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فـــي اليوم العالمي لالجئين :االنتهاكات الفظيعة المستمـرة
في سوريـــا السبــــب الرئيـــس وراء توليــــد مـــزيـد من الالجئين
لن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من الجئ ونازح من العودة
اآلمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية

االثنين  20حزيران 2022
الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ،تأسَّســـــت نهاية حزيـــران ،2011
غيـــر حكوميـــة ،مُ ســـتقلة ،اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة
لحقــــــوق اإلنســــــان مصــــــــدر ًا أساسيــــــــ ًا في جميـــــع تحليالتهــــا التي
أصدرتهـــــــــا عــن حصيلـــة الضحايــا فــي ســوريا.
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ً
أوال :االنتهــاكات الفظيعــة هــي الســبب وراء تشــريد قرابــة نصــف
الشــعب الســوري ،ومــا زالــت مســتمرة:
يصــادف  20حزيــران مــن كل عــام ،اليــوم العالمــي لالجئيــن ،والشــعب الســوري مــن أكثــر الشــعوب التــي عانــت مــن
التشــريد القســري مقارنـ ًـة مــع العــدد الكامــل للســكان ،فهنــاك قرابــة  13مليــون مواطــن ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ،
وهــو مــا يشــكل قرابــة نصــف الشــعب الســوري الــذي كان متواجــد ًا فــي ســوريا عنــد بــدأ الحــراك الشــعبي فــي آذار/
 ،2011والــذي تســببت االنتهــاكات الفظيعــة التــي مورســت ضــده إلــى إجبــاره علــى طلــب اللجــوء وعلــى النــزوح داخليـ ًا
هربـ ًا مــن االضطهــاد والقتــل والتعذيــب وغيــر ذلــك مــن أنمــاط االنتهــاكات.
والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعمــل منــذ بدايــات الحــراك الشــعبي علــى توثيــق أنمــاط عديــدة مــن االنتهــاكات،
لــذا نحــن علــى درايــة تفصيليــة بحقيقــة مــا تعــرض لــه الشــعب الســوري ،والــذي مــا زال يتعــرض لــه حتــى اآلن ،وبنــاءً
علــى ذلــك فقــد أكدنــا َّ
أن طلــب اللجــوء هــو حــق للســوريين ،ويجــب علــى كافــة دول العالــم التــي لجــؤوا إليهــا إعطائهــم
هــذا الحــق.
وقــد وصلــت كثيــر مــن االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري بحــق الشــعب الســوري مســتوى الجرائــم ضــد
اإلنســانية ،وجرائــم حــرب ،ومارســت بقيــة أطــراف النــزاع انتهــاكات متعــددة بحــق الشــعب الســوري وصــل بعضهــا
إلــى مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية ،وفيمــا يلــي أبــرز تلــك االنتهــاكات المســجلة فــي قاعــدة بيانات الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان ونســب توزعهــا حســب مرتكبــي االنتهــاكات ،والتــي كانــت المحــرك األساســي والبديهــي لطلــب
اللجــوء:

ً
طفال و 16252سيدة:
ألف :القتل خارج نطاق القانون :توثيق مقتل  228893مدني ًا بينهم 29791
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران 2022 /مقتــل  228893مدني ـ ًا بينهــم 29791
طفـ ً
ـا و 16252ســيدة (أنثــى بالغــة) فــي ســوريا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،توزعــوا علــى النحــو التالــي:
 قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميلشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة)200391 : 1مدني ـ ًا بينهــم  22947طفـ ً
ـا ،و 11953ســيدة.
ً
طفال ،و 977سيدة.
 القوات الروسية 6928 :بينهم 2042ً
طفال ،و 587سيدة.
 تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 5051 :بينهم 958ً
طفال ،و 78سيدة.
 هيئة تحرير الشام  514 :2بينهم 72 الحزب اإلسالمي التركستاني.4 :ً
طفال ،و 882سيدة.
 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 4193 : 3بينهم 998ً
طفال ،و 165سيدة.
 قوات سوريا الديمقراطية 1358 :بينهم 238ً
طفال ،و 658سيدة.
 قوات التحالف الدولي 3048 :بينهم 925ً
طفال ،و 956سيدة.
 -جهات أخرى 7406 :بينهم 1611

