ما ال يقل عن  98000خمتف قسراي
يف سوراي منذ آذار 2011
اإلخفاء القسري سالح النظام السوري
األكثر أملا ووحشية
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R190804
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:
أوالً :االخفاء القسري جرمية متواصلة وسالح حرب
اثنياً :تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع فريق األمم املتحدة املعين حباالت االختفاء القسري
اثلثاً :حصيلة ضحااي االعتقال التعسفي واالختفاء القسري وتوزعها يف سوراي منذ آذار2011 /
رابعاً :أثر االختفاء القسري وكشف مصري جزء من الضحااي لدى النظام السوري
خامساً :االختفاء القسري لدى اجلهات الرئيسة األربعة يف سوراي
سادساً :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االخفاء القسري جرمية متواصلة وسالح حرب:

تُعـ ُّـد معضلــة االختفــاء القســري واحــدة مــن أكثــر القضــااي إشــكالية يف ســوراي؛ ذلــك أن النظــام الســوري اســتخدم هــذا االنتهــاك

كســاح حــرب اس ـراتيجي ،وال ميكــن ألحــد أن يتخيــل معــاانة أم أو أب أو أيــة أســرة اختفــى أحــد أفرادهــا وال يعلمــون عــن
مصــره شــيئاً ،إن كان علــى قيــد احليــاة أو قتــل حتــت التعذيــب ،هــذا القلــق واملعــاانة اللحظيــة كانــت هدفـاً خمططـاً مــن قبــل النظــام

الســوري لضــرب احلـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة ولتحطيــم وإرهــاب اجملتمــع ،وحتتــوي ســجالت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
بيــاانت عــن مئــات احلــاالت ملختفــن قسـرايً منــذ األشــهر األوىل للحـراك الشــعيب وال يـزال مصريهــم جمهــوالً حــى اآلن ،واســتمر

وتوســعت وانتشــرت وهــو صاحــب اخلــرة القدميــة منــذ مثانينيــات القــرن املاضــي يف جمــال
النظــام الســوري علــى هــذه اخلطــة اخلبيثــة َّ
اعتقــال وإخفــاء األفـراد مهمــا بلغــت حصيلــة املختفــن قسـرايً وإن وصلــت إىل عشـرات اآلالف مــادام ذلــك يــؤدي إىل إرهــاب
اجملتمــع وإخضاعــه لــه.
وعلــى الرغــم مــن َّ
أن االختفــاء القســري يعتــر جرميــة حبـ ِّد ذاتــه ،إال أنــه ينطــوي علــى كـ ٍّـم مرعــب مــن االنتهــاكات الــي يتعــرض هلــا

الشــخص املختفــي كالتعذيــب واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة ،والعــرض علــى احملاكــم الس ـرية ،الــي تفتقــر إىل مبــادئ التقاضــي
العادلــة ،أو احملاكمــة إبجـراءات موجــزة ،واملــوت بســبب التعذيــب أو اإلعــدام.
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وقــد حظــر القانــون الــدويل اســتخدام اإلخفــاء القســري حتــت أي ظــرف مــن الظــروف وال جيــوز التَّــذرع ابحلــاالت الطارئــة
كالنزاعــات واحلــروب ملمارســته ،وتعــدَّدت املواثيــق واألع ـراف الدوليــة الــي تطرقــت إىل جرميــة االختفــاء القســري كنظــام رومــا
األساســي ،الــذي وصفــت املــادة الســابعة منــه اإلخفــاء القســري ابجلرميــة ضــد اإلنســانية إذا مــا ارتكــب يف إطــار هجــوم واســع
أو سياســة عامــة ،وأكــدت ذلــك أيضـاً املــادة اخلامســة مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري،

ونصــت املــادة الســابعة مــن العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية علــى عــدم جـواز تعــرض أحــد للتعذيــب أو ألي
َّ

ضــرب مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو املهينــة أو الالإنســانية ،واملــادة  14مــن العهــد ذاتــه علــى جتــرمي إكـراه أي شــخص علــى
االعـراف ضــد نفســه أو االعـراف جبــرم مل يرتكبــه ،وينتهــك اإلخفــاء القســري جمموعــة احلقــوق األخــرى كحــق الفــرد يف االعـراف
بشــخصيته القانونيــة ويف احلريــة واألمــن علــى شــخصه ،واحلصــول علــى ضمــاانت قضائيــة وحماكمــة عادلــة ،وكذلــك حــق أســر
الضحــااي يف معرفــة حقيقــة مصــر املختفــي وظــروف االختفــاء ،وأخـراً ينتهــك االختفــاء القســري حقوقـاً أساســية كفلهــا اإلعــان

العاملــي حلقــوق اإلنســان.
منهجية:

تُصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كل عــام تقريرهــا الســنوي الــذي ترصــد فيــه االنتهــاكات املتعلقــة ابالختفــاء القســري

لــدى مجيــع األط ـراف الفاعلــة يف ســوراي يف اليــوم الــدويل لضحــااي االختفــاء القســري املصــادف ل ـ  30آب مــن كل عــام ،وكنــا
قــد اســتعرضنا يف تقريــر العــام الســابق حصيلــة ضحــااي االختفــاء القســري الــي ارتفعــت عمــا كانــت عليــه يف العــام األســبق ،علــى
اعتبــار أن معظــم املعتقلــن يتحولــون إىل خمتفــن قس ـرايً ،ونرصــد يف هــذا التقريــر حصيلــة االختفــاء القســري علــى يــد األط ـراف
الرئيســة الفاعلــة منــذ انــدالع احل ـراك الشــعيب يف ســوراي آذار 2011 /حــى آب ،2019 /ويُرّكِــز التقريــر بشــكل رئيــس علــى
ـجلناها مــا بــن التقريريــن أي منــذ  /30آب 2018 /حــى  /30آب ،2019 /ونســتعرض ح ـوادث
االنتهــاكات الــي سـ َّ

ـجلناها ومل نقــم ابســتعراضها يف تقاري ـران الســابقة.
سـ َّ
ـجلة
كمــا نقــوم إبصــدار تقريــر شــهري يوثـَّـق عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ونرصــد فيــه احلـوادث واحلــاالت املسـ َّ

يف كل شــهر ،كمــا خصصنــا نشــرة يوميــة لنشــر حــاالت االختفــاء القســري هبــدف مســاعدة األهــايل يف الوصــول إىل الشــهود
وتزويــدان ابلبيــاانت اجلديــدة حــول املختفــن ومتكنَّــا علــى مــدى الســنوات الســابقة مــن بنــاء شــبكة عالقــات متينــة مــع النشــطاء

احملليــن وعائــات الضحــااي والناجــن والشــهود داخــل وخــارج ســوراي وأحتنــا كافــة وســائل التواصــل لتســهيل عمليــة الوصــول
والتَّوثيــق كالربيــد اإللكــروين وأرقــام هواتــف خمصصــة للتوثيــق واســتمارات إلكرتونيــة .كل ذلــك ســاعدان يف توثيــق مــا متكنَّــا مــن
توثيقــه وفــق منهجيتنــا املســتندة إىل أحــكام القوانــن الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال التَّعســفي واالختفــاء القســري.
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ونُعـ ِّـرف االختفــاء القســري يف منهجيتنــا وفقـاً لإلعــان املتعلــق حبمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري الــذي اعتمدتــه
اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  133/47املــؤرخ  18كانــون األول/ديســمرب  1992بوصفــه جمموعــة مبــادئ واجبــة التطبيــق علــى

مجيــع الــدول فــإن االختفــاء القســري حيــدث عنــد ’’القبــض علــى األشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمـاً عنهــم أو حرماهنــم

مــن حريتهــم علــى أي حنــو آخــر علــى أيــدي موظفــن مــن خمتلــف فــروع احلكومــة أو مســتوايهتا أو علــى أيــدي جمموعــة منظمــة ،أو
أفـراد عاديــن يعملــون ابســم احلكومــة أو بدعــم منهــا ،بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة ،أو برضاهــا أو بقبوهلــا ،مث رفــض الكشــف
عــن مصــر األشــخاص املعنيــن أو عــن أماكــن وجودهــم أو رفــض االعـراف حبرماهنــم مــن حريتهــم ،ممــا جيــرد هــؤالء األشــخاص مــن

محايــة القانــون‘‘ ونعتمــد يف منهجيتنــا مــرور  20يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم متكــن عائلتــه مــن احلصــول علــى معلومــات
مــن الســلطات الرمسيــة حــول اعتقالــه أو حتديــد مكانــه ،ورفــض الســلطات الــي اعتقلتــه االعـراف ابحتجــازه.
يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف املعتقلــن واملختفــن قس ـرايً لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،الناتــج عــن

حــاالت املراقبــة والتوثيــق اليوميــة املســتمرة منــذ عــام  2011حــى اآلن حلـوادث االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ،ونقــوم
ـجلة ابالســم والتاريــخ واملــكان
دائمـاً بعمليــات حتديــث مســتمرة عليــه يف تتبــع حلالــة املعتقــل ،ومجيــع اإلحصائيــات الـواردة فيــه مسـ َّ
وظــروف االعتقــال واجلهــة املســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري ،وآخــر املشــاهدات والواثئــق ،وغــر ذلــك مــن التفاصيــل،

وقــد قــام قســم تكنولوجيــا املعلومــات ببنــاء برانمــج خــاص لقاعــدة البيــاانت لــكل طــرف مــن أطـراف النـزاع وتتيــح عمليــات الفــرز
وفــق احملافظــات أو اجلنــس أو احلالــة االجتماعيــة والعلميــة والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال وتدخــل مجيــع البيــاانت بصــورة
أوتوماتيكيــة .وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة
الــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال ،وحبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل أيضـاً ،وحنــن يف هــذا التقريــر نـ ِّ
ـوزع حصيلــة حــاالت
االعتقــال تبعـاً للمــكان الــذي وقـ َـع فيــه االعتقــال ،وليــس تبعـاً للمحافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــلَّ ،
ألن احملافظــة الــي شــهدت

احلادثــة يف النســبة العظمــى مــن احلـوادث هــي ذاهتــا الــي ينتمــي إليهــا الضحيــة .ونُشــر إىل أننَّــا يف بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع

حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل؛ هبــدف إظهــار حجــم اخلســارة والعنــف الــذي تعـَّـرض لــه أبنــاء تلــك
احملافظــة مقارنــة مــع حمافظــات أخــرى ،ونقــوم ابإلشــارة إىل ذلــك ضمـ َـن التقريــر.

