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  تنفٌذي: ملخص -المبحث األول 

وصفتها لجنة التحقٌق القضاء على معارضٌها,  بؽٌةمنهجٌة وفاء قسري واسعة ب عملٌات اخكتمازالت الحكومة السورٌة تر

ومنذ اندالع المظاهرات السلمٌة فً عموم انحاء , المستقلة بانها ممنهجة وواسعة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة 

الحراك السلمً واألطباء  السلمٌٌن وعمال اإلؼاثة وقادة للناشطٌنالبالد قامت الحكومة بحمالت واسعة من االعتقاالت 

وارتكبت  الالإنسانٌةن نتٌجة الظروؾ المعٌشة هالك اخرٌو معاملتهم وعذبتهم وواجه الكثٌر منهم الموتت ءواسان والمحامٌ

القسري وارتكبت أٌضا جرائم  الحكومة جرائم ضد اإلنسانٌة تتمثل فً اإلبادة والقتل واالؼتصاب والعنؾ الجنسً واالختفاء

تل ر التً نشرت فً االعالم احد اهم الدالئل على  حاالت القصور قٌصو  تقرٌر بعٌد عن العٌن بعٌد عن الخاطر حرب , 

كما شنت القوات الحكومٌة هجمات واسعة على جمٌع المدن الثائرة ابتداء من  ,نوالتعذٌب التً القاها المعتقلٌن والمختفٌ

والشجر والحجر  بٌن المدنً والعسكري والبرامٌل المتفجرة بشكل عشوائً لم تمٌز القصؾ المدفعً والطٌران المروحً

 .والكنسٌة والمسجد والمشفى والمدرسة

مما تسبب فً جوع ممنهج رافقه  حاصرت الحكومة بعض المدن بؽٌة معاقبتها ومنعت عنها الماء والطعام والدواء  كذلك 

الى  15نٌٌن فً جمٌع انحاء البالد وخاصة الذكور فوق سن دتعرض الم 2111ار عام فمنذ شهر آذ قصؾ الجوي ومدفعً 

السورٌة او المٌلٌشٌات العاملة باسم الحكومة اثناء عملٌات التوقٌؾ الجماعً وتفتٌش على ٌد القوات األمنٌة  االعتقال التعسفً

سً او ثوري اثم طالت اسرهم واهلهم وكل من ٌمارس نشاط  سٌ شملت فً البداٌة قادة الحراك  , البٌوت وفً نقاط التفتٌش

ولى وبداٌة الثانٌة وذلك الؾ مفقود فً السنة اال 22ة الثورة  حوالً ت فً بداٌذه االعتقاالاو فكري او اعالمً وخلفت ه

دٌر المنظمات الحقوقٌة العاملة على االرض وال ٌعلم حتى االن ما هو مصٌرهم هل هم احٌاء  ام اموات حٌث  لم بحسب  تق

هم امراض نفسٌة  واجتماعٌة  ؼاٌة  تهم الٌاس  واصابتقم الحكومة السورٌة بكشؾ مصٌرهم  واالكثر من ذلك ان ذوٌهم اصاب

سبق ذلك  النظام فقدفً القسوة وااللم وهم  على امل بٌن الرجاء والتمنً والدعاء وهذه االعتقاالت لٌست جدٌدة على هذا 

وكان كل الؾ شخص مجهول عذبوا وماتوا فً السجون  25نظام حافظ االسد حٌث اعتقل فً الثمانٌات عدد كبٌر وصل الى 

فترة ٌخرج بضعة اشخاص من السجن فٌبعث االمل فً نفوس عشرات االؾ من اسر المعتقلٌن بل االكثر من ذلك ان 

المعاناة تبدو واضحة عندما ٌكون المختفً متزوجا وتنتظره زوجته وتفقد االمل برجوعه  بعد سنوات وتتزوج من بعده فاذا 

نفسٌة تمتد لسنوات طوٌلة تهدد كامل مسٌرة حٌاته حتى ٌندمج وٌنسى  ب زوجها وقد خرج من المعتقل او ٌخرج  اثار

 .المعاناة 

 المحروقة بالقصؾالى سٌاسٌة االرض ت ن القضاء على الثورة الشعبٌة عمدع تعندما عجز ان الحكومة السورٌة -

 واالعتقاالت 

كان ٌتنزع االعترافات بالقوة وٌعترؾ هإالء المعتقلٌن  واضحة حٌثعملٌات التعذٌب الوحشٌة  الجماعٌة وبدتوالمجازر 

 أكثروهكذا زادت االرقام الى  وأقربائهمعلى اخرٌن وهكذا تزاد االعتقاالت وتزاد وتمتد لتشمل اوالد الناشطٌن وزوجاتهم 
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ل اهالً لحكومة االحٌان لكثرة الضؽط تقول امن ستون الؾ مختفً والحقٌقة ان العدد هو الضعؾ لصعوبة التوثٌق واؼلب 

 المعتقلٌن ان اوالدكم لٌسوا عندنا اوالدكم خطفتهم الدولة االسالمٌة والعصابات االرهابٌة

الؾ مختفً قسري وكان ل ذلك االختفاء القسري اثر  65111االلؾ من المختفٌن التً وصلت الى وثقت الشبكة السورٌة و-

والحرمان من وجهالة المصٌر وعدم ضمانات المحاكمة  كبٌر على الضحٌة نفسه من حرمان من ابسط حقوقه كمعتقل

الذٌن كانا سبب  والدواءباإلضافة الى ممارسات التعذٌب الٌومً واخذ االعترافات بالقوة ونقص الؽذاء  المحاكمة العادلة 

بشكل مباشر  والزوجةمباشر لموت االالؾ منهم باإلضافة الى تعدي الضرر الى االهل والزوجة واألوالد اذ ٌتضرر االهل 

جراء ؼٌاب الزوج وااللم النفسً والمادي خاصة اذا كان المختفً المعٌل الوحٌد ل اسرته او ابوٌه وأٌضا ٌتعرض األقارب 

الى مضاٌقات مادٌة ومعنوٌة والى خطر االعتقال ؼالبا اثناء البحث عن ضحاٌاهم ؾ ؼالبا ٌتعرض األهالً لالعتقال اثناء 

جشع الوسطاء الذٌن ٌستؽلون حاجة األهالً فً معرفة ادنى معلومة بسٌطة عن ذوٌهم لدي نتٌجة االبتزاز الماالى البحث و

 .هل هم على قٌد الحٌاة ام ال 

 وسجون خاصة القى فٌها المعارضون والجنود و االسرى جبهة النصرة وتنظٌم الدولة بتجهٌز مرافق احتجازوأٌضا قامت 

لى الوفاة باإلضافة الى عملٌات اعدام بمحاكمات ؼٌر مشروعة وبدون ضمانات عملٌات تعذٌب وتجوٌع وسوء معاملة أدت ا

فً مناطق سٌطرتهم ك ذرٌعة للقضاء على ممنهج  بشكل وواسع و حٌث لجات الى  عملٌات اختفاء قسري للمحاكمة 

داءات وأسالٌب واخضع المحتجزٌن العتاقع شانهم شان النظام فً ذلك معارضٌهم وكتم افواههم وفرض سلطة االمر الو

تعذٌب ممنهجة ومبتكرة وقاسٌة تإذي ضمٌر اإلنسانٌة وباإلضافة الى االعدامات المٌدانٌة الٌومٌة العلنٌة والسرٌة وهً 

وانشات الجماعات المسلحة  بعض مراكز احتجاز مإقتة تعرض فٌها  تقرٌر بعٌد عن العٌن-2-بالطبع جرائم ضد اإلنسانٌة 

عملٌات  الكرديكما ارتكبت وحدات حماٌة الشعب  وء المعاملة وللتعذٌب واالختفاء القسري االسرى من جنود الحكومة لس

وبالرؼم من  باري للقاصرٌن والقاصراتواالختفاء القسري والتجنٌد االجن واحتجاز بحق المعارضٌواختفاء قسري اعتقال 

حماة منظمة ان نشطاء حقوق االنسان وثقوا العدٌد من الحاالت الواردة من مناطق نفوذهم ووصفت المقابالت التً أجرتها 

مع ذوي الضحاٌا ان الممارسات ممنهجة اال ما وثق قلٌل جدا بالنظر الى االعداد الحقٌقة بسبب صعوبة التوثٌق والخطورة 

ونفس االمر ٌقاس على جبهة النصرة وبعض فصائل المعارضة من الجٌش  ثقون جراء التوثٌقالتً ٌالقاها الناشطون المو

اختفاء قسري ولو لم ٌنطبق عتبر منها ت بإذنوصفتها منظمة حماة ممارسات هذه الجهات ولو لم تكن تابعة للدولة او  الحر

تابعٌة للدولة او ب اذن منها وكانت حماة حقوق شرط ال التعرٌؾ الخاص باالختفاء لتشابه اركانه الجرٌمة كلها ب استثناء

االنسان قد رفعت هذه القضاٌا التً لم ترتكبها الدولة بل الجماعات األخرى الى لجنة التحقٌق المستقلة الخاصة بالوضع 

لجنة وبالرؼم من تكرار التقارٌر والنداءات سواء من المنظمات الدولٌة ك منظمة العفو وهٌومان راٌتس ووتش والسوري 

ة السورٌة ومركز توثٌق االنتهاكات ومنظمة سورٌة العاملة فً الشؤن السوري كالشبكالتحقٌق المستقلة وبعض المنظمات ال

وؼٌره ما االختفاء القسري من قبل النظام ومٌلٌشٌاته التابعة له اال ان النظام  للممارساتحماة وؼٌرها بضرورة وضع حد 

بعرض الحائط توصٌات اللجان المستقلة والفرٌق المعنً باالختفاء  مصٌرهم ضاربٌن  وا  األشخاص وٌخفون ٌعتقلٌزالوا 

وكشؾ مصٌرهم وبٌان مراكزهم القانونٌة باإلضافة الى تجاهل  الضحاٌاالقسري الذٌن طالبا النظام بزٌارة السجون ومقابلة 
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   والقرار الذي ٌدٌن ممارسات االختفاء القسري 2139بالمعتقلٌن وهو القرار  الخاصٌناألمم المتحدة  قراراتالنظام ل 

على ضوء كل ما سبق تهٌب منظمة حماة حقوق االنسان من األمم المتحدة ومن  الخاص ب اطالق سراح المعتقلٌن2254

ب ب هٌنوكذلك  األممٌٌن القرارٌنهذه الممارسات والبدء بتطبٌق  إٌقاؾ على الحكومة أصدقاء الشعب السوري  الضؽط 

االمن إحالة الوضع اإلنسانً فً سورٌة الى مدعً محكمة الجناٌات الدولٌة وكذلك الطلب من الدول األخرى استخدام مجلس 

 الوالٌة القضائٌة العالمٌة فً التحقٌق مع المشتبه بهم فً ارتكاب جرائم حر وجرائم ضد اإلنسانٌة 

 

 منهجٌة البحث  -المبحث الثانً 

عائلة من ذوي ضحاٌا االختفاء القسري  411مقابالت مع  اعتمدت منظمة حماة حقوق االنسان والكرامة لؽاٌة هذا التارٌخ 

 حمص– دٌر الزور–ادلب –الالذقٌة  –ادلب –القامشلً  –حماه  فً سورٌا فً المحافظات التالٌة عبر ناشطً المنظمة 

تم تدرٌب الفرٌق المٌدانً على اجراء المقابالت وملئ  وؾ والسكاٌب حٌث أجرٌت جمٌع المقابالت شخصٌا او عبر الهات

االستمارة الخاصة باالختفاء القسري المعتمدة من األمم المتحدة والمطورة من منظمة حماة وبعد انتهاء المقابلة ترسل عبر 

كتب التوثٌق وٌستكمل النقص منصة الكترونٌة خاصة بالمنظمة الى مقر حماة حقوق االنسان فً انطاكٌة حٌث تتدقق من م

 وبعدها ترسل المقابلة االستمارة مع الوثائق الى منظمة الكرامة من اجل الترجمة 

الى اللؽة اإلنكلٌزٌة وصٌاؼة شكوى الى االلٌات الخاصة باألمم المتحدة والفرٌق المعنً باالختفاء القسري وبدوره ٌقوم 

ؼٌر إجابات التً بدورها فً الؽالب تنكر وجود هم لدٌها او تجٌب مراسلة الحكومة السورٌة البحتة بالفرٌق بمهمته اإلنسانٌة 

وكذلك ترسل نسخة من المقابالت  مقنعة باستثناء عدد محدود فقط لم تنكرهم بل قالت انها احالتهم الى المحاكم المختصة

بدوره ٌحفظ التوثٌقات فً مكان امن تمهٌدا لتقدٌمها واالستمارات الى المركز السوري للعدالة والمساءلة فً نٌوٌورك الذي 

الى جهة محاسبٌة فً المستقبل وجدٌر بالذكر ان جمٌع المقابالت جرت مع ذوي الضحاٌا حتى الدرجة الرابعة وٌتم اخذ 

موافقتهم المستنٌرة بخصوص البحث عبر األمم المتحدة ورفع الشكاوى وبخصوص أٌضا النشر والبحث فً االعالم مع 

دورٌا وكذلك من المهم هنا ان نذكر علومات  مواصل معه من اجل التحدٌث للالتركٌز على بٌانات مقدم معلومات وكٌفٌة الت

حالة قدمت  215ان عدد الشكاوى التً وصلت الى الفرٌق المعنً باالختفاء القسري عن سورٌة منذ بداٌة االحتجاجات هً 

سٌطرة تنظٌم الدولة اإلسالمٌة والحكومة  مناطقظرا لصعوبة المقابالت فً ونحماة حقوق االنسان والكرامة ثلث العدد 

بسبب خوؾ األهالً من االنتقام او االعتقال  وذلك بالنسبة الى لتوثٌقات الواردة من هناك قلٌلة السورٌة  كانت المقابالت وا

 مناطق سٌطرة المعارضة 

 وكذلك احجام األهالً عن التوثٌق بسبب عدم اٌمانهم بجدواها 

تم تشفٌر أسماء الضحاٌا وذوٌهم بالرؼم من اخذ موافقتهم المستنٌرة بسبب اٌمان المنظمة بالحفاظ على سرٌة وامن الضحٌة -

 واهالٌهم 
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والكرامة لدولٌة ق المستقلة ومنظمة العفو االتقارٌر الدولٌة الصادرة عن المنظمات الدولٌة ولجان التحقٌوتم أٌضا االستعانة ب

  .لؽاٌة اعداد هذا التقرٌر

 

  االختفاء القسري تعرٌفه اثاره:-المبحث الثالث 

القبض على : " ٌعرؾ االختفاء القسري وفق اإلعالن المتعلق ب حماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري بانه 

و موظفٌن من ااألشخاص او احتجازهم او اختطافهم رؼما عنهم او حرمانهم من حرٌتهم على أي نحو اخر على اٌدي الدولة 

عادٌٌن ٌعملون باسم الدولة او بدعم مباشر منها مختلؾ فروع الحكومة او مستوٌاتها او علً ٌد مجموعات منظمة او افراد 

اها او بقبولها ثم ٌعقبه رفض الكشؾ عن مصٌر األشخاص المعنٌٌن او عن مكان ٌصدر مباشرة او ؼٌر مباشرة برض

 ".وجودهم او رفض االعتراؾ بحرمانهم من حرٌتهم مما ٌحرم هإالء من حماٌة القانون 

تنظٌم الدولة  الدولة كالسوري ٌعتبر اختفاء قسري حاالت االختطاؾ من جماعات مسلحة فاعلة من ؼٌر  وفً الوضع

ولوكان التعرٌؾ ال ٌنطبق علٌهم النها ردي وبعض الفصائل األخرى ووحدات حماٌة الشعب الكاإلسالمٌة وجبهة النصرة 

 الالإنسانٌةال تطال الشخص المختفً فقط من انقطاع عن العالم وضحٌة للتعذٌب والمعاملة  هذا السلوك  جرٌمة خطٌرة فهً 

 ومعنوٌا.جراء ؼٌابهم عنه ضررا مادٌا  ٌتضررون من إذاواقاربه فقط بل تطال عائلته وزوجته 

