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ً
أوال :خلفية ومنهجية:
عانــى المجتمــع الســوري علــى مــدى األحــد عشــر عام ـ ًا الماضيــة مــن ممارســة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة
لالختفــاء القســري الــذي يعتبــر مــن أقســى االنتهــاكات الفظيعــة التــي مــرت عليــه ،حيــث يرتبــط االختفــاء القســري
بشــكل عضــوي باالعتقــال التعســفي والتعذيــب ،والمحاكمــات االســتثنائية الســرية ،وال تقتصــر آثــاره علــى المختفــي
قســري ًا ،الــذي يتعــرض لواحــدة مــن أبشــع أســاليب التعذيــب النفســي ألنه ال يعلم (فــي حالة بقائه حيـ ًا) أية معلومات
عــن أهلــه وأصدقائــه ،فهــو فــي حالــة تفكيــر وترقــب يومــي عمــا ســوف يكــون مصيــره ،ولكــن االختفــاء القســري فــي
الوقــت نفســه تعذيــب قــاس ألهــل وأصدقــاء المختفــي قســري ًا ،ويعيــش المجتمــع الســوري حالــة مــن الاليقيــن عــن
مصيــر عشــرات اآلالف مــن أبنائــه علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،ممــا تســبب فــي انتشــار حالــة مــن الذعــر الشــديد.
وعلــى الرغــم مــن أن كافــة أطــراف النــزاع قــد مارســت االختفــاء القســري ،إال أن النظــام الســوري وعبــر أجهزتــه األمنيــة
شــن حمــات اعتقــاالت ضمــن إطــار هجمــات واســعة النطــاق ضــد الشــعب الســوري ،وتحــول أغلــب المعتقليــن إلــى
مختفيــن قســري ًا ،وأصبــح االختفــاء القســري بمثابــة أداة ترهيــب وســاح حــرب ليــس فقــط فــي وجــه المتظاهريــن
ســلمي ًا ضــده ،ولكــن لترهيــب كل مكونــات المجتمــع الســوري دون اســتثناء ،بهــدف تفتيــت المجتمــع وتمزيــق األســر،
ِ
ألن المجتمــع القــوي المتماســك ســوف يســتمر بمطالبــة فــي الديمقراطيــة والعدالــة والحريــة ،يقــف عقبــة قويــة
أمــام النظــام الدكتاتــوري ،لهــذا فــإن النظــام الســوري تعمــد إخفــاء عشــرات آالف الســوريين ،وركــز بشــكل صــارم عــن
عــدم الكشــف عــن مصيرهــم ،وقــد فشــلت كافــة المحــاوالت األمميــة والدوليــة فــي مجــرد الكشــف عــن مصيــر هــؤالء،
فضـ ً
ـا عــن إطــاق ســراحهم.
لقــد بذلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان جهــود ًا هائلــة فــي عمليــات متابعــة وتوثيــق ضحايــا االعتقــال
التعســفي واالختفــاء القســري علــى مــدى أحــد عشــر عام ـ ًا الماضيــة ،ويأتــي هــذا التقريــر الســنوي الموســع ،والــذي
يصــدر بشــكل دوري ضمــن إطــار النضــال المتواصــل لحفــظ حقــوق ضحايــا االختفــاء القســري وأســرهم ،حيــث يظهر
ً
ً
شــامال للبيانــات التــي وثقناهــا ،مــع ســرد لبعــض الحــاالت البــارزة ،وتضميــن روايــات الضحايــا التــي حصلنــا
تحليــا
عليهــا خــال عمليــات التحقيــق والمتابعــة التــي نقــوم بهــا.
لقــد حظــر القانــون الدولــي اســتخدام اإلخفــاء القســري تحــت أي ظــرف مــن الظــروف وال يجــوز َّ
التــذرع بالحــاالت
الطارئــة كالنزاعــات والحــروب لممارســته ،وتعــدَّ دت المواثيــق واألعــراف الدوليــة التــي تطرقــت إلــى جريمــة االختفــاء
القســري كنظــام رومــا األساســي ،الــذي وصفــت المــادة الســابعة منــه اإلخفــاء القســري بالجريمــة ضــدَّ اإلنســانية
“إذا مــا ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع أو سياســة عامــة”َّ ،
وأكــدت ذلــك أيضــ ًا المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة
الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســريَّ ،
ونصــت المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب أو ألي ضــرب مــن ضــروب المعاملــة القاســية
أو المهينــة أو الالإنســانية ،والمــادة  14مــن العهــد ذاتــه علــى تجريــم إكــراه أي شــخص علــى االعتــراف ضــدَّ نفســه
أو االعتــراف بجــرم لــم يرتكبــه ،وينتهــك اإلخفــاء القســري مجموعــة الحقــوق التــي وردت فــي العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كحــق الفــرد فــي االعتــراف بشــخصيته القانونيــة وفــي الحريــة واألمــن
علــى شــخصه ،والحصــول علــى ضمانــات قضائيــة ومحاكمــة عادلــة ،وكذلــك حــق أســر الضحايــا فــي معرفــة حقيقــة
مصيــر المختفــي وظــروف االختفــاء ،وأخيــر ًا ينتهــك االختفــاء القســري حقوقــ ًا أساســية كفلهــا اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان.
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فــي  /17حزيــران ،2022 /أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا تقريــر ًا بعنــوان “المفقــودون
والمختفــون فــي ســوريا :هــل مــن ســبيل للتحــرك قدمـ ًا؟” ،أشــارت فيــه إلــى عشــرات اآلالف مــن المختفيــن قســري ًا
لــدى النظــام الســوري واألطــراف األخــرى ،ومــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب وظــروف مروعــة .ومعانــاة األهالــي فــي
معرفــة مصيــر أحبائهــا بعــد مــرور أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان علــى النــزاع الســوري ،وأوصــت اللجنــة فــي تقريرهــا
بإنشــاء آليــة دوليــة للتحقيــق فــي حــاالت االختفــاء القســري وكشــف مصيرهــم والســماح ألقاربهــم بمعرفــة حالتهــم،
وينــدرج هــذا ضمــن إطــار طلــب الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة دراســة إمكانيــة تعزيــز الجهــود للكشــف عــن مصيــر
المفقوديــن.
االختفــاء القســري معضلــة ممتــدة ،وســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن وفــق تقاريــر أمميــة ودوليــة،
نســتعرض فيمــا يلــي أبرزهــا منــذ  /30آب:2021 /
فــي /10تشــرين الثانــي ،2021 /أصــدرت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان تقريــر ًا حــول العامليــن فــي مجــال
الرعايــة وأنمــاط االحتجــاز التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل النظــام الســوري واالختفــاء القســري والتعذيــب ،ودعــت
المنظمــة مــن خــال تقريرهــا الحكومــات إلــى الضغــط علــى جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا للتفــاوض علــى إطــاق
ســراح جميــع المعتقليــن ومطالبــة النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر مــن لقــوا حتفهــم داخــل مراكــز االحتجــاز.
وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أحــد المصــادر الرئيســة للتقريــر ،وكانــت قــد َّ
وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع
منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان ( ،)PHRتنـ ُّ
ـص علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون؛ مــن أجــل مشــاركة معلومات
وبيانــات َّ
ً
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بحــق معتقلين/مختفيــن قســريا مــن الكــوادر الطبيــة.
فــي  /12نيســان 2022 /أصــدر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــةَّ ،
التقريــر
الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان لمختلــف دول العالــم فــي عــام  ،2021وجــاء تقريــر ســوريا فــي  79صفحــة ،مشـ ً
ـتمال
َّ
علــى تســجيل أنمــاط متعــددة مــن انتهــاكات القانــون الدولــي وبشــكل رئيــس االختفــاء القســري والتعذيــب فــي
ٍ
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري واألطــراف األخــرى.
فــي حزيــران 2022 /أصــدرت وزارة الخارجيــة الهولنديــة ،التقريــر العــام عــن الوضــع فــي ســوريا وأكــد التقريــر علــى غيــاب
االســتقرار األمنــي فــي مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع ،مشــير ًا إلــى أن المدنييــن فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام
الســوري ،بمــا فــي ذلــك العاصمــة دمشــق ،يتعرضــون لخطــر االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري علــى يــد قــوات
النظــام الســوري وكذلــك العائديــن إلــى تلــك المناطــق.
فــي  /29حزيــران ،2022 /صــدر بيــان عــن رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن ســوريا فــي الــدورة  50لمجلــس حقــوق
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،تنــاول فيــه مختلــف االنتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا ،وأشــار إلــى المخاطــر التــي
ً
إضافــة إلــى التصاريــح األمنيــة التــي
يواجهــا الالجئــون العائــدون مــن اعتقــال تعســفي وتعذيــب واختفــاء قســري،
تفرضهــا األجهــزة األمنيــة علــى مختلــف اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا المدنييــن فــي المؤسســات الحكوميــة ،وأضــاف
البيــان أن لجنــة التحقيــق الدوليــة قــد وثقــت حــاالت اعتقــال واختفــاء وابتــزاز لســوريين لــدى عودتهــم إلــى مناطــق
ســيطرة النظــام الســوري .وكان قــد صــدر بيــان مشــابه عــن رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي  /18آذار ،2022 /فــي
الــدورة  49لمجلــس حقــوق اإلنســان.

4

التقرير السنوي الحادي عشر عن االختفاء القسري
في سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء
القسري ،ضحاياه في ازياد مستمر

فــي  /8تمــوز 2022 /تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار رقــم  50/19بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،الــذي
أدان عبــره جميــع أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي ســوريا منــذ عــام  ،2011وعلــى
رأســها النظــام الســوري الــذي مــارس االغتصــاب والعنــف الجنســي والجنســاني ضــد المحتجزيــن فــي مراكــز االحتجــاز
بمــن فيهــم مــن األطفــال ،وأكــد أن أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني يمكــن أن تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية إذا
مــا ارتكبــت فــي إطــار هجــوم منهجــي أو واســع النطــاق ضــد الســكان المدنييــن كمــا يمكــن أن تشــكل جرائــم حــرب إذا
مــا ارتكبــت علــى خلفيــة النــزاع المســلح .كمــا أكــد القــرار علــى ضــرورة وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب.
وأدان القــرار اســتمرار ممارســات االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري واإلعــدام بإجــراءات موجــزة ،ودعــا إلــى
الوقــف الفــوري لالحتجــاز التعســفي ،والتعذيــب .ترحــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بقــرار المجلــس وتشــكر
جميــع الــدول التــي صوتــت لصالــح حقــوق الشــعب الســوري ،وتديــن وقــوف دول إلــى جانــب انتهــاكات النظــام
الســوري وتصويتهــا ضــد قــرار لصالــح الشــعب الســوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
أكثــر مــن أحــد عشــر عام ـ ًا ومــا زلنــا نســجل إخفــاء مواطنيــن ســوريين علــى األراضــي الســورية مــن
قبــل النظــام الســوري بشــكل أساســي ،ومــن قبــل بقيــة أطــراف النــزاع ،وتضــاف الحــاالت الجديــدة
إلــى اآلالف مــن الحــاالت الســابقة ،والكارثــة تتفاقــم وال يوجــد أي أفــق قريــب لكشــف مصيــر عشــرات
آالف المفقوديــن ،ودون حــل سياســي ينهــي تســلط األجهــزة األمنيــة لــن يكــون هنــاك إطالق ســراح،
وال حتــى كشــف مصيــر للمختفيــن قســري ًا ،ويتحمــل المجتمــع الدولــي مســؤولية إطالــة أمــد النــزاع
المســلح لقرابــة اثنــي عشــر عامـ ًا
منهجية:
ُتصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كل عــام تقريرهــا الســنوي الــذي ترصــد فيــه االنتهــاكات المتعلقــة
باالختفــاء القســري لــدى جميــع األطــراف الفاعلــة فــي ســوريا فــي اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا االختفــاء القســري
المصــادف لـــ  30آب مــن كل عــام ،ونرصــد فــي هــذا التقريــر حالــة االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة،
ونقــوم بتحديــث لحصيلــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار 2011 /حتــى
آب ،2022 /وي ِّ
ُركــز التقريــر بشــكل رئيــس علــى االنتهــاكات التــي ســجَّ لناها منــذ التقريــر الســنوي الماضــي ،أي منــذ
 /30آب 2021 /حتــى  /30آب ،2022 /كمــا نســتعرض حــوادث وثقناهــا وحصلنــا علــى بيانــات إضافيــة عنهــا ،ولــم نقــم
باســتعراضها فــي تقاريرنــا الســابقة.
ضمــن ســياق عملنــا فــي ملــف االختفــاء القســري ،نقــوم بإصــدار تقريــر شــهري َّ
يوثــق عمليــات االعتقــال التعســفي
َّ
تمكنــا علــى مــدى الســنوات
واالختفــاء القســري ونرصــد فيــه الحــوادث والحــاالت المســجَّ لة فــي كل شــهر ،حيــث
الســابقة مــن بنــاء شــبكة عالقــات متينــة مــع النشــطاء المحلييــن وعائــات الضحايــا والناجيــن والشــهود داخــل
وخــارج ســوريا ،وأتحنــا مختلــف وســائل التواصــل لتســهيل عمليــة الوصــول َّ
والتوثيــق كالبريــد اإللكترونــي وأرقــام
هواتــف مخصصــة للتوثيــق واســتمارات عبــر موقعنــا اإللكترونــي ،كل ذلــك ســاعدنا فــي عمليــة التوثيــق المســتمرة
والمتراكمــة ،وذلــك وفــق منهجيتنــا المســتندة إلــى أحــكام القوانيــن الدول َّيــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال
َّ
التعســفي واالختفــاء القســري.
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وفقــ ًا لإلعــان المتعلــق بحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي
قرارهــا  133/47المــؤرخ فــي  /18كانــون األول 1992 /بوصفــه مجموعــة مبــادئ واجبــة التطبيــق علــى جميــع الــدول
فــإن االختفــاء القســري يحــدث عنــد ’’القبــض علــى األشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمـ ًا عنهــم أو حرمانهــم
مــن حريتهــم علــى أي نحــو آخــر علــى أيــدي موظفيــن مــن مختلــف فــروع الحكومــة أو مســتوياتها أو علــى أيــدي
مجموعــة منظمــة ،أو أفــراد عادييــن يعملــون باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة،
أو برضاهــا أو بقبولهــا ،ثــم رفــض الكشــف عــن مصيــر األشــخاص المعنييــن أو عــن أماكــن وجودهــم أو رفــض
االعتــراف بحرمانهــم مــن حريتهــم ،ممــا يجــرد هــؤالء األشــخاص مــن حمايــة القانــون‘‘ ونعتمــد فــي منهجيتنــا مــرور
 20يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرســمية حــول
اعتقالــه أو تحديــد مكانــه ،ورفــض الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه.
وال تقتصــر الحــاالت التــي نوثقهــا علــى الحــوادث التــي ارتكبهــا النظــام الســوري المتحكــم بالدولــة الســورية ،بــل علــى
الفاعليــن خــارج نطــاق الدولــة ،اســتناد ًا إلــى مــا ورد فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،حيــث ُتع ـرِّف
المــادة .7-2ط مــن هــذا النظــام االختفــاء القســري بأنــه “إلقــاء القبــض علــى أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهم
مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية ،أو بــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه ،ثــم رفضهــا اإلقــرار
بحرمــان هــؤالء األشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم بهــدف
حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة”
يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لــدى الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان،
الناتــج عــن حــاالت المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام  2011حتــى اآلن لحــوادث االعتقــال التعســفي
واالختفــاء القســري ،ونقــوم دائمـ ًا بعمليــات تحديــث مســتمرة عليــه فــي تتبــع لحالــة المعتقــل ،وجميــع اإلحصائيــات
الــواردة فيــه مســجَّ لة باالســم والتاريــخ والمــكان وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء
القســري ،وآخــر المشــاهدات والوثائــق ،وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل ،وقــد قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء
برنامــج خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز وفــق المحافظــات أو الجنــس
أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال وتدخــل جميــع البيانــات بصــورة أوتوماتيكيــة.
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال واالختفــاء
القســري بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال ،وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل
أيض ـ ًا ،ونحــن فــي هــذا التقريــر نـ ِّ
ـوزع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبع ـ ًا للمــكان الــذي وقـ َ
ـع فيــه االعتقــال ،وليــس تبع ـ ًا
للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــلَّ ،
ألن المحافظــة التــي شــهدت الحادثــة فــي النســبة العظمــى مــن الحــوادث
ونشــير إلــى َّ
هــي ذاتهــا التــي ينتمــي إليهــا الضحيــةُ .
أننــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال بحســب
المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الذي تعـرَّض له أبناء تلــك المحافظة
َ
ضمــن التقريــر ،وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة
مقارنــة مــع محافظــات أخــرى ،ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن ،ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.
ـإن مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ي ِّ
ونظــر ًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فـ َّ
ُمثــل الحــدَّ األدنــى مــن
َّ
ِّ
ونؤكــدُ َّ
أن اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر.
تمكنــا مــن توثيقهــا،
االنتهــاكات التــي
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كمــا تســتند منهجيــة التقريــر علــى اللقــاءات التــي أجريناهــا مــع عائــات الضحايــا المختفيــن قســري ًا مــن مختلــف
المحافظــات الســورية إمــا عبــر الهاتــف أو برامــج االتصــال المختلفــة أو عبــر زيارتهــم فــي أماكــن وجودهم داخل ســوريا
وخارجهــا ،نســتعرض فــي هــذا التقريــر  18روايــة كعينــة نوعيــة ،وقــد حصلنــا علــى الروايــات بشــكل مباشــر ولــم نحصــل
عليهــا مــن مصــادر مفتوحــة واســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظ ـ ًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع
تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة ،لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم
للمقابــات ،وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر ،وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات
التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق .وكل ذلــك وفــق البرتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل
بموجبهــا منــذ ســنوات ،ونســعى دائمـ ًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.

