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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 :مقدمة ومنهجية.

ِ
السجل املدين.
اثنياً :اإلجراءات املتبعة لتسجيل الوفيات داخل السجون ضمن ّ
ِ
ابلسجل املدين وتسجيل املختفني قسرايً على أهنم أموات.
اثلثاً :تالعب النظام السوري ّ
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مقدمة ومنهجية:

ِ
ِ
الســجل املــدين ترتبــط أبوالدهــم أو أقرابئهــم الذيــن
ُ
صــدم العديــد مــن األســر الســورية لــدى قيامهــم إبج ـراء معامــات يف دوائــر ّ
يعتــرون ُمتفــن قسـرايً لــدى النظــام الســوري منــذ وقــت بعيــد قــد يصــل إىل عــدة ســنوات ،أبنــه قــد مت تســجيلهم ابعتبارهــم أمـوااتً،
ـجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تك ـرار هــذه احل ـوادث ،بشــكل أكثــر حتديــداً يف حمافظــات محــاة ومحــص
وقــد سـ َّ

والالذقيــة وريــف دمشــق ودمشــق واحلســكة ،وحتتــوي ســجالت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قرابــة  81652مواطنـاً ســورايً
خمتـ ٍ
ـف قسـرايً لــدى النظــام الســوري وحــده منــذ آذار 2011 /حــى حلظــة إصــدار هــذا التقريــر ،ونؤكــد دائمـاً َّ
أن هــذه احلصيلــة

للصعــوابت والتحــدايت الــي تواجهنــا منــذ ســبع ســنوات خــال عملنــا اليومــي املســتمر ،مثــل صعوبــة
هــي احلــد األدىن نظ ـراً ُّ

الوصــول إىل أهــل الضحيــة ،أو رفضهــم التَّحــدث معنــا ،وصعوبــة التَّنقــل واحلركــة ،وغــر ذلــك ممــا أصبــح معروفـاً وبديهيـاً ألدىن
ُمطَّلــع علــى الشــأن الســوري ،وبنــاء علــى ذلــك فـ َّ
ـك
ـإن هــذه الكارثــة الوطنيــة ،الــي تسـبَّب هبــا النظــام احلــايل تُشـ ِّكل دون أدىن شـ ٍّ
جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،ومتتـ ُّـد آاثرهــا لتُح ِطّــم اجملتمــع الســوري علــى حنــو مقصــود وخمطــط لــه؛ هبــدف تركيعــه وإضعافــه عــن مقاومــة
تســلط حكــم العائلــة االســتبدادي الشــمويل ،وحبســب حتقيقاتنــا الــي مشلــت آالفـاً مــن املفــرج عنهــم ،فـ َّ
ـإن مجيــع املعتقلــن مبــن فيهــم
َمــن هــم يف عــداد املختفــن قسـرايً يتعرضــون ألمنــاط خمتلفــة مــن التعذيــب .لقــد بلغــت حصيلــة مــن قتلهــم النظــام الســوري وحــده

يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة والسـريَّة التابعــة لــه قرابــة  13066مواطنـاً ســورايً ،حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى حزيـران ،2018 /وهــذه احلصيلــة أيضـاً كغريهــا ُتثــل احلـ َّـد األدىن ،ويُشـ ِّكل التَّعذيــب الواســع
والكثيــف املتَّبــع مــن قبــل النظــام الســوري جرائـ َـم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
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بذلــت عائــات ال ـ  82ألــف شــخص املختفــي قس ـرايً جهــوداً كبــرة جــداً للحصــول علــى معلومــات عــن أهلهــم وأبنائهــم،
َّ
وتضمنــت يف كثــر مــن األحيــان دفــع مبالــغ طائلــة لشــبكات مافيويــة تعمــل بشــكل منظَّــم أفرزهتــا هــذه الكارثــة ،لكــن عــدداً قليـاً
جــداً منهــم َمــن َّ
أي
يتمكــن مــن احلصــول علــى جمــرد معلومــات ،أمــا الســلطات الســورية فهــي يف حالــة إنــكار دائــم ،ومل تفتــح َّ
حتقيــق ،ومل حتاســب أي مســؤول ،بــل هــي مــن حتميهــم وتُشـ ِ
ـرعن اجلرميــة ،وتشــارك بشــكل مباشــر يف تنفيذهــا والتَّخطيــط هلــا علــى
هــذا النحــو املقصــود متامـاً ،وقــد أوضحنــا ذلــك يف عــدد واســع مــن التقاريــر الــي حتدثنــا فيهــا عــن قضيــة االختفــاء القســري يف