ونظـراً للصعــوابت االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فـ َّ
ـإن مــا ورد ذكــره يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن مــن االنتهــاكات الــي
متكنَّــا مــن توثيقهــا ،ونؤّكِـ ُـد َّ
أن اإلحصائيــات احلقيقيــة أكــر مــن ذلــك بكثــر.
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كمــا تســتند منهجيــة التقريــر علــى اللقــاءات الــي أجريناهــا مــع عائــات الضحــااي املختفــن قسـرايً مــن خمتلــف احملافظــات الســورية

إمــا عــر اهلاتــف أو برامــج االتصــال املختلفــة أو عــر زايرهتــم يف أماكــن وجودهــم داخــل ســوراي وخارجهــا ،نســتعرض يف هــذا

التقريــر  15روايــة ،حصلنــا عليهــا بشــكل مباشــر ومل حنصــل عليهــا مــن مصــادر مفتوحــة واســتخدمنا يف بعضهــا أمســاء مســتعارة
حفاظـاً علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو املالحقــة األمنيــة ،مل حيصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي

أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــات ،وقــد أخــران مجيــع مــن التقينــا هبــم هبــدف التقريــر ،وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدام

املعلومــات الــي أدلـوا هبــا مبــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“لقــد عــاىن اجملتمــع الســوري مــن أنـواع متعــددة مــن االنتهــاكات الــي شـ َّـكل بعضهــا جرائـ َـم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم

حــرب ،لكــن جرميــة اإلخفــاء القســري الــي مارســها النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات تُعتــر ســاح احلــرب
األقوى واألكثر ســاديةَّ ،
وإن حجم حصيلة االختفاء القســري مقارنة بعدد الســكان يف ســوراي يُعترب مرعباً ومدمراً،
وتُشـ ِّكل جرمية َّ
ضد اإلنســانية مرتكبةً من قبل الســلطات احلاكمة ،اســتمرت معاانة ماليني الســوريني منها لســنوات
ماضيــة ،وال يوجــد أي أمــل ابلكشــف عــن مصــر هــؤالء دون تغيــر النظــام احلاكــم الــذي تسـبَّب ابختفائهــم”.

اثنياً :تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع فريق األمم املتحدة املعين حباالت االختفاء القسري:

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة لفريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء
القســري وحصلنــا علــى العديــد مــن الــردود الرمسيــة حــول احلــاالت الــي أرســلناها حيــث يقــوم املقــرر مبراســلة النظــام الســوري
حــول مجيــع تلــك احلــاالت املرســلة ،كمــا يقــوم إبيرادهــا يف امللحــق اخلــاص املتعلــق ابلتقريــر الــذي يُعــدُّه فريــق األمــم املتحــدة عــن

االختفــاء القســري يف ســوراي .وقمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرمســي تقــوم العائــات بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكي ـاً إىل
فريــق قســم املعتقلــن واملختفــن قس ـرايً الــذي يقــوم مبتابعــة احلالــة والتواصــل مــع العائــات إلمتــام عمليــة التوثيــق والتســجيل.

وتــردان علــى حنــو دوري واثئــق مــن فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري عــن عــدد مــن احلــاالت الــي َّزودتــه هبــا

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومت الطلــب مــن النظــام الســوري الكشــف واإلبــاغ عــن مصريهــا.

ويف هــذا اجملــال تطلــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مزيــداً مــن التعــاون مــن قبــل األهــايل مــن أجــل إيصــال أكــر قــدر ممكــن

مــن احلــاالت إىل فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري ،ويعمــل فريقنــا علــى مــدار كامــل أايم األســبوع مــن أجــل
بنــاء عالقــات واســعة مــع أهــايل املختفــن قسـرايً وحتصيــل أكــر قــدر ممكــن مــن البيــاانت وختزينهــا ضمــن قاعــدة بياانتنــا اخلاصــة
ابملختفــن قسـرايً.
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اثلثاً :حصيلة ضحااي االعتقال التعسفي واالختفاء القسري وتوزعها يف سوراي منذ آذار:2011 /

وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى آب 2019 /مــا ال يقــل عــن  144889شــخصاً ال

يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد األط ـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي ،يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

ألــف :قــوات النظــام الســوري (اجليــش ،األمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 128417 :بينهــم
 3507طف ـاً و 7852ســيدة (أنثــى ابلغــة)

ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة10721 :بينهم  349طفالً و 461سيدة (أنثى ابلغة)

 -تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 8715 :بينهم  326طفالً و 402سيدة (أنثى ابلغة)

 هيئــة حتريــر الشــام (حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة) 2006 :بينهــم  23طفـاًو 59ســيدة (أنثــى ابلغــة)
اتء :فصائل يف املعارضة املسلحة 2844 :بينهم  329طفالً و  846سيدة (أنثى ابلغة)

اثء :قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االحتــاد الدميقراطــي) 2907 :بينهــم  631طف ـاً و172

ســيدة (أنثــى ابلغــة)
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بلغــت حصيلــة املختفــن قس ـرايً وفــق قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  98279شــخصاً ال

يزالــون قيــد االختفــاء القســري منــذ آذار 2011 /حــى آب 2019 /علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي ،يتوزعــون

حبســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

ألــف :قــوات النظــام الســوري (اجليــش ،األمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 83574 :بينهــم
 1722طف ـاً و 4938ســيدة (أنثــى ابلغــة)

ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة10594 :بينهم  326طفالً و 408سيدة (أنثى ابلغة)

 -تنظيم داعش ( يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 8648 :بينهم  319طفالً و 386سيدة (أنثى ابلغة)

 هيئــة حتريــر الشــام (حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة) 1946 :بينهــم  7طفـاًو 22ســيدة (أنثــى ابلغــة)
اتء :فصائل يف املعارضة املسلحة 2234 :بينهم  222طفالً و 416سيدة (أنثى ابلغة)

اثء :قـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االحتــاد الدميقراطــي) 1877 :بينهــم  52طفـاً و 78ســيدة (أنثــى

ابلغة)

6

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

يوضح توزع حصيلة املختفني قسرايً يف سوراي منذ عام  2011حبسب األعوام ،واملؤشر الرتاكمي لتلك احلصيلة:
خمطط بياين ِّ

		

ضح املخطط البياين السابق َّ
أن عام  2012كان األسوأ من حيث حصيلة املختفني قسرايً ،يليه عام .2013
يو ِّ
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خريطة تظهر توزع حصيلة املختفني قسرايً على يد األطراف الرئيسة الفاعلة يف سوراي حبسب احملافظات السورية:

تُظهــر اخلريطــة الســابقة أن حمافظــة ريــف دمشــق تتصــدر بقيــة احملافظــات مــن حيــث حصيلــة ضحــااي االختفــاء القســري،
تليهــا حلــب مث دمشــق.
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ارتكــب االختفــاء القســري يف إطــار هجــوم واســع النطــاق ضــد فئــات الســكان املدنيــن كافــة ،ويُعتــر النظــام الســوري أول

األطـراف املرتكبــة لــه ويتصــدَّر بقيــة األطـراف الفاعلــة مــن حيــث حصيلــة حــاالت االختفــاء القســري بفــارق شاســع وال يوجــد
أي جمــال ملقارنتــه مــع أ ٍي مــن أط ـراف الن ـزاع األخــرى ،فهــو أعطــى األوامــر ابالعتقــال مث اإلخفــاء القســري وعلــى علــم اتم هبــا
وهــو مــا يُش ـ ِّكل جرميــة ضــد اإلنســانية وفــق املــادة  7مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وابلتــايل ال خيضــع
لقانــون التقــادم وأعطــت املــادة ذاهتــا احلــق ألســر الضحــااي يف جــر الضــرر ومعرفــة مصــر املختفــن ،كمــا يُعتــر جرميــة حــرب وفــق

املــادة  8مــن نظــام رومــا ذاتــه ملمارســته يف إطــار منهجيــة وسياســة عامــة يف التعامــل مــع احلـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة مــن قبــل
النظــام الســوري بشــكل أساســي.

