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نص الكلمة اليت ألقاها مدير الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان يف احلدث رفيع 

املستوى املنعقِد يف مقر األمم املتحدة 
جبنيف يف 25/ شباط/ 2019 حتت 

عنوان: “إشعارات الوفاة وغياب العدالة”.

اإلثنني 25 شباط 2019
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أودُّ يف البداية أن أشكر الدول الراعية هلذا احلدث املهم واحلساس ألنه يعاجل قضية أساسية تؤثر على مصري مئات آالف السوريني.

أواًل: سياق وحجم الكارثة يف سوراي
اثنياً: حتليل تفصيلي للبياانت

اثلثاً: توصيات
  

كــي نتصــور حجــم املتضرريــن مــن الشــعب الســوري مــن ظاهــرة االختفــاء القســري فنحــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
نؤكــد علــى أن 85 % مــن املعتقلــني يتحولــون إىل خمتفــني قســرايً، لقــد عمــَل قســم املعتقلــني لدينــا جبهــود حثيثــة حملاولــة متابعــة 
حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى مــدى مثــاِن ســنوات وبشــكل شــبه يومــي ودون توقــف، وقمنــا ببنــاء قاعــدة بيــاانت 
واســعة واســتخدمنا لغــات برجميــة ملســاعدتنا يف ذلــك، ومــازال لــدى النظــام الســوري 81652 مواطنــاً ســورايً يف عــداد املختفــني 

قســرايً، والرســم البيــاين التــايل يظهــر حصيلــة املختفــني قســرايً يف ســوراي:

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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كما أنَّ لدينا يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان قاعدة بياانت خاصة ابلضحااي الذين قتلوا بســبب التعذيب، وقد قمنا ســابقاً 
مبشــاركة هــذه البيــاانت مــع املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان عندمــا كانــت تقــوم بعمليــة حتليــل لضحــااي النــزاع يف ســوراي، وغــداً 
ســوف نبــدأ بتزويــد آليــة التحقيــق املســتقلة IIIM هبــذه البيــاانت، والرســم البيــاين التــايل يظهــر حصيلــة ضحــااي التعذيــب يف ســوراي:

لقد بدأ النظام الســوري منذ نيســان/ 2018، وألول مرة منذ انطالق احلراك الشــعيب حنو الدميقراطية يف آذار 2011 ابإلقرار 
مبصــري عشــرات مــن املختفــني قســرايً لديــه علــى أهنــم أمــوات، هــذا شــكَّل صدمــًة ليــس فقــط حلضراتكــم أو لوســائل اإلعــالم، بــل 
لنــا حنــن املتابعــني عــن كثــب وبشــكل يومــي تفاصيــَل الشــأن الســوري. لطاملــا أنكــَر النظــام الســوري وجــوَد مواطنــني ســوريني خمتفــنَي 
ــجل  هــت إىل دوائــر السِّ قســرايً لديــه، وكيــف علــم أهنــم أمــوات، إنــه متهــم بشــكل أساســي بقتلهــم، ولقــد تبــنيَّ لنــا أنَّ أوامــر وجِّ

املــدين للقيــام هبــذه العمليــة، ونرجــُح أنَّ األجهــزة األمنيــة هــي مــن أوعــزت بتلــك األوامــر. 

http://sn4hr.org/arabic/2018/12/31/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8/
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عملنــا علــى متابعــة احلــاالت واحــدًة تلــَو األخــرى، وأصــدران تقريــران األول يف 13/ متــوز/ 2018 الــذي وثّقنــا فيــه 161 حالــة، مث 
تقريــران الثــاين الــذي صــدر يف 27/ آب/ 2018 وكانــت قــد تكشَّــفت لنــا املزيــد مــن احلقائــق واألدلــة والواثئــق ومتكنَّــا مــن توثيــق 
836 حالــة، وقــد اســتغرق العمــل علــى توثيــق هــذه احلــاالت قرابــة أربعــة أشــهر، حيــث ســعينا للتواصــل مــع ذوي كل حالــة علــى 

حــدة وعملنــا علــى مجــع أكــر قــدر ممكــن مــن البيــاانت عــن كل حالــة، وتبلــغ حصيلــة احلــاالت املوثَّقــة لدينــا اآلن 878 حالــة.

