ما ال يقل عن ٍ 95000
خمتف قسر ًاي
يف سوراي منذ آذار 2011
نفق بال هناية

اخلميس  30آب 2018

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :خلفية

اثنياً :منهجية

اثلثاً :حصيلة املختفني قسراً حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

قر مبقتل  836حالة
رابعاً :بطريقة ساديَّة النظام السوري يتالعب مؤخراً مبلف املختفني قسراً ويُ ُّ

خامساً :شهادات لناجني وألقرابئهم وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى مجيع األطراف
سادساً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :خلفية:

سـ َـار النظــام الســوري احلــايل علــى النَّهــج ذاتــه ،الــذي متَّ اتباعــه يف الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي عندمــا أخفــى وال يـزال ُيفــي
مصــر عش ـرات اآلالف مــن املواطنــن الســوريني مــن أبنــاء مدينــة محــاة ،وغريهــا مــن املــدن كحلــب ودمشــق وجســر الشــغور،
ومل يكــن يوم ـاً معني ـاً حبقــوق املواطنــن الســوريني ورضاهــمَّ ،
ألن شــرعيته كانــت وال ت ـزال مســتمدة مــن اإلرهــاب والقهــر والقــوة

العســكرية يف اجليــش واألجهــزة األمنيــة ،بــل َّ
يتعمــد منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب إخفــاء أكــر عــدد ممكــن مــن
إن النظــام الســوري َّ
املواطنــن الســوريني ،والدليــل علــى ذلــك َّ
أن النســبة األعظــم مــن املختفــن قسـرايً هــي ملواطنــن عاديــن وليسـوا نشــطاء سياســيني
أو عســكريني ،واهلــدف مــن ذلــك إرهــاب وإخضــاع اجملتمــع ابلكامــل ،ولــو كانــت التكلفــة تدمــر مســتقبل مئــات آالف العائــات

الســورية ،ومــا يتبــع ذلــك مــن تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة ،فقــد كان مهُّــه األوحــد اإلبقــاء علــى حكــم العائلــة بصــرف النَّظــر
عــن أي تكلفــة بشـرية أو اقتصاديــة تتكبَّدهــا الدولــة الســورية.

مل يكــن النِّظــام الســوري لينجــح هــذا النجــاح املنقطــع النظــر يف إخفــاء قرابــة  100ألــف مواطــن ســوري ،والتَّحكــم مبصريهــم

املطلــق ،والتَّالعــب مبشــاعر أحبائهــم ،ومــا يُشــكله االختفــاء القســري علــى هــذا النحــو مــن جرائــم مســتمرة ومرتاكمــة ضـ َّـد

اإلنســانية ،لــوال َّ
ـورط مباشــر يف هــذه اجلرميــة ويف غريهــا مــن
الدعــم الالحمــدود مــن كل مــن إيـران وروســيا ،وهــذا دون أدىن شــك تـ ُّ

اجلرائــم ،ومل يكــن لينجـ َـح أيض ـاً لــوال عــدم وجــود رغبــة أو أيـَّـة إرادة دوليــة فاعلــة ملســاعدة اجملتمــع الســوري علــى التَّخلــص هــذا
الســرطان اجلــامث دون أيـَّـة شــرعية جمتمعيــة ســوى اإلرهــاب ابلتَّعذيــب واإلخفــاء والقتــل ،لقــد حتـ َّـول النِّظــام احلاكــم يف ســوراي إىل
َّ
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أشــبه ابلعصابــة الوحشــية دون أدىن إنســانية ،وال َّ
أدل علــى ذلــك ممــا قــام بــه مؤخـراً مــن االعـراف َّ
أبن  836مواطنـاً ســورايً مــن
أي نظــام ُمســتَ َم ٍّد
املختفــن قسـرايً لديــه قــد ماتـوا ،دو َن إظهــار األســباب ،أو تســليم اجلثــث ،وهــذا الفعــل الرببــري مل يكــن ليجـرأَ ُّ
للشــعب الســوري فـ َّ
ـإن النظــام احلاكــم ســوف يزيــد
ـتمر خــذالن اجملتمــع الــدويل َّ
مــن شــرعية انتخابيــة علــى القيــام بــه ،ويف حــال اسـ َّ
الســكوت عليــه هــو جــزء مــن اجلرميــة.
وبشــكل أكثــر ســادية مــا يرتكبــه مــن انتهــاكات ال َّ
يتحمــل مســؤوليتها وحــده بــل ُّ
موســعاً عن
الســادية ،ومنذ ســنوات بعيدة أصدران تقريراً َّ
َّ
يتعرض املعتقلون واملختفون قسـرايً إىل أســاليب تعذيب غاية يف الوحشــية و َّ

أبــرز أســاليب التَّعذيــب الــي اتَّبعهــا النظــام الســوري ،صـ َـدر التقريــر يف عــام  ،2012وال تـزال األســاليب ذاهتــا ُمتبعــة ،وال يــكاد ميـُّـر
ِ
سجل حاالت وفيات بسبب التعذيب من ضمن املعتقلني املوجودين يف قبضة النظام السوري ،وقد بلغت
أسبوع واحد دون أن نُ ّ

حصيلة الذين قتلوا بســبب التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام الســوري  13608منذ آذار 2011 /حىت آب2018 /
حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.
مارســت أطـراف أخــرى ظهــرت الحقـاً كجبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش وحــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وفصائــل يف املعارضــة
َ
املســلحة أمناطاً من االعتقال واإلخفاء القســري والتَّعذيب ،لكنَّها مجيعها مل تصل من انحية احلجم والنَّوعية إىل قرابة  % 10مما
مارســه النظــام الســوري ،ذلــك حبســب قاعــدة البيــاانت الــي بنتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خــال عمــل متواصــل منــذ بدايــة
َ
أتسيســها منــذ قرابــة  8ســنوات حــى اآلن.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يُفرتض بدول العامل احلضارية أن تكرتث أكثر مبصري  100ألف مواطن سوري جمهويل املصري ،هذا الرقم املرعب

الضمــر العاملــي ويُبــادر إلهنــاء هــذه الكارثــة الســورية الوطنيــة
وارتباطــه املباشــر مبئــات آالف العوائــل جيــب أن ُيــرك َّ
وحماســبة كل مــن تسـبَّب هبــا”

اثنياً :منهجية:

لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قســم خــاص ابملعتقلــن ،يعمــل علــى مجــع البيــاانت عــر شــبكة واســعة مــن عالقــات
مرتاكمــة خــال مثــاين ســنوات مــن العمــل املســتمر مــن حمــاوالت للتواصــل مــع أهــايل املعتقلــن ،أو مــع معتقلــن مت اإلفـراج عنهــم،
أو مــع أفـراد يقومــون مبراســلتنا بشــكل شــبه يومــي عــر الربيــد اإللكــروين وصفحاتنــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي .قــام فريــق
العمــل بتســجيل مــا َّ
متكــن مــن توثيقــه طيلــة تلــك الســنوات ،وقــام فريقنــا يف قســم تكنلوجيــا املعلومــات ببنــاء برانمــج خــاص لقاعــدة

البيــاانت ،يقــوم بفرزهــا حبســب احملافظــات الســورية ،ويتــم إدخــال البيــاانت إىل الربانمــج بصــورة أتوماتيكيــة.
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يف ســوراي ويف ظـ ِـل النظــام احلاكــم احلــايل فإنـَّـه مــن الســهولة أن يتحـ َّـول املعتقــل إىل خمتـ ٍ
ـف قس ـرايً ،حيــث ُيــرم املعتقلــون مــن
ّ
التواصــل مــع أهلهــم أو ُماميهــم ،وال تعــرف الســلطات بوجودهــم لديهــا ،ولقــد َّ
أكــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن

ـادة الســابعة مــن البــاب الثــاين ،البنــد (-2ط) مــن ميثــاق
معظــم حــاالت االعتقــال ارت َقــت إىل درجــة اإلخفــاء القســري ،ويف املـ َّ

رومــا األساســي يُعـَّـرف االختفــاء القســري أبنــه“ :إلقــاء القبــض علــى أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة
أو منظَّمــة سياس ـيَّة ،أو إبذن أو بدعــم منهــا هلــذا الفعــل ،أو بســكوهتا عليــه ،مثَّ رفضهــا اإلق ـرار حبرمــان هــؤالء األشــخاص مــن

حريَّتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصريهــم أو عــن أماكــن وجودهــم هبــدف حرماهنــم مــن محايــة القانــون مــدة طويلــة” ،وهــذا

مــا حيصــل متامـاً مــع عشـرات آالف احلــاالت يف ســوراي ،وبشــكل ُمنهــج ورئيــس علــى يــد ســلطات النظــام الســوري ،وغالبـاً ال
َّ
تتمكــن عائــات الضحــااي مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابالعتقــال بدقــة ،ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشـ َّـعب
عنهــا ،متتلــك مجيــع القـوات املتحالفــة مــع النظــام الســوري (امليليشــيات اإليرانيــة ،حــزب هللا اللبنــاين ،وغريهــا) صالحيــة االعتقــال
والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.
وعلــى الرغــم ِمـ ْـن َّ
أن الدســتور الســوري مل ُيـ ِّـرم االختفــاء القســري بشــكل صريــح إال أنـَّـه سـ َّـن مـو َاد وبنــوداً حتظــر ممارســتَه حيــث

ـص الدســتور الســوري الصــادر عــام  2014يف املــادة  33منــه علــى مــا يلــي“ :كل شــخص يقبــض عليــه جيــب أن يبلــغ خــال
نـ َّ
 24ســاعة أســباب توقيفــه وال جيــوز اســتجوابه إال حبضــور حمـ ٍـام عنــه إذا طلــب ذلــك كمــا ال جيــوز االســتمرار يف توقيفــه ألكثــر
مــن مثـ ٍ
ـان وأربعــن ســاعة أمــام الســلطة اإلداريــة إال أبمــر مــن الســلطة القضائيــة”.

