الثالاثء  30آب 2016

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011 /
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األمل املمتد

االختفاء القسري يف سوراي األسوأ يف العصر احلديث ،قرابة ٍ 75000
خمتف قسرايً
حمتوايت التقرير:
أوالً :مقدمة ومنهجية.
اثنياً :األمل املمتد.
اثلثاً :حصيلة اإلخفاء القسري
لدى اجلهات الفاعلة.
رابعاً :حاالت املختفني قسرايً.
خامساً :االستنتاجات
والتوصيات.
تضامن

أوالً :مقدمة ومنهجية:

يُعترب النظام السوري منذ اندالع االنتفاضة الشعبية يف آذار 2011 /أسوأ األنظمة املمارسة
ملنهجية اإلخفاء القسري يف العصر احلديث ،عدا عن أن لديه اترخياً غاية يف السوء على خلفية
أحداث الثمانينيات يف عهد األسد األب ،فمازالت آاثر ممارسات اإلخفاء القسري وتداعياته
وعذاابته ممتدة ومتجذرة منذ ذلك الوقت حىت اآلن ،وقد قاربت حصيلة املختفني قسرايً وقتها
 17ألف ٍ
خمتف ،معظمهم من أهايل مدينة محاة ،أما يف السنوات الست املاضية فقد بلغت
حصيلة املختفني قسرايً قرابة  75ألفاً ،موزعة على مجيع احملافظات السورية ،ونتوقع أن ميتد
أثرها لسنوات طويلة حىت يف حال زوال نظام االستبداد.

ويف أصل تعريف االختفاء القسري يف املصطلح احلقوقي :أن تكون اجلهة املرتكبة له هي
احلكومة أو تتبع احلكومة (كحال امليليشيات احمللية أو الشيعية األجنبية يف سوراي) ،أو منظمة
عرف االعتقال التعسفي
سياسية ،ويف املادة السابعة مليثاق روما األساسي ،البند (2-ط) يُ ّ
كالتايل« :إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة
سياسية ،أو إبذن أو بدع ٍم منها هلذا الفعل ،أو بسكوهتا عليه ،مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء
األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم ،أو عن أماكن وجودهم؛ هبدف
حرماهنم من محاية القانون ملدة طويلة» .يف احلالة السورية هناك قوات أصبحت حبكم األمر
الواقع تقوم مقام سلطات حاكمة ،كما هو احلال يف تنظيم داعش و جبهة فتح الشام (تنظيم
جبهة النصرة سابقاً) ،وقوات اإلدارة الذاتية اليت تتبع بشكل رئيس حلزب االحتاد الدميقراطي
الكردي ،وأيضاً مناطق سيطرة فصائل تتبع للمعارضة املسلحة ،وقد مارس هؤالء مجيعاً
عمليات اعتقال متفاوتة ،ارتقى البعض منها بعد ذلك إىل مرتبة االختفاء القسري ،ومازال
النظام السوري متفوقاً على بقية األطراف بنسبة تصل إىل  96%من جممل املختفني قسرايً
يف سوراي.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«يف سوراي من السهولة أن يتحول املعتقل إىل ٍ
خمتف قسرايً ،ألن عمليات االعتقال
مجيعها التتم مبذكرة قضائية ،بل هي أشبه بعمليات خطف ،أو اعتقال لدى املرور عرب
احلواجز ،دون معرفة اجلهة اليت قامت ابالعتقال ،ودون معرفة سبب االعتقال ،كما
تُنكر وترفض السلطات بشكل مطلق االعرتاف أبهنا من قامت ابعتقال األشخاص
أو تعذيبهم أو إبالغ أحد مبكان وجودهم ،وخيشى األهايل السؤال عنهم ،ويدخل
الضحااي يف ثقب أسود يزداد توسعاً مع الزمن».
1