ما قابلت زوجها فً صٌدناٌا لم تتعرؾ علٌه انها عند عبد اللطٌؾ زٌبق ل زوجة تقو

وكذلك نقص الوزن بسبب الجوع بسبب اثار التعذٌب التً كانت بارزة على زوجها 

اننً واوالدي ال نكاد  فقالتعنه ب الم نفسً ال ٌمكن التعبٌر  تأصٌب وأنهاوالمرض 

   .ننساه نتذكره فً كل لحظة 

 (1)متى ٌنتهً هذا الكابوس  ريفً الصباح باكٌة ال اد واستٌقظواثار التعذٌب ال تفارق مخٌلتً واحلم به كل لٌلة 

ب  )تقول زوجة عواطفهم بٌن االمل والٌاس  وتتؤرجحون مصٌر احبابهم افراد االسرة الذٌن ٌجهل الىلضرر وكذلك ٌتعدى ا

 نتظر عودتهمن المعتقالت ٌعود لً االمل والتفاإل وا شخصخروج لسكاٌب فً ادلب انها كلما سمعت بفً مقابلة عبر ا (ي

هل اتزوج  المستقبلجاهلة ؼٌر مستقرة  مإلم ٌجعلنًوهذا الشعور  بالٌؤسصاب وما ان تمر األٌام والشهور حتى اعود وا

 (2) حتى اخر ٌوم فً عمري سؤنتظرهالتً قد ال تتحقق وسكتت لبرهة وقالت من بعده ام انتظر لحٌن عودته 

 

 

 2116  \  1 \  5مقابلة انطاكٌة تارٌخ  .1

    2115\  8 \  11تارٌخ المقابلة  .2
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ؼٌاب والدهم وعدم اكمال تعلٌهم مما ٌضطرهم الى العمل فً ظروؾ إنسانٌة  وكذلك ٌتضرر أوالد المختفٌن قسرٌا جراء

اعمل ب  ؾ( اننً ج.)المختفً زوجة  مختفً هو المعٌل الوحٌد لهم تقولكان ال إذا أكملهاتتضرر العائلة ب عندها قاسٌة و

 (1)ساعات فً الٌوم كً اعٌل ابنً الوحٌد  11اجر قلٌل 

قد تركه الضحٌة وارادوا بٌعه هنا ٌواجهون صعوبات  إرثبوالد عندما ٌكون االمر متعلقا وهناك ضرر اخر ٌصٌب األ 

 المصٌر.الؽٌر موجودة أصال بسبب جهالة معرفة راؼة المتوقفة على شهادة الوفاة متعلقة ب توزٌع اإلرث ومعامالت الف

 أحبتهم اختفاء علٌهم جلبها وإدارٌة قانونٌة تعقٌدات واجهوا الضحاٌا عائالت أفرادان  عفو الدولٌة فً تقرٌرهاذكرت منظمة ال

   اإلرث حصر على قادرة تكون ال فقد المختفً، البنها وفاة شهادة استصدار من العائلة تتمكن لم إذا المثال سبٌل فعلى ،قسرا

 ؼٌر ألحد كان فإذا.   والدي إرث حصر من سورٌا فً نتمكن لم" : قائال المشكلة هذه قسرا والده اختفى رجل وأوضح

ولكن لم تعلن وفاته ُُ  وفاته اعلمنا عن ،بذلك رسمٌة موافقة على الحصول من بد فال اإلرث من بنصٌبه ٌطالب أن والدي

 بالمال إال المشكلة هذه حل وال ٌمكن . إذاً  شًء فعل ٌمكننا فال , رسمٌاالحٌاة  قٌد على بقائه تؤكٌد ٌمكن وال  رسمٌا 

 (2) والرشى"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقابلة حماة فً انطاكٌة .1
  https://www.amnesty.org  27/1/2116 بعٌد عن العٌن بعٌد عن الخاطر  تقرٌر منظمة العفو الدولٌة .2
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 والنطاق: اإلحصاءات-المبحث الرابع 

الشبكة السورٌة . وحصرت 2111 العام منذ شخاصالا من هائلة أعداد بحق يرسالق االخفاء السورٌة الحكومة مارست

 91أي رجل  52124مقاتال بلػ عدد الرجال  6968قسري بٌنهم ومختفً  65116 بحوالًلحقوق االنسان اعدادالمختفٌن 

الذي بلػ فٌه  فً الوقت الكل(مجموع %من  4امرأة )أي  2145فٌما بلػ عدد النساء بالمٌة من مجموع الضحاٌا 

هذا كله  2115 واؼسطس 2111بالمٌة من مجموع الضحاٌا هذا كله بٌن فترة اذار 6أي ما نسبته    3879  االطفال عدد ً

 1بحسب الشبكة السورٌة لحقوق االنسان 

وذلك حسب وفٌما ٌلً جدول ٌبٌن مقابالت حقوق االنسان وتوزع الضحاٌا حسب الجهات المرتكبة لالختفاء وحسب المناطق 

 مقابلة التً أجرتها منظمة حماة مع ذوي الضحاٌا  411

 

 لعوائل الضحاٌا من منظمة حماة حقوق االنسان  411مقابالت ل  التالً حسباما حسب المناطق فكان التوزع ك 
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 األشخاص: اختفاء  المسببة علىالعوامل -المبحث الخامس 

  الحواجز األمنٌة ونقاط التفتٌش    -أوال

بالمٌة من المقابالت التً أجرتها حماة حقوق االنسان ان ذوٌهم  81نقاط التفتٌش فحدث وال حرج فلقد اكدت  تؤثٌراما عن 

اعتقلوا من الحواجز ونقاط التفتٌش العسكرٌة التً قطعت اوصال المدن والتً ؼالبا تستؽل حاجة الناس الً التنقل وؼالبا ما 

 فً االعتقال ٌكون تشابه األسماء واالدعاءات الكٌدٌة سببا 

فً مناطق سبب شكله الخارجً او بسبب إقامة الضحٌة او ان مزاج العنصر على الحاجز ٌلعب دورا او قد ٌعتقل الشخص ب

الشخصٌة صادرة من مناطق معارضة وٌوجد احتجاجات فٌها  ثبوتٌتاهمد اعتقل الكثٌر من األشخاص لمجرد ان المعارضة فق

 ورٌؾ دمشق  مثل ادلب وحمص

 واسعة سورٌا فً القسري االختفاء حاالت أن إلى فٌه خلص تقرٌرا 2113 سنة المتحدة األمم خبراء من رٌقف وأصدر

 وسلّط التفتٌش، نقاط عند األشخاص اختفاء تفشً إزاء قلقه عن الفرٌق وعّبر. حرب كتكتٌك استخدامها وٌجري االنتشار

  .والئهم لها فً المشكوك الجنود أو للمعارضة، دعمهم فً المشتبه لمعاقبة الحكومة وسٌلة أنها على الضوء

 ,النزاع منطقة عن بعٌدا النساء من مجموعة ٌنقل أجرة، سٌارة سائق ٌعمل الذي )ه . ي ( كان ،2112 ٌونٌو  7فً 

 مالبس ٌرتدون السوري السٌاسً األمن مدٌرٌة من أفراد قام الالذقٌة، بمحافظة الحفة إلى الطرٌق على تفتٌش نقطة وعند

 لكن أمنٌة، فروع عدة فً عنه بالبحث اعتقاله مكان تحدٌد أمه حاولت ,مجهولة وجهة إلى وأخذوه علٌه بالقبض مدنٌة

 بعد فٌما أسرته أفراد علم. احتجازه مكان أو علٌه القبض أسباب عن رسمٌة معلومات بؤٌة الٌوم إلى تزودها لم البالد سلطات

 (1)عدرا  سجن إلى ثم دمشق إلى نقل أنه رسمٌة، ؼٌر قنوات عبر

 ٌعبر للسٌاقة معلما ٌعمل الذي )خ . ي( كان ,أخرى تفتٌش نقطة عند آخر سائق اختفى 2114 أكتوبر/األول فً تشرٌن 

 قوات من أفراد علٌه قبض عندما صباحا، 11 إلى تشٌر الساعة كانت ,حلب ضواحً فً األشرفٌة بمنطقة التفٌش نقط إحدى

 علٌه، العثور فً األسرة محاوالت كل ُتجد لم. مجهول مكان إلى أخذوه ثم للحكومة موالٌة محلٌة ملٌشٌا الشعبٌة، اللجان

 أن رسمٌة ؼٌر بطرق أسرته وعلمت. باحتجازه االعتراؾ حتى أو عنه معلومات أٌة تقدٌم عن السلطات امتنعت وكالعادة

 (2) الجوٌة المخابرات بمقر محتجز خالد

 

 

 

    2115\  8 \  11تارٌخ المقابلة  .1

 1/11/2115مقابلة حماة عبر السكاٌب مع زوجة المختفً خالد حسٌن تارٌخ   .2
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بٌنما كان عائدا من عمله من عدرا باتجاه الملٌحة وكان ٌستقل  2112\5\26ان زوجً اعتقل بتارٌخ  و( ن.)تقول زوجة 

وعندما اوقفهم حاجز للمخابرات الجوٌة اول الملٌحة طلبوا هوٌاتهم وجواالتهم واثناء تفتٌش الجوال وجدوا فٌه ,سٌارة اجرة 

 ووكلنا محامً  األمنٌةاؼنٌة ٌاحٌؾ وهً اؼنٌة ثورٌة واعتقلوها بعدها واخذوه الى مكان مجهول بحثنا عنه فً االفرع 

 (1)شٌئا  ان زوجها موجود فً صٌدناٌا وال نعلم عنه وأخبرنا

قام عناصر حاجز المطار على طرٌق دمشق  2112تموز 27منظمة حماة حقوق االنسان انه بتارٌخ  د( ا.)اخبرت زوجة و

 الذي كان متوجها برفقة زوجته اخوه د( ا.)والسوٌداء باعتقال الضحٌة 

لجلب زوجة عمه واوالدها الى منزله وكان برفقته ابن عمه الذي كان ٌخدم الخدمة العسكرٌة وهذا  ذاهباالضحٌة حٌث كان 

 االخٌر لم ٌكن معه اذن رسمً بالخروج من قطعته العسكرٌة وبالنتٌجة اعتقلوا االثنٌن معا وسائق السٌارة التً كانت تقلهم

(2) 

 الحواجز الطٌارة -ثانٌا 

ان تختار طرق أخرى ولو كانت بعٌدة او صعبة  تتجنبها وتحاولوأصبحت  ةالحواجز الثابتالناس حفظت أماكن  حٌث ان

ولكن الشًء الذي لم ٌتوقعه السورٌون هو الحواجز الطٌارة هنا وهناك حٌث ٌتعمد النظام الى وضع حواجز فً أماكن ال 

 بهم التهم او  ٌتوقعها المدنٌون ولبضعة ساعات فقط ٌلقون فٌها القبض على الناس او ٌلصقون

  .او ٌسقون فٌها الفارٌن من الخدمة او القاصرٌن الى الخدمة اإللزامٌة وزجهم فً المعارك

الذي اعتقل من قبل المخابرات الجوٌة فً قرٌة كفرالطون فً حماة بتارٌخ  ز . ا(المختفً )حالة كمثال على ذلك 

 ولم ٌسمعواعلم اهله انه اخذ الى مطار حماة العسكري  عنهوالسإال بعد التحري  مجهولة،جه  واقتادوه الى 7/12/2112

 (3) حٌنها.عنه شٌئا من 

 

 

 

 

 

 2116 \3\1مقابلة الرٌحانٌة عبر الهاتؾ تارٌخ  .1

 القامشلً 2115\3\11مقابلة حماة  .2

  1/3/2116مقابلة حماة  .3
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الى مكان عمله حٌنما اعترضه حاجز  عر طوزبجدٌدة  أقامتهكان متوجها بسٌارته من مكان  ( حٌنمال )س.وكذلك اختفى 

واعتقله واقتادوه الى جهة مجهولة واخذوا سٌارته أٌضا واخفوا مصٌره وال ٌعرؾ االهل حتال االن ما هو  لألمنطٌار 

 مصٌره او حتى مكانه 

سبب االعتقال  واٌذكرتقول زوجته ان زوجها كان ٌقود سٌارته الى مكان عمله كالمعتاد واعتقله هذا الحاجز الطٌار بدون ان 

 (1)مسإولٌتهم بالمستقبل  ألخالءوانهم قدموا بالغ عن سٌارته 

 حمالت االعتقال التً تطال المدنٌٌن عقب إعادة االستٌالء على بعض المناطق-ثالثا 

ان ابن اخً اعتقل عندما اعادت القوات الحكومٌة سٌطرتها على مدٌنة عقربا  ن( ج.)عم كما فً عقربا حٌث ٌقول  

وسمحت للمدنٌٌن بالعودة الٌها واثناء عودتنا اعتقلت قوات االمن عبر الحاجز الموجود فً مدخل المدنٌة ابن اخً جالل 

 (2) شًءواختفى من ذلك التارٌخ ولم نعد نعرؾ عنه ,بحجة التحقٌق معه 

 2114نفذت قوات الحكومة حمالت اعتقال جماعٌة فً نٌسان  إذاة عسال الورد فً رٌؾ دمشق بعد الهدنة وكذلك فً مدٌن

  (3)بعد االستٌالء على ٌبرود  2114ومدٌنة حمص أٌار 

 السٌطرة استعادة بعد وذلك 1/3/2113 بتارٌخ بحماة شٌزر قرٌة فً الجوٌة المخابرات قبل من اعتقل الذي س( د.) حالةو

 واعتقاله من المنازل بمداهمة الجنود وقام العام الطرٌق على متوقؾ للجٌش التابعة السٌارات من رتل كان حٌث القرٌة على

 . شقٌقته بوجود المنزل

 حصدتحماه قد فً رٌؾ  2112ط افً شب الحسن والعقٌد سهٌلقادها اللواء وجٌه المحمود  دبٌب النمل التًحملة وكانت 

حالة  51من  أكثرالمئات من الشباب بعضهم صفوا مٌدانٌا وبعضهم اقتٌدوا الى جهات مجهولة ووثقت حماة حقوق االنسان 

 جراء هذه الحملة  اختفاء

حٌث تمت مطاردته مع  المذكورة،ضمن الحملة  24/2/2112الذي اعتقل بتارٌخ  (ح د.)مختفٌن فً هذه الحملة ال أحد

 (4) حٌنها.معه  كانوامع كل الذٌن  وتم اعتقاله معزاؾ،اصدقائه فً منطقة ٌطلق علٌها اسم 

 

 15/4/2116مقابلة انطاكٌة تارٌخ    .1

     2116\6\8مقابلة حماة فً تركٌا تارٌخ  .2

 https://www.amnesty.org  27/1/2116عن العٌن بعٌد عن الخاطر  بعٌد الدولٌةتقرٌر منظمة العفو  .3

 19/1/2116مقابلة حماة  .4
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  األشخاص عبر اقتحام المنازل لٌال او المحال التجارٌة  ٌختفً-رابعا 

 اشخاص منزلنا الكائن فً 11اقتحمت دورٌة مكثفة مإلفة من  2113\6\26من ٌوم 6بتمام الساعة  ر( ع.)تقول والدة 

امام اعٌٌننا وقاموا بتكسٌر موجودات المنزل وبثوا الرعب  ر( .ل) و ر( ع.)ٌة وقامت باعتقال ولداي طرٌق حماه بالسلم

اعتقاله وضربه واتالؾ ب لبسة العائد البنً وقاموانفوسنا وبعد نصؾ ساعة ذهبوا الى محل األ فًالخوؾ و والدمار

 (1)ومازال الباقً مختفٌن قسرٌا وال اعلم عنهم شٌئا  ر( ع.)عن  وأفرجموجودات محله 

م أفراد من الجٌش السوري لٌال بٌت أسرة األخوٌن، بجسر الشؽور فً اقتحا ا( اثر )ت.و  ش. ا() وكذلك اختفى االخوٌن

محافظة إدلب شمالً ؼرب سورٌا. لم ٌظهر الضباط مذكرة توقٌؾ ولم ٌشرحوا أسباب القبض علٌهما، ورفضوا إخبار 

الرجلٌن ومكان أسرتهما بالمكان الذي سٌنقلونهما إلٌه. كما لم ٌتوصل أقاربهما أبدا بؤٌة معلومات رسمٌة بشؤن مصٌر 

احتجازهما، لكن بعض المعتقلٌن السابقٌن أخبروا أقاربهما أنهما احتجزا فً البداٌة فً مستشفى إدلب الوطنً، الذي كانت 