كمــا َّ
نصــت علــى أنـَّـه حيــق لقاضــي التَّحقيــق أن يُقـِّـرر منـ َـع االتصــال ابملدعــى
أن املــادة  72مــن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة َّ
أن املــادة ذاهتــا ذكــرت َّ
عليــه املوقــوف مــدة ال تتجــاوز عشــرة أايم قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة إال َّ
أن هــذا املنــع ال يشــمل حمامــي

املدعــى عليــه ،الــذي ُيكنــه أن يتصــل بــه يف كل وقــت ومبعــزل عــن أي رقيــب.

ـادة الســابعة مــن البــاب الثــاين ،البنــد (-1ط) يُعـ ُّـد اإلخفــاء القســري جرميــة ضـ َّـد اإلنســانيَّة مــى مــا ارتُكــب يف إطــار خطَّــة
ويف املـ َّ
عامــة أو يف إطــار عمليَّــة ارتــكاب واســعة النطــاق هلــذه اجلرميــة ،وفقـاً لنظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيَّــة الدوليَّــة.
أو سياســة َّ

الرغــم مــن َّ
أن هــذا التعريــف يقصــر اإلخفــاء القســري علــى ذلــك الــذي ُتارســه الدولــة أو اجملموعــات التَّابعــة هلــا ،إال أنَّنــا
وعلــى َّ
يف هــذا التَّقريــر نوثـِّـق جلميــع حــاالت االختفــاء القســري ،حيــث هنــاك قـوات أصبحــت حبكــم األمــر الواقــع تقــوم مقــام الســلطات
احلاكمــة ،كمــا هــو احلــال يف “تنظيــم داعــش” و”تنظيــم جبهــة النصــرة” ،وقـوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة ،الــي تتبــع بشــكل

ـارس هــؤالء مجيعـاً عمليــات
رئيــس حــزب “االحتــاد الدميقراطــي الكــردي” ،إضافــة إىل بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة ،وقــد مـ َ

اعتقــال متفاوتــة ،أخــذ البعــض منهــا صــورة اإلخفــاء القســري.
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وتضمنــت يف كثــر مــن
بذلــت عائــات ال ــمختفني قس ـرايً جهــوداً كبــرة جــداً للحصــول علــى معلومــات عــن أهلهــم وأبنائهــمَّ ،
األحيــان دفــع مبالــغ طائلــة لشــبكات مافيويــة تعمــل بشــكل منظَّــم أفرزهتــا هــذه الكارثــة ،لكــن عــدداً قليـاً جــداً منهــم َمــن َّ
يتمكــن

أي
أي حتقيــق ،ومل حتاســب َّ
مــن احلصــول علــى جمــرد معلومــات ،أمــا الســلطات الســورية فهــي يف حالــة إنــكار دائــم ،ومل تفتــح َّ
مســؤول ،بــل هــي مــن حتميهــم وتُشـ ِ
ـرعن اجلرميــة.

الســنوي حــول االختفــاء القســري مبناســبة اليــوم الــدويل لضحــااي االختفــاء القســري املصــادف
ويف كل عــام نقــوم إبصــدار تقريـران َّ
 30آب مــن كل عــام ،نرصــد فيــه االنتهــاكات املتعلقــة ابالختفــاء القســري لــدى مجيــع أط ـراف النِّـزاع ونُس ـلِّط الضــوء بشــكل

ـجلناها منــذ
الســنويَني ،ويســتعرض هــذا التقريــر أبــرز االنتهــاكات الــي سـ َّ
خــاص علــى االنتهــاكات الــي سـ َّ
ـجلناها مــا بــن التقريريــن َّ

 /30آب 2017 /حىت  /30آب 2018 /إضافة إىل عدة حوادث حصلت قبل ذلك ومل نســتعرضها يف تقاريران الســابقة،
ونرصــد فيــه االرتفــاع املســتمر حلصيلــة املختفــن قس ـرايً ابعتبــار َّ
أن معظــم املعتقلــن يتحولــون إىل خمتفــن قس ـرايً ،يعتمــد التَّقريــر
ِ
ـجل فيــه منــذ عــام  2011احل ـوادث واحلــاالت املتعلقــة ابالعتقــال
علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،الــذي نُسـ ّ
التَّعســفي واالختفــاء القســري ،ونقــوم إبجـراء حتديثــات ومراجعــات دوريــة عليــه ،كمــا يعتمــد علــى املقابــات الــي أجريناهــا مــع
ـورد يف هــذا
عائــات الضحــااي ومــع الناجــن مــن االختفــاء القســري إمــا عــر مقابلتهــم يف أماكــن إقامتهــم أو عــر اهلاتــف ،ونـ ُ
التقريــر  13روايــة لــذوي أو أصدقــاء ضحــااي خمتفــون قس ـرايً لــدى أط ـراف النِّ ـزاع األربعــة .أخــران مجيــع الشــهود ابلغــرض مــن

إجـراء هــذه املقابــات وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدام املعلومــات الــي أدلـوا هبــا يف إعــداد هــذا التقريــر ،مل حيصــل الشــهود
علــى أيــة مســاعدات أو وعــود يف املســاعدة مقابــل إجـراء هــذه املقابــات ،كمــا قمنــا إبخفــاء مجيــع املعلومــات الــي قــد تُ ِّ
عرضهــم

للخطــر أو الــي طلبـوا منــا إخفاءهــا حفاظـاً علــى خصوصيتهــم.

تُصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقري ـراً شــهرايً يف االعتقــال التَّعســفي ،وتقري ـراً آخــر يف ضحــااي التعذيــب ،إضافــة إىل
نشــر أخبــار دوريــة حــال التَّحقــق منهــا ألبــرز حــاالت االعتقــال ،واملــوت بســبب التعذيــب ،كمــا نقــوم علــى حنــو مسـ ٍّ
ـتمر إبجـراء

مراســات دوريــة مســتمرة للفريــق اخلــاص املعــي حبــاالت االختفــاء القســري يف العــامل التابــع لألمــم املتحــدة ،ذلــك إبرســال مسـ ٍّ
ـتمر
الســتمارة خاصــة متوفِّــرة علــى موقعنــا اإللكــروين؛ هبــدف مســاعدة األهــايل يف تزويــدان ابلبيــاانت األساســية ،وقــد حصلنــا علــى
العديــد مــن الرســائل مــن قبــل فريــق األمــم املتحــدة تــورد عــدداً كبـراً مــن احلــاالت الــي قمنــا إبرســاهلا ،حيــث متَّ إيرادهــا يف امللحــق

اخلــاص املتَّعلــق ابلتَّقريــر الــذي يقــوم فريــق األمــم املتحــدة إبعــداده عــن االختفــاء القســري يف ســوراي ،وقــد قــام فريــق األمــم املتحــدة

مبراســلة النظــام الســوري يف مجيــع تلــك احلــاالت.
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اثلثاً :حصيلة املختفني قسراً حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

وفقـاً للمنهجيــة الســابقة ،ومنهجيتنــا العامــة ،فقــد بلغــت حصيلــة حــاالت االختفــاء القســري يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية

حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن  95056شــخصاً ال يزالون قيد االختفاء القســري على يد األطراف الرئيســة الفاعلة يف ســوراي
منــذ آذار 2011 /حــى آب 2018 /يتوزعــون حســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

رســم بيــاين يُظهــر تــوزع حصيلــة املختفــن قس ـراً حبســب احملافظــات الســورية ،حيــث تتصـ َّـدر حمافظــة ريــف دمشــق بقيــة
احملافظــات تليهــا حمافظــة درعــا
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رســم بيــاين يُظهــر املؤشــر الرتاكمــي حلصيلــة حــاالت االختفــاء القســري لــدى األط ـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ
آذار 2011 /حــى آب2018 /

ـر القانــون الــدويل االختفــاءَ القســري جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية وفقـاً للمــادة  7مــن قانــون رومــا األساســي ،وهــي اهلجــوم املمتـ ُّـد
اعتـ َ
الســكان املدنيــن ،وتنطبــق إذا كان مرتكبــو اجلرميــة قــد أُمــروا أو كانـوا علــى علــم ابهلجــوم .وتشــمل هــذه اجلرائــم
واملمنهــج ضـ َّـد ُّ

وتضمنــت املــادة  8مــن القانــون ذاتــه اعتبــار االختفــاء القســري مــن جرائــم
االختفــاء القســري وغــر ذلــك مــن األفعــال الالإنســانيةَّ .
احلــرب ،وينطبــق ذلــك متامـاً علــى النظــام الســوري بشــكل أساســي.

