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 مقدمة: 

 لتعلق هذا 
 
 من أهم امللفات الحقوقية التي تهم الشعب السوري املكلوم، نظرا

 
يعد ملف املعتقلين واملغيبين قسرا

 األمر بمصير آالف األبرياء وأسرهم. 

 إلى دوائر سوري النظام ال قيامتسربت في اآلونة األخيرة أنباء مؤكدة عن 
 
بإرسال قوائم بأسماء مغيبين قسرا

تهم في املعتقل، األمر الذي فسرته بعض املنظمات الحقوقية بأنه خطوة استباقية من النظام النفوس تؤكد وفا

 . 1وحلفاءه للتخلص من تبعات هذا امللف على املستوى القانوني والسياس ي

على الرغم من الجهود التي بدأتها بعض املنظمات الحقوقية من أجل مواجهة خطوات النظام في هذا الصدد، 

 أكبر على مستوى الحشد والتنسيق من مختلف الجهات السياسية والحقوقية فإن األمر 
 
يتطلب جهودا

بما يحقق التكامل ، واإلعالمية، من أجل كشف نوايا النظام بخطوته تلك، ووضع اآلليات املناسبة ملواجهتها

 بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم املرتكبة ب
 
حق الشعب السوري أمام والتعاضد فيما بينها، وبما يشكل تعريفا

 الرأي العام الدولي واملنظمات الدولية ذات الصلة. 

من أجل تسليط الضوء على هذا القضية، وإيجاد اآلليات املناسبة للتعامل معها على مختلف املستويات 

فين "تسجيل املختمجموعة نقاش مركزة بعنوان: أقام مركز الحوار السوري السياسية والقانونية واإلعالمية، 

 لدى النظام على أنهم متوفون 
 
 . "-التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل-قسرا

أهم النقاشات التي دارت فيها وفق ، ليلخص املشار إليها أعالهيأتي هذا التقرير املعد بناء على مجموعة النقاش 

 ترتيب موضوعي، من دون التقيد بالترتيب الزمني للمداخالت. 

  املغيبين ملف واقعالضرورية لفهم  قدماتبعض املينقسم التقرير إلى ثالثة محاور، نبين في املحور األول 
 
 قسرا

بهذه الخطوة، فيما نخصص املحور الثالث ، ونبين في املحور الثاني أهداف النظام من القيام معه النظام وتعامل

  املغيبين وفاة إعالن في النظام سياسة مع التعامل خياراتواألخير لبحث 
 
 . قسرا

  

                                                             
 على أنهم متوفون في دوائر السجل املدنيينظر:  1

 
لعديد ، إضافة إلى ا2018سورية لحقوق اإلنسان، تموز/، الشبكة الالنظام السوري يسجل مختفين قسريا

 للنظام التابع املدني السجل، 13/7/2018، العربي الجديد، سورية في املعتقلين وفاة يكشف املدني السجلمن التقارير الصحفية، منها:  ريان محمد، 

 في املعتقلين مئات بقتل عترفي األسد نظام، 10/8/2018، نداء سوريا، أسبابها معرفة دون  ونصف عام خالل وفاة حالة ألف 100 بتثبيت يعترف السوري

 . 22/7/2018، مسار برس، التعذيب تحت سجونه

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_Regime_Records_Forcibly_Disappeared_Persons.pdf
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1
https://nedaa-sy.com/news/7797
https://nedaa-sy.com/news/7797
http://www.masarpress.net/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81/
http://www.masarpress.net/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81/
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اقع ملف ا -املحور األول   مقدمات في توصيف و
 
   وتعامل النظام معهملغيبين قسرا

 واالقتراب منه أكثر، والتعرف على كيفية تعامل النظام معه
 
، ومع حاالت التصفية التي لفهم ملف املغيبين قسرا

 ، أشار املشاركون إلى عدة معلومات توصف ذلك. تتم بحق هؤالء املغيبين واملعتقلين

 

 تعريف جريمة التغييب القسري واالعتقال والفرق بينهما: 

، هذه الجريمة بأنها: 2006القسري لعام  االختفاءفت االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من عر  

 أو الدولة موظفي أيدي على يتم الحرية من الحرمان أشكال من شكل أي أو االختطاف أو االحتجاز أو االعتقال"

 االعتراف رفض ويعقبه ،بموافقتها أو الدولة من دعم أو بإذن يتصرفون  األفراد من مجموعات أو أشخاص

 .2"القانون  حماية من يحرمه مما وجوده مكان أو  املختفي الشخص مصير  إخفاء أو  حريته من الشخص بحرمان

الحرمان من الحرية التي تتنافى لسبب أو آخر مع األحكام الدولية ذات الصلة "أما املقصود باالعتقال التعسفي: 

 . "3العاملي لحقوق اإلنسان أو الصكوك الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدول الواردة في اإلعالن 

إذا أنكرت ف"، اإلنكارفي قضية " أن الفرق الجوهري بين االعتقال واالختفاء يتمثل الحقوقي سمير عليوي أشار 

 .
 
، أما إذا أقرت بوجوده عندها فهذا يعد اعتقاال

 
 قسريا

 
 الجهة وجود املعتقل لديها فهذا يعد تغييبا

، وجرائم حرب تعدان جرائم ضد اإلنسانية خفاء القسري، واالعتقال التعسفي"ومع ذلك فإن كلتا الجريمتين "اإل 

 أقرتها التي القسري  لالختفاء الدولية املعاهدة ، وبحسب4األساس ي روما حسب نظامبالتقادم.  انال تسقط هماو 

 .2006الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

 

: من االعتقال إلى التصفية ودفن الجثة: 
 
 مسيرة املغيب قسرا

، والتي عايشتها آالف األسر السورية مع نظام األسد، بقيام مجموعة من 
 
تبدأ قصة املعتقل أو املغيب قسرا

عناصر جيش النظام أو شبيحته أو عناصره األمنية أو ميليشياته بأخذ الشخص إما من منزله أو الشارع أو 

في إحدى املعتقالت ليودع هذا الشخص .إلخ، من دون إعطاء أية معلومة عن الجهة التي تقوم بذلك. السيارة.

