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 القاتلة:السلطة الطاردة سجن هربا من الهجرة والنزوح المتعدد 

 حقوقيقانوني و باحث  –أحمد محمد الخالد 

 مقدمة: 

منازلهمُُجُ هُ  لمغادرةُ اضطرواُ فلقدُ وملحقاتهُ اسدُ عصابةُ بفعلُ السوريينُ ماليينُ قسرياُ ونزحُ رُ
قاطُسالبُالسلطةُوهمُينتظرونُحقهمُفيُاسُُ،ومحاولةُاالستقرارُفيُأماكنُخاليةُمنُعصابةُاسُد

الشرعيةُُُُ،لديارهمُُوالعودة فاقدةُ القاتلةُ السلطةُ منُ الخالصُ حتىُ ومستمرةُ مركبةُ معاناةُ إنهاُ
بحقُالشعبُومماُزادُمنُإجرامُعصابةُاسدُُُهفهيُمنُانتجُالعنفُوسوقهُومارسُُ،شروعيةوالم

ُالسورُي ُالشعب ُبحق ُالروسيُوإجرامه ُالعسكري ُلجرائمُُُُ،التدخل ُارتكابهم الحربُيولدُقتلىُُفاستمرار
حاياُونازحينُوالجئينُبشكلُمتزايدُوالُبديلُعنُإسقاطُعصابةُاسدُوملحقاتهُلحلُُومصابينُوض

الُيمكنُتأمينُبيئةُامنةُوتعترفُباإلنسانيةُإالُبإسقاطُهذهُُحيثُُُُ،ارثُالمتراكمةُوالمركبةهذهُالكُو
ُُ.العصابةُومحاكمتها

ُالكفالنزوحُُ ُتوضيحهاُعبر ُيصعب ُالمأساة ُالذيُولدتُوترعُرُُ،لماُتصورةُمن ُلمنزلك عتُفمغادرتك
رستكُوكلُُفيهُوالذيُباتُجزءُمنكُوفيُكلُجزءُمنهُذكرىُوكذلكُحارتكُوحيكُوجيرانكُومُد

ُباتُمنزوعُمنكُُ ُبزمنُمنُحياتك ُارتبط ُالسوريينمكان ُان ُقسرياُُحيث ُبينُعصابةُُُُالمهاجرين باتوا
ُ.عصابةُالتهريبُوخطرهُمحليةُسالبةُللسلطةُوطاردةُللشعبُوقاتلةُومعتقلةُوبيُن

ُالسامية ُالمفوضية ُتقصير ُالحديثُعن ُالمتحدةُُوالبدُمن ُالالجئيُنُُلألمم وتقصيرُومشاركة1ُُُلشؤون
ُتجاهُضحاياُعصابةُُ ُقصرواُفيُواجباتهم ُالقسري(ُكما ُالحربُ)التهجير ُالدوليُفيُجريمة المجتمع

ُُ.اسدُوملحقاته

الناُز تجاهُ المحليُ المجتمعُ منُ تقصيرُ هنالكُ انُ داخلياكماُ بينُُُُ،حينُ المساواةُ بعدمُ والشعورُ
بُالبعثُالعربيُاالشتراكيُالذيُشوهُلتمييزُمماُزادُالهوةُوالفجوةُالتيُكانُخلفهاُحُزالمناطقُوا

الرابطةُاألسريةُوالرابطةُالعشائريةُوالرابطةُالدينيةُوالرابطةُالعربيةُوالرابطةُاإلسالميةُفالسلطةُ
ُ.واالنشطارُالمستمرُللشعبُالسورُيالسياسيةُفيُسوريةُهيُوراءُالتشظيُ

 
هي إحدى المنظمات التابعة لألمم المتحدة أنشأت بهدف حماية ودعم الالجئين وتساعد الالجئين في عملية تسجيلهم وطلبات اللجوء   1

مام العودة االختيارية لالجئين إلى اوطانهم أو  تساهم في إت  اللجوء، كماوتقديم المساعدات القانونية والغذائية والصحية في دول  
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خ والمستمرُ الممنهجُ المدنيةُ والكوادرُ التحتيةُ البنيةُ قصفُ أنُ تصبحُكماُ فعندماُ التهجيرُ لفُ
مقوماتُالحياةُاألساسيةُفانتُُُُأدنيالمنطقةُخارجُخدمةُالتعليمُوخاليةُمنُالمرافقُالصحيةُومنُُ

ُُ.لُوتركُالديارهُومجماُنجيُمنُالةُالدمارُواالتجاهُنحوُالالفرارُبأمامكُ

متماديةُفيُُانهُإرهابُالسلطةُفاقدةُالشرعيةُوالمنفلتةُمنُكلُقيدُاخالقيُوانسانيُوحضاريُوال
ُُ اإلنسانية الكاذبُُُُ،والوطنهدرُ والتكلمُ الحقائقُ لتزويرُ إالُ لهُ قيمةُ حيثُالُمكانُلإلنسانُوالُ

نُفيُشعارُاألسدُأوُُبالتمثيلُالشعبيُبنسبُخياليةُتعبرُعنُالقهرُوالخنوعُويتمثلُهدرُالوط
ُ.نحرقُالبلُد

