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التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 2
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

أواًل: اإلخفاء القسري أحد أبرز أدوات النظام السوري لسحق وإرهاب 
المعارضين/المجتمع سياسيًا:

ترتبــط ظاهــرة االختفــاء القســري فــي ســوريا بظاهــرة االعتقــال التعســفي بشــكل عضــوي، وذلــك كــون أغلــب 
المعتقليــن تعســفيًا يصبحــون مختفيــن قســريًا، وقــد واجــه النظــام الســوري المتظاهريــن السياســيين ضــد حكمــه 
ــد  بعمليــات واســعة النطــاق مــن االعتقــال التعســفي منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، وتعمَّ
إخفــاء الغالبيــة العظمــى منهــم قســريًا لــردع بقيــة أفــراد الشــعب عــن االنضمــام للحــراك السياســي ضــده، خوفــًا 
مــن تلقــي المصيــر األســود ذاتــه، لقــد اســتخدم النظــام الســوري اإلخفــاء القســري بشــكل منهجــي كأحــد أبــرز أدوات 
القمــع واإلرهــاب التــي تهــدف إلــى ســحق وإبــادة الخصــوم السياســيين لمجــرد تعبيرهــم عــن رأيهــم والمشــاركة 
فــي المظاهــرات السياســية، وســخر إمكانيــات األجهــزة األمنيــة التــي تمتلــك عشــرات آالف العناصــر، لمالحقــة مــن 

شــارك بالحــراك الشــعبي واعتقالهــم وتعذيبهــم وإخفائهــم قســريًا.

وقــد شــهدت الســنوات األولــى مــن الحــراك الجماهيــري أعلــى نســبة مــن المختفيــن قســريًا ألن المظاهــرات كانــت 
تجــري بكثافــة، وضمــن مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري الــذي هــدف إلــى إنهــاء وتصفيــة أكبــر قــدر ممكــن 
ــى مــدى ســنوات، وهــذا مــا  ــو عل ــرة الحــراك الشــعبي ول ــى خفــض أو إنهــاء وتي ــؤدي إل ــن؛ ممــا ســوف ي مــن الفاعلي
يفســر النســبة المرتفعــة مــن المعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا والتــي بلغــت فــي بعــض الســنوات 6 
أشــخاص مختفيــن قســريًا مــن كل ألــف مواطــن ســوري، ممــا يجعــل النظــام الســوري أســوأ نظــام فــي العالــم فــي 

القــرن الواحــد والعشــرين علــى صعيــد إخفــاء مواطنيــه قســريًا.

 شــهر واحــد دون تســجيل حــاالت اعتقــال تعســفي وبالتالــي إخفــاء قســري علــى مــدى الســنوات العشــر 
ِ

ولــم يمــض
الماضيــة، وحتــى بعــد إعــادة النظــام الســوري الســيطرة علــى مناطــق كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته، فقــد وثقنــا 
مئــات حــاالت االختفــاء القســري التــي طالــت أبنــاء تلــك المناطــق مثــل الغوطــة الشــرقية، والغوطــة الغربيــة، وجنوب 
ســوريا، وأحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية، وأحيــاء فــي مدينــة حمــص، وديــر الــزور وغيرهــا مــن المناطــق؛ ممــا يؤكــد ســعي 
النظــام الســوري نحــو االســتمرار فــي مالحقــة أبســط المســاهمين فــي الحــراك الشــعبي ضــده ومعاقبتهــم، ويثبــت 
مــا كررنــاه عشــرات المــرات أنــه يســتحيل وصــول ســوريا نحــو االســتقرار واحتــرام أبســط حقــوق المواطــن الســوري 
األساســية مــع بقــاء األجهــزة األمنيــة المتوحشــة التــي تأتمــر بأمــر النظــام الســوري؛ ممــا يعنــي عبثيــة أي حلٍّ سياســي 

مــع بقــاء هــذه األجهــزة األمنيــة دون محاســبتها علــى جرائمهــا الفظيعــة.

واإلخفــاء  التعســفي  االحتجــاز  مــن  واســعة  المســيطرة عمليــات  والقــوى  النــزاع  أطــراف  مارســت جميــع  وقــد 
القســري للمواطنيــن الســوريين علــى خلفيــة النــزاع المســلح، وضمــن المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، بهــدف 

المجتمــع فــي مناطــق ســيطرتهم. الخصــوم السياســيين وإخضــاع  ترهيــب 

ــرزح تحــت وطــأة  ــا فقــط بــل تمتــد إلــى عائالتهــم، التــي ت ال تقتصــر تداعيــات جريمــة االختفــاء القســري علــى الضحاي
الفقــدان واالنتظــار الطويــل والعجــز، فــي ظــلِّ انعــدام أيــة إجــراءات قانونيــة يمكنهــم اتباعهــا لمســاعدة الضحيــة؛ 
وذلــك بســبب الســطوة األمنيــة ألجهــزة المخابــرات المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري، ويضــاف إلــى ذلــك 

مــا تعيشــه عائــالت الضحايــا مــن معانــاة نفســية واقتصاديــة واجتماعيــة لحظيــة مســتمرة.



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 3
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ــذرع بالحــاالت  وقــد حظــر القانــون الدولــي اســتخدام اإلخفــاء القســري تحــت أي ظــرف مــن الظــروف وال يجــوز التَّ
دت المواثيــق واألعــراف الدوليــة التــي تطرقــت إلــى جريمــة االختفــاء  الطارئــة كالنزاعــات والحــروب لممارســته، وتعــدَّ
القســري كنظــام رومــا األساســي، الــذي وصفــت المــادة الســابعة منــه اإلخفــاء القســري بالجريمــة ضــدَّ اإلنســانية 
ــدت ذلــك أيضــًا المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة  “إذا مــا ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع أو سياســة عامــة”، وأكَّ
ــت المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي الخــاص  الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، ونصَّ
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب أو ألي ضــرب مــن ضــروب المعاملــة القاســية 
ــراف ضــدَّ نفســه  ــم إكــراه أي شــخص علــى االعت ــه علــى تجري ــة أو الالإنســانية، والمــادة 14 مــن العهــد ذات أو المهين
أو االعتــراف بجــرم لــم يرتكبــه، وينتهــك اإلخفــاء القســري مجموعــة الحقــوق التــي وردت فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كحــق الفــرد فــي االعتــراف بشــخصيته القانونيــة وفــي الحريــة واألمــن 
علــى شــخصه، والحصــول علــى ضمانــات قضائيــة ومحاكمــة عادلــة، وكذلــك حــق أســر الضحايــا فــي معرفــة حقيقــة 
مصيــر المختفــي وظــروف االختفــاء، وأخيــرًا ينتهــك االختفــاء القســري حقوقــًا أساســية كفلهــا اإلعــالن العالمــي 

لحقــوق اإلنســان.
 

فــي 11/ آذار/ 2021 أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا تقريــرًا بعنــوان “عقــد علــى عمليــات 
اعتقــال واحتجــاز تعســفية” أشــارت فيــه إلــى أن النظــام الســوري قــد ارتكــب عبــر عمليــات االحتجــاز جرائــم ترقــى 
 منهجــي وواســع 

ٍ
إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية، وأكــدت علــى ممارســته عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري علــى نحــو

النطــاق، وشــمل التقريــر المــدة منــذ آذار/ 2011 حتــى كانــون األول/ 2020، وقــد ســاهمت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــي هــذا التقريــر عبــر مشــاركة واســعة للعديــد مــن البيانــات والمعلومــات، ونعتقــد أن التقريــر مــن األهميــة 
بمــكان وُيشــكل مــادة مهمــة لمحاســبة النظــام الســوري وعرقلــة كافــة الجهــود الراميــة إلــى إعــادة تأهيلــه بعــد أن 

فقــَد شــرعيته علــى المســتوى السياســي والحقوقــي لــدى أبــرز وأهــم دول العالــم.

فــي 13/ تمــوز أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة قــرارًا يدعــو إلــى تحقيــق العدالــة لعشــرات آالف 
الســوريين الذيــن فقــدوا خــالل النــزاع الســوري المســتمر منــذ عشــر ســنوات، حصــل القــرار الــذي اقترحتــه المملكــة 
المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واألردن والكويــت وهولنــدا وقطــر وتركيــا والواليــات المتحــدة، علــى الموافقــة 

بأغلبيــة 26 صوتــًا، فيمــا عارضتــه ســت دول بينهــا روســيا والصيــن وامتنعــت 15 عــن التصويــت. 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

ر النظــام الســوري إمكانيــات اقتصاديــة وبشــرية هائلــة العتقــال وإخفــاء هــذا العــدد الهائل  لقــد ســخَّ
مــن المواطنيــن الســوريين لســحقهم وإبادتهــم سياســيًا، فــي وقــت تعانــي منــه الدولــة والشــعب 
الســوري مــن فقــر مدقــع طــال 85 % مــن إجمالــي الشــعب، ومــا زال النظــام الســوري مســتمرًا فــي 
مالحقــة كل مــن يتجــرأ علــى نقــده؛ ممــا يؤكــد عبثيــة أي حــلٍّ سياســي مــع وجــود األجهــزة األمنيــة التــي 
لــم تغيــر مــن سياســتها الوحشــية شــيئًا، يســاندها نجــاح النظــام الســوري بدعــم روســي/إيراني فــي 
اإلفــالت مــن العقــاب، وعــدم محاســبة أي مســؤول ســوري علــى الرغــم مــن أن االختفــاء القســري 

الــذي مارســه النظــام الســوري بلــغ مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية.

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/L.6
https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-47-uk-statement-for-the-introduction-of-the-resolution-on-the-syrian-arab-republic--2.ar
https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-47-uk-statement-for-the-introduction-of-the-resolution-on-the-syrian-arab-republic--2.ar


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 4
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

منهجية:
ــه االنتهــاكات المتعلقــة  ــذي ترصــد في ُتصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كل عــام تقريرهــا الســنوي ال
باالختفــاء القســري لــدى جميــع األطــراف الفاعلــة فــي ســوريا فــي اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا االختفــاء القســري 
المصــادف لـــ 30 آب مــن كل عــام، وكنــا قــد اســتعرضنا فــي تقريــر العــام الســابق حصيلــة ضحايــا االختفــاء القســري 
التــي ارتفعــت عمــا كانــت عليــه فــي العــام األســبق، علــى اعتبــار أن معظــم المعتقليــن يتحولــون إلــى مختفيــن قســريًا، 
ونرصــد فــي هــذا التقريــر حصيلــة االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي 
لناها مــا بيــن  ــز التقريــر بشــكل رئيــس علــى االنتهــاكات التــي ســجَّ فــي ســوريا فــي آذار/ 2011 حتــى آب/ 2021، وُيركِّ
لناها ولــم نقــم باســتعراضها فــي  التقريريــن أي منــذ 30/ آب/ 2020 حتــى 30/ آب/ 2021، ونســتعرض حــوادث ســجَّ

تقاريرنــا الســابقة.

ــه الحــوادث  ــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ونرصــد في ــق عملي ــر شــهري يوثَّ كمــا نقــوم بإصــدار تقري
ــا علــى مــدى الســنوات الســابقة مــن بنــاء شــبكة عالقــات متينــة مــع  لة فــي كل شــهر، حيــث تمكنَّ والحــاالت المســجَّ
النشــطاء المحلييــن وعائــالت الضحايــا والناجيــن والشــهود داخــل وخــارج ســوريا، وأتحنــا مختلــف وســائل التواصــل 
وثيــق كالبريــد اإللكترونــي وأرقــام هواتــف مخصصــة للتوثيــق واســتمارات عبــر موقعنــا  لتســهيل عمليــة الوصــول والتَّ
ــى  ــا المســتندة إل ــك وفــق منهجيتن ــق المســتمرة والمتراكمــة، وذل ــة التوثي ــي، كل ذلــك ســاعدنا فــي عملي اإللكترون

ــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال التَّعســفي واالختفــاء القســري.   أحــكام القوانيــن الدوليَّ

وفقــًا لإلعــالن المتعلــق بحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي 
ــادئ واجبــة التطبيــق علــى جميــع الــدول  قرارهــا 133/47 المــؤرخ فــي 18/ كانــون األول/ 1992 بوصفــه مجموعــة مب
فــإن االختفــاء القســري يحــدث عنــد ’’القبــض علــى األشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمــًا عنهــم أو حرمانهــم 
ــدي  ــى أي ــن مــن مختلــف فــروع الحكومــة أو مســتوياتها أو عل ــدي موظفي ــى أي ــى أي نحــو آخــر عل مــن حريتهــم عل
مجموعــة منظمــة، أو أفــراد عادييــن يعملــون باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
ــر األشــخاص المعنييــن أو عــن أماكــن وجودهــم أو رفــض  أو برضاهــا أو بقبولهــا، ثــم رفــض الكشــف عــن مصي
االعتــراف بحرمانهــم مــن حريتهــم، ممــا يجــرد هــؤالء األشــخاص مــن حمايــة القانــون‘‘ ونعتمــد فــي منهجيتنــا مــرور 
20 يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرســمية حــول 

اعتقالــه أو تحديــد مكانــه، ورفــض الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه.

وال تقتصــر الحــاالت التــي نوثقهــا علــى الحــوادث التــي ارتكبهــا النظــام الســوري المتحكــم بالدولــة الســورية، بــل علــى 
الفاعليــن خــارج نطــاق الدولــة، اســتنادًا إلــى مــا ورد فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث ُتعــرِّف 
المــادة 2-7.ط مــن هــذا النظــام االختفــاء القســري بأنــه “إلقــاء القبــض علــى أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهم 
مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية، أو بــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه، ثــم رفضهــا اإلقــرار 
بحرمــان هــؤالء األشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم بهــدف 

حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة”

يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لــدى الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، 
الناتــج عــن حــاالت المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام 2011 حتــى اآلن لحــوادث االعتقــال التعســفي 
واالختفــاء القســري، ونقــوم دائمــًا بعمليــات تحديــث مســتمرة عليــه فــي تتبــع لحالــة المعتقــل، وجميــع اإلحصائيــات 
ــخ والمــكان وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء  لة باالســم والتاري ــه مســجَّ ــواردة في ال

https://sn4hr.org/arabic/?p=12620
https://news.sn4hr.org/sites/news/category/daily_news-ar/detainees-ar/
https://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/47/133
https://undocs.org/ar/A/RES/47/133


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 5
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

القســري، وآخــر المشــاهدات والوثائــق، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، وقــد قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء 
برنامــج خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز وفــق المحافظــات أو الجنــس 
أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال وتدخــل جميــع البيانــات بصــورة أوتوماتيكيــة. 
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال واالختفــاء 
القســري بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل 
ع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال، وليــس تبعــًا  ــوزِّ ــر ن أيضــًا، ونحــن فــي هــذا التقري
للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، ألنَّ المحافظــة التــي شــهدت الحادثــة فــي النســبة العظمــى مــن الحــوادث 
ــع حــاالت االعتقــال بحســب  ــان نقــوم بتوزي ــا فــي بعــض األحي ــى أننَّ ــة. وُنشــير إل ــي ينتمــي إليهــا الضحي هــي ذاتهــا الت
المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الذي تعــرَّض له أبناء تلــك المحافظة 
مقارنــة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمــَن التقريــر، وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.

 
ــل الحــدَّ األدنــى مــن  ونظــرًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فــإنَّ مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

ــُد أنَّ اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. ــا مــن توثيقهــا، ونؤكِّ االنتهــاكات التــي تمكنَّ
 

كمــا تســتند منهجيــة التقريــر علــى اللقــاءات التــي أجريناهــا مــع عائــالت الضحايــا المختفيــن قســريًا مــن مختلــف 
المحافظــات الســورية إمــا عبــر الهاتــف أو برامــج االتصــال المختلفــة أو عبــر زيارتهــم فــي أماكــن وجودهــم داخــل 
ســوريا وخارجهــا، نســتعرض فــي هــذا التقريــر 18 روايــة، حصلنــا عليهــا بشــكل مباشــر ولــم نحصــل عليهــا مــن مصــادر 
مفتوحــة واســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنع تعرضهــم للمضايقات 
أو المالحقــة األمنيــة، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا 
جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد 
أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق. وكل ذلــك وفــق البرتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، 

ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
 

ثانيًا: تعاون مع فريق األمم المتحدة المعني باالختفاء القسري، 
والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب، والمقرر المعني بحق 
كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية:

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة لفريــق لفريــق األمــم المتحــدة 
العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي. وحصلنــا علــى العديــد مــن الــردود الرســمية عبــر رســائل 
تظهــر الحــاالت التــي قــام فريــق االختفــاء القســري بمراســلة النظــام الســوري مــن ضمــن الحــاالت التــي قمنــا 
ه فريــق األمــم المتحــدة  بمشــاركتها مــع الفريــق، ويقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي ُيعــدُّ

عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا.

http://bit.ly/2znfZjU


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 6
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

كمــا تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باطــالع مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع 

بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، بهــذه الحــاالت والقضايــا.

قمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقــوم العائــالت بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكيــًا إلــى فريــق قســم 
التوثيــق  عمليــة  إلتمــام  العائــالت  مــع  والتواصــل  الحالــة  بمتابعــة  يقــوم  الــذي  قســريًا  والمختفيــن  المعتقليــن 
والتســجيل. وتردنــا علــى نحــو دوري وثائــق مــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري عــن عــدد 
دتــه بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وتــم الطلــب مــن النظــام الســوري الكشــف واإلبــالغ  مــن الحــاالت التــي زوَّ

عــن مصيرهــا.