َّ
ـكل
إن مصــر هــؤالء املختفــن قس ـراً مســؤولية مباشــرة علــى جملــس األمــن ،واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وأمينهــا العــام بـ ِّ
أتكيــد ،لكنــه أيضـاً مســؤولية األطـراف املتفاوضــة يف جنيــف وأســتانة ،ومســؤولية املبعــوث الــدويل إىل ســوراي أن يُصــارح اجملتمــع
الســوري عــن ســبب فشــل اجلــوالت الــي قادهــا يف جنيــف يف الكشــف عــن مصــر خمتـ ٍ
ـف ،أو اإلف ـراج عــن ام ـرأة أو طفــل ،أو
ـث حليفهــم
زايرة مركــز اعتقــال ،وأيضـاً مســؤولية الــدول الراعيــة ملســار أســتانة ،وبشــكل خــاص النظامــن الروســي واإليـراين ،حيـ ُ

النظــام الســوري ُمتســبب يف  % 90مــن كارثــة اإلخفــاء القســري ومــا يتبعهــا مــن تعذيــب ومــوت بســبب التَّعذيــب يف ســوراي.
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قر مبقتل  836حالة:
رابعاً :بطريقة ساديَّة النظام السوري يتالعب مؤخراً مبلف املختفني قسراً ويُ ُّ

ـر
منــذ بدايــة أاير 2018 /تواصــل معنــا عــدد مــن عائــات أشــخاص خمتفــن قسـرايً عنــد النظــام الســوري لتخــران مبعرفتهــا مصـ َ
ِ
أبنائهــا املختفيــن مبحـ ِ
الســجل املــدين الســتخراج بعــض الواثئــق كالقيــد العائلــي،
ـض الصدفــة ،ذلــك يف أثنــاء مراجعتهــا دوائــر ّ

توجهــت مئــات العائــات إىل دوائــر
حيــث متَّ وضــع َّ
الشــخص املختفــي قسـراً ضمــن واقعــات الوفــاة ،والحقـاً يف األســابيع التاليــة َّ
ِ
الســجل املــدين يســألون عــن مصــر أبنائهــم ،وقــد قــام النظــام الســوري (األجهــزة األمنيــة) الحقـاً إبرســال قوائــم أبمســاء املختفــن
ّ
ِ
الســجل املــدين وإلصاقهــا علــى جــدران تلــك الدوائــر لتقــوم عائــات املختفــن قس ـراً ابالطــاع عليهــا
املتوفــن لديــه إىل دوائــر ّ
ِ
الســجل املــدين.
لــدى زايرة مراكــز ّ
قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جبهـ ٍـد كبــر مــن أجــل الوصــول إىل عشـرات العوائــل والتَّحــدث معهــا ،وقــد أصــدران
ـجلنا فيــه اعـراف النظــام
بتاريــخ  /13متــوز 2018 /تقريـران األول عــن هــذه الظاهــرة الرهيبــة ،مثَّ صــدر تقريـران الثــاين الــذي سـ َّ
الســجل املــدين.
الســوري مبقتــل  836شــخصاً كانـوا خمتفــن قسـرايً لديــه ،ذلــك عــر دوائــر َّ

ـتفاد فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بشــكل أساســي من قاعدة البياانت اليت ميتلكها عن حاالت االختفاء القســري
اسـ َ

املســجلة لدينــا ،الــي بلغــت قرابــة  82ألــف حالــة علــى يــد النظــام الســوري ،وقمنــا بعمليــة حبــث يف األمســاء الــي وردتنــا حديثـاً
ضمــن قاعــدة بياانتنــا مــن أجــل إج ـراء عمليــة مقاطعــة يف املعلومــات ،وكانــت النتيجــة َّ
ـف
أن  % 77مــن احلــاالت الــي كشـ َ
النظــام الســوري عنهــا مؤخ ـراً ُمســجلة لدينــا يف قاعــدة بيــاانت املختفــن قس ـرايً ،و % 23هــي حــاالت جديــدة مل نكــن نعلــم

عــن اعتقاهلــا أو إخفائهــا قسـرايً شــيئاً.
ـتفاد فريــق العمــل مــن قاعــدة بيــاانت الضحــااي الذيــن قتل ـوا يف ســجون النظــام الســوري بســبب التعذيــب ،الذيــن بلــغ
كمــا اسـ َ

عددهــم يف قاعــدة بياانتنــا  13608شــخصاً منــذ آذار 2011 /حــى آب ،2018 /وكـَّـرران العمليــة الســابقة ذاهتــا ،وتبــن لنــا
أن هنــاك  28شــخصاً فقــط كانـوا مســجلني مســبقاً لدينــا علــى أهنــم قضـوا بســبب التعذيــب ،وابلتــايل فـ َّ
ـإن  % 97مــن حــاالت
الوفيــات اجلديــدة كانــت يف عــداد املختفــن قسـراً ومل نكــن نعلــم مبصريهــا.

قمنــا بعمليــة مقاطعــة إضافيــة للبيــاانت والواثئــق الــي وصلتنــا أو الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،وجيــب أن نؤّكِــد َّ
أن ال ـ  836حالــة
ِ
الســجل املــدين حصـراً وليــس عــر طــرق أخــرى.
وفــاة الــي وثقناهــا هــي ملــن أعلـ َـن النظــام الســوري عــن وفاهتــم عــر دوائــر ّ
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هنــاك حــاالت معــدودة لألشــخاص الذيــن كشــف النظــام الســوري عــن وفاهتــم ،ومل يتوفـوا بســبب التَّعذيــب بــل أبحــكام إعــدام
صــدرت حبقهــم عــن حمكمــة امليــدان العســكرية ،لكــن نســبتهم ال تتجــاوز ال ـ  % 5مــن جممــوع احلــاالت ،وحمكمــة امليــدان
العســكرية هــي ليســت حمكمــة ابملعــى القانــوين بــل أقــرب إىل جهــاز اتبــع لألفــرع األمنيــةَّ ،
ألن قضاهتــا مــن العســكر وال يشــرط
أن يكون ـوا مــن اجملازيــن يف احلقــوق ،وال ميكــن توكيــل حمامــي دفــاع عــن املتَّهــمُ ،منشــأة مــن الســلطة التنفيذيــة ابلكامــلُ ،تاكــم

الفعــل ذاتــه عــدة م ـرات.

تذكــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مجيــع تقاريرهــا َّ
أن النِّظــام الســوري مل يعــد يُس ـلِّم أايً مــن العائــات الــي يتصــل هبــا
إلبالغهــا َّ
أن أحــد أفرادهــا قــد تــويف داخــل مركــز االحتجــاز ،أو مــا حصــل مؤخ ـراً عندمــا كشــف عــن مصــر هــؤالء املختفــن
أي دليــل مــادي يُثبــت َّ
أن قريبــه املختفــي قــد مــات ،ففــي مــا عــدا
الســجل املــدين فإنـَّـه أيضـاً مل يُسـلِّم أحــداً َّ
قسـرايً عــر ســجالت َّ
ِ
الســجل املــدين مل يقــم النِّظــام إبيضــاح مصــر املختفــن بشــكل هنائــي ،وبنــاءً علــى ذلــك
اتصــال هاتفــي أو شــهادة مــن دوائــر ّ
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن جرميــة االختفــاء القســري ال تـزال متواصلــة ،وطاملــا مل يتــم العثــور علــى الشــخص حيـاً
أو ميتـاً ،فإننــا ووفقـاً للقانــون الــدويل يف هــذا اخلصــوص ســوف نظـ ُّـل نعتــر مجيــع هــؤالء يف عــداد املختفــن قسـرايً واملتَّهــم الرئيــس
هبــم هــو النظــام الســوري.

النظام السوري ارتكب سلسلة متواصلة من اجلرائم ومن إهانة الكرامة اإلنسانية ،بدءاً من االعتقال دون أيَّة مذكرة توقيف ودو َن
القــدرة علــى تكليــف حمـ ٍـام ،ويف ظــروف احتجــاز ابلغــة الوحشــية ،وتعـَّـرض املعتقلــون للتعذيــب ،وحتويــل  % 85منهــم إىل خمتفــن
قسـرايً ،مث إبــاغ العوائــل دون تســليم جثــة أو رفــات أو مقــرة ،ومــن وجهــة نظـران فـ َّ
ـإن الكشــف األخــر عــن مصــر خمتفــن قسـرايً
يُعتــر دليـاً يُديــن النظــام الســوري الــذي طاملــا أنكــر وجــود خمتفــن لديــه ،فكيــف َّ
متكــن مــن معرفــة مصــر هـؤالء ال ـ  836حالــة.

خامساً :شهادات لناجني وألقرابئهم وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى مجيع األطراف:
ألف :قوات النظام السوري:

اتبـ َـع النظــام الســوري سياســة اإلخفــاء القســري يف معظــم حــاالت االعتقــال الــي وثَّقناهــا منــذ عــام  ،2011وعمـ َـد مــن خــال
ِ
أي ح ـراك شــعيب ضــدَّه .حــى
تنفيــذ هــذه السياســة إىل نشــر َّ
ـث ُّ
التهيــب وبـ ِّ
الرعــب وإخضــاع اجملتمــع وإذاللــه وثنيــه عــن دعــم ِّ
املعتقلــون الذيــن أجربهــم علــى الظهــور واالع ـراف عــر شاشــات وســائل اإلعــام الرمسيــة َّ
ـاهد
أبنــم مارس ـوا أفعــاالً إرهابيــة ،وشـ َ
ـجلنا عــدداً كب ـراً مــن هــذه
تلــك املداخــات التلفزيونيــة آالف الســوريني ،حــى هــؤالء مل يُعــرف عــن مصريهــم شــيء ،لقــد سـ َّ
احلــاالت علــى هــذا النَّحــو.

