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  دون أثر : ا�ختفاء القسري في سوريا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

     :لمقدمةا
 لرجالا من بصور ذويھن يقفن خارج مراكز ا�حتجاز ممسكات ت النساء ال�تىبات  

 ريا ا�ختفاء القسرى فى سو  حا�ت عن جوھر ناة التى تُنمامشھداً معتاداً من صور المع المختفين
علومة عبر الجھات الرسمية و غير على الم ، و البحث اليائس للحصول ذويھم أخذالمتمثل فى 

ا�ثر المرئى  ھم وما يسببه ذلك من آ�م يكابدھا الذين تركوھم من خلفھم ، و يظل ھؤ�ء،  الرسمية
 و الوحيد لھذا اNنتھاك.

                       
Nختطاف و يعقبه رفض أ ختفاء القسرى ا�عتقال و ا�حتجازو يقصد باNو ا

 ، وفى ھذا السياق وثقت يته أو إخفاء مصيره أو مكان تواجدهاNعتراف بحرمان الشخص من حر
 اثناء حا�ت ا�ختفاء القسرى بعض Yول مرة  ةبِشان الجمھورية العربية السوري لجنة التحقيق
نزاع ، و عندما تطورت اNضطرابات إلى 2011فى مارس  قراطيةبالديم مناديةال ا�حتجاجات 

شملت التحقيقات الممارسات ذات الصلة باNختفاء القسرى التى ارتكبتھا كافة أطراف  ,مسلح
شمل كافة أرجاء الب�د ، حيث  مضطرداً  اع. و كشفت التحقيقات ايضاً عن أن ھنالك نمطاً نزال

اYشخاص على وجه لمليشيات الموالية للحكومة اوايضا ايحتجز اYمن السورى و القوات المسلحة 
لمنازل و عند اثناء تفتيش ا اعتقال جماعيھا بحم�ت مالخصوص الذكور البالغين و ذلك عند قيا

عد عقابى ن اNختفاء القسرى له بُ يبدو أ ستشفيات . وفى بعض الحا�تنقاط التفتيش و فى الم
يستھدف أفراد أُسر المنشقين و النشطاء و المقاتلين و أيضاً أولئك الذين يعتقد بانھم يقدمون الرعاية 

 الطبية للمعارضة.
                                                               

حكومة فى العام الماضى فئات معينة ة للالمناوئإختطفت بعض من الجماعات المسلحة 
للحكومة و  موالون الذين يعتقد بانھم  اYشخاصحيث اعتقل يين وأحتجزتھم كرھائن. من المواطن
وضعوا ،  و  و رجال الدين و عمال اNغاثة ، شطاءالن و الصحفيون و حقوق اNنسان ،ل مناصرون

سراحھم مقابل فدية أو عبر صفقة تبادل ض بشان إط�ق ، و ذلك لحين التفاوبالقتل  يدھدالت تحت
و يعتبر خطف الرھائن جريمة حرب يجبر فيھا الرھائن بالبقاء تحت التھديد بالقتل لحين . للسجناء 

  .   تلبية مطالب خاطفيھم
                                              

 وضعھم و  وجود الضحاياع ھذه الورقة ، نكران يقصد با�ختفاء القسرى موضو و بالمقابل و
معلومات عن مصير أو مكان  أى رفضت السلطات السورية إتاحة .حماية القانون  نطاق خارج

ح بأى معلومات لjُسر، اNفصا معنى بعداYشخاص المخفيين و يعتقد أن للسلطات السورية سياسة تُ 



وا باستفسارات رسمية و قد نتقام إذا تقدم�عن خشيتھم من ا الذين تمت مقابلتھم عدد من أعرب وقد
               .وا إليھا مستفسرينأتَ فى بعض الحا�ت القبض على الذين لقت السلطات اYمنية أ

ينجم عنه  بالتالى  و ، نظام اNعتقال و اNحتجاز اNنفرادى Yجل غير مسمى الحكومة عبِ و تتَ 
 المناوئة المسلحة المجموعات أن بعض إلى تشير وكذلك ثمة د�ئل ، حا�ت اNختفاء القسرى 

                                                                   ا�ختفاء القسرى. قد انتھجت ممارسات ترقى إلى مستوى  للحكومة
ن مارس م فى سوريا للفترة  ا�نماط الرئيسية لھذه الظاھرة إNتجاھات وو تبين ھذه الورقة 

العديدة التى قامت بھا اللجنة  المباشرة  و ذلك من خ�ل المقاب�ت 2013نوفمبر  – 2011
اYمر الذى  ،إزاء عدم السماح لھا بدخول الب�د تعرب اللجنة عن اسفھا و  خ�ل ھذه الفترة 

نتھاكات �حد من مقدرتھا على إجراء تحقيقاتھا من داخل اYراضى السورية بشان حا�ت ا
 .ة للحكومةالمجموعات المسلحة المناوئترتكب وباYخص التي ترتكب من قبل  لتىا

                                       
 النزاع فى سوريا  لكافة أطرافالملزم  القانون اNنسانى الدولى العرفى يحظر 
إع�ن اYمم فى  ا�ختفاء القسرى  بحق اYشخاص. و قد ورد تعريف  سرى ممارسة ا�ختفاء الق

اYشخاص  جميع حمايةالمتحدة لحماية جميع اYشخاص من اNختفاء القسرى و اNتفاقية الدولية  ل
ف قانون حقوق اNنسان الدولى ا�ختفاء رِ عَ . حيث يُ  و التى بلورت ھذا العرف من اNختفاء القسرى
تصرفون بإذن أو دعم أو الشخص أو مجموعات من اYفراد ي مؤسسات الدولة القسرى بأنه إرتكاب

قانون ووفقاً لما يقتضيه سياق ال ، اNنسان اYمر الذى يؤدى �نتھاك حقوق تشجيع من الدولةبأو 
غرض ، و ذلك ب ولةدجھات �تنتمي لل ن يفسر بحيث يشملاNنسانى الدولى فان ھذا اYمر يجب أ