وفــي هــذا المجــال تطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مزيــدًا مــن التعــاون مــن قبــل األهالــي مــن أجــل إيصــال 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الحــاالت إلــى فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري، ويعمــل فريقنــا بشــكل 
متواصــل مــن أجــل بنــاء عالقــات واســعة مــع أهالــي المختفيــن قســريًا وتحصيــل أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات 
ــى  ــة عل ــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمن ــا الخاصــة بالمختفيــن قســريًا وقــد قمن وتخزينهــا ضمــن قاعــدة بياناتن

تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام هواتــف خاصــة بعمــل فريقنــا لتســهيل عمليــة الوصــول ألهالــي الضحايــا.

ثالثــًا: حصيلــة ضحايــا االعتقــال التعســفي/ االحتجاز واالختفاء القســري 
وتوزعهــا في ســوريا منــذ آذار/ 2011:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 

أو  االعتقــال  قيــد  يزالــون  ال  ســيدة  و9271  طفــاًل،   4931 بينهــم  شــخصًا   149862

االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 

ــى  ــزاع والقــوى المســيطرة عل ــى آب/ 2021، يتوزعــون بحســب أطــراف الن 2011 حت

النحــو التالــي:

https://sn4hr.org/arabic/2007-2/


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 7
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ألــف: قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبية(1: 
131469 بينهــم 3621 طفــاًل و8037 ســيدة )أنثــى بالغــة(

بــاء: تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(: 8648 بينهــم 319 طفــاًل و255 ســيدة )أنثــى 
بالغــة(

تــاء: هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة 
بالغــة( )أنثــى  37 طفــاًل و44 ســيدة  بينهــم  المســلحة(2: 2287 

ثاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3641 بينهم 296 طفاًل و759 سيدة )أنثى بالغة(
جيــم: قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 3817 بينهــم 658 طفــاًل 

و176 ســيدة )أنثــى بالغــة(
 

بلغــت حصيلــة المختفيــن قســريًا وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان مــا ال يقــل عــن 102287 شــخصًا بينهــم 2405 طفــاًل، و5801 ســيدة ال يزالــون 
قيــد االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 
آذار/ 2011 حتــى آب/ 2021، يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى 

النحــو التالــي:

1  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة 

محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة 

ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومة علــى التبعية والخدمية فقــط، فيما كافة الصالحيات الرئيســة متمركزة 

بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة 

التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

2  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية.



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 8
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ألــف: قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 
86792 بينهــم 1738طفــاًل و4986 ســيدة )أنثــى بالغــة(

باء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 8648 بينهم 319 طفاًل و255 سيدة )أنثى بالغة(
تــاء: هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة 

بالغــة( )أنثــى  13 طفــاًل و28 ســيدة  بينهــم  المســلحة(: 2064 
ثاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2567 بينهم 237 طفاًل و446 سيدة )أنثى بالغة(

جيــم: قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 2216 بينهــم 98 طفــاًل 
و86 ســيدة )أنثــى بالغــة(

ــح تــوزع حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي ســوريا منــذ عــام 2011 بحســب األعــوام، والمؤشــر  مخطــط بيانــي يوضِّ
الحصيلــة: لتلــك  التراكمــي 

ــح المخطــط البيانــي الســابق أنَّ عــام 2012 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة المختفيــن قســريًا، يليــه عــام 2013  يوضِّ
ثــم 2011 ثــم 2014. أي أن األعــوام األربعــة األولــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة شــهدت الموجــات األعلــى 

مــن عمليــات االختفــاء القســري؛ بهــدف كســر الحــراك الجماهيــري وتحطيمــه وإصابتــه فــي مقتــل.
 



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 9
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســريًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا بحســب 
المحافظــات الســورية:

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أن محافظــة ريــف دمشــق تتصــدر بقيــة المحافظــات مــن حيث حصيلة ضحايــا االختفاء 
القســري، تليهــا حلــب ثــم دمشــق ثــم ديــر الزور. 

ارتكــب االختفــاء القســري فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق ضــدَّ فئــات الســكان المدنييــن كافــة، وُيعتبــر النظــام 
ر بقيــة األطــراف الفاعلــة مــن حيــث حصيلــة حــاالت االختفــاء القســري  الســوري أول األطــراف المرتكبــة لــه، كمــا يتصــدَّ
 مــن أطــراف النــزاع األخــرى، ويرقــى االختفــاء القســري الممــارس 

ٍ
بفــارق شاســع وال يوجــد أي مجــال لمقارنتــه مــع أي

مــن قبــل النظــام الســوري إلــى جريمــة ضــد اإلنســانية وفــق المــادة 7 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــر الضــرر ومعرفــة  ــا فــي جب ــون التقــادم وأعطــت المــادة ذاتهــا الحــق ألســر الضحاي ــي ال يخضــع لقان ــة، وبالتال الدولي
مصيــر المختفيــن، كمــا ُيعتبــر جريمــة حــرب وفــق المــادة 8 مــن نظــام رومــا ذاتــه لممارســته فــي إطــار منهجيــة 
وسياســة عامــة فــي التعامــل مــع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة مــن قبــل النظــام الســوري بشــكل أساســي.

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 10
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

رابعًا: االختفاء القسري لدى الجهات الرئيسة األربعة في سوريا:
ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

مورســت عمليــات االختفــاء القســري مــن قبــل قــوات النظــام الســوري منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي فــي 
لتســتهدف  ــعت  وتوسَّ المســتبد،  العائلــة  لحكــم  والمعارضيــن  والنشــطاء  فيــه  المشــاركين  ضــد  آذار/2011 
األشــخاص علــى خلفيــة انتمائهــم لمناطــق/ طائفــة/ عائلــة محــددة أو ضمــن حمــالت االعتقــال العشــوائية، وتحــوي 
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــات آلالف العائــالت التــي مــا زالــت قيــد االختفــاء القســري بــكل 
أو معظــم أفرادهــا. يتحــول معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا بنســبة تقــارب الـــ 65 % مــن حــاالت االعتقــال، 
وغالبــًا مــا يبــدأ االختفــاء القســري بعــد عمليــة االعتقــال مباشــرة ويــدوم حتــى ســنوات طويلــة، إذ تنكــر قــوات النظــام 
الســوري قيامهــا بعمليــة االعتقــال أو بوجــود المعتقل/المختفــي لديهــا، ويعــزل المختفــي عــن العالــم الخارجــي 
ــر أدنــى متطلبــات الرعايــة الصحيــة ويتعــرض للتعذيــب أو القتــل بســبب التعذيب  ويحــرم مــن حمايــة القانــون ومــن توفُّ

وللمحاكمــة عبــر المحاكــم الســرية غيــر العادلــة.

د مــدة توقيــف األشــخاص قبــل عرضهــم علــى المحاكــم، فوفقــًا ألحــكام  علــى الرغــم مــن أن القانــون الســوري قــد حــدَّ
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ال يتــم توقيــف أي شــخص إال بموجــب أمــر مــن القضــاء، وعمــاًل بالمــادة 104 مــن 
هــذا القانــون فــي حــال القبــض علــى أحــد األشــخاص مــن قبــل الضابطــة العدليــة )الشــرطة، أجهــزة األمــن( يجــب 
ر اســتجوابه مــن قبــل القاضــي يأمــر النائــب العــام بإطــالق  تقديمــه للقاضــي فــي غضــون 24 ســاعة وفــي حــال تعــذَّ
ــه بموجــب مذكــرة إحضــار  ــه إذا أوقــف المدعــى علي ــون ذات ســراحه فــي الحــال. وكذلــك عمــاًل بالمــادة 105 مــن القان
وظــلَّ فــي النظــارة أكثــر مــن أربــع وعشــرين ســاعة دون أن يســتجوب أو يســاق إلــى النائــب العــام وفقــًا لمــا ورد 
فــي المــادة الســابقة اعتبــر توقيفــة عمــاًل تعســفيًا ولوحــق الموظــف المســؤول بجريمــة حجــز الحريــة الشــخصية. 
ــع التواصــل مــع الشــخص  ــى أن قاضــي التحقيــق وحــده يقــرر من كمــا تنــصُّ المــادة 72 مــن أصــول المحاكمــات عل

الموقــوف، وهــذا المنــع لمــدة عشــرة أيــام فقــط، وهــذا ال يشــمل محامــي الشــخص الموقــوف.

وهنــاك اســتثناء مــن األحــكام القانونيــة المذكــورة وتزامنــًا مــع رفــع حالــة الطــوارئ التــي رفعــت نهايــة شــهر نيســان/ 
2011 بموجــب المرســوم 161 لعــام 2011 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 55 تاريــخ 21 نيســان 2011، الــذي ســمح 
للضابطــة العدليــة فــي الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة أن توقــف المشــتبه بــه لمــدة ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد 

مــن النائــب العــام، وعلــى أال تزيــد هــذه المــدة عــن ســتين يومــًا. 
ولكــن النظــام الســوري خــرق الدســتور الــذي وضعــه عــام 2012، وكذلــك هــذه القوانيــن، فــال تلتــزم األجهــزة األمنيــة 
بــأي منهــا، وحتــى تاريــخ اليــوم مــا زال هنــاك آالف المختفيــن قســريًا منــذ عــام 2011، 2012، 2013، 2014 وقــد مضــى 
 مــن الوصــول إليهــم، كمــا أن أغلــب حــاالت 

ٍ
علــى اعتقالهــم وإخفائهــم ســنوات طويلــة، دون أن يتمكــن أي محــام

االعتقــال تتــم دون مذكــرة توقيــف ودون موافقــة النائــب العــام، والتــي بإمــكان األجهــزة األمنيــة الحصــول عليهــا بعــد 
اعتقــال المواطــن الســوري )خطــف هــي األدق(، فالنائــب العــام ال يتجــرأ علــى رفــض أي طلــب مــن األجهــزة األمنيــة.



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 11
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ــح النظــام الســوري أيــة إجــراءات رســمية حقيقيــة يمكــن ألهالــي المختفيــن اتباعهــا للحصــول علــى معلومــات 
ِ
لــم ُيت

عــن أبنائهــم أو معرفــة مصيرهــم فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، باســتثناء بضــع طــرق معقــدة وشــكلية وغيــر ذات 
جــدوى، مــن أبرزهــا، مراجعــة:

ــة أن تتقــدم بطلــب 	  ــة دمشــق، حيــث يمكــن للعائل ــون بمدين مقــر الشــرطة العســكرية: الواقــع فــي حــي القاب
ــة: بحــث عــن مفقــود، لتقــوم الشــرطة العســكرية بالبحــث فــي ســجالتها، لتتخــذ واحــدًا مــن اإلجــراءات التالي

فــي حــال كان المختفــي علــى قيــد الحيــاة فغالبــًا ال تــزود الشــرطة العســكرية ذويــه بأيــة معلومــات - 
عنــه، وتنكــر وجــوده لديهــا.

فــي حــال كان فــي عــداد المتوفيــن، ُيحــال األهــل إلــى أحــد المشــافي العســكرية أو المدنيــة أو إدارة - 
الخدمــات الطبيــة -بحســب الحالــة- الســتصدار شــهادة وفــاة، وقــد الحظنــا انخفــاض عمليــات 
الوفــاة عبــر الشــرطة العســكرية بعــد ظاهــرة تســجيل  تحويــل األهالــي الســتصدار شــهادات 

النظــام الســوري مئــات المختفيــن لديــه، فــي دوائــر الســجل المدنــي، علــى أنهــم متوفــون.
فــي حــال كان المختفــي فــي ســجن صيدنايــا العســكري ويســمح بزيارتــه فتقــوم بإخطــار األهــل، - 

وقــد أكــدت لنــا معظــم عائــالت المختفيــن قســريًا أنهــم قامــوا بتكــرار الســؤال عــن أبنائهــم مــرات 
عديــدة حتــى تمكنــوا مــن الحصــول علــى رد مــن الشــرطة العســكرية ســواء بعــدم وجــوده، أو أنــه 

مــن بيــن المتوفييــن.

القضــاء العســكري ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب أو لجــان المصالحــة: يمكــن لألهالــي تقديــم طلــب بحــث عــن 	 
مفقــود لــدى القضــاء العســكري أو محكمــة قضايــا اإلرهــاب أو لجــان المصالحــة فــي المناطــق التــي أجــرت 
اتفاقــات مصالحــة مــع النظــام الســوري، وهــذا الطلــب يمكنهــم فقــط مــن معرفــة مــا إذا كان المعتقــل/ 
المختفــي قــد خضــع/ يخضــع لمحاكمــة، وفــي معظــم الحــاالت ال تحصــل العائلــة علــى معلومــات دقيقــة، وفــي 
 أو زيــارة المختفــي أو معرفــة مــكان 

ٍ
حــال حصلــت فإنهــا ال تتمكــن مــن اتخــاذ أيــة إجــراءات مــن قبيــل توكيــل محــام

احتجــازه لــدى األجهــزة األمنيــة.
 

لقــد عمــد النظــام الســوري إلــى عــدم إتاحــة قنــوات رســمية توفــر المعلومــات ألهالــي المختفيــن وتــرك األهالــي فــي 
حالــة مــن الخــوف الدائــم والضيــاع ليمتــدَّ أثــر االختفــاء القســري إليهــم أيضــًا، وإجبارهــم علــى اللجــوء إلــى الطــرق 
غيــر الرســمية كالوســطاء واألشــخاص المتنفذيــن وشــبكات مــن الشــخصيات المافيوزيــة بمــن فيهــم مــن ضبــاط 
وقضــاة ومحامــون ليقومــوا بعمليــات ابتــزاز األهالــي واالحتيــال عليهــم بمبالــغ ماليــة ضخمــة مقابــل منحهــم بعــض 

المعلومــات عــن أبنائهــم ومصيرهــم، والتــي قــد تكــون فــي معظــم األحــوال معلومــات مغلوطــة وعشــوائية.
 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 131469 بينهــم 3621 طفــاًل و8037 
ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2021 لــدى قــوات النظــام الســوري، 
تحــول مــا ال يقــل عــن 86792 إلــى مختفيــن قســريًا بينهــم 1738 طفــاًل و4986 ســيدة )أنثــى بالغــة(، ويعتبــر النظــام 

الســوري مســؤواًل عــن 84.85 % مــن حصيلــة ضحايــا االختفــاء القســري.



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 12
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

وبالتالــي لــم تــؤدي جميــع مراســيم العفــو التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام 2011 والبالــغ عددهــا 18 مرســومًا 
لنــا  تشــريعيًا للعفــو العــام إلــى اإلفــراج عــن عشــرات اآلالف مــن المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لديــه، وقــد فصَّ
ــا أنهــا ال تســتهدف المعارضيــن  ــر ســابقة عــن بعــض مــن مراســيم العفــو التــي أصدرهــا، وقلن ذلــك ضمــن تقاري
السياســيين الذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، والذيــن تــم إخفاؤهــم بهــدف 
ــة أفــراد المجتمــع عــن معارضــة  ــردع بقي ــى إشــارات اســتفهام؛ ممــا ي إنهــاء معارضتهــم السياســية وتحويلهــم إل

حكــم النظــام الحالــي.

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسريًا لدى قوات النظام السوري:
إينــاس عبــد الحكيــم شــربجي، ناشــط فــي الحــراك الشــعبي، وطالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة الميكانيكيــة 
والكهربائيــة/ جامعــة دمشــق، مــن أبنــاء مدينــة داريــا غــرب محافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1994، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري للمــرة الثانيــة يــوم الخميــس 30/ أيــار/ 2013 بينمــا كان فــي طريقــه مــن مدينــة دمشــق إلــى 
بلــدة صحنايــا بمحافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة. نشــير إلــى أن والــد المختفــي إينــاس، هــو عبــد 
الحكيــم شــربجي، ناشــط فــي الحــراك الشــعبي، مــن مواليــد عــام 1963، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 
24/ آب/ 2011، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة داريــا، وقــد علــم ذووه يــوم الجمعــة 27/ 
ــح أنــه قــد  ــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي فــي 15/ كانــون الثانــي/ 2013، ونرجِّ تمــوز/ 2018، أنَّ

تــم إعدامــه داخــل ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة ياســمين شــربجي3 وهــي ابنــة عبــد الحكيــم وشــقيقة 
إينــاس وأخبرتنــا: “بعــد خــروج والــدي مــن أحــد المســاجد فــي مدينــة داريــا وتوجهــه إلــى منــزل أهلــه برفقــة أحــد 
أصدقائــه الــذي كان شــاهدًا علــى عمليــة االعتقــال اعترضهمــا حاجــز طيــار 4 تابــع للنظــام الســوري وقــام بالبحــث 
عــن اســميهما فيمــا إذا كانــا مطلوبيــن، ثــم اعتقلــت عناصــر الحاجــز والــدي، فيمــا تــم إطــالق ســراح صديقــه، 
وبقــي مصيــر أبــي مجهــواًل حتــى عــام 2013، حيــن أبلغنــا أحــد المفــرج عنهــم ويدعــى “شــبال إبراهيــم” أن والــدي 
ــي/  ــون الثان ــه جالبيــة بيضــاء، وفــي 14/ كان ــا، وكان يتعــرض للضــرب الشــديد بســبب ارتدائ فــي ســجن صيدناي
 مجهــول. وعندمــا 

ٍ
2013 تــم اقتيــاده مــع عــدد مــن المعتقليــن مــن بينهــم الناشــط يحيــى شــربجي إلــى مــكان

ــن لنــا أن والــدي قــد توفــي منــذ تاريــخ 15/ كانــون  قمنــا بإخــراج بيــان قيــد عائلــي مــن دائــرة الســجل المدنــي تبيَّ
الثانــي/ 2013.

