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 فرعةالمت والقضايا نسا اإل حقوق ثقافة ترسيخ على تعمل سورية، يةإنسان حقوقية منظمة

 وانتشار المسلحة النزاعات زخم في ملحة ضرورة ينسانواإل الحقوقي العمل كو  عنها

 قواعد وإرساء لها المناصرة دور تفعيل م  بد ال لذلك االستبدادية، واألنظمة الحروب

 القضايا مناصرة على والعمل، القضايا تلك يخدم عمل في يةنساناإل والعدالة المساواة

 قائمة على تكو  ا أجل  م  والمنظم المستمر والسعي خاصة والمعتقلي  عامة يةنساناإل

 .يةنسانواإل والحقوقية السياسية المجاالت جميع في القرار أصحاب أولويات
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 القيام طريق ع  سورية في المعتقلي  قضية على العالم شعوب لتعريف مناصرة حملة

 ،ةسوري في المتنازعة الجهات جميع لدى المعتقلي  بقضية فتعر   الدول جميع في بحمالت

 والمستمرة اليومية نسا اإل حقوق وانتهاكات الدولة وتنظيم المعارضة وفصائل كالنظام

 وعرض منشورات توزيع الحمالت تتضم  .الممنهج والقتل المستمر التعذيب م  بحقهم

 جمع تتضم  كما .والشباب والنساء األطفال م  المعتقلي  واقع توضح وصور فيديوهات

 رارق تبنيأجل  م  توقيع المليو  حملة اسم تحت المتحدة لألممبعريضة  لرفعها التواقيع

 يحمي قرار اتخاذأجل  م  األم  مجلسإلى  الصوت وإيصال ،سورية في المعتقلي  لحماية

 .يهاف المعتقلي 
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 مة     مقد  

لقمع المعارضين للسلطات الحاكمة المتبعة منذ القدم كان االعتقال والتعذيب أحد األساليب 

 تطورت هذه األساليب منذ مطلع القرن الثامن عشر للتحول في بعض األحيان .والقضاء عليهم

وخاصة للمطالبين بالحرية أو تغيير نظام الحكم  ،إخفاء قسري لهؤالء المعارضينإلى 

 ته االستبدادية،ممن يتربع على عرش السلطة أنها تهدد سلطته وديمو ىير ا  ويملكون أفكار

انهيار عرشه الذي بناه بالقتل واالستعباد وقد يكون ورثه عن ابيه او جده، ويقوم إلى  وتؤدي

رية تحكمه في الشعب ومقدرات البلد ارع الجرائم للحفاظ على سلطته واستمظبارتكاب أف

 االقتصادية واالجتماعية.

 ر،التي قادها هتلالقسري تظهر بشكل جلي وواضح أثناء الحرب النازية  ختفاءبدأت مالمح اال

 ،هذه الظاهرة في أميركا الالتينية خالل حكم الدكتاتوريات العسكرية لتلك البلدانثم انتشرت 

طاق وتصفيتهم خارج ن مة القمعية لمواجهة المعارضين لسياستهالتصبح أسلوبا  تعتمده األنظ

 ما الإلى  القانون وطمس معالم الجريمة وإخفاء الجثث بحيث يبقى مصير هؤالء مجهوال  

 نهاية.
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 التاريخي التطور

 فتهمخأإسكات المعارضين والنقاد الذين  القسري ختفاءت غاية السلطات القمعية من االليس

ن تصل أأجل  منليقين والخوف في المجتمع األوسع، حالة من عدم ا خلقأيضا   لكن، فقط

 .سلطتهم الذين يعارضون وينتقدون هؤالءإلى  الرسالة

األساسية بالنسبة للشخص  نسانعلى انتهاك العديد من حقوق اإل ختفاءتنطوي حاالت اال 

في ما ية )بنسانوالمعاملة اإل والحق في األمن الشخصي ،يشمل ذلك الحق في الحرية ،المختفي

والحماية  ،واالستشارة القانونية ،والحق في محاكمة عادلة ،ذلك عدم التعرض للتعذيب(

ذ إ عائالت المختفينوغيرها. كما أن  ،فتراض البراءةاالقانون، والحق في  المتساوية بموجب

 أيضا .ضحايا  د  تعهم؛ في البحث عن معلومات عن حياتهابقية تقضي 

واحدة من أبرز  محاكمات نورمبرغ أثبتت ،1946في عام  ،بعد الحرب العالمية الثانية

 ، والتي قام بها النظام النازي ألدولفالقسري ختفاءارتكبت في سياق جريمة االالسوابق التي 

إلى  انتهى بهم األمرو المخيمات في ألمانياإلى  نقل الناسعمل على  ، عندماا  عام 20هتلر في 

 .وجودهم ومصيرهم ت عن أماكنأي معلوما معرفةتم ت، ولم ختفاءاال

ة التابع نسانولجنة حقوق اإل ،نسانكانت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإل ،1974منذ عام 

في أعقاب الشكاوى  ختفاءتتصدى لظاهرة اال نسانأول هيئة دولية لحقوق اإل ،لألمم المتحدة

. 1973سبتمبر أيلول/  11شيلي منذ االنقالب العسكري في ت لةالمقدمة فيما يتعلق بحا

نة األمم لجإلى  الذي قُدمو ،في ذلك البلد نسانويوضح تقرير الفريق العامل في حالة حقوق اإل

رينيه  -وهي قضية ألفونس  ،ألول مرة هذه الحالة ،1976شباط/ فبراير  4المتحدة في 

دي في منزله في سانتياغو  1974يوليو تموز/ من أصل فرنسي اعتقل في  ووه ،شانفرو

 .شيلي

ألول  نساناستخدمت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإل ،1975في شباط/ فبراير  ،في وقت سابق