  الذي تشھده سوريا.نزاع مسلح غير دولي مثل  بذات اYھمية عند نشوء الحظر ھذا إحتفاظ
                                                  

منع حا�ت اNختفاء القسرى ھى مسؤلية  تضى قانون حقوق اNنسان الدولى فانو بمق
لتبرير   رع بأى ظرف إستثنائى أو بأى أھداف، و بالتالى � يجوز التذ� يمكن للدولة التخلى عنھا 

ى نطاق واسع  تمارس عل او عندما ترتكب كجزء من  ھجمات منتظمة ا�ختفاء القسرىمارسة م
بقصد إبعاد شخص عن نطاق حماية القانون لفترات ممتدة من الزمن لتحقيق  ، ضد السكان المدنيين

  تمكين دولة أو سياسة تنظيمية.
                                                                

تعرض اYشخاص  و اNنسانية ضد لمستوى جريمة القسرىاNختفاء  رقى يو 
 وجريمة, لحقوق اNنسان ، و تعد حا�ت اNختفاء القسرى إنتھاكاً مستمراً للمسؤلية الجنائية الفردية 

 سنين بعد الحرمان اYولى من الحرية.يدوم ل
                                                          

ن الجنائى للجمھورية العربية السورية اNختفاء القسرى باعتبارھا لم يجرم  القانو
عد إنتھاكاً صريحاً لعدد من الحقوق اYساسية ياNختفاء القسرى ف .جريمة قائمة بحد ذاتھا

و ميثاق جامعة الدول العربية المتعلق بحقوق  ، 2012المنصوص عليھا فى دستور سوريا للعام 
 فيھا، و تتضمن طرف قوق المدنية و السياسية و التى تعد دولة سوريااNنسان و العھد الدولى للح

و  ، أ� يخضعوا للتعذيب و و أ� يحتجزوا تعسفياً    ھذه الحقوق : الحق فى الحرية ، واYمن ،



، و المحاكمة العادلة ، و معاملة جميع  و غير اNنسانية أو اNھانة أو العقاب المعاملة القاسية أ
 يلحرية معاملة إنسانية و الكرامة التى يستحقونھا . فا�ختفاء القسرحرومين من ااYشخاص الم

 ينتھك و يعرض الحق فى الحياة للخطر.
                                                                                 

ص غياب المعلومة  بشأن  مصير و مكان الشخ بانهتفاء القسرى  اNخ يعرفو
وذلك في ظل صعوبة  الخاص باNنتھاكات تحٍد حقيقى. وفى ھذا الصدد يشكل التحقيق المخفى

 قبل الكشف عن مصير  رق ذلك عدة سنينستغو قد ي،  كلياً  الحصول او غياب الدليل المادي
اYشخاص المفقودين  معرفة حقيقة مصير الكثير من و ليس من السھل.  إن وجد  الشخص المخفى

  .اعنزتام إ� بعد انتھاء ال ختفاء القسرى التى طال أمدھا بشكلحد لظاھرة اN ووضعفى سوريا 
                                

، و تعانى أُسر الذين أعداد اYفراد المختفين يفوق  عدد ضحايا ھذه اNنتھاكات كبيراً إن 
إنتھاك حقوقھم توى لمس التى وصلت لحا�ت اNختفاء القسرى من المعاناة النفسية تعرضوا

المختفين. و  إنتھاكاً مستمراً إلى أن يكشف عن  مصير ا�ختفاء القسري تبرو بذلك يع، اNنسانية 
    بشأنه. يقصد بإخفاء الشخص قسرياً ، إنكار وجوده و إنكار حق ذويه من معرفة الحقيقة

                                       
  ةالحرمان من الحرية: حملة منظم

  
 معظم حا�ت اNختفاء فى سوريا ، القسري منذ نشوب اNنتفاضة حا�ت اNختفاء بدأت

بمشاركة بعض ا�حيان في ضباط اYمن و اNستخبارات و الجيش السورى و ت من قبلإرتكب
 افلت الجناة ,توثيقھا التي تم جميع الحا�ت . فيعنھاالتي تعمل بالنيابة لية للحكومة ت المواالمليشا

  .العقاب من
                                                                 

أُخرى � سيما التعذيب ،  لحدوث إعتداءات اً معبر تعتبر حا�ت اNختفاء القسرى 
أثناء إحتجازھم.  للتعذيب بشكٍل مستمر ووصف الناجون من حا�ت اNختفاء القسرى أنھم تعرضوا

مانھم من مثل: حر المستحقة يحرم الضحايا من حقوقھم اYساسية قة الموث وفى جميع الحا�ت
 يوضعون منعھم من الحصول على العون القانونى و و ،  م الخارجىلو بالعا اYتصال بذويھم

                                         خارج نطاق حماية القانون و البقاء تحت رحمة آسريھم.
  

                                                            رضة:اإسكات المع
استخدمت فى اYيام اYولى لwضطرابات  أن الحكومة و تشير الروايات المتواترة

أصدقاء  وسط أقارب وين اYھالى وب Nسكات المعارضة و بث الذعر اNختفاء  السورية 
  .ن،  و المدونيو الناشطين ،المتظاھرين

  
و ذلك  Nستھداف المحتجين المدنيين اNستخبارات سياسة منسقة  لجيش ووضع قادة ا

،  2012و أوائل  2011التى حدثت فى العام  حا�ت اNختفاء القسرى عبر اNعتقا�ت الجماعية و



أنه شاھد أثناء العملية  قوات المسلحة فى منطقة الوعر بحمصذكر ضابط سابق بلواء ال قدو 
بينما قام ضباط  فى الشوارع محتجينأن جنوداً ھاجموا  2012ير فى ينا وباب عمرالعسكرية فى 
ت نفذ على المتظاھرين  . وفى أعقاب الھجوملم يقتلوا لذينا إعتقال وبشكل ممنھجاNستخبارات 

عدداً ، حيث ألقوا القبض على  للمنازل بمشاركة ضباط المخابراتالفرقة نفسھا حملة مداھمات  
  .ھمأماكن  عن  مھيذولم يتم إخطار ھم عشوائياً وكبيراً من اYفراد و أعتقلو

