هــم مــن الطبقــات األشــد احتياجــًا، ولــم يكــن أمامهــم مــن خيــار 

ســوى العــودة إلــى ســوريا حيــث بإمــكان الكثيــر منهــم اإلقامــة فــي منــازل أهلهــم أو أقربائهــم علــى 

أقــل تقديــر، لكــن النظــام الســوري فــي 22/ آذار/ 2020 أصــدر قــرارًا تعســفيًا بإغــالق المعابــر البريــة 
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بيــن لبنــان وســوريا، ومنــَع المواطنيــن الســوريين مــن العــودة إلــى وطنهــم، وقــد رصدنــا اكتظــاظ 

وتكــدس المئــات مــن المواطنيــن الســوريين ومــن ضمنهــم نســاء وأطفــال، ألســابيع طويلــة 

فــي آذار/ 2020، وتكــرر األمــر ذاتــه فــي حزيــران/ 2020، وهــذا القــرار التعســفي أجبــر العشــرات مــن 

المواطنيــن الســورين وبعــد انتظــار أليــام طويلــة علــى دخــول وطنهــم بطريقــة غيــر نظاميــة عبــر 

ل خطــرًا علــى أمنهــم وحياتهــم. عمليــات التهريــب بيــن الحــدود، األمــر الــذي شــكَّ

القــرار  الحــدود هــذه  المعابــر، وبعــض حــرس  وقــد اســتغل بعــض الضبــاط المشــرفين علــى 

التعســفي، وقامــوا بابتــزاز الالجئيــن الراغبيــن بالعــودة إلــى وطنهــم عــن طريــق الســماح لهــم 

بالدخــول بشــكل شــرعي أو تســهيل تهريبهــم مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة.

فــي 21/ نيســان/ 2020 نشــرت الســفارة الســورية فــي لبنــان علــى حســابها فــي موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك شــروطًا محــددة للســماح بالعــودة لفئــة قليلــة مــن الســوريين المقيميــن 

فــي لبنــان، أو القادميــن إلــى ســوريا عبــر لبنــان، وحصــرت ذلــك بمــن يحمــل إقامــات رســمية فقــط، 

وبمــن خــرج فــي مهــام رســمية، وبهــذا القــرار التعســفي تكــون الســلطات الســورية قــد حظــرت 

دخــول الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان الذيــن فــروا إليــه أو دخلــوه بشــكل غيــر 

نظامــي، وهــم بالتالــي ال يمتلكــون إقامــات أو أوراق رســمية، وتتناســى الســلطات الســورية أنهــا 

المتســبب الرئيــس فــي تهجيــر المواطنيــن الســوريين إلــى لبنــان وإلــى مختلــف دول العالــم.

يــوم الجمعــة 8/ أيــار/ 2020 تجمــع نحــو 250 شــخص بينهــم نســاء وأطفال مــن الالجئين/ المقيمين 

فــي لبنــان فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن معبر المصنــع وجديدة يابــوس، وذلك بعد أن تجــاوزوا المعبر 

الحــدودي اللبنانــي، وقــد وثقنــا أنهــم قــد ظلــوا ألســابيع عــدة منتظريــن الســماح لهــم بالمــرور مــن 

قبــل الســلطات الســورية، ضمــن ظــروف إنســانية غايــة فــي القســوة والســوء.

وبعــد عــدة أســابيع ســمح النظــام الســوري بعبــور األشــخاص الذيــن يحملــون جــوازات ســفر، 

ورفــض إدخــال البقيــة، وال بــدَّ مــن التذكيــر أن النظــام الســوري قــد فــرض رســومًا جائــرة هــي األعلــى 

فــي العالــم مقابــل اســتخراج جــواز ســفر، وتتــراوح مــا بيــن 300 إلــى 800 دوالر أمريكــي، ممــا يجعــل 

جــواز الســفر الســوري هــو األغلــى فــي العالــم، والمواطــن الســوري مــن بيــن أفقــر الشــعوب فــي 

العالــم، وقــد تحدثنــا فــي تقريــر موســع عــن اســتخدام النظــام الســوري رســوم اســتخراج جــواز 

الســفر كأداة لتمويــل الحــرب، ويظهــر كيــف يســتخدم مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا للحفــاظ علــى 

الســلطة.  