إيناس عبد الحكيم شربجي عبد الحكيم شربجي

3  تواصلنا معها عبر الهاتف في 15/ آب/ 2020

4  الحاجز الطيار مصطلح يطلق على نقطة التفتيش المؤقتة.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12042
https://sn4hr.org/arabic/2020/05/15/12214/
https://sn4hr.org/arabic/?p=12214
https://drive.google.com/file/d/13UPOSHqdd4b9omjhr8lAN3_ioAldAE98/view
https://drive.google.com/file/d/17IsJ0qANBF_004u3_kQlPiRk_7tvt72A/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 13
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

أمــا عــن شــقيقي إينــاس فقــد كنــت معــه رفقــة أحــد أصدقائــه وكنــا نســتقل مواصــالت عامــة فــي طريقنــا 
مــن دمشــق إلــى صحنايــا، وكان الوقــت قرابــة الســابعة مســاء، وفــي وســط الطريــق ترّجــل إينــاس وصديقــه 
ليســلكا طريقــًا فرعيــة تــؤدي إلــى صحنايــا؛ خوفــًا مــن المــرور علــى الحواجــز الطيــارة وتفاديــًا للمشــكالت، ولكــن 
لألســف اعتــرض طريقهمــا حاجــز للنظــام الســوري وقامــت العناصــر باعتقالهمــا، وكان المقصــود صديقــه، إال 
أنهــم اعتقلــوا إينــاس معــه، وفــي اليــوم التالــي قمنــا أنــا ووالدتــي بالســؤال عنــه لــدى كافــة الحواجــز الموجــودة 
فــي صحنايــا والمنطقــة، وجميعهــم أخبرونــا بأنهــم لــم يمــر عليهــم هــذا االســم، وبعــد شــهر مــن اعتقالــه أبلغنــا 
أحــد المفــرج عنهــم أن إينــاس موجــود فــي فــرع األمــن الجــوي بدمشــق، وأنــه بخيــر، وأعطانــا عالمــات تؤكــد بأنــه 
إينــاس، وفــي عــام 2018 قمنــا باســتصدار بيــان قيــد عائلــي مــن دائــرة الســجل المدنــي، وتبيــن لنــا أن إينــاس مــا 
زال علــى قيــد الحيــاة” أخبرتنــا ياســمين أنهــا قامــت قبــل مــدة مــن اعتقــال إينــاس بإجــراء بحــث أمنــي عبــر وســطاء 
عــن اســم إينــاس علــى كافــة الحواجــز العســكرية فــي بلــدة صحنايــا ولــم يكــن وقتهــا مطلــوب أمنيــًا لقــوات النظــام 

الســوري.

محــي الديــن صــادق، طالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة المعلوماتيــة 
قســم شــبكات واتصــاالت، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 
1989، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن السياســي التابعــة لقــوات النظــام 
نقــاط  إحــدى  علــى  مــروره  لــدى   2012 آب/   /14 الثالثــاء  يــوم  الســوري 
التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي مطــار دمشــق الدولــي فــي 
أثنــاء محاولتــه الســفر مــع عائلتــه إلــى الجزائــر، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة شــفين العلــي5  وهــي صديقــة محــي الديــن صــادق 
ومطلعــة علــى ظــروف اختفائــه وأخبرتنــا: “كان محــي الديــن صــادق يعتــزم الســفر إلــى دولــة الجزائــر مــع عائلتــه 
عبــر مطــار حلــب الدولــي، لكــن أبلغــه أحــد أصدقائــه أن أحــد المتعاونيــن مــع النظــام الســوري قــد كتــب تقريــرًا 
كيديــًا بحقــه، وهنــاك نيــة مبيتــه العتقالــه فــي مطــار حلــب الدولــي، فقــام بتغييــر المطــار وذهــب مــع عائلتــه إلــى 
مطــار دمشــق الدولــي، وهنــاك تــم اعتقالــه فــي المطــار، وبعــد أشــهر مــن اعتقالــه قــام محــي الديــن بإيصــال 
رســالة مــع أحــد المفــرج عنهــم أنــه موجــود فــي فــرع األمــن السياســي الواقــع فــي ســاحة الميســات بدمشــق أو 
، ولكــن تــم إخبارهــم أن 

ٍ
كمــا يســمى - فــرع الجبــة، وأنــه خضــع لمحكمــة ميدانيــة، وحاولــت عائلتــه توكيــل محــام

المحامــي ال يســتطيع فعــل أي شــيء فــي حــال خضــوع المعتقــل للمحكمــة الميدانيــة، وحتــى هــذه اللحظــة لــم 
تتمكــن عائلتــه مــن معرفــة مــكان احتجــازه أو مصيــره”.

محي الدين صادق

5  تم التواصل معها عبر البريد اإللكتروني في 28/ كانون األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1UjrUwgzNAlEPxEyhGNFrB6XeTgyE9Ghd/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 14
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

باســل عبــد الــرزاق اســكيف، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة اإلعــالم فــي 
جامعــة دمشــق عــام 2012، يعمــل فــي شــركة للتخليــص الجمركــي فــي 
منطقــة الحريقــة بمدينــة دمشــق، مــن أبنــاء قريــة الزهــراء التابعــة لناحيــة 
دركــوش فــي منطقــة جســر الشــغور فــي محافظــة إدلــب، مــن مواليــد 
عــام 1987، ويقيــم فــي بلــدة صحنايــا جنــوب غــرب محافظــة ريــف دمشــق، 
اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي 5/ تشــرين الثانــي/ 
2012 مــن مــكان عملــه ضمــن شــركة للتخليــص الجمركــي فــي منطقــة 

ــة. ــى جهــة مجهول ــه إل ــة دمشــق، واقتادت الحريقــة بمدين

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد مؤيــد اســكيف6 وهــو ابــن شــقيق باســل وأخبرنــا: “يعمــل 
باســل فــي شــركة للتخليــص الجمركــي فــي منطقــة الحريقــة بمدينــة دمشــق، وفــي 5/ تشــرين الثانــي/ 2012 
قامــت مجموعــة مــن العناصــر التابعــة للنظــام الســوري باقتحــام مكتبــه هنــاك، وكانــت قــد اعتقلــت أيضــًا عــددًا 
مــن أقاربــه فــي المنطقــة ذاتهــا، وبعــد اعتقالهــم قامــت العناصــر بالتجــول بهــم واســتعراضهم فــي شــوارع 
منطقــة الحريقــة أمــام النــاس، دون معرفــة الســبب، ولــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة معلومــة عنهــم رغــم 
أننــا دفعنــا مبالــغ ماليــة ضخمــة لوســطاء ليقدمــوا لنــا معلومــات دقيقــة عنهــم إال أنهــم قامــوا باســتفزازنا 

دون تزويدنــا بأيــة معلومــة نســتطيع بهــا معرفــة مكانهــم”.

ياســمين هــادي أحمــد العبــد هللا، وفاطمــة إبراهيــم الطــوال، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، مــن مواليــد عــام 1996 وعــام 
1975 )حســب الترتيــب(، اعتقلتهمــا عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 6/ 
تشــرين الثانــي/ 2012، مــن شــارع الشــرطة العســكرية بمدينــة ديــر الــزور، واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لهــا فــي مدينــة دمشــق، وال يــزاالن قيــد االختفــاء القســري.

باسل عبد الرزاق اسكيف

 فاطمة إبراهيم الطوالياسمين هادي أحمد العبد هللا

6  تواصلنا معه عبر الهاتف في 30/ آب/ 2020

https://drive.google.com/file/d/161HtlMWcq_ra7bMHwW__SfVIZDj1O39L/view
https://drive.google.com/file/d/1TmhvWcTL7QH1GBn34MoMfEtUKINfr65r/view
https://drive.google.com/file/d/1TmhvWcTL7QH1GBn34MoMfEtUKINfr65r/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 15
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

الــزور، مــن  أبنــاء حــي الجبيلــة بمدينــة ديــر  إبراهيــم الطــوال، مــن  أحمــد 
مواليــد عــام 1974، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري يــوم األربعــاء 24/ تشــرين األول/ 2012، لــدى مــروره علــى 
ــة  ــق مشــفى األســد بمدين إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى طري
ريــف  بمحافظــة  العســكري  صيدنايــا  ســجن  إلــى  واقتادتــه  الــزور،  ديــر 
دمشــق وتمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه للمــرة األخيــرة فــي عــام 2014 فــي 

ســجن صيدنايــا.

محمــد إبراهيــم الطــوال، مــن أبنــاء حــي الجــورة بمدينــة ديــر الــزور، مــن 
مواليــد عــام 1970، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري يــوم الجمعــة 24/ نيســان/ 2015، إثــر مداهمــة منزلــه فــي 

حــي الجــورة بمدينــة ديــر الــزور، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة يســرى الطــوال7 وهــي والدة ياســمين العبد هللا وشــقيقة 
فاطمــة وأحمــد ومحمــد الطــوال وأخبرتنــا: “فــي البدايــة تــم اعتقــال شــقيقي أحمــد بتاريــخ 24/ تشــرين األول/ 2012 
بعــد أن اقتحمــت عناصــر فــرع األمــن العســكري منزلــه فــي حــي الجبيلــة بمدينــة ديــر الــزور دون معرفــة الســبب، 
وهــو يعمــل فــي التمديــدات الصحيــة والكهربائيــة وليــس لديــه أي نشــاط عســكري أو سياســي، وانقطعــت 
أخبــاره عنــا تمامــًا، وبعــد شــهر مــن اعتقالــه قامــت عناصــر مــن الفــرع ذاتــه باعتقــال ابنتــي ياســمين وشــقيقتي 
فاطمــة المتزوجــة، وذلــك بينمــا كانتــا معــًا فــي شــارع الشــرطة العســكرية بمدينــة ديــر الــزور، دون أي ســبب 
وهــم ربــات منــزل، وليــس لهــم أيــة نشــاطات خــارج المنــزل، ولــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة معلومــة 
عنهــم أو عــن ســبب اعتقالهــم حتــى عــام 2014، وقتهــا تمكنــا مــن الحصــول علــى معلومــات عــن طريــق أحــد 
ضبــاط النظــام الســوري بعــد دفــع مبالــغ ماليــة، وعلمنــا أن شــقيقي أحمــد فقــط موجــود فــي ســجن صيدنايــا 
العســكري، أمــا عــن ابنتــي ياســمين وشــقيقتي فاطمــة فلــم نحصــل علــى أيــة معلومــة. قمنــا بزيــارة أحمــد 
ــاره تمامــًا، وفــي 24/ نيســان/ 2015 تــم اعتقــال شــقيقي الثالــث  مرتيــن فــي عــام 2014 ومــن ثــم انقطعــت أخب
محمــد بعــد أن اقتحمــت عناصــر األمــن العســكري منزلــه فــي حــي الجــورة بمدينــة دير الــزور دون معرفة الســبب، 
ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نتمكــن مــن معرفــة مــكان احتجازهــم جميعــًا أو التهــم الموجهــة إليهــم حتــى هــذا اليــوم، 

 أو دفــع مبالــغ ماليــة لوســطاء لــدى النظــام”.
ٍ
رغــم جميــع المحــاوالت مــن توكيــل محــام

أحمد إبراهيم الطوال

محمد إبراهيم الطوال

7  تواصلنا معها عبر الهاتف في 7/ شباط/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1UR-WY3yZurBma2Tv8XeH9CHxiOVtE-sb/view
https://drive.google.com/file/d/1TMk3ilTdnTb5xS4Wuh_spK2wBP563brg/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 16
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

معتــز عــوض يوســف، مــدرس لمــادة الرياضيــات، مــن أبنــاء قريــة كنصفــرة 
بريــف محافظــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1978، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
يــوم اإلثنيــن  النظــام الســوري  التابعــة لقــوات  الدولــة  تتبــع قــوى أمــن 
5/ آب/ 2013 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا عنــد 
المدخــل الجنوبــي لمدينــة طرطــوس، وذلــك فــي أثنــاء توجهــه مــن قريــة 
كنصفــرة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي إلــى مدينــة طرطــوس، واقتادتــه 

إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد يوســف عــوض8  وهــو والــد معتــز وأخبرنــا: “ابنــي معتــز كان 
يعانــي مــن مــرض العقــم واستشــار العديــد مــن األطبــاء فــي منطقــة إدلــب لكــن دون جــدوى، فتوجــه إلــى مدينــة 
طرطــوس الستشــارة أحــد األطبــاء هنــاك ولــدى مــروره علــى حاجــز المدخــل الجنوبــي للمدينــة قامــت عناصــر 
الحاجــز باعتقالــه، وهــم يتبعــون لفــرع أمــن الدولــة، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نحصــل علــى أيــة معلومــات عنــه أو 
ــان فــي حــال عــدم الحصــول  ــى لبن ــوي الســفر إل ــز كان ين عــن مــكان احتجــازه” أضــاف الســيد يوســف أيضــًا أن معت
علــى نتيجــة فــي مدينــة طرطــوس فقــام باســتصدار جــوازات ســفر لــه ولزوجتــه وإذن ســفر مــن مديريــة التربيــة كونــه 

موظــف حكومــي واتبــع كافــة اإلجــراءات الرســمية، ومــع ذلــك لــم ينجــو مــن االعتقــال واإلخفــاء القســري.

ســمير فــوزي عطــا، يعمــل عامــل مياومــة، وهــو مــن أبنــاء مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1976، وزوجتــه الســيدة “ســمر 
عــوض حســين”، تعمــل موظفــة فــي معهــد المراقبيــن الفنييــن فــي مدينــة درعــا، وهــي فلســطينية ســورية تقيــم فــي 
مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1976، اعتقلتهمــا قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 14/ تشــرين األول/ 2013، مــن 
حــي شــمال الخــط – جانــب مســتوصف مكافحــة الســل مقابــل ثانويــة الشــهيد محمــد جبــر الفالوجــي بمدينــة درعــا، 

واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد باســم عــوض حســين9 وهــو شــقيق الســيدة ســمر وأخبرنــا: 
“فــي 14/ تشــرين األول/ 2013 قامــت عناصــر مــن جيــش النظــام الســوري بعمليــة عســكرية لهــدم نفــق بيــن 
حــي شــمال الخــط الواقــع تحــت ســيطرة النظــام، وحــي المخيــم الواقــع تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة 
المســلحة، وبعــد انتهائهــم مــن هــذه العمليــة قامــت عناصــر الجيــش بســرقة محتويــات المنــازل فــي الحــي 
وتعفيشــها، وبالصدفــة كانــت شــقيقتي ســمر وزوجهــا ســمير يعبــرون مــن الحــي فشــاهدوا عناصــر الجيــش 
يســرقون محتويــات منزلهــم فمــا كان منهــم إال أن اعترضــوا طريــق العناصــر فــي محاولــة لمنعهــم مــن ســرقة 
منزلهــم، فقامــت العناصــر باعتقالهــم واعتقــال عــدد آخــر مــن العائــالت فــي الحــي، وتــم اقتيادهــم إلــى مــكان 
مجهــول” علمنــا مــن الســيد باســم أنــه عــرف تفاصيــل حادثــة اعتقــال شــقيقته مــن جارتهــا، التــي أخبرتــه بالحادثــة بعــد 
أن تمكــن مــن دخــول الحــي بعــد فــك الحصــار عنــه وانتهــاء الحملــة العســكرية بـــ 3 أيــام. وأضــاف أن مصيــر شــقيقته 

وزوجهــا مجهــول حتــى لحظــة حديثنــا معــه.