ويبــدو لنــا أنَّ النظــام الســوري بعــد تقاريــر اإلدانــة احلقوقيــة الــي صــدرت، والرســالة الــي وجهتهــا 41 دولــة إىل جملــس األمــن، 
واإلدانــة اإلعالميــة الواســعة قــد أبطــأ إىل حــٍد كبــري يف نشــر معلومــات عــن مصــري مزيــد مــن املختفــني قســرايً لديــه علــى أهنــم قــد 
ماتــوا، لكــن لدينــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تســاؤل عــن كــمِّ وحصيلــة األشــخاص الذيــَن أوعــَز النظــام الســوري لدوائــر 
ل املدين إبصدار شــهادات وفاة هلم يف مجيع احملافظات الســورية، هل متتلك دوائر الســجل املدين قرابة 900 حالة فقط  الســجِّ
-وهــي الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا حــى اآلن-، أم أنَّ النظــام الســوري قــد ســلَّم دوائــر الســجل املــدين يف عمــوم البــالد 50000 أو 

رمبــا 80000 لكنَّهــا توقفــت عــن اإلفصــاح عــن مصريهــم عنــد قرابــة 900. 

ابلنســبة إلينــا فــإنَّ هــؤالء الـــ 878 حالــة ال يزالــون مبوجــب القانــون الــدويل يف عــداد املختفــني قســرايً، علــى الرغــم مــن تســليم 
النظــام الســوري األهــايل شــهادة وفــاة عــر دائــرة الســجل املــدين؛ ذلــك لســببني أوهلمــا، أنــه بــدون تســليم اجلثَـّـة ال يُعتــر هــذا 
كشــف حقيقــي، واثنيهمــا أنَّ النظــام الســوري هــو املتهــم الرئيــس إبخفائهــم قســرايً، وهــو ذاتــه مــن يقــوم بكشــف مصريهــم ويُعلــن 

ــم قــد ماتــوا. أهنَّ

حتليل البياانت:
ــة الــي وثقناهــا حــى 27/ آب/ 2018 وبــني كل مــن قاعــدة بيــاانت املختفــني  لقــد قمنــا بعمليــة مقاطعــة بــني الـــ 836 حال
قســرايً، وقاعــدة بيــاانت الضحــااي الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب لدينــا، وعــر حتليــل الواثئــق الــي حصلنــا عليهــا، واحلديــث مــع 

ــفت لنــا الوقائــع التاليــة: مئــات العوائــل، تكشَّ
ــم قــد ماتــوا؟ كمــا أنَّــه مل يذكــر ســبب  أواًل: إن النظــام الســوري يُديــن نفســه عــر تســليم شــهادات الوفيــات، فكيــف عــرف أهنَّ
الوفاة احلقيقي، وقد الحظنا أنَّ معظم احلاالت الي حتقَّقنا منها قد متَّ اعتقاهلا يف عامي 2011 و2012، وحتمل شــهادات 
ل يف أحــد العامــني 2012 أو 2013، والثــاين: اتريــخ  الوفــاة اترخيــني اثنــني، األول: يبــدو أنــه اتريــخ الوفــاة احلقيقــي وقــد ُســجِّ
لت بعد نيســان 2018،  تســجيل اســتالم الورقة يف دوائر الســجل املدين ومجيع الشــهادات الي اضطلعنا هبا وجدانها قد ُســجِّ
ــجل املــدين، وأخــرياً مل يكــن هنــاك مــا مُييِّــز شــهادة  أي أنَّ هنــاك قرابــة ســتة أعــوام مــا بــني اتريــخ الوفــاة واتريــخ التســجيل يف السِّ