وقــد بقــي هــؤالء المواطنيــن الســوريين عالقيــن حتــى نهايــة أيــار/ 2020، حيــث ســمح لهــم بالدخــول، 

وقــد رصدنــا قيــام ســلطات المعبــر بتكديســهم بشــكل جماعــي فــي غــرف الحجــر داخــل مراكــز 

الحجــر، وبشــكل ينافــي أبســط المعاييــر الوقائيــة مــن وبــاء كوفيــد-19.

https://www.facebook.com/syrianembassyLB/photos/a.108223377395529/159678378916695/?type=3&theater
http://sn4hr.org/arabic/?p=10799
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ــع بيــن ســوريا  ــدة يابــوس والمصن ــي جدي ــن بيــن منطقت ــات العالقي صــور تظهــر مئ

ولبنــان بعــد رفــض الجانــب الســوري الســماح بإدخالهــم فــي 8/ أيــار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/109mgtRLKbEK_3gJi3JUBNhDOgkpBHjgB/view
https://drive.google.com/file/d/1yssQQzfrt6toWfc2sPDzFuyoavE-Ed_S/view
https://drive.google.com/file/d/1jQW4LV5gVDGC2j1k6vKqCG3CMp_2C0jZ/view
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تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد الســالمة1، مــن أبنــاء مدينــة حمــص 

وكان أحــد العالقيــن علــى الحــدود اللبنانيــة الســورية فــي نيســان/ 2020 وأخبرنــا “بقيــت مــع زوجتــي 

وطفلتــي البالغــة مــن العمــر عاميــن اثنيــن عشــرة أيــام قــرب الشــريط الحــدودي فــي جديــدة 

يابــوس، وكنــا ننــام بيــن األشــجار ونشــتري الطعــام والمــاء مــن المهربيــن، وبقينــا علــى هــذه 

الحــال ننتظــر الســماح لنــا بالدخــول، إلــى أن جــاءت دوريــة ســورية وطلبــت مبلــغ 5000 ليــرة 

ســورية عــن كل شــخص ســيدخل ودفعــت المبلــغ، ولكــن الدوريــة ذهبــت ولــم تعــد وعندمــا 

حاولنــا االقتــراب مــن الحــدود قامــوا بإطــالق النــار نحونــا، كان الجــو بــاردًا فــي الليــل وتســاقط 

المطــر، حينهــا اتفقــت مــع أحــد المهربيــن للعبــور وفعــاًل دخلــت وعــدت إلــى مدينتي”أخبرنــا 

ــم أنَّ  ــة محــدودة جــدًا خوفــًا مــن تعرضــه لالعتقــال، بعــد أن عل ــه فــي المدين محمــد أن حركــة تنقل

مخاتيــر األحيــاء تــزود األمــن الجنائــي بأســماء جميــع مــن عــادوا إلــى مناطقهــم بشــكل غيــر نظامــي؛ 

للتحقيــق معهــم.   

رابعــًا: انفجــار مينــاء بيــروت أرغــم مئات الالجئين الســوريين على العودة 
والقــرار التعســفي بتصريــف 100 دوالر إلــى الليــرة الســورية يتســبَّب فــي 

تكديــس مئــات المواطنيــن علــى الحدود:

م 
ِ
ــز ــدى النظــام الســوري، فــي 8/ تمــوز/ 2020، قــرارًا ُيل ــة ل ــوزراء العامل ٔاصــدرت رئاســة مجلــس ال

جميــع الســوريين العائديــن إلــى ســوريا بصــرف مبلــغ 100 دوالر ٔامريكــي ٔاو مــا ُيعادلهــا من العمالت 

لــى الليــرات الســورية، ؤالزمــت بــٔان يكــون 
ٕ
األجنبيــة التــي يقبــل بهــا مصــرف ســوريا المركــزي حصــرًا ا

