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سوریا: الالجئون العائدون یواجھون انتھاكات جسیمة
معاناة للبقاء على قید الحیاة وسط الخراب وتدمیر الممتلكات

(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" في تقریر أصدرتھ الیوم إن الالجئین السوریین العائدین إلى سوریا من لبنان واألردن بین 2017
و2021 واجھوا انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان واضطھادا على ید الحكومة السوریة والمیلیشیات التابعة لھا. عانى العائدون أیضا للبقاء

على قید الحیاة وتلبیة احتیاجاتھم األساسیة في بلد دمره النزاع.

خلص تقریر "’حیاة أشبھ الموت‘: عودة الالجئین السوریین من لبنان واألردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوریا لیست آمنة للعودة.
من بین 65 من العائدین أو أفراد عائالتھم الذین قابلناھم، وثقت ھیومن رایتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذیب،

وثالث حاالت اختطاف، وخمس حاالت قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

قالت نادیة ھاردمان، الباحثة في شؤون الالجئین والمھاجرین: " الروایات المروعة عن التعذیب واالختفاء القسري واالنتھاكات التي
تعرض لھا الالجئون العائدون إلى سوریا ینبغي أن توضح أن سوریا لیست آمنة للعودة. االنتھاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكیة وغیرھا

من الصعوبات االقتصادیة تجعل أیضا العودة المستدامة مستحیلة بالنسبة للكثیرین."

تبرعوا اآلن

Sign up أدخل البرید اإللكتروني 

نستخدم ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وتقنیات التتبع، وأدوات التحلیل التابعة لجھة ثالثة من أجل تحسین فھمنا لمن یستخدم الموقع وجعل تجربتكم
أفضل. عبر استخدام موقعنا فإنكم توافقون على ذلك. یمكنكم قراءة سیاسات الخصوصیة الخاصة بنا لمعرفة ما الذي یتم استخدام ملفات تعریف االرتباط

من أجلھ وكیف یمكنكم تغییر إعداداتكم.

خیارات أخرىقبول كل شيء
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رجل على دراجة ناریة یعبر حیّا مدّمرا في منطقة الخالدیة في حمص، سوریا في 18 سبتمبر/أیلول 2018. © 2018 "رویترز"/ماركو دوریكا

إضافة إلى العائدین وأفراد عائالتھم البالغ عددھم 65، قابلت ھیومن رایتس ووتش ثالثة محامین من سوریا واألردن ولبنان وأربعة باحثین
وخبراء حول سوریا، وكذلك منظمات غیر حكومیة، ووكاالت أممیة وإنسانیة في األردن ولبنان. راجعت ھیومن رایتس ووتش أیضا

التقاریر المتعلقة بعودة الالجئین السوریین، وحللت القوانین والمراسیم واألنظمة ومذكرات التفاھم الوطنیة والدولیة ذات الصلة.

رغم أن أجزاء من سوریا لم تشھد أي أعمال عدائیة نشطة في النزاع منذ 2018، إال أن استنتاج ھیومن رایتس ووتش أن سوریا لیست
آمنة یتوافق مع النتائج التي توصلت إلیھا منظمات حقوقیة أخرى وصحفیون و"لجنة األمم المتحدة للتحقیق بشأن سوریا". وثقت جمیعھا

اعتقاالت تعسفیة واحتجاز وتعذیب وسوء معاملة وحاالت اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة.

تؤكد "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین"، الوكالة األممیة المكلفة بتوفیر الحمایة الدولیة والمساعدة اإلنسانیة لالجئین، أن
سوریا غیر آمنة وأنھا لن تسھل عملیات العودة الجماعیة في غیاب شروط الحمایة األساسیة، رغم أنھا ستسھل العودة الطوعیة الفردیة.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن على جمیع الدول حمایة السوریین من العودة لمواجھة العنف والتعذیب ووقف أي عملیات إعادة قسریة إلى
سوریا.

قال الجئ (38 عاما) في لبنان عاد إلى مسقط رأسھ في القنیطرة في سوریا: "لن یكون أحد بأمان في سوریا حتى یمنعوا األجھزة األمنیة
من ترویع الناس".

رغم النتائج، تواصل الدول في المنطقة وخارجھا تشجیع العودة. ارتكبت الدنمارك سابقة خطیرة من داخل "االتحاد األوروبي" بإلغاء
"الحمایة المؤقتة" لألشخاص القادمین من دمشق وریف دمشق.

اتبعت السلطات اللبنانیة أجندة عودة عدوانیة، بوضع مراسیم وأنظمة تھدف إلى جعل حیاة الالجئین السوریین صعبة، والضغط علیھم
للمغادرة. أجبرت ھذه السلطات الالجئین السوریین على تفكیك مساكنھم الخرسانیة، وفرضت حظر التجول وطردتھم من بعض البلدیات،

وعرقلت تجدید تصاریح اإلقامة، ورّحلت آالف الالجئین السوریین بإجراءات موجزة. ترك االنھیار االقتصادي في لبنان 90٪ من
السوریین في فقر مدقع ویعتمدون على االقتراض والدیون المتزایدة للبقاء على قید الحیاة.

