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 ملخٌص . 1

الشخص الموجود خلف القضبان تعرف أين هو، "
وأما هذه الحالة، .  ومن ُقتل تعرف أنه قد توفي

وليس .  قبرفالشخص يتأرجح ما بين السجن وال
وهذا هو أسوأ .  لدينا أدنى فكرة عن مكان وجوده

 " ال بل هذا هو الظلم بعينه.  ما في األمر
 ) تم تغيري اسمه الحقيقي(والدة املحتجز املختفي قرساً أكرم 

 
، تشهد سوريا بشكل منهجي ويومي تقريباً ارتكاب أحد اشكال انتهاكات حقوق 2011منذ اندالع األزمة يف عام 

فلقد اختُطف عرشات . نسان بعيداً عن األنظار ولكن تظل تبعاتها بادية للعيان بشكل واضح يف الوقت نفسهاإل 
اآلالف من األشخاص بغري إرادتهم أو اقتُلعوا من منازلهم ومكاتبهم وسياراتهم وأسواق األحياء التي يقيمون فيها، 

أين اختفوا؟  وملاذا أُخذوا؟ وهل : أجوبة لألسئلة التالية تاركني عائالتهم وأحبتهم وذويهم يلهثون وراء العثور عىل
 ال زالوا عىل قيد الحياة؟ وكيف يمكن ألّي كان أن يرتكب مثل هذا الفعل القايس وغري اإلنساني؟    

أي عندما يتم القبض عىل الشخص أو احتجازه أو اختطافه  –فلقد وقع هؤالء األشخاص ضحايا لالختفاء القرسي 
هزة الدولة أو وكالئها، وثم ينكر هؤالء وجود ذلك الشخص يف عهدتهم أو يسعون جاهدين إلخفاء مكان من لدن أج

واالختفاء القرسي هو جريمة قائمة بحد .  تواجده، األمر الذي يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون له
طر إعدامهم خارج نطاق القضاء وتعذيبهم ذاتها وفق أحكام القانون اإلنساني الدويل وتجعل األشخاص عرضة لخ

 . وارتكاب غري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان ضدهم

وألغراض إعداد التقرير الحايل، أجرت منظمة العفو الدولية بحوثاً يف ممارسات االختفاء القرسي التي ارتكبها 
وأجرى باحثو املنظمة .  2015 آب/ وأغسطس 2011آذار / النظام يف سوريا خالل الفرتة الواقعة ما بني مارس

شخصاً من أفراد عائالت ضحايا االختفاء القرسي أو أصدقائهم أو زمالئهم، وقابلوا ثمانية  71مقابالت مع 
خبريا دولياً ومحلياً متخصصني  14أشخاص أُفرج عنهم بعد أن تعرضوا لفرتات مختلفة ملحنة االختفاء القرسي و

وأجرى باحثو املنظمة هذه املقابالت يف تركيا .  ل املحققني واملحللني واملراقبنييف موضوع االختفاء القرسي من قبي
إما شخصياً أو هاتفياً أو  2015أيلول / حزيران إىل سبتمرب/ ولبنان واململكة املتحدة وأملانيا خالل الفرتة من يونيو

حاولت منظمة العفو الدولية بوسائل و .  عرب الربيد اإللكرتوني وغري ذلك من وسائل التواصل عرب فضاء اإلنرتنت
مختلفة التواصل مع السلطات السورية بشأن حاالت االختفاء القرسي وال زالت بانتظار وصول رد الجانب 

 .السوري بهذا الخصوص
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وبناء عىل هذه املقابالت والبحوث السابقة وكذلك ما جرى من توثيٍق لتفاصيل الحاالت الواردة يف تقارير املنظمات 
لية واملحلية املعنية برصد انتهاكات حقوق اإلنسان، ترى منظمة العفو الدولية أن ممارسات االختفاء القرسي الدو 

عىل نطاق واسع تأتي كجزء من هجوم منظم عىل السكان  2011التي ارتكبتها الحكومة السورية منذ العام 
 . إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانيةاملدنيني عالوة عىل كونها عمليات منهجية بما يجعلها ترقى بالتايل 

ونفذ عدد من الجماعات املسلحة الفاعلة من غري الدولة يف سوريا عمليات اختطاف واحتجاٍز للرهائن، وهي 
وثمة عنارص كثرية تشرتك عمليات االختطاف هذه فيها عىل صعيد .  ممارسات ترقى إىل مصاف جرائم الحرب
وتعكف منظمة العفو الدولية عىل إصدار .  خارج نطاق التقرير الحايل توصيف االختفاء القرسي، بيد أنها تقع

تقرير يف غضون األشهر القادمة تورد فيه تفاصيل ما ارتكبته الجماعات املسلحة من غري الدولة من انتهاكات 
 .  مرتبطة باحتجاز األشخاص لديها

لسورية لحقوق اإلنسان عىل حرص أسماء وكمنظمة سوريا تُعنى برصد انتهاكات حقوق اإلنسان، حرصت الشبكة ا
 2011آذار / مدنياً تعرضوا لالختفاء القرسي خالل الفرتة ما بني مارس 58148شخصاً بينهم  65116
ويعتقد .  2015آب / أغسطس 30، وظل هؤالء جميعاً يف عداد املفقودين اعتباراً من 2015آب / وأغسطس

ن العدد الفعيل لضحايا عمليات االختفاء القرسي التي ينفذها النظام املراقبون والراصدون املحليون والدوليون بأ
السوري أكرب من ذلك بكثري نظراً لعزوف الكثري من السوريني عن الخوض يف األمر علناً خشية من تعريض سالمة 

 .  أقاربهم املحتجزين أو أفراد عائالتهم املتواجدين داخل سوريا للمزيد من األخطار هناك

حيث اعتقل النظام مع .  عىل شن حملة منظمة من االختفاء القرسي 2011ظام السوري منذ العام وحرص الن
بداية األزمة أعداداً كبرية من معارضيه السلميني وجعلهم عرضة لالختفاء القرسي، بما يف ذلك املتظاهرون 

ملون يف مجال توفري مساعدات والناشطون السياسيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان واألطباء واإلعالميون والعا
وواكب تطور النزاع وتعقيداته قيام النظام بتطوير اسرتاتيجيته بهذا الخصوص، حيث حرصت .   اإلغاثة اإلنسانية

أجهزته عىل إخفاء من يُشك  يف عدم والئهم له  من قبيل املنشقني عنه أو موظفي الحكومة أو الجنود الذين يُشتبه 
كما بدأت حكومة النظام السوري بإخفاء أفراد عائالت املطلوبني يف .  االنشقاق عن النظاميف أنهم يفكرون ملياً ب

ومع تطور منظومة االختفاء القرسي يف سوريا .   محاولة لثني ذويهم عن مواصلة نشاطهم السيايس أو العسكري
دخلت سوق االختفاء القرسي إن  خالل السنوات األربع املاضية، تزايدت أعداد الجهات الفاعلة من غري الدولة التي

جاز التعبري، وذلك يف رغبٍة منها لتحقيق مكاسب شخصية، األمر الذي زاد من حاالت تعرض األشخاص لالختفاء 
وخلصت منظمة العفو الدولية من خالل بحوثها يف هذا اإلطار إىل وجود دافعني يحركان الجهات الفاعلة .  القرسي

ً نحو االنخراط يف هذه املنظوم   .  ة، وهما السعي وراء تحقيق مكاسب مالية أوالً، وتصفية حسابات شخصية ثانيا

ويتعرض ضحايا االختفاء القرسي يف سوريا إىل صدمة عنيفة بل واملوت أحياناً، إذ يتم وضعهم خارج مظلة 
مون من االتصال الحماية التي من املفرتض أن يوفرها القانون لهم، وهي مظلة وهمية يف سوريا باملناسبة، ويُحر 

ويتم حرش املحتجزين يف زنازين مكتظة وقذرة تتفىش األمراض فيها يف .  باملحامي أو الحصول عىل محاكمة عادلة
ويتم تعريضهم بشكل منتظم لطائفة واسعة من ألوان التعذيب قد . بيئة ال تتوافر فها إمكانية الحصول عىل العالج
.   يف الهواء والحرق واالغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف الجنيس تتضمن الصعق بالكهرباء والجلد والتعليق

ويتم قطع اتصالهم بالعالم الخارجي بشكل كامل تزامناً مع عدم توفر معلومات بحوزة ذويهم عن أماكن 
ن وأما من يكن محظوظاً منهم ويعش لينجو م.  تواجدهم أو حتى مجرد معرفة ما إذا ما كانوا عىل قيد الحياة أم ال

محنة االختفاء القرسي، فمصريه أن يحمل ندوب وآثار هذه التجربة املؤملة نفسياً وبدنياً معه طيلة ما تبقى له من 
 .  الُعمر
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كما يتعرض أفراد عائالت ضحايا االختفاء القرسي ملعاناة مفرطة، حيث يتجرعون مرارة وألم انتظار الشهور 
وقد يُصابون بمضاعفات .  حدة عن أحبتهم أو املصري الذي حل بهموالسنوات أحياناً للحصول ولو عىل معلومة وا

صحية تجرها عليهم محنة انتظار معرفة مصري أبنائهم وبناتهم من قبيل إصابتهم بنوبات رعب وأمراض القلب، 
ان ناهيك عن خشيتهم من الوصمة االجتماعية التي يلصقها بهم أقاربهم من العائلة املمتدة أو األصدقاء أو الجري 

 ً ثم تشتد .  الذين يخشون جميعاً من أن اإلبقاء عىل عالقتهم مع عائلة املفقود سوف يجر عليهم الويالت هم أيضا
وطأة األزمات املالية عىل أفراد عائالت املختفني قرساً ال سيما إذا كان الضحية هو مصدر كسب الرزق الوحيد 

عىل ذلك ونظراً لعدم وجود ما يثبت رسمياً بقاء الشخص املفقود  وعالوة.   للعائلة، وهو األمر الشائع يف سوريا اآلن
وتشتد حدة هذه التعقيدات واملصاعب .  عىل قيد الحياة أو وفاته، يواجه أقاربه مشاكل قانونية وتعقيدات إدارية

 . جالمن املختفني قرساً يف سوريا هم من الر % 90القانونية واملالية بالنسبة للنساء تحديداً ال سيما أن 

ويف ظل هذه املصاعب الجمة، تكاد تنعدم خيارات عائالت املفقودين يف العثور عليهم أو قد تكون عىل درجة كبرية  .
بل لقد جرت العادة تقريباً عند السؤال عن أحد أفراد العائلة لدى مراكز الحجز أن يتعرض السائل .  من الخطورة

 ً ظراً للمخاطر املحيطة بمجرد السؤال رسمياً عن مصري املفقودين لدى ون.   نفسه لالعتقال واالختفاء القرسي أيضا
الجهات الحكومية، يُجرب األقارب عىل التوجه إىل سوق سوداء محفوفة باملخاطر واحتماالت التعرض لالحتيال 

يف ومبنية عىل استغالل األجهزة األمنية لرواد هذه السوق التي ازدهرت عىل هامش منظومة االختفاء القرسي 
فلقد أجمع كل أفراد العائالت تقريباً ممن أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم ألغراض إعداد .  سوريا

وهم أشخاص لهم   –" بالوسطاء أو السمارسة"التقرير الحايل عىل أنهم أُجربوا عىل إبرام صفقات مع من نعتوهم 
وترتواح قيمة .  علقة بأماكن تواجد املحتجزين املختفنيصالت وثيقة بالسلطات ويقومون ببيع ورشاء املعلومات املت

وتحدث بعض أفراد العائالت .  الرشوة التي يطلبها الوسيط من هؤالء ما بني مئات الدوالرات وعرشات اآلالف منها
منظمة  2012وأبلغ شاب اختفى أشقاؤه الثالثة منذ عام .   عن اضطرارهم لبيع منازلهم لتأمني املبلغ املطلوب

 150لعفو الدولية أنه توجه للعمل يف تركيا عله يفلح يف سداد األموال التي اقرتضها كي يدفع للوسطاء ما يعادل ا
  .     واضاف بأن أشقاؤه ال زالوا يف عداد املفقودين عىل الرغم مما دفعه.  ألف دوالٍر أمريكي

ا فعله بغية وضع حٍد ملمارسة االختفاء ومما ال شك فيه أن الحكومة السورية عىل علم ودراية بما يتوجب عليه
ولطاملا تكررت مناشدة منظمة العفو الدولية للحكومة السورية أن توضح ملنتسبي قواتها املسلحة .  القرسي

وعنارص امليليشيات املوالية لها أنه لن يتم التهاون مع مثل هذه االنتهاكات، وطالبتها بأن تمنح املراقبني الدوليني 
ء لجنة التحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم املتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية اإلذن من قبيل أعضا

بزيارة جميع املحرومني من حريتهم وإعالم األهايل عن أماكن تواجد األشخاص املحتجزين يف عهدتها وتبيان 
ظام السوري من قبيل روسيا وإيران أن تمارس وينبغي عىل الدول التي تدعم الن.  مراكزهم القانونية يف هذا اإلطار

كما تهيب منظمة العفو الدولية بمجلس األمن .  الضغط عىل الحكومة السورية كي تتخذ تدابري من هذا القبيل
 2014شباط / الصادر يف فرباير 2139التابع لألمم املتحدة الحرص عىل ضمان التنفيذ الفعال ملواد القرار 

ان واملساعدات اإلنسانية، حيث يدين القرار بأشد العبارات ممارسة االختفاء القرسي ويدعو املتعلقة بحقوق اإلنس
كما ينبغي عىل مجلس األمن املبادرة بإحالة ملف األوضاع يف سوريا إىل مدعي عام .  إىل وقفها بجميع اشكالها

 الدول كافة أن تقبل بمبدأ املسؤولية وأخرياً، ينبغي عىل.  املحكمة الجنائية الدولية من باب األولوية واالستعجال
املشرتكة عن التحقيق يف قضايا االختفاء القرسي ومالحقة مرتكبيها جنائياً وغري ذلك من الجرائم املرتكبة يف سوريا 
بما يخالف أحكام القانون الدويل ال سيما من خالل تفعيل مبدأ الوالية القضائية العاملية التي تكفل مالحقة املشتبه 

 .رتكابهم لتلك الجرائم وجلبهم للمثول أمام القضاءبا
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  منهجية البحث . 2
أجرت منظمة العفو الدولية بحوثاً ميدانية يف كٍل من تركيا ولبنان ألغراض إعداد التقرير الحايل، وذلك خالل الفرتة 

ملكة املتحدة خالل شهري كما أجرت مقابالت إضافية يف املانيا وامل.  2015أيلول / حزيران إىل سبتمرب/ من يونيو
وأُجريت جميع املقابالت شخصياً أو هاتفياً أو عن طريق الربيد اإللكرتوني .  2015أيلول / آب وسبتمرب/أغسطس

شخصاً من أفراد عائالت  71وأجرى باحثو املنظمة مقابالت مع  .وغري ذلك من وسائل االتصال عرب فضاء اإلنرتنت
ا قرساً عىل أيدي النظام السوري، وقابلوا كذلك ثالث نساء وخمسة رجال أُفرج أو أصدقاء أو زمالء ضحايا اختفو 

خبريا دولياً ومحلياً متخصصا يف  14عنهم بعد أن أمضوا فرتات مختلفة كضحايا لالختفاء القرسي والتقوا مع 
ردة إفاداتهم يف وطلب عدد من الشهود الوا.  موضوع االختفاء القرسي من قبيل املحققني واملحللني واملراقبني

التقرير الحايل عدم الكشف عن أسمائهم أو أسماء املختفني قرساً من ذوي العالقة، وذلك ضماناً لسالمتهم 
 .  الشخصية أو سالمة الضحية وأفراد عائلته املقيمني داخل سوريا

 2015آب / أغسطس 2تموز إىل / يوليو 27وعندما أرسلت منظمة العفو الدولية بعثة ميدانية خالل الفرتة من 
لزيارة املناطق الواقعة تحت سيطرة األكراد يف شمال رشق سوريا، لم تكلفها بإجراء بحوث تتعلق بقضايا االختفاء 

ونظراً للمخاطر األمنية الكبرية، فلم يقم مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة مناطق أخرى من .  القرسي هناك
ولم يسبق للسلطات السورية وأن قامت ولو .  2013األخرى منذ العام سوريا تخضع لسيطرة الجماعات املسلحة 

ملرة واحدة بالرد عىل مطالب منظمة العفو الدولية املتكررة بالسماح لها بدخول املناطق الواقعة تحت سيطرتها 
 . 2011آذار / منذ اندالع األزمة يف مارس

ية عىل التقارير الصادرة عن وكاالت األمم املتحدة وألغراض إعداد التقرير الحايل، اطلعت منظمة العفو الدول
وبرامجها واملنظمات غري الحكومية الدولية واملنظمات املحلية املعنية برصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتقارير 

كما تعاونت منظمة العفو الدولية مع عدد من منظمات الرصد والناشطني من أجل جمع املعلومات .  وسائل اإلعالم
وتشمل قائمة املنظمات التي تم التعاون .  االتصال مع أفراد عائالت ضحايا االختفاء القرسي يف سوريا وتأمني

معها يف هذا اإلطار كالً من الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات يف سوريا واملعهد السوري 
  .للعدالة واملساءلة

التواصل مع السلطات السورية بشأن موضوع  2011منذ العام ولقد حاولت منظمة العفو الدولية غري مرة 
االختفاء القرسي من خالل وسائل مختلفة ال سيما من خالل رفع تفاصيل بعض الحاالت والقضايا إىل عنايتها من 
.  خالل املراسالت التي تتم عرب شبكة التحركات العاجلة، ويشمل ذلك الكثري من الحاالت الواردة يف التقرير الحايل

وال بد .  ولكن لم يصل املنظمة رداً من السلطات السورية بشأن املعلومات واإليضاحات املطلوبة يف تلك املراسالت
من التأكيد هنا عىل أن املنظمة تواقة لتلقي ردود من هذا القبيل، وهو ما سوف تحرص، يف حال تحققه، عىل 

 . اإلشارة إليه يف قادم منشوراتها
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 خلفية . 3
الحكومة عمليات اختفاء قرسي جاءت يف سياق حملة واسعة النطاق من الرعب والعقاب الجماعي التي  ارتكبت

، قامت 2011ومنذ اندالع االحتجاجات السلمية يف عموم أنحاء البالد عام .  تشنها ضد السكان املدنيني يف سوريا
اص وأساءت معاملتهم بحيث لقي الكثري الحكومة بحملة اعتقاالت تعسفية واسعة وعذبت أعداداً هائلة من األشخ

كما شنت قوات الحكومة واملليشيات املوالية لها هجمات عشوائية وأخرى مبارشة عىل   1.منهم حتفه يف الحجز
بما يف ذلك املستشفيات واملدارس واألسواق العامة ودور العبادة، مستخدمًة يف ذلك  –املدنيني واألعيان املدنية 

كما فرضت الحكومة السورية   2.من قبيل الرباميل املتفجرة واألسلحة الكيميائية املحظورة األسلحة االنفجارية
حصاراً عىل مناطق مدنية داخل دمشق وما حولها وعىل مناطق أخرى متفرقة داخل سوريا، األمر الذي جعل سكان 

اطر تعرضهم للقصف تلك املناطق عرضة للتجويع ونقص الرعاية الطبية والخدمات األساسية ناهيك عن مخ
 3.املدفعي والجوي ونريان القناصة

املسلحة الفاعلة من غري الدولة انتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدويل يف سوريا بما يف  الجماعاتكما ارتكبت 
فلقد شنت هجمات عشوائية باستخدام قذائف الهاون والدبابات واملدفعية ونفذت عمليات إعدام .  ذلك جرائم حرب

                                                      

: رقم الوثيقة" (الوفيات يف الحجز يف ظل االحتجاجات الشعبية يف سوريا: الحجز املميت"انظر تقريري منظمة العفو الدولية  1
MDE 24/035/2011 (واملتوفر عرب الرابط التايل: 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/035/2011/en  الناجون من : لقد أردت أن أموت"؛
 :واملتوفر عرب الرابط التايل) MDE 24/016/2012: رقم الوثيقة" (ضحايا التعذيب يف سوريا يتحدثون عن محنتهم

ww.amnestyusa.org/sites/default/files/mde240162012en.pdfhttps://w  ؛ وتقرير منظمة هيومان رايتس
 3" آذار / االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القرسي يف مراكز االعتقال السورية منذ مارس: أقبية التعذيب"ووتش 
 https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-:، واملتوفر عرب الرابط التايل2012تموز / يوليو

syrias-disappearances-enforced-and-torture-arrests-archipelago/arbitrary . 

)  MDE 24/009/2013 :رقم الوثيقة" (قنابل النظام تنهمر عىل املدنيني: سوريا"ظمة العفو الدولية انظر تقرير من 2
؛ وتقرير منظمة هيومان )  /https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/009/2013/en:الرابط(

 2013أيلول / سبتمرب 10" تحليل لالستخدام املزعوم لألسلحة الكيماوية يف سوريا : الهجمات عىل الغوطة"ووتش  رايتس
 use-alleged-ghouta/analysis-9/10/attackshttps://www.hrw.org/report/2013/0-:الرابط(

syria-weapons-chemical ( رضبات القوات الجوية السورية : الرقة يف مرمى االعتداءات"؛ وتقرير منظمة العفو الدولية
 :الرابط) ( MDE 24/1029/2015 :رقم الوثيقة" (ضد املدنيني

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1029/2015/en/ ( جرائم الحرب : املوت يف كل مكان"؛
 :الرابط) (MDE 24/1370/2015: رقم الوثيقة" (وانتهاكات حقوق اإلنسان يف حلب

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1370/2015/en/ (؛ 

 :رقم الوثيقة" (جرائم الحرب املرتكبة ضد املدنيني املحارصين: خنق الحياة يف الريموك"انظر تقريري منظمة العفو الدولية  3
MDE 24/008/2014 ) (الرابط :https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/008/2014/en/(؛ 

 MDE :رقم الوثيقة" (جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف الغوطة الرشقية: وتُركوا ليموتوا تحت الحصار"
  )./https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2079/2015/en: الرابط) ( 24/2079/2015
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كما انخرطت   4.ورضبت حصاراً عىل املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وعمليات قتل غري مرشوع ا يدانيةم
الكثري من هذه الجماعات يف ممارسات الحجز التعسفي والتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء معاملة املحتجزين 

يُقارن بما ارتكبته قوات النظام يف هذا ونفذت عمليات اختطاف واحتجاٍز للرهائن وإن كان حجم عملياتها ال يكاد 
  5.اإلطار

 

 

 

  

  

  

  

                                                      

عمليات القتل امليداني وغريه من االنتهاكات املرتكبة عىل أيدي جماعات املعارضة : سوريا"انظر تقرير منظمة العفو الدولية  4
 :الرابط) ( MDE 24/008/2013 :رقم الوثيقة" (املسلحة

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/008/2013/en/ ( وتقرير منظمة هيومان رايتس ،
 :طالراب( 2015آذار / مارس 22" الهجمات العشوائية لجماعات املعارضة السورية: ما كان يجب أن يُقتل"ووتش  

-attacks-die/indiscriminate-have-didnt-https://www.hrw.org/report/2015/03/22/he
syria-groups-opposition .(  

انتهاكات الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف مراكز الحجز شمال : عرص الرعب"دولية انظر تقرير منظمة العفو  ال 5
 :الرابط) (MDE 24/063/2013: رقم الوثيقة" (سوريا

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/063/2013/en/ ( وثمة عنارص كثرية تشرتك عمليات .  ؛
وتعكف منظمة العفو .  االختطاف هذه فيها عىل صعيد توصيف االختفاء القرسي، ولكنها تقع خارج نطاق التقرير الحايل

الدولية عىل إصدار تقرير يف غضون األشهر القادمة تورد فيه تفاصيل ارتكاب الجماعات املسلحة الفاعلة من غري الدولة 
   . كات مرتبطة بعمليات احتجاز األشخاص لديهاالنته
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الوضع الكلي المتعلق باالختفاء . 4
   القسري في سوريا

 

  اإلحصاءات والنطاق 
وحرصت الشبكة .  2011مارست الحكومة السورية االختفاء القرسي بحق أعداد هائلة من األشخاص منذ العام 

مقاتالً تعرضوا لالختفاء القرسي  6968مدنياً و 58148شخصاً بينهم  65116السورية لحقوق اإلنسان أسماء 
 30، وظل هؤالء يف عداد املفقودين اعتباراً من 2015آب / وأغسطس 2011آذار / خالل الفرتة ما بني مارس

من مجموع ضحايا % 90رجالً أو ما نسبته  52124وبلغ عدد الرجال بني هؤالء الضحايا  2015.6آب / أغسطس
                                                      

بغية اعتبار الشخص كأحد املختفني قرساً وفق معايري الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، ال بد أن يكون قد مىض عىل اختفائه  6
دولية لحماية ا اليقل عن شهر واحد يف ظروف ترادف تلك املنصوص عليها يف تعريف االختفاء القرسي الوارد يف االتفاقية ال

ووفق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، بلغ عدد األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء .  جميع األشخاص من االختفاء القرسي

  ما هو االختفاء القسري؟
 

تحدد االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ثالثة عنارص أساسية لتوصيف حالة 
 : ها فيما ييلاالختفاء القرسي وتحرص 

 حدوث اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية؛ 
  أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو وأن يُرتكب الفعل عىل

  دعم من الدولة أو بموافقتها؛ 
  ري الشخص املختفي أو مكان يعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصوأن

 .وجوده، مما يحرمه من حماية القانون

وتميز منظمة العفو الدولية ما بني حاالت االختفاء القرسي التي يشارك وكالء الدولة فيها بشكل مبارش أو غري 
 .مبارش، وحاالت االختطاف التي تنفذها جماعات مسلحة فاعلة من غري الدولة

قد توحي بأن الفعل املرتكب غري عنيف أو غري مؤٍذ، فإن االختفاء القرسي يف " ختفاءاال "وعىل الرغم من أن كلمة 
إذ ال يقترص تأثري هذه العمليات .  واقع الحال هو أحد أقىس أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان وأكثرها الإنسانيةً 

حون عرضة النتهاكات عىل األشخاص املختفني الذين يتم قطع جميع وسائل اتصالهم بالعالم الخارجي ويصب
من قبيل التعذيب والعنف الجنيس والقتل، بل يطال أفراد عائالتهم واصدقائهم الذين يُرغمون عادة عىل 

 . االنتظار لسنوات قبل أن يتسنى لهم معرفة مصري أقاربهم املختفني
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يف الوقت الذي بلغ فيه عدد ) من املجموع الكيل% 4أي (امرأة  2145فاء القرسي، فيما بلغ عدد النساء االخت
وبدوره، حرص مركز توثيق االنتهاكات يف ).  من مجموع ضحايا االختفاء القرسي% 6أو (طفالً  3879األطفال 

