
منــذ األيــام األولــى النطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار/ 2011 مــارس النظــام 
الســوري عمليــات االعتقــال التعســفي ثــم االختفــاء القســري كســاح حــرب وقمــع وإرهــاب ضــدَّ المطالبيــن 
وقــد شــهدت  النطــاق،  اســتراتيجي وواســع   

ٍ
نحــو علــى  المدنييــن،  وتجــاه  والمعارضيــن  السياســي  بالتغييــر 

الســنوات األولــى مــن الحــراك الجماهيــري أعلــى نســبة مــن المختفيــن قســريًا، ألن المظاهــرات كانــت تجــري 
بكثافــة، وضمــن مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري الــذي هــدف إلــى إنهــاء وتصفيــة أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الفاعليــن؛ ممــا ســوف يــؤدي إلــى خفــض أو إنهــاء وتيــرة الحــراك الشــعبي ولــو علــى مــدى ســنوات. كمــا 
مارســت بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة عمليــات واســعة مــن االحتجــاز التعســفي واإلخفــاء القســري 
ــم وإرهــاب الخصــوم السياســيين وإخضــاع  ــزاع المســلح؛ بهــدف تحطي ــة الن للمواطنيــن الســوريين علــى خلفي
المجتمــع فــي مناطــق ســيطرتها، أو تحقيــق فوائــد ماديــة عــن طريــق ابتــزاز األهالــي، إضافــة إلــى جعــل الضحايــا 
النــزاع،  رهائــن ومــادة تفاوضيــة. واســتمرت عمليــات االحتجــاز واإلخفــاء القســري مــن قبــل جميــع أطــراف 
 تصاعــدي، وبلغــت أعــداد المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا قرابــة 

ٍ
علــى مــدى أزيــد مــن عشــر ســنوات علــى نحــو

149800 مواطــن ســوري، وتعتبــر ســوريا أســوأ بلــد فــي العالــم فــي هــذا القــرن علــى صعيــد اختفــاء المواطنيــن 
قســريًا، حيــث هنــاك قرابــة 102 ألــف مواطــن ســوري ال يزالــون مختفيــن قســريًا حتــى اآلن، بحســب قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وهــذا رقــم مرعــب وكبيــر جــدًا مقارنــة مــع عــدد ســكان ســوريا. إال أنَّ النظــام 
الســوري مســؤول عــن 85 % مــن الحــاالت أي 86792، عشــرات اآلالف منهــم مضــى علــى اختفائهــم فــي مراكــز 

احتجــاز النظــام الســوري ثمانــي أو تســع ســنوات.

وال يــكاد يوجــد معتقــل لــم يتعــرض ألســلوب أو أكثــر مــن أســاليب التعذيــب، حيــث يرتبــط التعذيــب فــي ســوريا 
بشــكل عضــوي مــع االعتقــال التعســفي، ويبــدأ منــذ اللحظــة األولــى لاعتقــال، وقــد يفضــي التعذيــب إلــى المــوت 
وقــد ال يفضــي، ويعتبــر االختفــاء القســري أحــد أقســى أســاليب التعذيــب، فــا تقتصــر تداعيــات جريمــة االختفــاء 
القســري علــى الضحايــا فقــط بــل تمتــد إلــى عائاتهــم، التــي تــرزح تحــت وطــأة الفقــدان واالنتظــار الطويــل 
والعجــز، فــي ظــلِّ انعــدام أيــة إجــراءات قانونيــة يمكنهــم اتباعهــا لمســاعدة الضحيــة؛ وذلــك بســبب الســطوة 
األمنيــة ألجهــزة المخابــرات المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري، ويضــاف إلــى ذلــك مــا تعيشــه عائــات 

الضحايــا مــن معانــاة نفســية واقتصاديــة واجتماعيــة لحظيــة مســتمرة.

لقــد نجــح النظــام الســوري بدعــم روســي/إيراني فــي اإلفــات مــن العقــاب، ولم تتم محاســبة أي مســؤول ســوري 
علــى الرغــم مــن أن االختفــاء القســري الــذي مارســه النظــام الســوري بلــغ مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، 

وذلــك مثبــت فــي تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة.

