قر بوفاة
النظام السوري يُدين نفسه ويُ ُّ
 836من سوريني ُمتفني قسرايً لديه،
وجملس األمن ميت
قرابة  82ألف ٍ
خمتف قسرايً و 14ألف قتيل
بسبب التعذيب على يد النِّظام السوري

اإلثنني  27آب 2018
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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 :مقدمة ومنهجية التقرير

أنكر لسنوات أيَّة معلومات عنهم؟
اثنياً :ما اجلديد؟ ملاذا يكشف النظام السوري عن مصري املختفني قسرايً الذين َ
اثلثاً :منهجية عملنا يف توثيق حاالت الكشف عن مصري املختفني قسرايً اجلديدة

رابعاً :حصيلة املختفني قسرايً الذين متَّ الكشف عن مصريهم منذ أاير 2018 /حىت اتريخ إصدار هذا التقرير

يظل اجلميع يف حكم املختفني قسرايً
خامساً :دون تسليم اجلثث ُّ
سادساً :حتليل بياانت حاالت الوفيات اجلديدة اليت كشف النظام السوري عن مصريها
سابعاً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية التقرير:

تعـ َّـرض عش ـرات آالف الســوريني لعمليــات اعتقــاالت منهجيــة مل تقتصــر فقــط علــى النشــطاء واملنخرطــن يف احل ـراك الشــعيب
ـك أو جملــرد القرابــة ،وتُنكــر الســلطات الســورية أهنــا مــن قامــت بعمليــة
املناهــض حلكــم العائلــة ،بــل طالــت أعــداداً هائلــة جملــرد الشـ ِّ
االعتقــال ،ويصعــب علــى األهــايل معرفــة جمــرد مــكان احتجــاز أحبائهــم ،وابلتــايل تتحــول معظــم حــاالت االعتقــال وبنســبة تفــوق
ومطــط لــه بشــكل مركــزي مــن قبــل النظــام الســوري كمــا
الــ % 85إىل حــاالت اختفــاء قســري ،وهــذا التَّصــرف هــو أمــر مقصــود ُ

أشـران إىل ذلــك يف عــدد كبــر مــن تقاريـران الســابقة ،ويقــوم فريــق خمتــص يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت
االعتقــال ِّ
جتمعــت لدينــا قاعــدة بيــاانت واســعة
وحتوهلــا إىل اختفــاء قســري وحــاالت اإلفـراج منــذ عــام  2011حــى اآلن ،وقــد َّ
ذات مصداقيــة جيــدة عــن هــذه احلــاالت ،وحبســب قاعــدة البيــاانت الرتاكميــة تلــك فقــد بلغــت حصيلــة املواطنــن الســوريني
الذيــن ال يزالــون حمتجزيــن لــدى النظــام الســوري  127593معتقـاً ،مــن بينهــم  81652مواطنـاً حتـ َّـول إىل خمتـ ٍ
ـف قسـرايً منــذ
آذار  2011حــى آب .2018
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يتعـ َّـرض هـؤالء املعتقلــون واملختفــون قسـرايً إىل أســاليب تعذيــب غايــة يف الوحشــية والســادية ،ومنــذ ســنوات بعيــدة أصــدران تقريـراً
صدر التقرير يف عام  ،2012وال تزال األســاليب ذاهتا ُمتبعة ،وال
موســعاً عن أبرز أســاليب التعذيب اليت اتَّبعها النظام الســوريَ ،
ِ
ـجل حاالت وفيات بســبب التعذيب من ضمن املعتقلني املوجودين يف قبضة النظام الســوري،
يكاد ُّ
مير أســبوع واحد دون أن نُسـ ّ
وقــد بلغــت حصيلــة الذيــن قتلـوا بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري  13608منــذ آذار 2011 /حــى
آب 2018 /حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
تعمــد النِّظــام الســوري اإلبقــاء علــى مصــر عشـرات آالف املعتقلــن لديــه جمهــوالً هبــدف إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن األمل
لقــد َّ

واإلذالل لعوائلهــم بقصــد تربيتهــم وأتديبهــم علــى خــروج أبنائهــم للمطالبــة بتغيــر حكــم العائلــة ،وقــد مضــى علــى اختفــاء كثــر
منهــم عــدة ســنوات ،ويظهــر املخطــط البيــاين التــايل تــوزُّع حصيلــة ال ـ  82ألــف خمتـ ٍ
ـف قس ـرايً لــدى النظــام الســوري حبســب
ُ
الســنوات املاضيــة منــذ آذار 2011 /ويُالحــظ مــن املخطــط َّ
أن عامــي  2012و 2013شــهدا أكــر درجــة مــن موجــة
االعتقــاالت ،وابلتــايل موجــة اإلخفــاء القســري هبــدف كســر وحتطيــم احل ـراك اجلماهــري وإصابتــه يف مقتــل.
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اثنيـاً :مــا اجلديــد؟ ملــاذا يكشــف النظــام الســوري عــن مصــر املختفــن قســرايً الذيــن أنكـ َـر لســنوات أيَّــة
معلومــات عنهــم؟

تعامل النظام الســوري ومنذ حكم األســد األب بوحشــية منقطعة النَّظري مع اجملتمع الســوري وأَخضعه إلرهاب اخلوف املميت،
ومل يكــن يومـاً رحيمـاً ابجملتمــع الســوري وحريصـاً علــى مشــاعر أُسـ ِر الضحــااي ،فهــو ال يـزال ُمتَّهمـاً إبخفــاء مصــر قرابــة  17ألــف

مواطــن ســوري منــذ أحــداث مدينــة محــاة  ،1982وليــس مــن حمافظــة محــاة وحدهــا وإن كانــت النســبة العظمــى مــن أبنائهــا ،بــل
مــن حلــب ودمشــق والالذقيــة وديــر الــزور وغريهــا ،ومل يكشــف عــن مصريهــم علــى الرغــم مــن مضــي عشـرات الســنوات ،بــل أبقــى
ـكل مــن يُف ِّكــر مبعارضتــه.
اجلــرح مفتوحـاً انزفـاً كــي يبقـوا عــرًة لـ ِّ
الرمسيــة ،وإن كان قــد
كذلــك احلــال مــع األســد االبــن فلــم يكشــف النِّظــام الســوري عــن مصــر املختفــن قسـرايً لديــه عــر دوائــره َّ
مــات داخــل مراكــز االحتجــاز ،لكنَّــه ال يُبلــغ أهلــه مبجــرد َّ
أن ابنهــم قــد تــويف ،بــل يكتــم هــذا اخلــر لســنوات طويلــة كــي يُبقــي علــى

معاانهتــم املســتمرة ،وكــي تســتفيد شــبكات مافيويــة لديــه مــن مبالــغ ماليــة طائلــة حتصــل عليهــا مــن قبــل األهــايل جملــرد احلصــول
علــى معلومــة ،وقــد تبـ َّـن لنــا َّ
أن هــذه املعلومــة غالب ـاً مــا تكــون غــر صحيحــة ،وقبــل أاير 2018 /اتريــخ بــدء النظــام الســوري
الكشــف عــن مصــر هــذا الكـ ِّـم الكبــر مــن املختفــن قسـرايً لديــه كانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتصــل علــى معلومــات
عــن حــاالت فرديــة لوفيــات بســبب التعذيــب عــر بعــض األهــايل الذيــن قامــت األفــرع األمنيــة إببالغهــم بوفيــات أبنائهــم ،وهــذه
الطريقــة مل تتوقــف منــذ ســبع ســنوات ،وقــد حيصــل األهــايل علــى معلومــات عــن مصــر أبنائهــم عــن طريــق أف ـراد معتقلــن أفــر َج
النظــام الســوري عنهــم ،فمــا هــو الدافــع احلقيقــي لــدى النظــام الســوري ليكشــف عــن مصــر قرابــة  836شــخصاً حبســب مــا
متكنَّــا مــن توثيقــه حــى اآلن؟
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ال ُيكــن اجلــزم مبــاذا ُيطــط لــه النظــام الســوري ،لكنــي أعتقــد أن هنــاك فرضيتــان ،األوىل أن الــروس هــم مــن طلبـوا
مــن النظــام فعــل ذلــك هبــدف إهنــاء امللــف الــذي يُعرقــل مللمــة الكارثــة الســورية ،والثانيــة َّ
أن النظــام الســوري يُريــد أن