بإدلب ثم  271السلطات تستعمله آنذاك كمركز لالحتجاز، لٌنقال فٌما بعد إلى شعبة المخابرات العسكرٌة وتحدٌدا إلى الفرع 

 2114المداهمة" بدمشق سنة  "فرع 215إلى الفرع 

 .،2112أٌار/ماٌو  14أثناء حملة قامت بها قوات الجٌش السوري فجر وعاما،  31،  ا( ت.) عاماً، 29 ش. ا()

تقدٌم شكوى إلى السلطات القضائٌة بالبالد خوفا من التعرض للمصٌر نفسه لذا دعت  ا( )ت.و  ش. ا()لم ٌحاول أقارب 
حقوق اإلنسان الفرٌق العامل المعنً بحاالت االختفاء القسري إلى التدخل لدى السلطات السورٌة  حماةمنظمة والكرامة 

 (2)لمطالبتها باإلفصاح عن مصٌر األخوٌن ووضعهما تحت حماٌة القانون

اقتحم عناصر االمن  حماة حٌثالعسكري فً مدٌنة خنٌزٌر فً محافظة  قبل االمنمن  2/1/2112 فًي(  )ع.واعتقل 

 (3) وقاموا باعتقالهالمنزل 

 (م س.الضحٌة )همة منزل قامت دورٌة تابعة ل امن الدولة بالقامشلً بمدا 2114\11\14بتارٌخ  

 الساعة الواحدة والنصؾ لٌال  لألفراح بتمامقرب نادي السالم –ومداهمة منزله الكائن فً القامشلً فوق صٌدلٌة سوسً  

الذي كان جالسا مع المختفً لٌلة المداهمة حٌث اعتقلوا المختفً وتركو صدٌقه الذي كان معه فً ذلك  )ي(وبشهادة صدٌقه 
  .واقتادوه الى جهة مجهولة ٌعتقلون المختفًشاهدا عناصر الدورٌة وهم  ن( الذي) م( وزوجتهالجار ) أخبرهمالٌوم وكذلك 

 قامت دورٌة تابعة ل امن الدولة بالقامشلً وقامت ب اقتحام محل بٌع أجهزة الهاتؾ الجوال  2114\3\11بتارٌخ 

النظام  بؤسقاطوقامت بمصادرة الحاسوب الشخصً العائد له وتفتشٌه ورات صور مظاهرات تنادي  ا( )ح.واعتقلت الضحٌة 
تفً الى دمشق ووكل محامٌة للبحث عن ولده ذهب والد المخ 1/2116//2وبعض صور معارك الجٌش الحر قام والد بتارٌخ 

 (4)عن ابنه ولكن دون جدوى  باألفراجعضو هٌئة التنسٌق ووعده بانه هناك امل  ي( ح.)وزار 

 

 السلمٌة  –سورٌا  –مقابلة عبر السكاٌب  .1

 11/11/2115مقابلة حماة فً انطاكٌة تارٌخ    .2

  16/3/2116مقابلة حماة بتارٌخ  .3

 6/2/2116 مقابلة حماة بتارٌخ .4
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  ٌختفً األشخاص أٌضا اثناء تنقلهم الى مكان عملهم او اثناء توجههم الى وظائفهم الحكومٌة-خامسا 

اثناء توجهه من مدٌنته ادلب معرة 2112\7\2 اختفى بتارٌخان شقٌقه  (و ا.)شقٌق  ٌقولوتعتقلهم فتاتً الدورٌات األمنٌة 

دبسة الى حماه لمراقبه االمتحانات وذلك بمهمة رسمٌة من مدٌرٌة التربٌة وهو ٌحمل إجازة باالقتصاد وقدم رسالة ماجستٌر 
 لألمنوكان على وشك الحصول على الدكتوراه ولٌس له أي عالقة باالحداث ال من قرٌب وال من بعٌد واعتقله دورٌة تابعة 

 (1)سكري مدخل المدٌنة واختفى بعد ذلك الع

 اخً اثناء توجهها الى مكان ابنة ز( )د. ؤنزالبعناصر تابعة للجٌش قاموا  ز( ان )د.وكذلك االمر ٌقول عم المختفٌة 
واعتقلوها واخذوها الى مكان مجهول بحثنا عنها فً كافة  2114\11\5بتارٌخ جسر الشؽور  الفنٌة فًالخدمات  فًوظٌفتها 

 (2)وها الى دمشق وال نعلم عنها شئٌا لالفروع وعلما مإخرا انها كانت فً سجن حماه المركزي ثم نق

 لدفع فدٌة  موذوٌه ابتزاز اهلهمبعض األشخاص المٌسورٌن الحال من اجل  ٌختفً-سادسا  

ن وهو م م( ب.)بخطؾ  قدامفً تنظٌم الدولة األمنٌٌن  المسإولٌن أحد سرٌة انمن مصادر فقد علمت حماة حقوق االنسان 
 اهله على دفع الفدٌة  إلجبارسابق متعامل مع المخابرات السورٌة  تهمه شبٌح الشدادي والصاقهأهالً مدٌنة 

أٌام  5كٌؾ ان مٌلٌشٌات الدفاع الوطنً بالسلمٌة قامت ب خطفه فً السلمٌة واخفاءه قسرٌا لمدة  ع( ب.) روى تاجروكذلك 

ملٌون لٌرة من اجل اخالء  5تؽطٌه راسه وتؽمٌض عٌنٌه وكٌؾ اتصلوا مع والدته وطلبوا مبلػ بدون طعام وشراب بعد 

سبٌله وكٌؾ رضخت االم لهم وبشق االنفس وب مكالمات سرٌة نجحت فً اقناعهم بدفع مبلػ ملٌونً لٌرة مقابل اخالء 
  (3)سبٌله

لٌشٌات الدفاع الوطنً فً السلمٌة لخطؾ الناس واخفاءهم وتكلم لحماة حقوق االنسان الممارسات الممنهجة التً تنتهجها مٌ
  قسرٌا لمدة معٌنة حتى رضوخ االهل لهم وابتزازهم

االحداث للعمل او هربا من  مجاورة سواءء مغادرتهم البالد الى بالد األشخاص اٌضا اثنا ٌختفً-سابعا  

  المعابر الحدودٌة فتعتقلهم

اختفوا اثناء محاولتهم مؽادرة البالد هربا من  أقربائهمروى كثٌر من عائالت الضحاٌا ان سورٌا أصبحت سجن كبٌر حٌث 

سعٌا للعمل وهنا توقفهم الدورٌات المشتركة او قوات المعابر  والموت او سعٌا لالستقرار فً احدى البلدان المجاورة ا

 مصٌرهم.الحدودٌة وتعتقلهم وتخفً 

من قبل االمن العسكري على معبر الدبوسٌة على  5/8/2114الذي اعتقل بتارٌخ  (ر ح.نكر فً هذا السٌاق الضحٌة )

ولم حٌث كان ذاهبا للعمل فً لبنان لٌؽطً تكالٌؾ دراسته مع العلم انه كان ٌمتلك تؤجٌل من الجٌش  السورٌة،الحدود اللبنانٌة 

 (4) ثورٌة.له اي نشاطات  ٌكن

 

 2113\3\1مقابلة حماة فً الرٌحانٌة تارٌخ  .1

 2116\1\5مقابلة حماه حقوق االنسان فً انطاكٌة تارٌخ  .2

 2116\6\1مقابله حماه فً انطاكٌة تارٌخ  .3

 24/1/12116مقابلة حماة فً تارٌخ   .4
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 أسمائهم تشابه  األشخاص بسبب ٌختفً-ثامنا 

اختفى العدٌد من األشخاص بسبب تشابه األسماء فٌعتقل رجال االمن  ألنهك ورٌا فقط اسمك قد ٌكون سبب اختفائفً س

من األبرٌاء فقط الن أسمائهم تشابهت مع أسماء المطلوبٌن ومات الكثٌر منهم تحت  الحواجز العدٌدوخاصة من على 

, حٌث كان 11/8/2114الذي اعتقل من قبل االمن العسكري فً معبر الدبوسٌة بتارٌخ  (م ل.) الضحٌةنذكر هنا  .التعذٌب

 (1)ذاهبا للعمل فً لبنان و حول بعدها الى محكمة االرهاب.

 ن األشخاص بسبب المخبرٌ ٌختفً-تاسعا 

ٌمتهن الكثٌر من ضعٌفً النفوس والمرتزقة مهنة االخبار وكتابة التقارٌر التً قد تكون كٌدٌة فقط ٌكفً ان تكتب ب أحدا 

 ٌرا ما حتى ٌكون سببا فً اختفائه.تقر

المخبرٌن من الحً وتم  أحد هكتب كٌدي تقرٌرزوجها اختفى بسبب لحماة حقوق االنسان ان  ل( م.)زوجة  (ض. ق)روى ت

 المحمول. ومصادرة هاتفهاعتقاله 

النظام لكل حً او حارة مخبر كً ٌنقل له االخبار وٌعرؾ بماذا ٌفكر الناس  العادة ٌضعنشط المخبرون فً االزمات وفً وٌ

 (2) ؤولبكً ٌسٌطر على األمور اول 

 البحث عن المختفٌن -المبحث السادس 

من أهالً من المختفٌن قسرٌا انهم لم ٌبحثوا عن ذوٌهم خوفا من االعتقال وخوفا من -ة بالمئ 36افاد  -أ

   الحواجز األمنٌة التً قطعت اوصال المدن

خوفا من 5/11/2112ٌخ لم نبحث عن اخً الذي اعتقل من قبل االمن العسكري فً الالذقٌة بتار (م . م)ٌقول السٌد 

  .االعتقال

 9/4/2113الذي اعتقل فً عن اخٌه  ٌبحثوادم الشكوى انهم لم و هو اخٌه و مق ر( ع.)الذي قال  ر( ي.)اضافة الى حالة 

 (3)من قبل االمن العسكري خوفا من المسائلة او االعتقال.

 اما الباقً من ذوي الضحاٌا لٌس لدٌهم الكثٌر من الخٌارات 

 

  11/3/2116مقابلة حماة فً تارٌخ  .1

  11/3/2116مقابلة حماة فً تارٌخ  .2

 1/1/2116مقابلة حماة فً تارٌخ  .3
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 بالبحث عبر األمم المتحدة  كلؾ منظمة حماة والكرامةالبعض -ب

نذكر بالبحث عبر األمم المتحدة ورفعت حماة والكرامة حتى االن مائة شكوى مسجلة لدى الفرٌق المعنً باالختفاء القسري  
من قبل االمن العسكري فً محافظة القنٌطرة حٌث داهم االمن العسكري  17/8/2114التً اعتقلت فً  ل( ه.)الضحٌة  حالة

و لم  248ها كونها مطلقة و تم اقتٌادها الى فرع االمن العسكري و من ثم الى الفرع منزلها الذي تقطن فٌه مع اطفالها و والد

 (1)ٌعرؾ عنها شٌئ بعد ذلك , سؤل عنها والدها فً االفرع فقاموا بتهدٌده , كلؾ بعدها حماة و الكرامة بالبحث عنها. 

فً محافظة حمص حٌث  والجٌش النظامًمن قبل االمن  26/11/2111الذي اعتقل فً  ل( ع.)الضحٌة الى  باإلضافة

 (2) مجهولة.لى جهة المأل ثم اقتادوه ا وأخٌه على وقاموا بضربهاقتحم االمن منزله 

حٌث كان ٌسكن فً سكن شبابً  حمص،من قبل االمن السٌاسً فً  31/6/2113الذي اعتقل بتارٌخ  ا( م.) لضحٌةكذلك ا

المعتقل انه كان  منالمفرج عنهم  أحدعلم االهل عبر  لدٌهم،معتقال ا(  .م)قً بشباب من المنزل.  3 وتم اعتقال حمص،فً 

 (3) عنه.كلؾ اهل المختفً منظمة حماة بالبحث  بدمشق.موجود فً فرع الفٌحاء 

 االخر بحث بنفسه وراجع الفروع األمنٌة لكن دون جدوى  البعض-ج

  عن ذوٌهم. بؤنفسهمة من أهالً الضحاٌا انهم بحثوا بالمئ 34ما نسبته افاد 

من 2114\3\211بتارٌخ لبٌع وصٌانة الحاسوب بالقامشلً من محله اعتقل االمن العسكري ابنً ا(  ح.) الضحٌةوالد ٌقول 

 بالقامشلً واقتادت ابنً الى دمشق.قبل دورٌة تابعة ل امن الدولة 

التنسٌق حسن عبد العظٌم لكن دون  هٌئةقمنا بالبحث عنه عبر الفروع األمنٌة بدمشق ووكل محامً للبحث عنه وزار عضو 
 لنا ان ابنً على قٌد الحٌاة وهو موجود فً صٌدناٌا  أكدوا الناجٌنجدوى وبعدها وردت شهادات من 

 (4)من قبل االمن الجوي فً جبلة  2/11/2111الذي اعتقل بتارٌخ  ر( الضحٌة )ع. حالة الى باإلضافة

 (5)من قبل فرع االمن الجوي بحمص  14/11/2112الذي اعتقل فً  )م . ا(الضحٌة حالة و

 السوق السوداء السماسرة الى الوسطاء و البعض لجؤ-د

 لعل الحاجة الماسة لمعرفة خبر عن المختفٌٌن هل هو على قٌد الحٌاة ام ال تدفع ذوي الضحاٌا الى دفع كل ما ٌملكون 

هم  البائعٌنوهذه السوق تزدهر فً االزمات كما فالت منظمة العفو ان , من اجل تلك المعلومة او حتى من اجل االفراج عنهم
المختفٌن امكنتهم لقة بن هم أهالً الضحاٌا والعملة المتداولة هً المعلومات المتعوالزبائالسماسرة والمقربٌن من النظام 

–او زٌارة ممكنة  مختصةالى محكمة  باإلحالةعنهم او وعدا  باألفراجالحاالت عرضا  وبؤحسن.حالتهم الصحٌة النفسٌة 
 تقرٌر منظمة العفو بٌن السجن والقبر

واعتقلوه ولم ٌفرجوا عنه وبعد مراجعة الفرع  2113-3-13الذي اعتقله االمن العسكري تارٌخ )ب . ظ(الضحٌةوالدة تقول 

 حول الى دمشق  انه لوقامرارا 

ابننا مقابل معلومة واحدة وهً ان  لٌرة سورٌة ألؾ 511الوسطاء مبلػ وقدره  أحد امنمنا بالبحث عنه عبر الوسطاء واخذ فق

 (6)فً صٌدناٌا  موجود

 12/12/2114حماة فً مقابله  .1
 27/1/2116 مقابله حماة فً .2
 1/1/2116مقابلة حماة فً  .3
  27/2/2116مقالبة حماة فً  .4
 24/4/2115مقالبة حماة فً   .5
 1/2/2116مقالبة حماة فً  .6
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-11-29هل بوجود ابنهم فً صٌدناٌا وحصلوا بجهود شخصٌة على كرت زٌارة وتمت الزٌارة بتارٌخ وبعد علم اال

 (1)لمدة خمس دقائق وانقطع االخبار بعدها 2114

بمدٌنة الشدادي  2113\2\2من قبل االمن العسكري بتارٌخ  اعتقل يم منظمة حماة ان ابنه  )م . ي(  وا الضحٌة واخبر

 أحدلٌرة سورٌة الى  ألؾ 411ومن ثم حول الى سجن صٌدناٌا وقمنا بدفع  239لنا انه موجود بالفرع  واثناء بحثنا عنه قٌل

(2) 

ٌدفع االهل االؾ الدوالرات من اجل التؤكد من ان ذوٌهم ما زال على قٌد الحٌاة ام ال او من اجل  وأحٌانا-هـ 

 صورة او مقطع صوت للمختفً 

اتصل على شقٌق المختفً ب  مستودع االمانات بصٌدناٌا رجل من المخابرات ادعى انه امٌن ان )ح . ر(تقول زوجة 
  لٌرة سورٌة على صورة للمختفً ومقطع بصوته  ملٌون 8 وطلبالسعودٌة بعد اخذه الرقم من جوال المختفً 

  اكذبكان  ولكن لألسؾ استؽلنا وكان كل شًء  ؾوبعد تفاوض لمدة أسبوع رضً بمبلػ ملٌون ونص

