
الجمعة 19 آب 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

وفــاة تســجيل  بوقائــع  يتحكــم  الســوري   النظــام 
المســلح النــزاع  خــالل  فقــدوا  قتلــوا/  ممــن   الضحايــا 
منــذ آذار/2011 عبــر أجهزتــه األمنيــة ومؤسســات الدولــة

النظام السوري قتل ما ال يقل عن 200391 مدنيا بينهم 14464 تحت 

التعذيب وأخفى قسريا 95696 آخرين منذ آذار/2011
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قتلوا على خلفية النزاع منذ آذار/2011 عبر أجهزته األمنية 

ويسخر مؤسسات الدولة للتالعب ببيانات الضحايا

أواًل: النظــام الســوري لــم يســجل مئــات آالف المواطنيــن الذيــن قتلهــم 
منــذ آذار 2011 ضمــن ســجالت الوفيــات فــي الســجل المدنــي:

منــذ األيــام األولــى النــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 قتــل واختفى/فقــد مئــات اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين، 
لكنهــم لــم يســجلوا رســميًا علــى أنهــم متوفــون ضمــن دوائــر الدولــة الرســمية المختصــة، وهــي دائــرة الســجل 
المدنــي، وذلــك بســبب أن النظــام الســوري يتحكــم فــي كافــة مفاصــل الدولــة، فــال يوجــد فــي ســوريا معنــى حقيقــي 
لمصطلــح حكومــة، ففــي األنظمــة الدكتاتوريــة االســتبدادية تتحكــم القلــة الحاكمــة بالدولــة والحكومــة، وال يوجــد 
ســلطات تشــريعية وال قضائيــة إال بصــورة شــكلية، وهــذا انعكــس علــى جميــع نواحــي حيــاة الشــعب الســوري، بمــا 
فــي ذلــك الحصــول علــى شــهادة رســمية تثبــت وفــاة أحــد أفــراد األســرة، وتذكــر الســبب الحقيقــي وراء تلــك الوفــاة.

والنظــام الســوري باعتبــاره المتســبب األبــرز فــي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون فــي ســوريا، وعمليــات االختفــاء 
القســري، فقــد امتنــع عــن إعطــاء األهالــي شــهادات وفــاة باســتثناء حــاالت قليلــة، بغــض النظــر عمــا ســوف يســببه 
ذلــك مــن معانــاة إضافيــة لــذوي الشــخص المقتــول، الــذي لــم يكتــف النظــام الســوري بقتلــه، بــل امتنــع عــن إصــدار 
ــة، نظــرًا لمــا يترتــب علــى اختفــاء الشــخص مــن تداعيــات  ــاة ألهلــه لســنوات طويل ــد المعان ــه، لتمت شــهادة وفــاة ل
علــى زوجتــه، أو أبنائــه، أو إخوتــه، ويمكــن إيجــاز جانــب مــن تلــك المعانــاة فــي ضــرورة اســتخراج “وثيقــة حصــر اإلرث” 
للمتوفــى للتصــرف بأمالكــه، وإمكانيــة حصــول زوجــة الموظــف المتوفــى وأطفالــه علــى المعــاش التقاعــدي، وتمكــن 
الزوجــة مــن طلــب تعيينهــا وصيــة علــى أوالدهــا القاصريــن مــن قبــل القاضــي الشــرعي ليتــاح لهــا اســتخراج جــوازات 
ــة،  ــزواج ثاني ــى تأشــيرة الســفر، كمــا أن عــدم تســجيل واقعــة الوفــاة يحــرم الزوجــة مــن ال ســفر لهــم والحصــول عل

وغيرهــا مــن اآلثــار االجتماعيــة والحقوقيــة والقانونيــة. 