لقانونُحقوقُاالنسانُوالقانونُالدوليُفيُالحقيقةُإنُالوقوفُلجانبُإرهابُاسدُواالنتهاكُاليوميُُ
ُالذاتُعوالُدُُ،اإلنساني ُاالغترابُعن ُاإلنسانيةُوالحقوقُوالحرياتُهو ُالقيم ُالعسكريُعلى ُبالبوط س

ُ.اإلنسانيةُوعنُالمجتمعُالمتحضر

واألخالقُوالنزوحُمنُالواجباتُوالمسؤوليةُتجاهُالشعبُإلىُقتلهُُلتشردُعنُالقيمُُفاالستبدادُهوُا
ُمت ُبالكيماويُُنوعةُُبأساليب ُوالخنق ُوالتجويع ُوبراميلُكالسجن ُوفوسفوري ُكيماوي ُمن ُمختلفة وبأدوات

مُفاألمرُُحرمةُلمكانُعندُهُو....وفيُأيُوقتُوالقذائفُعنقوديةُُُووصواريخُفراغيةُوالغامُبحريةُ
ُ.ممشافيُفكلهاُهدفُلهالجامعاتُُوالمدارسُُوالعبادةُُوالدورُُوُعسكرُيبينُالهدفُالُسواء

البدُمنُاإلشارةُللنزوحُالمركبُحيثُأنُاغلبُالنازحينُيضطرواُللنزوحُأكثرُمنُمرةُبسببُُوهناُُ
ُ.االجرامُاالسدي

ئمُحربُُكماُأنُالفشلُالمتكررُفيُإحالةُمجلسُاألمنُملفُاالنتهاكاتُالجسيمةُالتيُتعتبرُجرا
نُحفظُالسلمُُُعُإلىُمحكمةُالجناياتُالدوليةُوماُنجمُعنهاُمنُغيابُالمساءلةُوتعطيلُللمسؤول

ُ.ثلثُسكانُسوريةحواليُواألمنُالدوليينُلهُدورُبارزُفيُنزوحُوتهجيرُ

خانُُُوالمعضميةُُُوقدسياُوالهامةُُُودارياُُتهجيرُسكانُُُو2014ُُُُعامحمصُالقديمةُُفتهجيرُسكانُُ
الغوطةُُوالمدنُاالربعةُُُوُُالوعرُوواديُبردىُُوتهجيرُسكان2016ُُُُُُعامحلبُُُوُُالتلُوُُالشيحُوزاكية

ريفُحمصُُوجنوبُدمشقُُُوالقلمونُالشرقيُُُوالغوطةُالشرقيةُُُُسكانُتهجيرُو2017ُُُعامالغربيةُُ
ُُ.2018ُعامالشماليُ
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مليون11ُُُُمليونُسوريُمنُالنازحينُداخليًاُويحتاجُأكثرُمن6.2ُُُُالُيزالُهناكُأكثرُمنُُكماُُ
ُُ.2ُةالمساعدةُاإلنسانيةُفيُسوريُشخصُإلى

ُأنطونيوُُ ُالمتحدة، ُلألمم ُالعام ُاألمين ُالوضعُُأعرب ُفي ُالسريع ُالتدهور ُإزاء ُالبالغ ُقلقه غوتيريشُعن
ُُومأساةُمعاناةُالمدنيينُ.ُةاإلنسانيُفيُشمالُغربُسوري

نحوُُوأشارُبيانُمنسوبُإلىُالمتحدثُباسمهُإلىُأنُاستمرارُالحملةُالعسكريةُتسببُفيُنزوحُُ
ُ.3النزوحُألكثرُمنُمرُة،ُوغالباُماُيكون2019ُألفُمدنيُمنذُاألولُمنُكانونُاألول900ُُُ

انُالحملةُالعسكريةُلعصابةُاسدُومافياُروسياُفيُُُُسوريةُذكروفيُبيانُلمنسقيُاالستجابةُفيُُ
منُمليونُمدنيُوتضررُُُُأكثرعلىُشمالُسوريةُتسببتُفيُنزوح2019ُُُُمطلعُتشرينُالثانيُُ

ُعيانُالمدنيةُ.وأسواقُودورُعبادةُوغيرهاُمنُاأُلُحيويةُبينهاُمدارسُومراكزُطبيةُمنشأة239ُ

175ُُومنُمدينةُمعرةُالنعمانُوريفهاُحواليُُُُألف125ُُنزحُمنُمدينةُخانُشيخونُحواليُُُُقُدل
ألف150ُُُُونزوحُريفيُحماهُالشماليُالغربيُحواليُُُُألف100ُُومنُسراقبُوريفهاُحواليُُُُألف

ومنُُُُألف100ُُومنُمدينةُاريحاُحوالي2019ُُُُفيُعامُُألف30ُُُُواليُُوريفُحماهُالشماليُح
50ُومنُريفُإدلبُالشرقيُوالشماليُحواليُُُُألف150ُُريفيُجبلُالزاويةُالشرقيُوالغربيُحواليُُ

ُُ.42020عامُفيُُألف150ُحواليُُوالجنوبيُحلبُالغربُيُيومنُريفألفُ

ُ
 

 (:2020 تشرين الثاني 20تاريخ الدخول:  )الالجئين، في موقع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ة نظر صفحة سوريللمزيد ا 2
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278fe.html   

3 https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049461   
 . 2020قسريا في شباط  ولقد هجر الزاوية(الباحث يقيم في ريف إدلب )جبل  4
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 : ريفاتع

