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ً
أوال :مقدمة
بالزتامــن مــع اســتمرار عمليــات االعتقــال اليوميــة والــي لــم تتوقــف منــذ بــدء األحــداث يف ســوريا يف آذار
ً
(مــارس)  ،2011تتصاعــد بالتــوزاي أعــداد املختفــن قســريا ،والــذي تتعــدد األطــراف املســؤولة عنــه أو
الــي تمارســه يف ســوريا بســبب تعــدد الســلطات املســيطرة علــى األرايض فيهــا ،غــر أنــه ولمــا كانــت القــوات
ً
احلكوميــة تمتلــك العــدد األكــر مــن املعتقلــن تعســفيا ،فهــي تعــد مســؤولة عــن قرابــة  94%مــن جرائــم
اإلخفــاء القســري ،مقابــل األطــراف األخــرى الــي تمــارس نفــس االنتهــاك ،وهــي :قــوات «اإلدارة الذاتي ـ�ة»
الكرديــة ،ومــا ُيعــرف باســم «تنظيــم الدولــة اإلســامية – داعــش» ،وفصائــل املعارضــة املســلحة.
ً
ً
ً
ويمثــل «االختفــاء القســري» ألمــا مســتمرا للمختفــي -إن ظــل حيــا -ولعائلتــه ،منــذ اللحظــة األوىل لمأســاة االختفــاء،
ً
والــي يأخــذ غالبــا صــورة أن ُيعتقــل الشــخص ،مــن بيتـ�ه أو مــن الشــارع ،مــن قبــل مجموعــة مــن املســلحني ،ربمــا بــزي
ً
عســكري ،أو حــى بــزي مــدين ،وغالبــا دون اإلفصــاح عــن هويتهــم ،ودون إبــداء أيــة أســباب ،أو إبــراز إذن بالقبــض،
ً
ليختفــي بعدهــا هــذا الشــخص الــذي تــم اعتقالــه ،رجــا كان أو امــرأة ،مــن حيــاة ذويــه وعائلتــه وأحبت ـ�ه ومجتمعــه،
حيــث يتــم إنــكار وجــوده يف عهــدة أي مــن اجلهــات املســؤولة ،أو يتــم رفــض الكشــف عــن مــكان وجــوده أو اإلدالء بــأي
ً
ً
معلومــة عنــه ،وهــو مــا يمثــل ،قانونيـ�ا وأخالقيــا ،جريمــة ضــد اإلنســاني�ة ،بــكل مــا للكلمــة مــن معــى.

ويف التعريــف القانــوين لالختفــاء القســري ،والــذي تضمنت ـ�ه المــادة ( )2مــن «االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة
جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري» ،فهــو يعــي «االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل
مــن أشــكال احلرمــان مــن احلريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة ،أو أشــخاص أو مجموعــات مــن األفــراد
يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا ،ويعقبــه رفــض االعــراف حبرمــان الشــخص مــن حريت ـ�ه
أو إخفــاء مصــر الشــخص املختفــي أو مــكان وجــوده ،ممــا حيرمــه مــن حمايــة القانــون».

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التعريــف يقصــر االختفاء القســري علــى ذلك الــذي تمارســه الدولــة أو املجموعــات التابعة لها،
إال أننـ�ا يف هــذا التقريــر نوثــق جلميــع حــاالت االختفــاء القســري ،حيــث هنــاك قــوات أصبحــت حبكــم األمــر الواقــع تقــوم
مقــام الســلطات احلاكمــة ،كمــا هــو احلــال يف «تنظيــم داعــش» و»النصــرة» ،وقــوات «اإلدارة الذاتيـ�ة» الكرديــة ،اليت
تتبــع بشــكل رئيــس حلــزب «االحتــاد الديمقراطــي الكــردي» ،إضافــة إىل مناطــق ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة،
ً
وقــد مــارس هــؤالء جميعــا عمليــات اعتقــال متفاوتــة ،أخــذ البعــض منهــا صــورة االختفــاء القســري.
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ً
ً
وبشــكل عــام ،ويف الواقــع املضطــرب الــذي يســود األرايض الســورية حاليــا ،جنــد أن مــن النــادر أن يتــم احتجــاز أحــد ســندا
ملذكــرة اعتقــال أو حــى بتقديــم ســبب لهــذا االحتجــاز ،بــل إن أغلــب حــاالت االحتجــاز تتــم مــن داخــل غــرف النــوم يف
املنــازل وبعــد خلــع األبــواب وختريــب املــزل ،أو عــر احلواجــز يف الطرقــات ،أو مــن الشــوارع ،وهــو مــا يبـ�دو أن الســلطات
ُ
ً
تتعمــده كــي ال تبقــي دليــا ُيشــر إىل مســؤوليتها عــن عمليــات االعتقــال تلــك ،ومــا يتبعهــا مــن تعذيــب وعنــف جنــي.

وتؤكــد الســجالت والتوثيقــات لدينـ�ا أن بعــض احلــاالت انقــى علــى اختفائهــا أكــر مــن أربــع ســنوات ،أي منــذ بــدء
ً
ً
ً
األحــداث يف ســوريا يف العــام  ،2011كمــا أن اتســاع رقعــة اإلخفــاء القســري وامتــداده زمنيـ�ا يرســم تصــورا صارخــا عــن
طبيعــة عمــل شــبكات ومجموعــات ظالميــة تنتشــر يف طــول األرايض الســورية وعرضهــا ،وقــد أصبــح لهــذه الشــبكات
مراكــز احتجــاز ســرية تابعــة لهــا بمعــزل عــن مركزيــة الســلطات احلاكمــة ،وهــي حتمــل يف معظمهــا صبغــة طائفيــة.
ً
ً
وقــد دفعــت تصرفــات الســلطات احلاكمــة امليليشــيات التابعــة لهــا لتكــون أكــر تطرفــا وإجرامــا بأضعــاف كثــرة.