 (3)وبعدها دفعنا ل أناس اخرٌن ولكن دون جدوى 

 طاء سبة الذٌن بحثوا شخصٌا وعبر الوسوفٌما ٌلً جدول ٌبٌن فٌه نسبة الذٌن بحثوا عن اقربائهم المختفٌن ون

 حماة حقوق االنسان  حالة قابلتها  411حسب المقابالت ل 

 

 

 

 

 

 1/2/2116مقابلة حماة فً القامشلً تارٌخ  .1

 2116\4\5حماة عبر الهاتؾ تارٌخ مقابلة  .2

 2/6/2116مقالبة حماة فً  .3
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 المختفٌن قسرٌا  الممارس على  التعذٌب-المبحث السابع 

إذ ٌتّم القبض على النشطاء السٌاسٌٌن والمدافعٌن عن حقوق اإلنسان والعاملٌن فً مجال المساعدة اإلنسانٌة، فضال عن 

ٌّاً وعدم إخبار أسرهم بؤٌة معلومات المواطنٌن العادٌٌن واحتجازهم استناداً  إلى "قانون" مكافحة اإلرهاب، أو إخفاءهم قسر

عن مصٌرهم أو مكان احتجازهم. إضافة إلى أن االحتجاز السري واالعتقال بمعزل عن العالم الخارجً ٌعتبران ممارسة 

 ٌبشائعة تفتح الباب لمزٌد من االنتهاكات، بما فً ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذ

 :...بعٌد عن الخاطربعٌد عن العٌن" تحت عنوان 2116الذي صدر فً ٌناٌر  السورٌة األخٌر تقرٌرتجدر اإلشارة هنا إلى 

العربٌة السورٌة"، الذي ٌسلط الضوء على مصٌر اآلالؾ من المحتجزٌن الذٌن الوفٌات أثناء االحتجاز فً الجمهورٌة 

المجموعات المسلحة المناهضة لها". وقد قال باولو بٌنٌرو رئٌس ون قبل القوات الحكومٌة تعرضوا النتهاكات جسٌمة م

، "فً نظر وأضاؾصورها" اللجنة األممٌة "لقد عانى تقرٌباً كل شخص خرج حٌاً من المعتقل من انتهاكات ال ٌمكن ت

السورٌٌن العادٌٌن، فإن شبح االعتقال أو االختطاؾ وما ٌتبعه من رعب قد ٌستحٌل اإلفالت منه، أدى إلى شلل المجتمعات 

 فً أرجاء البالد

 ناهٌكم عن التعذٌب الممارس على المحتجزٌن والمختفٌن وأسباب وفاتهم فقد وصؾ معتقلٌن سابقٌن كٌؾ قتل زمالئهم 

حتى الموت اثناء االستجواب وفً الزنازٌن او ماتوا نتٌجة إصابات خطٌرة تعرضوا لخا اثناء  التعذٌب والضرب وطؤةتحت 

التعذٌب او سوء المعامل ونتٌجة العٌش فً ظروؾ ال إنسانٌة فرضت على مجموع السجناء وعدم توفر الؽذاء ومٌاه الشرب 

 والحراس وكٌؾ قتلوا سجناء امام زمالئهم واستخدموا أسالٌب مرعبة  للسجانٌنوالمعاملة السٌئة –وقلة الرعاٌة الصحٌة 

 .االحتجاز التعسفًومتنوعة من اشكال والوان من العذاب بحضور خبراء التعذٌب واستحصال المعلومات بالقوة 

بتهمة تصوٌر المظاهرات و مراسلة قناة الجزٌرة و  5/11/2111الذي اعتقل بتارٌخ  ()ا . ونذكر حالة الطالب الجامعً 

تم تعذٌبه فً االمن العسكري بؤدلب مما ادى الى كسر  بداما،اعتقل من قبل الجٌش امام مخفر بلدة  تركٌة،االتصال بؤرقام 

وٌه من مشفى تشرٌن تسلٌم الجثة الى ذحٌث قضى تحت التعذٌب , و تم  291عموده الفقري و من ثم تم نقله الى الفرع 

 (1العسكري بدمشق )

 الل والمعاملة المهٌنة اب والعنؾ الجنسً كما تعرضوا لألذوكذلك تعرض الكثٌر من المعتقلٌن الى االؼتص

 (2) تقرٌر لجنة التحقٌق---باإلضافة الى تعرض السجناء الى التهدٌد بالعنؾ الجنسً ضد أقاربهم 

 

 1/2/2116مقالبة حماة فً  .1

 تقرٌر لجنة التحقٌق بعٌد عن العٌن بعٌد عن الخاطر  .2

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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 عن اشخاص تعرضوا لالختفاء القسري  نماذج-المبحث الثامن 

 "العسكرٌون"المإٌدون للنظام 

 ذ( ن.)

عاما قد تعرض  48وهو عقٌد سابق فً الكلٌة العسكرٌة فً حلب وضابط طٌار فً القوات الجوٌة السورٌة ٌبلػ من العمر  

برٌؾ إدلب، وهما منطقتٌن خاضعتٌن للنظام السوري.  والفوعةبٌن حاجزي تفتٌش كفراٌة  2113ماٌو  25لالختطاؾ فً 

 .السوريوٌعزى أقاربه سبب اختطافه إلى انشقاقه عن الجٌش 

قبل اختفائه، ٌقوم بمساعً للتوسط من أجل اإلفراج عن بعض األشخاص، من بٌنهم نجل شقٌقته، كان قد ألقً  ذ( ن.)وكان 

تلك انتباه األجهزة األمنٌة السورٌة، وخاصة فرع  وأثارت مساعٌهعلٌهم القبض واحتجزوا من قبل الجٌش السوري، 

من  )ن . ذ(المخابرات الجوٌة فً حلب، التً قصفت منزله انتقاما منه مما أسفر عن مقتل جمٌع أفراد أسرته. وانشق 

. وخوفا من 2113هذا الحدث، وأصبح مطلوبا من قبل السلطات، إلى أن تم اعتقاله فً ماٌو  طٌار بعدمنصبه كضابط 

رضهم لمزٌد من االنتقام، لم ٌقم أقاربه بؤي محاولة لالستفسار لدى السلطات السورٌة عن مكان جوده ومصٌره الذي ال تع

 (1)ٌزال مجهوال إلى ٌومنا هذا، رؼم اعتقادهم أنه محتجز فً فرع المخابرات الجوٌة فً حلب

 ل( ؾ.)

 فندق من 2112 سبتمبر/أٌلول 29 فً مدنٌة، بمالبس العسكرٌة المخابرات من أفراد اعتقله الجمارك، فً ضابط عاما، 42

 المخابرات رجال أن الحادث شهدوا الذٌن الفندق موظفو ذكر. ٌقطن كان حٌث سورٌا شرق شمالً القامشلً منطقة فً

 العسكرٌة المخابرات مقر فً احتجز أنه الحقاً  أسرته علمت. مجهولة جهة إلى ٌقتادوه أن قبل بحقه توقٌؾ مذكرة له أبرزوا

 .اختفائه على عام من أكثر بعد أي 2113 أكتوبر/األول تشرٌن 15 فً واحدة لمرة بزٌارته لهم وسمح القامشلً فً

 بعد بزٌارته لهم ٌسمح لن وأنه مجهول، آخر احتجاز مركز إلى نقل أنه أقاربه العسكرٌة االستخبارات أبلؽت الزٌارة تلك بعد

 (2)مصٌره حول إضافٌة معلومات أي إعطاءهم ببساطة ورفضوا. اآلن

 ي( م.)

 محافظة فً مهٌن بلدة فً األسلحة مستودعات فً ٌعمل عاماً، 34 العمر من البالػ السوري الجٌش فً المتطوع الرقٌب

 شهدوا الذٌن زمالإه أّكد. علٌه بالقبض أمر إبراز دون الرسمً زٌهم فً العسكري األمن من أفراد اعتقله عندما حمص،

 (3) .حمص فً العسكرٌة المخابرات مقر إلى اقتٌد أنه الحادث

   28/8/2115مقالبة حماة فً .1

  31/3/2116مقالبة حماة فً  .2

  31/3/2116مقالبة حماة فً  .3
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 شهادة سلمتهم التً العسكرٌة الشرطة لدى مصٌره عن االستفسار ي( م.) عائلة حاولت ،2112 دٌسمبر/األول كانون فً

 المخابرات مقر فً ي( م.) شاهد أنه ،2113 مارس/آذار فً للعائلة أّكد سابقا معتقالً  أن إال. جثته ٌروا لم لكنهم وفاة

 (1)حمص فً العسكرٌة

  (ك ر.)الضابط  

اقتحام منزله بالؽسولة وبشهاده جٌرانه حٌث ب2112\6 11وهو ضابط فً الجٌش السوري اعتقلته المخابرات الجوٌة بتارٌخ 

وبعد البحث عنه تمكن االهل من معرفه  29خدمته بجانب مطار دمشق الدولً باللواء  نقٌب مكانكان الضحٌة ضابط برتبة 

مكانه بصٌدناٌا وزٌارته لمرة واحدة اخبر شقٌقه منظمة حماه ان حالته الصحٌة كانت سٌئة بسبب التعذٌب حٌث اتهموه 

 ( 2)فخٌخ طائرة حربٌة ومازال مصٌره مجهوال بت

 ط( س.) الجندي

 مكان إلى قسراً  الجمٌع اقتٌاد لٌتم الرجال من مجموعة رفقةب علٌه حمص بمدٌنة القبض ألقً ،2114 مارس/آذار 3 فً 

 أقاربه علم 2115 نوفمبر/الثانً تشرٌن وفً. تواجده مكان تحدٌد تستطع لم أسرته بها قامت التً المساعً كل رؼم. مجهول

 (3)دمشق فً العسكرٌة للمخابرات التابع فلسطٌن بفرع المعروؾ ،215 الفرع فً محتجز أنه

                 سعدونً محمد الجندي 

 الوحدة) 44 رقم الوحدة فً اإللزامٌة العسكرٌة خدمته ٌإدي كان الذي 

  (.الخاصة

 بالقبض الجنود من مجموعة قام عندما عمله مقر إلى لتوه وصل قد ٌومها كان 

 حضروا جنود وأخبر. مجهولة وجهة إلى أخذوه ثم لألسباب توضٌح دون علٌه

 الحر السوري للجٌش المزعوم انتمائه خلفٌة على كان اعتقاله أن أسرته الواقعة

 فً أسرته عنه استفسرت. الوحدة من الفرار على الجنود من الثنٌن ومساعدته

 (4)احتجازه مكان تحدٌد فً فشلت لكنها أمنٌة، مراكز عدة 

 

 

 31/3/2116 مقابلة حماة فً .1
 2116\6\1مقابلة حماة فً تركٌا تارٌخ  .2
 2115 ٌونٌو/حزٌران 11مقابلة حماة فً انطاكٌة تارٌخ   .3

 11/11/2115مقابلة حماة فً القامشلً تارٌخ  .4
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  ر( ن.)الشرطً 

خال  أخبرمن قبل االمن السٌاسً بدمشق عندما كان ٌخدم فً قسم الحراسات بدمشق حٌث 2112\7\14اعتقل بتارٌخ 

الضحٌة حماه حقوق االنسان ان ابن اخته شرطً ٌخدم فً دمشق وهو متزوج ولدٌه أوالد تم استدعائه الى فرع االمن 

هل علٌه عبر الوسطاء والسماسرة بحث اال مجهولة.السٌاسً بدمشق ووجهوه له تهمة محاولة االنشقاق واقتادوه الى جهة 

 (1)وال ٌعرفون بعدها أي معلومة عنه  2114ان الضحٌة كان متواجدا فً صٌدناٌا حتى تارٌخ نهاٌة  وأخبروا

  ا( ر.)المقدم 

اخبر والده منظمة حماه حقوق االنسان ان المخابرات 2112\8\4وهو ضابط برتبة مقدم اعتقلته المخابرات الجوٌة بتارٌخ 

التابع للدفاع الجوي وبشهادة زمالئه فً مكان خدمته ان المخابرات الجوٌة  77ة اعتلقت ابنه من مكان خدمته فً اللواء الجوٌ

اختطفوزمٌلهم واقتادوه الى جهة مجهولة حاول والده البحث عنه عبر االفرع األمنٌة والوسطاء وقٌل لهم انه موجود بفرع 

ل من التؤكد من مكان سجنه وال ٌعرفون أي معلومة عن حالته الصحٌة او لم ٌتمكن االه تؤكٌد.فلسطٌن ولكن دون 

  (2)مصٌره

 

 لناشطٌن السلمٌٌن ا

 كان حٌث عدرا سجن من دمشق، جامعة فً دكتوراه وطالب سلمً ناشط ،و( ع.) اختفى 2114 عام ٌولٌه/تموز فً

 وتمتنع منذ مجهولة، وجهة إلى ذلك بعد رحلته ثم ،2114 ٌولٌو/تموز منذ زٌارته من أقاربه السجن إدارة منعت. محتجزا

 العامل الفرٌق إلى القضٌة اإلنسان حقوق حماة ومنظمة الكرامة رفعت. مصٌره عن معلومات أٌة تقدٌم عن الحٌن ذلك

 فً اإلنسان لحقوق األممٌة اآللٌة هذه تساعد أن فً آملٌن المتحدة باألمم الطوعً ؼٌر أو القسري االختفاء بحاالت المعنً

 .مآله عن الكشؾ

 دٌسمبر/اٌلول 9 فً القبض علٌه ألقً أن إلى األسد، بشار نظام ضد سلمٌا ٌنشط سنة 36 العمر من البالػو(  ع.) كان

 235 الفرع فً محتجز أنه سنة، من أكثر بعد أسرته علمت. دمشق فً السورٌة العسكرٌة المخابرات طرؾ من 2116

 ضد منهجٌة بصورة التعذٌب بممارسة والشهٌر فلسطٌن بـفرع أٌضا المعروؾ دمشق، فً العسكرٌة للمخابرات التابع
 المعتقلٌن

 

 

 

 

 

 2116\5\12مقابلة حماة فً تركٌا تارٌخ  .1
 2116\5\11مقابلة حماه فً تركٌا تارٌخ  .2
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 وهً“ .للعقوبات العام السوري القانون من 316 للمادة طبقا إرهابٌة بطرق الدولة كٌان تؽٌٌر على العمل" تهمة له ُوجهت

 انتفت محاكمة إثر سنة، 15 بالسجن عقوبة حقه فً وأصدرت العلٌا، الدولة أمن محكمة سنوات ثالث بعد أكدتها التً التهمة

 نوفمبر/الثانً تشرٌن فً التعسفً باالحتجاز المعنً العامل المتحدة األمم فرٌق الكرامة، أخطرت. العدالة شروط أبسط منها
 عنه اإلفراج إلى السلطات ودعا تعسفًو(  ع.) اعتقال أن فٌه اعتبر الذي 36/2114 رقم قراره األخٌر هذا لٌصدر ،2114

 االنفرادي الحبس فً احتجازه وخصوصا العادلة، المحاكمة فً حقه انتهاك إلى قراره فً األممً الفرٌق وأشار. فورا
 مإقتا ذاكرته فقدان فً له تسبب مما مرات، عدة إعدامه ومحاكاة الطعام من والحرمان بالكهرباء والصعق بالضرب وتعذٌبه
 .الٌسرى بؤذنه والسمع

 فً. مجهول مكان إلى ونقلته عدرا، سجن فً زٌارته من أقاربه فجؤة السلطات منعت ،2114 عام ٌولٌه/تموز فً

 الجدٌد، احتجازه مركز فً إلٌه نظارات إٌصال األحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة من عمار أخت طلبت ،2114 أؼسطس/آب

 ُتجد ولم السلطات بنفً اصطدمت مكانه لتحدٌد المتكررة األسرة مساعً أن كما. تواجده مكان تحدٌد تستطع لم اللجنة لكن

 تواجده مكان تحدٌد فً

وكما ٌطال االختفاء الناشطٌن السلمٌٌن نالت أٌضا المواطنٌن العادٌٌن الذٌن ال ذنب لهم سوى انهم كانوا ٌبحثون عن لقمة 

عٌشهم واالمثلة هنا كثٌرة فلقد وثقت حماة حقوق االنسان والكرامة اختفاء عدد من األشخاص الذٌن شوهدوا فً سجن 

 (1) 2116ما جاء فً تقرٌر لجنة التحقٌق المستقلة فً ٌناٌر وتمارس علٌهم الوان من العذاب ك,صٌدناٌا 

 د( ر.)