سببُرضُلهُمنُانتهاكاتُلحقوقُاإلنسانُأوُبهوُالشخصُالذيُفرُمنُبلدهُجراءُماُتعُُ:الالجئ
معتقداته،ُوتكونُحكومةُبلدهُغيرُقادرةُأوُغيرُراغبةُفيُتوفيرُالحمايةُله،ُماُيضطرهُللمغادرةُُ

ُسعيًاُوراءُالحصولُعلىُالحمايةُالدوليُة

ُ 5:1951تفاقيةُاألممُالمتحدةُلعاُماُلُافقُوُو

منُالتعرضُلالضطهادُبسببُالعنصرُُُُيبرره،بسببُخوفُلهُماُُُُجنسيته،رجُبلدُُشخصُيوجدُخا
والُيستطيعُُُُسياسي،أوُإلىُرأيُُُُمعينه،أوُاالنتماءُإلىُطائفةُاجتماعيةُُُُالقومية،أوُالدينُأوُُ

ُاالضطهاد.بسببُذلكُالخوفُأوُالُيريدُأنُيستظلُبحمايةُذلكُالبلدُأوُالعودةُإليهُبسببُذلكُ

وُعلىُمغادرةُمنازلهمُأوُأماكنُُصُأوُمجموعاتُأشخاصُأجبرواُعلىُالهربُأالنازحون:ُأشخا
المعتادةُأوُاضطرواُإلىُذلك،ُالُسيماُنتيجةُأوُسعياُلتفاديُآثارُالنزاعُالمسلحُوحاالتُُُإقامتهم

ُالعنفُالعام،ُأوُانتهاكاتُحقوقُاإلنسانُأوُالكوارثُالطبيعيةُأوُالتيُمنُصنعُاإلنسانُ.

ُُ:6دُالداخليوفقُالمبادئُالتوجيهيةُالمتعلقةُبالتشُرالنازحونُداخلياُ

ُالمعتادة،ُُ ُإقامتهم ُأماكن ُأو ُأوُمغادرةُمنازلهم ُالهرب ُأجبرواُعلى ُأشخاص ُأوُمجموعات أشخاص
ُاإلنسانُُ ُانتهاكاتُحقوق ُأو ُالعام، ُالعنف ُالمسلحُوحاالت ُالنزاع ُآثار ُلتفادي ُأوُسعيًا ُنتيجة الُسيما

ُلية.ُالحدودُالدُوُأوُالكوارثُالطبيعيةُأوُالتيُمنُصنعُاإلنسان،ُولكنُالذينُلمُيعبروا

التامة،ُفيُإطارُالقـانونُُُُألشـخاصُالمـشردينُداخليـاُيجـبُأنُيتمتعـوا،ُعلـىُقـدمُالمـساواُةإنُا
وذلكُُُاألشخاصُفيُبلدهُمُُالـدوليُوالمحلـي،ُبـنفسُالحقـوقُوالحريـاتُالـتيُيتمتـعُهبـاُغيرهـمُمـُن

7ُُ.2013لعامُُُوفقُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُفيُكانونُاألول

العودةُالىُالوطن:ُالحقُالشخصيُلالجئُأوُأسيرُحربُأوُمحتجزُمدنيُفيُالعودةُإلىُبلدُُ
1949ُُجنسيتهُبموجبُالشروطُالخاصةُالمحددةُفيُمختلفُالصكوكُالدوليةُ)اتفاقياتُجنيفُُ

 
الجوهرية من حياة الالجئ. وقد بينت مجموعة من حقوق اإلنسان   النواحيهذه االتفاقية أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول  كانت   5

لممنوحة  بلد ما، وفى العديد من الحاالت، ا  فييجب أن تكون على األقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا األجانب  التياألساسية 
   لمواطني تلك الدولة.

6  E/CN.4/1998/53/Add.2 :للمزيد انظرhttps://undocs.org/E/CN.4/1998/53/Add.2    تاريخ(

 ( 2020/ 20/11المشاهدة:
7 r/a/res/68/180https://undocs.org/pdf?symbol=a :( 11/2020/ 20)تاريخ المشاهدة 

https://undocs.org/E/CN.4/1998/53/Add.2
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/a/res/68/180
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باتفاقيةُُالمتعلقةُبقوانينُوأعرافُالحربُالبريةُالملحقةُُُُ،ُوالالئحُة1977وبروتوكوالتهاُاإلضافية،ُُ
ُوصكوكُحقوقُاإلنسانُوكذلكُالقانونُالدوليُالعرفي(ُ.ُُ،1907هايُالرابعةُلعامُُال

ُاالضطهاد:

ُُ:1951اتفاقيةُُن(ُم1/33يمكنُانُنستنتجُمنُالمادةُ)

االضطهادُهوُكلُتهديدُللحياةُأوُللحريةُبسببُالعرقُأوُالدينُأوُالقوميةُأوُالرأيُالسياسيُأوُُ
ُيةُمعينةُ.إلىُطائفةُاجتماُعُاالنتماء

ُ/ز(:7/2تمُتعريفُاالضطهادُفيُالمادة)8وفيُنظامُروماُُ

بماُُحرمانُجماعةُمنُالسكانُأوُمجموعُالسكانُحرماناُمتعمداُأوُشديداُمنُالحقوقُاألساسيةُُ
ُ.يخالفُالقانونُالدوليُوذلكُبسببُهويةُالجماعةُأوُالمجموع