ويهــدف هــذا التقريــر إىل تســليط الضــوء علــى هــذا اجلــزء املظلــم مــن االنتهــاكات الــي تطــال املدنيــن الســوريني ،ال
ســيما أن جريمــة «االختفــاء القســري» تدخــل يف اختصــاص املحكمــة اجلنائيـ�ة الدوليــة ،وتعــد مــن اجلرائــم الــي «ال
تســقط بالتقــادم» ،ونأمــل أن يمثــل هــذا التقريــر ،جبانــب غــره مــن التقاريــر ،صرخــة حتـ ّـرك دول العالــم ،وال ســيما
مجلــس األمــن ،باجتــاه اختــاذ قــرارات فعالــة تــؤدي إىل إنهــاء هــذه املعانــاة املســتمرة.
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ً
ثاني�ا :ال أثر-العذاب املستمر
علــى الرغــم مــن أن االختفــاء القســري ُيعتــر جريمــة ضــد اإلنســاني�ة مــى مــا ارتكــب يف إطــار خطــة أو سياســة عامــة
ُ
أو يف إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق ،إال أن تبعــات االختفــاء القســري تعتــر بمثابــة امتــداد لعمليــات تعذيــب
مســتمرة للمجتمــع الســوري وجــرح غائــر ال ين�دمــل ،وال زال الشــعب الســوري إىل اليــوم يعــاين مــن جرائــم االختفــاء
القســري يف ثمانيني ـ�ات القــرن المــايض يف حمــاة وحلــب وإدلــب.
ً
ً
ً
وتــزداد هــذه املعانــاة بشــكل رئيــس عندمــا يكــون الشــخص املختفــي معيــا لألســرة ،أبــا وزوجــا ،حيــث يتضــرر أوالده
بشــكل حــاد ،وهــذا يشــبه حــاالت اإلعاقــة الــي كان القناصــون التابعــون للنظــام يتعمــدون إصابــة بعــض األشــخاص
بهــا ،بهــدف إعاقتهــم ال قتلهــم ،كــي يرســل رســالة تســتمر مشــاهدتها ضمــن املجتمــع الســوري ،كمــا وثــق ذلــك تقريــر
خــاص صــدر عــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعنــوان «صيــد البشــر».
ً
ويف ظــل حالــة التأرجــح بــن اليقــن وعــدم اليقــن هــذه ،ال تســتطيع يف كثــر مــن األحيــان زوجــة املختفــي قســريا أن
ً
تــزوج ،كمــا اليســتطيع األهــايل اقتســام املــراث لعــدم وجــود شــهادة وفــاة ،حيــث أن أغلــب األســر ال جتــرؤ أساســا علــى
االتصــال مــع النظــام الســوري والســؤال عــن مصــر أبن�ائهــا ،فالبحــث عــن احلقيقــة قــد يعـ ّـرض العائلــة خلطــر عظيــم،
وقــد حصلــت حــاالت كثــرة جــرى فيهــا اعتقــال ألشــخاص قامــوا بالســؤال عــن مصــر أبن�ائهــم ،ثــم اختفــوا معهــم.
ويــزداد الوضــع ســوءا مــع عــدم قــدرة العائلــة علــى اســتالم املعــاش أو الراتــب التقاعــدي للشــخص املعــي (ضحيــة
االختفــاء القســري) دون إبــراز شــهادة وفــاة لــه.
ً
ً
ويف ضــوء ذلــك ،تعيــش عائلــة املختفــن قســريا وأصدقاؤهــم بألــم نفــي عظيــم ومســتمر ،خصوصــا مــع عــدم وجــود
أي أثــر يدلهــم علــى مصــر أبن�ائهــم أو آبائهــم أو أمهاتهــم ،أو حــى عــدم معرفتهــم بمــا إذا كانــو ال زالــوا علــى قيــد احليــاة أم
ال ،وإن كانــوا كذلــك فأيــن حيتجــزون ،وكيــف يعيشــون ،ومــا هــي ظــروف احتجازهــم ،ومــا مــن حــل أمــام هــذه العائــات
إال االنتظــار الــذي قــد يطــول لســنوات ،وترقــب خــر مــن هنــا أو هنــاك ،وهــو اخلــر الــذي قــد ال يــأيت أبــدا.

ويمتــد هــذا األلــم ،بالطبــع ،بــل وبشــكل أكــر قســوة ،لضحية اإلخفــاء القســري ذاته ،والــذي ال تصــل إليــه أي معلومات
ً
عــن عائلتــه ،ومــا حــل بهــم ،وهــو يعــي جيــدا أنهــم لــن يتمكنــوا مــن زيارتــه ،وبالتــايل فــا أمــل لــه يف انتظــار أي مســاعدة
ً
ً
مــن اخلــارج ،ويف الواقــع ،فقــد أصبــح هــؤالء الضحايــا ،فعليــا ،محرومــن مــن أيــة حقــوق ،ســوى تلــك الــي يمكــن أن
ُ
يمـ ّـن عليهــم بهــم سـ ّ
ـجانوهم .وحــى أولئــك الذيــن أفــرج عنهــم يف وقــت الحــق ،بعــد مــدة مــن االختفــاء القســري ،عانــوا
بعــد اإلفــراج عنهــم مــن آثــار جســدية ونفســية قاســية امتــدت لســنوات.
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وحبســب شــهادات لعشــرات الناجــن مــن االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ،فــإن التعذيــب هــو أمــر ثابــت
وحتــي ومســتمر بشــكل يــويم ،وبأشــكال مختلفــة ،بمــا يف ذلــك العنــف اجلنــي ،ويف تقريــر ســابق للشــبكة الســورية
ًُ
حلقــوق اإلنســان ،حتدثنــ�ا عــن ( )64أســلوبا تعتــر مــن أبــرز أســاليب التعذيــب املتبعــة لــدى القــوات احلكوميــة،
ً
ّ
ً
خلفــت مقتــل مــا اليقــل عــن ( )11358شــخصا بســبب التعذيــب ،بينهــم ( )157طفــا ،و( )62ســيدة ،وبشــكل
عــام ،فــإن املــرأة عندمــا تقــع ضحيــة اختفــاء قســري ،فإنهــا تكــون غالبـ ًـا َّ
معرضــة للعنــف اجلنــي.