 2011آذار / القرسي ما بني مارس سوريا عىل حرص أسماء عرشات اآلالف من األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء
ً / أغسطس 30ممن ال زالوا يف عداد املفقودين اعتباراً من  2015آب / وأغسطس   7.آب أيضا

وتصنف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الشخص عىل أنه من ضحايا االختفاء القرسي إذا مىض عىل اختفائه 
عريف االختفاء القرسي وفق ما هو منصوص عليه يف شهر واحد عىل األقل يف ظل ظروف تماهي تلك الوارد يف ت

وتقوم الشبكة برصد األرقام وحرصها بشكل يومي .  االتفاقية الدويل لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي
من خالل فريق من الباحثني املعنيني والذين يقومون باستبعاد الحاالت لم تعد تندرج ضمن تصنيف االختفاء 

رود ما يؤكد وفاتهم أو نظراً إلخالء سبيلهم أو للعثور عىل أسمائهم مدرجة يف سجالت مراكز الحجز القرسي إما لو 
حالًة لم تعد  15345من إحصاءاتها  2011وعليه فلقد أسقطت الشبكة منذ عام . أو ألية اسباب أو اعتبارات أخرى

من % 53واتضح للشبكة أن . ليهاتندرج ضمن تصنيف حاالت االختفاء القرسي عىل خلفية األسباب املشار إ
وباالستناد إىل املقابالت التي   8.مجموع الحاالت التي وثقتها قد مىض عىل اختفاء أصحابها قرساً أكثر من عامني

أجرتها مع املحتجزين املفرج عنهم، خلصت منظمة العفو الدولية إىل أن الغالبية الساحقة من املحتجزين لدى 
وتركز املنظمة يف   9.شكل من أشكال االختفاء القرسي أثناء مراحل احتجازهم املختلفةسلطات النظام قد تعرضت ل

 . تقريرها الحايل عىل الحاالت التي اختفى أصحابها قرساً طوال عدة أشهر أو يزيد

وعىل الرغم من تمكنها من توثيق عرشات اآلالف من حاالت االختفاء القرسي يف سوريا، تواجه منظمات رصد 
أوالً، قد يرفض   .ات حقوق اإلنسان الكثري من التحديات يف معرض توثيقها ملثل هذا النوع من املمارساتانتهاك

أقارب املحتجزين املختفني الخوض يف املوضوع علناً خشية من أن يؤدي زيادة اهتمام الرأي العام بالقضية إىل 
                                                                                                                                       

 19570، و2012شخصاً يف  25276، و2011شخصاً يف عام  8455: القرسي موزعني حسب السنة التي اختفوا فيها كما ييل
انظر .  2015آب / كانون الثاني إىل أغسطس/ شخصاً من يناير 2315و ،2014شخص يف  9500، و2013شخصاً يف 

 2015آب / أغسطس 30" اختفوا دون أدنى أثر: حاالت االختفاء القرسي يف سوريا"تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
  . english.pdf-EUROMID-content/pdf/english/Dahaya-http://sn4hr.org/wp: واملتوفر عرب الرابط التايل

وال زالوا يف  2011ألف شخص تعرضوا لالختفاء القرسي منذ العام  20وثق مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا أسماء نحو  7
ألف  18ملركز أن عدد املدنيني بني هؤالء الضحايا قد بلغ نحو ويقدر ا.  2015آب / أغسطس 30عداد املفقودين اعتباراً من 

والعتبار الشخص من ضحايا االختفاء القرسي وفق معايري مركز توثيق االنتهاكات، يتعني أن يكون قد مىض عىل .  شخٍص 
ليه يف االتفاقية اختفائه مدة ستة أشهر عىل األقل يف ظروف تماهي تلك الواردة ضمن تعريف االختفاء القرسي املنصوص ع

  .2015أيلول / سبتمرب 25مراسالت عرب الربيد اإللكرتوني مع الناطق الرسمي باسم املركز، : املصدر.  الدولية

أوردت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن النسب املئوية لحاالت االختفاء القرسي موزعة حسب مدة االختفاء القرسي كانت  8
من الحاالت اختفى أصحابها مدة شهرين، % 12حاالت اختفى أصحابها ملدة شهر واحد، ومن ال% 16: عىل النحو اآلتي

% 23سنتان، و% 11استمر اختفاء أصحابها مدة سنة واحدة، و% 9من الحاالت اختفى أصحابها مدة ستة أشهر، و% 10و
  .أربع سنوات% 19ثالث سنوات، و

يوماً  14ايا االختفاء القرسي إذا استمر تعرضه ملدة ال تقل عن تصنف منظمة العفو الدولية الشخص عموماً بأنه من ضح 9
ملمارسة االختفاء القرسي يف ظل ظروف تشابه تلك الواردة يف تعريف االختفاء القرسي وفقاً لالتفاقية الدولية لحماية جميع 

  .األشخاص من االختفاء القرسي
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ب الضحايا أنهم إذا أظهروا تذمرهم من وثانياً، يعتقد أقار .  تعريض الشخص املختفي للمزيد من املخاطر
ممارسات السلطات السورية فثمة احتمال بتعرض أفراد آخرين من عائلة الضحية لتدابري عقابية تُتخذ بحقهم من 

 ً وأخرياً، وبعد ميض أكثر من أربع . قبيل منعهم من السفر أو التعرض لالعتقال أو لربما االختفاء القرسي أيضا
ألزمة يف سوريا، ما انفك أقارب ضحايا االختفاء القرسي يتورعون عن الخوض يف املسألة مع سنوات عىل اندالع ا

املنظمات الحقوقية ال سيما بعد أن شاهدوا بأم أعينهم أن جهود هذه املنظمات غالباً ما ال تعود بنتائج إيجابية إال 
  .فيما ندر

والدولية املعنية بمسألة رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ويف ضوء هذه التحديات، تقدر الكثري من املنظمات املحلية 
وإن كان لنا أن ندرك . أن يكون العدد الفعيل لحاالت االختفاء القرسي أكرب بكثري مما تفصح األرقام الحالية عنه

أن  الحجم الحقيقي لجريمة االختفاء القرسي فلربما يتعني علينا االنتظار ريثما تنتهي األزمة، هذا إذا ُقدر لها
  .تنتهي

 توصيف االختفاء القسري كجريمة 
تُنفذ كجزء من هجوم  2011يظهر أن حملة االختفاء القرسي التي دأبت الحكومة السورية عىل شنها منذ عام 

وعليه، فإنها ترقى .  منظم ضد السكان املدنيني، وأنها تتسم بكونها حملة واسعة النطاق تُطبق بشكل منهجي
، خرجت لجنة التحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم 2013ويف عام .  ة ضد اإلنسانيةبالتايل إىل مصاف جريم

املتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية بتقييم مشابه لألوضاع، وعثرت عىل أسس منطقية تحمل عىل االعتقاد 
وبعد ثالثة أشهر من   10.فعالً  بأن حملة الحكومة السورية يف مجال االختفاء القرسي تشكل جريمة ضد اإلنسانية

ذلك التاريخ، الحظ فريق األمم املتحدة العامل واملعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي أن جريمة االختفاء 
القرسي تُرتكب يف سوريا ضمن سياق هجوم منهجي واسع النطاق ضد املدنيني، ما يتيح توصيفها بالتايل كجريمة 

  11.أعىل أجهزة األمم املتحدة كي تويل اهتمامها العاجل للمسألةضد اإلنسانية، وناشد الفريق 

 االتجاهات البارزة في ممارسة االختفاء القسري 
تأخذ قضايا االختفاء القرسي يف سوريا ثالثة اتجاهات، ينطبق أولها عىل معظم الضحايا، حيث يتعرض األفراد 

ً لالختفاء القرسي مبارشة عقب القبض عليهم أو بعد ذلك بف فعىل سبيل املثال، أبلغت رنيم . رتة وجيزة جدا
منظمة العفو الدولية أنه بمجرد القبض عليها , معتوق،التي تدرس تخصص الفنون الجميلة يف جامعة دمشق

ورفضت السلطات . 227، تم اقتيادها فوراً إىل فرع االستخبارات العسكرية 2014شباط / فرباير 17بتاريخ 
لتها بأية معلومات عن مكان تواجدها منذ أن تم القبض عليها إىل أن عاودت الظهور ثانية السورية تزويد افراد عائ

                                                      

حاالت : اختفوا دون أثر" حدة بشأن الجمهورية العربية السوريةلجنة التحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم املت 10
 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2013كانن األول / ديسمرب 19" االختفاء القرسي يف سوريا

.r.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdfhttp://www.ohch 

.  

مجموعة من الخرباء تدعو إىل التصدي لالختفاء القرسي : سوريا:مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  11
 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014آذار / مارس 20" كجريمة ضد اإلنسانية

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf 
.  
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 .لدى ترحيلها إىل سجن عدرا بعد شهرين كاملني

وأما االتجاه الرئييس الثاني فيتمثل باختفاء الضحايا يف مرحلة الحقة من احتجازهم أي عندما يتم ترحيلهم من 
ً مركز حجز إىل آخر عىل سبيل امل وعىل سبيل املثال، أُلقي القبض عىل .  ثال أو ألسباب تتعلق بأحداث خارجية أيضا

وعلمت عائلته بمكان تواجده بادئ األمر بل وتمكنت من .  2012نيسان / أبريل 20يف الرقة بتاريخ  12مروان
أواسط عام  ولكن رسعان ما انقطع االتصال معه بعد رضب الحصار عىل السجن.  زيارته يف سجن حلب املركزي

ولم تلق استفساراتهم املتكررة بشأن   13.ولم يتسن لعائلته سماع أخباره إال من خالل مصادر غري رسمية 2013
 .مكان تواجده منذ ذلك الحني آذاناً صاغية لدى السلطات

عن  وأما االتجاه الثالث، فيتعرض الضحايا فيه لالختفاء القرسي عند مراجعتهم السلطات السورية لالستفسار
فعىل سبيل املثال، أُلقي القبض عىل خالد .  مصري أحد أفراد عائالتهم سبق وأن تعرض بدوره لالختفاء القرسي

وهو يف طريقه إىل دمشق للحصول عىل معلومات بشأن ابنه الذي اختفى منذ عام  2014حمودي واختفى يف عام 
عىل " مطلوب"ه بعد القبض عليه وأخربهم بأنه ووفق ما أفاد به ابنه اآلخر محمد، اتصل والده بعائلت.  2011

 .خلفية اختفاء ابنه األول

 البحث عن المختفين 
ال تملك عائالت ضحايا االختفاء القرسي الكثري من الخيارات عىل صعيد العثور عىل أحبتهم املفقودين، وقد تكون 

 ً رب الكثري من السوريني منظمة العفو الدولية فلقد أخ.  تلك الخيارات القليلة املتاحة محفوفة بعظيم املخاطر أحيانا
ً (أن االعتقاالت وحاالت االختفاء الثانوية  التي ورد وصفها أعاله ) املرتبطة بعمليات اختفاء أحد افراد العائلة سابقا

قد حملتهم عىل التخوف كثرياً والرتدد يف مراجعة السلطات أو االتصال بها سعياً للحصول عىل معلومات بشأن 
: الوضع قائلةً  2011وأوضحت والدة أحد األشخاص الذي اختفى قرساً منذ العام .  ن تواجد أقاربهم املختفنيأماك

وقالوا أنه بوسعي التوجه إىل السجن لعلهم .  سمعت من أحد املوقوفني املفرج عنهم أنه كان يف سجن صيدنايا"
ً فقد يقوم.  ولكنني أخىش الذهاب إىل هناك.  يسمحون يل أن اراه  14".وا بالقبض عيل أنا أيضا

وقال أقارب آخرون أنهم حتى لو فكروا باملخاطرة بمراجعة السلطات السورية أو االتصال بها، فإن ذلك لن يجدي 
: ملنظمة العفو الدولية 2013شباط / فعىل سبيل املثال، قال والد أحد املختفني منذ فرباير.  نفعاً يف جميع األحوال

عليكم العودة إىل بيتكم ألنه لو كان ابنكم يف عهدتنا ما كنا قد أخربناكم بذلك عىل أية : منقال لنا أحد ضباط األ "
يف سوريا، حتى لو كان : "حيث قال 2012وتكررت نفس الفكرة يف كلمات رجل اختفى شقيقه منذ عام   15".حال

                                                      

  . تم حجب اسمه الحقيقي 12

الحكومية وعدد من الجماعات املسلحة من غري الدولة خالل الفرتة  كان سجن حلب املركزي أرض معركة دارت بني القوات 13
واثناء تلك الفرتة، تم تحويل جزء من مباني السجن إىل قاعدة تابعة للقوات .  2014أيار / ومايو 2013آذار / ما بني مارس

انظر تقرير مكتب .  2013يار أ/ الحكومية قبل أن ترضب الجماعات املسلحة من غري الدولة حصاراً عليه اعتباراً من مايو
، 2014آب / أغسطس 12" السجناء السابقون يف سجن حلب املركزي: محاطون باملوت"املفوض السامي لحقوق اإلنسان 

   rg/Documents/Countries/SY/AleppoCentralPrison.pdfhttp://www.ohchr.o:واملتوفر عرب الرابط التايل

  . 2015تموز / يوليو 21مقابلة يف تركيا بتاريخ  14

  .2015تموز / يوليو 16مقابلة يف تركيا بتاريخ  15
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  16".يهاالشخص املطلوب موجودا يف الغرفة املجاورة، فسوف يقولون لك أنه ليس موجوداً ف

وعىل الرغم من مخاطر املحاولة وعبثيتها، أبلغ عدد من اقارب ضحايا االختفاء القرسي أنهم قد تقدموا بطلبات 
وقال بعضهم أنهم انتقلوا لإلقامة يف املدن التي اعتقدوا أن أقاربهم .  رسمية وتوجهوا إىل مراكز الحجز فعالً 

تجاوز اإلجراءات البريوقراطية املتبعة يف مختلف مراكز الحجز يُحتجزون فيها ألن األمر يتطلب جهوداً خارقة ل
وأوضحوا أنه بانتقالهم لإلقامة يف تلك املدن، تسنى لهم تسخري كامل جهودهم للبحث عن .  والهيئات القضائية
ين ترش / فعىل سبيل املثال، قالت شقيقة أمل الصالح التي قبضت قوات األمن عليها يف أكتوبر.  ذويهم املفقودين

 : 2012األول 

إىل أن تمكنا ) التابعة لألجهزة األمنية(عندما أُلقي القبض عىل أمل، بحثت عنها يف جميع املحاكم والفروع "
وخصوصاً ) أي يف دمشق(وال شك أنني أخىش عىل سالمتي هنا ... وأما اآلن فلقد فقدناها... من العثور عليها

وسوف أمكث يف دمشق إىل أن أتمكن من .  ولكن ما باليد حيلة عندما أتوجه لزيارة فروع األجهزة األمنية،
 17".وأقيم لدى األصدقاء وال أدخر جهداً من أجل العثور عليها.  العثور عليها ثانيةً 

 السوق السوداء التي ازدهرت على هامش منظومة االختفاء القسري 
ة أمام أفراد العائالت الذين يبحثون عن من املحتمل أن تكون العقبات والعراقيل التي تضعها السلطات السوري

وأما الباعة يف .  اقاربهم املختفني قد تسببت بظهور سوق سوداء عىل هامش منظومة االختفاء القرسي يف سوريا
، وهم أفراد لهم صالت وثيقة "السمارسة"أو " الوسطاء"هذه السوق فهم أشخاٌص يُعرفون بني السوريني باسم 

ئن الذين يقصدون هذه السوق عىل مضض فهم أقارب ضحايا االختفاء القرسي وأما الزبا.  بالسلطات
والعملة املتداولة فيها هي املعلومات املتعلقة بأماكن تواجد املحتجزين املختفني أو حالتهم الصحية .  وأصدقاؤهم

فراج عن املحتجزين أو أي أخبار أخرى عنهم؛ ويف الحاالت األقل شيوعاً، قد تكون العملة املتداولة عرضاً باإل 
 .املختفي أو وعداً بإحالته إىل املحاكمة أو ترتيباً يتيح زيارته واللقاء به

وأخرب أقارب الضحايا منظمة العفو الدولية أن هؤالء الوسطاء يشغلون مناصب مختلفة يف املجتمع، وأن منهم من 
 ً له "ألحد املساجد أو ببساطة شديدة هو شخص  يعمل حارساً يف السجن مثالً، أو محامياً أو سجيناً سابقاً أو إماما

وسطاء يف الحي الذي نقيم فيه،  10ثمة : "، وهو ناشط من تدمر قائالً 19وأوضح خالد  18".عالقة جيدة مع النظام
يوجد يف كل حي من : "وأضاف أنور البني املحامي املتخصص يف حقوق اإلنسان 20". والجميع يعرف حقيقتهم
ثمة املئات ممن أصبحوا أشهر من ناٍر ... فهذه هي أحدث املهن التي احرتفها السوريون.  اءاألحياء عدٌد من الوسط

                                                      

  .2015تموز / يوليو 14مقابلة يف تركيا بتاريخ  16
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 21".عىل علم عالوة عىل آالف السوريني ممن امتهنوا األمر هذه األيام

ولكن أخرب عدٌد من السوريني .  ويلف الغموض أساليب عمل هؤالء الوسطاء ويحكمها سياق كل حالة عىل حدة
لدولية أن الوسطاء يستخدمون نسبًة من مبلغ الرشوة التي يتلقونها من عائلة الضحية لدفعها إىل منظمة العفو ا

مسؤويل الحكومة أو السجون من أجل التفاوض معهم عىل نتائج الصفقة التي يتوسطون بشأنها أو الحصول عىل 
ل حقوق اإلنسان تفاصيل ووصف طارق حوكان، أحد الناشطني السوريني يف مجا.  معلومات عن الشخص املعني

تشكل الرىش التي تدفعها عائالت الضحايا شكالً من أشكال النشاط االقتصادي : "عمل نظام الوساطة قائالً 
ويف السياق نفسه، قال   22".للحكومة ما جعلها تشكل قطاعاً ال يُستهان به من مجموع قطاعات االقتصاد السوري

فهي  –تُعد هذه الرىش البقرة الحلوب التي تدر دخالً عىل النظام " :محامٌي من دمشق متخصٌص يف حقوق اإلنسان
 23".يا للعار.  بل لقد أصبح املحامون يتقاضون الرىش اآلن... مصدر التمويل الذي أصبحوا يعولون عليه

وقال بعض أفراد عائالت الضحايا أنهم تواصلوا أحياناً مع هؤالء الوسطاء، فيما ذكر البعض اآلخر أن هؤالء 
؛ ووصف سعيد 2012واختفى شقيق سعيد عيدو قرساً منذ العام .  الوسطاء هم من بادروا باالتصال بهم أوالً 

نتلقى اتصاالت هاتفية عىل الدوام من أناس ال نعرفهم، يزعم : "التجربة التي مرت بها عائلته يف هذا السياق قائالً 
وتتفاوت مبالغ الرىش التي تُطلب من عائالت   24".ماالً كل واحد منهم أنه بوسعه العثور عىل شقيقي إذا دفعنا له 

وأشار املحامي أنور إىل أن .  الضحايا بشكل كبري، وترتاوح ما بني بضع مئات من الدوالرات وعرشات اآلالف منها
ومدى قدرة عائلته ... أي حسب أهمية الشخص املعني  –عىل ما هو معروض باملقابل "مقدار املبلغ املطلوب يعتمد 
منظمة العفو الدولية أن عائلته دفعت إىل أحد الوسطاء مبلغاً يعادل  26وأخرب سالم  25".عىل تأمني املبلغ املطلوب

أهو حي أم : "دوالر أمريكي مقابل تعهد الوسيط بإخباره كلمة واحدة عن مصري ابنه املحتجز املختفي 3000
 27".ميت؟ وال أكثر من ذلك

يحصلوا عىل معلومات دقيقة عىل الرغم من دفعهم الكثري من الرىش للوسطاء وأكد بعض أقارب الضحايا أنهم لم 
تبدي العائالت استعدادها لبذل كل "ووفق ما أفاد به أحد محامي الدفاع، .  أو أنها لم تؤد إىل تغيري يف النتيجة

وسيلة، وتشعر أال ومع ذلك، فتُعدم العائالت ال  28".مدخراتها ال ليشء سوى ملعرفة أن أحبتهم قد قضوا نحبهم
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عندما يختفي ابنك وتسمعني معلومة ما : "التي اختفى اثنان من أبنائها قائلةً  29وأوضحت غادة.  خيار آخر أمامها
وواصفاً الوضع عقب اختفاء   30".وال يهمك ما هو مصدرها أو إذا كانت صحيحة أم ال.  فإنك تهرولني نحو األخبار

  :  ح ملنظمة العفو الدولية، قال حكيم الصال2013شقيقه منذ عام 

وقمنا ببيع األرض .  كي نعرف مكان تواجده) ألف دوالر يف حينه 30ما يعادل (دفعنا مليوني لرية سوريا "
لم يبع جدي أرضه وسار والدي عىل نهجه يف عدم بيعها أيضاً، وأما أنا، ...  التي نملكها كي ندفع املال للرجل
ولكن كان ذلك القرار صائباً بالرغم .  نحصل عىل أي يشء يف نهاية املطاف فلقد اضُطررت إىل بيعها ولكننا لم

 31".من خيبة األمل، ولو عثروا عليه لبذلنا جميع ما نملك
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  تبعات محنة االختفاء القسري . 5

فلقد .  لم يتركوا لنا شيئاً كي نستكمل حياتنا به"
 ."أصبح وضع عائلتنا صفراً اآلن

ً محمد حمودي، الذي اختفى   32.شقيقه ووالده قرسا

 

 آثار المحنة على ضحايا االختفاء القسري 
 ً وتعرض املختفون رساً للتعذيب بما يف ذلك .  يتعرض املختفون يف سوريا ملعاناة مريرة بل وحتى املوت أحيانا

ما ويتم عزلهم عن العالم الخارجي ب.  االغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف الجنيس ورضوب املعاملة السيئة
. يجعلهم يدركون أن ذويهم ليست لديهم أدنى فكرة عن أماكن تواجدهم أو ما إذا كانوا عىل قيد الحياة أم ال

ويصبحوا بالتايل خارج نظام الحماية التي يوفرها القانون ويتم حرمانهم من الحق يف توكيل محاٍم للدفاع أو 
ن الحصول عىل الرعاية الطبية يف ظل ظروف كما يتم بشكل منهجي حرمانهم م.  الحصول عىل محاكمة عادلة

واستفاضت منظمة العفو الدولية وغريها من املنظمات الدولية يف توثيق االنتهاكات التي ارتكبها .  احتجاز مروعة
الناجون من محنة "كما يعرج التقرير عىل هذه املسائل يف الفصل املعنون   33.النظام السوري بحق املحتجزين لديه

 ".لقرسياالختفاء ا

 آثار المحنة على أقارب الضحايا 
كما أخرب أقارب املختفني .  تنطوي محنة االختفاء القرسي عىل آثار عميقة تطال أفراد عائلة ضحاياه وأصدقائهم

منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا عىل نحو منهجي لعوارض صحية أدت إىل تدهور أوضاعهم نفسياً وبدنياً 
                                                      

  .2015تموز / يوليو 23مقابلة يف تركيا بتاريخ  32

: الحجز املميت"لالطالع بالتفصيل عىل االنتهاكات التي ارتكبها النظام بحق املحتجزين، انظر تقرير منظمة العفو الدولية  33
 :الرابط) ( MDE 24/035/2011 :رقم الوثيقة" (الوفيات يف الحجز يف ظل االحتجاجات الشعبية

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/035/2011/en/ ( الناجون : لقد أردت أن أموت"؛ وكذلك
 :الرابط) (MDE 24/016/2012: وثيقةرقم ال" (من ضحايا التعذيب يف سوريا يتحدثون عن محنتهم

https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/mde240162012en.pdf ( وتقرير منظمة هيومان رايتس ،
االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القرسي يف مراكز : لتعذيبأقبية ا"وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش " ووتش 

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2012تموز / يوليو 3" آذار / االعتقال السورية منذ مارس
-and-torture-arrests-archipelago/arbitrary-https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture

syrias-disappearances-enforced  
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الية وعانوا من الوصمة االجتماعية واصطدموا بتعقيدات قانونية وإدارية ناهيك عن تنامي وأنهم واجهوا مصاعب م
 . شعور الخوف من النظام لديهم

 الصحة النفسية والبدنية 
فلقد مىض عىل .  وصف أقارب الضحايا ملنظمة العفو الدولية لوعة األلم والحرسة الناجمني عن اختفاء أقاربهم

وعندما ُطلب .  ابيع وأشهر بل وسنوات عّله يصلهم ولو خرب وحيد عن ذويهم املفقودينانتظار الكثري منهم أس
فيما قالت " باليأس"منهم وصف الشعور الذي يخلفه اختفاء أحبتهم قرساً، قالت والدة إحدى املختفني أنها تشعر 

تفني أنه يشعر كما لو أنه عىل الدوام فيما وصف شقيق أحد املخ" تقف عىل حافة الهاوية"أخرى أنها تشعر أنها 
لو علمت أنه عىل قيد : "تجربتها قائلةً  2011التي اختفى ابنها قرساً يف عام  34ووصفت ريم".  مشلوالً "كان 

أماه، أنا بخري، فتمكنت حينها أن أتقبل فكرة وجوده داخل السجن لسنوات : الحياة، لو كان له أن يناديني قائالً 
 35".أنا بحاجة فقط إىل أن أعرف ما جرى له... كيف عساي أصفه لكم –ر ولكن هذا الشعو .  طويلة قادمة

كما رصح عدد من السوريني أن أكرب مصدر للمعاناة واأللم ينبع من الشعور بانعدام اليقني واألنباء املتضاربة التي 
إن : "و الدولية، وقالت ملنظمة العف2014واختفى زوج فريزة بندق قرساً يف عام .  تلقوها بشأن مصري أقاربهم

فنسمع يوماً من أحدهم أنه قد قىض نحبه منذ أمد بعيد .  أكثر ما يؤلم يف املوضوع هو انعدام اليقني بشأن مصريه
وال أعلم ماذا .  ثم يطلع علينا آخٌر ليقول لنا أنه ال زال عىل قيد الحياة وبخري.  2014وأنه قد تم إعدامه يف عام 

   36".األمر جدُّ مؤلم.  أصدق

كما تحدث عدٌد من أقارب الضحايا وأصدقائهم عن حالة القلق الدائم التي ما انفكت تالزمهم منذ اختفاء 
إذا تويف الشخص فإنك تحزنني عليه : "حالتها قائلةً  2011ووصفت والدة أحد الرجال املختفني منذ عام .  الشخص