الصــرف وفقــًا لنشــرة ٔاســعار صــرف الجمــارك والطيــران، علــى أن يبــدأ تطبيــق ذلــك مطلــع شــهر 

آب. إنَّ هــذا القــرار التعســفي يشــكل عمليــًا قــرار ســطو بالقــوة واإلجبــار علــى أمــوال المواطنيــن 

الراغبيــن فــي العــودة إلــى بلدهــم، وال يمكــن ألي نظــام أو حكومــة أن يفــرض غرامــة أو ضريبــة علــى 

نســان 
ٕ
مجــرد رغبــة المواطــن فــي دخــول بلــده، هــذا القــرار ينتهــك العديــد مــن مبــادئ حقــوق اال

وفــي  األســواق  فــي  الفعليــة  القيمــة  ألن  وذلــك  األمــوال،  نهــب  عمليــة  وُيشــرعن  األساســية، 

المعامــالت علــى ٔارض الواقــع تزيــد عــن ضعــف ســعر الصــرف المحــدد مــن المصــرف المركــزي، 

لــى 60 دوالر لصالــح النظــام الســوري.
ٕ
وهــذا يعنــي خســارة المواطــن الســوري لمــا يعــادل 55 ا

1  عبر الهاتف في 28/ آب/ 2020
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لــم يكتفــي النظــام الســوري بــكل ذلــك، بــل إن المواطــن الســوري عندمــا يقــوم بتســليم 100 دوالر 

إلــى إدارة المعبــر الحــدودي فإنــه يحصــل علــى إشــعار صــرف، وهــذا اإلشــعار صالــح لالســتخدام 

خــالل مــدة أقصاهــا ســت ســاعات فقــط مــن تاريــخ اســتالمه، وفــي حــال لــم يتمكــن المواطــن مــن 

صرفــه فســوف يفقــد قيمــة المئــة دوالر كاملــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد فــادي2 مــن أبنــاء مدينــة حلــب وهــو عامــل 

بنــاء يقيــم فــي لبنــان منــذ عــام 2013، أخبرنــا فــادي “بعــد أن قــررت العــودة إلــى ســوريا مــع عائلتــي 

بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة قمــت بإجــراء فحــص PCR لــي ولزوجتــي، وكانــت كلفــة 

الفحــص الواحــد 150 ألــف ليــرة لبنانيــة، وقمــت بالتنســيق مــع أحــد ســائقي التكســي ليقلنــي 

إلــى معبــر المصنــع الحــدودي، ومــن هنــاك سنســتقل ســيارة أجــرة ثانيــة إلــى ســوريا كونــه ال 

يوجــد خــط ســير مــن لبنــان إلــى ســوريا بشــكل مباشــر” أضــاف فــادي “كانــت معــي األوراق 

والثبوتيــات الرســمية، ولــدى وصولنــا الجانــب الســوري مــن المعبــر قمنــا بتصريــف 200 دوالر 

عنــي وعــن زوجتــي، وكانــت معاملتهــم ســيئة ولــم يســمحوا البنــي ســامي البالــغ مــن العمــر 

14 عامــًا بالمــرور، بذريعــة أنهــم يريــدون أن يبحثــوا عــن اســمه فيمــا إذا كان مطلوبــًا ألحــد 

األفــرع األمنيــة، وســاوموني بقولهــم )يمكنــك دفــع 20 دوالر ويدخــل ســامي معــك أو ســيبقى 

لدينــا ولــه مــكان فــي الســجن عندنــا(، ودفعــت المبلــغ بشــكل علنــي وأمــام جميــع الموظفيــن 

وســمحوا لــي بعــد ذلــك بالعبــور”.

