تقرير موجز
قوات النظام السوري ختفي قسراي  10من نشطاء
احلراك الشعيب يف السويداء وتستخدم القمع يف
مواجهة مطالبه احملقة
ما ال يقل عن  2172شخصا من أهايل حمافظة
السويداء قيد االعتقال أو االختفاء القسري داخل مراكز
االحتجاز الرمسية وغري الرمسية التابعة للنظام السوري

اخلميس  18حزيران 2020
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R200613
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 :ما ال يقل عن  2172حالة اعتقال أو اختفاء قسري ومقتل  37شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار  2011حىت
حزيران 2020

اثنياً :قوات النظام السوري تتصدى للحراك الشعيب املستجد األايم املاضية ابلقمع واالعتقال والتعذيب واإلخفاء القسري
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :مــا ال يقــل عــن  2172حالــة اعتقــال أو اختفــاء قســري ومقتــل  37شــخصاً بســبب التعذيــب
منــذ آذار  2011حــى حزي ـران 2020
منــذ انــدالع احلـراك الشــعيب الــذي طالــب ابحلريــة والتغيــر الدميقراطــي يف آذار 2011 /شـ َّـكلت حمافظــة الســويداء مــن حيــث

عمــا شــهدته بقيــة املناطــق ،فاحملافظــة الــي تقطنهــا أغلبيــة مــن الطائفــة الدرزيــة
موقعهــا وطبيعــة تركيبتهــا الســكانية منوذجـاً خمتلفـاً َّ

قــد شــهدت حــركات احتجاجيــة مناهضــة للنظــام الســوري منــذ عــام  ،2011إضافــة إىل اعتصامــات متعــددة قــام هبــا حمامــون
ومهندســون ،وقــد اعتقــل عــدد كبــر مــن أبنائهــا وأصبحــت الغالبيــة العظمــى منهــم يف عــداد املختفــن قس ـرايً ،لكنهــا منــذ عــام

 2011بقيــت ختضــع لســيطرة النظــام الســوري بشــكل شــبه كامــل ،ومل تتعــرض لعمليــات قصــف ابلطـران ،الــذي هــو الســبب

الرئيــس وراء تدمــر األحيــاء واملــدن وتشـريد األهــايل.
ضمــن هــذا الســياق ،جتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك وجــود وانتشــار لقـوات مســلحة حمليــة تتبــع لبعــض مشــايخ الســويداء ووجهائهــا،
وترتَّكــز مهمــة هــذه القـوات حبســب مــا أعلــن عنــه مؤسســوها يف منــع قـوات النظــام الســوري مــن هنــب بعــض املناطــق واســتغالهلا،
ومحايــة أبنــاء احملافظــة مــن االعتقــال واالختفــاء القســري ،ومــن التجنيــد القســري يف صفــوف جيــش النظــام الســوري.
ظلَّــت مناطــق متفرقــة مــن احملافظــة ،كمدينــة الســويداء وبعــض قراهــا كالق ـراي وشــهبا تشــهد بــن احلــن واآلخــر مظاه ـرات
واحتجاجــات ضـ َّـد سياســة النظــام الســوري وعُ ِنفــه الــذي مارســه علــى املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته ،وعلــى املعتقلــن
السياســيني ،كمــا أهنــا طالبــت ابســتمرار إبطــاق س ـراح املعتقلــن والكشــف عــن مصــر املختفــن مــن أبنــاء احملافظــة.
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دفعــت حمافظــة الســويداء فاتــورة ابهظــة يف مســرة التغيــر السياســي ،وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
فقــد وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن  2172شــخصاً مــن أبنائهــا ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري داخــل مراكــز االحتجــاز

الرمسيــة وغــر الرمسيــة التابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حــى  /18حزيـران ،2020 /كمــا وثقنــا يف املــدة ذاهتــا مقتــل
مــا ال يقــل عــن  37شــخصاً مــن أبنائهــا بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة وغــر الرمسيــة التابعــة للنظــام الســوري أيضـاً.

اثني ـاً :قــوات النظــام الســوري تتصــدى للح ـراك الشــعيب املســتجد األايم املاضيــة ابلقمــع واالعتقــال
والتعذيــب واإلخفــاء القســري:
يف  7حزيـران اجلــاري  2020خرجــت مظاهـرات شــعبية يف مدينــة الســويداء ،رفــع املتظاهــرون شــعارات تنــادي إبطــاق سـراح

املعتقلــن ،وبرحيــل النظــام الســوري وإســقاطه ،والبــدء بعمليــة انتقــال سياســي ،وقــد الحظنــا اســتمرار املظاه ـرات بشــكل شــبه
يومــي حــى  15حزيـران.
استشــعر النظــام الســوري خطــورة انــدالع حــركات احتجاجيــة جديــدة يف مناطــق تعتــر خاضعــة لســيطرته؛ وأن الســويداء قــد
تشـ ِّكل مثــاالً حيتــذى بــه وشـرارة قــد تشــتعل يف مناطــق أخــرى ،فقــام مبواجتهــا أبســاليب وتكتيــكات اتبعهــا ســابقاً يف مواجهــة

املتظاهريــن يف عــام  2011مــن اعتقــال وتعذيــب وإخفــاء وإرســال رســائل هتديــد ،وحماولــة إخ ـراج مظاه ـرات مضــادة ترفــع
شــعارات مكــررة تؤيــد النظــام الســوري وهتــدد مــن خيــرج ضــده.

