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القسم األول

مل ّخص تنفيذي
منذ بداية النزاع السوري عام  ،2011وجد السوريون مالذا ً خارج البلد ،وخاصة يف الرشق األوسط
وأوروبا .وعىل مدى العقد املايض ،واجهت الدول األوروبية أيضاً اضطرابات داخلية متزايدة بشأن
الهجرة وكراهية األجانب .وعىل الرغم من الضغوط املحلية لخفض أعداد الالجئني الذين يُسمح لهم
بالدخول ،فإن الدول ملزمة مبوجب القانون الدويل لالجئني بحامية أولئك الذين يواجهون تهديدات
حقيقية يف وطنهم وضامن عدم إعادة األفراد إىل وطنهم حتى يصبح الوضع آمناً.
وخالل األشهر األخرية ،اتصلت عدة حكومات أوروبية باملركز السوري للعدالة واملساءلة ()SJAC
لجمع معلومات حول ما إذا كان الوضع قد أصبح آمناً لعودة السوريني .وردا ً عىل ذلك ،يُطلق املركز
السوري للعدالة واملساءلة تقريرا ً يسلّط فيه الضوء عىل الظروف يف سوريا ،والعقبات التي تحول
دون العودة ،والسياسات الحالية الخاصة بالالجئني ،ومسؤوليات الدول مبوجب القانون .يف كل عام،
س ُيحدد املركز السوري للعدالة واملساءلة ما إذا كانت سوريا آمنة لعودة الالجئني والعوائق التي قد تح ّد
من العودة .ويف هذا التقرير االفتتاحي ،بال رحمة  :خطر اإلعادة القرسية إىل سوريا ،يبحث املركز
السوري للعدالة واملساءلة كيف سيؤثر القانون السوري عىل العائدين ،وتهديدات العودة ،وكذلك يذكّر
الحكومات التي تستضيف السوريني مبسؤولياتها مبوجب قانون الالجئني .وباالعتامد عىل املقابالت مع
العائدين وعائالت العائدين ،يعرض املركز السوري للعدالة واملساءلة املخاطر التي تواجه السوريني عىل
األرض ويق ّدم توصيات للحكومات األوروبية ومكاتب الهجرة الخاصة بها.
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القسم الثاين

مقدمة
منذ عام  ،2011ف ّر  5,6مليون سوري من الحرب
واالضطهاد بحثاً عن مالذ يف بلد آخر .ويف عام  2010أثناء
ذروة «أزمة املهاجرين يف أوروبا» ،تق ّدم  1,3مليون سوري
بطلبات لجوء يف أوروبا ،غري أن هذا العدد انخفض يف
السنوات األخرية.
يف عام  1،2019كان هناك  136ألف طالب لجوء ألول
مرة يف االتحاد األورويب ،وشكّل السوريون حوايل  %12منهم.
 2وبعد عرش سنوات من النزاع ،أصبح ماليني السوريني
الجئني بينام نزح  6,1مليون شخص داخل سوريا .وال تزال
الحكومة نفسها التي ف ّر منها العديد من السوريني تحكم
البالد وتتمتع باإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك التعذيب واالعتقال القرسي ،واستخدام
األسلحة الكيميائية.
وبينام أشار البعض إىل انتهاء الحرب يف سوريا ،فقد
استمرت الرضبات الجوية واالشتباكات املسلحة حتى عام
 .2021حيث تواصل القوات الحكومية االشتباك مع داعش،
الذي عاود الظهور يف جميع أنحاء سوريا يف أواخر عام
 .2020وقامت أيضاً بتوجيه رضبات جوية باملدفعية عىل
مخيامت النازخني يف إدلب واملناطق املدنية يف شامل غرب
سوريا وازدادات الرضبات الجوية الروسية ضد املدنيني.
كام زادت الخسائر يف صفوف املدنيني يف شامل سوريا،
حيث شهدت املناطق الخاضعة للسيطرة الرتكية ازديادا ً يف
استخدام العبوات الناسفة والسيارات املفخخة 3 .وشنت
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إرسائيل عدة غارات جوية ضد «مصالح إيرانية» يف سوريا،
غري أن وسائل اإلعالم الحكومية تزعم أن الهجامت األخرية
أصابت أهدافاً مدنية وأدت إىل سقوط ضحايا من املدنيني.
 4وتوضح العديد من التقارير ،مبا يف ذلك التقرير القُطري
الخاص بسوريا الصادر عن مصلحة الهجرة الدمناركية وتقرير
«اعتبارات الحامية الدولية فيام يتعلق باألشخاص الفارين
من الجمهورية العربية السورية» الصادر عن املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،بالتفصيل العديد
من املخاطر التي تواجه املدنيني يف املناطق التي تسيطر
عليها الحكومة ،مبا يف ذلك عمليات االختطاف والذخائر غري
املنفجرة ونقاط التفتيش حيث يتم فحص أسامء األشخاص
ومطابقتها يف قوائم املطلوبني وتع ّرض األفراد الستجواب
5
مكثّف.
وتواجه سوريا أيضاً تحديات إنسانية صارخة ،فضالً عن
اقتصاد معطل .وشهدت املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
تضخامً اقتصادياً كبريا ً ونقصاً يف املواد االستهالكية األساسية
مثل الخبز والوقود .ومل يرتك هذا النقص للكثريين سوى
عدد محدود من الخيارات للتغ ّيب عن املدرسة أو العمل
للبحث عن حصة صغرية من الخبز واالنتظار للحصول عليها.
واضطرت العائالت أن تتخذ خيارا ً صعباً بني رشاء الطعام أو
6
رشاء كاممة لحامية نفسها من اإلصابة بكوفيد.19-
وبالنظر إىل ما هو أبعد من مجرد إحصائيات القتال،
يبحث هذا التقرير يف املخاطر التي قد يواجهها السوريون

صورة دعائية لألسد يف شارع الحمرا بدمشق أيار  © 2021صوت العاصمة.

