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األجهزة األمنية يف السويداء تتحمل
مسؤولية اختطاف الناشط السياسي
مهند شهاب الدين وإخفائه قسراي
النظام السوري مستمر يف سياسة
اإلخفاء القسري واإلرهاب والتعذيب
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R190611
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 :النظام السوري اعتقل قرابة  1478شخصاً حتول  764منهم إىل خمتفني قسرايً منذ بداية عام .2019

اثنياً :قوات األمن السورية تتحمل مسؤولية اعتقال وإخفاء الناشط السوري مهند شهاب الدين.

اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :النظــام الســوري اعتقــل قرابــة  1478شــخصاً حتـ َّـول  764منهــم إىل خمتفــن قســرايً منــذ بدايــة
عــام :2019
ابلتزامــن مــع القصــف العنيــف علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يف مشــال غــرب ســوراي مــن قبــل الطـران احلــريب

متعمــد مناطــق مأهولــة ابلســكان ومراكــز طبيــة ومــدارس ،ومل يلتــزم يوم ـاً ابلقانــون
الروســي والســوري ،الــذي اســتهدف بشــكل َّ
الــدويل اإلنســاين يف املعــارك اجلاريــة مــع فصائــل املعارضــة الســورية ،فقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ بــدء محلــة
التصعيــد العســكرية لقـوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف  /26نيســان املاضــي حــى /23
ـب
حزيـران 2019 /قتــل تلــك القـوات مــا ال يقــل عــن  487مدنيـاً ،بينهــم  118طفـاً ،و 92ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،كمــا أُصيـ َ
 1495مدنيـاً آخريــن ،ابلتـوازي مــع ذلــك ال تـزال قـوات األمــن الســورية ترتكــب أفظــع االنتهــاكات واملالحقــات املســتمرة اليوميــة
يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قـوات النظــام الســوري ،الــي تســتهدف إرهــاب املدنيــن وقمــع أيــة حماولــة حتــرك مــدين تُطالــب جمــدداً

بتغيــر العائلــة احلاكمــة الــي ارتكبــت آالف اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم احلــرب منــذ آذار 2011 /وال تـزال مســتمرة يف ذلــك.

لقــد وثـَّـق قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ بدايــة عــام  2019حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر اعتقــال
قـوات النظــام الســوري  1478مواطنـاً ســورايً بينهــم  71طفـاً و 90ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وبعــد التحقيــق والتعذيــب أفــرج عــن

 325منهــم ،وال يـزال  1153لــدى النظــام الســوري ،وقــد حتـ َّـول  764منهــم إىل خمتفــن قسـرايً مل يعــد مصريهــم معلومـاً لنــا،

وقــد أنكــر النظــام الســوري وجودهــم لديــه.
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ووفقـاً لقاعــدة بيــاانت املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خــال الســتة أشــهر األخــرة ،فــإن معظــم حـوادث االعتقــال
قــد متــت يف حمافظــات دمشــق وريــف دمشــق وحلــب ،ووقعــت حــاالت اعتقــال كثيفــة يف املناطــق الــي أجــرت علــى التســوية مــع

النظــام الســوري كالغوطــة الشــرقية وريــف محــص الشــمايل ،واجلنــوب الســوري ،وقــد طالــت عمليــات االعتقــال انزحــن عــادوا إىل
ـجلنا عــدداً كبـراً مــن حــاالت االعتقــال عنــد املنافــذ احلدوديــة لالجئــن ســوريني
تلــك املناطــق بعــد أن تشــردوا منهــا ،كمــا قــد سـ َّ

قــرروا العــودة ،وال يـزال العمــل جــارايً منــذ شــهور عــدة إلصــدار تقريــر خــاص عــن عمليــات اعتقــال النازحــن والالجئــن الذيــن

قــرروا العــودة إىل مناطقهــم ،وســوف يصــدر يف األايم القادمــة.

وثـَّـق قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ح ـوادث اعتقــاالت لســيدات مــع أطفاهلــن ،ومل تراعــي ق ـوات األمــن
الســوري كبــار الســن ،فقامــت ابعتقــال كل مــن تربطــه صلــة قــرىب أبف ـراد يف فصائــل املعارضــة املســلحة أو يف احل ـراك الشــعيب
املطالــب بتغيــر عائلــة األســد.
أخـراً الحظنــا َّ
أن قـوات األمــن املواليــة للنظــام الســوري تالحــق بشــكل دقيــق مجيــع الســوريني ممــن هــم يف سـ ِّـن التجنيــد مــن أجــل

ـجلنا عــدداً كبـراً مــن هــذه
الــزِّج هبــم علــى جبهــات القتــال ضـ َّـد فصائــل املعارضــة املســلحة الســورية يف مشــال غــرب ســوراي ،وقــد سـ َّ
احلــاالت اســتهدفت أبنــاء ريــف محــص الشــمايل علــى حنــو خــاص.

