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 ظالل المراقبة: 
 تؤكد الوثائق الحكومیة قیام السفارات السوریة بمراقبة السوریین في الخارج

 
 

حكومیة رسمیة تثبت أن وكاالت   على وثائق بعید، حصل المركز السوري للعدالة والمساءلة أمدٍ  ذمن ةتأكیداً لتقاریر موجود
ح ھذه الوثائق، التي توضّ وإن على أنشطة المعارضین في الخارج.  مسلطةأعین المراقبة بقي بانتظام  برات السوریة تُ اخالم

بالتفصیل التنسیق بین مسؤولي المخابرات والسفارات السوریة في إسبانیا والمملكة العربیة السعودیة لتحدید مالمح المعارضین 
شبكة مراقبة عالمیة یعرف  ثبت وجود ، ت2012السوریین في الخارج الذین شاركوا في االحتجاجات ضد حكومة األسد في عام 

الضوء على عملیة صنع القرار وراء مراقبة وقمع ومعاقبة السوریین في  الوثائقھذه تسلط و. بالفعل العدید من السوریین عنھا
ن من مزید من الترھیب وضمان الشتات وعائالتھم، وتثیر مخاوف بشأن قدرة البلدان المضیفة لالجئین على حمایة الالجئی

 الوالیة القضائیة العالمیة.بموجب مرفوعة في قضایا  المشاركین سالمة الناجین والشھود
 

وتُظھر المجموعة األولى من الوثائق كیف جمعت السفارة السوریة في الریاض أسماء السوریین الذین زعموا أنھم یفضحون 
شعبة المخابرات العسكریة، ل تابعینالسوریین الموالین للحكومة على اإلنترنت. وتم إرسال ھذه الوثیقة بین فرعین مختلفین أمر 

" للمخابرات العسكریة داخل  مفرزة/التي تعتبر أقوى فروع مخابرات الحكومة السوریة. وتقّر ورقة الغالف بوجود "مكتب
  المستلمةالفروع  رسالة مكتوبة بخط الید تطلب منالعلوي من ورقة الغالف، توجد  السفارة السوریة في الریاض. وفي الجزء

لدى المركز  ةالموجودالحكومیة  بانتظام ضمن مجموعة الوثائق العبارةوتُستخدم ھذه المعلومات المضمنة. ب" إجراء الالزم "
یتبع ورقة الغالف و. األمر لمستلم سلطة تقدیریة واسعة حول كیفیة متابعةا تمنحا ، ومن المفھوم أنھالسوري للعدالة والمساءلة

السعودیة، بما في ذلك أسماء األفراد وتاریخ العائلة والمھن   فيعدة أوراق من المعلومات الشخصیة عن مواطنین سوریین ھذه 
 1وأماكن العمل واإلقامة.

 
معارضین شاركوا في مظاھرة مؤیدة   تحدید ھویاتة السوریة في مدرید قامت بوتكشف المجموعة الثانیة من الوثائق أن السفار

المخابرات العسكریة  شعبة ، 243من الفرع  برقیة عبارة عنالصفحة األولى حیث كانت . 20122 یولیو/للمعارضة في تموز
مزید من المعلومات حول األفراد الذین تم تحدید أسمائھم كمشاركین في االحتجاجات أمام  طلب ل  294في دیر الزور، إلى الفرع 

الرسالة وكانت . 3الثاني من سفارة مدرید قائمة باألسماء والمعلومات التعریفیة عن متظاھرین البندیتضمن والسفارة في مدرید. 
العلیا   المناصبمن قبل  شطة كانت معروفة ومصّرح بھان ھذه األن"، مما یدل على أ294، رئیس الفرع شوھد وصدقعة "موقّ 

 من المخابرات.
 

وتقدّم كلتا المجموعتین من الوثائق الداخلیة لمحة عن شبكة أكبر من المراقبة التي ترعاھا السفارات، مما یثبت صحة المزاعم  
أخرى.  دولو ألمانیاو المملكة المتحدةو الوالیات المتحدةالتي تفید بأن سفارات أخرى تقوم بتتبّع وقمع السوریین في السوید و

فإن وثائق   في مراقبة وترھیب المغتربین السوریین، تبأن سفاراتھا تشارك أو شاركتفید  مزاعمبینما نفت الحكومة السوریة و
 . سوري للعدالة والمساءلة تنفي ادعاءات الحكومةالتي حصل علیھا المركز ال السفارات

 
 "عیون وآذان في كل مكان"

 
  عبّرفي السوید، على سبیل المثال، فترسم مزید من األدلة صورة أكثر اكتماالً لمدى وصول أجھزة المخابرات السوریة. 