ثاني ًا :تعاون متواصل مع فريق األمم المتحدة المعني باالختفاء
القسري ،وعدد من المقررين الخواص:
يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة لفريــق األمــم المتحــدة العامــل
المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي .وحصلنــا علــى العديــد مــن الــردود الرســمية عبــر رســائل تظهــر
الحــاالت التــي قــام فريــق االختفــاء القســري بمراســلة النظــام الســوري مــن ضمــن الحــاالت التــي قمنــا بمشــاركتها
مــع الفريــق ،ويقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي يُعــدُّ ه فريــق األمــم المتحــدة عــن االختفــاء
القســري فــي ســوريا ،وقــد اســتطعنا تزويــد فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو
غيــر الطوعــي منــذ آذار 2011 /بمــا ال يقــل عــن  568حالــة اختفــاء بينهــم عشــرات النســاء واألطفــال والعائــات ومــا
زال لدينــا مئــات الحــاالت التــي نقــوم بتســجيلها ومعالجــة بياناتهــا وفــق منهجيتنــا ليتــم تزويــد فريــق األمــم المتحــدة
فيهــا .ونشــير إلــى أن عشــرات الحــاالت مــن التــي نقــوم بإرســالها إلــى فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي ال نقــوم بنشــرها عبــر معرفاتنــا الرســمية بنــاء علــى طلــب ذوي الضحايــا خوفـ ًا مــن
تعرضهــم للمالحقــات األمنيــة ومراعـ ً
ـاة ألحوالهــم االجتماعيــة والنفســية واألمنيــة.

كمــا تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باطــاع مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن
ضــروب المعاملــة ،أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســانية ،أو المهينــة ،والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب ،والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع
بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة ،بهــذه الحــاالت والقضايــا.
قمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقــوم العائــات بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكي ـ ًا إلــى فريــق قســم
المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا الــذي يقــوم بمتابعــة الحالــة والتواصــل مــع العائــات إلتمــام عمليــة التوثيــق
والتســجيل .وتردنــا علــى نحــو دوري وثائــق مــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري عــن عــدد
مــن الحــاالت التــي زوَّ دتــه بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وتــم الطلــب مــن النظــام الســوري الكشــف واإلبــاغ
عــن مصيرهــا.
وفــي هــذا المجــال تطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مزيــد ًا مــن التعــاون مــن قبــل األهالــي مــن أجــل إيصــال
أكبــر قــدر ممكــن مــن الحــاالت إلــى فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري ،ويعمــل فريقنــا بشــكل
متواصــل مــن أجــل بنــاء عالقــات واســعة مــع أهالــي المختفيــن قســري ًا وتحصيــل أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات
وتخزينهــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا الخاصــة بالمختفيــن قســري ًا وقــد قمنــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمنــة علــى
تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام هواتــف خاصــة بعمــل فريقنــا لتســهيل عمليــة الوصــول ألهالــي الضحايــا.

7

التقرير السنوي الحادي عشر عن االختفاء القسري
في سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء
القسري ،ضحاياه في ازياد مستمر

ثالثـ ًا :تحديــث حصيلــة ضحايــا االعتقــال التعســفي /االحتجــاز واالختفــاء
القســري وتوزعهــا فــي ســوريا منــذ آذار:2011 /
َّ
فــإن مــا ال يقــل عــن
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
ً
طفــا و 10159ســيدة (أنثــى بالغــة) ،ال يزالــون قيــد
 154398شــخص ًا ،بينهــم 5161
االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي
ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آب ،2022 /يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة علــى النحــو التالــي:

ألــف :قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبية):1
135253بينهــم  3684طفـ ً
ـا و 8469ســيدة (أنثــى بالغــة).
بــاء :تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية) 8684 :بينهــم  319طفـ ً
ـا و 255ســيدة (أنثــى
بالغــة).
تــاء :هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة
ً
طفــا و 44ســيدة (أنثــى بالغــة).
المســلحة) 2373 :2بينهــم 46
ً
طفــا و 868ســيدة (أنثــى
ثــاء :جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي3864 :3بينهــم 361
بالغــة).
جيــم :قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االتحــاد الديمقراطــي) 4224 :بينهــم  751طفـ ً
ـا
و 523ســيدة (أنثــى بالغــة).

 1نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم
رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة ،وليــس
لهــم أي قــرار أو دور فاعــل ،حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط ،فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال
توجــد هيكليــة تطبيقيــة ،وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة ،فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه ،وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس
رئيــس فــرع أمنــي ،األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
 2المصنفة إرهابي ًا بحسب األمم المتحدة
 3مختلف فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني منذ عام  2011حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.
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بلغــت حصيلــة المختفيــن قســري ًا وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق
ً
طفــا و 6642ســيدة (أنثــى
اإلنســان مــا ال يقــل عــن  111907شــخص ًا ،بينهــم 3041
بالغــة) ،ال يزالــون قيــد االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة
فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آب ،2022 /يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة علــى النحــو التالــي:

ألــف :قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة):
 95696بينهــم  2316طفـ ً
ـا و 5734ســيدة (أنثــى بالغــة).
ً
طفال و 255سيدة (أنثى بالغة).
باء :تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 8684 :بينهم 319
تــاء :هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة
ً
طفــا و 29ســيدة (أنثــى بالغــة).
المســلحة) 2071 :بينهــم 14
ً
طفال و 517سيدة (أنثى بالغة).
ثاء :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 2827 :بينهم 249
جيــم :قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االتحــاد الديمقراطــي) 2629 :بينهــم 143
ً
طفــا و 107ســيدة (أنثــى بالغــة).
تظهــر االحصائيــات المســتندة إلــى بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن النظام الســوري قد اعتقل القســم
األكبــر مــن المواطنيــن الســوريين ،ويتحــول المعتقــل إلــى مختــف قســري ًا بعــد أيــام قليلــة مــن اعتقالــه أو بعــد اعتقالــه
ٍ
مباشــرة ،وهــذا مــا انعكــس علــى حصيلــة المختفيــن قســري ًا ،التــي كان النظــام الســوري أيضـ ًا هــو المتســبب األكبــر
فيهــا ،وهــذا العــدد الهائــل مــن ضحايــا االختفــاء القســري ،يؤكــد علــى أنهــا ممارســة منهجيــة ،ومتكــررة ،وترتكــب
بشــكل واســع بحــق عشــرات آالف المعتقليــن فهــي بالتالــي تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.
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مخطــط بيانــي ِّ
يوضــح تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا منــذ عــام  2011بحســب األعــوام والجهــات
المســؤولة عــن االختفــاء القســري ،والمؤشــر التراكمــي لتلــك الحصيلــة:
توزعوا بحسب األعوام

المؤشر التراكمي لحصيلة االختفاء القسري في سوريا

ِّ
يوضــح المخطــط البيانــي الســابق َّ
أن عــام  2012كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة المختفيــن قســري ًا ،يليــه عــام
 2013ثــم  2011ثــم  .2014أي أن األعــوام األربعــة األولــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة شــهدت الموجــات
األعلــى مــن عمليــات االختفــاء القســري؛ بهــدف كســر الحــراك الجماهيــري وتحطيمــه وإصابتــه فــي مقتــل.
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خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا بحســب
المحافظــات الســورية:

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أن محافظــة ريــف دمشــق تتصــدر بقيــة المحافظــات مــن حيث حصيلة ضحايــا االختفاء
القســري ،تليهــا حلــب ،ثــم دمشــق ثــم ديــر الزور.
ارتكــب االختفــاء القســري فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق ضــدَّ فئــات الســكان المدنييــن كافــة ،ويُعتبــر النظــام
الســوري أول األطــراف المرتكبــة لــه ،كمــا يتصــدَّ ر بقيــة األطــراف الفاعلــة مــن حيــث حصيلــة حــاالت االختفــاء القســري
بفــارق شاســع وال يوجــد أي مجــال لمقارنتــه مــع أي مــن أطــراف النــزاع األخــرى ،ويرقــى االختفــاء القســري الممــارس
مــن قبــل النظــام الســوري إلــى جريمــة ضــد اإلنسـ ٍ
ـانية وفــق المــادة  7مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،وبالتالــي ال يخضــع لقانــون التقــادم وأعطــت المــادة ذاتهــا الحــق ألســر الضحايــا فــي جبــر الضــرر ومعرفــة
مصيــر المختفيــن ،كمــا يُعتبــر جريمــة حــرب وفــق المــادة  8مــن نظــام رومــا ذاتــه لممارســته فــي إطــار منهجيــة
وسياســة عامــة فــي التعامــل مــع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة مــن قبــل النظــام الســوري بشــكل أساســي.
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مقارنــة بيــن حصيلــة المختفيــن قســري ًا لــدى أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى
اليــوم الدولــي لضحايــا االختفــاء القســري فــي آب ،2021 /وحتــى اليــوم الدولــي لضحايــا االختفــاء القســري فــي
آب2022 /

تظهــر المقارنــة ارتفــاع حصيلــة المختفيــن قســري ًا وبشــكل رئيــس فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام
الســوري ،وذلــك يعــود لتحــول مزيــد مــن المعتقليــن إلــى مختفيــن قســري ًا وكمــا أن آالف مــن الحــاالت التــي لــم نقــم
بتســجيلها ســابق ًا قــد وردتنــا عبــر ذوي الضحايــا بعــد صــدور مرســوم العفــو رقــم  7لعــام  2022مــن قبــل النظــام
الســوري وقيــام الكثيــر مــن العائــات بإبالغنــا عــن أبنائهــا المختفيــن أمـ ً
ـا فــي إيجادهــم والبحــث عنهــم ضمــن األعــداد
القليلــة للمعتقليــن الذيــن أفــرج النظــام الســوري عنهــم.
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رابع ًا :الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تدعم إنشاء آلية مستقلة
للمفقودين وعلى استعداد للتعاون معها:
لقــد كانــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن ســوريا هــي أول مــن طالــب بإنشــاء آليــة مســتقلة ذات تفويــض
دولــي لتنســيق وتوحيــد المطالبــات المتعلقــة بالمفقوديــن ،بمــن فيهــم األشــخاص المعرّضــون لالختفــاء القســري،
وهــذا مطلــب قديــم منــذ تقريرهــا األول الصــادر فــي  /23تشــرين الثانــي“ 2011 /إنشــاء آليــة للتحقيــق فــي حــاالت
االختفاء القســري وذلك بالســماح ألقرباء المختفين باإلبالغ عن تفاصيل حاالتهم وضمان إجراء التحقيقات
المناســبة” ،وكــررت المطلــب فــي تقريرهــا بعيــد ًا عــن العين..بعيــد ًا عــن الخاطــر ،الوفيــات أثنــاء االحتجــاز فــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر فــي  /8شــباط 2016 /حيــث أوصــت المجتمــع الدولــي “القيــام وبشــكل عاجــل
وعلــى ســبيل بنــاء الثقــة علــى الصعيــد المحلــي بدعــم إنشــاء آليــة لتســجيل حــاالت األشــخاص المفقوديــن
والتحقيــق فــي مصيرهــم والتعــرف علــى رفاتهــم بمــا فــي ذلــك مــا يوجــد منهــا فــي المقابــر الجماعيــة”.
وفــي كانــون األول 2021 /اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار رقــم  ،76/228الــذي طلبــت فيــه إلــى األمين
العــام لألمــم المتحــدة إجــراء دراســة عــن كيفيــة تعزيــز الجهــود ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر واآلليــات القائمــة ،لتوضيــح
مصيــر وأماكــن المفقوديــن والتعــرف علــى الرفــات البشــرية وتقديــم الدعــم ألســرهم .بالتشــاور مــع مفوضيــة األمــم
المتحــدة لحقــوق اإلنســان واســتناد ًا الــى توصيــات لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا.
فــي  /17حزيــران ،2022 /أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ورقــة بعنــوان “المفقــودون والمختفــون فــي
ســوريا :هــل مــن ســبيل للتحــرك قدمـ ًا؟” ،قدمــت فيهــا توصيــات لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن إنشــاء آليــة
دوليــة مســتقلة لتوضيــح مصيــر وأماكــن وجــود المفقوديــن فــي ســوريا -بمــن فيهــم المختفيــن قســري ًا ،جــاء فــي
الورقــة “أن الحكومــة علــى علــم باألشــخاص الذيــن احتجزتهــم وتســجل المعلومــات عنهــم بدقــة ومــع ذلــك
وبـ ً
ـدال مــن التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة فــي مرافقهــا لالحتجــاز فإنهــا تواصــل حجــب المعلومــات عــن أفــراد
األســر ”...وأضافــت الورقــة أن االحتجــاز واالختفــاء مــع منــع االتصــال يحدثــان بصــورة روتينيــة حتــى اآلن ،ممــا يــدل
علــى عــدم وجــود إرادة سياســية بيــن أطــراف النــزاع لمعالجــة الحالــة .وقــد أوصــت الورقــة بإنشــاء آليــة ذات واليــة
دوليــة ،وتحديــد اختصاصاتهــا الدقيقــة ،وأســاليب عملهــا واســتراتيجياتها ،حســب الواليــة الممنوحــة لهــا وبمشــاركة
أســر األشــخاص المفقوديــن فــي ســوريا.
دعمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كافــة مطالــب لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بضــرورة إنشــاء
آليــة أمميــة تنحصــر مهمتهــا فــي قضيــة المفقوديــن بمــن فيهــم المختفيــن قســري ًا ،وذلــك نظــر ًا لضخامــة أعــداد
المتأثريــن فــي ســوريا كمــا أظهــرت الفقــرة الســابقة حصيلــة المختفيــن قســري ًا فقــط ،والتــي عرضــت أرقامـ ًا مرعبــة،
تجعــل الحاجــة إلــى مثــل هــذه اآلليــة مطلب ـ ًا ملح ـ ًا لجميــع الضحايــا المفقوديــن وألســرهم ،وقــد قدمنــا تقريــر ًا إلــى
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول رؤيتنــا لهــذه اآلليــة ،وأكدنــا علــى أننــا ســوف نتعــاون معهــا فــي حــال
إنشــائها ،وعلــى اســتعداد لتزويدهــا بالمعلومــات والبيانــات التــي تــم توثيقهــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا علــى مــدى أحــد
عشــر عام ـ ًا.
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خامس ًا :االختفاء القسري لدى الجهات الرئيسة والقوى المسيطرة
في سوريا:
ألف :قوات النظام السوري (الجيش ،األمن ،الميليشيات المحلية ،الميليشيات الشيعية األجنبية):
اســتخدم النظــام الســوري اإلخفــاء القســري بشــكل منهجــي كأحــد أبــرز أدوات القمــع واإلرهــاب التــي تهــدف إلــى
ســحق وإبــادة الخصــوم السياســيين لمجــرد تعبيرهــم عــن رأيهــم والمشــاركة فــي المظاهــرات السياســية ،وســخر
إمكانيــات األجهــزة األمنيــة التــي تمتلــك عشــرات آالف العناصــر ،لمالحقــة مــن شــارك بالحــراك الشــعبي واعتقالهــم
وتعذيبهــم وإخفائهــم قســري ًا ،وذلــك منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي فــي آذار.2011 /
وقــد شــهدت الســنوات األولــى مــن الحــراك الجماهيــري أعلــى نســبة مــن المختفيــن قســري ًا 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 ،ثــم
توســعت هــذه الممارســة لتســتهدف األشــخاص علــى خلفيــة انتمائهــم لمناطــق /طائفــة /عائلــة محــددة أو ضمــن
َّ
حمــات االعتقــال العشــوائية .يتحــول معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســري ًا بنســبة تقــارب الـــ  % 72مــن حــاالت
االعتقــال ،وغالبــ ًا مــا يبــدأ االختفــاء القســري بعــد عمليــة االعتقــال مباشــرة ويــدوم حتــى ســنوات طويلــة ،إذ تنكــر
قــوات النظــام الســوري قيامهــا بعمليــة االعتقــال أو بوجــود المعتقل/المختفــي لديهــا ،ويعــزل المختفــي عــن العالــم
الخارجــي ويحــرم مــن حمايــة القانــون ومــن ُّ
توفــر أدنــى متطلبــات الرعايــة الصحيــة ويتعــرض للتعذيــب أو القتــل بســبب
التعذيــب وللمحاكمــة عبــر المحاكــم الســرية غيــر العادلــة.
اإلخفاء القسري ينتهك أيض ًا الدستور الذي وضعه النظام السوري عام  2012وقوانين وطنية أخرى:
علــى الرغــم مــن أن القانــون الســوري قــد حــدَّ د مــدة توقيــف األشــخاص قبــل عرضهــم علــى المحاكــم ،فوفقـ ًا ألحــكام
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ال يتــم توقيــف أي شــخص إال بموجــب أمــر مــن القضــاء ، 4وعمـ ً
ـا بالمــادة 104
مــن هــذا القانــون فــي حــال القبــض علــى أحــد األشــخاص مــن قبــل الضابطــة العدليــة (الشــرطة ،أجهــزة األمــن) يجــب
تقديمــه للقاضــي فــي غضــون  24ســاعة وفــي حــال تعـ َّـذر اســتجوابه مــن قبــل القاضــي يأمــر النائــب العــام بإطــاق
ســراحه فــي الحــال . 5وكذلــك عمـ ً
ـا بالمــادة  105مــن القانــون ذاتــه إذا أوقــف المدعــى عليــه بموجــب مذكــرة إحضــار
ـل فــي النظــارة أكثــر مــن أربــع وعشــرين ســاعة دون أن يســتجوب أو يســاق إلــى النائــب العــام وفقـ ًا لمــا ورد فــي
وظـ َّ

المــادة الســابقة اعتبــر توقيفــة عمـ ً
ـا تعســفي ًا ولوحــق الموظــف المســؤول بجريمــة حجــز الحريــة الشــخصية .6

كمــا تنـ ُّ
ـص المــادة  72مــن أصــول المحاكمــات علــى أن قاضــي التحقيــق وحــده يقــرر منــع التواصــل مــع الشــخص
الموقــوف ،وهــذا المنــع لمــدة عشــرة أيــام فقــط ،وهــذا ال يشــمل محامــي الشــخص الموقــوف.7

