تأسســت نهاية حزيران ،2011
الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســانَّ ،
غير حكوميةُ ،مســتقلة ،اعتمدت عليها المفوضية الســامية لحقوق
ـدرا أساسـ ً
اإلنســان مصـ ً
ـيا فــي جميــع تحليالتهــا التــي أصدرتها عن
حصيلة الضحايا في سوريا.

 99ألف مختف والعدد في ازدياد..
ٍ
حكاية االختفاء القسري في سوريا
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فضل عبد الغني
ُتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو  1.2مليــون مواطــن ســوري قــد مـ َّر بتجربــة االعتقــال فــي مرحلــة مــا ،منــذ
آذار  ،2011وتحــول خــال هــذه الحقبــة مــا يقــدر بـــ  99ألــف شــخص إلــى مختفيــن قســري ًا ،فــي حيــن أن
نظام األســد مســؤول عن نحو  84ألف من هذه الحاالت( .تقرير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان
الصــادر بتاريــخ  30آب  2020ص  8و .)9
َّ
إن جريمــة االختفــاء القســري ،التــي غالبـ ًا مــا تكون مصحوبة بأعمال تعذيــب ،تنتهك القانون الدولي.
الجمهوريــة العربيــة الســورية ليســت طرفـ ًا فــي االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري لعــام  .2006ومــع ذلــك ،فــإن حظــر االختفــاء القســري ينبــع أيض ـ ًا مــن القواعــد
العرفيــة للقانــون اإلنســاني الدولــي ،عندمــا يحــدث نــزاع مســلح ،وكذلــك مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام  ،1966الــذي صدّقــت عليه ســوريا.
فــي حيــن أن حــاالت االختفــاء القســري ليســت خاصــة بالنــزاع الســوري المســلح وهــي فــي الواقــع
ســمة مشــتركة فــي العديــد مــن النزاعات المســلحة ،إال أن العــدد الهائل لحــاالت االختفاء القســري
يميــز ســوريا عــن غيرهــا ،ال ســيما عنــد مقارنتهــا بإجمالــي عــدد ســكان ســوريا ( 21مليــون فــي بدايــة
الحــراك الشــعبي عــام  .)2011علــى افتــراض أن لــكل شــخص مختــف قســري ًا خمســة أفــراد مــن
ٍ
العائلــة أو األصدقــاء علــى األقــل ،فــإن مــا يقــارب نصــف مليــون شــخص هــم متأثــرون بشــكل
مباشــر بجريمــة االختفــاء القســري ،أي قرابــة  % 2.3مــن إجمالــي الســكان .هــذه النســبة العاليــة
جــد ًا لهــا تأثيــر مرعــب علــى المجتمــع الســوري ككل.
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بصفتي مدير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ،فقد كنت أعمل خالل الســنوات العشــر السابقة
علــى قضيــة االختفــاء القســري فــي ســوريا .ومنــذ بدايــة النــزاع ،تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان بجمــع معلومــات عــن حــاالت االختفــاء القســري .وقــد الحظنــا أن هــذه الجرائــم ُتســتخدم
كســاح حــرب فــي الصــراع الســوري ،بشــكل رئيــس ،وإن لــم يكــن بصــورة حصريــة ،مــن قبــل القــوات
التابعــة للنظــام .مــن خــال عملنــا المســتمر ،حددنــا بعــض الخصائــص الرئيســة لالختفــاء القســري
فــي ســوريا ،والتــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
ً
أوال :عمليات االعتقال نفسها تعسفية وهي أقرب ما تكون إلى االختطاف:
معظــم حــوادث االعتقــال فــي ســوريا تتـ ُّ
ـم مــن دون مذكــرة قضائيــة (تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان الصــادر بتاريــخ  2كانــون األول  ،2020ص .)2وتعتبــر هــذه االعتقــاالت تعســفية ،حيــث ال
يُعـرّف مــن يقومــون باالعتقــال عــن أنفســهم وال يُخبــرون المواطــن عــن ســبب االعتقــال ،كمــا ال يتــم
إبــاغ المعتقــل بمــكان االعتقــال وال يُســمح لــه باالتصــال بأســرته ،وغالبـ ًا مــا تتـ ّ
ـم هــذه االعتقــاالت لــدى
مــرور الضحايــا عبــر نقــاط التفتيــش أو فــي أثنــاء المداهمــات (المرجــع نفســه ،ص .)2فــي الواقــع ،غالبـ ًا
مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة التابعــة بدورهــا للنظــام مســؤولة
عــن االعتقــاالت خــارج نطــاق القضــاء (تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 30
آب  ،2020ص .)2تشــير تقديراتنــا إلــى أن قرابــة  131ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء
القســري لــدى النظــام (المرجــع نفســه ،ص.)13
ثاني ًا :النظام مسؤول عن النسبة األكبر من المختفين:
يُعتبــر النظــام الســوري مسـ ً
ـؤوال عــن قرابــة  %89مــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالحتجــاز (تقريــر
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ  2كانــون األول  ،2020ص ،)2وبالتالــي فهــو
يشــكل طــرف النــزاع الرائــد فــي ارتــكاب هــذا االنتهــاك الحقوقــي بشــكل ممنهــج (لجنــة التحقيــق
الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية ،التقريــر الصــادر فــي  3شــباط .)2016
إضافــة إلــى ذلــك ،ونظــر ًا ألن النظــام الســوري لــم يفتــح أي تحقيــق خــال الســنوات العشــر
الماضيــة فــي هــذا النــوع مــن الحــوادث التــي ارتكبتهــا قواتــه المتحالفــة (بمــا فــي ذلــك الميليشــيات
اإليرانيــة ،وحــزب هللا اللبنانــي) ،فــإن هــذا األمــر الــذي ر بّمــا شــجّ ع هــذه الميليشــيات أيضـ ًا علــى القيــام
بعمليــات االعتقــال والتعذيــب ،وإخفــاء معتقليــن قســر ًا ،وذلــك علــى الحواجــز التــي أقاموهــا عبــر
الحــدود الســورية اللبنانيــة (تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ  2كانــون األول
 ،2020ص .)19ويشــكل غيــاب التحقيقــات فــي الواقــع ضــوء ًا أخضــر للميليشــيات لمواصلــة ارتكاب
هــذه االنتهــاكات.
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تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات
القيــادة الكرديــة ،والتنظيمــات اإلســامية المتطرفــة ،وفصائــل المعارضــة المســلحة بمختلــف
تشــكيالتها ،باســتراتيجيات وممارســات مشــابهة لمــا يقــوم بــه النظــام الســوري وإن كان بوتيــرة
ومنهجيــة أقــل ممــا تمارســه قــوات النظــام الســوري (لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن
الجمهوريــة العربيــة الســورية ،التقريــر الصــادر فــي  8آذار .)2018
ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع يُظهــر أماكــن
وجــود المعتقليــن /المحتجزيــن وأســباب اعتقالهــم ،وال مــا هــي األحــكام القضائيــة التــي صــدرت
بحقهــم ،بمــا فــي ذلــك عقوبــة اإلعــدام (منظمــة العفــو الدوليــة ،التقريــر الصــادر فــي  ،)2017وال تعلم
الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي مصيــر أبنائهــا ،كمــا أشــارت إلــى ذلــك الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان فــي تقاريرهــا الشــهرية وتقاريرهــا المواضيعيــة حــول االعتقــال واإلخفــاء القســري.
ثالث ًا :أكثر من  %70من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسري ًا:
كمــا ذكرنــا ســابق ًا ،يتــم تنفيــذ االعتقــاالت مــن قبل أشــخاص مجهولــي الهوية ،وفي كثير مــن الحاالت،
ال يتمكــن المعتقلــون مــن التواصــل مــع أقربائهــم أو محاميهــم .عــاوة علــى ذلــكُ ،تنكــر ســلطات
الدولــة قيامهــا بعمليــات االعتقــال (تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 2
كانــون األول  ،2020ص .)2نتيجــة هــذا الرفــض لالعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة ،ووفقـ ًا للمــادة  2مــن
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري ،تصنــف الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان  %70مــن إجمالــي حصيلــة هــؤالء المعتقليــن علــى أنهــم مختفــون قســري ًا.