متنــع قـوات األمــن املعتقــل منــذ اللحظــة األوىل العتقالــه مــن االتصــال بعائلتــه أو توكيــل حمـ ٍـام أو جمــرد معرفتــه ابألســباب الــي اعتقــل
مبوجبهــا ،ومعظــم عمليــات االعتقــال حتــدث بــدون مذكــرة قانونيــة وقــد يبقــى املعتقــل مــن أشــهر حــى ســنوات بــا حماكمــة ودون
توجيــه هتمــة حمــددة ،وغالبـاً مــا تســتند األفــرع األمنيــة يف عمليــات اعتقاهلــا علــى التقاريــر األمنيــة وليــس علــى األدلــة والقضــاء.
وقــد الحظنــا منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذارَّ 2011 /
أن قـوات النظــام الســوري تتبــع يف عمليــات اعتقاهلــا
تكتيــكاً هــو أقــرب إىل طريقــة خطــف الضحيــة مــن مــكان وجودهــا ،ال تُعلــن ق ـوات األمــن ألي فــرع أمــي تتبــع وال تـُـديل أبيــة
معلومــات فيمــا خيــص وجهتهــا مــع الضحيــة ،وهتــدف بذلــك إىل نشــر أكــر قــدر مــن اإلرهــاب والذعــر.

تتحمل مسؤولية اعتقال وإخفاء الناشط السياسي مهند شهاب الدين:
اثنياً :قوات األمن السورية َّ

ـض مشــايخ
تُســيطر قـوات النظــام الســوري بشــكل شــبه كامــل علــى حمافظــة الســويداء ،كمــا توجــد قـوات مســلحة حمليــة تتبــع بعـ َ
الســويداء ووجهائهــا ،ترتَّكــز مهمتهــا حبســب مــا أعلــن عنــه مؤسســوها يف حماولــة منــع قـوات النظــام الســوري مــن هنــب واســتغالل
بعــض املناطــق ،ومحايــة أبنائهــا مــن االعتقــال واإلخفــاء القســري ،ومــن التَّجنيــد يف صفــوف جيــش النظــام الســوري.
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منــذ بدايــة عــام  2018بــدأت تتصاعــد عمليــات اخلطــف يف احملافظــة ،وقــد متكنــا حــى اآلن مــن تســجيل قرابــة  208حـوادث
ـورط قـوات األمــن الســورية يف معظمهــا ،وقــد أبلغَنــا
خطــف ألبنــاء حمافظــة الســويداء ،أظهــرت التحـرايت األوليــة الــي قمنــا هبــا تـ ُّ
عــدد كبــر مــن األهــايل َّ
أن النظــام الســوري يهــدف بذلــك إىل زعزعــة االســتقرار يف حماولــة منــه لبســط قوتــه وســيطرته الكاملــة علــى
ـجل قســم توثيــق الضحــااي لدينــا حــاالت متعــددة لعمليــات قتــل وقــال لنــا األهــايل أهنــا أتيت يف الســياق ذاتــه.
احملافظــة ،كمــا سـ َّ
مهند شهاب الدين
انشــط سياســي وســلمي ،يعمل يف جمال النجارة واملوبيليا ،ولد يف عام 1973م ،من أبناء مدينة الســويداء ،متزوج ولديه أربعة
أوالد ،اختطفتــه عناصــر مســلحة نعتقــد غالبـاً أهنــا اتبعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع لقـوات النظــام الســوري يف  /16حزيـران/

 2019مــن مــكان عملــه غــرب مدينــة الســويداء ،وكمــا أوردان ســابقاً فــإن قـوات النظــام الســوري ال تعطــي أيــة معلومــات عــن

املــكان الــذي ســاقت إليــه الضحيــة ،أو اجلهــة الــي قامــت ابعتقالــه.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عــدد مــن األشــخاص املقربــن مــن مهنــد ،وقــد فضلـوا عــدم الكشــف عــن هوايهتــم
احلقيقيــة بســبب وجودهــم يف مناطــق ختضــع لســيطرة ق ـوات النظــام الســوري وأخــروان َّ
أن عناصــر اتبعــة لفــرع األمــن العســكري