في  ،"األشخاص الذين كان اختفائهم غير مبرر" ،مرة مصطلح األشخاص غير المعروفين

 .لنزاع المسلح الذي نتج عن تقسيم الجزيرةافي قبرص نتيجة  ختفاءقرار تناول حاالت اال

ما يتعلق بحاالت  تجلى دور الجمعية العامة لألمم المتحدة مرة أخرى في 1977وفي عام 

بيريز إسكيفل الحائز على و كان أدولف ،بحلول ذلك الوقت. 32/118في قرارها  ختفاءاال

بدعم من الحكومة الفرنسية التي حصلت على رد من الجمعية  ا  جائزة نوبل قد وجه نداء  دولي

والذي أشار  ،1978ديسمبر كانون األول/  20 في المؤرخ 33/173العامة في شكل القرار 

 .ةتقديم التوصيات المناسب نسان"المفقودين" وطلبت من لجنة حقوق اإلإلى  على وجه التحديد
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أجازت اللجنة التعيين كخبراء للدكتور فيليكس إرماكورا ووليد  ،1979مارس / آذار 6في 

لدراسة مسألة مصير حاالت  ،الذي استقال في وقت الحق بسبب الضغوط السياسية ،السعدي

. أصبح تقرير 1979 ،نوفمبر 21الجمعية العامة في إلى  وإصدار تقرير ،في تشيلي ختفاءاال

فيليكس إرماكورا نقطة مرجعية حول المسألة القانونية للجريمة من خالل تضمين سلسلة من 

 .التي تم جمعها في وقت الحق من قبل المنظمات والهيئات الدوليةاالستنتاجات والتوصيات 

شأن ب ا  تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية قرار ،نفسه وخالل العام ،في غضون ذلك

"إهانة لضمير نصف  ختفاءأكتوبر، أعلنت فيه أن ممارسة االتشرين األول/  31تشيلي في 

 ،يناألرجنتإلى  لجنة البلدان األمريكية مهمة ول/ سبتمبروقد أرسلت في أيل ،الكرة الغربي"

 القسري من قبل القوات العسكرية المتعاقبة ختفاءالتي أكدت الممارسة المنهجية لحاالت اال

 وفي القرار ،على الرغم من تحذيرات المنظمات غير الحكومية والمنظمات العائلية للضحايا

أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الدول  ،1979أكتوبر تشرين األول/  31نفسه الصادر في 

 .من الحكومة األرجنتينية ا  بعد تلقيها ضغوط ،ا  األمريكية بيان

متحدة التابعة لألمم ال نساننظرت لجنة حقوق اإل ،بعد فترة وجيزة من تقرير فيليكس إرماكورا

فريق العمل  تشكيل 1980فبراير شباط/  29في أحد المقترحات التي قُدمت وقررت في 

من أهم هيئات األمم المتحدة التي ظلت  القسري أو غير الطوعي وهو ختفاءالمعني بحاالت اال

اللجنة إلى  ، فضال  عن إصدار توصياتختفاءمنذ ذلك الحين تتعامل مع مشكلة حاالت اال

ع منوكذلك عملت على ، همعائالتولللمفقودين  الممنوحةوالحكومات بشأن تحسين الحماية 

لعاملة امختلف الهيئات القانونية الدولية  تتطورالقسري ومنذ ذلك الحين بدأت  ختفاءحاالت اال

 ه.فقه قانوني خاص بشأن القسري وبدأت بوضع ختفاءعلى اال

 وفقا   1959التي أنشئت في عام  ،نسانأصبحت المحكمة األوروبية لحقوق اإل ،في أوروبا

 ،1950والحريات األساسية لعام  نساناية حقوق اإلمن االتفاقية األوروبية لحم 38للمادة 

على الرغم من أن االتفاقية األوروبية  ،محكمة دائمة وملزمة لكل الدول األعضاء في المجلس

 القسري. ختفاءال تتضمن أي حظر صريح لممارسة اال
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 منهجية البحث

منها تمت مباشرة مع  ،اعتمد البحث على مجموعة مقابالت أجراها فريق عمل المنظمة -

في سوريا والدول المجاورة التي هجر إليها السوريين وكذلك بعض الدول األوروبية،  اياالضح

واستمر أجراء المقابالت من قبل فريق  .ومنها تمت عبر وسائل التواصل االجتماعي المتعددة

 .العمل لمدة شهر كامل وفقا  للمخطط الزمني المتفق عليه مسبقا  

مع أخوة وأخوات وأمهات الضحايا، وغالبية هذه  مقابلة أجريت 25بلغت هذه المقابالت  -

جراء بعض المقابالت مع ناجين تعرضوا إكما تم  .المقابالت أجريت مع زوجات المختفين

 القسري لمدة تتراوح بين السنة وأربع سنوات. ختفاءلال

اعتمد فريق العمل في إجراء المقابالت على نموذج أسئلة تم وضعها بحيث تغطي كافة  -

بالبحث عنهم وما ترتب عنها من أضرار نفسية  المختفين ومعاناة ذوي ختفاءقضية اال جوانب

وتم البحث المعمق في الجزء الخاص بالسماسرة والوسطاء الظاهرة التي وجسدية ومادية، 

ها رهقهم دفعأوتم استغاللهم بمبالغ  تفشت مؤخرا  ووقع ضحيتها العديد من ذوي المختفين

سماع خبر ولو صغير عن قريبه المختفي أجل  ستدانة منالاو أبيع منزله ى لإم اضطر هوبعض

 .يقعون ضحية غش وخداع وابتزاز مالي من قبل السماسرة وغالبا  ما

دراستها دراسة  المعلومات التي وردت فيها ثم بعد االنتهاء من إجراء المقابالت تم جمع -

بغية  ،فين والمختفين ضحايا هذه الجريمةناة ذوي المختاتحليلية مع اإلحاطة بكافة جوانب مع

 بناء تصور عام عن هذه المعاناة.

