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بٌان صحفً

الالجئون السوريون يعيشون في ضنك و َمن عاد منهم هلك
ّ
وثقت منظمة العفو الدولٌة فً تقرٌر أصدرته بتارٌخ  2021/9/7تحت عنوان "أنت ذاهب إلى الموت" تعرض
الالجئٌن السورٌٌن الذٌن عادوا إلى بالدهم للتعذٌب واالعتقال واإلخفاء القسري على ٌد قوات األمن والمخابرات
ِّ
بحق  66الجئا ً بٌنهم  13طفالً عادوا إلى سورٌا منذ العام
السورٌة ،وبحسب التقرٌر فإنّ انتهاكات مروّ عة ارتكبت
 2017حتى ربٌع العام الحالً ،من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانٌا وتركٌا ومخٌم الركبان عند الحدود السورٌة
األردنٌة .وقد أدى التعذٌب واالنتهاكات إلى وفاة  5فً الحجز ،كما ّ
وثقت المنظمة " 14حالة من العنف الجنسً ارتكبتها
قوات األمن ،منها  7حاالت اغتصاب لـ 5نساء ومراهق وطفلة فً الخامسة من عمرها".
إنّ ما ورد فً هذا التقرٌر من معلومات وشهادات تقشعر لها األبدان ٌعكس صورة عن إجرام بشار وشبٌحته الذٌن
ٌت رجمون شعار "األسد أو نحرق البلد" على أرض الواقع ،فعلى مدار  10سنوات ارتكب بشار  -وال زال  -بدعم من
سٌدته أمرٌكا وأدواتها وحلفائها مجازر ٌندى لها الجبٌن ،وألحق دماراً هائال ً فً البنى التحتٌة والمنازل ،وحتى المساجد لم
تسلم من هذا اإلجرام ،و ُشرِّ د المالٌٌن من الالجئٌن الذٌن فروّ ا من بطشه وجبروته ،لٌواجهوا جشع ووحشٌة تجار البشر،
وتخاذل وتآمر دول الجوار التً أغلقت فً وجههم الحدود ،وحتى من ُسمِح له بالدخول عاش فً مخٌمات تفتقر ألدنى
مقومات الحٌاة حتى سُمً بعضها بمخٌمات الموت كما فً األردن ،جعلت البعض ٌف ّكر بالعودة إلى جحٌم طاغٌة الشام،
ناهٌك عن حمالت التحرٌض والعنصرٌة التً ٌتعرض لها هإالء الالجئون فً أوروبا كما فً الدنمارك وألمانٌا وفً
بعض الدول المجاورة كتركٌا ولبنان ،والتً بلغت ح َّد المطالبة بترحٌل قسري لالجئٌن السورٌٌن إلى بالدهم ،وتحمٌلهم
وزر المشاكل واألزمات ا القتصادٌة التً تمر بها هذه البالد ،وهم بذلك ٌطالبون بإرسال الضحٌة إلى الجالد ،فالعائدون
ذاهبون إلى الموت كما وصفهم التقرٌر.
إنّ بشار وشبٌحته ٌظنون سورٌا ملكا ً شخصٌا ً لهم ولعائالتهم وك ّل من ٌرفع صوته فً وجه ظلمهم وفسادهم ٌنزل
علٌه غضبه وإجرامه دون أن ٌفرّ ق بٌن رجل أو امرأة وبٌن كبٌر أو صغٌر حتى األطفال الذٌن بعضهم ال زال رضٌعا ً
والنساء لم ٌسلمن من هذا البطش واإلجرام سواء من بقً منهم فً سورٌا أو من أُعٌد إلٌها ،حٌث جاء فً تقرٌر العفو
الدولٌة "لكن الالفت لالنتباه وجود  13طفال ً أعمارهم بٌن  3أسابٌع و 17سنة ،إضافة إلى  15امرأة" ،الفتا ً إلى أنّ "ما
ٌثٌر أكثر هو أنّ عدد األطفال والنساء هو نصف العٌنة التً تضم  66شخصا ً ٌتحدث عنهم التقرٌر ،بعد توثٌق حالتهم،
بمعنى أنّ النظام ال ٌمٌز ،وهذا ٌعنً أ ّنه حتى لو عادت امرأة إلى سورٌا ٌخضعها النظام السوري إلى السٌاسات نفسها".
فؤٌن دعاة حقوق المرأة والطفل من هذا البطش واإلجرام؟!
إنّ أهل سورٌا ٌنتظرون َمن ٌخلصهم من هذا البطش واإلجرام ،فٌبٌع نفسه هلل كما باعها األنصار حٌن احتضنوا
دعوة اإلسالم ونصروا رسول هللا ﷺ ،وال ٌؤملون خٌراً ممن باع نفسه ودٌنه مقابل َعرض من الدنٌا قلٌل من قادة وأحزاب
وفصائل ،وال ممن تآمر علٌهم وكان "ضامناً" لمصالح النظام وتآمر علٌهم وعلى ثورتهم ،إ ّنه نداء لك ِّل مخلص من
أصحاب القوة والمنعة قبل أن ٌؤتً ٌوم ال ٌنفع فٌه مال وال بنونٌ ،وم ٌتبرأ فٌه الذٌن اتبعوا من الذٌن ا َّتبعوا ،أن كونوا
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