  .التابعة لألفرع األمنية للنظام
 
ألشد أنواع ضمن فترة التوقيف يتعرض الشخص املعتقل أو املغيب قسرا

 إما إلصابته بعاهات دائمة أو وفاته، ومن يتجاوز هذين املصيرين، تتلقفه يد 
 
التعذيب، والتي تؤدي غالبا

محاكمات شكلية الهدف منها إسباغ الشرعية على عمليات التصفية بحق  املحاكمات امليدانية، التي تعد

 
 
 . 5املعتقلين واملغيبين قسرا

 
 
، يفترض أن يقوم النظام بإجراءات سواء باإلعدام أو نتيجة التعذيب املمنهج بعد تصفية املعتقل أو املغيب قسرا

 لقانون األحوال 
 
لعام  /27الصادر باملرسوم التشريعي رقم / املدنية السوريمحددة لتوثيق واقعة الوفاة طبقا

                                                             
 ميثاق روما املنش ئ ملحكمة الجنايات الدوليةمن  /7، وكذلك املادة /االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري من  /2ينظر: املادة / 2

 . 1998لعام 
 عن قرار بموجب اجتهادات الفريق املعني باالحتجاز التعسفي املنبثق عن لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، فإن االحت 3

 
 إذا كان ناجما

 
جاز ال يعد تعسفيا

 للمعايير الدولية ذات الصلة األخرى املنصوص عليها في اإلعالن الع
 
 للقانون الوطني وطبقا

 
املي لحقوق اإلنسان نهائي اتخذته هيئة قضائية وطنية )أ( طبقا

 والصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول املعنية. 

 . 10، الحملة العاملية لحقوق اإلنسان، بدون تاريخ، ص/26، رقم /صحيفة وقائع بشأن الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفيينظر: 
  من ميثاق روما األساس ي املنش ئ ملحكمة الجنايات الدولية. /29-8-7املواد / 4
 . 2017، منظمة العفو الدولية، املسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية واإلبادة املمنهجة في سجن صيدنايا في سورياينظر:  5

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2454152017ARABIC.PDF
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بحسب ما يتم تسريبه، حيث عدم تقيد النظام بأي من هذه اإلجراءات  إلىمحمد الفضلي ، حيث أشار 20076

 . 7يتم تسجيل الوفيات دون اإلشارة إلى سببها، وهذا أمر مخالف للقانون 

 

 الذين تمت
 
 تصفيتهم:  آلية تسريب أسماء املغيبين قسرا

فين، والطريقة التي بدأت الورشة بسؤال من املحامي علي الزير حول الجهة التي تقوم باإلعالن عن قوائم املتو 

 .
 
 يتم بها ذلك، وإمكانية الحصول على وثائق الوفاة الخاصة باملغيبين قسرا

إلى أن القوائم سربت إلى اإلعالم بطريقة غير رسمية بعد وصولها إلى دوائر النفوس، ولكن أحمد قربي د. أشار 

إال أنه في حال مراجعة أقرباء الشخص من دون أن تحتوي هذه الوثائق على ما يشير إلى صدورها عن جهة رسمية. 

 . 8الوفاة بصورة رسمية املعتقل أو املغيب لدوائر النفوس، فإن هذه الدوائر ال تمتنع عن إعطائهم بيان

 سربت  التيكل القوائم  كما أضاف بأن
 
أعاد املناطق التي من ، و 2013-2012-2011من أعوام هي ملغيبين قسرا

، في حين لوحظ غياب مثل هذه القوائم ريف دمشقو حمص و الحسكة و  وحماهداريا  مثلسيطرته عليها  النظام

 الفرات أو إدلب أو الرقة.  الواقعة خارج سيطرته كمناطق درعملناطق عن ا

 

  إدارة ملف املعتقلين واملغيبين
 
 مركزية ملف االعتقال: قسرا

م، العتباره اإلخفاء 2011أن النظام يدير ملف املعتقلين بطريقة مركزية منذ عام  الحقوقي سمير عليوي أوضح 

 في املعركة ضد املجتمع، حيث أسند إدارة هذا امللف لكبار ضباطه ورؤساء اللجان 
 
القسري واالعتقال سالحا

 تحديد املسؤولين عن مختل عليه يسهلقد األمنية على مستوى املحافظات، األمر الذي 
 
ف الجرائم املرتكبة الحقا

، وإمكانية محاسبتهم، 
 
عب عملية هروبهم بحق املعتقلين واملخفيين قسرا بحجة من املسؤولية إذ إن ذلك سيص 

 األوامر من ضباط برتب منخفضة. صدور 

 

  من تسريب هذه القوائم أهداف النظام -املحور الثاني

  أن إعالن النظام عن وفاة الشخص، وبغض مشاركأشار أكثر من 
 
 مهما

 
النظر عن طبيعة الوفاة، يقدم دليال

 لديه، وبأنه قد ارتكب أكثر من جريمة بحقه منها 
 
"اإلخفاء القسري" جريمة على أن هذا الشخص كان معتقال

.  ضدوهذه جرائم . " وغيرهاو"املحاكمة خارج نطاق القانون 
 
 اإلنسانية، ال تسقط بالتقادم كما أشرنا سابقا

                                                             
 ، يفترض أن نميز بخصوص توثيق واقعات الوفاة بين حالتين: من قانون األحوال املدنية /38/ -/15/ -/14بحسب املواد / 6

 من تاريخها، فهذه تدون من قبل أمين السجل املدني دون الحاجة ألي إجراء إضافي.  /30األولى: أن تتم تسجيل الواقعة خالل /

، ففي هذه الحالة نميز، إن كان املدة التي تم فيها التسجيل  /30الثانية: تجاوز مدة /
 
أقل من سنة، ففي هذه الحالة يحتاج األمر ملحضر إداري من قبل يوما

 أمين السجل املدني، أما إذا تجاوز التسجيل مدة سنة فإن األمر بحاجة لضبط شرطة. 