ري وجبر القس ختفاءتناول البحث بعض األساليب القانونية حول تخفيف األثر الناتج عن اال -

 الضرر للضحايا، استمدت من تجارب الدول السابقة التي عانت من النزاعات المسلحة.
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 ولالفصل األ

 القسري في القانو  الدولي ختفاءاال

القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو  ختفاء، يحدث االنسانفي القانون الدولي لحقوق اإل

دعم أو موافقة من  من قبل طرف ثالث بتفويض أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو

 ،يتبعه من خالل رفض االعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده ،دولة أو منظمة سياسيةال

 .بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون

يوليو تموز/  1الذي دخل حيز التنفيذ في  ،أما في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 تكب كجزءية إذا ارنسانالقسري جريمة ضد اإل ختفاءاال ديعفي المادة السابعة منه  ،2002

ولذلك يعتبر ضمن الوالية  ،من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين

يبقى و ،وبالتالي ال يخضع لقانون التقادم مهما طال الزمن .القانونية لمحكمة الجنايات الدولية

 .مرتكبه عرضة للمالحقة الجنائية

ي القسر ختفاءلعامل المعني بحاالت االأنشأت األمم المتحدة الفريق ا 1980وفي شباط/ فبراير 

تابعة لألمم المتحدة تُنشأ بموجب والية  نسان"أول آلية موضوعية لحقوق اإل ،أو غير الطوعي

"مساعدة األسر على تحديد مصير أو مكان وجود أفراد في عالمية". وتتمثل مهمتها الرئيسية 

 ."م أنهم اختفواأسرهم الذين يُزع  

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  1992كانون األول/ ديسمبر عام  18وفي 

 القسري. ختفاءاإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من اال 133/47

جمعية التي اعتمدتها ال ،القسري ختفاءكما تنص االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اال

القسري  ختفاءعلى أن ممارسة اال ،2006ديسمبر/ كانون األول  20 العامة لألمم المتحدة في

ية. ويمنح عائالت الضحايا الحق نسانعلى نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد اإل

 ،لقسريا ختفاءوتنص االتفاقية على الحق في عدم التعرض لال .في المطالبة بالتعويضات

الحقيقة. وتتضمن عدة أحكام تتعلق بمنع هذه وكذلك حق أقارب الشخص المختفي في معرفة 

واإلبعاد غير المشروع  ،وكذلك حقوق الضحايا وأقاربهم ،الجريمة والتحقيق فيها ومعاقبتها

 لألطفال المولودين أثناء األسر.

القسري ثالثة عناصر أساسية  ختفاءتحدد االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اال

 ي:هالقسري  ختفاءلتوصيف حالة اال
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 حدوث اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية؛ -

وأن يُرتكب الفعل على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد  -

 يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها؛

الشخص وأن يعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير  -

 المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وتنص االتفاقية على التزام التعاون الدولي في قمع هذه الممارسة أو في التعامل مع الجوانب 

 فاءختدخلت االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اال .ية المتعلقة بالجريمةنساناإل

وتنص في مادتها األولى على أنه  .2010األول/ ديسمبر  كانون 23القسري حيز النفاذ في 

القسري"، وفي المادة الثانية على أنه "ال يجوز التذرع  ختفاء"ال يجوز تعريض أي شخص لال

بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو بانعدام 

ما تؤكد ك القسري". ختفاءاستثناء أخرى، لتبرير اال االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة

القسري، أو يأمر أو يوصي  ختفاءالمادة السابعة على تجريم "كل من يرتكب جريمة اال

 أو يشترك في ارتكابها". بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا  

ويتم اختطاف الضحية في مثل هذه الحالة  .القسري القتل ختفاءفي كثير من األحيان يعني اال

عادة و، وتُقت ل مع إخفاء الجثةالتحقيق عرض للتعذيب أثناء تواحتجازها بصورة غير قانونية وت

هذه الحالة يمتلك الطرف الذي ارتكب جريمة في  .يكون القتل سريا  مع التخلص من الجثة

 ديم أدلة على وفاة الضحية.ال يستطيع أحد تق إذمن اإلنكار المعقول،  ا  القتل قدر
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 ثانيالفصل ال

 القسري في سوريا ختفاءاال

لم  ،المعارضين لسياسته القسري بحق ختفاءسجال  حافال  في ممارسة االنظام األسد متلك ي

عمل  2000و 1980بين عامي ف مواطني دول أخرى.إلى  يقتصر على السوريين بل تعداه

ة اإلخوان جماعغالبيتهم من عناصر  ألف شخص قسرا ، 17 خفاءإعلى األسد حافظ نظام 

 وحزب البعث العراقي ةوالناصريأعضاء بعض األحزاب اليسارية إلى  باإلضافة ،المسلمين

 أثناءللبنانيين الكثير من ا اختفاءعن  نظام األسدوفصائل فلسطينية مختلفة. كما يُشتبه بمسؤولية 

 . هناكتدخل القوات السورية عسكريا  

نطاق ممارسة  ، لكن2000والده عقب اعتالئه سدة الحكم عام  على نهجاألسد بشار سار 

 حكمه األولى. ي  انتشارا  خالل سن أقلبقي القسري  ختفاءاال

إلى  تقريرا  أشار ،2018 / نوفمبرتشرين الثاني في ،نسانأصدرت الشبكة السورية لحقوق اإل

؛ وأكَّد أنه الطرف في البالد القسري ختفاءاالمن عمليات  %85.09مسؤولية نظام األسد عن 

 / مارساألول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات اإلخفاء القسري ضد معارضيه منذ آذار