ّ
كمــا َّ
ُشــكل بقيــة
أن معظــم المعتقليــن ،نحــو  ،% 85هــم مــن المعتقليــن السياســيين- ،بينمــا ي
المعتقليــن ( )%15مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة( -تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
الصــادر بتاريــخ  15تشــرين األول  ،2020ص ،)9وقــد تــم اعتقالهــم علــى خلفيــة مشــاركتهم الســلمية
فــي االحتجاجــات بصفتهــم “ناشــطين فــي مجــال حقوق اإلنســان ،وإعالميين ،وكــوادر طبية ،وعمال
إغاثــة ،وأعضــاء أحــزاب معارضــة ،وكتــاب رأي” ،أو ناشــطين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
(المرجــع نفســه ،ص.)9
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رابع ًا :يتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي:
وفق ـ ًا لتقريــر خــاص صــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة بشــأن
الجمهوريــة العربيــة الســورية ،يتعــرض المعتقلــون ألســاليب وحشــية مــن التعذيــب الجســدي
والنفســي ،وال يــكاد ينجــو أي معتقــل مــن هــذه المعاملــة الالإنســانية (لجنــة التحقيــق الدوليــة
المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية ،التقريــر الصــادر فــي  3شــباط  ،2016فقــرة .)22
يعتــرف المعتقلــون تحــت التعذيــب بارتــكاب جرائــم ال عالقــة لهــم بهــا ،ويتــم تســجيل اعترافاتهــم
واالحتفــاظ بهــا ضمــن ضبــوط فــي الفــروع األمنية التابعة للنظام (تقرير الشــبكة الســورية لحقوق
اإلنســان الضــادر بتاريــخ  15تشــرين األول  ،2020ص .)9وتســتند المحاكــم الشــاذة التــي أنشــأها
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النظــام الســوري إلــى هــذه الضبــوط فــي محاكمــة مــن تتــم إحالتــه مــن المعتقليــن إليهــا .ومــع ذلــك،
تمــت إحالــة  %20فقــط مــن العــدد اإلجمالــي للمعتقليــن فعلي ـ ًا إلــى هــذه المحاكــم الشــاذة ،وقــد
يتــم توجيــه تهــم إليهــم لمــدة تصــل مــن  8إلــى  9ســنوات كمعــدل وســطي (المرجــع نفســه ،ص.)9
نحن في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان نفترض أن أعمال التعذيب مســتمرة بحق المختفين
قســري ًا طيلــة مــدة احتجازهــم ،وأن عمليــات التعذيــب لــم تتوقــف ،ألننــا نتلقــى باســتمرار معلومــات
عــن وفــاة ألشــخاص مســجلين ضمــن قاعــدة بياناتنــا علــى أنهــم مختفون قســري ًا.