كان القدرة على   2001بأن جزءاً من الھدف عند فتح السفارة السوریة في السوید في عام  اقتناعھم"المقیمون السوریون عن 
دبلوماسي  أّكدعندما  ،2012ذلك في عام   تأییدتم و. "التي یجریھا السوریون واإلبالغ عنھا نشطة واآلراء والنقاشاتراقبة األم

السوریین بشكل روتیني في   ونراقبكانوا یالسفارة  موظفيسوري منشق، السفیر السوري السابق في السوید بسام عمادي، أن 
وعائالتھم م ھتعّرضوا ھم من قبل مسؤولي السفارة السوریة، وبعد ذلك أنھ تم استدعاؤب شھد سوریونأخرى،  دول فيوالسوید. 

 یاً. للتھدید شفوفي سوریا 
 

 
 الوثیقتان األولى والثانیة موجودة في الملحق  1
 الوثیقة الثالثة موجودة في الملحق  2
 الوثیقة الرابعة موجودة  في الملحق  3
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كما قامت الحكومة السوریة برعایة المنظمات والنوادي االجتماعیة السوریة في الخارج والتي یعتبرھا كثیر من السوریین في  
الشتات طریقة أخرى تمارس من خاللھا الحكومة قدراً من السیطرة. وأفاد العدید من السوریین في الوالیات المتحدة والمملكة 

أفاد العدید من السوریین الذین یعیشون ، 2011حتى قبل عام وفي مجتمعاتھم لغرض المراقبة.  قد تم زرع مخبرینالمتحدة أنھ 
على صلة بالحكومة. كان ھم  منمع سوریین آخرین ألنھ لم یكن من الممكن تحدید من  في الشتات بتجنّب التواصل االجتماعي

، إن "النظام یعتمد على سوریا على طولعدة بعثات دبلوماسیة لعلى مدار وقال دبلوماسي سوري سابق امتدت مسیرتھ المھنیة 
علھ مباشرة  یفعلون ما ال تستطیع السفارة ف وھم. من المعارضین لھ ومن الموالین لھ  والتثبّت ب أقرانھمئین لتعقّ المھاجرین والالج

 ".فیما یتعلق بالالجئین
 

ویواجھ السوریون في الخارج الذین ال یزال أفراد عائالتھم مقیمین في سوریا االبتزاز والترھیب من خالل تھدید أقاربھم. حیث  
أن أقاربھم "ُسجنوا وتعرضوا للتعذیب تحدیداً بسبب   قابلتھم عالمة االجتماع دانا موسمن السوریین الذین  أفاد العدید

وتُعتبر  وحظر سفر من قبل الحكومة السوریة.  انفصالمعارضتھم" للحكومة، أو أن أفراد عائالتھم قد عوقبوا بفترات 
بمثابة تكتیك یمكن للحكومة من خاللھ جمع المعلومات    ة واألذى الجسدي لألقارب في بلد األصلالمضایقات وتقیید الحرك

تمت  أن "أقاربھم الذین یعیشون في سوریا قد  منظمة العفو الدولیةمن تمت مقابلتھم  وأبلغ.  معاقبة المعارضین في الخارجو
مترتبة من قبل قوات األمن بشأن أنشطتھم في الخارج، وفي عدة حاالت، تم اعتقالھم وحتى تعذیبھم كنتیجة  ابھمواستجو یارتھمز

 ". على ذلك
 

حالة في ثماني دول لسوریین تعّرضوا  30ن ، أكثر م2011ووثّق تقریر منظمة العفو، الذي صدر في تشرین األول/أكتوبر 
ت  اصوأ ارتفاعمع والمؤید للمعارضة.   بحراكھم فیما یتصلللترھیب والتھدید والعنف من مسؤولي السفارات وغیرھم 

المغتربین السوریین وانتشار االحتجاجات المناھضة للحكومة في جمیع أنحاء العالم، اتخذت المخابرات السوریة إجراءات أكثر 
  ،قال محمد العبد هللا، المدیر التنفیذي للمركز السوري للعدالة والمساءلةحیث صرامة لردع وقمع المعارضة بین الشتات. 

من جواسیس   بالغاتمطار دمشق، بناًء على  لدى ھبوط طائرتھم فيانینیات والتسعینیات "اعتُقل مئات السوریین في الثم
أت على الوصول إلى دول مثل الوالیات  عت الحكومة السوریة ھذه الممارسة وتجرّ ، وسّ 2011بعد عام و ومخبرین في الخارج.

 المتحدة والعدید من الدول األوروبیة."
 