واستخدمها بشكل ُممنهج ضد جميع أطياف الشعب السوري كسالح حرب مرتبط  2011

ي مليات اإلخفاء القسرذكر التقرير أن عو .بعمليات القتل والعنف الجنسي واالبتزاز المادي

جانب قوات الجيش إلى  توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل

كالميليشيات اإليرانية، وحزب هللا اللبناني، وغيرها، التي أنشأت مراكز  ين،واألمن السوري

ل بشك وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلتا احتجاز خاصة به

 .جماعي

القسري على يد  ختفاءزالوا قيد اال شخصا  ما 95056كما وثَّق التقرير ما ال يقل عن 

 نوفمبر /تشرين الثانيحتى  2011 مارس األطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/

طفال   1546شخصا  بينهم  81652يقل عن  نظام األسد مسؤول عن إخفاء ما ال .2018

مختفون  مرأةا 237أطفال و 321شخصا ، بينهم  8349، فيما ما ال يقل عن مرأةا 4837و

لدى هيئة  ،سيدة 12أطفال و 7شخصا ، بينهم  1645يقل عن  لدى تنظيم الدولة، وما ال

طفال   41شخصا ، بينهم  1523يقل عن  تحرير الشام، بينما أخفت قوات اإلدارة الذاتية ما ال

 1887، وفصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن إخفاء ما اليقل عن مرأةا 63و

 امرأة. 411طفال  و 208شخصا ، بينهم 
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ي ف نسانشارت بعض مصادر المنظمات الحقوقية العاملة على توثيق انتهاكات حقوق اإلأكما 

 ،شخص 200000تجاوز عدد المختفين قسريا  خالل السنوات الثمانية السابقة إلى  سورية

ن غالبية حاالت االعتقال أل ،ليشات التابعة لهيل عن اختفائهم نظام األسد والمومسؤ 95%

قسري بسبب الظروف المحيطة بها من جهالة مكان المعتقلين وعدم معرفة  اختفاءإلى  تحولت

 .عهم لمحاكمةومصيرهم وعدم خض

 

 

 

 

 القسري: ختفاءلمستهدفو  باالا

لقسري ا ختفاءفي سوريا ارتفع عدد األشخاص الذين تعرضوا لالمع بداية االحتجاجات السلمية 

 القسري على ثالث ختفاءاستهدف نظام األسد االبن معارضيه بعمليات اال .بشكل كبير جدا  

وهم المعارضون السلميون للنظام، واألشخاص المشكوك في والئهم له،  .2011فئات منذ عام 

 وأفراد عائالت األشخاص المطلوبين لديه.
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ده ضن ردا  على االحتجاجات التي اندلعت يلمعارضا القسري ختفاءبحاالت االاستهدف النظام 

السلميين  خصومه عتقالالمنسقة قام بحمالت  إذ ،2011في مختلف أنحاء البالد عام 

 المتظاهرونوفي بداية الحملة كان المستهدف باالعتقاالت هم  .واحتجازهم وإخفائهم قسرا  

المجال. ووفق ما ورد في  هذا السلميون والناشطون السياسيون من ذوي الباع الطويل في

المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، شكل الشباب الغالبية  تقرير لجنة التحقيق الدولية

 ذإ، اإلحتجاجاتالقسري خالل تلك المرحلة من  ختفاءالعظمى من مجموع الذين تعرضوا لال

ارب وأصدقاء أق قمع فورة االحتجاجات وبث الرعب في نفوسإلى  هدفت الحملة في حينه

 .الناشطين والمتظاهرين

 من قبيل ،وفي األشهر التالية بدأت السلطات السورية باستهداف المراقبين والراصدين

كما تعرض األطباء وعمال  .والصحفيين وغيرهم من اإلعالميين نسانالمدافعين عن حقوق اإل

عالج أو توزيع األغذية على المتظاهرين  القسري عقابا  لهم على ختفاءاإلغاثة لالعتقال واال

الجرحى من المدنيين لم  حتىو .حتجاجات ضد نظام األسدالمؤيدين لالوغيرهم من األشخاص 

ي هم لتلقي العالج فاضطرار القسري، ال سيما عند ختفاءيكونوا بمنأى من حملة االعتقال واال

 االحتجاجات.المستشفيات الحكومية جراء نقص المرافق والمنشآت الطبية في مناطق 

م المختفون منإنسانالعنف وأوضاع االحتجاز الالإلى  باإلضافة ي اتصال بالعالم أ ية، يُحر 

 يوضعون خارج منظومة الحماية إذانونية، ق الخارجي، ومن أي رعاية طبية أو مساعدة

 تشكل النساء بوجه عام أقلية بين المختفين قسرا ، إالو .تماما   القانونية

االقتصادي والجتماعي ا أنهن أكثرية بين أفراد األسر واألقرباء األشد  معاناة  من الغبن

 خالل سنوات الثورة الثمانية الماضية. والقانوني والنفسي طويل األمد

 

م فعلى سبيل المثال ت .لهموالين  هم غيراعتبرعتقال وإخفاء األفراد الذين انظام على لاعمل 

مجرد ب االحتجاجات فيها نشطتنفيذ حمالت اعتقال جماعي بحق سكان األحياء أو المدن التي ت

 .من بسط سيطرتها على تلك المناطق النظامأن تتمكن قوات 

القسري بأعداد كبيرة لمجرد قيام  ختفاءتعرض جنود قوات النظام وموظفي الحكومة لال

نشقاق أو أو اال الخدمة العسكريةفي الفرار من  في عداد الذين يفكرون السلطات بتصنيفهم أنهم

 بشكل كامل.أنها تعتبرهم غير موالين 
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 سيطر عليها قادمين منيالقسري بحق أفراد دخلوا المناطق التي  ختفاءاال النظام مارس كما