يُظهــر أنــه قــد انتصــر ميدانيـاً واآلن يُنهــي ملــف املعتقلــن كــي يعــود األهــايل واجملتمــع راضخــن مــرة أخــرى ويقبلـوا

أن يكــون هــذا خيارهــم الوحيــد ،وهنــا ،وبصفتنــا مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان البـ َّـد أن نســأل عــن جــدوى وجــود
جملــس األمــن الــدويل واملفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل”
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اثلثاً :منهجية عملنا يف توثيق حاالت الكشف عن مصري املختفني قسرايً اجلديدة:

منــذ بدايــة أاير 2018 /بــدأت تــردان أخبــار عــن معرفــة عوائــل مصــر أبنائهــا املختفــن قسـرايً لــدى النظــام الســوري ،ذلــك أثنــاء

قيامهــم بـزايرة روتينيــة إلجـراء معاملــة عاديــة يف دائــرة الســجل املــدين ،وقــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جبهــد كبــر مــن
أجــل الوصــول إىل عشـرات العوائــل والتَّحــدث معهــا ،وقــد أصــدران بتاريــخ  /13متــوز 2018 /تقريـران األول عــن هــذه الظاهــرة
ـتمر النظــام الســوري ابلكشــف عــن مصــر أعــداد إضافيــة مــن املختفــن قسـرايً يف شــهر متــوز وهــذا مــا دفعنــا إلصــدار
الرهيبــة ،واسـ َّ

ـتمر النظــام الســوري ابلكشــف عــن مصــر خمتفــن قس ـرايً ســوف حنــاول االســتمرار يف مواكبــة هــذا
تقريــر جديــد ،ويف حــال اسـ َّ

ـس مئــات اآلالف مــن مواطــي ســوراي.
األمــر اخلطــر الــذي ميـ ُّ

اســتفاد فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بشــكل أساســي من قاعدة البياانت اليت ميتلكها عن حاالت االختفاء القســري
املســجلة لدينــا والــي بلغــت قرابــة  82ألــف حالــة علــى يــد النظــام الســوري ،وقمنــا بعمليــة حبــث يف األمســاء الــي وردتنــا حديثـاً
ضمــن قاعــدة بياانتنــا مــن أجــل إج ـراء عمليــة مقاطعــة يف املعلومــات ،وكانــت النتيجــة َّ
ـف
أن  % 77مــن احلــاالت الــي كشـ َ
النظــام الســوري عنهــا مؤخ ـراً ُمســجلة لدينــا يف قاعــدة بيــاانت املختفــن قس ـرايً ،و % 23هــي حــاالت جديــدة مل نكــن نعلــم
عــن اعتقاهلــا أو إخفائهــا قسـرايً شــيئاً.

ـتفاد فريــق العمــل مــن قاعــدة بيــاانت الضحــااي الذيــن قتلـوا يف ســجون النظــام الســوري بســبب التعذيــب ،والذيــن بلغــت
كمــا اسـ َ

حصيلتهــم قرابــة  14ألــف منــذ آذار 2011 /حــى آب ،2018 /وكـ َّـرران العمليــة الســابقة ذاهتــا ،وتبــن لنــا أن هنــاك 28
شــخصاً فقــط كان ـوا مســجلني مســبقاً لدينــا علــى أهنــم قض ـوا بســبب التعذيــب ،وابلتــايل فـ َّ
ـإن  % 97مــن حــاالت الوفيــات
اجلديــدة كانــت يف عــداد املختفــن قس ـراً ومل نكــن نعلــم مبصريهــا.

قمنــا بعمليــة مقاطعــة إضافيــة للبيــاانت والواثئــق الــي وصلتنــا أو الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،وجيــب أن نؤّكِــد َّ
أن حصيلــة حــاالت
ِ
الســجل املــدين حصـراً وليــس عــر طــرق أخــرى.
الوفــاة الـواردة يف هــذا التقريــر هــي ملــن أعلـ َـن النظــام الســوري عــن وفاهتــم عــر دوائــر ّ
هنــاك حــاالت معــدودة لألشــخاص الذيــن كشــف النظــام الســوري عــن وفاهتــم ،ومل يتوفـوا بســبب التَّعذيــب بــل أبحــكام إعــدام
صــدرت حبقهــم عــن حمكمــة امليــدان العســكرية ،لكــن نســبتهم ال تتجــاوز ال ـ  % 5مــن جممــوع احلــاالت ،وحمكمــة امليــدان
العســكرية هــي ليســت حمكمــة ابملعــى القانــوين بــل أقــرب إىل جهــاز اتبــع لألفــرع األمنيــةَّ ،
ألن قضاهتــا مــن العســكر وال يشــرط
أن يكون ـوا مــن اجملازيــن يف احلقــوق ،وال ميكــن توكيــل حمامــي دفــاع عــن املتَّهــمُ ،منشــأة مــن الســلطة التنفيذيــة ابلكامــلُ ،تاكــم

الفعــل ذاتــه عــدة م ـرات.
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يف هــذا التَّقريــر ســوف نــوِرد أربـ َـع رواايت إضافيــة مل تَــرد يف تقريـران الســابق ،وقــد َّ
أكــدت معظــم العائــات ،الــي حتدَّثنــا إليهــا أو
أن أبناءهــا كانـوا يتمتعــون بصحــة جيــدة لــدى اعتقاهلــم ،كمــا َّ
التقينــا هبــا َّ
أكــدوا َّأنــم مل يعرفـوا عنهــم أيــة معلومــات بُعيــد اعتقاهلــم
مــن قبــل قـوات اتبعــة للنظــام الســوري.
لقــد واجهنــا كـ ٌّـم إضــايف مــن التَّحــدايت االعتياديــة يف أثنــاء العمــل علــى هــذا التقريــر ،فلــم َّ
نتمكــن مــن احلديــث مــع مجيــع العوائــل
الــي أبلغــت بوفــاة أحبتهــا؛ بســبب مالحقــة النظــام الســوري وحظــره لعملنــا منــذ مثـ ِ
ـان ســنوات ،وحظــره املطلــق ألي عمــل حقوقــي
ـض عــدد مــن العائــات احلديــث معنــا خوف ـاً مــن انتقــام النظــام الســوري ،وملــا تُعانيــه مــن هــول الصاعقــة الــي
ُمســتقل ،لقــد رفـ َ
حلَّــت هبــا ،واألمل لفقــدان أحبتهــا ،وبســبب الطريقــة الرببريــة الــي تفتَّقــت عنهــا عقليــة النظــام الســوري إلبالغهــم بتلــك الفاجعــة.