أو التي واجهوها بالفعل عند عودتهم إىل سوريا .بالنسبة
للكثريين ،مل يتغري يشء يذكر يف سوريا – إذ ال تزال نفس
الحكومة يف السلطة ،وأصوات املعارضة يتم إسكاتها ،والقوى
اله ّدامة باقية .ويبدأ هذا التقرير بالنظر يف الدور الذي
يلعبه القانون السوري يف عودة الناس وقدرتهم عىل العودة
إىل حياتهم يف سوريا .ويتم تسليط الضوء عىل أحد هذه
القوانني ،وهو قانون الجيش والخدمة العسكرية (التجنيد
اإلجباري) ،كمحفّز عىل الفرار وكتهديد ألولئك الذين
يواجهون العودة إىل سوريا .واستنادا ً إىل مقابالت مع عائالت
العائدين واملفقودين ،يناقش التقرير املخاطر األمنية التي
يواجهها السوريون عىل األرض.

ويركّز الجزء الثاين من التقرير عىل مسؤوليات الدول
األوروبية مبوجب القانونني الدويل واألورويب .ويق ّدم هذا
القسم تعريفات ويربز كيف تتحمل الحكومات األوروبية
املسؤولية القانونية لضامن سالمة الالجئني .وأخريا ً ،يختتم
التقرير بتقديم توصيات إىل صانعي السياسة األوروبيني
لاللتزام بالقانون الدويل من خالل احرتام اللجوء ،ومعالجة
طلبات اللجوء الجديدة التي يق ّدمها السوريون ،ومواصلة
ذلك االحرتام واإلجراءات إىل أن تقرر الجهات الفاعلة
املوثوق بها ،مبا يف ذلك املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،أن سوريا آمنة للعودة.
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القسم الثالث

التهديدات واألخطار التي
يتعرض لها العائدون
منذ بداية الثورة السورية عام  ،2011ف ّر العديد من
السوريني من مدنهم وقراهم نتيجة القمع الوحيش والخوف
من االعتقال غري القانوين املمنهج وواسع النطاق والتعذيب
والقتل خارج نطاق القضاء .وإن هذه االنتهاكات الجسيمة
هي السمة املميزة لسياسة الحكومة السورية .ومع اشتداد
النزاع يف سوريا عىل مدى السنوات املاضيةُ ،د ّمرت أجزاء
كبرية من املدن والبلدات السورية كام لحق الدمار بنسبة
كبرية بال ُبنية التحتية املدنية .وف ّر مئات اآلالف من السكان
ولجأوا إىل البلدان املجاورة وعرب اآلالف البحر يف رحالت
محفوفة باملخاطر إىل أوروبا .ومع استمرار النزاع ،ال تزال
العديد من املخاطر ته ّدد الالجئني ومتنعهم من العودة ،بدءا ً
من التهديدات األمنية واملخاطر إىل الخضوع لقوانني متييزية
ستستمر يف التأثري عىل سالمة الالجئني.

املخاطر األمنية
يخىش معظم السوريني العودة إىل بالدهم بسبب
الرقابة امل ُحكمة من قبل أجهزة املخابرات السورية التي
تتسم بالوحشية والتعذيب .حيث قُتل عرشات اآلالف من
السوريني يف معتقالت رسية وداخل فروع وحدات املخابرات
السورية 7 .وتم توثيق ذلك من خالل الصور التي التقطها
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املصور العسكري ،قيرص 8،والتي يظهر فيها آالف املدنيني
الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب .وإن هذه الصور ليست
سوى ملحة رسيعة للعنف الذي تفرضه فروع املخابرات.
وتشري تقديرات إىل أن هناك عدة آالف من املعتقلني ما
زالوا قابعني يف سجون املخابرات السورية .ونعلم من أولئك
املحظوظني ممن أطلِق رساحهم أنهم تع ّرضوا لتعذيب
وحيش 9.وتبدأ دورة اإلرهاب باالعتقال واالختفاء والتعذيب
الوحيش ،وغالباً ما تنتهي بالدفن يف مقابر جامعية.
وتواصل الحكومة السورية الرتويج ملا تسميه «تسويات
أوضاع» باإلعالن عن توفّر مالذات آمنة لالجئني السوريني.
عم يُقال .حيث يجب عىل
ولكن حقيقة األمر تختلف ّ
السوريني الراغبني يف العودة ملء استامرة طلب مفصلة
لإلجابة عىل أسئلة حول موقفهم من املعارضة واستفسارات
حول أفراد عائالتهم .وكام هو مذكور يف التقرير الدمناريك
عن بلد املنشأ ،يتم إرسال هذه الطلبات إىل املخابرات
السورية ،التي ال يثق بها كثري من السوريني 10.وبعد تقديم
طلب العودة إىل الحكومة ،يتم إرسال املعلومات مبارشة إىل
فرع األمن العسكري  291ومقره دمشق .حيث يقوم الفرع
 291بالتحقيق وجمع معلومات حول مقدم الطلب ،وما
إذا كان قد شارك يف الثورة (سواء من خالل االحتجاجات،