ســوراي علــى يــد خمتلــف األطـراف ،ابإلمــكان الرجــوع إليهــا مجيعـاً عــر هــذا الرابــطَّ ،أمــا هــذا التقريــر ففيــه نوثــق ألول مــرة حــاالت
ِ
َّ
الســجل املــدين علــى أهنــم أمـوات ،ودون
ملواطنــن يُفــرض أهنــم خمتفــون قسـرايً لــدى النظــام الســوري ،إال أنــم مســجلون يف دوائــر ّ
أن يعلــم أحـ ٌد مــن ذويهــم بذلــك ،وتكـ َّـررت هــذه احلــاالت يف حمافظــات محــاة والالذقيــة ودمشــق.
لقــد تواصلنــا مــع عــدد مــن العائــات الــي اكتشــفت عــن طريــق املصادفــة َّ
أن ابنهــا املعتقــل قــد مت تســجيله علــى أنــه متــويف يف
ِ
ـجل الدولــة املــدين ،وأوردان  5شــهادات يف هــذا التقريــر ،وأخفينــا أمســاء الشــهود احلقيقيــة ،ومل ننشــر مجيــع املعلومــات حرصـاً
سـ ّ
منَّــا علــى َّأل تُكشــف هوايهتــم مــن قبــل األجهــزة القمعيــة ،لقــد أطلعنــا الشــهود علــى الغــرض مــن أخــذ رواايهتــم ،وحصلنــا علــى
موافقتهــم يف اســتخدام املعلومــات الــي قدموهــا يف هــذا التقريــر.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ِ
ابلسجل املدين والوفيات ،وابملختفني قسرايً ،وجبثث القتلى ،وابمللكيات العقارية ،وهذه
“يتالعب النظام السوري ّ
التَّصرفــات الرببريــة تفــوق مــا كان عليــه احلــال يف أزمنــة العبوديــةَّ ،
إن إيقــاف هــذا اإلرهــاب وهتديــد اســتقرار الشــعب
الســوري لعقــود هــو مــن صلــب مســؤولية اجملتمــع الــدويل واجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن التارخييــة واألخالقيــة والقانونيــة”

ِ
السجل املدين:
اثنياً :اإلجراءات املتبعة لتسجيل الوفيات داخل السجون ضمن ّ

ِ
الســجل
هنــاك مراحــل وخطـوات جيــب أن متـَّـر هبــا كل حالــة وفــاة حصلــت ضمــن ســجون الدولــة ليتـ َّـم تســجيلها ضمــن أرشــيف ّ

نصــت املــادة  38مــن قانــون األحـوال املدنيــة الســوري علــى“ :تســجل الوفيــات احلاصلــة يف الســجون واحملاجــر
املــدين ،فلقــد َّ
واملستشــفيات اســتنادا إىل شــهادة يقدمها مديرو هذه املؤسســات أو من ينوب عنهم إىل أمني الســجل املدين املختص ومتســك

نصــت املــادة  39مــن القانــون ذاتــه علــى“ :عندمــا ينفــذ حكــم
هــذه املؤسســات ســجالت خاصــة هلــذه الوقائــع” ،كمــا َّ

اإلعــدام بشــخص مــا فعلــى احملامــي العــام أو انئبــه أن ينظــم حمضـرا ابلواقعــة ويرســله ألمــن الســجل املــدين لتدويــن تلــك الواقعــة
نصــت التعليمــات التنفيذيــة اخلاصــة ابملــادة  37مــن هــذا القانــون علــى أنــه “حيظــر علــى أمــن الســجل
يف الســجالت” .كمــا َّ