رابعـاً :حصيلــة املختفــن قســرايً الذيــن متَّ الكشــف عــن مصريهــم منــذ أاير 2018 /حــى اتريــخ إصــدار
هــذا التقريــر:

ـف
مــن ضمــن  82ألــف حالــة اختفــاء قســري ،متكنَّــا منــذ أاير املاضــي حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر مــن توثيــق  836حالــة كشـ َ
النظــام الســوري عــن مصريهــم َّ
أبنــم قــد ماتـوا مجيعـاً ،مل يذكــر ســبب الوفــاة ،ومل يقــم بتســليم اجلثــث لألهــايل ،ومل يُعلــن عــن الوفــاة
وقــت حدوثهــا ،وكان قــد أنكـَـر ســابقاً وجــود خمتفــن قسـرايً يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لــه ،وكان مــن بــن احلــاالت الــي وثَّقناهــا،
تســع حــاالت كانـوا أطفــاالً لــدى اعتقاهلــم وســيدة واحــدة (أنثــى ابلغــة).
تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن مجيــع هــؤالء قــد قض ـوا بســبب التَّعذيــب ،ويســتثىن مــن التعذيــب حــاالت الوفــاة
بســبب أحــكام اإلعــدام الصــادرة مــن حمكمــة امليــدان العســكرية.
تتوزَّع هذه احلصيلة حبسب احملافظات السورية على النحو التايل:
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ـجل فريقنــا أوىل احلــاالت يف مدينــة تلكلــخ الواقعــة يف ريــف محــص الغــريب ،مث يف بلــدة احلفــة بريــف حمافظــة الالذقيــة ،مث
وقــد سـ َّ

مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة.

يظل اجلميع يف حكم املختفني قسرايً:
خامساً :دون تسليم اجلثث ُّ

تذكــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مجيــع تقاريرهــا َّ
أن النِّظــام الســوري مل يعــد يُس ـلِّم أايً مــن العائــات الــي يتصــل هبــا
إلبالغهــا َّ
أن أحــد أفرادهــا قــد تــويف داخــل مركــز االحتجــاز ،أو مــا حصــل مؤخ ـراً عندمــا كشــف عــن مصــر هــؤالء املختفــن
أي دليــل مــادي يُثبــت َّ
أن قريبــه املختفــي قــد مــات ،ففــي مــا عــدا
الســجل املــدين فإنـَّـه أيضـاً مل يُسـلِّم أحــداً َّ
قسـرايً عــر ســجالت َّ
ِ
الســجل املــدين مل يقــم النِّظــام إبيضــاح مصــر املختفــن بشــكل هنائــي ،وبنــاءً علــى ذلــك
اتصــال هاتفــي أو شــهادة مــن دوائــر ّ
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن جرميــة االختفــاء القســري ال تـزال متواصلــة ،وطاملــا مل يتــم العثــور علــى الشــخص حيـاً
أو ميتـاً ،فإننــا ووفقـاً للقانــون الــدويل يف هــذا اخلصــوص ســوف نظـ ُّـل نعتــر مجيــع هــؤالء يف عــداد املختفــن قسـرايً واملتَّهــم الرئيــس
هبــم هــو النظــام الســوري.

النظام السوري ارتكب سلسلة متواصلة من اجلرائم ومن إهانة الكرامة اإلنسانية ،بدءاً من االعتقال دون أيَّة مذكرة توقيف ودو َن
القــدرة علــى تكليــف حمـ ٍـام ،ويف ظــروف احتجــاز ابلغــة الوحشــية ،وتعـَّـرض املعتقلــون للتعذيــب ،وحتويــل  % 85منهــم إىل خمتفــن
قسـرايً ،مث إبــاغ العوائــل دون تســليم جثــة أو رفــات أو مقــرة ،ومــن وجهــة نظـران فـ َّ
ـإن الكشــف األخــر عــن مصــر خمتفــن قسـرايً
يُعتــر دليـاً يُديــن النظــام الســوري الــذي طاملــا أنكــر وجــود خمتفــن لديــه ،فكيــف َّ
متكــن مــن معرفــة مصــر هـؤالء ال ـ  836حالــة.
سرهبا مصور الشرطة العسكرية امللقب
ويف دراسة سابقة أصدرهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتلِّل فيها الصور اليت َّ
بـ “قيصر” وصدرت بعنوان اهلولوكوست املصور ذكران َّ
أن قوات النظام السوري ُت ِطّط جلميع تلك العمليات بشكل مدروس
وتقــوم بتســجيل مجيــع اخلطـوات يف ســجالهتا ،وقــد أشـران إىل َّأنــا تقــوم ابلتَّخلــص مــن اجلثــث إمــا عــر دفنهــا يف مقابــر مجاعيــة

أو عــر إحراقهــا مبحــارق خاصــة للجثــث ،وحبســب الواثئــق الـواردة مــن قيصــر فـ َّ
ـإن عمليــة اســتالم اجلثــث كان يتـ ُّـم تنســيقها بــن
الشــرطة العســكرية ومكتــب دفــن املوتــى بدمشــق ،أي َّ
أن مكتــب دفــن املوتــى كان علــى علــم اتم مبــا حيصــل.
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سادساً :حتليل بياانت حاالت الوفيات اجلديدة اليت كشف النظام السوري عن مصريها:

جتمعــت لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جمموعــة مــن
إثــر دراســة احلــاالت اجلديــدة بشــكل تفصيلــي حالــة تلـ َـو األخــرىَّ ،

البيــاانت تُظهــر عــدة نقــاط مهمــة:
ف عن مصريهم حالياً كانوا قد اعتقلوا يف عامي  2011و :2012
 )1معظم الذين ُك ِش َ

ابملقاطعــة بــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة ابملعتقلــن واملختفــن قسـرايً واحلــاالت الــي كشــف النظــام
ِ
الســوري عــن مصريهــا مؤخـراً تبـ َّـن لنــا َّ
الســجل املــدين َّأنــم
أن معظــم املختفــن قسـرايً ،الذيــن أعلــن النظــام الســوري عــر دوائــر ّ
متوفــون كانـوا قــد اعتقلـوا يف عامــي  2011و  ،2012وقــد الحظنــا علــى الواثئــق وشــهادات الوفيــات ،الــي حصــل األهــايل
ِ
السجل املدينَّ ،
أن اتريخ الوفاة ُمسجل يف عامي  2012و ،2013دون ذكر
عليها أو انتشر عدد منها داخل بعض مراكز ّ
ســببها ،وهــذه التواريــخ صــادرة عــن مراكــز االحتجــاز الــي كانــت حتتجــز هــؤالء املختفــن قسـراً ،أمــا اتريــخ تثبيــت الوفــاة ضمــن
ِ
الســجل املــدين فقــد حصــل يف عــام  2018أي عندمــا اســتلمت دائــرة النُّفــوس هــذه املعلومــات مــن مراكــز االحتجــاز؛ مــا
مراكــز ّ

يعــي وجــود اترخيــن علــى صلــة ابلوفــاة ،األول :التاريــخ الــذي قضــى فيــه الشــخص املختفــي قسـرايً ،والثــاين :هــو التاريــخ الــذي
ِ
ِ
الســجل املــدين ،وبــن هذيــن التارخيــن مــدة زمنيــة قــد تصــل إىل مخــس ســنوات.
ُســجل فيــه ُمتــوىف يف دائــرة ّ
وعلــى الرغــم مــن َّ
أن النســبة العظمــى الــي قــد تصــل إىل  % 85مــن احلــاالت كان أصحاهبــا قــد اختفـوا قسـرايً يف عامــي 2011
و ،2012إال َّ
أن هناك حاالت ملختفني قسـرايً يف أعوام  2013و 2014و ،2015ونعتقد أهنم قد قتلوا بســبب التعذيب