أو املنشورات عىل الفيسبوك ،وما إىل ذلك) 11،وما إذا كان
الشخص قد غادر البلد بشكل قانوين أو غري قانوين .وقد
تستغرق هذه العملية من ثالثة إىل ستة أشهر .وإذا ما تم
التع ّرف عىل الشخص عىل أنه قد شارك يف الثورة ،فسيؤدي
ذلك إىل اعتقاله وتعذيبه عند العودة.
ومبج ّرد الوصول إىل الحدود اللبنانية السورية أو إىل
مطار دمشق ،تتحقق الرشطة مام إذا كان العائد مدرجاً
يف قامئة املطلوبني .وإذا كان مدرجاً يف هذه القامئة ،فسيتم
القبض عليه عىل الفور .وغالباً ما ترد أسامء أولئك الذين
ته ّربوا من التجنيد العسكري يف هذه القوائم .ويف كثري من
الحاالت ،يتم تسليم وثيقة للعائد تدعوه إىل مراجعة فرع
أمني معني .وإذا مل ميتثل العائد لألوامر ملراجعة الفرع،
يتم إصدار مذكرة توقيف بحقّه .ومبج ّرد مراجعة الفرع،
تقوم القوات األمنية بالتحقيق مع العائد .وبحسب نتيجة
التحقيق ،يتم اإلفراج عن العائد أو اعتقاله.
وال تضمن املوافقة األمنية عىل الطلب أي حصانة عند
الوصول .وإذا كان العائد يف سن التجنيد ،فال يزال يتعني
عليه الخدمة يف الجيش السوري .وقد متنح السلطات
العسكرية مهلة قصرية ملدة شهرين لالستعداد للخدمة
العسكرية ،ولكن ال يزال يتعني عليه أداء الخدمة العسكرية.
وإذا كان العائد قد غادر البلد بشكل غري قانوين ومل يقم
بتسوية وضعه قبل عودته ،فسيتم إرساله إىل سجن عسكري
أو أحد فروع األمن العسكري.
حتى أن السوريني الذين ال يستجيبون لنداء العودة
يخضعون للمراقبة يف أماكن لجوئهم .حيث تستخدم
الحكومة السورية سفاراتها وقنصلياتها داخل االتحاد األوريب
12
ملراقبة ورصد الشتات السوري.
عالوة عىل ذلك ،تعترب الحكومة السورية تقديم طلب

لجوء يف دولة أخرى جرمية يف حد ذاتها .نظ ًرا ألن إجراءات
اللجوء غالبًا ما تتطلب إعادة التوطني يف بلد ليس له
عالقات مع سوريا .غالباً ما تفرتض السلطات أن الالجئ
تحدث بشكل يسء عن الحكومة السورية أثناء تقديم طلب
اللجوء الخاص به ،لذلك تفرتض الحكومة السورية أن إعادة
التوطني يف بلد آخر ،يشري بشكل أو بآخر إىل تأييد املعارضة،
حتى لو غادر طالب اللجوء سوريا بشكل قانوين.
باختصار ،ال تزال العودة اآلمنة للسوريني بعيدة املنال
وغري قابلة للتحقيق بسبب وجود نفس السلطات التي
تسببت يف نزوح مئات اآلالف من السوريني ووجود دولة ال
تزال تخضع لسيطرة أجهزة املخابرات.

واقع العائدين السوريني
ال تزال العودة إىل سوريا محفوفة باألخطار والتحديات.
حيث يواجه العائدون إىل سوريا عند وصولهم الحدود أسئلة
كثرية تنتهي غالباً بتلقيهم وثيقة من موظفي الحدود تنص
عىل مراجعة أحد الفروع األمنية .ويف املقابل ،قد يتعرضون
لالعتقال بعد دخولهم سوريا ،حتى أثناء مراجعتهم للدوائر
الحكومية املعنية.
وصف شاهدان شاركا تجربتهام مع املركز السوري
للعدالة واملساءلة األخطار التي واجهتهام .عاد أحمد* (تم
تغيري االسم ألسباب أمنية) إىل سوريا من الرنويج مطلع عام
 2021لزيارة أقاربه وبيع بعض ممتلكاته.
«مل أزر سوريا منذ  2013عندما كنت أعيش حينها يف
تركيا .وصلت أنا وزوجتي إىل الحدود السورية عرب لبنان.
وتلقّينا وثيقة تأمرنا مبراجعة بعض الفروع األمنية ،مبا يف
ذلك فرع فلسطني واألمن العسكري .انتهى بنا املطاف
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بقضاء شهرين يف سوريا ،لكن اضطررت أن أدفع مبلغاً
كبريا ً من املال عىل شكل رشاوى لتج ّنب االعتقال .وعىل
الرغم من الرشاوى ،تم التحقيق معي وإهانتي أمام
زوجتي».

منزل ابنتي واعتقل زوجها .أخربوهم أنه سيذهب معهم
ملدة  15دقيقة فقط ،لكن بعد ليلة طويلة من االنتظار،
مل يعد إىل املنزل .ذهبت ابنتي وأختي إىل فرع األمن
العسكري ،لكن قيل لهام إنه غري موجود.

تع ّرض يوسف* (تم تغيري االسم ألسباب أمنية) لنفس
اإلجراءات واملراجعات والتحقيقات.

بعد فرتة ،اتصل شخص ُيلقب بأبو عبده بأختي قائالً إنه
يعمل مع قوات األمن ووعد باإلفراج عن زوج ابنتي إذا
دفعت  10ماليني لرية سورية .قال إن زوج ابنتي تلقى
حكام باإلعدام من قبل املحكمة امليدانية العسكرية.