 1نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوض ًا عن مصطلح الحكومة ،وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على مجموعة محدودة جد ًا من األفراد ،هم
رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس ،فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دور ًا شكلي ًا ومحدود ًا للغاية ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام الحاكم بدقة ،وليس لهم
أي قرار أو دور فاعل ،حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط ،فيما كافة الصالحيات الرئيسة متمركزة بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية ،فالحكم في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية
تطبيقية ،وإنما هيكلية واجهة فارغة ،فوزير الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية التي من المفترض أنها تتبع له ،وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني ،األفرع
األمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا .وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام ،إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلق ًا في السياق السوري.
 2صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
 3مختلف فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني منذ عام  2011حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.
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مــن المالحــظ أن النظــام الســوري يتصــدَّ ر عمليــات قتــل المدنييــن فــي ســوريا بنســبة بلغــت قرابــة  % 88مــن إجمالــي
حصيلــة الضحايــا ،تليــه القــوات الروســية بنســبة قرابــة  ،% 3أي َّ
أن النظــام الســوري /الميلشــيات اإليرانيــة ،والنظــام
الروســي مســؤولون عــن قرابــة  % 91مــن المدنييــن الذيــن قتلــوا منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار.2011 /

بــاء :المــوت بســبب التعذيــب :توثيــق مقتــل مــا ال يقــل عــن  14685شــخص ًا بســبب التعذيــب بينهــم 181
طفـ ً
ـا و 94ســيدة:
ســجَّ لنا منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران 2022 /مقتــل مــا ال يقــل عــن  14685شــخص ًا بســبب التعذيــب بينهــم  181طفـ ً
ـا
و 94ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،توزعــوا علــى النحــو التالــي:
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ً
طفال و 75سيدة.
 قوات النظام السوري 14464 :بينهم 174ً
طفال و 14سيدة.
 تنظيم داعش 32 :بينهم 1ً
طفال.
 هيئة تحرير الشام 31 :بينهم 2ً
طفال و 2سيدة.
 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 50 :بينهم 1ً
طفال و 2سيدة.
 قوات سوريا الديمقراطية 83 :بينهم 1ً
طفال و 1سيدة
 -جهات أخرى 25 :بينهم 2

جيم :االعتقال التعسفي :ما ال يقل عن  151462معتقل /مختف قسري ًا:
ٍ
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن مــا ال يقــل عــن  151462شــخص ًا بينهــم  5093طفـ ً
ـا
و 9774ســيدة (أنثــى بالغــة) مــا يزالــون قيــد االعتقــال /االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آذار ،2022 /يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
ً
طفال و 8096سيدة.
 قوات النظام السوري 132667 :بينهم 3658ً
طفال و 255سيدة.
 -تنظيم داعش 8648 :بينهم 319
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ً
طفال و 44سيدة.
 هيئة تحرير الشام 2336 :بينهم 46ً
طفال و 857سيدة.
 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 3783 :بينهم 361ً
طفال و 522سيدة.
 -قوات سوريا الديمقراطية 4028 :بينهم 709