رابعاً :أثر االختفاء القسري وكشف مصري جزء من الضحااي لدى النظام السوري:

يبــدأ تكتيــك اإلخفــاء القســري املتبــع مــن قبــل النظــام الســوري منــذ اللحظــات األوىل حلادثــة االعتقــال ،الــي تشــبه عمليــة
اختطــاف إىل حـ ٍـد كبــر ،حيــث يبــدأ مــع قيــام جمموعــة مــن املســلحني التابعــن لألجهــزة األمنيــة غالبـاً ،يرتــدون زايً عســكرايً أو

مدنيـاً ابقتحــام منــزل أو مدامهــة مــكان عمــل أو مــكان عــام ،أو عنــد نقطــة التفتيــش ،والقيــام بعمليــة االعتقــال دون إبـراز أمــر
أو قـرار إلقــاء القبــض أو موافقــة القضــاء علــى عمليــة االعتقــال ،كمــا ال يُصـِّـرح هــؤالء إىل أي جهــاز أمــي يتبعــون أو أي جهــة
يعملــون معهــا ،وال يفصحــون عــن هوايهتــم أو أمسائهــم ،وابلتــايل فاحلادثــة يف جمملهــا أقــرب إىل عمليــة خطــف مــن قِبَـ ِـل عصابــة
مافيــات ،وغالب ـاً مــا يتزامــن ذلــك مــع اســتخدام العنــف والضــرب واإلهانــة وإشــاعة اخلــوف يف مــكان احلادثــة ،وابلتــايل ُيــرم
الضحيــة مــن كافــة حقوقــه القانونيــة واإلنســانية ،ويتعــرض ألمنــاط متعــددة مــن التعذيــب ،إضافــة إىل خوفــه املســتمر مــن مصــره
اجملهــول ،حيــث تنكــر الســلطات احلاكمــة معرفتهــا ابجلهــة الــي اعتقلتــه أو مــكان اعتقالــه ،كمــا ال تســمح لــه ابلتواصــل مــع أهلــه
أو جمــرد إخبارهــم ابعتقالــه ،وال يســمح لــه بتوكيــل حمـ ٍـام ،ويتحــول ابلتــايل إىل خمتـ ٍ
ـف قس ـرايً.
ُ
ويدخــل األهــل يف دوامــة مــن القلــق واخلــوف واحلــرة بســبب عــدم معرفــة مصــر أحبائهــم وعجزهــم عــن القيــام أبي إجـراء رمســي
حتولــت الســلطات احلاكمــة
وقانــوين يســاعدهم يف الكشــف عــن مصريهــم؛ بســبب عــدم وجــود أيــة آليــة متكنهــم مــن ذلــك ،لقــد َّ

إىل مــا يشــبه منطــق العصــاابت اإلرهابيــة ،لكنهــا ضمــن هيــاكل مؤسســات ليــس هلــا ســوى اســم شــكلي ،مثــل مؤسســة القضــاء
وجملــس الشــعب والشــرطة ،لكنهــا يف حقيقتهــا مهيمــن عليهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،الــي هتــدد مــن يتجـرأ مــن العائــات علــى
تكـرار طلبــه ابلسـؤال عــن قريبهــم املختفــي قسـرايً ،هتــدده مبصــر مشــابه مــن اإلخفــاء والتعذيــب.

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

مبــا يف ذلــك الكشــف الــذي حصـ َـل مؤخـراً عــن مصــر خمتفــن قسـرايً ،فقــد متَّ علــى حنــو خمطَّــط بشــكل دقيــقَّ ،
وإن تناغــم عمــل
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مؤسســات الدولــة مبــا خيــدم املشــاركة يف الفعــل اإلجرامــي أمــر واضــح الداللــة مــن خــال اعتقــال أشــخاص داعمــن للح ـراك
الشــعيب ،مث إخفاؤهم قسـرايً ،مث إصدار شــهادات وفاة ال حتمل معلومات عن ســبب الوفاة وال مكاهنا ،كما يؤّكِد لنا َّ
أن هناك

شـرائح واســعة مــن املوظفــن والقــادة والعمــال علــى علــم مبــا يقــوم بــه النظــام الســوري وعلــى علــم بســبب الوفــاة احلقيقــي وأبفعــال
التَّعذيــب الوحشــي ،والبعــض علــى علــم مبــكان اجلثــث واملقابــر اجلماعيــة؛ نظ ـراً للكــم اهلائــل مــن املختفــن قس ـرايً وألعــداد مــن

علمنــا بوفاهتــم بســبب التَّعذيــب وهــم قرابــة  14ألــف مواطــن ســوري.

ويُعـ ُّـد االختفــاء القســري مــن االنتهــاكات اخلطــرة واجلســيمة حلقــوق اإلنســان بســبب مــا يتعــرض لــه الضحيــة مــن سلســلة مــن

االنتهــاكات كالتعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو املهينــة واحلرمــان مــن حريتــه ومــن أن يدافــع عنــه أحــد ويــرك وحيــداً
بعيــداً عــن نطــاق احلمايــة القانونيــة أمــام معذبيــه ،ويتعــرض إلنــكار كامــل حقوقــه اإلنســانية وانتهــاك احلقــوق السياســية واملدنيــة
وهــي حقــوق مرتابطــة ومتشــابكة كحــق الفــرد يف االعـراف بشــخصيته القانونيــة واحلريــة واحملاكمــة العادلــة والضمــاانت القضائيــة،

كمــا ينتهــك االختفــاء القســري بصفــة عامــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للضحــااي وأســرهم علــى حــد سـواء كاحلــق
يف توفــر احلمايــة واملســاعدة لألســرة واحلــق يف العيــش مبســتوى معيشــي مناســبَّ ،
ألن االختفــاء القســري يُفقــد األســر يف معظــم
األحيــان معيلهــا األساســي أو الوحيــد.

مل تتوقــف ســادية ممارســات النظــام الســوري عنــد معادلــة االعتقــال مث التعذيــب واإلخفــاء القســري بــل ذهبــت ألبعــد مــن ذلــك
ـجلنا يف مطلــع عــام  2018ورود قوائــم ملختفــن قسـرايً علــى أهنــم متوفــون يف دوائــر الســجل املــدين يف كافــة احملافظــات
عندمــا سـ َّ

الســورية بطريقــة صعقــت عائــات املختفــن قسـراً عنــد مراجعاهتــم الروتينيــة للســجل املــدين بوجــود اســم املختفــي علــى أنــه متــوىف

دون إعالمهــم ســابقاً بشــكل قانــوين ورمســي ،ودون إعطائهــم أيــة معلومــات حــول الوفــاة ابســتثناء اتريــخ الوفــاة وزماهنــا ،وكان قــد
مضــى علــى وفــاة معظمهــم ســنوات دون إبــاغ ذويهــم بوفاهتــم ،مــن ضمــن قرابــة  83ألــف حالــة اختفــاء قســري لــدى النظــام

ـف النظــام الســوري عــن
الســوري ،متكنَّــا منــذ مطلــع عــام  2018حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر مــن توثيــق  931حالــة كشـ َ
مصريهــم َّ
أبنــم قــد ماتـوا مجيعـاً ،مل يذكــر ســبب الوفــاة ،ومل يقــم بتســليم اجلثــث لألهــايل ،ومل يُعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا ،وكان

قــد أنكـَـر ســابقاً وجــود خمتفــن قسـرايً يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لــه ،وكان مــن بــن احلــاالت الــي وثَّقناهــا ،تســع حــاالت كانـوا
أطفــاالً وقــت اعتقاهلــم وســيداتن اثنتــان (أنثــى ابلغــة).
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خامساً :االختفاء القسري لدى اجلهات الرئيسة األربعة يف سوراي:

ألف :قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):

تــدوم جرميــة االختفــاء القســري لــدى قـوات النظــام الســوري لعــدد كبــر مــن الســنوات ،وكنــا قــد اســتعرضنا يف تقريــر ســابق أبــرز
حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري يف ســوراي حــاالت عديــدة مضــى علــى اختفــاء معظمهــا مــا ال يقــل عــن مثــاين ســنوات،
وهنــاك أيض ـاً عش ـرات اآلالف الذيــن مـ َّـر علــى اختفائهــم مخــس أو ســت أو ســبع ســنوات ،وقــد اســتخدم النظــام الســوري

االختفــاء القســري بشــكل خــاص ضـ َّـد النشــطاء اإلعالميــن واحلقوقيــن واجلامعيــن واملعارضــن السياســن ،كأداة لســحقهم
والتخلــص واالنتقــام منهــم عقوبــة هلــم علــى مشــاركتهم يف احل ـراك الشــعيب ومناهضــة الســلطات.

طالــت عمليــات اإلخفــاء القســري املعتقلــن احملتجزيــن يف الســجون املركزيــة يف احملافظــات الســورية ،الذيــن خيضعــون للمحاكــم
العســكرية وحملاكــم امليــدان العســكرية ولديهــم حمامــون ،ومتكنَّــت عائالهتــم مــن زايراهتــم مـرات عــدة ،لكــن قـوات النظــام الســوري
تقــوم علــى حنــو مفاجــئ بنقــل املعتقلــن مــن أماكــن احتجازهــم يف الســجون املركزيــة إىل أماكــن جمهولــة ،مــن دون أن تقــوم بتبليــغ
املعتقــل أو حماميــه أو عائلتــه عــن ســبب النقــل أو وجهتــه ،والحظنــا تزايــد أعــداد املعتقلــن الذيــن أُخفـوا مــن الســجون املركزيــة منــذ
مطلــع عــام  2018حــى اليــوم ،وهنــاك ختــوف مــن أن تكــون قـوات النظــام الســوري قــد نفــذت أحكامـاً سـرية صــادرة حبقهــم مــن

حماكــم امليــدان العســكرية ،أو أن يكــون هنــاك قـرارات أمنيــة إبعادهتــم إىل الفــرع األمــي املســؤول عــن اعتقاهلــم وإيقــاف حماكمتهــم
وإبقائهــم قيــد االختفــاء القســري لديــه.
وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى آب 2019 /مــا ال يقــل عــن  128417شــخصاً بينهــم
 3507طفـاً و 7852ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي لــدى قـوات النظــام الســوري ،حتـ َّـول مــا ال يقــل عــن 83574

شــخصاً منهــم ،بينهــم  1722طفـاً و 4938ســيدة إىل خمتفــن قسـرايً ،ويعتــر النظــام الســوري مســؤوالً عــن % 85.04مــن

حصيلــة ضحــااي االختفــاء القســري يف ســوراي.

