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األربعاء 30 آب 2017

االختفاء القسري سالح حرب في سوريا، 
ما اليقل عن 85000 مختٍف قسريًا

أين هم؟
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المحتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

ثانياً: وباُء اجملتمع السوري
ثالثاً: االختفاء القسري لدى األطراف الفاعلة

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
مازلنــا منــذ قرابــة ســبع ســنوات نرصــد بشــكل مســتمر وتراكمــي كّمــاً ُمرعبــاً مــن عمليــات االعتقــال التَّعســفي، والــذي يكــون أقــرب 
إىل نــوع مــن عمليــات مافيــات اخلطــف، فهــو يتــم عــر احلواجــز أو املدامهــات، دون مذكــرات اعتقــال، ُيــرم املعتقلــون مــن التواصــل 
مع أهلهم أو ُماميهم، ال تعرتف السلطات بوجودهم لديها، ولقد أكَّدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن معظم حاالت 
االعتقال ارتقت إىل درجة اإلخفاء القســري، ويف املادَّة الســابعة من الباب الثاين، البند )2 -ط( -من ميثاق روما األساســي- 
يُعــرَّف االعتقــال التعسُّــفي بأنــه: “إلقــاء القبــض علــى أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظَّمــة 
سياســيَّة، أو بــإذن أو بدعــم منهــا لهــذا الفعــل، أو بســكوتها عليــه، مثَّ رفضهــا اإلقــرار حبرمــان هــؤالء األشــخاص مــن حريَّتهــم أو 
إعطــاء معلومــات عــن مصريهــم أو عــن أماكــن وجودهــم هبــدف حرماهنــم مــن محايــة القانــون مــدة طويلــة، وهــذا مــا يصــل متامــاً مــع 
عشــرات آالف احلاالت يف ســوريا، وبشــكل ُمنهج ورئيس على يد ســلطات النظام الســوري، وال يكاد يوجد مواطن ســوري إال 
لديــه قريــب مــن عائلتــه أو صديــق أو أحــد معارفــه خمتــٍف قســرياً، وغالبــاً ال تتمكَّــن عائــات الضحايــا مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت 
باالعتقــال بدقــة، ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعب عنهــا، متتلــك مجيــع القــوات املتحالفــة مــع النظــام الســوري 

)امليليشــيات اإليرانيــة، حــزب اهلل اللبنــاين، وغريهــا( صاحيــة االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري.
 

وعلــى الرغــم ِمــْن أنَّ الدســتور الســوري مل ُيــرِّم االختفــاء القســري بشــكل صريــح إال أنَّــه ســنَّ مــواَد وبنــوداً حتظــر مارســَته حيــث 
نــصَّ الدســتور الســوري الصــادر عــام 2014 يف املــادة 33 منــه علــى مــا يلــي: “كل شــخص يقبــض عليــه يــب أن يبلــغ 
خــال 24 ســاعة أســباب توقيفــه وال يــوز اســتجوابه إال حبضــور مــاٍم عنــه إذا طلــب ذلــك كمــا ال يــوز االســتمرار يف توقيفــه 

ألكثــر مــن مثــاٍن وأربعــن ســاعة أمــام الســلطة اإلداريــة إال بأمــر مــن الســلطة القضائيــة”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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كمــا أن املــادة 72 مــن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة نصَّــت علــى أنــه يــق لقاضــي التَّحقيــق أن يُقــرِّر منــَع االتصــال باملدعــى 
عليــه املوقــوف مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة إال أنَّ املــادة ذاهتــا ذكــرت أنــه ال يشــمل هــذا املنــع مامــي 

املدعــى عليــه الــذي ُيكنــه أن يتصــل بــه يف كل وقــت ومبعــزل عــن أي رقيــب.

ويف املــادَّة الســابعة مــن البــاب الثــاين، البنــد )-1ط( يُعــدُّ اإلخفــاء القســري جريــة ضــدَّ اإلنســانيَّة مــى مــا ارُتكــب يف إطــار خطَّــة 
أو سياســة عامَّــة أو يف إطــار عمليَّــة ارتــكاب واســعة النطــاق هلــذه اجلريــة، وفقــاً لنظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيَّــة الدوليَّــة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“إن عشــرات آالف حاالت االختفاء القســري املســجلة لدينا، وما ُتلِّفه من اضطرابات نفســية وجســدية وعاطفية 
علــى الضحايــا وذويهــم، يعــل اجلريــة ُتشــكُِّل صيغــة مــن أشــكال العقوبــات اجلماعيــة للمجتمــع، وإن كان اجملتمــع 

الــدويل عاجــزاً عــن إنقــاذ الضحايــا بعــد ســبع ســنوات، فــا أقــلَّ مــن أن نتَّجــه للســؤال عنهــم ومســاعدة ذويهــم”.
 

منهجية:
يف منهجيتنــا نُعــرِّف املختفــي قســرياً بأنــه املعتقــل الــذي مضــى شــهر كامــل علــى آخــر معلومــات موثَّقــة وَردت عــن مصــريه مــن 
اجلهــة الــي قامــت باعتقالــه، وحــى يف حالــة حصولنــا علــى معلومــات عــن مــكان احتجــازه أو مصــريه، فــإنَّ املعتقــل ال يــزال يف 
طــور االختفــاء القســري طاملــا أنَّ اجلهــة املســؤولة عــن إخفائــه مل تعــرتف بوجــوده لديهــا. يقــوم قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان مبحــاوالت كثيفــة للتواصــل مــع عائــات املعتقلــن واملختفــن، واملقرَّبــن منهــم، والناجــن مــن االعتقــال؛ هبــدف 
مجــع أكــر قــدر مكــن مــن املعلومــات واملعطيــات، يف ظــلِّ عمــٍل ضمــَن حتديــات فــوق اعتياديــة وغايــة يف التَّعقيــد، كمــا ُنســجِّل 
روايــات الشــهود، ونقــوم بتَّتبــع حــاالت االعتقــال وحتديثهــا بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــري املعتقــل ومــكان احتجــازه وظروفــه 
اعتقالــه، وُنصــدر يف كل عــاٍم تقريــراً شــامًا يف اليــوم الــدويل ملســاندة ضحايــا االختفــاء القســري نرصــد فيــه االرتفــاع املســتمرَّ 
حلصيلــة املختفــن قســرياً عــر الزمــن، وُنشــري إىل حــاالت جديــدة مل ننشــرها ســابقاً، وُنســلَِّط الضــوء علــى حــاالت لــدى مجيــع 
األطــراف، مــع ضــرورة االنتبــاه إىل نســبة ارتــكاب اجلريــة؛ حيــث ُتشــري عمليــات التوثيــق اليوميــة وحصيلــة املختفــن قســراً املســتندة 
إىل أرشــيف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان إىل مســؤولية النظام الســوري عن 90 % من عمليات االختفاء القســري؛ حيث 

يتجــز النســبة األكــر مــن تعــداد املعتقلــن يف مراكــز احتجــازه الرمسيــة وغــري الرمسيــة.
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وإىل جانــب تقريرنــا الســنوي نقــوم بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة مــع املقــرر اخلــاص املعــي حبــاالت االختفــاء القســري يف العــامل 
التابــع لألمــم املتحــدة، نــزوِّده مــن خاهلــا حبــاالت االختفــاء القســري الــي تردنــا وفــق اســتمارة يقــوم فريــق املعتقلــن لدينــا مبلــىء 
بياناهتــا عــر تواصلــه مــع عائــات الضحايــا، مث إرســاهلا بعــد احلصــول علــى موافقتهــم إىل املقــرر اخلــاص، وقــد وردتنــا العديــد مــن 
الرســائل الرمسيــة مــن مكتــب املقــرر اخلــاص املعــي حــول عــدد مــن احلــاالت الــي قمنــا بإرســاهلا ســابقاً، يتــوي عــدد منهــا رداً مــن 

النظــام الســوري عــن بعــض هــذه احلــاالت.