   
افاد احد المستطلعين كان قد القي القبض عليه من قبل المخابرات الجوية في مارس 

 ل�ستجواببعد مشاركته في مظاھرة. نقل بعدھا الى سجن مطار المزة حيث تعرض  ,2011
بتھديده بالقتل إذا  رفيعةضابط برتبة والتعذيب, تلى ذلك ترحيله إلى مقر المخابرات الجوية, وقام 

خ�ل فترة محنته التي مر بھا وبرغم المحاو�ت المتكررة التي  .اتشارك مرة أخرى في التظاھر
  او إحتجازه او مكان تواجده. لمعرفة مكانه إ� انھم لم يعلموا ابدا بشأن اعتقاله اجرتھا أسرته

                                                                           
بن عمه فى اYحتجاجات التى جرت فى إأحد المستطلعين كان قد شارك مع  و ذكر

بن عمه بعد فترة و جيزة من إمن داھمت منزل بان قوات اY 2011بادلب فى يونيو جسر الشغور 
        ثر.أخذ إلى مكان مجھول و لم يعرف له أ وته من سريره فطحيث إخت إنتھاء المظاھرة

و نظل فى حالة توجس  أكثر من ليلة بعد سماعھا نحيب أمھا. فيفزعة  إبنتى " تستيقظ  ضافو أ
  . من قدوم أجھزة اYمن "

                                                                           
و أوائل  2011عام فى ال ھنالك نمطاً متبعاً بأن  معظم المختفين  و تبين الشھادات أن

اYمن  من فرع  بلغ رجل منشقأ ، كانوا من الرجال الشباب ، و فى ھذا الخصوص 2012العام 
شارك ذكر او مراھق تلقوا أوامر بأعتقال أى شاب  ، أن الضباط  2012حلب فى مارس بالسياسى 

  عام. 40 -16أى إعتقال الذين تتراوح أعمارھم ما بين  ، اتفى التظاھر
                                                                                       

سياسة إستھداف  جھزة الحكومة السورية تتبنى، أن أو تشير الروايات المتوافرة 
و  .حركة اNحتجاج المدنيين حيث يتم تنفيذھا عبر أجھزة الحكومة السورية المختلفة بھدف إخماد 

 ختفاء القسرى لبث الخوف و القمع و إحكام السيطرة على اYشخاص الذينجت أُسلوب اNإنتھ
                 .ھجمات منسقة ضد السكان المدنيين وقد نفذت وفق ,ةيشاركون فى التظاھرات ضد الحكوم

  
  : إنتقام و عقابالقسرى ا#ختفاء

                                                   
Nحيان ذوختفاء ايكون اYيعتقد ، يستھدف الذين  عد  عقابى قوىبُ  لقسرى فى بعض ا

  للحكومة. حقيقى أنھم يدعمون المعارضة أو الذين ليس لھم إنتماء
                                  

 تنفيذ التعليمات بأن الجنود  الذين يرفضونوأشار عدد كبير من الذين تمت مقابلتھم ، 
وكشف  .رضة يتعرضون لwنتقام ، بما فى ذلك اNختفاءامتعاطفين مع المعاو المشتبه بإيوائھم لل



ن زم�ئه الجنود قد إعتقلھم " أن أربعة م 2011سابق عمل فى مدينة تسيل بدرعا فى نوفمبر  مجند
رفضھم إطاعة اYوامر بأط�ق النار على مجموعة من المتظاھرين السلميين و لم  ھم  بعدرؤساؤ

  .عقوبتھا اNختفاء مما يدل على ان عدم إطاعة اYوامر "  ذلك الوقت يعلم عنھم شىء منذ
  
 روى. ولwختفاء الفسري جھاز اYمن السورىلدى و تعرض أقارب ھؤ�ء اYشخاص المطلوبين  

 فى درعا بعد تهجاءوا إلى قري ه، أن رؤساء 2011جمھورى فى يونيو الحرس ال عنشاب منشق 
يعرف  لمإلى مكان غير معلوم و و أُخذ , كإنتقام ,أعتقلوا إبن عمه الشاب أسابيع بعد إنشقاقه، و ةث3ث

أحد  " أن جھاز اYمن السياسى داھموا منزله و أختطفه حتى ا~ن. وروى متظاھر آخررمصي
. و قال 2011مارس  داعل بدرعا فى  سلمية فى فى أعقاب مشاركته فى تظاھراتو ذلك خوانه أ

ه و يعتقد أن الغرض من إحتجاز أخي  "ىبسبب كون أخى قد أُحتجز ي أن و من المرجح  " موضحا
  المشاركة فى التظاھرات. ث الفزع فى نفوس أقارب المحتجين لردعھم عنھو ب

  
يدعمون المجموعات المسلحة لھم إذ يعتقد بانھم  بحق اYطباء كعقوبةمورس اNختفاء 

ئيأ سيطر عليھا جزيقع فى منطقة ت الذى موظف فى مستشفى زرزور ، و  شھد للحكومة المناوئة
  ت  اNختفاء التى إستھدفت، بوقوع سلسلة من حا� مجموعة مسلحة مناوئة للحكومة فى حلب

 2012و التى قامت بھا المخابرات الجوية فى حلب فى الفترة من يونيو إلى ديسمبر  الكادر الطبى
مناطق التى الن يقدمون خدمات طبية فى فاءات تھدف الى معاقبة اYطباء الذيت.و يبدو ان ھذه اNخ

                                                                           ن تقديم خدمات طبية.والذين ينوولردع ،  رضةاتسيطر عليھا المع
  
  التكتيك الحربى: 

  
عتقد ي وا ينتمون لئك الذينوما تطورت اNضطرابات إلى صراع شامل أصبح أعندو 

لى و و يحدث اNعتقال اYوَ  مة ھدفاً لwختفاء.لى صلة بالمجموعات المسلحة المناوئة للحكوبأنھم ع
نقاط  عندكذلك اNختطاف  عندما تجرى الحكومة عمليات تفتيش فى المناطق المضطربة أو 

  .التفتيش المحيطة بالمحليات
  
ً  وكانت منطقة باب عمر قدو   و حا�ت اNختفاء أثناء  الجماعية لwعتقا�ت مسرحا

. وفى مارس 2013 و مايو فبراير ى نفذته القوات الحكومية فى الفترة ما بين الھجوم البرى الذ
بمدينة   والحر و الجيش الوطنى فى حى باب عمربين الجيش السورى  اNشتباكات تأندلع 2013
للحكومة، و اختطفت ت الموالية ايالمليش بمشاركة وباب عمرحي ارت الحكومة على غأ .حمص

