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ً
أوال :قرابــة تســعة أعــوام ونســبة المختفيــن قســري ًا فــي ازديــاد والنظــام
الســوري مســؤول عــن قرابــة  % 85مــن الحــاالت:
يُشـ ِّ
ـكل اعتقــال ثــم إخفــاء المطالبيــن بالتغييــر السياســي والمعارضيــن لنظــم الحكــم التســلطية
واحــدة مــن أكثــر األســاليب وحشــية ،ولكنهــا فــي ســوريا ُتشـ ِّ
ـكل حالــة اســتثنائية عــن كافــة بلــدان
العالــم ،وذلــك نظــر ًا للحجــم الهائــل مــن أعــداد المختفيــن قســري ًا ،والذيــن بلغــوا قرابــة الـــ  100ألــف
مواطــن ســوري ،مقارنــة بعــدد الســكان البالــغ  23مليــون -قبــل الحــراك الشــعبي فــي آذار ،-2011
ُ
ونشــير إلــى أن هــذه الحصيلــة هــي مــا تمكــن فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان من تســجيله
وفق ـ ًا للمعاييــر الــواردة فــي منهجيتنــا ،وذلــك علــى مــدى تســع ســنوات مــن العمــل المتواصــل،
لقــد اســتخدم االختفــاء القســري كســاح قمــع وحــرب وإرهــاب منــذ األيــام األولــى النطــاق الحــراك
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة ،واســتمر اســتخدامه علــى مــدى تســع ســنوات علــى نحــو تصاعــدي،
وتؤكــد البيانــات علــى أن النظــام الســوري المســؤول الرئيــس عــن اســتخدامه علــى نحــو اســتراتيجي
وواســع النطــاق وبنســبة تصــل إلــى قرابــة  % 85مــن إجمالــي حصيلــة المختفيــن قســري ًا ،وبقيــة
أطــراف النــزاع متورطــون بقرابــة  ( % 15قــوات ســوريا الديمقراطية/حــزب االتحــاد الديمقراطــي
الكــردي ،فصائــل المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي ،التنظيمــات المتطرفة/تنظيــم داعــش/
هيئــة تحريــر الشــام).
إن االختفــاء القســري يتضمــن تلقائيــا انتهــاك عــدد مــن حقــوق اإلنســان األساســية ،فغالب ـ ًا مــا
تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة هــي المســؤولة عــن عمليــات
االعتقــال بعيــد ًا عــن الســلطة القضائيــة ،وبالتالــي فعمليــة القبــض نفســها هــي غيــر قانونيــة،
كمــا ال يتمكــن الشــخص مــن إبــاغ عائلتــه ،أو توكيــل محــام ،أو االتصــال بالعالــم الخارجــي ،وغالب ـ ًا
ٍ
مــا يترافــق القبــض علــى المواطــن الســوري مــع اســتخدام العنــف والضــرب واإلهانــة وإشــاعة
اإلرهــاب والخــوف ،ولــدى ســؤال األهــل أو محــام عــن المعتقــل ُتنكــر األفــرع األمنيــة /الســلطات
ٍ
وجــوده لديهــا ،ويتحــوَّ ل أكثــر مــن  % 65مــن إجمالــي حــاالت االعتقــال إلــى اختفــاء قســري ،إن هــذا
التكتيــك متبــع بدقــة وصرامــة مــن قبــل النظــام الســوري ،وقــد قامــت بقيــة أطــراف النــزاع بتقليــده
واتباعــه.
تنتقــل المعانــاة والرعــب إلــى األهــل واألصدقــاء الذيــن يعيشــون فــي دوامــة مــن القلــق والخــوف
والحيــرة بســبب جهلهــم بمصيــر أحبائهــم وعجزهــم عــن القيــام بــأي إجــراء رســمي وقانونــي
يســاعدهم فــي الكشــف عــن مصيرهــم فطالمــا أن المختفــي ال يــزال حبيــس الفرع األمنــي ال تتمكن
العائــات مــن اتخــاذ أي إجــراء وتتعــرض للتهديــد والمالحقــة فــي حــال قامــت بتكــرار الســؤال عنــه.
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تهــدف اســتراتيجة االختفــاء القســري إلــى ترويــع وإرهــاب المجتمــع عبــر تعريــض قســم مــن أبنائــه
إلــى المصيــر المجهــول ،وتحويلهــم إلــى مجــرد إشــارات اســتفهام ،ومــا يتبــع ذلــك مــن تداعيــات
اجتماعيــة واقتصاديــة ،حيــث ال تقتصــر تداعيــات جريمــة االختفــاء القســري علــى الضحايــا فقــط
ـل
بــل تمتــد إلــى عائالتهــم الذيــن يرزحــون تحــت وطــأة الفقــدان واالنتظــار الطويــل والعجــز فــي ظـ ِّ
انعــدام أيــة إجــراءات قانونيــة يســتطيعون القيــام بها لمســاعدة الضحية بســبب الســطوة األمنية
ألجهــزة المخابــرات المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري ،ومعانــاة نفســية مســتمرة
لعــدم معرفــة مصيــر أحبتهــم.
تظهــر قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بتســجيل ضحايــا االختفــاء
القســري أن غالبيــة ضحايــا االختفــاء القســري قــد جــرى اعتقالهــم خــال األعــوام الثــاث األولــى
مــن انطــاق الحــراك الشــعبي ( )2013 - 2012 - 2011حيــث شــهدت هــذه األعــوام أكبــر موجــة مــن
االعتقــاالت وبالتالــي موجــة مــن االختفــاء القســري بهــدف كســر وتحطيــم الحــراك الجماهيــري
وإصابتــه فــي مقتــل ،ولــم تحصــل عائالتهــم علــى أيــة معلومــات حــول أماكــن وجودهــم ومصيرهــم
باســتثناء مــا يخبرهــم بــه الناجــون /المفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام
الســوري ،ومعظــم هــؤالء الضحايــا المختفيــن كانــوا قــد اعتقلــوا علــى خلفيــة أنشــطتهم المتنوِّ عــة
فــي الحــراك الشــعبي ،ومضــى علــى اختفــاء معظمهــم القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة
للنظــام الســوري قرابــة تســع ســنوات دون الكشــف عــن مصيرهــم.

“يجــب أن تســبق جلســات المفاوضــات بعــض اإلجــراءات اإليجابيــة وفــي مقدمتهــا
الكشــف عــن مصيــر  100ألــف مواطــن ســوري مختــف قســري ًا ،وقــد فشــل المجتمــع
ٍ
الدولــي بأكملــه فــي اإلفــراج أو الكشــف عــن مصيــر مواطــن ســوري واحــد مختــف
ٍ
قســري ًا عبــر تســع ســنوات ،فكيــف ســوف ينجــح فــي إتمــام عمليــة انتقــال سياســي نحو
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وبـ ً
ـدال مــن الكشــف عــن مصيــر الســابقين فــإن أعــداد ًا
إضافيــة مــن المواطنيــن الســوريين يختفــون قســري ًا ،وبشــكل رئيــس مــن قبــل قــوات
ـك ُتشـ ِّ
النظــام الســوري ،إنهــا بــدون شـ ٍّ
ـكل جريمــة ضــدَّ اإلنســانية”.
فضل عبد الغني
مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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وقــد 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 عامــةَّ ،
وأكــدت ذلــك أيضــ ًا المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القســريَّ ،
ونصــت المادة الســابعة من العهد الدولــي الخاص بالحقوق
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 حقوق ـ ًا أساســية كفلهــا اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان.
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 ،وكنــا قــد اســتعرضنا
فــي تقريــر العــام الســابق حصيلــة ضحايــا االختفــاء القســري التــي ارتفعــت عمــا كانــت عليــه فــي
العــام األســبق ،علــى اعتبــار أن معظــم المعتقليــن يتحولــون إلــى مختفيــن قســري ًا ،ونرصــد فــي
هــذا التقريــر حصيلــة االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة منــذ انــدالع الحــراك
الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار 2011 /حتــى آب ،2020 /وي ِّ
ُركــز التقريــر بشــكل رئيــس علــى االنتهــاكات
التــي ســجَّ لناها مــا بيــن التقريريــن أي منــذ  /30آب 2019 /حتــى  /30آب ،2020 /ونســتعرض حــوادث
ســجَّ لناها ولــم نقــم باســتعراضها فــي تقاريرنــا الســابقة.
كمــا نقــوم بإصــدار تقريــر شــهري َّ
يوثــق عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ونرصــد
َّ
تمكنــا علــى مــدى الســنوات الســابقة مــن
فيــه الحــوادث والحــاالت المســجَّ لة فــي كل شــهر ،حيــث
بنــاء شــبكة عالقــات متينــة مــع النشــطاء المحلييــن وعائــات الضحايــا والناجيــن والشــهود داخــل
َّ
والتوثيــق كالبريــد
وخــارج ســوريا ،وأتحنــا مختلــف وســائل التواصــل لتســهيل عمليــة الوصــول
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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واالختفــاء القســري 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.
يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لــدى الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان ،الناتــج عــن حــاالت المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام  2011حتى 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 بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال ،وبحســب المحافظــة التي
ينتمــي إليهــا المعتقــل أيض ـ ًا ،ونحــن فــي هــذا التقريــر نـ ِّ
ـوز ع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبع ـ ًا للمــكان
ـع فيــه االعتقــال ،وليــس تبع ـ ًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــلَّ ،
الــذي وقـ َ
ألن المحافظــة
التــي شــهدت الحادثــة فــي النســبة العظمــى مــن الحــوادث هــي ذاتهــا التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة.
ونشــير إلــى َّ
ُ
أننــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال بحســب المحافظــة التــي ينتمــي
إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تع ـرَّض لــه أبنــاء تلــك المحافظــة
مقارنــة مــع محافظــات أخــرى ،ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمـ َ
ـن التقرير ،وتحفــظ البيانــات المضافة
إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن ،ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ
احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.