ً
ثالثا :حصيلة االختفاء القسري لدى اجلهات الفاعلة
ألف :االختفاء القسري لدى القوات احلكومية:
ً
وفــق اإلحصــاءات املتوفــرةُ ،ي َ
الحــظ بوضــوح أن القــوات احلكوميــة الســورية هــي اجلهــة أكــر ارتكابــا جلريمــة اإلخفــاء
ً
القســري ،وحبســب اللقــاءات واملقابــات اليوميــة مــع أهــايل املعتقلــن أو املختفــن قســريا ،فقــد تبــن أن هــذه املمارســة
ً
ً
-ممارســة االختفــاء القســري ،-ال ســيما مــن قبــل القــوات احلكوميــة ،تمثــل نهجــا شــامال يف جميــع املحافظــات الســورية.

وكان «تقريــر ســزار» ،والــذي كانــت قــد قدمتــه فرنســا ملجلــس األمــن يف العــام  ،2014ويضــم حنــو  55ألــف صــورة
مــن  3مراكــز اعتقــال داخل ســوريا لـــ  11ألــف معتقــل خضعــوا للتعذيــب وتوفــوا بــن عــايم  2011و  ،2013إضافــة
إىل مجموعــة مــن الوثائــق األخــرى ،هــذه الصــور والوثائــق الــي وردت يف التقريــر أكــدت اســتخدام القــوات احلكوميــة
الســورية لإلخفــاء القســري بشــكل واســع ،حيــث أظهــرت الصــور العديــد مــن الضحايــا الذيــن كانــت القــوات
احلكوميــة الســورية أنكــرت وجودهــم يف عهدتهــا أو أنهــا قامــت باحتجازهــم.
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وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات احلاكمــة الزتمــت يف  25آذار (مــارس)  2012بتنفيــذ اقــراح النقــاط الســت للمبعــوث
اخلــاص املشــرك لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيـ�ة ،والــذي ينــص يف الفقــرة الرابعــة منــه علــى «تكثيــف ســرعة
ً
ً
ونطــاق اإلفــراج عــن األشــخاص املحتجزيــن احتجــازا تعســفيا ،بمــا يف ذلــك بشــكل خــاص الفئــات الضعيفــة مــن
األشــخاص ،واألشــخاص الذيــن شــاركوا يف أنشــطة سياســية ســلمية ،وتقديــم قائمــة جبميــع األماكــن الــي جيــري احتجاز
ً
هــؤالء األشــخاص فيهــا ،دون تأخــر ،مــن خــال القنــوات املعنيـ�ة ،والبــدء فــورا بتنظيــم الوصــول إىل هــذه األماكــن والــرد
علــى وجــه الســرعة مــن خــال القنــوات املعنيـ�ة علــى جميــع طلبــات االســتعالم اخلطيــة أو الوصــول أو اإلفــراج املتعلقــة
بهــؤالء األشــخاص» ،وهــو املطلــب الــذي كان نــص عليــه مجلــس األمــن يف قــراره رقــم ( )2042الصــادر يف  14نيســان
ً
(أبريــل)  ،2012وأكــد عليــه مجــددا يف قــراره رقــم ( )2139الصــادر يف  22شــباط (فربايــر)  ،2014والقــايض بوقــف
عمليــات اإلخفــاء القســري ،إال أن القــوات احلكوميــة الســورية لــم تقــم بتنفيــذ هــذا القــرار ،كغــره مــن القــرارات األخــرى
املتعلقــة بســوريا ،حيــث أن جميــع القــرارات الدوليــة ســتبقى مدعــاة الســتهزاء وســخرية النظــام الســوري وعــدم التعامــل
ً
اجلــدي معهــا يف ظــل عــدم وجــود ضغــط حقيقــي ،وهــو مــا ينعكــس جديــا علــى أرض الواقــع.

ً
وعمومــا ،تنكــر القــوات احلكوميــة الســورية اتهامــات ارتكابهــا جلريمــة اإلخفــاء القســري ،وتتهــم بهــا «تنظيــم
القاعــدة» ومــن تطلــق عليهــم وصــف «اإلرهابيــن» ،كمــا لم تتم محاســبة أي مســؤول يف القــوات احلكومية الســورية
ُ
علــى ارتكابــه جلريمــة إخفــاء قســري ،وهــي تهمــل وال جتيــب علــى كافــة املراســات ،وحتظرنــا ،وجميــع منظمــات حقــوق
اإلنســان ،بمــا فيهــا جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة ،مــن العمــل يف األرايض الســورية.

ومــن اجلديــر بالذكــر أن النظــام الســوري نظــام شــديد املركزيــة ،والقــرارات علــى األرض محصــورة بيــ�د مجموعــة
صغــرة مــن املســؤولني تصلهــا معظــم تفاصيــل مــا جــرى ويجــري ،فهــي علــى علــم تــام جبرائــم اإلخفــاء القســري الــي
ً
حتصــل ،بــل هــي غالبــا مــن يقــوم بإعطــاء األوامــر بارتــكاب هــذه اجلرائــم ،وهــو حيصــل بدرجــة عاليــة مــن التنســيق
املركــزي بــن مختلــف أفــرع األجهــزة األمني ـ�ة الســورية.

وقــد أجلــأت جريمــة اإلخفــاء القســري األهــايل يف بعــض األحيــان إىل دفــع الرشــاوى للمســؤولني ،والــي تصــل يف
بعــض األحيــان إىل عشــرات آالف الــدوالرات ،مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات عــن مصــر أبن�ائهــم ،وهــو مــا
ً
ّ
الضبــاط واملســؤولون حاليــا :احلصــول علــى مصــدر هائــل
يبـ�دو أنــه أحــد أهــداف اإلخفــاء القســري الــذي يتعمــده
لألمــوال واســتزناف قــدرات املجتمــع الســوري.

االختفاء القسري لدى القوات احلكومية السورية يف أرقام:
تؤكــد القوائــم الــي نملكهــا ،والــي قمنــا جبمعهــا وتوثيــق املعلومــات فيهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة ،وجــود
ً
ً
قرابــة ( )117ألــف معتقــل لــدى القــوات احلكوميــة ،منهــم قرابــة ( )65ألفــا يمكــن اعتب�ارهــم «مختفــون قســريا».
فيمــا تشــر بعــض التقديــرات الصــادرة عــن جهــات حقوقيــة محليــة إىل أن أعــداد املعتقلــن لــدى القــوات احلكوميــة
ً
ً
ً
الســورية تصــل إىل قرابــة ( )215ألفــا ،وأن حصيلــة املختفــن قســريا قــد تتجــاوز الـــ  95ألفــا.