شهادات لعائالت ضحااي وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى قوات النظام السوري:
حممــد نــور رفعــت جنيــد ،موظــف يف احتــاد غــرف الصناعــة الســورية مبدينــة محــص ،مــن
أبنــاء مدينــة محــص ،ومقيــم يف منطقــة محــص القدميــة ،يبلــغ مــن العمــر حــن اعتقالــه
 25عام ـاً ،اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري يــوم األحــد  /22نيســان 2012 /لــدى

مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا تعــرف ابســم ’’حاجــز اثنويــة خالــد بــن الوليــد‘‘ يف
حــي امليــدان مبدينــة محــص ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد ســعدو 1شــقيق حممــد ،وروى لنــا ظــروف اعتقــال حممــد مــع اثنــن مــن
أصدقائــه “اعتقــل حممــد بينمــا كان برفقــة اثنــن مــن أصدقائــه مــن عائلــة واحــدة بعــد أن أوقفهــم حاجــز خالــد بــن الوليــد يف
حــي امليــدان ،ويف نيســان 2015 /مت اإلفـراج عــن صديقيــه وكاان آخــر مــن شــاهد حممــد قبيــل اإلفـراج عنهمــا يف ســجن

صيــداناي العســكري اجلنــاح األمحــر مبحافظــة ريــف دمشــق ،ومل حنصــل علــى معلومــات عنــه منــذ ذلــك الوقــت حــى اليــوم”
قــال ســعدو إن شــقيقه حممــد ممنــوع مــن ال ـزايرات وال يعلمــون مــا هــي التهــم املوجهــة إليــه وال خيضــع أليــة حماكمــة وال ميكنهــم
القيــام أبي إجـراء كتوكيــل حمـ ٍـام مثـاً.
الطفــل عبــد الرمحــن مســر إدريــس ،طالــب يف الصــف التاســع التعليــم األساســي  -احللقــة الثانيــة ،فلســطيين ســوري اجلنســية ،مــن
مواليد مدينة دوما يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق ،ومقيم يف خميم الريموك جنوب مدينة دمشــق ،يبلغ من العمر
حــن اعتقالــه  15عام ـاً ،اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة  /21أيلــول 2012 /مــن مــكان وجــوده
يف حــي الزاهــرة اجلديــدة قــرب املخبــز اآليل االحتياطــي جنــوب شــرق مدينــة دمشــق ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
تواصلنــا مــع الســيدة ســناء 2والــدة عبــد الرمحــن ،الــي كانــت برفقــة طفلهــا عندمــا تعــرض لالعتقــال ،وأخربتنــا “خرجــت مــن البيــت

مســرعة حبث ـاً عــن عبــد الرمحــن بعــد أن اتصلــت بــه هاتفي ـاً م ـراراً وكان هاتفــه اجلــوال مغلق ـاً ،عثــرت علــى ولــدي قــرب

املخبــز اآليل االحتياطــي ومــا إن وصلــت إليــه حــى اجتمعــت مــن حــويل عناصــر مــن األمــن ،وأخــروين أهنــم ســيأخذون عبــد

الرمحــن للتحقيــق فقــط مث يرتكونــه ،وعندمــا حاولــت منعهــم ضربــوين مث أخــذوه ومل يعــد ،وبعدهــا بــدأت رحلــة البحــث عنــه،
ســألنا عنــه يف ســجن صيــداناي ،ولــدى الشــرطة العســكرية مبنطقــة القابــون ،ويف فــرع فلســطني ،لكــي مل أحصــل علــى أيــة

معلومــة ،وكانــت ردود مجيعهــم بنفــي وجــوده” قالــت ســناء إهنــا حصلــت هنايــة شــباط 2013 /علــى معلومــات عــن ابنهــا مــن
معتقــل مفــرج عنــه ،وأخربهــا أنــه كان مــع عبــد الرمحــن بعــد أســبوع مــن اعتقالــه يف فــرع أمــن الدولــة مبنطقــة جنهــا جنــوب دمشــق،
وذكــر هلــا أن ســبب اعتقــال عبــد الرمحــن هــو تشــابه أمســاء ،وأخربتنــا ســناء أهنــا منــذ ذلــك الوقــت مل تســمع أي خــر عــن ابنهــا”.

الطفل عبد الرمحن إدريس

1

عرب اهلاتف يف  23نيسان 2019

2

عرب اهلاتف يف  20أاير 2019
12

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

صهيــب حممــد العمــار ،انشــط حقوقــي ،طالــب جامعــي يف كليــة اآلداب جبامعــة دمشــق /قســم اللغــة اإلجنليزيــة ،مــن أبنــاء بلــدة
منــر بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب ،ويُقيــم يف منطقــة الزاهــرة اجلديــدة جنــوب شــرق مدينــة دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر حــن
اعتقالــه  22عامـاً ،اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع لقـوات النظــام الســوري يــوم األحــد  /25تشـرين الثــاين/
 2012إثـَـر مدامهــة منزلــه يف حــي الزهــور – منطقــة الزاهــرة اجلديــدة جنــوب شــرق مدينــة دمشــق ،حيــث اعتقــل مــع شــقيقه إقبــال

-وهــو أيض ـاً انشــط وطالــب يف قســم اللغــة الفرنســية ،مــن مواليــد عــام  - 1992واثنــن مــن أقارهبــا ،يوســف عــوض العمــار

وبــال عمــر كوشــان ،وال يـزال مصريهــم مجيعـاً جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضـاً.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الطبيــب حممــد 3والــد صهيــب وإقبــال وأخــران ابلتــايل“ :قرابــة الســاعة الثانيــة

عشــر لي ـاً كان صهيــب يوصــل أحــد صديقاتــه إىل منزهلــا ،وبعــد عودتــه إىل املنــزل قامــت عناصــر اتبعــة لقــوى األمــن

العســكري مبدامهــة املنــزل واعتقلــت كل مــن كان فيــه مــن الشــباب ،صهيــب وشــقيقه إقبــال ويوســف عــوض العمــار وبــال

عمــر كوشــان ،ومنــذ ذلــك الوقــت مل نتمكــن مــن رؤيتهــم أو معرفــة أيــة معلومــات عنهــم” قــال الطبيــب حممــد إهنــم قام ـوا
مبراجعــة وزارة املصاحلــة الوطنيــة بشــكل مســتمر للسـؤال عــن أبنائــه وأقرابئــه كمــا قــام مبراجعــة القصــر العــديل والشــرطة العســكرية
وحمكمــة قضــااي اإلرهــاب مبدينــة دمشــق ولكــن دون جــدوى.

صهيب حممد العمار
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علــي ســعيد الشــهايب ،فلســطيين ســوري ،مفكــر ومــؤرخ فلســطيين ،ومــدرس متقاعــد
ملــادة اللغــة اإلجنليزيــة يف املــدارس التابعــة لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني (األونــروا) مبدينــة دمشــق ،مــن أبنــاء قريــة العــال جنــوب غــرب مدينــة
اجلــوالن مبحافظــة القنيطــرة ،ويُقيــم يف خميــم الريمــوك جنــوب مدينــة دمشــق ،يبلــغ مــن

العمــر حــن اعتقالــه  57عام ـاً ،اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوى األمــن العســكري يــوم

اإلثنــن  /17كانــون األول 2012 /لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة
هلا عند مدخل احلي الشــمايل ملخيم الريموك ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة

علي الشهايب

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة لطيفــة 4شــقيقة علــي ،الــي أخربتنــا عــن تعــرض علــي لالعتقــال مـرات عــدة
بعــد عــام “ 2011يف املــرة األخــرة كان برفقــة صديـ ٍـق لــه وبعــد مفارقــة صديقــه اعتقلتــه عناصــر احلاجــز العســكري يف خميــم
الريمــوك ،وبعــد يومــن علمنــا أنــه يف الفــرع  235املعــروف بفــرع فلســطني ومنــذ ذلــك الوقــت مل حنصــل علــى أيــة معلومــات
عنــه علــى الرغــم مــن حماوالتنــا ذلــك م ـراراً” أخربتنــا لطيفــة أهنــا طلبــت مســاعدة أحــد األشــخاص الذيــن يعملــون يف القيــادة

العامــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني وأخربهــا أن رئيــس فــرع فلســطني أقـَّـر بوجــود علــي معتقـاً يف الفــرع ،لكنــه رفــض اإلدالء
أبيــة معلومــات أخــرى ،كمــا أخربتنــا لطيفــة أهنــا تقدمــت بطلــب حبــث يف القصــر العــديل يف حــي املــزة مبدينــة دمشــق وجاءهــا الــرد

بعــدم العثــور علــى مذكــرة اعتقــال حبــق علــي وأنـّـه ليــس موجــوداً يف الســجون.
علي الشهايب

ف ـؤاد حممــد أجمــد بــال ،خمــري أســنان ،مــن أبنــاء بلــدة جديــدة عرطــوز غــرب حمافظــة
ريــف دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر حــن اعتقالــه  29عام ـاً ،اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوى

األمــن العســكري يــوم األربعــاء  /9كانــون الثــاين 2013 /إثــر مدامهــة مــكان وجــوده
يف منــزل خالتــه يف احلــي الشــمايل ملنطقــة الزيتــون يف بلــدة جديــدة عرطــوز ،وال ي ـزال
مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.