 تقيد بأية مدة. حالة الحكم باإلعدام، ففي هذه الحالة يتم تسجيل الواقعة دون الحاجة ألي إجراء ودون ال /39يستثني من هذه القاعدة بحسب املادة /

، وباستثناء حاالت الحكم باإلعدام، أن يكون تسجيل وقائع الوفاة إضافة إلى الشهادات التي يقدمها مديرو الس
 
جون واملحاجر بموجب ذلك، يفترض قانونا

 راء بحد ذاته. واملستشفيات، بموجب محضر شرطة يوضح مالبسات القضية، كل ذلك بغض النظر عن صحة األسباب املذكورة وشرعية اإلج
 من قانون األحوال املدنية، تقيد حالة الوفاة التي يكون سببها اإلعدام دون اإلشارة إلى السبب. األمر الذي يشير بمفهوم املخالفة إلى /39بحسب املادة / 7

 ضرورة تسجيل أسباب الوفاة في حال كان سببها ليس اإلعدام. 
 على أنهم متوفون في دوائر السجل املدنيوق اإلنسان بعنوان: كما أشار لذلك تقرير الشبكة السورية لحق 8

 
، النظام السوري يسجل مختفين قسريا

 . 2018تموز/

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_Regime_Records_Forcibly_Disappeared_Persons.pdf
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 التخلص من عبء ملف املعتقلين في "دوامة الحل السياس ي"األهداف السياسية: 

 لديه هو للتخلص من أعباء ملف األستاذ يرى 
 
فؤاد عليكو أن قيام النظام بتسريب نبأ وفاة املختفين قسرا

املعتقلين الذي يعتبر امللف الوحيد املتبقي من ملفات أستانا، وهو امللف الحاضر على طاولة الحل السياس ي، 

د النظام التخلص من هذه الورقة حيث أن املعتقل هو الشاهد الحي على جرائم النظام وانتهاكاته. وبالتالي يري

 الضاغطة بإعالن وفاتهم، وحتى يضع العالم أمام أمر واقع بأنه ال معتقلين لديه يمكن إطالق سراحهم. 

  الحقوقي سمير عليوي وفي السياق ذاته أضاف 
 
أن النظام يريد بخطوته هذه التخلص من تبعات امللف خصوصا

ين في أنقرة، والتي تم التوافق عليها ضمن مسار أستانا، وتشترك فيها مع تشكيل مجموعة العمل الخاصة باملعتقل

الدول الضامنة إلى جانب األمم املتحدة والصليب األحمر كأطراف مراقبة، والتي تم االتفاق على خضوعها لقواعد 

 يتم وضع اللوائح9القانون الدولي لحقوق اإلنسان وليس قواعد القانون الدولي اإلنساني
 
الداخلية  ، وحاليا

في عملها هو زيارة  ى، وفي ظل ما يتداول داخل هذه املجموعة حول أن تكون الخطوة األولالناظمة لها. وبالتالي

 بخطوته هذه اإلعالن عن مصير السجون، أراد النظام 
 
  . "تبييض سجونه"و املختفين قسرا

 

افع طائفية ونفسية: الرغبة في قهر الشعب ودفعه   لالستسالمدو

، وراء خطوة النظام من أجل قهر الشعب السورينفسية  -إلى احتمالية وجود دوافع طائفيةمحمد سالم  د.أشار 

  .10. يعزز هذا االحتمال عقلية النظام األمنية املليئة بالتشفي والرغبة في قهر الناسودفعه نحو اليأس والهزيمة

 إلى أن جريمة االختفاء  الحقوقي سمير عليوي كما أكد 
 
عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن املعتقلين هذا األمر مشيرا

  القسري ال تمس املختفي فقط، بل تمس كذلك عائلته واملجتمع، ولعل اختيار النظام مدينة داريا
 
إلرسال  مثال

والسلمي والصمود في وجه قائمة بألف متوٍف منها، يؤكد هذا البعد ملا تمثله داريا من رمزية للحراك الثوري 

 من تسليم للقوائم، هو سلوك قام به في  الصحفي. وأضاف النظام
 
عصام اللحام أن ما يقوم به النظام حاليا

 أحداث الثمانينات، بما يؤكد أن العقلية األمنية واالنتقامية هي ذاتها لم تتغير. 