ويظهر أن هذا  .2013ال سيما اعتبارا  من العام  ،تقع تحت سيطرة المعارضةالمناطق التي 

أو  المعلمين مثلالقسري أصبح شائعا  بين موظفي الحكومة  ختفاءواال النمط من االعتقاالت

ستالم رواتبهم ال النظامالمناطق الواقعة تحت سيطرة  دخولإلى  الممرضين الذين يُضطرون

 .أو معاشات تقاعدهم

 

باعتقال وإخفاء أفراد عائالت المطلوبين  قام نظام األسد ،2011في عام  بداية الثورةمنذ 

بهدف ثني المطلوبين عن االستمرار في نشاطهم السياسي أو وقف أنشطتهم  فرعه االمنيةأل

ات تم وفي بعض المناسب .المطلوبين على تسليم أنفسهم للسلطات إجبارأجل  العسكرية، أو من

 .همعمل مكانأو  اعتقال أفراد عائالت هؤالء أثناء مداهمة منازلهم

 ءختفاهدف النظام من اتباع أسلوب اال ،بالتوازي مع هدف القضاء على خصومه السياسيين

رة حدوث زيادة كبيإلى  ىأد مماتحقيق مكاسب مالية وتصفية حسابات شخصية،  إلىالقسري 

ة مع توسع البنية التحتيو ة.القسري خالل السنوات القليلة الماضي ختفاءحاالت اال في عدد

ارتفعت  ،الثمانيةالقسري وتجذرها على مدار السنوات  ختفاءالمتمحورة حول منظومة اال

ب يق مكاسأعداد الجهات الفاعلة الراغبة في انتهاز الفرصة واالستفادة من هذه المنظومة لتحق

ليشات يالمخابرات والمأجهزة  ن منولومسؤ بدأهاشخصية. نتيجة االنتهازية التي  أو أهداف

ل شمي   كمعتقل دير ،خفاءإبعد امتالكهم أماكن اعتقال وتعذيب و التابعة لجيش النظام وشبيحته

 ديره شبيحة نظام األسد.يسيئ الصيت الذي 

هي عصابات امتهنت الخطف  ،التي تعمل تحت اسم نظام األسد وبموافقته ،هذه المجموعات

تم ي إذ .خفاء القسري بغرض ابتزاز الناس والحصول على مكاسب مادية بالدرجة األولىواإل

فراج عن التواصل مع ذوي المختفين والمخطوفين ومفاوضتهم على دفع المال مقابل اإل

  مصيره التصفية والقتل.سيكون ال إو ،و إعطاء أي معلومة عنهأالشخص 
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 في سوريا البحث ع  المختفيمعاناة 

ي نظر ف د  يع التابع له ميليشياتمعتقالت نظام األسد والإلى  إنسانمن أول لحظة يدخل فيها أي 

جرامية بسبب التراكمات القمعية واإل ،قاربه وأصدقائه بحكم الميت حتى يثبت العكسأذويه و

ما م ،قسريا   ا  ذا كان هذا الشخص مختفيإفكيف  ،في ذاكرة السوريينالتي تركها هذا النظام 

للها مصاعب مادية وإدارية قد ترهق عائلة المختفي ختوتناة ايجعل رحلة البحث عنه أكثر مع

 بنهم ثانية.اوتجعلهم يسلمون أمرهم لقدرهم بعدم رؤية 

يتعرض السائل  فقد ،جزخطورة السؤال عن أحد أفراد العائلة لدى مراكز الحإلى  باإلضافة

القسري أيضا . ونظرا  للمخاطر المحيطة بمجرد السؤال رسميا  عن  ختفاءنفسه لالعتقال واال

السماسرة والوسطاء إلى  ر األقارب على التوجهيُجب   سدنظام األمصير المفقودين لدى جهات 

نشطوا كثيرا  في السنوات األخيرة وجنوا  ، الذينوالمحتالين من المتنفذين لدى سلطات النظام

 األموال بالتنسيق مع األجهزة األمنية مستغلين حاجة األهالي لمعرفة مصير أبنائهم.

ويقومون ببيع وشراء المعلومات المتعلقة بأماكن  ،صالت وثيقة بالسلطاتهؤالء السماسرة ل

 الوسيط من هؤالء بين مئات الرشوة التي يطلبها وتترواح قيمة تواجد المحتجزين المختفين.

أو أراضيهم  بيع منازلهمى لإ بعض العائالت مما اضطر الدوالرات وعشرات اآلالف منها.

وأخيرا  يقعون ضحية حالة نصب  .لتأمين المبلغ المطلوبمورد رزقهم  د  الزراعية التي تع

لسلطات واستغالل من قبل هؤالء السماسرة الذين يعملون بإجازة وتفويض من االفرع وا

 األمنية لنظام األسد.

وكان ذلك واضحا  عند  .الضحايا تالقسري آثار عميقة تطال أفراد عائال ختفاءااللجريمة 

لديه  تمنهم من كانف .مإجراء المقابالت مع المقربين للضحايا كالزوجة واألوالد واألب واأل

تقارير طبية لعالج جسدي من السكري وضغط الدم الذي سببه لهم حزنهم الشديد على غياب 

سيا  منهارا  نف امنهم من بدو ،خلفه الغياب من آثار ومنهم من يتلقى العالج النفسي لما ،أحبائهم

 وجسديا  لشدة قسوة التجربة التي مروا بها.