8

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

كمــا يقــوم النظــام الســوري بنقــل عــدد مــن املعتقلــن مــن الســجون املدنيــة أو الســجون العســكرية -حيــث قــد تتمكــن بعــض
العائــات مــن زايرة أبنائهــا -إىل أماكــن أخــرى ،وال َّ
يتمكــن األهــايل مــن معرفــة الوجهــة الــي نُِقـ َـل إليهــا أحبتهــم ،ويتحـ َّـول هــؤالء
املعتقلــون إىل خمتفــن قس ـرايً جمهــويل املصــر ،وقــد حتدَّثنــا عــن هــذه الظاهــرة املرعبــة يف بيــاانت أصدرانهــا ســابقاً ،ومشلــت هــذه
الظاهــرة عــدداً مــن املعتقــات يف ســجن عــدرا املركــزي ،حيــث متَّ نقلهــم إىل أماكــن مل يعــد مــن املمكــن معرفــة مصريهــم.
عــادةً مــا تلجــأ أُســر املختفــن قسـرايً لــدى النظــام الســوري إىل االنتظــار لســنوات دون التَّمكــن مــن اختــاذ أيــة خطـوات قانونيــة،
أي جهــاز يُتيــح لألهــايل متابعــة أوضــاع أبنائهــم املختفــن ومعرفــة مصريهــم ،ويف ظـ ِّـل وجــود نظــام
فلــم خيصــص النظــام الســوري َّ
مشــويل َّ
ـجلنا َّ
تتحكــم األجهــزة األمنيــة فيــه جبميــع مفاصــل احليــاة ،ال يكــون هنــاك أي وجــود جلهــاز القضــاء ،بــل إننــا سـ َّ
أن عــدداً

كبـراً مــن العائــات قــد تعـَّـرض أفرادهــا للتهديــد ابالعتقــال والتعذيــب يف حــال معــاودة سـؤاهلا عــن ابنهــا املختفــي أو عــن أســباب

تعمــد النظــام الســوري إبقــاء تلــك العائــات تــدور يف دوامــة مــن اجملهــول والقلــق واحلــزن علــى
اعتقالــه ومــكان احتجــازه ،لقــد َّ

مصــر أبنائهــا وتركهــا عرضـةً لشــبكات االحتيــال واالبتـزاز واالســتغالل املــادي الــي ســادت يف أوســاط عائــات الضحــااي وقامــت
اببتزازهــم واســتغالل حالــة الضعــف املعنــوي والنفســي الــي يعانوهنــا هبــدف احلصــول علــى مبالــغ طائلــة منهــم مقابــل جمــرد وعــود

ابحلصــول علــى معلومــات عــن املختفــي كمــكان االحتجــاز أو حالتــه الصحيــة أو املســاعدة يف اإلف ـراج عنــه .وغالب ـاً مــا تكــون

الصعيــد النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي
هــذه املعلومــات ومهيَّــة وال متـ ُّ
ـتمر هــذه املعــاانة علــى َّ
ـت للواقــع أبيــة صلــة .وابلتــايل تسـ ُّ
وحــى علــى صعيــد جمــرد إجـراء املعامــات املدنيــة الرمسيــة كاإلرث والــزواج.

ـجلنا حبســب منهجيتنا ما ال يقل عن  81652شــخصاً بينهم  1546طفالً ،و 4837ســيدة (أنثى ابلغة) ال يزالون خمتفون
سـ َّ

قس ـراً لــدى النظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حــى آب ،2018 /ويُعتــر النظــام الســوري مســؤوالً عــن نســبة  % 85.9مــن
حصيلــة ضحــااي االختفــاء القســري يف ســوراي.

مناذج عن ضحااي االختفاء القسري لدى قوات النظام السوري:
الســيدة ابتســام مجعــة ،مــن أبنــاء مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل ،تبلــغ مــن العمــر
حــن اعتقاهلــا  53عامـاً ،اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري يــوم األحــد  /30حزيـران،2013 /

لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش ابلقــرب مــن مســتوصف العباســية يف مدينــة محــص ،وال يـزال
مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.
السيدة ابتسام مجعة
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َّ
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف -مــع الســيدة حنــن مجعــة ابنــة الســيدة ابتســام ،وقــد كانــت حنــن
تعرضــت لالعتقــال“ :أوقفــوا ســيارتنا وطلبــوا بطاقاتنــا الشــخصية مث أمــروا والــديت ابلنُّــزول مــن الســيارة
برفقــة والدهتــا عندمــا َّ

ونزلــت معهــا أيضـاً ،أدخلــوان إىل غــرف مبنيــة قــرب احلاجــز ،وصــادروا اهلواتــف النَّقالــة والنقــود الــي حبوزتنــا ،مــع شــتمنا
وإهانتنــا ،وبعدهــا طلبــوا مــي الذهــاب وأبقــوا علــى والــديت حمتجــزة لديهــم” قالــت حنــن َّأنــا ســألت الضابــط املســؤول عــن
ســبب اعتقــال والدهتــا وعــن موعــد إطــاق سـراحها “قــال يل أن ننســاها ومنســحها مــن ذاكرتنــا ،ومــذ ذلــك اليــوم اختفــت أمــي
أي شــيء ،اختفــت متامـاً فــا معلومــة أبــداً حــول حياهتــا أو مــكان وجودهــا أو حــى تُمتهــا،
العجــوز ،ومل نعــد نعلــم عنهــا َّ

أمــي مريضــة ابرتفــاع ضغــط الــدم والــداء الســكري وهــي حباجــة للــدواء يوميـاً”.

بشــار املصلــح ،طالــب جامعــي مــن أبنــاء خميــم خــان الشــيح غــرب حمافظــة ريــف دمشــق ،يبلــغ
مــن العمــر حــن اعتقالــه  27عامـاً ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة  /11كانــون

الثــاين 2013 /إثـَـر مدامهــة مــكان وجــوده يف شــارع اإلســكان مبخيــم خــان الشــيح ،ويف يــوم

اجلمعــة  /25كانــون الثــاين 2013 /وصلتنــا أنبــاء عــن وجــوده يف فــرع األمــن اجلــوي مبطــار

املــزة العســكري يف مدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك احلــن ال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

الطالب اجلامعي بشار املصلح

قــال الســيد حممــد نــور املصلــح ،شــقيق بشــار -عــر مكاملــة هاتفيــة -مــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
إن دوريــة اتبعــة لألمــن
اجلــوي كانــت تقــوم حبملــة مدامهــة واعتقــال يف شــارع اإلســكان مبخيــم خــان الشــيح يــوم اعتقــال أخيــه“ :كان بشــار يقــف علــى

رصيــف الشــارع يشــاهد مــا حيصــل ،توقفــت ســيارة الدوريــة أمامــه واعتقلتــه مباشــرة دون ســؤاله عــن امســه حــى ،وقامــوا
بنقــل مجيــع املعتقلــن يومهــا إىل فــرع اجلويــة يف مطــار املــزة مبدينــة دمشــق ،حاولنــا الســؤال عــن أخــي لــدى فــرع األمــن
اجلــوي بدمشــق ،لكــن عناصــر الفــرع هـ َّـددوان ابالعتقــال ،يف  /25كانــون الثــاين 2013 /أفــرج عــن معتقــل كان برفقــة
أخــي وأخــران أنَّــه ال يـزال موجــوداً يف مطــار املــزة وأنَّــه تعـ َّـرض لتعذيــب شــديد ،حاولنــا بعدهــا كثـراً عــر وســطاء أو عــر

دفــع املــال معرفــة مصــره أو مــكان احتجــازه ،لكــن دون جــدوى ،وال نـزال ننتظــر حــى اليــوم أيَّــة معلومــة عنــه”.

حممــد عثمــان آغــا ،طالــب جامعــي يف كليــة اهلندســة املدنيــة جبامعــة البعــث يف مدينــة محــص ،مــن أبنــاء حــي األمرييــة شــرق مدينــة
محــاة ،مــن مواليــد عــام  ،1994اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء  /1آذار 2017 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة
هلا يف مركز مدينة محاة ،واقتادته إىل جهة جمهولة ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً.
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َّ
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف– مــع خدجيــة احملمــود ،زوجــة حممــد ،الــي كانــت برفقتــه حلظــة اعتقالــه:
“اســتوقفنا عناصــر احلاجــز العســكري املوجــود قــرب شــعبة مبــى حــزب البعــث القــدمي يف ســاحة العاصــي مبركــز مدينــة محاة،

وطلبــوا بطاقــة زوجــي الشــخصية ،وطلبــوا منــه االبتعــاد عــي والوقــوف قــرب احلائــط دون االلتفــات إليهــم ،مث اســتدعوا
ـس احلاجــز وقــدم مــن داخــل املبــى ومسعتــه يُــرِّدد معلومــات زوجــي الشــخصية عــر جهــاز الالســلكي الــذي كان حيملــه،
رئيـ َ
وسـريعاً أاته الــرد عــر الالســلكي بكلمــة مطلــوب لنــا ،فأمـ َـر العناصـ َـر جبلــب زوجــي سـريعاً واصفـاً إايه ابلكلــب ،مث أغلقــوا
البــاب الرئيــس للمبــى وأمــروين ابالبتعــاد ،ابتعــدت قليـاً خوفـاً مــن اعتقــايل ،وبقيــت أراقــب البــاب ،بعــد حنــو نصــف ســاعة
ـاري الصــدر ،وعلــى ظهــره كدمــات مح ـراء،
ـايف القدمــن عـ َ
جــاءت ســيارة اتبعــة لألمــن ونقلــوا زوجــي إليهــا وقــد رأيتــه حـ َ
كان ميشــي بصعوبــة وســحبوه إىل السـيَّارة بطريقــة مهجيــة ،وكانــت هــذه آخــر مــرة أرى فيهــا زوجــي” قالــت خدجيــة َّ
إن والــد

زوجهــا استفسـ َـر عــن مكانــه لــدى األفــرع األمنيــة يف املدينــة ،وعلــم أنـَّـه قــد متَّ حتويلــه إىل أحــد األفــرع األمنيــة يف مدينــة دمشــق
“دفــع والــد زوجــي مليــوين لــرة ســورية مقابــل معلومــة عــن حممــد ولكــن دون جــدوى ،ال يـزال حممــد بعيــداً عــي منــذ ذلــك

اليــوم ،حنــاول دائمـاً الوصــول إىل وســاطات تســاعدان علــى األقــل يف معرفــة مصــره ،مجيــع مــن حــويل يُرجحــون موتــه بســبب
ِ
الســجن ،لكــن لــدي قناعــة أنَّــه ال يـزال علــى قيــد احليــاة ،وســأنتظره مــا حييــت”.
التعذيــب يف ّ
الســيدة (إسـراء،ع) ،مــن أبنــاء حــي جنــوب امللعــب جنــوب مدينــة محــاة ،مــن مواليــد عــام  ،1979ربـَّـة منــزل ،اعتقلتهــا قـوات
النظــام الســوري يــوم اخلميــس  /11كانــون الثــاين ،2018 /إثـَـر مدامهــة مــكان إقامتهــا يف احلــي ،واقتادهتــا إىل فــرع األمــن اجلــوي