 

 الخداع والتدليس: مس معالم الجريمة وتمريرها عبر ط

فؤاد عليكو أن النظام قد يلجأ إلى عدة أساليب للتهرب من املسؤولية، كأن يدعي أن جميع ستاذ األ أوضح 

 هم ضحايا عمليات عسكرية كما يفعل التحالف الدولي وروسيا، أو أنهم قتلوا في مراكز 
 
املعتقلين واملغيبين قسرا

 عن القصد االعتقال نتيجة هجمات انتحارية نفذها إرهابيون، أو نتيجة أخطاء فردي
 
، وبالتالي املمنهجة بعيدا

ألفراد ثم يقوم بتصفيتهم كما فعل النظام في قضية الحريري عندما تخلص من رستم غزالة، أو يلبس الجريمة 

 من خالل الحصول على تقارير طبية من املستشفيات التابعة له بأن هؤالء 
 
نتيجة  توفوايغطي نفسه قانونيا

  . 11جلطة دماغية أو ما شابه

                                                             
لى ذلك في ملف املعتقلين عدم خضوعه لقواعد تبادل األسرى بين طرفين داخليين متقاتلين، وإنما إلزام كل طرف بااللتزام باملعايير من أبرز اآلثار املترتبة ع 9

 الدولية واإلفراج عن معتقليه بغض النظر عن سلوك الطرف اآلخر. 
، له آثار نفسية إي 10

 
 جابية من جهة راحة أهله من عبء االنتظار، وتصفية أمواله...إلخ. أشير أثناء مجموعة النقاش إلى أن تثبيت وفاة املغيب قسرا

، في حالة تأكيد حدوث الوفاة في املستشفيات أو السجون أو 2007لعام  /27بحسب قانون األحوال املدنية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم / 11

ضافة إلى تثبت الواقعة بمحضر إداري إذا تم التسجيل بعد مض ي شهر وقبل مض ي سنة املحاجر، البد من إيضاح سبب الوفاة وتدوينه في السجل املدني، إ

 ميالدية كاملة على تاريخ الوفاة، وبمحضر شرطة إذا تم التسجيل بعد سنة. 

 من هذا التقرير.  /5ينظر: الهامش رقم /
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 أن أحد أهداف النظام قد تكون البدء بإغالق ملفات  الحقوقي سمير عليوي في هذا السياق، أكد 
 
على ذلك، مؤكدا

 إللباسها لدائرة محددة من 
 
الجرائم املتهم بارتكابها عبر إصدار هذه الشهادات، ومن ثم يصبح األمر مناسبا

 ة بالنظام. الشخصيات، يضحي بها في سبيل تبرئة الدائرة الضيقة املحيط

 

 اختيار أماكن محددة إلرسال 
 
  قوائم املتوفين لها: الحد من القدرة على تحريك امللف قانونيا

أحمد قربي أن اختيار النظام أماكن محددة إلرسال قوائم املتوفين لها، وهي حتى اآلن األماكن التي تخضع  د.رأى 

ب املهمة في حال يف دمشق ....إلسيطرته كداريا وريف حماة الجنوبي وحلب ور  ع  لخ، يهدف من خالل ذلك إلى يص 

 لوجودهم تحت سيطرته، بعكس املناطق التي تقع خارج 
 
 وحقوقيا

 
أراد أقرباء هؤالء املتوفين تحريك امللف قانونيا

 أكبر للتحرك. باملقابل 
 
فؤاد عليكو أن اقتصار النظام األستاذ  رأىسيطرته، حيث يملك األشخاص هنالك هامشا

سال القوائم إلى املناطق الخاضعة لسيطرته أمر طبيعي، حيث أنه ال يمكن أن يرسل مثل هذه القوائم إلى على إر 

 عن بعض املناطق التي أرسلت لها هذه القوائم مثل داريا، يقطن غالبية 
 
املناطق الخارجة عن سيطرته، فضال

 للتحرك في ح
 
 جيدا

 
 ال أرادوا ذلك. سكانها خارج سوريا، وبالتالي فهم يملكون هامشا

 

 استعادة القبضة األمنية: 

عصام اللحام أن أحد أهداف النظام من هذه الخطوة هو تهيئة األرضية إلغالق كامل امللف بما  الصحفيرأى 

يجعل األرضية جاهزة إلعادة بناء السلطة األمنية داخل املناطق التي غادرها النظام ملدة سبع سنوات، من خالل 

سان يريد العودة إلى هذه املناطق، بحيث تكون لدى النظام معلومات كاملة عن هؤالء تجهيز ملف لكل إن

 العائدين، من بقي منهم ومن تمت تصفيته ومن هو خارج البالد. 

 

 السعي للضغط على النظام عبر ملف املعتقلين: 

 للضغط عليهالنظام  ملحاسبة الطريق بدايةعلي الزير إلى إمكانية أن تكون التسريبات املحامي أشار 
 
، تمهيدا

 على فتح باب املحاكمات 
 
 أن مثل هذه امللفات تشكل أدلة إضافية ضده، األمر الذي قد يساعد الحقا

 
خصوصا

. تحت عنوان "اإلرهاب الدولي"الذي قبل بنظر جرائم النظام  األوروبيضد مسؤولي النظام كما حدث مع القضاء 

 بأنه لو كان األمر تسريبات مخابراتية تستهدف توريط د. باملقابل استبعد 
 
أحمد قربي هذه الفرضية، مستدال

النظام، ملا تتابعت بصورة شبه مضطردة، األمر الذي يدل على وجود إرادة واعية لدى النظام في نشر هذا امللف 

 واإلعالن عنه. 

 

 : 12مجموعة العمل الخاصة باملعتقلين"استباق عمل "

، هو الهروب إلى األمام مع األستاذ أشار 
 
عبد اإلله الفهد إلى أن أحد أهم دوافع النظام إلعالن القوائم حاليا

، حيث يريد النظام استباق عمل هذه استانةانطالق "مجموعة العمل الخاصة باملعتقلين" املنبثقة عن اتفاق 

، حتى  املجموعة باإلعالن عن
 
املحامي وقد أيده في ذلك . يظهر عدم وجود معتقلين لديهأسماء وفاة املغيبين قسرا

                                                             
ن. تضم اللجنة تعد هذه اللجنة من ثمار اتفاق أستانا، حيث تهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الضامنة مع الصليب األحمر الدولي، لحلحلة ملف املعتقلي 12

 في عضويتها كل من: روسيا، تركيا، الصليب األحمر الدولي، وممثلين عن النظام واملعارضة. 
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 إلى أن خطوة النظام قد أتت يوسف نيرباني
 
بتوجيه من الروس من أجل التخلص من املسؤولية في ربما ، مشيرا

 ظل عجز املنظومة الدولية الحالية عن محاسبته. 