إن األخبــار اليوميــة التــي ننشــرها ،والتقاريــر الشــهرية التــي تصــدر مــع بدايــة كل شــهر ،تؤكــد علــى َّ
َّ
أن االنتهــاكات
الفظيعــة مــا زالــت مســتمرة فــي ســوريا ،ومــن مختلــف أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرةَّ ،
وإن هــذه االنتهــاكات
الرئيســة هــي الســبب المباشــر فــي التشــريد القســري لمالييــن الســوريين ،حيــث تشــير تقديــرات المفوضيــة العليــا
لشــؤون الالجئيــن إلــى قرابــة  13.4مليــون ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ ،يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
 قرابة  76.ماليين نازح داخلي ًا بعضهم نزح أزيد من مرة. قرابة  6.6ماليين الجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.وقــد تميــز النظــام الســوري بارتــكاب انتهــاكات إضافيــة يطــال أثرهــا الالجئيــن والنازحيــن حتــى بعــد أن تـ َّ
ـم تشــريدهم
قســري ًا ،وتجســد ذلــك فــي القوانيــن التعســفية التــي أصدرهــا والتــي عمــل مــن خاللهــا علــى تشــريع النهــب والســرقة
ألراضــي ومحاصيــل وممتلــكات الالجئيــن والنازحيــن ،وقــد تحدثنــا عــن ذلــك فــي عــدة تقاريــر تفصيليــة.
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ثاني ًا :توثيق  3057حالة اعتقال تعسفي بحق الجئين عادوا إلى سوريا:
لقــد طالــت بعــض االنتهــاكات التــي ُترتكــب بحــق المقيميــن فــي ســوريا ،طالــت بعــض الالجئيــن الذيــن عــادوا ،علــى
الرغــم مــن نســبتهم القليلــة جــد ًا مقارنـ ًـة بحجــم الالجئيــن الســوريين حــول العالــم ،فعلــى الرغــم مــن َّ
أن الظــروف
القاســية فــي بعــض بلــدان اللجــوء ،وبشــكل خــاص دول الجــوار ،تجبــر بعــض الالجئيــن الســوريين علــى العــودة إلــى
مناطــق النظــام الســوري غيــر اآلمنــة ،علــى الرغــم مــن ذلــك تقــدَّ ر النســبة اإلجماليــة للعائديــن مــن الالجئيــن مــن كافــة
دول العالــم بمــا ال يتجــاوز  % 7غالبيتهــم مــن لبنــان ثــم األردن.
تع ـرَّض البعــض منهــم إلــى العديــد مــن أنمــاط االنتهــاكات مــن أبرزهــا االعتقــال التعســفي ،ومــا يترافــق معــه مــن
تعذيــب ،واختفــاء قســري ،وتجنيــد إجبــاري ،هــذه االنتهــاكات ملتقصــة مــع االعتقــال التعســفي بشــكل عضــوي .فقــد
ٍ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2014حتــى حزيــران 2022 /مــا ال يقــل عــن  3057حالــة
اعتقــال بينهــا  244طفـ ً
ـا و 203ســيدة (أنثــى بالغــة) ،لالجئيــن عــادوا مــن دول اللجــوء أو اإلقامــة ( الغالبيــة العظمــى
منهــم عــادوا مــن لبنــان) إلــى مناطــق إقامتهــم فــي ســوريا ،جميعهــم تـ َّ
ـم اعتقالهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.
أفــرج النظــام الســوري عــن  1874حالــة وبقــي  1183حالــة اعتقــال ،تحــوَّ ل  813منهــا إلــى حالــة اختفــاء قســري.
كما سجلنا ما ال يقل عن  72حالة عنف جنسي تعرض لها الالجئين العائدين في المدة ذاتها.
وتحــاول بعــض الــدول التــي ترغــب فــي إعــادة الالجئيــن الســوريين أن تبــرر موقفهــا بالعفــو الرئاســي الــذي أصــدره
النظــام الســوري مؤخــر ًا ،لكـ َّ
ـن عمليــات التوثيــق التــي قامــت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أثبتــت أنــه قــد
تــم اإلفــراج عــن قرابــة  539شــخص ًا فقــط ،مــن قبــل النظــام الســوري مــن مُ ختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية
واألفــرع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية ،بينهــم  61ســيدة و 16شــخص ًا كانــوا أطفـ ً
ـاال حيــن اعتقالهــم .وذلــك فــي
الفتــرة الممتــدة مــن  /1أيــار 2022 /حتــى  /13حزيــران 2022 /علــى خلفيــة مرســوم العفــو رقــم  7لعــام  .2022ومــن بيــن
حصيلــة المفــرج عنهــم مــا ال يقــل عــن  158شــخص ًا كانــوا قــد أجــروا تســويات ألوضاعهــم األمنيــة قبيــل اعتقالهــم
ومنحــوا تعهــد ًا بموجــب التســوية بعــدم التعــرض لهــم مــن قبــل األفــرع األمنيــة ،و 28شــخص ًا اعتقلــوا بعــد عودتهــم
إلــى ســوريا مــن الالجئيــن والمقيميــن خارجهــا بينهــم  4ســيدة ،وبأنــه مــا زال لــدى النظــام الســوري قرابــة  132ألــف
آخريــن ،كمــا أنــه شــن عمليــات اعتقــال تعســفي جديــدة بعــد إصــدار مرســوم العفــو طالــت قرابــة  57مواطــن ســوري.

ثالث ـ ًا :عمليــات ترحيــل الالجئيــن مــن المملكــة المتحــدة تشــكل انتهــاك ًا
للقانــون الدولــي:
تقــوم عــدد مــن الــدول األوروبيــة بمحــاوالت لنقــل الالجئيــن مــن أراضيهــا إلــى أراضــي دول ثالثــة ،وفــي هــذا الســياق
تأتــي محاولــة الحكومــة البريطانيــة نقــل مجموعــة مــن الالجئيــن مــن بينهــم الجئيــن ســوريين إلــى روانــدا ،وقــد أكــدت
هيومــان رايتــس ووتــش َّ
أن روانــدا بلــد غيــر آمــن ويعانــي ســكانه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ،وتـ َّ
ـم نقــد
هــذه االنتهــاكات مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة نفســها.
فــي  /14حزيــران 2022 /أصــدرت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان حكمــ ًا أوقــف عمليــات الترحيــل ،وفــي يــوم
األربعــاء  /17حزيــران ،2022 /قالــت الســيدة شــيفون مواللــي ،المقــرر الخــاص المعنــي باالتجــار بالبشــرَّ ،
أن «هنــاك
مخاطــر جســيمة تتمثــل فــي انتهــاك مبــدأ القانــون الدولــي الخــاص بعــدم اإلعــادة القســرية مــن خــال النقل القســري
لطالبــي اللجــوء إلــى روانــدا».
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في اليوم العالمي لالجئين :االنتهاكات الفظيعة
المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد
من الالجئين