لقــد تحكــم النظــام الســوري بشــكل متوحــش بإصــدار شــهادات الوفــاة، ولــم تتــح لجميــع أهالــي الضحايــا الذيــن 
قتلــوا ســواء علــى يــد النظــام الســوري أو علــى يــد بقيــة األطــراف، وال ألهالــي المفقوديــن والمختفيــن قســريًا، واكتفــى 
بإعطــاء شــهادات وفــاة لمــن تنطبــق عليــه معاييــر يحددهــا النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة، وقــد تحدثنــا فــي 
العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن إجبــار النظــام الســوري ذوي الضحايــا باإلقــرار عبــر التوقيــع علــى محضــر معــد مــن 
قبــل األجهــزة األمنيــة يفيــد بــأن “العصابــات اإلرهابيــة المســلحة” هــي مــن قتلــت أبنائهــم وليــس النظــام الســوري، 
مقابــل الحصــول علــى شــهادة وفــاة، فلــم يفتــح النظــام الســوري أيــة تحقيقــات قضائيــة حــول أســباب وفــاة مئــات 

آالف الســوريين، ولــم يحاســب أي عنصــر أمــن، أو فــرد فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل.

وفي سبيل استخراج شهادة وفاة يستند النظام السوري على ثالثة أمور:

• يقــوم بإعــداد تقريــر طبــي يذكــر فيــه ســبب غيــر حقيقــي للوفــاة، مثــل أزمــة قلبيــة للمختفيــن قســريًا فــي مراكــز 
احتجــازه، أو توفــي بســبب مقذوفــات حربيــة.

• أقوال مختار الحي الذي يطلب منه أن يؤكد الوفاة، وشهود يؤكدون الوفاة.
• إقــرار ذوي الضحايــا الذيــن غالبــًا مــا يكونــون بحاجــة ماســة للحصــول علــى شــهادة وفــاة، وفــي ســبيل ذلــك يتجاهلون 

الســبب الحقيقــي للوفاة والمتســبب بها.
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قتلوا على خلفية النزاع منذ آذار/2011 عبر أجهزته األمنية 

ويسخر مؤسسات الدولة للتالعب ببيانات الضحايا

نشــير إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات، خوفــًا مــن ربــط 
اســمهم باســم شــخص كان معتقــل لــدى النظــام الســوري وقتــل تحــت التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه معــارض للنظــام 
الســوري. أو تســجيل الضحيــة كإرهابــي إذا كان مــن المطلوبيــن لألجهــزة األمنيــة، كمــا أن قســم كبيــر مــن ذوي 

ــا تشــردوا قســريًا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. الضحاي

ثانيًا: ثالثة أســاليب اتبعها النظام الســوري في تســجيل أعداد محدودة 
من الضحايا الذين قتلوا أو من المختفين قســريًا وقتلوا الحقًا:

ــا  ــة والتواصــل مــع الشــهود وذوي الضحاي ــات الرصــد والمراقب ــاه ســابقًا، ومــن خــالل عملي ــى مــا أوردن تأسيســًا عل
التــي نجريهــا منــذ عــام 2011 تبيــن لنــا أن النظــام الســوري يســتخدم ثالثــة أســاليب لتســجيل وتثبيــت وفــاة لبعــض 

المواطنيــن الذيــن قتلــوا خــارج نطــاق القانــون علــى خلفيــة النــزاع المســلح الداخلــي: 

األول: ضحايا القتل:
قتــل النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع مئــات اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين، عبــر عمليــات القصــف بمختلــف 
أنــواع األســلحة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 وحتــى اآلن مقتــل 228893 مدنيــًا علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 وحتــى حزيــران/ 2022

https://snhr.org/arabic/2021/06/14/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
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قتلوا على خلفية النزاع منذ آذار/2011 عبر أجهزته األمنية 

ويسخر مؤسسات الدولة للتالعب ببيانات الضحايا

لــم يتمكــن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء، والذيــن قتــل كثيــر منهــم منــذ ســنوات طويلــة بمــا يقــارب 88 % مــن حصيلــة 
الضحايــا المدنييــن، لــم يتمكنــوا حتــى اآلن مــن الحصــول علــى شــهادة وفــاة، حتــى وإن كانــت شــهادة وفــاة ال تذكــر 
ســبب القتــل ومــن قــام بــه، أو تذكــر ســببًا آخــر، وذلــك خوفــًا مــن التداعيــات األمنيــة علــى األهالــي، الذيــن يكونــون بأمــس 

الحاجــة إليهــا.