صــورة تظهــر إشــعار تصريــف مبلــغ مئــة دوالر ألحــد العائديــن صالــح لمــدة 
ســت ســاعات مــن لحظــة اســتالمه

2  عبر الهاتف في 21/ آب/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1T72woeN9fxBxE-lQXXMbLtsHcuJvoS-Z/view
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لقــد تســبَّب االنفجــار المــروع الــذي وقــع فــي مينــاء بيــروت فــي 4/ آب الماضــي بتداعيــات اقتصاديــة 

فــي  الفئــات هشاشــة  أكثــر  مــن  هــم  الالجئيــن  فــإن  تأكيــد  وبــكل  اللبنانيــة،  الدولــة  علــى  كارثيــة 

المجتمــع، وقــد انعكــس ذلــك بشــكل واضــح علــى الالجئيــن الســوريين حيــث فقــد المئــات منهــم 

أعمالهــم، وقســم كبيــر منهــم كان قــد تأثــر ســابقًا بســبب جائحــة كوفيــد-19، وقــرر المئــات مــن 

الالجئيــن الســوريين بعــد انفجــار مينــاء بيــروت العــودة إلــى وطنهــم، والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء 

هــم مــن فئــة مــن يعملــون بنظــام الســاعة أو اليــوم، وليــس لديهــم مدخــرات تصــل إلــى 100 دوالر 

أمريكــي، كمــا أن مبلــغ الـــ 100 دوالر هــو عــن كل فــرد مــن أفــراد العائلــة فــوق الـــ 18 عامــًا مــن العمــر.

ــز التنفيــذ بدايــة شــهر آب، ثــم وقــوع  تســبَّب بالتالــي دخــول قــرار النظــام الســوري التعســفي حيِّ

انفجــار مينــاء بيــروت، واضطــرار مئــات المواطنيــن الســوريين إلــى العــودة إلــى وطنهــم، وعــدم 

مقدرتهــم علــى تصريــف مبلــغ 100 دوالر، تســبَّب كل ذلــك فــي تكــرار تكــدس عشــرات المواطنيــن 

الســوريين علــى الحــدود اللبنانيــة الســورية منــذ 1 آب حتــى اليــوم، وفــي ظــلِّ أوضــاع إنســانية مزريــة.

وحــول مصيــر هــؤالء أو مــن يرغــب بالعــودة إلــى وطنــه، صــرح مديــر إدارة الهجــرة والجــوازات فــي 

ــول/  ــاة Ninar FM فــي 2/ أيل ــى قن ــر فــي لقــاء عل ــواء ناجــي النمي ــوس الحــدودي الل ــدة ياب مركــز جدي

2020 بأنــه ال يمكنهــم الدخــول مــا لــم يقومــوا بتصريــف 100 دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا مــن 

العمــالت األجنبيــة، أو أن يأتــي ذووهــم أو أصدقاؤهــم إلــى المعبــر لقومــوا بالدفــع بــداًل عنهــم، ومــن 

ثــم يتــم إدخالهــم.

وبحســب أكجمــال ماجيتموفــا ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا، فــإن 90 % مــن 

الشــعب الســوري هــم تحــت خــط الفقــر.

خامســًا: عمليــات اعتقــال تعســفي تحــول بعضهــا إلــى اختفــاء قســري 
طالــت 62 مواطنــًا ســوريًا عــادوا مــن لبنــان منــذ بدايــة عــام 2020 حتــى 

اآلن:

اضطــر عــدد مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان إلــى اســتخدام أســاليب غيــر نظاميــة للدخــول إلــى 

وطنهــم لتجــاوز العراقيــل التعســفية التــي وضعهــا النظــام الســوري والتــي تفــوق قــدرة غالبيــة 

الالجئيــن، وقــد تحدثنــا عنهــا فــي هــذا التقريــر، وهــذا أدى إلــى قيــام األجهــزة األمنيــة بمالحقتهــم، لكــن 

االعتقــال فــي ســوريا ال يجــري وفقــًا لمــا يتصــوره أغلــب شــعوب الكــرة األرضيــة، إنــه فــي الحقيقــة 

أقــرب إلــى عمليــة اختطــاف، ألن مــن يقــوم بعمليــات االعتقــال ال يصــرح عــن هويتــه، ال يظهــر مذكــرة 