معتز عوض يوسف

8  تواصلنا معه عبر الهاتف في نيسان/ 2020

9  تواصلنا معه عبر البريد اإللكتروني في حزيران/ 2020

https://drive.google.com/file/d/10jDafZFaUsU-uVDCRfoHROlJREX3MyiJ/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 17
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ــا غــرب محافظــة  الطفــل محمــود عبــد هللا حجــازي، مــن أبنــاء حــي القــدم بمدينــة دمشــق، ويقيــم فــي بلــدة صحناي
ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1997، ويعمــل فــي محــل لبيــع األلبســة بمنطقــة الحريقــة بمدينــة دمشــق، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 15/ كانــون األول/ 2013 إثــر حملــة دهــم واعتقــال فــي بلــدة صحنايــا، واقتادتــه إلــى 

جهــة مجهولــة.
تحدثنــا مــع والــدة الطفــل محمــود الســيدة خديجــة عــز الديــن عــوض10  وأخبرتنــا: “ابنــي محمــود يعمــل فــي محــل لبيــع 
ــون  ــا بريــف دمشــق، فــي 15/ كان األلبســة فــي منطقــة الحريقــة بمدينــة دمشــق، ونحــن نقيــم فــي بلــدة صحناي
ــا اســتمرت مــدة  األول/ 2013 كانــت عناصــر النظــام الســوري تشــن حملــة اعتقــاالت واســعة فــي بلــدة صحناي
ثالثــة أيــام، وكانــت تعتقــل أي شــخص مــن مناطــق داريــا أو القــدم أو ســبينة بريــف دمشــق مــن المقيميــن فــي 
بلــدة صحنايــا، وذلــك مــن خــالل مداهمــة المنــازل أو عبــر الحواجــز، وفــي ذلــك اليــوم كان ابنــي محمــود عائــد مــن 
العمــل مــن دمشــق وهــو مــن مواليــد حــي القــدم، وبينمــا كان علــى موقــف الطيــارة فــي البلــدة قامــت قــوات 
النظــام باعتقالــه، وشــاهَد ابنــي الثانــي كيــف تــم اعتقــال محمــود، وقــال إنهــم وضعــوا محمود في طبون الســيارة 
مــع عــدد مــن األطفــال اآلخريــن. وبعــد مــرور ســتة أشــهر علــى اختفائــه شــاهدته ابنــة عمــه فــي مدينــة دمشــق 
فــي أثنــاء اقتيــاده مــن القصــر العدلــي وهــو مقيــد بسلســلة )جنزيــر( مــع ســتة أشــخاص آخريــن ويصعــدون فــي 
البــاص التابــع لقــوات األمــن. قمــت بمراجعــة ســجن القابــون بمدينــة دمشــق عشــرات المــرات دون أن أحصــل 
علــى نتيجــة أو أن أعــرف أيــة معلومــة عــن مصيــره” أضافــت الســيدة خديجــة أنهــا اســتصدرت نهايــة عــام 2020 بيــان 
قيــد عائلــي مــن دائــرة الســجل المدنــي، وذلــك لتتأكــد مــن أن محمــود مــازال علــى قيــد الحيــاة “لــم يذكــر فــي البيــان أن 

محمــود قــد توفــي ولكنــي لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة معلومــات عــن مصيــره حتــى اللحظــة”.

الطفــل محمــد عبــد الرحمــن البرمــاوي، طالــب فــي المرحلــة اإلعداديــة، مــن 
أبنــاء مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1996، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 
يــوم الجمعــة 3/ كانــون الثانــي/ 2014، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي الســبيل 

بمدينــة درعــا، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
عبــد  أنــس  الســيد  مــع  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تواصلــت 
تمــام  “فــي  وأخبرنــا:  محمــد  الطفــل  شــقيق  وهــو  البرمــاوي11  الرحمــن 
الســاعة الســابعة صباحــًا قامــت عناصــر النظــام الســوري بمداهمــة 
منزلنــا قــرب مدرســة الــرازي فــي حــي الســبيل بمدينــة درعــا، واعتقلــت 
أخــي محمــد البالــغ مــن العمــر 17 عامــًا أمــام أعيــن والديــه وإخوتــه، ثــم 
ــه  ــة معلومــة عن ــى أي ــم نحصــل عل ــى مــكان مجهــول ول ــاده إل ــم اقتي ت
أو عــن مــكان احتجــازه منــذ ذلــك الوقــت رغــم جميــع المحــاوالت التــي 
ــه فــي األفــرع األمنيــة” أضــاف   أو البحــث عن

ٍ
ــا بهــا مــن توكيــل محــام قمن

أنس أنهم لم يستطيعوا حتى تحديد تهم أو أسباب اعتقال شقيقه.
ــد لــدى قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء قريــة الحازميــة بمدينــة حمــص، يبلــغ مــن  ثامــر محمــد بــدوي، عســكري مجنَّ
العمــر حيــن اعتقالــه 30 عــام، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2019 مــن إحــدى المــدارس التــي يقيــم فيهــا 
نازحــون فــي حــي ديــر بعلبــة بمدينــة حمــص، بعــد عودتــه مــن مخيــم الركبــان الواقــع علــى الحــدود الســورية األردنيــة، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة. نشــير إلــى أن ثامــر أجــرى تســوية لوضعــه األمنــي عنــد عودتــه.

الطفل محمد عبد الرحمن البرماوي

10  تواصلنا معه عبر الهاتف في 12/ أيار/ 2021

11  تواصلنا معه عبر البريد اإللكتروني في نيسان/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1XCTgKKN7SrCzS-vFYfrdRIJGOPFct7zU/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 18
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

12 وهــو  تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عمــران 
شــقيق ثامــر وأخبرنــا بالتالــي: “ثامــر عســكري مجنــد لــدى قــوات النظــام 
الســوري، كان فــي إجــازة فــي منزلــه الواقــع فــي حــي ديــر بعلبــة بحمــص، 
القصــف  نتيجــة  العســكرية  قطعتــه  إلــى  العــودة  مــن  يتمكــن  ولــم 
ــرة  ــل المعارضــة خــالل فت ــرة بيــن قــوات النظــام وفصائ والمعــارك الدائ
وبعــد   ،2013 عــام  فــي  حمــص  مدينــة  أحيــاء  علــى  المعارضــة  ســيطرة 
نزوحــه مــن مــكان إلــى آخــر اســتقرَّ بــه الحــال باإلقامــة فــي مخيــم الركبــان 
علــى الحــدود الســورية األردنيــة مــع عائلتــه، وفــي عــام 2019 قــام ثامــر مــع 
عائلتــه ومــع الكثيريــن مــن مقيمــي المخيــم بإجــراء مصالحــة مــع النظــام 
الســوري، ومــن ثــم وضعهــم النظــام فــي مدرســة إليــواء النازحيــن فــي حــي

 ديــر بعلبــة، وبعــد عــدة أيــام اعتقلــت دوريــة تابعــة لقوات النظام الســوري 
ثامــر مــع عــدة شــبان آخريــن، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نعلــم عن ثامر شــيئًا”.

باء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(:
مــارس تنظيــم داعــش عمليــات الخطــف واإلخفــاء القســري منــذ إعــالن تأسيســه فــي نيســان/ 2013 واســتهدف 
المعارضيــن لوجــوده والنشــطاء والعمــال/ اإلعالمييــن األجانــب كمــا اســتهدف المدنييــن فــي عمليــات الدهــم وعلــى 
نقــاط التفتيــش علــى خلفيــات متعــددة وشــنَّ العديــد مــن الهجمــات العســكرية التــي ترافقــت مــع عمليــات خطــف 
جماعــي للمدنييــن خاصــة فــي أثنــاء هجماتــه علــى المناطــق ذات األقليــة العرقيــة أو الدينيــة. وأنشــأ التنظيــم مــا 
ــى عشــرات مراكــز  ال يقــل عــن 54 مركــز احتجــاز رئيــس فــي مناطــق ســيطرته فــي شــمال شــرق ســوريا، إضافــة إل
االحتجــاز الســرية، وقــد تحدثنــا فــي تقريــر ســابق بعنــوان القــاع األســود عــن أبــرز 19 مركــز احتجــاز تابــع للتنظيــم. لقــد 
اســتخدم تنظيــم داعــش اإلخفــاء القســري كســالح رعــب ضــدَّ ســكان المناطــق التــي خضعــت لســيطرته أو تعرضــت 
لهجماتــه ولــم ُيتــح ألهالــي المختطفيــن/ المختفيــن مجــااًل للبحــث أو الســؤال عــن أبنائهــم بــل الحقهــم فــي كثيــر مــن 
الحــاالت، ومــع انحســار ســيطرة تنظيــم داعــش فــي آذار/ 2019 وفقــدان ســيطرته علــى جميــع مراكــز االحتجــاز التــي 
كانــت تتبــع لــه وبقــاء التنظيــم ضمــن جيــوب فــي الباديــة كانــت جميــع مراكــز االحتجــاز هــذه خاليــة، وحتــى اآلن ال نعلــم 

مصيــر المختفيــن قســرًا لديــه.

ولــم تبــذل الجهــات التــي ســيطرت علــى المناطــق التــي كانــت خاضعــة للتنظيــم، وهــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
 مــع أهالــي المختطفيــن 

ٍ
جهــودًا تذكــر فــي ســبيل الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًا، كمــا لــم تتعــاون بشــكل كاف

الذيــن حاولــوا بشــتى الوســائل التحــري عــن مصيــر أبنائهــم أو الحصــول علــى أيــة معلومــات عنهــم، ولــم تزودهــم بأيــة 
معلومــات.

إن عمليــات تتبــع مصيــر المختفيــن قســريًا لــدى تنظيــم داعش غاية في الصعوبة والتعقيد إال أن القوى المســيطرة 
وفــي مقدمتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة والتــي تحتجــز اآلالف مــن قيــادات التنظيــم وعناصــره، تتحمــل مســؤولية 
إجــراء تحقيــق فعلــي للكشــف عــن مصيرهــم، وعليهــا أن تتيــح العمــل بحريــة للمنظمــات الحقوقية المحليــة والدولية 

فــي ســعيها نحــو الكشــف عــن مصيــر المختفين قســريًا.

ثامر محمد بدوي

12  تواصلنا معه عبر الهاتف في آذار/ 2021

http://sn4hr.org/arabic/?p=6154
https://drive.google.com/file/d/1D8ORaCJ7xqfHJkYWMjiMi4f4cdWhivJG/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 19
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 8648 شــخصًا بينهــم 319 طفــاًل و255 ســيدة مــا زالــوا 
مختفيــن قســريًا لــدى تنظيــم داعــش منــذ اإلعــالن عــن تأسيســه حتــى آب/ 2021. ويعتبــر تنظيــم داعــش مســؤواًل 

عــن 8.45 % مــن حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي ســوريا.

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسريًا لدى تنظيم داعش:
كليــة  فــي  جامعــي  وطالــب  إعالمــي،  ناشــط  العمــر،  حســين  محمــد 
الهندســة المدنيــة فــي جامعــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة مصيــاف غــرب 
1989، وســمر صالــح، ناشــطة فــي  محافظــة حمــاة، مــن مواليــد عــام 
المجــال اإلعالمــي واإلغاثــي، وحاصلــة علــى إجــازة مــن كليــة اآلثــار والمتاحف 
فــي جامعــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1988، مــن أبنــاء مدينــة األتــارب غــرب 
محافظــة حلــب، اختطفتهمــا عناصــر مســلحة تنتمــي لتنظيــم داعــش 
ــارب غــرب محافظــة حلــب، وال  ــاء 13/ آب/ 2013 مــن مدينــة األت يــوم الثالث

يــزال مصيرهمــا مجهــواًل.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والــدة محمــد الســيدة ضيــاء البحــري13  وأخبرتنــا: “بدايــة الحــراك 
الشــعبي فــي عــام 2011 كان محمــد مــن الشــباب المندفعيــن نحــو هــذا الحــراك وكان أحــد الناشــطين فيــه، 
وتعــرض لالعتقــال مرتيــن مــن قبــل النظــام الســوري فــي عــام 2012، وأفــرج عنــه مــن ســجن حلــب المركــزي، 
ومــن خــالل اندفاعــه ونشــاطه جعلنــا نشــعر بالخــوف عليــه وخاصــة بعــد تعرضــه لالعتقــال مرتيــن، فقمنــا 
بإرغامــه علــى الســفر فــي عــام 2013 إلــى مصــر ليكمــل دراســته هنــاك ونخرجــه مــن البلــد، رغــم رفضــه للســفر 
وتعلقــه بســوريا، وبعــد عــدة أشــهر وردتنــا أخبــار أن محمــد تــم اختطافــه مــن قبــل عناصــر داعــش فــي منطقــة 
األتــارب بريــف حلــب برفقــة ســمر الصالــح التــي كان بينهمــا مشــروع خطبــة، فلــم نصــدق تلــك األخبــار ألن 
محمــد موجــود فــي مصــر، وبعــد التحقــق مــن هــذه المعلومــات تبيــن لنــا أن محمــد توجــه إلــى تركيــا ومــن ثــم 
إلــى محافظــة الرقــة ثــم األتــارب قبــل عشــرة أيــام مــن اختطافــه، وخــالل تجولــه بســيارة برفقــة ســمر صالــح 
ووالدتهــا فــي منطقــة األتــارب، اعترضــت طريقهــم ســيارة تُقــلُّ عناصــر مــن تنظيــم داعــش، ونــزل منهــا عــدد 
مــن المســلحين، قامــوا بضــرب كل مــن ســمر ومحمــد ضربــًا عنيفــًا، وســحبوا ســمر مــن شــعرها أمــام أعيــن 
والدتهــا، ورمــوا محمــد وســمر فــي إحــدى الســيارات المرافقــة لهــم، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نحصــل علــى أيــة 

معلومــة عنهمــا”.

محمد حسين العمر وسمر صالح

13  تواصلنا معه عبر الهاتف في آب/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1LQ-3y2kgVCmyI5h_NiOKZpm3wVCEkjsQ/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 20
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

فرهــاد إمــام محمــود حســين، مــن أبنــاء مدينة عيــن العرب بريــف محافظة 
حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1984، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة 
ــة قــرب  ــة عالي ــوم األربعــاء 19/ شــباط/ 2014، فــي ناحي لتنظيــم داعــش ي

مدينــة الحســكة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

عــارف عثمــان زيــدان، مــن أبنــاء مدينــة اعــزاز فــي ريــف محافظــة حلــب 
الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1981، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لتنظيــم 
داعــش يــوم اإلثنيــن 24/ آذار/ 2014، فــي مدينــة اعــزاز، وال يــزال مصيــره 

مجهــواًل.

أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتــه عناصــر  ، مــن 
ٍ

عايــد جاســم عســاف، محــام
مســلحة تنتمــي لتنظيــم داعــش يــوم األربعــاء 9/ تمــوز/ 2014، فــي مدينــة 

الرقــة، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

فرهاد إمام محمود حسين

عارف عثمان زيدان

عايد جاسم عساف

https://drive.google.com/file/d/1USE_RBsu901tKMmXKWIu8XmtvD2gez1E/view
https://drive.google.com/file/d/1NfID9lM4k3PyHW_lvL6fA6S3S_YhOFmf/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFBBUkF5OVc5Sm8/view?resourcekey=0-icDe2jxMEg8emuC9UpHkFw


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 21
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

أزاد خشــمان والــي، طبيــب، وعضــو األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي 
الكــردي، مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، اعتقلتــه 
 ،2014 آب/   /19 الثالثــاء  يــوم  داعــش  لتنظيــم  تابعــة  مســلحة  عناصــر 
مــن مشــفى ابــن ســينا بالقــرب مــن الحديقــة العامــة فــي مدينــة منبــج، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

جــالل مصطفــى أحمــد، مــن أبنــاء مدينــة عيــن العــرب بريــف محافظة حلب 
الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1959، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لتنظيــم 
ــه فــي  ــر مداهمــة منزل ــي/ 2015، إث ــون الثان ــوم الخميــس 29/ كان داعــش ي
مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

ــة عيــن العــرب بريــف  ــاء مدين عثمــان يوســف إســماعيل، طبيــب، مــن أبن
عناصــر  اعتقلتــه   ،1967 عــام  مواليــد  مــن  الشــمالي،  حلــب  محافظــة 
مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش يــوم الســبت 7/ شــباط/ 2015 مــن مدينــة 

منبــج بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

أزاد خشمان والي

جالل مصطفى أحمد

عثمان يوسف إسماعيل

https://drive.google.com/file/d/13bf9w6zJusqmmMH4tR_K4-TtpzWgRcqt/view
https://drive.google.com/file/d/13bf9w6zJusqmmMH4tR_K4-TtpzWgRcqt/view
https://drive.google.com/file/d/1vfaRvIhVQ3Hfxo_Xjt1ywzZ8iJOUidQt/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 22
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

تاء: هيئة تحرير الشام )تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة(:
تشــابهت هيئــة تحريــر الشــام مــع تنظيــم داعــش فــي ممارســتها عمليــات اإلخفــاء القســري ضــدَّ مناهضيهــا مــن 
النشــطاء والمدنييــن وخصومهــا فــي فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي؛ بهدف إرهــاب المجتمع وردع 
ــعت فــي بعــض األحيــان لتالحــق أســر المختفين  المعارضيــن والمنتقديــن لسياســاتها فــي مناطــق ســيطرتها، وتوسَّ
قســريًا فــي حــال قامــوا بالســؤال عــن أبنائهــم أو حاولــوا التحــري عــن معلومــات حــول مصيرهــم، وتشــابهت مــع 
النظــام الســوري فــي سياســية إخفــاء المعتقليــن لديهــا، فأنشــأت عبــر جهازهــا األمنــي عشــرات الســجون الســرية 
التــي تقــوم بإدارتهــا واإلشــراف عليهــا بشــكل مباشــر علــى الرغــم مــن إنشــائها جهــازًا قضائيــًا يتبــع لحكومــة اإلنقــاذ، 
إال أنهــا تمنــع تدخلــه فــي قضايــا المختفيــن قســريًا فــي ســجونها وتقــوم بمحاكمتهــم وفــق محاكمــات ســرية صوريــة 
ــر اعتقالهــا كالتعامــل مــع التحالــف والخطــف واســتهداف مجموعاتهــا بعمليــات  وتوجــه إليهــم تهمــًا واحــدة لتبري
 أو التواصــل مــع العالــم الخارجــي وفــي معظــم الحــاالت تقــوم بتنفيــذ 

ٍ
القتــل واالعتــداء وتمنــع عنهــم توكيــل محــام

عمليــات اإلعــدام فــي ســجونها دون إخطــار عائــالت المختفيــن ودون تســليمها جثامينهــم؛ تجنبــًا لالحتقــان الشــعبي 
هــا، وبهــدف إبقــاء العائــالت تعانــي ألــم االنتظــار والترقــب انتقامــًا منهــم، وبهــدف إشــاعة الخــوف فــي المجتمــع  ضدَّ

والتحذيــر مــن عواقــب انتقــاد أو رفــض سياســاتها وتعاليمهــا فــي مناطــق ســيطرتها.