4
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وهنــاك اســتثناء مــن األحــكام القانونيــة المذكــورة وتزامنـ ًا مــع رفــع حالــة الطــوارئ التــي رفعــت نهايــة شــهر نيســان/
 2011بموجــب المرســوم  161لعــام  2011صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  55تاريــخ  /21نيســان ،2011 /الــذي ســمح
للضابطــة العدليــة فــي الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة أن توقــف المشــتبه بــه مــدة ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد
مــن النائــب العــام ،وعلــى أال تزيــد هــذه المــدة عــن ســتين يومـ ًا.8
ولكــن النظــام الســوري خــرق الدســتور الــذي وضعــه عــام  ،2012وكذلــك هــذه القوانيــن ،فــا تلتــزم األجهــزة األمنيــة
بــأي منهــا ،وحتــى تاريــخ اليــوم مــا زال هنــاك آالف المختفيــن قســري ًا منــذ عــام  2014 ،2013 ،2012 ،2011وقــد مضــى
علــى اعتقالهــم وإخفائهــم ســنوات طويلــة ،دون أن يتمكــن أي محــام مــن الوصــول إليهــم ،كمــا أن أغلــب حــاالت
ٍ
االعتقــال تتــم دون مذكــرة توقيــف ودون موافقــة النائــب العــام ،والتــي بإمــكان األجهــزة األمنيــة الحصــول عليهــا بعــد
اعتقــال المواطــن الســوري (خطــف هــي األدق) ،فالنائــب العــام ال يتجــرأ علــى رفــض أي طلــب مــن األجهــزة األمنيــة.
لــم يُتــح النظــام الســوري أيــة إجــراءات رســمية حقيقيــة يمكــن ألهالــي المختفيــن اتباعهــا للحصــول علــى معلومــات
ِ
عــن أبنائهــم أو معرفــة مصيرهــم فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ،باســتثناء بضــع طــرق معقــدة وشــكلية وغيــر ذات
جــدوى ،وقــد أشــرنا إلــى أبرزهــا بالتفصيــل فــي تقريرنــا الســنوي العاشــر عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا.
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  135253شــخص ًا بينهــم  3684طفـ ً
ـا
و 8469ســيدة (أنثــى بالغــة) ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي منــذ آذار 2011 /حتــى آب 2022 /لــدى قــوات النظــام
الســوري ،تحــول مــا ال يقــل عــن  95696شــخص ًا إلــى مختفيــن قســري ًا بينهــم  2316طفـ ً
ـا و 5734ســيدة (أنثــى بالغــة)،
ويعتبــر النظــام الســوري مسـ ً
ـؤوال عــن  % 84.85مــن حصيلــة ضحايــا االختفــاء القســري.
مراسيم العفو وهمية ،وعمليات االعتقال واالخفاء القسري مستمرة منذ قرابة  12عام ًا:
َّ
إن الحصيلــة المرتفعــة للمعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لــدى النظــام الســوري تؤكــد بشــكل صارخ أن جميع مراســيم
العفــو التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام  2011والبالــغ عددهــا  20مرســوم ًا تشــريعي ًا للعفــو العــام لــم تــؤد إلــى
اإلفــراج عــن عشــرات اآلالف مــن المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لديــه ،وقــد َّ
فصلنــا فــي ذلــك ضمــن تقاريــر ســابقة
تحليــا لعــدد مــن مراســيم العفــو ،وأشــرنا إلــى أنهــا َّاتســمت بكونهــا متشــابهة فــي كثيــر منهــا َّ
ً
وركــزت
تناولــت
علــى اإلفــراج عــن مرتكبــي الجرائــم والجنايــات والمخالفــات وشــملت أعــداد ًا قليلــة جــد ًا مــن المعتقليــن المحاليــن
إلــى المحاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضايــا اإلرهــاب ،ومحاكــم الميــدان العســكرية ،واســتثنت الحصيلــة األكبــر مــن
المعتقليــن الذيــن لــم يخضعــوا أليــة محاكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقالهــم وتحولــوا إلــى مختفيــن قســري ًا.

 8الجمهورية العربية السورية ،مجلس الشعب ،المرسوم التشريعي رقم  55لعام  ،2011المادة ،1
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4443&RID=-1&Last=61&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&S&Date=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=55&Dep=-1
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في / 30نيســان 2022 /أصــدر النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم  7لعــام  2022القاضــي بمنــح عفــو عــام
عـن الجرائـم اإلرهابية المرتكبـة مـن السـوريين قبـل / 30نيسـان 2022 /عـدا التـي أفضـت إلـى مـوت إنسـان ،المنصــوص
عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم ( )19لعــام  2012وقانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم
( )148لعــــام  1949وتعديالتــــه .9وهمــــا القانونــــان الرئيســــان اللــــذان يحاكــم بموجبهمــــا المعتقلــــون /المحتجــــزون
علــــى خلفيــــة الــــرأي والنــــزاع فــــي المحاكــــم االســــتثنائية ”محكمــــة قضايــــا اإلرهــــاب ،محكمــــة الميــــدان العســـكرية“.
وممــا ال بــد مــن أن نؤكــد عليــه هــو أنــه ال يمكــن فهــم تطبيــق أي مرســوم عفــو أو تعديــل قوانيــن العقوبــات بمعــزل
عــن الســلطات الالمحــدودة لرئيــس الجمهوريــة واألفــرع األمنيــة التابعــة لــه ،والحصانــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا،
فهــو يتحكــم بالســلطة القضائيــة ،والتشــريعية والتنفيذيــة ،كمــا أن المحاكــم التــي يحــال إليهــا المعتقلــون ال ينطبــق
عليهــا وصــف محكمــة وإنمــا جهــاز تابــع لألجهــزة األمنيــة ألنهــا ال تراعــي أيـ ًا مــن أصــول وإجــراءات المحاكــم العادلــة،
بــل هــي محاكــم اســتثنائية شــاذة ،وقــد تحدثنــا عــن كل ذلــك فــي تقاريــر ســابقة.
عمــل فريــق المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى رصــد عمليــات اإلفــراج مــن الســجون المدنيــة
والعســكرية علــى خلفيــة المرســوم  ،7/2022وقــد أصدرنــا فــي  /16أيــار 2022 /تقريــر ًا بعنــوان “النظــام الســوري يفــرج
عــن  476شــخص ًا وفــق مرســوم العفــو  2022/ 7ومــا زال لديــه قرابــة  132ألــف معتقــل منــذ آذار ”2011 /قدمنــا فيــه
تحليـ ً
ـا لنــص المرســوم وحصيلــة لحــاالت اإلفــراج التــي تمكنــا مــن توثيقهــا منــذ إصــداره .كمــا عملنــا علــى نشــر عــدة
بيانــات قدمــت تحديثـ ًا لحصيلــة المفــرج عنهــم علــى خلفيــة المرســوم.
ســجلنا منــذ  /1أيــار 2022 /حتــى  /30آب 2022 /إفــراج النظــام الســوري علــى خلفيــة مرســوم العفــو  2022 / 7عــن قرابــة
 569شــخص ًا مــن مُ ختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية واألفــرع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية ،بينهــم 63
ســيدة و 17شــخص ًا كانــوا أطفـ ً
ـاال حيــن اعتقالهــم .مــن بيــن حصيلــة المفــرج عنهــم الـــ  568مــا ال يقــل عــن  162شــخص ًا
كانــوا قــد أجــروا تســويات ألوضاعهــم األمنيــة قبيــل اعتقالهــم ومنحــوا تعهــد ًا بموجــب التســوية بعــدم التعــرض لهــم
مــن قبــل األفــرع األمنيــة ،و 28شــخص ًا ُ
اعتق ُلــوا بعــد عودتهــم إلــى ســوريا مــن الالجئيــن والمقيميــن خارجهــا بينهــم 4
ِ
سيدات.
َ
ومــس كرامــة
إلحــاق األذى المعنــوي والمــادي بــذوي المعتقليــن،
وقــد الحظنــا أن النظــام الســوري قــد تعمــد
َّ
َّ
تعمــد
المعتقليــن المطلــق ســراحهم ،بســبب الطريقــة العشــوائية التــي اتبعهــا فــي عمليــات اإلفــراج ،فقــد
إطــاق ســراح أعــداد قليلــة مــن المعتقليــن عبــر دفعــات عــدة مــن مراكــز االحتجــاز ،ورميهــم فــي ســاحات عامــة ،دون
تســليمهم إلــى ذويهــم ،أو االتصــال بهــم؛ ممــا تســبب فــي حالــة مــن الذعــر لــدى المفــرج عنهــم ،ولــدى ذويهــم ،وأدى
إلــى تجمهــر آالف األشــخاص مــن ذوي المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا للبحــث عــن أبنائهــم المختفيــن ،بيــن صفــوف
المفــرج عنهــم ،وحمــل صــور أبنائهــم مــن أجــل الســؤال عنهــم؛ وذلــك ألن النظــام الســوري وعلــى مــدى ســنوات لــم
يُتــح أيــة آليــة حقيقيــة ُ
تمكــن العائــات مــن معرفــة مصيــر أبنائهــا ،وكمــا لــم يســبق للقضــاء الســوري اإلعــان عــن
ِ
أســماء المســتفيدين مــن العفــو ،وهــذا هــو الســبب الرئيــس وراء تعــرض أهالــي المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا
لعمليــات نصــب واحتيــال مــن قبــل شــبكات ينضــوي فيهــا قضــاة ومحامــون وضبــاط ومتنفــذون بذريعــة تشــميل
أبنائهــم بمرســوم العفــو مقابــل دفــع مبالــغ ماليــة طائلــة.

 9الجمهورية العربية السورية ،مجلس الشعب ،المرسوم التشريعي رقم  7لعام  ،2022المادة ،1
�http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22968&RID=-1&Last=134&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Ser
&vice=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Countr y=&Num=7&Dep=-1
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مــا ال يقــل عــن  1072مختــف أقــر النظــام الســوري بوفاتهــم عبــر دوائــر الســجل المدنــي نعتقــد أنهــم قتلــوا
ٍ
بســبب التعذيــب:
منــذ مطلــع عــام  2018تلقــى المئــات مــن أهالــي المختفيــن قســري ًا لــدى النظــام الســوري إخطــارات عبــر دوائــر الســجل
المدنــي ،تبلغهــم بــأن أبناءهــم قــد ماتــوا ،وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر موســعة عــن هــذه الممارســات واآلليــات التــي اتبعها
النظــام الســوري فــي تســجيل المختفيــن قســري ًا كمتوفيــن عبــر دوائــر الســجل المدنــي ،والتــي مــا زالــت مســتمرة
حتــى اليــوم إذ مــا زالــت تردنــا العديــد مــن البالغــات مــن قبــل أهالــي الضحايــا تفيــد بحصولهــم علــى بيانــات وفــاة خاصــة
بأبنائهــم المختفيــن ،لقــد تســببت هــذه الممارســة المهينــة بصدمــة لــدى عائــات المختفيــن قســري ًا ،ويســتمر قســم
َّ
تمكنــا مــن تســجيل مــا ال
منهــم فــي مراجعــة دوائــر الســجل المدنــي للكشــف عــن مصيــر أبنائهــم مــرات عــدة ،وقــد
يقــل عــن  1072شــخص ًا بينهــم  9أطفــال و 2ســيدة ،و 9حــاالت مــن الكــوادر الطبيــة ،لمختفيــن تــم تســجيلهم علــى
أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي ،وذلــك منــذ مطلــع عــام  2018حتــى آب ، 2022 /لــم ي َ
ُذكــر ســبب الوفــاة ،ولــم
يســلم النظــام الجثــث لألهالــي ،ولــم يُعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا .ومــن بيــن الحصيلــة أربــع حــاالت تــم التعــرف
عليهــا عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي العســكرية التابعــة للنظــام الســوري.
مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون
فــي دوائــر الســجل المدنــي بحســب األعــوام التــي شــهدت اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام
الســوري

يظهــر المخطــط البيانــي ّ
أن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ  1072حالــة التــي ســجلناها ،كان قــد تــم اعتقالهــم مــن قبــل
قــوات النظــام الســوري فــي عــام  2012ثــم عــام  2013يليــه عــام  2014وهــي األعــوام األبــرز التــي شــهدت أكبــر موجــة
اختفــاء قســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
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مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون
فــي دوائــر الســجل المدنــي بحســب عــام الوفــاة الــذي تــم تســجيله فــي بيــان الوفــاة مــن قبــل
قــوات النظــام الســوري:

يظهــر المخطــط البيانــي َّ
أن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ  1072حالــة كان قــد تــم تســجيل وفاتهــم فــي عــام ،2014
وذلــك بحســب إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن دوائــر الســجل المدنــي ،تــاه عــام  2013ثــم عــام .2015

ما ال يقل عن  3997حالة اعتقال استهدفت الالجئين /النازحين العائدين تحول منها  1401الختفاء قسري:
أجبــرت الظــروف القاســية فــي بعــض بلــدان اللجــوء ومناطــق النــزوح العديــد مــن الالجئيــن والنازحيــن علــى العــودة
لمناطقهــم األصليــة الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري ،وقــد أكدنــا في العديــد من التقارير أن ســوريا ما
زالــت بلــد ًا غيــر آمــن وأن مختلــف أنمــاط االنتهــاكات مــا زالــت مســتمرة وفــي مقدمتهــا عمليــات االعتقــال التعســفي
والتعذيــب واالختفــاء القســري.
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  10 2014حتــى آب 2022 /مــا ال يقــل عــن  3083حالــة اعتقــال
بينهــا  244طفـ ً
ـا و 207ســيدة (أنثــى بالغــة) ،لالجئيــن عــادوا مــن دول اللجــوء أو اإلقامــة إلــى مناطــق إقامتهــم فــي
ســوريا ،جميعهــم تــم اعتقالهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري .أفــرج النظــام الســوري عــن  1887حالــة وبقــي 1196
حالــة اعتقــال ،تحــوَّ ل  864منهــا إلــى حالــة اختفــاء قســري ،معظمهــم كانــوا قــد عــادوا مــن لبنــان وتركيــا واألردن.

 10مــن خــال رصدنــا لالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا العائــدون فــإن مطلــع عــام  2014كان بدايــة عــودة العديــد مــن الالجئين/النازحيــن لمناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري
واســتهدافهم بعمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري.
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كمــا ســجلنا فــي ذات المــدة اعتقــال مــا ال يقــل عــن  914نــازح عــادوا إلــى مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري ،مــن
بينهــم  22طفـ ً
ـا و 19ســيدة ،أفــرج النظــام الســوري عــن  132حالــة وبقــي  782حــاالت ،تحــوَّ ل منهــم 537إلــى مختفيــن
ً
قســري ًا ،وســجلنا أن النظــام الســوري بعــد أن أفــرج عــن  132حالــة ،عــاد واحتجــز عــددا منهــم ،وأجبرهــم علــى االلتحــاق
بالتجنيــد العســكري .وقــد أشــرنا فــي عــدة تقاريــر دوريــة خاصــة باالعتقــال الصــادرة عــن الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان إلــى اســتهداف العائديــن بعمليــات االعتقــال.
لقــد تســبب التشــريد والفقــر المدقــع وتقطــع ســبل العيــش بإجبــار العديــد مــن العائــات علــى العــودة وقــد أخبرنــا
غالبيــة النازحيــن الذيــن عــادوا وتواصلنــا معهــم أنهــم لــم يكونــوا علــى قناعــة تامــة بالضمانــات التــي منحهــا الوســطاء
لهــم ،ولكنهــم فضلــوا المخاطــرة والعــودة بســبب ظروفهــم االقتصاديــة المعدمــة ويتعرضــون بشــكل متواصــل
لتضييقيــات أمنيــة عبــر عمليــات االســتدعاء وطلــب حضورهــم لألفــرع األمنيــة إلجــراء الدارســات األمنيــة حولهــم
بشــكل مســتمر.
مصيــر مختفــي حــي التضامــن بدمشــق مثــال صــارخ لمــا يمكــن أن يكــون قــد تعــرض لــه آالف المختفيــن مــن
قبــل قــوات النظــام الســوري مــن عمليــات تصفيــة وإعــدام قبيــل اقتيادهــم لمراكــز االحتجــاز:
نشــرت مجلــة نيوالينــز نهايــة نيســان 2022 /تحقيق ـ ًا أثبتــت فيــه مســؤولية أمجــد يوســف ،وهــو ضابــط فــي قــوات
األمــن الســوري ،وتحديــد ًا فــرع المنطقــة  227التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية عــن اعتقال/اختطــاف عشــرات
الســوريين فــي حــي التضامــن بدمشــق ،ثــم اقتيــاد  41منهــم إلــى حفــرة ورميهــم فيهــا وقتلهــم ،وانتزع التحقيــق اعتراف ًا
مــن أمجــد يوســف بهــذه الجريمــة الفظيعــة .وفــي مطلــع أيــار 2022 /ورد إلــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
معلومــات ،تفيــد بــأن النظــام الســوري قــد احتجــز أمجــد يوســف ،وكنــا قــد نشــرنا بيــان حــول ذلــك ،وأكدنــا أنــه لــم يكــن
النظــام الســوري ليحتجــز أمجــد يوســف لــو لــم يكــن متورط ـ ًا علــى أعلــى المســتويات ،فأمجــد يوســف بقــي ســنوات
طليقـ ًا بعــد ارتــكاب هــذه الفظائــع الوحشــية ،وهنــاك اآلالف مــن المتورطيــن فــي الجيــش واألجهــزة األمنيــة بارتــكاب
انتهــاكات فظيعــة لكــن النظــام الســوري لــم يعتقــل أحــد ًا منهــم ،ولــم يحاســب أحــد ًا.
تحتــوي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى آالف الحــاالت مــن المختفيــن قســري ًا مــن بينهــم
عشــرات العائــات والنســاء واألطفــال الذيــن تعرضــوا لإلخفــاء القســري بعــد عمليــة اعتقالهــم مباشــرة ولــم
تحصــل عائالتهــم حتــى علــى أبســط المعلومــات عنهــم منــذ اللحظــة األولــى العتقالهــم ،وقــد أخبرنــا العديــد مــن ذوي
هــؤالء المختفيــن أنهــم حاولــوا بشــتى الطــرق الرســمية والغيــر رســمية معرفــة مصيــر ذويهــم أو مــكان احتجازهــم،
لكــن دون جــدوى ،كمــا لــم نســتطع نحــن كذلــك مــن خــال تتبــع عمليــات نقــل المعتقلين/المختفيــن بيــن مراكــز
االحتجــاز مــن خــال مقابالتنــا مــع مئــات الناجيــن والشــهود الحصــول علــى أيــة مشــاهدات لهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز
التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،وهــذا مــا يعــزز مخاوفنــا مــن أن يكونــوا قــد تعرضــوا لعمليــات تصفيــة وإعــدام مــن
قبــل نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري والمســؤولة عــن اعتقالهــم ولــم يتــم نقلهــم نهائيـ ًا ألي مركــز
احتجــاز.