فؤاد حممد أجمد بالل
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5
وتعرفهــا علــى صــورة يوســف
حتدثنــا إىل الســيدة مليــاء والــدة فـؤاد ،وأخربتنــا عــن ظــروف اعتقــال فـؤاد مث اعتقــال شــقيقه يوســف ُّ

مــن بــن الصــور -قيصــر -املسـربة لضحــااي التعذيــب ،وبقــاء فـؤاد جمهــول املصــر تقــول“ :كان فــؤاد يف زايرة إىل منــزل خالتــه
عندمــا قامــت دوريــة اتبعــة لفــرع األمــن العســكري مبدامهــة املنــزل واعتقالــه واقتيــاده إىل مــكان جمهــول ،وبعــد قرابــة
أســبوعني اعتقــل شــقيقه يوســف برفقــة أحــد أصدقائــه الــذي أفــرج عنــه بعــد  6أشــهر ،وبقــي فــؤاد ويوســف جمهــويل املصــر

حــى عــام  2015حينمــا عثــرت علــى صــورة يوســف بــن صــور ضحــااي قيصــر الــي نشــرت علــى فيســبوك” قالــت مليــاء إهنــا
حاولــت البحــث عــن صــورة فـؤاد ،إال أهنــا مل جتدهــا كمــا أهنــا مل حتصــل علــى أيــة معلومــات عنــه منــذ حلظــة اعتقالــه.
فؤاد حممد أجمد بالل
زودتنــا مليــاء بصــورة يوســف الــي عثــرت عليهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك بــن صــور ضحــااي التعذيــب املس ـربة
-املعروفــة بصــور قيصــر-

يوسف حممد أجمد بالل قبل اعتقاله

صورة يوسف املسربة بعد وفاته بسبب التعذيب

الطفــل نــور الديــن بــدر الديــن حممــود ،مــن أبنــاء بلــدة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق
حمافظــة ريــف دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر حــن اعتقالــه  15عامـاً ،اعتقلتــه قـوات النظــام

الســوري يــوم الســبت  /20متــوز 2013 /مــن خميــم الوافديــن قــرب مدينــة دومــا يف
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.

الطفل نور الدين حممود

5

عرب اهلاتف  8أاير 2019

15

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 6مــع الســيدة أديبــة والــدة نــور الديــن ،وأخربتنــا عــن ظــروف اعتقــال طفلهــا “أوقفتــه

عناصــر اتبعــة لقــوات النظــام يف خميــم الوافديــن بعــد أن أطلقــت النــار علــى قدمــه وأصابتــه ،وبعــد مــرور أشــهر عــدة أخــرين

أحــد املفــرج عنهــم أنــه رأى نــور الديــن يف فــرع األمــن اجلــوي بدمشــق وبعــد أشــهر أخــرى خــرج معتقــل آخــر وأخــرين أنــه رأى
ـل إىل ســجن صيــداناي
نــور الديــن يف الفــرع  248التابــع لألمــن العســكري بدمشــق ،ويف عــام  2015علمــت أن نــور قــد نقـ َ

العســكري ومنــذ ذلــك الوقــت مل أمســع عنــه أي خــر” قالــت أديبــة أهنــا مل تتمكــن مــن احلصــول علــى أيــة معلومــات حــول مصــر
طفلهــا ســوى الــي كانــت تردهــا مــن املفــرج عنهــم ومجيعهــم أكــدوا هلــا َّ
أن نــور الديــن تعــرض لتعذيــب شــديد رغــم إصابتــه.
حممــد خلــف الشـريف ،طالــب جامعــي يف كليــة اآلداب /قســم اللغــة العربيــة ،مــن أبنــاء
قريــة جعيفينــة املاشــي التابعــة ملدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي ،يبلــغ
مــن العمــر حــن اعتقالــه  25عامـاً ،اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوى األمــن اجلــوي التابــع

لق ـوات النظــام الســوري يف تش ـرين األول 2013 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش
معروفــة ابســم ’’حاجــز الضمــر‘‘ يف مدينــة الضمــر شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،وال

حممد خلف الشريف

ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد خطــاب 7شــقيق حممــد ،الــذي روى لنــا تفاصيــل اعتقــال حممــد بعــد عودتــه
إىل ســوراي “كان حممــد مقيمـاً يف األردن ومت اعتقالــه بعــد دخولــه إىل ســوراي عندمــا مــر علــى حاجــز الضمــر التابــع لفــرع

األمــن اجلــوي ،وانقطعــت أخبــاره متامـاً عنــا حــى نيســان ،2014 /حــن أخــران معتقــل ســابق أنــه رأى حممــد يف فــرع قــوى
األمــن اجلــوي مبدينــة حرســتا” هــذا كان آخــر خــر مسعنــاه عــن حممــد” قــال خطــاب َّ
إن عائلتــه مل تتمكــن مــن اختــاذ أي اجـراء
أو توكيــل حمـ ٍـام ملســاعدة شــقيقه بســبب خوفهــم مــن املالحقــة األمنيــة ،ال ســيما أهنــم كان ـوا يف منطقــة ختضــع لســيطرة فصائــل
املعارضــة املســلحة عندمــا حصلــت عمليــة االعتقــال.
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ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):استنســخ تنظيــم داعــش اإلرهــايب هنــج النظــام الســوري ذاتــه مــن حيــث عمليــات االعتقــال وإخفــاء عــدد واســع مــن املعتقلــن،
وعــدم الكشــف عــن مصريهــم حــى لــو أنــه قــام إبعدامهــم ،يف ابتــاع ألسـوأ مــا لــدى النظــام الســوري مــن ممارســات وحشــية ،وقــد
اســتهدف علــى حنــو خــاص النشــطاء اإلعالميــن وعاملــي املنظمــات اإلنســانية واألجانــب ،هبــدف إرهــاب اجملتمــع وردع خمالفــي
تعاليــم التنظيــم ،ونُقـ ِّدر أن تنظيــم داعــش كان ميتلــك مــا ال يقــل عــن  54مركــز احتجــاز رئيــس ،وهــو احلــد األدىن لوجــود مراكــز

احتجــاز سـرية ،وحتتــوي حمافظــة الرقــة علــى العــدد األكــر مــن مراكــز االحتجــاز ب ـ  26مركـزاً تليهــا حمافظــة ديــر الــزور ب ـ  20مركــز،

مث حمافظــة حلــب ب ـ  8مراكــز ،وقــد حتدثنــا يف تقريــر ســابق بعنـوان القــاع األســود عــن أبــرز  19مركــز احتجــاز اتبــع لتنظيــم داعــش،
وعقــب فقــدان التنظيــم ســيطرته علــى معظــم املناطــق الــي كانــت خاضعــة لــه مشــال شــرق ســوراي أخلــى مراكــز االحتجــاز التابعــة
لــه واقتــاد املعتقلــن لديــه حنــو مناطــق جمهولــة ،مــا جعــل مــن عمليــة تتبــع مصــر املعتقلــن أمـراً معقــداً ،خاصــة أولئــك الذيــن مضــى

علــى اختفائهــم أو خطفهــم ســنوات ،ومل حتصــل عائالهتــم علــى أيــة معلومــات عنهــم منــذ حلظــة اعتقاهلــم ،وختشــى عائالهتــم مــن أن

يكــون التنظيــم قــد نفــذ عمليــات إعــدام وتصفيــة مجاعيــة ضدهــم خاصــة مــع عــدم تعــاون قـوات ســوراي الدميقراطيــة الــي ســيطرت
علــى مناطــق تنظيــم داعــش مــع أهــايل املختفــن واإلجابــة عــن تســاؤالهتم أو مــا أفضــت إليــه حتقيقاهتــم مــع أســرى تنظيــم داعــش.
وثَّق فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ اإلعالن عن أتســيس تنظيم داعش حىت آب 2019 /ما ال يقل عن 8715
شــخصاً بينهــم  326طف ـاً و 402ســيدة (أنثــى ابلغــة) حالــة اعتقــال تعســفي لــدى التنظيــم .حتـ َّـول مــا ال يقــل عــن 8648
شــخصاً بينهــم  319طفـاً و 386ســيدة إىل خمتفــن قسـرايً .ويعتــر تنظيــم داعــش مســؤوالً عــن  % 8.8مــن حصيلــة املختفــن
قسـرايً يف ســوراي.