 فىضد السكان المدنيين  فذت حم�ت إعتقا�ت. و نُ  و أماكنھميعرف مصيرھم ألم  عدداً من السكان
  فياً.و ظل عدداً كبيرا منھم مخ  2013فى مايو  ةماح مدينة 

                                           
المليشيات الموالية للحكومة  شرف عليھاطاف رجال عند نقاط التفتيش التى توقد تم إخت

يعتقد  نقطة تفتيش عند  لجارهة إعتقال الشبيحة  ، حيث وصف شاھد عيان كيفي و اللجان الشعبية



أوقف رجال يرتدون  و،  2013أبريل  4بحمص فى  )نصو( القابأنھا تحت إدارة الشبيحة وذلك فى 
معلوم ، و لم تعرف أُسرته المكان الذى وأعتقلوا رج�ً و فروا به إلى مكان غير   زيا مدني سيارتھم

بمدينة  حى الوعر  فى أوقفت القوات المسلحة المتمركزة   2013الثانى من يونيو  يوجد فيه، و فى
زوجة و أمروا الثم  ، أُسرة نازحة أثناء محاولتھا الھرب إلى اYردن و اختطفت الزوج حمص

يسمع و ا إلى مكان غير معلوم و لم ير اخذ .عنفار الاYبناء بالرجوع الى بلدتھم بالرغم من إستمر
                 .نه منذ ذلك الوقتع

 (يا في سور ضد الطواقم الطبية بشأن اNعتداءات وكما أشرنا من قبل
A/HRC/24/CRP.2ى المدنيين الذين يعتقد بانھم على صلة بالمعارضة قد أختفوا )  فان الجرح
                              رة المثيرة للقلق بشكل ملحوظ خ�ل الشھور الماضية.ھذه الظاھ نمتمن المستشفيات و قد 

في المستشفيات نظراً لقلة  بانه درعا لذين تمت مقابلتھم فى منطقة نبك  بمحافظةو أوضح أحد ا
إلى المستشفيات يضطرون الجرحى المدنيين فإن المناطق تحت سيطرة الجيش السوري الحر  

       . 2013بين شھرى أبريل و مايو  ن والكثير منھا إختفى ثحيالحكومية 
                                              

  دون أثر:
 فى هأنن  الناجو الجماعية وأيضاً  فى اNعتقا�ت و كشف المنشقون الذين شاركوا 

اYفرع اYمنية  مقارى إلطفين المخت  المشاركون فى اNعتقا�ت اYولية الحا�ت يأخذ الضباط معظم
إ� ان السلطات قد فشلت فى  ، و بالرغم من طبيعة اNعتقال و اNحتجاز المنظم ،أو العسكرية 

الذين لقوا حتفھم فى اNحتجاز اYمر الذى بما فى ذلك  سجيل المعلومات الشخصية للمحتجزينت
إدلب فى  المعتقلين فى. وفى ھذا اNطار حاولت أسرة أحد  يصعب من تعقبھم و إخطار ذويھم 

ةً عنه ، وأينما ھبت إلى السلطات سائلو مكان تواجد إبنھا ، فذأان تحدد مصير   2011سبتمبر 
  .السلطات بأن اسمه � يوجد فى السج�ت بحثوا عنه تخبرھا

                               
ونيو تقا�ت جماعية جرت فى جسر الشغور بادلب فى يو قد أخبر منشق عن أن إع

وأن أولئك المحتجزون أخذوا الى مدرسة تستخدم كمركز احتجاز إضافى . حيث يتعرض  2011
ھم أبداً مما يجعل اى محاو�ت قاسية و مھينة . و لم تسجل أسماء المحتجزون الى معاملة جسديه

اعتقل ضباط تابعون ل�من العسكرى فى  2011لتحديد اماكنھم ب� طائل. وفى آواخر أغسطس 
 ع أخبرذقية اربعة أفراد من أسرة المستطلع و أخذوا الى مكان مجھول و بعد مرور ث�ث أسابي3لا

قد حولوا إلى مستشفى عسكرى فى ال�ذقية و  مرجل شاب كان قد أعتقل مع أقرباء المستطلع بأنھ
              عند تقصى ا�مر اكتشفوا بان أسمائھم لم تظھر أبداً فى سجل المستشفى.

  
  للحكومة: ةعات المسلحة المناوئالمجمو

  
يعتقد بانھم  رھائن أخذ  2013إنتھجت مجموعة مسلحة محددة مناوئة للحكومة فى 

عد ظھور ھذا و يُ  دين.صحفيون و رجال بينھم مدافعون عن حقوق اNنسان و مؤيدون للحكومة 



المتنامى شاھداً على الوجود النمط من عمليات اNختطاف و الحرمان التعسفى من الحرية 
  .جموعات مسلحة معينة و على وجه الخصوص فى شمال سوريا لم

  
ان  من  ة مجموعات معينةيطرالذين يعيشون تحت س على المواطنينسيطر الخوف 

على القاء القبض و اNحتجاز و التھديد  جناةال يعمد، و رھائن ك يؤخذوا ان و يتعرضوا لwختطاف
طفين أو أُسر المخت ھذا الطرف الثالث سواء أن كان – بقتل الضحايا Nكراه الطرف الثالث

مثل ھذه اYعمال  و .لwفراج  عن الرھائن  نصياع لشروطھم >ل مجتمعاتھم أو السلطات السورية
   تتم بدافع الحصول على مكاسب مادية و اNبتزاز و الترھيب و إكراه أُسر المختطفين و مجتمعاتھم.