 ،
ٍ

اعتقــال، ال يخبــر المواطــن مــا هــي تهمتــه، ال يتمكــن المواطــن مــن إبــالغ أهلــه أو توكيــل محــام

يتعــرض غالبــًا للتعذيــب واإلهانــة، واألســوأ مــن كل ذلــك أنــه يتحــول فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 

 قســريًا.
ٍ

مختــف

https://drive.google.com/file/d/1V09cX5C0UapBEmDGNAhLZySrOCrNcaqs/view?fbclid=IwAR2ck2yi6kbuqC7HWCfwJaJNT4E3C0AoLkyr9RUAM3aYz-Lzt7dTBtPTp48
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN23X1ME
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لنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت العائديــن مــن لبنــان إلــى بلداتهــم ومدنهــم، ووجهــت  لقــد ســجَّ

مــع مهربيــن مطلوبيــن  تعاملهــم  بحجــة  باإلرهــاب  تتعلــق  تهمــًا  إليهــم  الســورية  الســلطات 

ــة  للنظــام الســوري وإجــراء اتصــاالت معهــم، وبعــد انتــزاع تهــم منهــم تحــت التعذيــب تمــت إحال

كثيــر منهــم مــن األفــرع األمنيــة مباشــرة إلــى محكمــة اإلهــارب، والتــي هــي أقــرب إلــى فــرع أمــن منهــا 

إلــى محكمــة، وقــد أشــرنا إلــى حــاالت االعتقــال هــذه ضمــن التقريــر الشــهري الــذي يرصــد ظاهــرة 

االعتقــال التعســفي فــي ســوريا.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى أيلــول/ 2020 مــا ال 

يقــل عــن 62 حالــة اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري، اســتهدفت العائديــن مــن لبنــان 

إلــى مناطــق إقامتهــم فــي ســوريا، وقــد أفــرج النظــام الســوري عــن 25 حالــة منهــا، بينمــا ال يــزال 37 

شــخصًا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، 

وقــد ســجلنا قيــام النظــام الســوري بإعــادة اعتقــال عــدد ممــن أفــرج عنهــم، وإجبارهــم علــى االلتحاق 

بالتجنيــد العســكري فــي صفــوف قواتــه التــي ترتكــب أســوأ أنــواع االنتهــاكات.

تواصلت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مع الســيدة فداء األحمد3 وهي والدة أحد المعتقلين 

مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، وهــو مــن الذيــن اعتقلــوا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي 16/ حزيــران/ 

2020 بعــد عودتــه عبــر طــرق التهريــب إلــى مدينتــه فــي 25/ أيــار/ 2020، تقــول الســيدة فــداء “بعــد 

عــدة أيــام مــن وصــول ابنــي مــن لبنــان إلــى المنــزل جــاءت دوريــة تابعــة لفــرع األمــن الجنائــي 

ــروه علــى توقيــع تعهــد بمراجعتهــم بعــد انتهــاء  ــاك أجب ــى الفــرع، وهن ــه إل ــه واقتادت واعتقلت

مــدة حجــره الصحــي، وفعــاًل ذهــب مباشــرة فــي اليــوم الــذي تنتهــي فيــه مــدة الحجــر إلــى األمــن 

الجنائــي، وهنــاك قامــوا بالتحقيــق معــه حــول دخولــه ســوريا، وأخبرهــم أنــه ال يملــك جــواز ســفر 

وأنــه عــاد ألنــه لــم يعــد يحتمــل ضيــق العيــش فــي لبنــان فأخبــروه أن عليــه دفــع غرامــة دخــول 

غيــر شــرعي وســيبقى فــي الفــرع إلــى أن يقــوم بدفعهــا ولكــن فوجئنــا بعــد يوميــن بتحويلــه إلــى 

ــوه إلــى ســجن حمــاة المركــزي، وهــو  ــم أحال األمــن العســكري الــذي بقــي فيــه مــدة أســبوع ث

حاليــًا يخضــع لمحكمــة االرهــاب” قالــت الســيدة فــداء أنهــا ال تعلــم مــا هــي التهــم الموجهــة 