ـجل مركــز االحتجــاز الذيــن كانـوا فيــه اتريــخ وفاهتــم بعــد قرابــة عــام مــن اختفائهــم قسـرايً ،أمــا اتريــخ التَّســجل يف دوائــر الســجل
وسـ َّ

الســجل املــدين،
ـجل يف عــام  2018أي عندمــا طلبــت األجهــزة األمنيــة ذلــك مــن دوائــر ّ
املــدين فهــو جلميــع املختفــن قسـراً قــد ُسـ َ
الــي مل تكــن تفعــل ذلــك قبــل عــام .2018

ِ
ِ
َّ
ـجل مصــر مواطنــن ســوريني خمتفــن قس ـرايً يف ســنوات ســابقة هــو
الســجل املــدين أن تُسـ ّ
إن طلــب األفــرع األمنيــة مــن دوائــر ّ
ألي مــن مؤسســات الدولــة أن
بــدون أدىن شــك أمــر خمطــط لــه مــن قبــل النظــام الســوري ،حيــث أنـَّـه نظــام مركــزي مشــويل ال ُيكــن ٍّ
تعمــد النظــام الســوري مزيــداً مــن إرهــاب
تتصـ َّـرف مــن تلقــاء ذاهتــا ،بــل هــي مجيعهــا حتــت ســلطة األجهــزة األمنيــة ،مبــا يف ذلــك ُّ
وإذالل األهــايل عــر كشــف مصــر أحبتهــم عــن طريــق مراكــز الســجل املــدين بــدالً عــن االتصــال هبــم بشــكل مباشــر ،وهــذا يُظهــر

قمــة اســتخفاف واحتقــار النظــام الســوري هلــؤالء األهــايل وعــدم اكرتاثــه املطلــق مبشــاعرهم ،لقــد تصـَّـرف بطريقــة بربريــة حتمــل إىل

جانبهــا حالــة مــن الســاديَّة املرعبــة.
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 )2معظم احلاالت تعود ملختفني قسرايً يف سجن صيداناي والفرع  ،215والفرع :227

ـف عــن مصــره وتُنكــر أنــه لديهــا ،حــى لــو َّ
متكــن األهــايل أو
املختفــي قسـرايً هــو مــن ترفــض اجلهــة الــي قامــت ابعتقالــه الكشـ َ
املنظَّمــات احلقوقيــة مــن معرفــة مــكان احتجــازه فهــذا ال يرفــع عنــه صفــة االختفــاء القســري.
أن آخــر مــكان مؤقــت قــد ِ
أظهــرت دراســة وحتليــل احلــاالت وعــدد كبــر مــن مقابــات قمنــا هبــا مــع انجــنَّ ،
وجـ َـد فيــه هــؤالء
املختفــون قس ـرايً ،الذيــن متَّ الكشــف عــن مصريهــم كان يف األماكــن التاليــة:

ســجن صيــداناي العســكري الواقــع يف ريــف دمشــق ،والفــرع  215ويعتــر مــن األجهــزة املركزيــة التابعــة إلدارة املخابـرات العســكرية
ـجلنا فيهــا حــاالت مــوت بســبب التعذيــب ،والفــرع  227ويعــرف ابســم فــرع املنطقــة ويتبــع إلدارة
وهــو مــن أكثــر الفــروع الــي سـ َّ

املخابـرات العســكرية العامــة ويقــع يف منطقــة املــزة مبدينــة دمشــق ،وفــرع األمــن اجلــوي مبطــار املــزة العســكري يف العاصمــة دمشــق.

 )3وجود صالت قرىب :سجلنا  41حالة يوجد فيها بني املختفني قسرايً صالت قرىب كاألخوة واألبوة والعمومة:
ِ َّ
َّ
ـر اقتحــام املنــازل واقتيــاد أفـراد
إن معظــم حــاالت االعتقــال لصــات القــرىب قــد نـُّفــذت مــن قبــل قـوات اتبعــة للنظــام الســوري عـ َ

الضغــط والرتهيــب قــام والــده أو
مــن األســرة بشــكل مجاعــي ،ويف بعــض هــذه احلــاالت مت اعتقــال فــرد مــن أفـراد األســرة وبســبب َّ

أخــوه بتســليم نفســه ،أو عــر نصــب كمائــن أمنيــة كحالــة الناشــط السياســي الســلمي حيــى شــرجبي ،وأخـراً قــد يعتقــل فــرد مــن
أفــرد األســرة وبعــد مــدة يُعتقــل فــرد آخــر.

السجل املدين وفاة ثالثة أو مخسة أفراد من أسرة واحدة يف اتريخ الوفاة ذاته.
الحظنا يف بعض احلاالت تسجيل مراكز ّ
ِ
• ثالثة أشقاء :الحظنا أهنم اعتقلوا يف وقت واحدِ ،
السجل املدين بتاريخ وفاة واحد:
ُ
وس ّجلوا يف ّ

ـجلنا اتريخ اعتقاهلم يف
جرير عكلة العلو ،عمر عكلة العلو ،أمحد عكلة العلو ،من أبناء حي غويران شــرق مدينة احلســكة ،سـ َّ

عــام  2012مــن قبــل قـوات اتبعــة للنظــام الســوري ،ويــوم الثــااثء  /31متــوز 2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد تســجيلهم
ِ
ِ
ـح َّأنــم قضـوا بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.
الســجل املــدينّ ،
ونرجـ ُ
متوفيــن يف دائــرة ّ
• أربعة أشقاء:
عــادل عبــاس العيــاش ،منــذر عبــاس العيــاش ،علــي عبــاس العيــاش ،محيــد عبــاس العيــاش ،مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة
ـجلنا اتريــخ اعتقاهلــم يف عــام  2012مــن قبــل ق ـوات اتبعــة للنظــام الســوري .يــوم اإلثنــن  /30متــوز/
احلســكة الشــمايل ،سـ ّ
ِ
ِ
ـح َّأنــم قضـوا بســبب التعذيــب يف أحــد
الســجل املــدينّ ،
ونرجـ ُ
 ،2018حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد تســجيلهم متوفيــن يف دائــرة ّ
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.
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 18 )4حادثة اعتقال ألشخاص ذوي صلة بعضهم ببعض ،وتسجيل وفاهتم يف التاريخ ذاته:
ـجلنا  18حادثــة اعتقــال قــام هبــا النظــام الســوري حبــق مواطنــن تربــط بعضهــم ببعــض صــات كالعمــل املشــرك أو القــرىب،
سـ َّ
ِ
رجــح لدينــا أنــه رمبــا تكــون قــد
ولــدى كشــف النظــام الســوري عــن مصريهــم تبـ َّـن لنــا أنـَّـه قــد ســجل وفاهتــم يف التاريــخ ذاتــه؛ مــا يُ ّ
صــدرت حبقهــم أحــكام إعــدام.