 :خمس سنوات، قائلة منذابنها وليد  اختفاءلها  امسببه نذيلالاأللم ولوعة وصفت أم وليد ال

ها يفالمنطقة التي يعمل إلى  دخولهوبعد  .خشية اإلعتقالعمله بعد تردد لعدة أيام إلى  ذهب"

ورغم المراجعات المتكررة  .ختفى ولم يعدا ،والتي يسيطر عليها النظام ،بالقرب من دمشق

انوا وك ".سمليس لدينا شخص بهذا اال"نهم كانوا يقولون أللشرطة العسكرية وأفرع األمن إال 

. "ينعتوني دائما  باأللفاظ السيئة ويطلبون مني مغادرة باب الفرع وإال سيضعوني داخل السجن

وبسبب  ،لكن اليوم .عاني من أي مرضأكن أقبل سنوات لم " :تملكأبعد صمت لحظات و
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يمر أسبوع إال  وال ،وارتفاع ضغط الدم عاني من السكريأأصبحت  ،األلم والحزن على ولدي

ذا كان ميتا  إ .ن يخبروني هل ولدي حي أم ميتأتمناه أكل ما  .لتلقي العالجالمشافي راجع أو

 ."االنتظار فقدانه وهو ألم من ألم ا  نه ارتاح من التعذيب وأنسى جزءأعلم سأ

 :قال. عنه مرارا   رغم البحث 2011يقف عاجزا  تجاه أخيه المختفي منذ عام فأما عامر 

 8000من قبل السماسرة ثالث مرات بمبلغ حوالي حتيال اوقعت ضحية عمليات نصب و"

ضطر للدفع أوفي طريقي جد هؤالء السماسرة أسعى للبحث عنه كنت أكل مرة  في .دوالر

ر خبإلى  فلح وال مرة للوصولألم  يولكن .ع صوتهالمعرفة مصير أخي أو مكان وجوده أو سم

ن أخي موجود في إحد الوسطاء أوبقي قول  .عنه بالرغم من المبالغ التي دفعتها ولو صغير

تأمين قوت أوالدي وأوالد أخي ناصر بوانشغلت ست ئبعدها ي .ولكن دون دليل 215، الفرع

 ."المختفي منذ ثماني سنوات

 .ن مصيرهأمصدر للمعاناة واأللم ينبع من الشعور بانعدام اليقين واألنباء المتضاربة بشأكبر "

ناء ثأوكان يسمع اسمه  ياعلى قيد الحياة بسجن صيدنانه إ ل لنااأحد الناجين من االعتقال ق

عند محاولة شقيق زوجي ، لكن منذ أشهر .و التحقيق في الغرفة المجاورةأعمليات التفقد 

 ؛"محمده يخأرسلت ألشهادة وفاة ن أأخبره موظف السجل  ،استخراج بيان قيد مدني لعائلته

في  ونصف ا  عامسامر قضى أن بعد  األلم على زوجها محمد. قالت أمل هذا مع بكاء يملؤه

لى إل يحأ ء،معتقل مطار المزة العسكري التابع للمخابرات الجوية وال يعلم عنه أهله أي شي

إلى  مجموعة من العناصر المسلحة استدعته توما هي أيام حتى أت .سجن عدرا في دمشق

جهة لى إ للسجن ثم وضعت القيود في يديه وقطعة قماش على عينيه واقتادتهالباب الرئيسي 

في  ا  الذي يعمل حاليا  ناشط ،قال سامر .في زنزانة منفردةمختفيا  مجهولة ليمضي عامين 

كل ما  .واألياميل من النهار لنا وال الأين ألم أكن أعلم " :وهو محامي سابقا   نسانحقوق اإل

ي يفتح باب الزنزانة ويدخل لليأتي سجان يوميا   ،طويلة على هذا الحال فترة ظللتنني أأعلمه 

 كنت أقول في .نا مغمض العينينأبعدها أخرجوني من الزنزانة ونقلوني بطائرة و. وجبة طعام

ولنا وعند وص ،نزلوني من الطائرة ونقلوني بواسطة تكسيأ .اإلعدامإلى  نهم يأخذوننيإنفسي 

ابط من القصر الجمهوري وبرفقته ضنه إرفعوا عن عيني ألجد نفسي بمواجهة شخص قال 

وأنني اآلن  ،دمشقب 248الفرع في  وأعلموني أنني كنت معتقال   ،عناصر من الصليب األحمر

 ،2014عام نهاية في في حلب معبر كراج الحجز الفاصل بين قوات النظام وقوات المعارضة 

 ابط من عناصرضبمبادلة أسرى مقابل  عناصر الجيش الحرإلى  ومون بتسليمييقسأنهم و

خبرهم أنني أن أحد الوسطاء لدى نظام األسد أأهلي علمت منهم إلى  وبعد أن عدت .النظام

 ."ت منذ حوالي السنة، وأنهم تكلفوا األموال الطائلة لمعرفة مصيريمي
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ر رغ الصبر أي خباأنتظر بف: "هموم غياب ولدهثقلته أأبو عمر بصوته المتعب الذي يتحدث 

م مني أن أقوابني طلب مرسلها  وصلتني رسالة نصية من هاتف ذات ليلة .يصلني عن ولدي

 .دمشقإلى  عن طريق مكتب تحويل بحلبذكره، خمسة ماليين ليرة سورية السم بتحويل 

مل على إطالق وسيع 2012ختفى من جامعة حلب عام اين ابني الذي أيخبرني سوبعدها 

كان مبلغا  كبيرا  لكن  .مليون ليرة وقمت بإرسالهإلى  بعد مفاوضات وصل المبلغ .سراحه

غلق هاتف ابني الذي كانت تصلني منه أُ بعدها  ه.بني مجددا  أجبرني على دفعااألمل برؤية 

 .بنياالتي أخفت  وعلمت أنني وقعت ضحية عملية نصب من مجموعات الشبيحة ،الرسائل

 جاري قاسم لقى مصيرن أأخشيت  يلكن ،من وشرح لهم ما حصلاألإلى  فكرت مليا  باللجوء

حتى اآلن ال أعلم مصير  .لم يعدفحلب بالذي ذهب للسؤال عن ابنه لدى فرع األمن العسكري 

 ."ولدي رغم المحاوالت المتكررة

اتفية من اتصاالت هلدوام على انتلقى " :يشرح غانم تجربة عائلته أثناء البحث عن شقيقه قائال  

 ."أناس ال نعرفهم، يزعم كل واحد منهم أنه بوسعه العثور على شقيقي إذا دفعنا له المال

تتفاوت المبالغ التي تُطلب من عائالت الضحايا بشكل كبير، وتتراوح بين بضع مئات من 

 الدوالرات وعشرات اآلالف منها أو ماليين الليرات السورية.