ُالجتماعيُللبلد.تغييرُجذريُعميقُفيُالواقعُالسياسيُواالقتصاديُوا:ُالثورة

ُاألفرادُعلىُمجموعةُُ ُتوزيع ُمعينةُمنُحيث ُلرقعةُجغرافية ُالسكانية ُالخصائص الديموغرافية:ُدراسة
ُوالوفاة،ُوالفئةُالعمرية،ُوالمرحلةُالدراسية،ُوالقوم،ُوالجنس،ُوالدين.معدالتُنسبية،ُمثل:ُالوالدة،ُ

 :91967والبروتوكول الخاص بها لعام   1951اتفاقية الالجئين لعام 

الحمايةُالدوليةُلالجئينُتبدأُبضمانُدخولهمُالىُبلدُلجوءُومنحهمُاللجوءُواحترامُحقوقُاالنسانُُ
)مبدأُعدمُُُمأوُسالمتُهفيهاُالحقُبعدمُابعادهمُقسرياُالىُبلدُيكونُفيهُتهديدُلبقائهمُُُُالجوهريةُبما

ُُُُلهذهُُوتنتهيُعندُايجادُحلُدائمُُاالبعاد( ُُالسلطة ُُهُامنُنصفُسكانُُثركأتحولُُالتيُُالمستبدة
ماليينُالجئُسوريُمسجلُفيُجميعُانحاءُالمنطقة5.6ُُُُلمحتاجينُللمساعداتُالدوليةُويوجدُُ

10ُمليونُطفلُيعيشونُفيُتركياُولبنانُواألردنُوالعراقُومصر2.5ُميةُبمنُفيهمُُدونُاإلقلي

ُ(ُمنُاالتفاقية:32المادةُ)ُالطرُد

ُ.ليمهاُبصورةُنظاميةالُتطردُالدولةُالمتعاقدةُالجئاُموجوداُفيُإق .1

 
   .1998 تموز 17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  8
 . الخاصة بوضع الالجئين 1951اتفاقية األمم المتحدة لعام  هافرضتالتي  فية القيود الزمنية والجغرا 1967أزال بروتوكول   9

   6ص ، 2019كانون األول   اليونيسف،  (، )لمحة عامة 2020اإلنساني من أجل األطفال للعام   للطفولة، العملة  منظمة األمم المتحد 10
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ُ:ُتعاونُالسلطاتُالوطنيةُمعُاألممُالمتحدة35المادةُ

.ُتتعهدُالدولُالمتعاقدةُبالتعاونُمعُمفوضيةُاألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئين،ُأوُأية1ُُ
وتتعهدُُ وظائفها،ُ تخلفها،ُفيُممارسةُ قدُ المتحدةُ لألممُ تابعةُ وجهُُُعلىمؤسسةُأخريُ

ُافُعلىُتطبيقُأحكامُهذهُاالتفاقيةُ.الخصوصُبتسهيلُمهمتهاُفيُاإلشُر
أخريُتابعةُلألممُالمتحدةُقدُتخلفها،ُقادرةُُُ.ُمنُأجلُجعلُالمفوضية،ُأوُأيةُمؤسسُة2

ُبتزويدهاُُُُعلى ُالمتعاقدة ُالدول ُالمتحدة،ُتتعهد ُاألمم ُالمختصةُفي ُالهيئات ُإلى ُتقارير تقديم
ُبشأنُ:ُالشكلُالمناسبُبالمعلوماتُوالبياناتُاإلحصائيةُالمطلوبةُعلى

ُ)أ(ُوضعُالالجئينُ،
ُ)ب(ُوضعُهذهُاالتفاقيةُموضعُالتنفيذُ،

ُنينُواألنظمةُوالمراسيمُالنافذةُأوُالتيُقدُتصبحُبعدُاآلنُنافذةُبشأنُالالجئينُ،)ج(ُالقوا

حيثُيتمتعُالالجئُبالحمايةُمنُاإلعادةُإلىُالبلدُالذيُُُُاالضطهاُدعدمُاإلعادةُ)الرد(ُإلىُدولةُُ
ُ:1951منُاتفاقية1ُُُفقرة33ُُُحيثُوردُفيُالمادةُُاُدضطهااليتعرضُفيهُلمخاطرُ

أليةُدولةُمتعاقدةُأنُتطردُالجئاُأوُتردهُبأيةُصورةُمنُالصورُإلىُحدودُاألقاليمُالتيُُُُزالُيجُو
تكونُحياتهُأوُحريتهُمهددتينُفيهاُبسببُعرقهُأودينهُأوُجنسيتهُأوُانتمائهُإلىُفئةُاجتماعيةُُ

ُُ.ةمعينةُأوُبسببُآرائهُالسياسي

 : من مسؤولية الحمايةالمجتمع الدولي    تنصلول السلطة المحلية الحامية لقاتلة و تح

ُالواجبُعليهاُُلقدُُ ُفالسلطة ُاآلمن ُالمالذ ُللحصولُعلى ُالمجاورة ُللبلدان ُالسوريين ُالماليينُمن تدفق
تيُالحمايةُوالدفاعُتحولتُلقاتلةُللشعبُصاحبُالسلطةُاألصيلُوهناُالبدُمنُالحمايةُالدوليةُال