«أعمل مهندساً يف رشكة هندسية يف الكويت .عندما
عدت إىل سوريا من الكويت ،تلقّيت أوامر لحضور عدة
تحقيقات أمنية .وأعتقد أن سبب جميع التحقيقات كان
بسبب غيايب الطويل عن سوريا .حيث وجدت أجهزة
املخابرات هذا األمر مريباً».
أجرى منسق املركز السوري للعدالة واملساءلة مقابلتني
أخريني مع عائالت شخصني عادا إىل سوريا .لكنهام اعتُقال
وظال رهن االعتقال .وقال أهايل املعتقلني إنهام عادا إىل
سوريا من ديب وقطر عىل التوايل الستكامل بعض األوراق
وتجديد جوازي سفرهام .وتم اعتقال كال الشخصني أثناء
مراجعة الفروع الحكومية التي طُلِب منهام مراجعتها.
حيث تم اعتقال أحدهام يف دمشق واآلخر يف حلب .وبعد
البحث ،اكتشفت العائلتان أن املخابرات السورية اعتقلتهام
وانتهى بهام املطاف يف سجن صيدنايا العسكري ،املعروف
بتعذيب املعتقلني 13.وال يزاالن رهن االعتقال حتى يومنا
هذا .ويبدو أن سبب توقيفهام واعتقالهام هو املعلومات
الواردة يف بعض تقارير املخابرات واالشتباه يف أنهام من
أنصار املعارضة .يف قصة أخرى يذكر أحد أقارب العائدين:
«عادت ابنتي وزوجها من مدينة مرسني يف تركيا إىل
منزلنا يف حلب بعد أن أعادت الحكومة السيطرة عليها
أواخر عام  2016لتقوم عىل رعاية والدة زوجها .يف عام
 2018اتصلت أختي وقالت إن األمن العسكري داهم
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حاولنا جمع املال لإلفراج عنه وعندما دفعنا جز ًءا من
املبلغ ،قال إن زوج ابنتي محتجز يف سجن صيدنايا
العسكري .كام أعطى أختي وابنتي بطاقة لزيارته .خالل
الزيارة ،بدا زوج ابنتي وكأنه شخص مختلف :كانت
عالمات التعذيب واضحة للغاية ،لقد فقد الكثري من
وزنه وبدا مريضً ا ج ًدا.
واصلنا جمع األموال ،لكن ذلك كان صع ًبا للغاية .وذات
يوم ذهبت ابنتي إىل سجن صيدنايا ،وأخربوها أنه «مرض
ومات» وأعطوها وثيقة تفيد وفاة زوجها .الوثيقة مؤرخة
قبل ثالثة أشهر .قالوا لها أن تذهب إىل مستشفى ترشين
للمطالبة بجثته ،لكن املستشفى مل يتعاون .بعد أيام
قليلة ،أخرب أبو عبده شقيقتي أنه أُعدم يف آذار  /مارس
.»2019
وبسبب املخاوف األمنية بشأن مصري أقاربهم الذين ما
زالوا يف مناطق سيطرة الحكومة السورية ،يخىش الكثري من
السوريني اإلدالء بشهاداتهم حول أقاربهم الذين تم اعتقالهم
عند عودتهم إىل سوريا .وال توجد حتى اآلن ضامنات أو
خيارات حقيقية لعودة طبيعية وآمنة للسوريني.

مدينة حلب بعد هزمية داعش ،ترشين الثاين /نوفمرب  © 2020ترينت إينيس

القوانني السورية
أصبحت جرمية االستيالء عىل املمتلكات أو تدمريها
سمة رئيسية من سامت النزاع السوري يرتكبها معظم
أطراف النزاع ملجموعة متنوعة من األهداف ،أهمها التغيري
الدميوغرايف.
استولت الحكومة السورية عىل ممتلكات املعارضني لها
من خالل توجيهات صادرة عن مكتب األمن الوطني إىل
وزير املالية أو من خالل ترشيعات عقارية مثل القانون رقم
 14.10وتهدد هذه القوانني ممتلكات السوريني وحقوقهم مع

احتامل خسارة املمتلكات واملزيد من التعقيدات القانونية.
ويف حني د ّمرت الحكومة السورية بلدات وقرى بشكل
كامل ومنعت آالف النازحني داخلياً من العودة إىل منازلهم،
تيس عملية االستيالء
فقد أصدرت عدة قوانني عقارية ّ
عىل املمتلكات أو سلبها بوسائل مرشوعة .ويتضح هذا يف
املرسوم رقم  66والقانون رقم  10الصادرين عن الحكومة
السورية والخاصني بإعادة التنظيم وإعادة اإلعامر.
وعىل الرغم من أن هذه القوانني تأيت عىل شكل خطط
إعادة تطوير ،إال أنها ت ُستخدم من أجل املحسوبية السياسية
يف سوريا .وميكن لساكن العقار الذي يفتقر إىل عالقات مع
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أشخاص يف الحكومة أن يفقد حيازته عىل ممتلكاته يف أي
وقت دون إشعار أو تعويض يُذكر .وبينام طبّقت الحكومة
قوانني االستمالك وإعادة التنظيم بشكل غري متساو قبل
النزاع ،اتخذ تنفيذ القوانني بعدا ً جديدا ً منذ  2011حيث
استهدفت الحكومة مناطق املعارضة فقط .عىل سبيل املثال،
متت مامرسة الصالحيات املرصح بها مبوجب القانون رقم 10
واملرسوم  66يف مناطق الغوطة الرشقية وضواحي دمشق،
التي كانت معاقل للمعارضة السورية اعتبارا ً من آذار/مارس
.2011
وبالتزامن مع املصادرة ،تستخدم الحكومة قوانني إعادة
التنظيم إلعادة تشكيل املناطق الحرضية .حيث كان الغرض
من املرسوم  ،66الذي تم متريره بعد بدء النزاع ،هو إعادة
تطوير املساكن غري املر ّخصة واألحياء الفقرية يف دمشق.
ويف بساتني الرازي ،أحد األحياء الفقرية يف دمشق الذي كان
موقعاً لالحتجاجات السياسية ،أُبلغ السكان بأنه سيتم إعادة
تنظيم املنطقة مبوجب املرسوم الجديد وأن عليهم التسجيل
لدى املحافظ للحفاظ عىل حقوقهم كاملكني أو ساكنني.
غري أن التسجيل كان يشرتط موافقة مسبقة من أجهزة
األمن السورية 15.وأ ّدى هذا فعلياً إىل منع منتقدي الحكومة
من املطالبة بحقوقهم مثل الالجئني الذين يعيشون خارج
سوريا أو النازحني الذين يعيشون يف مناطق خارج سيطرة
الحكومة السورية .وتم تدمري الحي الفقري منذ ذلك الحني،
ليحل محله حي سكني وتجاري راقٍ « ،ماروتا سيتي» .ومل
يكن القانون واضحاً بشأن الكيفية التي ميكن بها للمقيمني
السابقني يف بساتني الرازي تأمني مساكن جديدة .ومل يتم
تعويض السوريني من أصحاب املمتلكات التي تم تدمريها
أسهام
منذ ذلك الحني 16.وعىل أرض الواقع ،وزّعت الحكومة ً
سكنية ميكن استخدامها للحصول عىل مساكن جديدة
أو بيعها لبعض أصحاب العقارات .ومع ذلك ،ليس لدى
السكان أي تأكيدات بأنه سيتم منحهم األولوية الستخدام