6

التقرير السنوي التاسع عن االختفاء القسري في سوريا
في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري ،ال حل سياسي
دون المختفين

ـإن مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ي ِّ
ونظــر ًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فـ َّ
ُمثــل
َّ
ِّ
ونؤكــدُ َّ
أن اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن
تمكنــا مــن توثيقهــا،
الحــدَّ األدنــى مــن االنتهــاكات التــي
ذلــك بكثيــر.
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 وجودهــم داخــل ســوريا وخارجهــا ،نســتعرض فــي هــذا التقريــر  14روايــة ،حصلنــا عليهــا
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 البرتــوكالت الداخليــة لدينــا
والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات ،ونســعى دائمـ ًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة
النفســية للضحايــا.

ثانيــ ًا :تعــاون مــع فريــق األمــم المتحــدة المعنــي باالختفــاء القســري،
والمقــرر الخــاص للتعذيــب ،ومقــرر حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب ،والمقــرر المعنــي بحــق كل
إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة:
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 بمشــاكتها مــع الفريــق ،ويقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق
الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي يُعــدُّ ه فريــق األمــم المتحــدة عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا.
قمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقوم العائــات بتعبئتها وترســل أوتوماتيكي ًا إلى
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.
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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 وتخزينها ضمن قاعــدة بياناتنا الخاصــة بالمختفين
قســري ًا وقــد قمنــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمنــة علــى تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام
هواتــف خاصــة بعمــل فريقنــا لتســهيل عمليــة الوصــول ألهالــي الضحايــا.

ثالثـ ًا :حصيلــة ضحايــا االعتقــال التعســفي /االحتجاز واالختفاء القســري
وتوزعهــا في ســوريا منــذ آذار:2011 /
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن مــا ال يقــل عــن  148191شــخص ًا ال
يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا
منــذ آذار 2011 /حتــى آب ،2020 /يتوزعــون بحســب الجهــات الفاعلــة علــى النحــو التالــي:
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ألــف :قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية
ً
طفــا و 7990ســيدة (أنثــى بالغــة)
األجنبيــة) 130758 :بينهــم 3584
بــاء :تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية) 8648 :بينهــم  319طفـ ً
ـا و225
ســيدة (أنثــى بالغــة)
تــاء :هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة) 2125 :بينهــم  19طفـ ً
ـا و 33ســيدة (أنثــى بالغــة)
ً
طفال و 786سيدة (أنثى بالغة)
ثاء :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 3262 :بينهم 324
جيــم :قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االتحــاد الديمقراطــي) 3398 :بينهــم
 620طفـ ً
ـا و 169ســيدة (أنثــى بالغــة)
بلغــت حصيلــة المختفيــن قســري ًا وفــق قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ما ال يقل
عــن  99479شــخص ًا ال يزالــون قيــد االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة
فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى آب ،2020 /يتوزعــون بحســب الجهــات الفاعلــة علــى النحــو التالــي:
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ألــف :قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية
ً
طفــا و 4982ســيدة (أنثــى بالغــة)
األجنبيــة) 84371 :بينهــم 1738
بــاء :تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية) 8648 :بينهــم  319طفـ ً
ـا و225
ســيدة (أنثــى بالغــة)
تــاء :هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة) 2007 :بينهــم  11طفـ ً
ـا و 27ســيدة (أنثــى بالغــة)
ً
طفال و 446سيدة (أنثى بالغة)
ثاء :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 2397 :بينهم 238
جيــم :قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االتحــاد الديمقراطــي) 2056 :بينهــم
 93طفـ ً
ـا و 87ســيدة (أنثــى بالغــة)
ِّ
يوضــح تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا منــذ عــام  2011بحســب
مخطــط بيانــي
األعــوام ،والمؤشــر التراكمــي لتلــك الحصيلــة:

يوضِّــح المخطــط البيانــي الســابق أنَّ عــام  2012كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة المختفيــن
قســري ًا ،يليــه عــام .2013
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خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي
ســوريا بحســب المحافظــات الســورية:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أن محافظــة ريــف دمشــق تتصــدر بقيــة المحافظــات مــن حيــث
حصيلــة ضحايــا االختفــاء القســري ،تليهــا حلــب ثــم دمشــق.
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 اإلنســانية 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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رابع ـ ًا :النظــام الســوري يســتمر فــي تســجيل جــزء مــن المختفيــن علــى
أنهــم متوفــون عبــر دوائــر الســجل المدنــي وبلغــت حصيلــة الحــاالت
الموثقــة  991حالــة:
فــي مطلــع عــام  2018ولــدى قيــام بعــض األهالــي بزيــارة دوائــر الســجل المدنــي إلجــراء معامــات
روتينيــة ،فوجئــوا بإبــاغ موظــف الســجل المدنــي لهــم َّ
أن ابنهــم -الــذي هــو فــي الحقيقــة مختــف
ٍ
لــدى قــوات النظــام الســوري ،-أنــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه متوفــى ،وس ـبَّب
ذلــك صدمــة قاصمــة لألهــل ،ألنهــم لــم يقومــوا بعمليــة تســجيله كمتوفــى ،وألنهــم كانــوا علــى أمــل
أن يكشــف عــن مصيــره وقــد يكــون علــى قيــد الحيــاة.
وبعــد انتشــار الخبــر بشــكل كبيــر فــي المجتمــع وبيــن عائــات المختفيــن قســري ًا ،قامــت دوائــر
الســجل المدنــي المنتشــرة فــي مختلــف المحافظــات الســورية بتعليــق قوائــم بأســماء مــن قامــت
ِّ
بتســجيلهم كمتوفيــن مــن المختفيــن قســري ًا علــى جدرانهــا؛ َّ
للتخفيــف مــن ازدحــام األهالــي ،الذيــن
باتــوا يــردون إلــى هــذه الدوائــر ع َّلهــم يعلمــون مصيــر أبنائهــم المختفيــن ،وكنــا قــد أصدرنــا تقريريــن
منفصليــن حــول هــذه الظاهــرة الكارثيــة التــي ُتظهــر مــدى تســخير النظــام الســوري لمؤسســات
ِّ
وتؤكــد مــدى إمكانيــة تالعــب النظــام الســوري ببيانــات الســجل
الدولــة لخدمتــه علــى نحــو بريــري،
المدنــي للمختفيــن قســري ًا وتســجيلهم كمتوفيــن دون إعطــاء األهــل أيــة معلومــات حــول ظــروف
وفاتهــم ومكانهــا وإمكانيــة التحقيــق فيهــا ،باســتثناء تاريــخ الوفــاة واإلشــارة إلــى المحافظــة
التــي حصلــت فيهــا الوفــاة وهــي فــي الغالــب دمشــق التــي تضـ ُّ
ـم العــدد األكبــر مــن مراكــز االحتجــاز
الرئيســةُ ،
وتثبــت بـ َّ
ـأن هنــاك شــرائح واســعة مــن الموظفيــن والقــادة والعمــال علــى علــم بمــا يقــوم
بــه النظــام الســوري وعلــى علــم بســبب الوفــاة الحقيقــي وبأفعــال َّ
التعذيــب الوحشــي ،والبعــض
علــى علــم بمــكان الجثــث والمقابــر الجماعيــة؛ نظــر ًا للكــم الهائــل مــن المختفيــن قســري ًا وألعــداد
مــن علمنــا بوفاتهــم بســبب َّ
التعذيــب وهــم قرابــة  14ألــف مواطــن ســوري.
َّ
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  991حالــة لمختفيــن قســري ًا كشــف
النظــام الســوري عــن مصيرهــم بأنهــم قــد ماتــوا جميعـ ًا بينهــم  9طفـ ً
ـا و 2ســيدة منــذ مطلــع عــام
 2018حتــى آب ،2020 /لــم يكشــف عــن ســبب الوفــاة ،ولــم يقــم بتســليم جثاميــن الضحايــا ُألســرهم
أو إعالمهــم بمــكان دفنهــم ،ولــم يُعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا ،ووفقـ ًا لهــذه اآلليــة التــي لــم يقــم
النظــام الســوري عبرهــا بإيضــاح مصيــر المختفيــن قســري ًا بشــكل نهائــي فإننــا نؤكــد فــي الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان أن جريمــة االختفــاء القســري ال تــزال مســتمرة ،ووفق ـ ًا للقانــون الدولــي
ســوف يبقــى هــؤالء فــي عــداد المختفيــن قســري ًا والمتهــم الرئيــس بإخفائهــم هــو النظــام الســوري،
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َّ
تمكنــا مــن توثيقــه ،وقــد يكــون العــدد الحقيقــي للحــاالت
ونؤكــد علــى أن هــذا هــو الحــد األدنــى الــذي
التــي ســجلها النظــام الســوري لمختفيــن قســري ًا علــى أنهــم متوفــون أكبــر مــن ذلــك بكثيــر ،ولكنــه لــم
يعلــن ســوى عــن هــذا العــدد المحــدود ،كمــا أننــا نعتقــد أن هنــاك بعــض الحــاالت التــي لــم نتمكــن مــن
الحصــول علــى معلومــات عنهــا ،لكنهــا تبقــى حــاالت محدودة ،والتخــوف الحقيقي لدينا هو أن يســجل
النظــام الســوري عشــرات آالف المختفيــن قســري ًا علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي ،ثــم
يقــوم باإلعــان عنهــم بشــكل تدريجــي عنــد زيــارة األهــل أو عبــر قوائــم ُتنشــر بيــن حيــن وآخــر.
إن النظــام الســوري وبــكل تأكيــد هــو المســؤول عــن كشــف مصيــر المختفيــن قســري ًا لديــه ،وإبــاغ
الشــعب الســوري كيــف قتــل هــؤالء ومــن قتلهــم وأيــن كانــوا ،ألن النظــام الســوري لطالمــا أنكــر
ـإن هــذه القوائــم ُتشـ ِّ
وجودهــم لديــه ،بنــاءً علــى كل ذلــك فـ َّ
ـكل دليــل إدانة علــى تورُّط النظام الســوري
ِ
بعمليــات قتــل هــؤالء ،ونعتقــد أنهــم قــد قتلــوا بســبب التعذيــب.