فــي كثيــر مــن األحيــان تمتــد مــدة االختفــاء القســري لــدى هيئــة تحريــر الشــام إلــى ســنوات، وتنكــر الهيئــة مســؤوليتها 
عــن عمليــة االحتجــاز، وفــي العديــد مــن الحــاالت ظهــر مختفــون قســريًا عبــر وســائل إعــالم تابعــة للهيئــة ضمــن 
مقاطــع مصــورة وهــم يدلــون باعترافــات عــن عملهــم مــع التحالــف الدولــي، واســتهداف مجموعــات تابعــة للهيئــة، 
وغيــر ذلــك مــن تهــم أخــرى، وجميــع مــن ظهــر عــاد وأخفــي قســريًا، وتعرضــت الكثيــر مــن العائــالت لعمليــات احتيــال 
ونصــب مــن قبــل شــبكات متصلــة بهيئــة تحريــر الشــام تقــوم بابتــزاز العائــالت ماديــًا مقابــل اإلفــراج عــن المختفــي أو 

حصولهــم علــى معلومــات حــول مصيــره.

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل 2287 شــخصًا بينهــم 37 طفاًل و44 ســيدة 
)أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى هيئــة تحريــر الشــام منــذ اإلعــالن عــن تأسيســها مطلــع عــام 2012 حتــى آب/ 

2021، تحــول مــا ال يقــل عــن 2064 منهــم بينهــم 13 طفــاًل و28 ســيدة إلــى مختفيــن قســريًا.

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسريًا لدى هيئة
تحرير الشام:

المعارضــة  فــي  أحــد فصائــل  فــي صفــوف  دللــو، مقاتــل  أحمــد  عبيــدة 
المســلحة، مــن أبنــاء بلــدة إحســم بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، مــن 
الســبت  يــوم  الشــام  تحريــر  هيئــة  عناصــر  اعتقلتــه   ،1995 عــام  مواليــد 
28/ شــباط/ 2015 بالقــرب مــن مدرســة المغراقــة جنــوب بلــدة إحســم، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الرحمــن 
لفصيــل  منتســب  عبيــدة  “كان  وأخبرنــا:  عبيــدة  شــقيق  وهــو  دللــو14 
عســكري يطلــق عليــه اســم كتائــب وألويــة شــهداء ســوريا، وفــي تمــام 

الســاعة السادســة صباحــًا مــن يــوم الســبت 28/ شــباط/ 2015 
وبينمــا كان عبيــدة مــع زميــل لــه علــى إحــدى النقــاط فــي بلــدة إحســم ينفــذان مهمــة عســكرية، شــاهدتهم 
عناصــر مــن جبهــة النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( مــن مســافة بعيــدة، فقــام زميلــه بالهــرب ولكــن شــقيقي 
عبيــدة لــم يســتطيع الهــرب بســبب إصابــة فــي جســده تعــرض لهــا ســابقًا، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام 

عبيدة أحمد دللو

14  عبر الهاتف في تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1eDCGA_U34bembR1k-LBtwPsvqTg0MIzi/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 23
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

بتهمــة أنــه يحــاول القيــام باســتهدافهم بإطــالق النــار عليهــم، وتــم اقتيــاده إلــى أحــد النقــاط العســكرية التابعــة 
لهــم علــى الطريــق الواصــل مــا بيــن بلــدة إحســم وقريــة ديــر لــوزة بريــف إدلــب، ومــن ثــم إلــى ســجن العقــاب فــي 
بلــدة كنصفــرة بريــف محافظــة إدلــب، وفــي أيــار/ 2015 تــم نقلــه مــن ســجن العقــاب إلــى مــكان مجهــول، ومنــذ 
ذلــك التاريــخ لــم نحصــل علــى أيــة معلومــة عنــه أو عــن مــكان احتجــازه، وفــي كل مــرة نســأل عنــه فــي الســجون 
التابعــة للهيئــة يبلغوننــا أنــه قــد توفــي، ولكــن لــم نســتلم جثمانــه أو شــهادة وفــاة لــه، وقــد ســألنا عــددًا مــن 
القياديــن فــي الهيئــة وعلمنــا منهــم أن جرمــه ال يعاقــب باإلعــدام” أضــاف عبــد الرحمــن أنــه تــم تحذيــره مــن تكــرار 

الســؤال عــن شــقيقه مــن قبــل أشــخاص تابعيــن لهيئــة تحريــر الشــام.

يوســف محمــد مالــك الرحــال، قيــادي فــي صفــوف حركــة أحــرار الشــام 
أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة، مــن أبنــاء قريــة معــر شــمارين بريــف 
محافظــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1983، متــزوج ولديــه 5 أطفــال، اعتقلتــه 
إثــر   2019 الثانــي/  كانــون   /22 الثالثــاء  يــوم  الشــام  تحريــر  هيئــة  عناصــر 
مداهمــة منزلــه فــي قريــة معــر شــمارين، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الطبيــب خالــد الرحــال15  
وهــو شــقيق يوســف وأخبرنــا: “بتاريــخ 22/ كانــون الثانــي/ 2019 اقتحمــت 
قوة عســكرية تابعة لهيئة تحرير الشــام منزل أخي يوســف واعتقلته، 
واقتادتــه إلــى مــكان مجهــول، ومــن خــالل أشــخاص ينتمــون لهيئــة 
تحريــر الشــام وبعــد دفــع مبالــغ ماليــة طائلــة اســتطعنا أن نتتبــع 

مــكان احتجــازه، حيــث تنقــل بيــن عــدة ســجون منهــا ســجن العقــاب 

يوسف محمد مالك الرحال

مقطــع مصــور نشــرته وكالــة إبــاء التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام نهايــة شــهر آذار/ 2021 يظهــر 
يوســف محمــد مالــك الرحــال وهــو يدلــي باعترافــات حــول تورطــه بعمليــات خطف

آخرهــا  وكان  المركــزي،  إدلــب  مدينــة  وســجن 
إدلــب  محافظــة  بريــف  حــارم  مدينــة  ســجن 
الغربــي، والتهمــة الموجهــة إليــه هــي القيــام 
بعمليــات خطــف وقتــل فــي مناطــق الشــمال 
الســوري؛ بهــدف الحصــول علــى فديــة ماليــة 
مــن ذوي ضحايــاه. قمنــا بزيارتــه عــدة مــرات 
وكانــت آخرهــا فــي ســجن مدينــة حــارم فــي آذار/ 
2021، ومــن خــالل زيارتــه شــاهدنا آثــار التعذيــب 

علــى جســده التــي أدت إلــى تلــف فــي أعصــاب قدمــه اليمنــى وكســر إصبعيــن، وقــال لنــا أن المحققيــن انتزعــوا  
منــه اعترافــات تحــت تعذيــب، ثــم قامــوا بتســجيل مقطــع فيديــو يعتــرف فيــه بــدوره فــي خطــف عــدد مــن 
األشــخاص وتــم نشــر هــذا المقطــع فــي نهايــة آذار/ 2021، ويتضمــن الفيديــو المصــور شــخص يدعــي أنــه تــم 
اختطافــه مــن قبــل يوســف رحــال بتاريــخ 18/ أيــار/ 2019 وبهــذا التاريــخ كان يوســف معتقــل لــدى هيئــة تحريــر 
الشــام” وأضــاف الطبيــب خالــد أنــه تــم الحكــم علــى شــقيقه باإلعــدام ولكــن حتــى هــذه اللحظــة لــم يتــم معرفــة مصيــر 

ــه.  ــوا مــن زيارت ــم يتمكن ــم إعدامــه كمــا ل ــاة أو ت ــد الحي ــى قي شــقيقه إن كان عل

15  عبر الهاتف في 29/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1ushLQVJq7zi1FRpKYWgnoQ-vmXt8eKUG/view
https://drive.google.com/file/d/1p2f0WBeDJv9RueTtq3qA7ycjshli1Y02/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 24
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

خالــد فــواز حســينو، ناشــط إعالمــي، ويعمــل إداري فــي مخيــم األناضــول 
بريــف  نبــوذة  كفــر  بلــدة  أبنــاء  مــن  إدلــب،  محافظــة  شــمال  للنازحيــن 
ــه  ــد عــام 1995، اعتقلت ــم األناضــول، تول ــم فــي مخي محافظــة حمــاة، ويقي
عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 5/ نيســان/ 2021، أثنــاء وجــوده 
قــرب محطــة للوقــود عنــد الطريــق المــؤدي إلــى قريــة كفــر لوســين بريــف 

 مجهولــة. 
ٍ
محافظــة إدلــب الشــمالي، واقتادتــه إلــى جهــة

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 17/ آب/ 2021 عبــر الهاتــف مــع الســيدة هيــام الخالــد وهــي خالــة خالد 
وأخبرتنــا: “بينمــا كنــا فــي المنــزل فــي مخيــم األناضــول فوجئنــا وأصبنــا بحالــة هلــع عندمــا داهمــت قــوة عســكرية 
مــن عــدة ســيارات المنــزل، وســألونا عــن خالــد، ومــن ثــم قامــت ثالثــة عناصــر بتفتيــش المنــزل وصــادرت معدات 
خالــد مــن أدوات تصويــر وكــروت ذاكــرة وفالشــات وأوراق تتعلــق بعملــه فــي المخيــم، ووقتهــا لــم يكــن خالــد فــي 
المنــزل، ثــم أبلغونــا أنــه متهــم بقضيــة اختــالس أمــوال، وطلبــوا منــا أن نبلغــه بتســليم نفســه، لكــن مــا علمنــا 
بــه بعــد ذهابهــم أن خالــد معتقــل لديهــم وأن مداهمــة المنــزل جــاءت بعــد عمليــة االعتقــال، ولــم يكــن لدينــا 
علــم بتلقــي خالــد أليــة تهديــدات أمنيــة. قامــت والدتــه بمراجعــة عــدة مراكــز أمنيــة فــي مدينــة إدلــب للســؤال 
مــت  عنــه، ولكــن لــم تحصــل علــى أيــة معلومــات حتــى إنهــم أنكــروا وجــوده لديهــم، وفــي شــهر تمــوز/ 2021 عمَّ
إدارة األمــن العــام التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام أرقامــًا للتواصــل لمــن لديــه معتقــل والســؤال عنــه، وبعــد 
التواصــل معهــم تلقينــا ردًا بــأن خالــد بخيــر وأنــه لديهــم فــي منطقــة ســرمدا بريــف إدلــب دون الحصــول علــى 

 لمتابعــة قضيــة خالــد.
ٍ

تفاصيــل أخــرى” وأضافــت هيــام أنهــم لــم يقومــوا بتكليــف محــام

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
اتَّبعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة سياســة االحتجــاز والخطــف فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرتها، إمــا عبــر 
حمــالت الدهــم أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة التــي تقــوم بإنشــائها بيــن حيــن وآخــر، وتقتــاد المحتجزيــن إلــى مراكــز 
ه  ، ولم توجِّ

ٍ
االحتجــاز دون إخضاعهــم لمحاكمــات، كمــا تمنــع عائالتهــم مــن زياراتهــم أو التواصــل معهــم وتوكيل محــام

إليهــم تهمــًا واضحــة، كمــا اســتهدفت النشــطاء والعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية والمعارضيــن السياســيين 
المنتقديــن لممارســاتها والمدنييــن بعمليــات االحتجــاز، بذرائــع مختلفــة كوجــود صــالت قربــى بينهــم وبيــن المعارضــة 
المســلحة/ الجيــش الوطنــي أو كونهــم علــى صلــة بتنظيــم داعــش، والحظنــا أن بعــض عمليــات االحتجــاز واإلخفــاء 
القســري قــد تمــت علــى خلفيــة عرقيــة، وقــد يبقــى الضحيــة قيــد االختفــاء القســري لســنوات عديــدة، وقــد يقضــي 
خاللهــا عــدة أشــهر فــي الحبــس االنفــرادي. وقــد ســجلنا إفــراج قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن عــدد مــن المحتجزيــن 

بعــد اتفاقــات مــع وجهــاء وشــيوخ عشــائر المناطــق التــي ينتمــي إليهــا المحتجــزون.

 

خالد فواز حسينو

https://drive.google.com/file/d/1txZ5p-fSwImzoO05HQReqqqxjX4XhdAN/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 25
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ســعت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى شــرعنة جميــع عمليــات القمــع واالحتجــاز واإلخفــاء القســري والخطــف 
تحــت غطائيــن رئيســين: التجنيــد اإلجبــاري، ومحاربــة اإلرهــاب، وهــذا التكتيــك ُيشــبه إلــى حــدٍّ بعيــد مــا قــام بــه النظــام 
الســوري الــذي اعتبــر كل مــن يعــارض سياســته ويطالــب بتغييــر حكــم العائلــة الحاكمــة والحكومــة التــي عينهــا النظام 

الســوري، بأنــه إرهابــي يجــب اعتقالــه وإخفــاء صوتــه وجعلــه عبــرة لبقيــة أفــراد المجتمــع.
تعــرض العديــد مــن األطفــال الذيــن احتجــزوا/ اختطفــوا ألجــل التجنيــد القســري مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
إلــى االختفــاء القســري ومنعــت عائالتهــم مــن الحصــول علــى أيــة معلومــات عنهــم، وقــد تــدوم مــدة اختفائهــم فــي 

العديــد مــن األحيــان حتــى عاميــن اثنيــن.
 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 3817 شــخصًا بينهــم 658 طفــاًل و176 
ســيدة ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها -منــذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة 
التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي- فــي كانــون الثانــي/ 2014 حتــى آب/ 2021، تحــول مــا ال يقــل عــن 2216 

منهــم بينهــم 98 طفــاًل و86 ســيدة إلــى مختفيــن قســريًا.

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسريًا لدى قوات سوريا الديمقراطية:

جميــل عمــر إبراهيــم، ناشــط فــي الحــراك الشــعبي، وهــو أحــد مؤسســي 
اتحــاد القــوى الديمقراطيــة الكرديــة فــي ســوريا، مــن أبنــاء قريــة تــل طيــر 
مــن  الشــمالي،  الحســكة  محافظــة  بريــف  القامشــلي  لمدينــة  التابعــة 
مواليــد عــام 1953، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 13/ 

ــة.  ــى جهــة مجهول ــه إل ــة القامشــلي، واقتادت تمــوز/ 2012 فــي مدين

بهــزاد دورســن، عضــو المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي الكــردي 
فــي ســوريا، وحاصــل علــى إجــازة مــن كليــة التربيــة/ جامعــة الفــرات بمدينــة 
ديــر الــزور، مــن أبنــاء مدينــة المالكيــة بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي، 
مــن مواليــد عــام 1963، اختطفتــه عناصــر مســلحة تابعــة لقــوات ســوريا 
الطريــق  علــى   2012 األول/  تشــرين   /24 األربعــاء  يــوم  الديمقراطيــة 
الواصــل بيــن قريتــي مــال مــرز وشــكر خــاج التابعتيــن لمدينــة المالكيــة، 

ــة. ــى جهــة مجهول ــه إل واقتادت

جميل عمر إبراهيم

بهزاد دورسن

https://drive.google.com/file/d/1luNzWpbRUP3WhQBe8XikgFUAUcdrtgGs/view
https://drive.google.com/file/d/1bdeNvS2xEvUOHR_B6Hco1BHNXsekxtA2/view
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العميــد الركــن محمــد خليــل العلــي، رئيــس المجلــس العســكري الكــردي، مــن أبنــاء قريــة كفــر صغيــر التابعــة لمنطقة 
جبــل ســمعان بريــف محافظــة حلــب، والعقيــد محمــد إبراهيــم، والعقيــد حســن أوســو، والرائــد بهــزاد نعســو، 
والنقيــب حســين بكــر، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب، والمــالزم عدنــان بــرازي، مــن أبنــاء مدينــة عيــن 
العــرب بريــف محافظــة حلــب، والعقيــد محمــد كلــى خيــري، والمقــدم شــوقي عثمــان، جميعهــم ضبــاط منشــقون 
عــن قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2012، اختطفتهــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 16/ نيســان/ 2013 
قــرب مدينــة المالكيــة بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي بينمــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى الحــدود العراقيــة الســورية، 

واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع باســم محمــد العلــي16 وهــو نجــل العميــد الركــن محمــد خليــل 
ــا بالتالــي: “يــوم الثالثــاء 16/ نيســان/ 2013 فــي أثنــاء توجــه الضبــاط الثمانيــة إلــى إقليــم كردســتان  العلــي وأخبرن
العــراق بموجــب دعــوة وجهــت لهــم ســابقًا مــن المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، فقدنــا 
االتصــال معهــم قبــل وصولهــم إلــى الحــدود العراقيــة، وبقــي مصيرهــم مجهــواًل لمــدة أربعــة شــهور، ولــدى 
متابعتنــا وبحثنــا عنهــم تبيــن لنــا أنــه لــدى مرورهــم علــى آخــر حاجــز تابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بيــن منطقة 
المالكيــة بريــف الحســكة، ومناطــق كردســتان العــراق، تــم اســتدراجهم وإيقاعهــم بكميــن وقامــت عناصــر 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة باختطافهــم، وتــم اقتيادهــم إلــى ســجن ديريــك )ســجن المحكمــة( ووضعهــم فــي 
زنزانــات منفــردة تحــت األرض وقــد تدهــورت حالتهــم الصحيــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى اليــوم تنفــي قــوات قســد 
ــوا عليهــا مــن مصــادر  ــه علــى الرغــم مــن وجــود شــهود ومعلومــات حصل عالقتهــا باختطافهــم” أضــاف محمــد أن
متنوعــة مــن المفــرج عنهــم ومجنــدون لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة إال أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة لــم تقــم 

بــأي تحقيــق حقيقــي أو االعتــراف بمصيــر الضبــاط المختفيــن.