 ً هل ينام مدة كافية؟ : فأنا أتساءل عىل الدوام قائلةً  ولكن مع اختفاء ابني.  وتحاولني التعايش مع األمر شيئاً فشيئا
فلعله قد .  وهل حصل عىل ما يكفيه من الطعام اليوم؟ وهل لحق به أذى؟  ثم أقول، لربما ال داعي لكل هذا القلق

 37".ُقتل

بيل املثال، فعىل س.  كما تحدث أفراد عائالت الضحايا كيف ظلوا أرسى لحالة دائمة من اإلنكار منذ حادثة االختفاء
أتمكن من البقاء عىل قيد الحياة من خالل العيش : "2012قالت ميس زغلول التي اختفى زوجها املحامي منذ عام 

وال أقدر أن أنام فأنهمك يف لعب ألعاب .  وأحاول أن ألهي نفيس بشتى الوسائل عىل الدوام.  يف حالة إنكار دائمة
وبهذه الطريقة .  أي أني أقوم بما يمكنني القيام به كي ال أنشغل باألمرالحاسوب وتالوة القرآن ومشاهدة التلفاز، 

 38".أميض كل يوم من أيام حياتي
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  : 2013وقال رامي العطار الذي اختفت والدته قرساً يف عام 

ويف كل صباح أنىس أنها اختفت، فأقول يف .  فلقد أُصبنا بالخدر.  لم يعد لدينا أنا وأختي أية مشاعر بعد اآلن
تلكم هي اسوأ اللحظات، منذ سنتني ونصف وأنا غري .  لم أتصل بأمي اليوم، ومن ثم أتذكر أنها اختفت: فيسن

ويبدو األمر .  وأستيقظ كل صباح وأشعر كما لو أن أحدهم قد أخربني بالخرب للتو.  قادر عىل استيعاب األمر
 39".كما لو أنها تعاود االختفاء كل يوم

ائالت املحتجزين املختفني منظمة العفو الدولية أن اختفاء أقاربهم قد أصابهم بعوارض كما أخرب عدد من أفراد ع
يف عام  40واختفى ابنا غادة.  صحية من قبيل نوبات الرعب وارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب

ث يغلبه القيء ثم يفقد يُصاب باإلغماء كثرياً هذه األيام، حي: "، وتصف تبعات اختفائهما عىل زوجها قائلةً 2012
  41".وال يعرف األطباء يف املستشفى ما هي علته.  الوعي

  المصاعب المالية
ونظراً ألن الغالبية العظمى من .  يمكن أن تزج محنة االختفاء القرسي بعائلة الضحية يف أتون مصاعب مالية

ىل النساء أكثر من غريهن ال سيما بعد أن املختفني هم من الرجال يف سوريا، فلقد كان لهذه املشكلة عظيم األثر ع
 ً وعليه، تجد زوجة الضحية نفسها مضطرة للعثور عىل .  تفقد املرأة املعيل الرئييس ألرستها جراء اختفائه قرسا

 42وقالت منى.  وظيفة بدوام كامل تعيل بها ارستها عالوة عىل مسؤولية رعاية األطفال الصغار يف أغلب األحيان
لقد : "وأضافت القول.  أنها اضُطرت للعمل بدوام كامل كي تعييل أطفالهما الخمسة 2012ها يف التي اختفى زوج

 ً ويف ظل هذه الظروف، قد يستدعي األمر انخراط   43".أصبحت والدة هؤالء األطفال الخمسة ووادهم يف آن معا
وأخرب محمد .  حصيلهم الدرايساألطفال يف سوق العمل، األمر الذي من شأنه أن يدفعهم نحو التخيل عن متابعة ت

ً  17(حمودي  ووصف محمد .  عىل التوايل 2014و 2011منظمة العفو الدولية أن شقيقه ووالده اختفيا يف ) عاما
 :تجربته قائالً 

ُقبض عىل والدي وُقتل شقيقي األكرب يف إحدى الرضبات الجوية وُقبض عىل شقيقي اآلخر األكرب سناً مني، "
وجئت إىل تركيا كي .  وثمة شقيقتان لنا يف العائلة وأخ ثالث أصغر مني.  وتي اآلنفأصبحت أنا أكرب إخ

 44".أساعد عائلتي مالياً حيث أعمل يف مصنع للُصلب وأرسل املال الذي أجنيه إىل العائلة يف سوريا

 لهم يف إطار وتتفاقم هذه املصاعب املالية إذا اضُطرت عائلة الضحية إىل دفع أتعاب املحامني أو تقديم الرىش
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 .قضايا اختفاء ذويهم

 الوصمة االجتماعية 
أخرب بعض أقارب املحتجزين املختفني منظمة العفو الدولية أن املجتمع قد ألصق بهم وصمة جراء اختفاء أحد 

أفراد العائلة ال سيما مع خشية أقاربهم من العائلة املمتدة أو الجريان وغريهم من املعارف من أن تجمعهم عالقة 
 ً ويؤدي ذلك إىل نبذ العائلة من منظومة املساندة االجتماعية يف وقت هي أمّس ما تكون .  بعائلة أحد املختفني قرسا

بسبب اعتقال والدي، أصبح بعض : "األمر قائالً  2013وأوضح عيل أسعد الذي اختفى والده يف .  فيه بحاجة إليها
لم أنهم يحبوننا ويهتمون ألمرنا ولكنهم يخشون لتواصل وأع.  أقاربنا وجرياننا غري راغبني يف الحديث معنا

   45".معنا

 : بتجربة مشابهة، ووصفتها قائلةً  2012ومرت والدة أحد الرجال املختفني منذ 

ولكنهم قطعوا العالقات نظراً العتقادهم ... ونحن عائلة متكاملة متماسكة.  قطع جميع اقاربي عالقتهم معي
وها أنا أالن غري قادرة عىل مشاهدة والدتي، ومىض أكثر من عامني منذ أن .  أن أرستي تشكل خطراً عليهم

وقالت يل والدتي أنهم لن ينسوني وأنهم يدعون من أجيل ولكن أشاروا إىل أنه يجب علينا أن .  تحدثوا معي
 46."نتوقف عن الحديث مع بعضنا البعض

الذي من ) ه الزوج أو االبن األكرب يف حالة غياب األولبصفت(ومن التقليدي يف سوريا أن يكون رب األرسة هو الرجل 
ويف حالة اختفاء رب األرسة قرساً، يصبح باقي أفرادها بعده هدفاً .  يُفرتض به أن يوفر الحماية لباقي أفرادها

 أنهم للمضايقات وغري ذلك من أشكال اإلساءة من لدن أفراد املجتمع املحيل الذين ينظرون إىل أفراد هذه األرسة عىل
ملنظمة العفو الدولية الوضع الذي واجهته مع بناتها عقب  2011التي اختفى ابنها يف  47وتصف ملياء.  بال حماية

كما   48".وأصبحنا وحيدات يف هذا العالم.  بقينا نحن النساء فقط نقيم يف هذه الشقة: "اختفاء ابنها، وقالت
 : رعاية زوجة أخيها وأرسته عقب اختفائه قائلةً كيف اضُطرت هي ل 2012وصفت شقيقة أحد املختفني يف 

فال تستطيع زوجته أن تعيش وحدها، وها هي تقيم معنا ... أصبحنا مسؤولني عن األرسة بكامل أفرادها اآلن
.  فهي تخىش أن يعرف اآلخرون أن زوجها مفقود، وأن يستغلوا وضعها الحايل.  يف املنزل رفقة أطفالها الستة

 49".د أطفالها أمهم كما فقدوا أباهموتخاف عىل أن يفق
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  التعقيدات القانونية واإلدارية
 ً فعىل   50.أورد أفراد عائالت الضحايا أنهم واجهوا تعقيدات قانونية وإدارية جلبها عليهم اختفاء أحبتهم قرسا

.  عىل حرص اإلرث سبيل املثال، إذا لم تتمكن العائلة من استصدار شهادة وفاة البنها املختفي، فقد ال تكون قادرة
فإذا كان .  لم نتمكن يف سوريا من حرص إرث والدي: "هذه املشكلة قائالً  2013وأوضح رجل اختفى والده قرساً يف 

ولكن لم تُعلن وفاته .  ألحد غري والدي أن يطالب بنصيبه من اإلرث فال بد من الحصول عىل موافقة رسمية بذلك
ً  رسمياً وال يمكن تأكيد بقائه عىل قيد وال تُحل هذه املشكلة إال باملال ...  الحياة أيضاً، فال يمكننا فعل يشء إذا

 51".والرىش

إذ ينص قانون .  وتزداد هذه اإلشكاليات واملصاعب تعقيداً بالنسبة لزوجات املختفني قرساً عىل وجه الخصوص
ممارسة صالحياته التأديبية بحقهم األحوال الشخصية السوري عىل والية األب عىل أطفاله وأطفال غريه بما يف ذلك 

وأما دور   52.وتوفري الرعاية الطبية لهم والتعليم واملوافقة عىل زواجهم وغري ذلك من األمور املتصلة برعاية الُقرّص 
وعليه، ففي حال غياب .  األم فيتلخص يف كونها الحاضنة بما يتيح لها تلبية االحتياجات األساسية ألطفالها ال أكثر

وعىل .  اختفائه، ال تملك األم الحق القانوني يف الوالية عىل أطفالها، األمر الذي من شأنه أن يخلق مشاكل عدة األب أو
سبيل املثال، أخرب أقارب الضحايا منظمة العفو الدولية أن أطفال اآلباء املختفني قد يواجهون مصاعب يف الزواج يف 

ج الحق وفق أحكام قانون األحوال الشخصية القيام من طرف وعالوة عىل ذلك، فللزو.  ظل غياب الويل الرشعي
وال تمتلك املرأة باملقابل مثل هذا الحق، ما يعني .  واحد دون رشوط بطالق زوجته بمجرد بلوغه سن الثامنة عرشة

أن زوجة املختفي قد تجد نفسها مضطرة للعيش متأرجحة ما بني عدم القدرة عىل الطالق أو الزواج بآخر طوال 
كما أبلغت نساء قمن بالفرار من سوريا إىل البلدان املجاورة منظمة العفو الدولية أنه   53.هور أو حتى سنواتش

ويف ظل غياب أزواجهن تصبح اإلجراءات القانونية واإلدارية من قبيل تسجيل واقعات الوالدة الجديدة أو تقديم 
 . طلبات إعادة التوطني أكثر تعقيداً وعبئاً عليهن

                                                      

.  حدوث أمور من هذا القبيل 2006استبقت االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي الصادرة عام  50
تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة بشأن الوضع القانوني لألشخاص  "منها الدول عىل أن ) 6(24إذ تحث االتفاقية يف املادة 

لم يتضح مصريهم وكذلك ألقاربهم، وال سيما يف مجاالت مثل الضمان االجتماعي واملسائل املالية وقانون األرسة  املختفني الذين
  ".وحقوق امللكية

  . 2015حزيران / يونيو 22مقابلة مع تركيا بتاريخ  51

) 2003لعام  18وقانون رقم  1975لعام  34واملعدل بموجب قانون رقم ( 1953ينظم قانون األحوال الشخصية لعام  52
وملزيد من التفاصيل، انظر تقرير .  شؤون األرسة للغالبية العظمى من سكان سوريا، أي املسلمني السنة والشيعة والعلويني

برسم اجتماعات ) سيداو(منظمة العفو الدولية املرفوع إىل عناية اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2013أيلول / سبتمرب 16من أعمال اللجنة بتاريخ  58  التحضري للدورة

NESTY,COMMENTARhttp://www.refworld.org/topic,50ffbce51b1,50ffbce51c6,525bdcce4,0,AM
Y,SYR.html .  

تقرير منظمة العفو الدولية إىل لجنة القضاء عىل جميع .  من قانون األحوال الشخصية السوري 85عمالً بأحكام املادة  53
  .7. ، ص2013أيلول / سبتمرب 16أشكال التمييز ضد املرأة، 
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  رعب بين الناس نشر ال
أخرب سوريون آخرون منظمة العفو الدولية أن أقاربهم من الدرجة الثانية أو الثالثة قد فروا من البالد عىل إثر 

أنه  54وأوضح أحمد.  اختفاء أحد أفراد العائلة قرساً، وذلك خوفاً من أن يتعرضوا هم بدورهم لالعتقال أو االختفاء
يف حقوق اإلنسان، غادرت عائلتهم املمتدة سوريا بكامل أفرادها البالغ عددهم  وعقب اختفاء شقيقه الناشط البارز

  55.حسب قوله" مؤرشاً عليه"فلقد أصبح اسم العائلة .  فردٍ  2000نحو 

كما أبلغ الكثري ممن تحدثت منظمة العفو الدولية معهم عن أن ما تقوم به الحكومة من ممارسات الحجز 
القرسي قد أسكت أصوات الذين كان من املمكن أن يقوموا بمعارضة النظام علناً أو  التعسفي والتعذيب واالختفاء

، 2012ووفق ما أفاد به محمود حاج حمد الذي اختفى شقيقه قرساً يف .  املشاركة يف الحراك السيايس املناهض له
وعربت   56".النظامجعلت ممارسات االختفاء القرسي الناس يف خوف دائم من أن يأتوا بأية حركة ضد "فلقد 

النظام السوري يخفي األشخاص كي يبث الرعب يف نفوس الناس "ميس زغلول عن وجهة نظر مشابهة بقولها أن 
 57".ويسكت أصوات املدنيني

وأخرياً، فلقد قال بعض السوريني أنه عىل إثر اختفاء أقارب لهم أوقفت العائلة أية أنشطة يمكن أن تُفرس عىل أنها 
ً مناوئة للنظام  وأبلغ سعيد عيدو الذي .  خوفاً من زيادة خطر تعرض باقي أفراد العائلة لالختفاء القرسي أيضا

أن جميع أفراد عائلتهما قد توقفوا عن املشاركة يف أنشطة املعارضة السلمية منذ  2012اختفى شقيقه يف عام 
ىل االبتعاد عن كل ما له عالقة يحرص جميع أفراد العائلة إىل اآلن ع: "وأوضح سعيد قائالً .  اختفاء شقيقه
  58".بل إننا ال نسمح ألشقائنا اآلخرين بالعمل يف مجال توزيع مواد اإلغاثة اإلنسانية.  باملعارضة
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: االختفاء القسري في سوريا. 6
 حملة دائمة التطور 

في بداية الثورة، اعتمدت الحكومة السياسة "
كل من يخالف يختفي وال يراه أحد بعد : التالية

 ً  ".ذلك ابدا
  59والدة املحتجز املختفي مجدي الناصيف

 

 ً .  تمتلك الحكومة السورية سجالً حافالً يف ممارسة االختفاء القرسي بحق مواطنيها وأشخاص آخرين غريهم أيضا
ألف شخص قرساً،  17، حرصت حكومة الرئيس الراحل حافظ األسد عىل اختفاء 2000و 1980فما بني عامي 

رص حركة اإلخوان املسلمني باإلضافة إىل أعضاء بعض األحزاب اليسارية وحزب البعث العراقي غالبيتهم من عنا
كما يُشتبه بمسؤولية الحكومة السورية عن اختفاء الكثري من .  والحزب النارصي وفصائل فلسطينية مختلفة

ئيس الحايل بشار األسد عىل نهج واستمر الر   60.املواطنني اللبنانيني إبان تدخل القوات السورية عسكرياً يف لبنان
ممارسة االختفاء القرسي أقل  61، وإن ظل نطاق2000والده يف هذا السياق عقب اعتالئه سدة الحكم يف العام 

 .انتشاراً خالل سني حكمه األوىل

                                                      

  . 2015تموز / يوليو 23مقابلة يف تركيا بتاريخ  59

ً لن ننساك"ملزيد من التفاصيل، انظر تقرير منظمة العفو الدولية  60 رقم " (مفقودو لنبان: م أبدا
 http://www.amnesty.eu/en/news/statements-:: الرابط) (24/059/2011MDE :الوثيقة

0510/#.VgVQsMtVhHw-reports/region/0510.(  

  

حالة حقوق اإلنسان يف سوريا خالل السنوات العرش األوىل من حكم : العقد الضائع"منظمة هيومان رايتس ووتش تقرير  61
 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2010تموز / يوليو 16" بشار األسد

-al-bashar-during-syria-rights-decade/human-http://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted
power-years-ten-first-asads .  
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 ً  وتمكنت.  ومع بدايات األزمة يف سوريا، ارتفع عدد األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القرسي بشكل كبري جدا
منظمة العفو الدولية من تحديد خصائص ثالث فئات من األشخاص يتم استهدافهم بعمليات االختفاء القرسي منذ 

املعارضون السلميون للنظام، واألشخاص املشكوك يف والئهم له، وأفراد عائالت : عىل النحو التايل 2011عام 
ص كل فئة من هذه الفئات ويورد أمثلة من ويستعرض هذا الفصل من التقرير خصائ.  األشخاص املطلوبني لديه
ثم يتناول الفصل شكلنْي من أشكال الدوافع االنتهازية املرتبطة بمنظومة االختفاء القرسي، .  حاالت وقضايا فردية

وهما السعي وراء تحقيق مكاسب مالية، وتصفية الحسابات الشخصية، واللذان أديا إىل حدوث زيادة كبرية يف عدد 
 . فاء القرسي خالل السنوات القليلة املاضية يف سورياحاالت االخت

 المستهدفون بحاالت االختفاء القسري 
 المعارضون السلميون للنظام

، شنت الحكومة حملة منسقة العتقال 2011رداً عىل االحتجاجات التي اندلعت يف مختلف أنحاء البالد يف عام 
 ً بداية الحملة، كان املستهدفون باالعتقاالت هم املتظاهرون  ويف.  خصومها السلميني واحتجازهم وإخفائهم قرسا

ووفق ما ورد يف تقرير لجنة التحقيق الدولية .  السلميون والناشطون السياسيون من ذوي الباع الطويل يف املجال
ء املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، شكل الشباب الغالبية العظمى من مجموع الذين تعرضوا لالختفا

القرسي خالل تلك املرحلة من األزمة، حيث هدفت الحملة يف حينه إىل قمع فورة االحتجاجات وبث الرعب يف نفوس 
  62.أقارب وأصدقاء الناشطني واملتظاهرين

ويف األشهر التالية، بدأت السلطات السورية باستهداف املراقبني والراصدين من قبيل املدافعني عن حقوق اإلنسان 
كما تعرض األطباء وعمال اإلغاثة لالعتقال واالختفاء القرسي عقاباً لهم عىل .  غريهم من اإلعالمينيوالصحفيني و 

عالج أو توزيع األغذية عىل املتظاهرين وعنارص جماعات املعارضة املسلحة وغريهم من األشخاص املوالني 
قال واالختفاء القرسي، ال سيما عند بل إن الجرحى من املدنيني لم يكونوا بمنأى من حملة االعت   63.للمعارضة

اضطرارهم لتلقي العالج يف املستشفيات الحكومية جراء نقص املرافق واملنشآت الطبية يف املناطق الواقعة تحت 
                                                      

االختفاء : اختفوا دون أثر"لجنة التحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم املتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية  62
: الرابط( 3. ، ص2013كانون األول / ديسمرب 19" اللقرسي يف سوريا

dfhttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.p(
.  

رقم " (السلطات السورية تستهدف الجرحى والعاملني يف املرافق الطبية: أزمة صحية"تقريرا منظمة العفو الدولية  63
: الرابط) ( MDE 24/059/2011 :الوثيقة

/MDE24/059/2011/en/https://www.amnesty.org/en/documents(جرائم : وخنق الحياة يف الريموك" ؛
: الرابط) ( MDE 24/008/2014 :رقم الوثيقة" (الحرب املرتكبة ضد املدنيني املحارصين

en/https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/008/2014/ .(  
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 64.سيطرة املعارضة

 .توفر الحاالت التالية أمثلة ألفراد تعرضوا لالختفاء القرسي جراء معارضتهم السلمية للنظام السوري عىل األرجح

 املتظاهرون والناشطون السياسيون 

 إسالم دبّاس 

إسالم دباس هو طالب وناشط سيايس من 
 22وكان حتى القبض عليه بتاريخ .  داريا
ينشط يف تنظيم  2011تموز / يوليو

االحتجاجات السلمية وقيادتها يف الحي 
ووفق ما أفاد به ابن عمه .  الذي يقيم فيه

عنه بعد  الذي اعتُقل معه قبل أن يُفرج
شهرين، قام عنارص املخابرات الجوية 

بالقبض عليه رفقة إسالم أثناء تواجدهما 
وأفاد بأنه قد تم .  يف الحي الذي يقيمان فيه

نقل إسالم من فرع املخابرات الجوية سجن 

وتمكنت أرسته من .  صيدنايا بعد عدة أشهر
وتقدم أفراد .    2012ترشين الثاني / ن ونوفمربحزيرا/ زيارته يف مناسبتني وهو يف صيدنايا، وذلك يف يونيو

العائلة منذ ذلك الحني بطلبات كثرية لزيارته مجدداً يف سجن صيدنايا، لتجيبهم سلطات السجن أكثر من مرة أنه 
 .  لم يعد يف عهدتها وأنها ال تعلم مكان تواجده اآلن

ويصفه شقيقه عبد الرحمن بأنه .  عليه وكان إسالم طالبا جامعياً يدرس تخصص هندسة العمارة قبل القبض
كان يحدثني عن تخصصه : "وقال عبد الرحمن.  المع وذكي ويتمتع بحس الفكاهة ورباطة الجأش تحت الضغط

أما   65".واعتدنا أن نميض الساعات ونحن نخوض يف هكذا أحاديث.  الدرايس ويخربني عما يجري يف االحتجاجات
يوماً من القبض عىل  20املظاهرات السلمية يف درايا، فلقد تعرض لالعتقال قبل والد إسالم الذي كان ناشطاً يف 

وأوضح عبد ".  التحريض عىل اإلرهاب"سنة بتهمة  15إسالم، فيتواجد يف سجن عدرا بعد صدور حكم بسجنه 
                                                      

/ سبتمرب 13" االعتداء عىل الرعاية الطبية يف سوريا"لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية  64
 :الرابط( 2013أيلول 

odies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/HRB .(  

؛ جميع االقتباسات التي ترد تالياً بشأن هذه الحالة مستلة من نفس 2015أيلول / سبتمرب 15مقابلة هاتفية بتاريخ  65
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ختفى إسالم عقب لقد ا –عليكم أن تفهموا .  لقد ُدمرت العائلة: "الرحمن كيف تأثرت العائلة بهذه األحداث قائالً 
وأصبح املنزل خاوياً، وتوقفت .  فلقد فقد منزلنا فجأة اثنني من أكثر عنارصه حيوية.  اعتقال والدي مبارشة

 ". ولم يعد املنزل يشبه البيت بعدها.  والدتي عن طهي الطعام

 األشقاء محمد ونعيم وأسعد رضغام 

عىل إثر ما يمارسونه جميعاً من  2012مدة أربع أسابيع يف ُقبض عىل هؤالء األشقاء الثالثة من أبناء مدينة تدمر 
وُقبض .  وكان محمد رضغام يعمل طبيباً بيطرياً عند اندالع األزمة السورية.  نشاط يف تنظيم املظاهرات السلمية

بعة أثناء تواريه عن األنظار يف منزل صديقه يف حي الزهراء بدمشق رفقة ار  2012شباط / فرباير 27عليه بتاريخ 
وأنكر عنارص فرع املخابرات الجوية وجود محمد يف .  آخرين من أصدقائهما شاركوا يف الحراك السيايس السلمي

كانون الثاني /وكانت آخر مرة شوهد فيها يف يناير.   عهدتهم عندما سارعت العائلة بالتوجه إىل الفرع للسؤال عنه
ولم تسمع عائلته منذ ذلك الحني أي خرب .  سجن صيدنايا وفق ما أفاد به أحد املحتجزين املفرج عنهم من 2015

يف منزله  2012آذار / مارس 10وعمل شقيقه الثاني نعيم سباكاً قبل القبض عليه بتاريخ .  عن مكان تواجده
وأفاد أفراد عائلته الذين شهدوا واقعة القبض عليه أنه قد تعرض لرضب مربح قبل أن يتم اقتياده .  بمدينة تدمر

عىل الشقيق الثالث أسعد رضغام بينما كان يختبئ يف  2012آذار / مارس 23وأُلقي القبض بتاريخ .  احنةيف ش
وافاد الشهود بأن عنارص املخابرات العسكرية هم .  كوخ يف مزرعة العائلة التي كان يدير شؤونها قبل اندالع األزمة

هما أي خرب عن مكان تواجدهما عىل الرغم من ولم يسمع افراد عائلت.  الذين ألقوا القبض عىل نعيم وأسعد
 .     استفساراتهم الكثرية بشكل رسمي وغري رسمي بهذا الخصوص

وأضاف أنه أكثر أشقائه انخراطاً .  ويقول خالد أن شقيقه محمد شخص اجتماعي ومن مشجعي لعبة كرة القدم
.  لم يكن بحاجة إىل ثورة: "ويوضح خالد قائالً .  يف النشاط السيايس ولعب دوراً يف قيادة االحتجاجات يف منطقتهم

وأما أسعد فهو املعروف   66".فلقد كان يعيش حياته بسعادة غامرة ولكن انتهى به املطاف بأن أصبح من قادتها
تمتلك القدرة عىل "بني أفراد العائلة، فيما يتسم نعيم بأنه شخصية منفتحة وودودة " بهدوئه وتحليه باملسؤولية"

: وعندما سألناه عن أثر اختفاء أشقائه الثالثة عليه، رد خالد قائالً .  وفق وصف خالد" قاء بشكل فوريكسب األصد
ولقد ... فلقد كنا أصدقاء مقربني جداً من بعضنا البعض نظراً لتقارب أعمارنا.  بالطبع أنا أشعر بوحدة شديدة"

 ".بداً برؤيتهم ثانيةً أخربني أناس كثر أن أشقائي قد ماتوا، ولكنني لن أفقد األمل أ

وكان خالد متواجداً يف تركيا عندما أجرت منظمة العفو الدولية املقابلة معه، حيث توجه إىل هناك عله يتمكن من 
تسديد القروض التي تراكمت عليه من أجل تأمني مبالغ املال التي دفعها للوسطاء عىل أمل أن يزودوه بأخبار عن 

.  ألف دوالٍر أمريكي 150لدين الذي تراكم يف ذمته للمعارف واألصدقاء ما يعادل ووصل مبلغ ا.  أشقائه الثالثة
عندما يكون أشقاؤك مفقودين : "ولكنه ال يشعر بالندم أبداً عىل ما أنفقه من أموال يف هذا السياق، وأوضح قائالً 