 23 فً أصدقائه من اثنٌن رفقةب السوري الجٌش من عناصر علٌه قبض الذي عاماً، 25،ٌبلػ فلقد افاد ذوٌه ان ابنهم والذي 

من العذاب  ألوانان وصٌدناٌا  سجن فً أنه الجدي أقارب أخبر سابقا محتجزا ولكن لألسباب، إبداء دون ،2112 تموز/ٌولٌو

 (2)تمارس علٌه 

 ل( ا.)

 عندما حمص، إلى الالذقٌة من شاي شحنة تحمل شاحنة ٌقود سنة، 37ل(  ا.)كان  ،2113 األول كانون/دٌسمبر 21وكذلك 

 وقبضوا الحكومة، تدعمها التً المحلٌة المٌلٌشٌات شعبٌة، واللجان السورٌة األمن قوات من أفراد أمنً حاجز عند أوقفه

 الفروع مختلؾ لدى اآلخر هو عنه بالبحث ٌقودها كان التً الشاحنة وصاحب أقاربه قام. مجهولة وجهة إلى أخذوه ثم علٌه

 (3) جدوى دون األمنٌة لكن

 

 

    12/11/2115تارٌخ   انطاكٌة بلة حماة فً مقا .1

  15/3/2116تارٌخ     القامشلً مقابلة حماة فً  .2

  21/11/2115تارٌخ     انطاكٌة  فًمقابلة حماة  .3
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 ي( خ.)

فً حلب وألقوا علٌه القبض رفقة  ي( خ.) متجر مدنٌة،، اقتحم أفراد من قوات الجٌش، ٌرتدون مالبس 2111ٌولٌه  9فً 

ابن عمه بزعم مشاركتهم فً االنتفاضات ضد الحكومة، دون إظهار أمر قضائً ٌبٌح لهم ذلك. أحتجز الرجالن لدى األمن 

ٌوما، ثم نقلوا بعد ذلك إلى المخابرات الجوٌة التً احتفظت بهم هناك إلى نهاٌة السنة، حٌث  12العسكري فً حلب لمدة 

إصدار قانون العفو. ومنذ ذلك الحٌن لم ٌسمع أحد عن خالد رؼم كل المساعً التً بذلها أقاربه  الداثرعم  أفرج عن ابن

 (1) .تواجدهلمعرفة مصٌره ومكان 

 ي( م.)

اقتحم أفراد من األمن العسكري بمالبس مدنٌة مقر شركة  والده،عد مرور ستة أشهر على اعتقال ، ب2112ٌناٌر  6فً 

، واقتادوه إلى مكان مجهول، فقام أقاربه بالبحث عنه ي( م.)الهواتؾ النقالة فً حً أبو جمٌلة فً حلب، وقبضوا على ابنه 

 (2) .جدوىهو اآلخر لكن دون 

  (ر ح.)

ان المخابرات  أخبرناأخٌه فً انطاكٌة حٌث حماة حقوق االنسان اثناء مقابلة اعتقلته المخابرات الجوٌة بحمص حٌث علمت 

سٌارته الخاصة عندما اعترضه حاجز للجٌش واالمن فً  إلصالححٌث كان الضحٌة متوجها الجوٌة اعتقلت عمه بحمص 

المفرج عنهم  أحدبل فً صٌدناٌا من ق وشوهدالرستن واقتادوه الى جهة مجهولة بحجة اشتراكه بالعمل الثوري كمنسق 

 واخبر ذوٌه ان حالته الصحٌة كانت سٌئة بسبب نقص الطعام والتعذٌب 2112\5\3بتارٌخ 

 

  (د .ع )

عندما اقتحموا منزله  2112\11\ 18 الشام بتارٌخ بصريت الشٌعٌة التابعة للنظام فً منطقة وهو طالب اعتقلته المٌلٌشٌا

البحث  (. وتمز خ.) و (م. ي)الشام وبشهاده ابن عمه وشخص اخر اسمه  بصريأهالً الحً فً  مرأىوامام بلباس مدنً 

عنه عبر االفرع األمنٌة ودفع االهل مبلػ طائل من األموال حتى تمكنوا معرفة رقم اضبارته فً محكمة اإلرهاب والزال 

حقوق االنسان واالم المتحدة ناشدت شقٌقته وعبر حماه حقوق االنسان المجتمع الدولً ومنظمات  مجهوال.مكانه ومصٌره 

  بالمساعدة بالكشؾ عن مصٌر شقٌقها وكشؾ مصٌره واالفراج عنه 

 

 31/8/2115تارٌخ  حلب  مقابلة حماة فً .1
 31/8/2115تارٌخ ادلب  مقابلة حماة فً  .2
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 ي( ع.)

بمنطقة الباب الشرقً فً دمشق، عندما قام  (،ي ع.)فرد آخر من أسرة  (،ي ع.)كان  ،2112آب/أؼسطس  16وفً 

، 2112أعضاء من اللجان الشعبٌة، إحدى المٌلٌشٌات التً تم دمجها فً قوات الدفاع الوطنً للجٌش السوري فً عام 

اللجان الشعبٌة الذٌن طالبوهم، لإلفراج عنه، بمبلػ  بؤعضاء ي( ع.عائلة )مكان مجهول. اتصلت بالقبض علٌه واقتادوه إلى 

الً عجزوا عن تقدٌمه، فسلمته اللجان الشعبٌة إلى فرع أمن ؼٌر معروؾ. قام أقاربه بتوكٌل محام لمساعدتهم فً البحث م

 ( 1) .نجاحعن مكان احتجازه، ولكن دون 

 ل( م.)

بطرطوس. متوجها رفقة أسرته إلى سورٌا قادما إلٌها من لبنان، فتم توقٌفه عند معبر العرٌضة  )م . ل(، كان 2114نوفمبر 

وقام أفراد من األمن العسكري بمالبس عسكرٌة ومدنٌة بإخراجه من سٌارته والقبض علٌه، دون تقدٌم مذكرة توقٌؾ، 

 ."واقتادوه إلى مكان مجهول. وعندما استفسرت زوجته عن أسباب القبض علٌه، قٌل لها أن ذلك "ألؼراض التحقٌق

ع األمن فً دمشق، ولدى وزارة العدل، التً أبلؽتهم أنه أحٌل على بحث عنه أقاربه واستفسروا عن مكان وجوده فً فرو

المحكمة المختصة دون أن تحدد هذه الهٌئة القضائٌة أو تكشؾ عن مكان وجوده. وبعد أن استنفد أقاربه كل المساعً 

المعنً بحاالت االختفاء وإمكانات البحث عنه المتاحة لهم محلٌا، خاطبت الكرامة ومنظمة حماة حقوق اإلنسان الفرٌق العامل 

فورا،  (ل م.)سورٌة لمطالبتها باإلفراج عن القسري أو ؼٌر الطوعً باألمم المتحدة الكرامة ملتمسة تدخله لدى السلطات ال

 ( 2) .قٌودوفً كل األحوال وضعه تحت حماٌة القانون باإلفصاح عن مكان وجوده، والسماح ألسرته بزٌارته دون 

 ن( ع.)

، بٌنما كان عائدا إلى منزله من لبنان على متن سٌارة أجرة، تم توقٌفه عند نقطة تفتٌش فً سرمٌن، 2112تموز  14فً  

حٌث قامت قوات أمن الدولة بالزي العسكري وأخرى بمالبس مدنٌة بإلقاء القبض علٌه واقتادته إلى وجهة مجهولة، وفور 

، باشر أفراد أسرته عملٌة البحث عن مكان هفبخبر توقٌ أخذهم علما عن طرٌق سائق سٌارة األجرة والركاب اآلخرٌن،

بمحافظ ته ٌوما على اعتقاله، اتصلت والد 25وبعد مرور .وجوده فً عدد من مراكز االحتجاز فً إدلب، لكن دون أٌة نتٌجة

ا ٌوجد رهن إدلب، الذي اتصل بدوره بقوات أمن الدولة وتمكن من الحصول على معلومات بهذا الشؤن، وإخبارها بؤن ابنه

االعتقال فً فرع أمن الدولة فً إدلب، كما ُسِمح لها بزٌارته هناك، حٌث الحظت والدته أنه ٌحمل عالمات تعذٌب واضحة، 

واؼتنم تلك الفرصة إلبالؼها بؤنه أجبر على التوقٌع على اعترافات دون السماح له بقراءتها، ومنذ ذلك الحٌن، لم ٌسمح 

وبعد سبعة أشهر من اعتقاله، تم توقٌؾ واعتقال .أٌام بعد الزٌارة األولى 11احدة، كان ذلك لوالدته بزٌارته سوى مرة و

 )ع . ن(شقٌقه فً فرع أمن الدولة فً إدلب لمدة ثالثة أشهر، أكد أنه سمع خالل تلك الفترة اسم 

 31/8/2115 انطاكٌة  مقابلة حماة فً .1

 28/8/2115 انطاكٌة  مقابلة حماة فً .2
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ٌلفظ من قبل موظفً إدارة السجن. وبٌنما ٌعتقد شقٌقه أن ال ٌزال محتجزا هناك، واصل أفراد أسرته البحث عنه فً عدة 

أماكن أخرى، بما فً ذلك مركز للشرطة فً القابون ولدى المحكمة المختصمة بمكافحة اإلرهاب، لكن دون جدوى، فً حٌن 

 (1) ن( ع.)تها ألي معلومات تخص قضٌة تنفً جمٌع السلطات التً تم االتصال بها حٌاز

 ي( م.) 

 ي( م.)مالبس عسكرٌة ومدنٌة، باقتحام بٌت  الجوٌة ٌرتدون، قام أفراد من الجٌش السوري والمخابرات 2112ٌونٌو فً  

كلم شرق مدٌنة الالذقٌة، وقبضوا علٌه هو ووالده واثنٌن من أشقائه. أفرج على اإلخوة  33الواقعة على بعد  الحفة،ببلدة 

. نقل فً البداٌة إلى فرع القوات الجوٌة بالالذقٌة، ثم رحل بهواألب بعد وقت قصٌر من اختطافهم، إال أن السلطات احتفظت 

دمشق التابع للمخابرات العسكرٌة فً  291هر، لٌتم تحوٌله إلى الفرع إلى سجن البالونة فً حمص، حٌث مكث مدة ستة أش

 .التعذٌب بشكل منهجً هٌئة استخبارات فً سورٌا، والمعروفة بممارسة أهم

ومنذ ذلك الحٌن ترفض السلطات تزوٌد أسرته بؤٌة معلومات عن مصٌره ومكان تواجده. وتعتقد أسرته أنه اعتقل لفراره من 

. ولم تستطع المحامٌتٌن التٌن وكلتهما األسرة لمتابعة قضٌته من الحصول على أٌة معلومات. الخدمة العسكرٌة اإلجبارٌة

وٌعٌش أقاربه منذ اختطافه فً قلق بالػ خوفا من أن ٌتعرض للتعذٌب أو ألعمال انتقامٌة مثل ما حصل للعدٌد من الجنود، 

الذي اختفى عقب اختطافه من  (،ذ ن.) ة للطٌار السابقبسبب فرارهم من الخدمة اإللزامٌة فً الجٌش، كما هو الشؤن بالنسب

 (2).2113قبل المخابرات الجوٌة سنة 

 (س م.)

فً مظاهرة احتجاج، وجرح بعد أن أصابه قناص من القوات العسكرٌة السورٌة  (س م.)، شارك 2113فبراٌر  13فً 

بطلقة نارٌة. ثم اعتقل وأخذ إلى المستشفى العسكري بالالذقٌة، حٌث أجرٌت له عملٌة جراحٌة لٌنقل بعد ذلك إلى مكان 

 (3) .أخرىعمال انتقامٌة مجهول. بعد اختفائه، أحرقت قوات تابعة للنظام منزله، فاضطرت أسرته للرحٌل خوفا من أ

 ي( ح.)

عند نقطة  سنة، 31البالػ من العمر  ي( ح.)، ألقى أفراد من الجٌش والمخابرات العسكرٌة القبض على 2112أؼسطس فً  

كان ٌشارك فً االحتجاجات السلمٌة بمدٌنته منذ انطالق الثورة  حمص،اقع بمنطقة االنشاءات بمدٌنة تفتٌش بدوار النخلة الو

. وفً إحدى المرات أصٌب بطلق ناري وبدأت السلطات األمنٌة تبحث عنه وقامت بمداهمة بٌته فً 2111السورٌة سنة 

ة تدابٌر رسمٌة انقطعت أخباره عن أسرته التً لم تتخذ أٌ.أن ألقً علٌه القبض فً أؼسطس من نفس السنة ، إلى2112ٌونٌو 

 (4) .قسرٌاحالها فً ذلك حال العدٌد من األسر التً اختفى أفراد منها  االنتقام،للبحث خوفا من 

  6/2/2116 دمشق  قبلة حماة فً .1

  3/11/2115 مقبلة حماة عبر السكاٌب  .2

  6/2/2116 مقبلة حماة فً انطاكٌة  .3

 11/5/2115  حمص  مقبلة حماة فً .4
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                                                      ط( ع.)

بصدد عبور حاجز الشؽور الذي تسٌطر علٌه قوات الجٌش السوري واألمن فً  2112ابرٌل  8رفقة أحد أقاربه، ٌوم ذهب ب

القبض من كلم جنوب ؼربً حلب، حٌن ُطلِب منه التوقؾ بشاحنته من نوع هوندا بٌك اب لٌلقى علٌه  61إدلب، على بعد 

 .قبل مجموعة من الضباط بعضهم ٌرتدي مالبس عسكرٌة وآخرون بزي مدنً دون تقدٌمهم مذكرة اعتقال

حاول أقاربه وفور اعتقاله معرفة مكان احتجازه من خالل زٌارتهم المستشفى الوطنً وفرع األمن العسكري فً جسر 

، وبعد أسبوع تمكنت عائلته من زٌارته هناك مرة واحدة الشؽور. وبلؽهم حٌث بؤنه نقل إلى فرع األمن العسكري فً إدلب

 قبل أن ٌتم إخبارهم بؤنه ُنقِل إلى دمشق، دون تقدٌم أي تفاصٌل. و

خوفا من تعرضهم لنفس المصٌر على ؼرار الكثٌرٌن فً ظروؾ مماثلة، خاصة عند عبورهم إحدى نقط التفتٌش العسكرٌة 

 (1) .عنهلى دمشق، فضلت األسرة عدم التوجه إلى دمشق للبحث العدٌدة والمتزاٌدة على الطرٌق المإدٌة إ

 ي( م.) 

هاتفٌة من صدٌقه أبو الحسن، ٌطلب منه مقابلته فً حدائق الزاهرة فً دمشق، وكان ٌجهل أن أبو حسن  تلقى مكالمةحٌث  

كان حٌنذاك معتقال بتهمة تموٌل الجٌش السوري الحر. توجه محمد إلى الحدٌقة المذكورة لمقابلته، وفور وصوله إلى عٌن 

ستخبارات العسكرٌة، المعروؾ أٌضا باسم "فرع فلسطٌن" فً اال 235المكان ألقً علٌه القبض من قبل عناصر من الفرع 

 .عذٌب وسوء معاملة المعتقلٌنلتبممارسة ا الشهٌرالتابع لوزارة الدفاع و

ورؼم كل المساعً المبذولة من طرؾ أقاربه للبحث عن مكان احتجازه، بما فً ذلك لقاءاتهم بمسإولٌن أمنٌٌن، ال زال 

 (2)ومكان احتجازه مجهولٌن حتى اآلن مصٌر محمد

 )خ . ي(

ة تفتٌش بالساحة العامة من قبل المخابرات متوجها لزٌارة صدٌق له بمدٌنة الالذقٌة الساحلٌة حٌن جرى توقٌفه عند نقط 

العسكرٌة بمالبس مدنٌة. وكان األمن العسكري حٌنها ٌقوم بحمالت للقبض على المحتجٌن، وقاموا فً هذا إلطار بالقبض 

 .على العدٌد من المواطنٌن الذي شكوا فً مشاركتهم فً المظاهرات السابقة

حاول أقاربه معرفة مكان تواجده بالطرق الرسمٌة، وؼٌر الرسمٌة واتصلوا بؤحد الضباط حٌث ابتزهم دون نتٌجة وال زالوا 

 (3) .مصٌرهٌجهلون إلى الٌوم كل شئ عن 

 

   3/8/2115 ادلب  مقابله حماة فً .1

  2/9/2115  انطاكٌة  مقابله حماة فً .2
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فً طرٌقه لزٌارة عائلته وعند وصوله  (د . ع)، كان ابن عمه 2113ماٌو  2مرور سنة على تلك األحداث وتحدٌدا فً بعد 

كلم من مدٌنة الالذقٌة، قام افراد بمالبس عسكرٌة ٌنتمون إلى  61إلى نقطة تفتٌش بٌن قرٌة البٌضة ومٌناء بنٌاس على بعد 

الموالٌة لألسد، بالقبض علٌه لٌختفً منذ ذلك الحٌن. ولم تجرإ أسرته على البحث عنه "المقاومة السورٌة" إحدى الملٌشٌات 

 .خوفا من االنتقام خاصة وأن الملٌشٌات أحرقوا بٌته بعد فترة قصٌرة من القبض علٌه

 ل( ع.)