الثاني: ضحايا االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
اعتقــل النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع مــا ال يقــل عــن 154398، تحــول 111907 إلــى مختفيــن قســريًا، وخــالل 
ســنوات االعتقــال يتعــرض المعتقــل ألبشــع أســاليب التعذيــب، مــا تســبب فــي مقتــل 14464 تحــت التعذيــب، وكل 

هــذه اإلحصائيــات بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

https://drive.google.com/file/d/1srDkWyTNL3l0q7ByBYr2aoUcWNjioBbh/view?usp=sharing
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قتلوا على خلفية النزاع منذ آذار/2011 عبر أجهزته األمنية 

ويسخر مؤسسات الدولة للتالعب ببيانات الضحايا

وكحــال الذيــن قتلــوا فــي عمليــات القصــف، لــم يســجل آالف األشــخاص الذيــن قتلــوا تحــت التعذيــب، علــى أنهــم 
 قســريًا مــا زال مجهــواًل حتــى اآلن، وقــد يكــون 

ٍ
متوفــون ضمــن دوائــر الدولــة الرســمية، كمــا أن مصيــر 95696 مختــف

قســم منهــم قــد مــات ولــم يعلــم أحــد بوفاتــه حتــى اآلن.

حصلــت أعــداد محــدودة جــدًا مــن األهالــي علــى شــهادة وفــاة صــادرة عــن المشــافي العســكرية، وُتظهــر جميــع هــذه 
الشــهادات أنَّ ســبب الوفــاة للمختفــي/ المعتقــل هــو توقــف مفاجــئ للقلــب والتنفــس، اســتنادًا عليهــا يقــوم األهالــي 

فيمــا بعــد بتثبيــت واقعــة الوفــاة لــدى دوائــر الســجل المدنــي.

https://snhr.org/arabic/2021/06/14/%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/


توثيق مقتل 1056 مواطنا سوريا كانوا مختفين قسريا لدى 6

النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل المدني، 

منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

وفــي مطلــع عــام 2018 تلقــى المئــات مــن أهالــي المختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري إخطــارات عبــر دوائــر 
الســجل المدنــي، تبلغهــم بــأن أبناءهــم قــد ماتــوا، ، لقــد تســببت هــذه الممارســة المهينــة بصدمــة لــدى عائــالت 
 

ٍ
المختفيــن قســريًا، ويســتمر قســم منهــم فــي مراجعــة دوائــر الســجل المدنــي للكشــف عــن مصيــر أبنائهــم مــرات

ة، وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر موســعة عــن هــذه الممارســات واآلليــات التــي اتبعهــا النظــام الســوري فــي تســجيل  عــدَّ
المختفيــن قســريًا كمتوفيــن عبــر دوائــر الســجل المدنــي، والتــي مــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم، فمــا زالــت تردنــا العديــد 
ــا  مــن البالغــات مــن قبــل أهالــي الضحايــا تفيــد بحصولهــم علــى بيانــات وفــاة خاصــة بأبنائهــم المختفيــن، وقــد تمكنَّ
وذلــك منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى آب/ 2022  مــن تســجيل مــا ال يقــل عــن  1072 شــخصًا بينهــم 9 أطفــال و2 ســيدة، 
ــر  ــر الســجل المدنــي، لــم ُيذَك و9 حــاالت مــن الكــوادر الطبيــة،  لمختفيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائ
ســبب الوفــاة الحقيقــي، نعتقــد أنــه بســبب التعذيــب*، ولــم يســلم النظــام الجثــث لألهالــي، ولــم ُيعلــن عــن الوفــاة 

وقــت حدوثهــا.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 111907 شــخصًا، بينهــم 3041 طفــاًل و6642 ســيدة 
)أنثــى بالغــة(، ال يزالــون قيــد االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 

آذار/ 2011 حتــى أب/ 2022

الثالــث: متعلــق بتوفيــة األشــخاص المفقوديــن، وذلــك عبــر دعــاوي تســجيل الوفــاة بعــد انقضــاء أربــع ســنوات علــى 
فقــدان الشــخص.

https://drive.google.com/file/d/1srDkWyTNL3l0q7ByBYr2aoUcWNjioBbh/view?usp=sharing
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ثالثــًا: تعميــم وزيــر العــدل فــي حكومــة النظــام يفــرض الموافقــة األمنيــة 
علــى الجهــات القضائيــة لتثبيــت دعــاوي الوفــاة يزيــد مــن تغــول األجهــزة 

األمنيــة:

فــي 10/ آب مــن العــام الحالــي 2022 أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 
القاضــي بتحديــد إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 
5 أدلــة يجــب التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي االختصــاص فــي الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب 

علــى جميــع المحاكــم ذات االختصــاص بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد فــي التعميــم.

نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ فهــم تطبيــق أي مرســوم/ قانــون/ تعميــم/ قــرار صــادر عــن النظــام 
الســوري ال يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن الســلطات والصالحيــات الالمحــدودة لألجهــزة األمنيــة المتحكــم الرئيــس 
ــم فــإن  هنــاك خمســة  ــا لمــا ورد فــي نــص هــذا التعمي بكافــة المؤسســات والســلطات األخــرى، وبحســب تحليلن

تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ونتائــج تترتــب علــى هــذا التعميــم وهــي:

1. ســعى النظــام الســوري علــى مــدى عقــود علــى إلــزام المواطنيــن بالحصــول علــى موافقــات أمنيــة عنــد القيــام 
ــام بهــا )البيع/الشــراء،  ــى القي ــون إل ــاج المواطن ــي يحت ــة الت ــة العظمــى مــن اإلجــراءات/ المعامــالت الروتيني بالغالبي
اســتخراج جــوازات الســفر، الــزواج، الــوكاالت، التوظيــف ورخــص العمــل، إلــخ(، وذلــك عبــر تعميمــات تنفيذيــة تصــدر 
عــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة، فــي سياســة يهــدف مــن خاللهــا إلــى إحــكام تســلط األجهــزة األمنيــة علــى 
مختلــف نواحــي حيــاة المواطنيــن، وهــذا يخالــف أبســط معاييــر حقــوق اإلنســان، وينتهــك حتــى القوانيــن الســورية التــي 
نصــت علــى كيفيــة إجــراء مثــل هــذه المعامــالت ولــم تنــص علــى اشــتراط الحصــول علــى الموافقــات األمنيــة للقيــام 
بهــا، وهــذا التعميــم الجديــد يخالــف أحــكام قانــون األحــوال المدنيــة رقــم13 لعــام 2021 الــذي نــص علــى أحــكام الوفيــات 
بالمــواد /43-35/ منــه ولــم تــرد فــي هــذه المــواد أيــة اشــتراطات أو قيــود أو موافقــات لتثبيــت الوفــاة. مــا يثبــت مجــددًا 
أنَّ مــا ينــص عليــه القانــون يلغيــه تعميــم مكتــوب أو شــفوي صــادر بشــكل مفاجــئ، يعــزز مــن صالحيــات األجهــزة 

األمنيــة، بمــا يفتــح البــاب واســعًا أمــام عمليــات التضييــق والتحكــم واالبتــزاز.

2. يعتبــر هــذا التعميــم تدخــاًل ســافرًا فــي عمــل الســلطة القضائيــة، التــي نــص الدســتور الســوري الحالــي علــى 
اســتقالليتها، ألن القاضــي هــو صاحــب القــرار فــي طلــب أيــة وثيقــة أو بيــان أو موافقــة وال يجــوز فــرض الشــروط 
والقيــود عليــه. ويتضمــن انتهــاكًا لمبــدأ فصــل الســلطات واســتقالل القضــاء، الــذي تحميــه المــادة “132” مــن 
الدســتور الحالــي الــذي وضعــه النظــام الســوري. فــال يجــوز لوزيــر العــدل باعتبــاره أحــد أشــخاص الســلطة التنفيذيــة 
لنــا  أن يصــدر تعميمــًا يتضمــن توجيهــات وتعليمــات للقضــاة الشــرعيين المختصيــن بإصــدار هــذه األحــكام، وقــد فصَّ
فــي العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن كيــف هيمنــت الســلطة التنفيذية/األجهــزة األمنيــة بشــكل شــبه مطلــق علــى 
ــاًء علــى كل ذلــك، فــإن النظــام  ــر حــزب البعــث علــى الســلطة التشــريعية، وبن الســلطة القضائيــة، كمــا هيمنــت عب
الســوري يســتطيع أن يضــع مــا يشــاء مــن قوانين/مراســيم/ تعاميــم، وأن يعدلهــا وفــق مــا يريــد وفــي الوقــت الــذي 