ـجلنا اتريــخ اعتقالــه يف يــوم
عبــد الســتار عبــد الفتــاح خــوالين ،مــن أبنــاء مدينــة داراي جنــوب غــرب حمافظــة ريــف دمشــق ،سـ َّ

اجلمعــة  /22متــوز 2011 /مــن قبــل قـوات اتبعــة للنظــام الســوري مــن مدينــة داراي ،وعندمــا درســنا احلــاالت الــي صــدرت مؤخـراً
ِ
ِ
ـجل علــى
الســجل املــدين علــى أنــه متــوىف ،فيمــا اتريــخ الوفــاة املسـ َّ
تبـ َّـن لنــا أنـَّـه قــد ُسـ ّ
ـجل يــوم اخلميــس  /7حزيـران 2018 /يف ّ
ِ
الســجل املــدين يُظهــر أنــه تــويف يــوم الثــااثء  /15كانــون الثــاين ،2013 /أي منــذ قرابــة مخــس ســنوات،
الوثيقــة الــي وصلــت إىل ّ
وقتـ َـل معــه أيضـاً أخــوه جمــد الديــن خــوالين ،وهــو طالــب يف كليــة احلقــوق ،كان قــد اعتقــل منــذ يــوم اإلثنــن  /8آب2011 /
عــر كمــن أمــي لقـوات النظــام الســوري يف مدينــة دارايِ ،
ِ
الســجل املــدين يف اليــوم ذاتــه .و َّ
أكــدت لنــا
وسـ ّ
ُ
ـجلت وفاهتمــا يف دائــرة ّ
عائلتهمــا َّ
أن وفاهتــم حدثــت داخــل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

عبد الستار عبد الفتاح خوالين

جمد الدين عبد الفتاح خوالين

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف -مــع الســيدة آمنــة خــوالين وهــي شــقيقة الضحيتــن عبــد الســتار
وجمــد الديــن خــوالين وأخربتنــا َّ
أن قـوات األمــن اعتقلــت عبــد الســتار وهــو حيــاول مســاعدة صديقــه إســام دابس -إســام أيضـاً

انشــط ســلمي ابرز يف داراي تــويف يف ســجن صيــداناي العســكري“ :-كمــا دامهــت قــوات األمــن منزلنــا عــدة مـرات العتقــال
ِ
الســجل املــدين الســتخراج
جمــد الديــن إىل أن متكنــت مــن ذلــك يف كمــن يف داراي ،وعندمــا ذهــب أحــد أقرابئنــا إىل دائــرة ّ
بيــان عائلــي لنــا ،أخــره املوظــف هنــاك َّ
ـجالن عنــده مــن بــن املتوفــن ،لقــد كاان مــن قــادة
ـوي عبــد الســتار وجمــد ُمسـ َّ
أن أخـ َّ
احل ـراك الســلمي يف داراي مل يكــن هلمــا أي نشــاط يدعــو للعنــف” وأضافــت آمنــة أن عائلتهــا متكنَّــت مــن زايرة أخويهــا يف
أن معلومــات مــن مصــادر عــدة َّ
ســجن صيــداناي العســكري يف كانــون األول ،2012 /و َّ
أكــدت لعائلتهــا تعـُّـرض أخويهــا لإلعــدام
يف ســجن صيــداناي العســكري مــع عــدد مــن املعتقلــن اآلخريــن.
صور بياين وفاة جمد الدين وعبد الستار خوالين ،وقد ُس ِّجل فيهما اتريخ وزمان واحد حلدوث الوفاة.
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عمــر ن ـواف املخلــف ،عامــل ،مــن أبنــاء قريــة بريديــج بريــف حمافظــة محــاة ،مــن مواليــد عــام
ـجلنا اتريــخ اعتقالــه يــوم اجلمعــة  /13نيســان 2012 /مــن قريــة بريديــج مــن قبــل
 ،1994سـ َّ
ِ
الســجل املــدين أنــه قــد مــات
قـوات اتبعــة للنظــام الســوري ،ويُظهــر بيــان الوفــاة اخلــاص بــه يف ّ
ِ
الســجل املــدين يف
منــذ  /23حزي ـران 2014 /داخــل أحــد مراكــز االحتجــازُ ،
وســجل يف ّ
ِ
ونرجــح أنـَّـه قضــى بســبب التعذيــب.
نيســانّ ،2018 /

عمر نواف املخلف

يوســف نـواف املخلــف ،عامــل ،مــن أبنــاء قريــة بريديــج بريــف حمافظــة محــاة ،مــن مواليــد عــام
ـجلنا اتريــخ اعتقالــه يــوم اجلمعــة  /13نيســان 2012 /مــن قبــل ق ـوات اتبعــة
 ،1983سـ َّ
ِ
الســجل املــدين أنــه قــد
للنظــام الســوري مــن قريــة بريديــج ،ويُظهــر بيــان الوفــاة اخلــاص بــه يف ّ
وســجل يف الســجل املــدين
مــات منــذ  /23حزيـران 2014 /داخــل أحــد مراكــز االحتجــازُ ،
ِ
ونرجــح أنـَّـه قضــى بســبب التعذيــب.
يف نيســانّ ،2018 /
يوسف نواف املخلف

 )5بياانت الوفاة والقيد العائلي ال ُت ِّدد مكان الوفاة وسببها:

لــدى مراجعتنــا مجيــع بيــاانت الوفــاة أو القيــد العائلــي الــي وردتنــا أو الــي متكنَّــا مــن احلصــول عليهــا ،وجــدان َّ
أن هــذه الواثئــق مل
ِ
ِ
ألي مواطــن عــادي مل يتعـَّـرض العتقــال بــل
ُتـ ّدد ســبب الوفــاة ومكاهنــا ،كمــا مل يكــن هنــاك مــا ُييّزهــا عــن بيــان الوفــاة الروتيــي ِّ
مــات بشــكل طبيعــي.
هلــذا َّ
أكــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مـراراً علــى َّ
أن هــذا الفعــل مــن النظــام الســوري ال يُعتــر كشــفاً حقيقيـاً عــن مصــر

هــؤالء ،و َّ
أن صفــة االختفــاء القســري مل تُرفــع عنهــم؛ نظـراً لعــدم وجــود دليــل مــادي كاجلثــة أو الرفــات أو مــكان َّ
الدفــن.

صورة منوذج عن إبالغ الوفاة عند إخراج بيان قيد عائلي من قبل عائلة الضحية
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نالحــظ يف هــذا البيــان وجــود اســم املدينــة الــي فيهــا مركــز
االحتجــاز الــذي تــويف فيــه الشــخص املختفــي قسـرايً ،لكــن

ال يوجــد أي حتديــد الســم هــذا املركــز ،كمــا الحــظ فريــق
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان َّ
أن معظم بياانت الوفيات
كانــت يف مدينــة دمشــق ،و َّ
أن قلَّــة قليلــة مــن البيــاانت قــد
حــدَّدت ســاعة الوفــاة.
ِ
السجل املدين
صورة منوذج عن بيان وفاة ملختفي قسرايً لدى النظام السوري صادر عن ّ

ِ
كمــا الحظنــا َّ
الســجل املــدين منــذ نيســان 2018 /وليــس قبــل ذلــك،
أن النظــام الســوري قــد سـ َّ
ـجل بيــاانت الوفــاة يف دوائــر ّ
ِ
الســجل املــدين ،ليســت للنشــر وال تُعطــى
وحتقَّقنــا مــن ذلــك عــر حصــول بعــض العائــات علــى بيــاانت داخليــة خاصــة بدائــرة ّ
ِ
للعائــات ،وقــد أظهــرت لنــا هــذه البيــاانت َّ
ـجلت واقعــات الوفــاة
الســجل املــدين يف احملافظــات الســورية قــد سـ َّ
أن خمتلــف دوائــر ّ
لديهــا منــذ نيســان 2018 /ومل نطَّلــع علــى أيــة وثيقــة حتمــل اترخيـاً قبــل ذلــك؛ مــا يُشــر إىل َّ
أن هــذا التاريــخ هــو الــذي قـَّـرر النظــام

الســوري فيــه البــدء هبــذ املخطــط الســوداوي.