البنهــا ألنــه حتــى اليــوم لــم يخضــع أليــة جلســة فــي دمشــق كمــا أنهــا ال تســتطيع تحمــل األعبــاء 

 وتســريع محاكمتــه.
ٍ

الماليــة لتوكيــل محــام

3  عبر الهاتف 1/ أيلول/ 2020

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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تحدثنــا إلــى الســيد حســين الرحــال4 وهــو شــقيق أحــد المعتقليــن مــن أبنــاء الغوطــة الشــرقية 

بمحافظــة ريــف دمشــق، وكان قــد اعتقــل مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي 9/ آب/ 2020 بعــد 

عودتــه مــن لبنــان إلــى بلدتــه فــي 18/ تمــوز/ 2020 علــى الرغــم مــن إجرائــه تســوية لوضعــه األمنــي، 

يقــول حســين “أصــرَّ أخــي علــى العــودة علــى الرغــم مــن احتمــال اعتقالــه أو اقتيــاده إلــى الخدمــة 

العســكرية بســبب تدهــور وضعــه النفســي والمــادي فــي لبنــان، وقبــل عودتــه ذهبــت مــع 

أحــد األصدقــاء الذيــن لهــم صلــة مــع األمــن السياســي فــي بلدتــي وســألتهم عــن اإلجــراءات 

التــي علــيَّ القيــام بهــا فأخبرونــي أنهــم ســيقومون بتســوية وضعــه، ودفعــت مبلــغ 300 ألــف 

ليــرة ســورية مقابــل عــدم تعرضــه لالعتقــال، كمــا دفــع أخــي مبلــغ 100 ألــف ليــرة لضابــط 

ــه،  ــه بالدخــول عنــد وصول ــر كــي لينظــر إن كان اســمه بيــن المطلوبيــن، ويســمح ل فــي المعب

وبالفعــل وصــل أخــي، وبعــد يوميــن ذهبنــا لتســوية وضعــه، وفــي الفــرع أجبــروه أن يبصــم علــى 

تعهــد، بعــد أيــام مــن وصولــه اعتقلــه حاجــز لألمــن العســكري عنــد مدخــل بلدتنــا، وعلمنــا فــي 

البدايــة أن ســبب اعتقالــه هــو أنــه مطلــوب للخدمــة العســكرية، وأنهــم ســيقومون بتحويلــه 

للشــرطة العســكرية بعــد أيــام ولكــن كانــت مجــرد وعــود” أخبرنــا حســين أنــه حتــى اليــوم ال يعلــم 

مصيــر أخيــه وال مــكان اعتقالــه باســتثناء الوعــود التــي يحصــل عليهــا بيــن حيــن وآخــر مــن الوســطاء 

الذيــن لديهــم صــالت مــع األفــرع األمنيــة بأنهــم ســيقومون بتحويلــه إلــى محكمــة قضايــا اإلرهــاب 

بعــد انتهــاء التحقيــق معــه.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد منصــور الجاســم 5 مــن أبنــاء مدينــة درعــا 

وهــو عامــل بنــاء الجــئ فــي لبنــان منــذ عــام 2014 وأخبرنــا “كنــت مســّجاًل لــدى مفوضيــة الالجئيــن، 

لكننــي قــررت العــودة إلــى ســوريا بهــدف العــالج فــي حزيــران/ 2020، وخرجت من لبنــان بطريقة 

التهريــب كــون الحــدود مغلقــة وال أملــك أوراق إقامــة نظاميــة، وبعــد انتهائــي مــن العــالج 

حاولــت العــودة إلــى لبنــان بالطريقــة ذاتهــا، لكننــي لــم أنجــح، وفــي تمــوز تــم احتجــازي عشــر 

ســاعات فــي فــرع األمــن العســكري بدرعــا، ثــم أطلــق ســراحي وطلــب منــي بالذهــاب إلــى قصــر 

العــدل فــي مدينــة درعــا ومراجعــة شــعبة التجنيــد فــي غضــون 15 يومــًا كــي ألتحــق بالجيــش”. 