املــدين أن يشــر يف الســجل املــدين إىل أســباب الوفــاة”.
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ـكل حالــة وفــاة مــن أن متـَّـر عــر هــذه اخلطـوات ،لكــن مــا وثَّقتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كان جتــاوزاً ُم َّ
تعمــداً
ال بـُ َّـد إذاً لـ ِّ
ومطط ـاً لــه لـ ِ
ـكل هــذه املراحــل والقوانــن مــن قبــل أجهــزة النظــام الســوري ،وجيــب أن نذكــر دائم ـاً أنـَّـه ال بـُ َّـد مــن إبــاغ أهــل
ُ
ـتمر ثالثــة أايمَّ ،
وإن
الشــخص املتــوىف ،وتســليمهم اجلثــة ليقومـوا بدفنهــا وإعــداد مراســم العـزاء ،الــي حبســب التقاليــد الســورية تسـ ُّ
خــرق النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة ألبســط حقــوق الكرامــة اإلنســانية زاد مــن معــاانة ذوي الضحــااي وســتكون لــه عواقــب

كبــرة الحقـاً ضمــن اجملتمــع الســوري.

ِ
ابلسجل املدين وتسجيل املختفني قسرايً على أهنم أموات:
اثلثاً :تالعب النظام السوري ّ

ِ
ِ
ابلســجل املــدين ،مل َّ
نتمكــن مــن التَّحقــق مــن ذلــك حــى
بــدأت تــردان معلومــات مطلــع عــام  2018عــن تالعــب النّظــام الســوري ّ

بدايــة أاير ،2018 /عندمــا متكنَّــا مــن الوصــول إىل عــدد مــن األســر الــي اعتقــل النظــام الســوري أبناءهــا مــن مناطــق خمتلفــة،
ـدون فيــه واقعــات األحـوال
وبتـَُهــم خمتلفــة ،وعندمــا ذهــب ذوي هــؤالء إىل مراكــز الســجل املــدين (النفــوس :هــو الســجل الــذي تـ َّ
ِ
الســجل ورقي ـاً أو حاســوبياً) يف املناطــق الــي يســكنون فيهــا ،هبــدف
املدنيــة اســتناداً إىل واثئــق هــذه الواقعــات ويكــون هــذا ّ
صعق ـوا بوجــود اســم الفــرد مــن األســرة ضمــن حــاالت الوفــاة وهــو
اســتخراج بعــض الواثئــق مثــل :بيــان عائلــي أو إخ ـراج قيــدُ ،
الــذي كان قــد اعتقــل مــن قبــل النظــام الســوري مث اختفــى ،ومل يعلــم أحــد مــن أفـراد أسـرته بوفاتــه ،وعــاد ًة مــا تقــوم األســرة بتقــدمي
ِ
ـجلنا عــدداً مــن
الســجل املــدين علــى أنــه متــوىف ،كمــا سـ َّ
واثئــق حكوميــة عديــدة لتثبــت وفــاة الشــخص مــن أجــل تســجيله يف ّ
ِ
الســجل املــدين ،متكنَّــا مــن الوصــول
احلــاالت كانــت األُســر قــد علمــت هبــا عــن طريــق بعــض أصدقائهــا أو معارفهــا العاملــن يف ّ
إىل أهــايل مــن حمافظــات محــاة ومحــص ،والالذقيــة ،وريــف دمشــق ،ودمشــق واحلســكة ،وال يـزال التَّحقيــق ُمســتمراً للوصــول إىل