عند نقطة تفتٌش على طرٌق جسر  (ل ع.)، كان 2112اٌر ٌن 22الـ عاما وٌشتؽل فً الفالحة. فً  28ٌبلػ من العمر  

الجوٌة بمالبس عسكرٌة  المخابرات أفرادمعردس، جنوبً قرٌة صوران شمال محافظة حماة، عندما أوقفته مجموعة من 

ومدنٌة لٌختفً منذ ذلك الحٌن. وعلمت أسرته من مصدر ؼٌر رسمًٍ بوجوده فً إدارة المخابرات الجوٌة المركزٌة فً 

 (1) .دمشق

أسباب اختطافه إلى اشتباه السلطات فً مساعدته أحد المنشقٌن من الجٌش السوري فً حماة على الفرار بنقله  وٌرجع أقاربه

 .على متن سٌارته. ولم تقم أسرته بؤي إجراء رسمً للبحث عنه خوفا من االنتقام

  ي( ر.)

عاما، وأبٌه فً قرٌة زور الحٌصة، جنوب اللطامنة فً رٌؾ حماة،  41 (،ي ر.قُِبَض )، 2112من أؼسطس  15الـ وفً 

لم تتمكن أسرته من معرفة مكان تواجده ولم تتوصل بؤٌة أخبار عنه  .والشبٌحة فً إطار حملة اعتقاالت شنها الجٌش السوري

 (2) .العدٌدةتى اآلن رؼم المحاوالت ح

 )ا . ا(

دقٌقة بالسٌارة من دمشق، عندما ألقً  41الواقعة بٌن سورٌا ولبنان، على مسافة حوالً   ة مصنع الحدودٌةقطعند ناعتقل  

الجهاز المعروؾ باسم "ألمن  –علٌه القبض من قبل أفراد من المخابرات العسكرٌة السورٌة ٌرتدون مالبس مدنٌة 

بانه كان معتقال ته ن. ابلػ معتقل سابق أسرفً منذ ذلك الحٌدون تقدٌمهم أي مذكرة توقٌؾ أو مبرر العتقاله، لٌختري" العسك

"القلب النابض لهٌئة االستخبارات"، المعروؾ اٌضا باسم الفرع اإلداري أو الفرع المركزي.  - 291رفقة أحمد فً الفرع 

 27شارع ماٌو فً دمشق، بممارسة التعذٌب بشكل منهجً، وقد أكد هذا المعتقل أنه فً  6الواقع فً  291وٌعرؾ عن فرع 

 (3)" .عنه شهد الزٌدان بالمعتقل أفرجوم الذي أي فً نفس الٌ 2113فب راٌر

 

    2115 /11/5 رٌؾ حماه  مقابلة حماة فً .1

 2/9/2115 رٌؾ حماه   مقابله حماة فً .2

 11/5/2115  حمص  مقابله حماة فً .3
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 ح( ا.)

 شمالً إدلب، فً والتعلٌم التربٌة مدٌرٌة مبنى بمؽادرة ٌهمّ  عاما، 49 العمر من ٌبلػ مدرس ،2113 أؼسطس/آب 6 فً

 بمالبس اآلخر والبعض العسكري، بالزي بعضهم العسكرٌة، المخابرات عناصر من دورٌة أوقفته عندما سورٌا، ؼرب

. مجهول مكان إلى اقتٌد ثم األسباب ذكر أو اعتقال مذكرة أي إبراز دون أحمد على القبض ألقً عٌان، شهود وبحسب. مدنٌة

(1) 

 ا( ج.)

العامل فً إصالح وطالء السٌارات، بعد القبض علٌه من قبل أفراد شعبة االستخبارات  ،(ا ج.)، اختفى 2111ً أبرٌل ف

العسكرٌة عند نقطة تفتٌش فً محافظة حمص. ومنذ ذلك الحٌن، انقطعت أخباره واختفى أثره، ولم تستطع أسرته الحصول 

برفع هذه الوقائع إلى  2115دٌسمبر  1فً  حماة حقوق اإلنسانعن أٌة معلومات رسمٌة عن مكان تواجده. وقامت الكرامة و

فً أن ٌساعد هذا اإلجراء األممً فً  آملهأو ؼٌر الطوعً باألمم المتحدة ،  لفرٌق العامل المعنً بحاالت االختفاء القسريا

 (2) .تسلٌط الضوء على مصٌره

أوقفتهم مجموعة تابعة  ،(ش ك.)عاما مسافراً رفقة جاره  45البالػ من العمر  (س ج.)، بٌنما كان 2111أبرٌل  11فً 

لألمن العسكري، المعروؾ أٌضا بشعبة االستخبارات العسكرٌة، بمالبس رسمٌة، عند حاجز أمنً بدٌر معلة، وهً قرٌة فً 

"محافظة حمص". أجبر الرجالن على النزول من السٌارة لٌتم القبض علٌهما ونقلهما إلى مكان مجهول. بعد وقت قصٌر 

إلى السجن المركزي فً حمص، بٌنما بقً مكان تواجد شهاب مجهوال، فوكلت عائلته محامٌا لتحدٌد ش(  )ك .على ذلك نقل 

 مكان تواجده والعمل على قضٌته

 215، بلػ إلى علم المحامً بشكل ؼٌر رسمً أنه محتجز فً مركز المخابرات العسكرٌة بالفرع 2111وفً سبتمبر 

نظرا ألسالٌب التعذٌب الوحشٌة الممارسة بٌن جدرانه وظروؾ االعتقال  بدمشق، الذي ٌطلق علٌه أٌضا "فرع جهنم"

أنه كان محتجزا مع شهاب هناك. ومع ذلك، تواصل السلطات  215، أكد معتقل سابق بالفرع 2111المروعة. فً أكتوبر 

 .الرسمٌة إنكار احتجازه

فً معرفة مصٌره. واعتمادا على  آملهوق اإلنسان لجؤت إلى الكرامة وحماة حق تواجدهوبعد أن ٌئست أسرته من تحدٌد مكان 

هذه الوقائع خاطبت الكرامة ومنظمة حماة حقوق اإلنسان الفرٌق العامل المعنً بحاالت االختفاء القسري أو ؼٌر الطوعً 

 فورا( س ج.)باألمم المتحدة، ملتمسة تدخله لدى السلطات السورٌة لمطالبتها باإلفراج عن 

 

 

  11/5/2116 ادلب  مقابلة حماة فً .1

  6/1/2116 حمص  مقابلة حماة فً .2

https://www.facebook.com/Human-Rights-Guardians-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-308141139361322/?ref=hl
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx


29 
 

عاما، ٌستقل سٌارة أجرة برفقة أحد أقاربه وزوجته على الطرٌق السرٌع لمطار دمشق  35البالػ من العمر  د( ا.) كان د( ا.)

، عندما أوقفهم أفراد من الجٌش على نقطة تفتٌش تابعة لهم، وكان البعض منهم 2112حزٌران/ٌونٌو  27الدولً بتارٌخ 

وقرٌبه وسائق سٌارة األجرة إلى جهة مجهولة. بعد اختفائه  د( ا.) اآلخر بالزي العسكري، ثّم اقتادوباللباس المدنً والبعض 

 (1ى )بمعرفة مكان احتجازه لكن دون جدوطالبت زوجته محكمة الزبلطانً 

مسافراً مع عائلته فً الحافلة متوّجهاً إلى دمشق، عندما أوقفهم أفراد  ل( ؾ.)، كان 2112أٌلول/سبتمبر  24 بتارٌخ ل( ؾ.)

باللباس المدنً وآخرون بالزي العسكري، عند حاجز تفتٌش على دّوار تدمر الرئٌسً، بمحافظة حمص. تفقّد من أمن الجٌش 

المسإولون عن الحاجز األوراق الشخصٌة للرّكاب وعندما رأوا أوراق خالد، اعتقلوه واقتادوه إلى جهة مجهولة وُمنعت 

لبحث عن خالد فً سجن القابون، الذي ٌبعد بضعة كٌلومترات عائلته من إكمال سفرها إلى دمشق. الحقاّ حاولت العائلة ا

شمالً شرق دمشق، وهناك تّم إعالمهم أنه "توّفً"؛ ثّم أُخبروا فٌما بعد، بشكل ؼٌر رسمً، أّنه معتقل على ٌد استخبارات 

 (2)الجٌش فً دمشق

                                                                                                       أحمد العبد

 ،2113شباط/فبراٌر  25بعد خمسة أشهر على اختفاء فرزات، بتارٌخ 

 عاما، بٌن أحٌاء 52اعتقل أحمد العبد، سائق التاكسً البالػ من العمر  

 نّفذتها مجموعة ٌطٌهتمشالقدم والزهراء فً مدٌنة دمشق خالل حملة  

 من قوى أمن الدولة. قامت عائلة العبد عقب ذلك، بتقدٌم شكوى إلى  

 ، لكّنها لم تتلق أي ردًّ 2113رس المّدعً العام بتارٌخ الرابع من آذار/ما

ٌّارته متوّجهاً إلى  41 ،(ا س.)، كان ومإخّراً  ا( س.) عاماً، ٌقود س

توقٌفه على حاجز أمنً على طرٌق السوٌداء الرئٌسً، من قبل أفراد من أمن  السوٌداء حٌث ٌعمل منذ سنتٌن، عندما تمّ 

، وفً الٌوم ذاته، ذهب أحد أفراد األمن إلى 2115آذار/مارس  25الجٌش، الذٌن اقتادوه إلى مكان مجهول. كان ذلك بتارٌخ 

وى عن اختفائه خوفاً من على تقدٌم أي شك منزل سراج لٌستفسر عن عائلته، ثّم تكّرر األمر بعد ثالثة أشهر. لم تجرإ العائلة

                                        لاالعتقا

 أحمد شما

  سنة، والذي اختفى بعد القبض علٌه فً حمص من 33البالػ عمره  

 قبل أفراد الجٌش السوري والمخابرات العسكرٌة وأعضاء آخرٌن من 

 ، ؼادر أحمد دمشق متوجها إلى حمص 2113ماٌو  19فً .قوات األمن 

 وعند وصولهم إلى نقطة تفتٌش بدوار تدمر فً أقاربه،رفقة ثالثة من 
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العسكرٌة وأعضاء آخرٌن من  والمخابرات وكانت تتؤلؾ من أفراد من الجٌش السوري  مراقبة،حمص أوقفتهم دورٌة  

قوات األمن ٌرتدون مالبس عسكرٌة ومدنٌة. أبلؽوا أحمد أن اسمه موجود على الئحة األشخاص المطلوبٌن، وأنهم 

أن ٌظهروا له أي إذن أو  سٌحتفظون به للتحقٌق وأن الموضوع قد ٌكون مجرد تطابق أسماء. اعتقل أحمد فً الحٌن دون

تزودها السلطات بؤٌة معلومات رسمٌة عن  عنه ولمأمر قضائً ٌبٌح لهم ذلك. ومنذ ذلك الحٌن لم تسمع أسرته أٌة أخبار 

 .مصٌره أو مكان تواجده السلطات

 العسكرٌة كمااستفسر أقاربه عنه فً مختلؾ مراكز االحتجاز التابعة لقوات األمن فً حمص، بما فٌها فروع المخابرات 

 (1) .تثمروكلوا محامٌا للبحث عنه وتحدٌد مكان تواجده، لكن كل مجهوداتهم لم 

 )ع . ن(

 2112\9\4ٌات الشٌعٌة المرابطة فً ست زٌنب بدمشق بتارٌخ ان زوجها اعتقلته المٌلٌش ن( ع.)زوجة  )ت . ن(وقالت 

نقاط الرباط التابعة للجٌش الحر حٌنها توجه  منكان  لدٌه مزرعة وهذه المزرعة قرٌبة  ثحٌن(   ع.)اعتقلت هذه المٌلٌشٌا 

الٌه عدد من جنود الجٌش الحر  واتفقوا معه على خطة كً ٌعتقلوا شخصٌتٌن من رجال المٌلٌشٌات الشٌعٌة التً كانت تعتقل 

نٌٌن حسب الخطة وبدها جاء شخصٌن من رجال الناس وكانت الخطة هً القاء القبض على اثنٌن منهم ومبادلتهم ب المد

الجٌش الحر وناموا فً مزرعته القرٌبة  امال بالقبض حٌا على اشخاص من المٌلٌشٌا وعندها فشلت الخطة ومات شخصٌن 

ه من المٌلٌشٌا جراء تبادل اطالق النار والذ الجٌش الحر بالفرار وبعدها اعتقلت المٌلٌشٌات ابن عم المختفً حتى ٌسلم نفس

الؾ لٌرة وحسب  311ودفعوا مبلػ  وذوهوبعدها سلم عبد العزٌز نفسه الٌهم ومازال مصٌره مجهوال بحث عنه والدٌه 

 (2)رواٌات المقربٌن من المٌلٌشٌات ان عبد العزٌز ما ٌزال فً سجن عائد للمٌلٌشٌا وأفاد اخرون انه نقل الى لبنان 
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 ا( ا.)