 )6كشف مصري تسعة أطفال كانوا خمتفني قسرايً:
لــدى دراســة احلــاالت ومقاطعــة البيــاانت مــع أرشــيف املختفــن قسـرايً لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تبـ َّـن لنــا َّ
أن تســع
حــاالت مــن بــن ال ـ  836الذيــن ُكشــف عــن مصريهــم هــي حــاالت ألشــخاص كانـوا أطفــاالً عندمــا متَّ اعتقاهلــم وإخفاؤهــم قسـرايً
ـر محــات مدامهــة واعتقــاالت
مــن قبــل النظــام الســوري ،وقــد متـَّـت معظــم حــاالت االعتقــال هلــؤالء األطفــال يف عــام  2012عـ َ
واســعة قامــت هبــا قـوات النظــام الســوري.

وائــل حممــد علــي دقــوري ،مــن أبنــاء حــي ركــن الديــن مشــال مدينــة دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر
حــن اعتقالــه  12عام ـاً ،اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة  /25تش ـرين األول/

 ،2013يــوم اخلميــس  /12متــوز 2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد تســجيله متــوىف
ِ
ـح أنـَّـه قــد قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز
يف دائــرة الســجل املــدينّ ،
ونرجـ ُ
التابعــة للنظــام الســوري.
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ـجلنا اتريــخ اعتقالــه
أمحــد الســيد أمحــد ،مــن أبنــاء مدينــة معضميــة الشــام غــرب حمافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1997سـ َّ

يف عام  2012من قبل قوات اتبعة للنظام الســوري ،ويوم الســبت  /28متوز 2018 /حصلنا على معلومات تؤكد تســجيله
ِ
ِ
ـح أنـَّـه قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.
الســجل املــدينّ ،
ونرجـ ُ
متــوىف يف دائــرة ّ
ـجلنا اتريــخ اعتقالــه
أســامة حممــد ســعيد املقــداد ،مــن أبنــاء مدينــة بصــرى الشــام شــرق حمافظــة درعــا ،مــن مواليــد عــام  ،1995سـ َّ

يف عــام  2012مــن قبــل قـوات اتبعــة للنظــام الســوري ،يــوم األحــد  /29متــوز 2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد تســجيله
ِ
ِ
ـح أنـَّـه قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.
الســجل املــدينّ ،
ونرجـ ُ
متــوىف يف دائــرة ّ
 )7ثــاث حــاالت اعتقــال تعســفي بينهــم أنثــى ،متكنَّــت عائالهتــم مــن زايرهتــم مث اختفــوا قســرايً وعلمــت العائــات بوفاهتــم
ِ
الســجل املــدين:
عــر ّ
يقــوم النظــام الســوري بنقــل عــدد مــن املعتقلــن مــن الســجون املدنيــة أو الســجون العســكرية -حيــث قــد تتمكــن بعــض العائــات
مــن زايرة أبنائهــا -إىل أماكــن أخــرى ،وال يتمكــن األهــايل مــن معرفــة الوجهــة الــي نُِقـ َـل إليهــا أحبتهــم ،ويتحـ َّـول هــؤالء املعتقلــون
إىل خمتفــن قسـرايً جمهــويل املصــر ،وقــد حتدَّثنــا عــن هــذه الظاهــرة املرعبــة يف بيــاانت أصدرانهــا ســابقاً ،ومشلــت هــذه الظاهــرة عــدداً
مــن املعتقــات يف ســجن عــدرا املركــزي ،حيــث متَّ نقلهــم إىل أماكــن مل يعــد مــن املمكــن معرفــة مصريهــم.
ضمـ َـن حــاالت كشــف املصــر اجلديــدة متكنَّــا مــن حتديــد ثــاث حــاالت بينهــم أنثــى تنطبــق عليهــم هــذه الظاهــرة ،فقــد كان أهلهــم
ـف عن مصريهم َّأنم يف ِعداد املوتى.
يزوروهنم إىل أن قام النظام الســوري بنقلهم واآلن كشـ َ

ـجلنا اعتقالــه مــن قبــل عناصــر
حممــد علــي مجعــة اخلالــد ،مــن أبنــاء قريــة الشــيحة يف ريــف حمافظــة محــاة ،مواليــد عــام  ،1995سـ ّ
تتبــع فــرع األمــن العســكري يف  /22شــباط 2014 /مــن مدينــة محــاة ،مث احتجـَـز يف ســجن محــاة املركــزي ،وقامــت عائلتــه بزايرتــه

عــدة مـرات يف الســجن ،ويف  /3كانــون الثــاين 2016 /قامــت دوريــة اتبعــة للشــرطة بنقــل حممــد ليـاً مــن ســجن محــاة املركــزي
ِ
ِ
ونرجــح
الســجل املــدين أنـّـه تــويف بتاريــخ  /4آذارّ ،2016 /
إىل مــكان جمهــول ويف  /1آب 2018 /علمــت عائلتــه عــر دائــرة ّ
َّ
أن حكمـاً ابإلعــدام قــد صــدر حبقــه.
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التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حيــى -يف مــكان نزوحــه بريــف حمافظــة إدلــب -وهــو شــقيق الضحيــة حممــد علــي
وأخربان:
“اعتقــل األمــن العســكري أخــي بنــاء علــى تقريــر أمــي واختفــى قرابــة عــام مــن الزمــن مثَّ نُقــل إىل ســجن محــاة املركــزي وهنــاك
كانــت أمــي تــزوره أســبوعياً ،إىل أن أخ ـران أحــد املعتقلــن الذيــن كان ـوا معــه َّ
أن الشــرطة قامــت بنقلــه إىل ســجن صيــداناي

العســكري مــع عــدد مــن املعتقلــن بعــد صــدور أحــكام مــن احملكمــة امليدانيــة وال نعلــم مــا هــو حكمــه ،وعندمــا علمنــا أبمــر
قوائــم النُّفــوس ،ذهبــت أمــي إىل النفــوس وهنــاك أخربوهــا أن امســه بــن املتوفــن وكان اتريــخ وفاتــه بعــد أســبوع تقريبـاً مــن نقلــه
إىل ســجن صيــداناي وهــذا يؤكــد أهنــم قامـوا إبعدامــه”.

تعرضوا ألحكام إعدام من قبل حماكم امليدان العسكرية السريَّة واحملاكم العسكرية:
 )8خمتفون قسرايً َّ
َّ
ـف النظــام الســوري عــن مصريهــم مؤخـراً وأشــار إىل َّأنــم متوفــون ،نعتقــد أهنــم قــد قضـوا بســبب
إن النســبة العظمــى ممــن قــد كشـ َ

التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ،وتصــل النســبة إىل  % 95مــن احلــاالت ،لكــن هنــاك حــاالت مل متــت بســبب
ِ
ـف عــن مصريهــم إىل قرابــة  ،% 5لقــد وثَّقنــا
التعذيــب بــل إعدامـاً ،وتصــل نســبتهم مــن إمجــايل مــن متكنــا مــن توثيقهــم ممــن ُكشـ َ
 37حالــة مــن ضمــن إمجــايل مــن كشــف عــن مصريهــم كانـوا قــد خضعـوا حملاكــم امليــدان العســكرية واحملاكــم العســكرية حبســب مــا