 | 8المركز السوري للعدالة والمساءلة

األسهم للعودة إىل منازلهم األصلية أو ما إذا كانت قيمة
األسهم ستكون كافية لتأمني سكن يف مكان آخر.

القانون رقم 10
يف عام  ،2018أصدرت الحكومة قانوناً جديدا ً إلعادة
التنظيم يُعرف باسم القانون رقم  .10ويغطي القانون
الدولة بأكملها من خالل إنشاء مناطق تنظيمية بغض النظر
عم إذا كانت املنطقة تشكل عشوائيات غري قانونية أو تم
ّ
تقسيمها مسبقاً وتنظيمها بشكل صحيح .ومن خالل إنشاء
مناطق تنظيمية ،قامت الحكومة مبصادرة األرايض وإعادة
تنظيمها ملامرسة سيطرة كاملة عىل كيفية إعادة بناء األرض
أو تطويرها ،السيام يف املناطق التي ترضرت أو دمرت
أثناء النزاع .ومن خالل خلق حواجز أمام السكان األصليني
للعودة يف نهاية املطاف إىل ممتلكاتهم ،فرض القانو ُن
التغي َري الدميوغرايف يف هذه املناطق.
وكام هو الحال بالنسبة للقرارات األخرى بشأن املصادرة
وإعادة التنظيم يف سوريا ،سمح القانون رقم  10بفرتة إشعار
ميكن مبوجبها ملاليك السكنات وشاغليها تقديم مستندات،
مثل صكوك امللكية وعقود اإليجار ،إلثبات حقوقهم يف
املمتلكات املعنية وتأمني مصلحة يف املناطق الجديدة .ويف
حني أن فرتة اإلخطار كانت يف األصل شهرا ً واحدا ً فقط –
عىل الرغم من حقيقة أن العديد من ماليك العقارات كانوا
خارج البالد – رصح وزير الخارجية أنه سيتم متديدها
إىل عام كامل 17.ومل يتم إقرار أي ترشيع جديد إلضفاء
الطابع الرسمي عىل هذا التغيري .وإذا اعتُ ِب حق املدعي
يف املمتلكات سليامً ،فإن الحكومة تُصدر أسهامً للم ّدعي
يف املنطقة التنظيمية ،وليس تعويضا نقدياً أو استمرارية
الحق يف امللكية نفسها .وعىل الرغم من أن القانون أوضح
أنه سيتم توزيع األسهم بنا ًء عىل قيمة ممتلكات املدعي ،إال

يبي كيفية تحديد النسب املئوية بني جميع السكان
أنه مل ّ
الذين ي ّدعون الحق يف ملكية مشرتكة يف املنطقة .وكان
هناك العديد من التأخريات يف نظام التعويض هذا ،ويف
متوز/يوليو  ،2020كان  9.000فرد ال يزالون ينتظرون إعادة
اإلسكان أو تعويض اإليجار 18.وبعد انقضاء هذه الفرتة
امللك الذين
القانونية وإصدار املخطط التنظيمي ،قام بعض ّ
حصلوا عىل أسهم ببيع أسهمهم بينام اشرتك البعض اآلخر
يف مشاريع مع بعض مقاويل البناء للحصول عىل أسهم يف
شقق ،ولكن ليس شقة كاملة .وبسبب هذه التعقيدات،
فإن معظم املالكني غري قادرين عىل العودة إىل مناطقهم
األصلية.
تعترب هذه القوانني وغريها من ترشيعات امللكية،
فضالً عن مصادرة امللكية بوسائل مبارشة وغري قانونية ،من
أهم التحديات التي سيواجهها الالجئون والنازحون أثناء
محاولتهم العودة إىل ديارهم .وستؤدي سياسات الحكومة
19
املتعلقة بامللكية إىل خلق نزاعات ملكية مستقبلية.
وباإلضافة إىل االضطهاد املستمر واالعتقال التعسفي
والتعذيب ،سيكون هذا أحد املخاطر املستمرة التي تهدد
العودة يف املستقبل حيث سيجد الالجئون أو النازحون
مدنهم وممتلكاتهم مدمرة أو مصادرة وسيجدون أنفسهم
بال مأوى.