ً
مختف قسريا يتوزعون كالتايل:
وضمن التوثيق الذي لدين�ا ،فإن الـ  65ألف
ٍ

ً
ً
مختف قسريا ،من ضمنهم ما ال يقل عن ( )3879طفال ،و( )2145سيدة.
املدنيون)58148( :
ٍ
ً
ّ
مختف قسريا.
املسلحون من أفراد التنظيمات املختلفة)6968( :
ٍ
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ً
جدول يوضح توزع حاالت املختفني قسريا حبسب املحافظات السورية

املحافظة

العدد

ريف دمشق

16744

دمشق

6822

حلب

4728

دير الزور

3092

حمص

5581

حماة

6209

الرقة

1643

إدلب

3050

احلسكة

1708

درعا

10543

السويداء

1317

الالذقية

2014

طرطوس

1113

القنيطرة

552
املجموع

65116

جدول توضييح يبني توزع حاالت االختفاء القسري حسب األعوام

العام
2011

8455

2012

25276

2013

19570

2014

9500

2015

2315
املجموع

8

العدد

65116

َّ
باء :االختفاء القسري لدى القوات املسلحة األخرى
 .1قوات «اإلدارة الذاتي�ة» الكردية:
اســتخدمت قــوات «اإلدارة الذاتي ـ�ة» الكرديــة ،والــي تتبــع بشــكل رئيــس حلــزب «االحتــاد الديمقراطــي الكــردي»،
ً
اســراتيجية اإلخفــاء القســري خلصومهــا يف األحــزاب السياســية بشــكل أســايس ،وجلــأت إليهــا أحيانــا يف محاولــة
لتخويــف األهــايل مــن رفــض القــرارات والقوانــن الــي تفرضهــا يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا ،وبشــكل خــاص
ً
يف حالــة فــرض قوانــن التجني ـ�د اإلجبــاري ،والــي غالبــا يعارضهــا النــاس ،فتقــوم القــوات باعتقــال أبــرز املعارضــن
ً
ُ
وإخفائهــم قســريا ،حــى يلــزم اجلميع.وتقــدر حــاالت االختفــاء القســري الــي حصلــت علــى يــد قــوات «اإلدارة
الذاتي ـ�ة» الكرديــة ،والــي تت�ألــف مــن (قــوات حــزب االحتــاد الديمقراطــي الكــردي ،وحــدات حمايــة الشــعب ،قــوات
ً
األســايش) ،بمــا ال يقــل عــن ( )352حالــة إخفــاء قســري ،بينهــم ( )43طفــا ،و( )9نســاء.

 .2تنظيم داعش (أو ما ُيعرف باسم تنظيم الدولة اإلسالمية):
مــارس «تنظيــم داعــش» سياســية اإلخفــاء القســري بهــدف نشــر الذعــر وإرهــاب النــاس يف املناطــق الــي يســيطر
عليهــا ،واســتخدمها بشــكل رئيــس الســتهدف مــن خيالفــه الــرأي أو يعــرض علــى قراراتــه أو طريقــة إدارتــه ،وعلــى
وجــه اخلصــوص النشــطاء البــارزون واملعروفــون؛ وذلــك لتحقيــق أكــر قــدر مــن الذعــر واخلوف.وكمــا هــو احلــال
ً
بالنســبة النظــام الســوري؛ ال جتــرؤ عائــات املختفــن قســرا لــدى «تنظيــم داعــش» علــى الســؤال عــن أقربائهــم بســبب إقــدام
القــوات التابعــة للتنظيــم علــى اعتقــال مــن يســأل عــن املختفــن مــن ذويهــم ،ويف أكــر مــن حادثــة .وبســبب سياســة القتــل
الــي يتبعهــا التنظيــم مــع مخالفيــه ،فإنــه ال يمكــن ختمــن مــا إذا كان هــؤالء املختفــون علــى قيــد احليــاة.
وتقــدر حــاالت االختفــاء القســري الــي حصلــت علــى يــد قــوات «تنظيــم داعــش» ،بمــا اليقــل عــن ( )1122حالــة،
بينهــم ( )109أطفــال ،و( )65ســيدة.

 .3جبهة النصرة:
اســتهدفت «جبهــة النصــرة» بعمليــات االختفــاء القســري النشــطاء اإلعالميــن والصحفيــن األجانــب الذيــن
قامــوا بممارســة نشــاطهم ومهنتهــم دون احلصــول علــى ترخيــص مــن اجلبهــة يســمح لهــم بالعمــل ،كمــا اســتهدفت
ً
العاملــن يف منظمــات أجنبيـ�ة إغاثيـ�ة .وهــي غالبــا مــا تقــوم بإخفــاء أولئــك الذيــن حتتجزهــم ملــدة تــراوح بــن شــهرين
إىل  8أشــهر ،ثــم تقــوم بإطــاق ســراحهم .كمــا قامــت قــوات تابعــة جلبهــة النصــرة بإخفــاء أشــخاص عســكريني
ّ
متهمــن بالقيــام باغتي ـ�االت لعناصــر تابعــن لهــا.
َّ
وتقــدر حــاالت االختفــاء القســري الــي حصلــت علــى يــد قــوات «جبهــة النصــرة» ،بمــا ال يقــل عــن ( )876حالــة،
ً
بينهــم ( )35طفــا ،وسـ ّـيدتان.
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 .4فصائل املعارضة املسلحة األخرى :مثل من؟
ً
ً
حبســب مالحظــات فرقنــا امليدانيــ�ة ،فــإن عــددا مــن فصائــل املعارضــة املســلحة الســورية قامــت أحيانــا باقــراف
عمليــات إخفــاء قســري ،وكانــت تلــك العمليــات يف معظمهــا تتــم بعــد ســيطرة تلــك الفصائــل علــى مناطــق كانــت
خاضعــة للقــوات احلكوميــة ،حيــث تقــوم باعتقــال بعــض أهــايل تلــك املناطــق املؤيــدة للنظــام ،ثــم تســتخدمهم
كرهائــن لديهــا مــن أجــل القيــام بعمليــات تبـ�ادل أســرى ،كمــا حصلــت عــدة حــاالت اختفــاء قســري لنشــطاء إعالميــن
وحقوقيــن يف املناطــق الــي ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
ُ
وتقــدر حــاالت االختفــاء القســري الــي حصلــت علــى يــد فصائــل املعارضــة املســلحة أو يف املناطــق الــي ختضــع
ً
لســيطرتها ،بمــا ال يقــل عــن ( )211حالــة ،بينهــم ( )22طفــا ،و( )11ســيدة.
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ً
ً
رابعا :حاالت بارزة ملختفني قسريا
ألف :لدى القوات احلكومية:
محمد بشري عرب،