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

اليوجد لدينا أدىن شك أن املختفني قسرايً يتعرضون ملا يتعرض له املعتقلون مجيعاً من عمليات تعذيب منطية ،ضمن املاكينة الوحشية
ألساليب التعذيب اليت ميارسها النظام السوري احلاكم ،ويتم قتل العديد منهم حتت التعذيب ،أو عرب إطالق النار.
مينع النظام السوري أي طريقة أو أسلوب للوصول إىل أدىن معلومة ممكنة تكشف عن مصري هؤالء املختفني ،ماعدا قيام األهايل بدفع
مبالغ مالية طائلة للضباط واملسؤولني الذين يُشكلون عصاابت مافيوية ،وقد أبلغنا العشرات من ذوي الضحااي أهنم وبعد دفعهم مبالغ
طائلة وصلت يف بعض األحيان إىل مئة ألف دوالر حصلوا على معلومات كاذبة.
يف كل عام تُصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً مبناسبة اليوم الدويل ملساندة ضحااي االختفاء القسري ،تُذ ّكِر فيه ابرتفاع حصيلة
املختفني قسرايً يف سوراي ،وتعرض أبرز حاالت االختفاء القسري املسجلة ،فمازال معظم املعتقلني يتحولون إىل خمتفني قسرايً ،حيث مل
حيصل أي تقدم يذكر فيما يتعلق بقضية اإلفراج عن املعقتلني ،أو ابحلد األدىن الكشف عن مصري املختفني منهم.
كما تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بعمليات مراسلة دورية مستمرة أسبوعياً للمقرر اخلاص املعين حباالت االختفاء القسري يف
العامل التابع لألمم املتحدة ،وذلك يندرج ضمن النشاطات اليت ابإلمكان القيام هبا ،حيث يقوم فريق توثيق املعتقلني ابلتواصل مع أهايل
املختفي قسرايً واحلصول على البياانت والتفاصيل املطلوبة ،مث ترسل االستمارة إىل املقرر اخلاص.
ونصدر تقريراً شهرايً بشكل دوري عن حاالت االعقتال واإلفراج اليت متت خالل الشهر ،وما اليقل عن  65%من حاالت االعتقال
يتحولون تدرجيياً إىل خمتفني قسرايً ،وملزيد من التفاصيل حول كيفية مجع البياانت وأرشفتها نرجو االطالع على منهجيتنا.
اليُشكل ماورد يف التقرير سوى احلد األدىن من االنتهاكات ومن احلاالت املوثقة ،نظراً لصعوبة تسجيل مجيع حاالت االعتقال التعسفي
وابلتايل حاالت االختفاء القسري ،كما اليتطرق التقرير إىل التداعيات النفسية واملعنوية هلذه اجلرمية املتعددة األبعاد.

اثنياً :األمل املمتد:

يتعدى أثر االختفاء القسري الضحية و ُّ
ميتد إىل اجملتمع عرب أثر الينتهي واليتوقف بل يزيد مبرور الزمن ،وكما أشران يف تقرير سابق بعنوان
ال أثر ،فإن العذاب مستمر ويومي ألهايل الضحااي الذين اليتمكنون ولو ليوم من األايم فقدان األمل أو نسيان ذويهم ،وهذا يُبقي
اجملتمع يف حالة من التفكك واإلرهاب واخلوف والعربة املستمرة ملن مل تصبه حالة االختفاء القسري ،كما فعل قناصو النظام السوري
ابستهداف أفراد يف اجملتمع بغية إحداث إعاقة دائمة ،الهبدف القتل ،وقد أشران إىل ذلك يف تقرير صيد البشر.

عرب السنوات ِ
لبث اإلرهاب واخلوف بني مجيع قطاعات اجملتمع ،مل
الست املاضية استخدم النظام السوري سالح اإلخفاء القسري ِّ
ّ
تقتصر عمليات االعتقال واإلخفاء القسري على النشطاء السياسيني أو املعارضني بل كانت هناك محالت عشوائية كثرية طالت كبار
السن واألطفال ،ضمن عملية نزيف وحتطيم لركائز اجملتمع السوري ،وتزداد املعاانة عند الزوجات واألمهات واألطفال الذين يتحملون
العبء األكرب من الناحية االقتصادية واالجتماعية ،حيث تقوم احلكومة السورية بتجريد املختفي قسرايً من وظيفته ،وتوقف راتبه ومجيع
ِ
وجتمد أموالهُ.
مستحقاته ،ومتنع عائلته من حق التصرف يف ممتلكاته كاملرياث واملسكن ّ
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اثلثاً :حصيلة اإلخفاء القسري لدى اجلهات الفاعلة:

سجلنا  74607حاالت اختفاء قسري يف سوراي ،منذ آذار 2011 /حىت آب 2016 /توزعت كالتايل:

رسم بياين يُظهر مؤشر حاالت االختفاء القسري يف سوراي منذ آذار 2011 /حىت آب 2016 /لدى مجيع األطراف الفاعلة:
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ألف :القوات احلكومية:
تعترب القوات احلكومية الطرف الرئيس املسؤول عن النسبة العظمى من عمليات االختفاء القسري ،وهي الطرف األول الذي بدأ
مبمارستها حبق املعارضني السياسيني ونشطاء احلراك الشعيب ،وقد اختذت هذه املمارسات شكالً منهجياً يرقى إىل جرائم ضد اإلنسانية.
عرب عمليات التوثيق املرتاكم اليومي منذ عام  2011وحىت اآلن ،متتلك الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قوائم بقرابة  94ألف معتقل
مازالوا حىت اآلن حمتجزين لدى القوات احلكومية ،بينهم  71ألف ٍ
خمتف قسرايً ،يتوزعون كالتايل:
تتوزع حصيلة املختفني قسرايً لدى القوات احلكومية على النحو التايل:
املدنيونٍ 64214 :
خمتف قسرايً ،بينهم ما اليقل عن  4109طفالً ،و 2377سيدة.
املسلحون من أفراد التنظيمات املخالفة للقوات احلكوميةٍ 7319 :
خمتف قسرايً.
توزعوا حسب احملافظات:
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ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 .1تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة اإلسالمية):
جلأ تنظيم داعش إىل استخدام االختفاء القسري ألسباب مشاهبة ألي سلطة استبدادية ،حيث قام بعمليات إخفاء قسري ملعارضيه
وللعاملني يف املنظمات اإلنسانية واخلدمية والنشطاء املخالفني له ولتعليماته املتطرفة يف املناطق اخلاضعة لسيطرته؛ ما تسبب يف انتشار
اخلوف واإلرهاب يف اجملتمع.
أخذت عمليات االختفاء القسري لدى تنظيم داعش صوراً عدة ،منها اخلطف من الطرقات وأماكن العمل أو املنازل مث اإلخفاء ،وقد
أنكر تنظيم داعش مسؤوليته عن اخلطف ،وهناك العديد من احلاالت املسجلة لدينا مضى على غياهبا عدة سنوات ،دون معرفة أو كشف
مصريها ،وبسبب سياسة القتل اليت يتبعها التنظيم مع كافة معارضيه؛ من املرجح أنه قام إبعدامهم بكل برودة أعصاب.
تُق ّدر حاالت االختفاء القسري اليت حصلت على يد تنظيم داعش مبا اليقل عن  1479حالة إخفاء قسري ،بينهم  118طفالً و87
سيدة.
 .2جبهة فتح الشام (تنظيم جبهة النصرة سابقاً):
استخدمت جبهة فتح الشام عمليات اإلخفاء القسري ضد النشطاء اإلعالميني والصحفيني األجانب على حنو خاص ،والعاملني يف
املنظمات األجنبية واحمللية حتت ذرائع خمتلفة كعدم أخذ موافقة اجلبهة واحلصول على ترخيص يسمح هلم ابلعمل ،وهؤالء غالباً ما تقوم
إبخفائهم مدة ترتاوح بني شهرين إىل  8أشهر ،مث تقوم إبطالق سراحهم ،كما استهدفت عمليات اإلختفاء القسري عناصر منتمني
لفصائل يف املعارضة املسلحة خالل هجماهتا على مقراهتم العسكرية؛ ومعظم هذه احلاالت ماتزال قيد االختفاء القسري حىت اللحظة.
تُقدَّر حاالت االختفاء القسري اليت حصلت على يد جبهة فتح الشام مبا اليقل عن  892حالة إخفاء قسري ،بينهم  41طفالً و3
سيدات.
اثء :قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي -فرع حزب العمال الكردستاين):
مارست قوات اإلدارة الذاتية سياسية اإلخفاء القسري جتاه خصومها يف األحزاب السياسية بشكل رئيس ،واملعارضني لسياستيها يف
املناطق اخلاضعة لسيطرهتا ،واتبعت اخلطف واإلخفاء جتاه سكان تلك املناطق لتخويفهم من عواقب خمالفتها ولرفض القرارات والقوانني
اليت أصدرهتا خاصة قوانني التجنيد اإلجباري ،وأيضاً استخدمت اإلخفاء القسري جتاه أسرى فصائل املعارضة املسلحة الذين أتسرهم
خالل معاركها ضدهم.
تُقدَّر حاالت االختفاء القسري اليت حصلت من قبل قوات اإلدارة الذاتية مبا اليقل عن  397حالة إخفاء قسري ،بينهم  61طفالً،
و 11سيدة.
اتء :فصائل املعارضة املسلحة:
قامت فصائل يف املعارضة املسلحة بعمليات اعتقال وأخفت عدداً كبرياً من املعقتلني بشكل قسري ،وعرضت مبادلتهم مراراً مع قوات
النظام السوري ،ومع تنظيم داعش .تُشكل عمليات اإلخفاء القسري جرمية حرب ملخالفتها للقانون الدويل اإلنساين.
نُقدر حاالت االختفاء القسري اليت حصلت على يد فصائل املعارضة املسلحة مبا اليقل عن 306بينهم  29طفالً ،و 14سيدة.
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رابعاً :استعراض لضحااي يف عداد املختفني قسرايً:

ألف :أبرز حاالت االختفاء القسري لدى القوات احلكومية:
الطفل مؤمن عبد احلكيم احلسن اجلاسم ،من حي اجلبيلة يف مدينة دير الزور ،تولد عام
 ،2004يف  /9أيلول 2014/اعتقلته قوى األمن العسكري إثر مدامهتها منزل عائلته يف
قل بعدها إىل مكان جمهول ،ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة
حي اجلبيلة مبدينة دير الزور ،نُ َ
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

السيدة رابح الزين ،من حي جورة الشياح يف مدينة محص ،تبلغ من العمر لدى اعتقاهلا48
عاماً ،متزوجة وأم خلمسة أبناء ،موظفة يف مكتب التشغيل والعمل يف مؤسسة املياه مبدينة
محص ،بتاريخ  /21حزيران 2015 /ولدى مرور السيدة رابح الزين ،من نقطة تفتيش
(حاجز الصالة الرايضية) اتبعة للقوات احلكومية يف منطقة طريق الشام مبدينة محص،
قامت عناصر نقطة التفتيش التابعة لقوى األمن العسكري ابعتقاهلا تعسفياً ،واقتيادها إىل
جهة جمهولة ،ومل حتصل عائلتها على أية معلومة حتدد مصريها أو مكان احتجازها بعد ذلك
التاريخ ،ومايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

السيدة هدى العداي ،من حي اجلبيلة يف مدينة دير الزور ،تبلغ من العمر لدى اعتقاهلا
 51عاماً ،متزوجة وأم لثالثة أبناء ،بتاريخ  /9أيلول 2014/اعتقلتها عناصر مسلحة
اتبعة لقوى األمن العسكري التابع للقوات احلكومية من مكان إقامتها يف حي اجلبيلة مبدينة
دير الزور ،نُقلَت بعدها إىل مكان جمهول ،ومايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية
حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

الطفل عدانن اإلمام ،من حي اجملتهد مبدينة دمشق ،تولد عام  ،1999يف  /1آب،2013/
اعتقلته قوى أمن الدولة التابعة للقوات احلكومية من مكان إقامته يف منزل عائلته يف
حي اجملتهد مبدينة دمشق ،نُقل بعدها إىل فرع أمن الدولة  251املعروف ابسم فرع
اخلطيب والكائن يف منطقة اخلطيب مبدينة دمشق حيث شوهد فيه آخر مرة يف /5
كانون الثاين ، 2014/ونُقل بعدها إىل جهة جمهولة ،ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
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الدكتور هايل محيد ،من خميم الريموك مبدينة دمشق ،فلسطيين سوري ،يبلغ من العمر
لدى اعتقاله  49عاماً ،طبيب جراح وأستاذ يف كلية الطب جبامعة دمشق ،يف /13
آب 2012 /اعتقلته القوات احلكومية أثناء تواجده يف عيادته اخلاصة يف خميم الريموك
مبدينة دمشق ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله
أيضاً.