خامس ًا :االختفاء القسري لدى الجهات الرئيسة األربعة في سوريا:
ألــف :قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحلية ،الميليشــيات الشــيعية
األجنبية):
يتحــول الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن لــدى النظــام الســوري إلــى مختفيــن قســري ًا ،بنســبة
تقــارب الـــ  ،% 65والنســبة األكبــر مــن هــؤالء أيضـ ًا قد اختفوا منذ ســنوات عديدة وبشــكل رئيس في
األعــوام 2013 ،2012 ،2011 :وكنــا قــد اســتعرضنا فــي تقريــر ســابق أبــرز حــاالت االعتقــال واالختفــاء
القســري فــي ســوريا ،حيــث أكدنــا أن جريمــة االختفــاء القســري تمتــد لــدى قــوات النظــام الســوري
لســنوات طويلــة ،وقــد لجــأت قــوات النظــام الســوري إلــى عمليــات اإلخفــاء القســري بشــكل
ممنهــج ضــد المعتقليــن لديهــا منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/
 ،2011فمنــذ اللحظــة األولــى العتقــال الضحيــة يحتجــز بشــكل معــزول عــن العالــم الخارجــي ويحــرم
مــن التواصــل مــع عائلتــه أو زيارتــه فــي مركــز االحتجــاز أو توكيــل محــام ،وتتبــع جميــع األفــرع األمنيــة
ٍ
وهــي الجهــة الرئيســة التــي تقــوم بعمليــات االعتقــال سياســية النكــران تجــاه عائــات المعتقليــن
والمختفيــن لديهــا فتنكــر وجــود المعتقــل أو قيامهــا بعمليــة االعتقــال عنــد مراجعــة العائــات
وســؤالهم عنــه وتقــوم بتهديدهــم باالعتقــال فــي حــال تكــرار الســؤال ،وقــد أكــد لنــا جميــع المفــرج
عنهــم الذيــن التقينــا بهــم وجودهــم فــي الفــرع األمنــي الــذي كان قــد أنكــر ســابق ًا عمليــة االعتقــال.
اســتخدم النظــام الســوري اإلخفــاء القســري علــى نحــو واســع وضــدَّ كافــة فئات المجتمع وبشــكل
خــاص تجــاه النشــطاء فــي الحــراك الشــعبي واإلعالمييــن والحقوقييــن والجامعييــن والمعارضيــن
السياســيين ،كمــا طــال عــدة أفــراد ينتمــون للعائلــة ذاتهــا كأب وعــدد مــن أبنائــه أو بناتــه أو زوج
وزجتــه ،والعديــد مــن األســر تعرضــت كافــة أفرادهــا لالختفــاء القســري بشــكل كامــل ،ومــورس
االختفــاء القســري كأداة لســحقهم والتخلــص منهــم واالنتقــام كعقوبــة لهــم علــى مشــاركتهم
فــي الحــراك الشــعبي وتأثيرهــم فــي المجتمــع ومناهضــة الســلطات.
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لــم تقتصــر عمليــات اإلخفــاء القســري علــى المعتقليــن الذيــن اعتقلــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة
لألفــرع األمنيــة األربعــة الرئيســة أو فــي الســجون العســكرية والســرية بــل طالــت أيضـ ًا المعتقليــن
المحتجزيــن فــي الســجون المركزيــة فــي المحافظــات الســورية ،الذيــن يخضعــون للمحاكــم
َّ
وتمكنــت
العســكرية ولمحاكــم الميــدان العســكرية ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب ولديهــم محامــون
عائالتهــم مــن زياراتهــم عــدة مــرات ،لكــن قــوات النظــام تقــوم علــى نحــو مفاجــئ بنقــل المعتقليــن
مــن أماكــن احتجازهــم فــي الســجون المركزيــة إلــى أماكــن مجهولــة ،مــن دون أن تقــوم بتبليــغ
المعتقــل أو محاميــه أو عائلتــه عــن ســبب النقــل وجهتــه ،وقــد الحظنــا تزايــد أعــداد المعتقليــن
الذيــن أخفــوا مــن الســجون المركزيــة منــذ مطلــع عــام  2018حتــى اليــوم ،وهناك تخوف مــن أن تكون
قــوات النظــام قــد نفــذت أحكامــ ًا ســرية صــادرة بحقهــم مــن محاكــم الميــدان العســكرية ،أو أن
يكــون هنــاك قــرارات أمنيــة بإعادتهــم للفــرع األمنــي المســؤول عــن اعتقالهــم وإيقــاف محاكمتهــم
وإبقائهــم قيــد االختفــاء القســري لديــه.
وتصلنــا فــي بعــض األحيــان أنبــاء عــن أحــد المختفيــن قســري ًا بأنــه قــد توفــي ،وغالبـ ًا مــا يكــون ســبب
الوفــاة هــو التعذيــب وبشــكل أساســي بســبب إهمــال الرعايــة الصحيــة ،أو أنــه قــد قتــل عبــر الحكــم
عليــه باإلعــدام مــن قبــل محاكــم غيــر قانونيــة؛ كونهــا تعــارض أبســط قواعــد تأســيس المحكمــة ،أو
يعــرف األهالــي مصيــر ابنهــم عــن طريــق دوائــر الســجل المدنــي عــن طريــق المصادفــة.
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  130758شــخص ًا
ً
طفــا و 7990ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي منــذ آذار 2011 /حتــى آب/
بينهــم 3584
 2020لــدى قــوات النظــام الســوري ،تحــول مــا ال يقــل عــن  84371منهــم إلــى مختفيــن قســري ًا بينهــم
ـا و 4982ســيدة ،ويعتبــر النظــام الســوري مسـ ً
 1738طفـ ً
ـؤوال عــن  % 84.82مــن حصيلــة ضحايــا
االختفــاء القســري.
شهادات لعائالت ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى قوات النظام السوري:
جمــال خالــد الخطيــب ،قبيــل اعتقالــه كان طالب ـ ًا جامعي ـ ًا فــي
كليــة الحقــوق /جامعــة دمشــق /ســنة رابعــة ،مــن أبنــاء بلــدة
معضميــة الشــام غــرب محافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد
عــام  ،1970اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات
النظــام الســوري يــوم األربعــاء  /23تشــرين الثانــي 2011 /إثــر
مداهمــة شــارع الروضــة فــي بلــدة معضميــة الشــام غــرب
محافظــة ريــف دمشــق ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
جمال خالد الخطيب
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تحدَّ ثت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مع الســيدة قمر  1زوجة جمال الخطيب وأخبرتنا“قرابة
التاســعة والنصــف ليـ ً
ـا ،وبعــد خروجــه مــن مــكان عملــه فــي شــارع الروضــة فــي المعضميــة
باتجــاه المنــزل اعتقلتــه عناصــر تابعــة لألمــن الجــوي ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة .فــي عــام
 2012أخبرنــا بعــض المفــرج عنهــم مــن أبنــاء معضميــة الشــام أنهــم شــاهدوه فــي ســجن
المــزة العســكري بمدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نتمكــن مــن رؤيتــه أو الحصــول علــى
أيــة معلومــة عنــه”.
الطفــل أســامة محمــد وقــاف ،مــن أبنــاء حــي صــاح الديــن
بمدينــة حلــب ،يبلــغ مــن العمــر حيــن اعتقالــه  17عام ـ ًا ،اعتقلتــه
قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد  /1كانــون الثانــي 2012 /فــي
مشــفىالجامعــةفــيمدينــةحلــب،واقتادتــهإلــىجهــةمجهولــة.
2

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أميــر

شــقيق الطفــل أســامة وأخبرنــا “كان أســامة فــي مشــفى
الجامعــة ليتبــرع بالــدم لوالدتنــا المريضــة ،وهنــاك اعتقلتــه
عناصــر تابعــة للنظــام الســوري” قــال أميــر إن عائلتــه لــم تتمكن
مــن اتخــاذ أي إجــراء أو توكيــل محــام لمســاعدة شــقيقه؛ خوف ـ ًا
ٍ
مــن المالحقــة األمنيــة.