ـجلنا يف حزيـران املاضــي ارتفاعـاً غــر مســبوق يف حصيلــة الضحــااي الذيــن كانـوا قــد
حــاالت مــن بقيــة احملافظــات ،هــذا وقــد سـ َّ
ِ
الســجل املــدين،
قتلـوا بســبب التعذيــب داخــل مراكــز احتجــاز النظــام الســوري واكتشــف ذووهــم ذلــك عــر تبليغــات وردهتــم مــن ّ
وقــد بلغــت حصيلــة مــا متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حــاالت فرديــة  161حالــة ،منــذ أاير 2018 /حــى حلظــة إصــدار هــذا التقريــر،
توزعـوا حبســب احملافظــات علــى النَّحــو التــايل:
ِ
ِ
ٍ
السجل املدين على أنه متويف.
حمافظة ريف دمشق 94 :خمتف قسرايً لدى النظام السوريُ ،س ّج َل يف ّ
حمافظــة محــاة 32 :خمتـ ٍ
ـف قس ـرايً ،بينهــم  17شــخصاً مــن أبنــاء حــي خميــم العائديــن لالجئــن الفلســطينيني ،و 4حــاالت مــن
ِ
ِ
الســجل املــدين علــى أهنــم متوفــون.
مدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي ،مجيعهــم ُسـ ّ
ـجلوا يف ّ
ِ
ِ
ٍ
السجل املدين على أنه متويف.
حمافظة الالذقية 17 :خمتف قسرايً لدى النظام السوريُ ،س ّج َل يف ّ
ِ
ِ
ٍ
السجل املدين على أهنم متوفون.
حمافظة دمشق 8 :خمتف قسرايً ،مجيعهم من أبناء حي القدمُ ،س ّجلوا يف ّ
ِ
ِ
ٍ
السجل املدين على أهنم متوفون.
حمافظة محص 6 :خمتف قسرايًُ ،س ّجلوا يف ّ
ِ
ِ
ٍ
السجل املدين على أهنم متوفون.
حمافظة احلسكة 4 :خمتف قسرايًُ ،س ّجلوا يف ّ
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الحظنــا َّ
الســنوات الســبع املاضيــة بنســبة تقــارب  % 90مــن احلــاالت كانــت األجهــزة األمنيــة أو خمتــار
أن معظــم مــا رصــدانه يف َّ

احلــي هــي مــن تقــوم إببــاغ العائــات شــفهياً فقــط عــر اتصــال هاتفــي بوفــاة أحــد أقرابئهــا يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة

للنظــام الســوري ،ويف حــال حصــل هــذا اإلبــاغ ،وهــو أيضـاً أمــر اندر احلــدوث ،تقــوم العائلــة مبراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية

مــن أجــل احلصــول علــى شــهادة وفــاة ،ومالبــس الشــخص املتــوىف وحاجياتــه الشــخصية إن وجــدت ،لكــن مــا حيصــل غالبـاً هــو
َّ
أي تبليــغ عــن الشــخص املختفــي فتقــوم يف هــذه احلالــة إبجـراء مراجعــات دوريــة مســتمرة إىل مركــز الشــرطة
أن العائلــة ال تتلقــى َّ

العســكرية مبدينــة دمشــق لالستفســار عــن املختفــي قسـرايً وبعــد عــدة حمــاوالت رمبــا يتــم إبالغهــا بوفاتــه وإعطائهــا شــهادة وفاتــه،
إضافــة إىل كل مــا ذك ـرانه ســابقاً ،ال يقــوم النظــام الســوري يف معظــم األحيــان بتســليم جثــث املتوفــن إىل عائالهتــم أو جمــرد

إعالمهــم مبــكان دفنهــا ،وختشــى معظــم العائــات مــن اإلعــان عــن مقتــل ابنهــا يف ســجون النظــام الســوري ،كمــا متتنــع حــى
عــن إقامــة مراســم العـزاء خوفـاً مــن املالحقــة األمنيــة ،وتؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
تعمــد ومقصــود
أن هــذا النَّهــج ُم َّ
مــن قبــل النظــام الســوري ،مــن أجــل املزيــد مــن إرهــاب وإذالل العائــات ،الــي مل يكفيــه أن أخفــى عنهــا أوالدهــا مث قتلـوا داخــل

مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ،وهــذا التَّشــفي والســادية قـ َّـل نظــره يف العصــر احلــايل.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف -مــع الســيد (خ.ع) -مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا يف ريــف حمافظــة محــاة
ِ
الســجل املــدين
الشــمايل ،-وهــو قريــب لثــاث ضحــااي خمتفــن قسـرايً ،وصديــق لضحيــة رابعــة ،علمــت عائالهتــم بوفاهتــم عــر دائــرة ّ
يف محــاة ،وكان الضحــااي األربعــة قــد اعتقلـوا مــن قبــل قـوات النظــام الســوري يف حادثــة واحــدة بتاريــخ  /1تشـرين الثــاين،2012 /
من مكان وجودهم يف سوق اهلال مبدينة دمشق ،حيث كانوا يعملون كسائقني لنقل اخلضار ،وانقطعت أخبارهم متاماً وأصبحوا