الدكتور عاطف مالك ،من مدينة السويداء ،يبلغ من العمر  51عاماً ،بتاريخ  /1تشرين
األول 2015 /اعتقتله قوى األمن العسكري التابع للقوات احلكومية من مكان إقامته
مبدينة السويداء ،مت اقتياده إىل فرع األمن العسكري يف املدينة ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

حممد صاحل ،من قرية املبعوجة بريف محص ،يبلغ من العمر  54عاماً ،انشط سياسي
مستقل وعضو سابق يف الرابطة الشيوعية السورية ،ينشط يف جمال العمل اإلنساين والكشف
عن مصري املعتقلني واملختطفني ،بتاريخ  /23تشرين األول ،2015 /اعتقلته عناصر اتبعة
لفرع األمن اجلوي التابع للقوات احلكومية من مكان إقامته يف مدينة محص بعد مدامهة
منزله ومصادرة أجهزة االتصاالت ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهله أيضاً.

املصور الصحفي نرياز سعيد ،فلسطيين سوري ،من خميم الريموك بدمشق ،مصور فوتوغرايف
وحاصل على جائزة األونروا ألفضل صورة صحفية عام  ،2013بتاريخ  /2تشرين األول/
 2015قامت عناصر اتبعة لإلدارة العامة للمخابرات العسكرية بدمشق التابعة للقوات
احلكومية مبدامهة مكان وجوده يف مدينة دمشق واعتقاله ،مت اقتياده إىل الفرع  ،215مايزال
مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
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ابء :أبرز حاالت االختفاء القسري لدى التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 .1أبرز حاالت االختفاء القسري لدى تنظيم داعش:
حممد نور عموري ،من مدينة اعزاز بريف حلب الشمايل ،يبلغ من العمر  33عاماً ،انشط
إعالمي ومدير مركز اعزاز اإلعالمي ،بتاريخ  /18أيلول 2013 /قامت عناصر مسلحة
اتبعة لتنظيم داعش ابعتقاله من مكان إقامته يف اعزاز ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة
السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
الناشط اإلعالمي عثمان السلطان ،من مدينة القورية بريف دير الزور ،انشط إعالمي يف مركز القورية اإلعالمي ،بتاريخ  /15تشرين
األول 2015 /قامت عناصر اتبعة لتنظيم داعش ابعتقاله من مكان إقامته يف القورية ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية
حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
األستاذ عبد هللا اخلليل ،من مدينة الرقة ،يبلغ من العمر لدى اعتقاله  52عاماً ،حمامي
ورئيس اجمللس احمللي حملافظة الرقة ،بتاريخ  /18أاير 2013 /اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة
لتنظيم داعش من مكان إقامته يف مدينة الرقة ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية
حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

 .1أبرز حاالت االختفاء القسري لدى جبهة فتح الشام:
واثب العزو ،من مدينة سراقب بريف إدلب ،يبلغ من العمر  27عاماً ،أحد كوادر احلزب
الشيوعي السوري سابقاً ،وانشط إغاثي يف احلراك الثوري ،بتاريخ  /7كانون الثاين/
 ،2015قامت عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة فتح الشام ابعتقاله لدى عودته من
احلدود الرتكية عند نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من مطار تفتناز العسكري ،مايزال مصريه
جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