يريــد دون أي رادع.

https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view?usp=sharing
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3. ورد فــي نــص التعميــم اشــتراط طلــب القضــاة مــن فــرع األمــن الجنائــي المختــص مخاطبــة باقــي الفــروع 
األمنيــة للتأكــد مــن وجــود معلومــات حــول الشــخص المــراد تثبيــت وفاتــه أو الحصــول علــى موافقــة أمنيــة 
بذلــك. وهــذا الشــرط هــو تقييــد مــن الســلطات األمنيــة الختصــاص القضــاء، كمــا يتســم بالغمــوض والالواقعيــة 
ألن جميــع اإلدارات والفــروع األمنيــة تماطــل فــي اإلجابــة، بــل وتمتنــع فــي كثيــر مــن األحيــان عــن أيــة رد، وال تملــك أي 
وزارة أو جهــة القــدرة علــى إلــزام األجهــزة األمنيــة بالــرد. كمــا أن النــص علــى الموافقــة األمنيــة لتثبيــت الوفــاة هــو طلب 
غامــض يثيــر التســاؤل عــن مبــرر هــذه الموافقــة، ومــن هــو الفــرع األمنــي المخــول بإصدارهــا؟ وكيــف ســيصدر القاضــي 

قــراره بالدعــوى إن لــم تصلــه ردود الفــروع األمنيــة؟

4. إن معظــم دعــاوى )تثبيــت الوفــاة( تقــام مــن قبــل ذوي الضحايــا الذيــن قتلــوا، والمفقوديــن والمختفيــن قســريًا 
فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، ويرغــب النظــام الســوري عبــر هــذا التعميــم أن يقــوم األهالــي بأنفســهم 
بتســجيل أقربائهــم علــى أنهــم قــد توفــوا، وأن يتنازلــوا عــن معرفــة كيــف ماتــوا، ومــن قــام بقتلهــم، ومتــى، وأيــن هــي 
جثتهــم. وُيفتــرض أن يقــوم النظــام الســوري بفتــح تحقيــق عــن كل حالــة وفــاة لمواطــن ســوري، وأن يصــدر وثيقــة 

اســتنادًا إلــى ذلــك تبيــن ســبب القتــل، وتاريخــه وغيــر ذلــك مــن تفاصيــل.

5. نــص التعميــم علــى اشــتراط “تنظيــم ضبــط شــرطة أصولــي بواقعــة الوفــاة وبيــان حركــة للشــخص المطلــوب 
ــار المحلــة يشــهد فيــه علــى صحــة  تثبيــت وفاتــه مــن قبــل  إدارة الهجــرة والجــوازات، وبيــان أصولــي مــن مخت
ــه  ــر وفــاة األشــخاص، إال أن الوفــاة وتأكيدهــا” وهــذه اإلجــراءات وإن تظهــر بشــكلها أنَّ المــراد منهــا هــو منــع تزوي
ــوا خــارج نطــاق  ــر طبيعيــة، فهــم مواطنــون قتل وكــون المســتهدف مــن هــذا التعميــم هــم مــن توفــوا ألســباب غي
القانــون، فإننــا نــرى الغايــة مــن هــذا التعميــم هــي التأكــد مــن أســباب الوفــاة المدونــة بهــذه الدعــاوى، وطمــس 
الحقائــق عبــر اســتغالل حاجــة النــاس لتثبيــت وفــاة ذويهــم ممــا يضطرهــم لتغييــر الحقائــق، وهــذا قــد يتســبب بضيــاع 

الكثيــر مــن حقــوق الضحايــا فــي المســتقبل )الحــق فــي محاســبة الجنــاة وبالتعويــض(.

6. تعتبــر الموافقــات األمنيــة مصــدر اســتغالل وابتــزاز مــادي للمواطنيــن، نظــرًا إلــى حاجــة المواطنيــن الملحــة إلتمــام 
معامالتهــم وعــدم تركهــا إلــى أجــل غيــر معلــوم، مــا يضطرهــم إلــى دفــع مبالــغ ماديــة كبيــرة للوســطاء أو الشــبكات 
التــي تدخــل فــي تســيير مثــل هــذه الدعــاوي “محامــون، ضبــاط، قضــاة، سماســرة وغيرهــم” للحصــول عليهــا والقــدرة 

علــى إتمــام اإلجــراءات المتبقيــة، ويرتبــط هــؤالء بشــبكة عالقــات مــع األجهــزة األمنيــة.