و حريتھم مقابل فدية أو مبادلتھم بسجناء . و مثل ھذه  يؤخذ الرھائن بقصد مقايضة أمنھم
اNعتداءات تترك اYسر فى حالة إرتباك و حيرة بشان أماكن أقربائھم و لكنھا � ترقى لمستوى 
اNخفاء القسرى بمعنى ان مصير الضحايا � يتم انكاره او إخفاؤه و فى سياق اYحداث الجارية فى 

  .حرب جريمة يرقى إلىقد  العملسوريا فان مثل ھذا 
                                                                     

المسلحة مثل الدولة  جمعت مؤخراً بأن مجموعات المعارضة وتشير المعلومات التى
عراق و الشام قد سيطرت على أراضى شمال سوريا و اصبحت تنتھج ممارسات اNس�مية في ال

رجال مسلحون نفرادى الذى ربما يؤدى إلى اNختفاء و قد جرت حادثة قام بھا مثل اNحتجاز ا�
بدواع عدم مدنيين  يعتقد بأنھم أعضاء ينتمون للدولة اNس�مية فى العراق و الشام حيث إختطفوا

و . ى اNس�مى الشرعى وفقاً لتفسيرھم. و قد انكرت المجموعة �حقاً بانھا تحتجزھمالتزامھم بالز
   انھم غير معلوم.                                                                   ظل مك

         
  غياب المعلومة: المحنة المستمرة ل4ُسر السورية

  
بل يلقى بظ�له  ، � يقتصر ضحايا اNخفاء القسرى على اYشخاص المختفين فحسب

 الجناة فى ھذا الصدد . ويعمدمجتمعات بأسرھاؤدى إلى تمزيق النسيج اNجتماعى لأسرھم ويعلى 
إذا إذ � يعلمون ما  ،اليأس و الرجاءسط اYُسر  تجعلھا متأرجحة بين على خلق حالة من اNرتباك و

ھم قد �قوا حتفھم أم � ، و إن حدث ذلك ما ھو مصير جثثھم ،  فھذه اYسر � تستطيع كان أحباء
  لفقد.إقامة مآتمھا و� التأقلم مع ھذا ا

  
  :الجو المشحون بالخوف

  
تتسم حا�ت اNخفاء القسرى بخلق أوضاع يصبح معھا أفراد ھذه اYسر فى حالة 

لحفاظ على حالة لو سألوا عن الجناة حيث تعمل الدولة  السلطات إن ھم تجرأواخوف من ردة فعل 
ن و تجريھا أجھزة اYمالرعب التى تنتاب أفراد ھذه اYسر إذا فكروا بالسؤال عن اNعتقا�ت التى 

  بة رفض أو إنكار مصير اYشخاص المختفين قسراً.اثھذا الوضع بم
  



يحجب الصمت و الخوف  حا�ت اNخفاء القسرى فى سوريا ، وفى العديد من 
شابين إختفيا فى إدلب فى يونيو لالحا�ت يتم إحتجاز اYفراد الذين يبلغون عنھا ، حيث أفادت أم 

إلى فرع اYمن العسكرى بإدلب للسؤال عن مكان شقيقه  عند ذھابهكر قد أُعتقل بأن إبنھا الب 2011
ة فى الستين من عمرھا إحدى المستطلعات أنھا قابلت امرأوأفادت  المختفى و لم يعد حتى ا~ن.

حيث أخبرتھا بأنھا أُعتقلت عند ذھابھا إلى فرع  2012حينما كانت محتجزة فى سجن حمص عام 
  ال عن مصير إبنھا المختفى.اYمن بحمص للسؤ

  
نجم عن ھذا الجو المشحون بالخوف بأن ھنالك القليل جداً من حا�ت اNخفاء التى يتم 

  اNب�غ عنھا رسمياً بسبب خوف أقرباء المختفين من اNستھداف و العقاب الذى تقوم به السلطات.
  

المختفين ، أفادوا فى الغالبية العظمى من الحا�ت التى ُسئل فيھا أقرباء اYشخاص 
و كشفت ھذه ن على اNقتراب من السلطات نتيجة الخوف المتأصل فيھم من إنتقامھا بأنھم � يجرأو

ن أن السعى لمحاولة معرفة مكان تواجد أقربائھم يمكن أن يقودھم لنفس المصير أو اYُسر ع
ختفى فى ديسمبر يعرض اYشخاص المختفين إلى خطر أكبر. و قد أوضح رجل شاب كان أخيه قد إ

فى حمص " تداوم اYُسر على الدعاء Yقرابائھم بيد أنھم لن يغامروا بإرسال فرد آخر من  20121
اط من باYُسرة للحجز" . وصرح مستطلع آخر كان إبنه قد أًعتقل أثناء عملية تفيش منزلى قام به ض

اYمن العسكرى بنفسه  فى دمشق بأنه لم يذھب إلى فرع 2012اYمن العسكرى فى أواخر أكتوبر 
  ليسأل عن إبنه خشية إعتقاله ھو أيضاَ.

  
المليشيات و أفاد أحد اYشخاص المستطلعين بشأن ظروف إعتقال ابن عمه من قبل 

بحلب" إن ذھبت  بلفى  ن 2012اNستخبارات الجوية فى ديسمبر من ط ابالموالية  للحكومة و ض
ن سوف يستجوبونك و إذا كنت رج�ً ستعذب و ارات لwستفسار عن المعتقليإلى فرع اNستخب

  تحتجز أيضاً و إن  كانت إمراءة سوف يؤذونھا و لربما يتم إحتجازھا "
  

  :سياسة التعتيم
  

إن اYسر السورية فى أمس الحاجة إلى المعلومات الرسمية بِشأن معرفة ما حل بذويھم 
موعة عمل اYمم المتحدة حول اNخفاء طلباً قدمتھا اYُسر السورية لمج 30و تتمثل ھذه الحاجة فى 

/ 45ة( الحكوم رسمية من و ذلك للحصول على معلومات 2012خ�ل العام  ال�إرادي او القسرى
22   /A/ HRC  . (  

    
اNقتراب من السلطات للسؤال عن إقربائھم برفض منھجى  يواجه أولئك الذين يحاولون

 ذكرمجرد اNعتراف بحرمانھم من حرياتھم.و قد للكشف عن مصيرھم أو أماكن إختفائھم أو حتى 
�ذقية فى لأحد الناجون  الذين أعتقلتھم المليشيات الموالية للحكومة و ضباط أمن القوات الجوية  با

ظروف  حه" ولم يُطلع أى أحد أُسرتى عنق سراط�لرؤيته حيا بعد إ ذھول اسرته  2012العام 