الطفل أسامة محمد وقاف

أحمــد محمــد وليــد دحــان ،طبيــب ،كان يختــص فــي األمــراض
النســائية قبيــل اعتقالــه ،مــن أبنــاء حــي القــدم جنــوب مدينــة
دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1981اعتقلتــه عناصــر مســلحة
تابعــة لفــرع فلســطين التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم
األربعــاء  /7آذار 2012 /فــي حــي الصالحيــة بمدينــة دمشــق،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
قالــت لنــا لمــى 3شــقيقة الطبيــب أحمــد“ :اعتقــل أحمــد مــن
حــي الصالحيــة قــرب المطعــم الصحــي بدمشــق ،عناصــر
تابعــة لفــرع فلســطين هــي مــن اعتقلتــه ،وقــد شــاهدنا

أحمد محمد وليد دحان

عمليــة االعتقــال مــن خــال إحــدى الكاميــرات الموجــودة فــي المنطقــة التــي شــهدت الحادثــة”
أضافــت لمــى َّ
أن عائلــة محمــد لــم تحصــل علــى أيــة معلومــات عنــه منــذ ذلــك الوقــت.

1

عبر الهاتف في /18أذار2020/

2

عبر الهاتف في  /3أيار2020 /

3

عبر تطبيق واتساب في  /14حزيران2020 /
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الطفل أحمد أيمن الخطيب ،طالب في المرحلة الثانوية ،من أبناء
مدينة إدلب ،من مواليد عام  ،1996اعتقلته قوات النظام السوري
يوم األربعاء  /26أيلول 2012 /إثر مداهمة منزله في حي دوار النخلة
وسط مدينة إدلب ،واقتادته إلى جهة مجهولة.
4

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة عبير والدة
الطفل أحمد التي أخبرتنا َّ
أن أخبار أحمد انقطعت عنها تمام ًا منذ
لحظــة اعتقالــه مــن منزلــه “علمــت الحقـ ًا َّ
أن هنــاك مــن شــاهد
أحمــد فــي كانــون األول  2012فــي فــرع أمــن الدولــة بإدلــب التابــع
للنظــام الســوري ،وكان هــذا آخــر خبــر ســمعته عن ولــدي”.

الطفل أحمد أيمن الخطيب

ياســر بســام شاشــيط ،حاصــل علــى شــهادة دبلــوم تقانــي
معلوماتيــة /جامعــة دمشــق ،مــن أبنــاء حــي الميــدان بمدينــة
دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1990اعتقلتــه قــوات النظــام
الســوري يــوم الخميــس  /28شــباط 2013 /بينمــا كان فــي
طريقــه مــن حــي البرامكــة إلــى حــي نهــر عيشــة بمدينــة دمشــق،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة
ابتســام 5والــدة ياســر وأخبرتنــا “ كان أحمــد عائــد ًا مــن جامعــة
دمشــق ،وبينمــا كان فــي طريقــه مــن حــي البرامكــة إلــى

ياسر بسام شاشيط

منزلــه فــي حــي نهــر عيشــة اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام
الســوري،ومنذ ذلــك الوقــت نجهــل ســبب اعتقالــه ،ولــم نحصــل علــى أيــة معلومــة عنــه أو عــن
مــكان احتجــازه”.
ســليمان علــي الزيــد ،مــن أبنــاء قريــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور ،يقيــم فــي قريــة البــاردة فــي
محافظــة ريــف دمشــق حيــث مــكان عملــه ،مــن مواليــد عــام  ،1965اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري
يــوم الثالثــاء  /5آذار 2013 /مــع بناتــه الثــاث (مــروى ،ســوزان ،عــا) ،مــن مواليــد ،2000 ،1998 ،1994
علــى الترتيــب ،لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا “حاجــز الفــان” قــرب قريــة
البــاردة جنــوب محافظــة ريــف دمشــق ،وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة نــور  6ابنــة ســليمان علــي الزيــد وروت
لنــا تفاصيــل حادثــة االعتقــال “يعمــل والــدي وأخواتــي فــي معمــل إنتــاج منظفــات ،توقفــت
الحافلــة التــي كانــوا يســتقلونها إلــى المعمــل علــى حاجــز الفــان قــرب قريــة البــاردة ،وطلــب
منهــم العناصــر الترجــل مــن الحافلــة بحجــة أن أخواتــي ال يحملــن بطاقــات شــخصية ،وتــم
4

عبر الهاتف في /4حزيران2020/

5

عبر الهاتف في /17حزيران2020/

6

عبر الهاتف في  /20حزيران2020 /
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اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة” لــم تحصــل نــور وعائلتهــا علــى أيــة معلومــات عــن والدهــا وأخواتهــا
منــذ اعتقالهــم ،تضيــف نــور “حاولنــا أن نســأل عنهــم فــي ســجن عــدرا المركــزي ،لكننــا تعرضنــا
للضــرب والتهديــد مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام هنــاك”.

سليمان علي الزيد

سوزان الزيد

عال الزيد

مروى الزيد

محمــد عبيــدة ميســر شــكري ،كان طالب ـ ًا جامعي ـ ًا فــي الســنة
الرابعــة /كليــة إدارة األعمــال /الجامعــة الوطنيــة الخاصــة وقت
اعتقالــه ،مــن أبنــاء مدينــة حمــاة ،من مواليد عــام  ،1992اعتقلته
قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم
اإلثنيــن  /23كانــون األول 2013 /فــي حــي جنــوب الثكنــة بمدينــة
حمــاة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

محمد عبيدة شكري
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تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع جعفــر الحمــوي 7وهــو مــن أقربــاء محمــد وأخبرنــا
“اعتقلــت عناصــر تابعــة لفــرع األمــن العســكري محمــد فــي حــي جنــوب الثكنــة ،وبقــي مصيــره
مجهـ ً
ـوال بالنســبة إلينــا منــذ لحظــة اعتقالــه إلــى أن أخبرنــا بعــد مــدة أحــد المفــرج عنهــم أنَّــه كان
مــع محمــد فــي الفــرع  215بدمشــقَّ ،
وأن محمــد نقــل بعدهــا إلــى ســجن صيدنايــا العســكري
بريــف دمشــق ،وكان هــذا آخــر مــا ســمعناه عــن محمــد بعــد مضــي عــدة أشــهر علــى اعتقالــه”
أضــاف جعفــر أن محــاوالت عديــدة مــن قبلهــم للســؤال عــن محمــد فــي األفــرع األمنيــة بــاءت
بالفشــل ،ولــم يحصلــوا علــى أيــة معلومــات عنــه.
الســيدة هــدى بهــاء الديــن إدلبــي ،اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري فــي شــباط 2014 /فــي مدينــة
دمشــق ،وكانــت عناصــر مســلحة تابعــة لقــوات النظــام الســوري أيض ـ ًا قــد اعتقلــت ابنهــا محمــد
هيثــم يطقــان قبــل قرابــة عاميــن مــن اعتقالهــا يــوم األحــد  /15تمــوز 2012 /فــي ســاحة العباســيين
ً
بدمشــق أيضـ ًا ،اقتيـ َ
مجهوال بالنســبة للشــبكة
ـد كل منهمــا إلــى جهــة مجهولــة وال يــزال مصيرهمــا
الســورية لحقــوق اإلنســان.
هدى بهاء الدين إدلبي ،من أبناء مدينة دمشق ،من مواليد عام .1968
محمــد هيثــم يطقــان ،مــن أبنــاء مدينــة دمشــق ،ويقيــم فــي حــي
نهــر عيشــة فــي المدينــة ذاتهــا ،مــن مواليــد عــام .1992
تواصلنــا مــع الســيدة هيــام 8ابنــة الســيدة هــدى وأخبرتنــا “فــي
 /15تمــوز 2012 /اعتقلــت عناصــر تابعــة للنظــام شــقيقي
هيثــم ،ومنــذ لحظــة اعتقالــه لــم نعلــم الجهــة التــي اقتيــد
إليهــا أو أيــة معلومــة عــن مصيــره ،وفــي شــباط 2014
اعتقلــت أيضــ ًا عناصــر تابعــة للنظــام الســوري والدتــي
هــدى ،وكحــال أخــي ال أعلــم الجهــة التــي اقتيــدت إليهــا أو
أيــة معلومــات عــن مصيرهــا منــذ لحظــة اعتقالهــا” قالــت
هيــام إنهــا لــم تســأل عــن والدتهــا وأخيهــا لــدى األفــرع األمنيــة
خشــية تعرضهــا لالعتقــال.
7