 

 واملعتقلين 
 
 إلثبات "حسن نية" النظام وتجاوبه: إظهار التجاوب في ملف املغيبين قسرا

عارضة، على األقل فؤاد عليكو إلى أن ملف املعتقلين هو ملف يشترك به النظام وقوى الثورة واملاألستاذ أشار 

 على أنه خطوة إيجابية  من وجهة نظر األمم املتحدة. وبالتالي
 
قد يهدف النظام من تصريحه بمصير املغيبين قسرا

، منظمة بخصوصه في التجاوب مع الجهود األممية في هذا امللف، على عكس قوى الثورة التي ال تمتلك ملفات

 وت
 
 من قوى الثورة التي ال تمتلك بما يعنيه ذلك أن النظام أكثر تجاوبا

 
ملفات منظمة وفعلية؛ بما يعنيه نظيما

ذلك من إمكانية الطعن بادعاءاتها، وشطب ملف املساءلة والعدالة االنتقالية واالكتفاء بالتعويض فقط دون 

  .في ظل حالة العجز الدولية الحالية محاسبة املجرمين واملسؤولين عن الجرائم املرتكبة

إلى أن هذا األمر لن يعفي النظام، فتجاوب املجرم مع املحكمة قد يشكل في حاالت  أحمد قربي د.ار باملقابل أش

 لن يعفيه من املسؤولية. 
 
 استثنائية أسباب مخففة، ولكن يقينا

 

": وفاة ـ "محددة ل اختيار أسباب
 
 املغيبين قسرا

 بحسب الوثائق املسربة بـ:، والتي تنحصر لوفاةمحددة ل أسبابختيار ال  في معرض التساؤل عن دوافع النظام

عدام بناء على قرار إحكم ، نص على يد املسلحين، أمراض سارية ومعدية(، قزمة قلبية)أ عوارض صحية"

 من قبله ويساعده األمر مدروس كان "، هلمحكمة امليدان العسكرية
 
تكبة، أم أن على التهرب من الجرائم املر ا

 ي إطار العفوية وعدم التخطيط؟األمر يندرج ف

 من قبيل األ الزير إلى أن علي املحامي أشار 
 
 القلبية زمةتصريح النظام بأسباب صحية لوفاة املغيب قسريا

 وال يعفيه من املسؤولية؛ ألنه ملزم وفق ق الصحية والعوارض
 
 الظروف بتوفير السجناء معاملة واعديدينه قانونا

لتجنيبهم اإلصابة بمثل هذه األمراض، وبالتالي فإن إقراره بحدوث الوفاة نتيجة هذه  للمعتقلين واملساحات

 في إهماله تطبيق 
 
  هذه القواعد. األمراض، يمثل دليال

أن األسباب الصحية للوفاة التي يذكرها النظام عادة ما تكون شكلية  الحقوقي سمير عليوي في السياق ذاته، أكد 

نها ال تتم وفق إجراءات طبية أصولية، وإنما تعتمد على العشوائية وتخضع لتقدير الطبيب وغير حقيقية؛ أل

 . 13ومزاجه

أن أحد أهداف النظام من ذكر أسباب طبية معينة مثل "األزمة القلبية" محمد الفضلي الرائد  عد  باملقابل، 

 ألنها قد تحدث بصورة 
 
فجائية وبدون أسباب مقصودة، وألن نسبة إلظهار الوفاة ضمن السياق الطبيعي، نظرا

ة من الوفيات الناجمة عن أسباب طبية، والتي تحدث في سوريا، تعود إلى "أزمات قلبية". وهذا ما أكده كبير 

قلبية واألمراض حدوث الوفاة نتيجة أمراض طبية كاألزمة اله في حاالت ن، حيث أضاف أيوسف نيربانياملحامي 

 على الجثة،تطلب السارية واملعدية ي
 
 سريعا

 
 طبيا

 
 ألن هذه األسباب قد تحدث بشكل طبيعي، وقد  كشفا

 
نظرا

تكون نتيجة عمل جرمي، والتمييز بين الحالتين يتطلب السرعة في الكشف الطبي على الجثة، وبالتالي فإن مض ي 

                                                             
 أسباب صحية لوفاتهم، واحد نتيجة رعي عادة ما يمر على الصناديق التي تحتوي على جثث املوتى، ويضع بشكل عشوائيأشار املشارك إلى أن الطبيب الش 13

 جلطة، وآخر نتيجة مرض معد، وآخر نتيجة أمراض سارية ...إلخ، وهكذا. 
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 الذي أعلن النظام وفا
 
تهم، سيجعل من شبه ما يقارب من خمس سنوات على الوفاة، كما في حالة املغيبين قسرا

 .
 