 11بحســب المادتــان “ ”202و” 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 ،فــا يُعــرف مكانــه وال ُتعلــم حياتــه
وال وفاتــه ،وفــق المــادة رقــم “ ”202مــن القانــون.
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النظــام الســوري يتحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا ممــن اختفــوا /فقــدوا خــال النــزاع المســلح منــذ
آذار 2011/عبــر أجهزتــه األمنيــة ومؤسســات الدولــة:
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 قســري ًا ،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 بأســباب وفــاة مئــات آالف
الســوريين ،ولــم يحاســب أي عنصــر أمــن ،أو عضــو فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل .ونشــير إلــى أن
الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات ،خوف ـ ًا مــن ربــط اســمهم باســم
شــخص كان معتقـ ً
ـا لــدى النظــام الســوري وقتــل تحــت التعذيــب ،وهــذا يعنــي أنــه معــارض للنظــام الســوري .كمــا
أن قســم ًا كبيــر ًا مــن ذوي الضحايــا تشــردوا قســري ًا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
فــي /10آب 2022 /أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم  22القاضــي بتحديــد
إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية ،وتضمــن التعميــم  5أدلــة 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 .وقــد أصدرنــا تقريــر بحســب تحليلنــا
لمــا ورد فــي نــص هــذا التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ونتائــج تترتــب علــى هــذا التعميــم ،وفــي هذا الســياق،
ننــوه فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،إلــى أن النظــام الســوري وفــي ســياق التضييــق علــى ذوي المفقوديــن
فــرض الموافقــة األمنيــة عليهــم ألجــل الحصــول علــى الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب والمفقــود  11حيــث أصــدرت وزارة
العــدل القــرار  30بتاريــخ  /16أيلــول 2021/فرضــت الــوزارة بموجبــه “الموافقــة األمنيــة” علــى كل مَ ــن يضطــر الســتخراج
وكاالت قانونيــة عــن الغائــب أو المفقــود ،وتترافــق إجــراءات اســتخراج هــذه الموافقــة مــع عمليــات مســاومة وابتــزاز
ّ
ّ
هــن اللواتــي يقمــن باإلجــراءات القانونيــة
هــن مــن أول الضحايــا لهــذا التعميــم ،ألن الزوجــة واألم
مــادي .والنســاء
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 تعرّضهــن
للعنــف أو االبتــزاز أو االنتهــاك المــادي والمعنــوي .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 .خاصــة أن الكثيــر
مــن الغائبيــن مطلوبــون للفــروع األمنيــة ،وهــذا التعميــم يعنــي اســتحالة إعطــاء أقاربهــم وذويهــم حــق اســتخراج
الوكالــة إلدارة أمــوال الغائــب .ويعتبــر هــذا التعميــم انتهــاك ًا قانوني ـ ًا كبيــر ًا ألنــه يخالــف قانــون األحــوال الشــخصية
الســوري الــذي ال يشــترط الحصــول علــى أي موافقــة مــن أي نــوع كان.
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أبرز األشخاص لدى النظام السوري المتورطين بإخفاء عشرات آالف المواطنين السوريين:
إن النظــام الســوري فــي بنيتــه هــو نظــام شــديد المركزيــة ،ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نســتند علــى
تعريفــات قواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني فــي تحميــل القــادة واألشــخاص األرفــع مقامـ ًا مســؤولية جرائــم الحــرب
التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم بنــاءً علــى أوامرهــم  ،12أو إذا علمــوا ،أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك
أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا
ويوســع
لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم، 13
ِّ
النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه المســؤولية لتشــمل الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية ،التــي ترتكــب
وقــت الســلم أو الحــرب ،وجرائــم الحــرب ،كمــا يحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين،
بمــن فيهــم المدنيــون المســؤولية عــن ذلــك ، 14كمــا أن المقاتليــن يتحملــون المســؤولية حتــى وإن كانــوا ينفــذون
أوامــر مــن هــو أعلــى منهــم رتبــة ،وقــد حـ َّـذرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا عبــر التقاريــر والبيانــات مــن
ـب فــي ارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،بــل إن القانــون الدولــي
ضــرورة االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصـ ُّ
ـص علــى أنــه حتــى اإلكــراه علــى ارتــكاب جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلبــادة ال يصبــح مقبـ ً
نـ َّ
ـوال كأســلوب
15
دفــاع إال فــي األوضــاع الشــديدة حيــث ال يتوفــر أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل .
والنظــام الســوري متــورط بمختلــف مؤسســاته فــي ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشـ َّ
ـكلت العديــد مــن تلــك
االنتهــاكات جرائــم ضــد اإلنســانية  16وجرائــم حــرب ، 17وكل مــن أمــر ،أغــرى ،شــجع ،بــرر ،شــارك ،قــدم العــون أو ســهل،
تلــك الجرائــم يعتبــر متورط ـ ًا فيهــا ،وفــي مقدمــة تلــك المؤسســات مؤسســة الجيــش ،ومؤسســة األمــن ،وهنــاك
ميــل لــدى لجــان تقصــي الحقائــق ولجــان التحقيــق الدوليــة نحــو الكشــف عــن أســماء األفــراد المتورطيــن باالنتهــاكات،
وقــد أخــذت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بهــذا الــرأي منــذ ســنوات ،وطالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة
عــن ســوريا بالكشــف عــن أســماء األفــراد الذيــن تحققــت مــن تورطهــم فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
أبــرز أســماء قيــادات األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري المتورطيــن فــي جريمــة اإلخفــاء القســري
لعشــرات آالف المواطنيــن الســوريين:
لقــد تــورط المئــات مــن قــادة األجهــزة األمنيــة والجيــش واللجــان العســكرية واألمنيــة ومؤسســات أخــرى فــي
االنتهــاكات التــي مورســت ضــد الشــعب الســوري والدولــة الســورية منــذ عــام  2011حتــى اآلن ،ولدينــا قاعــدة بيانــات
تضــم آالف البيانــات عــن أفــراد متورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان فــي ســوريا ،والمناصــب التــي شــغلوها ،وأبــرز االنتهــاكات التــي وثقنــا ارتكابهــم لهــا ،ونعمــل علــى تحديثهــا
بشــكل مســتمر ،وقــد تحدثنــا عــن العديــد منهــم ضمــن تقاريــر وبيانــات علــى مدى الســنوات اإلحــدى عشــرة الماضية.
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وفيمــا يخــص االعتقــال /التعســفي واإلخفــاء القســري ومــا يرتبــط بهمــا مــن انتهــاكات فقــد مارســت بشــكل رئيــس
األجهــزة األمنيــة األربعــة “شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة ،شــعبة المخابــرات الجويــة ،شــعبة اإلدارة العامــة،
شــعبة األمــن السياســي” عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا ،إضافــة
إلــى عــدد مــن الســجون العســكرية والمدنيــة ،وتشــير الوثائــق والبيانــات التــي لدينــا أن عددهــا يفــوق  62فرع ـ ًا بالحــد
األدنــى ،كانــت جميعهــا مســؤولة عــن عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ،إمــا بشــكل مباشــر أو عــن
طريــق مراقبــة تحــركات النشــطاء والمعارضيــن وإعــداد الدراســات األمنيــة والتقاريــر عــن المشــاركين فــي الحــراك
الشــعبي أو حتــى مــن لديهــم ميــول لذلــك ،يضــاف لهــا األفــرع األمنيــة التــي اختصــت بالعســكريين ،واعتقلتهــم مــن
قطعاتهــم العســكرية.
ـورس اإلخفــاء القســري وفـ َـق منهجيــة عامــة اتخــذ قــرار بتنفيذهــا وفــق سلســلة القيــادة التــي تبــدأ مــن رئيــس
وقــد مـ َ
الجمهوريــة وترتبــط بــه مباشــرة وزارتــا الدفــاع والداخليــة ومكتــب األمــن القومــي /الوطنــي ،ومــا يرتبــط بهــا مــن
األجهــزة األمنيــة واللجــان األمنيــة والعســكرية ،ونشــير هنــا إلــى أن عمليــات التعييــن والترقيــة والتنقــات للضبــاط مــن
رؤســاء األجهــزة األمنيــة تتــم وفــق قــرارات ومراســيم يصدرهــا رئيــس الجمهوريــة حصــر ًا .كمــا ننــوه إلــى أن عمليــات
تحديــد المســؤولين فــي األجهــزة األمنيــة غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد إذ يتكتــم النظــام الســوري عــن اإلعــان عنهــم
ولذلــك نعتمــد علــى عمليــات المقاطعــة بيــن كل مــن :قاعــدة بيانــات الوثائــق األرشــيفية وقاعــدة بيانــات المتورطيــن
فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان والمعلومــات المتراكمــة التــي نحصــل عليهــا مــن الناجيــن مــن االعتقــال ،والضبــاط
المنشــقين.
ونعتقــد أن كشــف أســماء مرتكبــي االنتهــاكات هــو شــكل مــن أشــكال التعريــة والمحاســبة أمــام الــرأي العــام
المحلــي ً
أوال ،والدولــي ثاني ـ ًا ،ولكــي يتعــرف أهالــي المختفيــن قســري ًا علــى خصومهــم أمــام المحاكــم والهيئــات التــي
نطمــح أن تتشــكل ضمــن مســار العدالــة االنتقاليــة ،ولكــي يرتــدع هــؤالء األفــراد الذيــن نعتقــد تورطهــم عــن تكــرار
انتهاكاتهــم ،وكــي يعلــم آخــرون أن مصيــر كل مــن يرتكــب انتهــاكات بحــق المواطــن الســوري ســوف يكــون عرضــة
للتشــهير والتعريــة أمــام مجتمعــه وأســرته ووســائل اإلعــام ،والحقــ ًا أمــام المحاكــم المحليــة والدوليــة ،وســوف
نســعى جاهديــن لوضــع أكبــر قــدر ممكــن مــن هــؤالء وأمثالهــم علــى قوائــم اإلرهــاب والعقوبــات االقتصاديــة.
وفــي تقريرنــا العاشــر عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا الصــادر العــام الفائــت  2021قمنــا باســتعراض أســماء
أبــرز مــن تولــى قيــادة األجهــزة األمنيــة ومــا يتبــع لهــا مــن أفــرع أمنيــة طــوال الســنوات اإلحــدى عشــرة الســابقة،
وهــم مســؤولون بشــكل مباشــر عــن عمليــات االعتقــال والتعذيــب واالختفــاء القســري التــي ارتكبــت فــي المــدة التــي
شــغلوا فيهــا مناصبهــم .وفــي هــذا التقريــر نركــز بشــكل أكبــر علــى دور رؤســاء اللجــان األمنيــة والعســكرية للمناطــق
والمحافظــات ،والقــادة العســكريين الميدانييــن األقــل رتبــة الذيــن يتبعــون لهــم ،والذيــن تورطــوا بشــكل مباشــر فــي
عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ،وبشــكل خــاص فــي محافظــة ريــف دمشــق وجنــوب ســوريا.
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عقاب صقر عباس
ضابــط برتبــة عميــد ،تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن جهــاز شــعبة اإلدارة
العامــة /أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،تــرأس فــرع أمــن
الدولــة فــي محافظــة درعــا خــال الفتــرة مــن تمــوز 2018 /وحتــى آذار،2022 /
حيــث جــرى نقلــه إلــى فــرع أمــن الدولــة فــي مدينــة القامشــلي ،خــال ترأســه
لفــرع أمــن الدولــة فــي محافظــة درعــا ،ســجلنا مســؤوليته عــن العديــد مــن
االنتهــاكات شــملت هــذه االنتهــاكات عمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري
والتعذيــب والقتــل بســبب التعذيــب ألبنــاء محافظــة درعــا.

عقاب صقر عباس
خردل أحمد ديوب
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن شــعبة
المخابــرات الجويــة العامة/قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام
الســوري فــي محافظــة دمشــق ،عُ يــن فــي آب 2019 /رئيسـ ًا لفــرع المخابــرات
الجويــة فــي محافظــة درعــا ،يعتبــر العميــد الركــن خــردل أحمــد ديــوب
ً
مســؤوال رئيســي ًا عــن العديــد مــن عمليــات التعذيــب واالختفــاء القســري
خــال فتــرة خدمتــه فــي قــوى األمــن الجــوي فــي محافظــة دمشــق ،ومنــذ
تســلمه لمنصبــه فــي محافظــة درعــا ،ســجلنا مســؤوليته عــن العديــد مــن
االنتهــاكات التــي تمثلــت بعمليــات اعتقــال واختفــاء قســري ووقوفــه وراء
عــدد مــن عمليــات قتــل النشــطاء وعناصــر ســابقين فــي فصائــل المعارضة

خردل أحمد ديوب

المســلحة مــن أبنــاء محافظــة درعــا ممــن أجــروا عمليــات تســوية مــع قــوات
النظــام الســوري فــي تمــوز.2018 /

مفيد يونس حسن
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء بلــدة بشــاما فــي ريــف محافظــة الالذقيــة،
تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن قــوات الجيــش الرســمية التابعــة لقــوات
النظــام الســوري ،حيــث تولــى قيــادة الفرقــة الخامســة ،قبــل أن يتــم تعينــه
فــي حزيــران 2021 /قائــد ًا للفيلــق األول العامــل فــي المحافظــات الجنوبيــة
ً
ومســؤوال عــن اللجنــة العســكرية واألمنيــة
“درعــا ،الســويداء ،القنيطــرة”،
فيهــا.

مفيد يونس حسن
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سهيل فياض أسعد
ضابــط برتبــة لــواء ركــن ،مــن أبنــاء بلــدة شــين فــي ريــف محافظــة حمــص
الشــمالي الغربــي ،تقلــد لســنوات عديــدة منصــب نائــب قائــد الفرقــة
الخامســة ،وقائــد ًا للجنــة األمنيــة والعســكرية فــي محافظــة الرقــة ،عيــن فــي
حزيــران 2021 /قائــد ًا للفرقــة الخامســة العاملــة فــي محافظــة درعــا ،وخــال
فتــرة خدمتــه كان مسـ ً
ـؤوال وقائــد ًا عســكري ًا للكثيــر مــن الحمــات العســكرية
وعمليــات اإلعــدام الميدانــي واالختفــاء القســري والتصفيــة التــي قامــت بهــا
الفرقــة الخامســة.

سهيل فياض أسعد

عساف النيساني
ضابــط برتبــة لــواء ركــن ،مــن أبنــاء قريــة نــوى المخــرم فــي ريــف محافظــة حمــص الشــرقي ،تقلــد العديــد مــن المناصب
فــي قــوات الجيــش الرســمي التابــع لقــوات النظــام الســوري ،شــارك بشــكل مباشــر فــي قيــادة العديــد مــن العمليــات
العســكرية التــي قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري ضــد القــرى والمــدن الســورية التــي شــهدت حــراك ًا مناهضــ ًا
لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار ،2011/وفــي حزيــران 2021 /عيــن قائــد ًا للفرقــة الثامنــة ورئيســ ًا للجنــة األمنيــة
والعســكرية فــي محافظــة حمــاه.

إبراهيم خليفة
ضابــط برتبــة لــواء ركــن ،كان قائــد ًا للفرقــة العاشــرة فــي قــوات الجيــش
الرســمي الســوري ،وشــغل منصــب قائــد اللجنــة األمنيــة والعســكرية فــي
محافظــة حمــاه ،وفــي حزيــران 2021 /نقــل إلــى الفرقــة الرابعــة ،شــارك منــذ
عــام  2011بشــكل مباشــر فــي قيــادة العديــد مــن العمليــات العســكرية
التــي قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري ضــد القــرى والمــدن الســورية التــي
شــهدت حــراك ًا مناهض ـ ًا لقــوات النظــام الســوري.
مقطــع مصــور نشــرته وكالــة إبــاء التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام نهايــة شــهر آذار 2021 /يظهــر
يوســف محمــد مالــك الرحــال وهــو يدلــي باعترافــات حــول تورطــه بعمليــات خطف

إبراهيم خليفة

محمد خالد الرحمون
ضابــط برتبــة لــواء ،وزيــر الداخليــة الحالــي فــي حكومــة النظــام الســوري،
تولــد عــام  ،1957مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون فــي ريــف محافظــة إدلــب،
تولــى رئاســة فــرع المخابــرات الجويــة للمحافظــات الجنوبيــة فــي عــام ،2011
ثــم عُ يــن رئيس ـ ًا لشــعبة األمــن السياســي فــي ســوريا حتــى تشــرين األول/
 ،2018حيــث جــرى تعيينــه وزيــر ًا للداخليــة ،ويعتبــر مــن الشــخصيات األمنيــة
البــارزة فــي التخطيــط وإدارة الملــف األمنــي الداخلــي.

محمد خالد الرحمون

24

التقرير السنوي الحادي عشر عن االختفاء القسري
في سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء
القسري ،ضحاياه في ازياد مستمر

علي مملوك
ضابــط برتبــة لــواء ،تولــد عــام  ،1946من أبناء مدينة دمشــق ،أحد أبرز الضباط
لــدى النظــام الســوري فــي القيــادة األمنيــة والعســكرية فــي ســوريا ،شــغل
مديــر إدارة/شــعبة المخابــرات العامــة فــي ســوريا مــن عــام  2005وحتــى عــام
 ،2010ثــم تولــى منصــب رئيــس مكتــب األمــن الوطنــي مــن عــام  2012حتــى
عــام  ،2019وهــو بمثابــة المجلــس األمنــي األعلــى فــي ســوريا ،ثــم عيــن فــي
حزيــران 2019 /نائبـ ًا لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد للشــؤون األمنيــة.