موزعــن علــى مراكــز االحتجــاز بــن ســجون مدنيــة أو عســكرية أو أفــرع أمنيــة.
أخــران بــه ذووهــم ،وهــؤالء كانـوا َّ
عبــد الباســط حممــود صابــر ،مــن أبنــاء قريــة زبديــن شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1988اعتقلتــه ق ـوات النظــام
الســوري يف أيلــول 2012 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش تُدعــى النســيم قــرب بلــدة املليحــة مبحافظــة ريــف دمشــق ،تُظهــر وثيقــة
ِ
الســجل املــدين أنـَّـه تــويف يف  /24تش ـرين الثــاين ،2014 /وقــد متَّ تســجيله يف دائــرة
معلومــات حصلــت عليهــا والدتــه مــن دائــرة ّ
ِ
ونرج ُح َّ
أن حكماً ابإلعدام من حمكمة امليدان العسكرية قد صدر حبقه.
السجل املدين يوم  /4نيسان 2018 /على أنَه متوىفّ .
تعرض لالعتقال يف عام  2014والتقى أبخيه
عمار صابر شقيق عبد الباسط كان قد َّ
أثنــاء التحقيــق معــه يف فــرع املخابـرات اجلويــة مبطــار املــزة العســكري ،تواصلنــا مــع عمــار
عــر اهلاتــف -وأفــادان َّأن آاثر التعذيــب كانــت ابديــة بشــكل واضــح علــى عبــد الباســط
حــن رآه وكان حينهــا قــد خضــع حلكــم صــادر عــن حمكمــة امليــدان العســكرية بدمشــق،
يقــول عمــار“ :يف  7متــوز ســافرت أمــي مــن لبنــان إىل دمشــق مــن أجــل إخـراج بيــان
ِ
الســجل املــدين وعندمــا أعطاهــا
عائلــي إلج ـراء معاملــة زواج ألخــي الصغــرى ،يف ّ
املوظــف البيــان ،صدمــت عندمــا قـرأت جبانــب اســم أخــي عبــد الباســط أنــه متــوىف،
ظنَّــت وجــود خطــأ يف البيــان فطلبــت مــن املوظــف إعــادة إصــداره ،لكنَّــه أكــد هلــا أنــه

صحيــح وأخربهــا بوصــول أمســاء مــن توفـوا يف ســجون النظــام إىل النفــوس ،وعندمــا
ســألته مــاذا تفعــل لتحصــل علــى جثتــه طلــب منهــا مراجعــة احملكمــة العســكرية”.
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ِ
الســجل املــدين لعائلــة
وثيقــة معلومــات منحهــا ّ
الضحيــة عبــد الباســط صابــر

 )9مقتل امرأة خمتفية قسرايً:
ـجلنا حالــة واحــدة لســيدة علمــت عائلتهــا بوفاهتــا عــر دائــرة الســجل املــدين ،كانــت قــد نقلــت مــن ســجن عــدرا املركــزي إىل
سـ َّ

وحتولــت إىل حالــة اختفــاء قســري جديــدة ،كمــا أش ـران إىل هــذه
مــكان احتجــاز آخــر ال نعلــم حنــن وال عائلتهــا عنــه شــيئاًَّ ،

الظاهــرة ســابقاً.
ملــى نـواف الباشــا ،طالبــة جامعيــة يف كليــة إدارة املشــاريع /جامعــة دمشــق ،مــن أبنــاء مدينــة التــل
مشــال حمافظــة ريــف دمشــق ،متطوعــة يف جمموعــة ميثــاق ســوراي املدنيــة ،مــن مواليــد عــام ،1992
اعتقلتهــا ق ـوات النظــام الســوري يــوم األحــد  /16تش ـرين الثــاين 2014 /عــر كمــن أمــي يف
مدينــة التــل ،نقلــت ملــى إىل ســجن عــدرا املركــزي وخضعــت حملكمــة امليــدان العســكرية ،ويف عــام
 2015نقلت دورية من الشرطة ملى من سجن عدرا املركزي إىل مكان جمهول ،وكانت أسرهتا
قد َّ
متكنت من زايرهتا آلخر مرة يف  /29آذار ،2015 /ويف  /31متوزُ 2018 /سجلت ملى
ِ
ونرجــح َّ
أن حكمـاً ابإلعــدام قــد صــدر حب ِّقهــا.
يف دائــرة الســجل املــدين علــى َّأنــا متوفــاةّ ،

ملى الباشا

 )10نشطاء ابرزون يف احلراك الشعيب من ضمن املتوفني:
تضمنــت ال ـ  836حالــة ،الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا مــا ال يقــل عــن  22انشــطاً يف احل ـراك الشــعيب ،عشــرة طــاب جامعيــن،
َّ

ومهندســان ،وثالثــة رايضيــن ،وأربعــة ُمعلمــن ،وثالثــة رجــال ديــن.

أي عمل خترييب ،وعرفوا يف جمتمعاهتم
مجيع هؤالء مل يكن لديهم ُّ
أي نشــاط مســلح ومل حيرضوا على العنف أو القتل أو ممارســة ِّ

ـض علــى احملافظــة علــى ممتلــكات العامــة والتَّوعيــة ابحلقــوق واحل ـرايت ،وتقــدمي
بدعواهتــم الســلمية وإطالقهــم مبــادرات أهليــة حتـ ُّ

امليــاه والــورود لقـوات النظــام الســوري ،وهلــذه األســباب حتديــداً كانـوا هدفـاً اسـراتيجياً لــدى النظــام الســوري ،الــذي كان ُيطــط

لدفــن احلـراك الشــعيب الســلمي ،ودفــع احلـراك الشــعيب حنــو التَّشــدد بســبب ممارســات النظــام العنصريــة والطائفيــة والوحشــية.
إســام خريو دابس ،طالب جامعي يف كلية اهلندســة املعمارية ،وهو انشــط يف احلراك الشــعيب،
من أبناء مدينة داراي غرب حمافظة ريف دمشق ،من مواليد عام  ،1989اعتقلته قوات النظام
الســوري يــوم اجلمعــة  /22متــوز ، 2011/وقــد علمنــا يــوم اإلثنــن  /16متــوز 2018 /أنـَّـه
مســجل يف دائرة الســجل املدين على أنه قد تويف بتاريخ األحد  /15كانون األول،2013 /
ِ
ونرجــح أن حكمـاً ابإلعــدام قــد نـُِّفــذ حبقــه يف ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.
ّ
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إسالم خريو دابس

تواصلنا -عرب اهلاتف -مع السيدة أم إسالم وهي والدة الضحية إسالم دابس وأفادتنا ابلتايل:
ـب أحــد أقرابئنــا إىل النفــوس ،وهنــاك
“بعــد انتشــار أمســاء مــن ماتــوا مــن املعتقلــن عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ذهـ َ
علمنــا عــر البيــان العائلــي َّ
أن إســام قــد تــويف ومل نتمكــن مــن احلصــول علــى أيــة معلومــة ،ولكــن ســابقاً علمنــا مــن أحــد
املفــرج عنهــم ،الــذي كان مــع إســام يف صيــداناي عــن تعـ ُّـرض إســام لإلعــدام.