يف مطــار محــاة العســكري غــرب مدينــة محــاة ،وال يـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.
التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حممــد– ،يف مــكان إقامتــه بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل -وهــو ابــن الســيدة
إسـراء ،قــال حممــد َّ
إن اعتقــال والدتــه جــرى مــن قبــل عناصــر مــن املخابـرات اجلويــة؛ للضغــط عليــه لتســليم نفســه “دامهــوا منزلنــا
كســروا حمتوايتــه ،وقالــوا إلخــويت إنــه لــن يتـ َّـم إطــاق س ـراح والــديت إال بعــد أن أُس ـلِّم نفســي ،حصــل ذلــك بعــد هــرويب
و َّ

إىل ريــف حلــب الشــمايل كــي أجتنَّــب االلتحــاق ابخلدمــة العســكرية اإللزاميــة” قــال حممــد َّ
إن عناصــر األمــن بــدؤوا يبعثــون لــه
برســائل عــر أشــخاص يطلبــون منــه فيهــا العــودة إىل مدينــة محــاة مقابــل اإلفـراج عــن والدتــه ،وبعــد مــدة تغـ َّـرت مطالبهــم وطالبـوا
مببلــغ  40ألــف دوالر مقابــل إطــاق سـراحها “منــذ عــدة أشــهر مل تعــد تصلــي أيــة رســائل وانقطعــت أخبــار أمــي متامـاً ،ومل
نعــد حنصــل علــى أيَّــة معلومــات عنهــا ،أشــعر ابلعجــز الكامــل فليــس مبقــدوري إنقــاذ أمــي مــن ســجون النظــام اجملــرم”.
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األســتاذ (فيصــل ،ص) مــن أبنــاء مدينــة دومــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1976مـ ِّ
ـدرس لغــة عربيــة وموظَّــف يف

القطــاع احلكومــي ،يــوم الثــااثء  /29أاير 2018 /اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري بينمــا كان يتف ّقــد منزلــه يف مدينــة دومــا مبحافظــة
ريــف دمشــق واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال يـزال مصــره جمهـوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

أجرينــا اتصــاالً مــع الســيدة (فاطمــة ،ص) زوجــة األســتاذ فيصــل -عــر برانمــج ســكايب -قالــت لنــا َّ
أن عناصــر مــن قـوات النظــام

الســوري اعتقلــت زوجهــا لــدى عودهتــم ُّ
لتفقــد منزهلــم يف مدينــة دومــا:

“اقتحمـوا املنــزل وهــم يصرخــون بنــا ،توجهـوا فــوراً إىل زوجــي واهنالـوا عليــه ضـرابً ابلبنــادق مث ســحبوه مــن قدميــه علــى الســامل

وصــوالً إىل الســيارة ،مث رمــوه يف صنــدوق الســيارة اخللفــي وانطلقـوا مســرعني ،شــاهدهتم وهــم ينهالــون عليــه ضـرابً أبرجلهــم”
علمــت فاطمــة َّ
املوجهــة إىل زوجهــا هــي التَّعــاون مــع أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ،الــذي كان يُســيطر علــى مدينــة
أن التُّهمــة َّ

دومــا “إهنــم يُلصقــون التُّهــم ُجزافـاً ،كيــف ميكــن أن يكــون مــع فصائــل املعارضــة املســلحة وحنــن نُقيــم يف مدينــة دمشــق منــذ
عــام  ،2013وكان زوجــي َّ
ومهينــة جــداً ،مل
يتلقــى راتبــه الشــهري مــن املؤسســات احلكوميــة .طريقــة اعتقالــه كانــت بشــعة ُ
َّ
نتمكــن حــى اآلن مــن معرفــة أي شــيء خبصــوص قضيتــه ،ومــع كل حماولــة للســؤال عنــه ينكــرون اعتقالــه ويرفضــون إعطــاءان

أيَّــة معلومــة عــن مصــره ،كمــا هـ َّـددان عناصــر األمــن ابالعتقــال يف حــال تكـرار الســؤال عنــه”.

عبــد هللا كــرمي ،مــن أبنــاء حــي الشــعار شــرق مدينــة حلــب ،مــن مواليــد عــام  ،1974اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــن
 /15كانــون الثــاين ،2018 /إثـ َـر مدامهــة مــكان إقامتــه يف احلــي واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

حتدثنــا -عــر اهلاتــف -مــع الســيدة وداد كــرمي ،زوجــة عبــد هللا كــرمي ،الــي أخربتنــا َّ
أن عناصــر أمـ ٍن مســلحني اتبعــون للنظــام الســوري
دامهـوا منزهلــم يف حــي الشــعار بعـ َـد ســاعات قليلــة مــن وصوهلــم إليــه قادمــن مــن إدلــب حيــث كانـوا ممــن نزحـوا مــن أحيــاء حلــب

فعرفهــم بنفســه وســأهلم عــن املطلــوب منــه فــإذا ابلضابــط يصفعــه م ـراراً ويصفــه ابإلرهــايب”
الشـرقية “ســألوا عــن عبــد هللاَّ ،
املوجهــة إىل زوجهــا وال أيــة معلومــة عنــه منــذ حلظــة اعتقالــه “أكثــر مــا يؤملــي هتامــس أطفــايل
أضافــت وداد َّأنــا ال تعلــم التهمــة َّ
بــن احلــن واآلخــر إن كان والدهــم علــى قيــد احليــاة أم َّ
أن عناصــر اجليــش قــد قتلــوه”.
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عــادل الســلطان ،مــدرس ،مــن أبنــاء قريــة الشــيخ مصطفــى بريــف حمافظــة إدلــب ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــن /19
شباط 2018 /بينما كان متجهاً إىل مدينة محاة ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
فــارس البصيــص ،مــدرس ،مــن أبنــاء قريــة الشــيخ مصطفــى بريــف حمافظــة إدلــب ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــن /19
شــباط 2018 /بينما كان متجهاً إىل مدينة محاة ،ال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً.
أمحــد محــدون ،مــن أبنــاء حــي الفــردوس شــرق مدينــة حلــب ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم الثــااثء  /6آذار 2018 /لــدى
مــروره مــن نقطــة تفتيــش مؤقتــة عنــد مدخــل احلــي ،اتبعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع لقـوات النظــام الســوري واقتادتــه إىل جهــة
جمهولــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف -مــع الســيد خالــد محــدون شــقيق أمحــد ،وأخــران أنـَّـه كان برفقتــه
متجهــن إىل حــي الســبيل مبدينــة حلــب عندمــا طلبــت منهمــا دوريــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري التوقــف وإب ـراز اهلــوايت
َ

الشــخصية “اســتعملوا حاســوابً حممــوالً للتَّحقــق مــن أمسائنــا مث وضعــوا أمحــد يف املقعــد اخللفــي للســيارة مكبَّــل اليديــن وقــد

غطــوا عينيــه بقميصــه ،وانطلقــوا بــه إىل مــكان جمهــول ،اتصلــت مباشــرة مــع وســطاء وأشــخاص تربطــي هبــم صــات قــرىب
وهــم ُمتن ِّفــذون وهلــم عالقــات مــع األفــرع األمنيــة ،فعلمــت منهــم َّ
أن هتمــة أخــي هــي التواصــل مــع أفـراد مــن اجليــش احلــر
يف مدينــة دارة عــزة غــرب حمافظــة حلــب” أضــاف خالــد َّ
أن أســرة أمحــد بذلــت الكثــر مــن اجلهــد يف ســبيل إطــاق س ـراحه
إال َّ
ـل مــا وصلنــا إليــه أن ننتظـ َـر يف كل يــوم خ ـراً مــن هنــا أو هنــاك يعلمنــا مبكانــه أو
أن مجيــع حماوالهتــا ابءت ابلفشــل “جـ ُّ

مصــره إن كان حي ـاً أو ميت ـاً”

الســيدة هيــام الغضيــب ،مــن أبنــاء مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري يــوم الثــااثء
 /29أاير 2018 /لــدى مرورهــا مــن إحــدى نقــاط التَّفتيــش التَّابعــة هلــا يف مدينــة العشــارة ،وال يـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.

الســيدة خلــود العلــو ،مــن أبنــاء مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،الثــااثء  /29أاير 2018 /اعتقلتهــا قـوات
النظــام الســوري لــدى مرورهــا مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة العشــارة ،وال يـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.