فــؤاد ســعيد إبراهيــم، عضــو فــي المجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا، 
مــن أبنــاء قريــة شــرم الشــيخ التابعــة لمنطقــة المالكيــة بريــف محافظــة 
ســوريا  قــوات  اعتقلتــه   ،1973 عــام  مواليــد  مــن  الشــمالي،  الحســكة 
الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 24/ آذار/ 2017 علــى الطريــق الواصــل بيــن 

مدينــة المالكيــة وقريــة شــرم الشــيخ، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

فؤاد سعيد إبراهيم16  تواصلنا معه عبر الهاتف في 28/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1P0XNZZLJnnBD5HXLDjZNtlpk2dENUjsC/view
https://drive.google.com/file/d/1SkNWawJ0Ov-LH4bdyr0mqkySirSNLpXQ/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 27
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد علــي ســعيد إبراهيــم19 وهــو شــقيق فــؤاد وأخبرنــا بالتالــي: 
“مــع بدايــة الحــراك الشــعبي فــي مدينــة المالكيــة فــي الشــهر الرابــع مــن عــام 2011 شــارك شــقيقي فــؤاد فــي 
هــذا الحــراك وقــام بتشــكيل تنســيقية شــباب الكــرد فــي ديريــك )المالكيــة(، وقــاد المظاهــرات المناهضــة 
للنظــام الســوري رغــم التهديــدات التــي تعــرض لهــا مــن قبــل النظــام الســوري ومــن قبــل الحــزب االتحــاد 
الديمقراطــي )PYD(، وأصبــح عضــوًا فــي المجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا، ومــن ثــم انتخــب عضــوًا فــي 
األمانــة العامــة للمجلــس وعنــد تأســيس الهيئــة الكرديــة العليــا، تــم اختيــاره كعضــو فــي الهيئــة الكرديــة التــي 
تشــكلت إثــر اتفاقيــة دهــوك، بيــن حركــة المجتمــع الديمقراطــي )TEV-DEM( والمجلــس الوطنــي الكــردي فــي 
ســوريا )ENKS(، وتعــرض لالعتقــال للمــرة األولــى مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتاريــخ 2/ تشــرين 
األول/ 2016 فــي مدينــة ديريــك خــالل قيامــه بتوزيــع دعــوات لنشــاط فــي المجلــس المحلــي لمدينــة ديريــك 
بعنــوان الّتعايــش الّســلمي، وأطلــق ســراحه فــي 17/ تشــرين األول/ 2016، وتابــع نشــاطه الثــوري رغــم جميــع 
التحديــات والصعوبــات التــي تعــرض لهــا، حتــى يــوم الجمعــة 24/ آذار/ 2017 فــي تمــام الســاعة الرابعــة والنصــف 
ولــدى عودتــه مــن تأديــة عــزاء أحــد أصدقائــه، قامــت عناصــر تابعــة لألســايش بمراقبتــه وحيــن تأكدهــم أنــه كان 
بمفــرده فــي ســيارته قامــوا بقطــع طريقــه واعتقالــه قــرب قريــة مامشــور علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينــة 
المالكيــة وقريــة شــرم الشــيخ، وتركــوا ســيارته وســط الطريــق ولــدى ذهــاب شــقيقي األكبــر أحمــد ألخذ الســيارة 
وجــَد ســيارة تابعــة لألســايش تحــرس ســيارة فــؤاد ولــم يســمحوا لنــا بأخــذ الســيارة، وكان قــد تــم اقتيــاد فــؤاد 
إلــى مركــز قــوات مكافحــة اإلرهــاب الواقــع علــى طريــق عيــن ديــوار بالقــرب مــن جامــع حجــي جاســم )الــذي كان 
مبنــى أمــن الدولــة( ســابقًا التابــع لمنطقــة المالكيــة”. أضــاف علــي أنــه منــذ اعتقــال شــقيقه بــاءت جميــع محــاوالت 
ــه أو مــكان احتجــازه بالفشــل، إال أن بعــض  ــره أوســبب اعتقال ــه أو معرفــة مصي ــه واإلفــراج عن ــه بالســؤال عن عائلت
المفــرج عنهــم أكــدوا لهــم أنهــم شــاهدوه فــي ســجن عاليــا فــي مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة حتــى تشــرين األول/ 

2020 ثــم تــم نقلــه إلــى مــكان مجهــول.

جيم: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
والمنتقديــن  النشــطاء  ضــدَّ  القســري  اإلخفــاء  الوطنــي  الجيــش  المســلحة/  المعارضــة  فصائــل  اســتخدمت 
لممارســاتها وغالبــًا مــا تلجــأ إلــى تنفيــذ عمليــات الخطــف واالعتقــال دون اللجــوء إلــى الجهــاز القضائــي الــذي أنشــأته 
فــي مناطــق ســيطرتها، كمــا تقــوم بحجــز المختفيــن قســريًا ضمــن مقراتهــا العســكرية أو ســجونها الســرية، وتنكــر 
قيامهــا بعمليــات االعتقــال، وقــد تــدوم مــدة االختفــاء القســري ســنوات ال يخضــع المختفــي خاللهــا أليــة محاكمــة 

ويبقــى مصيــره مرتبطــًا بقــرار يتخــذه الفصيــل الــذي قــام بعمليــة االعتقــال بعيــدًا عــن القضــاء.

ــعت عمليــات اإلخفــاء القســري التــي تقــوم بهــا فصائــل المعارضــة المســلحة مــع تركــز ســيطرتها فــي مناطــق  توسَّ
 منهــا صبغــة طائفيــة 

ٍ
ريــف حلــب الشــمالي وريفــي الرقــة والحســكة منــذ نهايــة عــام 2018، وحملــت فــي بعــض

وعرقيــة وبشــكل خــاص فــي منطقــة عفريــن والقــرى التابعــة لهــا بريــف محافظــة حلــب الشــمالي.

ســجلنا حــاالت اختفــاء قســري أخــرى تــم اتخــاذ المدنييــن فيهــا كرهائــن يطلــق ســراحهم مقابــل االســتحواذ علــى 
الممتلــكات أو دفــع مبالــغ ماليــة، وحدثــت معظــم عمليــات االعتقــال/ االحتجــاز دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة 
 واضحــة.

ٍ
جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

19  تواصلنا معه عبر الهاتف في 28/ تموز/ 2021



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 28
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن3641  شــخصًا بينهــم 296 طفــاًل  بحســب قاعــدة بيان
و759 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االحتجــاز لــدى مختلــف فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي منــذ 
ل مــا ال يقــل عــن 2567 منهــم بينهــم 237  عــام 2011 حتــى اآلن فــي جميــع المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، وقــد تحــوَّ

طفــاًل و 446 ســيدة إلــى مختفيــن قســريًا.

شهادات لذوي ضحايا وحاالت ألشخاص مختفين قسريًا لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

الشــرقية  الغوطــة  فــي  دومــا  مدينــة  أبنــاء  مــن  ســريول،  أميــن  كامــل 
عناصــر  اختطفتــه   ،1949 عــام  مواليــد  مــن  دمشــق،  ريــف  بمحافظــة 
مســلحة تابعــة لجيــش اإلســالم أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة فــي 
إلــى جهــة مجهولــة. بــرزة بمدينــة دمشــق، واقتادتــه  2016 مــن حــي  آذار/ 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع أميــن ســريول18  وهــو نجــل المختفــي كامــل أميــن ســريول وأخبرنــا 
بالتالــي: “والــدي كامــل كان مــن المنتقديــن لجيــش اإلســالم وحــاول بشــكل مســتمر فضــح سياســتهم، وفــي 
آذار/ 2016 بينمــا كان والــدي مــع شــقيقي الصغيــر محمــد الــذي كان عمــره 17 عامــًا فــي حــي بــرزة بمدينــة دمشــق 
قامــت عناصــر تابعــة لجيــش اإلســالم باختطافهــم، وفــي ذلــك الوقــت كان جيــش اإلســالم يســيطر علــى الحــي، 
وبقــي مصيرهــم مجهــواًل حتــى تشــرين األول عــام 2016، حيــن قــام أحــد المفــرج عنهــم مــن ســجون النظــام 
الســوري ويعــرف والــدي جيــدًا بإبالغنــا أنــه شــاهد والــدي فــي فــرع الخطيــب بمدينــة دمشــق، ولــم يتــم التأكــد 
مــن هــذه المعلومــة، ونحــن نخمــن أن جيــش اإلســالم هــو وراء هــذه المعلومــات إلبعــاد التهمــة عنــه، وفــي 
نهايــة عــام 2017 وعنــد محاولــة جيــش النظــام التقــدم فــي حــي بــرزة اســتطاع شــقيقي محمــد الهــرب مــن أحــد 
الســجون فــي حــي بــرزة بعــد انســحاب جيــش اإلســالم مــن المنطقــة دون أن يشــاهد والــدي أو يعــرف عنــه أيــة 
معلومــة، وبعــد مــدة وردنــا خبــر مــن شــخص يدعــى الشــيخ أبــو أنــس كناكــري وهــو مقــرب مــن القيــادي زهــران 
علــوش أن والــدي قــد توفــي نتيجــة الضــرب والتعذيــب فــي أثنــاء التحقيــق معــه ولــم يفصــح لنــا كناكــري عــن 

مصــدر معلوماتــه، ونحــن نحمــل مســؤولية اختفــاء والــدي لجيــش اإلســالم الــذي قــام باختطافــه”.

محمــد فهمــي عبــدو، مهنــدس مدنــي، وعضــو المجلــس المحلــي فــي بلــدة شــران التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، مــن أبنــاء قريــة ماتينــو بريــف عفريــن اعتقلتــه قــوات الجيــش الوطنــي مــن بلــدة شــران، يــوم 
 مجهولــة. وفــي 17/ حزيــران/ 2020 أصــدرت عدليــة عفريــن قــرارًا بإخــالء 

ٍ
الثالثــاء 7/ نيســان/ 2020، واقتادتــه إلــى جهــة

ســبيل محمــد إال أننــا لــم نرصــد إخــالء ســبيله وال يــزال مجهــول المصيــر.

كامل أمين سريول

18  عبر الهاتف في آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/19H62zzWn7OlvjuNI1x-EDcplY0tqq3JB/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 29
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

المســنة خالــدة إبراهيــم، مــن أبنــاء بلــدة جندريــس التابعــة لمدينــة عفريــن 
اختطفتهــا عناصــر مســلحة  الغربــي،  الشــمالي  حلــب  بريــف محافظــة 
تابعــة لفيلــق الشــام التابــع للجيــش الوطنــي فــي تشــرين األول/ 2020 
مــع نجلتهــا هنــاء إبراهيــم وطفلتهــا؛ إثــر مداهمــة منزلهــن فــي حــي القديــم 

بحــارة التــل فــي بلــدة جنديــرس، واقتادتهــن إلــى جهــة مجهولــة.

عزيــز البكــر، مــزارع، مــن أبنــاء قريــة حــازرا فــي ناحيــة بلبــل التابعــة لمنطقــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
مــن مواليــد عــام 1978، اعتقلتــه قــوات الجيــش الوطنــي فــي أثنــاء عملــه فــي أرضــه فــي قريــة حــازرا فــي 18/ شــباط/ 

 مجهولــة.
ٍ
2021، واقتادتــه إلــى جهــة

تواصلنــا مــع الســيد طــه البكــر 19 وهــو قريــب عزيــز وأفادنــا: “داهمــت مجموعة عســكرية منزل عزيز وقامت بالســؤال 
عنــه وقالــوا أنهــم يتبعــون للشــرطة العســكرية وكانــوا يرتــدون الــزي المدنــي، فأخبرناهــم أنــه غيــر موجــود فــي 
المنــزل، فقامــوا بتفتيــش المنــزل وتحطيــم عــدد مــن محتوياتــه وســألوا عــن مــكان عزيــز، ثــم اتجهــوا إلــى األرض 
التــي يملكهــا والتــي تقــع علــى أطــراف القريــة وقامــوا بخطفــه مــن هنــاك، بعــد ذلــك قمنــا بمراجعــة الشــرطة 
العســكرية فأخبرونــا أن علينــا الســؤال عنــه لــدى الفصيــل الــذي اعتقلــه وأنهــم غيــر مســؤولين عنــه وغيــر موجــود 
لديهــم، بعــد البحــث والطلــب مــن أشــخاص التوســط والســؤال عنــه علمنــا بوجــوده لــدى أحــد الفصائــل وقامــوا 

بتحذيرنــا بعــدم الكشــف عــن اســمه وإال لــن نــرى عزيــز مجــددًا ومــا زلنــا حتــى اليــوم ننتظــر عودتــه”.

صورة المهندس محمد فهمي عبدو

خالدة إبراهيم

وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 17/ حزيران/ 2020 من دائرة 
عدلية عفرين بريف محافظة حلب التابعة للجيش الوطني 

تنص على إخالء سبيل المهندس محمد فهمي عبدو

19  اسم مستعار، تواصلنا معه عبر الهاتف في 8/ حزيران/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1fxa7BSsmLzDPlMEMjZPBaSkHcBlMed47/view
https://drive.google.com/file/d/1aqaHCNRXRaIVR_77IKmfXGAkVO5Q6d4A/view
https://drive.google.com/file/d/19GqDfiaMZpdm7Zj_5wm608K4W27M-CwW/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 30
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

خامسًا: النظام السوري يستمر في التالعب بالقوانين ويسجل جزءًا 
من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت 

الحاالت الموثقة قرابة 1000 حالة:

منــذ مطلــع عــام 2018 بــدأ النظــام الســوري بتســجيل العديــد مــن المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه 
ر النظــام الســوري مســتويات عــدة مــن مؤسســات الدولــة  علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي، وقــد ســخَّ
الســورية لتنفيــذ هــذا اإلجــراء المخالــف للقانــون الســوري والتالعــب ببيانــات الســجل المدنــي للمختفيــن قســريًا بــدءًا 
مــن وزارتــي الداخليــة والعــدل وحتــى مســؤولي دوائــر الســجل المدنــي فــي كافــة المحافظــات الســورية، إذ لــم يتقيــد 
بأصــول وإجــراءات تســجيل المتوفيــن فــي مراكــز االحتجــاز كأن يقــوم المحامــي العــام أو نائبــه بتنظيــم واقعــة الوفــاة 
ــوم مــن حدوثهــا” المنصــوص عليهــا  ــن ي ــة “خــالل ثالثي ــي ضمــن المــدة القانوني ــن الســجل المدن ــى أمي ويرســلها إل
ــا تقريريــن منفصليــن حــول هــذه الظاهــرة الكارثيــة  فــي المــادة 14 مــن قانــون األحــوال المدنيــة/ 2007، وقــد أصدرن
ــد مــدى إمكانيــة  التــي ُتظهــر مــدى تســخير النظــام الســوري لمؤسســات الدولــة لخدمتــه علــى نحــو بريــري، وتؤكِّ
تالعــب النظــام الســوري ببيانــات الســجل المدنــي للمختفيــن قســريًا وتســجيلهم كمتوفيــن دون إعطــاء األهــل أيــة 

معلومــات حــول ظــروف وفاتهــم ومكانهــا وإمكانيــة التحقيــق فيهــا. 

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1002 حالــة لمختفيــن قســريًا كشــف النظــام الســوري 
عــن مصيرهــم بأنهــم قــد ماتــوا جميعــًا بينهــم 9 طفــاًل و2 ســيدة منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى آب/ 2021، لــم يكشــف 
عــن ســبب الوفــاة، ولــم يقــم بتســليم جثاميــن الضحايــا أُلســرهم أو إعالمهــم بمــكان دفنهــا، ولــم ُيعلــن عــن الوفــاة 
وقــت حدوثهــا، ووفقــًا لهــذه اآلليــة التــي لــم يقــم النظــام الســوري عبرهــا بإيضــاح مصيــر المختفيــن قســريًا بشــكل 
ــزال مســتمرة، ووفقــًا  نهائــي فإننــا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن جريمــة االختفــاء القســري ال ت
للقانــون الدولــي ســوف يبقــى هــؤالء فــي عــداد المختفيــن قســريًا والمتهــم الرئيــس بإخفائهــم هــو النظــام الســوري، 
ــا مــن توثيقــه، وقــد يكــون العــدد الحقيقــي للحــاالت التــي ســجلها  ونؤكــد علــى أن هــذا هــو الحــد األدنــى الــذي تمكنَّ
النظــام الســوري لمختفيــن قســريًا علــى أنهــم متوفــون أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، ولكنــه لــم يعلــن ســوى عــن هــذا العــدد 
المحــدود، كمــا أننــا نعتقــد أن هنــاك بعــض الحــاالت التــي لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات عنهــا، لكنهــا تبقــى 
حــاالت محــدودة، والتخــوف الحقيقــي لدينــا هــو أن يســجل النظــام الســوري عشــرات آالف المختفيــن قســريًا علــى 
أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي، ثــم يقــوم باإلعــالن عنهــم بشــكل تدريجــي عنــد زيــارة األهــل أو عبــر قوائــم 

ُتنشــر بيــن حيــن وآخــر.