علي مملوك

نعيم ديوب
ضابــط برتبــة عقيــد ،شــغل العديــد مــن المناصــب ضمــن شــعبة المخابــرات العســكرية/قوى األمــن العســكري
التابــع لقــوات النظــام الســوري ،تولــد عــام  ،1974مــن أبنــاء مدينــة جبلــة بريــف محافظــة الالذقيــة ،هــو مســؤول عــن
نقــاط التفتيــش فــي القطــاع األوســط مــن الغوطــة الشــرقية فــي محافظــة ريــف دمشــق ،التــي تتبــع للفــرع  227فــرع
المنطقــة فــي مدينــة دمشــق ،وســجلنا مســؤوليته عــن عشــرات حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري للمدنييــن فــي
محافظــة ريــف دمشــق.
باسل حبيب
ضابــط برتبــة عقيــد ،تولــد عــام  ،1975مــن أبنــاء محافظــة الالذقيــة ،تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن شــعبة اإلدارة
العامــة /أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،تــرأس قســم أمــن الدولــة فــي مدينــة دومــا مــن عــام 2018
وحتــى عــام 2020ـ ،ســجلنا مســؤوليته عــن اعتقــال عشــرات المدنييــن مــن أبنــاء مدينــة دومــا بمحافظــة ريــف دمشــق
خــال فتــرة توليــه منصبــه ،ومســؤوليته عــن قتــل عــدد مــن المعتقليــن داخــل قســم أمــن الدولــة فــي مدينــة دومــا،
واختفــاء عشــرات مــن المعتقليــن قســري ًا بعــد قيامــه بإعطــاء أوامــر باعتقالهــم ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي
آذار 2020 /بتهــم تتعلــق بالفســاد واالختــاس.
أحمد نوح
ضابــط برتبــة عميــد ،تولــد عــام  ،1973مــن أبنــاء محافظــة حمــاة ،تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن شــعبة اإلدارة
العامة/قــوى أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،يــرأس حالي ـ ًا قســم التحقيــق فــي فــرع الخطيــب /أمــن
دولــة فــي مدينــة دمشــق ،وهــو مســؤول عــن عمليــات التعذيــب واالختفــاء القســري خــال فتــرة توليــه مناصبــه.
ثائر العمر
ضابــط برتبــة عميــد ،تولــد عــام  ،1974مــن أبنــاء محافظــة حلــب ،تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن شــعبة اإلدارة
العامة/قــوى أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،شــغل منصــب رئيــس فــرع المداهمــة والدوريــات فــي
فــرع أمــن الدولــة بمدينــة دمشــق خــال عــام  ،2011أشــرف بشــكل مباشــر علــى عمليــة اقتحــام مدينــة دومــا بريــف
محافظــة دمشــق فــي عــام  2011والقيــام بعمليــات اعتقــال وقتــل وإخفــاء قســري للعديــد مــن المدنييــن فــي المدينة.

25

التقرير السنوي الحادي عشر عن االختفاء القسري
في سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء
القسري ،ضحاياه في ازياد مستمر

سامر البريدي
ضابــط برتبــة عقيــد ،تولــد عــام  ،1976مــن أبنــاء محافظــة درعــا ،تقلــد العديــد
مــن المناصــب ضمــن شــعبة اإلدارة العامة/قــوى أمــن الدولــة التابعــة
لقــوات النظــام الســوري ،شــغل منصــب رئيــس قســم أمــن الدولــة فــي
منطقــة دومــا بريــف محافظــة دمشــق خــال عــام  ،2011وهــو مســؤول
عــن العديــد مــن عمليــات قتل/اعتقــال المتظاهريــن فــي مدينــة دومــا أثنــاء
قمــع التظاهــرات الشــعبية مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ،تمــت ترقيتــه
ليصبــح عضــو ًا فــي مكتــب األمــن الوطنــي ،كمــا شــارك فــي عــدد مــن جــوالت
مفاوضــات جنيــف ضمــن وفــد النظــام الســوري.

سامر البريدي

نزيه ملحم
ضابــط برتبــة عميــد ،تولــد عــام  ،1968مــن أبنــاء محافظــة حمــاة ،تقلــد العديــد مــن المناصــب ضمــن شــعبة المخابرات
الجوية/قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري ،يشــغل حالي ـ ًا نائــب رئيــس فــرع التحقيــق التابــع لقــوى
األمــن الجــوي فــي مدينــة دمشــق ،وهــو فــرع التحقيــق المركــزي الــذي كان يحــول إليــه معظــم المعتقليــن مــن قبــل
أفــرع المخابــرات الجويــة مــن المحافظــات الســورية ،مســؤول عــن عمليــات التعذيــب واالختفــاء القســري بحــق
المعتقليــن خــال فتــرة توليــه مناصبــه منــذ عــام .2011
صفوان إبراهيم
ضابــط برتبــة مقــدم ،تولــد عــام  ،1972مــن أبنــاء محافظــة طرطــوس ،يــرأس حالي ـ ًا قســم المداهمــة فــي الفــرع 227
التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية بمدينــة دمشــق ،وقــد ســجلنا مســؤوليته خــال فتــرة توليــه مناصبــه عــن
اعتقــال آالف المدنييــن توفــي عــدد منهــم بســبب التعذيــب ،وتحــول العديــد منهــم إلــى مختفيــن قســري ًا.
سليمان غانم
ضابــط برتبــة نقيــب ،تولــد عــام  ،1980مــن أبنــاء محافظــة طرطــوس ،مديــر الســجن فــي الفــرع  227التابــع لشــعبة
المخابــرات العســكرية بمدينــة دمشــق ،ســجلنا مســؤوليته عــن تعذيــب عــدد كبيــر مــن المعتقليــن واختفائهــم
قســري ًا وعــن ظــروف االحتجــاز الســيئة فــي الســجن الــذي يتولــى إدارتــه.
ظافر هزيم
ضابــط برتبــة عقيــد ،تولــد عــام  ،1979مــن أبنــاء بلــدة كفرنــة فــي ريــف محافظــة حمــص ،ضابــط فــي شــعبة المخابــرات
الجويــة /قــوى األمــن الجــوي فــي مدينــة دمشــق وريفهــا ،ســجلنا مســؤوليته عــن العديــد مــن عمليــات الدهــم
واالعتقــال لمئــات المدنييــن واختفائهــم قســري ًا.
تيسير إبراهيم
ضابــط برتبــة عقيــد ،تولــد عــام  ،1980مــن أبنــاء مدينــة جبلــة فــي ريــف محافظــة الالذقيــة ،تقلــد العديــد مــن المناصــب
ضمــن شــعبة المخابــرات الجوية/قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة دمشــق وريفهــا،
ســجلنا مســؤوليته عــن العديــد مــن عمليــات قتــل المعتقليــن وتعذيبهــم وإخفائهــم قســري ًا وعــدة عمليــات إعــدام
ميدانــي للمعتقليــن ممــن تولــى عمليــات اعتقالهــم.
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منير األحمد
ضابــط برتبــة عميــد ،تولــد عــام  ،1976مــن أبنــاء مدينــة جبلــة فــي ريــف محافظــة الالذقيــة ،تقلــد العديــد مــن المناصــب
ضمــن قــوات الجيــش الرســمي التابــع لقــوات النظــام الســوري ،ســجلنا مســؤوليته عــن العديــد مــن حــاالت االختفــاء
القســري واالعتقــال والتعذيــب لمدنييــن مــن أبنــاء بلــدات عيــن ترمــا بريــف محافظــة دمشــق وحــي جوبــر فــي مدينــة
دمشــق ،منــذ عــام  2018وحتــى اليــوم.
علي العلي
ضابــط برتبــة مقــدم ،تولــد عــام  ،1982مــن أبنــاء مدينــة جبلــة فــي ريــف محافظــة الالذقيــة ،مســؤول عــن مفــرزة بلــدة
المليحــة ومفــارز القطــاع الجنوبــي التابعــة لشــعبة المخابــرات الجويــة بمحافظــة ريــف دمشــق ،ســجلنا مســؤوليته
عــن العديــد مــن عمليــات اعتقــال المدنييــن مــن أبنــاء محافظــة ريــف دمشــق وتعذيبهــم واختفائهــم قســري ًا.
جمال محمود يونس
ضابــط برتبــة لــواء ،تولــد عــام  ،1967مــن أبنــاء محافظــة الالذقيــة ،تقلــد
العديــد مــن المناصــب العليــا ضمــن قــوات الجيــش الرســمي التابــع لقــوات
النظــام الســوري ،شــغل منصــب قيــادة الفيلــق الثالــث حيــث قــاد العمليــات
العســكرية فــي العديــد مــن مناطــق محافظــة حمــص ثــم تقلــد رئاســة اللجنــة
األمنيــة فــي المحافظــة ،وفــي أيلــول 2021 /تــم تعيينــه رئيس ـ ًا للجنــة األمنيــة
فــي المنطقــة الشــرقية.

جمال محمود يونس

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى قوات النظام السوري:
علــي جمعــة الحصــرم ،كان يعمــل ســائق ًا لســيارة نقــل قبيــل اعتقالــه ،مــن
أبنــاء قريــة معرشــمارين فــي ناحيــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب
الجنوبــي ،مــن مواليــد عــام  ،1961اعتقلتــه عناصــر مــن قــوى األمــن العســكري
التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي  /25أيــار ،2012 /لــدى مــروره علــى نقطــة
تفتيــش مؤقتــة تابعــة لهــم فــي مدينــة النبــك شــمال محافظــة ريــف دمشــق
علــى طريــق دمشــق الدولــي أثنــاء توجهــه إلــى محافظــة إدلــب ،واقتادتــه مــع
ســيارته إلــى فــرع األمــن العســكري فــي مدينــة النبــك ثــم تــم تحويلــه فــور ذلــك
إلــى فــرع أمــن الدولــة (فــرع الخطيــب) فــي مدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك التاريــخ
أخفــي قســري ًا.

علي جمعة الحصرم
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد حسن ، 18وهو نجل علي ،الذي أخبرنا بالتالي:
“أثنــاء مــرور والــدي بجانــب مفــرزة األمــن العســكري فــي مدينــة النبــك خــال عودتــه إلــى إدلــب ،أوقفــه حاجــز طيــار
لعناصــر المفــرزة واعتقلــوه وصــادروا ســيارته ،عندمــا فقدنــا االتصــال معــه توجهنــا إلــى الطريــق الــذي ســلكه
والــدي ورأينــا ســيارته (طــراز كيــا – بيضــاء اللــون) محتجــزة لــدى المفــرزة ،وبدأنــا بالبحــث عــن مــكان احتجــازه عبــر
الســؤال عنــه والتوســط لعــدة جهــات حتــى عرفنــا أنــه تــم تحويلــه فــور اعتقالــه إلــى فــرع الخطيــب فــي شــارع
بغــداد بدمشــق ،ولــم تصلنــا بعــد ذلــك أي معلومــة عنــه ،حتــى تمــوز 2020 /حيــث أكــد لنــا أحــد المفــرج عنهــم مــن
قريــة فليطــة فــي منطقــة القلمــون بأنــه شــاهده قبــل خروجــه مــن ســجن صيدنايــا العســكري” أخبرنــا حســن أن
هــذه هــي المعلومــات الوحيــدة التــي حصلــوا عليهــا بعــد معانــاة طويلــة مــن البحــث.
عبــد القــادر عمــر رســان ،كان يعمــل حارسـ ًا لمبنــى ســكني قبيــل اعتقالــه فــي
حــي الفرقــان بمدينــة حلــب وهــو مــن أبنــاء قريــة الشــيخ عيســى فــي ناحيــة تــل
رفعــت بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،مــن مواليــد  ،1963اعتقلتــه عناصــر
مــن قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي كانــون
األول ،2012 /مــن مــكان عملــه فــي حــي الفرقــان فــي مدينــة حلــب ،واقتادتــه
إلــى جهــة مجهولــة.

عبد القادر عمر رسالن
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد جابــر  ،19وهــو نجــل عبــد القــادر ،والــذي بــدوره أخبرنــا
بالتالــي:
“أثنــاء قيــام والــدي بعملــه فــي حراســة مبنــى ســكني فــي حــي الفرقــان فــي مدينــة حلــب ،جــاء عناصــر مــن قــوى
األمــن العســكري واعتقلــوه مــن أمــام المبنــى مــع شــاب آخــر ،وحــاول صاحــب المبنــى التوســط لمنعهــم مــن
اعتقالــه وأنــه يقــوم بعملــه إال أن العناصــر طلبــوا منــه أن يلتــزم الصمــت أو أن يُعتقــل هــو اآلخــر مــع والــدي،
ومنــذ ذلــك الحيــن لــم نتوصــل إلــى أي معلومــة عنــه ،وعلــى الرغــم مــن أننــي تقدمــت بالعديــد مــن الطلبــات
لألفــرع األمنيــة فــي ديــوان المحاميــن فــي مبنــى القصــر العدلــي بمدينــة دمشــق لالستفســار عــن مــكان احتجــازه
والتــي كان آخرهــا فــي عــام  ،2015إال أننــي لــم أصــل إلــى أي نتيجــة ،كمــا تمكنــت مــن التواصــل مــع والــد الشــاب
الــذي أخبرنــي بــأن نجلــه معتقــل فــي ســجن المــزة العســكري فــي مدينــة دمشــق ،حاولــت الســؤال عــن والــدي
هنــاك إال أنهــم أنكــروا وجــوده لديهــم”.
الشــقيقان “خليــل وأحمــد محمــود عــوض” ،مــن مواليــد  1979و 1991حســب الترتيــب ،وهمــا مــن أبنــاء مدينــة حرســتا
فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق ،كان خليــل يعمــل ســائق ســيارة شــحن بضائــع قبيــل اعتقالــه ،بينمــا
كان أحمــد يعمــل فــي مجــال إكســاء األرضيــات قبيــل اعتقالــه ،واعتقلتهمــا عناصــر قــوات النظــام الســوري فــي عــام
 ،2012أثنــاء مداهمــة منزلهمــا فــي حــي الــدوار بجانــب جامــع عمــار بــن ياســر فــي منطقــة غــرب األوتوســتراد بمدينــة
حرســتا فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق خــال حملــة لهــا ،واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة ،ومنــذ ذلــك
التاريــخ أخفيــا قســري ًا ،وال يــزال مصيرهمــا مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وأهلهــم أيضـ ًا.
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خليل محمود عوض

أحمد محمود عوض

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد حسن شقيق خليل وأحمد ، 20الذي أخبرنا بالتالي:
“فــي عــام  2012شــنت قــوات النظــام الســوري حملــة مداهمــة لمنطقــة غــرب األوتوســتراد في حرســتا واعتقلت
العديــد مــن ســكان المنطقــة بينهــم نســاء ومــن بينهــم أخــوي خليــل وأحمــد رغــم أن أحمــد كان حينهــا مصابـ ًا
بعيــارات ناريــة فــي منطقتــي الكاحــل والفخــذ ،إضافــة إلــى إصابتــه خــال اعتقالــه بطلقــة ناريــة فــي صــدره،
وحــدث حينهــا اشــتباكات بيــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام التــي اســتخدمت حينهــا المعتقليــن كــدروع بشــرية،
بعــد ذلــك جــرت العديــد مــن المفاوضــات (بيــن أفــراد مــن الجيــش الحــر واألهالــي وضابــط لــدى قــوات النظــام)
إلطــاق ســراح المعتقليــن فــي تلــك الحملــة ســواء عبــر مبالــغ ماليــة أو غيــر ذلــك ،وتــم إطــاق ســراحهم
باســتثناء شــقيقي و 3مــن عائلــة واحــدة بينهــم ســيدتان ،ثــم جــرت مفاوضــات أخــرى اســتمرت مــدة  4أشــهر
كانــوا يحتجزونهــم فيهــا فــي منطقــة جبــل الــورد بريــف دمشــق ،وتــم اإلفــراج عــن النســاء وكافــة المعتقليــن
باســتثناء شــقيقي ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نســمع أي معلومــة عنهمــا”.

نــوال خالــد خليــل ،مــن مواليــد عــام  ،1977وهــي أم لثالثــة أطفــال هــم
“أحمــد وعبــد هللا وابراهيــم محمــد كنجــو” ،مــن مواليــد عــام ،2005
وهــم مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور فــي ريــف محافظــة إدلــب
الغربــي ،ويقيمــون فــي مدينــة الســفيرة جنــوب شــرق محافظــة
حلــب ،اعتقلتهــم قــوات النظــام الســوري فــي يــوم األحــد  /7نيســان/
 ،2013لــدى مرورهــم علــى نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا فــي مدينــة
حمــص ،أثنــاء قدومهــم مــن لبنــان ،واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

األطفال أحمد
وعبد هللا وابراهيم محمد كنجو

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد كنجــو ، 21وهــو زوج نــوال ووالــد األطفــال ،الــذي أخبرنــا
بمــا يلــي:
“زوجتــي وأطفالــي كانــوا قادميــن مــن لبنــان حيــث كانــوا فــي زيــارة وعــادوا إلــى ســوريا ،وكنــت علــى تواصــل
معهــم طــوال الطريــق لالطمئنــان عليهــم ،وأثنــاء مرورهــم فــي مدينــة حمــص وفــي الســاعة الثانيــة ظهــر ًا كانوا
مقبليــن علــى حاجــز لقــوات النظــام الســوري فــي المدينــة ،حيــث فقــدت االتصــال بهــم ،حاولــت بشــتى الوســائل
التوصــل إلــى مــكان احتجازهــم والتوســط لــدى شــخصيات عســكرية ولــم أتمكــن ،وطيلــة هــذه الســنوات كنــت
أبحــث عــن الــركاب الذيــن كانــوا معهــم فــي نفــس الحافلــة حيــث تبيــن أنهــم اعتقلــوا مــع عائلتــي أيض ـ ًا ،وحتــى
اللحظــة لــم أتمكــن مــن معرفــة مــكان احتجــاز عائلتــي أو مصيرهــم”.
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خالــد ابراهيــم أبــو غليــون ،مهنــدس مدنــي ،مــن مواليــد عــام  ،1953ويقيــم
فــي حــي اإلنشــاءات فــي مدينــة حمــص ،وولديــه أمجــد وأميــر مــن مواليــد
عــام  ،1994طالبــان جامعيــان فــي كليــة الطــب البشــري فــي جامعــة
القلمــون الخاصــة بمدينــة ديــر عطيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق،
ويقيمــان قــرب الجامعــة ،وهــم جميعـ ًا مــن أبنــاء حــي ديــر بعلبــة فــي مدينــة
حمــص ،اعتقلتهــم قــوات النظــام الســوري فــي يــوم األحــد  /3تشــرين
الثانــي ،2013 /لــدى تواجدهــم بالقــرب مــن الجامعــة ،واقتادتهــم إلــى جهــة
مجهولــة.
خالد إبراهيم أبو غليون
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة حنان ، 22أخت خالد وعمة أمجد وأمير ،وأخبرتنا بالتالي:
“بعــد خــروج أخــي خالــد وولديــه مــن مبنــى جامعــة القلمــون فــي ريــف دمشــق اســتعداد ًا للتوجــه إلــى حمــص،
حــدث إطــاق نــار بيــن قــوات النظــام الســوري وعناصــر مســلحة مجهولــة فــي المنطقــة ،ثــم علمنــا باعتقالهــم
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ،ومنــذ ذلــك الحيــن لــم نســمع عنهــم شــيئ ًا ،كمــا وصلتنــا أنبــاء ،ولكنهــا غيــر
مؤكــدة عــن وجــوده مــع ولديــه فــي ســجن عــدرا المركــزي فــي محافظــة ريــف دمشــق ،ونقــوم بشــكل دوري
باســتخراج قيــد عائلــي لهــم مــن مبنــى النفــوس بمدينــة حمــص وفــي كل مــرة يظهــر لنــا أنهــم لــم يقومــوا
بتوفيتهــم كمــا فعلــوا مــع آالف المعتقليــن والمختفيــن اآلخريــن”.