الخدمة العسكرية اإلجبارية
منذ بداية الثورة عام  ،2011تو ّرط الجيش السوري
التابع للحكومة السورية يف العديد من انتهاكات حقوق
اإلنسان والقانون الدويل .ويف الوقت نفسه ،أصبحت الخدمة
العسكرية اإللزامية أكرث رصامة .وإن معظم جنود االحتياط
والجنود الخاضعني للخدمة اإللزامية ملزمون بأداء الخدمة
العسكرية إىل أجل غري محدد املدة .ويجب أن يبقى الذكور

املولودون يف عام  1983أو ما بعده يف خدمة االحتياط ملدة
سبع سنوات بينام يجب أن يبقى الذكور املولودون قبل عام
 1982ملدة عامني يف خدمة االحتياط .ولكن تجدر اإلشارة
إىل أن بعض املجندين مل يتم ترسيحهم إال بعد أن قضوا
فرتة أطول بكثري مع تقارير عن إجبار بعضهم عىل الخدمة
ملدة تسع سنوات 20.وأصبح الضباط اآلمرون أكرث قسوة مع
الجنود واملجندين .عىل سبيل املثال ،إذا اشتبهوا يف أن جندياً
مناهض للحكومة أو إذا رفض االنصياع ألمر (حتى عندما
ٌ
تشكل األوامر جرائم جنائية ،مبا يف ذلك أوامر غري قانونية
بقتل مدنيني أو تدمري أعيان مدنية) ،فإن القائد قد يقتل
هذا الجندي مبارشة ،أو ميكنه إحالته إىل محكمة عسكرية
استثنائية ملحاكمته ،حيث قد يُحكم عليه باإلعدام 21.وغالباً
ما يتم وضع أسامء أولئك الذين ف ّروا من التجنيد أو تجنبوه
22
عىل قوائم املطلوبني ،مام يجعلهم عرضة لالعتقال.
ومن بني ماليني السوريني الذين يعيشون خارج سوريا،
يوجد مئات اآلالف من الشباب الذين مل يؤدوا الخدمة
العسكرية اإلجبارية خوفاً من مخاطر معينة واحتامل املوت
الذي ينطوي عليه التجنيد اإلجباري .وال يرغب الكثريون
يف التورط يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها الجيش
السوري مثل االعتقال التعسفي والتعذيب والقصف
العشوايئ واستخدام األسلحة الكيميائية .وال يستطيع معظم
هؤالء الرجال تحمل رسوم اإلعفاء لتجنب التجنيد اإلجباري
(مذكورة أدناه) ،حيث يعيش كثري منهم يف ظروف اقتصادية
23
مزرية يف البلدان التي لجأوا إليها.
وبسبب تأثرها بالعقوبات االقتصادية وحاجتها إىل
الدعم املايل ،ه ّددت الحكومة السورية مبصادرة أموال
وممتلكات الرجال السوريني الذين يعيشون خارج البلد
ممن بلغوا س ّن التجنيد ،إذا مل يؤدوا الخدمة العسكرية
اإلجبارية أو يدفعوا رسوم اإلعفاء 24 .وبعد تعديله يف عام
 ،2017ينص قانون الخدمة العسكرية عىل أنه يجب عىل
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قوات أمنية يف دمشق © صوت العاصمة

أولئك الذين تزيد أعامرهم عن  42عاماً ومل يكملوا خدمتهم
العسكرية دفع رسوم إعفاء يبلغ مجموعها  8.000دوالر،
باإلضافة إىل رسوم تأخري قدرها  200دوالر عن كل عام
تخلفوا فيه عن الخدمة أو الدفع 25 .وبسبب مجموعة
متنوعة من القيود االقتصادية التي يواجهها العديد من
الالجئني ،فإن الرسوم صعبة املنال وتضع أعباء إضافية عىل
السوريني يف بلدان اللجوء .ومن الناحية العملية ،يعني
هذا أن أفراد األرسة الذين يبقون يف سوريا ،وغالبيتهم من
النساء اللوايت ليس لديهن سندات ملكية قانونية ،يتعرضن
لعمليات ابتزاز مايل شبيهة باملافيا.
وعالوة عىل ذلك ،ال توجد اعتبارات محددة تؤخذ يف
االعتبار عند تحديد من يجب استدعاؤه .حيث أن جميع

 | 10المركز السوري للعدالة والمساءلة

األفراد املؤهلني قيد النظر .وقد يتم إعفاء األفراد املقيمني
خارج سوريا واملطلوبني ألداء الخدمة العسكرية االحتياطية
بعد دفع  5,000دوالر أمرييك ،مام يعطي األفضلية لألثرياء
ويزيد من ترسيخ أنظمة الحكم الفاسدة .وبالنسبة آلالف
الشباب السوريني الذين فروا من ويالت الحرب ورفضوا
املشاركة يف هذه االنتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبتها
العديد من األطراف ،فإن الخدمة العسكرية اإلجبارية
ستسهم يف جعل حياتهم معرضة للخطر للغاية إذا أُجربوا
عىل العودة.

القسم الرابع

قانون الالجئني
القانون الدويل لالجئني
طاملا ظلت الظروف يف سوريا غري آمنة للعودة ،فإن عىل
الحكومات األوروبية سلسلة من االلتزامات مبوجب القانون
الدويل واإلقليمي لالجئني.
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951وبروتوكولها
لعام  1967هام أساس القانون الدويل لالجئني 26.وترشح
وتبي الحقوق التي يتمتع بها
االتفاقية من هو الالجئ ّ
الالجئون ،حيث يشرتط كثري منها أن يتمتع الالجئ بنفس
املعاملة التي يتمتع بها املواطنون أو الرعايا األجانب ،مبا
يف ذلك الحق يف التعليم ،والوصول إىل املحاكم ،والعمل
املأجور ،وحقوق امللكية .وبشكل منفصل ،يضمن الربوتوكول
تطبيق االتفاقية عىل أي دولة توقّع عىل الربوتوكول ،بغض
27
النظر عن الزمان أو املكان.
تستند كل من االتفاقية والربوتوكول عىل مبدأ عدم
اإلعادة القرسية مام يعني أنه ال ميكن إجبار الالجئني
(بشكل مبارش أو غري مبارش) عىل العودة إىل بلدهم األصيل
حيث تتعرض حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العرق ،أو
الدين ،أو الجنسية ،أو االنتامء ملجموعة اجتامعية معينة
أو رأي سيايس .وال يحتاج الشخص إىل االعرتاف به رسمياً
كالجئ من قبل دولة أو وكالة ،مثل املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،ليتمتع مببدأ عدم اإلعادة القرسية.