انُتع بعدُ وذلكُ الوطنيةُ للحمايةُ والحتميُ المؤقتُ البديلُ فهيُ الدوليةُ الحمايةُ عنُ البديلُ تبرُ
أصبحتُالدولةُغيرُمستعدةُلتوفيرُالحمايةُلهُوهيُالسببُوراءُاعتقالهُوقتلهُوطردهُواضطهادهُُ

ُالحماية ُمسؤولية ُالدولي ُالمجتمع ُيقعُعلى ُبلدهُوهنا ُبحياتهُخارجُحدود ُللفرار ُدفعه نتهاكاتُُفاالُُمما
بحقوُق الخاصةُ واالتفاقياتُ بالقواعدُ االلتزامُ وعدمُ وملحقاتهُ اسدُ عصابةُ منُ اإلنسانُُُُاليوميةُ

ُُ المادة المتحدةُوفقاُلنصُ العامةُلألممُ الجمعيةُ المسؤوليةُمنُ الميثاق13ُُُُيستدعيُتحملُ منُ
اسُكافةُُيةُللناألساساإلعانةُعلىُتحقيقُحقوقُاإلنسانُوالحرياتُُ  فيُالفقرةُ)ب(ُمنها:ُُاألممي

ُ.بالُتمييزُبينهمُفيُالجنسُأوُاللغةُأوُالدينُوالُتفريقُبينُالرجالُوالنساء
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لهُأنُيقدمُتوصياتُفيماُيختصُبإشاعةُاحترامُحقوقُُوكذلكُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُُ
ُُ.منُالميثاقُاألممي62ُوفقاُللمادةُُاإلنسانُوالحرياتُاألساسيةُومراعاتها

نسانُالذيُيعملُتحتُإشرافُاألمينُالعامُلألممُالمتحدةُوالجمعةُوقُاإلميُلحقوالمفوضُالسا
ُالعامةُوالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُومجلسُحقوقُاإلنسانُويقدمُتوصياتهُلهذهُالجهات.

اإلقليميُُ المستوىُ علىُ اإلنسانُُأماُ لحقوقُ العربيةُ اللجنةُ تنظرُفيُاالنتهاكات11ُُفهنالكُ وهيُ
وينُمنُاللجنةُُلتيُترتكبهاُإحدىُالدولُالعربيةُبناءُعلىُطلبُعضالجسيمةُلحقوقُاإلنسانُا

الذينُتنتهكُحقوقهمُالمقررةُفيُالميثاقُالعربيُبرفعُشكواهمُللمحكمةُُُُلألفراُدعلىُاألقلُويمكنُُ
ُُ.العربيةُلحقوقُاإلنسانُعنُطريقُاللجنةُالعربيةُلحقوقُاإلنسان

عتداءُوسوءُالمعاملةُوالخطرُأماُالحمايةُُلحمايةُالدوليةُهيُلمساعدةُالشخصُووقايتهُمنُاالا
لالجئينُفهيُجميعُاالعمالُالتيُتضمنُحصولُاألشخاصُعلىُحقوقهمُوفقُالقانونُُُُالدولية

ُالدوليُاإلنسانيُوالقانونُالدوليُلحقوقُاالنسانُوالقانونُالدوليُلالجئينُ.

جئينُتحتُإشرافُالدوليةُلالجئينُعلىُالمفوضةُالساميةُلشؤونُالالحيثُيقعُواجبُالحمايةُُ
ُلكُبمساعدةُبعضُالمنظماتُالدوليةُالحكوميةُوغيرُالحكومية.الجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُوُذ

 المنظمات غير الحكومية:

   :منظمة العفو الدولية

منظمةُ ومعُ المتحدةُ األممُ لهيئةُ التابعُ واالجتماعيُ االقتصاديُ المجلسُ معُ رسميةُ عالقةُ لهاُ
لدولُاألمريكيةُواإلتحادُاإلفريقيُوتتعاونُمعُالهيئاتُالوطنيةُُمةُاومنظورباُُأاليونسكوُومجلسُُ

ُُ.للدفاعُعنُحقوقُاإلنسانُوهيُتنشرُتقاريرُدوريةُلفضحُانتهاكاتُالقانونُالدوليُاإلنساني

 :منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

ُُمنظمةُأمريكيةُغيرُحكوميةُتهتمُبالدفاعُعنُحقوقُاإلنسانُومقرهاُنيويوركُوشكلتُفيُعاُم
ُوهيُتمارسُضغوطُمتعددةُلمنعُانتهاكاتُحقوقُاإلنسانُُُهيومنُرايتسُووتُش1988ُ

 
لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في العالم العربي.  اللجنة العربية لحقوق اإلنسان منظمة غير حكومية مستقلة تناضل   11

تعتمد اللجنة في مبادئها على الشرعة الدولية والمواثيق األساسية لحقوق اإلنسان وبشكل  بعيدة عن أي انتماء حزبي أو مذهبي أو اثني، 
سية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية  خاص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا

   واالقتصادية والثقافية.
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بشك الدولُ تتعاملُمعُ الحكوميةُالُ المنظماتُغيرُ هذهُ بانتهاكاتُُُُلولكنُ يتعلقُ فيماُ متساويُ
ُُ.حقوقُاإلنسان