الوفــاة هــذه عــن بيــان الوفــاة الروتيــي عندمــا ميــوت الشــخص بشــكل طبيعــي.
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اثنيــاً: إنَّ هــذه العمليــة تؤكــد بوضــوح أننــا نتعامــل مــع نظــام يتصــرف بطريقــة بربريــة، وأبقصــى درجــات اإلهانــة واحتقــار حقــوق 
اإلنســان األساســية، فهــو مل يكتفــي بعــدم إبــالغ األهــايل مبصــري أقرابئهــم عنــد وفاهتــم، بــل قــام بتأخــري ذلــك ســنوات عديــدة 
ُمتعمــداً تركهــم فريســة األمل ينهــش قلوهبــم لســنوات طويلــة وهــم جيهلــون مصــري أحبائهــم، وبعدهــا، مل يقــم إببــالغ األهــايل عــر 
اتصــال هاتفــي أو عــر زايرة املنــزل، بــل كانــوا يعلمــون خبــر الوفــاة صدفــة عنــد زايرة دوائــر الســجل املــدين، األمــر الــذي يزيــد مــن 
حجــم الفاجعــة ووْقِعهــا، وبــدأ آالف الســوريني يتوافــدون إىل مراكــز الســجل املــدين يف مجيــع احملافظــات ملعرفــة مصــري أبنائهــم بعــد 

أن كانــوا يتوافــدون إىل مقــرات األجهــزة األمنيــة.

اثلثــاً: مــن ضمــن شــهادات الوفيــات هنــاك شــهادات لســيدتني وتســعة أطفــال، ولنشــطاء ابرزيــن ســامهوا يف احلــراك الشــعيب حنــو 
احلريــة والدميقراطيــة، وقــد تصــدرت حمافظــة ريــف دمشــق بقيــة احملافظــات مــن حيــث حصيلــة الضحــااي الذيــن مت كشــف مصريهــم 
عــر دوائــر الســجل املــدين مبــا اليقــل عــن 193 حالــة، تلتهــا حمافظــة محــص بـــ 146 حالــة، مث احلســكة بـــ 141 حالــة، وقــد 
ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أوىل احلــاالت يف مدينــة تلكلــخ الواقعــة يف ريــف محــص الغــريب، مث يف بلــدة احلفــة 

بريــف حمافظــة الالذقيــة، مث مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة.

رابعاً: تعتقد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أنَّ مجيع هؤالء قد قضوا بســبب التَّعذيب، وُيســتثىن من التعذيب حاالت الوفاة 
بســبب أحــكام اإلعــدام الصــادرة مــن حمكمــة امليــدان العســكرية وهــي حــاالت معــدودة لألشــخاص الذيــن كشــف النظــام الســوري 
عــن وفاهتــم، لكــنَّ نســبتهم ال تتجــاوز الـــ 5 % مــن جممــوع احلــاالت، وحمكمــة امليــدان العســكرية هــي ليســت حمكمــة ابملعــىن 
القانــوين بــل أقــرب إىل جهــاز اتبــع لألفــرع األمنيــة، ألنَّ قضاهتــا مــن العســكر وال يشــرط أن يكونــوا مــن اجملازيــن يف احلقــوق، وال 

ميكــن توكيــل حمامــي دفــاع عــن املتَّهــم، ُمنشــأة مــن الســلطة التنفيذيــة ابلكامــل، حُتاكــم الفعــل ذاتــه عــدة مــرات.
 