 فــي منطقــة إقامتــه بدرعــا ألنــه يرفــض االلتحــاق بالخدمة 
ٍ

أخبرنــا منصــور أنــه يعيــش بشــكل متخــف

العســكرية.

4  عبر الهاتف 6/ أيلول/ 2020

5  في 7/ أيلول/ 2020



  النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من 11

العودة من لبنان إلى وطنهم 

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

لقــد وضــع النظــام الســوري عراقيــل تعســفية تنتهــك حــق المواطــن الســوري فــي العــودة إلــى 

بلــده، وإن القوانيــن الصــادرة عــن النظــام الســوري ولــو أســماها مراســيم أو قوانيــن فهــي فــي 

حقيقتهــا إجــراءات قهريــة تســتند إلــى القــوة والتســلط، ألنهــا تخالــف بشــكل صــارخ مبــادئ حقــوق 

 46 القــرار رقــم  اإلنســان األساســية وتنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، كمــا يشــرعن 

المذكــور  فــي التقريــر عمليــة الســطو علــى أمــوال المواطنيــن، ويحــاول تغليفهــا بغطــاء قانونــي، 

لكــن هــذا القــرار هــو فعــل بربــري، والمــادة 13 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان تنــصُّ علــى أنــه 

“لــكلِّ فــرد حــقٌّ فــي مغــادرة أيِّ بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده، وفــي العــودة إلــى بلــده”، كمــا أن هــذا القــرار 

يعــارض المــادة 38 مــن الدســتور الحالــي علــى كامــل عللــه ومخالفــة العديــد مــن نصوصــه لمبــادئ 

حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي.

إضافــة إلــى كل ذلــك، فقــد انتهــك النظــام الســوري قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، الــذي تنــصُّ 

المــادة 14 منــه علــى “الحاجــة الماســة إلــى تهيئــة الظــروف المواتيــة للعــودة اآلمنــة والطوعيــة 

لالجئيــن والنازحيــن داخليــا إلــى مناطقهــم األصليــة وتأهيــل المناطــق المتضــررة وفقــا للقانــون 

الدولــي”، ويؤكــد علــى أن النظــام الســوري يعرقــل عــودة الالجئيــن عبــر فــرض رســوم تعســفية 

ــة، وعبــر عمليــات االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالخفــاء القســري. بربري

أخيــرًا، فــإن النظــام الســوري يســخر هــذه األمــوال التــي حصــل عليهــا بالقهــر واالغتصــاب لخدمــة 

عملياتــه العســكرية واألمنيــة، فمــا زال يحشــد القــوات فــي إدلــب، وينفــق مئــات مالييــن الــدوالرات 

أجــل قمــع ومالحقــة  مــن  لديــه  المتوحشــة  األمنيــة  األجهــزة  فــي  ألــف عضــو   120 قرابــة  علــى 

المعارضيــن والمطالبيــن بــأي تغييــر سياســي.

التوصيات:

إلى الالجئين السوريين في لبنان وحول العالم، وكذلك إلى النازحين داخل سوريا:

عــدم العــودة إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري الــذي يســتمر حتــى اآلن بحكــم 	 

ــكاب مختلــف أنمــاط االنتهــاكات مــن اعتقــال  ــى ارت ــؤدي إل ــة متوحشــة ت تلــك المناطــق بعقلي

أقــرب مــا يكــون للخطــف، وتعذيــب، وإخفــاء قســري، وتجنيــد تعســفي فــي صفــوف قــوات 

تمــارس عمليــات قصــف وقتــل غيــر قانونيــة، ونهــب قســم مــن أموالكــم وممتلكاتكــم.

إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين:

إشــعار الالجئيــن بمخاطــر العــودة فــي ظــلِّ عــدم تغيــر النظــام الحاكــم الحالــي في ســوريا، وتنبيه 	 

الالجئيــن بشــكل دوري إلــى ذلك.