13

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش:

جلــأ تنظيــم داعــش منــذ إعــان أتسيســه يف نيســان 2013 /إىل اســتخدام عمليــات االختفــاء القســري يف مناطــق ســيطرته
واســتهدف هبــا علــى حنــو خــاص اجلنســيات غــر الســورية؛ هبــدف احلصــول علــى مبالــغ ماليــة ضخمــة ،كمــا اســتهدف الصحفيــن
وعمــال اإلغاثــة ،والنشــطاء اإلعالميــن ،والعاملــن لــدى املنظمــات اإلنســانية ،واألقليــات العرقيــة والدينيــة ،ومشلــت عملياتــه أيضـاً
مقاتلــن مــن فصائــل املعارضــة املســلحة.
مــارس التنظيــم اإلرهــايب عمليــات خطــف ،وشـ َّـن هجمــات علــى مناطــق خــارج ســيطرته ،إضافــة إىل عمليــات االعتقــال مــن

املنــازل وأماكــن العمــل واألسـواق أو عــر نقــاط التَّفتيــش التابعــة لــه ،كمــا اســتهدف املخالفــن للتعاليــم الــي فرضهــا يف مناطــق

ســيطرته ،وأنشــأ العديــد مــن مراكــز االحتجــاز الس ـرية الــي مــارس فيهــا انتهــاكات صارخــة ضــد املختفــن كالتعذيــب الوحشــي
والقتــل إبج ـراءات موجــزة عــر حماكــم شــكلية تنتهــي أحكامهــا ابإلعــدام وإخفــاء جثــة الضحيــة يف أماكــن جمهولــة.
لقــد شـ َّـكلت قضيــة املختفــن قسـراً واملفقوديــن لــدى تنظيــم داعــش واقعـاً قاســياً آلالف األُســر الســورية يف املناطــق الــي ســيطر
أتمــل األهــايل بعــد هزميــة تنظيــم داعــش إجيــاد أبنائهــم أو علــى األقــل معرفــة مصريهــم،
عليهــا ،وبشــكل خــاص حمافظــة الرقــة ،وقــد َّ

لكـ َّـن معاانهتــم ال تـزال مســتمرة بســبب عــدم حصوهلــم علــى أيــة معلومــات يف هــذا اخلصــوص ،علــى الرغــم مــن حماولــة كثــر مــن

العائــات الكشــف عــن مصــر املختفــن واملفقوديــن عــر التواصــل مــع قــادة حمليــن ولكــن ال جمهــودات حقيقيــة تُبــذل مــن قبــل
القـوات املســيطرة علــى تلــك املناطــق وهــي قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.

ـجلنا مــا ال يقــل عــن  8349شــخصاً بينهــم  314طفـاً ،و 218ســيدة (أنثــى ابلغــة) ال يزالــون خمتفــون قسـرايً لــدى تنظيــم
سـ َّ

داعــش منــذ أتسيســه نيســان 2013 /حــى آب.2018 /

مناذج عن ضحااي االختفاء القسري لدى تنظيم داعش:
حممــود الســهيل ،مــن أبنــاء بلــدة جلــن مشــال غــرب حمافظــة درعــا ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم داعــش يــوم اإلثنــن /9
متــوز 2018 /إثـَـر مدامهــة مــكان إقامتــه يف البلــدة واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
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حتدثنــا -عــر برانمــج الســكايب -مــع خلــدون الســهيل ،شــقيق حممــود ،وأخــران َّ
أن عناصــر مســلحة تتبــع تنظيــم داعــش أرادت
االســتيالء علــى منــزل حممــود ألمهيــة موقعــه االسـراتيجية هلــم يف حرهبــم مــع النظــام الســوري “رفــض أخــي ذلــك ،فمــا كان منهــم
إال أن اقتــادوه إىل ســيارة اجتهــت بــه خــارج البلــدة ،ومنــذ تلــك اللحظــة مل أشــاهده أو أعلــم مبصــره أو مــكان احتجــازه،
ِ
أرجــح ّأنــم قتلــوه خــارج البلــدة إال أنــي أعيــش علــى أمــل عودتــه ســاملاً مــا”.
ّ

يف  /25متــوز 2018 /اقتحمــت عناصــر اتبعــة لتنظيــم داعــش عــدة قــرى شــرق حمافظــة الســويداء ،واختطفــت  34رهينــة (18
طفـاً و 16ســيدة (أنثــى ابلغــة) ال يـزال مصريهــم جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ولذويهــم أيضـاً نســتعرض

هنــا عــدة حــاالت:

 السيدة رمسية أديب أبو عمار ،من أبناء قرية شبكي شرق حمافظة السويداء ،تبلغ من العمر  50عاماً. -السيدة سعاد أديب أبو عمار ،من أبناء قرية شبكي شرق حمافظة السويداء ،تبلغ من العمر  45عاماً.

 السيدة فاداي ابدي أبو عمار ،من أبناء قرية شبكي شرق حمافظة السويداء ،تبلغ من العمر  40عاماً. -الطفلة مليس حكمت أبو عمار ،من أبناء قرية شبكي شرق حمافظة السويداء ،تبلغ من العمر  4أعوام.

 -الطفلة الان نشأت أبو عمار ،من أبناء قرية شبكي شرق حمافظة السويداء ،تبلغ من العمر  12عاماً.

الطفلة مليس حكمت أبو عمار

الطفلة الان نشأت أبو عمار

• هيئة حترير الشام (حتالف بني جبهة فتح الشام وعدة فصائل يف املعارضة املسلحة):
متتلــك هيئــة حتريــر الشــام جهــازاً أمني ـاً يُعــرف ابســم القــوة األمنيــة ويُشــرف عليــه مــن يُطلقــون عليهــم اســم “الشــرعيون” وهــم:

رجــال ديــن يقومــون مبهــام اإلفتــاء وهلــم مناصــب قياديــة وأتثــر مهــم يف سياســية اهليئــة ،ويف الغالــب حيملــون جنســية أخــرى غــر
اجلنســية الســورية ،أنشــأ هــذا اجلهــاز العديــد مــن مراكــز االحتجــاز السـرية ،أبرزهــا مركــز احتجــاز “العقــاب” يف حمافظــة إدلــب،
ـتهدف هــذا اجلهــاز األمــي النشــطاء اإلعالميــن واألجانــب والعاملــن يف املنظمــات اإلنســانية ،واملقاتلــن لــدى فصائــل يف
واسـ َ
املعارضــة املســلحة عــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي واخلطــف والكمائــن األمنيــة واملدامهــات واالقتحامــات للمناطــق الــي ال ُتكــم
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تعمــدت هيئــة حتريــر الشــام إخفــاء كثــر مــن املعتقلــن ،وهــذا دفــع ابلعديــد مــن النشــطاء وعائالهتــم
اهليئــة ســيطرهتا عليهــا ،وقــد َّ
إىل النــزوح هـرابً مــن مناطــق ســيطرهتا.

تُنكـ ُـر هيئــة حتريــر الشــام قيامهــا بعمليــات إخفــاء قســري أو اختــاذ خمتفــن لديهــا رهائـ َـن ،وقــد اســتعرضنا يف عــدة بيــاانت ســابقة
حــاالت اختفــاء قســري وثَّقناهــا لــدى هيئــة حتريــر الشــام ،ولقــد َّ
أكــد لنــا العديــد ممــن أُفــرج عنهــم َّأنــم كانـوا حمتجزيــن لــدى هيئــة
حتريــر الشــام يف الوقــت الــذي أنكــرت فيــه اهليئــة قيامهــا ابحتجازهــم ،ويف كثــر مــن األحيــان قــد تصــل مــدة االختفــاء يف مراكــز
االحتجــاز التابعــة هليئــة حتريــر الشــام إىل ســنوات.
مناذج عن ضحااي االختفاء القسري لدى هيئة حترير الشام:
احملامــي أمحــد الصــاحل ،عضــو يف نقابــة حمامــي حمافظــة حلــب ،مــن أبنــاء قريــة ديــر حســان بريــف
حمافظــة إدلــب الشــمايل ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم اخلميــس
 /1آذار 2018 /مــن قريــة ديــر حســان ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

أمحد الصاحل

احملامــي عبــدو العلــي ،مــن أبنــاء قريــة التوامــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب ،مــن مواليــد عــام
 ،1964اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم اخلميــس  /15آذار/
 2018مــن بلــدة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.

عبدو العلي

الســيدة محيــدة الغريــب ،مــن أبنــاء مدينــة إدلــب ،تبلــغ مــن العمــر  23عام ـاً ،يــوم الســبت  /28نيســان 2018 /اختطفتهــا
عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يســتقلون ســيارة مــن نــوع “فــان” مــن احلــي الشــمايل يف املدينــة ،وال يـزال مصريهــا

جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.
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حممــد فـواز املوســى ،صيــديل ،مــن أبنــاء بلــدة أبــو الظهــور بريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة
حتريــر الشــام يــوم الثــااثء  /3متــوز 2018 /مــن مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

حممــد احللـواين ،مــن أبنــاء حــي اخلالديــة مبدينــة محــص ،تولــد عــام  ،1987اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم
اخلميــس  /26متــوز 2018 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا عنــد مدخــل مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل،
واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
أجرينــا اتصــاالً مــع خالــد احللـواين ،شــقيق حممــد -عــر برانمــج الســكايب -أخــران فيــه َّ
أن خصومــة ماليــة بــن أخيــه وأحــد أمـراء

ـتدعت مثولَــه أمــام حمكمــة ،وبينمــا كاان يف الطريــق إىل مدينــة حــارم حلضــور اجللســة أوقفهمــا حاجــز اتبــع
اهليئــة يف ســرمدا ،اسـ َ
التجــل مــن الســيارة بذريعــة َّ
للهيئــة “طلــب العناصــر مــن حممــد َّ
أن حبوزهتــم أمــر ابصطحابــه إىل مقـ ٍّـر ســري للهيئــة ،وطلبــوا
مــي الرجــوع ابلســيارة وانتظــار حممــد يف املنــزل” علمنــا مــن خالــد َّ
أن أايم ـاً عــدة مضــت ومل يعــد حممــد إىل منزلــه “توجهــت
بعدهــا إىل احلاجــز ذاتــه الــذي أوقفنــا ،فمــا كان منــه إال أن أنكــر اعتقــال حممــد ،فتابعــت طريقــي علِّــي أجــد الشــخص،
ـاف خالــد “ال يـزال شــقيقي جمهــول املصــر علــى الرغــم مــن
الــذي كنــا نقصــده يومهــا ومل أسـ َ
ـتدل علــى مكانــه أيضـاً” أضـ َ

حماوالتنــا التواصــل مــع أمـراء يف اهليئــة”.