ولو من أجل الحصول عىل طرف ويأتيك أحدهم زاعماً أنه لديه معلومات بشأنهم، فإنك تتوجه إليه عىل الفور، حتى 
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 ".معلومة

 حسن جويد 

وأورد شقيقه .  يف عندان إحدى الضواحي الشمالية ملدينة حلب 2012نيسان / أبريل 5اعتُقل حسن جويد بتاريخ 
الذي شهد عملية االعتقال أن عنارص الجيش السوري أخذوه من منزله وأطلقوا النار عليه وأصابوه يف ساقه أثناء 

وُعرف بني أهل الحي بكونه قائد .  وقبيل اعتقاله، عمل حسن خبازاً ومدرباً للسباحة يف بركة عندان.  العملية
 .الهتافات واألناشيد أثناء املظاهرات التي شهدتها عندان

وتبعه .  واقتيد حسن عقب القبض عليه إىل املشفى الجامعي يف حلب لتلقي العالج من اإلصابة التي لحقت بساقه
أخربتهم أن شقيقي ليس إرهابياً فهو : "67وقال أحمد.  إىل هناك والتمس من العنارص أن يخلوا سبيله شقيقه أحمد
وعقب نقله من املستشفى، حاولت عائلة حسن االتصال مع السلطات املحلية ملعرفة مكان تواجده ".  مجرد فّران

حتجزين املفرج عنهم تفيد بمشاهدتهم ثم تلقت العائلة أنباءا من امل.  ولكنها أنكرت وجوده يف عهدة الحكومة
، 2014كانون الثاني / ويف يناير.  بدمشق ويف املشفى العسكري باملزة 215لحسن يف فرع املخابرات العسكرية 

وانقطعت أخباره عن العائلة منذ .  أخرب أحد ضباط الجيش شقيقه أنه قد تم نقل حسن إىل سجن رسي يف دمشق
 .ذلك الحني

  : ة العفو الدوليةوقال أحمد ملنظم

وكان يهتف وينشد يف املظاهرات .  يقع مخبز شقيقي يف امليدان وسط عندان، أي يف مكان اندالع املظاهرات" 
وتتكون أرستنا من ستة أشقاء وست شقيقات، وكان هو أصغر األوالد والبنات ...  وأراد فقط أن يفرغ طاقته

ً .  يف العائلة  ." ولن ننساه أبدا

ال يتم اإلفراج عن أحد مقابل ال يشء، : "شعوره باإلحباط إزاء عدم قدرته عىل مساعدة شقيقه قائالً  وعرب أحمد عن
كي ) دوالر 10500نحو (وال أمتلك معارف وصالت وليس لدي مليوني لرية .  فال بد من دفع املال للقيام بذلك

  ".أدفها رشوًة للعثور عليه وإخراجه من السجن
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 Private ©      أمل الصالح

 أمل الصالح 

الصالح هي ناشطة سياسية من الريموك جنوب أمل  
وكانت حتى وقت القبض عليها تنظم املظاهرات .  دمشق

وُقبض عليها .  يف حيها السكني وتعمل مصففًة للشعر
أثناء تواجدها  2012ترشين األول / أكتوبر 23بتاريخ 

يف منزل صديقتها بالريموك، قبل أن يتم اقتيادها إىل فرع 
دمشق ومن ثم ترحيلها إىل سجن عدرا املخابرات الجوية ب

حيث ظلت عائلتها ال تعرف  2013ايلول / يف سبتمرب
وأخربت .  شيئاً عن مكان تواجدها إىل ذلك الحني

شقيقتها منظمة العفو الدولية أنها علمت أثناء زيارتها 
ألمل يف عدرا بتعرض شقيقتها للتعذيب وأنها تعاني من 

جراء ) التايل للصدمةاالكرتاب (أعراض ما بعد الصدمة 
.  احتجازها يف الحبس االنفرادي طوال عدة أشهر

، تم ترحيل أمل من 2014شباط / ويف فرباير.  وأخربتها أنها متهمة بتزويد السالح لعنارص املعارضة املسلحة
تكرار ولم يتم إحاطة عائلتها علماً بمكان تواجدها حالياً عىل الرغم من .  سجن عدرا إىل مركز احتجاز آخر

 ً  .استفسار العائلة عن ذلك بشكل رسمي وغري رسمي أيضا

حيث تقيم العائلة اآلن هناك  2012واضُطرت شقيقتها إىل االنتقال من إدلب واإلقامة يف دمشق عقب اعتقال أمل يف 
: ةوقالت شقيقتها ملنظمة العفو الدولي.  بحيث يتسنى لها تكريس كل جهودها ووقتها لتتبع معلومات قضية أمل

.  ال زلت أحاول الحصول عىل ترصيح بزيارة سجن صيدنايا كونه املكان الوحيد الذي لم أقم بزيارته حتى اآلن"
لقد كانت أمل بمثابة أٍم يل كونها كانت تعتني بي : "وتابعت شقيقتها قائلةً   68".وأسأل الله أن أجدها فيه

وال أعلم ... نها كانت تجد الوقت كي تعلمنا وترشدناوبشقيقاتي، ومع أنها كانت مشغولة بعملها عىل الدوام، ولك
 ".فهذا أحد أشكال التعذيب للسجينة وعائلتها.  سبب إرصارهم عىل عدم إخبارنا بمكان تواجدها
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 Private © .    فائق املري مع زوجته سمر

  فائق املري 

املعروف أيضاً باسم (لفائق املري  
باٌع طويل يف ) فائق عيل أسعد

النشاط السيايس وهو أحد قيادات 
يمقراطي السوري، حزب الشعب الد

وسبق للسلطات وان احتجزته غري 
عىل خلفية  1979مرة منذ العام 

واختفى فائق .  أنشطته السياسية
ترشين األول / أكتوبر 7بتاريخ 
بعد مغادرته منزله الكائن يف  2013

حي الخصور يف دمشق الواقع تحت 
وبعد ساعة من .  سيطرة النظام

 رجالً بمالبس 20مغادرة فائق، داهم 
مدنية ويُعتقد أنهم من عنارص األجهزة 

الولوج إىل "وقاموا بمصادرة حاسوبه املحمول وطلبوا .  األمنية املنزل وأخربوا أرسته أن فائقاً رهن االعتقال اآلن
ولم يُعرف مكان تواجد فائق منذ ذلك اليوم   69.وفق ما قاله ابنه عيل" جميع امللفات املتعلقة بأنشطته السياسية

 . آلنوحتى ا

وأواسط العام  2013ترشين الثاني / وتقدمت عائلة فائق بطلبني رسميني لدى السلطات السورية يف نوفمرب
كما بذلت العائلة جهوداً حثيثة عرب قنوات غري رسمية ملعرفة مكانه، ولكن .  من أجل معرفة مكان تواجده 2014

وتخىش أرسته عىل صحته كونه يعاني من .   اطعةتظل املعلومات التي حصلت عليها حتى الساعة متضاربة وغري ق
ووجود حىص يف الكىل ما يوجب إجراء تدخل لعالجه طبي ) توسع خلقي يف حوض الكلية(مرض موه الكىل 

 .  ووضعه تحت املراقبة بشكل دوري

لدوام ويعرتيني القلق عىل ا.  أحيا يف ظل خوف دائم: "ووصفت زوجته سمر كيف أثر اختفاء زوجها فائق عليها
إن اختفاءه أمر ال يُطاق .  عندما أتخيل كيف يقومون بتعذيبه وإذا ما كان يحصل عىل ما يكفيه من طعام أم ال

إنهم بذلك .  فنحن فقط ال نعرف. فنحن ال نعلم أين هو وال نعلم إذا كان عىل قيد الحياة أم ال.  بالنسبة لعائلتنا
 ً فكل هو ما .  لم يرد والدي أمراً ضخماً أو مستحيالً أن يحدث، كال: "وأضاف ابنه عيل قائالً ".  ينتقمون منا جميعا

ولهذا السبب، فهو يميض حياته يف السجن اآلن، ومن أجل .  أراده هو الحرية وفرصة لإلدالء بأصواتنا يف االنتخابات
 ". هذا اختفى، وكل ذلك من أجل سبب بسيط ال أكثر

  
                                                      

  .جميع االقتباسات بشأن هذه الحالة هي من هذه املقابلة.  2015حزيران / يونيو 22 مقابلة يف تركيا بتاريخ 69



 والقرب السجن بني ما 
 سوريا يف القرسي االختفاء حاالت

 2015 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/2579/2015: الوثيقة رقم

31 

 Private ©    نارص صابر بندق

 نارص صابر بندق 
 

 صابر بندق املوظف يف أُلقي القبض عىل نارص
  2014شباط / فرباير 17وزارة اإلعالم بتاريخ 

أثناء تواجده يف منزله بصحنايا إحدى ضواحي 
وأخربت املحامية املتخصصة يف .  العاصمة دمشق

حقوق اإلنسان جيهان أمني عائلة نارص عقب 
عىل إثر  2014نيسان / اإلفراج عنها يف أبريل

التي أُلقي القبض عىل اعتقالها ضمن نفس املداهمة 
نارص فيها أنها قد شاهدته يف فرع املخابرات 

وبخالف ذلك، فلم تتلق .  بدمشق 227العسكرية 
طرف أرسته أية معلومات عن مكان تواجده من 

السلطات السورية عىل الرغم من تقدمها بطلبات 
وأخربت زوجته، .  رسمية عديدة بهذا الخصوص
أنها سمعت الكثري من اإلشاعات عن زوجها بحيث لم تعد تعلم ماذا تصدق وماذا فريزة، منظمة العفو الدولية 

ويعتقد افراد عائلته أنه اعتُقل جراء .  وال زالت أسباب اعتقال نارص واختفائه غري واضحة حتى اآلن.  تكّذب
ً : "وأوضحت فريزة قائلةً .  مشاركته يف االحتجاجات مع بدايات األزمة معرض لخطر  لم نكن نعتقد أن نارصا

ولقد سبق له وأن شارك يف بعض االحتجاجات السلمية ولكنها كانت قد تراجعت وانحرست حني قبضوا .  االعتقال
كانت عىل ما يُرام وحسبنا أن ذلك من شأنه أن يوفر الحماية ) بوزارة اإلعالم(كما أن أموره يف وظيفته .  عليه
  70".له

 : وأخربت منظمة العفو الدولية بما ييل.  أريب وكاتب وأب ويفّ ووفق ما قالته فريزة، فإن زوجها شاعر 

...  كان نارص محبوباً جداً من طرف الجميع حتى من طرف األشخاص الذين ال يتفقون مع رأيه عىل الدوام
لقد ...  وصحيٌح أنه زوجي ولكنه أفضل أصدقائي قبل كل يشء.  وأما بالنسبة يل، فلقد كان أفضل أصدقائي

 ."به املاً يفوق الوصف، ولكن ال بد لنا من أن نستمر يف الحياة ألن هذا ما يريده هو دون شكخّلف غيا

وباإلضافة إىل الحاالت الواردة أعاله، حرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيق الحاالت التالية املتعلقة بمتظاهرين 
، وال زالوا يف عداد 2011السورية منذ  سلميني وناشطني سياسيني تعرضوا لالختفاء القرسي عىل أيدي الحكومة

 :  ، أي تاريخ االنتهاء من إعداد التقرير الحايل بصيغته النهائية2015ترشين األول / أكتوبر 6املفقودين اعتباراً من 

                                                      

  .جميع االقتباسات املتعلقة بهذه الحالة هي من هذه املقابلة.  2015آب / أغسطس 11مقابلة هاتفية بتاريخ  70
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 Amnesty International ©      ل معتوقخلي

 عىل أيدي عنارص املخابرات  2011كانون األول /ديسمرب 24اعتُقلت يف دمشق بتاريخ : فاتن رجب فواز
 الجوية؛

  عىل أيدي عنارص قوات األمن؛ 2011أيار / مايو 14اعتُقل يف بانياس بتاريخ : يأنس الشوغر 
 عىل أيدي عنارص املخابرات الجوية؛ 2011تموز / يوليو 22اعتُقل يف داريا بتاريخ : عبد الستار الخوالني 
 لجويةعىل أيدي عنارص املخابرات ا 2011آب / أغسطس 8اعتُقل يف داريا بتاريخ : مجد الدين الخوالني 
 عىل أيدي عنارص املخابرات الجوية؛ 2011أيلول / سبتمرب 6اعتُقال يف داريا بتاريخ : معن ويحي الشوربجي 
 عىل أيدي عنارص املخابرات الجوية 2011أيلول / سبتمرب 6اعتُقل يف داريا بتاريخ : محمد تيسري الخوالني 
 طة تفتيش تابعة للمخابرات الجوية يف مطار اعتُقلوا عند نق: عبد العزيز الخرّي وإياس عياش وماهر طحان

 عىل أيدي عنارص املخابرات الجوية ؛ 2012أيلول / سبتمرب 20دمشق  بتاريخ 
 عىل أيدي عنارص قوات األمن 2013نيسان / أبريل 30اعتُقال يف املزة بتاريخ : سميح وبسام بحرة. 

 
 املدافعون عن حقوق اإلنسان 

 خليل معتوق 

لبارز يف مجال حقوق اإلنسان، خليل اختفى املحامي ا 
 2012ترشين األول / أكتوبر 2معتوق، منذ صباح يوم 

أثناء توجهه بسيارته إىل عمله من منزله بصحنايا إحدى 
وبالنظر إىل عمله املتخصص .  ضواحي العاصمة دمشق

يف مجال حقوق اإلنسان ولكون الطريق الذي يسلكه إىل 
والحواجز األمنية، عمله يومياً يعج بنقاط التفتيش 

رسعان ما اعرتى عائلته القلق من احتمال أن تكون 
ومنذ ذلك التاريخ، .  أجهزة األمن قد ألقت القبض عليه

فلم تثبت مشاهدة خليل معتوق إال من خالل روايات 
جاءت من مصادر غري رسمية قال أصحابها أنه شوهد 
من يف فروع مختلفة تابعة لألجهزة األمنية ال سيما فرع أ

يف كفر سوسة بدمشق وأحد فروع ) 285الفرع (الدولة 
 ً وقيل إن آخر مرة .  املخابرات الجوية بالعاصمة أيضا

سيئ الصيت والتابع للمخابرات ) 235الفرع (داخل فرع فلسطني  2013أيلول / شوهد فيها كانت يف سبتمرب
ديدة عن مكان تواجده، ولم ترد السلطات ولم تصل منذ ذلك التاريخ إىل عائلته أية أخبار ج.  العسكرية بدمشق

شباط / عىل الطلبات املتكررة التي تقدمت العائلة بها ملعرفة أية معلومات بشأن خليل، بل وأنكرت يف فرباير
.  ، أنه موجود يف عهدتها عىل إثر طلب رسمي لالستفسار عنه تقدمت به مجموعة من زمالئه املحامني2013

 .  يداً كونه يعاني من مرض يف رئتيه وصل إىل مراحل متقدمةوتخىش عائلته عىل صحته تحد

وإن الحياة بدون ... لقد ترك فراغاً كبرياً يف حياتنا: "ووصفت ابنته رنيم كيف أثر اختفاء والدها عىل حياتها قائلةً 
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 Private ©     محمد عصام زغلول مع ولديه

مرأة مستقلة، ولطاملا حرص عىل الدفاع عن حرياتي وتربيتي عىل التحيل بالقوة كا.  وجوده أشبه ما تكون بالجحيم
كما تأثر أحد أصدقائه املقربني أيما   71".ولكن فجأة أصبحت يف مواجهة مجتمع عدائي يف ظل غياب حمايته يل

لقد تركني اختفاؤه مرعوباً خشيًة عىل سالمة عائلتي وسالمتي : "وأوضح صديقه قائالً .  تأثر باختفاء خليل
جميع تحركاتي وانتقاء األشخاص الذين أتكلم معهم ولقد أصبحت أتوخى أقىص درجات الحذر يف .  الشخصية

وبالنسبة لنا، فإن مشاهدة ... فلقد تأثر جميع أصدقائه بما حصل له.  وموضوع الحديث الذي نخوض فيه
  72".أصدقائنا يختفون يشعرنا بأنه ثمة اسرتاتيجية كبرية تنتهجها الحكومة من أجل ترهيب الشعب السوري

  محمد عصام زغلول

محمد عصام زغلول محامياً  يعمل 
ومدافعاً عن حقوق اإلنسان، وهو من 

وُقبض عليه . سكان حي امليدان بدمشق
 2011آب / أغسطس 23أول مرة بتاريخ 

بعد أن قاد احتجاج سلمي يف نقابة 
املحامني السورية للمطالبة باإلفراج عن 

.  جميع املحتجزين تعسفاً يف سوريا
حمد عصام وكرشط إلخالء سبيله، أُجرب م

عىل التوقيع عىل تعهد بعدم املشاركة يف 
تحريض الرأي العام "االحتجاجات أو 

ثم تعرض زغلول .  ثانيةً " ضد النظام
ترشين األول / أكتوبرم 10لالختطاف يف 

عىل أيدي مجموعة من الرجال يُعتقد أنهم موالون للنظام، وذلك أثناء قيادته السيارة عىل أتوسرتاد املزة  2012
.  وتمكن عقب اختطافه من االتصال مع زوجته ميس كي يخربها بما جرى له.  شق يف طريق عودته من العملبدم

وعندما رفضت عائلته دفع مبلغ الفدية الذي ُطلب منهم، تم نقله إىل فرع املخابرات الجوية بدمشق، وأكد عدد من 
ته منذ ذلك التاريخ بالتقدم بعدد من الطلبات وقامت عائل.  املحتجزين املفرج عنهم تواجده يف ذلك الفرع فعالً 

 ً وأخربت .  الرسمية ملعرفة مصريه ولجأت إىل بعض الطرق غري الرسمية أيضاً دون أن تصيب محاوالتها تلك نجاحا
بنفيس ولكن خشيت أن أتعرض أنا ) أي الفرع(أردت أن أذهب إىل هناك : "ميس منظمة العفو الدولية بما ييل

 ً ، وذلك 2014شباط / فرباير 2وكانت آخر مرة وصلت العائلة فيها أخبار عن محمد بتاريخ   73".لالعتقال أيضا

                                                      

  .2015آب / أغسطس 27مقابلة يف أملانيا بتاريخ  71

  . 2015ب آ/ أغسطس 5مقابلة هاتفية بتاريخ  72

  .االقتباسات الوارد بشأن هذه القضية هي من هذه املقابلة.  تموز/ يوليو 31مقابلة هاتفية بتاريخ  73



 والقرب السجن بني ما 
 سوريا يف القرسي االختفاء حاالت

 2015 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 24/2579/2015: الوثيقة رقم

34 

وعبد) وسط(فقة شقيقيه، عبد الله ر ) يسار(صورة عائلية يظهر فيها يحي كعكي 
 Private ©)يمني(الغني 

ولم تصل العائلة أية أخبار أخرى .  عندما قيل لهم أنه قد تم ترحيل محمد إىل املحكمة العسكرية امليدانية بدمشق
 .  بعد ذلك التاريخ

ووصفت ميس .  2012ترشين األول / أكتوبر 10 وملحمد ثالثة أطفال ُولد أصغرهم عقب اختطاف والده يف
.  أنا عالقة يف املنتصف، فلست قادرة عىل العودة إىل الخلف أو امليض إىل األمام: "تجربتها عقب اختفاء زوجها قائلةً 

بل يتوجب عيل .  لقد اعرتاني اليأس، ولكن ال يمكنني أن استسلم.  وال أستطيع بناء أي مستقبل بدون وجوده
 ".فكوني أماً لهم هو اليشء الوحيد الذي يعطي لحياتي معنًى اآلن.  ار من أجل األطفالاالستمر 

وباإلضافة إىل الحاالت الواردة أعاله، وثقت منظمة العفو الدولية أو تلقت تقارير بشأن حاالت تتعلق باملدافعني عن 
 2011الحكومة السورية بدءاً من عام  حقوق اإلنسان الذين ترد أسماؤهم أدناه وتعرضوا لالختفاء القرسي عىل يد

ترشين / أكتوبر 6وال زالوا يف عداد املفقودين حتى ساعة االنتهاء من إعداد التقرير الحايل بصيغته النهائية يف 
 : 2015األول 

 عىل أيدي عنارص قوات األمن؛ 2012حزيران / يونيو 11اعتُقل يف دمشق بتاريخ : سامر إدريس 
 عىل أيدي عنارص قوات األمن؛  2012ترشين األول / أكتوبر 2دمشق بتاريخ  اعتُقل يف: محمد ظاظا 
 عىل أيدي عنارص قوات األمن 2013أيار / مايو 22اعتُقل يف حمص بتاريخ : عماد دروبي. 
 

 اإلعالميني 

 يحي كعكي 

يحي كعكي هو مواطن صحفي 
 29من حلب، واعتُقل بتاريخ 

عند إحدى  2012ايلول / سبتمرب
لتفتيش التي استوقفته أثناء نقاط ا

قيادته السيارة برفقة شقيقه أحمد 
يف طريقهما لتغطية األحداث يف 

وبعد الواقعة، اتصل أحد .  املدينة
عنارص نقطة التفتيش بوالدة يحي 

وأخربها بأن الشقيقني رهن 
االعتقال وأنه قد تمت مصادرة 

.  الحاسوب املحمول الخاص بيحي
العفو وقالت والدة يحي ملنظمة 

 :  الدولية

ولم يضف عىل ذلك كلمة وأنهى .  قال يل أنهما إرهابيان وأن ليحي صالت بجميع الصحفيني األجانب"
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ثم وصلتني رسالة نصية أُرسلت من هاتف .  فلم تذق عيناي طعم النوم تلك الليلة، وكدت أُجن.  االتصال
فتوجهت مرسعة إىل السوق وأكاد أطري  وحدة، 400ابني وطلب مرسلها أن أبعث إليه ببطاقة شحن بقيمة 

ولكن لم يرد أحد عىل االتصال بعد ذلك، .  من الفرح كونهما ال زاال عىل قيد الحياة، وبعثت الرصيد املطلوب
، وكانت جثته يف حالة يُرثى )بحلب(وبعد اربعة أيام عثر أحد اصدقائنا عىل جثة أحمد يف املشفى الجامعي 

 74."جراء حرارة الجو يف فصل الصيف لها بعد أن تحللت بالكامل

ثمة احتمال بأن يتعرض أي فرد من : "واوضح والده قائالً .  وتردد والدا يحي يف سؤال السلطات عنه بادئ األمر
عائلتنا لالعتقال إذا توجه إىل الفرع، فنحن لدينا الكثري من أقاربنا ممن انخرطوا يف صفوف الجيش السوري 

لد يحي بالتوجه إىل فرع املخابرات العسكرية بحلب لالستفسار عن مكان ابنه بعد بضعة ومع ذلك، قام وا".  الحر
ً .  أشهر من اعتقاله وأما .  وانكر املسؤولون يف الفرع وجود يحي يف عهدتهم وأخربوا والده بأن يغادر املكان فورا

الذي أخربهم أنه شاهد يحي يف آخر خرب عن يحي، فلقد وصل إىل العائلة عن طريق أحد املحتجزين املفرج عنهم 
 .2014حزيران من عام / فرع املخابرات العسكرية بدمشق يف يونيو

، 2011أبنائها الثالثة اآلخرين، حيث تويف عبد الله يف سجون النظام عام " أكلت"وقالت والدة يحي أن الحرب قد 
، قبل أن يُعتقل بدر 2012أيار / مايو 4خ وُقتل عبد الغني بنريان أحد القناصة أثناء مظاهرة سلمية يف حلب بتاري

وأما الشقيق الرابع الذي ظل وحده .  عقب انشقاقه عن الجيش السوري 2012آب / أغسطس 27ويختفي بتاريخ 
لقد أصبح اشبه بامليت وتوقف عن الكالم عقب : "وقالت والدته.  يف املنزل فلقد ُدمر نفسياً جراء فقدان أشقائه

إنك الوحيد الباقي يل فقف عىل قدميك : وقلت له.   طريح الفراش يومني كاملني اختطاف يحي وأحمد وظل
كما تدهورت ".  فاتعاد القدرة عىل الكالم بعد فرتة ولكنه ال يزال يشعر باإلرهاق واإلعياء طوال الوقت.  وساعدني

تي يعاني منها والتي صحة والد يحي عقب اختفاء أبنائه، ولم ينجح األطباء حتى اآلن يف تشخيص األعراض ال
 : وقالت والدة يحي ملنظمة العفو الدولية.  تتضمن إصابته املزمنة بحاالت إغماء وتقيؤ مفاجئة

ملاذا ال تتوجه املنظمات الدولية إىل الفرع وتعرف لنا أين ولدينا؟  هل نحن نطلب الكثري؟  كيف .  ال أفهم األمر
وأتفهم ملاذا يحرم علينا التوجه إىل  –خول؟  نحن أناس فقراء يمكن لهذا أن يحصل، أي أال يتمكن أحد من الد

 ."الفروع، ولكن ينبغي أن تكون أكرب املنظمات الدولية قادرة عىل دخولها ومعرفة مكانهما

 مهند الجاسم 

.  2012ترشين األول / أكتوبر 16كان مهند الجاسم يعمل مواطناً صحفياً لحظة القبض عليه يف منزله بتاريخ 
در مهند من دير الزور اصالً ولكنه كان يدرس تخصص الصحافة واإلعالم يف جامعة دمشق وقت تعرضه وينح

 : ووصف والده عدنان األحداث التي سبقت اعتقال ابنه قائالً .  لالعتقال

                                                      

  .جميع االقتباسات األخرى املتعلقة بهذه الحالة هي من هذه املقابلة.  2015تموز / يوليو 28مقابلة يف تركيا بتاريخ  74
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 Amnesty International © عدنان، والد مهند الجاسم

اءه رئيس اتحاد الطلبة وقال إنه ينبغي عليه أن يتعاون مع النظام بأن يظهر عىل شاشة التلفزيون ج"
فرفض مهند االمتثال .  ويطلب من الناس البقاء يف منازلهم وعدم التوجه للمشاركة يف املظاهراتالرسمي 

وأنا عىل يقني أن هذا هو السبب وراء .  لهذا الطلب
 75."استمرار وجوده يف عهدتهم

ولم يكن عدنان متواجداً يف املنزل لحظة القبض عىل 
وه ولده مهند، ولكن اتصل الجريان به مبارشة وأخرب 
وبعد .  أن عنارص يف الجيش السوري قد اعتقلوا ولده

بضعة أسابيع، أرسل مهند رسائل إىل عائلته عن 
طريق محتجزين مفرج عنهم أفاد فيها أنه محتجز 

.  بدمشق 291لدى فرع املخابرات العسكرية رقم 
 291ووصف والده ما حصل معه عندما راجع الفرع 