ـرددت إىل مــكان عمــل مهنــد جلمــع املعلومــات عنــه قبــل يومــن مــن اختطافــه ،وذكــروا لنــا َّ
أن ســيارة مــن نــوع فــان ذات لــون
تـ َّ
أبيــض ومــن نــوع  H1دامهــت مــكان عملــه وقامــت عناصــر كانــت تســتقلها بعمليــة االختطــاف ،ومــن املعــروف لــدى أهــايل
مدينــة الســويداء َّ
أن هــذا النــوع مــن الســيارات تعــود ملكيتــه لصــاحل فــرع األمــن العســكري.
علمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن أقـرابء مهنــد َّ
أن مجيــع األفــرع األمنيــة يف املدينــة قــد أنكــرت اعتقــال مهنــد أو وجــوده

لديهــا لــدى سـؤال أقرابئــه عنــه.
الناشــط السياســي مهنــد شــهاب الديــن كان يُشــارك يف معظــم االحتجاجــات
واالعتصامات الســلمية يف مدينة الســويداء اليت كانت حتدث بســبب انتشــار عمليات
ِ
وجــه االهتــام لألفــرع األمنيــة ابلوقــوف وراءهــا ،كمــا أن بعــض
اخلطــف يف املدينــة ،وتُ ّ
تعرضــت لــه مناطــق ســورية أخــرى مــن عمليــات
االحتجاجــات قــد تضامنــت مــع مــا َّ
قصــف عنيــف مــن قبــل ق ـوات النظــام الســوري ،كمــا رفعــت شــعارات تن ـ ِّدد بتنظيــم

داعــش اإلرهــايب وتُديــن اهلجمــات الــذي نفَّذهــا يف ريــف حمافظــة الســويداء ،وقــد عــرف
عــن مهنــد مواقفــه الوطنيــة ودعمــه للح ـراك السياســي الســلمي وحقــوق اإلنســان.
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مهند شهاب الدين

اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:

• انتهــك النظــام الســوري عــدداً كب ـراً مــن مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان عــر عمليــات خطــف املواطنــن الســوريني

دون حماكمــة ،وسياســة اإلخفــاء القســري ،والتعذيــب ،وقــد مــارس النظــام الســوري هــذه االنتهــاكات منــذ عــام  2011علــى
حنــو منهجــي وواســع النطــاق ،وحبســب املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي تُشـ ِّكل كل مــن عمليــات التعذيــب واإلخفــاء

القســري واحلرمــان الشــديد مــن احلريــة البدنيــة جرائــم ضـ َّـد االنســانية إذا مورســت عــن علــم وعلــى حن ـ ٍو واســع النطــاق.

• تُشــكل حالــة اعتقــال الناشــط مهنــد شــهاب الديــن واحــدة مــن مئــات آالف احلــاالت الــي انتهــك فيهــا النظــام الســوري

ـتمر النظــام الســوري منــذ عــام  2011بتوقيــف مــا ال يقــل عــن  1.2مليــون مواطــن ســوري
الدســتور الســوري نفســه فقــد اسـ َّ
تعـ َّـرض لتجربــة االعتقــال دون إصــدار مذكــرة اعتقــال ،ودون توجيــه هتــم هلــم ،وحظــر عليهــم توكيــل حمـ ٍـام والـزايرات العائليــة ،وال
ي ـزال قرابــة  128ألــف مواطــن ســوري معتقــل لــدى النظــام الســوري ،حتـ َّـول قرابــة  82ألــف منهــم إىل خمتفــن قس ـرايً ،وال يتــم

إبــاغ عوائلهــم مبــكان وجودهــم ،ويف حــال سـؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا ،ورمبــا يتعـَّـرض مــن يقــوم
ابلس ـؤال خلطــر االعتقــال.

• لقــد اســتهدفت ق ـوات النظــام الســوري ابس ـراتيجية اإلخفــاء القســري كل مــن لــه عالقــة ابحل ـراك الشــعيب املناهــض حلكــم
العائلــة ،ويُظهــر حتليــل البيــاانت انتشــار هــذه الظاهــرة يف العديــد مــن املناطــق؛ مــا يـ ُّ
ـدل علــى َّأنــا سياســة ومنهــج ُمتَّســق ومــدروس،

وترقــى إىل جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية.

• كما انتهكت الســلطة احلاكمة برائســة بشــار األســد نصوصاً عدة يف الدســتور الســوري احلايل الذي ُيِّرم االحتجاز التعســفي
والتعذيب واإلخفاء القســري؛ ما يعين انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والقانون احمللي على ٍ
حد سـواء.
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

• فــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري ،بــدءاً مــن حظــر األســلحة واملقاطعــة الدبلوماســية ،وصــوالً إىل العقــوابت العســكرية يف

حــال اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة ،الــي ال تـزال مســتمرة حــى اآلن.