عمــاد قطيــي ،طبيــب عــام ،مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،اعتقلتــه
عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم اإلثنــن  /13آب 2018 /مــن مدينــة خــان
شــيخون ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً.
عماد قطيين

اتء :قوات اإلدارة الذاتية الكردية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين):
اتَّبعــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف مناطــق ســيطرهتا هنــج عمليــات االعتقــال التَّعســفي علــى حنــو واســع؛ هبــدف التَّجنيــد
ـتهدفت يف العديد من عمليات
القســري أو اســتهداف النُّشــطاء والسياســيني املعارضني لسياســتها يف مناطق ســيطرهتا ،كما اسـ َ
االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري بعــض األفـراد علــى خلفيــة عرقيــة أو لوجــود صــات قــرىب بينهــم وبــن أقـرابء هلــم يف تنظيــم
داعــش أو فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وقامــت إبخفائهــم ملــدة تصــل إىل عامــن يف بعــض األحيــان ،يقضــي املختفــي عــدة
أشــهر منهــا يف احلبــس االنفـرادي.
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مناذج عن ضحااي االختفاء القسري لدى قوات اإلدارة الذاتية:
األســتاذ جنكــن صــاح الديــن عليكــو ،مــدرس ،حائــز علــى إجــازة يف الفلســفة ،مــن مواليــد
عام  ،1988من أبناء مدينة الدرابســية مشال حمافظة احلســكة ،اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية
يــوم اخلميــس / 1شــباط 2018 /مــن مدينــة الدرابســية وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

جنكني صالح الدين عليكو

الصيديل جاسم احملمود ،من أبناء قرية الطارقية بريف حمافظة احلسكة اجلنويب ،اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية يوم الثالاثء
 /6شباط 2018 /من قرية الطارقية ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
الطفــل إمساعيــل أمحــد العيســى ،مــن أبنــاء قريــة زنوبــة مشــال مدينــة الرقــة ،يبلــغ مــن العمــر  12عامـاً ،اعتقلتــه قـوات اإلدارة الذاتيــة

يــوم الســبت  /31آذار ،2018 /مــن قريــة زنوبــة ،وال يـزال مصــره جمهـوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

الطفــل رحيــم العبــد العيســى ،مــن أبنــاء قريــة زنوبــة مشــال مدينــة الرقــة ،يبلــغ مــن العمــر  11عامـاً ،اعتقلتــه قـوات اإلدارة الذاتيــة يــوم

الســبت  /31آذار 2018 /من قرية زنوبة ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً.

الطفلــة انرميــان يوســف كلــش ،مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل ،تبلــغ مــن العمــر  17عامـاً ،اعتقلتهــا
قـوات اإلدارة الذاتيــة يــوم الثــااثء  /15أاير 2018 /مــن مدينــة القامشــلي ،وال يـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية

حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.

الســيدة صبــاح حممــود احلمــد ،مــن أبنــاء قريــة جهفــة عــدوان بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل ،تبلــغ مــن العمــر  26عامـاً ،اعتقلتهــا
قوات اإلدارة الذاتية يوم السبت  /19أاير 2018 /من قرية جهفة عدوان ،وال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية

حلقوق اإلنســان وألهلها أيضاً.
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عبــد احلميــد متــو ،مســؤول العالقــات اخلارجيــة يف تيــار املســتقبل الكــردي يف ســوراي ،وعضــو
اجمللــس الوطــي ال ُكــردي ،مــن أبنــاء مدينــة الدرابســية بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل ،اعتقلتــه

ق ـوات اإلدارة الذاتيــة يــوم األحــد  /3حزي ـران 2018 /لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التَّفتيــش
التَّابعة هلا يف مدينة الدرابسية ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان
وألهلــه أيضـاً.

عبد احلميد متو

حممــد معصــوم حممــد ،عضــو اجمللــس الوطــي الكــردي ،مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف
حمافظــة احلســكة الشــمايل ،اعتقلتــه قـوات اإلدارة الذاتيــة يــوم اجلمعــة  /22حزيـران2018 /
مــن احلــي الغــريب مبدينــة القامشــلي ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق

اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.

حممد معصوم حممد

حامــد عبــود احلســن ،مــن أبنــاء بلــدة بقــرص فوقــاين بريــف حمافظــة ديــر الــزور ،اعتقلتــه قـوات
اإلدارة الذاتيــة يــوم اجلمعــة  /22حزي ـران 2018 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا
علــى طريــق مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
َّ
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف -مــع فاتــن إحــدى قريبــات حامــد
احلسني ،اليت أخربتنا َّ
أن عناصر نقطة التَّفتيش بعد اطالعها على بطاقاهتم الشخصية َّاتمتهم

ابلتَّبعيــة لتنظيــم داعــش “أوقفنــا حاجــز اتبــع للوحــدات الكرديــة علــى الطريــق املــؤدي إىل
ـب العناصــر البطاقــات الشــخصية للذكــور فقــط ،وعندمــا علمـوا أننــا مــن
مدينــة منبــج ،وطلـ َ
ديــر الــزور ،اهتمــوان ابلتَّبعيــة لتنظيــم داعــش وأنَّنــا نريــد دخــول منبــج لنن ِّفــذ فيهــا تفجـرات،
نفــى قريــي حامــد التُّهــم املوجهــة إليــه ،إال َّأنــم اعتقلــوه وأمــروان ابلتَّحــرك والعــودة مــن حيث
الشــتم والتهديــد عندمــا رفضــت العــودة مــن دون
تعرضــت للســباب و َّ
أتينــا” علمنــا مــن فاتــن ّأنــا َ
قريبهــا حامــد ،وأضافــت َّ
أن مجيــع حماوالهتــم ملعرفــة مصــره ابءت ابلفشــل.
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حامد عبود احلسني

عــدي أمحــد العلــوش ،مــن أبنــاء قريــة الطوحيينــة بريــف حمافظــة الرقــة ،اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة
الذاتيــة يــوم اإلثنــن  /25حزي ـران 2018 /مــن قريــة الطوحيينــة ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً
ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
أجرينــا اتصــاالً هاتفي ـاً مــع الســيد خالــد.ع ،صديــق عــدي ،وأخــران أنـَّـه كان برفقــة عــدي

حلظــة اعتقالــه وتعـَّـرض لتهديــدات ابلقتــل واالعتقــال بســبب سـؤاله عــن مصــر صديقــه املعتقــل

“دامهــت القريــة دوريــة كبــرة مــن قســد مؤلفــة مــن قرابــة مخــس ســيارات “بيــك اب”
وســيارتني “فــان” ،عرفنــا حينهــا َّ
أن هدفهــا اعتقــاالت حبــق الش ـبَّان ،دخلــوا علينــا منــزل

عدي أمحد العلوش

عــدي عنــوة بطريقــة اســتفزازية ،فاحتـ َّـد عــدي ابلــكالم ،عندهــا َّ
تقدمــت حنــوه جمموعــة

منهــم وضربــوه ابلعصــي اخلشــبية ،مثَّ رمــوه يف أرض ســيارة “فــان” بعــد أن قيَّــدوا يديــه إىل

اخللــف ،وانطلقــوا ابجتــاه منــازل أخــرى يف القريــة مث إىل خارجهــا” أضــاف خالــد “حاولنــا
اللحــاق هبــم لكــن حواجزهــم املنتشــرة علــى مداخــل القريــة منعتنــا مــن ذلــك ،مث َّ
حتدثنــا
مــع أصدقــاء علــى عالقــة جيــدة مــع قســد ،لكــن بــدالً مــن أن حنصــل علــى معلومــة عــن

تعرضنــا للتهديــد ابلقتــل واالعتقــال مــن قبــل عناصــر الوحــدات ،ومنــذ ذلــك اليــوم
عــدي َّ
ال نعلــم عــن عــدي شــيئاً”.

الرحيــل ،مــن أبنــاء مدينــة احلســكة وعضــو جملــس املدينــة ،يبلــغ مــن العمــر 60
عيــد جاســم َّ

عــام ،اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة الذاتيــة يــوم اإلثنــن  /6آب 2018 /لــدى مــروره مــن إحــدى
نقــاط التَّفتيــش التَّابعــة هلــا يف مدينــة احلســكة وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

عيد جاسم الرحيل

اثء :فصائل املعارضة املسلحة:
مارســت فصائــل يف املعارضــة املســلحة عمليــات اإلخفــاء القســري بشــكل رئيــس ضـ َّـد األســرى مــن األهــايل الذيــن قامــت
ابختطافهــم بعــد هجومهــا علــى مناطــق ختضــع لســيطرة النظــام الســوري ،كمــا اســتهدفت بعــض عملياهتــا النشــطاء والعاملــن يف
ـجلنا يف عــام  2018ارتفــاع حصيلــة االختفــاء القســري لــدى فصائــل يف املعارضــة
املنظمــات اإلنســانية يف مناطــق ســيطرهتا ،وسـ َّ
املســلحة ترَّكــزت يف ريــف حمافظــة حلــب الشــمايل.
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مناذج عن ضحااي االختفاء القسري لدى فصائل يف املعارضة املسلحة:
عبــد اجمليــد عـ َّـزت شــيخو ،حائــز علــى شــهادة دكتــوراه يف اإلعــام ،ورئيــس قســم اإلعــام يف

جامعــة عفريــن ،مــن مواليــد عــام  ،1951مــن أبنــاء قريــة جليــل بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل،
اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل فصيــل أحـرار الشــرقية أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم
األربعــاء  /4نيســان 2018 /إثـَـر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة عفريــن مشــال حمافظــة حلــب،
واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

عبد اجمليد عزت شيخو

ابروجــان علــي ،مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،اعتقلتــه عناصــر
مســلحة تنتمي إىل فرقة الســلطان مراد التابعة لفصائل يف املعارضة املســلحة يوم األحد /15
متــوز 2018 /مــن مــكان عملــه يف مدينــة عفريــن ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
علمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر اتصــال هاتفــي مــع أمحــد عفريــي صديــق
ابروجــان ،الــذي كان برفقتــه حلظــة اعتقالــه َّ
أن مخســة مســلحني اعتــدوا ابلضــرب علــى ابروجــان
دون أيــة مقدمــات مثَّ ســحبوه أرضـاً وصــوالً إىل ســيارهتم وانطلقـوا بــه إىل عفريــن وأضــاف َّ
أن
صــوراً لباروجــان بــدأت تصلهــم وتبــدو عليــه فيهــا آاثر تعذيــب قبــل انقطــاع أخبــاره عنهــم متام ـاً.