يســتند هــذا التقريــر أواًل علــى اللقــاءات الــي أجريناهــا مــع عائــات ضحايــا االختفــاء القســري أو أصدقائهــم الذيــن كانــوا شــهوداً 
علــى عمليــة االعتقــال إمــا عــر برنامــج ســكايب أو اهلاتــف أو عــر زيارهتــم يف أماكــن وجودهــم يف ســوريا وخارجهــا. قمنــا 
باختيــار 12 شــهادة أوردناهــا يف هــذا التقريــر، وقــد أخرنــا مجيــع مــن التقينــا هبــم هبــدف التقريــر وحقِّهــم يف االمتنــاع عــن إجــراء 
اللقــاء أو رفــض ذكــر بعــض املعلومــات الــي مــن املمكــن أن تُعرَّضهــم للخطــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدام املعلومــات 
الــي أدلــوا هبــا مبــا يُفيــد أهــداف التقريــر، ويعتمــد التقريــر ثانيــاً علــى أرشــيف املعتقلــن واملختفــن قســرياً الــذي ُنســجِّل فيــه بشــكل 
يومــي حــوادث االعتقــال واالختفــاء الــي متكنَّــا مــن التحقــق منهــا، وملزيــد مــن التفاصيــل يكــن االطــاع علــى منهجيتنــا عــر 

املوقــع اإللكــرتوين.

ثانياً: وباُء المجتمع السوري:
لقــد مــارس النظــام الســوري سياســة اإلخفــاء القســري عــر تارخيــه جتــاه خصومــه بشــكل واســع، ومــا تــزال آالف اأُلســر مــن مدينــة 
محــاة جتهــل مصــري أبنائهــا، واســتمرَّ النَّهــج ذاتــه ولكــن بشــكل أكثــَر اتســاعاً وبشــاعة هبــدف حتطيــم االنتفاضــة الشــعبية، وإرهــاب 
ــا ال ُتــر أهلــه  حاضنتهــا، ولقــد تبــنَّ لنــا أنــه حــى بعــد قيــام ســلطات النظــام الســوري بقتــل املختفــي لديهــا بســبب التعذيــب، فإهنَّ
بذلــك، يف منهجيــة هتــدف إىل إبقائهــم يف حالــة مــن اإلرهــاب النــازف، بــل إهنــا ُتســلُِّط عليهــم أجهزهتــا األمنيــة الــي تُعطيهــم يف 
كثــري مــن األحيــان معلومــات ُمضلِّلــة تكســب مــن ورائهــا مبالــغ ماليــة ضخمــة، يف ترويــج لتجــارة مافيويــة علــى حســاب الضحايــا 
وذويهــم، وتتضاعــف األزمــة يف حــال كــون املختفــي زوجــاً، حيــث تتحــول املــرأة إىل املعيــل األساســي لألســرة، وال تعلــم شــيئاً عــن 
وفــاة زوجهــا، وتكــون حباجــة إىل وثيقــة رمسيــة مــن احلكومــة إلبرازهــا أمــام القضــاء، وهــذا ينعهــا مــن احلصــول علــى أيــة مســتحقات 
ماديــة، أو التَّمكــن مــن الــزواج، وتعيــش بالتــايل يف حالــة إحبــاط واضطــراب نفســي، وبشــكل عــام يشــعر ذوي املختفــي قســرياً 
حبالــة فقــدان اإلحســاس بالرغبــة يف احليــاة واالســتمتاع هبــا، ومــا زاد يف حجــم التفــكك والتفســخ عــدم وجــود منظمــات أو هيئــات 
أهليــة مليــة أو دوليــة تبحــث وتُعــى وتنظِّــم ذوي املختفــن قســرياً، وحبســب العشــرات مَّــن متكنَّــا مــن لقائهــم فهــم يعيشــون دون 

احتضــاٍن أو دعــم، وبالتــايل مل يتمكنــوا مــن جتــاوز التغييِّــب القســري لذويهــم.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثالثاً: االختفاء القسري لدى األطراف الفاعلة:
ســجلنا مــا اليقــل عــن 85036 شــخصاً مازالــوا قيــد االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا منــذ آذار 

2011 حــى آب 2017 يتوزعــون حســب اجلهــات الفاعلــة إىل:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TEt5dFdmTjBROEk/view
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رســم بيــاين يُظهــر تــوزع حصيلــة املختفــن قســرياً حبســب احملافظــات الســورية، حيــث تــأيت مافظــة ريــف دمشــق يف املقدمــة تليهــا 
مافظــة درعــا:

رســم بيــاين يُظهــر مؤشــر تراكمــي حلــاالت االختفــاء القســري يف ســوريا منــذ آذار/ 2011 حــى آب/ 2017 لــدى مجيــع 
اجلهــات الفاعلــة:
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ألف: قوات النظام السوري:
يُعتــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن إخفــاء مــا اليقــل 76656 شــخصاً بينهــم 1116 طفــًا و4219 ســيدة )أنثــى بالغــة( أي 
قرابــة 90.15 % مــن حصيلــة ضحايــا االختفــاء القســري، وهــو الطــرف األول والرئيــس الــذي بــدأ مبمارســة عمليــات اإلخفــاء 
القســري ضــد معارضيــه منــذ آذار/ 2011 واســتخدمها بشــكل ُمنهــج ضــدَّ مجيــع أطيــاف الشــعب الســوري كســاح حــرب 
مرتبــط بعمليــات القتــل والعنــف اجلنســي واالبتــزاز املــادي، وتوسَّــعت عمليــات اإلخفــاء القســري مــع انتشــار اجملموعــات املســلحة 
غــري الرمسيــة الــي تُقاتــل إىل جانــب قــوات اجليــش واألمــن الســوري، والــي أنشــأت مراكــز احتجــاز خاصــة هبــا وقامــت بعمليــات 
اعتقــال وخطــف محــل معظمهــا صبغــة طائفيــة، وأخــذ العديــد منهــا شــكل عمليــات خطــف مجاعيــة غالبــاً مــا يكــون مصــري 

املختفــي فيهــا القتــل، وال يتــم إبــاغ ذويــه بذلــك.

ويف بعــض احلــاالت تعــرتف الســلطات الســورية باعتقــال شــخص مــا، ورمبــا تســمح بزيــارة أهلــه عــدة مــرات، لكنَّهــا تقــوم علــى حنــو 
مفاجــئ بنقــل املعتقلــن مــن أماكــن احتجازهــم يف الســجون املركزيــة املوجــودة يف احملافظــات الســورية إىل أماكــن جمهولــة، ليتحــّوَل 
هؤالء إىل خمتفَن قســرياً. إنَّ النِّظام الســوري يســتخدم عدداً من مؤسســات الدولة ملســاعدته يف حربه ضد اجملتمع، من ضمنها 
مؤسســة األمــن والشــرطة والقضــاء، بتناغــٍم كامــل للوصــل إىل تغيِّيــب عشــرات اآلالف مــن املواطنــن الســورين، وبعــد النجــاح يف 
تغييبهــم قســرياً، يتعــرَّض هــؤالء مــن دون أدىن شــك، -ووفقــاً خلــرة اســتماع لضحايــا وشــهود متــدة لســبع ســنوات-، إىل أبشــع 
أســاليب التعذيــب يف هــذا العصــر، ولدينــا تــوٌُّف حقيقــي مــن تنفيــذ النظــام الســوري أحــكام اإلعــدام الــي تصــدر بشــكل ســري 

عــن ماكــم امليــدان العســكرية، خاصــة بعــد أن وثَّقنــا ســابقاً تنفيــذ عــدد منهــا بعــد تعــرُّض احملتجــز لاختفــاء القســري.