 املستحيل التأكد من صحة ادعاءاته طبيا

علي الزير أن هذه أكثر وسيلة يمكن للنظام التخلص من خاللها من املحامي فيما يتعلق بموضوع القنص، أشار 

أو  15العسكرية، وقد توفوا أثناء العمليات 14التبعة القانونية من خالل االدعاء أن هؤالء املتوفين هم مقاتلون 

 . 16من منطقة إلى أخرى على يد "املسلحين" أثناء نقلهم

علي واملحامي  الحقوقي سمير عليوي أما بخصوص سبب "اإلعدام بقرار من محكمة امليدان العسكرية"، ارتأى 

 ألنها محكمة استثنائية وال تعد 
 
 بحسب معايير–الزير ضرورة التركيز على الطعن بشرعية هذه املحكمة نظرا

 . 17والديمومة والحياد والكفاءة، والتي من أهم شروطها االستقالل عادلةمحكمة  -األمم املتحدة

 

  خيارات -الثالثاملحور 
 
 التعامل مع سياسة النظام في إعالن وفاة املغيبين قسرا

، وإعالن وفاتهم من خالل التسجيل في 
 
بعد محاولة تحليل دوافع النظام لتسريب قوائم أسماء املغيبين قسرا

دوائر النفوس، خصص القسم الثاني من مجموعة النقاش الستشراف خيارات النظام في التعامل مع هذه 

ح غالبية الحضور استمرار النظام في سياسته في تسريب هذه  القوائم.  ثم انتقل الحديث في القضية، حيث رج 

 القسم الثالث من النقاش ملناقشة خيارات قوى الثورة واملعارضة للتعامل مع هذا الجانب من امللف الحقوقي.  

 

 لدى النظام:  شامل إعداد أرشيف
 
 خاص باملعتقلين واملغيبين قسرا

ها النظام للتملص من مسؤولياته هي القوائم فؤاد عليكو إلى أن أحد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إلياألستاذ أشار 

الوهمية، بحيث يعد قوائم بآالف األشخاص ويطالب بها قوى املعارضة والثورة على أنها معتقلة ومفقودة لديها، 

 يطالب بمعتقليه 
 
، فإنه أيضا

 
ويحتج بأنه كما أن قوى والثورة واملعارضة تطالبه باملعتقلين واملغيبين قسرا

، األمر الذي قد يؤدي إلى الطعن في مصداقية قوائم قوى الثورة جودين لدى قوى الثورة واملعارضةومفقوديه املو 

 مدعم بالحجج والوثائق والشهادات الالزمة
 
  لعدم وجود أرشيف للمعتقلين واملغيبين قسرا

 
؛ 18واملعارضة نظرا

واعد قانونية احترافية، ويكون لذلك يجب على املنظمات الحقوقية السعي إلعداد مثل األرشيف وأن يخضع لق

 لجميع التغيرات. 
 
  مواكبا

بأنه البد من توثيق شهادات األهالي الذين راجعوا سجالت النفوس  الحقوقي سمير عليوي أضاف في هذا السياق، 

 .19واكتشفوا وفاة أبنائهم، إضافة الوثائق التي حصلوا عليها في حال وجودها

                                                             
 لديه، اعتبار األسماء الواردة 14

 
في القوائم التي ترفعها  على سبيل املثال، من األساليب التي اتبعها النظام إلثبات صفة "مقاتل" على املعتقلين واملغيبين قسرا

"، أعضاء في التنظيمات التي ترفع هذه القوائم. 
 
 هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا

 
 الفصائل العسكرية، وخصوصا

  من هذا التقرير. /19ر: الهامش رقم /ينظ
 حدوث القتل أثناء العمليات العسكرية ال يعد جريمة.  15
 أثناء العمليات العسكرية أو النقل، فإن ذلك ال ينفي ا 16

 
رتكابه لجريمتي أكد املتحدث أنه حتى في حال استطاع النظام إثبات براءته من قتل املغيب قسرا

 ل التعسفي"، واللتان تعدان جرائم ضد اإلنسانية. "اإلخفاء القسري" و"االعتقا
حقوق اإلنسان من سلسلة التدريب املنهي، املفوضية السامية ل /9، الحلقة رقم /دليل حقوق اإلنسان ألجل القضاة واملدعين العامين واملحامينينظر:  17

 وما بعدها.  103، الفصل الرابع/ ص 2003بالتعاون مع رابطة املحامين الدوليين، األمم املتحدة، 
ر الذي قد تعرف هذه الطريقة لدى القضاء باسم "تهاتر البينات"، ويقصد بها: قيام أحد الخصمين بتقديم دليل معارض لدليل يقدمه الخصم اآلخر، األم 18

 تقرير تهاتر البينتين املتعارضتين.يدفع القاض ي إلى 
  املغيب أقرباء وجود امللف، هذا توثيق تعترض التي التحديات أبرز  من أن قربي أحمدد. أوضح 19

 
 من يمنعهم الذي األمر النظام سيطرة مناطق في قسرا

  املغيب أو باملعتقل تتعلق والتي النظام، من عليها يحصلوا التي بالوثائق أو بشهاداتهم بالتالي وتزويدها الحقوقية، املنظمات مع التواصل
 
 البد وبالتالي. قسرا

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter6ar.pdf
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 ألن النظام ينكر وجود  املحامي كما أوضح
 
علي الزير أهمية توثيق حاالت االعتقال واإلخفاء القسري؛ نظرا

 عما 
 
، وبالتالي فإن وجود مثل هذه التوثيقات أمر مهم في إثبات مسؤولية النظام الحقا

 
 لديه أساسا

 
املغيبين قسرا

 يحدث لهم. 