إن النظــام الســوري وبــكل تأكيــد هــو المســؤول عــن كشــف مصيــر المختفيــن قســريًا لديــه، وإبــالغ الشــعب الســوري 
كيــف قتــل هــؤالء ومــن قتلهــم وأيــن كانــوا؛ ألن النظــام الســوري لطالمــا أنكــر وجودهــم لديــه، بنــاًء علــى كل ذلــك فــإنَّ 
 النظــام الســوري بعمليــات قتــل هــؤالء، ونعتقــد أنهــم قــد قتلــوا بســبب 

ِ
ط ل دليــل إدانــة علــى تــورُّ هــذه القوائــم ُتشــكِّ

التعذيب. 

http://sn4hr.org/arabic/?p=10341
http://sn4hr.org/arabic/?p=10142


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 31
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

شــهادات لــذوي ضحايــا وحــاالت ألشــخاص مختفيــن قســريًا لــدى قــوات الظام الســوري تم تســجيلهم كمتوفين 
فــي دائــرة الســجل المدني:

بــدر كنــج الكنــج، مــن أبنــاء مدينــة القصيــر غــرب محافظــة حمــص، اعتقلتــه 
نقــاط  إحــدى  علــى  مــروره  لــدى   2012 آذار  فــي  الســوري  النظــام  قــوات 
التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة حمــص )حاجــز الدمينــة الشــرقية(، فــي 
شــباط/ 2021، علــم ذووه أنَّــه ُمســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى 
أنــه قــد ُتوفــي فــي عــام 2014، وُترجــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
أنــه قــد توفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري فــي مدينــة دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظام الســوري لم 
تســلِّم جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

حســين علــي علــي، مقاتــل فــي صفــوف أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف حلــب 
ــاء مشــاركته فــي معــارك  ــه قــوات النظــام الســوري فــي آب/ 2012، فــي أثن ــد عــام 1979، اعتقلت الشــرقي، مــن موالي
مطــار كويــرس شــرق محافظــة حلــب، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار 
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، وقــد علــم ذووه يــوم الخميــس 2/ تمــوز/ 2020، 
ــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي يــوم األربعــاء 15/ تمــوز/ 2015، وترجــح الشــبكة الســورية  أنَّ
ــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي  ــه قــد توفــي بســبب التعذي لحقــوق اإلنســان أن
مدينــة دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلِّم جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن 

قســريًا.

عمـــر محمد غنـــوم، طالـــب جامعـــي في كليـــة الطـــب البشـــري في جامعـــة تشـــرين بمدينة الالذقية، مـــن أبنـــاء قريـــة 
الحميديــة التابعـــة لمدينــة القصيــر غـــرب محافظــة حمــص، مـــن مواليــد عــام 1992، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 
ــه مســجل  يــوم األربعــاء 1/ أيــار/ 2013 فــي جامعــة تشــرين، وقــد علــم ذويــه يــوم الجمعــة 17/ كانــون الثانــي/ 2020، أنَّ
ــح فــي الشــبكة الســورية  فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي يــوم اإلثنيــن 24/ تشــرين الثانــي/ 2014، ونرجِّ
لحقــوق اإلنســان أنــه قــد توفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ونؤكــد 

أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلِّم جثمــان عمــر لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

بدر كنج الكنج

صورة حسين علي علي قبل اعتقاله 
وثيقة وفاة صادرة عن دائرة السجل المدني للمختفي حسين علي عليوإخفائه قسريًا

https://drive.google.com/file/d/1PrC32zDessHFtGCTMrqi02H1-GYlfpf-/view
https://drive.google.com/file/d/1ocoPu9oN60lX9ykxbg2q9B8hniD8-P5C/view
https://drive.google.com/file/d/1b6xcq4VeqBQjkacWqvg1Iw-EkWnRSSiQ/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 32
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد هيثــم20 وهــو ابــن عــم الضحيــة عمــر وعلمنــا منــه أن عائلــة 
عمــر حاولــت مــرارًا عبــر وســطاء الحصــول علــى معلومــات عــن مــكان عمــر، لكــن دون جــدوى: “فــي 1/ أيــار/ 2013 
اعتقــل عمــر مــن جامعــة تشــرين فــي الالذقيــة مــن قبــل عناصــر النظــام الســوري، وانقطعــت أخبــاره تمامــًا، 
علــى الرغــم مــن محاولتنــا المتكــررة لمعرفــة مكانــه، وعندمــا قامــت عائلتــه باســتخراج بيــان قيــد عائلــي، فوجئــت 

بــأن عمــر متوفــى منــذ 24/ تشــرين الثانــي/ 2014”

مهنــد محمــد صبحــي الكرمــو الشــهابي، حاصــل علــى ماجســتير فــي الكيميــاء مــن جامعــة حلــب، وُمعيــد فــي كليَتــْي 
الصيدلــة والعلــوم فــي جامعــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1987، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 22/ كانــون 
األول/ 2013 مــن مدينــة حلــب. الجمعــة 12/ حزيــران/ 2020، علــم ذووه أنَّــه ُمســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه 
قــد ُتوفــي يــوم األربعــاء 8/ نيســان/ 2015، وُترجــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه قــد توفــي بســبب التعذيــب 
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة دمشــق، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم 

تســلِّم جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

وثيقة وفاة للضحية عمر محمد غنومعمر محمد غنوم 

صورة مهند محمد صبحي الكرمو الشهابي

وثيقة وفاة الضحية مهند 
صبحي الكرمو الشهابي

20  تواصلنا معه عبر الهاتف في 13/ أيار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view
https://drive.google.com/file/d/1ehXbeD3QgvhSaJTXtME-j40kxVTjzFIk/view
https://drive.google.com/file/d/1KG_99gUf61huHBaUS6SPWyqBpN2ofr7k/view
https://drive.google.com/file/d/1zkytyZCK47mr56BcXBKMzhpAtBYXs6uy/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 33
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

محمــد نــور أحمــد المحمــد، طالــب في المرحلــة الثانوية، من أبنــاء مدينة كفر 
زيتــا بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
األحــد 13/ تمــوز/ 2014 مــن مدينــة حمــاة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي 
عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح 
ــَم ذووه أنَّــه 

ِ
ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، يــوم الخميــس 27/ آب/ 2020، عل

ُمســّجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد ُتوفــي فــي 15/ تمــوز/ 2015، 
وُترّجــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أّنــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب 
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظام الســوري. ونؤكــد أن قوات 
النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد 

المختفين قســريًا.

ــدورة  ــار، مــن خريجــي ال ــرزاق حمــود، ضابــط برتبــة عقيــد طي ــد ال حســان عب
الخاصــة 14 طياريــن حربّييــن، مــن مواليــد عــام 1966، مــن أبنــاء بلــدة ترمانيــن 
بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 
2014، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا 
إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. 
ــَم ذووه أنَّــه ُمســّجل فــي دائــرة الســجل 

ِ
الجمعــة 4/ كانــون األول/ 2020، عل

المدنــي علــى أنــه قــد ُتوفــي يــوم األحــد 14/ تمــوز/ 2019 وُترّجــح الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان أّنــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظام الســوري. ونؤكد أن قوات النظام الســوري 
لــم ُتســلِّم جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

بــالل عبــد الــرزاق دعــاس، مــن أبنــاء حــي جــورة الشــياح بمدينــة حمــص، يبلــغ 
مــن العمــر حيــن اعتقالــه 30 عــام، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي 
عــام 2016، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة 
حمــص، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا 
إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. 
َم ذووه أنَّه ُمســّجل في دائرة الســجل المدني 

ِ
الجمعة 1/ شــباط/ 2021، عل

علــى أنــه قــد ُتوفــي، وُترّجــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أّنــه قــد 
ُتوفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 

الســوري، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثمانــه لذويــه.

محمد نور أحمد المحمد

حسان عبد الرزاق حمود

بالل عبد الرزاق دعاس

https://drive.google.com/file/d/1HIPtWwSdbeN1dAK4Iu509qJvbb963z3W/view
https://drive.google.com/file/d/1I2X-JVUrNyVBmn1xSp8bM1IcazoZ6S01/view
https://drive.google.com/file/d/1xaghBiogaBOFw5-jFcnnsH0QmVzpbxL1/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 34
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

خالــد شــحادة عزيــزي، ضابــط برتبــة عقيــد طيــار، منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة الشــجرة بريــف 
محافظــة درعــا الغربــي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 29/ كانــون األول/ 2018، بعــد اســتدعائه إلــى 
 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت 

ٍ
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، وكان مّمــن أجــَروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا 
ــَم ذووه أنَّــه ُمســّجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قد ُتوفــي، وُترّجح 

ِ
بزيارتــه. األربعــاء 30/ كانــون األول/ 2020، عل

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أّنــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريف 
دمشــق، نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

فــي  الفصائــل  أحــد  فــي صفــوف  الغزالــي، مقاتــل ســابق  ياســين علــي 
المعارضــة المســلحة فــي محافظــة درعــا، مــن أبنــاء قريــة قرفــا بريــف 
محافظــة درعــا الشــرقي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2019 
أجــَروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي  فــي مدينــة دمشــق، وكان مّمــن 
 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ 

ٍ
وقــت

نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا 
دائــرة  فــي  ُمســّجل  أنَّــه  ذووه  ــَم 

ِ
عل  ،2021 شــباط/   /9 الســبت  بزيارتــه. 

الســجل المدنــي علــى أنــه قــد ُتوفــي، وُترّجــح الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان أّنــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري. نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم 

جثمانــه لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

سادسًا: المسؤولية المباشرة لألجهزة األمنية وقوات الجيش عن 
جريمة االختفاء القسري، وأسماء أفراد نعتقد أنهم متورطون في 

ارتكاب انتهاكات فظيعة:

إن النظــام الســوري فــي بنيتــه هــو نظــام شــديد المركزيــة، ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نســتند علــى 
تعريفــات قواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني فــي تحميــل القــادة واألشــخاص األرفــع مقامــًا مســؤولية جرائــم الحــرب 
التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم بنــاًء علــى أوامرهــم21 ، أو إذا علمــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك 
ــة التــي تخولهــا  ــر الالزمــة والمعقول ــم يتخــذوا كل التدابي ــم ول ــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه الجرائ أن يرتكبــوا أو كان
ــع  لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم22 ، ويوسِّ
النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه المســؤولية لتشــمل الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، التــي ترتكــب 
وقــت الســلم أو الحــرب، وجرائــم الحــرب، كمــا يحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين، 
بمــن فيهــم المدنيــون المســؤولية عــن ذلــك23، كمــا أن المقاتليــن يتحملــون المســؤولية حتــى وإن كانــوا ينفــذون 
رت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا عبــر التقاريــر والبيانــات مــن  أوامــر مــن هــو أعلــى منهــم رتبــة، وقــد حــذَّ
ضــرورة االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصــبُّ فــي ارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية، بــل إن القانــون الدولــي 
نــصَّ علــى أنــه حتــى اإلكــراه علــى ارتــكاب جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلبــادة ال يصبــح مقبــواًل كأســلوب 

دفــاع إال فــي األوضــاع الشــديدة حيــث ال يتوفــر أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل 24.

ياسين علي الغزالي
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التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 35
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

لت العديــد مــن تلــك  والنظــام الســوري متــورط بمختلــف مؤسســاته فــي ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشــكَّ
االنتهــاكات جرائــم ضــد اإلنســانية25  وجرائــم حــرب ، وكل مــن أمــر، أغــرى، شــجع، بــرر، شــارك، قــدم العــون أو ســهل، 
تلــك الجرائــم يعتبــر متورطــًا فيهــا، وفــي مقدمــة تلــك المؤسســات مؤسســة الجيــش، ومؤسســة األمــن، وهنــاك 
ميــل لــدى لجــان تقصــي الحقائــق ولجــان التحقيــق الدوليــة نحــو الكشــف عــن أســماء األفــراد المتورطيــن باالنتهــاكات، 
وقــد أخــذت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بهــذا الــرأي منــذ ســنوات، وطالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
عــن ســوريا بالكشــف عــن أســماء األفــراد الذيــن تحققــت مــن تورطهــم فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــم 

ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب26. 

القســري  اإلخفــاء  فــي جريمــة  المتورطيــن  الســوري  للنظــام  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  قيــادات  أســماء  أبــرز 
الســوريين:  المواطنيــن  آالف  لعشــرات 

لقــد تورطــت المئــات مــن قــادة األجهــزة األمنيــة والجيــش ومؤسســات أخــرى فــي االنتهــاكات التــي مورســت ضــد 
الشــعب الســوري والدولــة الســورية منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، ولدينــا قاعــدة بيانــات تضــم آالف البيانــات عــن أفــراد 
متورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، والمناصب 
التــي شــغلوها، وأبــرز االنتهــاكات التــي وثقنــا ارتكابهــم لهــا، ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر، وقــد تحدثنــا عــن 

العديــد منهــم ضمــن تقاريــر وبيانــات علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة.

وفيمــا يخــص االعتقــال/ التعســفي واإلخفــاء القســري ومــا يرتبــط بهمــا مــن انتهــاكات فقــد مارســت بشــكل رئيــس 
األجهــزة األمنيــة األربعــة “شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة، شــعبة المخابــرات الجويــة، شــعبة اإلدارة العامــة، 
شــعبة األمــن السياســي” عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، إضافــة 
إلــى عــدد مــن الســجون العســكرية والمدنيــة، وقــد مــورَس اإلخفــاء القســري وفــَق منهجيــة عامــة اتخذ قــرار بتنفيذها 
وفــق سلســلة القيــادة التــي تبــدأ مــن رئيــس الجمهوريــة وترتبــط بــه مباشــرة وزارتــي الدفــاع والداخليــة ومكتــب األمــن 
ــة والتنقــالت  ــات التعييــن والترقي ــى أن عملي ــا إل ــة، ونشــير هن القومــي/ الوطنــي، ومــا يرتبــط بهــا مــن األجهــزة األمني
للضبــاط مــن رؤســاء األجهــزة األمنيــة تتــم وفــق قــرارات ومراســيم يصدرهــا رئيــس الجمهوريــة حصــرًا. كمــا ننــوه 
إلــى أن عمليــات تحديــد المســؤولين فــي األجهــزة األمنيــة غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد إذ يتكتــم النظــام الســوري 
عــن اإلعــالن عنهــم ولذلــك نعتمــد علــى عمليــات المقاطعــة بيــن كل مــن: قاعــدة بيانــات الوثائــق األرشــيفية وقاعــدة 
ــن مــن  ــي نحصــل عليهــا مــن الناجي ــن فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان والمعلومــات المتراكمــة الت ــات المتورطي بيان

االعتقــال، والضبــاط المنشــقين.

ونعتقــد أن كشــف أســماء مرتبكــي االنتهــاكات هــو شــكل مــن أشــكال التعريــة والمحاســبة أمــام الــرأي العــام 
ــًا، ولكــي يتعــرف أهالــي المختفيــن قســريًا علــى خصومهــم أمــام المحاكــم والهيئــات التــي  المحلــي أواًل، والدولــي ثاني
نطمــح أن تتشــكل ضمــن مســار العدالــة االنتقاليــة، ولكــي يرتــدع هــؤالء األفــراد الذيــن نعتقــد تورطهــم عــن تكــرار 
انتهاكاتهــم، وكــي يعلــم آخــرون أن مصيــر كل مــن يرتكــب انتهــاكات بحــق المواطــن الســوري ســوف يكــون عرضــة 
للتشــهير والتعريــة أمــام مجتمعــه وأســرته ووســائل اإلعــالم، والحقــًا أمــام المحاكــم المحليــة والدوليــة، وســوف 

ــة. ــات االقتصادي ــم اإلرهــاب والعقوب ــى قوائ ــر قــدر ممكــن مــن هــؤالء وأمثالهــم عل ــن لوضــع أكب نســعى جاهدي
وفيمــا يلــي أســماء الغالبيــة العظمــى ممــن تولــى قيــادة األجهــزة األمنيــة ومــا يتبــع لهــا مــن أفــرع أمنيــة طــوال 
الســنوات العشــر الماضيــة، وهــم مســؤولون بشــكل مباشــر عــن عمليــات االعتقــال والتعذيــب واالختفــاء القســري 

التــي ارتكبــت فــي المــدة التــي شــغلوا فيهــا مناصبهــم منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2021.
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التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 36
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ألف: شعبة المخابرات العسكرية العامة:
تعتبــر شــعبة المخابــرات العســكرية أحــد أبــرز األجهــزة األمنيــة التــي مارســت عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري، 
ــا إلــى أنهــا مســؤولة عــن قرابــة 55 % مــن هــذه العمليــات مقارنــة مــع بقيــة األجهــزة األمنيــة، كمــا  وتشــير تقديراتن
ــا مــن تحديــد مــا ال يقــل عــن 21 مركــز احتجــاز ضمــن األفــرع  يتبــع لهــا العــدد األكبــر مــن مراكــز االحتجــاز، وقــد تمكنَّ
األمنيــة التــي تتبــع لشــعبة المخابــرات العســكرية وحدهــا المنتشــرة فــي مدينــة دمشــق وبقيــة المحافظــات، شــاركت 
جميعهــا فــي عمليــات اإلخفــاء القســري، ولــدى شــعبة المخابــرات العســكرية العديــد مــن األفــرع األخــرى ذات مهــام 
اســتخباراتية وتقنيــة ومرجعيــة إال أنهــا ال تملــك مراكــز احتجــاز ولــم تشــارك بعمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري 
بشــكل مباشــر، ونحــن بصــدد إعــداد تقريــر موســع عــن شــعبة المخابــرات العســكرية. تتبــع شــعبة المخابــرات 

العســكرية لــوازرة الدفــاع إداريــًا وشــكليًا إال أنهــا تتبــع بشــكل فعلــي لمكتــب األمــن القومــي/ الوطنــي.