نماذج عن مواطنين سوريين أخفاهم النظام السوري: 
ممــد فايــز الليمــوين، موظــف، مــن مدينــة دمشــق، يقيــم يف مدينــة قطنــا مبحافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه 
49 عامــاً، مت اعتقالــه تعســفياً يــوم اجلمعــة /15 نيســان/ 2011، لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش حاجــز الســام مبدينــة خــان 
الشــيح مبحافظــة ريــف دمشــق، مــن قبــل قــوى األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري، وشــوهد بتاريــخ /3 حزيــران/ 2011، 
يف فــرع شــعبة املخابــرات العســكرية املســمى الفــرع 227 يف منطقــة املــزة مبدينــة دمشــق، ومل تردنــا أيــة معلومــة حُتــدد مصــريه أو 

مــكان احتجــازه بعــد ذلــك التاريــخ، وال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق االنســان وألهلــه أيضــاً.
حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع الســيد أمحــد الليمــوين، ابــن الضحيــة ممــد فايــز الليمــوين، 

وأفادنــا بالتايل:

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8483/
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“لــدى خروجنــا أنــا ووالــدي مــن املنــزل متجهــن إىل مدينــة دمشــق، مررنــا حباجــز الســام يف بلــدة خــان الشــيح، 
حيــث أوقــَف عناصــر احلاجــز الســيارة وطلبــوا مــن أيب الرتجــل منهــا، ومــا إن ترجــل منهــا حــى هامجــوه بأمخــص 
البنــادق اآلليــة، وضربــوه بشــدة، مث اقتــادوه معهــم إىل احملــرس حيــث وضعــوا األصفــاد احلديديــة يف يديــه وطلبــوا مــي 
ــه هلــم أي ســؤال عــن ســبب اعتقــال أيب بســبب عنفهــم وخــويف مــن االعتقــال،  املغــادرة بالســيارة، مل أســتطع أن أُوجِّ
حاولــت الحقــاً الســؤال عــن مــكان وجــوده دون جــدوى، ليخرنــا أحــد املعتقلــن املفــرج عنهــم أنــه رأى والــدي يف 

الفــرع 227 مبدينــة دمشــق يف شــهر حزيــران مــن عــام 2011 وانقطعــت أخبــاره بعــد ذلــك هنائيــًا”.

يــى الدقــة، عامــل، مــن مدينــة تلبيســة بريــف مافظــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 
يــوم األربعــاء 7/ أيلــول/ 2011،  حــن اعتقالــه 24 عامــاً، اعتقــل تعســفياً 
لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لقــوى األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام 
الســوري، يف منطقــة الكــراج مبدينــة محــص، ومل يشــاهد بعــد ذلــك التاريــخ يف أي 
ســجن أو فــرع أمــي، وال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق االنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع ممــد الدقــة، شــقيق الضحيــة يــى الدقــة، وكان شــاهداً 
علــى عمليــة اعتقالــه وأخرنــا بالتــايل:

ــه عناصــر احلاجــز واعتقلــوه  “لــدى مــرور أخــي يــى علــى حاجــز يقــع عنــد بوابــة الكــراج يف مدينــة محــص، أوقـََف
مباشــرة، وســحبوه إىل غرفــة توقيــف صغــرية موجــودة يف الكــراج، وكانــوا يضربونــه بشــدة أثنــاء اقتيــاده، وأنــا اضطــررت 
ملغــادرة الكــراج ســريعاً خوفــاً مــن املاحقــة واالعتقــال، مل نعلــم أيــة معلومــة عــن مصــري أخــي أو مــكان وجــوده منــذ 

تاريــخ اعتقالــه”.

 يى الدقة

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UGt4NnlCb185Ylk/view
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مصطفــى عيســى شــومل، طفــل، مــن أبنــاء حــي البعــث يف مدينــة محــاة، يبلــغ 
مــن العمــر حــن اعتقالــه 16 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري إثــر مدامهــة 
مــكان إقامتــه يف حــي البعــث مبدينــة محــاة يــوم الثاثــاء 13/ آذار/ 2012 مــن 
قبــل عناصــر قــوى األمــن اجلــوي، واقتــادوه إىل فــرع أمــن الدولــة يف مدينــة محــاة، 
نُقــل بعدهــا إىل فــرع األمــن اجلــوي الواقــع يف مطــار محــاة العســكري مبدينــة محــاة 
يف مطلع أيلول 2012، مث نُقل إىل فرع األمن العسكري مبدينة دمشق، ومنه 
إىل ســجن صيدنايــا العســكري مطلــع عــام 2014، ومل ترِدنــا أيــة معلومــة حُتــدِّد 
مصــريه أو مــكان احتجــازه بعــد ذلــك التاريــخ، وال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

التقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان املدّرس )م، س( من مدينة محاة، صديق عائلة الطفل مصطفى عيســى شــومل، حيث 
كان شــاهداً على عملية اعتقاله وأفادنا بالتايل:

“أثنــاء وجــودي يف منــزل عائلــة شــومل، دامهــت قــوى األمــن اجلــوي احلــي وأغلقــت مداخلــه وخمارجــه بشــكل كامــل، 
اســتغرقت العمليــة حنــو 5 ســاعات حــى طـُـرَِق بــاب منــزل العائلــة، وطلبــت العناصــر مــن احلاضريــن إبــراز البطاقــات 
الشــخصية، مث طلبــوا الطفــل مصطفــى باالســم واعتقلــوه فــوراً واقتــادوه إىل ســيارة عســكرية كانــت معهــم، ونُقــَل 
بعدهــا إىل فــرع أمــن الدولــة مبدينــة محــاة، حيــث بقــي لســاعات فقــط، مث نقلــوه إىل مطــار محــاة العســكري متهيــداً 
لنقلــه إىل األفــرع األمنيــة يف دمشــق، وبعدهــا بــدأت عائلتــه بالســؤال عنــه وماولــة وضــع وســاطات لإلفــراج عنــه، 
مسعنــا مــن الوســطاء أن هتمتــه هــي التظاهــر وتصويــر مقاطــع للمظاهــرات، كان مصطفــى شــاباً نشــيطاً جــداً، ويف 
عــام 2014 وردنــا خــر مــن معتقــل ُأخلــَي ســبيله عــن وجــود مصطفــى يف ســجن صيدنايــا، ومل يصلنــا أي خــر 

بعــد ذلــك”.

الطفل مصطفى عيسى شومل

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVRBUzVoeU1FUjQ/view
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أمحــد أكتــايت، عامــل بنــاء، مــن مدينــة أريــا بريــف مافظــة إدلــب، يبلــغ مــن العمــر 
حــن اعتقالــه 25 عامــاً، حيــث مت اعتقالــه تعســفياً مــن مــكان وجــوده يف حــي 
األعظمية مبدينة حلب لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى األمن العسكري 
التابع لقوات النظام الســوري يوم الثاثاء 27/ تشــرين الثاين/ 2012، ومل تردنا 
أيــة معلومــة حُتــدِّد مصــريه أو مــكان احتجــازه بعــد ذلــك التاريــخ، وال يــزال مصــريه 

جمهوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً.

حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع الســيدة هــدى أكتــايت، شــقيقة الضحيــة أمحــد أكتــايت 
وشــاهدة علــى عمليــة اعتقالــه، حيــث أفادتنــا بالتــايل:

“مــررت مــع أخــي علــى حاجــز طيــار )مؤقــت( لقــوات النظــام يف مدخــل حــي األعظميــة مبدينــة حلــب، فاعتقلــت 
عناصــر احلاجــز أخــي علــى الفــور ودون طلــب أوراقــه الشــخصية، مث اقتــادوه إىل ســيارة دفــع رباعــي كانــت معهــم، 
وانطلقت الســيارة وفيها قرابة 6 معتقلن شــبان جرى اعتقاهلم على احلاجز ذاته، مل نســتطع بعد ذلك أن نعرف 

أيــة معلومــة حــول مــكان وجــود أخــي أو معرفــة مصــريه”.

أبنــاء مدينــة محــص، مواليــد عــام 1983،  عــاء ممــد ناصــر الدقــاق، مــن 
 2012 األول/  كانــون   /19 األربعــاء  يــوم  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه 
مــن مــكان وجــوده يف كــراج دوار تدمــر مبدينــة محــص، واقتادتــه إىل فــرع األمــن 
السياســي، ومت نقلــه بعــد 5 أشــهر مــن اعتقالــه إىل دمشــق واحتجــز مــدة يف 
الفــرع السياســي )الفيحــاء( مث وضــع يف أمانــات ســجن عــدرا مــدة أربعــة أشــهر، 
ومت نقلــه إىل جهــة جمهولــة يــوم اخلميــس 5/ كانــون األول/ 2013 وال يــزال 

مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

أمحد أكتايت

عاء الدقاق

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUYwQTVMWV9SQXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b29iamoyMU1nMXc/view
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خلــدون عريضــة، تاجــر، مــن مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن 
العمــر حــن اعتقالــه 38 عامــاً، اعُتِقــَل تعســفياً مــن مــكان وجــوده يف مدينــة 
جرمانــا مبحافظــة ريــف دمشــق لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لقــوى األمــن 
العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 26/ حزيــران/ 2013، 
ــا أيــة معلومــة حتــدد مصــريه أو مــكان احتجــازه بعــد ذلــك التاريــخ، وال  ومل تردن
يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع الســيد ياســر املليــح، وهــو صديــق الضحيــة خلــدون  حتدَّ
عريضــة، حيــث أفادنــا بالتــايل:

“أثنــاء مرورنــا االعتيــادي علــى حاجــز تابــع لقــوى األمــن العســكري يف مدينــة جرمانــا، طلــب عناصــر احلاجــز 
ــه ثاثــة عناصــر  منــا الرتجــَل مــن حافلــة النقــل العــام الــي كنــا نســتقلها، مث طلبــوا األوراق الثبوتيــة، وعلــى الفــور توجَّ
بســاحهم إىل خلــدون واقتــادوه إىل ســيارة أجــرة أخــرى كانــت مركونــة يف املــكان، وذهبــوا بــه إىل مــكان جمهــول، 

وال نعلــم عنــه أي شــيء منــذ ذلــك الوقــت، رغــم ماوالتنــا البائســة ملعرفــة أيــة معلومــة عــن مصــريه”.

عمــري الــراك، عامــل بنــاء، مــن حــي امليــدان يف مدينــة دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 
حــن اعتقالــه 19 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري تعســفياً يف يــوم األربعــاء 
11/ أيلــول/ 2013، إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف حــي امليــدان مبدينــة دمشــق، 
ومل تردنــا أيــة معلومــة حُتــدِّد مصــريه أو مــكان احتجــازه بعــد ذلــك التاريــخ، وال 

يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع بــدوي غــزوان، وهــو صديــق الضحيــة عمــري الــراك وكان 
شــاهداً علــى عمليــة اعتقالــه حيــث أفادنــا:

“أثنــاء وجودنــا يف منــزل صديقــي عمــري يف حــي امليــدان يف مدينــة دمشــق، قامــت قــوى األمــن العســكري باقتحــام 
املنــزل بشــكل مفاجــئ مــع خلــع وتكســري أبــواب الغــرف داخــل املنــزل، مث أخــذوا معهــم عمــري إىل مــكان جمهــول، 

ومنــذ ذلــك اليــوم مل نســتطيع احلصــول علــى أيــة معلومــة عنــه”.

خلدون عريضة

عمري الراك

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXgtVElmUzZLbTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTY5bzYydDF5eFE/view
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بــال العثمــان، موظَّــف يف شــركة خاصــة، مــن منطقــة احلجــر األســود مبحافظــة 
اعتقالــه  28عامــاً، حيــث مت  اعتقالــه   العمــر حــن  مــن  يبلــغ  ريــف دمشــق، 
تعســفياً يــوم األربعــاء /1 كانــون الثــاين/ 2014، لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش 
تابعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري، يف منطقــة حــوش 
بــاس مبدينــة دمشــق، ومل يشــاهد بعــد ذلــك التاريــخ يف أي ســجن أو فــرع أمــي، 
وال يــزال مصــريه جمهــوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

حتدَّثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -عر برنامج سكايب- مع زينب العثمان، شقيقة بال العثمان وأخرتنا بالتايل:
“لــدى مــروري بصحبــة أخــي بــال علــى حاجــز تابــع لقــوى األمــن العســكري يف منطقــة حــوش بــاس يف مدينــة 
دمشــق، اســتوقفتنا عناصــر احلاجــز وطلبــوا بطاقاتنــا الشــخصية، مث حتققــوا منهــا عــر حواســيبهم احملمولــة، وعــادوا 
ســريعاً إلينــا وأخــذوا أخــي بــال بقســوة وضربــوه وركلــوه مث وضعــوا األصفــاد احلديديــة يف يديــه، واقتــادوه إىل غرفــة 
توقيــف داخــل احلاجــز، وكنــت أثنــاء ذلــك أمســع صراخــه جــراء الضــرب املــرح. بعــد قرابــة نصــف ســاعة جــاءت 
ســيارة بيجــو أمنيــة واصطحبــت أخــي إىل مــكان جمهــول، وطــردوين مــن املــكان وهــددوين باالعتقــال يف حــال عــدم 
مغــادريت، قامــت عائلــي بعدهــا بوضــع وســاطات ودفــع مبالــغ ماليــة مقابــل معرفــة مــكان وجــوده أو هتمتــه وماولــة 
إخراجــه، لكــن مجيــع ماوالتنــا فشــلت، وحــى تاريــخ اليــوم ال نعلــم أي شــيء عــن مصــري أخــي، وهــل هــو ميــت أم 

علــى قيــد احليــاة”.

الســيدة إيــان ناصــر العمــوري، مــن مدينــة محــاة، تبلــغ مــن العمــر 34 عامــاً، يــوم األحــد 11/ أيلــول/ 2016، اعتقلتهــا القــوات 
احلكوميــة لــدى مرورهــا مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة محــاة، ال يــزال مصريهــا جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.

بال العثمان

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c0UxMUFOQm4xa00/view
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الدكتــور ممــود ســاطو، مــن حــي الســكري مبدينــة حلــب، طبيــب بشــري يعمــل 
يف األحيــاء اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة يف مدينــة حلــب، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري برفقــة زوجتــه لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا، مت 
اقتيادمهــا إىل فــرع األمــن العســكري يف مدينــة حلــب يــوم األربعــاء 14/ كانــون 
حلقــوق  الســورية  للشــبكة  بالنســبة  جمهــواًل  مصــريه  يــزال  ال   ،2016 األول/ 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الطالــب اجلامعــي ســعد احملمــد، مــن حــي الضاهريــة مبدينــة محــاة، تولــد عــام 1995، طالــب يف الســنة الثانيــة يف كليــة اهلندســة 
املدنيــة يف جامعــة البعــث مبدينــة محــص، اإلثنــن 13/ شــباط/ 2017 اعتقلتــه قــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام 
الســوري مــن مــكان وجــوده يف الســكن اجلامعــي مبدينــة محــص، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ومــا يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الســيدة فاديــة املعــري، مــن أبنــاء جبــل الزاويــة بريــف مافظــة إدلــب اجلنــويب، معلمــة، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري عــام 2014، 
ونقلتها إىل ســجن عدرا املركزي يف تشــرين الثاين/ 2015، يوم األحد 2/ نيســان/ 2017 اقتادهتا دوريَّة تابعة لقوات النظام 

الســوري من ســجن عدرا املركزي إىل مكان جمهول.