وحتى طالبو اللجوء الذين مل يتم تحديد وضعهم يتمتعون
بهذه الحامية .وإن االستثناء من القاعدة هو إذا اعتقدت
الدولة بشكل معقول أن الالجئ يشكل خطرا ً عىل األمن
القومي أو إذا أدين الالجئ بجرمية خطرية وبالتايل يشكل
خطرا ً عىل املجتمع .وهناك  149دولة طرفا يف هذه االتفاقية
و/أو الربوتوكول.
ويرسي مبدأ عدم اإلعادة القرسية عندما يكون الالجئ
أو طالب اللجوء خاضعاً لسلطة الدولة ،والتي تشمل
أراضيها يف الرب أو البحر 28 .وهذه إحدى قواعد القانون
الدويل العريف ،مبعنى أنها تنطبق بشكل عام عىل جميع
عم إذا كانت قد وقّعت عىل االتفاقية
الدول بغض النظر ّ
أو الربوتوكول أم ال .وباإلضافة إىل ذلك ،عادة ما يكون
للدولة سلطة قضائية عىل املساحات التي تعمل فيها
خارج حدودها اإلقليمية ،مثل عملية اإلنقاذ يف البحر.
وال يزال هناك بعض الجدل حول ما إذا كان مبدأ عدم
اإلعادة القرسية ينطبق عىل إغالق الحدود أو «عمليات
صد الالجئني» .ومع ذلك ،فإن الدولة تنتهك القانون الدويل
لالجئني يف هذه السيناريوهات إذا أجربت الالجئني وطالبي
اللجوء عىل أن يعودوا أدراجهم دون السامح بفحص
29
ودراسة وضعهم.
رغم التزاماتها مبوجب القانون الدويل لالجئني ،مل تفلح
بعض الدول املضيفة يف ضامن حقوق الالجئني السوريني.
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ويرتتب عىل عدم احرتام هذه الحقوق آثار اجتامعية
وسياسية واقتصادية عىل مجتمعات الالجئني والسكان
املحليني .عىل سبيل املثال ،ال يُسمح للسوريني تلقائياً
بالعمل يف األردن ولبنان ،وهام بلدان مل يوقعا عىل اتفاقية
الالجئني أو بروتوكولها ،وكالهام ساهم يف عمليات اإلعادة
القرسية إىل سوريا 30 .ومن شأن حرمان الالجئني من الحق
يف العمل أن يحد من قدرتهم عىل املساهمة بشكل قانوين
يف االقتصادين األردين واللبناين ،اللذين يتعرضان ألعباء
متزايدة 31.وبالنسبة لالجئني الذين يعيشون يف املناطق
الحرضية ،فإن حرمانهم من تصاريح العمل يحد من
احتاملية اندماج الالجئني السوريني بنجاح يف املجتمعات
املضيفة .ويف الوقت نفسه ،يصبح األفراد املقيمون يف
املخيامت أكرث عزلة وإقصاء .ويف تركيا ،واصلت السلطات
ترحيل السوريني بشكل غري قانوين إىل إدلب يف انتهاك ملبدأ
عدم اإلعادة القرسية 32.ونظرا ً ألن معظم املر ّحلني هم من
الذكور البالغني ،فإن العائالت تكافح من أجل البقاء بدون
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معيليها من الذكور .وغالباً ما ال يكون لديهم خيار آخر سوى
العودة إىل سوريا حيث ،عىل األقل ،ميكن مل شمل الوالدين
واألطفال.

القانون األورويب ومسؤولية الدولة
تتبع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب نظام لجوء
مشرتك ،الهدف منه هو «تقديم الوضع املناسب ألي مواطن
من دول العامل الثالث يحتاج إىل حامية دولية ...وضامن
االمتثال ملبدأ عدم اإلعادة القرسية» 33.وإن هذا النظام
متجذر يف املادة  18من ميثاق االتحاد األورويب للحقوق
األساسية الذي يكفل حق اللجوء ويحرتم اتفاقية الالجئني
وبروتوكولها 34.ومع ذلك ،فقد أدت تحديات الهجرة
الجامعية إىل التشكيك يف كفاءة وأخالقية نهج االتحاد
األورويب يف التعامل مع قضية اللجوء .وبالتايل ،أصدرت

املفوضية األوروبية امليثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء
يف أيلول/سبتمرب  35.2020ويهدف هذا امليثاق إىل حامية
الالجئني وطالبي اللجوء مع صون الحدود الخارجية لالتحاد
األورويب.
وعالوة عىل ذلك ،لجأت العديد من الدول إىل اتفاقيات
مع دول ثالثة يف محاولة لوقف تدفق الالجئني .ولكن
مبوجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ( ،)ECHRيجب
عىل الدول األوروبية ضامن عدم تعرض الالجئني لإلعادة
القرسية من قبل الدولة «اآلمنة» الثالثة .ويعني هذا أن
الدول التي لها تاريخ يف انتهاك مبدأ عدم اإلعادة القرسية،
مثل تركيا ،ال تعترب دولة ثالثة آمنة 36 .وإن عبء إثبات أن
الالجئ سيكون آمناً يف هذا البلد الثالث هو مسؤولية الدولة
37
األوروبية العضو.
وتم تقنني معاملة الالجئني وطالبي اللجوء بشكل أكرب
يف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .إذ وفقاً للمعايري
الدولية لحقوق اإلنسان ،يجب عىل الدول األوروبية ضامن
منح الالجئني وطالبي اللجوء الحريات األساسية .وإذا اعتربت
الدولة أنه قد أصبح من اآلمن للشخص أن يعود إىل وطنه،
فيجب أن يكون االحتجاز قبل العودة قصريا ً قدر اإلمكان
38
وأن توفر لكل قضي ٍة مراجع ًة قضائي ًة مستعجلة.
ويف الواقع ،مل تكن الدول األعضاء متسقة يف الوفاء
مبسؤولياتها تجاه الالجئني وطالبي اللجوء .حيث تستمر
منظامت حقوق اإلنسان يف توثيق االنتهاكات الجسيمة
التي ت ُرتكب عىل الحدود الخارجية لالتحاد األورويب وعىل
طول طرق الهجرة ،وتحديدا ً تلك التي ارتكبتها اليونان
وإيطاليا وكرواتيا والبوسنة .ويف كانون الثاين/يناير من هذا
العام ،تق ّدم املركز السوري للعدالة واملساءلة ببالغ إىل
مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب فيه
إجراء تحقيق يف الجرائم ضد اإلنسانية التي رمبا تكون قد