• محاية املدنيني املعتقلني لدى النظام السوري من التعذيب حىت املوت ،وإنقاذ من تبقى منهم على قيد احلياة.
• جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أخــذ زمــام املبــادرة يف احلالــة الســورية واللجــوء إىل تطبيــق مبــدأ احتــاد مــن أجــل
الســام؛ نظ ـراً للشــلل التــام يف جملــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصيــي.

• جيب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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• يتوجــب علــى مجيــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لألمــم املتحــدة البحــث عــن األُســر الــي فقــدت ُمعليهــا أو أحــد أبنائهــا بســبب

التعذيــب ،وضمــان إيصــال املعــوانت إىل ُمســتحقيها بشــكل مســتمر ،والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل.

• اللجــوء إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حلمايــة املعتقلــن مــن املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز ،ووضــع حــد لــوابء
االختفــاء القســري املنتشــر يف ســوراي كونــه يهـ ِّدد أمــن واســتقرار اجملتمــع.

• علــى جملــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلـزام النظــام الســوري وغــره مــن األطـراف ابلقـرارات الــي قــام إبصدارهــا ،ومــن أبرزهــا القـرار

رقــم  2042والقـرار رقــم  2139واتبــاع القـرارات النظريــة ابألفعــال.
• املعاقبة الفورية جلميع األفراد املتورطني يف ماكينة التعذيب.
• الضغــط علــى النظــام الســوري بشــكل فعــال للســماح للمحتجزيــن كافــة ابالتصــال مــع أقرابئهــم ومــع احملامــن وإجيــاد ضمــاانت
ملزمــة ملنــع تكـرار التعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.
إىل اجملتمع الدويل:
• جيــب أن تقــوم الــدول األط ـراف يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ابختــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة علــى
مرتكــي جرائــم التَّعذيــب ،وبــذل كل اجلهــود املاديــة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك.
• فــرض مزيــد مــن العقــوابت واملقاطعــة علــى النظــام الســوري والــدول الداعمــة لــه ،واعتبــار كل مــن يدعــم النظــام الســوري شـريكاً
متورطـاً يف ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة.

• اختاذ إجراءات عقابية جديَّة حبق النظام السوري لردعه عن االستمرار يف إخفاء وقتل املواطنني السوريني بسبب التعذيب.
• تقدمي مزيد من األموال والدعم واملنح الكافية للمنظمات احمللية اليت هتتم برعاية وإعادة أتهيل ضحااي التعذيب وأُسرهم.

• تقدمي الدَّعم للنشطاء األفراد واملنظمات احمللية اليت تقوم بتوثيق االنتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI

• النَّظــر يف احلالــة الـواردة يف هــذا التقريــر وغريهــا مــن احلــاالت املوثَّقــة لدينــا ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد
للتعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتفاصيــل.
إىل النظام السوري:
• جيب التوقف الفوري عن استخدام أساليب التعذيب كافة ومقدرات الدولة السورية يف تعذيب وإرهاب اجملتمع.
• الســماح الفــوري بدخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومجيــع املنظمــات احلقوقيــة املوضوعيــة
إىل مراكز االحتجاز.
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• حتمل املسؤولية القانونية والتارخيية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة.
• اإلفـراج الفــوري وغــر املشــروط عــن مجيــع املعتقلــن تعســفياً وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء ،وكشــف مصــر عشـرات آالف
املختفــن قسـرايً.
• التوقف عن خرق عدة مواد يف الدستور السوري.
إىل جملس حقوق اإلنسان:
• متابعــة قضيــة املعتقلــن واملختفيــن قس ـرايً يف ســوراي وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن االجتماعــات الدوريــة الســنوية وختصيــص

جلســة خاصــة للنظــر يف هــذا التهديــد الرهيــب.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
ومفصل يُسلِّط الضوء على كارثة االعتقال واالختفاء القسري أببعادها النفسية واالجتماعية واالقتصادية
• إعداد تقرير خاص َّ
كافة ،ودعم منظمات حقوق اإلنسان احمللية.
الفريق اخلاص املعين ابالختفاء القسري:
• زايدة عــدد العاملــن علــى قضيــة املختفــن قسـرايً يف مكتــب الفريــق اخلــاص املعــي حبــاالت االختفــاء القســري يف ســوراي؛ نظـراً
لكثافــة وحجــم حــاالت املختفيــن قسـرايً.

شكر وتضامن

كل التضامــن مــع الضحــااي وذويهــم وال بـ َّـد مــن نضــال حقوقــي واجتماعــي مســتمر حــى الكشــف عــن مصــر املعتقلــن وإطــاق
سـراحهم وكل الشــكر والتقديــر لألهــايل والنشــطاء احملليــن الذيــن لــوال جهودهــم ملــا خــر َج هــذا التقريــر علــى هــذا النحــو.
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