مل يكــن إلســام أي نشــاط مســلح بــل علــى العكــس قــدم الــورود واملــاء البــارد لعناصــر األمــن عندمــا كانــوا خيرجــون يف

التَّظاه ـرات وكان مــن الذيــن ينشــرون التوعيــة بعــدم التخريــب واحلفــاظ علــى نظافــة الشــوارع بعــد انتهــاء التظاه ـرات”.
صفـوان احلجــار ،مهنــدس إلكرتونيــات ،مــن أبنــاء حــي املهاجريــن مبدينــة دمشــق ،مــن مواليــد
عــام  ،1976اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم األحــد  /23كانــون األول 2012 /مــن
حــي املهاجريــن ،ويــوم الثــااثء  /24متــوز 2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد أنـَّـه مســجل
ِ
ونرجــح أنــه قضــى بســبب
يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف يف عــام ّ ،2014
التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

صفوان احلجار

صــاح الديــن نقشــبندي ،طالــب جامعــي يف كليــة اإلعــام جبامعــة دمشــق ،انشــط يف احلـراك
الشــعيب ،مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور ،مــن مواليــد عــام  ،1989اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري
يــوم الثــااثء  /14كانــون الثــاين 2014 /مــن مدينــة دمشــق ،وحصلنــا يــوم األربعــاء /25
متــوز 2018 /علــى معلومــات تؤكــد أنـَّـه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف
ِ
ونرجــح أنــه قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز
يــوم األربعــاء  /11شــباطّ 2015 /
االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

صالح الدين نقشبندي

حممــد نصــر املصــري ،طالــب جامعــي يف كليــة الطــب البشــري ،مــن أبنــاء مدينــة محــص،
مــن مواليــد عــام  ،1993اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء  /22كانــون الثــاين/
 2014مــن دائــرة اهلجــرة واجل ـوازات يف مدينــة دمشــق ،األربعــاء  /16أاير 2018 /متَّ
ِ
ونرجــح أنــه قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد
تســجيله يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنـَّـه متــوىفّ ،

مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

حممد نصر املصري
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حممــود العلــي ،العــب اندي اجلزيــرة يف كــرة القــدم ،مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة
احلســكة الشــمايل ،اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء / 8تش ـرين األول2014 /
مــن مدينــة دمشــق ،يــوم األربعــاء  /1آب 2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد تســجيله
ِ
ونرجــح أنــه قضــى بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيــداناي
متــوىف يف دائــرة الســجل املــدينّ ،
العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.
حممود العلي

سابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

أي مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة
تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن النظــام الســوري مل يفــي ِّ
أبي مــن التزاماتــه يف ٍّ
الــي صــادق عليهــا ،ونُشــر علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية ،كمــا أنـَّـه أخـ َّـل بعــدة مـواد

ـتمر توقيــف مئــات آالف املعتقلــن دو َن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة ،ودون توجيــه ُتــم،
يف الدســتور الســوري نفســه ،فقــد اسـ َّ
وحظــر عليهــم توكيــل حمـ ٍـام والـزايرات العائليــة ،وحتـ َّـول  % 85مــن إمجــايل املعتقلــن إىل خمتفــن قسـرايً ومل يتــم إبــاغ عائالهتــم أبماكــن

وجودهــم ،ويف حــال سـؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا ،ورمبــا يتعـَّـرض مــن يقــوم ابلسـؤال خلطــر االعتقــال.

لقــد اســتهدفت قـوات النظــام الســوري ابسـراتيجية اإلخفــاء القســري كل مــن لــه عالقــة ابحلـراك الشــعيب املناهــض حلكــم العائلــة،
ويُظهــر حتليــل البيــاانت انتشــار هــذه الظاهــرة يف املناطــق الــي تتميَّــز بذلــك ،وهــذا يـ ُّ
ـدل علــى سياســة وهنــج ُمتَّســق ومــدروس،

مبــا يف ذلــك الكشــف الــذي حصـ َـل مؤخـراً عــن مصــر خمتفــن قسـرايً ،فقــد متَّ علــى حنــو خمطَّــط بشــكل دقيــقَّ ،
وإن تناغــم عمــل

مؤسســات الدولــة مبــا خيــدم املشــاركة يف الفعــل اإلجرامــي أمــر واضــح الداللــة مــن خــال اعتقــال أشــخاص داعمــن للح ـراك
الشــعيب ،مث إخفائهم قسـرايً ،مث إصدار شــهادات وفاة ال حتمل معلومات عن ســبب الوفاة وال مكاهنا ،كما يؤّكِد لنا َّ
أن هناك
شـرائح واســعة مــن املوظفــن والقــادة والعمــال علــى علــم مبــا يقــوم بــه النظــام وعلــى علــم بســبب الوفــاة احلقيقــي وأبفعــال التَّعذيــب
الوحشــي ،والبعــض علــى علــم مبــكان اجلثــث واملقابــر اجلماعيــة؛ نظـراً للكــم اهلائــل مــن املختفــن قسـرايً وألعــداد مــن علمنــا بوفاهتــم

بســبب التَّعذيــب وهــم قرابــة  14ألــف مواطــن ســوري.
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واالختفــاء القســري حمظــور مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف فبحســب القاعــدة  98فــإن االختفــاء القســري حمظــور يف
النِّزاعــات املســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة.

ـص القاعــدة  117منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف يف النـزاع اإلجـراءات املســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن
وتنـ ُّ
فقدهــم نتيجــة لنـزاع مســلح ،ويــزود أفـراد عائالهتــم أبي معلومــات لديــه عــن مصريهــم”.

وأيض ـاً مبوجــب القانــون اجلنائــي الــدويل ،فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة تُش ـ ِّكل املمارســة املنهجيــة

لإلخفــاء القســري جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية (املــادة .7-1ط) ،وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه ق ـوات النظــام الســوري.
التوصيات:

جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

• عقد اجتماع طارئ ملناقشة هذا الشأن اخلطري الذي يُهدد مصري قرابة  82ألف شخص ،ويُرهب اجملتمع السوري أبكمله.

• إجيــاد طــرق وآليــات ملنــع النظــام الســوري مــن التالعــب ابألحيــاء واألمـوات ،ملــا يف ذلــك مــن هتديــد كبــر ألمــن واســتقرار الدولــة

السورية.
• جيــب أن يتَّخــذ جملــس األمــن خطـوات إليقــاف عمليــات التعذيــب واملــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة
للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن املعتقلــن يف أســرع وقــت.
• اللجوء إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حلماية املعتقلني من املوت داخل مراكز االحتجاز.
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إصدار بيان إدانة وتوضيح هلذا اخلرق الفاضح ألبسط معايري الكرامة اإلنسانية.
موســع حــول هــذه الظاهــرة الرببريــة وإدانتهــا بشــكل واضــح والطَّلــب مــن جملــس األمــن القيــام بتحــرك عاجــل إلجيــاد
• إعــداد تقريــر َّ

حـ ٍّـل حيفــظ حقــوق األهــايل ويكشــف عــن مصــر اجلثــث وحياســب اجملرمــن.
جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI

• البدء يف التَّحقيق يف هذا املوضوع اخلطري ،وحنن على استعداد للتَّزويد جبميع التفاصيل واملعلومات اإلضافية.
اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
• وضع هذا امللف اخلطري على جدول مهمات التَّحقيق األساسية.
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النظام السوري:

• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
كأنا ملك عائلة خاص.
• التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب واملوت حتت التعذيب.
ِ
ابلسجالت املدنية وتسخريها خلدمة أهداف العائلة احلاكمة.
• التوقف عن التالعب ّ
حتمل التَّبعات القانونية واملادية كافة ،وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
• ُّ

شكر وعزاء

كل الشكر ملن ساهم يف إجناز هذا التقرير من األهايل والشهود ،وخالص العزاء لعائالت الضحااي وأصدقائهم.
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