خامس ًا :تحديات استثنائية في توثيق حاالت االعتقال أو االختفاء القسري:
غالبـ ًا مــا تحجــم عائــات المختفيــن عــن التعــاون أو تقديــم تفاصيــل عــن اعتقــال أقاربهــم (حتــى لــو
كان بشــكل ســري) ،ال ســيما إذا كان المعتقــل أنثــى (منهجيــة عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان ،ص .)15ويعــود هــذا اإلحجــام إلــى الخــوف الســائد والمبـ ّر ر فــي المجتمــع الســوري مــن أن
اكتشــاف التعــاون قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن التعذيــب والخطــر علــى أحبائهــم وعلــى أنفســهم .بـ ً
ـدال
مــن ذلــك ،تحــاول العائــات فــي كثيــر مــن األحيــان التفــاوض مــع قــوات األمــن التابعــة للنظــام .ومــع
ذلــك ،غالب ـ ًا مــا يقــوم هــؤالء بابتــزاز األهالــي ويطلبــون فديــة ،والتــي قــد تصــل فــي بعــض الحــاالت
إلــى آالف الــدوالرات (ورقــة سياســة المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة ،ص .)10ونتيجــة لذلــك ،فــإن
إحجــام األقــارب عــن التعــاون يضيــف تحديــات إضافيــة لتوثيــق الحــاالت (منهجيــة عمــل الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان ،ص.)15
كمــا أدى فشــل المجتمــع الدولــي فــي ممارســة أي ضغــط حقيقــي علــى ســلطات النظــام الســوري
لإلفــراج عــن المعتقليــن (بمــن فيهــم أولئــك الذيــن انتهــت محكومياتهــم) إلــى اعتقــاد العديــد مــن
الســوريين ّأنــه ال جــدوى مــن التعــاون فــي عمليــة التوثيــق (منهجية عمل الشــبكة الســورية لحقوق
اإلنسان ،ص .)15
لكــن مــن دون تعــاون األهالــي ،ال تســتطيع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مواصلــة توثيــق
هــذه الحــاالت ،وإقنــاع األهالــي بالتعــاون أمـ ٌر غايــة فــي الصعوبــة ،عندمــا ال نســتطيع أن نعطيهــم
أي أمــل ،أو أيــة معلومــة عــن مصيــر أبنائهــم.
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بالرغــم مــن هــذه التحديــات ،أنشــأت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان برامــج إلكترونيــة معقــدة
مــن أجــل جمــع بيانــات المعتقليــن والتحقــق منهــا وتصنيفهــا وأرشــفتها (منهجيــة عمــل الشــبكة
َّ
مكننــا بالتالــي مــن توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب
الســورية لحقــوق اإلنســان ،ص)17؛ األمــر الــذي
الجنــس ومــكان حادثــة االعتقــال ،والمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل ،والجهــة التــي قامــت
بعمليــة االعتقــال .كمــا ّ
مكنتنــا هــذه البرامــج مــن تحليــل البيانــات ومقارنتهــا ،علــى ســبيل المثــال
تحديــد المحافظــات التــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.
ولتوثيــق حــوادث االعتقــال واالختفــاء هــذه ،قمنــا علــى مــدى ســنوات بعمليــات نشــر أخبــار دوريــة،
وكذلــك إصــدار تقريــر شــهري ،وغيــر ذلــك مــن َّ
التقاريــر الخاصــة المرتبطــة بشــؤون المعتقليــن ،كمــا
ـل بشــكل دوري اســتمارات خاصــة إلــى فريــق األمــم المتحــدة العامل المعني بحــاالت االختفاء
نرسـ ُ
القســري أو غيــر الطوعــي ،وإلــى المقــرر الخــاص المعنــي باالحتجــاز التعســفي ،والمقــرر الخــاص
المعنــي بمســألة التعذيب.
استشراف:
نحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نعتقــد أنــه فــي حــال اســتمرار النظــام الســوري الحالي
فــي الســلطة ،فلــن يكــون هنــاك كشــف حقيقــي عــن مصيــر المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا ،وقــد
تضاعفــت أعدادهــم عشــرات المــرات ،ومــن وجهــة نظرنــا ،فـ َّ
ـإن الحــل الوحيــد هــو تحقيــق انتقــال
سياســي وفقـ ًا لقــرارات مجلــس األمــن الدولــي ،ونحــن مقتنعــون بـ ّ
ـأن ذلــك هــو الخيــار الوحيــد الــذي
يضمــن للشــعب الســوري حصولــه علــى حكومــة وســلطة جديــدة تتمســك بالقيــم الديمقراطيــة
وتحتــرم حقــوق اإلنســان ،وفــي نهايــة المطــاف تخفــف معانــاة أســر المختفيــن ،وآمــل شــخصي ًا أن
أرى ذلــك قريبـ ًا.
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