 : 12اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

ُُ:1ُفقرة14ُوردُفيُاإلعالنُالعالميُلحقوقُاالنسانُفيُالمادةُ

ُُاُمنُاالضطهاد.صفردُحقُالتماسُملجأُفيُبلدانُأخرىُوالتمتعُبهُخالُللك

ُهُ:منُُخامسةجاءُفيُالمادةُالكماُ

ُ.للتعذيبُوالُللمعاملةُأوُالعقوبةُالقاسيةُأوُالالإنسانيةُأوُالحاطةُبالكرامةالُيجوزُإخضاعُأحدُ

حقوقُاإلنسانُوحرياتهُحمايةُُيةُلمنُالبروتوكولُالرابعُلالتفاقيةُاألورب2ُُ-3ُُواد:المكماُوردُفيُُ
محلُاإلقامةُوعدمُجوازُالطردُأوُاإلبعادُالجماعيُُُُواختيارحقُاألفرادُفيُالتنقلُُُُحولاألساسيةُُ

ُُ.وُالفرديُلألفراُدأ

1978ُُُالتيُدخلتُحيزُالتنفيذُعامُُُو1969ُاالتفاقيةُاالمريكيةُلحقوقُاالنسانُلعامُُ

ُُ:9و8ُُُتينفقُرال22ُالمادةُ

لُترحيلُشخصُأجنبيُأوُإعادتهُإلىُبلدُماُسواءُكانُبلدهُالُيجوزُفيُأيُحالُمنُاألحواُُُ-8
الشخصيةُمعرضًاُلخطرُاالنتهاكُفيُذلكُالبلدُُاألصليُأمُال،ُإذاُكانُحقهُفيُالحياةُأوُالحريةُ

ُبسببُعرقهُأوُجنسيتهُأوُدينهُأوُوضعهُاالجتماعيُأوُآرائهُالسياسيةُ.

ُجماعيًاُ.يمنعُطردُاألجانبُُُ-9

 : 131981لعام   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في اإلسالم

ُمنهُ:9ُفيُالمادةُُورُد

الحقُفيُطلبُُ الحقُمضمونُلكلُكائنُُلكلُشخصُمضطهدُأوُمظلومُ المالذُوالملجأُوهذاُ
ُ.إنسانيُبغضُالنظرُعنُالعرقُأوُالدينُأوُاللونُأوُالنوع

 
من مختلف الخلفيات القانونية   صاغه ممثلون—هامة في تاريخ حقوق اإلنسان وثيقة تاريخية—اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 12

 . 1948ن األول وكان 10اإلنسان في باريس في  والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق
أيلول    19هـ، الموافق 1401القعدة  ذي 21المجلس اإلسالمي بتاريخ   اعتمد من قبل البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم 13

 م. 1981
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 : في سورية ن الفلسطينييالالجئين 

ُُأكثُرحيثُهجرُخارجياُُفيُسوريةُُُُنالفلسطينيُيالالجئينُُُُيرُالقسريُداخلياُوخارجياطالُالتهجُُلقُد
ُُُنالفُبالرغمُمنُانُعددُالفلسطينيُي280منُربعُمليونُُُُأكثرونزحُداخلياُُُُألف120ُُُُألفمنُمئةُُ

14ُُُُألف526ُالمتواجدينُفيُسوريةُحواليُ

 : 1977لعام    ملحقينوالبروتوكولين االضافيين ال  1949لعام    يات جنيف األربعةاتفاق

ُالملحقين ُاالضافيين ُاألربعةُوالبروتوكولين ُالمشُرُُووفقاُالتفاقياتُجنيف ُداخلُدولهمُيتمتع ُقسرا دون
ُاثناءُ ُفي ُالمشردون ُبها ُيتمتع ُالتي ُللحماية ُتقريبا ُبحمايةُمشابه ُالدولية ُالمسلحةُغير ُالنزاعات اثناء

عادُي مدنيينُ بوصفهمُ وذلكُ الدوليةُ المسلحةُ المشتركةالنزاعاتُ الثالثةُ المادةُ نصتُ فقدُ منُُُُينُ
اوُمهينةُاوُحاطةُمنُُةُغيرُقاسيةُُاتفاقياتُجنيفُاألربعةُعلىُضرورةُمعاملتهمُمعاملةُإنسانُي

ُُ.الكرامةُوعدمُاالعتداءُعلىُحياتهمُوسالمتهمُالبدنيةُاوُتعذيبهم

15ُُكماُنصُالبروتوكولُاإلضافيُالثانيُُ سريُللسكانُُعلىُحظرُالترحيلُالُقمنه17ُُُُفيُالمادة
ُُُ.المدنيينُوحرمُاجبارُالمدنيينُعلىُمغادرةُديارهمُأليُسببُكانُيتعلقُبالنزاع

تغييراتُفيُالتركيبةُالسكانيةُللمواطنينُبقصدُتمييزُفئةُعنُُهوُوسيلةُإلحداثُُالتهجيرُالقسريُُف
ُُ.أخرُى

 نظام روما:

 ُ:منه7ئمُالحربُفيُالبندُثامنةُبالفقرةُالثانيةُمنهُالتيُعرفتُجرانصُنظامُروماُفيُالمادةُال