باء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة اإلسالمية(:

اعتقــَل تنظيــم داعــش يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا املئــات مــن األشــخاص، ومل يعــرتف بوجودهــم أو يســمح بزيارهتــم، وفــرَض 
بالتــايل منطــاً مــن الرُّعــب؛ هبــدف إرهــاب اجملتمــع وردِع خمالفــي تعاليمــه، حيــث جلــأ إىل عمليــات اخلطــف مــن الطرقــات واألســواق 
واملنــازل وأماكــن العمــل، وذلــك خــال هجومــه علــى مناطــق جديــدة، واســتهَدف هبــا بشــكل رئيــس النشــطاء العاملــن، واألفــراد 
املنتمــن إىل فصائــل املعارضــة املســلحة وعائاهتــم والعاملــن يف املنظمــات اإلنســانية، واألشــخاص الذيــن يتنقلــون بــن مناطــق 
ســيطرته ومناطــق ســيطرة األطــراف الفاعلــة األخــرى، وإنَّ معظــم املختفــن لــدى تنظيــم داعــش قــد مضــى علــى اختفائهــم ســنوات 
دون اعــرتاف قيــادة التنظيــم بذلــك، ودون أن تتمكَّــن عائاهتــم مــن احلصــول علــى أيــة معلومــة حــول مصريهــم، كمــا أنَّ الكثــري 

ممود ساطو

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVVwUWV0dWNqcmc/view?usp=sharing
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مــن اأُلســر تشــى علــى نفســها يف حــال ســؤال تنظيــم داعــش عــن أبنائهــا، خوفــاً مــن أن تتعــرَّض للمصــري ذاتــه؛ واألمــر الــذي 
ضاعف من مهوم وانكســار ذوي املختفن يف املناطق الي خرجت عن ســيطرة تنظيم داعش، عدم انكشــاف مصري أبنائهم يف 
تلــك املناطــق، وهــذا مــن وجهــة نظرنــا يزيــد احتماليــة تعرُّضهــم للقتــل، كوهنــا سياســة ُمتَّبعــة مــن قبــل تنظيــم داعــش ضــد خُمالفيــه، 

وقــد ســجلنا اختفــاء مــا اليقــل عــن 4698 شــخصاً، بينهــم 204 أطفــال، و182 )أنثــى بالغــة( ســيدة لــدى تنظيــم داعــش.

نماذج عن مواطنين سوريين أخفاهم تنظيم داعش:
أزاد عثمــان ويل، طبيــب، مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف مافظــة حلــب الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تتبــع لتنظيــم داعــش مــن 
مــكان وجــوده يف مدينــة منبــج عــام 2014 وشــوِهَد آلخــر مــرة يف ســجن مدينــة الرقــة يف يــوم األحــد 28/ شــباط/ 2016، 

وال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

فــواز الكــردي، صيــديل، مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف مافظــة حلــب الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تتبــع لتنظيــم داعــش مــن 
مــكان وجــوده يف مدينــة منبــج عــام 2014 وشــوهد آلخــر مــرة يف ســجن مدينــة الرقــة يــوم األحــد 28/ شــباط/ 2016، وال 

يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

جمــد شــحود اخلطيــب، موظــف حكومــي، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف مافظــة محــص، أســره تنظيــم داعــش أثنــاء هجومــه علــى 
مدينــة تدمــر يــوم اإلثنــن 12/ كانــون األول/ 2016، واقتــاده إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

بيطــري  بريــف مافظــة محــص، طبيــب  أبنــاء مدينــة تدمــر  مــن  عمــار غيــث، 
أثنــاء  الباديــة مبدينــة تدمــر، أســره تنظيــم داعــش  وموظــف حكومــي يف هيئــة 
هجومــه علــى مدينــة تدمــر يــوم اإلثنــن 12/ كانــون األول/ 2016، واقتــاده 
الســورية حلقــوق  للشــبكة  بالنســبة  يــزال مصــريه جمهــواًل  إىل جهــة جمهولــة، ال 

أيضــاً. اإلنســان وألهلــه 

عمار غيث

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b1hTc1B2X1pGX2c/view
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عبــد املعــن الزيــان، تاجــر مواشــي، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، يُقيــم يف مدينــة املياديــن بريــف مافظــة ديــر الــزور، يبلــغ مــن العمــر 44 
عامــاً، اعتقلتــه عناصــر ُملثمــة تتبــع لتنظيــم داعــش مــن مــكان وجــوده يف ســوق مدينــة املياديــن يــوم اإلثنــن 6/ شــباط/ 2017 
مــع ثاثــة أفــراد مــن عائلتــه واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة خــارج مدينــة املياديــن، ال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد اجلبــار الزيــان -ابــن الضحيــة عبــد املعــن يف لبنــان بلــد نزوحــه-، وأخرنــا 

التايل:
“وصــل عائلــي نبــأ اعتقــال تنظيــم داعــش والــدي، عــر جتــار يف ســوق املياديــن، فذهــب عمــي إىل مركــز شــرطة 
احلســبة يف املدينــة للســؤال عنــه، لكــن مســؤول املركــز أخــره أنــه ال يســتطيع ذكــر األســباب وســيقومون بالتحقيــق 
معــه يف معســكر خــارج املياديــن مث يقومــون بإطــاق ســراحه، وطلــب منــه عــدم العــودة والســؤال وأن ينتظــر. بعــد 
أســبوع عــاد عمــي إىل مركــز احلســبة وســأل عــن والــدي، لكــن مســؤول املركــز طــرده وحــذَّره مــن العــودة، وأخــره أنــه 
غــري مســؤول عــن اعتقالــه. وبعدهــا مل ُيكــرِّر عمــي ذهابــه بســبب اخلــوف خاصــة أن مســؤول املركــز كان مغربيــاً وال 
يرحــم أحــداً مــن أهــل املياديــن. وبعــد مــدة أخرنــا أحــد معــارف أيب أن مــن قــام باعتقالــه هــو أمــري داعشــي يتاجــر 
يف املواشــي أيضــاً وأراد إخفــاء أيب كــي ال يُنافســه. منــذ تاريــخ اعتقالــه حــى اليــوم ال نعــرف أي شــيء عنــه وال عــن 

أبنــاء عمومــي الذيــن اعتقلــوا معــه”.