ً
وهــو طبيــب مخــري مــن مدينــ�ة حلــب ،ويبلــغ مــن العمــر ( )35عامــا.
ً
و»عــرب» معــارض ســيايس معــروف ،كان قــد اعتقــل ســابقا ملــدة عــام مــا بــن
عــايم (.)2005 – 2004
ومنــذ آذار (مــارس)  ،2011نشــط «عــرب» فيمــا يعــرف باحلــراك الســليم
الثــوري ،وقامــت القــوات احلكوميــة الســورية يف مدين ـ�ة حلــب باعتقالــه يــوم
الثالثــاء  1تشــرين الثــاين (نوفمــر)  ،2011أي منــذ قرابــة  4ســنوات ،ومنــذ ذلــك
احلــن لــم ُيعلــم عنــه يشء.

مهيب سلمان النوايت
وهــو صحفــي فلســطيين ،ســافر يف  28كانــون األول (ديســمرب)  2010مــن
الرنويــج إىل الشــرق األوســط يف رحلــة عمــل ولرتتيــب ترجمــة كتــاب لــه ،وكان
مــن املفــرض أن يعــود إىل الرنويــج بت�اريــخ  9كانــون الثــاين (ين�ايــر)  ،2012إال
أنــه اختفــى يف دمشــق يف  5كانــون الثــاين (ين�ايــر)  ،2012أي قبــل موعــد ســفره
املفــرض ب 4أيــام .وقــال أحــد الناجــن مــن االعتقــال إنــه شــاهده يف أحــد فــروع
األمــن العســكري بدمشــق ،إال أن القــوات احلكوميــة الســورية أنكــرت ذلــك.
قامــت عائلتــه بتقديــم شــكوى إىل الســلطات الرنويجيــة حــول اختفــاء ابنهــم،
وعلــى الرغــم مــن أن الســفارة الرنويجيــة قــد عملــت علــى حتريــات عديــدة يف
املستشــفيات ومراكــز الشــرطة يف ســوريا ،إال أنهــا لــم حتصــل علــى أيــة معلومات
ً
عنــه حــى اآلن ،ومــازال مصــره مجهــوال حــى تاريــخ إعــداد التقريــر.
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محمد املصري

ً
مــن مدين ـ�ة «دومــا» بمحافظــة ريــف دمشــق ،ويبلــغ مــن العمــر ( )27عامــا.
و»املصــري» ناشــط يف منظمــة الهــال األحمــر – «فــرع دومــا» ،اعتقلتــه
القــوات احلكوميــة الســورية يــوم الســبت  15أيلــول (ســبتمرب)  ،2012واليــزال
قيــد االختفــاء القســري حــى تاريــخ إعــداد التقريــر.

خليل معتوق

ً
وهــو محـ ٍـام مــن قريــة «املشــرفة» بمحافظة حمــص ،ويبلغ مــن العمــر ( )54عاما.
يشــغل «معتــوق» منصــب املديــر التنفيــذي للمركــز الســوري للدراســات واألحبــاث
القانونيـ�ة ،وهــو رئيــس هيئـ�ة الدفــاع عــن معتقلــي الــرأي والضمــر يف ســوريا.
يف يــوم الثالثــاء 2 ،تشــرين األول (أكتوبــر)  ،2012اعتقلتــه القــوات احلكوميــة
الســورية أثن ـ�اء مــروره علــى نقطــة تفتيــش يف منطقــة «صحنايــا» يف دمشــق،
ولــم تــرد بعدهــا أيــة أنبـ�اء حتــدد مــكان وجــوده أو مصــره ،وال يــزال قيــد االختفــاء
القســري حــى تاريــخ إعــداد التقريــر.

راني�ا العبايس

ً
مــن يح «مشــروع دمــر» بمدينـ�ة دمشــق .تبلــغ رانيـ�ا ( )45عامــا ،وهــي طبيبـ�ة
أســنان معروفــة وبطلــة ســوريا والعــرب بلعبــة الشــطرجن لعــدة أعــوام .اعتقلتهــا
القــوات احلكوميــة الســورية مــع أطفالهــا مــن مــكان إقامتهــا يف يح «مشــروع
ً
دمــر» يــوم الســبت  9آذار (مــارس)  ،2013وال يــزال مصريهــا مجهــوال منــذ
تلــك اللحظــة وحــى اآلن.

فائق مري أسعد
مــن منطقــة «القدمــوس» بريــف محافظــة طرطــوس ،يبلــغ مــن العمــر 60
ً
عامــا ،وكان قــد درس األدب اإلجنلــزي يف جامعــة دمشــق .اعتقلتــه القــوات
ً
احلكوميــة ألول مــرة عــام  1986مــدة اثــي عشــر عامــا ،وأفــرج عنــه عــام ،1998
ً
وذلــك علــى خلفيــة نشــاطه املعــارض ،حيــث كان عضــوا يف املكتــب الســيايس
«للحــزب الشــيوعي الســوري».
يف العــام  ،2006أعــادت القــوات احلكوميــة اعتقالــه مــدة عامــن ،علــى خلفيــة
12

مشــاركته يف «إعــان دمشــق» لقــوى التغيــر الديمقراطــي يف ســوريا ،والــذي
ً
تضمــن بنــودا تدعــو للتغيــر الديمقراطــي يف ســوريا وإنهــاء النظــام األمــي
الشــمويل ،وبقــي يف الســجن ملــدة عامــن ،حيــث أفــرج عنــه يف العــام .2008
ً
وبعــد قرابــة  5ســنوات ،حتديــدا يف يــوم اإلثنــن  7تشــرين األول (أكتوبــر)
ً
 ،2013اعتقلتــه القــوات احلكوميــة مجــددا مــن مدين ـ�ة دمشــق ،علــى خلفيــة
نشــاطه املعــارض يف «حــزب الشــعب الديمقراطــي» ،ومنــذ ذلــك احلــن ال
ً
يــزال مصــره مجهــوال.