لم یضغط األردن علنا من أجل عملیات عودة طوعیة منظمة وواسعة النطاق، ومنح بعض فرص العمل القانونیة لالجئین السوریین. لكن
إغالق فئات مھمة من التوظیف أمام غیر المواطنین یحد من الوظائف التي یمكن للسوریین العمل فیھا. 2٪ من أسر الالجئین فقط یمكنھا
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نستخدم ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وتقنیات التتبع، وأدوات التحلیل التابعة لجھة ثالثة من أجل تحسین فھمنا لمن یستخدم الموقع وجعل تجربتكم
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https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27456&LangID=A
https://www.refworld.org/docid/606427d97.html
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تلبیة احتیاجاتھا الغذائیة األساسیة.

مع أن األردن ال یفرض حظرا رسمیا على دخول الالجئین السوریین مجددا إلى البالد، قال الجئون بشكل شبھ موحد لـ ھیومن رایتس
ووتش إن حرس الحدود األردنیین قالوا إن الالجئین لن یتمكنوا من دخول األردن مرة أخرى لمدة ثالث إلى خمس سنوات. یحرم ذلك

العائدین من حقھم في طلب اللجوء إذا واجھوا االضطھاد مرة أخرى بعد عودتھم إلى سوریا.

رغم مستویات الضعف المتزایدة في لبنان واألردن، لم یشھد عدد الالجئین العائدین طوعا إلى سوریا ارتفاعا ملحوظا. أولئك الذین
یعودون غالبا ما یتعرضون لضغوط شدیدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البالد.

في بدایة النزاع السوري، رّحب لبنان واألردن في بادئ األمر بالالجئین. مع زیادة أعداد الالجئین في لبنان، تبنى لبنان إجراءات قسریة
ومسیئة، بما في ذلك حظر التجول التمییزي، واإلخالءات، واالعتقاالت، وغیرھا من القیود المفروضة على اإلقامة القانونیة والحصول

على العمل والتعلیم.

قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ مع عدم وجود شبكات معلومات موثوقة یمكن لالجئین السوریین من خاللھا اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن
العودة ومع افتقار الوكاالت اإلنسانیة الدولیة إلى الوصول الكافي لرصد حاالت العودة، على الدول التي تستضیف الالجئین السوریین أن

تلتزم بالموقف القائل بأن سوریا غیر آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عملیات عودة قسریة.

على الحكومات الدولیة المانحة استخدام نفوذھا ضد ممارسات مثل الترحیل بإجراءات موجزة واإلعادة القسریة، والتي ترقى إلى مستوى
انتھاك التزامات عدم اإلعادة القسریة - ولیس إعادة األشخاص إلى مكان یمكن أن یواجھوا فیھ تھدیدات للحیاة والحریة وغیر ذلك من
األضرار الجسیمة. علیھا أیضا أن توضح للحكومة السوریة وحلفائھا والدول المضیفة، أنھا، مع استمرار ھذه االنتھاكات واإلفالت من

العقاب، لن تمّول البرامج اإلنسانیة التي تركز بشكل استباقي على االستعداد للعودة.

على الحكومات الدولیة المانحة المساعدة في الحفاظ على ھذا الموقف وتمویل برامج المساعدة اإلنسانیة بشكل كامل، ال سیما داخل لبنان
واألردن ودول الجوار األخرى.

على لبنان واألردن رفع جمیع القیود المفروضة على عودة الالجئین السوریین إلیھما إذا لم یتمكنوا من إعادة تأسیس أنفسھم داخل سوریا،
أو الحصول على حمایة الحكومة السوریة. على لبنان إلغاء قرار "المجلس األعلى للدفاع" في مایو/أیار 2019 بشأن الترحیل بإجراءات
موجزة لجمیع الالجئین السوریین الذین یدخلون إلى البالد مجددا بشكل غیر نظامي بعد أبریل/نیسان 2019. على األردن التوقف عن
فرض حظر تعسفي أو بحكم األمر الواقع على الالجئین السوریین وتوضیح إمكانیة عودة السوریین إلى األردن، والعملیة التي ینبغي

اتباعھا لذلك.

على الدنمارك أن تُبطل قرارھا بإلغاء الحمایة المؤقتة لالجئین السوریین من دمشق وریف دمشق، ویتعین على الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي عدم طرح أي تشریعات مماثلة.

رغم أن األعمال العدائیة الفعلیة تراجعت في السنوات األخیرة، إال أن الحكومة السوریة استمرت في ارتكاب االنتھاكات نفسھا ضد
المواطنین التي دفعتھم إلى الفرار في المقام األول، بما في ذلك االحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذیب.

قالت ھاردمان: "ال ینبغي ألي دولة أن تُجبر الالجئین على العودة إلى سوریا، طالما أن الحكومة السوریة ترتكب انتھاكات حقوقیة واسعة
النطاق بعد عشر سنوات، ما یزال الالجئون العائدون معرضین لخطر االضطھاد من نفس الحكومة التي ھربوا منھا".
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