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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.

المحتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية مجع قاعدة البيانات.

ثانياً :قرابة  86ألف خمتف مسجلون باالسم.

ثالثاً :االعتقال هبدف التجنيد القسري.

رابعاً :عمليات اإلفراج عن املعتقلني والكشف عن مصري املختفني.

خامساً :التوصيات.

أوالً :مقدمة ومنهجية جمع قاعدة البيانات:

أشــارت أوىل قـرارات جملــس األمــن عــن ســوريا إىل قضيــة االعتقــال السياســي واالختفــاء القســري ،عــر القراريــن رقــم 2041
و 2042يف نيســان ،2012 /كمــا َّ
أكــد الق ـرار رقــم  2139يف شــباط 2014 /علــى وقــف فــوري ملمارســات اإلخفــاء
القســري ،وأدان ممارســتها بعبــارات صارخــة ،وكذلــك البنــد  12يف الق ـرار رقــم  2254كانــون األول ،2015 /لكـ َّـن هــذه
القـرارات مجيعهــا بقيــت جمـَّـرد حــر علــى ورق ،ومل تنجــح يف كشــف مصــر خمتـ ٍ
ـف أو مفقــود ،وال يف اإلفـراج عــن معتقلــي رأ ٍي
أو سياســيني أو نســاء أو أطفــال.

وألمهيــة وحيويــة املوضــوع ألعــداد كبــرة جــداً مــن اجملتمــع الســوري ،طُرحــت قضيــة املعتقلــن يف مســار مفاوضــات جنيــف،

وخاصــة يف اجلــوالت األوىل ،وصحيــح أن اإلجنــاز كان شــبه معــدوم أيض ـاً ،لكنهــا كانــت حاضــرة ضمــن النقاشــات ،وعلــى
جــدول األعمــال ،إال َّ
أن اجلــوالت الثــاث األخــرة تــكاد ختلــو تقريبـاً مــن جمــرد ذكــر أو نقــاش هلــذا امللــف احلســاس ،بــل إننــا

يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومــن خــال حضورنــا يف عــدة جــوالت يف جنيــف ،إمــا بصفــة استشــارية ،أو يف غرفــة
اجملتمــع املــدين ،ملســنا تغييبـاً مقصــوداً هلــذا امللــف ،بذريعــة تعقيــده وإنــه قــد يُعطِّــل تقــدُّم العمليــة السياســية ،ولقــد َّ
أكدنــا مـراراً
يف تقاريــر وبيانــات عديــدة َّ
أن مفتــاح التَّقــدم يف العمليــة السياســية وإظهــار انف ـراج وتقــارب إمنــا يبــدأ ويكــون بكشــف مصــر

املختفــن واملفقوديــن ،وتكـ َّـرر النَّهــج ذاتــه يف مفاوضــات أســتانة منــذ أول اجتمــاع يف كانــون الثــاين 2017 /حــى بدايــة هــذه
اجلولــة الســابعة اليــوم وغــداً.
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يقــوم قســم خــاص يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت االعتقــال التعســفي ،واإلخفــاء القســري (احتجــاز
شــخص مــن قبــل قـوات حكوميــة أو قـوات تابعــة وعاملــة هلــا ،مــع إنــكار االعـراف بالتوقيــف أو الكشــف عــن مصــره) ،بشــكل
يومــي ،تراكمــي علــى مــدى ســبع ســنوات ،كمــا نُصــدر تقريـراً شــهرياً يف االعتقــال ،وتقريـراً آخــر يف ضحايــا التعذيــب ،إضافــة إىل

نشــر أخبــار دوريــة حــال التَّحقــق منهــا ألبــرز حــاالت االعتقــال ،واملــوت بســبب التعذيــب ،وللتوســع يف االطــاع علــى منهجيــة
عملنــا نرجــو زيــارة الرابــط.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“إذا فشــل اجملتمعــون يف أســتانة ،برعايــة حلفــاء وداعمــي النظــام الســوري األساســيني يف جمــرد الكشــف عــن مصــر
أبنــاء وبنــات اجملتمــع الســوري املختفــن بشــكل أساســي لــدى النظــام الســوري ،فضـاً عــن اإلفـراج عــن قســم منهــم،
ألي مســار تفاوضــي
فهــذا يُشــر إىل عبثيــة هــذه اجلــوالت ،وال ميكــن إحـراز جمــرد لفــت انتبــاه لــدى اجملتمــع الســوري ِّ

دون إحـراز تقــدُّم ملمــوس يف قضيــة املختفــن”.