غيرُُجعلُكالُمنُجريمتيُاالبعادُاوُالنقلُالقسريُللسكانُمنُالمنطقةُالتيُيوجدونُفيهاُبصفةُُ
ُُ.حرُبمشروعةُجريمةُ

 :السوري من مواطن إلى رقم

،ُاستمرتُالبالدُفيُتصدرُقائمةُأكبرُعددُمنُالالجئينُوطالبيُُةفيُسوريُُالوضعمعُاستمرارُُف
مليونُشخص،ُأيُماُيقربُمنُسدس13.2ُُُيُبلغُُاخليًاُحولُالعالمُبإجمالاللجوءُوالنازحينُُد

ُُ.16ُاألشخاصُالمهجرينُقسرًاُفيُالعالُم

 
   3ص  ، 2018 تتجدد، هجرات ة سوري  االنسان، فليسطينوالمرصد األورومتوسطي لحقوق   14
 . والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1949 لعام البرتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 15
16 https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2020/6/5eea8ccd4.html   

https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2020/6/5eea8ccd4.html
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السوريينُُحيثُُ الالجئينُ األمم5,556,417ُُُُبلغُعددُ إحصائياتُمفوضيةُ حسبُ وذلكُ الجئاُ
الالجئينُ) بتاريخUNHCRُُالمتحدةُلشؤونُ الثانُي30ُُ(ُ العددُاألكب2020ُُكانونُ رُُ.ُويتمركزُ

ألفُالجئُوحوالي915ُُبلغُالعددُفيُلبنانُحواليُُوالجئا3,576,344ُُُمنهمُفيُتركياُبإجماليُُ
ُُ.الفاُفيُمصر129ُالفاُفيُالعراقُُو246ُُوُألفاُفيُاألردن655ُ

العنفُُ لتفاديُحاالتُ انماُتركُمنزلهُمجبراُ ذلكُ ترفاُاوُرغبةُفيُ يهاجرُ اوُ ينزحُ لمُ فالسوريُ
لقانونُحقوقُاالنسانُوالقانونُالدوليُاإلنسانيُحيثُانُعصابةُاسدُُُلمفرطةُواالنتهاكاتُاليوميةا

ُ.هيُمجرمةُحربُوتمارسُاإلرهابُبشكلُيوميُعلىُالشعبُالسورُي

تشيرُدراسةُمسحيةُأعدتهاُالمفوضيةُالعلياُلشؤونُالالجئينُإلىُارتفاعُنسبةُالالجئينُالذينُُكماُُ
ُ.17ُُ%89لُلتُص2020ُخاللُعامُُُةالعودةُإلىُسوريالُيرغبونُفيُ

18ُ

نلحظُأنُاغلبُالالجئينُالسوريينُهمُفيُبلدانُغيرُعربيةُحيثُلمُتسطعُاالخيرةُاستيعابُالعددُ
الكبيرُالفارُمنُلهيبُالحربُالمستعرةُالتيُاشعلتهاُعصابةُاسدُوبعضُالدولُالعربيةُالممتلئةُُ

ُُ استقبال رفضتُ السوريينمالياُ ُُُُالالجئينُ سياسية أوُ أمنيةُ للجدارُباإُلُُمرفوضُةألسبابُ ضافةُ
 

  ،وروسيامؤسسات مجتمع مدني تدين عقد مؤتمر حول الالجئين تحت إشراف النظام السوري  اإلنسان،الشبكة السورية لحقوق  17

 / https://sn4hr.org/arabic/2020/11/11/12831 :(2020تشرين الثاني   20تاريخ الدخول: ) ، 2020  /11/11
18 http://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions :2020/ 20/11تاريخ المشاهدة 

3,632,442

879,529

661,997

241,738
130,085 31,657

2020التقسيم حسب بلد اللجوء لعام -الالجئون المسجلون من سورية 

Turkey Jordan Iraq Lebanon Egypt Other

http://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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ُُا بلد إلىُ للعودةُ إلجبارهمُ أوُ إليهاُ الالجئينُ وصولُ إلعاقةُ والقانونيُ واإلداريُ ُُ،األصللماديُ
غلبُولكنُُأُالعنصرُيُباإلضافةُلماُيعانيهُالالجئونُمنُتعرضُللمضايقاتُواالعتداءاتُوالتمييز

ُ.1951الدولُالغربيةُقدمتُلالجئينُالسوريينُكافةُحقوقهمُوفقُاتفاقيةُعامُُ

 خاتمة: 

بالكلماتُوعلىُ انُعصابةُاسدُتعانيُمنُإفالسُأخالقيُوخسةُونذالةُالُيمكنُالتعبيرُعنهاُ
قليميُوالدوليُتحملُالمسؤوليةُفاألمرُليسُمجردُإرسالُمعوناتُهناُوهناكُفهذاُليسُالمجتمعُاإل

فيُالعالمُُالجئينُُُُستةبحلُإنماُالبدُمنُتقاسمُالمسؤوليةُوعدمُالتنصلُمنهاُحيثُانهُمنُبينُكلُُ
ُيوجدُالجئُسوريُ.

هوُالخالصُيجبُاحترامُالشعبُالسوريُوحقهُفيُانُيحكمُنفسهُبنفسهُوجوهرُالقضيةُاألساسيةُُ
منُعصابةُاسدُوملحقاتهُواحالتهمُالىُمحكمةُالجناياتُالدوليةُالرتكابهمُجرائمُحربُوجرائمُضدُ

ُاإلنسانيةُوانتهاكاتُجسيمةُبشكلُمتكررُومقصودُ.