فراس عبد العال،

ً
مــن مدينـ�ة «جبلــة» بمحافظــة الالذقيــة ،ويبلــغ مــن العمــر ( )35عامــا .وعبــد
العــال هــو رجــل ديــن وداعيــة إســايم معــروف يف مدينت ـ�ه وهــو إمــام «مســجد
اإليمــان» يف «يح العــزي» .ويف يــوم اجلمعــة  26أيلــول (ســبتمرب) ،2014
قامــت القــوات احلكوميــة (فــرع األمــن العســكري) باعتقــال عبــد العــال مــن
مــكان إقامتــه يف «يح العــزي» بمدينـ�ة جبلــة ،ومنــذ ذلــك التاريــخ ،لــم تــرد عنــه
أي معلومــات.

؟

مروة علي غانم،

ً
مــن مدينـ�ة «الزبــداين» بريــف دمشــق ،وتبلــغ مــن العمــر ( )31عامــا .اعتقلتهــا
القــوات احلكوميــة الســورية بت�اريــخ  8أيــار (مايــو)  2015مــن نقطــة تفتيــش
«حاجــز يعفــور» بريــف دمشــق ،ومــن حينهــا لــم ُيعــرف شــئ عــن مصريهــا أو
مــكان اعتقالهــا.
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َّ
باء :لدى القوات املسلحة األخرى:
 .1لدى قوات «اإلدارة الذاتي�ة» الكردية:
أمري حامد
مــن مدينــ�ة «الدرباســية» بمحافظــة احلســكة ،ويبلــغ مــن العمــر ()30
ً
عامــا ،هــو واحــد مــن أولئــك الذيــن وقعــوا ضجيــة االختفــاء القســري
ً
علــى يــد قــوات «اإلدارة الذاتيــ�ة» الكرديــة .حيــث يعــد «أحمــد» ناشــطا
يف «حركــة شــباب الثــورة» يف مدينــ�ة الدرباســية ،وبت�اريــخ  11كانــون
الثــاين (ين�ايــر)  ،2014قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لقــوات «اإلدارة
ً
الذاتيــ�ة» الكرديــة باعتقالــه ،وال يــزال مصــره مجهــوال منــذ تلــك احلظــة.

إبراهيم شاهني احلمد

ً
مــن قريــة «العزيــة» بريــف الرقــة الشــمايل ،ويبلــغ مــن العمــر  49عامــا ،هــو
شــخص آخــر ممــن وقعــوا ضحيــة االختفــاء القســري لــدى قــوات «اإلدارة
ً
الذاتيـ�ة» الكرديــة حديثـ�ا ،فبت�اريــخ  6حزيــران (يونيــو)  ،2015قامــت عناصــر
مســلحة تابعــة لقــوات «اإلدارة الذاتيــ�ة» الكرديــة بمداهمــة مزنلــه يف قريــة
«العزيــة» واعتقالــه ،ألســباب غــر معلومــة ،ثــم أنكــرت مصــره ،ومنــذ ذلــك
ً
ً
احلــن ال يــزال مصــره مجهــوال ،وال تعــرف عائلتــه عنــه شــيئ�ا.

 .2لدى تنظيم داعش (أو ما ُيعرف باسم تنظيم الدولة اإلسالمية):
إسماعيل احلامض

ً
مــن مدينــ�ة «الرقــة» ،ويبلــغ مــن العمــر  38عامــا ،هــو طبيــب وناشــط يف
املجــال الطــي واإلغــايث .وبت�اريــخ  2تشــرين الثــاين (نوفمــر)  ،2011قامــت
عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش (كان املســى الرســي لهــم وقتهــا دولــة
ّ
العــراق اإلســامية) باعتقالــه مــن مدينــ�ة «الرقــة» حيــث يســكن ،وال يــزال
ً
مصــره مجهــوال منــذ ذلــك احلــن وحــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.
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حسام نظام الدين

ّ
مــن محافظــة حلــب ،وهــو ناشــط إعــايم وفــي صــوت يعمــل لصالــح قنــاة
أورينــت الفضائيــ�ة .قــام عناصــر مســلحون يتبعــون لتنظيــم «داعــش»
باعتقالــه مــع اثنــن مــن زمالئــه اإلعالميــن بت�اريــخ  25تمــوز (يوليــو) ،2013
إثــر مداهمــة مكتــب القنــاة الــي يعمــل فيهــا بمدينـ�ة «تــل رفعــت» بريــف حلــب
ً
الشــمايل ،وال يــزال مصــره مجهــوال حــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

محمد العمر
زميــل «نظــام الديــن» يف قنــاة «أورينــت» التلفزيوني ـ�ة واملراســل فيهــا ،وهــو
ناشــط إعــايم مــن محافظــة حمــاة ،واجــه املصــر نفســه ،إذ قامــت مجموعــة
مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش باعتقالــه مــن مــكان إقامتــه قــرب منطقــة
الســوق بمدين ـ�ة األتــارب ،وذلــك بت�اريــخ  15آب (أغســطس)  ،2013وال يــزال
ً
مصــره مجهــوال منــذ ذلــك احلــن.