يجيبك أحد " و  لن لقوات الجوية بشأن أقربائھم ،و إن سألتلم يجرؤ أحد على سؤال أمن ا ,إعتقالى 
نه أمه فى كل مكان " لقد بحثت ع 2012بدرعا فى العام  هيمعذكر أحد أقرباء رجل أُعتقل فى ن

  أى معلومات من أى أحد "  لكنھا لم تتلق
 وقد أفاد شقيق أحد ضباط القوات الجوية أن شقيقه عندما قرر اNنشقاق فى ديسمبر عام

ھاتف أفراد أُسرته معرباً  لھم عن خشيته الحقيقية من مواجھة اNعتقال أو العقاب و كانت  2011
ھذه المكالمة اYخيرة له و أفاد شقيقه  بأن أسرته سعت حثيثاً لدى كافة أجھزة اYمن السورية بما 

أنھم كان عليھم  فيھا مخابرات القوات الجوية و الشرطة و الجيش و جھاز أمن الدولة ، مضيفاً كيف
إستخدام الواسطات من أجل اNقتراب من المخابرات الجوية و التى كان لدى ضباطھا أوامر 

و برغم التدابير التى إتخذتھا  مقارھممتر من  300بإط�ق النار على أى شخص يقترب مسافة 
  أسرته فان كل أجھزة اYمن قد أنكرت معرفتھا بمكان إعتقاله أو إحتجازه.

  
اNختفاء أنه و بعد أشھر من البحث المضنى إستطاعت أسرته  يب نجا منأوضح طب

اNحتجاز إ� أنھم أنكروا  مقرتحديد مكان إحتجازه ، و برغم أنھم أطلعوا السلطات التى تدير 
عن اYوامر التى   2012وجوده . وقد كشف رجل إنشق من المخابرات الجوية فى حماة بنھاية عام 

عن أو تقديم معلومات بشأن اماكن المحتجزين أو التحدث مع ذويھم . مضيفاً  تلقاھا بعدم اNفصاح
المخابرات الجوية لمراقبة الضباط و ردعھم عن  مقاربأنه تم نصب كاميرات مراقبة عند مداخل 

  التحدث مع اYسر التى تبحث عن ذويھا.
  

م أو فى فى بعض الحا�ت تعلم اYُسر فقط عن مصير ذويھم عند العثور على جثثھ
و مع ذلك فھنالك عدة شواھد ان القوات الحكومية تتخذ عدة إجراءات تعاد إليھم حا�ت قليلة جداً 

متعمدة Nخفاء ظروف و م�بسات الوفاة، فى إنتھاك واضح لحق اYُسرة لمعرفة الحقيقة .و قد 
السلطات أوضح أفراد من اYسر التى فقدت ذويھا كيف أن جثثھم أُعيدت إلى أسرھا من قبل 

تم إعتقال طفل فى درعا ثم أُخذ إلى مبنى  . 2001الحكومية بدون إبداء أسباب للوفاة. وفى أبريل 
تابع لwستخبارات الجوية فى دمشق و بحثت أسرته عنه فى كل المستشفيات وفى كل  مكان ب� 

بھا آثار  أُعيدت جثته إلى أُسرته و 2011. وفى يونيو قتلجدوى  خشية أن يكون قد أعتقل أو 
يو لو فى أواخر يو .تعذيب بشعة. و لم تقدم أى معلومات بشأن ظروف اعتقاله او حجزه أو موته

ك الوقت و بعد أحد لم يعرف له مكان منذ ذل ا  فى ال�ذقيةناشط اأعتقلت قوات اYمن شاب 2012
ة ابنه حيث أخبر  يطلب منه الذھاب إلى دمشق للتعرف على جث  ھاتفياوالده  إتصا� عشر يوماً تلقى

  ة كان حادث سيارة بينما كانت الجثة تحمل آثار تعذيب وحشية.افب الوبأن سب
  

  :ا>;م النفسية
  

فى  منھجأتى أقسى ا~�م النفسية التى كانت تعانيھا اYُسر  من رفض السلطات المت
الوالدين و   حرمانھم من الحرية أو الكشف عن أى معلومات بشأن أماكن تواجد أقربائھم و ينتظر

اYخوة و اYخوات و اYنسباء و اYزواج و الزوجات و اYطفال و اYصدقاء  فى كل أرجاء سوريا 



 ة ما إذا كان الشخصعدم معرف إن بشغف و ترقب لمعرفة أى معلومات بشأن أماكن ذويھم .
يسبب  يعيشھا ال على قيد الحياة أم � و إذا كان حياً ما ھى الظروف الصحية التى المختفى ما ز

فى إلى حدوث حالة من دى السرية التى تحيط بمصير المختو تؤ. حزناً و ألماً � يمكن إحتماله 
ھذه  الرعب التى تعتبر بمثابة عقاب لjُسر حينما تعيش فى حالة من عدم اليقين و الضغط الذھنى.

انسانية و تجعل كافة  الحالة من الضغط الذھنى ربما ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة ال�
  أفراد اYُسر ضحايا لwختفاء القسرى.

   
 2011ة إختطفھا ضباط المخابرات العسكرية فى حماة فى ديسمبر وقد ذكر زوج إمرأ

ناة إبنته ذات العامين " أنھا تصرخ  او التى لم يعرف لھا مكان منذ ذلك الوقت ،موضحاً مدى مع
  .لدى مشاھدتھا ذى عسكرى"

  
سى للحصول على المعلومات ئيت الروايات المتواترة على أن المصدر الرو قد كشف     

لدى عتقل لما يفوق العام، و قد روى رجل كان قد أُ  .ج عن أحد المحتجزيناھو عندما يتم اNفر
كيف أن العشرات من النساء   ،2013عقاب إط�ق سراحه فى مايو الفرقة العسكرية فى حماة فى أ

ن صور أزواجھن و آبائھن و أبنائھن . و تحدث آخر كان قد أُفرج عنه اندفعن نحوه و ھن يرفع
عن مواجھته لمئات اYشخاص الذين كانوا فى  ، 2013عقب جلسة  محاكمة عقدت فى دمشق 

إنتظارة خارج قاعة المحكمة و يتوسلونه Nخبارھم عن أى معلومات تتعلق بذويھم الذين ربما يكون 
  قد رآھم فى الحجز.