يف عداد املختفني قسرايً ،ويف  /10أاير ،2018 /حصلت العائالت األربعة على معلومات تؤكد وفاة أبنائهم بسبب التَّعذيب
ِ
السجل املدين ،يقول السيد (خ.ع)
داخل أحد مراكز االحتجاز يف  /13كانون الثاين 2015 /بعد أن متَّ تسجيلهم متوفني يف ّ
ِ
السجل
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان“ :اتصل بنا أحد األصدقاء وأبلغنا عن وصول عشرات بياانت الوفاة ملعتقلني ،إىل ّ
ِ
املــدين مبدينــة محــاة ،وأخـران َّ
ـرف مصــر أقرابئــي داخــل األفــرع األمنيــة ،وبعــد أايم
الســجل املــدين حبمــاة لنعـ َ
أن علينــا مراجعــة ّ
ِ
الســجل املــدين وهنــاك أتكــدت مــن وجــود بيــاانت وفــاة لألربعــة الذيــن اعتقلـوا ســوايً
ذهبــت إحــدى شــقيقات الضحــااي إىل ّ
مــن املــكان ذاتــه ،وكان اتريــخ وفاهتــم أيضـاً واحــداً ،ومل َّ
نتمكــن مــن احلصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة حــول وفاهتــم ،وملــاذا
قامـوا هــم بتوفيتهــم مــن دون أن تقــوم عائالهتــم بذلــك حســب املعــروف”.

الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن األشــخاص الذيــن جيــري اعتقاهلــم يف حادثــة واحــدة ،أو إذا كانـوا أقـرابء مــن
الدرجــة األوىل ،فـ َّ
ـإن النِّظــام الســوري يقــوم بتســجيل وفاهتــم أيض ـاً يف التاريــخ ذاتــه ،وهــذا جيعلنــا نعتقــد َّأنــم مجيع ـاً قــد خضع ـوا
حلكــم إعــدام واحــد قــد يكــون صــادراً عــن حمكمــة سـرية.
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صــور تبــدو أهنــا منســوخة عــن واثئــق بيــاانت وفــاة أصليــة ملختفــن قس ـراً داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لق ـوات النظــام