عبر الهاتف في  /7تموز2020 /

8

عبر الهاتف في  /1تموز2020 /
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باء :تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):
انحســرت ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا فــي شــمال شــرق
ســوريا فــي آذار 2019 /واقتصــر وجــوده علــى جيــوب ضيقــة فــي الباديــة الســورية وخاليــا متفرقــة،
وفقـ َ
ـد كل مراكــز االحتجــاز التــي كانــت تتبــع لــه ،وبحســب مــا تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان مــن جمعــه مــن بيانــات فإننــا ُنشــير إلــى أن تنظيــم داعــش كان يمتلــك مــا ال يقــل عــن
 54مركــز احتجــاز رئيــس ،كمــا َّ
أن لديــه الكثيــر مــن مراكــز االحتجــاز الســرية التــي يصعــب معرفتهــا،
وتحتــوي محافظــة الرقــة علــى العــدد األكبــر مــن مراكــز االحتجــاز بـــ  26مركــز ًا ،تليهــا محافظــة ديــر
الــزور بـــ  20مركــز ،ثــم محافظــة حلــب بـــ  8مراكــز ،وقــد تحدثنــا فــي تقريــر ســابق بعنــوان القاع األســود
عــن أبــرز  19مركــز احتجــاز للتنظيــم.
عقــب انتهــاء وجــود التنظيــم فــي مناطقــه الرئيســة باتــت عمليــة تقصــي أثــر األشــخاص الذيــن كانــوا
مختطفيــن ومعتقليــن لديــه معقــدة ونعتقــد أن التنظيــم قــام بإخــاء مراكــز احتجــازه ونقــل مــن
تبقــى لديــه منهــم علــى قيــد الحيــاة نحــو مناطــق مجهولــة وهذا مــا يجعل تتبــع مصيــر المختطفين/
المحتجزيــن لديــه أمــر ًا فــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد خاصــة أولئــك الذيــن مضــى علــى اختفائهــم
ســنوات ولــم تحصــل عائالتهــم علــى أيــة معلومــات عنهــم منــذ لحظــة اختطافهــم /احتجازهــم،
ونخشــى أن كل مــن لــم يتمكــن تنظيــم داعــش مــن نقلــه قــد قــام بقتلــه فردي ـ ًا أو جماعي ـ ًا ،وفــي
ـل عــدم تعــاون جــدي أو تحقيــق فعلــي مــن القــوات المســيطرة علــى األرض وهــي قــوات ســوريا
ظـ ِّ
الديمقراطيــة وعمودهــا الفقــري الـــ  ،pydوالتــي ســيطرت بالتعــاون مــع التحالــف الدولــي لمحاربــة
تنظيــم داعــش علــى كافــة المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا التنظيمَّ ،
فإن مصيــر آالف المواطنين
الســوريين المختفيــن قســري ًا لــدى تنظيــم داعــش مــا يــزال مجهـ ً
ـوال حتــى اآلن.
وكان تنظيــم داعــش قــد اتبــع منــذ إعــان تأسيســه فــي نيســان 2013 /اســتراتيجية الخطــف
واالحتجــاز واإلخفــاء القســري بشــكل واســع ضــدَّ الســكان المدنييــن فــي جميــع المناطــق التــي
كان يســيطر عليهــا أو خــال هجماتــه علــى مناطــق أخــرى ،واســتهدف علــى نحــو خــاص النشــطاء
اإلعالمييــن وعاملــوا المنظمــات اإلنســانية واألجانــب ،بهــدف إرهــاب المجتمــع وردع مخالفــي
تعاليمــه ،وتشــابه مــع النظــام الســوري فــي اســتخدامه لالختفــاء القســري كأداة حــرب ضــدَّ كافــة
مناهضيــه.
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َّ
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  8648شــخص ًا بينهــم  319طفـ ً
ـا
و 225ســيدة مــا زالــوا مختفيــن قســري ًا لــدى تنظيــم داعــش منــذ اإلعــان عــن تأسيســه حتــى آب/
ً
ـؤوال عــن  % 8.70مــن حصيلــة المختفيــن قســري ًا فــي ســوريا.
 .2020ويعتبــر تنظيــم داعــش مسـ
حاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى تنظيم داعش:

عبــد هللا الخليــل ،محــام ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،مــن مواليــد
ٍ
عــام  ،1961احتجزتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إلــى تنظيــم داعش
يــوم الســبت  /18أيــار 2013 /مــن مدينــة الرقــة ،وال يــزال مصيــره
مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

عبد هللا الخليل

عبــد القــادر راتــب حــداد ،ملقــب “عبــود” ،صحفــي ومصــور،
َّ
ومجنــد منشــق عــن الشــرطة العســكرية التابعــة لقــوات
النظــام الســوري ،مــن أبنــاء مدينــة دمشــق ،مــن مواليــد عــام
 ،1992احتجزتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إلــى تنظيــم داعــش يوم
األربعــاء  /26حزيــران 2013 /عنــد الســاعة التاســعة ليـ ً
ـا ،مــع
اثنيــن مــن مرافقيــه لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش
التابعــة لهــا فــي منطقــة أطمــة بريــف محافظــة إدلــب ،وكان
َ
أفــرج عــن أحــد مرافقيــه بعــد
فــي طريــق عودتــه مــن تركيــا.
ســاعات عــدة مــن االحتجــاز ،فيمــا أفــرج عــن اآلخــر بعــد ثالثــة

عبد القادر راتب حداد

أيــام ،واســتم َّر احتجــاز عبــد القــادر وصــودرت معداتــه،
واســتخدمت عناصــر التنظيــم حســاب عبــد القــادر علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك،
وتطبيــق فايبــر للتواصــل مــع والدتــه ،معرّفيــن عــن أنفســهم بأنهــم مــن التنظيــم ،وقائليــن إن عبــود
ـل لديهــم ،ومنــذ ذلــك الوقــت ال يــزال مصيــره مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق
معتقـ ٌ
اإلنســان وألهلــه أيض ـ ًا.
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فــراس الحــج صالــح ،ناشــط حقوقــي وسياســي ،مــن أبنــاء
وأب لطفــل
مدينــة الرقــة ،مــن مواليــد عــام  ،1972متــزوج
ٌ
واحــد ،احتجزتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إلــى تنظيــم داعــش
يــوم الســبت  /20تمــوز 2013 /بينمــا كان بالقــرب مــن مشــفى
ً
مجهــوال
المواســاة فــي مدينــة الرقــة ،وال يــزال مصيرهــا
بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

فراس الحج صالح

أســامة علــي حســن ،طالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة
المدنيــة ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،مــن مواليــد عــام ،1990
أســامة عضــو مؤســس فــي جريــدة “ثـ ٌ
ـوري أنــا” فــي محافظــة
الرقــة ،وناطــق باســم لجــان التنســيق المحليــة فــي المحافظــة،
وعضــو فــي مكتبهــم اإلعالمــي ،عمــل أيضـ ًا مراسـ ً
ـا لــدى راديــو
روزنــة ،احتجــزت عناصــر مســلحة تنتمــي إلــى تنظيــم داعــش
ً
مجهــوال.
أســامة مطلــع عــام  2014وال يــزال مصيــره
ُنشــير إلــى َّ
أن قــوات النظــام الســوري كانــت قــد اعتقلــت
أســامة مــدة شــهرين فــي عــام .2012

أسامة علي حسن

رؤى ذيــاب ،طبيبــة أســنان ،مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور ،مــن
مواليــد عــام  ،1989احتجزتهــا عناصــر مســلحة تنتمــي إلــى
تنظيــم داعــش يــوم الســبت  /16آب 2014 /بعــد اســتدعائها
مــن قبــل عناصــر (الحســبة) التابعــة لتنظيــم داعــش فــي
مدينــة المياديــن بربــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،للتحقيــق
معهــا علــى خلفيــة معالجــة الرجــال فــي عيادتهــا ،وتــم اقتيادهــا
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للتنظيــم فــي مدينــة الشــدادي
بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي ،ولــدى مراجعــة والدهــا
مراكــز االحتجــاز التابعــة لتنظيــم داعــش فــي مدينــة الشــدادي

رؤى ذياب

تــم إبالغــه بإعــدام ابنتــه بتهمــة التخابــر مــع قــوات النظــام
الســوري ،نشــير إلــى َّ
أن عناصــر التنظيــم لــم تســلم ذوي رؤى جثمانهــا ،ولذلــك فإنهــا تبقــى فــي عــداد
المختفيين قســري ًا.
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فرهــاد حمــو ،مراســل لــدى شــبكة روداو اإلعالميــة ،مــن أبنــاء
مدينــة الحســكة ،مــن مواليــد عــام  ،1989احتجزتــه عناصــر
مســلحة تنتمــي لتنظيــم داعــش يــوم اإلثنيــن  /15كانــون األول/
 2014لــدى مــروره علــى الطريــق الواصــل بين مدينة القامشــلي
وبلــدة اليعربيــة بريــف محافظــة الحســكة ،وال يــزال مصيــره
مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