ُالدواءُوالماءُولقمةُُُُلقدُكانتُعصابُة ُالسوريينُفهمُمنُيمنع ُالرئيسُفيُمعاناة ُالسبب اسدُومازالت
لناسُوحليبُاألطفالُوبالتاليُفإنُالحكومةُاالسديةُاإلرهابيةُالتيُتقتلُُالعيشُالضروريةُلحياةُا

الشعبُالسوريُهيُمنُيمنعُويحاصرُالمدنُليمنعُالحدُاألدنىُمنُحقوقُاإلنسانُبمنعهُالغذاءُ
ُابةُوالتعليمُوالمأوىُواألمن.والطب

تسببُإرهابُالسلطةُُإنُعددُالنازحينُوالمهجرينُيزدادُويستمرُباستمرارُإجرامُعصابةُاسدُكماُُ
فيُتغييرُالتركيبةُالسكانيةُواالجتماعيةُللشعبُالسوريُوهجرُرؤوسُاألموالُالسوريةُوالكفاءاتُ

ُالعلميةُوالمهنيةُ.

لكنُماُمنُمشكلةُأنُتقومُالسلطةُفيُهدمُالمدارسُةُممنوعُالتسربُمنُالمدارسُُوُيففيُسوُر
شافيُيكلفُمبلغُماليُيدفعُللدبُالروسيُُوتهجيرُالطالبُوقتلهمُوالطبابةُمجانيةُولكنُتدميرُالُم

ُالسجونُُ ُتعبئة ُمن ُبالدستورُولكنُالبد ُمصونة ُالتعبير ُأنُحرية ُكما ُالفراغية ُالصواريخ ُمن ثمنُعدد
سدُفعالجُالكارثةُالتيُحلتُبالشعبُالسوريُيكمنُفيُسوقُأوالُواعتقالُكلُمنُيخالفُعصابةُا

ُعصابةُاسدُالىُالمحاكمةُالدولية.
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فيُسوريةُبينُالثوارُوالعصابةُالمنشقةُعنُعملهاُوتمردهاُفهيُانتقلتُبجيشُُُُحيثُأنُالصراع
البلدُمنُعملهُلحمايةُالحدودُوضدُأيُتدخلُاجنبيُالىُعصابةُتقولُاألسدُاوُنحرقُالبلدُكماُ

تُالسلطةُبالقتلُوالتدميرُالممنهجُوالمقصودُوبكافةُاألسلحةُالمحرمةُدولياُوالتهجيرُالقسريُُقام
للشعبُالذيُطالبُبحريتهُفتبينُأنُالجيشُجيشُاسدُالُجيشُبلدُوحكومةُتحكمُوتقتلُُواالعتقالُُ

عبرُُ المستمرُ واالضطهادُ االنسانُ لحقوقُ واليوميُ الصارخُ فاالعتداءُ وتحميُ تخدمُ الُ وتتسلطُ
اسدُسن لعصابةُ المسلحةُ القواتُ قبلُ اإلنسانيُمنُ الدوليُ القانونُ لقواعدُ اليوميُ واالنتهاكُ واتُ

ُوملحقاته.ُُ

الوطنُبسالمُوكرامةف إلىُ ينتظرهُأيُالجئُسوريُولكنُبشرطُإسقاطُُُالعودةُالطوعيةُ هيُماُ
ُعصابةُاسدُومحاكمتهاُعنُجرائمُالحرب.

قلينُوهلُأصبحتُسوريةُمستقلةُعنُعصابةُُقبلُالحديثُعنُالعودةُهلُتمُإطالقُسراحُالمعُت
نيةُالتحتيةُالتيُتمُتدميرهاُبشكلُُاسدُومافياُروسياُوميليشياُإيرانُوحالشُوهلُتمُإعادةُإعمارُالب

ُالمواطنُوالسلطة. ُبين ُلعالقة ُيؤسس ُاجتماعي ُمنُعقد ُالمذكورةُوالبد ُالعصابة ُمن ُممنهجُومقصود

ُقاتل ُبوجود ُيعود ُأن ُقسرا ُنزح ُلم ُيمكن ُالقانونُُفال ُلدولة ُيؤسس ُنظامُسياسي ُبناء هُومشردهُوالبدُمن
ُوالعدالةُوالكرامة.

ودةُفيُظروفُالُتضمنُسالمتهم،ُواستقرارهمُهوُمخالفةُواضحةُُتشجيعُالالجئينُعلىُالعإنُُ
ُُتستلزمُأنُتتصفُالعودةُبكونهاُآمنة،ُوطوعيُةُُوالتيلمبدأُعدمُاإلعادةُالقسريةُفيُالقانونُالدوليُُ

المنعقدُمنُقبلُمجرميُالحربُماُهوُإالُُُُحولُعودةُالالجئينُوالمهجرينُالسوريينُُمؤتمرفإنُال
استمرارُفيُعمليةُالتضليلُواإلجرامُبحقُالسوريينُالذينُهجرواُقسرياُولمُيخلصواُمنُهؤالءُُ

ُالقتلة.

ُ

ُ

ُ

ُ
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