مظاهرة شعبية يف مدينة السويداء قرب مبىن احملافظة –  8حزيران 2020
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ـجلنا يــوم  /9حزيـران اعتقــال الشــاب رائــد عبــدي اخلطيــب ،وهــو انشــط يف احلـراك الشــعيب ،جــرى اعتقالــه إثـَـر مدامهــة أحــد
سـ َّ
املكاتــب الواقــع يف بــرج إجنــي يف مدينــة الســويداء ،وذلــك بعــد مشــاركته يف املظاهـرات امل ــناهضة للنظــام الســوري يف املدينــة.

رائــد عبــدي اخلطيــب ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يف  9حزيـران علــى
خلفيــة مشــاركته يف مظاهـرات مناهضــة للنظــام الســوري

إضافــة إىل ذلــك فقــد ســجلنا يــوم  /15حزيـران اعتــداء عناصــر مــن قـوات حفــظ النظــام وميليشــيات مواليــة للنظــام الســوري ترتــدي
زايً مدنيـاً (شــبيحة) علــى املتظاهريــن يف مدينــة الســويداء ،وذلــك عقــب خــروج مظاهــرة مناهضــة للنظــام الســوري يف ســاحة الســر
وسط مدينة السويداء ،وقد وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف ذلك اليوم اعتقال  9مدنيني ،واقتيادهم إىل ٍ
جهة جمهولة.
مــن بينهــم موظفــون حكوميــون كانـوا قــد فصلـوا تعســفياً مــن وظائفهــم يف وقــت ســابق بســبب مواقفهــم مــن النظــام الســوري.
مل تتــم عمليــات االعتقــال عــر مذكــرة اعتقــال قانونيــة صــادرة عــن حمكمــة ،كمــا مل يتــم إبــاغ أحــد مــن ذوي املعتقلــن ابعتقاهلــم،
ومتــت مصــادرة هواتفهــم اجلوالــة ،ومنع ـوا مــن التواصــل مــع أهلهــم أو حماميهــم ،وختشــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن
يتعرضـوا لعمليــات تعذيــب ،وأن يصبحـوا يف عــداد املختفــن قسـرايً كحــال  % 85مــن جممــل املعتقلــن ،ولدينــا ختــوف حقيقــي
علــى مصريهــم يف ظـ ِّـل تفشــي فــروس كــوروان املســتجد يف العــامل.

اثلثاً :االستناجات والتوصيات:

استنتاجات:
واجــه النظــام الســوري احلـراك الشــعيب املســتجد يف الســويداء ابألدوات ذاهتــا الــي واجــه هبــا احلـراك الشــعيب الــذي قــام ضــده يف آذار/
 ،2011مثــل االعتقــال التعســفي والتعذيــب واإلخفــاء القســري والتهديــد ،وبشــكل خيالــف أبســط مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق
اإلنسان ،وهذا يؤكد أن هذا النظام مل يستفد شيئاً من كل ما مرت به سوراي ،وأبنه غري قابل للتغري حنو احرتام احلقوق األساسية

وقبــول التغيــر الســلمي حنــو الدميقراطيــة ،وأبن خيــاره الوحيــد هــو احلســم واالنتصــار الســاحق وحكــم ســوراي مــدى احليــاة.
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توصيات:
تدعــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املطالــب الشــعبية احملقــة املناديــة ابحلريــة واخلــر والعدالــة االجتماعيــة وحتميــل النظــام
الســوري مســؤولية مــا آل إليــه االقتصــاد الســوري ،وإطــاق س ـراح املعتقلــن ونطالــب:
اجملتمع الدويل واألمم املتحدة:
•محايــة املدنيــن يف الســويداء مــن التعذيــب واإلخفــاء القســري وعــدم تكـرار الفشــل يف محايــة املدنيــن الســوريني كمــا حصــل
منــذ آذار.2011 /
•إرسال رسالة واضحة بدعم املطالب الشعبية واحلقوق األساسية اليت ينادي هبا املتظاهرون.
•الضغــط علــى النظــام الســوري وحلفائــه وحتديــداً حليفــه الروســي مــن أجــل الكشــف عــن مصــر حــاالت االختفــاء القســري

العشــر واملطالبــة إبطــاق سـراحهم فــوراً.
•بــذل جهــد حقيقــي مــن أجــل إحيــاء مســار عمليــة االنتقــال السياســي ووضــع جــدول زمــي حمــدد لذلــك االنتقــال ممــا يســاهم
يف ختفيــف معــاانة الســوريني ويف عودهتــم اآلمنــة والطوعيــة.

النظام السوري:
•التوقــف عــن إرهــاب املواطنــن الســوريني ،وانتهــاك الدســتور الســوري والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،وبشــكل خــاص
االختفــاء القســري والتعذيــب.
•الســماح حبريــة التظاهــر وإبــداء الـرأي والتعبــر والتوقــف عــن إخـراج مظاهـرات مضــادة مــن املوظفــن احلكوميــن حتــت الضغــط
واإلكراه.
•إطــاق سـراح املعتقلــن مــن أبنــاء حمافظــة الســويداء ومــن كافــة احملافظــات والتوقــف عــن اســتخدام املعتقلــن كرهينــة وكــرت
تفاوضــي.

شكر

جلميع األهايل ونشطاء احلراك الذين أغنت مسامهتهم يف إثراء هذا التقرير.
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