وفــي هــذا الســياق، ننــوه فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إلــى أن النظــام الســوري وفــي ســياق التضييــق علــى 
ذوي المفقوديــن فــرض الموافقــة األمنيــة عليهــم مــن أجــل الحصــول علــى الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب والمفقــود1 
حيــث أصــدرت وزارة العــدل القــرار /30/ بتاريــخ 16/9/ 2021 فرضــت الــوزارة بموجبــه “الموافقــة األمنيــة” علــى كل 
َمــن يضطــر الســتخراج وكاالت قانونيــة عــن الغائــب أو المفقــود، وتترافــق إجــراءات اســتخراج هــذه الموافقــة مــع 
عمليــات مســاومة وابتــزاز مــادي. والنســاء هــّن مــن أول الضحايــا لهــذا التعميــم. ألن الزوجــة واألم هــّن اللواتــي يقمــن 
باإلجــراءات القانونيــة إلثبــات حالــة الغيــاب أو الفقــد لالبــن أو للــزوج، والســتخراج الوكالــة القضائيــة وفــي حــاالت تواجــد 
الزوجــات أو األمهــات فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ورغبتهــن باســتخراج الوكالــة، تزيــد “الموافقــة األمنيــة الجديــدة” 

خطــر تعّرضهــن إلــى العنــف أو االبتــزاز أو االنتهــاك المــادي والمعنــوي. 

1 بحســب المادتــان “202” و”203”مــن قانــون األحــوال الشــخصية الســوري “الغائــب” علــى أنــه الشــخص الــذي ُتعــرف حياتــه، ولكــن ليــس لــه محــل إقامــة وال موطــن معلــوم، أو الــذي يكــون لــه محــل إقامــة أو موطــن معلــوم فــي الخــارج، إنمــا اســتحال عليــه 

أن يتولــى شــؤونه بنفســه. والمفقــود هــو الشــخص الــذي انقطعــت أخبــاره، فــال ُيعــرف مكانــه وال ُتعلــم حياتــه وال وفاتــه، وفــق المــادة رقــم “202” مــن القانــون.
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فــإن لــم تســتخرج الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب بســبب صعوبــة الحصــول علــى الموافقــة األمنيــة: ســتتعطل 
مصالحهــا ولــن تتمكــن مــن إجــراء انتقــال اإلرث أو اســتصدار أوراق ثبوتيــة أو اســتصدار بطاقــة بنكيــة وقبــض 
الرواتــب والمعاشــات بالنيابــة عــن المفقــود والغائــب. خاصــًة أن الكثيــر مــن الغائبيــن مطلوبــون للفــروع األمنيــة، 
وهــذا التعميــم يعنــي اســتحالة إعطــاء أقاربهــم وذويهــم حــق اســتخراج الوكالــة إلدارة أمــوال الغائــب. ويعتبــر هــذا 
التعميــم انتهــاك قانونــي كبيــر ألنــه يخالــف قانــون األحــوال الشــخصية الســوري الــذي ال يشــترط الحصــول علــى أيــة 

موافقــة مــن أي نــوع كان.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

ــد يثبــت أن النظــام الســوري مســتمر فــي إصــدار التشــريعات والقوانيــن والمراســيم التــي  • إّن هــذا التعميــم الجدي
تنتهــك أبســط حقــوق المواطــن الســوري.

ــة األجهــزة  ــم بإشــراف ومراقب ــك يت ــا لتوفيهــم أبنائهــم، ولكــن ذل ــاب أمــام ذوي الضحاي ــح الب ــم يفت • إن هــذا التعمي
األمنيــة، وعبــر ذكــر ســبب غيــر حقيقــي للوفــاة، فيســتحيل إعطــاء شــهادة وفــاة مذكــور فيهــا أن النظــام الســوري 
اعتقــل أحــد الضحايــا ومــات بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، أو أن أحــد الضحايــا قتــل بســبب 

قصــف النظــام الســوري بالبراميــل المتفجــرة أو األســلحة الكيميائيــة.