الشيخ أبو عبد هللا اخلويل ،من حمافظة محص ،رجل دين وقيادي يف حركة حزم إحدى
فصائل املعارضة السورية املسلحة ،اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة عند
أحد نقاط التفتيش التابعة هلا بتاريخ  /9كانون الثاين ،2015 /ظهر الحقاً يف مقطع
فيديو مسجل من داخل أحد مراكز االحتجاز التابعة لتنظيم جبهة فتح الشام ،مل تتمكن
بعدها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريه أو مكان احتجازه.
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األستاذ حممد ماهر كرمان ،من مدينة حلب ،يبلغ من العمر لدى اعتقاله  51عاماً،
مستشار سياسي لدى جملس ثوار حلب ،بتاريخ  /8تشرين الثاين 2015 /اعتقلته عناصر
اتبعة لتنظيم جبهة فتح الشام من مكان إقامته يف حي الكالسة مبدينة حلب ،مايزال مصريه
جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

اتء :أبرز حاالت االختفاء القسري لدى قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال
الكردستاين):
األستاذ صالح يونس ،من مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة ،عضو املكتب السياسي
للحزب الدميقراطي الكردستاين فرع سوراي ،الثالاثء  /14حزيران 2016/اعتقلته قوات
اإلدارة الذاتية من مكان إقامته يف مدينة عامودا ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة
السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

األستاذ عبد امللك حتو ،من مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة ،يبلغ من العمر لدى
اعتقاله  49عاماً ،عضو جلنة املنطقة يف احلزب الدميقراطي الكردستاين فرع سوراي ،اعتقلته
قوات اإلدارة الذاتية من مكان إقامته يف مدينة عامودا يف  /9حزيران ، 2016/مايزال
مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

اثء :أبرز حاالت االختفاء القسري لدى فصائل املعارضة املسلحة:
الطفل زايد غدير ديب ،من قرية بلوطة بريف الالذقية ،يبلغ من العمر عاماً واحداً ،اعتقل
مع ذويه من مكان إقامتهم يف قرية بلوطة بتاريخ  /4آب 2013 /أثناء هجوم فصائل
املعارضة املسلحة على قرى ريف الالذقية يف معركة «أم املؤمنني عائشة»،مل تتمكن الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريه أو مكان اعتقاله.
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حسنة عبد الكرمي عيسى ،من قرية احلمبوشية بريف الالذقية ،أنثى ،تبلغ من العمر 45
عاماً ،اعتقلت من مكان إقامتها يف قرية احلمبوشية بتاريخ  /4آب 2013 /أثناء هجوم
فصائل املعارضة املسلحة على قرى ريف الالذقية يف معركة «أم املؤمنني عائشة» ،مل تتمكن
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريها أو مكان اعتقاهلا.

ثراي درغام سليم ،من قرية بلوطة بريف الالذقية ،تبلغ من العمر  17عاماً ،اعتقلت من
مكان إقامتها يف قرية بلوطة بتاريخ  /4آب 2013 /أثناء هجوم فصائل املعارضة املسلحة
على قرى ريف الالذقية يف معركة «أم املؤمنني عائشة» ،مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان من حتديد مصريها أو مكان اعتقاهلا.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