سمر الصالح

ً
مــن مدينـ�ة «األتــارب» أيضــا بريــف حلــب ،ناشــطة يف املجــال اإلعــايم وباحثة
يف اآلثــار .يف يــوم اخلميــس  15آب (أغســطس)  ،2013قامــت مجموعــة
مســلحة تابعــة لتنظيــم «داعــش» باعتقالهــا مــن مــكان إقامتهــا قــرب منطقــة
ً
الســوق بمدين ـ�ة «األتــارب» ،ومنــذ لــك احلــن ال يــزال مصريهــا مجهــوال.

عبد الوهاب املال

ً
مــن يح «مســاكن هنانــو» بمدين ـ�ة حلــب ،يبلــغ مــن العمــر ( )24عامــا ،وهــو
ناشــط إعــايم وعضــو يف احتــاد إعالمــي حلــب .بت�اريــخ  8تشــرين األول
(أكتوبــر)  ،2013قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش باعتقالــه
ً
مــن مــكان إقامتــه يف يح «مســاكن هنانــو» ،وال يــزال مصــره مجهــوال منــذ ذلــك
احلــن وحــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.
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 .3لدى جبهة النصرة:
الصحفي الياباين «جوميب ياسودا»

ً
يبلــغ مــن العمــر ( )41عامــا ،وهــو صحفــي حــر ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة
لتنظيــم «جبهــة النصــرة» يف ريــف «إدلــب» بالقــرب مــن احلــدود الرتكيــة
الســورية ،وذلــك أثنــ�اء دخولــه مــن تركيــا إىل األرايض الســورية بت�اريــخ 23
حزيــران (يونيــو)  ،2015ومــن حينهــا لــم ُيعــرف مــا مصــره أو مــكان اعتقالــه.

 .4فصائل املعارضة املسلحة األخرى:
الطفل زياد غدير ديب

ً
ً
مــن قريــة «بلوطــة» بريــف الالذقيــة ،يبلــغ مــن العمــر عامــا واحــدا ،اعتقــل مــع
ذويــه مــن مــكان إقامتهــم بقريــة «بلوطــة» بت�اريــخ  4آب (أغســطس) ،2013
وذلــك خــال هجــوم فصائــل املعارضــة املســلحة علــى قــرى ريــف الالذقيــة يف مــا
ُعــرف باســم «معركــة أم املؤمنــن عائشــة» ،ولــم ُيعــرف مــا مصريهــم أو مــكان
اعتقالهــم حــى اليــوم.

حسنة عبد الكريم عيىس

ً
مــن قريــة «احلمبوشــية» بريــف الالذقيــة ،وتبلــغ مــن العمــر ( )45عامــا.
اعتقلــت مــن مــكان إقامتهــا يف قريــة «احلمبوشــية» خــال هجــوم فصائــل
املعارضــة املســلحة علــى قــرى ريــف الالذقيــة يف مــا ُعــرف باســم «معركــة أم
ُ
املؤمنــن عائشــة» ،وذلــك بت�اريــخ  4آب (أغســطس)  ،2013ولــم تعــرف عنهــا
أيــة معلومــة منــذ ذلــك احلــن.

ثريا درغام سليم

ً
مــن قريــة «بلوطــة» بريــف الالذقيــة ،تبلــغ مــن العمــر ( )17عامــا .اعتقلــت
مــن مــكان إقامتهــا يف قريــة «بلوطــة» بت�اريــخ  4آب (أغســطس)  ،2013وذلك
خــال هجــوم فصائــل املعارضــة املســلحة علــى قــرى ريــف الالذقيــة يف مــا ُعــرف
باســم «معركــة أم املؤمنــن عائشــة» ،ولــم ُيعــرف مصريهــا منــذ ذلــك احلــن.
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ً
خامسا :خلفية قانوني�ة:
يعــد اإلخفــاء القســري َّ
مجرمــا بموجــب اتفاقيــة خاصــة وضعــت لتجريمــه ،وهــي «االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القســري» ،والــي اعتمــدت يف العــام  ،2006وعلــى الرغــم مــن أن ســوريا لــم تصــادق علــى
ً
االتفاقيــة ،إال أن جتريــم «اإلخفــاء القســري» حبــد ذاتــه يعتــر جــزءا مــن القانــون الــدويل العــريف ،وهــو إىل جانــب ذلــك،
ً
خيالــف اتفاقيــات جنيــف ( ،)1949والــي تعــد ســوريا طرفــا فيهــا ،والربوتوكــول الثــاين امللحــق بهــا (.)1977
ونصــت المــادة الســابعة مليثـ�اق رومــا األســايس ،والــذي دخــل حــز التنفيــذ يف  1تمــوز (يوليــو)  ،2002البنـ�د (-1ط)،
علــى أن «االختفــاء القســري لألشــخاص» إذا رتكــب بشــكل واســع النطــاق أو منهــي موجــه ضــد أي مجموعــة مــن
الســكان املدنيــن ،فإنــه يمثــل «جريمــة ضــد اإلنســاني�ة»ّ .
وعرفت المــادة  7نفســها (يف البنـ�د «-2ط» منهــا) االختفاء
القســري بأنــه «إلقــاء القبــض علــى أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية ،أو
بــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه ،ثــم رفضهــا اإلقــرار حبرمــان هــؤالء األشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء
معلومــات عــن مصريهــم أو عــن أماكــن وجودهــم بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفــرة زمنيـ�ة طويلــة».
وباعتب ـ�ار االختفــاء القســري جريمــة ضــد اإلنســاني�ة ،فهــي بالتــايل ال ختضــع لقانــون التقــادم ،بمعــى أن محاســبة مــن
قــام باقرتافهــا تبقــى مفتوحــة إىل أن تتــم ،وهــي تعطــي أســر الضحايــا احلــق يف طلــب التعويــض ،ومعرفــة احلقيقــة
حــول مصــر أبن�ائهــم املختفــن.
وجبانــب ذلــك ،فــإن ســوريا دولــة طــرف يف العهد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيـ�ة والسياســية ( ،)1966ويف امليثـ�اق العريب
حلقــوق اإلنســان ،وجريمــة االختفــاء القســري تنطــوي علــى مجموعــة مــن اجلرائــم الــي تنتهــك حقــوق اإلنســان املنصــوص
عليهــا يف هاتــن االتفاقيتــن ،ومــن ذلــك انتهاكهــا حلــق الشــخص يف عــدم التعــرض لالعتقــال التعســفي واحلرمــان مــن
احلريــة ،وحقــه يف االعــراف لــه بالشــخصية القانونيــ�ة وعرضــه علــى محاكمــة عادلــة ،وتوفــر ظــروف إنســاني�ة أثنــ�اء
احتجــازه ،وحقــه يف األمــن والكرامــة ،وعــدم التعــرض للتعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
ً
الالإنســاني�ة أو املهين ـ�ة ،إضافــة بالطبــع النتهاكهــا للحــق يف احليــاة (يف حالــة قتــل الشــخص بعــد إخفائــه قســريا).
ً
وفــوق ذلــك ،تنتهــك جريمــة االختفــاء القســري وبصــورة عرضية عددا مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية
للضحايــا وأســرهم ،وهــي احلقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ( ،)1966ومنهــا احلــق يف توفــر احلمايــة لألســرة؛ واحلــق يف الرعايــة الصحيــة ،واحلــق يف التعليــم.
ً
ً
وحــن يقــع األطفــال ضحايــا جلريمــة االختفــاء القســري ،يشــكل ذلــك انتهــاكا واضحــا لعــدد مــن أحــكام اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ،بمــا يف ذلــك حقــه يف عــدم التعــرض للمنــع مــن احلريــة بصــورة تعســفية ،وحــق التمتــع بهويت ـ�ه
الشــخصية ،وحقــه يف العائلــة والعيــش مــع ذويــه.
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ً
سادسا :االستنت�اجات والتوصيات
لقــد مــارس النظــام الســوري جريمــة «اإلخفــاء القســري» علــى حنــو منهــي وواســع النطــاق ،جتــاه عشــرات اآلالف مــن
املدنيــن الســوريني ،ومازالــت هــذه اجلريمــة مســتمرة منــذ العــام  2011حــى اآلن ،وكان العــام  2012أكــر الســنوات
الــي شــهدت قيــام النظــام بهــذه اجلريمــة بعــدد وصــل إىل أكــر مــن  25ألــف حالــة إخفــاء قســري خــال العــام ،أي
ً
بمعــدل أكــر مــن  68حالــة يوميــا.