نــوار ســليم شــاتوري ،مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور جنــوب غربــي
محافظــة إدلــب ،مــن مواليــد عــام  ،1985اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري
فــي كانــون األول ،2013 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة
لهــا قــرب المؤسســة العامــة للميــاه فــي مدينــة جســر الشــغور ،واقتادتــه
إلــى جهــة مجهولــة.

نوار سليم شاتوري
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد يمــان القســوم ، 23وهــو أحــد أقربــاء العائلــة ،الــذي أخبرنــا بمــا
يلي :
“نــوار أب لثالثــة أطفــال ،وكان يعمــل علــى ســيارة نقــل صغيــرة لتوصيــل البضائــع ،ولــدى مــروره علــى حاجــز
لقــوات النظــام قــرب المؤسســة العامــة للميــاه قــي مدينــة جســر الشــغور ،اعتقلتــه قــوات النظــام مع ســيارته،
وقامــت العائلــة بالســؤال عنــه بشــتى الوســائل إال أنهــم لــم يتوصلــوا ألي معلومــة عــن مــكان احتجــازه أو عــن
مصيــره”.
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منيــر محمــد خيــر الشــله ،مــن أبنــاء قريــة حويــز فوقانــي فــي ناحيــة المضيــق
فــي ريــف محافظــة حمــاة الغربــي ،مــن مواليــد عــام  ،1981اعتقلتــه قــوات
النظــام الســوري فــي يــوم الســبت  /15شــباط ،2014 /لــدى مــروره علــى
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى أطــراف بلــدة الشــريعة علــى
الطريــق الواصــل بيــن قريتــي الكريــم وبــاب الطاقــة فــي منطقــة ســهل
الغــاب بريــف محافظــة حمــاة الغربــي ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

منير محمد خير الشله
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد نصير  24وهو أحد أقرباء منير ،والذي أخبرنا بما يلي:
“كان منيــر عامـ ً
ـا فــي مجــال البنــاء فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان ويقيــم فيهــا ،فــي شــباط ،2014 /قــام منيــر
بزيــارة عائلتــه فــي ســوريا مــدة أســبوع ثــم عــزم العــودة إلــى لبنــان ،وفــي طريقــه ولــدى مــرور الحافلــة التــي
يســتقلها مــن حاجــز لقــوات النظــام علــى األطــراف فــي بلــدة الشــريعة بريــف محافظــة حمــاة الغربــي علــى
الطريــق الواصــل بيــن قريتــي الكريــم وبــاب الطاقــة فــي منطقــة ســهل الغــاب تــم اعتقــال منيــر مــع أحــد أقاربنــا
أيضـ ًا وشــخصين آخريــن ،ومنــذ تلــك اللحظــة لــم نتمكــن مــن معرفــة مــكان احتجــازه أو مصيــره ،وفــي عــام 2019
قامــت عائلتــه بمراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية فــي حــي القابــون بمدينــة دمشــق ،وقامــوا بتســليمهم هويــة
منيــر الشــخصية ودفتــر خدمــة العلــم ،ولــم نعلــم فيمــا إذا كان ال يــزال علــى قيــد الحيــاة أم ال”.
ناصــر صابــر بنــدق ،شــاعر وناشــط حقوقــي ،كان يعمــل موظف ـ ًا حكومي ـ ًا
(فــي المؤسســة العربيــة لإلعــان التابعــة لــوزارة اإلعــام الســورية)
قبيــل اعتقالــه ،مــن أبنــاء قريــة ريمــة حــازم فــي ريــف محافظــة الســويداء
الغربــي ،مــن مواليــد عــام  ،1967ويقيــم فــي حــي الطيــران فــي بلــدة صحنايــا
فــي الغوطــة الغربيــة بريــف دمشــق ،اعتقلتــه عناصــر مــن قــوى األمــن
العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي يــوم االثنيــن  /17شــباط/
 ،2014أثنــاء مداهمــة منزلــه فــي حــي الطيــران فــي بلــدة صحنايــا بالغوطــة
الغربيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق ،واقتادتــه إلــى فــرع األمــن العســكري
( )227فــي مدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــي قســري ًا.

ناصر صابر بندق

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة فريــزة جهجــاه بنــدق ، 25وهــي زوجــة ناصــر ،والتــي أخبرتنــا
بمــا يلــي:

“كان ناصــر إضافــة إلــى عملــه كموظــف فــي المؤسســة العربيــة لإلعــان شــاعر ًا وناشــط ًا فــي مجــال حقــوق
اإلنســان والحــراك الشــعبي الســلمي فــي دمشــق وريفهــا والســويداء ،كمــا لــه نشــاط فــي المجــال اإلغاثــي،
بعــد ظهــر يــوم االثنيــن الموافــق  /17شــباط ،2014 /داهــم عناصــر مــن قــوى األمــن العســكري التابعيــن للفــرع
( )227عــدد ًا مــن المنــازل فــي حــي الطيــران فــي البلــدة حيــث نقيــم ،حينهــا تمــت مداهمــة منــزل المحامــي خليــل
ً
معتقــا قبــل ذلــك واعتقلــوا ابنتــه رنيــم ،ومنــزل المحاميــة جيهــان أميــن التــي اعتقلوهــا
معتــوق الــذي كان
أيضـ ًا ،وذلــك قبــل أن يداهمــوا بيتنــا فــي بلــدة صحنايــا ويعتقلــوا ناصــر ثــم داهمــوا منــزل مــروان الحصبانــي وهــو
ناشــط فــي المجــال اإلغاثــي واإلنســاني واعتقلــوه ،واقتــادوا ناصــر معهــم إلــى فــرع األمــن العســكري ()227
فــي مدينــة دمشــق ،حيــث شــوهد آلخــر مــرة مــن قبــل مفــرج عنهــم ،ومــن بعــد ذلــك لــم نتمكــن مــن معرفــة أي
معلومــة عــن مــكان احتجــازه أو مصيــره”.
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ســعيد عبــد القــادر قربــون ،طالــب جامعــي فــي كليــة هندســة الكهربــاء والنظــم اإللكترونيــة فــي جامعــة تشــرين فــي
مدينــة الالذقيــة ،مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور ،مــن مواليــد عــام  ،1996ويقيــم فــي مدينــة الالذقيــة ،اعتقلتــه عناصــر مــن
الدفــاع الوطنــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي أيلــول ،2014 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة
لهــا فــي مدينــة الالذقيــة ،وتمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه لمــرة واحــدة فــي يــوم االثنيــن  /25كانــون الثانــي 2016 /فــي ســجن
صيدنايــا العســكري فــي محافظــة ريــف دمشــق.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عماد ، 26وهو أحد أصدقاء سعيد ،الذي أخبرنا بالتالي:
“كان ســعيد يتابــع دراســته الجامعيــة ويعمــل فــي ذات الوقــت فــي أحــد المطاعــم فــي مدينــة الالذقيــة ،بعــد
اعتقالــه مــن قبــل حاجــز لقــوات النظــام الســوري لــم تصلنــا أيــة أخبــار عنــه ،وتــم توكيــل محــام مــن قبــل عائلتــه
ٍ
للتوصــل إلــى مركــز احتجــازه ،حيــث كان معتقـ ً
ـا فــي ســجن صيدنايــا العســكري بريــف محافظــة دمشــق ،وتمكن
والــده مــن زيارتــه ،ثــم انقطعــت أخبــاره مــن جديــد ،وعنــد ســؤال والــده عنــه عبــر أشــخاص أبلــغ بأنــه توفــي ،ولكــن
لــم نتأكــد مــن صحــة ذلــك ،وفــي عــام  2021أخبرنــا أحــد المفــرج عنهــم مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف محافظــة
إدلــب أن ســعيد كان معتقـ ً
ـا معــه فــي المهجــع الســابع فــي ســجن صيدنايــا العســكري وبعــد زيــارة والــده
مــرض ســعيد وأصيــب بالســل وتــم نقلــه إلــى مشــفى تشــرين العســكري ولــم يــره مــرة أخــرى أحــد”.
أحمــد محمــد عيــد وابــن عمــه عبــد الغفــور أحمــد
عيــد ،مــن مواليــد عــام  1980و 1994حســب الترتيــب،
وهمــا مــن أبنــاء مدينــة حلــب ،كان أحمــد يعمــل فــي
تصليــح األجهــزة اإللكترونيــة قبيــل اعتقالــه ،وكان
عبــد الغفــور يعمــل بائعـ ًا مــع والــده فــي محــل تجــاري
قبيــل اعتقالــه ،واعتقلتهمــا عناصــر مــن قــوى األمــن
العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي يــوم
األربعــاء  /16تشــرين الثانــي ،2016 /لــدى مداهمــة
منــزل أحــد أقربائهمــا فــي حــي األشــرفية فــي مدينــة

عبد الغفور أحمد عيد

أحمد محمد عيد

حلــب ،واقتادتهمــا إلــى فــرع األمــن العســكري فــي
مدينــة حلــب ،ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفيــا قســري ًا.

تواصلت الشبكة السورية مع السيد أحمد ، 27وهو والد عبد الغفور وعم أحمد عيد ،والذي أخبرنا بما يلي:
“كان ابنــي عبــد الغفــور يعمــل معــي فــي محــل لبيــع األكيــاس البالســتيكية ،بينمــا كان ابــن أخــي أحمــد يعمــل
فــي صيانــة األجهــزة اإللكترونيــة ،وبعــد خروجنــا مــن المناطــق المحاصــرة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري
فــي مدينــة حلــب ،إلــى مناطــق ســيطرة األخيــر فــي يــوم الثالثــاء  /15تشــرين الثانــي ،2016 /داهمــت فــي اليــوم
التالــي عناصــر مــن دوريــة تابعــة لقــوى األمــن العســكري منــزل أختــي حيــث كنــا متواجديــن ،واعتقلــت ابــن أخــي
أحمــد وابنــي عبــد الغفــور وابنــي اآلخــر محمــد ،دون معرفــة ســبب االعتقــال ،رغــم أننــي ســألت عناصــر الدوريــة،
وبعــد أســبوع تــم اإلفــراج عــن ابنــي محمــد مــن فــرع األمــن العســكري فــي مدينــة حلــب وهــي المــرة األخيــرة التــي
شــوهد فيهــا عبــد الغفــور وأحمــد ،ولــم نتمكــن مــن معرفــة مــكان احتجازهمــا فيمــا بعــد أو مصيرهمــا”.

26

تواصلنا معه عبر الهاتف في نيسان2022 /

27

تواصلنا معه عبر الهاتف في حزيران2022 /
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باء :تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):
ـارس تنظيــم داعــش عمليــات الخطــف واإلخفــاء القســري ضــدَّ فئــات واســعة مــن المجتمــع وفــي كل منطقــة
مـ َ
ســيطر عليهــا أو وجــدَ فيهــا منــذ إعــان تأسيســه فــي نيســان ،2013 /وشـ َّ
ـن العديــد مــن الهجمــات العســكرية التــي
ترافقــت مــع عمليــات خطــف جماعــي للمدنييــن خاصــة فــي أثنــاء هجماتــه علــى المناطــق ذات األقليــة العرقيــة أو
ً
إضافــة إلــى اســتهدافه
الدينيــة .كمــا اســتهدف المعارضيــن لوجــوده والنشــطاء والعمــال /اإلعالمييــن األجانــب،
المدنييــن عبــر عمليــات الدهــم وعلــى نقــاط التفتيــش علــى خلفيــات متعــددة .إضافـ ًـة إلــى إخفائــه قســري ًا المقاتليــن
مــن خصومــه .وأنشــأ التنظيــم مــا ال يقــل عــن  54مركــز احتجــاز رئيــس فــي مناطــق ســيطرته في شــمال شــرق ســوريا،
إضافــة إلــى عشــرات المراكــز الســرية ،وقــد تحدثنــا فــي تقريــر ســابق بعنــوان “القــاع األســود” عــن أبــرز  19منهــا.
وقــد اســتخدم تنظيــم داعــش اإلخفــاء القســري كســاح رعــب ضــدَّ ســكان المناطــق التــي خضعــت لســيطرته أو
تعرضــت لهجماتــه ولــم يُتــح ألهالــي المختطفيــن /المختفيــن مجـ ً
ـاال للبحــث أو الســؤال عــن أبنائهــم ،بــل الحقهــم فــي
كثيــر مــن الحــاالت ،ونتيجــة لعمليــات المتابعــة المســتمرة فقــد رصدنــا ســتة أنمــاط الســتراتيجية اإلخفــاء القســري
التــي اتبعهــا تنظيــم داعــش وقــد مورســت علــى نحــو واســع ،قمنــا باســتعراضها وتحليلهــا فــي تقريــر مفصــل صــدر
ٍ
مطلــع العــام الجــاري  2022تحــت عنــوان “أبــرز انتهــاكات تنظيــم داعــش بحــق المجتمــع الســوري وإســهامه فــي
تشــويه الحــراك الشــعبي المطالــب بالحريــة والكرامــة”.
علــى الرغــم مــن اندحــار تنظيــم داعــش منــذ آذار 2019 /مــن معقلــه األخيــر فــي ديــر الــزور ،وقبــل ذلــك بأشــهر طويلــة
مــن محافظتــي الرقــة والحســكة ،وفقــدان ســيطرته علــى جميــع مراكــز االحتجــاز التــي كانــت تتبــع لــه ،إال أن الجهــات
التــي ســيطرت علــى المناطــق التــي كانــت خاضعــة للتنظيــم ،وهــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة لــم تبــذل جهــود ًا تذكــر
فــي ســبيل الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســري ًا ،كمــا لــم تتعــاون بشــكل كاف مــع أهالــي المختطفيــن الذيــن
ٍ
حاولــوا بشــتى الوســائل التحــري عــن مصيــر أبنائهــم.
إن عمليــات تتبــع مصيــر المختفيــن قســري ًا لــدى تنظيــم داعــش غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد إال أن القــوى
المســيطرة وفــي مقدمتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة والتــي تحتجــز اآلالف مــن قيــادات التنظيــم وعناصــره ،تتحمــل
مســؤولية إجــراء تحقيــق فعلــي للكشــف عــن مصيرهــم ،كمــا أنهــا تتحمــل مســؤوليات مدنيــة وقانونيــة وحقوقيــة
أمــام المجتمــع الــذي تســيطر عليــه ،وعليهــا أن تتيــح العمــل بحريــة للمنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة فــي
ســعيها نحــو الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســري ًا.
َّ
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  8684شــخص ًا بينهــم  319طفـ ً
ـا و 255ســيدة (أنثــى
بالغــة) مــا زالــوا مختفيــن قســري ًا لــدى تنظيــم داعــش منــذ اإلعــان عــن تأسيســه حتــى آب .2022 /ويعتبــر تنظيــم
داعــش مسـ ً
ـؤوال عــن  % 8مــن حصيلــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا.
إن إهمــال هــذه القضيــة ،وإطالــة المــدة الزمنيــة الختفــاء األشــخاص قســري ًا ســوف تزيــد مــن التعقيــدات ومــن
االحتقــان المجتمعــي ،حيــث يحمــل الغالبيــة العظمــى مــن أهالــي المختفيــن قســري ًا الذيــن تحدثنــا معهــم ،يحملــون
المســؤولية لقــوات ســوريا الديمقراطيــةُ .
وتظهــر قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن مــن بيــن الـــ
 8684مختــف قســري ًا هنــاك قرابــة  % 35منهــم مضــى علــى اختفائــه قرابــة خمــس ســنوات.
ٍ
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شــهادات لــذوي ضحايــا وحــاالت ألشــخاص مختفيــن قســري ًا لــدى
تنظيــم داعــش:
محمد نور عموري
ناشــط إعالمــي ومديــر مركــز مدينــة اعــزاز اإلعالمــي ،مــن أبنــاء مدينــة
اعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،فــي يــوم األربعــاء  /18أيلــول/
 ،2013اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش فــي مدينــة اعــزاز،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

محمد نور عموري
حسين علي خليل
مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي ،مــن مواليــد عــام
 ،1967اعتقلتــه عناصــر تنظيــم داعــش فــي تشــرين األول 2013 /فــي مدينــة
الطبقــة ،وال يــزال مصيــره مجهـ ً
ـوال.