عتبره في عداد امستمرا  بالبحث عن قريبه المختفي وهناك من فقد االمل و ظلهناك من 

ال إن ، إلذوي المختفي والراحة النفسيةمن الطمأنينة  ا  شيئ هذا التسليم للقدر أنتج .األموات

، إذا سبيل المثالعلى ف معاناة.المن  ا  التعقيدات اإلدارية وروتين استخراج المعامالت أبقى جزء

 تكون قادرة على حصر اإلرث القد عائلة من استصدار شهادة وفاة البنها المختفي، لم تتمكن ال

 الذي تعود ملكيته له.

: "لم نتمكن من حصر إرث هذه المشكلة قائال   2013أوضح رجل اختفى والده قسرا  في 

يطالب بنصيبه من اإلرث ال بد من الحصول على موافقة رسمية  رغب أحد أنفإذا  ،والدي

 ."رسميا  وال يمكن تأكيد بقائه على قيد الحياة أيضا  وفاته ن بذلك. لكن لم تُعل  

 إذ ينص قانون ،والمصاعب تعقيدا  بالنسبة لزوجات المختفين قسرا   المشاكلتزداد هذه ا

بما في ذلك ممارسة صالحياته  ،طفالهاألحوال الشخصية السوري على والية األب على أ

وتوفير الرعاية الطبية لهم والتعليم والموافقة على زواجهم وغير ذلك من  التأديبية بحقهم

األم فيتلخص في كونها الحاضنة بما يتيح لها تلبية  أما دور .األمور المتصلة برعاية القُص ر

األب أو اختفائه ال تملك األم غياب ل االحتياجات األساسية ألطفالها ال أكثر. وعليه، ففي حا

 . كثيرةالحق القانوني في الوالية على أطفالها، األمر الذي من شأنه أن يخلق مشاكل 
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ة بين عدم القدرلسنوات عديدة أن زوجة المختفي قد تجد نفسها مضطرة للعيش متأرجحة كما 

 .على الطالق أو الزواج بآخر

 ،6الفقرة  24في المادة  ،إذ تحث ،لهذه المعاناة خجولة وقاصرةجاءت معالجة االتفاقية الدولية 

ين المختف على أن "تتخذ كل دولة طرف التدابير المالئمة بشأن الوضع القانوني لألشخاص

الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك ألقاربهم، وال سيما في مجاالت مثل الضمان االجتماعي 

 ".لكيةوحقوق الم والمسائل المالية وقانون األسرة

المدارس  ىحدإمدرس في ك هثناء عودته من عملأ 2013ختفى زوجي عام "ا :قالت أمل

ا انقطع من حينه .ليشيات الدفاع الوطنييالقريبة من قرى حمص الغربية التي تسيطر عليها م

مورد رزق العائلة وبدأت أبحث عن عمل لي ألعالة أطفالي الثالثة، وكلما طال الزمن إزدادت 

لى إ تخذت قرار اللجوءا .فأنا أصبحت أقوم بدور االب واالم في العائلة ،أزمتنا المالية سوءا  

 ،ريثما أجد عمال   ألوالديومساعدة مادية  ا  آمن ا  المخيمات في تركيا، عسى ان أجد مكان أحد

 ."ن انقطعت سبل كسب المال لي في مدينتي حمصأبعد 

رحلة البحث عن أخيها الوحيد  ،حدى الناجيات من معتقالت نظام األسد، وهي إياسميناتصف 

 امالنظ اعتقل" :المتبقي ومعاناتها مع السماسرة ومستغلي أوضاع أهالي المختفين ولوعتهم

 .أخباره كافة وانقطعت 2012 العام منتصففي  ذنب أي دون األصغر شقيقي السوري

 وفي ان،مك كل في عنه البحث وحيدة   أحاول كنت العائلة من الوحيد المتبقي كنت أني اعتباربو

 دون أمني مكان من أكثر في اسمه عن بحثت .مكانه معرفةل كاذبة وعودا   أنتظر مرة كل

 بإمكانهم الذين السماسرة مع لتواصلبا األصدقاء بعضنصحني  2014في منتصف  .جدوى

 األخبار أول كان .أمريكي دوالر 800ـب تبدأ المبالغ كانت .(قولهم حسب) شقيقي مكان معرفة

 شخص يبقى أن فمحال ،الخبر يقنعني لم .بدمشق بالفيحاء السياسي األمن فرع في موجود أنه

 ليأتي دوالر 1500 مني طلب آخر شخص مع تواصلت .ذاته الفرع في عامين مدةل ا  موقوف

 لم .ونالسج أحد داخل توفي شقيقي نإ تقول معلومته وكانت ،(وعده حسب) اليقين بالخبر لي

 رنامجب خالل من دمشق في المحامين أحد مع تواصلت .بذلك يقنع لم قلبي أن أو ،بقوله أقتنع