• لــم يقــم النظــام الســوري بــأي تحقيــق عــن أســباب مقتــل مئــات آالف المواطنيــن الســوريين، ولــم يصــدر شــهادات 
وفــاة تثبــت وفاتهــم، ممــا تســبب فــي معانــاة هائلــة لذويهــم علــى مختلــف األصعــدة االجتماعيــة واالقتصاديــة، كمــا 

أنــه لــم يســلمهم جثــث ذويهــم.

• نهــب النظــام الســوري أمــوااًل يصعــب إحصاؤهــا مــن ذوي الضحايــا الذيــن قتلــوا ومــن ذوي المختفيــن قســريًا، وهــذا 
التعميــم يفتــح البــاب واســعًا أمــام المزيــد مــن عمليــات االبتزاز.

 بــأيٍّ مــن التزاماتــه فــي أيٍّ مــن المعاهــدات 
ِ

• تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ النظــام الســوري لــم يــف
ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  ــى العهــد الدول ــد إل ــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحدي واالتفاقيــات الدولي
والسياســية، كمــا أنَّــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه، فقد اســتمرَّ فــي توقيف مئــات آالف المعتقلين 
ل  ــارات العائليــة، وتحــوَّ  والزي

ٍ
دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه ُتهــم، وحظــر عليهــم توكيــل محــام

قرابــة 70 % مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا ولــم يتــم إبــالغ عائالتهــم بأماكــن وجودهــم، وفــي حال ســؤال 
العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود ابنهــا، وربمــا يتعــرَّض مــن يقــوم بالســؤال إلــى خطــر االعتقــال.
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التوصيات:

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
1. عقــد اجتمــاع لمناقشــة مصيــر عشــرات آالف الســوريين الذيــن قتلــوا واختفــوا قســريًا ولــم يكشــف النظــام 

الســوري عــن مصيرهــم، وكأنهــم تبخــروا مــن الوجــود إلــى العــدم.
2. اتخــاذ كل اإلجــراءات الممكنــة لمنــع النظــام الســوري مــن التالعــب باألحيــاء واألمــوات، لمــا فــي ذلــك مــن تهديــد 

كبيــر ألمــن واســتقرار الدولــة الســورية.
3. العمــل بشــكل جــدي لتحقيــق انتقــال سياســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، ســوف يســاهم فــي كشــف 

مصيــر مئــات آالف الســوريين، ويشــكل نقطــة بدايــة لحفــظ حقــوق الضحايــا.
4. إصــدار قــرار يطالــب النظــام الســوري باإلعــالن عــن مصيــر المختفيــن قســريًا لديــه، ونشــر قوائــم المعتقليــن لديــه 
وأماكــن احتجازهــم، والمطالبــة بإيقــاف العمــل بهــذا التعميــم وبكافــة القــرارات والمراســيم التــي تنتهــك حقــوق 

الضحايــا وذويهــم.

المجتمع الدولي:
• إدانــة التعميــم الصــادر عــن النظــام الســوري، والمطالبــة بكشــف مصيــر وإطــالق ســراح كافــة المختفيــن قســريًا، 

وإصــدار شــهادات وفيــات تتضمــن أســباب الوفــاة الحقيقيــة مــن قصــف أو قتــل تحــت التعذيــب.
أو  االنتهــاكات دون فــرض وصايــة  بتوثيــق  تقــوم  التــي  المحليــة  األفــراد والمنظمــات  للنشــطاء  عــم  الدَّ • تقديــم 

سياســية. توجيهــات 
• توسيع قوائم العقوبات على األفراد لتشمل المئات من المتورطين بجرائم التعذيب، واإلخفاء القسري.

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
• إصدار بيان إدانة وتوضيح لهذا التعميم الذي ينتهك أبسط معايير الكرامة اإلنسانية.

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
• البدء في التَّحقيق في تداعيات هذا التعميم وأثره على المختفين قسريًا والضحايا الذين قتلوا.

النظام السوري:
• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.

جالت المدنية. • التوقف عن التالعب بالدستور والقوانين والتشريعات، وبالسِّ
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية. • تحمُّ

• اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء، وكشــف 
مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســريًا.

إلى مجلس حقوق اإلنسان:
• إدانة هذا التعميم وتضمين ذلك في قرار مجلس حقوق اإلنسان القادم.
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