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ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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ــر الطوعــي  أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غي
فــي األمــم المتحــدة بقضيــة المواطنيــن األشــقاء “علــي وعبــد هللا وثائــر زكريــا وســوف” مــن مواليــد عــام 1975، و1979، 
و1984 حســب الترتيــب، وهــم جميعــًا مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور فــي ريــف محافظــة إدلــب الغربــي، الذيــن كانــوا 
يعملــون ســائقين علــى مركبــات مخصصــة لنقــل وشــحن البضائــع قبيــل اعتقالهــم، اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام 
الســوري بدايــة “علــي” فــي يــوم االثنيــن 27/ حزيــران/ 2011 إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي الشــيرديبة بمدينة جســر الشــغور 
بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، واقتادتــه إلــى مركــز احتجــاز فــي مشــفى مدينــة جســر الشــغور الوطنــي، ثــم نقــل نحــو 
جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــي قســريًا، وال يــزال مصيــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان وأهلــه أيضــًا.

ــر” فــي يــوم الثالثــاء 4/ تشــرين األول/  ثــم قامــت عناصــر قــوات النظــام الســوري باعتقــال شــقيقيه “عبــد هللا” و”ثائ
2011، حيــث اعتقلــت “ثائــر” مــن مــكان عملــه فــي مكتــب مركبــات لنقــل وشــحن البضائــع فــي مدينــة الالذقيــة، ثــم 
اعتقلــت “عبــد هللا” مــن إحــدى محطــات الوقــود فــي مدينــة الالذقيــة، عبــر كميــن أمنــي بعــد اســتدراجه مــن قبــل 
ــزال مصيرهمــا مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق  ــا قســريًا، وال ي ــخ أخفي ــك التاري ــذ ذل ــر، ومن شــقيقه ثائ

اإلنســان وأهلهمــا أيضــًا.

كمــا قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باطــالع المقــرر الخــاص باألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره 
ــة  ــز وحماي ــي بتعزي ــة، والمقــرر الخــاص المعن ــة القاســية أو الالإنســانية أو المهين ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل
حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان 
بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، بقضيــة األشــقاء “علــي وعبــد هللا وثائر زكريا وســوف”.
الســلطات الســورية تنفــي إخفاءهــا القســري لألشــقاء “علــي وعبــد هللا وثائــر زكريــا وســوف”، ولــم تتمكــن الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان مــن معرفــة مصيرهــم حتــى اآلن، كمــا عجــز أهلهــم عــن ذلــك أيضــًا، وهــم يتخوفــون مــن 

اعتقالهــم وتعذيبهــم فــي حــال تكــرار الســؤال عنهــم كمــا حصــل مــع العديــد مــن الحــاالت المشــابهة.

ــة باالختفــاء القســري، والمقــرر الخــاص  ــة األمــم المتحــدة المعني طالبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لجن
ــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة،  لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
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، طالبتهــم 
بالتدخــل لــدى الســلطات الســورية مــن أجــل مطالبتهــا العاجلــة باإلفــراج عنهــم، واإلفــراج عــن آالف حــاالت االختفــاء 

القســري، وضــرورة معرفــة مصيرهــم.
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الحكومــة الســورية ليســت طرفــًا فــي االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، لكنهــا 
علــى الرغــم مــن ذلــك طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والميثــاق العربــي لحقــوق 

اإلنســان، اللذيــن ينتهــك االختفــاء القســري أحــكام كل منهمــا.

فهــا مــن عمليــات التعذيــب وربمــا المــوت بســبب التعذيــب بحــق  كمــا أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تخوُّ
المختفيــن قســريًا منــذ عــام 2011 واليــزال عــداد االختفــاء القســري فــي تصاعــد مســتمر.
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عبد هللا زكريا وسوفثائر زكريا وسوفعلي زكريا يوسف

https://drive.google.com/file/d/1hkkggoUFjyBaRu2v6jE_sK2V0AJzJy8u/view
https://drive.google.com/file/d/1qUKxDRVsCmSvv4ajP5dyPoTmsrW0Fe28/view
https://drive.google.com/file/d/1vZ-ACv_8O-8FcTy3Wu52we1O8ssFoVKu/view?usp=sharing