فرهاد حمو

تــاء :هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي
المعارضــة المســلحة):
َّاتبعــت هيئــة تحريــر الشــام سياســة اإلخفــاء القســري فــي مناطــق ســيطرتها إلرهــاب المجتمــع
وتحذيــره مــن عواقــب مناهضتهــا وانتقــاد سياســاتها ،واســتهدفت بشــكل رئيــس النشــطاء
اإلعالمييــن والصحفييــن والحقوقييــن واألجانــب والعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية والمجالس
المحليــة ،والوجهــاء ،والعســكريين الذيــن ينتمــون إلــى المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطني ،التي
شـ َّـنت هجمــات ضدهــا وعائالتهــم ،وتشــابهت مــع تنظيــم داعــش فــي عــدم الكشــف عــن مصيــر
المحتجزيــن لديهــا ،ولجــأت إلــى اعتقالهــم فــي ســجون ســرية تتبــع لهــا بشــكل مباشــر علــى الرغــم
مــن إنشــائها جهــاز ًا قضائيـ ًا يتبــع حكومــة اإلنقــاذ ،وأخضعــت المحتجزيــن لديهــا إلــى محاكــم ســرية
صوريــة تطلــق عليهــا اســم “جلســات شــرعية” ويصــدر األحــكام الشــرعيون واألمنيــون لــدى الهيئــة
(رجــال ديــن يقومــون بمهــام اإلفتــاء وإصــدار األحــكام ويتقلــدون مناصــب قياديــة فــي الهيئــة)،
غالبـ ًا مــا تفــرج عــن األجانــب بعــد مفاوضــات مــع الجهــات التــي يعملــون لديهــا مقابــل مبالــغ ماليــة
ضخمــة ،أمــا البقيــة فتحتجزهــم فــي ســجونها الســرية وتمنــع عنهــم الزيــارات والتواصــل مــع
عائالتهــم أو توكيــل محــامُ ،
وتغيبهــم فــي ســجونها الســرية التــي أنشــأتها عبــر جهازهــا األمنــي.
ٍ
فــي كثيــر مــن األحيــان تمتــد مــدة االختفــاء القســري لــدى هيئــة تحريــر الشــام إلــى ســنوات ،وتنكــر
الهيئــة مســؤوليتها عــن عمليــة االحتجــاز ،كمــا أنها ال تفصــح عن المختفين الذيــن قامت بإعدامهم
بإجــراءات موجــزة؛ تجنب ـ ًا لالحتقــان الشــعبي ضدَّ هــا ،ولكــي تبقــي عائالتهــم يعيشــون آالم االنتظــار
والترقــب انتقامــ ًا منهــم ،وبهــدف إشــاعة الخــوف فــي المجتمــع والتحذيــر مــن عواقــب انتقــاد أو
رفــض سياســاتها وتعاليمهــا فــي مناطــق ســيطرتها.
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أدَّ ت عمليــات اإلخفــاء القســري التــي قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام إلــى نــزوح وهــروب العديــد مــن
النشــطاء وعائالتهــم نحــو مناطــق أخــرى خــارج ســيطرتها؛ خوفـ ًا مــن االحتجــاز والمصيــر المجهــول.
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  2125شــخص ًا
ً
طفــا و 33ســيدة ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى هيئــة تحريــر الشــام منــذ اإلعــان عــن
بينهــم 19
تأسيســها مطلــع عــام  2012حتــى آب .2020 /تحــول مــا ال يقــل عــن  2007منهــم بينهــم  11طفـ ً
ـا
و 27ســيدة إلــى مختفيــن قســري ًا.
شهادات لعائالت الضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى هيئة تحرير الشام:
َّ
وثــاب إبراهيــم عــزو ،ناشــط فــي الحــراك الشــعبي نحــو
الديمقراطيــة ،عمــل فــي المجــال اإلغاثــي ،مــن أبنــاء مدينــة
ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي ،مــن مواليــد عــام
 ،1990احتجزته عناصر مســلحة تنتمي لهيئة تحرير الشــام يوم
اإلثنيــن  /5كانــون الثانــي 2015 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط
التفتيــش التابعــة لهــا برفقــة زمالئــه “معــد باريــش ومحمــود
أنــور حــردان ووســيم القيــم (لبنانــي الجنســية مــن مواليــد عــام
 ،)1983بينمــا كانــوا فــي طريقهــم مــن معبــر بــاب الهــوى بريــف
محافظــة إدلــب الشــمالي إلــى مدينــة ســراقب ،تــم اإلفــراج

وثاب إبراهيم عزو

عــن معــد باريــش ومحمــود أنــور حــردان يــوم الجمعــة /30
كانــون الثانــي ،2015 /فيمــا ال يــزال مصيــر وثــاب عــزو ووســيم
القيــم مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
وألهلهــم أيضــ ًا.
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو ناريــا 9شــقيق وثــاب وأفادنــا“ :كان وثــاب
يعمــل ســابق ًا معقــب معامــات ،ومــع بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســوريا كان لــه دور بــارز فــي
الحــراك مــن خــال كتاباتــه علــى الجــدران ،ونشــاطه فــي العمــل اإلنســاني اإلغاثــي ،فــي  /5كانــون
الثانــي 2015 /حصــل علــى موافقــة المجلــس المحلــي فــي مدينــة ســراقب إلحضــار حليــب لألطفــال
ـتقل وثــاب ســيارة خاصــة ألنــه
بســبب أزمــة حليــب األطفــال التــي كانــت وقتهــا فــي ســراقب ،اسـ
َّ
ســيارة المجلــس كانــت معطلــة ،وذهــب برفقــة معــد باريــش ومحمــود أنــور حــردان ،باتجــاه معبــر
بــاب الهــوى ،إلحضــار شــاب يدعــى وســيم القيــم قــادم مــن لبنــان ومعه الحليب ،وعنــد عودتهم من
المعبــر وبعــد مطــار تفتنــاز بقرابــة  100متــر باتجــاه مدينــة ســراقب ،كانــت تقــف ســيارة مــن نوع كيا
ريــو عنــد حاجــز طيــار تابــع لهيئــة تحرير الشــام ،قامت باختطافهــم ،وفي اليــوم ذاته أفرج عن ســائق
الســيارة الخاصــة “فــان” التــي كانــت تُقلهــم ،وبعــد  25يومـ ًا أفــرج عــن معــد باريش ومحمود حــردان
9
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مــن أمنيــة بلــدة الزربــة بريــف إدلــب ،بعــد أن تعرضــوا للجلــد بتهمــة رفقــة الســوء ،فيمــا وجهــت
الهيئــة تهمــة العلمانيــة لوثــاب” أخبرنــا شــقيق وثــاب أنهــم قامــوا بالبحــث عنــه فــي جميــع المقــرات
التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ولــم يحصلوا علــى أية معلومات حتى حزيــران ،2017 /عندما خــرج أحد المفرج
عنهــم وأخبرهــم َّ
أن وثــاب وصديقــه موجــودان فــي معمل األوبــري الواقع في بلدة الزربة بريف محافظة
إدلــب ،وأضــاف أبــو ناريــا أنهــم قامــوا بالبحــث عــن وثــاب مجــدد ًا لكــن لم يســتجب أي من المســؤولين في
هيئــة تحريــر الشــام لشــكاويهم حــول اختفاء شــقيقه.
جمعــة عمــر حمــادي الملقــب جمعــة العمــري ،ناشــط إعالمــي ،كان طالبــ ًا فــي كليــة الحقــوق
قبيــل انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديقراطيــة ،مــن أبنــاء قريــة كفــر حمــرة بريــف محافظــة
حلــب الغربــي ،مــن مواليــد عــام  ،1989احتجزتــه عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم
اإلثنيــن  /29تشــرين األول 2018 /برفقــة عمــه محمــد جمعــة حمــادي بينمــا كانــا فــي قريــة ترمانيــن
بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي ،وال يــزال مصيرهمــا مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان وألهلهمــا أيضــ ًا.