وضمــن الســعي الجــاد لمنــع اســتمرار اإلفــات مــن العقــاب، واإلبقــاء علــى قضيــة المعتقليــن والمختفيــن حيــة 
ــا وعائاتهــم فــي شــباط  ــة، أطلقــت مجموعــة مــن ذوي الضحاي فــي مختلــف المســارات السياســية واالجتماعي
2021 “ميثــاق الحقيقــة والعدالــة”، والــذي ســعى إلــى تقديــم رؤيــة شــاملة تركــز علــى مشــاركة الضحايــا أنفســهم، 

وتشــجعهم علــى التأطيــر واالنضمــام إلــى النضــال المســتمر والطويــل وصــواًل إلــى الحقيقــة والمحاســبة.

ز الفعالية على األسئلة التالية:  ستركِّ

مــا هــي األدوات المتاحــة إلعــادة التركيــز علــى قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســرًا فــي ســوريا؛ 	 
مــن أجــل الضغــط علــى المجتمــع الدولــي إليقــاف ماكينــة االعتقــال/ االختفــاء/ التعذيــب؟ وكيــف 
يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي قضيــة المعتقليــن الضغــط علــى المجتمــع 
الدولــي واألمــم المتحــدة، مــن أجــل دعــم الناجيــن مــن االعتقــال، وأهالــي المفقوديــن والمعتقليــن؟

كيــف يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي قضيــة المعتقليــن توعيــة المجتمــع 	 
الســوري بأهميــة عمليــات التوثيــق والمحاســبة، ومــا هــو الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه فــي 

ظــل فقــدان األمــل مــن جــدوى عمليــات التوثيــق؟ 

ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للناجين وذوي الضحايا؟	 

مــا هــي تداعيــات اســتمرار كافــة األطــراف فــي سياســة االعتقــال/ اإلخفــاء القســري/ التعذيــب 	 
ألزيــد مــن عقــد مــن الزمــن، فــي ظــل إفــات تــام مــن العقــاب، مــا تداعيــات ذلــك علــى الشــعب 

والدولــة الســورية؟ 

المحاســبة، وآلياتهــا، 	  الســوري بأشــكال  المجتمــع  المنظمــات فــي توعيــة  مــا هــو دور هــذه 
ومســار  التوثيــق  عمليــات  مــن  والبعيــد  القريــب  المــدى  علــى  المتوقعــة  الواقعيــة  والنتائــج 
المحاســبة؟ وكيــف يمكــن اســتثمار مــا يصــدر عــن هيئــات األمــم المتحــدة مــن تقاريــر وقــرارات 

عــن هــذه القضيــة وتفعيلهــا فــي إطــار عمليــات الحشــد والمناصــرة؟ 

المتحدثون:

مديرة الجلسة:

فدوى محمود
عضو مؤسس في حركة عائات من أجل الحرية. 

مريم الحالق
رئيسة رابطة عائات قيصر.

أحمد حلمي
مبادرة تعافي.

دياب سرية
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.

خليل الحاج صالح
منظمة مسار )تحالف أسر األشخاص المختطفين 

لدى تنظيم الدولة اإلسامية “داعش”(

فضل عبد الغني
المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

)Zoom فعالية عبر اإلنترنت )زووم

22 تشرين األول 2021، من الساعة 16:00 حتى 17:30 
بتوقيت برلين )17:00 حتى 18:30 بتوقيت سوريا/ تركيا(

للمشاركة المباشرة عبر برنامج )زووم Zoom(، يرجى 
التسجيل باستخدام الرابط

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني 
تحتوي على معلومات حول االنضمام إلى الحدث.

الفعالية باللغة العربية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى 

اللغة اإلنكليزية

آمنة الخوالني
عائات من أجل الحرية، ناشطة في مجال 

حقوق اإلنسان.

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل
مع السيد عبد هللا بسام

)abdullah@sn4hr.org ;+905312502092(

النهوض بقضية المعتقلين والمختفين 

قسرياً مسؤوليتنا جميعاً

دعوة

تنظيم

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oLnS93BaQ_utv--Q5eVOXQ