عنه ولكنهم أنكروا توجهت إىل هناك واستفرست : "قائالً 
وشعرت أنني .  وكنت عىل يقني أنه هناك.  وجوده لديهم

 ".أكاد أنفجر غيظاً عندما قالوا يل ذلك

 ً كان قوياً ووسيماً ويعتنى بنفسه : "واضاف قائالً .   وقال عدنان أن حلم مهند كان أن يصبح مراسالً تلفزيونيا
 ً ً  ولقد ظهر عىل شاشة التلفزيون وعرب أثري...  دوما فلقد كان األول عىل دفعته يف .  اإلذاعة يف دمشق عندما كان طالبا

 : وأخرب عدنان منظمة العفو الدولية عن أثر اختفاء مهند عىل العائلة قائالً ".   برنامج ينتقي طلبته بعناية شديدة

مام إىل أي واضُطررت لالنتقال لإلقامة يف تركيا ألنهم أرادوا جميعاً االنض.  يشعر أخوته بغضب عارم"
.  عىل ما جرى ملهند) من الرئيس بشار األسد(فهم يسعون لالنتقام .  جماعة كانت والقتال معها ضد النظام

لقد استثمرت الكثري من الوقت والجهد يف تربية ابني تربية ... فهم يعلمون كيف تتم معاملته وانا كذلك اعلم
هل .  يف سنته األوىل عىل مقاعد الدراسة الجامعية سليمة، وبعد أن أوشك عميل عىل االنتهاء، اختفى وهو

يمكنكم تخيل هذا الشعور؟   فأنا دائم التساؤل، وهذه اإلساءة ال نهاية لها، وحتى لو كان ميتاً فأعلم يقيناً 
 ً ً .  أنني لن أرى الدليل عىل ذلك أبدا  ."فهم سوف لن يسلموني جثته أبدا

ثقت منظمة العفو الدولية أو تلقت تقارير عن حاالت تخص اإلعالميني الذين وباإلضافة إىل الحاالت الواردة أعاله، و 
وال زالوا يف عداد املفقودين  2011ترد أسماؤهم أدناه واختفوا قرساً عىل أيدي أجهزة النظام خالل الفرتة منذ عام 

 : بصيغته النهائيةعندما تم االنتهاء من إعداد التقرير الحايل  2015ترشين األول / أكتوبر 6اعتبارا من 
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 عىل أيدي عنارص قوات األمن؛ 2012شباط / فرباير 26اعتُقل يف دمشق بتاريخ : عدنان الزريعي 
 عىل أيدي عنارص قوات األمن 2012آذار / اعتُقل يف حمص يف مارس: عيل محمود عثمان 
 قوات األمن عىل أيدي عنارص 2013آذار / مارس 7اعتُقل يف مقهى ناينار دمشق بتاريخ : جهاد جمال  
 عىل أيدي عنارص  2013آب /أغسطس 10اعتُقل يف شارع الثورة بدمشق بتاريخ : جهاد أسعد محمد

 .املخابرات العامة
 

 األطباء 
 

 ب الؤي الخط
من قرية طيبة اإلمام بمحافظة لؤي الخطاب كان  

حماة يعمل طبيباً ساعة اعتقاله يف مستشفى ترشين 
وكان لؤي .  2012 آذار/ مارس 4العسكري بتاريخ 

ضمن برنامج  يف طبيباً مقيماً يف السنة الخامسة
وقال .  االختصاص يف طب األنف واألذن والحنجرة

زمالؤه الذين شهدوا عملية اعتقاله لعائلته أن مجموعة 
التابع للمخابرات العسكرية  291من عنارص الفرع 

بدمشق ألقت القبض عليه، ولم تراجع عائلته 
عن مكان تواجده خوفاً من تعرض  السلطات لسؤال

ولكن وصلهم خرب .  أفرادها اآلخرين لالعتقال والحبس
شباط / من أحد املحتجزين املفرج عنهم يف فرباير

فرع ( 235أنه تم احتجاز ابنهم لؤي يف فرع  2015
التابع للمخابرات العسكرية مدة عام كامل ) فلسطني

أنه قد ُوجهت إليه تهمة لؤي الخطاب  املحتجز املفرج عنه عائلة وأخرب.  قبل أن يتم ترحيله إىل سجن صيدنايا
آثار ) أي لؤي(كما ذكر أنه عندما شاهده بدت عليه .  تقديم خدمات طبية لعنارص من جماعات املعارضة املسلحة

 .   سوء التغذية ويبدو أنه يعاني من مرض جلدي يسء

وتصفه والدته   76.ن يلعب رياضتي كرة القدم وكرة السلةويحب أ" ريايض"ووفق ما أفاد به شقيقه عامر، فلؤي 
وأوضح عامر كيف أثر اختفاء لؤي عليه .  بأنه شخص مجتهد يف عمله ويحرتم الجميع برصف النظر عن خلفيتهم

 : قائالً 

وعيل اآلن أن أرعى جميع أشقائي ألنني اصبحت أكربهم بعد غياب .  لقد ُصدمت لدى سماعي خرب اعتقاله"
ونظراً للضغط الذي تخلقه .  فال يكاد يخلو وقت ال أشعر فيه بالحزن.  أعيش يف حالة حزن دائمةو .  لؤي
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  ."هذه الحالة، أُصبت بداء السكري وارتفاع ضغط الدم الذي وصل إىل مستويات مخيفة

ل وكيف ال تتوقف عن التفكري بلؤي وتتساءل بصوت عاٍل عما يلبس ويأك: "وأما بالنسبة لوالدتهما، فقال عامر
.  ضعوا أنفسكم مكاني.  ماذا عساي أقول لكم: "كما وصفت والدتهما محنتها ملنظمة العفو الدولية قائلةً ".  ينام

 ".فلقد شاهدته يكرب شربا شربا  أمام عيني وأما اآلن فلقد اختفى... ال استطيع أن أنساه ولو للحظة واحدة

د غادر الكثري من الزمالء مستشفى ترشين عقب اعتقال لؤي فلق 77ووفق ما افاد به صديقه املقرب وزميله مازن،
 78.خوفاً من أن يتعرضوا لالعتقال أو االختفاء القرسي

وباإلضافة إىل الحاالت الواردة أعاله، وثقت منظمة العفو الدولية أو تلقت تقارير عن حاالت تخص األطباء 
تفوا قرساً عىل أيدي أجهزة النظام خالل الفرتة منذ عام والعاملني يف الخدمات الطبية الذين ترد أسماؤهم أدناه واخ

عندما تم االنتهاء من إعداد التقرير  2015ترشين األول / أكتوبر 6وال زالوا يف عداد املفقودين اعتبارا من  2011
 الحايل بصيغته النهائية

 وات األمن؛ عىل أيدي ق 2011ترشين الثاني / نوفمرب 2اعتُقل يف حلب بتاريخ : محمد بشري عرب 
 18اعتُقل عند مروره بإحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش السوري يف الريموك بتاريخ : عالء الدين يوسف 

 أو نحو ذلك عىل أيدي قوات األمن؛ 2012كانون األول / ديسمرب
 عىل أيدي قوات األمن؛ 2012كانون األول / ديسمرب 19اعتُقل يف الريموك بتاريخ : نزار جودت كساب 
 عىل أيدي عنارص قوات األمن؛ 2012كانون األول / ديسمرب 30اعتُقل يف الريموك بتاريخ : ام معاذحس 
 عىل أيدي عنارص قوات األمن؛ 2012آب / أغسطس 11اعتُقل يف عيادته بالريموك بتاريخ : هايل حامد 

 .قوات األمن عىل أيدي عنارص 2013أيلول / سبتمرب 1اعتُقل يف الريموك بتاريخ : عبدالرحمان سالمة
 اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية  

 يوسف عيدو 

عاماً من العمر ويعمل يف مجال توفري املساعدات اإلنسانية ويقيم يف الخالدية أحد أحياء  25يبلغ يوسف عيدو 
 وكان ساعة اعتقاله يعمل لصالح إحدى منظمات املساعدات اإلنسانية املحلية يف مجال تنسيق إيصال.  مدينة حلب

وقبيل شهر واحد من اعتقاله، أُصيب يف عينه بنريان أحد .  ألفراد مجتمعه املحيل) الطرود الغذائية(سالت الغذاء 
القناصة أثناء تواجده يف أحد األسواق املحلية وقيل له حينها أنه يتعني عليه السفر إىل أملانيا للخضوع لجراحة يف 

، توجه إىل السلطات املحلية إلجراء معاملة استصدار تأشرية 2012كانون األول / ديسمرب 26وبتاريخ .  عينه
 ً  . السفر ولكنه لم يعد أبدا
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 © أحمد عيدو حامالً بيده صورة ابنه يوسف املختفي
Amnesty International 

 : وأخرب والده، أحمد، منظمة العفو الدولية بما ييل

فتوجهنا جميعاً إىل فروع .  عندما لم يعد إىل البيت بعد اتصاله بنا مبارشة أدركنا فوراً أنه ثمة خطٌب ما"
وقالوا جميعاً .  اط التفتيش وقمنا باالستفسار عنه يف تلك األماكن واحداً تلو اآلخرالسجن وأقسام الرشطة ونق

ثم سمعنا الحقاً من أحد املفرج عنهم أن يوسف كان يف فرع األمن السيايس ... ليس عندنا: نفس اليشء
وظف برمي وعندما وصلنا إىل مكتب االستقبال، قام امل.  بدمشق فتوجهنا إىل القايض لتقديم ملف القضية

  79."األوراق يف وجهنا

، زارت والدة يوسف دمشق بحثاً 2014نهاية عام  ويف 
وقال لها أحد املسؤولني هناك أنه محتجز لدى .  عن ابنها

التابع للمخابرات العسكرية وانه سوف يتم  215الفرع 
 ً وعندما عادت بعد بضعة .  ترحيله إىل سجن عدرا قريبا
الذي تحدثت معه آنفاً لم يعد  أيام، اتضح لها أن املوظف

وأنكر بديله وجود يوسف يف عهدة .  موظفاً يف الفرع
ومنذ ذلك الحني، سمعت عائلته من أحد املفرج .  الفرع

وأنه قد تعرض للتعذيب،  215عنهم أنه ال زال يف الفرع 
 .ولكنهم غري متأكدين من مدى مصداقية تلك األنباء

قد تأثرت باختفاء  وأوضح شقيقه، سعيد، أن عائلتهما
 ً أراد والدي أن يذهب رفقة : "وقال سعيد.  يوسف كثريا

شقيقي الستصدار تأشرية السفر ولكن يوسف أرص عىل 

واآلن يشعر والدي بالذنب .  أن يتوجه وحده إىل هناك
ويظهر عليه أنه قد .  ومسؤوليته عن اختفاء شقيقي

ال تكاد زوجتي : "وأضاف والدهما قائالً ". م اختطاف أخيعاماً دفعة واحدة منذ أن ت 20كربت سنه بما يعادل 
 ً  ". وأستيقظ ليالً يف بعض األحيان وأجدها مستيقظة أيضاً تحدق يف صورته وتنتحب.  تتوقف عن البكاء أبدا

 مجد 

وكان حتى اعتقاله يعمل عىل .  نجاراً وإماماً يف مدينة الالذقية وهو متزوج ولديه خمسة أطفال 80يعمل مجد
ووفق ما قاله .  يق توزيع املساعدات اإلنسانية للنازحني داخلياً من السوريني املتواجدين يف الحي الذي يقيم فيهتنس

وبعد أن اتصلوا به .  يوماً من اعتقاله 15ابنه، استدعت املخابرات العسكرية والده ملراجعة الفرع لالستجواب قبل 
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ووفق ما افادت به زوجة مجد وأطفالها الذين شهدوا واقعة اعتقاله .  توارى مجد عن األنظار واختبأ يف منزل والده
، داهمت مجموعة من قوات األمن املنزل الذي اختبأ فيه وأوسعوه رضبا قبل أن 2012آذار / مارس 21بتاريخ 

 .يقتادوه معهم

ة، لقد تردد عىل خلفية مشاركته يف االحتجاجات السلمي 2011ولكونه سبق وأن تعرض لالحتجاز مدة شهرين يف 
 ً كما ارتأى أعمامه أنه من األسلم تفادي أي تواصل مع الجهات .  ابن مجد يف مراجعة الجهات األمنية شخصيا

.  اعتقد أعمامي أنه قد يتم إعدامه لو قمنا بسؤال الجهات األمنية عنه: " وأوضح ابنه قائالً .  األمنية بهذا الخصوص
ولكن ومنذ اعتقال مجد، تلقت عائلته عددا   81".ن لفت االنتباه إىل قضيتهوقالوا إنه علينا التزام الصمت والكف ع

من األخبار عن طريق الوسطاء واملحتجزين املفرج عنهم، وترجح الغالبية العظمى من هذه املعلومات أنه موجود يف 
 . التابع للمخابرات العسكرية بدمشق 215عهدة الفرع 

  : عىل العائلة، أجاب ابنه قائالً وعندما سألناه عن تأثري اختفاء والده 

واضُطررنا إىل مغادرة الالذقية عقب اعتقال والدي .  بل لقد تغري كل يشء.  لقد تغريت الحياة بشكل تام"
ولم أتمكن من إنهاء دراستي للمرحلة الثانوية نظراً الضطرارنا ملغادرة املدينة قبل انتهاء .  والقدوم إىل تركيا
وأصبحت والدتي ... ر جميع امللتحقني باملدرسة يف عائلتنا إىل االنقطاع عن تعليمهمواضطُ .  العام الدرايس
ونُضطر حينها إىل رشق املاء عىل .  وتواجه صعوبات يف التنفس أحياناً وتُصاب بنوبات رعب.  مريضة اآلن

 ."لقد كانت فاتورة هذه الثورة باهظة الكلفة، ونحن هم من يدفعها... وجهها كي تستفيق

 انيا العبايس ر 

، جاء عنارص املخابرات العسكرية 2013آذار / مارس 9يف 
إىل املنزل الذي تقيم فيه طبيبة األسنان رانية العبايس رفقة 
زوجها عبد الرحمن ياسني وأطفالهما الستة ديمة وانتصار 

ونجاح وآالء وأحمد وليان واقتادوا الزوج معهم من منزل 
وع دمر، إحدى ضواحي العائلة الكائن يف مساكن مرش 

ثم عادت نفس املجموعة يف اليوم التايل .  العاصمة دمشق
لتنهب نقود العائلة ومصاغها الذهبي وسيارتيها وصكوك 

ثم عادوا يف اليوم الثالث واعتقلوا .  ملكية املنزل وعيادة رانيا
وكانت أعمار ديمة .  رانيا وأطفالها الستة وسكرتريتها

 11و 13و 14حمد وليان ال تتجاوز وانتصار ونجاح وآالء وأ

سنوات وسنتان عىل التوايل وقت اعتقالهم  6و 8سنة و
                                                      

  .وأُخذت جميع االقتباسات املتعلقة بهذه الحالة من هذه املقابلة.  2015تموز / يوليو 31مقابلة يف تركيا بتاريخ  81



 والقرب السجن بني ما 
 سوريا يف القرسي االختفاء حاالت

 2015 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/2579/2015: الوثيقة رقم

41 

 Private ©     صالح الدين الطباع

 ً  .جميعا

ولكن .  ثم انقطعت أخبار العائلة بكامل أفرادها منذ ذلك اليوم، وال زال اسباب اعتقالهم مجهولة حتى الساعة
مهما بتوفري املساعدات اإلنسانية يعتقد أقاربهم أنه من املمكن أن تكون رانيا قد استُهدفت هي وزوجها لقيا

ولم تفصح السلطات السورية عن أية معلومات تتعلق بهم أو تزود بها اقاربهم أو جهات رسمية .  ملحتاجيها
وال زالت املعلومات غري الرسمية .  أخرى من قبيل الفريق األممي العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي

إليها غري قطعية أو وافية عىل الرغم من اإلشاعات التي تتحدث عن احتمال احتجاز رانيا  التي توصل أقارب العائلة
ً  284و 215يف الفرعني  ولم تكن .  التابعني للمخابرات العسكرية يف مرحلة ما، وأن صحتها قد تدهورت كثريا

 : يةوقالت شقيقتها نائلة ملنظمة العفو الدول.  تعاني من أي عوارض صحية قبل اعتقالها
يُوجد بحوزة رانيا وكامل أفراد ارستها تأشريات تتيح لهم مغادرة البالد متى ما شاؤوا ولكن عندما بدأت "

فلقد اعتقدت أنها وعائلتها بمأمن كونهم لم يشاركوا يف أية أنشطة .  االنتفاضة، لم ترغب رانيا باملغادرة
فيلعبة الشطرنج ومثلت سوريا يف العديد من  وكانت رانيا متنافسة.... سياسية أو ينتموا ألي حزب سيايس

ولقد ساهمت يف رفع شأن اللعبة عالياً يف سوريا وتم تكريمها من باسل األسد .  املنافسات اإلقليمية والدولية
لقد كانت محبوبة جداً من مرضاها وزمالئها نظراً لحيويتها ونشاطها )... الشقيق األكرب للرئيس بشار األسد(

 82."هاوإتقانها لعمل
إذ ال تغادرني األسئلة .  ال أتمكن من النوم ليالً : "وتصف نائلة كيف أثر اختفاء جميع أفراد العائلة عليها قائلةً 

 ً أهي بخري أم ال؟ هل األطفال جائعني؟ هل هم هادئون؟ أم تراهم يرصخون ويبكون؟ تراودني كل هذه : التالية أبدا
 ."األفكار طوال الليل

 
 ع صالح الدين الطبا 

كان صالح الدين الطباع يستقل سيارة أجرة 
من دمشق إىل الحدود السورية اللبنانية 

يف زيارة  2014أيلول / سبتمرب 5بتاريخ 
لبريوت تم الرتتيب لها مسبقاً عندما استوقفه 

مسؤولون سوريون عىل الحدود وفق ما 
وأخرب .  علمته عائلته عن طريق أحد الشهود

لذي كان طالباً املسؤولون صالح الدين ا
جامعياً وعامالً يف مجال املساعدات اإلنسانية 

أنه مطلوب للحكومة السورية وطلبوا منه 
االنتظار عند املنفذ الحدودي ريثما تصل 

ويف اليوم التايل قامت قوات .  قوات األمن
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 .227األمن بإعادته إىل دمشق واقتيد إىل فرع املخابرات العسكرية 

عن أسباب اعتقاله ولكن يعتقد أفراد عائلته أن األمر مرتبط بنشاطه مع الهالل األحمر ولم تفصح قوات األمن 
وقبيل اعتقاله، توىل صالح الدين تقديم الدعم .  العربي السوري الذي عمل معه متطوعاً منذ سنّي مراهقته األوىل

 . اإلنساني للنازحني داخل سوريا جراء القتال

رفة مكان احتجازه من خالل السلطات ولكن أخربهم مسؤولو املخابرات وعقب اعتقاله، حاولت عائلته مع
العسكرية أنهم ال يعلمون شيئاً عن صالح الدين، ولم تزودهم األجهزة األمنية أو القضائية األخرى بأية معلومات 

أبداً من  لم نتمكن: "ولكن قال أحد اقاربه.  كما حاول أقاربه تحديد مكانه عن طريق قنوات غري رسمية.  عنه
ً .  معرفة األخبار الصحيحة من الكاذبة فالبعض يخربنا أمراً ثم يأتي شخص آخر يف : فلقد كان كل شئ متناقضا

 ً  83".نفس اليوم ويخربنا بيشء مختلف تماما

، راجع أحد أقارب صالح الدين الرشطة العسكرية يف القابون لالستفسار عن 2015تموز / يوليو 25وبتاريخ 
/ أبريل 5فأُعطي قريبه شهادة وفاة تشري إىل وفاة صالح الدين بنوبة قلبية يف الحجز بتاريخ  . مكان تواجده

ووفق ما قاله املسؤول األمني، فلقد تم نقل جثته إىل مشفى ترشين العسكري قبل أن توارى الثرى .  2015نيسان 
ولكن يرص أحد أصدقاء صالح .  الدفنولم يعطه معلومات عن مكان .  يف إحدى املقابر الجماعية يف اليوم التايل

الدين املقربني والذي تعرض هو اآلخر لالحتجاز والتعذيب عىل أنه إن صح نبأ وفاة صالح الدين فهو عىل يقني تام 
 :  وأخرب منظمة العفو الدولية بما ييل.  بأن وفاته سوف تكون ناجمة عن التعذيب

" ً فلقد كان رياضياً وقوي البنية وكان يمارس رياضة تسلق  . لم يكن صالح يعاني من مشاكل يف القلب ابدا
وظللنا نفكر أنه ال ...  ولعب كرة السلة وبذل جهداً للحفاظ عىل لياقته.  الجبال كثرياً والتخييم يف أوقات فراغه

فلقد تبقت عليه مادة .  زال برفقتنا وأنه سوف يعود قريباً وينهي دراسته ويحصل عىل شهادته الجامعية
 84."ومن الصعب علينا جداً أن نعتقد أنه لن يعود إلينا.  دة قبل التخرجواح

وباإلضافة إىل الحاالت الواردة أعاله، وثقت منظمة العفو الدولية أو تلقت تقارير عن حاالت تخص العاملني يف 
ظام خالل الفرتة منذ مجال توفري املساعدات اإلنسانية الذين ترد أسماؤهم أدناه واختفوا قرساً عىل أيدي أجهزة الن

أي عندما تم االنتهاء من إعداد  2015ترشين األول / أكتوبر 6وال زالوا يف عداد املفقودين اعتبارا من  2011عام 
 :التقرير الحايل بصيغته النهائية

 عىل أيدي جنود  2012كانون األول / ديسمرب 17اعتُقل عىل مقربة من داريا بتاريخ : حسن محمد خرض
 ري؛الجيش السو 
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 عىل  2012كانون األول / ديسمرب 30اعتُقلت عند إحدى نقاط التفتيش يف الريموك بتاريخ : سلمى عبد الرزاق
 أيدي عنارص املخابرات العسكرية؛

 عىل أيدي عنارص  2012نيسان / أبريل 27اعتُقل يف منزله بحي نهر عيشة يف دمشق بتاريخ : خالد يوسف
 قوات األمن؛

 عىل أيدي عنارص من قوات  2012أيلول / سبتمرب 16اعتُقل يف الالذقية بتاريخ : حسام محمد ديب الضايني
 الدفاع الوطني؛

 عىل أيدي عنارص قوات  2014كانون الثاني / يناير 1اعتُقل يف منزله بالقنيطرة بتاريخ : أحمد القديمي
 .األمن

 

 األفراد المشكوك في والئهم للنظام 
مع تحول األزمة السورية إىل نزاع مسلح، رشعت السلطات السورية باعتقال وإخفاء األفراد الذين اعتربتهم غري 

فعىل سبيل املثال، تم تنفيذ حمالت اعتقال جماعي بحق سكان األحياء أو املدن التي تتواجد فيها .  موالني للنظام
ويف األثناء،   85.كومة من بسط سيطرتها عىل تلك املناطقجماعات املعارضة املسلحة بمجرد ما أن تتمكن قوات الح

تعرض  جنود قوات النظام وموظفي الحكومة لالختفاء القرسي بأعداد كبرية ملجرد قيام السلطات بتصنيفهم أنهم 
 أو االنشقاق عن النظام أو أنها تعتربهم غري موالني بالدرجة يف عداد الذين يفكرون ملياً يف الفرار من الجندية

وأخرياً، مارست الحكومة االختفاء القرسي بحق أفراد دخلوا املناطق التي تسيطر عليها قادمني من .  الكافية
ويظهر أن هذا النمط من االعتقاالت .  2013املناطق التي تقع تحت سيطرة املعارضة ال سيما اعتباراً من العام 

قبيل املعلمني أو املمرضني الذين يُضطرون إىل دخول واالختفاء القرسي قد أصبح شائعاً بني موظفي الحكومة من 
 .املناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الستالم رواتبهم أو معاشات تقاعدهم

وتورد الحاالت التالية أمثلة عىل أفراد تعرضوا لالختفاء القرسي نظراً العتبارهم غري موالني للحكومة السورية عىل 
 .األرجح

  الجنود وموظفو الحكومة 

 أكرم 

يؤدي الخدمة العسكرية اإللزامية كعامل يف الكافترييا باألكاديمية العسكرية يف  86، كان أكرم2011أيار / يف مايو

                                                      

أيار / وحماة خالل شهر مايو 2013آذار / تجلت هذه املمارسة بشكل واضح يف حي باب عمرو بحمص خالل شهر مارس 85
االختفاء القرسي يف : اختفوا بال أثر"ورية العربية السورية لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمه.  من العام نفسه

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل4. ، ص2013كانون األول / ديسمرب 19" سوريا
ts/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdfhttp://www.ohchr.org/Documen   
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يف وقت سابق من الشهر التي لحق بها دمار جزئي جراء هجوم قوات  87وسبق له وأن عاد إىل بلدته.  طرطوس
ازة التي قضاها يف البلدة الرغبة لديه بالفرار من الخدمة ووفق ما أفاد به اقاربه، أثارت اإلج.  الحكومة عليها

يوماً  11ولكنه قرر العودة إىل طرطوس كونه لم يتبَق عىل انتهاء مدة خدمته املقررة سوى .  العسكرية عىل الفور
ت ويرتك لقد أخربته أن يرتك عمله وأن يعود إىل البي: "وتوسلت إليه والدته بعدم العودة إىل وحدته، وقالت.  فقط
ويف .  88"تقترص وظيفتي عىل تقديم الطعام فقط ولست مقاتالً فلماذا عساهم يعتقلونني؟: فأجابني قائالً .  كتيبته

أيار اتصل بعائلته وعرب عن خشيته من أن يكون قادته قد شعروا بتغري رسيرته وعرب عن قلقه عىل / مايو 25
صل بأرسته الحقاً، فلقد تم استدعاء أكرم لالستجواب ذلك ووفق ما قاله مرشف أكرم الذي ات.  سالمته الشخصية

 . اليوم وتم إيداعه بعهدة فرع املخابرات العسكرية يف طرطوس

إىل طرطوس يف محاولة منه ملعرفة مكان تواجد أكرم  89، توجه شقيقه غيث2013ترشين الثاني / ويف نوفمرب
يف األكاديمية العسكرية بأن يقفل عائداً إىل بيته وأنكرت أي وأخربته اإلدارة .  والتفاوض بشأن إمكانية اإلفراج عنه

ولدى وصوله .  ولكن أشار له أحد املسؤولني عىل حدة بأن أكرم محتجز يف سجن تدمر املركزي.  معرفة لها بأكرم
ذلك السجن، تعرض غيث شقيق أكرم لالعتقال مبارشة وتم احتجازه مدة ثالثة أشهر تعرض خاللها للتعذيب 