رابع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن ســوريا مــا تــزال بلــد غيــر آمــن وذلــك بحســب مــا تــم توثيقــه مــن حــاالت
االعتقــال التعســفي ،واالختفــاء القســري ،والتعذيــب ،والتجنيــد القســري ،وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات مرتكبــة مــن قبــل
كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،وبشــكل خــاص النظــام الســوريَّ ،
ألن األجهــزة األمنيــة ال تعمــم قــرارات
ٍ
طلــب المواطنيــن لالعتقــال ،ألنــه ال توجــد ســلطة قضائيــة فعليــة فــي ســوريا ،فقــد يكــون الالجــئ مطلوبـ ًا لفــرع أمنــي
دون أن يعلــم ،ومــن المســتحيل أن نعلــم نحــن أيضـ ًا ،أو أي جهــة مــا عــدا الفــرع األمنــي الــذي طلبــه ،ولــذا فإننــا ٍ
نؤكــد َّ
أن
ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن ،وهــذا يتســق مــع تقييــم لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ،وهيومــان رايتــس
ووتــش ،ومنظمــة العفــو الدوليــة.
ال يحــق ألي حكومــة أن تق ّيــم األوضــاع فــي ســوريا ،ثــم بنــاءً علــى هــذا التقييــم تتخــذ قــرارات بترحيــل الالجئيــن الســوريين
لديهــا إلــى ســورياَّ ،
إن مهمــة تقييــم األوضــاع فــي ســوريا هــي مــن وظيفــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن ،ولجنــة التحقيــق الدوليــة ،والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة ،والمنظمــات المحليــة المختصــة
والفاعلــة بتوثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا ،وجميــع هــؤالء أكــدوا َّ
أن ســوريا بلــد غيــر آمــن.

توصيات:
• علــى حكومــات الــدول التــي لديهــا الجئيــن ســوريين ،وبشــكل خــاص دول الجــوار التــي تحتــوي األعــداد األكبــر منهــم،
التوقــف عــن تهديدهــم المســتمر بالترحيــل إلــى ســورياَّ ،
ألن ذلــك يشــكل مصــدر قلــق نفســي وتهديــد لالســتقرار
المــادي ،وتعطيــل لعمليــات الدمــج المجتمعــي التــي يقومــون بهــا.
• علــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ،اتخــاذ مواقــف واضحــة ومتكــررة وعلنيــة للــرد علــى الحكومــات التــي تهــدد
الالجئيــن بشــكل مســتمر وتتالعــب بهــم وفقـ ًا للمصالــح السياســية الداخليــة.
• علــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن إخطــار الــدول التــي تهــدد الالجئيــن الســوريين باالنتهــاكات التــي تعرضــوا
لهــا عندمــا عــادوا أو أعيــدوا قســري ًا إلــى ســوريا.
• علــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إدانــة القــرارات التعســفية الصــادرة عــن النظــام الســوري التــي تعرقــل
عــودة المواطنيــن الســوريين وتهــدف إلــى نهــب أموالهــم .وفضــح ممارســات الحكومــة والنظــام الحالــي فــي عمليــات
النهــب المنظمــة التــي يقــوم بهــا ويغلفهــا بقوانيــن ُتشــرعن جريمتــه.
• علــى مجلــس األمــن واألمــم المتحــدة بــذل جهــود حقيقيــة لتطبيــق قــرار االنتقــال السياســي  2254ضمــن جــدول
زمنــي صــارم ال يتجــاوز  12شــهر ًا علــى أبعــد تقديــر ،ممــا يحقــق عــودة آمنــة وكريمــة وطوعيــة لالجئيــن الســوريين،
وينهــي جــزء ًا كبيــر ًا مــن معاناتهــم.
• يحــب علــى جميــع دول العالــم التــي يوجــد فيهــا الجئيــن ســوريين عــدم ســحب إقاماتهــم ،أو إرســالهم إلــى مناطق غير
آمنــة وغيــر مســتقرة ،أو إعادتهــم إلــى ســوريا ،بــل مســاعدتهم علــى االندمــاج فــي المجتمــع ،ولــم الشــمل ،وإعطائهــم
كافــة حقوقهــم تطبيقـ ًا للقانــون الدولــي لحقوق اإلنســان.
• علــى الــدول المانحــة زيــادة مســتوى الدعــم لــدول الجــوار ،مــع التشــديد علــى أن يرتبط الدعــم باحترام حقوق اإلنســان،
بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية ،ألنــه قانــون عرفــي ملزم لجميــع الدول.
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