شهادات لعائالت ضحااي وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى تنظيم داعش:

حممــد ويــس مســلم ،انشــط إعالمــي ،أحــد مؤسســي تنســيقية التآخــي ،وحمــرر يف شــبكة

“كــوابين كــرد” ،مــن أبنــاء مدينــة عــن عــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،مــن مواليــد
عــام  ،1994الثــااثء  /27آب 2013 /اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم
داعــش ،مــن قريــة خربــة هدلــة بريــف حمافظــة الرقــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً.
حممد ويس مسلم
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حتدثنــا إىل إمساعيــل مســلم 8وهــو أحــد أبنــاء عمومــة حممــد وكان يعمــل معــه يف اجملــال اإلعالمــي مبدينــة عــن العــرب املعروفــة ابســم
كــوابين يقــول “ســافر حممــد مــن كــوابين حنــو كردســتان العـراق حلضــور دورة إعالميــة وعندمــا وصــل إىل ريــف الرقــة أوقفتــه
عناصــر اتبعــة لتنظيــم داعــش واقتادتــه إىل مــكان جمهــول ومنــذ ذلــك الوقــت اختفــى حممــد ومل حنصــل علــى أيــة معلومــات

عنــه” قــال إمساعيــل إهنــم تواصلـوا مــع العديــد مــن الذيــن أفــرج عنهــم تنظيــم داعــش خــال الســنوات الســابقة لكنهــم مل حيصلـوا
عــى معلومــات عنــه ،ويرجــح إمساعيــل َّ
أن عناصــر تنظيــم داعــش أوقفــت حممــد يف بدايــة األمــر بســبب هويتــه وانتمائــه إىل مدينــة
عــن العــرب مث علمــت بنشــاطه اإلعالمــي فأخفتــه قسـراً.
حســان احلمــدو ،عضــو يف املكتــب اإلعالمــي ملدينــة منبــج ،مــن أبنــاء مدينــة منبــج
بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،اإلثنــن  /24آذار 2014 /اعتقلتــه عناصــر مســلحة
تنتمــي إىل تنظيــم داعــش ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً.

حسان احلمدو

رمضــان خشــمان األمحــد ،مــن أبنــاء مدينــة عــن عــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي،
مــن مواليــد عــام  ،1964اإلثنــن  /25آب 2014 /اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي
إىل تنظيــم داعــش مــن مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب ،وال يـزال مصــره جمهــوالً.

رمضان خشمان األمحد
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فهــد طربــوش ،انشــط حقوقــي ،يبلــغ مــن العمــر  45عامـاً ،مــن أبنــاء مدينــة منبــج يف ريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،األحــد /14

أيلــول 2014 /اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش مــن مدينــة منبــج ،وال يـزال مصــره جمهــوالً.
حتدثنــا إىل صهيــب طربــوش 9وهــو ابــن عــم الضحيــة فهــد وأخ ـران “كان فهــد يعمــل
علــى توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مدينــة منبــج وكان معروفـاً لــدى اجلميــع
ولديــه عالقاتــه مــع اجمللــس احمللــي والنشــطاء ووســائل اإلعــام ،ومــع بدايــة دخــول

داعــش إىل منبــج رفــض اخلــروج منهــا فتعـ َّـرض للمالحقــة واملضايقــات بســبب عملــه
مث اختطــف مــن املدينــة ومنــذ اللحظــة األوىل الختطافــه مــن قبــل عناصــر داعــش مل

تســمع عنــه عائلتــه أي خــر ســوى أن التنظيــم نقلــه إىل خــارج املدينــة حنــو مــكان
جمهــول” علمنــا مــن صهيــب أن العائلــة حاولــت التواصــل مــع مقـرات تنظيــم داعــش الــي

فهد طربوش

كانــت يف منبــج ملعرفــة مصــره ،لكنهــم مل حيصلـوا علــى أيــة اســتجابة وتعرضـوا لتهديــدات
ابلقتــل يف حــال تك ـرار الس ـؤال عنــه ألن تنظيــم داعــش يعتــر نشــطاء حقــوق اإلنســان
يشــكلون خطـراً كبـراً عليــه خاصــة أن فهــد كان معروفـاً بنشــاطه يف مدينــة منبــج.
راضــي حممــد العياشــي ،موظــف حكومــي ســابق يف الشــركة العامــة للكهـرابء مبدينــة الرقــة ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،يبلــغ مــن العمــر
 50عــام ،اعتقلتــه عناصــر ُملثمــة تتبــع لتنظيــم داعــش مــن منزلــه يف مدينــة الرقــة يف كانــون الثــاين 2017 /مــع ابنــه وضــاح

واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً منــذ ذلــك الوقــت.

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد مســر

10

-قريــب الضحيــة راضــي يف مــكان نزوحــه مبدينــة إدلــب -وأخــران

التــايل“ :دامهــت جمموعــة تتبــع أم ـراً يلقــب أببــو عائشــة مياديــن منــزل راضــي وقامــت بتكســر كل حمتوايتــه وأخذتــه مــع
ابنــه وضــاح الــذي يســكن معــه يف املنــزل ذاتــه ،وعللــوا ذلــك أبهنــم مسعــوا َّ
أن راضــي وابنــه يُبيِّتــان نيــة تــرك الرقــة والســفر
حنــو مناطــق النظــام بعــد تضييــق داعــش علــى الســكان ،حاولنــا بعــد ذلــك التوســط هلمــا لــدى أانس يعملــون مــع التنظيــم،
لكــن دون جــدوى ،وكانــت حماولتنــا األخــرة عندمــا أخــروان أهنــم زجــوا هبمــا علــى جبهــات القتــال ،وكل مــن سيتوســط هلمــا
ســيلحق هبمــا” علمنــا مــن قريــب الضحيــة أن عــدداً مــن الذيــن خرجـوا مــن ســجون التنظيــم أخربوهــم َّ
أن التنظيــم أعــدم راضــي وابنــه

وضــاح بعــد االنتهــاء مــن حفــر أنفــاق بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،لكـ َّـن العائلــة مل تتمكــن مــن التحقــق مــن تلــك املعلومــات.

9
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حســن عمــر األمحــد ،حمـ ٍـام ،مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب ،اعتقلتــه
عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش يــوم الثــااثء  /24كانــون الثــاين2017 /
مــن مدينــة الطبقــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

حسن عمر األمحد

 هيئة حترير الشام (حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة):ســارت هيئــة حتريــر الشــام علــى خطــى تنظيــم داعــش والنظــام الســوري يف تكتيــك اإلخفــاء القســري ،وعــدم الكشــف عــن مصــر
املعتقلــن لديهــا ،كمــا أهنــا ال ُتضــع املعتقلــن لديهــا أليــة حماكمــة ابســتثناء احملاكمــات الشــكلية والسـرية الــي جيريهــا الشــرعيون
واألمنيــون لديهــا (رجــال ديــن يقومــون مبهــام اإلفتــاء وإصــدار األحــكام ويتقلــدون مناصــب قياديــة يف اهليئــة) ،وغالب ـاً مــا تُفــرج

اهليئــة عــن املعتقلــن األجانــب بعــد مفاوضــات مــع اجلهــات الــي يعملــون لديهــا مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة ،أمــا الباقــون فتقــوم
ابحتجازهــم ضمــن ســجوهنا الس ـرية ومتنــع عنهــم ال ـزايرات والتواصــل مــع عائالهتــم أو توكيــل حمــام ،وال ختضعهــم للقضــاء املنشــأ
يف مناطــق ســيطرهتا ،وتُغيِّبهــم يف ســجوهنا السـرية الــي أنشــأهتا عــر جهازهــا األمــي وأمههــا ســجن العُقــاب بريــف حمافظــة إدلــب
اجلنــويب.

يف كثــر مــن األحيــان متتــد مــدة االختفــاء القســري لــدى هيئــة حتريــر الشــام إىل ســنوات ،كمــا أهنــا ال تفصــح عــن املختفــن الذيــن
قامــت إبعدامهــم إبجـراءات موجــزة جتنبـاً لالحتقــان الشــعيب َّ
ضدهــا ،ولكــي تُبقــي عائالهتــم تعيــش آالم االنتظــار والرتقــب انتقامـاً
منهــم ولتشــيع اخلــوف والتحذيــر مــن عواقــب انتقــاد أو رفــض سياســتها وتعاليمهــا يف مناطــق ســيطرهتا.
َّأدت عمليــات اإلخفــاء القســري الــي قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام إىل نــزوح وهــروب العديــد مــن النشــطاء وعائالهتــم حنــو مناطــق

أخــرى خــارج ســيطرهتا خوفـاً مــن االعتقــال واملصــر اجملهــول.
وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ اإلعــان عــن أتســيس جبهــة النصــرة مطلــع عــام  2012حــى آب2019 /

مــا ال يقــل عــن  2006شــخصاً بينهــم  23طفـاً و 59ســيدة (أنثــى ابلغــة) ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي لــدى هيئــة حتريــر
الشــام .حتــول مــا ال يقــل عــن  1946شــخصاً بينهــم  7أطفــال و 22ســيدة إىل خمتفــن قسـرايً.
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شهادات لعائالت ضحااي وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى هيئة حترير الشام:

ســعد الســيد األمحــد ،مــن أبنــاء بلــدة خطملــو بريــف محــص الشــرقي ،مــن مواليــد عــام  ،1985مـزارع ،يقيــم يف مدينــة إدلــب،
الثــااثء  /12شــباط 2019 /دامهــت عناصــر مســلحة اتبعــة للجهــاز األمــي هليئــة حتريــر الشــام مــكان إقامتــه يف حــي الضبيــط
غــرب مدينــة إدلــب ،واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً منــذ ذلــك الوقــت.

التقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ابلســيد حممد الســيد األمحد ، 11شــقيق الضحية ،يف مكان إقامته مبدينة إدلب ،وروى
لنــا تفاصيــل اعتقــال شــقيقه ،الــي كان شــاهداً عليهــا“ :كنــا جنلــس يف منــزل ســعد ،حيــث طــرق البــاب رجــل مســلح ملثــم،

وقــال إنــه مــن القــوة األمنيــة للهيئــة ،ولديــه ورقــة مهمــة وطلــب أخــي ســعد ابالســم ،وعندمــا جــاء ســعد اعتقلــه الرجــل
وأخــذه إىل ســيارة اتبعــة هلــم ،وبعدهــا دخلــت العناصــر إىل املنــزل وقامــوا بتفتيشــه ،بعــد ذلــك ســاقوا ســعد إىل مــكان

جمهــول ،وبعــد حبثنــا وإجـراء اتصاالتنــا علمنــا أنــه لــدى أمنيــة احلــدود” أخــران حممــد أن هيئــة حتريــر الشــام منعــت عائلتــه مــن
ـض مــن قابلتهــم العائلــة مــن الشــخصيات منــح العائلــة أيــة معلومــة أو تفاصيــل
زايرة أخيــه ،ومل ِّ
توضــح ســبب اعتقالــه حيــث رفـ َ
عــن مصــر ســعد ،واكتفـوا ابلقــول َّ
إن ســعد معتقــل ألســباب أمنيــة.
حممــد صــال ،طالــب جامعــي يف جامعــة إدلــب  -اختصــاص لغــة إجنليزيــة ،مــن أبنــاء قريــة الغدفــة بريــف حمافظــة إدلــب ،اعتقلتــه
عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم الســبت  /20نيســان 2019 /لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا عنــد
ِ
ـب الــذات اإلهليــة ،واعتقلــت معــه طالبــن اثنــن آخريــن .وال ي ـزال مصريهــم جمهــوالً
املدخــل الشــرقي ملدينــة إدلــب ،بتهمــة سـ ّ
ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
حممــد خالــد حممــود ،مــن أبنــاء مدينــة محــاة ،مــن مواليــد عــام  ،1979انزح يقيــم مــع عائلتــه يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة
إدلــب اجلنــويب ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم األحــد  /5أاير 2019 /لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش
اتبعــة هلــا علــى طريــق دمشــق  -حلــب الــدويل ابلقــرب مــن مدينــة معــرة النعمــان ،واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال ي ـزال مصــره
جمهــوالً.
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حتدثنــا مــع الســيدة أمســاء دابغ 12زوجــة الضحيــة حممــد ،وكانــت شــاهدة علــى عمليــة اعتقالــه حيــث أخربتنــا “عنــد وصلــوان إىل
حاجــز املعــرة علــى األوتسـراد ،أوقفتنــا عناصــر احلاجــز ،وطلبــت هويــة زوجــي الشــخصية ،مث اصطحبــوه إىل أمــر احلاجــز

وكان يســمى أبــو رائــد ،وبعــد قليــل مسعــت ص ـراخ زوجــي وأمــر احلاجــز علــى بعضهــم البعــض ،مث أتــت ســيارة ووضعــوا
زوجــي فيهــا وذهبــوا بــه ،تبعتهــا ســيارة أخــرى وضعــوين فيهــا ،وأوصلــوين إىل منــزيل” قالــت أمســاء َّ
إن عائلــة زوجهــا ســألت
عنــه يف احملكمــة مبدينــة معــرة النعمــان ويف مق ـرات اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام دو َن نتيجــة ،فيمــا حصلــت الحق ـاً علــى معلومــات

غــر رمسيــة عــن وجــوده إمــا يف ســجن العقــاب أو يف الســجن املركــزي مبدينــة إدلــب ،ومل يتســى هلــم حــى اآلن التحقــق مــن ذلــك.
معــن بكــور ،انشــط إعالمــي ،عضــو يف مكتــب محــاة اإلعالمــي ،مــن أبنــاء بلــدة املخــرم
بريــف حمافظــة محــص الشــرقي ،مــن مواليــد عــام  ،1988ومقيــم يف مدينــة أرحيــا بريــف
حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم اجلمعــة
 /14حزي ـران 2019 /إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه ،ومتــت مصــادرة هاتفــه احملمــول
ودراجتــه الناريــة عقــب اعتقالــه ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية

حلقــوق اإلنســان.

معن بكور

عبــد الرمحــن منصــور ،انشــط إعالمــي ،مــن أبنــاء مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب
الغــريب ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم األربعــاء  /17متــوز/
 2019لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا املعروفــة ابســم الصومعــة
يف قريــة أورم الكــرى جنــوب غــرب حمافظــة حلــب ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

عبد الرمحن منصور
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اتء :قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االحتاد الدميقراطي):
مارســت قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ أتسيســها -منــذ أتســيس قـوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي-
يف كانــون الثــاين 2014 /عمليــات اإلخفــاء القســري حبـ ِّـق النشــطاء والسياســيني املنتقديــن ملمارســاهتا يف مناطــق ســيطرهتا ومــع

بدايــة عــام  2016بــدأت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة تســتهدف الســكان املدنيــن علــى خلفيــة قوميــة وعرقيــة وبذريعــة وجــود

صــات بينهــم وبــن تنظيــم داعــش خاصــة يف املناطــق الــي تُســيطر عليهــا حديثـاً إمــا عــر محــات دهــم واعتقــال أو عــر نقــاط
التفتيــش املؤقتــة الــي تقــوم إبنشــائها بــن حــن وآخــر ،وهــؤالء تقتادهــم إىل مراكــز احتجــاز دون إخضاعهــم حملاكمــات ،كمــا متنــع
ِ
ٍ
توجــه إليهــم هتمـاً واضحــة ،وقــد الحظنــا إفـراج قـوات ســوراي الدميقراطيــة
عائالهتــم مــن زايراهتــم أو التواصــل معهــم وتوكيــل حمــام ،ومل ّ
عــن عــدد منهــم بعــد اتفاقيــات مــع وجهــاء وشــيوخ عشــائر املناطــق الــي اســتهدفتها ابالعتقــاالت.

وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثــاين 2014 /حــى آب ،2019 /مــا ال يقــل عــن  2907شــخصاً
بينهم  631طفالً و 172ســيدة ال يزالون قيد االعتقال التعســفي لدى قوات ســوراي الدميقراطية حتول ما ال يقل عن 1877
شــخصاً بينهــم  52طفـاً و 78ســيدة منهــم إىل خمتفــن قسـرايً.

شهادات لعائالت ضحااي وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى قوات سوراي الدميقراطية:

منعــم خليــل شــلش ،مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،يعمــل ســائق حافلــة صغــر لنقــل الــركاب ،األحــد /24

شــباط 2019 /اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بينمــا كان
مســافراً مــن مدينــة منبــج حنــو مدينــة حلــب ،واقتادتــه إىل مــكان جمهــول وال يـزال مصــره جمهــوالً.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد علــي

13

ابــن منعــم ،الــذي أخــران عــن ظــروف اختفــاء والــده ومصــادرة

احلافلــة الــي كان يعمــل عليهــا وعــدم الســماح هلــم بزايرتــه “أخــران أحــد معارفنــا الــذي كان يف املكــرو ابص مــع أيب عــن توقيــف

أيب عنــد حاجــز ل ـ “قســد” واعتقالــه بعــد خروجــه مــن منبــج مبســافة قليلــة ،ذهبنــا إىل مركــز الشــرطة يف منبــج ســألنا عــن أيب
فأخــروان أهنــم ال يعلمــون ابألمــر ،مث ذهبنــا إىل احلاجــز الــذي اعتقلــه فقالــوا إهنــم أرســلوه إىل مركــز األمــن للتحقيــق دون
أن خيــروان عــن مــكان احتجــازه ،علــى الرغــم مــن تك ـراران الســؤال عنــه م ـرات عــدة ،إىل أن أخــروان يف املــرة أألخــرة أن
األمــر أصبــح يف يــد األمــن املركــزي لديهــم”.

13
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خالــد احلليســي ،مديــر مدرســة الزينــب للتعليــم األساســي ،مــن أبنــاء قريــة ســعيدة التابعــة
ملنطقــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل ،اعتقلتــه قـوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم
الســبت  /16آذار 2019 /يف قرية ســعيدة ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان.

خالد احلليسي

مقــداد اللجــي ،حمـ ٍـام ،حاصــل علــى إجــازة يف كليــة احلقــوق ،مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل ،اعتقلتــه
قـوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األحــد  /30حزيـران ،2019 /إثـَـر مدامهــة منزلــه يف شــارع اخلليــج يف مدينــة القامشــلي ،وال يـزال
مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

الشــقيقان زاهــر وعلــي عيــاد األمحــد ،مــن أبنــاء قريــة اجلــرذي بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتهمــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة
يوم اإلثنني  22/متوز 2019 /يف قرية اجلرذي ،وال يزال مصريمها جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.
اثء :فصائل املعارضة املسلحة:

احنســرت املناطــق الــي كانــت خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع هنايــة عــام  2018وترَّكــزت يف ريــف حمافظــة
ـجلنا حــدوث إفراجــات قليلــة ملختفــن يف املناطــق الــي
حلــب الشــمايل وبعــض مناطــق حمافظــة إدلــب ،خــال عــام  2018سـ َّ

كانــت خاضعــة لســيطرة بعــض الفصائــل قبيــل ســيطرة ق ـوات النظــام الســوري عليهــا ،فيمــا ال ي ـزال املئــات مــن املعتقلــن لــدى
الفصائــل جمهــويل املصــر ويف عــداد املختفــن قسـرايً ،وقــد مارســت فصائــل يف املعارضــة عمليــات اعتقــال وإخفــاء قســري محــل

ـجلنا خــال عــام
بعضهــا صبغــة عرقيــة وطائفيــة ،وبشــكل خــاص يف منطقــة عفريــن يف ريــف حمافظــة حلــب الشــمايل وقــد سـ َّ

 2019ارتفاعـاً ملحوظـاً يف عمليــات اخلطــف واالعتقــال الــي حتــول معظمهــا إىل اختفــاء قســري يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا

فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى آب 2019 /مــا ال يقــل عــن  2844شــخصاً بينهــم