خامساً: تبنيَّ لنا أنَّ آخر مكان مؤقت قد وِجَد فيه معظم من كشف عن مصريه كان يف إحدى األماكن التالية:
ســجن صيــداناي العســكري الواقــع يف ريــف دمشــق، والفــرع 215 ويعتــر مــن األجهــزة املركزيــة التابعــة إلدارة املخابــرات العســكرية 
وهــو مــن أكثــر الفــروع الــي ســجَّلنا فيهــا حــاالت مــوت بســبب التعذيــب، والفــرع 227 ويعــرف ابســم فــرع املنطقــة ويتبــع إدارة 
املخابــرات العســكرية العامــة ويقــع يف منطقــة املــزة مبدينــة دمشــق، وفــرع األمــن اجلــوي مبطــار املــزة العســكري يف العاصمــة دمشــق.
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لقــد اســتهدفت قــوات النظــام الســوري ابســراتيجية اإلخفــاء القســري كل مــن لــه عالقــة ابحلــراك الشــعيب املناهــض حلكــم العائلــة، 
ويُظهــر حتليــل البيــاانت انتشــار هــذه الظاهــرة يف املناطــق الــي تتميَّــز بذلــك، وهــذا يــدلُّ علــى سياســة وهنــج ُمتَّســق ومــدروس، 
مبــا يف ذلــك الكشــف الــذي حصــَل مؤخــراً عــن مصــري خمتفــني قســرايً، فقــد متَّ علــى حنــو خمطَّــط بشــكل دقيــق، وإنَّ تناغــم عمــل 
مؤسســات الدولــة مبــا خيــدم املشــاركة يف الفعــل اإلجرامــي أمــر واضــح الداللــة مــن خــالل اعتقــال أشــخاص داعمــني للحــراك 
الشــعيب، مث إخفائهم قســرايً، مث إصدار شــهادات وفاة ال حتمل معلومات عن ســبب الوفاة وال مكاهنا، كما يؤكِّد لنا أنَّ هناك 
شــرائح واســعة مــن املوظفــني والقــادة والعمــال علــى علــم مبــا يقــوم بــه النظــام وعلــى علــم بســبب الوفــاة احلقيقــي وأبفعــال التَّعذيــب 
الوحشــي، والبعــض علــى علــم مبــكان اجلثــث واملقابــر اجلماعيــة؛ نظــراً للكــم اهلائــل مــن املختفــني قســرايً وألعــداد مــن علمنــا بوفاهتــم 

بســبب التَّعذيــب وهــم قرابــة 14 ألــف مواطــن ســوري.

ال مُيكــن اجلــزم مبــاذا خُيطــط النظــام الســوري، لكنــي أعتقــد أن هنــاك فرضيتــان، األوىل أن الــروس هــم مــن طلبــوا مــن النظــام فعــل 
ذلــك هبــدف إهنــاء امللــف الــذي يُعرقــل مللمــة الكارثــة الســورية، والثانيــة أنَّ النظــام الســوري يُريــد أن يُظهــر أنــه قــد انتصــر ميدانيــاً 
واآلن يُنهــي ملــف املعتقلــني كــي يعــود األهــايل واجملتمــع راضخــني مــرة أخــرى ويقبلــوا أن يكــون هــذا خيارهــم الوحيــد، وهنــا، 
وبصفتنــا مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان البــدَّ أن نســأل عــن جــدوى وجــود جملــس األمــن الــدويل واملفوضيــة الســامية حلقــوق 

اإلنســان والقانــون الــدويل.

التوصيات:
• علــى املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان إصــدار بيــان ومتابعــة جديَّــة عــن هــذه القضيــة اخلطــرية، ونطلــب عقــد جلســة طارئــة 

جمللــس األمــن ملعرفــة مصــري قرابــة 82 ألــف مواطــن ســوري، ومعرفــة أيــن خُيفــي النظــام الســوري جثــث القتلــى.
• جيــب أن حتمــل دولــة أو عــدة دول ملــف املعتقلــني واملختفــني قســرايً يف ســوراي، وتدعــم املنظمــات العاملــة يف هــذا اجملــال، 
وتنســق فعاليــات املناصــرة، وختليــد الذكــرى وأن تُقــدِّم الدعــم املــادي واللوجســي؛ مــا ُيســاهم يف إقامــة نشــاطات ميدانيــة وشــعبية 

وزايرات للرملــاانت وصنــاع القــرار.
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