الســوري ،صــادرة عــن أمانــة كفــر زيتــا مبحافظــة محــاة ،حصلنــا عليهــا يف  /10أاير2018 /
علي عمر مشة ،من أبناء مدينة ســلمية بريف حمافظة محاة الشــرقي ،طالب ،من مواليد عام  ،1994يف  /30متوز،2011 /
ـجل علــى التلفزيــون احلكومــي يف
اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري ،مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســلمية ،وعــرض لــه اعـراف مسـ َّ
 /10أيلــول 2011 /يقــول فيــه أنـَّـه قــام أبعمــال إرهابيــة ،وبعــد هــذا التَّصريــح اإلجبــاري مل َّ
نتمكــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان وال أسـرته مــن التَّعــرف علــى مــكان اعتقالــه ،وأصبــح خمتـ ٍ
ـف قسـرايً ،ويف  /11أيلــول 2011 /اعتقلــت قـوات النظــام
الســوري والــد علــي الســيد عمــر علــي مشــة وهــو إمــام وخطيــب مســجد التَّوحيــد يف مدينــة ســلمية ،وكان ســبب االعتقــال أنـَّـه والــد
علــي ،ويف  /10أاير ،2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاهتمــا بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز ،وقــد
ِ
الســجل املــدين يف مدينــة ســلمية.
علمــت عائلتهمــا بوفاهتمــا مصادفــة وبشــكل صــادم عــر دائــرة ّ
أخــران الســيد (د.ش) -عــر اهلاتــف -وهــو أحــد أق ـرابء الضَّحيــة عمــر مشـَّـة وابنــه علــي َّ
أن صديق ـاً لــه أخــره عــن وصــول برقيــة
ـت أيض ـاً
وفــاة ابســم علــي مشــة إىل دائــرة النفــوس يف مدينــة ســلمية “عندمــا ذهبــت ألأتكــد ،رأيــت بيــان وفــاة علــي ،وفوجئـ ُ
ببيــان آخــر لوالــده عمــر وقــد مت تســجيل وفاتــه يف التاريــخ ذاتــه ،مل يســمحوا لنــا ابحلصــول علــى بيــان الوفــاة أو تفاصيلهــا،
ومل نـَُقــم أبيــة إجـراءات لتوفيتــه يف النِّفــوس ،وضمــن بيــان الوفــاة مل يذكــروا أيــن وكيــف تــويف ،حــى َّأنــم مل يذكــروا أنَّــه كان
معتقـاً لديهــم ،لدينــا شــكوك أنــه قــد مت إعدامهمــا”.
تواصلنــا -عــر اهلاتــف -مــع الســيدة (ر .ب) مــن مدينــة الالذقيــة ،وأخربتنــا أهنــا علمــت بوفــاة ابنهــا املختفــي قس ـرايً يف أحــد
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقـوات النظــام الســوري ،مــن املوظــف احلكومــي يف دائــرة الســجل املــدين مبدينــة الالذقيــة يف  /6أاير/
 2018بينمــا كانــت حتــاول اســتخراج بيــان عائلــي وإخ ـراج قيــد لعائلتهــا“ ،أخــرين املوظــف َّ
أن ابــي املعتقــل مــن قبــل فــرع
صدمــت حينهــا وأخربتــه أننــا
األمــن العســكري منــذ عــام  2013وال نعلــم عنــه شــيئاًُ ،مســجل لديــه علــى أنَّــه قــد مــاتُ ،
ال نعلــم بوفاتــه ومل نقــم بتســجيل وفاتــه لديكــم ،وأنــه معتقــل لــدى أجهــزة النظــام ،فأخــرين أن بيــاانت وفــاة للعديــد مــن
الســجناء قــد وصلتهــم مــن اجلهــات املختصــة” أضافــت (ر .ب) َّ
أن املوظــف أ ّكــد هلــا صحــة البيــاانت الـواردة إليــه ومل حيـ ِّدد
كيفيــة وصوهلــا إليــه أو مــن هــي اجلهــات املختصــة الــي أرســلتها ،وأضافــت أنـَّـه طلــب منهــا عــدم السـؤال عــن تفاصيــل إضافيــة
ألنـّـه جمــرد موظــف يُن ِّفــذ أعمــاالً روتينيــة وال يعلــم أيــة تفاصيــل.

5

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

ســعد حممــود بل ـوات ،انشــط إعالمــي ،مــن أبنــاء حــي ابب القبلــي غــرب مدينــة محــاة ،مــن
مواليد عام  ،1983اإلثنني  /6حزيران ،2011 /اعتقلته قوات النظام الســوري من مكان
عملــه يف مدينــة محــاة ،األحــد  /3حزي ـران ،2018 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه
بســبب التعذيــب عــام  2013يف ســجن صيــداناي مبحافظــة ريــف دمشــق.
سعد حممود بلوات

زارت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الســيد أمحــد بلـوات -شــقيق الضحيــة ســعد -يف مــكان إقامتــه يف تركيــا ،وأخــران “بقــي
أخــي خمتـ ٍ
ـف قســرايً وال نعلــم عنــه أيــة معلومــات منــذ اعتقالــه تقريبـاً ،وعندمــا بــدأت األخبــار تنتشــر عــن وصــول قوائــم أمســاء
إىل ســجل النفــوس يف مدينــة محــاة ذهبــت إحــدى قريبــايت إىل هنــاك للســؤال عنــه ،وهنــاك مسحــت هلــا املوظفــة املســؤولة

عــن األمســاء الــي وردت إىل الســجل برؤيــة وثيقــة وفاتــه مــن دون أن تســمح هلــا أبخــذ نســخة عنهــا ،وكانــت هنــاك عشـرات