ء القسري لتخطره باالختفا المعنًعام قامت حماة والكرامة بتوجٌه نداء عاجل الى الفرٌق  62عمره تاجر من مدٌنة الالذقٌة  

 تدخل الفرٌق لدى الحكومة السورٌة لمطالبتها االفراج عنه ووضعه تحت حماٌة القانون  وتلتمسبحالته 

 السٌد اٌة للجٌش السوري، متجر هاجم ثالثة رجال من مٌلٌشٌا موالٌة للحكومة ٌلبسون مالبس رسم 2113أؼسطس  23فً 

 (1) .وقبضوا علٌه ثم أجبروه على ركوب سٌارة لٌتوجهوا به إلى وجهة مجهولة بالالذقٌةا 

بشعبة المخابرات  ا( ا.)نه كان معتقال مع السٌد أنه أفرج عنه حدٌثا وأنه أ ا( ا.)أخبر رجل عائلة  2114وفً أؼسطس 

 .بدمشق"، المعروفة أٌضا "بفرع فلسطٌن"، والمشهورة بممارسة التعذٌب 235العسكرٌة 

تلقى العدٌد من التهدٌدات من قبل عناصر الملٌشٌا الذٌن كانوا ٌتوجهون لمتجره  )ا . ا(وحسب أسرة المختفً فإن السٌد 

 .ه قبل أن ٌقبضوا علٌهلتهدٌده وابتزازه فً مال

قامت أسرته بالعدٌد من المساعً لدى الدوائر الرسمٌة لتحدٌد مكان اعتقاله إال أن كل مجهوداتها باءت بالفشل، وظلت 

 .السلطات السورٌة تنفً مسإولٌتها عن اختطافه وتنكر اعتقالها له. وانقطعت أخباره عن أسرته منذ تارٌخ اختطافه
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حاجز  اعتقله االمن الجوي حلب1987والدته سكٌنة خطاب من موالٌد عبد الحمٌد عثمان ابن احمد 

حٌنما كانوا  حٌث كان معه احد االشخاص وٌدعى عبدو خطاب2113\8\3االنذارات بتارٌخ 

خاضعة لسلطات الجٌش   فً منطقة قادمٌن من رٌؾ حلب وتاه فً الطرٌق حٌث نزل صدٌقه 

واكمل الضحٌة مسٌره ووجد نفسه بحاجز االنذرات بحلب التابع للمخابرات الجوٌة وحٌنها  الحر

بحث االهل عبر الوسطاء وكونه من عتاصر الجٌش الحر كتٌبة  اختفى واقتٌد الى جهة مجهولة

ولكن دوى جدوى ومازال مجهول المصٌر حتى  ضرار التابعة ل لواء التوحٌد ووضعوا اسمه لدى الكتائب من اجل المبادلة

 (1) االن

اختفى على اٌدي االمن العسكري بتارٌخ  1989وهو شاب من منطقة الشدادي موالٌد محمد الجوٌر

سال عنه والده فً فروع امنٌه عدٌدة وبعد جهد كبٌر قالوا له  واقتٌد الى جهة مجهولة 2113\2\2

وراجع والده أٌضا وزارة المصالحة –سجن صٌدناٌا  وانه سٌحال الى291انه موجود فً الفرع 

ثم ااضطر الى توكٌل محام فً دمشق حً المرجة واتفق معه على دفع  الوطنٌة ولكن دون جدوى

ومازال االهل ٌجهلون مصٌر  وراجع والده عدة مرات دمشق ولكن دون جدوى الؾ لكً ٌتابع البحث عن ابنه 411مبلػ 

 (2) ابنهم

بٌنما كان   اعتقلته قوات االمن الجوي1987والدته شعٌلة من موالٌد ادلب الصحن ماهر الخضر 

الى جامعة تشرٌن ل اكمال دراسته الجامعٌة واقتادوه الى جهة  متجها من ادلب باتجاه الالذقٌة 

ٌدرس وال عالقة له باالحتجاجات ال من قرٌب ل ٌعمل صٌفا ب لبنان وشتاء ٌعود ماهر كان مجهولة

عٌد وعندما ذهب اباتجاه االالذقٌة اخبرناعن طرٌق زمالئه وعابري سبٌل وسائق السٌارة وال من ب

بحث والده عبر الوسطاء ودفع مبلػ ملٌون لٌرة  انه اعتقل من قبل حاجز الٌهودٌة قبل مدٌنة الالذقٌة

 (3) ومازالت عائلته تنظر معرفة اي شًء عن مصٌره المجهول سورٌة لكن دون جدوى

اعتقلته قوات االمن العسكري  1989من حماه صوران  الجرٌان محمد بكور

كان ٌعمل فً لبنان وكان له عام  بدمشق على حاجز بطرٌق المزة 2113\8\24 بتارٌخ 

اتى الى زٌارة عمه فً دمشق وعلى أوتوستراد  2113-8-24هناك قبل اعتقاله وفً تارٌخ 

ووضعوه فً سجن ٌسمى سجن الخطٌب المزة ٌوجد هناك حاجز تابع لألمن العسكري اخذوه 

عنه من قبل االهل قالوا ال مشكلة مجرد تشابه أسماء والى االن ما زال مختفً  وتم السإال

 (4) وال بعرؾ االهل شًء عنه

اعتقل على ٌد حاجز لالمن والجٌش الموجود فً  1985موالٌد  ٌوسؾ الخلؾ ابن فاروق

وهذا المعبر  اعتقل المئات من االبرٌاء فً حلب نهبستان القصر ومعروؾ عن هذا الحاجز ا  معبر

بحث والده عنه فً الفروع األمنٌة لكن دون جدوى  الوحٌد انذاك بٌن الجٌش الحر وقوات النظام

ولكن دون  مساعد فً االمن السٌاسً قسم المعلومات  )والده (انه كان سابقا ٌعمل بالرؼم من

 (5) ي معلومة عن ولدهمومازال اهل الضحٌه متلهفٌن لمعرفة ا جدوى
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 أحدوعانى عمال اإلؼاثة واألطباء وموزعً الدواء نفس مصٌر الناشطون السلمٌون أٌضا فلم ٌوفر النظام 

 بؽٌة القضاء على كل من له صله قرٌبة او بعٌدة او ٌقدم نشاط اؼاثً او انسانً 

سنة، الذي اختفى بعد القبض علٌه من قبل أفراد الجٌش السوري وأعضاء آخرٌن  34البالػ  و( م.)موزع األدوٌة  فلقد افاد

عندما اعتقله أفراد من الجٌش واألجهزة ٌقوم بتوزٌع األدوٌة فً دمشق  و( م.)، كان 2112ٌولٌو  28فً .من قوات األمن

األمنٌة السورٌة ٌرتدون بمالبس عسكرٌة ومدنٌة، وأخذوه إلى مكان مجهول. بعد ثمانٌة أشهر على اختفائه، استطاعت عائلة 

جزة منصور االتصال بندا محفوظ التً اعتادت أن تعٌره سٌارتها عندما للقٌام بعمله. وأخبرت ندى األسرة أن أنها كانت محت

 .إلى أن أفرج عنها، وأنها ال تتوفر على أٌة بٌانات أخرى عن مكان تواجده 215مع منصور فً الفرع 

وكلت أسرته محامٌا لالستفسار عنه لدى المصالح األمنٌة لكن دون جدوى. وبعد أن استنفد أقاربه كل  (،و م.) إثر اعتقال

 (1) المساعً وإمكانات البحث المحلٌة

تلصق بالشخص تهم جاهزة ومفصلة ٌفبركها رجال المخابرات وعناصر االمن وٌعرضونها على  وأحٌانا

 التلفاز القناع المإٌدٌن 

                            أنس الحسٌنً 

  الذي قبضت علٌه قبل قوات األمنالمواطن الكردي السوري 

 ، واختفى بعد عرضه على شاشة2112السورٌة فً دٌسمبر  

 .التلفزٌون وهو ٌدلً باعترافاته المنتزعة تحت التعذٌب

 التابعة ألمن الدولة المعروفة بشعبة 41قام رجال الشعبة 

مكافحة اإلرهاب بالقبض على أنس الحسٌنً، العامل بشركة تنظٌؾ  

رإوؾ الملقب بـ . كما قبضوا فً نفس الٌوم على ابن عمه عبد ال2112دٌسمبر  13سنة، فً  32بدمشق والبالػ من العمر 

كلم جنوب دمشق، وأجبروه على الركوب فً سٌارة وجد فٌها ابن عمه أنس  11"جون" بمدٌنة جرمانا، الواقعة على بعد 

. 251لمعروؾ بالفرع  ا فرع الخطٌب بدمشق ثم إلى 41وعالمات الضرب الشدٌد بادٌة علٌه. أخذ الرجالن إلى الفرع 

وٌتبع الفرعان إلى مدٌرٌة االستخبارات العامة المكلفة بالمراقبة الداخلٌة للمواطنٌن، والشهٌرة بتعذٌب المعتقلٌن بمختلؾ 

 .مراكز االعتقال التابعة لها

، ذاقا فٌها كل أنواع التعذٌب. وأكره أنس الحسٌنً على وضع أنس وعبد الرإوؾ فً زنزانة رفقة رجلٌن آخرٌن قرابة شهر

االعتراؾ تحت التعذٌب أنه كان ٌخطط الؼتٌال بشار األسد وولٌد المعلم وزٌر الشإون الخارجٌة، مستؽال فً ذلك ولوجه 

تصوٌرها  للمصالح الحكومٌة والقصور واإلقامات الجمهورٌة بحكم عمله فً شركة التنظٌؾ. وهً االعترافات التً جرى

 .، واختفى منذ ذلك الحٌن2113مارس  3على إحدى القنوات الحكومٌة فً  وبثها

وأفاد عبد الرإوؾ الذي أفرج عنه بعد عدة أشهر أنه لم ٌجبر بدوره على تقدٌم اعترافاته على الشاشة بسبب آثار التعذٌب 

 .كانت بادٌة على وجهه، وأنه لم ٌر ابن عمه أنس منذ تارٌخ اعترافاته المصورةالتً 

توجه أقارب أنس إلى دمشق للبحث عنه، وقاموا بتوكٌل أكثر من محام لكنهم لم ٌستطٌعوا تحدٌد مكان تواجده وال معرفة 

 (2)ضواحً دمشق مصٌره. وأخبرهم معتقلون سابقون أن ابنهم محتجز بمقر شعبة أمن الدولة بكفر سوسة
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مثل الناشطة رزان زٌتونة والمحامً خلٌل معتوق وطالت االختفاء المحامٌٌن أٌضا وناشطً حقوق االنسان 

 وؼٌرهما 

 

ما، وهما ٌتحدران من قرٌة عا 27عامل ٌبلػ من العمر  و( ع.) و عاما، 41من العمر  وٌبلػ م( ع.)المحامً عرض ت فقد

. 2112مارس  21ون، ؼربً مدٌنة حماة. ألقً القبض علٌهما معا من قبل أفراد من القوات المسلحة السورٌة فً طكفر ال

أٌضا فً محافظة حماة( بعد تنفٌذ حملة  كان ذلك عند اقتراب عناصر القوات المسلحة السورٌة من قرٌة الجابرٌة )الواقعة

 .اعتقاالت واسعة فً بلدة صؽٌرة بالقرب من تل هواش

حاول الضحٌتان الهروب معا على دراجة نارٌة، لكن دون جدوى، إذ تم القبض علٌهما بسرعة من قبل عناصر القوات 

بوابل من الضربات الوحشٌة على الٌدٌن المسلحة السورٌة التً أضرمت النار فً الدراجة النارٌة، وانهالت علٌهما 

 .والقدمٌن، إلى حد كسر ٌد عبد العزٌز

بالبحث عنه فً مختلؾ مراكز االعتقال دون أن تتمكن من تحدٌد مكانه، إلى أن تم م(  ع.)بعد اختفائهما، قام أفراد عائلة 

جوٌة. ومنذ ذلك الحٌن ومصٌره ومكان تواجده إبالؼهم بعد عام من االعتقال بؤنه محتجز فً أحد مراكز التابعة للمخابرات ال

 .مجهول

مركز شرطة القابون حٌث قٌل لها ان ابنها محتجز لدى المخابرات الجوٌة، ؼٌر أن  بزٌارة و( ع.)من جهتها قامت والدة 

الشهٌر بالممارسة المنهجٌة  فً مطار المزة العسكري، الواقع ضواحً دمشق، 2113شهودا أفادوا بؤنهم شاهدوه أوائل عام 

 .، أقلها قسوة ضرب المحتجزٌن بالعصً على أذرعهم وأرجلهم، وحرمانهم من الشرب أو األكللمختلؾ أصناؾ التعذٌب

اللطامنة، التً تقع على بعد عاما من قرٌة  48، وهو عامل ٌبلػ من العمر ا( ا.)ألقً القبض على  2112أؼسطس  31فً 

قبل أن ٌستولً  2112السورٌة فً أوائل عام  كانت مسرحا لقصؾ مكثؾ من قبل الحكومة كلم شمال ؼرب حماة، التً 39

كلم شمال  21، ألقً علٌه القبض على الطرٌق المإدٌة إلى المحردة، الواقعة على بعد 2112مبر علٌها المتمردون فً دٌس

ؼرب مدٌنة حماة، من قبل أفراد من المخابرات الجوٌة. وأفاد شاهد عٌان الحقا أن الضحٌة محتجز فً مركز تابع 

 (1) نللمخابرات الجوٌة فً دمشق، وال ٌزال مصٌره ومكان احتجازه مجهولٌن حتى اآل

 

القسرٌة  االختفاءاتاما االنتهاكات التً ترتكبها قوات ؼٌر حكومٌة او جماعات مسلحة ؼٌر تابعة للحكومة فترقى الى 

 . والقانون الدولً للنزاعات المسلحة، وتعتبر انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسٌة اإلنسانً.المحظورة فً القانون الدولً 

 وال“الدولً لمشاركة فً النزاع احترام القانون اإلنسانً الدولً وقانون حقوق اإلنسان ٌجب على كل الجماعات المسلحة او

 من مسإولٌاتهم فً االنتهاكات التً ٌرتكبونها ضد المدنٌٌن للمسإولٌن التهربٌمكن 
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 حماٌة الشعب الكوردي  اٌدي وحداتعلى  تعرضوا لالختفاءاشخاص  نماذج عن

 

 سنة  23 م( ر.)

زٌارة ألقاربه بقرٌة الزبٌدة متوجها إلى القامشلً. حٌن أوقفته دورٌة تابعة لقوات األساٌش  م( من ر.)دٌسمبر كان  2فً 

 .بكردستان السورٌة عند نقطة تفتٌش بقرٌة الحمراء بمحافظة الحسكة

ما لبثت  باعتقال،لمعرفة مصٌره ومكان اعتقاله. إال أن هذه األخٌرة رؼم اعترافها فً األول  شاٌساتصلت أسرته بقوات األ

 أنكرت ذلك فٌما بعد. خاطبت أسرته مكتب وزارة المصالحة الوطنٌة بقامشلً، لكن شكواها ظلت بدون جواب

قامت دورٌة من وحدات حماٌة  2113أكتوبر  27ٌقع  بمحافظة الحسكة. فً  محال،سنة،  ٌمتلك 36ح د اما الضحٌة  

، وهً الجناح المسلح لحزب االتحاد الدٌموقراطً بكردستان السورٌة، قامت باقتحام YPG)) الشعب، المعروفة اختصارا بـ

 .وألقت القبض علٌه دون تبرٌر لذلك همحل

على بلدة الٌعربٌة القرٌبة من الحدود التركٌة، بعد قتال عنٌؾ ضد جبهة  سٌطرة القوات الكردٌة ووقع الحادث أٌاما قبل

 .اتالنصرة وتنظٌم الدولة اإلسالمٌة. وٌعتقد أقارب رائد أنه اختطافه تم بسبب عالقته المزعومة مع هذه المجموع

قامت أسرته بالسإال عنه فً عدة معتقالت تابعة لوحدات حماٌة الشعب. واستطاعت فً األخٌر تحدٌد مكان اعتقاله بالسجن 

 (1)لك الحٌن ٌجهل أقاربه كل شًء . ومنذ ذ2114نوفمبر  4المالكٌة، وزٌارته عدة مرات قبل أن ٌمنعوا نهائٌا فً 

             

وحدات حماٌة  ألقتنة الحسكة قرب الحدود العراقٌة، كٌلومتر شرق مدٌ 111حوالً  الواقعة على بعدقرٌة جزعة، 

. وقال شهود عٌان أن أفراد هذه القوات كانوا ٌرتدون س( ع.)القبض على حوالً عشرٌن شخصا ضمنهم  YPGالشعب

 .لوحدات حماٌة الشعب وٌتحدثون الكردٌة والعربٌةاألزٌاء الرسمٌة 

تارٌخ ترحٌله إلى مكان ؼٌر  2115إثر ذلك إلى سجن المالكٌة، وكانت أسرته تزوره بانتظام حتى مارس س(  ع.)نقل 

معروؾ. لم تقدم السلطات ابدأ أي معلومات عن مصٌره، وٌخشى أقاربه أن ٌكون قد نقل إلى أحد مركز االحتجاز السرٌة 

لتً تحدث عن وجودها نشطاء المعارضة وبعض المحامٌن. بعد طرقهم لجمٌع األبواب واستنفادهم للمساعً المحلٌة للكشؾ ا

آملٌن فً أن تساعدهم المنظمتان على تحدٌد موقع  حماة حقوق اإلنسانعن مصٌره، خاطب أقارب الحسن الكرامة و

 (2).احتجازه
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 جبهة النصرة 

 رعد رمضان

                                                                      

 ابن مدٌنة القامشلً أكبر المدن الكردٌة بسورٌا بمحافظة الحسكة، 

 رفقة صدٌقه وزمٌله فً التجارة، حٌن أوقفهما عناصربكان مسافرا  

 ات بمحافظة الحسكة،من جبهة النصرة بحاجز بقرٌة خربة البن 

 إلى وجهة مجهولة. وٌعتقد أقاربه أنهم اختطفوه ألنه واقتادوا رعد 

 .كردي، وأن مرافقه لم ٌتعرض لالختطاؾ ألنه عربً 

عند القبض على رعد، كانت القوات الكردٌة وجبهة النصرة ٌتصارعان من أجل 

دون التمكن من المناطق المحٌطة  السٌطرة على منطقة رأس العٌن. وكانت القوات الكردٌة قد أحكمت سٌطرتها على المدٌنة