- تنظيم جبهة فتح الشام )تنظيم جبهة النصرة سابقاً(:
شــكَّل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام قــوَّة أمنيــة خاصــة َمَهمَُّتهــا تنفيــذ عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري، تُعــَرف باســم 
“لــواء العقــاب” وتتَمركــز يف مافظــة إدلــب، وهــي ُتشــبُه يف منــط عملهــا األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري علــى حنــو كبــري، 
حيــث يقــوم عناصــر اللــواء امللثمــون بعمليــات اخلطــف مــن املنــازل أو الطرقــات أو عقــب عمليــات االســتدراج الــي يســتهدفون هبــا 
النشــطاء والعاملــن يف املنظمــات اإلنســانية خاصــة األجنبيــة، واألشــخاص الذيــن ينتمــون إىل فصائــل املعارضــة املســلحة املناهضــة 
لوجــود تنظيــم جبهــة النصــرة، أو الــي ال تتَّفــق مــع أيديولوجيتــه، وتقتادهــم إىل أماكــن جمهولــة، ويُنكــر التَّنظيــم قيامــه بعمليــة 

االعتقــال أو اخلطــف عنــد ســؤال عائــات الضحايــا عنهــم يف احملاكــم الشــرعية التابعــة لــه أو لــدى مقراتــه العســكرية.
خُيفــي تنظيــم جبهــة فتــح الشــام احملتجزيــن لديــه مــدة تــرتاوح بــن شــهرين وعــام، مث يُطلــُق ســراحهم، وغالبــاً مــا يتــمُّ تنفيــذ أحــكام 
اإلعــدام والتَّصفيــة ضــد املختفــن الذيــن تتجــاوز مــدة إخفائهــم عامــن. ســجلنا اختفــاء مــا اليقــل عــن 1121 شــخصاً، بينهــم 

7 أطفــال و12 ســيدة )أنثــى بالغــة( لــدى تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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نماذج عن مواطنين سوريين أخفاهم تنظيم جبهة فتح الشام:
أمحــد الطوبــل، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان بريــف مافظــة إدلــب اجلنــويب، 
عناصــر  اعتقلتــه  املســلحة-،  املعارضــة  فصائــل  51 -أحــد  اللــواء  مقاتــل يف 
مســلحة تابعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــن مــكان وجــوده يف مدينــة معــرة 
2012 واليــزال مصــريه جمهــواًل  األول/  12/ كانــون  األربعــاء  يــوم  النعمــان 

أيضــاً.  الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه  للشــبكة  بالنســبة 

مهنــد العريــان، مــن أبنــاء مدينــة ســنجار بريــف مافظــة إدلــب الشــرقي، رئيــس اجمللــس احمللــي الســابق لبلــدة ســنجار، اعتقلتــه 
الشــرطة اإلســامية التابعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام الثاثــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2017 واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال 

مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
 

)نتحفــظ علــى ذكــر االســم لــدواٍع أمنيــة(، تاجــر، مــن أبنــاء حــي كازو يف مدينــة محــاة، تولــد عــام 1989، مت اعتقالــه تعســفياً 
مــن منزلــه يف بلــدة خــان الســبل بريــف مافظــة إدلــب اجلنــويب اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 إثــر مدامهتــه مــن قبــل عناصــر مســلحة 
تابعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وألهلــه أيضــاً.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -عر تطبيق واتساب- مع السيد خالد شقيق الضحية وأفادنا بالتايل:

“أثنــاء وجــودي مــع أصدقائــي قــرَب منــزيل يف بلــدة خــان الســبل، فوجئنــا بعــدد كبــري مــن املســلحن امللثمــن ُمزوديــن 
بســاح الكاشــنكوف ويســتقلون ســيارتن دفــع رباعــي، طّوقــوا املنــزل وأغلقــوا الطرقــات املؤديــة إليــه، وترجلــوا مــن 
الســيارات بســرعة كبــرية مث اجتهــوا إىل الطابــق العلــوي مــن البنــاء حيــث يســكن أخــي، ركلــوا بــاب منزلــه بشــدة وطالبــوه 
باخلــروج فــوراً وإال ســيخلعون األبــواب، خــرج أخــي فوضعــوا كيســاً قماشــياً أســود علــى رأســه ملنعــه مــن الرؤيــة وربطــوا 
يديــه حبــزام باســتيكي واقتــادوه بســرعة كبــرية إىل ســيارة الدفــع الرباعــي؛ ورمــوه يف اخللــف بــن العناصــر اآلخريــن الذيــن 
بــدأوا بالدعــس عليــه، حاولــت التدخــل وهتدئتهــم ومعرفــة الســبب إال أهنــم دفعــوين ورمــوا يب أرضــاً، وانطلقــت الســيارة 
بســرعة، ذهبــت مباشــرة إىل أحــد معــاريف يف التنظيــم وأخرتــه باحلادثــة فقــال يل أهنــم أخــذوه بســبب وشــاية عنــه حــول 
تعاملــه مــع جتــار يف مناطــق النظــام هلــم عاقــات مــع األفــرع األمنيــة وطلــب مــي االنتظــار وعــدم الســؤال عنــه كــي ال 

يعتقلــوين أنــا أيضــاً، ومنــذ ذلــك اليــوم مل نعلــم أي شــيء عــن أخــي أو حــى مــكان اعتقالــه”.

أمحد الطوبل

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0ZHRlo0U09Cbzg/view
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هيثــم مــروان فضيــل، مــن أبنــاء قريــة إحســم بريــف مافظــة إدلــب اجلنــويب، يبلــغ مــن العمــر 31 عامــاً، مقاتــل لــدى جبهــة ثــوار 
ســوريا ســابقاً -إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة- وانضــمَّ إىل غرفــة عمليــات درع الفــرات يف مشــال مافظــة حلــب، يــوم الثاثــاء 
7/ آذار/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــن منزلــه يف قريــة إحســم بعــد عودتــه إليــه لزيــارة 

عائلتــه، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال مصــريه جمهــواًل منــذ تاريــخ اعتقالــه.
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيدة وفاء فضيل -زوجة الضحية هيثم فضيل يف إدلب- وأخرتنا التايل:
“بعــد غيــاب زوجــي حنــو عــام كامــل عــن املنــزل وعــن القريــة بســبب خافــات بــن الفصيــل الــذي كان ينتمــي إليــه 
ســابقاً وبــن جبهــة النصــرة وترِكــه للفصيــل وذهابــه إىل مشــال حلــب لقتــال داعــش، قــرَّر العــودة لزيارتنــا يف القريــة 
خاصــة بعــد أن طمأنــه عــدد مــن أقربائــه أن ال خطــر عليــه، وبعــد ســاعات مــن وصولــه املنــزل داهــَم املنــزل عناصــر 
ــم مــن أمنيــة  ملثَّمــون بطريقــة مهجيــة وقامــوا بتطويــق املنــزل وإطــاق الرصــاص علــى اجلــدران ويف اهلــواء، أخرونــا أهنَّ
النصــرة، مث أخــذوا زوجــي ورحلــوا، وعندمــا ســألت عنــه لــدى احملكمــة الشــرعية يف البــارة وكفــر نبــل وعــدة قــرى مــن 
جبــل الزاويــة مجيعهــم أنكــروا وجــوده عندهــم، وذهــب إىل منــازل عــدد مــن قــادة النصــرة ووعــدوين أهنــم ســيعملون 

علــى إخراجــه لكــن دون جــدوى وال نعــرف عنــه شــيئاً منــذ تاريــخ اعتقالــه”.

عرفــات مجعــة، طبيــب بيطــري، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، عضــو املكتــب التنفيــذي لنقابــة األطبــاء البيطريــن 
األحــرار يف مافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام؛ إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة 
عربــن مبحافظــة ريــف دمشــق الثاثــاء 23/ أيــار/ 2017، وال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وألهلــه أيضــاً .