 

 لتحريك الدعوى ضد شخصيات من النظام: اللجوء إلى القضاء الوطني في بعض الدول 

، ريةكسضد شخصيات النظام األمنية والع أشار العديد من الخبراء إلى ضرورة تجهيز ملفات قانونية كاملة

بحيث يمكن تقديمها إلى بعض الدول التي يتيح قانونها الوطني النظر في الجرائم الدولية )جرائم الحرب وجرائم 

إغالق باب ال يعني  لنظر مثل هذه الجرائم أن إغالق سبيل اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث 20ضد اإلنسانية(

 . العدالة أمام قضاء هذه الدول 

أحمد قربي على ضرورة إعداد مراكز األبحاث دراسات قانونية للنظم القضائية لبعض د.في هذا السياق أكد 

جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية بحيث يمكن  الدول التي تتيح إمكانية تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبي

للمنظمات الحقوقية البناء عليها في تحريك هذه الدعاوى، كما أشار إلى إمكانية االستفادة من الوثائق الصادرة 

 .21ظام في تدعيم ملفات هذه الجرائمعن السجل املدني للن

 

 : "ريك في الجريمةش" اعتبارهبمسؤولية "القطاع الطبي" لدى النظام  التركيز على

ر 
 
التركيز في التقارير الحقوقية التي تعمل عليها املنظمات السورية املعنية بضرورة  الحقوقي سمير عليوي ذك

 على املسؤولية الجزائية لألطباء والعاملين في القطاع الطبي التابع للنظام، على 
 
بملف املعتقلين واملغيبين قسرا

مة في اإلجهاز على الجرحى شركاء في الجريمة من خالل التغطية على جرائم الفروع األمنية أو املساهاعتبار أنهم 

 سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر كما في حاالت اإلهمال الطبيواملرض ى من املعتقلين وامل
 
 .  22غيبين قسرا

 

                                                             
فال بد من اإلشارة إلى أن القيمة املضافة الوحيدة إلعالن النظام عن وفاة املغيبين   .التحدي هذا على للتغلب وإعالمية تقنية وسائل أو آليات عن البحث من

 عن بقية الجرائم املرتكبة من قبله هو: وجود مستند قانوني من مؤسسات النظام تعترف بوفاة هذا الشخص لديها. 
 
 قسرا

 كالقانون البلجيكي. 20
 لحالة "اإلعدام بقرار من محكمة ا 21

 
 عن إمكانية محاسبة وزير الدفاع ألن أشير تحديدا

 
 ألن قضاة هذه املحكمة معروفين، فضال

 
مليدان العسكرية" نظرا

 /109من املرسوم التشريعي رقم / /8قرارات اإلعدام الصادرة عن هذه املحكمة تحتاج لتصديق من وزير الدفاع املفوض من رئيس الجمهورية بحسب املادة /

 . 1967لعام 
زاعات ات جنيف األربعة املتعلقة بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية في نص املادة الثالثة املتعلقة باملبادئ العامة لحماية ضحايا النتشترك اتفاقي 22

الذين ال يشتركون يجب معاملة كل األشخاص -املسلحة التي ليس لها طابع دولي بحيث يلتزم كل طرف في نزاع غير دولي بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية:  

أو االحتجاز أو مباشرة في األعمال العدائية بما فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا أسلحتهم واألشخاص العاجزين عن القتال بسبب املرض أو الجرح 

ملعتقد أو الجنس أو املولد أو الثروة أو أي معيار ألي سبب آخر معاملة إنسانية في جميع األحوال، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو ا

 مماثل آخر. 

االعتداء على الحياة أو السالمة  -ولهذا الغرض تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن: أ

االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة والحاطة  -لقاسية والتعذيب.... جالبدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه واملعاملة ا

 بالكرامة، ويلتزم الطرف في النزاع املسلح غير الدولي بجمع الجرحى واملرض ى ويعتني بهم. 

سواء الداخلية أو الدولية املسؤولية الدولية للدولة، وكذلك قيام  يثير انتهاك القواعد املذكورة أعاله واملتعلقة بالرعاية الصحية أثناء النزاعات املسلحة

 املسؤولية الدولية الجزائية للفرد الذي ارتكب أو ساهم في ارتكاب هذه االنتهاكات. 

، مجلة ة الدولية عن اإلخالل بالتزام الرعاية الطبية للمرض ى والجرحى في النزاعات املسلحةاملسؤوليللتوسع في هذا املوضوع، ينظر: د.عبد الحق مرسلي، 

 وما بعدها.  219، املركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ص2015، كانون الثاني//7االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد/

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8347
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8347
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8347
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في ملف  ومختلف مؤسسات الثورة واملعارضة التنسيق بين املنظمات الحقوقيةضرورة 

 واملعتقلين: 
 
 املغيبين قسرا

ضعف التنسيق بين املنظمات الحقوقية في هذا املجال، حيث أشار إلى أن العالقة فيما  علي الزير إلىاملحامي أملح 

، مع تأكيده على أن بعض املنظمات بدأت العمل على توثيق هذا 23"تناحرية وليست تشاركيةحتى اآلن "بينها 

 امللف بمفردها. 

على ضرورة التكامل بين مختلف املؤسسات العاملة في الشأن السوري بما  إعالمي سوريوفي هذا السياق، أكد 

 بحاجة لشخص مختص بعلم النفس وآخر قانوني يرشده إلى 
 
يخدم قضية الثورة، حيث أن اإلعالمي مثال

املعلومات التي يفترض التصريح بها بخصوص ملف املعتقلين، وتلك التي ال يجوز التصريح بها، حتى ال يقع في 

. أخ
 
 طاء تؤثر على امللف مستقبال

 

 نشر التوعية القانونية في صفوف املدنيين: 

  د.أكد 
 
محمد سالم على أهمية نشر التوعية القانونية من قبل املنظمات الحقوقية في صفوف املدنيين خصوصا

 
 
ين في وسائل ، حيث هنالك نوع من اليأس والجهل في صفوف املدنيفيما يتعلق بملف املعتقلين واملغيبين قسرا

مالحقة شخصيات النظام، األمر الذي يدفعهم إلى السلبية في التعاطي مع جهود املؤسسات الحقوقية في هذا 

 . 24الصدد

 

 :
 