ٌُعتقد أن اختطاؾ رعد كان رد فعل انتقامً النصرة.التً بقٌت بٌن أٌدي جبهة   .لذا 

كلفت أسرته القلقة وسطاء للتدخل لدى جبهة النصرة لتحدٌد مكان اعتقاله ومصٌره، والتفاوض من أجل اإلفراج عنه، إال أن 

 (1) إلى الٌوم كل محاوالتها باءت بالفشل، لٌظل مختفٌا

 الدولة اإلسالمٌة 

                                                                ولٌد عٌسى

 عاما، من منطقة الٌعربٌة فً محافظة الحسكة، فً طرٌق 27 

 ،11عودته من تركٌا إلى منزله عبر مدٌنة الرقة، حٌنما مّر عند النقطة  

 بالقرب من ملعب كرة القدم البلدي المعروؾ بـ"الملعب األسود" حٌث 

 ٌوجد مقر مكاتب أمن ما ٌعرؾ بتنظٌم "الدولة اإلسالمٌة". هناك، أوقؾ 

رجال بزي أسود، عرفوا عن أنفسهم بؤنهم ٌنتمون إلى تنظٌم "الدولة اإلسالمٌة"،  

 .الطالب الجامعً وألقوا القبض علٌه فوراً 

حاولت شقٌقته االتصال به عبر الجوال، لكّن شخصاً قّدم نفسه على أنه ٌنتمً إلى التنظٌم رّد علٌها قائالّ إن  عقب اعتقاله،

شقٌقها "موقوؾ بناًء على أمر اعتقال" وأضاؾ أنه سٌتّم "إطالق سراحه قرٌباً". لم ٌكشؾ ذاك الشخص عن أسباب وال عن 

مظروفاً حوى رسالًة مخطوطة بٌد ولٌد، بحسب تقدٌر العائلة، وصورة له، مكان "اعتقال" ولٌد. والحقاً، استلمت العائلة 

 ( 2) ".وجاء فً مضمونها أنه "سٌطلق سراحه قرٌبا
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، 11"الدولة اإلسالمٌة"، مّمن اعتقلوا عند النقطة ، أفاد معتقالن سابقان لدى تنظٌم 2115فً نٌسان/أبرٌل وتموز/ٌونٌو عام 

أن ولٌد كان محتجزا معهما فً المركز ذاته، وكان ال ٌزال على قٌد الحٌاة عندما أفرج عنهما. عندها قررت أم ولٌد الذهاب 

 .إلى مركز االحتجاز لالستفسار عن مصٌر ابنها، لكن الحراس رفضوا إفادتها بؤي معلومات

، تلقت عائلة ولٌد مكالمة هاتفٌة من شخص مجهول أخبرهم بؤن ولٌد "قضً علٌه باإلعدام"، 2115ونٌو تموز/ ٌ 22وفً 

 من دون إعطاء تفاصٌل

الممارسة النمطٌة لالختفاء ٌقول سلٌمان عٌسى المدٌر التنفٌذي لمنظمة حماة حقوق االنسان ان جمٌع هذه القضاٌا تمثل 

 .."إن مثل هذه االنتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانٌةو"، القسري والتعذٌب على نطاق واسع وممنهج

 سنٌٌن من بدا االحتجاجات ٌتوجب على المجتمع الدولً تحمل التزماته  5وبعد فشل جمٌع الجهود الدبلوماسٌة بعد 

  ووضع حد لهذه االنتهاكات 

     عبد المجٌد السطم

 

 ،2115أكتوبر  14، فً حماة حقوق اإلنسان وجهت الكرامة ومنظمة

 ،لجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة بشؤن الجمهورٌة العربٌة السورٌة شكوى إلى 

 عاما، 29بشؤن االختفاء القسري لعبد المجٌد السطم البالػ من العمر  

تفت آثاره منذ اختطافه من قبل أحد المنتسبٌن إلى الجٌش السوري الحر، وقد اخ 

 .2113قوات الدولة اإلسالمٌة فً أؼسطس 

، من قبل عناصر تابعٌن لتنظٌم الدولة اإلسالمٌة ٌرتدون زٌا أسودا 2113أؼسطس  1وكان قد ألقً القبض على السطم فً 

 الطبقةلدة معروفة أٌضا باسم وأقنعة سوداء عند نقطة تفتٌش تخضع لسٌطرتهم، على طرٌق المإدٌة إلى مدٌنة الثورة، وهً ب

 .وتقع فً محافظة الرقة، عند مفترق طرق ٌسمى السقورة

فً  11وتعتقد أسرة السطم أن سبب القبض على ابنهم ٌرجع إلى نضاله، أوال باعتباره رئٌس المكتب السٌاسً للواء الـ

الدولة اإلسالمٌة لحظة القبض على السطم،  تنظٌم وكانالجٌش السوري الحر، ثم لكونه عضوا فً مجموعة أمناء الرقة. 

ٌقاتل الجماعات المعارضة مثل الجٌش السوري الحر، وجبهة النصرة، وأحرار الشام والجماعات المسلحة المحلٌة التابعة 

ة لها، من بٌنها أمناء الرقة، وذلك لتوطٌد سٌطرته على الرقة. وكان التنظٌم ؼالبا ما ٌشن هجمات على الجماعات المسلح

 .والمدنٌٌن وٌختطؾ أفراد الجماعات المسلحة والمتظاهرٌن السلمٌٌن على حد سواء

 (1)حاول أقارب السطم تحدٌد مكانه، لكنهم لم ٌتوصلوا إلى أٌة نتٌجة، والزال منذ ذلك الحٌن فً عداد المفقودٌن
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 للقانون الدولً والقانون الدولً اإلنسانً  االمتثال- المبحث التاسع

ٌعرؾ االختفاء القسري بانه اعتقال او احتجاز او االختطاؾ او أي شكل من اشكال الحرمان من الحرٌة ٌتم على اٌدي 

موظفً الدولة او مجموعة من االفراد ٌتصرفون بؤذن الدولة او بعد موافقتها ٌعقبه رفض االعتراؾ بحرمان الشخص من 

 ه او اخفاء مصٌره او اخفاء مكان وجوده مما ٌحرمه من حماٌة القانون حرٌت

 الحقوق التً تنتهكها جرٌمة االختفاء القسري 

فً حرٌة االنسان وامنه الشخصً مقدسة فً كل االدٌان والدول اٌضا جاء  :الشخصٌٌنالحق فً الحرٌة واالمن  اوال: 

 االنسان:العالمً لحقوق  االعالن

 ال ٌجوز اعتقال أي انسان او نفٌه تعسفا 

انسان الحق فً الحرٌة وبال ٌجوز حرمان أي شخص من  االنسان: لكلوجاء فً المادة التاسعة فً االتفاقٌة االوربٌة لحقوق 

 حرٌته اال بالطرق القانونٌة 

  1969من االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان عام  7وجاء اٌضا فً المادة 

 لحق فً الحرٌة الشخصٌة وفً االمان على شخصه لكل شخص ا

 الواردة فً دساتٌر الدول لألسبابمن حرٌته الجسدٌة اال  أحدال ٌجوزا ن ٌحرم 

 :القاسٌةالحق فً عدم التعرض للتعذٌب والمعاملة  ثانٌا:

 االعالن العالمً لكل انسان ان تكون سالمته الشخصٌة والعقلٌة والمعنوٌة محترمة الخامسة: فًجاء فً المادة 

 :لإلنسانفً االعتراؾ بالشخصٌة القانونٌة  ثالثا: الحق

 ذلك تجعل مصٌره  القسري فوقجرٌمة االختفاء القسري تحرم االنسان من حرٌته الشخصٌة والقانونٌة كما انها أي االختفاء 

 مجهوال 

 :الحٌاةفً حق ال رابعا:

تإدي جرٌمة االختفاء القسري الى حرمان الشخص وسلبه الحق فً الحٌاة وهذا الحق من ابسط الحقوق التً منحتها اؼلب 

 الشرائع السماوٌة 

 انسان الحق فً الحٌاة والحرٌة وفً االمان على شخصه  االنسان: لكلمن االعالن العالمً لحقوق  3م 

 

 القسري:الجزاء فً جرٌمة االختفاء 

وضمانه لمن وقعت علٌه الجرٌمة  3اورد االعالن العالمً لحقوق االنسان حماٌة االشخاص من االختفاء القسري فً المادة 

كل دولة تكفل من لدٌه علم او كمصلحة مشروعة وتدعً تعرض أي –ووفر ضمانه لذوي المجنً علٌه حٌث نصت المادة 

تحقٌق فوري  بإجراءئع الى سلطة مختصة ومستقلة فً اطار الدولة التً تقوم شخص الختفاء قسري الحق فً ان ٌبلػ  الوقا

وعاجل وسرٌع ونزٌه فً شكواه ومتى قامت اسباب معقوله ان اختفاء قسرٌا قد ارتكب فعلى الدولة ان تبادر  دون ابطاء الى 

التحقٌق وان لم تقدم شكوى رسمٌة وال ٌجوز اتخاذ أي تدابٌر ل اختصار ذلك التحقٌق او  إلجراءاحالة االمر الى تلك السلطة 

الموضوع  تنهض اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة الن المحاكمة  ألهمٌةتجدر االشارة الى انه ونظرا  عرقلته وهنا

 القانون الدولً االنسانً   ترام األساسً هو  صون حقوق االنسان واحوالمعاقبة  على الجرائم الدولٌة ؼرضها  
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ومع ذلك فان االتفاقٌة الدولٌة الخاصة بحماٌة جمٌع االشخاص من االختفاء القسري توجب على الدول تجرٌم هذا الفعل 

اضافة الى تشكٌل لجان خاصة بالبحث وتسجٌل احتمال وقوعها وكذلك نصت على اعتبار الجرٌمة ؼٌر مشمولة بنظام تسلٌم 

و لم  انه لٌس طرفا فً االتفاقٌة وهنا ٌتذرع النظام السوري  ما اذا وجدت اتفاقٌة بٌن الدول بخصوص ذلكالمجرمٌن فٌ

 1966ولكن البند التاسع من العهد الخاص بالحقوق السٌاسٌة والمدنٌة  عام ,ٌصادق على االتفاقٌة الخاصة باالختفاء القسري 

 بجمٌع اركانه امام المحاكم الدولٌة  مسإوالطرؾ فٌهمما ٌجعله  ٌحرم بشكل قاطع االختفاء القسري والنظام السوري

ٌشكل االختفاء القسري انتهاكا للقواعد العرفٌة الواردة فً القانون اإلنسانً الدولً ومنها حظر الحرمان التعسفً من وأٌضا 

هٌنة والحظر المفروض على جرائم او الم الالإنسانٌةاو  والعقوبة القاسٌةالحرٌة وحظر التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة 

 الل بالمسإولٌة الجنائٌة الفردٌةالقتل وٌشكل انتهاك هذه القواعد جرائم حرب دون االخ

ووفق ما ٌنص علٌه نظام روما األساسً الخاص بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة  ثمة أفعال بٌنها قد ترقى الى مصاؾ الجرائم ضد 

المدنٌٌن ضمن اطار  هجوم واسع وممنهج وكجزء من سٌاسٌة حكومٌة ممنهجة ومن  اإلنسانٌة فً حال توجهها ضد السكان

السكان او نقلهم قسرا والتعذٌب واالؼتصاب  واالستبعاد وترحٌلجملة تصرفات أخرى منها تعمد استهداؾ المدنٌٌن والقتل 

م المرتكبة ضد اإلنسانٌة ومالحقة وؼٌره من جرائم العنؾ الجنسً واالختفاء القسري وعلى الحكومات التحقٌق فً الجرائ

 .ها وفق الوالٌة القضائٌة العالمٌة عن تلك الجرائم مرتكبٌها بما فً ذلك ممارسة صالحٌات
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  التوصٌات-المبحث العاشر 

 الى النظام السوري 

 سبٌلها المخلى الناس ضرر وجبر جثثهم ذوٌهم وتسلٌم قسرٌاً  المختفٌن مصٌر عن االفصاح

  لةئمسا لضمان محددة خطوات تتخذ وان الرهائن واخذ الخطؾ عن السورٌة الحكومة تكؾ ان-

 االنتهاكات ٌرتكبون الذٌن صفوفها فً العاملٌن االشخاص

 المقابر لحماٌة المناسبة التدابٌر واتخاذ المفقودٌن أسر لجمٌع النووي الحمض بٌانات قاعدة انشاء-

  الحقٌقة عن بحث عملٌة أي فً حٌوٌة تكون قد المعلومات على الحفاظ اجل من المحتملة الجماعٌة 

 المستقبل فً

 االنسان حقوق مجلس آلٌات ومع المتحدة االمم فً المختصة السلطات مع تتعاون ان-

 القسري االختفاء من االشخاص جمٌع لحماٌة الدولٌة االتفاقٌة على دقاتص ان-

 والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً للعهد الثانً االختٌاري البرتوكول على تصادق ان-

 1987 عام وقعته الذي الدولٌة الجنائٌة للمحكمة االساسً روما نظام على تصادق ان-

 وقت، أي فً علٌها االطالع من ومحامٌهم ذوٌهم لتمكٌن المحتجزٌن األشخاص بؤسماء قوائم إعداد

 أثناء توفوا الذٌن األشخاص أسماء عن والكشؾ إلٌهم الموجهة والتهم احتجازهم أماكن تحدٌد مع 

 .القانونٌة أوضاعهم وتسوٌة القسري، اختفائهم 

 القانون فً القسري الختفاء وتجرٌم السوري العقوبات قانون فً القسري االختفاء مفهوم ادماج-

 العقاب، من االفالت من المسإولٌن لمنع وذلك السوري الجنائً 

 االحتجاز عن والكؾ الالزمة، القانونٌة للرقابة تخضع بحٌث والتوقٌؾ االحتجاز أماكن تحدٌد-

 محاسبة ضرورة رقابة ألي تخضع وال إحصاءها ٌصعب التً األمنٌة لألجهزة التابعة الفروع فً 

 ,القسري االختفاء عملٌات فً تورطها ٌثبت أمنٌة جهة أي 

 ,سورٌا الى بالدخول القسري باالختفاء الخاص للمقرر السماح-
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 الى المجتمع الدولً 

ان تقاعس المجتمع الدولً بصفة عامة عن القٌام بواجباته تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانٌة أدى ذلك بمثابة  أوال

 ضوء اخضر للنظام السوري لالستمرار بارتكاب الجرائم 

وان استمرار الحال على ما هو علٌه سٌإدي الى وضع كارثً بحق جمٌع الدول والى تطاول دول أخرى تحذوا حثوا النظام 

لم تتم المحاسبة وسٌكون بمثابة عرؾ دولً ٌسمح للدول ب انتهاك القوانٌٌن الدولٌة  إذاهذه الجرائم  بارتكابالسوري 

 ٌكن واإلنسانٌة والجنائٌة الدولٌة وكان شٌئا لم 

 لذلك ٌبدو لزاما على عاتق الدول ان تتحرك لحماٌة حقوق االنسان فً سورٌة وان تبذل كل الجهود الممكنة لوقؾ 

 هذه المجازر أوال 

 لجهة عدم افالتهم من العدالة عن الجرائم ضد اإلنسانٌة المرتكبة  أمكنان  المجرمٌنالتحرك لمحاسبة  وثانٌا

ٌدة لجهة محاسبة المشتبه بهم فً االمن فان استعمال الوالٌة القضائٌة العالمٌة تبدو مفوان عجزوا عن التحرك عبر مجلس 

 هذه الجرائم 

 مجال توثٌق االنتهاكات وتشجٌعها  العاملة فًمنظمات حقوق االنسان  دعم ثالثا

وإٌقاؾ استهداؾ مخرج سرٌع وعملً لالزمة  إلٌجادالصدٌقة للشعب السوري  المتحدة والدولالضؽط عبر األمم رابعا 

  المدنٌٌن

 

 الى مجلس االمن 

القسري وفرض العقوبات المالٌة على  ممارسة االختفاءوكافة بنوده ومنها إٌقاؾ  2139ال قراراإلسراع بتنفٌذ مضمون -1

 المسإولٌن عن الجرائم 

 ً العام لمحكمة الجناٌات الدولٌة. ملؾ سورٌا الى المدع أدخال-2
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http://humanrightsguardians.org 

hr.guardians@gmail.com 
 

Tel: +90538  523  6193 

Tel:+905352118120 

Turkey  /  Antakya  
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