ٍ
مختف مسجلون باالسم:
ثانياً :قرابة  86ألف

منــذ صيــف عــام َّ 2011نفــذت ق ـوات النظــام الســوري اس ـراتيجية اإلخفــاء القســري علــى حنــو منهجــي كثيــف مــدروس،
ِّ
مارســته وال تـزال قـوات
وبشــكل واســع مشــل عــدة حمافظــات معـاً بالتـوازي ،ومنــذ ذلــك الوقــت يُشــك ُل اإلخفــاء القســري الــذي َ
النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية.
ـكل تأكيــد ،لكنهــم أيضـاً مســؤولية
هــؤالء املختفــون هــم مســؤولية جملــس األمــن ،واجلميعــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وأمينهــا العــام بـ ِّ

األطراف املتفاوضة يف جنيف وأســتانة ،ومســؤولية املبعوث الدويل إىل ســوريا أن يُصارح اجملتمع الســوري عن ســبب فشــل ســبع
جــوالت يف الكشــف عــن مصــر خمتـ ٍ
ـف ،أو اإلفـراج عــن امـرأة أو طفــل ،أو زيــارة مركــز اعتقــال ،ومســؤولية الــدول الراعيــة ملســار
ـث حليفهــم النظــام الســوري املتســبب يف  % 90مــن كارثــة اإلخفــاء
أســتانة ،وبشــكل خــاص النظامــن الروســي واإليـراين ،حيـ ُ

القســري ومــا يتبعهــا مــن تعذيــب ومــوت بســبب التعذيــب يف ســوريا.

أن األمــر مل يتوقــف عنــد هــذا احلــد فحســب ،بــل َّ
َّإل َّ
ـتمر يف عمليــات االعتقــال التَّعســفي ،والتعذيــب،
إن النظــام الســوري اسـ َّ

وبني جوالت التَّفاوض يف جنيف وأســتانة ،كما يُشــر إىل ذلك املخطط
وقتل املعتقلني واملختفني قسـرياً حتت التعذيب ،أثناء َ

التــايل الــذي يرصــد حصيلــة املعتقلــن تعســفياً منــذ بدايــة عــام  2017حــى اآلن ،وهــو العــام الــذي شــهد بدايــة جــوالت أســتانة،
تضمــن عــدداً مــن جــوالت حمادثــات جنيــف أيضـاً:
كمــا َّ
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لقد بلغت حصيلة املختفني قسرياً منذ بداية مسار أستانة حىت اآلن ما اليقل عن 5027شخصاً ،بينهم  14سيدة.
أمــا حصيلــة املختفــن قسـرياً الشــاملة منــذ آذار 2011 /حــى آب 2017 /فقــد بلغــت  85036خمتـ ٍ
ـف قسـرياً مســجلني يف
قاعــدة بيانــات امسيَّــة لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،يتوزعــون حبســب اجلهــة الــي ارتكبــت اجلرميــة علــى النحــو التــايل:
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أمــا حصيلــة املعتقلــن الشــاملة فقــد بلغــت  106727معتقـاً مســجلني يف قاعــدة بيانــات امسيَّــة لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق
حتول ما اليقل عن  % 90.15من املعتقلني إىل خمتفني
اإلنسان .منذ آذار 2011 /حىت شباط 2017 /ومما هو ملحوظ ُّ
قسـراً؛ مــا جيعــل مــن العســر التَّقــدُّم يف أيــة مفاوضــات سياســية دون البــدء بالكشــف عــن مصريهــم:

هــؤالء املعتقلــون واملختفــون قس ـرياً يتعرضــون ألصنــاف متعــددة مــن التعذيــب ،ومــن إمهــال يف الرعايــة الصحيــة؛ مــا يــؤدي إىل