اإلعالمي جمعة عمر حمادي
الملقب جمعة العمري

محمد جمعة حمادي

ثاء :قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي):
اتبعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة سياســة الخطــف واالحتجــاز فــي المناطــق التــي تخضــع
لســيطرتها ،إمــا عبــر حمــات الدهــم أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة التــي تقــوم بإنشــائها بيــن حيــن
وآخــر ،وتقتــاد المحتجزيــن إلــى مراكــز احتجــاز دون إخضاعهــم لمحاكمــات ،كمــا تمنــع عائالتهــم مــن
زياراتهــم أو التواصــل معهــم وتوكيــل محــام ،ولم توجِّ ه إليهم تهم ًا واضحة واســتهدفت النشــطاء
ٍ
والعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية والمعارضيــن السياســيين المنتقديــن لممارســاتها
والمدنييــن ،بذرائــع مختلفــة كوجــود صــات قربــى بينهــم وبيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش
الوطنــي أو كونهــم علــى صلــة بتنظيــم داعــش ،كمــا اســتهدفت فــي العديــد مــن عمليــات االحتجــاز
واإلخفــاء القســري بعــض األفــراد علــى خلفيــة عرقيــة ،وقــد يبقــى الضحيــة قيــد االختفــاء القســري
لســنوات عديــدة ،يقضــي المختفــي خاللهــا عــدة أشــهر فــي الحبــس االنفــرادي .وقــد الحظنــا إفــراج
قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن عــدد مــن المحتجزيــن بعــد اتفاقــات مــع وجهــاء وشــيوخ عشــائر
المناطــق التــي ينتمــي إليهــا المحتجــزون.
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ســعت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى تشــريع جميــع عمليــات القمــع واالحتجــاز واإلخفــاء
القســري والخطــف بهــدف التجنيــد اإلجبــاري وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا تحــت ذريعــة محاربــة اإلرهــاب واإلرهابييــن ،وهــذا التكتيــك يُشــبه
إلــى حــدٍّ بعيــد مــا قــام بــه النظــام الســوري الــذي اعتبــر كل مــن يعــارض سياســته ويطالــب بتغييــر
حكــم العائلــة الحاكمــة والحكومــة التــي عينهــا النظــام الســوري ،بأنــه إرهابــي يجــب اعتقالــه وإخفــاء
صوتــه وجعلــه عبــرة لبقيــة أفــراد المجتمــع .كمــا تعــرض العديــد مــن األطفــال الذيــن احتجــزوا/
اختطفــوا ألجــل التجنيــد القســري مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى االختفــاء القســري
ومنعــت عائالتهــم مــن الحصــول علــى أيــة معلومــات حولهــم وقــد تــدوم مــدة اختفائهــم فــي العديــد
مــن األحيــان حتــى عاميــن اثنيــن.
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  3398شــخص ًا
ً
طفــا و 169ســيدة ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ
بينهــم 620
تأسيســها -منــذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي -فــي
كانــون الثانــي 2014 /حتــى آب ،2020 /تحــول مــا ال يقــل عــن  2056منهــم بينهــم  93طفـ ً
ـا و 87ســيدة
إلــى مختفيــن قســري ًا.
شهادات لعائالت ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسري ًا لدى قوات سوريا الديمقراطية:
الطفلــة أمينــة محمــد إبراهيــم ،مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،تبلــغ مــن
العمــر لــدى احتجازهــا  13عام ـ ًا ،احتجزتهــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام  2013فــي
مدينــة عفريــنُ ،نشــير إلــى أن شــقيقتها “عائشــة” تــم احتجازهــا مــن قبــل القــوات ذاتهــا فــي عــام
 2018فــي قريــة الشــهباء بريــف محافظــة حلــب ،وال يــزال مصيرهمــا مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان.
أميــر حامــد ،ناشــط فــي الحــراك الســلمي وعضــو فــي المنظمة
الوطنيــة للشــباب الكــورد  ،soz -مــن أبنــاء قريــة جطــل التابعــة
لناحيــة الدرباســية بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي .مــن
مواليــد عــام  ،1977احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم
الســبت  /11كانــون الثانــي 2014 /فــي مدينــة الدرباســية ،وال
ً
مجهــوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق
يــزال مصيــره
اإلنســان.
أمير حامد
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أيمــن العــزاز  10وهــو مــدرس مــن أبنــاء
مدينــة الرقــة ،وأبلغنــا تفاصيــل حادثــة احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة ابنــه متــوكل يــوم الجمعــة
 /24نيســان ،2020 /بينمــا كان فــي مق ـ ِّر عملــه -متجــر لصيانــة اإللكترونيــات ،-وأخبرنــا َّ
أن مصيــره ال
يــزال مجهـ ً
ـوال منــذ ذلــك الوقــت ،يقــول أيمــن “جــاءت دوريــة مــن العناصــر بســيارة وطلبــوا مــن
متــوكل الذهــاب معهــم مباشــرة ،ومنعــوه مــن االتصــال بأحــد منــا إلعالمنــا بذلك ،أحــد الجيران
كان يشــاهد الحادثــة وأخبرنــي بمــا حــدث ،لقــد صــادرت الدوريــة هاتــف متــوكل المحمــول،
ومبلغ ـ ًا مــن المــال كان موجــود ًا فــي المحــل ،فــي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى مركــز األمــن العــام
للســؤال عنــه ،وأخبرونــي أنــه تـ َّ
ـم تحويلــه للتحقيــق فــي مركــز أمــن الحســكة ،ولــم يوضحــوا لــي
أســباب النقــل أو االعتقــال ،وأخبرونــي َّ
أن علــي االنتظــار فقــط وعــدم العــودة إليهــم للســؤال
عنــه مجــدد ًا ،حيــث ال عالقــة لهــم باألمــر علــى حــد قولهــم .بعــد نحــو شــهر مــن الحادثــة وضــع
أحــد شــيوخ العشــائر فــي المدينــة اســم متــوكل ضمــن الذيــن ســيفرج عنهــم تباع ـ ًا ،ومــا زلنــا
حتــى اليــوم نتلقــى وعــود ًا مــن الشــيوخ والوجهــاء باإلفــراج عنــه” أضــاف أيمــن أنــه يخــاف تكــرار
الســؤال عــن ابنــه أو الضغــط علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة خشــية أن يتعــرض ابنــه للتعذيــب
أو أن تطــول مــدة اعتقالــه أكثــر.
تحدَّ ثنــا إلــى فــواز الجميــل 11وهــو مــن أبنــاء قريــة الحوايــج بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي،
أخبرنــا فــواز عــن ظــروف اعتقــال شــقيقه عامــر واختفائــه عقــب احتجــازه مــن قبــل قــوات ســوريا
الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن  /20تمــوز ،2020 /يقــول فــواز “داهمــت عــدة ســيارات تابعــة لقســد
منزلنــا وقامــوا بتفتيــش المنــزل وتخريــب محتوياتــه بحثـ ًا عــن أســلحة -كمــا قالــوا -وفــي أثنــاء
تفتيشــهم ســرقوا أشــياء مــن الممتلــكات الخاصــة مــن بينهــا أجهــزة هواتــف محمولــة ومبلــغ
مالــي ،ثــم قامــوا بالتحقيــق مــع أفــراد العائلــة حــول عملنــا وإذا مــا كانــت تربطنــا صــات أو
معرفــة بــأي شــخص مــن خاليــا تنظيــم داعــش ،فأجبناهــم بالنفــي وأننــا مدنيــون” أضــاف فــواز
أن العناصــر قيــدوا أخــاه األصغــر البالــغ مــن العمــر  20عــام ،واقتــادوه معهــم مدَّ عيــن أن ســبب
اقتيــاده تحقيقــات أمنيــة وأنــه ســيعود إلــى منزلــه فــي غضــون يوميــن“ .لــم يفــرج عــن أخــي حتــى
اليــوم ،لقــد كان مــن المقــرر أن نحتفــل بزفافــه فــي شــهر آب ،ذهبنــا إلــى ســجن البصيــرة وحقــل
العمــر والكســرة بريــف ديــر الــزور وجميــع المســؤولين هنــاك أخبرونــا بعــدم وجود عامــر لديهم،
وحتــى اليــوم ال نعلــم أيــة معلومــات عنــه”.
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع إبراهيــم أبــو خليــل 12مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل
بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،الــذي أبلغنــا عــن حادثــة اعتقــال أخيــه عمــر يــوم الثالثــاء  /21تمــوز2020 /
مــن قبــل دوريــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة قائـ ً
ـا “اقتحمــت عناصــر مــن قــوات الـــHAT
التابعــة لقســد منــزل أهلــي فــي مدينــة الشــحيل قرابــة الســاعة السادســة صباحـ ًا ،جميعهــم
كانــوا ملثميــن ويتكلمــون اللغــة الكرديــة فيمــا بينهــم ،فتشــوا غــرف المنــزل بــدون مراعــاة
خصوصيــة الموجوديــن فــي البيــت مــن النســاء ،وعندمــا شــاهدوا أخــي يوســف يتكــئ علــى عــكاز
بســبب كســر فــي قدمــه -قامــوا باعتقالــه بعنــف مــن دون أدنــى مراعــاة إلصابتــه ،بــدون أيســبب يذكــر ،علــى الرغــم مــن أنــه مدنــي ومقعــد فــي المنــزل منــذ نحــو شــهرين” قــال إبراهيــم إن
العائلــة اســتمرت فــي البحــث عــن عمــر فــي ســجون قــوات ســوريا الديمقراطية التي يحتجــزون فيها
عناصــر تنظيــم داعــش لكــن دون جــدوى ،وأضــاف “أخبرنــا أحــد وجهــاء العشــائر فــي منطقتنــا أن
عمــر معتقــل فــي ســجن الشــدادي بريــف الحســكة الجنوبــي ،ولكــن لــم نتمكــن مــن زيارتــه أو
الحصــول علــى اعتــراف رســمي بوجــوده لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة”.
خيــر الديــن محمــد إيبــو ،صيدالنــي ،مــن بلــدة ميدانكــي التابعــة
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن
العمــر  48عام ـ ًا ،اقتادتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة
لالحتجــاز يــوم اإلثنيــن  /2كانــون األول 2019 /مــن حــي األشــرفية
ً
مجهــوال بالنســبة للشــبكة
بمدينــة حلــب ،وال يــزال مصيــره
الســورية لحقــوق اإلنســان.

خير الدين محمد إيبو

الطفلــة صبــاح بشــير حســو ،من أبنــاء قرية كفر صفــرة التابعة
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،تبلــغ مــن
العمــر  17عامـ ًا ،احتجزتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ بهــدف
التجنيــد القســري يــوم الســبت  /23أيــار 2020 /مــن مخيــم
فافيــن للنازحيــن فــي منطقــة الشــهباء بريــف محافظــة حلــب
الشــمالي ،واقتادتهــا إلــى أحــد معســكرات التجنيــد التابعــة
لهــا فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب ،وال يــزال مصيرهــا
مجهـ ً
ـوال بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
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الطفــل عبــد هللا فيصــل حجــي محمــد ،مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي،
مــن مواليــد عــام  ،2004احتجزتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األربعــاء  /8كانــون الثانــي/
 2020فــي مدينــة الطبقــة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع والــد الطفــل
الســيد فيصــل 13وأفادنــا بالتالــي“ :قامــت عناصــر تابعــة
لقســد باختطــاف عبــد هللا فــي مدينــة الطبقــة ،وبقــي
مصيــره مجهـ ً
ـوال حتــى حزيــران  ،2020وبعــد عــدة محــاوالت
وضغوطــات علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة اعترفــوا
باحتجــازه لديهــم دون أن يســمحوا لنــا برؤويتــه أو زيارتــه”
يقــول فيصــل َّ
إن قــوات ســوريا الديمقراطيــة عللــت احتجازهــا
للطفــل بزيارتــه مدينــة جرابلــس بريــف حلــب “لقــد ذهــب
لزيــارة جــده المســن ذو الـــ  75عامـ ًا ،الــذي يقطن في قرية