حسين علي خليل

سمير كساب
مصــور تلفزيونــي ويعمــل ضمــن فريــق قنــاة ســكاي نيــوز التلفزيونيــة،
ويحمــل الجنســية اللبنانيــة ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم
داعــش يــوم الثالثــاء  /15تشــرين األول 2013 /أثنــاء تغطيتــه لألحــداث
الميدانيــة فــي منطقــة حلــب ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

سمير كساب

مؤيد سلوم
ناشــط إعالمــي ومراســل لــدى قنــاة أورينــت نيــوز ،مــن أبنــاء مدينــة عنــدان
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،اعتقلتــه عناصــر تنظيــم داعــش فــي
تشــرين الثانــي 2013 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة
لهــا علــى طريــق الكاســتيلو شــمال مدينــة حلــب وذلــك أثنــاء توجهــه مــن
مدينــة حلــب إلــى مدينــة عنــدان ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

مؤيد سلوم
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مصطفى خشمان األحمد
مــن أبنــاء مدينــة عيــن عــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،مــن مواليــد
عــام  ،1966اختطفتــه عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش يــوم
الخميــس  /12حزيــران 2014 /فــي مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب
الشــرقي ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

مصطفى خشمان األحمد

نور إبراهيم حاج أحمد
مــن أبنــاء مدينــة حلــب ،تولــد عــام  ،1995اختطفتــه عناصــر تنظيــم داعــش
فــي عــام  2014فــي مدينــة حلــب ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

نور إبراهيم حاج أحمد

ناصر محمد كامل حنفيش
مقاتــل ضمــن قــوات فصائــل المعارضــة المســلحة ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،مــن مواليــد  ،1995اختطفتــه عناصــر
تنظيــم داعــش فــي يــوم االثنيــن  /12أيــار ،2014 /فــي قريــة زنوبــة فــي ريــف مدينــة تــل أبيــض شــمال محافظــة الرقــة،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد رفيق ، 28وهو أحد أقرباء ناصر ،الذي أخبرنا بالتالي:
“كان ناصــر مقاتـ ً
ـا فــي صفــوف الجيــش الحــر عندمــا نفــذ تنظيــم داعــش عمليــة تســلل ليليــة لقريــة زنوبــة التــي
كانــت حينهــا واقعــة تحــت ســيطرة الجيــش الحــر ،واقتحــم التنظيــم القريــة وقامــوا بخطفــه ،ومنــذ ذلــك الوقــت
لــم تصلنــا أي معلومــة عنــه”.

28

تواصلنا معه عبر الهاتف في تموز2022 /
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عمار محمد بطايحي
قائــد فصيــل “صقــر قريــش” ضمــن قــوات فصائــل المعارضــة المســلحة،
مــن أبنــاء بلــدة األبزمــو فــي ناحيــة األتــارب غــرب محافظــة حلــب ،مــن
مواليــد عــام  ،1974وكان يقاتــل علــى جبهــات اللــواء  93التابــع لقــوات
النظــام الســوري حينهــا ،فــي محيــط بلــدة عيــن عيســى فــي ريــف محافظــة
الرقــة الشــمالي ،اختطفتــه عناصــر تنظيــم داعــش فــي عــام  ،2014خــال
كميــن نفــذه التنظيــم علــى طريــق بلــدة عيــن عيســى ،واقتادتــه إلــى جهــة
مجهولــة.
عمار محمد بطايحي

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد رفعت
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أحد أقرباء عمار ،والذي أفادنا باآلتي:

“عمــار متــزوج ولديــه  3بنــات ،وكان يعمــل فــي مجموعــة إطفــاء فــي حلــب قبيــل انضمامــه للجيــش الحــر حيــث
كان قائــد لــواء “صقــر قريــش” واختطــف مــع عــدد مــن عناصــر الفصيــل خــال كميــن نفــذه التنظيــم علــى طريــق
بلــدة عيــن عيســى فــي ريــف محافظــة الرقــة الشــمالي ،وقــام عقبهــا التنظيــم باإلفــراج عــن العناصــر فيمــا بقــي
عمــار لديهــم ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تصلنــا أي معلومــة عنــه”.

تاء :هيئة تحرير الشام (تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة):
مارســت هيئــة تحريــر الشــام سياســة االختفــاء القســري ضــد خصومهــا مــن النشــطاء والمدنييــن والعســكريين
علــى نحــو واســع فــي المناطــق التــي خضعــت لســيطرتها ســابق ًا والتــي تخضــع لســيطرتها حالي ـ ًا فــي محافظتــي
حلــب وإدلــب ،وقــد َّ
وثقنــا مئــات حــاالت المالحقــة واالحتجــاز علــى خلفيــة انتقــاد أو معارضــة سياســة هيئــة تحريــر
الشــام ،مهمــا كان هــذا النقــد محــدود ًا مثــل كتابــة منشــور أو تغريــدة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك
وتويتــر ،أو المشــاركة فــي مظاهــرة ،بــل ومالحقــة األهالــي أو أقربــاء الضحايــا الذيــن يتواصلــون معنــا أو مــع جهــات
حقوقيــة أخــرى لإلبــاغ عــن االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق ذويهــم ،وقــد أحجــم كثيــر منهــم عــن التواصــل معنــا خوفـ ًا
مــن التهديــد واإلرهــاب ،حيــث يتعــرض المحتجــزون لتحقيــق أمنــي مهيــن ،وللتعذيــب ،ويتحــول قســم منهــم إلــى
َّ
تمكنــت
مختفيــن قســرياً ، 30وتختلــف مــدد االحتجــاز ودرجــة التعذيــب بحســب التهمــة ،وعبــر هــذه الممارســات
الهيئــة مــن بســط ســطوة أمنيــة ،وإنهــاء أغلــب مظاهــر االحتجــاج ضدَّ هــا ،بــل َّ
وجنــدت أفــراد ًا فــي المجتمــع للعمــل
معهــا خوف ـ ًا مــن ممارســاتها القمعيــة ،أو تحــت التهديــد ،بــل إنهــا ذهبــت فــي بعــض األحيــان نحــو ممارســات أشــدَّ

فظاعــة ،وذلــك عبــر اغتيــال وتصفيــة الخصــوم ، 31أو نفيهــم ،ومالحقــة األهالــي وتهديدهــم لمجــرد الســؤال عــن
مصيــر أقربائهــمَّ ،
إن جميــع هــذه السياســات تشــبه أســاليب الســلطات القمعيــة علــى غــرار النظــام الســوري .وقــد
تشــابهت كذلــك مــع النظــام الســوري حتــى فــي آليــة إصــدار مراســيم العفــو وتطبيقهــا ،ففــي  /2نيســان2022 /
أصــدرت رئاســة مجلــس الــوزراء فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام مرســوم عفــو رقــم  1عــن العديــد
مــن مرتكبــي الجرائــم الجزائيــة ،لكنهــا عنــد التطبيــق اســتثنت منــه المحتجزيــن لــدى هيئــة تحريــر الشــام ،بمعنــى أنهــا
أطلقــت ســراح المحتجزيــن عنــد حكومــة اإلنقــاذ فقــط.
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هيومن رايتس ووتش ،سوريا“ :هيئة تحرير الشام” تمارس االعتقال والتعذيبhttps://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326781 ،
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،هيئة تحرير الشام هي غالب ًا من اغتالت رائد الفارس وحمود جنيد في مدينة كفر نبلhttps://sn4hr.org/arabic/?p=10628 ،
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يتــم تنفيــذ عمليــات االعتقال/االحتجــاز واإلخفــاء القســري والتعذيــب عبــر جهــاز الهيئــة األمنــي ،والجهــاز األمنــي العــام
الــذي انبثــق عنــه فــي حزيــران ،32 2020 /ومــن أجــل تنفيــذ مختلــف المهــام تــم إنشــاء العديد مــن مراكز االحتجــاز المعلنة
أن الجهــاز األمنــي

والســرية ،وعلــى الرغــم مــن ادعــاء المســؤول الشــرعي فــي الجهــاز األمنــي أحمــد عبــد المعطــي
يتحــرك وفق ـ ًا إلذن اعتقــال ،أو مذكــرة مــن المدعــي العــام ،إال أن الجهــة التــي تصــدر اإلذن والمدعــي العــام يتبعــان
33

لهيئــة تحريــر الشــام ،وغيــر مســتقلين عنهــا ،ممــا يجعلــه مجــرد إجــراء شــكلي ،إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المحكمــة التــي
يحــال إليهــا المتهــم ،والقاضــي غيــر مســتقلين كذلــك عــن ســلطة هيئــة تحريــر الشــام ،ممــا ينســف هــذه المراحــل
بمجملهــا ،وذلــك إن صحــت روايــة المســؤول الشــرعي.
مــا زال لــدى هيئــة تحريــر الشــام المئــات مــن المختفيــن قســري ًا ،وقــد وثقنــا ظهــور العديــد منهــم ضمــن فيديوهــات
مصــورة مــن مراكــز احتجــاز لهيئــة تحريــر الشــام وهــم يدلــون باعترافــات بتعاملهــم مــع التحالــف الدولــي للقضــاء
علــى تنظيــم داعــش ،أو بالقيــام بمؤامــرات ضــدَّ الهيئــة ،وجميــع الذيــن ظهــروا قــد عــادوا واختفــوا مــرة أخــرى ،وقــد
تعرضــت العديــد مــن عائــات المختفيــن قســري ًا لعمليــات احتيــال ونصــب مــن قبــل شــبكات متصلــة بهيئــة تحريــر
الشــام تقــوم بابتزازهــم ماديـ ًا مقابــل اإلفــراج عــن المختفــي أو حصولهــم علــى معلومــات عــن مصيــره ،وفــي كثيــر مــن
األحيــان َّ
نفــذت الهيئــة العديــد مــن عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء المســتقل ،ولــم تخبــر معظــم األهالــي
بمصيــر أبنائهــم ،كمــا لــم تســلمهم جثثهــم ،تفادي ـ ًا لمزيــد مــن االحتقــان الشــعبي ضدَّ هــا ،عــدا عــن أن ذلــك يعــرض
األهالــي لمزيــد مــن ألــم االنتظــار والترقــب المســتمر.
والســتيعاب العــدد الهائــل مــن المحتجزيــن الحالييــن والمتوقعيــن الحق ـ ًا ،أنشــأت هيئــة تحريــر الشــام العديــد مــن
مراكــز االحتجــاز فــي العديــد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،وهنــاك صعوبــات شــديدة فــي معرفــة أســماء
مراكــز االحتجــاز ومواقعهــا؛ ألن هيئــة تحريــر الشــام تخفــي تلــك المراكــز ،وتمنــع الحديــث عنهــا ،وخــال جهــود طويلــة
اســتمرت أشــهر ًا عديــدة تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن رصــد مــا ال يقــل عــن  46مركــز احتجــاز
دائــم تابــع لهــا فــي كل مــن محافظــة إدلــب وريــف محافظــة حلــب الغربــي وريــف الالذقيــة فــي شــمال غــرب ســوريا،
وقــد أصدرنــا مطلــع العــام الجــاري  2022تقريــر ًا موســع ًا تحدثنــا فيــه بشــكل مفصــل عــن ممارســاتها فيمــا يخــص
المحتجزيــن لديهــا.
نعتقــد َّ
أن مراكــز االحتجــاز هــذه تضـ ُّ
ـم قرابــة  2327محتجز ًا/مختــف قســري ًا لــدى هيئــة تحريــر الشــام ،وتظهــر قاعــدة
ٍ
البيانــات لدينــا أن العشــرات مــن هــؤالء األشــخاص قــد قضــى فتــرات احتجــاز طويلــة قــد تصــل إلــى خمــس ســنوات،
وتحــول الغالبيــة العظمــى منهــم إلــى مختفيــن قســري ًا ،كمــا يتعــرض الغالبيــة العظمــى منهــم لشــكل مــن أشــكال
التعذيــب،
تمنــع هيئــة تحريــر الشــام بشــكل عــام زيــارات األهالــي أو المحاميــن للمحتجزيــن ،وأخبرنــا العديــد مــن الناجيــن أنهــم
لــم يحظــوا بزيــارة طــوال مــدة احتجازهــم ،وقــد حصــل بعــض المحتجزيــن علــى زيــارات لكنهــا قليلــة جــد ًا ومتباعــدة،
بمعــدل وســطي زيــارة واحــدة كل ســتة أشــهر.
ً
طفــا و44
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل  2373شــخص ًا بينهــم 46
ســيدة (أنثــى بالغــة) ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى هيئــة تحريــر الشــام منــذ اإلعــان عــن تأسيســها مطلــع عــام 2012
حتــى آب ،2022 /تحــول مــا ال يقــل عــن  2071شــخص ًا بينهــم  14طفـ ً
ـا و 29ســيدة إلــى مختفيــن قســري ًا.
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تلفزيون سوريا“ ،جهاز األمن العام” .ورقة الجوالني الرابحة ووكالة استخبارات تطمح ألبعد من إدلبhttps://www.syria.tv/117433 ،
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المرجع السابق نفسه.
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شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى هيئة تحرير الشام:
طارق محمد بطايحي
قيــادي ضمــن قــوات فصائــل المعارضــة المســلحة ،مــن أبنــاء بلــدة
األبزمــو فــي ناحيــة األتــارب غــرب محافظــة حلــب ،مــن مواليــد عــام ،1986
ويقيــم فــي بلــدة كفرعمــه فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي ،اعتقلتــه
عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام (جبهــة النصــرة ســابق ًا) فــي
عــام  ،2015فــي منطقــة ريــف المهندســين فــي ريــف محافظــة حلــب
الغربــي ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
طارق محمد بطايحي
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد رفعت أحد أقرباء طارق ،والذي أفادنا باآلتي:
“طــارق متــزوج ولديــه  3بنــات ،واســتلم قيــادة اللــواء “صقــر قريــش” بعــد أخيــه عمــار الــذي اختطفــه تنظيــم
داعــش ،ومنــذ أن اختطفتــه جبهــة النصــرة لــم تصلنــا أي معلومــات عنــه ،وقامــت عائلتــه بالســؤال عنــه لــدى
الجبهــة إال أنهــم أنكــروا وجــوده لديهــم”.
جمعة عمر حمادي
الملقــب جمعــة العمــري ،ناشــط إعالمــي،
وطالــب فــي كليــة الحقــوق “لــم يكمــل دراســته
منــذ عــام  ،”2011مــن أبنــاء قريــة كفــر حمــرة
بريــف محافظــة حلــب الغربــي ،تولــد عــام ،1989
اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر
الشــام يــوم االثنيــن  /29تشــرين األول2018 /
برفقــة عمــه محمــد جمعــة حمــادي فــي قريــة
ترمانيــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي ،وال
ً
مجهــوال بالنســبة للشــبكة
يــزال مصيرهمــا
الســورية لحقــوق اإلنســان وألهلهمــا أيضــ ًا.

محمد جمعة حمادي

اإلعالمي جمعة عمر حمادي

قصي السلوم
قصــي الســلوم ،ناشــط إعالمــي وعضــو تنســيقية جســر الشــغور ،مــن
أبنــاء مدينــة جســر الشــغور بريــف إدلــب الشــمالي ،متــزوج وأب لطفلتيــن
اثنتيــن ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تتبــع هيئــة تحريــر الشــام يــوم الخميــس
 /25حزيــران 2015 /مــن قريــة الجديــدة بريــف إدلــب الجنوبــي ،وال يــزال
ً
مجهــوال.
مصيــره

قصي السلوم
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رزوق عبــد الحميــد عبــود ،مــن أبنــاء مدينــة ســرمين بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر  63عامـ ًا ،اعتقلته
عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة ســرمين ،فــي يــوم الخميــس  /21نيســان ،2022 /علــى
خلفيــة انتقــاده سياســة هيئــة تحريــر الشــام ،وال يــزال مصيــره مجهـ ً
ـوال.
ثاء :قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي):
َّاتبعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة سياســة االحتجــاز والخطــف فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرتها ،إمــا عبــر
حمــات الدهــم أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة التــي تقــوم بإنشــائها بيــن حيــن وآخــر ،وأنشــأت مراكــز احتجــاز رســمية
وســرية فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا فــي حلــب وديــر الــزور والرقــة .وفــي محــاكاة ألســاليب النظــام الســوري
تقتــاد قــوات ســوريا الديمقراطيــة المحتجزيــن إلــى مراكــز االحتجــاز دون إخضاعهــم لمحاكمــات ،وتمنــع عائالتهــم مــن
زيارتهــم أو التواصــل معهــم وتوكيــل محــام ،ولــم توجِّ ــه إليهــم تهمـ ًا واضحــة ،كمــا اســتهدفت النشــطاء والعامليــن
ٍ
فــي المنظمــات اإلنســانية والمعارضيــن السياســيين المنتقديــن لممارســاتها والمدنييــن بعمليــات االحتجــاز ،بذرائــع
مختلفــة كوجــود صــات قربــى بينهــم وبيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي أو كونهــم علــى صلــة بتنظيــم
داعــش ،والحظنــا أن بعــض عمليــات االحتجــاز واإلخفــاء القســري قــد تمــت علــى خلفيــة عرقيــة ،وقــد يبقــى الضحيــة
قيــد االختفــاء القســري لســنوات عديــدة ،وقــد يقضــي خاللهــا عــدة أشــهر فــي الحبــس االنفــرادي .وقــد ســجلنا إفــراج
قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن عــدد مــن المحتجزيــن بعــد اتفاقــات مــع وجهــاء وشــيوخ عشــائر المناطــق التــي
ينتمــي إليهــا المحتجــزون.
ســعت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى شــرعنة جميــع عمليــات القمــع واالحتجــاز واإلخفــاء القســري والخطــف تحــت
غطاءيــن رئيســين :التجنيــد اإلجبــاري ،ومحاربــة اإلرهــاب .وقــد تعــرض العديــد مــن األطفــال الذيــن احتجــزوا /اختطفــوا
ألجــل التجنيــد القســري مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى االختفــاء القســري ومنعــت عائالتهــم مــن الحصول
علــى أيــة معلومــات عنهــم ،وقــد تــدوم مــدة اختفائهــم فــي العديــد مــن األحيــان حتــى عامــان اثنــان.
َّ
ً
طفــا
فــإن مــا ال يقــل عــن  4224شــخص ًا بينهــم 751
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
و 523ســيدة “أنثــى بالغــة” ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها -منــذ تأســيس
قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي -فــي كانــون الثانــي 2014 /حتــى آب ،2022 /تحــول مــا
ال يقــل عــن  2629شــخص ًا بينهــم  143طفـ ً
ـا و 107ســيدة إلــى مختفيــن قســري ًا.