أدین كعمیل أجنبي غیر ، من أصل سوريھذه الحاالت البارزة، وھو مواطن أمریكي وكان محمد أنس ھیثم سوید ھو أحد 
وكان محمد ن ضد األسد. وتظاھریومراقبة أفراد  بسبب قیامھ باستھداف 2012لحكومة السوریة في عام یعمل لصالح ا مسجل
، ومعلومات االتصال محادثات مع المتظاھرینتسجیالت بالفیدیو والصوت الحتجاجات و للحكومة السوریة م وقدّ  قد جمعسوید 

األفراد ھو أحد ھؤالء وكان بالمعارضین، وتفاصیل عن حركة االحتجاج بھدف إسكات وترھیب الحركة الموالیة للمعارضة. 
عندما تم الكشف عن  ولمراقبة الحكومة السوریة.  یخضعبما كان العبد هللا، الذي أبلغھ مكتب التحقیقات الفیدرالي أنھ ر محمد

ً محمد بعد أشھر، "ُصدم  محاكمة محمد سوید التفاصیل في  الموارد المخصصة للعملیة ومستوى الجھود   " بحجمالعبد هللا حقا
 الحكومیة المنظمة والمنھجیة للتجسس على السوریین في الشتات.

 
اتفاقیات  الالجئین، فقد تضمنت بعض فئات الوة على ذلك، بما أن الحكومة السوریة ال تملك القدرة على مراقبة جمیع عو

بین   اتفاقات العودة على نطاق صغیركجزء من وھذه الفجوة.  لالجئین شروطاً مصممة لسدّ  ضیفةست"المصالحة" مع الدول الم
إلى األراضي  والمخابرات السوریة، یجب على مجموعات السوریین الراغبین في العودة  في لبنانألمن العام العامة لمدیریة ال

وفي  من قبل المخابرات السوریة. أمني الموافقة على الخضوع لتدقیق التي تسیطر علیھا الحكومة على طول الحدود اللبنانیة 
أفراد عائالتھم. عن بالغ اإلاستجوابھم، وإجبارھم على تم ؤالء العائدین عند عودتھم، و، تم اعتقال المئات من ھاألمر واقع

 د. أثناء وجودھم خارج البلض العدید منھم لالبتزاز واالعتقال والتعذیب للحصول على معلومات حول أنشطتھم تعرّ و
 

وصول الحكومة السوریة في الخارج التھدید باستخدام القوة مباشرة ضد المغتربین.  نطاق وفي بعض الحاالت، یمكن أن یشمل 
لحكومة تابعین ل شبیحةتھدیدات بالعنف الجسدي والترھیب من قبل  االجئون سوریون بأنھم واجھو أبلغفي االتحاد األوروبي، ف

 ویعیشون كالجئین. السوریة 
 

 حمایة الالجئین والشھود من التحرش والترھیب 
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خارج الحدود اإلقلیمیة بسبب الحصانة الدبلوماسیة  حقة القضائیة للمراقبة والمضایقةعلى الرغم من وجود قیود كبیرة على المال
ین في الوحدات  عین العامّ على المدّ  باإلضافة إلى ذلك، یجبولمسؤولي الحكومة السوریة، یمكن لدول اللجوء طرد الجواسیس.  

یتم ثني  وقد . یولوا انتباھاً خاصاً لھاھیاكل المراقبة ھذه وأن  بنطاق وصولالخاصة بجرائم الحرب أن یكونوا على درایة 
 ً دعم  ل في االتحاد األوروبي عن اإلدالء بشھادتھم الشھود المحتملین على انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا والمقیمین حالیا

للشھود في تمثل صعوبة ضمان السالمة، لیس فقط والوالیة القضائیة العالمیة إذا تعرضوا للترھیب. المرفوعة بموجب قضایا ال
ال ینبغي السماح  والخارج، ولكن ألقاربھم الذین قد یبقون في سوریا، تحدیاً خاصاً لدعم الضحایا وجمع شھادات الشھود. 

عین العامین  یجب على المدّ  ،لجأوا إلیھا. لذلك الدول التيالضحایا إلى  تعقّبلبرنامج الحكومة السوریة للقمع والترھیب ب 
المستقبلة أن یظلوا على درایة بانتھاكات الحكومة السوریة، وأن یأخذوا مثل ھذه االدعاءات من وسلطات الھجرة في الدول 

مقاضاة   وأمع السوریین على محمل الجد، وأن یوفروا الحمایة لمن ھم تحت المراقبة، وحیثما أمكن تخصیص الموارد للتحقیق 
 مراقبة السوریین في الخارج بشكل غیر قانوني. أو بھیب أو طرد عمالء الحكومة السوریة الذین لوحظ أنھم یقومون بالتر
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 الوثیقة األولى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثیقة الثانیة 
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    الثالثة الوثیقة 
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 الرابعة  الوثیقة 

 

 