عبد هللا فيصل حجي محمد

صغيــرة قــرب مدينــة جرابلــس وهــو مدنــي والينتمــي أليــة
جهــة عســكرية أو سياســية فــي ســوريا” أضــاف فيصــل َّأنــه حتــى اآلن يجهــل مصيــر ابنــه عبــد
هللا ،وليســت لديــة أيــة معلومــات عــن وضعــه الصحــي والنفســي.
جيم :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
مارســت فصائــل المعارضــة المســلحة عمليــات الخطــف واالحتجــاز فــي أثنــاء الهجمــات التــي
َّ
نفذتهــا علــى المناطــق التــي تخضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري عبــر حمــات خطــف جماعيــة،
كمــا اســتهدفت النشــطاء والحقوقييــن والعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية بعمليــات اإلخفــاء
القســري ،ومــع نهايــة عــام  2018انحســرت ســيطرة المعارضــة المســلحة وتركــزت فــي عــدة
مناطــق مــن الريــف الشــمالي لمحافظــة حلــب ،ومحافظــات الحســكة والرقــة ،ومنــذ بدايــة عــام
 2019ســجلنا ارتفاعـ ًا ملحوظـ ًا فــي عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري التــي تقــوم بهــا المعارضة
المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي تلــك المناطــق ،حمــل بعــض منهــا صبغــة عرقيــة وطائفيــة
وبشــكل خــاص فــي منطقــة عفريــن والقــرى التابعــة لهــا بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،وحدثــت
معظــم العمليــات دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة
المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء ،وبــدون توجيــه تهــم واضحــة.
ٍ
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن  3262شــخص ًا
ً
طفــا و 786ســيدة ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى المعارضــة المســلحة /الجيــش
بينهــم 324
الوطنــي ،تحــوَّ ل مــا ال يقــل عــن  2397منهــم بينهــم  238طفـ ً
ـا و 446ســيدة إلــى مختفيــن قســري ًا.
13
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شــهادات عائــات ضحايــا وحــاالت ألشــخاص مختفيــن قســري ًا لــدى المعارضــة المســلحة/
الجيــش الوطنــي:
محمــد عبــد الكريــم منــا ،مــن أبنــاء قريــة جويــق التابعــة لمدينــة
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر
لــدى احتجــازه  43عامــ ًا ،احتجزتــه عناصــر تابعــة للمعارضــة
المســلحة /الجيــش الوطنــي يــوم الثالثــاء  /4أيلــول 2018 /إثــر
ً
مجهــوال
مداهمــة منزلــه فــي قريــة جويــق ،وال يــزال مصيــره
بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
محمد عبد الكريم منال

جــوان حســين الجمعــة ،مــن أبنــاء قريــة صورصوركــي التابعــة
لمدينــة الدرباســية بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي،
مــن مواليــد عــام  ،1995اعتقلتــه عناصــر تابعــة للمعارضــة
المســلحة /الجيــش الوطنــي يــوم الســبت  /12تشــرين األول/
 2019فــي مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة
ً
مجهــوال بالنســبة للشــبكة
الشــمالي ،وال يــزال مصيــره
الســورية لحقــوق اإلنســان.
جوان حسين الجمعة

تواصلنــا مــع الســيد عبــد الغفــور إيبــو ،14وهــو مــزارع ،مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب
الشــمالي ،قــام فصيــل أحــرار الشــرقية -أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة -باســتدعاء عبــد الغفــور
للتحقيــق فــي مقــر الفصيــل يــوم األربعــاء  /19شــباط 2020 /وبقــي هنــاك عــدة ســاعات ثــم أطلــق
ســراحه ،لتأتــي عناصــر مــن الفصيــل ذاتــه فــي اليــوم التالــي وتداهــم منزلــه وتقتــاد ابنــه جــاد هللا إلــى
جهــة مجهولــة وال يــزال مجهــول المصيــر حتــى اليــوم .قــال لنــا عبــد الغفــور “كنــت أطالب باســترداد
منــزل أخــي الــذي صــادره الفصيــل ســابق ًا ،وإثــر مطالباتــي هــذه اســتدعوني وأمرونــي بالكـ ِّ
ـف
عــن ذلــك بذريعــة َّ
أن أخــي كان مــن عناصــر األســايش -علــى الرغــم مــن أنــه كان مجنــد ًا إجباريـ ًا،-
فــي اليــوم التالــي داهمــت عناصــر تابعــة للفصيــل منزلــي ليـ ً
ـا واعتقلــوا ابنــي ،وقامــوا بتخريــب
محتويــات المنــزل ،وعندمــا ذهبــت للســؤال عنــه أنكــروا اعتقالــه ،وحتــى اليــوم نحــاول الســؤال
عنــه بــا جــدوى” أخبرنــا عبــد الغفــور أن أشــخاص ًا عــدة مقربــون مــن الفصيــل طلبــوا منــه مبالــغ
ماليــة مقابــل إطــاق ســراح ابنــه ،لكنــه غيــر قــادر علــى دفعهــا ،ويعتقــد أن الســبب وراء اعتقــال ابنــه
هــو الحصــول علــى فديــة ماليــة مقابــل إطــاق ســراحه.
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يــوم الجمعــة  /29أيــار 2020 /انتشــر مقطــع مصــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يبــدو لنــا
مــن محتــواه َّأنــه يُصــوّ ر قيــام عناصــر مــن الشــرطة العســكرية وفصائــل معارضــة اقتحــام مقــر
فصيــل مُ عــارض آخــر وهــو فصيــل فرقــة الحمــزة ،الموجــود فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة
حلــب الشــمالي ،وهــذا الفصيــل تابــع لقــوات الجيــش الوطنــي ،وظهــر ضمــن المقطــع أن هنــاك
نســاءً محتجــزات ضمــن هــذا المقــرُ ،تقــدّ ر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عددهـ ّ
ـن بحســب
تمكنــا مــن التعــرف عليهــن ُ
ّ
َ
وك َّ
اختطفــن ســابق ًا
ــن قــد
المقطــع المصــور بثمانيــة نســاء ،وقــد
بيــن عامــي  2018و  2020مــن قبــل عناصــر مُ ســلحة لــم نتمكــن فــي وقتهــا مــن تحديــد هويتهــا،
وقــد تعــرض أهلهـ ّ
ـن لالبتــزاز المــادي مقابــل اإلفــراج عنهــن وهــن “ناديــا ســليمان ،هيفــاء الجاســم،
ولونجيــن وروجيــن خليــل عبــدو ،روكــن منــا ،أريــن دلــي ،روشــان أمونــي ،نيــروز أنــور عبــدو”ُ .تشــير
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن الشــرطة العســكرية فــي مدينــة عفريــن قامــت بإعــادة
تســليم المختطفــات إلــى فرقــة الحمــزة فــي وقــت الحــق وال يــزال مصيرهــن مجهـ ً
ـوال.

سادس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
تعتقد الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان َّ
بأي من التزاماته في ٍّ
أن النظام الســوري لم يفي ِّ
أي من
ونشــير علــى وجــه َّ
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــاُ ،
التحديــد إلــى العهــد الدولــي
ـل بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه،
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،كمــا َّأنــه أخـ َّ
َ
دون مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة ،ودون توجيــه
فقــد اســتم َّر توقيــف مئــات آالف المعتقليــن
ُتهــم ،وحظــر عليهــم توكيــل محــام والزيــارات العائليــة ،وتحــوَّ ل  % 64.52مــن إجمالــي المعتقليــن
ٍ
إلــى مختفيــن قســري ًا ولــم يتــم إبــاغ عائالتهــم بأماكــن وجودهــم ،وفــي حــال ســؤال العائلــة ُتنكــر
األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا ،وربمــا يتع ـرَّض 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”.
وأيض ـ ًا بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي ،فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ِّ
شــكل الممارســة المنهجيــة لإلخفــاء القســري جريمــة ضــدَّ اإلنســانية (المــادة .1-7ط) ،وهــذا
ُت
ينطبــق علــى مــا قامــت بــه قــوات النظــام الســوري.
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كمــا مارســت بقيــة األطــراف جريمــة اإلخفــاء القســري وإن لــم تكــن علــى المركزيــة ذاتهــا ،التــي يتميــز
بهــا النظــام الســوري ،كمــا تختلــف عنــه فــي َكـ ِّ
ـم الحــاالت وتوزعهــا ،وتنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر
توســع انتشــار الحــاالت ومنهجيتهــا بحســب مــا ُتشــير إليــه
الشــام يشــبهان النظــام الســوري فــي
ُّ
البيانــات التــي لدينــا.
التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
•عقــد اجتمــاع طــارئ لمناقشــة هــذا الشــأن الخطيــر الــذي يُهــدد مصيــر قرابــة  100ألــف شــخص،
ويُرهــب المجتمــع الســوري بأكمله.
•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 التعذيــب
داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن فــي أســرع
وقــت.
•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 المجتمع.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
•يتوجــب علــى نحــو فــوري َّ
واألطبــاء ،وإيجــاد ضمانــات ملزمــة لمنــع تكــرار التعذيــب حتــى المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.
إلى النظام السوري:
التوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
• َّ
كأنها ملك عائلة خاص.
• َّ
التوقــف عــن إرهــاب المجتمــع الســوري عبــر عمليــات اإلخفــاء القســري والتعذيــب والمــوت
بســبب التعذيــب.
بالسجالت المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة.
•التوقف عن التالعب
ِّ
تحمــل َّ
• ُّ
التبعــات القانونيــة والماديــة كافــة ،وتعويــض الضحايــا وذويهــم مــن مقــدرات الدولــة
الســورية.
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إلى مجلس حقوق اإلنسان:
•متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســر ًا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن
للنظــر فــي هــذا َّ
جميــع االجتماعــات الســنوية الدوريــة ،وتخصيــص جلســة خاصــة َّ
التهديــد
الرهيــب.
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 المعنــي بحــاالت
االختفــاء القســري فــي ســوريا؛ نظــر ًا لكثافــة وحجــم حــاالت المختفيــن قســري ًا فيهــا.

تضامن
كل التضامــن مــع الضحايــا وذويهــم ،وال بُــدَّ مــن نضــال حقوقــي واجتماعــي مــن قبــل منظمــات
حقوقيــة عربيــة ودوليــة تقــف إلــى جانــب الشــعب الســوري وتنــدد بجرائــم النظــام الســوري وتطالــب
بشــكل مُ ســتمر بالكشــف عــن مصيــر ذويهــم وإطــاق ســراحهم ،وكل الشــكر والتقديــر لألهالــي
والنشــطاء المحلييــن الذيــن لــوال جهودهــم لمــا ظهــر هــذا ا َّلتقريــر علــى هــذا النحــو.
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