 دور اإلعالم في دعم جهود املنظمات الحقوقية في ملف املغيبين قسرا

 واملعتقلين بشكل عام،  لدى التساؤل عن الدور 
 
الذي يمكن للمؤسسات اإلعالمية لعبه في ملف املغيبين قسرا

مهمتها داعم لعمل املنظمات الحقوقية في هذا املجال، وبالتالي الالدور اإلعالمي إلى اللحام عصام  الصحفي أشار

  . 25مفتوحة بين الجانبين للتنسيقإيجاد قنوات ، مع ما يفرضه ذلك من في توضيح حدود هذا الدعم وآلياته

أن الدور اإلعالمي في هذا املجال تفاعلي مع ما تطرحه املؤسسات  إعالمي سوريوفي هذا السياق، أوضح 

الحقوقية، وبالتالي ال يمكن لإلعالم أن يقدم ش يء في هذا الصدد إذا لم تكن هنالك مادة حقوقية احترافية، 

 الرائد في حين لم يسلم القضية الحقوقية.   يعمل على تسويقها وتوظيفها في دعم
 
محمد الفضلي بذلك، مفترضا

 لإلعالم في صنع الحدث، بحيث يركز على امللفات الحقوقية بشكل شبه دائم من دون ربط 
 
 مبادرا

 
أن هنالك دورا

 . 26ذلك بحدوث واقعة ما

                                                             
 متخصصة بتوثيق جرائم التعذيب والعنف الجنس ي في أماكن االعتقال وفق  أوضح علي الزير أن منظمتهم لم تباشر العمل على هذا 23

 
امللف بعد. فهي أساسا

، ولكنه أشار إلى ضرورة تعاون املنظمات الحقوقية في حمل هذا امللف، لصعوبة قيام منظمة 2002اآلليات واملرجعيات الدولية وبروتوكول اسطنبول لعام 

 وكوادر وتخصصات واحدة بالتصدي له مهما كانت إمكان
 
اتها، وهو األمر الذي أكد عليه أحمد قربي حيث أكد أن التوثيق القانوني االحترافي يتطلب تمويال

 في ظل طول فترة الثورة، وحجم االنتهاكات املرتكبة من قبل ال
 
 نظام. متعددة ال يمكن ملنظمة أو هيئة مهما بلغت إمكاناتها من تغطيته، خصوصا

؛ األملانيى حالة رفع الدعوى ضد جميل حسن أمام القضاء أشار املتحدث إل 24
 
، حيث أوضح أن مثل هذه الحالة يسلط عليها الضوء، ويركز عليها إعالميا

 ألنها تعطي األمل للناس في مالحقة املجرمين، وبالتالي ستدفعهم للتفاعل اإليجابي مع جهود املنظمات الحقوقية.  
رنسية عصام اللحام إلى الدور املهم الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم في دعم امللف الحقوقي، واستدل على ذلك بما أحدثه بث القناة الثانية الف الصحفي أشار 25

وقفها تجاه النظام لتقرير توثيقي عن االنتهاكات املرتكبة في سجون النظام ضد املعتقالت، من أثر سياس ي وحقوقي، حيث أنه دفع الحكومة الفرنسية لتغيير م

 بعد أن بدأت تسريبات عن قبولها ببقاء بشار األسد. واألمر ذاته ينطبق عندما تم بث تقرير تلفزيوني في أمريكا عن مجزرة خان شيخون. 
يكون هنالك تركيز على جرائم  أكد أحمد قربي أن من السلبيات األساسية هو تعاطي اإلعالم مع امللف الحقوقي وفق مبدأ "ردود األفعال" و"التأقيت"، بحيث 26

، األمر الذي يتطلب وجود مبادرة وخطة 
 
متكاملة بالتنسيق بين املؤسسات الحقوقية النظام وانتهاكاته عندما يكون هنالك حدث ما، وفي الغالب يكون خارجيا

 الشعب السوري بشكل عام.  واإلعالمية إلبقاء هذا امللف وتحريكه بما يعود بالفائدة على هذا امللف بشكل خاص، وعلى قضية
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املؤسسات اإلعالمية في تسليط الضوء على إلى املهام امللقاة على عاتق محمد سالم د. أشار على صعيد آخر،

ليس  النجاحات التي تحققها املنظمات الحقوقية واألفراد في مجال القيام بخطوات ملحاسبة النظام عن جرائمه

، بما يدفع الناس للتعاطي اإليجابي وأخذ خطوات في سبيل 27على الصعيد املحلي فقط وإنما على الصعيد العاملي

، ومحاسبة مسؤولي  املطالبة باملعتقلين
 
 النظام عن جرائمهم في هذا املجال، واملغيبين قسرا

ر  باملقابل، 
 
 من ملف حقوقي إلى ملف األستاذ  حذ

 
عبد اإلله الفهد من تحويل ملف املعتقلين واملغيبين قسرا

 إعالمي
 
 للمبالغة وتحقيق السبق على حساب الدقة وأحيانا

 
السرية  ؛ ألن ذلك سيفقده قيمته وسيجعله خاضعا

 التي قد يتطلبها التعامل مع امللفات القانونية. 

 

 :
 
 دراسة التجارب األخرى املشابهة للتعامل مع االنتهاكات بحق املعتقلين واملغيبين قسرا

إلى ضرورة االستفادة من الحاالت املشابهة في التعامل مع االنتهاكات املرتكبة بحق املعتقلين  إعالمي سوريأشار 

 التجربة الفلسطينية التي تمتد إلى ما يقارب خمسة عقواملغيبين ق
 
 خصوصا

 
ود، سواء فيما يتعلق بالتوثيق سرا

 في تحريكه أمام املحاكم الدولية أو الوطنية. 
 
 أمام الرأي العام العاملي أو حقوقيا

 
 وتوظيف امللف إعالميا

 

                                                             
  .26ينظر: الهامش رقم  27