ابروجان علي

هوشــنك خالــد ،مــن أبنــاء قريــة ابســوطة بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،اعتقلتــه عناصــر
مســلحة تنتمــي إىل فرقــة احلمـزات -إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة -يــوم اخلميــس /19
متــوز 2018 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف قريــة الباســوطة ،وال ي ـزال مصــره
جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
تواصلنا -عرب برانمج السكايب -مع سعيد خالد ،أحد أقرابء هوشنك وأفادان ابلتايل:
“اعتقلــت عناصــر مــن فرقــة احلمـزات هوشــنك ألنــه اعــرض علــى تصرفاهتــم الســيئة حبــق
األهــايل الذيــن ميــرون عــر احلاجــز ،فاهنــال عليــه ثالثــة عناصــر َّ
ابلضــرب املــرح وطرحــوه

أرض ـاً وصــادروا دراجتــه الناريــة ،مث قيّــدوا يديــه أبصفــاد حديديــة ورمــوه يف الســيارة
وانطلقــوا بــه إىل عفريــن” علمنــا مــن ســعيد َّ
أن فرقــة احلمـزات تُنكــر اعتقاهلــا هوشــنك وُتـ ِّدد

ـاف ســعيد َّ
تعرضــه للمــوت أو األذى
أن عائلــة هوشــنك ختشــى َّ
كل مــن يســأل عنــه ،وأضـ َ

علــى أيــدي عناصــر الفرقــة.
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هوشنك خالد

الســيداتن انزليــة نعســان  -36عام ـاً -وف ـرايل نعســان  -34عام ـاً ،-مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل،

اعتقلتهمــا عناصــر مســلحة تنتمــي إىل فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم األحــد  /12آب 2018 /مــن حــي الزيديــة مبدينــة

عفريــن ،وال ي ـزال مصريمهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ولذويهمــا أيض ـاً.

سادساً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أي مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة
أن النظــام الســوري مل يفــي ِّ
أبي مــن التزاماتــه يف ٍّ
الــي صــادق عليهــا ،ونُشــر علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية ،كمــا أنـَّـه أخـ َّـل بعــدة مـواد

ـتمر توقيــف مئــات آالف املعتقلــن دو َن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة ،ودون توجيــه ُتــم،
يف الدســتور الســوري نفســه ،فقــد اسـ َّ
وحظــر عليهــم توكيــل حمـ ٍـام والـزايرات العائليــة ،وحتـ َّـول  % 85مــن إمجــايل املعتقلــن إىل خمتفــن قسـرايً ومل يتــم إبــاغ عائالهتــم أبماكــن
وجودهــم ،ويف حــال سـؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا ،ورمبــا يتعـَّـرض مــن يقــوم ابلسـؤال خلطــر االعتقــال.

لقــد اســتهدفت قـوات النظــام الســوري ابسـراتيجية اإلخفــاء القســري كل مــن لــه عالقــة ابحلـراك الشــعيب املناهــض حلكــم العائلــة،
ويُظهــر حتليــل البيــاانت انتشــار هــذه الظاهــرة يف املناطــق الــي تتميَّــز بذلــك ،وهــذا يـ ُّ
ـدل علــى سياســة وهنــج ُمتَّســق ومــدروس،

مبــا يف ذلــك الكشــف الــذي حصـ َـل مؤخـراً عــن مصــر خمتفــن قسـرايً ،فقــد متَّ علــى حنــو خمطَّــط بشــكل دقيــقَّ ،
وإن تناغــم عمــل

مؤسســات الدولــة مبــا خيــدم املشــاركة يف الفعــل اإلجرامــي أمــر واضــح الداللــة مــن خــال اعتقــال أشــخاص داعمــن للح ـراك
الشــعيب ،مث إخفائهم قسـرايً ،مث إصدار شــهادات وفاة ال حتمل معلومات عن ســبب الوفاة وال مكاهنا ،كما يؤّكِد لنا َّ
أن هناك
شـرائح واســعة مــن املوظفــن والقــادة والعمــال علــى علــم مبــا يقــوم بــه النظــام الســوري وعلــى علــم بســبب الوفــاة احلقيقــي وأبفعــال
التَّعذيــب الوحشــي ،والبعــض علــى علــم مبــكان اجلثــث واملقابــر اجلماعيــة؛ نظ ـراً للكــم اهلائــل مــن املختفــن قس ـرايً وألعــداد مــن
علمنــا بوفاهتــم بســبب التَّعذيــب وهــم قرابــة  14ألــف مواطــن ســوري.

واالختفــاء القســري حمظــور مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف فبحســب القاعــدة  98فــإن االختفــاء القســري حمظــور يف
النِّزاعــات املســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة.
ـص القاعــدة  117منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف يف النـزاع اإلجـراءات املســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن
وتنـ ُّ
فقدهــم نتيجــة لنـزاع مســلح ،ويــزود أفـراد عائالهتــم أبيــة معلومــات لديــه عــن مصريهــم”.
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وأيض ـاً مبوجــب القانــون اجلنائــي الــدويل ،فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة تُش ـ ِّكل املمارســة املنهجيــة

لإلخفــاء القســري جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية (املــادة .7-1ط) ،وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه ق ـوات النظــام الســوري.

كمــا مارســت بقيــة األط ـراف جرميــة اإلخفــاء القســري وإن مل تكــن علــى املركزيــة ذاهتــا ،الــي يتميــز هبــا النظــام الســوري ،كمــا
توســع انتشــار احلاالت ومنهجيتها
ختتلف عنه يف َك ِّم احلاالت وتوزعها ،وتنظيم داعش هو أكثر جهة تُشــبه النظام الســوري يف ُّ
حبســب مــا تُشــر إليــه البيــاانت الــي لدينــا.
التوصيات:

جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

• عقد اجتماع طارئ ملناقشة هذا الشأن اخلطري الذي يُهدد مصري قرابة  95ألف شخص ،ويُرهب اجملتمع السوري أبكمله.
• إجياد طرق وآليات ملنع النظام السوري من التَّالعب ابألحياء واألموات ،ملا يف ذلك من هتديدكبري ألمن واستقرار الدولة السورية.

• جيــب أن يتَّخــذ جملــس األمــن خطـوات إليقــاف عمليــات التعذيــب واملــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة
للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن املعتقلــن يف أســرع وقــت.

• اللجــوء إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حلمايــة املعتقلــن مــن املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز ،ولوضــع حـ ٍّد لــوابء

االختفــاء القســري املنتشــر يف ســوراي ،كونــه يُهــدد أمــن واســتقرار اجملتمــع.

• علــى جملــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلـزام األطـراف ابلقـرارات الــي قــام إبصدارهــا ومــن أبرزهــا القـرار رقــم  ،2024والقـرار رقــم
 ،2139وإتبــاع القـرارات النظريــة ابألفعــال.

• االهتمــام بشــكل أكــر بقضيــة املختفــن قس ـراً يف ســوراي ،نظ ـراً لفداحــة حصيلتهــا ،وكوهنــا جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية ،وينبغــي

اإلس ـراع يف التَّصــدي هلــا.

الســماح للمحتجزيــن كافــة ابالتصــال مــع أقرابئهــم ومــع احملامــن واألطبــاء ،وإجيــاد ضمــاانت
• كمــا يتوجــب علــى حنــو فــوري َّ

ملزمــة ملنــع تك ـرار التعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.
النظام السوري:

• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
كأنا ملك عائلة خاص.
• التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب واملوت بسبب التعذيب.
ِ
ابلسجالت املدنية وتسخريها خلدمة أهداف العائلة احلاكمة.
• التوقف عن التالعب ّ
حتمل التَّبعات القانونية واملادية كافة ،وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
• ُّ
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إىل جملس حقوق اإلنسان:
• متابعة قضية املعتقلني واملختفني قسـراً يف ســوراي وتســليط الضوء عليها ضمن مجيع االجتماعات الســنوية الدورية ،وختصيص

جلســة خاصــة للنَّظــر يف هــذا التَّهديــد الرهيــب.
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

• إعــداد تقريــر خــاص وتفصيلــي يُس ـلِّط الضــوء علــى هــذه الكارثــة بكافــة أبعادهــا النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ودعــم

منظمــات حقــوق اإلنســان احملليــة الفاعلــة يف ســوراي
املقرر اخلاص املعين ابالختفاء القسري:

• زايدة عدد العاملني يف قضية املختفني قسراً يف مكتب املقرر اخلاص املعين حباالت االختفاء القسري يف سوراي؛ نظراً لكثافة
وحجم حاالت املختفني قسـرايً فيها.
تضامن
كل التضامــن مــع الضحــااي وذويهــم ،وال بـُ َّـد مــن نضــال حقوقــي واجتماعــي ُمســتمر حــى الكشــف عــن مصــر ذويهــم وإطــاق
سـراحهم ،وكل الشــكر والتقديــر لألهــايل والنشــطاء احملليــن الذيــن لــوال جهودهــم ملــا ظهــر هــذا الَّتقريــر علــى هــذا النحــو.
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