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى قوات سوريا الديمقراطية:
أحمد عثمان سيدو
عضــو منظمــة عفريــن للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني – ســوريا ،مــن
أبنــاء قريــة األميريــة (ميــركان) التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة
حلــب ،يبلــغ مــن العمــر حيــن اعتقالــه  57عامــ ًا ،اعتقلتــه قــوات ســوريا
الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء  /10أيلــول 2013 /مــن مــكان منزلــه فــي حــي
الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
أحمد عثمان سيدو
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خضر صايل المحمد
مــن أبنــاء قريــة حمــار العلــي فــي ريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي ،مــن
مواليــد عــام  ،1943ويقيــم فــي قريــة األربعيــن فــي ريــف مدينــة رأس العيــن
شــمال محافظــة الحســكة ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي يــوم
االثنيــن  /15حزيــران ،2015 /لــدى تواجــده فــي مركــز قــوى األمــن الداخلــي
(األســايش) التابعــة لهــا فــي مدينــة رأس العيــن.
خضر صايل المحمد
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد العزيــز اســماعيل المحمــد ، 35وهــو ابــن خضــر والــذي
أفادنــا باآلتــي:

“كان والــدي يعمــل مزارعــ ًا ،وفــي  /15حزيــران ،2015 /ذهــب إلــى مركــز قــوى األمــن الداخلــي (األســايش) فــي
مدينــة رأس العيــن للحصــول علــى موافقــة منهــم لحصــاد محصولــه ،واعتقلــوه داخــل المركــز وطلبــوا مــن
ســائق ســيارة األجــرة الــذي أوصلــه الذهــاب وأخبــروه بــأن والــدي ســيبقى لديهــم ،وســبب اعتقالــه وفق ـ ًا لمــا
تســرب لنــا مــن معلومــات بــأن لــه أقربــاء مــن “الجيــش الحــر” علمــ ًا أننــا نحــن أوالده ليــس لدينــا عالقــة أو

مشــاركة فــي صفــوف الجيــش الحــر ،واســتخدمنا شــتى الطــرق لمعرفــة مــكان احتجــاز والــدي ومصيــره ،كمــا
لجأنــا للعديــد مــن المنظمــات اإلنســانية ومفوضيــة األمــم المتحــدة ،دون أن نصــل ألي معلومــة”.

علي صالح الوكاع
ناشــط إعالمــي ،مــن أبنــاء مدينــة أبــو حمــام التابعــة لمنطقــة الشــعيطات
بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة
فــي مشــفى هجيــن بمدينــة هجيــن بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي،
أثنــاء تواجــد وفــد للتحالــف الدولــي لتفقــد عمليــات التأهيــل فــي المشــفى،
فــي يــوم الخميــس  /4شــباط ،2021 /واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ
علي صالح الوكاع
محمد عوض الحنيف
المعــروف بـــــ “وســام األحمــد” ،ناشــط إعالمــي ،ويعمــل مصــور ًا لــدى “إذاعــة وطــن” ،مــن أبنــاء مدينــة حمــص ،يبلــغ
مــن العمــر  32عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي يــوم االثنيــن  /16أيــار ،2022 /إثــر مداهمــة منزلــه
قــرب منطقــة دوار أمــن الدولــة شــمال غــرب مدينــة الرقــة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ
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السيدة هيلين أحمد اإلسماعيل
ً
مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،تبلــغ مــن العمــر  19عامـا ،اعتقلتهــا عناصــر قــوات
ســوريا الديمقراطيــة فــي يــوم األربعــاء  /15حزيــران ،2022 /إثــر مداهمــة
صيدليــة والدهــا قــرب منطقــة دوار النعيــم وســط مدينــة الرقــة ،واقتادتهــا
إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ

هيلين أحمد اإلسماعيل

حسن دخيل الخطاب
مــن أبنــاء قريــة دخــان التابعــة لناحيــة الجرنيــة شــمال غــرب محافظــة الرقــة ،يبلــغ مــن العمــر  45عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر
قــوات ســوريا الديمقراطيــة إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة دخــان ،فــي يــوم األحــد  /10تمــوز ،2022 /بتهمــة التواصــل مــع
أشــخاص يقيمــون فــي مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي الســوري بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي ،واقتادتــه
إلــى الســجن المركــزي فــي مدينــة الرقــة.

محمد إبراهيم الحسن
مــن أبنــاء حــي المشــيرفة فــي مدينــة الحســكة ،يبلــغ مــن العمــر  25عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة
يــوم الخميــس  /2حزيــران ،2022 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي منطقــة دوار الصبــاغ
شــمال مدينــة الحســكة ،أثنــاء توجهــه إلــى عملــه ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

عمر وضيحي المحمد
مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي ،مــن مواليــد
عــام  ،1995اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء /14
حزيــران ،2022 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي الحــي الثانــي بمدينــة الطبقــة ،وذلــك
علــى خلفيــة انتقــاده ســوء الخدمــات فــي المشــفى الوطنــي بمدينــة الرقــة،
علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ
عمر وضيحي المحمد
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المدرّسة نازلية رشيد شيخو ،وشقيقها فرهاد
مــن أبنــاء قريــة حســية التابعــة لناحيــة معبطلــي بريــف محافظــة حلــب
الشــمالي ،يقيمــان فــي مدينــة حلــب ،يبلغــان مــن العمــر  32و 38عامــ ًا
(حســب الترتيــب) ،اعتقلتهمــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم
االثنيــن  /11تمــوز 2022 /إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي حــي الشــيخ مقصــود
فــي مدينــة حلــب ،واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

فرهاد شيخو شقيق
المدرّسة نازلية
جيم :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
اتبعــت قــوات المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي سياســة االحتجــاز والخطــف فــي المناطــق التــي خضعــت
لســيطرتها ســابق ًا والتــي تخضــع لســيطرتها حاليــ ًا فــي محافظــات حلــب والرقــة والحســكة ،وعلــى الرغــم مــن
إنشــائها لجهــاز قضائــي مخــول بإصــدار مذكــرات التوقيــف واالعتقــال وأجهــزة تنفيذية للشــرطة المدنية والعســكرية
إال أنهــا بقيــت شــكلية وبصالحيــات محــدودة ،إذ تمــارس مختلــف الفصائــل عمليــات االحتجاز/االعتقــال المشــابهة
لالختطــاف ،وتجــري عمليــات االحتجــاز ضمــن مراكــز احتجــاز ســرية وغيــر رســمية تتبــع لــكل فصيــل علــى حــدى وتتحــول
معظــم تلــك العمليــات الختفــاء قســري ،أو يتحــول الضحايــا لرهائــن يفــرج عنهــم مقابــل مبالــغ ماليــة أو االســتحواذ
علــى ممتلكاتهــم.
اســتخدمت فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي اإلخفــاء القســري ضــد النشــطاء والمنتقديــن
لممارســاتها وغالبـ ًا مــا تلجــأ إلــى تنفيــذ عمليــات الخطــف واالعتقــال إمــا عبــر حمــات الدهــم أو عبــر نقــاط التفتيــش
المؤقتــة التــي تقــوم بإنشــائها بيــن حيــن وآخــر ،وتقتــاد المحتجزيــن إلــى مراكــز االحتجــاز دون إخضاعهــم لمحاكمــات،
كمــا تمنــع عائالتهــم مــن زيارتهــم أو التواصــل معهــم وتوكيــل محــام ،ولــم توجِّ ــه إليهم تهمـ ًا واضحة ،كما اســتخدمت
ٍ
ذريعــة االنضمــام لــإدارة الذاتيــة أو قــوات ســوريا الديمقراطية ســابق ًا كغطاء لممارســة عمليــات االحتجاز/االعتقال
علــى خلفيــة عرقيــة والتــي تحولــت بمعظمهــا الختفــاء قســري وتركــزت بشــكل رئيــس فــي منطقــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي ،وقــد تــدوم مــدة االختفــاء القســري لســنوات ال يخضــع المختفــي خاللهــا أليــة محاكمــة
ويبقــى مصيــره مرتبط ـ ًا بقــرار يتخــذه الفصيــل الــذي قــام بعمليــة االعتقــال بعيــد ًا عــن القضــاء.
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  3864شــخص ًا بينهــم  361طفـ ً
ـا
و 868ســيدة (أنثــى بالغــة) ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى مختلــف فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي منــذ
عــام  2011حتــى اآلن فــي جميــع المناطــق التــي ســيطرت عليهــا ،وقــد تحــوَّ ل مــا ال يقــل عــن  2827شــخص ًا بينهــم 249
طفـ ً
ـا و 517ســيدة إلــى مختفيــن قســري ًا.
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 .1حاالت لضحايا مختفين قسري ًا لدى المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
الطفل محمد مصطفى عثمان
مــن أبنــاء قريــة خازيــان (خازيانــا) التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة
حلــب ،يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه  13عامــ ًا ،اعتقلتــه عناصــر الجيــش
الوطنــي فــي يــوم األحــد  /18آذار 2018 /إثــر مداهمــة للقريــة .فــي يــوم
الســبت  /25حزيــران 2022 /وردت معلومــات لعائلتــه بوجــوده فــي ســجن
الراعــي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي.

الطفل محمد مصطفى عثمان

السيدة آرين فخري مسلم
مــن أبنــاء قريــة شــيركان (شــيتكا) التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة
حلــب الشــمالي ،تبلــغ مــن العمــر  35عامــ ًا ،اعتقلتهــا قــوات الجيــش
الوطنــي لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا عنــد
مدخــل مدينــة عفريــن ،فــي يــوم الثالثــاء  /3أيــار ،2022 /واقتادتهــا إلــى جهــة
مجهولــة.

السيدة آرين فخري مسلم

يوسف يعقوب عبد العزيز
إمــام وخطيــب مســجد صــاح الديــن األيوبــي فــي حــي عفريــن القديــم
بمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب ،مــن أبنــاء قريــة ســيمالكا التابعــة
لمدينــة عفريــن ،يبلــغ مــن العمــر  67عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر قــوات الجيــش
الوطنــي فــي يــوم الخميــس  /17شــباط ،2022 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي
شــارع الفيــات فــي حــي جمعيــة المعلميــن بمدينــة عفريــن ،واقتادتــه إلــى
جهــة مجهولــة.
ٍ
يوسف يعقوب عبد العزيز

محمد يوسف هورو
طالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة فــي جامعــة حلــب ،تولــد عــام ،1984
اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة ألحــد فصائــل المعارضــة المســلحة يــوم
الســبت  /28كانــون األول 2013 /فــي حــي مســاكن هنانــو بمدينــة حلــب،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

محمد يوسف هورو
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جوان حسين الجمعة
مــن أبنــاء مدينــة الدرباســية بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي ،تولــد عــام
 ،1995اعتقلتــه عناصــر الجيــش الوطنــي يــوم الســبت  /12تشــرين األول/
 2019أثنــاء ســيطرتها علــى مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

جوان حسين الجمعة

أحمد رشيد
مــن أبنــاء قريــة الــرأس األحمــر التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة
حلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر  24عامــ ًا ،اعتقلتــه عناصــر الجيــش
الوطنــي فــي شــهر أيــار ،2018 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش
التابعــة لهــا علــى طريــق الواصــل بيــن مدينــة عفريــن وقريــة كفرجنــة بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

أحمد رشيد

كاوا رشيد أحمد عليكو
مــن أبنــاء قريــة داركريــه التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب
الشــمالي ،تولــد عــام  ،1989اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لفصائــل
المعارضــة المســلحة يــوم االثنيــن  /8تشــرين األول 2018 /فــي مدينــة
عفريــن ،بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واقتادتــه إلــى
جهــة مجهولــة.

كاوا رشيد أحمد عليكو

مسعود يوسف
مــن أبنــاء قريــة موســيكان التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر حيــن اعتقالــه 42
عام ـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة يــوم األحــد  /18آذار 2018 /فــي مدينــة عفريــن،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
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محمد ياشر معمو
مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب ،تولــد عــام  ،1975اعتقلتــه
عناصــر الجيــش الوطنــي فــي عــام  2018فــي مدينة عفرين بتهمــة التعامل
مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

محمد ياشر معمو

سادس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
ـأي مــن التزاماتــه فــي ٍّ
أن النظــام الســوري لــم يــف بـ ِّ
أي مــن المعاهــدات
ِ
ونشــير علــى وجــه َّ
واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــاُ ،
التحديــد إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة

ـل بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري الــذي وضعــه هــو ،فقــد اســتم َّر توقيــف مئــات آالف
والسياســية ،كمــا َّأنــه أخـ َّ
َ
دون مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة ،ودون توجيــه ُتهــم ،وحظــر عليهــم توكيــل محــام والزيــارات العائليــة،
المعتقليــن
ٍ
وتحــوَّ ل  % 68.25مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســري ًا ولــم يتــم إبــاغ عائالتهــم بأماكــن وجودهــم ،وفــي حــال
ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا ،وربمــا يتعـرَّض مــن يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال.
االختفــاء القســري محظــور بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي فبحســب القاعــدة  98فــإن االختفــاء القســري
محظــور فــي ِّ
النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.
وتنـ ُّ
ـص القاعــدة  117منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف فــي النــزاع اإلجــراءات المســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص
الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم نتيجــة لنــزاع مســلح ،ويــزود أفــراد عائالتهــم بأيــة معلومــات لديــه عــن مصيرهــم”.
وأيضـ ًا بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي ،فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُتشـ ِّ
ـكل الممارســة
المنهجيــة لإلخفــاء القســري جريمــة ضــدَّ اإلنســانية (المــادة .7-1ط) ،وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه قــوات النظــام
الســوري.
وقــد مارســت بقيــة األطــراف جريمــة اإلخفــاء القســري وإن لــم تكــن علــى المركزيــة ذاتهــا ،التــي يتميــز بهــا النظــام
الســوري ،كمــا تختلــف عنــه فــي َك ِّ
ــم الحــاالت وتوزعهــا ،وتنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام يشــبهان النظــام
توســع انتشــار الحــاالت ومنهجيتهــا بحســب مــا ُتشــير إليــه البيانــات التــي لدينــا.
الســوري فــي
ُّ
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التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
•عقــد اجتمــاع طــارئ لمناقشــة هــذا الشــأن الخطيــر الــذي يُهــدد مصيــر أكثــر مــن  111ألــف مواطــن ســوري ،ويُرهــب
المجتمــع الســوري بأكمله.
•التحقيق في األفراد المتورطين بجريمة االختفاء القسري في سوريا وفرض عقوبات عليهم.
•العمــل علــى الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســري ًا بالتــوازي أو قبــل البــدء بجــوالت العمليــة السياســية ووضــع
جــدول زمنــي صــارم للكشــف عــن مصيرهــم.

•إيجــاد طــرق وآليــات لمنــع النظــام الســوري مــن َّ
التالعــب باألحيــاء واألمــوات ،لمــا فــي ذلــك مــن تهديــد كبيــر ألمــن
واســتقرار الدولــة الســورية.
•يجــب أن َّ
يتخــذ مجلــس األمــن خطــوات إليقــاف عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيب داخل مراكــز االحتجاز
التابعــة للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن في أســرع وقت.
•اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز،
ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا ،كونــه يُهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع.
•علــى مجلــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلــزام األطــراف بالقــرارات التــي قــام بإصدارهــا ومــن أبرزهــا القــرار رقــم
 ،2024والقــرار رقــم  ،2139وإتبــاع القــرارات النظريــة باألفعــال.
•االهتمــام بشــكل أكبــر بقضيــة المختفيــن قســر ًا فــي ســوريا؛ نظــر ًا لفداحــة حصيلتهــا ،وكونهــا جريمــة ضــدَّ
اإلنســانية ،وينبغــي اإلســراع فــي َّ
التصــدي لهــا.
الســماح للمحتجزيــن كافــة باالتصــال مــع أقربائهــم ومــع المحاميــن واألطبــاء ،وإيجــاد
•يتوجــب علــى نحــو فــوري َّ
ٍ
ضمانــات ملزمــة لمنــع تكــرار التعذيــب حتــى المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.
•إلــزام النظــام الســوري بفتــح مراكــز االحتجــاز كافــة أمــام اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وكافــة لجــان األمــم
المتحــدة.
إلى النظام السوري:
التوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
• َّ
كأنها ملك عائلة خاص.
• َّ
التوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب.
بالسجالت المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة.
•التوقف عن التالعب
ِّ
تحمل َّ
• ُّ
التبعات القانونية والمادية كافة ،وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
إلى حلفاء النظام السوري روسيا وإيران:
•التوقــف عــن دعــم نظــام متــورط بإخفــاء أكثــر مــن  95ألــف مــن أبنــاء الشــعب الســوري ،ألن ذلــك الدعــم يعتبــر
تورط ـ ًا فــي جرائــم ضــد اإلنســانية.
إلى مجلس حقوق اإلنسان:
•متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســر ًا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن جميــع االجتماعــات
للنظــر فــي هــذا َّ
الســنوية الدوريــة ،وتخصيــص جلســة خاصــة َّ
التهديــد الرهيــب.
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إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
•إعــداد تقريــر خــاص وتفصيلــي يُســ ِّلط الضــوء علــى هــذه الكارثــة بكافــة أبعادهــا النفســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة ودعــم منظمــات حقــوق اإلنســان المحليــة الفاعلــة فــي ســوريا.
إلى الفريق العامل المعني باالختفاء القسري لدى األمم المتحدة:
•زيــادة عــدد العامليــن فــي قضيــة المختفيــن قســر ًا فــي مكتــب المقــرر الخــاص المعني بحــاالت االختفاء القســري
فــي ســوريا؛ نظــر ًا لكثافــة وحجــم حــاالت المختفيــن قســري ًا فيها.
إلى منظمات حقوق اإلنسان العربية والدولية:
•مناصــرة قضيــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا ،وإدانــة النظــام الســوري وفضــح ممارســاته المتوحشــة
والمطالبــة المســتمرة بالكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســري ًا.

تضامن
كل التضامــن مــع الضحايــا وذويهــم ،وكل الشــكر والتقديــر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن الذيــن لــوال جهودهــم لمــا
ظهــر هــذا ا َّلتقريــر علــى هــذا النحــو.
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