رئيس شعبة المخابرات العسكرية
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اللواء كفاح ملحم

اللواء كفاح ملحم

اللواء الركن إبراهيم الوعري

اللواء الركن إبراهيم الوعري

اللواء الركن إبراهيم الوعري

العام

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

https://drive.google.com/file/d/1voSwWpH8C3vFI7s_CtZm9_FO0bO2p6jr/view
https://drive.google.com/file/d/1jp-visZQTawly-Tu052hu8x8qXyMwqG_/view
https://drive.google.com/file/d/1xU63bzvLfNtYCBEev1QtYPkezlkKvWss/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 37
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

رؤساء فروع شعبة األمن العسكري في المحافظات:

رؤساء الفروع المركزية لشعبة األمن العسكري في مدينة دمشق:

https://drive.google.com/file/d/1WS97RD3o1KipelYlZ4f10GD-esdYLWhQ/view
https://drive.google.com/file/d/1IgPLJXKqnmBuv9dvdnoy5E81L8ipbhBS/view
https://drive.google.com/file/d/1VN3nQUiTGZ0CNw0Rd_FUO6wGQyCxNjpO/view
https://drive.google.com/file/d/189SIfnLCzpS6japWySZSktAPmQTXaEFM/view
https://drive.google.com/file/d/1zEDnSEIKS6AM9_lqTKLwNOgzOhRMGmpv/view
https://drive.google.com/file/d/12k2gRGrRlRtR9V4L0JFXP35gbziNz8wM/view
https://drive.google.com/file/d/1B2Lo8CSWZYgTA2eioBGuwfTSh6yQZ_P2/view
https://drive.google.com/file/d/1TlrLzJ6P0jRQNsUNOKzNj-bAru-XLC8H/view
https://drive.google.com/file/d/1VHY-PeDtQdJpnnvvP-b5il9ETy-871eC/view
https://drive.google.com/file/d/1SInTt7fWkJfFJej1yPa4VrZSonib-aii/view
https://drive.google.com/file/d/10-RSCkBVoh8e5c2BFUFscgNTYLrEDvPc/view
https://drive.google.com/file/d/1A8FTBm23U2sYiTrH2yuu3Gj9J4y8jW4j/view
https://drive.google.com/file/d/1CmrONQ0ZwgpTxrGD4CfrN4ZWLFPJw4Wv/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 38
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

باء: شعبة المخابرات الجوية:
واالختفــاء  االعتقــال  عمليــات  عــن  مســؤوليتها  حيــث  مــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  الجويــة  المخابــرات  شــعبة  تأتــي 
القســري بعــد شــعبة األمــن العســكري، ولهــا ســتة فــروع فــي المحافظــات الســورية تســمى بحســب المنطقــة 
“فــرع المنطقــة/ دمشــق، فــرع المنطقــة الشــمالية، الوســطى، الجنوبيــة، الشــرقية، الســاحلية” ولــكل فــرع منطقــة 
قســم فــي المحافظــات المســؤول عنهــا، إضافــة إلــى ســتة فــروع مركزيــة فــي مدينــة دمشــق، معظمهــا تضــم 
مراكــز احتجــاز، ومــن أبرزهــا فــرع التحقيــق وفــرع المــزة “فــرع المطــار/ ســجن المــزة” فــي مدينــة دمشــق. تتبــع شــعبة  

ــوزارة الدفــاع. ــة ل ــرات الجوي المخاب

رئيس شعبة المخابرات الجوية

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء جميل الحسن

اللواء غسان جودت إسماعيل

اللواء غسان جودت إسماعيل

نائب الرئيس

اللواء فؤاد طويل

اللواء غسان جودت إسماعيل

اللواء غسان جودت إسماعيل

اللواء عبد السالم محمود

اللواء عبد السالم محمود

معاون الرئيس

اللواء زهير حمد

اللواء أديب نمر سالمة

اللواء أديب نمر سالمة

اللواء أديب نمر سالمة

اللواء قحطان خليل

العام

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

رؤساء فروع شعبة المخابرات الجوية في المحافظات:

https://drive.google.com/file/d/1BMRD4nlj9x3GEGriU49kT-z9XFuDo1Df/view
https://drive.google.com/file/d/1OKBzmLnl-Jlj391fplP8ungd0NaWCoV0/view
https://drive.google.com/file/d/1Eo2gPKcvFy-deUe9Djej94zJ_saiN3kG/view
https://drive.google.com/file/d/17QQbgLfxQFTo3lY6d9pPaz7N9721bwM1/view
https://drive.google.com/file/d/1ta2fff_7mANks4oSRtIvgwXvVZt03ncg/view
https://drive.google.com/file/d/1ta2fff_7mANks4oSRtIvgwXvVZt03ncg/view
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZssffJDpLTprkflrfdmWrVkB?projector=1&messagePartId=0.1
https://drive.google.com/file/d/1EB0Q6BfrJlOpV-y0nBXdvUxXuLvz1UWl/view
https://drive.google.com/file/d/1iLGmFS-iSe2SHV63v_TD_lCvGiVwCFa3/view
https://drive.google.com/file/d/1SK4ErQNGZj6KvRg_YZOgdIJsA-geVU7I/view
https://drive.google.com/file/d/1YBScrmLXeHUOn3IS314W56I1MPy9Rts5/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 39
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

 تاء: شعبة اإلدارة العامة “أمن الدولة”:
تعتبــر شــعبة اإلدارة العامــة جهــاز أمنــي مســتقل تتبــع مباشــرة لمكتــب األمــن الوطنــي/ القومــي ســابقًا والــذي يتبــع 
مباشــرة لرئاســة الجمهوريــة، ويعيــن العاملــون فيهــا مــن كال وزارتــي الدفــاع والداخليــة، لــدى شــعبة اإلدارة العامــة 
فروعــًا فــي كافــة المحافظــات الســورية إضافــة لفــروع مركزيــة فــي مدينــة دمشــق، ومعظمهــا تضــم مراكــز احتجــاز.

قيادة شعبة اإلدارة العامة:

رؤساء الفروع المركزية لشعبة المخابرات الجوية في مدينة دمشق:

رئيس شعبة اإلدارة العامة

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون

حسام محمد نوري آنية لوقا

حسام محمد نوري آنية لوقا

نائب الرئيس

اللواء نزيه زرير

اللواء نزيه زرير

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

اللواء زهير حمد

معاون الرئيس

اللواء غسان خليل

العام

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

https://drive.google.com/file/d/1bu1O8WFETrcPqi1vfRUntYTnan3TpLZy/view
https://drive.google.com/file/d/1HxwVD1eygZL1rHARlHTStjiwVYXjwySU/view
https://drive.google.com/file/d/19UI_mg50fphs7UPqkxgPORF-NXFi-QA1/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 40
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

رؤساء فروع شعبة المخابرات العامة “أمن الدولة” في المحافظات:

    
           

رؤساء فروع المخابرات العامة “أمن دولة” في مدينة دمشق:
   

https://drive.google.com/file/d/1OKBzmLnl-Jlj391fplP8ungd0NaWCoV0/view
https://drive.google.com/file/d/1sJ37STnX4qpwjW3kac21fG4A0YwJGl9T/view
https://drive.google.com/file/d/1V9QlUCSDfveou7tFaNGczWed1NmcAW6F/view
https://drive.google.com/file/d/1111TdjMIB67fSGiB6k0V6MT185Koslos/view
https://drive.google.com/file/d/12VFIGJUfqsS9wFMYjlHajRGjICpw9idv/view
https://drive.google.com/file/d/1T9zRS0RA9WtVlfKstW-gZfjK-rQFxUaQ/view
https://drive.google.com/file/d/1ej-v5ePjuqCapNm_HMcgPnIjgHAsRB8s/view
https://drive.google.com/file/d/151DJbJPiV-uro57idLnNhBWdlc4dNhxG/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 41
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

ثاء: شعبة األمن السياسي:
تتبــع إداريــًا وشــكليًا لــوزارة الداخليــة، لهــا دور رئيــس فــي عمليــات المراقبــة واالســتخبارات وإجــراء الدراســات األمنيــة 
علــى كل مــن المدنييــن والعامليــن فــي وزارة الداخليــة، وتتبــع لهــا فــروع مركزيــة فــي مدينــة دمشــق تتولــى فــي 

ــة والمراســلة ويمتلــك عــدد منهــا مراكــز احتجــاز وفــروع فــي المحافظــات.  معظمهــا مهــام المراقب

قيادة شعبة األمن السياسي:

رؤساء فروع األمن السياسي في المحافظات:

رئيس الشعبة األمن السياسي

اللواء محمد ديب زيتون

اللواء محمد ديب زيتون/ اللواء 
رستم غزالي

اللواء رستم غزالي

اللواء رستم غزالي

اللواء نزيه حسون

اللواء نزيه حسون

اللواء نزيه حسون

اللواء محمد خالد رحمون/ العميد 
حسام محمد نوري آنية لوقا

العميد حسام محمد نوري آنية 
لوقا/ اللواء ناصر العلي

اللواء ناصر العلي

اللواء غيث ديب

نائب الرئيس

اللواء نزيه حسون

اللواء نزيه حسون

اللواء نزيه حسون

اللواء نزيه حسون

اللواء محمد خالد رحمون

العاممعاون الرئيس

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

https://drive.google.com/file/d/1bu1O8WFETrcPqi1vfRUntYTnan3TpLZy/view
https://drive.google.com/file/d/1bu1O8WFETrcPqi1vfRUntYTnan3TpLZy/view
العميد ناصر العلي
https://drive.google.com/file/d/15wXQQy8zgjsjauz5uE8GWL1_allrhCH3/view?fbclid=IwAR1szV7I9g-RC7H5Z52YHYI_CkyT_wYUb-Kd_U7g5hcwnD4sUwQNh-gYNHg
https://drive.google.com/file/d/14VPCp25Ss-baVi019n9UkHFIigySXcUv/view
https://drive.google.com/file/d/1BTW18xTi_eDhLi6ZOJ8z-NagZ7A2o3y9/view
https://drive.google.com/file/d/1_px7uop5nmvWarSrrsDOuoKQ_XDasmgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_LzvECgrBLuyfhNXhcVERRr5FMehFJm6/view
https://drive.google.com/file/d/1CmA2TWwYM0xZ_PjlGGqCwfeb07UuKcpC/view
https://drive.google.com/file/d/114-fUE-uZuZppaCesWtMXEWsGubw2pxp/view


التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 42
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ النظــام الســوري لــم يفــي بــأيِّ مــن التزاماتــه فــي أيٍّ مــن المعاهــدات 
ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  ــى العهــد الدول ــد إل واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحدي
ــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري الــذي وضعــه هــو، فقــد اســتمرَّ توقيــف مئــات آالف  والسياســية، كمــا أنَّ
 والزيــارات العائليــة، 

ٍ
المعتقليــن دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه ُتهــم، وحظــر عليهــم توكيــل محــام

ل 68.25 % مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا ولــم يتــم إبــالغ عائالتهــم بأماكــن وجودهــم، وفــي حــال  وتحــوَّ
ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، وربمــا يتعــرَّض مــن يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال.

االختفــاء القســري محظــور بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي فبحســب القاعــدة 98 فــإن االختفــاء القســري 
زاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. محظــور فــي النِّ

وتنــصُّ القاعــدة 117 منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف فــي النــزاع اإلجــراءات المســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص 
الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم نتيجــة لنــزاع مســلح، ويــزود أفــراد عائالتهــم بأيــة معلومــات لديــه عــن مصيرهــم”.

ل الممارســة  وأيضــًا بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُتشــكِّ
المنهجيــة لإلخفــاء القســري جريمــة ضــدَّ اإلنســانية )المــادة 1-7.ط(، وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه قــوات النظــام 

الســوري.
ــز بهــا النظــام  ــة ذاتهــا، التــي يتمي ــم تكــن علــى المركزي ــة األطــراف جريمــة اإلخفــاء القســري وإن ل وقــد مارســت بقي
الســوري، كمــا تختلــف عنــه فــي َكــمِّ الحــاالت وتوزعهــا، وتنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام يشــبهان النظــام 

ــع انتشــار الحــاالت ومنهجيتهــا بحســب مــا ُتشــير إليــه البيانــات التــي لدينــا. الســوري فــي توسُّ

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

عقــد اجتمــاع طــارئ لمناقشــة هــذا الشــأن الخطيــر الــذي ُيهــدد مصيــر قرابــة 102 ألــف مواطــن ســوري، وُيرهــب 	 
المجتمــع الســوري بأكملــه.

التحقيق في األفراد المتورطين بجريمة االختفاء القسري في سوريا وفرض عقوبات عليهم.	 
العمــل علــى الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًا بالتــوازي أو قبــل البــدء بجــوالت العمليــة السياســية ووضــع 	 

جــدول زمنــي صــارم للكشــف عــن مصيرهــم.
إيجــاد طــرق وآليــات لمنــع النظــام الســوري مــن التَّالعــب باألحيــاء واألمــوات، لمــا فــي ذلــك مــن تهديــد كبيــر ألمــن 	 

واســتقرار الدولــة الســورية.
يجــب أن يتَّخــذ مجلــس األمــن خطــوات إليقــاف عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيب داخل مراكــز االحتجاز 	 

التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن في أســرع وقت.
اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز، 	 

ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع.
علــى مجلــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلــزام األطــراف بالقــرارات التــي قــام بإصدارهــا ومــن أبرزهــا القــرار رقــم 	 

2024، والقــرار رقــم 2139، وإتبــاع القــرارات النظريــة باألفعــال.
االهتمــام بشــكل أكبــر بقضيــة المختفيــن قســرًا فــي ســوريا؛ نظــرًا لفداحــة حصيلتهــا، وكونهــا جريمــة ضــدَّ 	 

اإلنســانية، وينبغــي اإلســراع فــي التَّصــدي لهــا.
وإيجاد ضمانات ملزمة لمنع تكرار التعذيب حتى الموت داخل مراكز االحتجاز.	 
الــزام النظــام الســوري بفتــح مراكــز االحتجــاز كافــة أمــام اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وكافــة لجــان األمــم 	 

المتحــدة.



التقرير السنوي العاشر عن االختفاء القسري في 43
سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، 

سنوات طويلة من األلم والفقد اللحظي

إلى النظام السوري:
التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.	 
التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب.	 
جالت المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة. 	  التوقف عن التالعب بالسِّ
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	  تحمُّ

إلى حلفاء النظام السوري روسيا وإيران:
ــر 	  ــك الدعــم يعتب ــاء الشــعب الســوري، ألن ذل ــة 102 ألــف مــن أبن ــورط بإخفــاء قراب التوقــف عــن دعــم نظــام مت

ــم ضــد اإلنســانية. تورطــًا فــي جرائ

إلى مجلس حقوق اإلنسان:
متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســرًا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن جميــع االجتماعــات 	 

الســنوية الدوريــة، وتخصيــص جلســة خاصــة للنَّظــر فــي هــذا التَّهديــد الرهيــب.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
واالجتماعيــة 	  النفســية  أبعادهــا  بكافــة  الكارثــة  هــذه  علــى  الضــوء  ُيســلِّط  وتفصيلــي  خــاص  تقريــر  إعــداد 

ســوريا. فــي  الفاعلــة  المحليــة  اإلنســان  حقــوق  منظمــات  ودعــم  واالقتصاديــة 
 

إلى الفريق العامل المعني باالختفاء القسري لدى األمم المتحدة:
زيــادة عــدد العامليــن فــي قضيــة المختفيــن قســرًا فــي مكتــب المقــرر الخــاص المعني بحــاالت االختفاء القســري 	 

فــي ســوريا؛ نظــرًا لكثافــة وحجــم حــاالت المختفيــن قســريًا فيها.

إلى منظمات حقوق اإلنسان العربية والدولية:
المتوحشــة 	  ممارســاته  وفضــح  الســوري  النظــام  وإدانــة  ســوريا،  فــي  قســريًا  المختفيــن  قضيــة  مناصــرة 

قســريًا. المختفيــن  مصيــر  عــن  بالكشــف  المســتمرة  والمطالبــة 

تضامن
كل التضامــن مــع الضحايــا وذويهــم، وكل الشــكر والتقديــر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن الذيــن لــوال جهودهــم لمــا 

ظهــر هــذا الَّتقريــر علــى هــذا النحــو.
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