وقال .  وعقب خروجه من السجن، عاني غيث من صدمة نفسية عنيفة.  دع الحبس االنفرادي طوال أسابيعوأُو 
ً : "والده ملنظمة العفو الدولية وعقب ".  كانت ساقه مغطاة بحروق السجائر بالكامل، وتم تجويعه و أصبح مجنونا

 ". ا بمحاولة للعثور عىل أكرم اآلنمن املستحيل أن يقوم أحد من عائلتن: "مأساة غيث، أوضح والده قائالً 

.  وكان أكرم خاطباً عندما تم اعتقاله ولكن قال والده أن خطيبته قد فقدت األمل السنة املاضية وفسخت الخطوبة
ً : "وعندما سألناه عن تأثري اختفاء أكرم عليه، أجاب األب قائالً  وما من كلمات يمكنها .  لقد تأثرنا بذلك تأثراً شديدا

نحن نفكر فيه عىل الدوام، ولو كان مذنباً وقررت املحكمة أن : "واضافت والدته قائلةً ".  هذا الشعورأن تصف 
ً .  ولكنه ليس مذنباً ولم تتم إحالته إىل املحاكمة.  تعدمه فذلك أمر مختلف  ".هذا ليس صوابا

 سليمان حمودي 

دير الزور أثناء تواجده يف دمشق يف  أُلقي القبض عىل الجندي يف الجيش العربي السوري سليمان حمودي من
وأخرب أحد زمالئه الذين خدموا معه أنه قد تم القبض عىل سليمان رفقة تسعة .  2011ترشين الثاني / نوفمرب

جنود آخرين اثناء تواجدهم يف ثكنة الجيش بعد أن خطط العرشة للفرار من الخدمة، ولكن أفسد أحد الجنود 
وعقب اعتقاله، وصلت العائلة أخبار من املحتجزين املفرج عنهم والوسطاء .  رمخططهم بإخبار قادته عن األم

لقد أنفقنا الكثري من املال : "وقال شقيقه محمد ملنظمة العفو الدولية.  تفيد بأنه محتجز يف سجن صيدنايا بدمشق
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  90".كي نستطيع إخراجه عن طريق دفع الرىش ولكن لم ينجح يشء

ولكن تم اعتقاله هو اآلخر وهو يف طريقه إىل .  وجه والده خالد إىل دمشق بحثاً عن ابنه، ت2014شباط / ويف فرباير
واتصل بعائلته بعد ساعات من اعتقاله وقال إنه مطلوب .  هناك لدى مروره بإحدى نقاط تفتيش الجيش يف تدمر

ال نعلم شيئاً عنهم : "وقال محمد.  وانقطعت أخبار الوالد منذ ذلك الحني.  عىل إثر فرار ابنه من الخدمة العسكرية
وال يستطيع أحد أن يتوجه إىل هناك للعثور عليهما ألنه من املؤكد أنه سوف يتم اعتقاله .  االثنني منذ ذلك التاريخ

 ".هو اآلخر

وُقتل شقيق محمد األكرب يف رضبة جوية ما جعله يشعر أنه املسؤول الوحيد اآلن عن إعالة والدته وشقيقتيه 
ويقيم محمد اآلن يف اسطنبول حيث يعمل يف أحد مصانع الحديد والصلب ويرسل املال الذي .  األصغروشقيقهم 

ً  17ويبلغ محمد من العمر .  يجنيه إىل عائلته يف دير الزور لقد خيم حزن كبري عىل عائلتي : "وقال محمد.  عاما
 ".اآلن

 ة األشخاص الذين دخلوا مناطق الحكومة قادمين من مناطق المعارض
 تركي عيل الصالح 

يعمل تركي عيل الصالح مسؤوالً إدارياً 
ومحاسباً يف إحدى كربيات املدارس األساسية 

وعقب فراره من املدينة، أقام .  يف دير الزور
عيل يف حجني إحدى بلدات جنوب رشق 

 31ثم قرر بتاريخ .  محافظة دير الزور
التوجه إىل  2013كانون األول / ديسمرب
رتبية والتعليم يف دير الزور الستالم مديرية ال

راتبه وتوزيع الرواتب عىل باقي املعلمني يف 
وأخرب أحد الشهود عائلته أنه وأثناء .  املدرسة

قيامه بذلك، وصل ضباط من فرع املخابرات 
العسكرية يف دير الزور وطلبوا هويته 

ووفق ما .  واقتادوه لالستجواب يف الفرع
م، احتُجز تركي يف أفاد به أحد املفرج عنه

.  يوماً من احتجازه 30يوماً أودع خاللها يف الحبس االنفرادي وتعرض للتعذيب عىل مدار أول  40الفرع مدة 
وأضاف املفرج عنه أنه شاهده آخر مرة يف فرع املخابرات العسكرية وقد غطت الجروح القطعية قدميه اللتان 

وُزعم أنه قد تم ترحيله الحقاً .  بحيث لم يعد قادراً عىل السري بعدهاُكرستا أيضاً جراء املداومة عىل جلده ورضبه 
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   والد مصطفى عبد السالم زلط يحمل صورة ابنه املختفي
© Amnesty International 

  .  التابع للمخابرات العسكرية بدمشق 235بالطائرة إىل فرع فلسطني 

وأبلغ أحد املحتجزين املفرج عنهم عائلته أن تركي قد تويف تحت التعذيب، ومع ذلك فال زال األمل يحدو العائلة بأن 
ندعو الله أن يكون قد تم ترحيله إىل سجن عدرا، : "وقال شقيقه حكيم.  سطني أو سجن عدرايكون حياً يف فرع فل

كما   91".فكما يقال، من يدخل فرع فلسطني هالك ال محالة، بينما من يدخل سجن عدرا يُبعث إىل الحياة من جديد
 : أخرب شقيقه حكيم منظمة العفو الدولية بما ييل

ولكن كان يعمل .  أنه أسندت لرتكي تهمة القتال يف صفوف جماعات املتمردين) أي السجني املفرج عنه(قال 
 ً فلماذا عساه يدخل منطقة تقع تحت سيطرة النظام لو كان .  محاسباً، فال يمكن أن يكون ذلك صحيح أبدا

ا جّد قلق عىل وأن.  ولديه اربعة أبناء واثنتني من البنات... مع املقاتلني؟  لقد كان ضد الجانبني يف واقع األمر
فأين املجتمع الدويل؟  فهم ... سالمتهم؛ فهم يعيشون وحدهم اآلن عىل ما تجود به أنفس الجريان واملحسنني

 ً أنت حر وتفهم ما يعنيه أن تكون .  يعلمون أن أحبتنا يُختطفون من بيننا، ومع ذلك فهم ال يحركون ساكنا
 ً   ."ملاذا ال تفعلون شيئاً؟.  له لنانحن أناس، نحن أناس مثلكم ولكن يحدث هذا ك.  حرا

 مصطفى عبد السالم زلط 

يعمل مصطفى عبد السالم زلط 
خياطاً يف حي الشيخ مقصود 
 17بمدينة حلب، واختفى بتاريخ 

أثناء  2013شباط / فرباير
عبوره من حي الشيخ مقصود 

الخاضع لسيطرة األكراد باتجاه 
حي الجمالية الواقع تحت 

كي يقوم  سيطرة قوات النظام
بإصالح مجموعة من أجهزة 

وقالت .  الهاتف النقال هناك
: والدته ملنظمة العفو الدولية

كان يعرف أنها رحلة محفوفة "

باملخاطر، ولكنه اعتقد أن بوسعه 
بيع أجهزة الهاتف والحصول عىل 

بعض املال بحيث يتمكن استخدامه 
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طت باعتقاله، ولكنه ذكر يف آخر اتصال هاتفي أجراه وليست عائلته متأكدة من الظروف التي أحا  92".يف زواجه
 . مع والدته أنه كان يقرتب من إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام

.  وعقب اختفائه، لم يجرؤ والدا مصطفى عىل مراجعة األجهزة األمنية لالستفسار عن مكان تواجد ابنهما
فأنا .  ن تذهب والدته إىل الفرع ولكني خفت أن أتوجه إىل هناكقيل لنا أنه من األفضل أ: "وأوضحت والدته قائلةً 

 ً ولكن وصلت العائلة أخبار من أحد املحتجزين املفرج عنهم أن ابنهم قد ".  عىل ثقة أنهم سوف يعتقلونني أيضا
ترحيله نهاية  اقتيد بادئ األمر إىل قسم الرشطة يف الجمالية قبل نقله إىل فرع املخابرات الجوية يف حلب وليُصار إىل

ولم تحصل العائلة عىل معلومات موثوقة بشأن مكان تواجده منذ .  املطاف إىل مركز حجز غري معروف يف دمشق
 : وقال والده ملنظمة العفو الدولية.  2013اختفائه يف 

ل، ولكن فبوسعي أن أعيد بناء املنز .  ُدمر منزلنا يف إحدى الرضبات الجوية ولكن ذلك ال يُقارن بهذا األمر"
فنحن بحاجة إىل أن .  ونحن نحبس أنفاسنا معاً ترقباً وحفاظاً عىل أملنا املشرتك.  أنى يل أن أستعيد ابني

فلم يعد بمقدوري أن .  وبعد اختطاف ابني، تغريت حياتنا بشكل كامل.  نعتقد أنه ال زال عىل قيد الحياة
ً ... يئاً عنه منذ سنتنيوال نعلم ش.  أنام، وال أستطيع العمل، فهو ابني الوحيد .  وال أستطيع أن أميض قدما

وال يمكنني أن أخرج دون .  وأحمل صورته الشخصية معي عىل الدوام أمالً يف أن أجد أحداً يكون قد شاهده
 ً  ."صورته التي ال تفارقني أبدا

 أفراد عائالت األشخاص املطلوبني 

ية باعتقال وإخفاء أفراد عائالت املطلوبني لدى السلطات ، قامت الحكومة السور 2011منذ اندالع األزمة يف عام 
وأخرب أقارب املحتجزين املختفني منظمة العفو الدولية عن اعتقادهم بأن عمليات االختطاف حدثت   93.السورية

عادة بهدف ثني املطلوبني عن االستمرار يف نشاطهم السيايس أو وقف أنشطتهم العسكرية، أو من أجل إجبار 
ويف بعض املناسبات، تم اعتقال أفراد عائالت هؤالء أثناء مداهمة منازلهم .   عىل تسليم أنفسهم للسلطاتاملطلوبني

 . أو مكاتب عملهم

وتورد الحاالت التالية أمثلة تتضمن أفرادا يُرجح تعرضهم لالختفاء القرسي ال ليشء سوى لكونهم من أقارب 
 .أشخاص مطلوبني لدى السلطات السورية

 
                                                      

  .ت املتعلقة بالحالة مأخوذة من هذه املقابلةجميع االقتباسا.  2015تموز / يوليو 16مقابلة يف تركيا بتاريخ  92

 19" االختفاء القرسي يف سوريا: اختفوا بال أثر"لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تقرير  93
 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2013كانون األول / ديسمرب

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf 
.  
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    محمود، شقيق موىس سليمان حاج حمد
© Amnesty International 

 ائالت املنشقني أو مقاتيل املعارضة أفراد ع

 موىس سليمان حاج حمد 

 10كما كان نشاطاً سياسياً سلمياً وقت اعتقاله يف .  يعمل موىس حاج حمد مزارعاً يف قرية تقع شمال مدينة الرقة
.  خرينأثناء تواجده داخل منزل أحد األصدقاء بدمشق التي زارها للقاء زمالئه الناشطني اآل  2012نيسان / أبريل

وبحسب ما افاد به أحد املحتجزين رفقة موىس يف السجن قبل أن يُفرج عنه الحقاً، فلقد اقتيد موىس بادئ األمر إىل 
فرع املخابرات العامة بالخطيب يف العاصمة دمشق قبل أن يتم ترحيله الحقاً إىل فرع فلسطني التابع للمخابرات 

 ً  .العسكرية يف دمشق أيضا

محمود الذي عمل يف وزارة الدفاع السورية قد انشق عن الجيش السوري قبل ثالثة أشهر من ويُذكر أن شقيقه 
وأخرب محمد منظمة العفو الدولية أن قوات األمن استخدمت شقيقه كوسيلة للضغط عليه كي يعود . اعتقال موىس

من الرسائل املوجهة يل عرب وأرسلوا الكثري .  أرسلوا التهديدات يل: "وأوضح محمود قائالً .  إىل منصبه السابق
.  وقالوا يل أنه ال األمم املتحدة وال جميع سفارات العالم قادرة عىل حماية شقيقي.  سكايب وفيسبوك وهاتفي النقال

وقال محمود أن العائلة سعت حثيثاً عرب   94."ولكن إذا قررت الرتاجع عن االنشقاق فسوف لن تكون هناك مشكلة
ووفق آخر األخبار التي وصلت العائلة عن طريق أحد .  ديد مكان تواجد شقيقهعدة قنوات غري رسمية لتح

التابع للمخابرات  248، فيظهر أن موىس محتجز يف الفرع 2015آذار / املحتجزين املفرج عنهم يف مارس
 وقال املحتجز املفرج عنه أن موىس يعاني من التهاب يف األمعاء وأُصيب بنوع آخر من.  العسكرية بدمشق

 .االلتهابات أدى إىل تغطية جلده بالتقرحات

وملوىس ولدان وطفلة ُولدت عقب اعتقاله، 
وعندما سألناه عن أثر اختفاء شقيقه عىل 

 : العائلة، أجاب محمود قائالً 

لقد انقلبت حياتي رأساً عىل عقب وهذا "
 ً فلقد .  ينسحب عىل حياة أفراد ارسته أيضا
بني منازل  أصبحت زوجته مرشدة اآلن وتتنقل

وأما أملي فهو من نوع آخر، .  األقارب يف الرقة
.  فأنا أشعر أني مسؤول عن تعرضه لالعتقال

وها أنا أنعم بالحرية كل يوم وأعلم أن شقيقي 
فأنا أحيا .  يدفع ثمن حريتي ببقائه يف الحجز

وإن الشعور بالذنب هو .  حياتي عىل حسابه
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فهم يبقون عىل شقيقي ... ن الصعب جداً أن أصف لكم كيف أشعروم.  اسوأ أنواع املشاعر عىل اإلطالق
 ."مختفياً كي ينتقموا مني

 أمني وفارس 

وأبلغ أحد .  أثناء تواجدهما يف منزلهما بدير الزور 2013كانون الثاني / يف يناير 95اعتُقل الشقيقان أمني وفارس
ً  15الجريان الذي شهد واقعة اعتقالهما عائلتهما بأن نحو  من املخابرات العسكرية نفذوا العملية، فيما أخرب  عنرصا

عمهما منظمة العفو الدولية أن أحداً من أفراد العائلة لم يجرؤ عىل مراجعة أي من الفروع األمنية لالستفسار عن 
 ً لو قمنا بمراجعتهم، : "وقال عم الشقيقني.  مكان تواجدهما خشية من تعرض السائل عنهما لالعتقال أيضا

وباملحصلة، حاولت العائلة معرفة مكان تواجد   96".ومون بالقضاء عىل جميع أفراد العائلة دون شكفسوف يق
لم يكن بحوزتنا املال : "ولكن أوضح عمهما قائالً .  الشقيقني من خالل وسطاء وغري ذلك من الوسائل غري الرسمية

 ".وطرقنا أبواًب كثرية ولكن لم ينجح يشء.  الكايف للعثور عليهما

.  رأي عمهما، فلقد استُهدف الشقيقان نظراً للدور القيادي الذي يضطلع به والدهما يف إحدى كتائب املعارضةوب
لقد كان شيخ عشريته ومن أكرب .  فاعتقلوا ابنيه للوصول إليه... لقد أرادوا أن ينتقموا من والدهما: "وأضاف قائالً 

ثالث سوريا عقب اعتقالهما خوفاً من تعرضه لالعتقال هو وغادر شقيقهما ال".  مساندي املعارضة يف دير الزور
لقد اختفيا كلياً، والله أعلم، ولكن .  تكمن املشكلة يف أنهما قد اختفيا بال أثر: "وقال ملنظمة العفو الدولية.  اآلخر

ما عقب لقد حاولنا جاهدين أن نعثر عليهما ولكن لم يتوصل أحد إىل معلومات بشأنه.  أعتقد أنهما قد ُقتال
 ".اعتقالهما

 أفراد عائالت املعارضني السلميني للنظام 

 يامن حسن 

وأُلقي .  ينحدر يامن حسن من جديدة الفضل، إحدى بلدات ضواحي دمشق، وهو متخصص يف أجهزة الحاسوب
ى ويُذكر أن شقيقه عامر الذي يعمل صحفياً مطلوب لد .  2013حزيران / يونيو 29القبض عليه يف منزله بتاريخ 

جاءوا إىل املنزل بحثاً عني ولكنهم لم : "وأوضح عامر قائالً .  األجهزة األمنية عىل خلفية نشاطه يف املجال اإلعالمي
عنرصاً من  20وقالت عائلة شقيقه التي حرضت عملية االعتقال أن نحو .  97"يعثروا عيل بل وجدوا شقيقي بدالً مني

                                                      

  .جب اسميهما الحقيقينيتم ح 95
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 98.بتنفيذ العمليةقوات الدفاع الوطني املوالية للنظام قاموا 

ولدى .  215ورسعان ما أخرب أحد املحتجزين املفرج عنهم العائلة أنه شاهد يامناً يف فرع املخابرات العسكرية 
مراجعة والدته للفرع، أبرزت السلطات لها بطاقة هويته وأخربتها بأنه قد تويف جراء نوبة قلبية يف السجن، ولكنها 

إذا توجهت : "وأوضح عامر قائالً .  تقد عائلته أنه ليس ميتاً كما تزعم السلطاترفضت أن تسلمها رفاته، وعليه فتع
...  إليهم مستفرساً عن أحد املحتجزين، يربزون لك بطاقة هويته ملجرد التخلص من أسئلتك ورصفك من املكان

عائلته وتزويدهم بشهادة فلقد مررنا بالكثري من الحاالت املشابهة التي تم فيها إبراز هوية الشخص املختفي ألفراد 
لقد تويف عىل األرجح .  وعليه، فنحن نحيا عىل مثل هذا األمل... وفاته لتُفاجأ أرسته بعودته إىل املنزل بعد عامني

.   لقد انهارت عائلتنا: "ووصف عامر أثر اختفاء شقيقه عىل العائلة قائالً "".  ولكن ال زال األمل يحدونا بعكس ذلك
مت بزيارته، فحتى القرب أفضل من الوضع الحايل، أي عدم معرفتنا أبداً بمكان تواجده أو املصري فلو كان له قرب لق

 ".الذي حل به

 أمرية 

وسبق اعتقالها القبض عىل .  2014ترشين الثاني / نوفمرب 9عاماً بتاريخ  60البالغة من العمر  99اختفت أمرية
ن أنشطة سياسية سلمية، حيث احتُجزت ابنتها األوىل جراء ما يمارسنه م 2014و 2013بناتها الثالث عامي 

واختفت .  لنشاطها اإلعالمي والثانية لتقديمها املساعدة الطبية للمتظاهرين والثالثة لقيامها بتنظيم االحتجاجات
ي وبالنظر إىل أن املنطقة الت.  بعد زيارة إحدى بناتها الثالث يف سجن عدرا 100أمرية يف طريق عودتها إىل بلدتها

عىل يقني بأن والدتها موجودة يف عهدة النظام  101اختفت فيها تقع تحت سيطرة قوات النظام، فإن ابنتها فاتن
 .اآلن

وحاول أبناؤها وبناتها الحصول عىل معلومات بشأن مكان تواجدها بالطرق الرسمية وغري الرسمية دون أن 
بدأنا بالبحث عنها فورا عن طريق : "الدولية بما ييل وأخربت فاتن منظمة العفو.  يصيبوا النجاح يف محاوالتهم تلك

ً . إذ ال تتوفر أية معلومات.  ولكن فقدنا األمل قبل شهر واحد من اآلن.  أناس مختلفني وأضافت   102".ال يشء أبدا
ميع نظراً ملشاركة والدي يف الحراك وما يزاوله من أنشطة، وهو ما ينسحب علينا نحن أيضاً، فكانت ج: "فاتن قائلةً 

                                                      

هي إحدى تشكيالت القوات املسلحة التابعة للجيش العربي السوري التي شكلتها الحكومة يف منتصف  قوات الدفاع الوطني 98
ً  2012عام    .من أفراد امليليشيات املحلية عموما

  .تم حجب اسمها الحقيقي 99

  . تم حجب اسم البلدة 100

  . تم حجب اسمها الحقيقي 101

  .ع االقتباسات املتعلقة بهذه الحالة مأخوذة من هذه املقابلةجمي.   2015تموز / يوليو 31مقابلة يف تركيا بتاريخ  102
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إذ كانت تدرك والدتي أنه من الخطورة بمكان عبور نقاط التفتيش التابعة للنظام، .  العيون مفتوحة عىل أرستنا
وتشعر فاتن أن والدتها قد جرى ".   فهكذا هي أمي عىل أية حال. ولكنها كانت مرصة عىل زيارة شقيقتي

ال شك أنني أشعر بالذنب فأنا أعتقد أنها اعتُقلت ": استهدافها ملا تزاوله بناتها من نشاط سلمي، وأضافت قائلةً 
 ". بسببنا نحن

 العمليات المنفذة بدوافع انتهازية  : توسع منظومة االختفاء القسري
يورد القسم السابق ثالث خصائص رئيسية لألفراد الذين يتم استهدافهم باالختفاء القرسي يف سوريا منذ عام 

كومة، واألشخاص الذين تشكك السلطات يف والئهم للنظام، وأفراد عائالت ، وهم املعارضون السلميون للح2011
 .املطلوبني لها

مع توسع البنية التحتية املتمحورة حول منظومة االختفاء القرسي وتجذرها عىل مدار السنوات األربع املاضية، 
نظومة لتحقيق مكاسب أو أهداف ارتفعت أعداد الجهات الفاعلة الراغبة يف انتهاز الفرصة واالستفادة من هذه امل

ونتيجة لهذه االنتهازية التي أبداها مسؤولو أجهزة أمن الدولة واملوظفني املحليني ال بل وبعض .  شخصية
وتشري بحوث منظمة العفو .  املواطنني العاديني، تعرضت أعداد كبرية من األشخاص لالختفاء القرسي يف سوريا

افعني يحركان الراغبني باستغالل منظومة االختفاء القرسي يف سوريا، أولهما الدولية يف هذا اإلطار إىل وجود د
 .السعي وراء تحقيق مرابح مالية، وثانيهما تصفية حسابات شخصية

وتورد الحاالت التالية يف هذا القسم من التقرير أمثلة عىل أشخاص تعرضوا لالختفاء القرسي نتيجة ألحد هذين 
 .العاملني عىل األرجح

  ي وراء تحقيق الربح الماليالسع
 فاروق 

وسبق اعتقاله استدعاء .  2014نيسان / أبريل 14وهو طالب من منطقة القلمون، بتاريخ  103اعتُقل فاروق،
الجيش له لاللتحاق بالخدمة العسكرية اإللزامية ولكنه تأخر شهرين يف االمتثال لالستدعاء الرسمي للخدمة نظراً 

ثم عرض أحد أصدقاء العائلة الثقات ممن لديهم صالت .  ته جراء القتال الدائر فيهالعدم تمكنه من مغادرة منطق
ثم علمت .  مع الحكومة أن يساعد فاروق عىل حل املشكلة، ورافقه إىل فرع املخابرات العسكرية يف مدينة النبك

ليمه إىل السلطات باليد العائلة الحقاً من خالل محاٍم يعمل عىل قضية فاروق أن صديق العائلة هو من قام بتس
ووفق ما افاد به ".  املتعاونني مع اإلرهابيني"مشفوعاً بتقرير يفيد بأنه قتل اثنني من جنود النظام وأنه من 

 .العائلة املزعوم عىل مبلغ مايل مجٍز لقاء تسليم فاروق إىل السلطات" صديق"املحامي، حصل 

ن تواجد فاروق لدى نفس الفرع الذي اعتُقل فيه، حيث قيل لهم وبمساعدة املحامي، استفرس أفراد العائلة عن مكا
وتوقف .  بادئ األمر أنه موجود يف عهدتهم بالفعل، ولكن رسعان ما أنكرت السلطات معرفتها بمكان تواجده
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وفق ما جاء عىل لسان " هنا وهناك ويف كل مكان"املحامي عن متابعة القضية عند تلك املرحلة، فبحثت العائلة 
، راجعت العائلة إحدى املحاكم العسكرية يف دمشق حيث قيل لهم أنه 2015آذار / ويف مارس  104.ق فاروقشقي

توجه : "ويصف شقيقه التجربة قائالً .  قد تويف وينبغي عليهم التوجه إىل مشفى ترشين العسكري الستالم جثته
إذ لم تكن .  هاية، لم تكن هناك أية نتيجةويف الن.  أفراد عائلتنا بكاملها إىل املشفى وجلسوا هناك طوال ساعات

.  ال تستلموا أية وثيقة وال توقعوا عىل أية ورقة، فقط عودوا إىل بيتكم: وأخربنا املسؤول هناك قائالً .  رفاته يف املشفى
 ".فهو ليس هنا

ز يف إحدى ويف وقت الحق من ذلك الشهر، سمعت العائلة عن طريق أحد املحتجزين املفرج عنهم أن ابنهم محتج
 ً .  ولكن لم تصلهم اية أنباء أخرى منذ ذلك الحني.  املحاكم العسكرية يف القابون وانه سوف يتم إخالء سبيله قريبا

 : وأخرب شقيقه منظمة العفو الدولية بما ييل

لقد أُغمي .  لقد حصلت عىل وثيقة تتيح لك استالم رفات ابنك ثم ال تعثرين عليها: ضع نفسك مكان والدتي
بسبب تقرير مزيف واحد أُعد من أجل حفنة من املال، دمروا ...لقد انهارت العائلة اآلن.  ليها يف املشفىع

.  لقد ألحق اختفاء فاروق دماراً عاطفياً هائالً بأشقائه وشقيقاته عىل وجه الخصوص.. عائلتنا بأكملها
فنحن أرسى حالة من االنتظار .  ءفنشعر أننا تائهون بل مشلولون، فال يمكننا مجرد االبتسام أو البكا

  ."والرتقب وحسب

 

 عمار 

وبما .  ، وتابع طريقه إىل تركيا2014حزيران / من الخدمة يف صفوف حرس الحدود السوري يف يونيو 105فر عمار
أنه من منطقة العازمية بحلب، فلقد حاول بعد ستة أشهر عبور الحدود إىل سوريا لزيارة أرسته، وهو ما حصل 