  
 ُYستغ�لباتت اwاويفبعضھم يدفع رش ،سر التى تعيش ھذا الوضع اليائس  عرضة ل 

نون محتالون،  بزعم أنھم قادرون على تقديم معلومات تتعلق بالمختفين. و وYشخاص و غالباً ما يك
و أعتقلته قوات  شارك فى مظاھرة سلمية فى  ال�ذقية ذكر مستلطع آخر عن أن بن عمه كان قد

حيث أُخذ لمكان مجھول و كانت أسرته تخشى  اNقتراب  . 2011ى منتصف عام اYمن الحكومية ف
دفعت رشوة لشخص يزعم بأنه على صلة بھذه  ة عن إعتقاله. و عوضاً عن ذلك من القوات المسؤل

القوات ، حيث أخبر ھذا الوسيط اYسرة بأن إبنھم المختفى محتجز لدى المخابرات الجوية و بعد 
  اNتصا�ت مدفوعة اYجر بأنه قد قتل.فترة قليلة أسفرت 

  
بن عمه قد أعتقله  ضباط اYمن وھو فى طريقه إلى دمشق فى إمستطلع آخر ذكر ان 

و أُخذ إلى مكان مجھول. حيث أخبرھم بذلك سائق تاكسى كان شاھداً لحظة  .2013سبتمبر 
عه رشوة Yحد بعد دفو اNعتقال وقد سعى أبيه لمعرفة  مكانه و مصيره و لكن دون جدوى.

الوسطاء حصل على  معلومة تفيد أن الفرقة الرابعة للجيش قد اعتقلت ابنه بدواع  نشره لرسائل 
معرفة المزيد من  موالية للمعارضة على إحدى صفحات التواصل اNجتماعى، ولم يتمكن اYب 

لتكابد أحزانھا. ركت مضيفاً أن اYسر غير الميسورة تُ  .بشأن أوضاع ابنه الصحية أو مكان تواجده
  بفضل أمواله و إتصا�ته.و أن عمه حصل على بعض  المعلومات 

  



تواجه اYُسر التبعات اNقتصادية  ،النفسية و العاطفية الوخيمة  فباNضافة إلى  ا~ثار 
صعوبات مالية تضاف إلى الضعف   اNختفاء حيث يخلق  غياب المعيل  الوحيدالتى تنشأ جراء 
يه ھذه اYُسر. و تواجه النساء و اYطفال مصاعب جمة فى ظل ھذا الوضع. إن الشديد الذى تعان

تماعية و قانونية تشمل وضع جحالة اNرتباك التى تنشأ عن إختفاء اYزواج و ا~باء لھا عواقب إ
الزواج و حق الميراث و الرعاية اNجتماعٮة و كيفية إدارة أم�ك الشخص المختفى. و يعانى أطفال 

لمختفى بشدة جراء فقدھم Yبيھم ، وقد ُسئلت سيدة يافعة عن إختفاء زوجھا قالت" � الشخص ا
  .أعرف كيف سأعيش و صغارى من دون أبيھم"

   
السؤال عن ذويھا  علىتخلق السلطات السورية جواً من اNرھاب لكى � تجرؤ اYُسر 

جى أعطاء أى معلومات المختطفين أو أن تقدم أى شكاوى رسمية ، فھى ترفض و تنكر بشكل منھ
بشأن صحيح أو اNعتراف بحا�ت اNخفاء نفسھا. و إذ تتخلى السلطات عن واجبھا باجراء تحقيق  

حا�ت اNختفاء القسرى. ع�وة على ذلك تعمل الحكومة على اNنتقاص من حقوق اYسر الثابته فى 
ات و نتائجھا و مصير معرفة الحقيقة،  فيما يتعلق بظروف اNخفاء القسرى و سير التحقيق

  . اYشخاص المختفين
  

 :الخاتمة والتوصيات 
  

تعبر الروايات الواردة فى ھذه الوثيقة عن جزء يسير من نطاق أزمة اNخفاء القسرى 
  فى سوريا و عن حالة الرعب التى تعترى المدنينين العاديين .

  
كب تُرتترھيب ال حملة واسعة النطاق من و تعد حا�ت اNختفاء القسرى جزء من  

ضد السكان المدنيين ، إذ تنخرط القوات الحكومية فى شن حم�ت اNختفاء القسرى فى  إنتھاك 
الطريقة  و واضح �لتزاماتھا  القانونية الدولية. و بالنظر إلى اNنتشار الجغرافى للحا�ت الموثقة

اNعتقاد بأن  قولة لتحملنا إلىاسباب مع ، فھنالك واNعتقال التى تتم بھا عمليات اNختطاف المتسقة
اNخفاء القسرى كجزء من ھجمات واسعة النطاق تشن ضد السكان  قد إرتكبت القوات الحكومية

  .د اNنسانيةض ترقى إلى جريمة, وبالتالي نيينالمد
  

يُحرم ضحايا  اNختفاء القسرى من حقوق اNنسان اYساسية بشكل منھجى و على وجه الدقة 
 يتم حجزھم تعسفياً وأن � يتعرضون للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير اNنسانية حقوقھم فى أن �

ص اشخأك مو أن � يھانوا و � يعاقبوا و حقھم فى التمتع بالحرية و اYمن،  و أن يعترف بحقھ
  أمام القانون و أن يعاملوا بأنسانية و بالكرامة التى يستحقونھا كبشر.كاملي اYھلية 

  
تكون الحكومة قد أنتھكت حق اYٌسر فى  ،ا فى اNقرار بالحرمان من الحريةو بفشلھ

و تعتبر ا~�م النفسية التى تعانى منھا ھذه اYُسر بمثابة أنتھاك لحقوق أفرادھا فى  .معرفة الحقيقة
Nھم، و معاقبتنسانية أو التى تحط من كرامتھم أأن � يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير ا



 مصير أقربائھم إنتھاكاً صارخاً و يعد إعتقال ھذه اYُسر عندما يسعون إلى السلطات لمعرفة 
  فى التمتع بالحرية و اYمن. ھمحقوقل