وقــد اســتخدم النظــام الســوري اإلخفــاء القســري كســاح حــرب ضــد املعارضة املســلحة ،وقــام بإخفــاء أقربــاء ملقاتلني،
ً
وعوائــل بكاملهــا ،منتهــكا الزتاماتــه بموجــب القانــون الــدويل وميث�اق روما األســايس.

كمــا اتبعــت القــوات املســلحة األخــرى الــي تنشــط يف األرايض الســورية السياســة ذاتهــا ،وال ســيما قــوات «اإلدارة
الذاتيـ�ة الكرديــة» ،وتنظيــم «داعــش» (أو مــا يعــرف باســم تنظيــم الدولــة اإلســامية) ،وجبهــة النصــرة ،إضافــة إىل
بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة األخــرى.

وقــد تنــوع ضحايــا االختفــاء القســري ،مــا بــن نســاء ورجــال أو حــى أطفــال ،كمــا تنوعــت فئاتهــم ،فمنهــم مــن كان لــه
ً
نشــاط ســيايس ومنهــم مــن اعتقــل وأخفــي قســريا دون أن يكــون لــه أي نشــاط ،ولوحــظ أن هــذه اجلريمــة ارتكبــت
علــى كل الــراب الســوري ويف كافــة املناطــق والبلــدات.
ً
ّ
وبــدا أن هــذه اجلريمــة تســتغل كســاح ممنهــج مــن قبــل فاعليهــا ،إمــا نكايــة بالطــرف اآلخــر ،أو لبــث الرعــب بــن
النــاس وقمــع أي صــوت معــارض ،أو مــن أجــل «تبـ�ادل األســرى» ،أو حــى ألســباب ماديــة مــن خــال تلقــي الرشــاوى
ً
مقابــل احلصــول علــى أيــة معلومــة عــن املختفــي قســريا.
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التوصيات
ندعــو مجلــس األمــن ،وحنــن يف ظــال اليــوم الــدويل لضحايــا االختفــاء القســري ،الــذي يصــادف ال 30مــن آب
(أغســطس) مــن كل عــام ،إىل أن يضطلــع بــدوره بصــورة أكــر فاعليــة ،ومتابعــة وتطبيــق وإلــزام األطــراف بالقــرارات
الــي قــام بإصدارهــا ،ومــن أبرزهــا القــرار رقــم ( ،)2024والقــرار رقــم ( ،)2139وأن يتحمــل مســؤولياته فيمــا يتعلــق
ً
باملختفــن قســريا يف ســوريا.

ندعــو اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وال ســيما الــدول ذات الصلــة بمــا حيــدث يف ســوريا ،إىل الضغــط علــى األطــراف
املختلفــة وبشــكل خــاص النظــام الســوري ،مــن أجــل الســماح للجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بالوصــول إىل جميــع
مراكــز االحتجــاز مــن أجــل التحقيــق يف املزاعــم الرهيبــ�ة حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان داخــل مراكــز االحتجــاز،
ومحاســبة املســؤولني عــن تلــك اجلرائــم ،والكشــف عــن مصــر املفقوديــن.

ويتوجــب ،وعلــى حنــو فــوري ،الســماح لكافــة املحتجزيــن االتصــال مــع أقربائهــم ومــع املحامــن واألطبــاء ،وإجيــاد
ضمانــات ملزمــة ملنــع تكــرار االنتهــاكات داخــل مراكــز االحتجــاز ،والكشــف عــن مصــر مــا اليقــل عــن  65ألــف شــخص
أخضعــوا لالختفــاء القســري.
ً
وندعــو مجلــس األم ،مجــددا ،إىل إحالــة امللــف الســوري ،وال ســيما جريمــة اإلخفــاء القســري ،إىل املحكمــة اجلنائي ـ�ة
الدوليــة ،بمــا لــه مــن صفــة ،بموجــب المــادة ( )13مــن ميث ـ�اق رومــا األســايس الناظــم للمحكمــة اجلنائي ـ�ة الدوليــة.
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