ً فعالً، و  وقال شقيقه ملنظمة .  لكن بعد ذلك شاهده أفراد مجموعة من الشبيحة وتعرفوا عليه وقاموا باختطافه فورا
ولم نشك أنهم سوف .  فهم جرياننا.  فهم يقيمون يف الحي الذي نسكن فيه.  لقد عرفه خاطفوه: "العفو الدولية

 106%".100ال، أنا متأكد من ذلك لقد قاموا بذلك مقابل الحصول عىل امل.  يقدمون عىل فعلتهم هذه

، تلقت العائلة معلومة من أحد املحتجزين املفرج عنهم تفيد بأن ابنها عمار محتجز يف فرع 2015ويف عام 
ولم تتقدم عائلته بطلب رسمي لالستفسار عن مكان .  يف دمشق) التابع للمخابرات العسكرية( 235فلسطني 

كما لم ".  نخىش أن نسأل عنه ألنه فار من الخدمة العسكرية: "تواجده، حيث أوضح شقيقه سبب ذلك قائالً 
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    .والدة مجدي الناصيف تحمل صورة ابنها املختفي
© Amnesty International 

أنا الجئ يف تركيا ووضعي املايل : "تحاول العائلة من خالل القنوات غري الرسمية أيضاً؛ وأضاف شقيقه قائالً 
ولكنني سمعت من أناس كثر أن السمارسة غشاشون، .  صعب جدا بحيث ال أقدر عىل دفع املال ألحد السمارسة

 ".ليه فال أظن دفع املال لهم قد يؤدي إىل نتيجة مغايرة عىل أية حالوع

  تصفية الحسابات الشخصية
 مجدي الناصيف 

اعتُقل البقال مجدي الناصيف 
 2011تموز / يوليو 25بتاريخ 

أثناء تواجده يف منزله الكائن يف 
.  جرس الشغور بمحافظة إدلب

ونفذ عملية االعتقال وفق ما أفاد به 
قه األصغر الذي شاهد العملية شقي

عنارص بزي عسكري من قوات 
وال  زالت أسباب اعتقاله .  األمن

مجهولة حتى اآلن ولكن تعتقد 
أرسته أن رشيكه يف العمل هو من 

ولم .  قام بتسليمه إىل السلطات

تتلق العائلة أي رد رسمي عىل 
طلباتها واستفساراتها بشأن مكان 

.  عد العائلة يف القضية أن أحد الوسطاء أخربه بوجود مجدي يف سجن صيدناياتواجده؛ ولكن قال محامي يسا
وبدأت .   ونصح املحامي أفراد العائلة بعدم زيارة السجن شخصياً كون السلطات سوف تنكر وجوده لديها

ك يف بدأنا دردشة مع األشخاص عرب موقع فيسبو : "وقالت شقيقته.  شقيقاته يف البحث عنه باستخدام اإلنرتنت
 107".وأخصص ساعة واحدة يومياً بحثاً عنه من خالل الحاسوب.  محاولة للعثور عليه

ً : "وقالت والدة مجدي ملنظمة العفو الدولية وكانت أوىل املعلومات التي تلقيناها تفيد ... ال ينقطع تفكريها به أبدا
ثمة أمل يف عقيل ولكن ليس يف .  ل ثانيةً وال أستطيع أن أشعر باألم.  بمقتله، ثم أصبح قلبي بارد املشاعر بعد ذلك

وعند سؤالها عن ".  إذا كان شقيقي عىل قيد الحياة، فنعلم أنه يمر بأهوال مروعة: "واضافت شقيقته قائلةً ".  قلبي
.  يريدون هدر كرامتنا وجعلنا نعاني األمّريْن: "سبب ممارسة الحكومة لالختفاء القرسي، أجابت شقيقته قائلةً 

ً فهم يسيطر   ". ون علينا ويتحكمون بنا من خالل قيامهم بجعلنا يف يأس وتوق دائمني للقاء أقاربنا مجددا

 صفاء الال 
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رامي ابن صفاء الال يحمل صورة والدته املختفية مع ابنة 
 Amnesty International © .شقيقته

عاماً ومن سكان حي امليدان بدمشق أثناء تواجدها يف منزل شقيقها  61اعتُقلت صفاء الال البالغة من العمر 
زي العسكري يُعتقد أنهم من قوات األمن أو عنارص ب 10وأفاد الجريان بأن نحو .  2013آذار / مارس 7بتاريخ 

قوات الدفاع الوطني اعتقلوا صفاء رفقة ستة من افراد عائلتها كانوا متواجدين يف شقتني ضمن نفس البناية التي 
 . تقع يف منطقة تحت سيطرة قوات النظام وأُقيم عىل سطحها ثكنة صغرية تابعة لقوات الدفاع الوطني

رامي، تشاجر أحد افراد العائلة مع قائد وحدة قوات الدفاع قبل يومني من اعتقالها الذي جاء ووفق ما افاد به ابنها 
ولكن رامي لم يستطع الجزم بالسبب الفعيل وراء   108.عىل ما يظهر انتقاما عىل ما بدر منه تجاه عنارص القوات

تقالها لوداعه حيث كانت تنوي السفر ويُذكر أن والدته كانت تزور شقيقها يوم اع.  اعتقال والدته وأفراد عائلته
 .وااللتحاق بولدها رامي يف مرص

، أرسل رامي طلباً رسميا إىل 2015أيار / ويف مايو
املحكمة العسكرية يف دمشق يستفرس عن والدته فيه، 
وانكر املسؤولون وجود صفاء وأفراد عائلتها الستة يف 

نوات كما سعى رامي ملعرفة املعلومات عرب الق.  عهدتها
غري الرسمية من خالل وسطاء يف املخابرات العسكرية 

واملخابرات العامة واملخابرات الجوية دون أن يتلقى 
أية معلومة بشأن مكان تواجدها أو أماكن تواجد باقي 

 :وقال رامي ملنظمة العفو الدولية.  أقاربه

كانت تحب دمشق كثرياً وكنت ألح عليها بأن "
تهدأ األمور ولكنها ظلت  تلتحق بي يف مرص إىل أن

ترفض حتى تمكنت من إقناعها أخرياً بالقدوم 
فهي أهم .  قبيل تعرضها لالعتقال بفرتة وجيزة

فال أحد .  شخص يف حياتي وأنا كذلك بالنسبة لها
ولقد حدثت أمور كثرية خالل سنتني ... يل بعدها

فلقد أنجبت شقيقتي طفالً .  ونصف من اختفائها
وبدأ شعري يتساقط اآلن .  جديدة ولدي الكثري من القصص واألخبار كي أطلعها عليها وحصلُت عىل وظيفة

بعد أن كان غزيراً، وال أريد أن أكرب يف السن ألنني ال أريد لها أن تراني مختلفاً عن الهيئة التي تتذكرني بها 
  109)".عندما اعتُقلت(

                                                      

  .جميع االقتباسات ذات الصلة من هذ املقابلة.   2015تموز / يوليو 23مقابلة يف تركيا بتاريخ  108

  . 2015تموز / يوليو 31مقابلة يف تركيا بتاريخ  109



 والقرب السجن بني ما 
 سوريا يف القرسي االختفاء حاالت

 2015 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/2579/2015: الوثيقة رقم

55 

 

 فراس 

امته يف املعظمية إحدى الضواحي الجنوبية التي يسيطر أثناء إق 2013ايار / مايو 19بتاريخ  110اعتُقل فراس
وأفاد .  وكان يعمل يف األثناء يف غسل وتنظيف سيارات ضباط الجيش من سكان الحي.  النظام عليها يف دمشق

: وقال والده.  أفراد عائلته الذين شهدوا اعتقاله، أن أحد ضباط قوات األمن اقتاده من املنزل عرص ذلك اليوم
ولكن لم تسمع عائلته اي خرب عن مكان تواجده  111". ال تقلق سوف يعود إليك برسعة: الضابط قائالً  خاطبني"

.  منذ ذلك اليوم عىل الرغم من مراجعة السلطات وسلوك بعض القنوات غري الرسمية من أجل معرفة معلومات عنه
م أحد ضباط الحي بتسليم فراس وال زالت أسباب اعتقال فراس غري معروفة ولكن يعتقد والده أنه لربما قا

 .  للسلطات جراء خالف قديم بينهما

وحسب ما قالته زوجته، ال يتوقف .  وترك فراس وراءه طفلة وطفل يف السادسة والثالثة من العمر عىل التوايل
 ً عن  اعتاد ابنه جلب حذاء والده من الخزانة والسؤال: "وأضافت قائلةً .  األطفال عن السؤوال عن أبيهم أبدا

أنا رجل : "وقال والد فراس ملنظمة العفو الدولية".  فأقول له عىل الدوام أنه يف الحرب وسوف يعود.  صاحبها
، ال أريد حتى أن أفكر ...فما يحصل داخل تلك السجون.  لقد ضاع.  فهو بني جموع السجناء اآلخرين... كسري اآلن
فأعرف أناساً اختفى ثالثة أو أربعة من .  سوأ من ظرفناولكن أتذكر أنه ثمة أناس يمرون بظروف ا.  باملوضوع
 ".أبنائهم
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الناجون من ضحايا االختفاء . 7
 القسري 

كنا نعيش في ظل خوف دائم خشيًة من أن "
 ".يكون قد حان دورنا

 2014.112أيار / ومايو 2011أيلول / سالم عثمان الذي اختفى قرساً خالل الفرتة ما بني سبتمرب

 

 ً ليعود إىل عائلته بعد أن تعرض لالختفاء القرسي يف سوريا، يحمل معه بدنياً ونفسياً ندوب  من كان محظوظا
 .وتوضح الحاالت التي ترد تالياً تجاربهم املؤملة يف هذا اإلطار.  املحنة التي تعرض لها

 سالم عثمان 

عىل أيدي عنارص  2011أيلول / واعتُقل يف سبتمرب 113يعمل سالم عثمان محامياً وناشطاً حقوقياً من حلب،
ويف األشهر التالية العتقاله، تم نقله إىل مراكز حجز مختلفة بما يف ذلك فرعي .  املخابرات العسكرية بحلب

/ يف دمشق قبل أن يتم ترحيله يف نهاية املطاف إىل سجن صيدنايا يف سبتمرب 284و 291املخابرات العسكرية 
سؤولو الفرع يف حلب أي علم لهم بمكان تواجده كلما قصدهم أفراد وطوال فرتة احتجازه، أنكر م.  2011ايلول 

وأخرب سالم منظمة العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه يف الفرع .  عائلته وزمالؤه للسؤال عنه
 : ، ولكن أفاد بأن تجربته يف سجن صيدنايا كانت اسوأ بكثري، وقال291
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املعارضة يف حلب،  تطهري: قمع شامل"سبق ملنظمة العفو الدولية وأن أدرجت قضية سالم عثمان ضمن تقريرها املعنون  113
: الرابط) ( MDE 24/061/2012 :رقم الوثيقة( 25. ص" سوريا

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/061/2012/en/( ؛ كما أطلع سالم منظمة العفو الدولية
السالم األطرش الذي ركز التقرير عىل قصة اختفائه ايضاً حيث ظل االثنان رفقة بعضهما البعض  عىل معلومات بشأن عبد

ولكن جرى إيداعهما يف زنزانتني مختلفتني الحقاً ولم يشاهد سالم .  طوال مراحل محنتهما من حلب إىل سجن صيدنايا
ألطرش قد تويف عقب تعرضه للرضب املربح وإيداعه وأخرب محتجز آخر سالم عثمان الحقاً أن ا.  صديقه عبد السالم ثانيةً 

  .الحبس االنفرادي
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وكان تعذيباً عشوائياً بمعنى أنهم ينتقون أحدنا ال عىل التعيني ثم يربحونه  ...تعرضنا للتعذيب بشكل يومي"
.  شخصاً آخراً، ومن يمت يحل محله نزيل آخر 30وأُودعت يف زنزانة رفقة .  رضباً عىل مرأى من الجميع

ونا لقد أوسع.  وكلما ألحقت املعارضة رضبة بقوات النظام خارج السجن كنا نحن نُعاقب عىل ذلك داخله
رضباً بأكثر األدوات إيالماً من قبيل القضبان املعدنية بدالً من العيص، مع الرتكيز عىل املناطق الحساسة 

ولقد تعرضت لهذا الشكل من التعذيب ثالث مرات ويف .  واملؤملة من الجسد من قبيل العمود الفقري والرأس
ولم أغادر الزنزانة ولو ملرة ... بضعة أشهر بعدهاكل مرة كنت أظل غري قادر عىل امليش أو اإلتيان بأية حركة ل

وأُصيب أناس كثر .  ولم أر نور الشمس ولو ملرة واحدة.  واحدة طوال السنوات الثالث التي قضيتها فيها
إذ ليس من السهل حرمان الشخص من ضوء النهار بشكل مستمر طوال .  بالهسترييا وفقدوا صوابهم

  114."سنوات

ال يغادر الناس سجن صيدنايا أحياء : "ألسباب ال يعرفها حيث أوضح قائالً  2014أيار / ايووأُفرج عن سالم يف م
 ".يف العادة

 عمر 

هو ناجي آخر من ضحايا االختفاء القرسي، حيث اقتيد هذا الطالب الحلبي من منزله يوم اعتقاله بتاريخ  115عمر
ُ .  إىل فرع املخابرات الجوية يف املدينة 2013آب / أغسطس 9 سندت إليه تهمة مخالفة أحكام قانون مكافحة وأ

وتعرض للتعذيب أثناء فرتة .  جراء نشاطه يف املجال اإلعالمي وتقديم املساعدات اإلغاثية 2012اإلرهاب لعام 
حسب قوله من قبيل القضبان الحديدية والحجارة وسياط " تقع يد آمر السجن عليه"احتجازه والرضب بكل ما 

وهي وضعية يتم (كما قال أنه أُجرب عىل اتخاذ وضعية الشبح طوال أربع ساعات .  السيليكونالجلد املصنوعة من 
 : ووصف عمر أوضاع السجن قائالً ).   تعليق الضحية فيها ورسغيه وقدميه مقيدة خلف ظهره

بما  رجٍل يف زنزانتي عىل الرغم من أن طولها ال يتجاوز ثمانية أمتار وعرضها خمسة أمتار 100أودع نحو "
مزودة بلمبة وحيد ة ومروحة وبضعة ) تسوية(كانت غرفة قبو .  شخصاً فقط 30يجعلها بالكاد تؤوي 

ولم نحصل عىل كميات كافية من املاء فاضُطر معظم املحتجزين لرشب املاء من دورة املياه ... بطانيات
ة وانترش الجرب وغريه من واضُطر بعض السجناء إىل التربز داخل الزنزان.  فأُصيبوا باإلسهال والجفاف

  116."ولم يُسمح لنا باالستحمام.  األمراض داخلها

: وأوضح قائالً .  عقب محاكمة لم تدم أكثر من دقيقة واحدة 2013ترشين الثاني / نوفمرب 8وأُفرج عنه بتاريخ 
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 Amnesty International © .معتوق رنيم

ضيتك كبرية ال بد كانت ق: فهمس أحد الضباط يف أذني قائالً .  أخربوني بأن أغادر عندما كنا داخل مكتب القايض"
وأثناء تواجده يف الحجز، لم يُسمح لعمر باالتصال مع املحامي أو ".  أقرتح عليك أن تغادر البلد.  أن لك واسطة
 : وأخرب عمر منظمة العفو الدولية بما ييل.  أفراد عائلته

ق رساحه دون محاكمة فمن يتم إطال .  لم تعلم عائلتي أين أنا وهكذا أردات املخابرات الجوية لألمر أن يظل"
 ً .   ثم يُضبط وهو يمرر معلومات عن سجني آخر، فمن املؤكد أنه سوف ينتهي به املطاف داخل السجن مجددا

وعند صدور األمر باإلفراج عن السجني، يُعطى مهلة قوامها دقيقة أو اثنتان لجمع متعلقاته ومغادرة املكان 
لقد كان األمر شاقاً عىل أرستي أال تعلم .  إىل العالم الخارجيبما ال يسمح لباقي السجناء تحميله أية رسائل 

مكان تواجدي فلقد كان يعيشون قلقاً كبرياً وحاولوا تدبري مال يكفي لدفع رشوة إىل السلطات للحصول عىل 
 ".معلومات بشأني ومحاولة إخراجي من السجن

لم أتمكن من استيعاب : "وأوضح قائالً   .وقال عمر انه ال زال يجهل كيف يصف شعوره تجاه محنته يف الحجز
وتشعر كما لو أنك عىل وشك ان تُصاب .  فعندما كنت رهن االحتجاز لم أستطع أن أفهم ما يدور حويل.  األمر

ً .  بالجنون  ".ثم تتعلم قبول الوضع مع ميض الوقت، مع أنه ال يمكنك أن تقبله عىل حاله بشكل كامل طبعا
 

 رنيم معتوق 
معتوق التي تدرس تخصص الفنون  تعرضت رنيم

الجميلة لالختفاء القرسي طوال شهرين يف عام 
عنرصاً من قوات  30، وذلك بعد أن اعتقلها 2014

/ فرباير 17األمن أثناء تواجدها يف منزلها بتاريخ 
ومن الجدير بالذكر أن والد رنيم .  2014شباط 

املحاميفي مجال حقوق اإلنسان، خليل معتوق، قد 
و اآلخر لالختفاء القرسي عىل أيدي السلطات تعرض ه

  2012.117ترشين األول / السورية اعتباراً من أكتوبر
حيث  227واقتيدت رنيم عقب اعتقالها إىل الفرع 

ظلت محتجزة مدة شهرين فيه قبل أن يتم نقلها إىل 
سجن عدرا وتميض شهرين آخرين فيه أيضاً قبل أن 

حقاً أنه قد أُسندت وعلمت ال .  يُصار إىل اإلفراج عنها

وانقطعت أخبارها .  إليها تهمة التحريض عىل اإلرهاب
، ولم 227خالل الشهرين اللذين أمضتهما لدى الفرع 

 : ووصفت رنيم تلك الفرتة التي أمضتها يف الحجز قائلةً .  تكن عائلتها تعلم ما إذا كانت رنيم عىل قيد الحياة أم ال

                                                      

117  ً   . ورد أعاله توثيق تفاصيل اختفاء خليل معتوق قرسا
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راس بمجرد وصويل وركزوا عىل أنفي تحديداً كجزء من ممارسة تعرضت للرضب املربح عىل أيدي الح"
وكان يف املمر .  كما تعرضنا للرضب أثناء خضوعنا لالستجواب).  حفلة االستقبال(معهودة نطلق عليها اسم 

 ً وكنا نسمع عىل الدوام رصاخ املحتجزين .  الذي توجد زنزانتي فيه زنازين أخرى للرجال وللنساء أيضا
وبما أن زنزانتنا كانت مزودة بنافذة .  اء استجوابهم، ويف ذلك لوحده لون من ألوان التعذيباآلخرين اثن

صغرية، فلقد أمكننا رؤية الكثري من الجثث املسجاة عىل أرض املمر والحمامات، وكان الحرس يأتون كل 
.  ور أيام عىل وفاتهمصباح وينقلون بعضاً من تلك الجثث إىل خارج الزنازين ولكن ذلك ال يحدث إال بعد مر 

وكانوا يكتبون أرقاماً عىل تلك الجثث وجميعها تقريباً تعود لرجال، ولكن كان هناك جثث ألطفال أيضاً بدا 
ومن اسوأ أساليب التعذيب التي شاهدتها كان ما يُعرف .  سنة 15سنوات و 10وكأن أعمارهم تراوحت بني 

.  الكريس ثم يُصار إىل دفع ظهر الكريس باالتجاه املعاكس حيث يقيد الشخص إىل).  الكريس األملاني(باسم 
فلقد انكرست أجساد البعض إىل نصفني ألن أعمدتهم الفقرية لم تكن قادرة عىل تحمل الضغط الناجم عن 

 118".ذلك الشد

  : كما قالت رنيم أن الظروف داخل زنزانتها كانت مروعة

نساء وكانت تعج بالحرشات  10حرشوا بداخلها و .  كانت زنزانتي بطول مرتين وعرض مرت واحد فقط"
فلقد .  وسلمونا أحياناً بعض املالءات كي نغطي بها أنفسنا ولكنها كانت ملوثة بالدماء واملزيد من الحرشات

وأما الطعام فكان مقرفاً ولكن بعد بضعة أيام يف الحجز لم تعد نوعية .  استخدموا بعضاً منها لتغطية الجثث
 ".االطعام أكرب همن

كما عرجت رنيم يف حديثها عىل االغتصاب وغري ذلك من األشكال العنف الجنيس الذي تعرضت له بعض زميالتها 
 : املحتجزات معها، وقالت

فسمع املسؤول عن إدارة الفرع باألمر، .  حاولت اإلرضاب عن الطعام احتجاجاً عىل ما كان يحصل معي
: فقال يل.  أنها حاولت هي أيضاً اإلرضاب عن الطعام مثيل فاقتادني إىل مكتبه ثم جلب فتاة أخرى يظهر

تريدين أن تتوقفي عن تناول الطعام؟  أنا سوف أريك، واعتدى عىل الفتاة جنسياً باستخدام زجاجة أمام 
وكانت .  وقام أحد املحققني باغتصاب ثالث من الفتيات تحت عهدته، فلقد كن شابات وجميالت...  ناظري

فقالت لها والدتها أن ترافق الحارس، وأعتقد أن والدتها كانت تظن أنهم ... ن رفقة والدتهاإحداهن يف السج
 ."ولكن لم يتم إخالء سبيلهما بالطبع.  سوف يخلون سبيلهما لو وافقت ابنتها عىل أن تنام مع الحارس

وعندما علمت .  ك العامعىل إثر صدور عفو رئايس شملها يف ذل 2014حزيران / يونيو 11وأُفرج عن رنيم بتاريخ 
.  لم أصدق أنه سوف يتم إخالء سبييل فعالً : "بإطالق رساحها، لم تخرب عائلتها بادئ األمر، وأوضحت السبب قائلةً 

ولم أرد أن ارفع سقف توقعات عائلتي بهذا الخصوص فال تعلم  —فلقد اعتقدت أنهم بصدد نقلنا إىل سجن آخر
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 Private ©      حسني غرير

إىل دمشق، الحظ ضابط الرشطة أنها ال تحمل نقوداً فساعدها عىل االتصال وعندما وصلت ".  ماذا يمكن أن يحدث
بدأت : "وعندما وصلت املنزل وجدت والدتها بانتظارها يف الشارع، وقالت رنيم.  بوالدتها وأوصلها إىل منزلها
ىل بعضنا وعندما شاهدت شقيقي يف املنزل، لم نستطع أن نتعرف ع.  وركضت باتجاهها! أرصخ هذه أمي هذه أمي

 ".ثم فهمنا الوضع وقام بحميل يف الهواء.  ووقفنا نحدق ببعضنا هكذا لربهة.  البعض للوهلة األوىل

 حسني غرير 

اعتُقل املدون واملوظف يف املركز السوري لإلعالم 
وحرية التعبري، حسني غرير، عىل إثر مداهمة عنارص 

شباط / فرباير 16املخابرات الجوية ملكتبه بتاريخ 
، حيث اقتادوه بادئ األمر إىل فرع املخابرات 2012

الجوية يف املزة بدمشق حيث ظل محتجزاً فيه طوال 
ثم أمىض ستة أشهر يف فرع املخابرات .   ثالثة أشهر

الجوية بباب توما بدمشق أيضاً، قبل أن يُصار إىل 
نقله يف نهاية املطاف إىل فرع الرشطة العسكرية يف 

يوماً قبل نقله إىل سجن  12القابون ويمكث هناك 
عدرا الذي ظل محتجزاً فيه إىل تاريخ اإلفراج عنه يف 

وتعرض حسني لالختفاء .  2015تموز / يوليو 17

 .القرسي طوال األشهر التسعة األوىل من فرتة احتجازه

قوات األمن  كانت: "وأوضح قائالً .  ويقول حسني غرير أنه لم يتعرض للتعذيب يف فرع املخابرات الجوية باملزة
ولكنه شاهد آخرين غريه يتعرضون للتعذيب عىل .  119"تتعامل بحذر معي لعلمهم بأني ناشط يف حقوق اإلنسان

 : نحو منتظم، وقال ملنظمة العفو الدولية

يف أحد األيام، شاهدت اربعة اشخاص معلقني يف الساحة بوضعية الشبح، وقد انهال عنارص األمن عليهم "
وكانوا أحياناً يقومون   120).األخرض اإلبراهيمي(أخرض اللون أطلقوا عليه تهكماً اسم  رضباً بخرطوم مياه

كغ، وال  100وكان وزن أحد الرجال يتجاوز .  بحشو هذه الخراطيم بالحديد أو الخشب لجعلها أكثر قسوة
عظام وكان بوسعي مشاهدة .  يمكن تخيل حجم الضغط عىل رسغيه جراء إجباره عىل اتخاذ هذه الوضعة

 .الرسغ بارزة من أيادي بعض الذين تعرضوا للتعذيب
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  . كان األخرض اإلبراهيمي وقتها هو املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل سوريا 120
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.  وأثناء احتجازه يف فرع املخابرات الجوية بباب توما، انتهت املعاملة التفضيلية التي حظي حسني غرير بها
فعندما قام رفقة آخرين بمحاولة تحسني نظام توزيع الطعام املجحف يف زنزانتهم، اقتيد حسني إىل زنزانة أخرى 

إن مجرد التواجد يف تلك : "وقال حسني.  ل مرتين وعرض مرت واحد وقد أُقحم بداخلها خمسة أشخاصبطو 
 : كما وصف األساليب األخرى املتبعة يف التعذيب داخل هذا الفرع قائالً ".  الزنازين هو تعذيب بحد ذاته

طبق الحراس قاعدة منع النوم كما .  بواقع مرة يف اليوم عىل أقل تقدير –كانت هناك حفالت الرضب اليومية 
ساعة، فيما أُجربنا عىل البقاء واقفني أو راكعني باقي املدة، حيث داوم الحرس عىل  48إال ملدة ساعتني كل 

 ً ولقد أُغمي عيل يف إحدى املرات، .  النظر من خالل نوافذ الزنازين وإذا اكتشفوا أننا نيام كانوا يوسعوننا رضبا
 300كما شاهدت سجناء يتعرضون للجلد نحو ... رأيس إىل أن بدأ الدم ينزف منهفانهال الحارس رضبا عىل 

وأنا أعاني من عوارض صحية بسيطة يف القلب ولم أتناول أدويتي الخاصة بعالجها أثناء تواجدي يف ... جلدة
مراكز وال أخال الحرس يف ...  وعندما كنت أطالبهم بالحصول عىل الدواء، كنت أتعرض للرضب.  الزنزانة

 ً  . الحجز تلك برشاً، إذ لم تعد تظهر عليهم مظاهر البرشية أبدا

ويقول أنه .  واثناء األشهر الستة األوىل من فرتة احتجازه، لم يكن لدى عائلة حسني أدنى فكرة عن مكان تواجده
 : شعر بعظيم القلق عىل عائلته أثناء اختفائه