ارتكبتها السلطات اليونانية وسلطات فرون ِتكس (الوكالة
األوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل) ضد الالجئني عىل
الحدود اليونانية الرتكية ومراكز االستقبال وتحديد الهوية
يف جزر بحر إيجة 39 .وتوصلت املحاكم األملانية املحلية منذ
ذلك الحني إىل أن الالجئني الذين تم ترحيلهم إىل اليونان
سيكونون يف خطر جسيم حيث سيتعرضون إىل معاملة ال
40
إنسانية ومهينة إذا أعيدوا.
وإن الوصول بأمان إىل بلد مضيف ليس التحدي الوحيد
الذي يواجه الالجئني السوريني .حيث أق ّرت العديد من
الدول سياسات تُخاطر بشدة بفقدان ُسبل حامية الالجئني،
حتى بالنسبة ألولئك الذين كانوا يف أوروبا منذ سنوات .ومن
الجدير بالذكر أن الدمنارك صنفت محافظة دمشق الكربى
عىل أنها آمنة للعائدين وألغت أو رفضت تجديد تصاريح
اإلقامة لحوايل  400سوري ،عىل الرغم من املخاطر التي قد
يواجهها الالجئون عند عودتهم 41.وعالوة عىل ذلك ،أصدرت
قانونا يف حزيران/يونيو  2021ميكن من خالله نقل الالجئني
من األرايض الدامناركية إىل مراكز اللجوء يف بلدان أخرى
حيث ميكن إعادة النظر يف قضاياهم وتوفري الحامية لهم يف
الدولة املضيفة 42.وعىل الرغم من أن الدامنارك مل تربم بعد
اتفاقا مع الدول املضيفة املحتملة ،فإن من شأن سن القانون
أن يحد بشدة من حق الالجئني يف إجراءات اللجوء املتاحة
والحامية الكافية ،وخاصة إذا كانت الدول املضيفة مستعدة
لرتحيل الالجئني إىل بلدانهم األصلية .ودون ضامن عدم
إجبار الدولة الثالثة السوريني عىل العودة إىل سوريا قبل
األوان ،ستفشل الدامنارك يف الحفاظ عىل الحامية األوروبية
لالجئني .وتشكل هذه املامرسات جزءا من هدف الدامنارك
املتمثل يف خفض طلبات اللجوء إىل الصفر 43.ويف أماكن
أخرى ،مل متدد أملانيا حظرها عىل ترحيل املواطنني السوريني
الذين يشكلون خطرا ً عىل األمن القومي ،مام سمح برتحيل
44
املجرمني واألشخاص الخطرين بنا ًء عىل تقييم فردي.
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التوصيات
اتخذ آالف السوريني موطناً جديدا ً يف أوروبا بعد فرارهم من سوريا .وبينام دخل النزاع اآلن عامه الحادي
عرش ،ال تزال املدن والبلدات السورية تحت األنقاض ،وتتواصل انتهاكات حقوق اإلنسان بال هوادة ودون رقيب
وال حسيب ،وسيواجه السوريون تهديدات حقيقية إذا أُ ِ
جبوا عىل العودة .وال تزال العديد من دوافع الهجرة
وطلب اللجوء حارضة يف سوريا اليوم .وإن الدول األوروبية ملزمة قانوناً بضامن عدم إعادة السوريني داخل
حدودها من املؤهلني للجوء إىل وطنهم قرسا ً أو مواجهة خطر الرتحيل إىل سوريا .وبعد  11عاماً من النزاع ،ال
تزال سوريا غري آمنة للعودة ،مبا يف ذلك املناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

يحث املركز السوري للعدالة واملساءلة الحكومات األوروبية عىل اتخاذ اإلجراءات التالية:
•وقف عمليات اإلعادة القرسية سواء بالرتحيل أو بالوسائل غري املبارشة وااللتزام مببدأ عدم اإلعادة
القرسية؛
•اعتامد إجراءات لجوء شاملة وتعزيز جهود االندماج لالجئني السوريني؛
•استشارة املجتمع املدين السوري لتحديد مستوى التهديد الذي يتعرض له العائدون عىل األرض يف سوريا؛
•التأكد من أن النظراء األوروبيني اآلخرين يتبعون اتفاقية الالجئني وبروتوكولها وعدم اتباع سياسات من
شأنها أن تع ّرض الالجئني للخطر أو تتعارض مع سياسة االتحاد األورويب؛
•احرتام االلتزامات مبوجب القانون الدويل واألورويب لحامية الالجئني السوريني من اإلعادة القرسية يف
جميع مراحل عملية اللجوء ،مبا يف ذلك من خالل عمليات صد الالجئني غري القانونية؛
•وضع حد ملامرسات االحتجاز التي يتم مبوجبها احتجاز الالجئني الذين ال أمل لهم يف العودة إىل سوريا
إىل أجل غري مسمى يف مراكز الرتحيل.
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