جمرماً مبوجب اتفاقية خاصة وضعت لتجرميه ،وهي «االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء
يُعد اإلخفاء القسري َّ
القسري» ،واليت اعتمدت يف العام  ،2006وعلى الرغم من أن سوراي مل تصادق على االتفاقية ،إال أن جترمي «اإلخفاء القسري» حبد
ذاته يعترب جزءاً من القانون الدويل العريف ،وهو إىل جانب ذلك ،خيالف اتفاقيات جنيف - ،1949تُ ُّ
عد سوراي طرفاً فيها ،-والربوتوكول
الثاين امللحق هبا .1977
ونصت املادة السابعة مليثاق روما األساسي ،والذي دخل حيَِّز التنفيذ يف  1متوز (يوليو)  ،2002البند (1-ط) ،على أن «اإلخفاء
َّ
القسري لألشخاص «إذا ارتكب بشكل واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي جمموعة من السكان املدنيني ،فإنه ميثل «جرمية ضد
وعرفت املادة  7ذاهتا (يف البند «2-ط» منها) االختفاء القسري على أنه «إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو
اإلنسانية»ّ .
اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ،أو إبذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوهتا عليه ،مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء األشخاص
من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم هبدف حرماهنم من محاية القانون لفرتة زمنية طويلة».
وابعتبار االختفاء القسري جرمية ضد اإلنسانية ،فهي ابلتايل ال ختضع لقانون التقادم ،مبعىن أن حماسبة من قام ابقرتافها تبقى مفتوحة
ُسر الضحااي احلق يف طلب التعويض ،ومعرفة احلقيقة حول مصري أبنائهم املختفني.
إىل أن تتم ،وهي تُعطي أ َ
وجبانب ذلك ،فإن سوراي دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1966ويف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان،
وجرمية االختفاء القسري تنطوي على جمموعة من اجلرائم اليت تنتهك حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف هاتني االتفاقيتني ،ومن ذلك
انتهاكها حلق الشخص يف عدم التعرض لالعتقال التعسفي واحلرمان من احلرية ،وحقه يف االعرتاف له ابلشخصية القانونية وعرضه على
حماكمة عادلة ،وتوفري ظروف إنسانية أثناء احتجازه ،وحقه يف األمن والكرامة ،وعدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،إضافة ابلطبع النتهاكها للحق يف احلياة (يف حالة قتل الشخص بعد إخفائه قسرايً).
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وفوق ذلك ،تنتهك جرمية االختفاء القسري وبصورة عرضية عدداً من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للضحااي وأسرهم ،وهي
احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1966ومنها احلق يف توفري احلماية
لألسرة؛ واحلق يف الرعاية الصحية ،واحلق يف التعليم.
وحني يقع األطفال ضحااي جلرمية االختفاء القسري ،يشكل ذلك انتهاكاً واضحاً لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل ،مبا يف ذلك
حقه يف عدم التعرض للمنع من احلرية بصورة تعسفية ،وحق التمتع هبويته الشخصية ،وحقه يف العائلة والعيش مع ذويه.
كما اتبعت قوات اإلدارة الذاتية السياسةَ ذاهتا ضد خصومها مرتكبة جرائم ترقى إىل أن تكون جرائم حرب ،حبسب املادة الثامنة من
قانون روما األساسي ،ومورست السياسة ذاهتا أيضاً من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة ،وبعض فصائل املعارضة املسلحة.

التوصيات:

إىل األمم املتحدة وجملس األمن:
على جملس األمن متابعة تطبيق وإلزام األطراف ابلقرارات اليت قام إبصدارها ومن أبرزها القرار رقم  ،2024والقرار رقم  ،2139وأن
يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق ابملختفني قسرايً يف سوراي.

يتوجب الضغط العاجل على النظام السوري من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية املستقلة ابلوصول إىل مجيع مراكز االحتجاز من
أجل التحقيق يف املزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق اإلنسان داخل مراكز االحتجاز ،من أجل حماسبة املسؤولني عن تلك اجلرائم.
كما يتوجب وعلى حنو فوري السماح لكافة احملتجزين االتصال مع أقرابئهم ومع احملامني واألطباء ،وإجياد ضماانت ملزمة ملنع تكرار
االنتهاكات داخل مراكز االحتجاز ،والكشف عن مصري ما اليقل عن  71ألف شخص تعرضوا لالختفاء القسري.
وجيب على الدول احلليفة لألطرف األخرى الضغط عليها للكشف عن مصري املختفني قسرايً يف سجوهنا.
إىل جملس حقوق اإلنسان:
متابعة قضية املعتقلني واملختفني قسرايً يف سوراي وتسليط الضوء عليها ضمن كافة االجتماعات السنوية الدورية.
املقرر اخلاص املعين ابالختفاء القسري:
زايدة عدد العاملني يف قضية املختفني قسراً يف مكتب املقرر اخلاص املعين حباالت االختفاء القسري بسوراي نظراً لكثافة وحجم حاالت
املختفني قسرايً يف سوراي.

تضامن

كل التضامن مع الضحااي وذويهم ،والبد من نضال حقوقي واجتماعي مستمر حىت الكشف عن مصري ذويهم وإطالق سراحهم.
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