ولكن ماذا عن عائالتهم؟  فالحرب مستمرة يف الخارج، لقد عرف السجناء أنهم هم أنفسهم كانوا بخري، "
وتعاني والدتي من مشاكل يف القلب، فلم أنقطع .   وكانوا دائمي التساؤل عما يمكن أن يحدث ألفراد عائالتهم

وكيف هي .   عن التفكري بما إذا كانت أنباء اعتقايل وعدم معرفتها شيئاً عن حالتي قد تسببا لها بنوبة قلبية
 ."طفايل؟ وهل هم بخري؟  لقد كان هذا القلق الدائم عىل عائلتي أسوأ ما يف محنة االحتجازحال أ

كانون األول / وأخرب حسني منظمة العفو الدولية أنه عندما شاهد زوجته ألول مرة عقب اعتقاله، أي يف ديسمرب
: وقال حسني.  ث األوىل من لقائهما، بالكاد كان قادراً عىل الوقوف أو الحديث معها طوال الدقيقتني أو الثال 2012

. إذ لم تحرض زوجتي األطفال معها يف املرة األوىل، بل أحرضت صورهم.  ال أستطيع أن أصف ذلك الشعور"
وأعرف اآلن أنهم كانوا يشعرون بعظيم القلق عىل سالمتي وانهم قد : "وتابع حسني قائالً ".  وبالكاد تعرفت عليهم
ً .  قدوا أنني قد اختفيت إىل األبدفقدوا األمل احياناً واعت  ".وحتى أنا كنت أعتقد األمر ذاته أحيانا
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 االمتثال ألحكام القانون الدولي . 8
  القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

تنص املادة األوىل من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي عىل حظر ممارسات االختفاء 
عدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر بحالة حرب أو "طلقاً وتورد تحديداً القرسي حظراً م

التهديد باندالع حرب، أو بانعدام االستقرار السيايس الداخيل، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتربير االختفاء 
 121".القرسي

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي "ي عىل أنه من االتفاقية تعريفاً محدداً لالختفاء القرس  2وتورد املادة 
شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون 

بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري 
  122".مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون الشخص املختفي أو

وأكد الحظر املفروض عىل االختفاء القرسي والوارد يف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 
القرسي عىل أشكال الحظر األخرى الواردة ضمن الصكوك الدولية املختلفة بما يف ذلك قرار الجمعية العامة لألمم 

بشأن حماية جميع األشخاص من  1992بشأن األشخاص املختفني، وإعالن عام  1978لصادر عام املتحدة ا
ونظام روما األسايس  1994االختفاء القرسي واتفاقية األمريكيتني املعنية باختفاء األشخاص قرساً الصادرة عام 

وك تتفاوت بشكل طفيف فيما وإن كانت التعريفات الواردة يف هذه الصك.  الخاص باملحكمة الجنائية الدولية
الحرمان من الحرية عىل أيدي : بينها، إال إنها تتضمن العنارص األساسية التالية املكونة لهذا الشكل من االنتهاكات

، ورفض اإلقرار باحتجاز الشخص أو عدم اإلفصاح عن مكان تواجده أو مصريه، )أو بتواطؤ منهم(وكالء الدولة 
 .ظلة الحماية التي يوفرها القانونووضع الشخص املختفي خارج م

تشكل كل حالة اختفاء قرسي انتهاكاً لطائفة من حقوق اإلنسان املختلفة، وهي حقوق غري قابلة للترصف أو 
ويف غري مناسبة من املناسبات تكرر وصول هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملحاكم .  االنتقاص منها يف أغلبها

من الجهات ذات الصلة إىل نفس االستنتاج ومفاده أن االختفاء القرسي، حتى يف  الخاصة بحقوق اإلنسان وغريها
والحق يف عدم التعرض  123حاالت الحرب والنزاعات املسلحة، يشكل انتهاكاً للحق يف الحرية واألمن الشخيص،

                                                      

  . 1االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة  121

  .2ء القرسي، املادة االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفا 122

؛ محكمة األمريكيتني 1998أيار / مايو 25، "قرار الحكم يف قضية كورت ضد تركيا"املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  123
  .1988تموز / يوليو 29" قرار الحكم يف قضية فيالسكيز رودريغيز ضد هندوراس"لحقوق اإلنسان 
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 125يف االنتصاف،والحق  124للتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وعليه، فإن الدفع بأن سوريا ليست دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص .  126والحق يف الحياة

وبما أن .  من االختفاء القرسي، ال يعفيها من واجبها املتمثل بضمان عدم تعرض األشخاص لالختفاء القرسي
متعددة من حقوق اإلنسان بشكل متزامن، فغالباً ما يُشار إليها، ممارسة االختفاء القرسي كفيلة بانتهاك حقوق 

" جريمة مستمرة"كما إن االختفاء القرسي هو .  لحقوق اإلنسان" االنتهاكات الرتاكمية أو املتعددة"بمصطلح 
و تظل قائمة طاملا ظل ضحيتها معرضاً لالختفاء القرسي دون إفصاح الدولة عن معلومات تتعلق بمكان تواجده أ

 .مصريه

" وتضفي االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي طابعاً قانونياً عىل حق كل ضحية يف 
وتتخذ كل دولة . معرفة الحقيقة عن ظروف االختفاء القرسي، وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي

بالبحث عن األشخاص املختفني وتحديد " ابري املتعلقة ويشمل ذلك التد  127".طرف التدابري املالئمة يف هذا الصدد
كما تنص ".  أماكن وجودهم وإخالء سبيلهم، ويف حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحرتامها وإعادتها

يف جرب الرضر والحصول عىل تعويض بشكل " االتفاقية الدولية عىل وجوب توفري الدول ما يكفل حق الضحايا 
الشخص املختفي وكل "كما تعرف االتفاقية الدولية ضحية االختفاء القرسي عىل أنه   128".ومالئمرسيع ومنصف 

كما استقر الرأي الفقهي القانوني عىل .  129"شخص طبيعي لحق به رضر مبارش من جراء هذا االختفاء القرسي
يف عدم التعرض للتعذيب  أن االختفاء القرسي قد يتسبب بإرهاق نفيس شديد بما يخل بحق أفراد عائلة الضحية

 130.وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                      

 ,50/91 ,48/90" (الغ منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودانب"اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  124
52/91 and 89/93( بالغ موخيكا ضد "؛ لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان 1999ترشين الثاني / نوفمرب 15؛
  .1994آب / أغسطس 10" ( ) جمهورية الدومينيكان

؛ املحكمة 1998كانون الثاني / يناير 24" قضية بليك ضد غواتيماالقرار الحكم يف "محكمة األمريكيتني لحقوق اإلنسان  125
  . 2000ترشين الثاني / نوفمرب 14 "قرار قضية تاش ضد ترتكيا"األوروبية لحقوق اإلنسان 

؛ محكمة 2000ترشين الثاني / نوفمرب 21" قرار الحكم يف قضية ديمرياي ضد تركيا"املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  126
  .2000ترشين الثاني / نوفمرب 25" قرار قضية باماكا فيالسكيز ضد غواتيماال"كيتني لحقوق اإلنسان األمري

 ) .2(24االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة  127

  ) .2(25و) 4(24االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادتان  128

  ) .4(24فاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة االت 129

، 2012كانون األول / ديسمرب 18" أشالخانوفا ضد روسيا"املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان : انظر القضايا التالية 130
أيار / مايو 25" ركياكورت ضد ت" 7615/02" إيماكايفا ضد روسيا"، 2002حزيران / يونيو 18" أورهان ضد تركيا"

من االتفاقية األمريكية ) 1(63املادة " قضية األرضار التعويضية غودونيز كروز"؛ املحكمة ألمريكية لحقوق اإلنسان 1998
؛ والبالغات التالية املقدمة إىل لجنة 1990 8العدد  49-48، الفقرتان 1989تموز / يوليو 21قرار بتاريخ " لحقوق اإلنسان
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 القانون اإلنساني الدولي
يُعد الحظر املفروض عىل ممارسة االختفاء القرسي جزءا مستقراً من جسم القانون اإلنساني الدويل العريف النافذ يف 

ويشكل االختفاء القرسي انتهاكاً أو تهديدا   131.ية وغري الدولية عىل حد سواءسياقات النزاعات املسلحة الدول
حظر الحرمان التعسفي من : بانتهاك طائفة من القواعد العرفية الواردة يف القانون اإلنساني الدويل، وأهمها

املهينة، والحظر الحرية، وحظر التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
ويشكل انتهاك هذه القواعد جرائم حرب دون اإلخالل باملسؤولية الجنائية الفردية عن .  املفروض عىل جرائم القتل

 ً  132.ارتكابها أيضا

يتخذ كل "الواردة يف دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل العريف،  117ووفق أحكام القاعدة 
ت اإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يُبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويُزود طرف يف النزاعا

 133".أفراد عائالتهم بأية معلومات عن مصريهم

وعالوة عىل ذلك، فيُشرتط عىل أطراف النزاع اتخاذ خطوات تمنع وقوع االختفاء القرسي بما يف ذلك من خالل قيد 
شخاص املحرومني من حريتهم واإلفصاح عنها ووجوب السماح لهم بالتواصل مع وتسجيل البيانات الشخصية لأل 

كما يشرتط القانون اإلنساني الدويل عىل   134.عائالتهم وتلقي زيارات من أقاربهم ما أمكن ذلك وبرشوط معقولة
 األشخاص أطراف النزاع احرتام الحياة األرسية، وهو ما يقتيض اتخاذ كل طرف جميع التدابري املمكنة لحرص

الذين يبلغ عن فقدانهم جراء النزاع املسلح وتزويد ذويهم باملعلومات املتوفرة بحوزة كل طرف عن مصري 
 135.املفقودين

  القانون الجنائي الدولي
ترقى بعض انتهاكات حقوق اإلنسان بما فيها االختفاء القرسي إىل مصاف جرائم يُعاقب عليها بموجب أحكام 

شرتط عىل الدول أن تجّرم مثل هذه االنتهاكات ومعاملتها عىل أنها أفعاال جنائية ضمن سياق القانون الدويل، ويُ 
كما إن الدول ملزمة بجلب املسؤولني عن ارتكاب تلك االنتهاكات وغريها من االنتهاكات .  ترشيعاتها املحلية

                                                                                                                                       

كاتومبي "؛ 8.5، الفقرة 1996ىذار / مارس 25" سيليس لوريانو ضد بريو: "املعنية بحقوق اإلنسان األمم املتحدة
" يوسف املغرييس ضد الجماهريية الليبية"؛ 5.5، الفقرة 1996آذار / مارس 26، 542/1993" تشيشيمبي ضد زائري

  .  5.7ة ، الفقر 449/1991" موخيكا ضد جمهورية الدومينيكان"؛ 5.4الفقرة  440/1990

  . 58القانون اإلنساني الدويل العريف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  131

  .156القانون اإلنساني الدويل العريف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  132

  .117القانون اإلنساني الدويل العريف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  133

  . 126و 125و 123ني الدويل العريف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القواعد القانون اإلنسا 134

  . 105القانون اإلنساني الدويل العريف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  135
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ني عىل خلفية مسؤوليتهم الجنائية ويمكن مالحقة األفراد مدنيني كانوا أم عسكري.  الخطرية للمثول أمام القضاء
 .الفردية عن بعض االنتهاكات املرتكبة بما يخالف أحكام القانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان

وثمة واجب عىل جميع الدول يقتيض منها التحقيق يف جريمة اإلبادة العرقية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
ائم التي يعاقب القانون الدويل عليها ومالحقة مرتكبيها يف حال توفر أدلة كافية يجوز الحرب وغريها من الجر 

 ً ووفق ما ينص عليه نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية، ثمة أفعال .  االسرتشاد بها قضائيا
املدنيني ضمن هجوم واسع بعينها قد ترقى إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانية يف حال تم توجيهها ضد السكان 

ومن بني جملة ترصفات أخرى، تتضمن . النطاق ومنهجي وكجزء من سياسة حكومية أو مؤسسية يف هذا اإلطار
هذه األفعال تعمد استهداف املدنيني والقتل واالستعباد وترحيل السكان أو نقلهم قرساً والتعذيب واالغتصاب وغريه 

وعىل حكومات الدول كافة واجب التحقيق يف الجرائم املرتكبة ضد .  قرسيمن جرائم العنف الجنيس واالختفاء ال
اإلنسانية ومالحقة مرتكبيها بما يف ذلك من خالل ممارسة صالحياتها وفق مبدأ الوالية القضائية العاملية عىل تلك 

 .  الجرائم

ممارسات االختفاء القرسي  ووفق أحكام االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، تشكل
جرائم قائمة بذاتها وفق تعريف القانون الدويل، ويتعني عىل الدول األطراف يف االتفاقية تفعيل مبدأ الوالية 

  136.القضائية العاملية عند التصدي لهذه الجريمة

 

 

 

                                                      

  .10االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة  136
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  نتائج وتوصيات . 9

على ضوء أخضر ) الحكومة السورية(حصلت "
.  رف كيفما شاءتمن المجتمع الدولي كي تتص

ً وفتعرض المئات لالختفاء دون أن يقترف ثم .  ا ذنبا
ارتفع عدد المختفين إلى اآلالف ثم وصل عددهم 

ومع ذلك لم يحرك المجتمع .  إلى عشرات األلوف
 ً  .الدولي ساكنا

 2012.137آذار / مارس 4الذي اختفى قرساً اعتباراً من لؤي الخطاب عامر، شقيق 

 
ونتيجة لهذه الحملة، .  عرشات اآلالف من األشخاص عىل أيدي أجهزة الحكومة السورية ، اختفى2011منذ عام 

تعرضت الحقوق األساسية الخاصة باملحتجزين املختفني لالنتهاك وتم إعدام عدد ال يُحىص من الضحايا خارج 
تأرجحني ما بني وما انفك أفراد عائالت املحتجزين املختفني يعيشون يف قنوط ويأس وشلل م.  نطاق القضاء

 . الرجاء ببقاء أحبتهم عىل قيد الحياة والخوف من احتمال مقتلهم

وبناء عىل األدلة التي يعرضها التقرير الحايل وما قامت به املنظمات الدولية واملحلية من بحوث وأعمال توثيق يف 
قد  2011كومة السورية منذ العام املايض، ترى منظمة العفو الدولية أن حاالت االختفاء القرسي التي ارتكبتها الح

نُفذت عىل نطاق واسع كجزء من هجوم منظم عىل السكان املدنيني عالوة عىل كونها عمليات منهجية بما يجعلها 
كما توصلت لجنة التحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم .  ترقى بالتايل إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانية

العربية السورية وفريق األمم املتحدة العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي إىل املتحدة بشأن الجمهورية 
، أدان مجلس األمن بأشد العبارات 2014شباط / الصادر يف فرباير 2139ويف قراره رقم  138.النتائج ذاتها

                                                      

  . 2015وز تم/ يوليو 14مقابلة هاتفية بتاريخ  137

 13" التقرير العارش"لجنة التحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم املتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية  138
: سوريا:مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان : .  ، واملتوفر عرب الرابط التايل168، الفقرة 2015آب / أغسطس

، واملتوفر عرب الرابط 2014آذار / مارس 20" إىل التصدي لالختفاء القرسي كجريمة ضد اإلنسانيةمجموعة من الخرباء تدعو 
 :التايل



 والقرب السجن بني ما 
 سوريا يف القرسي االختفاء حاالت

 2015 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/2579/2015: الوثيقة رقم

67 

ر من ذلك التاريخ، دعا وبعد شه  139.لهذا النوع من املمارسات" وقف فوري"ممارسة االختفاء القرسي ودعا إىل 
الفريق العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي أعىل هيئات معاهدات األمم املتحدة إىل التحرك والتصدي 

وعليه، فال بد أن يتبع تلك اإلدانات واملناشدات خطوات ملموسة تهدف إىل   140.ملسألة االختفاء القرسي يف سوريا
 . ي التي تشنها الحكومة السوريةوضع حد لحملة االختفاء القرس 

 : إلى السلطات السورية
مما ال شك فيه أن الحكومة السوريةة عىل علم ودراية بما يتوجب عليها فعله بغية وضع حٍد ملمارسة االختفاء 

 : ولطاملا ناشدتها منظمة العفو الدولية مرارا وتكراراً القيام بما ييل.  القرسي

  ختفاء القرسي واالعتقال التعسفي والتعذيب وغري ذلك من رضوب وقف ما تمارسه من عمليات اال
املعاملة السيئة واإلعدام خارج نطاق القضاء، واإليعاز لجميع عنارص القوات الحكومية وميليشياتها بأنه لن 

 يتم التهاون مع مرتكبي مثل هذه االنتهاكات؛
  
 لتحقيق الدولية املستقلة التي شكلتها األمم ومنح املراقبني الدوليني املستقلني من قبيل أعضاء لجنة ا

املتحدة بشأن الجمهورية العربية السوريةة اإلذن دون عائق بزيارة جميع املحرومني من حريتهم والسماح 
 لفريق اللجنة بالتحقيق ومراقبة األوضاع داخل منشآت الحجز؛ 

 
 لهم باالتصال باملحامني  والحرص عىل إدراج أسماء جميع املحتجزين ضمن قوائم رسمية والسماح

والطعن يف مدى مرشوعية احتجازهم أمام محاكم مستقلة وحصولهم عىل الرعاية الطبية وأن يتم احتجازهم 
 يف مراكز حجز رسمية وتلقيهم زيارات دورية من أفراد عائالتهم؛

 
  ى ملمارستهم واملبادرة فوراً ودون رشوط إىل اإلفراج عن جميع السجناء الذين احتُجزوا ال ليشء سو

 سلمياً حقوق اإلنسان الخاصة بهم أو العتبارات تتعلق بهويتهم؛
 

                                                                                                                                       

=14410&LangID=Ehttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID  

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014شباط / فرباير 22الصادر بتاريخ  2139قرار مجلس األمن رقم  139
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139(2014 .  

مجموعة من الخرباء تدعو إىل التصدي لالختفاء القرسي : سوريا:مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  140
 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014آذار / مارس 20" كجريمة ضد اإلنسانية

 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14410&LangID=E  
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  وإعالم عائالت األشخاص املحتجزين يف عهدة السلطات بمصريهم وأماكن تواجدهم واستقبال جميع
 الطلبات املقدمة بهذا الخصوص؛

 
  ختفاء القرسي لجميع املعنيني وضمان توفري الحماية من سوء املعاملة والرتهيب واالنتقام واالعتقال واال

 بالبحث عن ضحايا االختفاء القرسي ال سيما أقارب املحتجزين املختفني؛
 

  والحرص عىل التحقيق يف جميع قضايا االختفاء القرسي ومالحقة من يشتبه بمسؤوليتهم عنها
ات العادلة مع ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية يف ظل إجراءات تمتثل للمعايري الدولية يف مجال املحاكم

 حصول الضحايا عىل كامل أشكال التعويض وجرب الرضر؛
 

  والسماح بدخول أعضاء اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق يف الجمهورية العربية السوريةة دون عائق
وإبداء التعاون الكامل معهم يف التحقيق يف جميع الجرائم املرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدويل 

 كات واملخالفات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل؛  واالنتها
 

 واملصادقة عىل االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي . 
 

 : إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
اهرة االختفاء القرسي، ينبغي يف ظل الغياب الواضح ألية إجراءات من لدن السلطات السوريةة تهدف للتصدي لظ

شباط / الصادر يف فرباير 2139عىل مجلس األمن الحرص عىل متابعة مقتضيات اإلدانة التي وردت يف قراره رقم 
وتهيب منظمة العفو الدولية بمجلس األمن .  ، وذلك من خالل القيام باملزيد من التحرك من باب األولوية2014

 :  القيام بما ييل عىل وجه الخصوص

 اإلقرار بوجود حملة شاملة ومنهجية من االختفاء القرسي تنفذها الحكومة السوريةة وإدانتها؛ 
 
  والحرص عىل ضمان فعالية تنفيذ أطراف النزاع يف سوريا األحكام املتعلقة بحقوق اإلنسان واالعتبارات

مارسة االختفاء القرسي بما يف ذلك من خالل وضع حد مل 2139اإلنسانية يف مواد قرار مجلس األمن رقم 
وفرض عقوبات ذكية موجهة تشمل تجميد أصول وأموال املسؤولني السوريني الذين تثبت مسؤوليتهم عن 

 ارتكاب حاالت االختفاء القرسي وغري ذلك من الجرائم التي يعاقب القانون الدويل عليها؛ 
 

  شكلتها األمم املتحدة بشأن  لجنة التحقيق الدولية املستقلة التيواملطالبة برسعة دخول أعضاء
إىل البالد دون عائق وكذلك السماح بدخول املنظمات اإلنسانية وتلك املعنية  الجمهورية العربية السوريةة

 بحقوق اإلنسان والصحفيني األجانب؛  
 

 وإحالة ملف األوضاع يف سوريا إىل مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية. 
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 : إلى المجتمع الدولي
الدول التي تساند الحكومة السورية عموماً من قبيل روسيا وإيران عن انتقاد ممارسات االختفاء القرسي  تقاعست

 ً وينبغي عليها بالحد األدنى أن تمارس الضغط عىل الحكومة السورية كي تبادر إىل تنفيذ التدابري واإلجراءات .  علنا
 . املدرجة أعاله

الدويل ممارسة الحكومة السورية لالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي  وأدانت دوٌل أخرى من أعضاء يف املجتمع
وعالوة عىل توظيف نفوذها يف الدفع .  والتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة واإلعدام خارج نطاق القضاء

ترد أدناه بغية من أجل التحرك عىل مستوى مجلس األمن، ينبغي عىل هذه الدول أن تتخذ تدابري من قبيل تلك التي 
 :   محاسبة املسؤولني عن تنفيذ حملة االختفاء القرسي يف سوريا

  دعم منظمات حقوق اإلنسان السورية التي توثق انتهاكات ومخالفات أحكام القانون الدويل لحقوق
اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل ضمن سياق النزاع السوري وبناء قدراتها يف مجال جمع املعلومات 

وضوعية واملحايدة وتبادلها، وتشجيع األمم املتحدة وغريها من الجهات الدولية الفاعلة عىل ضمان توفري امل
 هذا الدعم والتدريب الالزم لها؛ 

 
   . ل املسؤولية املشرتكة عن املالحقة والتحقيق يف قضايا االختفاء القرسي وغري ذلك من الجرائم وتحمُّ

كام القانون الدويل ال سيما من خالل ممارسة مقتضيات مبدأ الوالية املرتكبة يف سوريا بما يخالف أح
 .القضائية العاملية التي تكفل مالحقة املشتبه بارتكابهم لتلك الجرائم وجلبهم للمثول أما القضاء

 

  :إلى المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا
 

 ً هاماً عىل صعيد التصدي ملمارسة االختفاء القرسي  بمقدور مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل سوريا أن يلعب دورا
 : وتهيب منظمة العفو الدولية باملبعوث األممي الخاص القيام بما ييل.  يف سوريا

  إعطاء األولوية ملسألة االختفاء القرسي وظروف االحتجاز أثناء املحادثات التي يعقدها مع السلطات
 اع يف سوريا؛ السورية وغريها من األطراف املعنية باألوض

 
  ودعوة الحكومة السورية إىل املبادرة فوراً بالكشف عن أماكن تواجد جميع املحتجزين الذين تعرضوا

لالختفاء القرسي، وضمان اتصالهم بعائالتهم ومحاميهم دون قيود، وتوفري ضمانات تكفل حمايتهم من 
 التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة؛ 

 
  كافة كي تتيح فوراً ودون عوائق وصول املراقبني الدوليني املعروفني إىل جميع ومناشدة األطراف

 األشخاص املحرومني من حريتهم، دون إشعار مسبق؛ 
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ومناشدة أطراف النزاع كافة املبادرة فوراً ودون رشوط إىل اإلفراج عن جميع املحتجزين تعسفاً لديها عىل خلفية 
 .نرش حقوق اإلنسان وصونها وتوزيع املساعدات اإلنسانية والعمل اإلعالمي حراكهم السلمي أو عملهم يف مجاالت

  



سواًء أكان األمر يتعلق بصراع كبير 
ُتسلط عليه األضواء، أو بركن منسي 

في الكرة األرضية، فإن منظمة العفو 
الدولية تناضل في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى لحشد الجهود 

من أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 

لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى 
ض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصرًا من عناصر هذه  الخطرة التي تقوِّ

الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرًا من عناصر   ■
حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق 

اإلنسان، وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعًا لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معًا نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعًا لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa          :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة 

الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
 Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

أريد أن 
أساعد



بين السجن والقبر
حاالت االختفاء القسري في سوريا

اختفى عشرات اآلالف من األشخاص في سوريا دون أثر. وهم ضحايا 
لالختفاء القسري – أي عندما يقبض على الشخص ويعتقل أو يختطف 
من جانب الدولة أو وكالئها ممن يتصرفون باسمها، وينكر هؤالء فيما 

بعد أن الشخص محتجز أو يخفون مكان وجوده، بما يضعه خارج نطاق 
حماية القانون. وفي سوريا، يعزل المختفون عن العالم الخارجي، 
ويحشرون في زنازين سرية مكتظة، حيث التعذيب مسألة روتينية، 

ويتفشى المرض وتصبح الوفاة أمرًا عاديًا. ويجبر أهالي هؤالء على 
أن يعيشوا في حالة من اليأس، بينما ال يجدون أمامهم سوى قلة من 

الطرق اآلمنة، إن وجدت، للعثور على أحبائهم. 

وتظهر أبحاث منظمة العفو الدولية أن عمليات االختفاء القسري على 
يد الحكومة السورية قد ارتكبت منذ 2011 كجزء من هجوم منظم واسع 

النطاق ضد السكان المدنيين، وعلى نحو منهجي، مما يجعل منها جرائم 
ضد اإلنسانية. 

وقد شنت الحكومة السورية هذه الحملة في خرق صريح للقانون الدولي، 
وفي وجه إدانة واسعة النطاق. ففي القرار رقم 2139 الصادر في 

فبراير/شباط 2014، طالب مجلس األمن بوضع حد فوري لحوادث االختفاء 
القسري في سوريا. وعقب انقضاء أكثر من سنة، يتهدد عدم احترام 
المجلس لقراره المبدأ األساسي للكرامة اإلنسانية الذي قامت عليه 

األمم المتحدة.

MDE 24/2579/2015 Arabic :رقم الوثيقة
أكتوبر/تشرين األول 2015

amnesty.org