متابعــة وضــع الالجئيــن الذيــن عــادوا إلــى ســوريا واإلبــالغ عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، 	 

ــر كافــة. ــواردة فــي هــذا التقري ــات ال ــم البيان والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مســتعدة لتقدي
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إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

إدانــة القــرارات التعســفية الصــادرة عــن النظــام الســوري التــي تعرقــل عــودة المواطنيــن 	 

الســوريين وتهــدف إلــى نهــب أموالهــم وبشــكل خــاص الفقــراء منهــم.

إعــداد تقريــر خــاص يرصــد ويديــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الالجئــون بعــد عودتهــم إلــى 	 

ســوريا.

ــي يقــوم بهــا 	  ــات النهــب المنظمــة الت ــي فــي عملي فضــح ممارســات الحكومــة والنظــام الحال

ويغلفهــا بقوانيــن ُتشــرعن جريمتــه.

إلى مجلس األمن واألمم المتحدة:

بــذل جهــود حقيقيــة لتطبيــق قــرار االنتقــال السياســي 2254 ضمــن جــدول زمني صــارم ال يتجاوز 	 

12 شــهرًا علــى أبعــد تقديــر، ممــا يحقــق عــودة آمنــة وكريمة وطوعيــة للمواطنين الســوريين.

إدانــة ممارســات النظــام الســوري البربريــة التــي تهــدف إلــى منــع دخــول المواطنيــن الســوريين 	 

ونهــب أموالهــم وبخاصــة الفقــراء منهــم.

المجتمع الدولي:

لقــد فشــل مجلــس األمــن بشــكل تــام فــي القيــام بــدور جدي في ســوريا وعلــى المجتمــع الدولي 	 

الحضــاري خلــق تحالــف خــارج مجلــس األمــن واتخــاذ كل اإلجــراءات الممكنــة إلنقــاذ الشــعب 

الســوري، ممــا يســاهم فــي عــودة 13 مليــون مواطــن ســوري مشــرد مابيــن نــازح والجــئ بشــكل 

آمــن وكريــم.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

تخصيــص فقــرة فــي التقريــر القــادم تتضمــن انتهــاكات الحكومــة والنظــام الســوري بحــق 	 

الالجئيــن الذيــن عــادوا وفضــح القوانيــن التــي شــرعها النظــام الســوري بهــدف نهــب األمــوال 

والممتلــكات. واألراضــي 

إلى دول اللجوء:

التوقــف عــن حمــالت التضييــق العنصريــة بحــق الالجئيــن الســوريين التــي تدفعهــم إلــى العــودة 	 

وبالتالــي خطــر االعتقــال واإلخفــاء القســري أو التعذيــب حتــى المــوت، وتحمــل مســؤولياتها فــي 

هــذا الخصــوص.

التوقــف عــن إعــادة الالجئيــن الســوريين بشــكل قســري؛ ألن ذلــك ينتهــك مبــدأ عــدم اإلعــادة 	 

القســري فــي القانــون العرفــي الدولــي وهــو مبــدأ ملــزم للــدول كافــة.
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الضغــط علــى المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن إليجــاد حــل سياســي عــادل ُيحقــق تغييــر 	 

الحكومــة والنظــام الحالــي نحــو حكــم ديمقراطــي مســتقر، وهــذا مــا ســوف يضمــن العــودة 

الطوعيــة لالجئيــن الســوريين إلــى بالدهــم وأرضهــم.

إلى النظام السوري:

التوقــف عــن تشــريع قوانيــن تشــرعن عمليــات النهــب وذلــك عبــر مجلــس الشــعب الــذي 	 

تســيطر عليــه األجهــزة األمنيــة وتتحكــم بــكل مــا يصــدر عنــه.

التوقــف عــن إصــدار قــرارات بربريــة مــن الســلطة التنفيذيــة تهــدف إلــى نهــب أمــوال المواطنيــن 	 

الســوريين، ومراعــاة أن غالبيــة الشــعب الســوري قــد أصبــح مــن الفقــراء بســبب سياســات 

النظــام الســوري فــي التعامــل مــع الحــراك الشــعبي - آذار/ 2011.
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