العوائــل مــن ذوي املعتقلــن ينتظــرون التَّحقــق مــن مصــر أبنائهــم املختفــن منــذ ســنوات” أضــاف أمحــد “أخــرت املوظفــة
قريبــي بوصــول عشـرات األمســاء ملعتقلــن علــى َّأنــم متوفــن ،ومل تزودهــا مبعلومــات أكثــر منــذ لــك”.
عبــد املعــن غــزوان فهــد ،مــن أبنــاء مدينــة محــص ،تولــد عــام  ،1993عســكري جمنــد ،اعتقــل عبــد املعــن يف عــام  2013مــن مــكان
وجــوده يف مدينــة دمشــق ،وكانــت آخــر مشــاهدة لــه يف فــرع مطــار املــزة اجلــوي مطلــع عــام  ،2014وبقــي قيــد االختفــاء القســري
ِ
الســجل املــدين حيــث أخربوهــم أنـَّـه تــويف يف  /14تشـرين الثــاين .2014 /وقــد
حــى إعــام عائلتــه بوفاتــه عــر مراجعتهــم لدائــرة ّ

حصلنــا علــى وثيقــة الوفــاة اخلاصــة بــه وهــي حمفوظــة يف أرشــيفنا.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف -مــع الســيد عبــد اإللــه فهــد وهــو عــم الضحيــة عبــد املعــن ،وأبلغنــا
ِ
ِ
الســجل وهنــاك
الســجل املــدين ذهبــت والــدة عبــد املعــن إىل ّ
“عنــد إشــاعة األخبــار عــن ورود أمســاء ملعتقلــن إىل دائــرة ّ
أخربوهــا عــن وفاتــه وأعطوهــا بيــا َن قيــد مــدين علــى أنــه متــويف مــع اتريــخ الوفــاة مــن دون إعالمهــا أبيــة معلومــات أخــرى”.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

تعمــد ل ـ
لقــد ارتكــب النظــام الســوري يف هــذه احل ـوادث دون أدىن شــك عــدداً كب ـراً مــن االنتهــاكات ،علــى رأســها إخفــاء ُم َّ

 % 90مــن املعتقلــن لديــه ،وتعذيبهــم أببشــع أســاليب الســادية والقســوة وتركهــم يتأملــون حــى املــوت ،وإذالل وإرهــاب اجملتمــع

وأهــايل املعتقلــن عــر حرماهنــم مــن أبســط معايــر احلقــوق والكرامــة اإلنســانية عــن طريــق عــدم إبالغهــم بوفــاة ابنهــم ،أو االمتنــاع
عــن إعطائهــم جثتــه ،وأخـراً القيــام بتســجيله متــوىف دون علمهــم ،لقــد اســتخدم مقـ َّـدرات وثــروات ومؤسســات الدولــة الســورية

كأســلحة حــرب ضـ َّـد كل مــن يتجـرأ علــى معارضتــه.
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التوصيات:
جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:
• عقد اجتماع طارئ ملناقشة هذا الشأن اخلطري الذي يُهدد مصري قرابة  82ألف شخص ،ويُرهب اجملتمع السوري أبكمله.
• إجياد طرق وآليات ملنع النظام السوري من التالعب ابألحياء واألموات ،ملا يف ذلك من هتديدكبري ألمن واستقرار الدولة السورية.

• جيــب أن يتخــذ جملــس األمــن خطـوات إليقــاف عمليــات التعذيــب واملــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة
للنظــام الســوري ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن املعتقلــن يف أســرع وقــت.
• اللجوء إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حلماية املعتقلني من املوت داخل مراكز االحتجاز.
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إصدار بيان إدانة وتوضيح هلذا اخلرق الفاضح ألبسط معايري الكرامة اإلنسانية.
جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
• البدء يف التَّحقيق يف هذا املوضوع اخلطري ،وحنن على استعداد للتَّزويد جبميع التفاصيل واملعلومات اإلضافية.
اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
• وضع هذا امللف اخلطري على جدول مهمات التَّحقيق األساسية.
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.
• ُّ

شكر وعزاء

كل الشــكر ملــن ســاهم يف إجنــاز هــذا التقريــر مــن األهــايل والشــهود ،وللمحامــي غــزوان قرنفــل ،وخالــص العـزاء لعائــات الضحــااي
وأصدقائهم.

7

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

@snhr
Info@sn4hr.org

www.sn4hr.org
snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

8