يوضــح حصيلــة الوفيــات الشــهرية بســبب التعذيــب منــذ بدايــة عــام ،2017
وفيــات دوريــة بســبب التعذيــب ،واملخطــط التــايل ِّ
حــى اآلن ،ويُشــر إىل َّ
أن شــيئاً مل يتغــر خــال ومــا بــن جــوالت أســتانة أو جنيــف:
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شارت التعذيب

أمــا حصيلــة ضحايــا التعذيــب الشــاملة منــذ آذار 2011 /حــى أيلــول 2017 /فقــد بلغــت  13104شــخصاً مســجلني يف

قاعــدة بيانــات امسيَّــة لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،يتوزعــون حبســب اجلهــة الــي ارتكبــت اجلرميــة علــى النحــو التــايل:
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ثالثاً :االعتقال بهدف التجنيد القسري:

ف النظــام الســوري يف بدايــة احل ـراك الشــعيب حــى هنايــة عــام  2013إىل مالحقــة رمــوز احل ـراك املــدين ،الحظنــا يف عــام
هـ َـد َ

 2014تغـ ُّـراً يف اس ـراتيجية النظــام الســوري الــذي عانــت قواتــه مــن تفــككات واســعة ،ســببها األساســي التَّوجــه يف عمليــات

القتــل ضــد أبنــاء الشــعب الســوري نفســه ،فحــاول تعويــض ذلــك الشــرخ الواســع حبمــات واســعة مــن االعتقــاالت هبــدف
إحلقاقهــم يف صفــوف جبهــات القتــال األوىل ،وقــد اعتقــل آالف الشــباب وقتـ َـل العديــد منهــم يف دوامــة هــذه االس ـراتيجية
االســتعبادية ،ووقــع ذلــك بشــكل خــاص يف املناطــق الــي خضعــت إىل هـ ٍ
ـدن أو تســويات ،حيــث شـنَّت قـوات النظــام الســوري
َ
محــات واســعة مــن االعتقــاالت يف صفــوف مــن رغــب يف البقــاء وســيقوا جربي ـاً إىل جبهــات القتــال.

رابعاً :عمليات اإلفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين:

مجيــع حــاالت اإلف ـراج الــي ســجلناها تقريب ـاً َّإنــا متـَّـت يف ســياق صفقــات تبــادل بــن النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة

املســلحة ،أو عــر اإلف ـراج عــن املعتقلــن مــن الســجون املركزيــة بعــد خضوعهــم ألحــكام حمكمــة مكافحــة اإلرهــاب الصوريــة،

أي حمامــي دفــاع؛
ذلــك بعــد انقضــاء مــدة االعتقــال املقـَّـررة للمعتقــل ،والــي غالبـاً مــا تكــون إثـَـر إقـرار التُّهــم حتــت التعذيــب ،ودون ِّ
بالســجن.
هبــدف احلصــول علــى مبالــغ ماليــة ضخمــة كــي يتمكــن املعتقــل مــن جمــرد النَّجــاة مــن املــوت واحلصــول علــى حكــم َّ

رابعاً :توصيات:

إلى األمم المتحدة واألطراف الضامنة لمحادثات أستانة:

• جيــب تشــكيل جلنــة خاصــة حياديــة ملراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري ،والتَّقــدم يف عمليــة الكشــف عــن مصــر  86ألــف مفقــود
يف ســوريا % 90 ،منهم لدى النظام الســوري.
• البــدء الفــوري يف الضغــط علــى األطـراف مجيعـاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجالت املعتقلــن لديهــا ،وفــق جــدول زمــي

للصليــب
الســماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة َّ
ويف تلــك األثنــاء ال بـُ َّـد مـ َـن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم و َّ
األمحــر بزيارهتــم مباشــرة.

رهائن حرب.
• إطالق سراح األطفال والنساء والتَّوقف عن اختاذ األ َ
ُسر واألصدقاء َ

• نطلــب مــن مســؤول ملــف املعتقلــن اجلديــد يف مكتــب املبعــوث األممــي أن يـُـدرج قضيــة املعتقلــن يف اجتمــاع جنيــف مثانيــة

املقبــل ،فهــي هتـ ُّـم الســوريني أكثــر مــن قضايــا بعيــدة ميكــن التباحــث فيهــا الحق ـاً بشــكل تشــاركي بــن األط ـراف بعــد التوافــق

السياســي ،كالدســتور.
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