بيـ ــان

إخفاء قسري طويل مث تعذيب حىت املوت
للناشط السياسي السلمي حيىي شرجبي

السبت  28متوز 2018
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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.

علمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــال تواصلهــا مــع عائلــة الضحيــة حيــى شــرجبي أنــه يف  23متــوز احلــايل ولــدى
إجراء ذويه معاملة اســتخراج بيان قيد عائلي من دائرة الســجل املدين يف مدينة داراي مبحافظة ريف دمشــق متَّ إخبارهم من قبل
املوظــف هنــاك َّ
صعقــت العائلــة هلــذ اخلــر ،وخصوصـاً أنــه قــد كتــب أســفل
أن ابنهــم مسـ َّ
ـجل يف الســجل املــدين علــى أنــه متــوىفُ ،

اســم حيــى أنــه متــوىف يف  /15كانــون الثــاين 2013 /دون وجــود أيـَّـة تفاصيــل عــن مــكان الوفــاة أو ســببها ،وحصلــت الشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان علــى نســخة مــن بيــان القيــد العائلــي حنتفــظ بــه ضمــن ســجالتنا ،وكحــال عش ـرات آالف العائــات
الســورية مل تتمكــن عائلتــه مــن اختــاذ أيــة إجـراءات قانونيــة ملعرفــة أســباب وفاتــه أو جمــرد احلصــول علــى جثَّتــهَّ ،
ألن النظــام الســوري
يرفــض تســليم اجلثــث بشــكل قاطــع ،وال تعلــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مصــر مئــات آالف اجلثــث وال طريقــة إخفائهــا.
وأخــرت عائلــة حيــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن عناصــر مــن فــرع املخابـرات اجلويــة قامــت ابعتقــال حممــد شــقيق حيــى
علمــت العائلــة بوفــاة حممــد يف  /13كانــون األول 2013 /عــر دائــرة الســجل املــدين أيض ـاً ،-وأجربتــه علــى االتصــال بــه،وإخبــاره أنــه مصــاب يف منطقــة صحنــااي مبحافظــة ريــف دمشــق ،و َّ
أن عليــه القــدوم إلســعافه ،ولــدى ذهــاب حيــى إىل املــكان
الــذي حــدَّده لــه شــقيقه ،تبـ َّـن لــه أنــه كمــن وقامــت املخابـرات اجلويــة ابعتقالــه ،وكان برفقتــه الناشــط غيــاث مطــر ،ذلــك منــذ
 /6أيلــول ،2011 /أمــا غيــاث مطــر فقــد قتلــه النظــام الســوري وسـلَّم جثتــه وعليهــا آاثر تعذيــب بربــري إىل عائلتــه بعــد أربعــة
أايم فقــط ،فيمــا ظـ َّـل مصــر حيــى شــرجبي جمهــوالً منــذ ذلــك التاريــخ.
وحيــى طــه شــرجبي ،هــو مواطــن ســوري مــن مواليــد مدينــة داراي عــام  ،1979وقــد درس إدارة األعمــال يف جامعــة دمشــق ،غــر
متــزوج ،وكان قــد اعتقــل ســابقاً مــن قبــل النظــام الســوري يف عــام  2003بســبب مشــاركته يف أتســيس جمموعــة شــباب داراي،

الــي كانــت تقــوم مببــادرات خلدمــة اجملتمــع كتنظيــف الش ـوارع وتوزيــع ملصقــات توعويــة ملكافحــة الفســاد ،وبقــي قيــد االعتقــال
مــدة عامــن ونصــف مث أطلــق سـراحه.
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مــع انطــاق احل ـراك الشــعيب يف آذار 2011 /عُــرف حيــى بنشــاطه السياســي والســلمي وإبطالقــه مبــادرات حتــدَّث فيهــا عــن

املواطنــة وحريــة التعبــر ،ورفــض ختريــب املؤسســات احلكوميــة ،والالعنــف وتقــدمي الــورود وامليــاه لعناصــر األمــن ،الــي كانــت أتيت
لقمــع التظاه ـرات يف مدينــة داراي ،كمــا شــارك يف احل ـوارات السياســية والتوعويــة حــول احل ـراك الشــعيب الســلمي يف العديــد مــن

املناســبات أمــام اجملتمــع احمللــي يف مدينتــه داراي .وكان بذلــك مــن أبــرز قــادة احلـراك الســلمي يف ســوراي ،وهلــذه األســباب حتديــداً
ـخر كامــل طاقتــه للقضــاء عليهــم.
كان هــو وأمثالــه هدفـاً اسـراتيجياً نوعيـاً للنظــام الســوري ،الــذي سـ َّ
ـن قسـرايً علــى َّأنــم متوفــون
ومنــذ أاير 2018 /ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام النظــام الســوري بتســجيل خمتفـ َ
ِ
الســجل املــدين ،واســتعرضنا يف تقريــر ســابق تفاصيــل هــذه العمليــات ،وال تـزال أُســر الضحــااي املختفــن قسـرايً تتلقــى
يف دوائــر ّ
نبــأ وفــاة أبنائهــا املختفــن عــر دوائــر الســجل املــدين حــى اليــوم ،وقــد بلــغ عــدد احلــاالت املوثَّقــة لدينــا حــى حلظــة إصــدار هــذا
البيــان  343حالــة بينهــم  8أطفــال ،وســوف نصــدر حتديثـاً لتقريـران الســابق يف األايم القادمــة.
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