تاء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(:
ــذ معظمهــا  منــذ تأسيســها يف كانــون الثــاين/ 2014 مارســت قــوات اإلدارة الذاتيــة عمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري واتَّ
صــور اخلطــف مــن الطرقــات واملــدارس وأماكــن العمــل، واســتهدفت فيهــا النشــطاء اإلعاميــن والسياســين املعارضــن هلــا، 
واألطفــال الُقصَّــر هبــدف التجنيــد القســري، كمــا محلَــت بعــض هــذه العمليــات صبغــة عرقيــة، وبــرزت بشــكل واضــح بعــد ســيطرهتا 
علــى مناطــق واســعة كانــت خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، كمــا أهنــا اســتخدمت اإلخفــاء القســري حبــق معتقلــن لديهــا مــن 
فصائــل املعارضــة املســلحة الذيــن مت القبــض عليهــم يف أثنــاء معــارك بــن الطرفــن، ســجلنا إخفــاء مــا اليقــل عــن 1143 شــخصاً، 

بينهــم 22 طفــًا، و33 ســيدة )أنثــى بالغــة( لــدى قــوات اإلدارة الذاتيــة.
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نماذج عن مواطنين سوريين أخفتهم اإلدارة الذاتية الكردية:      
الشــمايل، تولــد  نــور املشــهد، مــن مدينــة منبــج بريــف مافظــة حلــب  صــاحل 
عــام 1984، مســاعد جــراح يف املشــفى الوطــي ملدينــة منبــج، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تابعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة منبــج 
يــوم اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال مصــريه 

جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ممد الدرعوزي، من أبناء مدينة دارة عزة بريف مافظة حلب الغريب، مهندس معلوماتية، يبلغ من العمر حن اعتقاله
 29 عاماً، مت اعتقاله تعسفياً لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوات اإلدارة الذاتية يف مدخل مدينة عفرين يوم االثنن

 22/ أيــار/ 2017، ومل ترِدنــا أيــة معلومــة حُتــدد مصــريه أو مــكان احتجــازه بعــد ذلــك التاريــخ، وال يــزال مصــريه جمهــوالً بالنســبة 
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع الســيد عــروة األمحــد، وهــو صديــق الضحيــة ممــد  حتدَّ
الدرعــوزي، حيــث أفادنــا بالتــايل:

“أثناء رحلتنا من دارة عزة إىل مدينة اعزاز بريف حلب الشمايل، علينا املرور يف مناطق سيطرة الوحدات الكردية 
يف منطقة عفرين، وفوَر وصولنا إىل أول حاجز تابع للوحدات الكردية يف عفرين طلَب منا عناصر احلاجز الرتجُّل 
مــن الســيارة وإعطاَءهــم البطاقــات الشــخصية، وعنــد اطاعهــم علــى أمسائنــا اعتقلــوا علــى الفــور ممــد الدرعــوزي، 
بســبب صــات قــرىب تربطــه بعناصــر مــن الثــوار يف مدينــة دارة عــزة، واهنالــوا عليــه بالضــرب باســتعمال احلــزام وهــراوة، 
مث اقتــادوه إىل مــرس صغــري بالقــرب مــن نقطــة التفتيــش حيــث وضعــوا الكلبشــات )األصفــاد( يف يديــه، وطلبــوا منــا 
االنتظــار حــى االنتهــاء مــن عمليــة التفتيــش وتدقيــق البطاقــات الشــخصية، اســتغرق الوقــت قرابــة ســاعة ونصــف 
الســاعة، شــاهدهتم فيها يركلون ممد عدة مرات مث اســتقدموا ســيارة بيك اب وأخذوه إىل مكان جمهول. حاولت 
أســرته الحقــاً االستفســار عــن مصــريه أو مــكان اعتقالــه لكــن دون جــدوى، وأخرنــا أحــد الوســطاء أنَّ الوحــدات 

الكرديــة احتفظــت بــه مــن أجــل عمليــة تبــادل معتقلــن ُتطِّــط هلــا مــع ثــوار املدينــة”.

صاحل نور املشهد

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RGVCc1h2T2VGYjQ/view
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حســان شــهاب القاســم، صيــدالين، مــن أبنــاء قريــة أم حجــرية بريــف مافظــة احلســكة الشــرقي، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن 
مــكان عملــه يف صيدليتــه يف قريــة أم حجــرية اجلمعــة 2/ حزيــران/ 2017، مت نقلــه إىل مــكان جمهــول، وال يــزال مصــريه جمهــواًل 

بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
 

جنكــن صــاح الديــن عليكــو، مــن أبنــاء مدينــة الدرباســية بريــف مافظــة احلســكة، مواليــد عــام 1988، خريــج جامعــة دمشــق 
قســم الفلســفة، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف مدينــة الدرباســية اجلمعــة 16/ حزيــران/ 2017، مت نقلــه 

إىل مــكان جمهــول، واليــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

علــي متــي، عضــو مكتــب العاقــات العامــة يف تيــار املســتقبل الكــردي وعضــو 
اجمللــس الوطــي الكــردي، مــن أبنــاء قريــة تــل غــزال بريــف مافظــة حلــب الشــمايل 
الشــرقي، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة األحــد 9/ متــوز/ 2017 مــن مــكان 
إقامتــه يف قريــة تــل غــزال، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــريه جمهــواًل 

بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ثاء: فصائل المعارضة المسلحة:
اســتخدمت فصائــل املعارضــة املســلحة عمليــات اإلخفــاء القســري بشــكل رئيــس حبــق جــزء مــن املعتقلــن لديهــا مــن األهــايل 
الذيــن تقــوم خبطفهــم بعــد هجومهــا علــى مناطــق تضــع لســيطرة النظــام الســوري، وتُبقيهــم قيــد اإلخفــاء القســري، حيــث تزعــم 
أهنا تقوم بذلك هبدف اســتخدامهم يف عمليات تبادل لألســرى مع قوات النظام الســوري، وهذا ال ُيرِّر ُمطلقاً جرية اإلخفاء 
القســري، كمــا أننــا ســجلنا عــدة حــاالت إخفــاء قســري لنشــطاء إعاميــن وحقوقيــن يف املناطــق الــي تضــع لســيطرة فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة. ســجلنا اختفــاء مــا اليقــل عــن 1418 شــخصاً، بينهــم 178 طفــًا، و364 ســيدة )أنثــى بالغــة( لــدى 

فصائــل متعــددة يف املعارضــة املســلحة. 

علي متي

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QWdEeEhBSXRGUzg/view
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نماذج عن مواطنين سوريين أخفتهم فصائل في المعارضة المسلحة:
ممد العص، من مدينة دمشــق، نائب مدير مركز الدفاع املدين يف حي تشــرين مبدينة دمشــق، األربعاء 17/ شــباط/ 2016 
اختطفتــه عناصــر مســلحة تابعــة لفصيــل لــواء فجــر األمــة -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن مــكان وجــوده بالقــرب مــن 
مركــز الدفــاع املــدين الســوري يف حــي تشــرين مبدينــة دمشــق، وال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وألهلــه أيضــاً.

صخــر قريــع، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف حــي تشــرين مبدينــة دمشــق، األربعــاء 17/ شــباط/ 2016 
اختطفتــه عناصــر مســلحة تابعــة لفصيــل لــواء فجــر األمــة -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن مــكان وجــوده بالقــرب مــن 
مركــز الدفــاع املــدين الســوري يف حــي تشــرين مبدينــة دمشــق، واليــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق االنســان 

وألهلــه أيضــاً. 