و يساعد عدم وجود  تعريف مستقل لwختفاء القسرى فى القانون الجنائى السورى و 
تجزين ليجيب عن   تساؤ�ت محو حفظ سج�ت الجيل عدم وجود سجل رسمى أو مكتب يُعنى بالتس

، وع�وة على ذلك فان اNخفاق المستمر باط�ع رى اNخفاء القس وجود ظاھرة ،  على  ذويھم 
و و دفع الرشى أو  مقترناً ذلك  بإخفاء المعلومات و اNنتقام أُسر المختفين عن مصير ذويھم 

إجراء تحقيقات حقيقية و  ملومات و عدالترھيب كرد فعل لمسعى اYقارب فى الحصول على المع
يؤسس لوجود عوامل من شأنھا خلق مناخ  فان كل ذلك بشأن مزاعم اNختفاء القسرى ، صحيحة 

لwف�ت من العقاب فى سوريا. ومثل ھذا المناخ � يسھم فقط فى إستدامة ظاھرة اNختفاء القسرى 
  بل يشكل عقبة أمام شرح و توضيح اYبعاد الحقيقة لھا.

  
ن حقوق اNنسان الدولى سوريا بإتخاذ كافة التدابير الم�ئمة للتحقيق فى يلزم قانو

  .لون عنھا إلى العدالةوحا�ت اNختفاء القسرى  و تقديم أُلئك  المسؤ
  
تعتبر حا�ت اNختفاء بمثابة فقد � يمكن الحداد عليه ، فھى تلقى بتبعات تثقل كاھل  

تبقى ضمن جراح سوريا العميقة. و اYضرار التى تقع  اYفراد و أُسرھم و على المجتمع بأسره و 
. و لن تتحق  المصالحة حتى يتم قية و � يمكن جبرھاعلى الضحايا و التى تشمل أقربائھم ستظل با

الدعوة B تسقط  الكشف عن كل حالة إختفاء قسرى على حدة و معاقبة مرتكبيھا أمام القانون. 
لية الدولة السورية ؤومسئلة التحقيق فى اNختفاء القسرى مس . و تبقىكبالتقادم على ھذا اNنتھا

  بغض النظر عن الحكومة القائمة.
  

  با�تى : بأن على  الحكومة السورية ا#لتزامتوصى اللجنة  
 اط�ع اYُسر عن تواجد أماكن جميع اYشخاص الذين تحت قبضتھا  -1
بشأن مبررات  ةالقانوني شورةالم لھم تالمحتجزين تم تسجيلھم و قدم ان جميعن التأكد م -2

 إحتجازھم.
 فى حالة وفاة الشخص المختفى تعاد رفاته إلى ذويه و اط�عھم على ظروف الوفاة -3
المصادقة على اNتفاقية الدولية لحماية جميع اYطراف من اNختفاء القسرى و اNعتراف  -4

 من اNتفاقية. 32و  31باختصاص اللجنة بموجب المواد
تم إجراء تحقيق  ،حا�ت اNختفاء القسرى و أيضاً اYفعال المماثلة لھا يعجمالتأكد من أن   -5

 صحيح بشأنھا وأن المسؤلين عن إرتكابھا تمت محاكمتھم و معاقبتھم بشكل م�ئم.
المدنيين يطبقون أحكام منع اNختفاء القسرى ضمن  الرؤساءالتأكد من أن القادة العسكريون و  -6

 مختلف الرتب و وسط مرؤسيھم.
التأكد من أن اYشخاص الذين يبحثون عن ضحايا اNختفاء القسرى و على وجه الخصوص  -7

لديھم كامل الحقوق فى الوصول إلى العدالة و الحصول على الحماية من كافة أنواع سؤ ، اYقارب 



و يمتد ھذا اYثر ليشمل الضحايا و إجراءات حماية الشھود و . و اNنتقام  ،و الترويع،المعاملة 
 فير ضمانات الس�مة للذين يودون تقديم شكاوى أو شھادات.تو
سرى و أسرھم بحيث تشمل إعادة يجب منح تعويضات للضحايا الناجين من اNختفاء الق -8

و  ،و و على وجه الخصوص اNرشاد النفسى ،و التعويض المادى، و سد إحتياجاتھم  ،ھيلالتأ
 اNجتماعي لjقارب.

 .ال�ئي فقدن المعيل Yُمھاتا لjطفال و �جتماعىيجب تقديم الدعم المادى و ا -9
 

  با�تى: المسلحة المناوئة للحكومة ا#لتزام توصى اللجنة بأن على المجموعات
  .التأكد من أن القادة العسكريون يطبقون أحكام منع اNختفاء القسرى -1
 النزاعنتيجة إتخاذ كافة التدابير الم�ئمة للبحث عن اYشخاص الذين أُبلغ عن إختفائھم  -2

 المسلح.
 تزويد اYُسر التى اختفى أفرادھا بالمعلومات التى تتعلق بمصيرھم و أماكن تواجدھم . -3
 المحتجزين فى أماكن إحتجاز معترف بھا التسجيل و اNبقاء على كافة -4
 إط�ع المحتجزين و من دون إبطاء عن أسباب إحتجازھم. -5
Nتصال بمن ھم خارج المعتقل بما فى ذلك التأكد من أن أى شخص  حرم من  حريته يمكنه ا -6

 المساعدة القانونية.
 
  با�تى: أطراف النزاع ا#لتزام جميعبأن على توصى اللجنة  
 اYشخاص المحتجزين مع تحديثه يومياً  ا�حتفاظ بسجل بأسماء كافة -1
ھذه يختص بالمحتجزين ، يكون لديه ص�حية نقل مثل مركزي معلومات  نظام إقامة -2

 للرد على اNستفسارات بشأن أماكن تواجدھم. ت إلى ذويھم  مباشرةً أو عبر وسيط محايد والمعلوما
ى شخص حرم من حريته محتجز فى مكان إعتقال معترف به و معلوم و أن لديه التأكد من أ -3

  أحتجازھا أمام ھيئة مستقلة و نزيھة. ن ضد احتجازه /امكانية الطع
  
  
   
   

       
  
  
  
  
                                                                              
   

                                                            