329طفـاً و 846ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي لــدى فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،حتـ َّـول مــا ال يقــل عــن 2234

شــخصاً منهــم بينهــم  222طفـاً و 416ســيدة إىل خمتفــن قسـرايً.
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شهادات عائالت ضحااي وحاالت ألشخاص خمتفني قسرايً لدى فصائل املعارضة:
رايض منــا حممــد ،حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة االقتصــاد اختصــاص إدارة أعمــال،

مــن أبنــاء قريــة جويــق التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،مــن مواليــد
عــام  ،1964اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لفصيــل أح ـرار الشــرقية -أحــد الفصائــل يف
املعارضــة املســلحة يــوم األحــد  /23أيلــول 2018 /مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة
عفريــن ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

رايض منال حممد

حتدثنا إىل إبراهيم 14أحد أقرابء رايض وأخربان َّ
أن عائلة رايض ســألت عنه لدى فصيل أحرار الشــرقية ولدى الشــرطة العســكرية
يف مدينــة عفريــن ،ولــدى عــدد مــن الضبــاط ،لكــن دون جــدوى يقــول“ :مل نــرك جهــة مل نلجــأ إليهــا ملعرفــة مصــر رايض حــى

إننــا تقدمنــا بشــكوى إىل الــوايل الرتكــي الــذي زار عفريــن ،لكــن دوى جــدوى ،مل حنصــل علــى أيــة معلومــات عنــه ،كان

رايض مهتــم بعملــه التجــاري والرتبــوي فقــط” علمنــا مــن قريــب رايض أن أمالكــه تعرضــت للنهــب والســلب بعــد اعتقالــه وكان
ميلــك مدرســة خاصــة ،إضافــة إىل مطعــم ومنــزل ،ومجيعهــا اســتويل عليهــا مــن قبــل فصيــل أحـرار الشــرقية.
حنَّــان أمحــد شــيخو ،مــن أبنــاء قريــة الشــيخ حديــد بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،يبلــغ مــن العمــر  47عامـاً ،يعمــل يف حمــل لبيــع
العصائــر ،يف  /22نيســان 2019 /اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لفصيــل أح ـرار الشــرقية -إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة -مــن

مــكان عملــه واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً.
التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــد الغفــور 15ابــن أخ حنَّــان -يف مدينــة عفريــن -وأخــران عبــد الغفــور عــن اختفــاء
عمــه منــذ اليــوم األول العتقالــه فيمــا وردهتــم أخبــار عــن نقلــه إىل تركيــا بتهمــة أنــه عنصــر لــدى قـوات ســوراي الدميقراطيــة يقــول
عبــد الغفــور “منــذ يــوم األول اعتقــال عمــي ذهبنــا إىل مقــر أحـرار الشــرقية للســؤال عنــه فمــا كان منهــم إال أن قامــوا بطــردان
وهتديــدان ابالعتقــال يف حــال عــدان للســؤال عنــه ،بعــد حنــو عشــرة أايم علمنــا عــن طريــق أحــد األشــخاص املقربــن مــن

الفصيــل أهنــم قامــوا بتســليم عمــي إىل دوريــة تركيــة ،الــي بدورهــا قامــت بنقلــه إىل تركيــا للتحقيــق معــه ومنــذ ذلــك الوقــت
مل تعــد تــردان أيــة أخبــار أو معلومات.عنــه”.

14
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جيكرخــون أمحــد إمساعيــل ،عضــو يف اجمللــس احمللــي لناحيــة جنديــرس التابعــة ملدينــة
عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،مــن أبنــاء قريــة حــج حســنو التابعــة ملدينــة
عفريــن ،يبلــغ مــن العمــر  33عام ـاً ،اعتقلتــه عناصــر مــن الشــرطة العســكرية التابعــة

لفصائــل يف املعارضــة املســلحة مطلــع أاير ،2019 /وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

جيكرخون أمحد إمساعيل

أمحــد احملمــد ،حمـ ٍـام ،مــن أبنــاء مدينــة جرابلــس بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،اعتقلتــه
عناصــر مســلحة مــن الشــرطة العســكرية التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم
اخلميــس  /20متــوز 2019 /مــن مدينــة إع ـزاز مشــال غــرب حمافظــة حلــب ،واقتادتــه
إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف املدينــة.
أمحد احملمد
أمحد احملمد

سادساً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أي مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة
أن النظــام الســوري مل يفــي ِّ
أبي مــن التزاماتــه يف ٍّ
الــي صــادق عليهــا ،ونُشــر علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية ،كمــا أنـَّـه أخـ َّـل بعــدة مـواد يف
ـتمر توقيف مئات آالف املعتقلني دو َن مذكرة اعتقال لســنوات طويلة ،ودون توجيه ُتم ،وحظر
الدســتور الســوري نفســه ،فقد اسـ َّ
عليهــم توكيــل حمـ ٍـام والـزايرات العائليــة ،وحتـ َّـول قرابــة  % 65مــن إمجــايل املعتقلــن إىل خمتفــن قسـرايً ومل يتــم إبــاغ عائالهتــم أبماكــن

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

االختفــاء القســري حمظــور مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف فبحســب القاعــدة  98فــإن االختفــاء القســري حمظــور يف
النِّزاعــات املســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة.
ـص القاعــدة  117منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف يف النـزاع اإلجـراءات املســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن
وتنـ ُّ
فقدهــم نتيجــة لنـزاع مســلح ،ويــزود أفـراد عائالهتــم أبيــة معلومــات لديــه عــن مصريهــم”.
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وأيض ـاً مبوجــب القانــون اجلنائــي الــدويل ،فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة تُش ـ ِّكل املمارســة املنهجيــة

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

كمــا مارســت بقيــة األط ـراف جرميــة اإلخفــاء القســري وإن مل تكــن علــى املركزيــة ذاهتــا ،الــي يتميــز هبــا النظــام الســوري ،كمــا
توســع انتشــار احلــاالت
ختتلــف عنــه يف َكـ ِّـم احلــاالت وتوزعهــا ،وتنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام يشــبهان النظــام الســوري يف ُّ
ومنهجيتهــا حبســب مــا تُشــر إليــه البيــاانت الــي لدينــا.
التوصيات:

جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

• عقد اجتماع طارئ ملناقشة هذا الشأن اخلطري الذي يُهدد مصري قرابة  98ألف شخص ،ويُرهب اجملتمع السوري أبكمله.

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

السورية.
• جيــب أن يتَّخــذ جملــس األمــن خطـوات إليقــاف عمليــات التعذيــب واملــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة
للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن املعتقلــن يف أســرع وقــت.

• اللجــوء إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حلمايــة املعتقلــن مــن املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز ،ولوضــع حـ ٍّد لــوابء

االختفــاء القســري املنتشــر يف ســوراي ،كونــه يُهــدد أمــن واســتقرار اجملتمــع.

• علــى جملــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلـزام األطـراف ابلقـرارات الــي قــام إبصدارهــا ومــن أبرزهــا القـرار رقــم  ،2042والقـرار رقــم
 ،2139وإتبــاع القـرارات النظريــة ابألفعــال.

• االهتمــام بشــكل أكــر بقضيــة املختفــن قس ـراً يف ســوراي ،نظ ـراً لفداحــة حصيلتهــا ،وكوهنــا جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية ،وينبغــي

اإلس ـراع يف التَّصــدي هلــا.

الســماح للمحتجزيــن كافــة ابالتصــال مــع أقرابئهــم ومــع احملامــن واألطبــاء ،وإجيــاد ضمــاانت
• كمــا يتوجــب علــى حنــو فــوري َّ

ملزمــة ملنــع تك ـرار التعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.
النظام السوري:

• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
كأنا ملك عائلة خاص.
• التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب واملوت بسبب التعذيب.
ِ
ابلسجالت املدنية وتسخريها خلدمة أهداف العائلة احلاكمة.
• التوقف عن التالعب ّ
حتمل التَّبعات القانونية واملادية كافة ،وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
• ُّ
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إىل جملس حقوق اإلنسان:
• متابعة قضية املعتقلني واملختفني قسـراً يف ســوراي وتســليط الضوء عليها ضمن مجيع االجتماعات الســنوية الدورية ،وختصيص

جلســة خاصــة للنَّظــر يف هــذا التَّهديــد الرهيــب.
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

• إعــداد تقريــر خــاص وتفصيلــي يُس ـلِّط الضــوء علــى هــذه الكارثــة بكافــة أبعادهــا النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ودعــم

منظمــات حقــوق اإلنســان احملليــة الفاعلــة يف ســوراي.
املقرر اخلاص املعين ابالختفاء القسري:

• زايدة عدد العاملني يف قضية املختفني قسراً يف مكتب املقرر اخلاص املعين حباالت االختفاء القسري يف سوراي؛ نظراً لكثافة
وحجم حاالت املختفني قسـرايً فيها.

تضامن

كل التضامــن مــع الضحــااي وذويهــم ،وال بـُ َّـد مــن نضــال حقوقــي واجتماعــي مــن قبــل منظمــات حقوقيــة عربيــة ودوليــة تقــف إىل

جانــب الشــعب الســوري وتنــدد جبرائــم النظــام الســوري وتطالــب بشــكل ُمســتمر الكشــف عــن مصــر ذويهــم وإطــاق سـراحهم،
وكل الشــكر والتقديــر لألهــايل والنشــطاء احملليــن الذيــن لــوال جهودهــم ملــا ظهــر هــذا الَّتقريــر علــى هــذا النحــو.
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