املقــدَّم ممــد حســن خليــل، مــن أبنــاء مافظــة الاذقيــة، يبلــغ مــن العمــر 42 
عامــاً، القائــد العســكري للــواء املعتصــم -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، يــوم 
اخلميــس 3/ حزيــران/ 2016 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة للهيئــة الشــرعية 
)تتبــع لعــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة( يف مدينــة دارة عــزة بريــف مافظــة 
حلــب لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف املدينــة، ال يــزال مصــريه 

جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

أمحــد ممــود فتــوح، مــن حــي الكاســة يف مدينــة حلــب، تولــد عــام 1992، قائــد ألويــة النصــر -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة 
العاملــة يف مافظــة حلــب-، يــوم اإلثنــن 6/ حزيــران/ 2016 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لفصيــل اجلبهــة الشــامية -إحــدى 
فصائل املعارضة املســلحة- من مكان وجوده يف ريف مافظة حلب الشــمايل، ال يزال مصريه جمهواًل بالنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

املقدَّم ممد خليل

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOd0RMdTRXajB4bGs/view
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ماهــر الشــامي، مــن أبنــاء مدينــة دومــا شــرقي مافظــة ريــف دمشــق، تولــد عــام 1980، مــزارع، الســبت 13/ أيــار/ 2017 
قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لفصيــل جيــش اإلســام -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- باعتقالــه تعســفياً إثــر مدامهــة مــكان 

إقامتــه يف املدينــة واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــريه جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر برنامــج ســكايب- مــع الســيد أمحــد ســاعور، وهــو صديــق الضحيــة ماهــر 

الشــامي وشــاهد علــى اعتقالــه، حيــث أفادنــا بالتــايل:
“بينمــا كنــا بضيافــة صديقنــا ماهــر، جــاءت قــوَّة مــن جيــش اإلســام إىل احلــي، وتوجهــت مباشــرة إىل املنــزل حيــث 
كنــا، خلعــوا بــاب احلــوش مــن شــدة ركلهــم لــه، مث توجهنــا إليهــم مجيعــاً وكنَّــا 5 أشــخاص مــن بيننــا ماهــر، ولــدى 
فتحنــا البــاب، قامــوا علــى الفــور باعتقــال ماهــر بطريقــة بشــعة جــداً حيــث أســرع إليــه 4 عناصــر مــن القــوة ورمــوا بــه 
أرضــاً وقيَّــدوا يديــه، واقتــادوه وهــم يضعــون بنادقهــم يف ظهــره، ووضعــوه يف ســيارة بيجــو كانــت مــن ضمــن ســيارات 
املدامهة، وانطلقت الســيارات إىل جهة جمهولة، علمنا الحقاً من أشــخاص يف جيش اإلســام أن ســبب االعتقال 
هــو صــات قــرىب تربــط ماهــر بأشــخاص يف تنظيــم داعــش غــري موجوديــن يف الغوطــة، ماهــر منــذ ذلــك التاريــخ ال 
يوجــد عنــه أي خــر، وال جنــرؤ علــى الســؤال عنــه ألهنــم أخرونــا أنَّ قضيتــه أمنيــة وهــم يتعاملــون مــع القضايــا األمنيــة 

بطريقــة مشــاهبة للنظــام”.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
سياســة اإلخفــاء القســري ُتشــكِّل خرقــاً للدســتور الســوري ولاتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األشــخاص مــن االختفــاء القســري الــي 
نصَّــت يف مادهتــا األوىل علــى أنــه ال يــوز تعريــض أي شــخص لاختفــاء القســري، وال يــوز التَّــذرع بــأي وضــع اســتثنائي كان، 
ســواء تعلَّــق األمــر حبالــة حــرب، أم التهديــد بانــدالع حــرب، أم بانعــدام االســتقرار السياســي الداخلــي، أم بأيــة حالــة اســتثناء 
أخرى؛ لترير االختفاء القسري، ومع أن سوريا ليست طرفاً يف هذه االتفاقية ومل ُتصادق عليها إال أنَّ جترمي االختفاء القسري 

يُعتــر جــزءاً مــن القانــون الــدويل العــريف.

لقــد فشــلت احلكومــة الســورية يف محايــة شــعبها مــن جريــة اإلخفــاء القســري، بــل هــي مــن مارســتها وبشــكل فــاَق مجيــع التصــورات 
يف العصــر احلديــث، ويُقــرِّر الفقــه الــدويل حلقــوق اإلنســان أنَّ املســؤولية تقــع علــى الدولــة إلثبــات حالــة األشــخاص احملتجزيــن لديهــا، 
والــي قامــت باعتقاهلــم أو خطفهــم، ويــب أن يكــون هنــاك حتقيــق يف مجيــع الوفيــات الــي تقــع داخــل مراكــز االحتجــاز، وإىل حــد 
ــل القــوات احلكوميــة  مشــابه فعلــت اجلهــات األربــع األخــرى، مــع الفــارق يف حجــم وكميــة األشــخاص الذيــن مت إخفاؤهــم، وتتحمَّ
والقــوات املســيطرة علــى مراكــز االحتجــاز املســؤولية أيضــاً عــن عمليــات التعذيــب مبــا فيهــا العنــف اجلنســي، كمــا تُعتــر مجيــع 

االعرتافــات الــي متَّ احلصــول عليهــا باإلكــراه أو التهديــد بالعنــف جتــاه أفــراد األســرة انتهــاكاً مروِّعــاً حلقــوق اإلنســان األساســية.

http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
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التوصيات:
إلى األمم المتحدة ومجلس األمن:

البُدَّ من وضع حدٍّ لوباء االختفاء القسري املنتشر يف سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار اجملتمع.
إصدار بيان خاص بشأن املختفن قسرياً يف سوريا، يُدين مارسات النظام السوري وحلفائه، واألطراف األربعة األخرى.

االهتمــام بشــكل أكــر بقضيــة املختفــن قســرياً يف ســوريا، نظــراً لفداحــة حصيلتهــا، وكوهنــا جريــة ضــد اإلنســانية، وينبغــي اإلســراع 
يف التَّصــدي هلــا.

الضغــط بشــكل أكــر مــن أجــل الســماح بدخــول غــري مشــروط للجنــة التحقيــق الدوليــة، واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر إىل 
مجيــع مراكــز االحتجــاز.

علــى جملــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلــزام األطــراف بالقــرارات الــي قــام بإصدارهــا ومــن أبرزهــا القــرار رقــم 2024، والقــرار رقــم 
2139، وإتبــاع القــرارات النظريــة باألفعــال.

يتوجــب وعلــى حنــو فــوري الســماح لكافــة احملتجزيــن االتصــال مــع أقربائهــم ومــع احملامــن واألطبــاء، وإيــاد ضمانــات ملزمــة ملنــع 
تكــرار االنتهــاكات داخــل مراكــز االحتجــاز، والكشــف عــن مصــري مــا اليقــل عــن 85 ألــف شــخص تعرضــوا لاختفــاء القســري.

يب على الدول احلليفة لألطراف األخرى الضغط عليها للكشف عن مصري املختفن قسرياً يف سجوهنا.
دعم منظمات حقوق اإلنسان احمللية الفاعلة يف سوريا.

إلى مجلس حقوق اإلنسان:
متابعة قضية املعتقلن واملختفن قسرياً يف سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن كافة االجتماعات السنوية الدورية.

التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان احمللية الفاعلة يف سوريا.

الفريق الخاص المعني باالختفاء القسري:
زيــادة عــدد العاملــن يف قضيــة املختفــن قســراً يف مكتــب املقــرر اخلــاص املعــي حبــاالت االختفــاء القســري بســوريا؛ نظــراً لكثافــة 

وحجــم حــاالت املختفــن قســرياً يف ســوريا.

آلية التحقيق المستقلة المشتركة:
البدء بالتحقيق يف احلاالت احلديثة الواردة يف هذا التقرير، وحنن على استعداد للتَّزويد بكافة التفاصيل واملعلومات اإلضافية.

 
شكر وتضامن

كل الشكر ملن ساهم يف إجناح هذا التقرير، ولألهايل وللشهود، وخالص التضامن مع الضحايا وذويهم.
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