 وأخبرني ،المعتقلين سجالت في اسمه بحث عنلي دوالر 2000 مبلغ مني طلبف آب تساالو

 .نفسه على خوفا   لبنان في شخص باسم المبلغ أرسل أن
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 يةالعسكر الشرطة لدى العامة السجالت في ألخي اسم يوجد ال أنه هاقال التي النتيجة وكانت 

 .القابون في

 أخي؟ أين لحظة كل في نفسي أسأل وحيدة مكلومة عشت

 أخرى مرة عدتعندما  2018 بداية حتى شيء فعل على قادرة أعد ولم المادية أحوالي ساءت

 قمناط فيوالسماسرة  المحامين استغالل لكن .قلبي يريحما إلى  الوصول في أمال   ،بحثأل

 فقد .جشعا   أكثر جعلتهم ،عنه لالطمئنان المفقود أهل لهفةب حساسهمإو ،السوري النظام سيطرة

 على يصعب مبلغوهو  .دوالر 5000 ا ،ميت أو ا  حي ،مفقودال شخصال عن معلومةال ثمن أصبح

 ."دفعه مثلي متعب الجئ
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 ثالثالفصل ال

 عائالت المختفي إلى  وأثرها الممتدات القسرية ختفاءاال

على ذوي المعتقل في الختفاء القسري اثر جريمة أيقتصر  في الحالة السورية ال

ة أزمة مالية تلحق بالعائلة كاملة ألن الغالبيإلى  بل يتعداها ،المعاناة النفسية والجسدية واإلدارية

كان لهذه المشكلة عظيم األثر على النساء أكثر من قد و .العظمى من المختفين هم من الرجال

ها نفس وتجد ال سيما بعد أن تفقد المرأة المعيل الرئيسي ألسرتها جراء اختفائه، ،غيرهن

عالوة على مسؤولية رعاية األطفال الصغار في  ،مضطرة للعثور على عمل تعيل منه أسرتها

 خذ دور األب واألم معا .أوت ،أغلب األحيان

 ،الحقوق القسري على تمتع الشخص المختفي أو أسرته بمجموعة من ختفاءااليؤثر  

ويشمل ذلك حق الحصول على الرعاية الصحية، وحق التعليم، وحق المشاركة في الحياة 

هذه  وتصبح .والحق في السكن ،الثقافية، وحق الضمان االجتماعي، وحق الملكية، وحق الحياة

القسري هو  ختفاءعندما يكون الشخص الذي تعرض لالأكثر جالء األسرية االنتهاكات 

القسري هم من الذكور، وعادة  ما  ختفاء"المعيل الرئيسي". وغالبية الذين يتعرضون لال

 ا  يكونون مصدر الدخل الرئيسي أو الوحيد لألسرة. وي ترك هؤالء الرجال خلفهم زوجات وأسر

سيما النساء  للوصم االجتماعي، ال؛ كما يتعرض أفراد هذه األسر ختفاءعند تعرضهم لال

أزواجهن ألن هؤالء يُتهمون ظلما   اختفاءمن المجتمع بعد  اللواتي غالبا  ما تصبحن منبوذات

 ختفاءشخص كان ضحية لالأسرة أو ألن الناس يخافون من الصلة بينهم وبين  ،بارتكاب جرائم

فضال  و .والجنسي قتصادياال فريسة لالستغالل بعض هؤالء النساء قد تصبحكما  .قسريال

ل قب اجتماعيا  منضطهادهن اقد يتم  ختفاءعن ذلك فإن أمهات األشخاص الذين يتعرضون لال

 "!تربية جيدة"تربية االبن  خالل إلقاء اللوم عليهن بسبب عدممن  المؤيدين للنظام

ذي القسري بسبب الفقر المادي ال ختفاءأسر ضحايا اال زمة بسبب غياب معيلاألتتفاقم 

نهاية لها  دخل العائلة في متاهة اليُ  مما ،المستمر عن المختفيتكاليف البحث  نتيجةيزداد أثره 

 .االستغالل العاطفيمن االبتزاز المادي و

منه  يعانيساسيا  أفي الوقت الذي يعد فيه خرق الحق في حماية الحياة األسرية انتهاكا   

القسري من انتهاكات لحقوقها  ختفاءتعاني أسر األشخاص ضحايا اال كذلك األقارب،

االقتصادية ألنها تحرم من المزايا واألجور والمساعدة االجتماعية التي يحق للشخص المختفي 

رفع  العديد من القضايا التيفي  ،المحكمة الدستورية في كولومبياقررت فمثال   .الحصول عليها
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الدولة  أنه يجب على ،بسبب فقدان األجر الخاص بفرد العائلة المختفيفيها أفراد األسر دعاوى 

   .ختفاءاالوالقطاع الخاص االستمرار في دفع راتب الشخص طوال فترة 

 ،ممن التعلي القسري ختفاءأبناء ضحية اال حرمانإلى  القسري ختفاءكما قد يؤدي اال 

لى ع مما يجبرهم ،من دفع نفقات الدراسة همأيضا  لعدم تمكن حقوق األطفال انتهاكوبذلك يتم 

 نفسهم وأخوتهم.أترك المدرسة والبحث عن عمل إلعالة 

: "إذا كان أخي على قيد الحياة يقول .شخص اختفى شقيقه في ظروف غامضة مهند

كنا ندرك أننا  .أين يحتجز، وما ظروف احتجازه، وما هي حالته الصحيةنتمنى أن نعرف 

نا قد يعرض همهددون مثله، وأننا قد نلقى المصير نفسه، وأن البحث عن الحقيقة وعن مصير

 ".العتقاللأو  ختفاءلال

في بيت أهله اآلن أعيش  .طفالي صغار وال معيل لناأ"اختفى زوجي و :وقالت أمل

 حتى أستطيع إطعام صغاري".

أفرادها ال تعلم إن كان سيعود يوما ، ولذلك عالوة على ذلك فإن األسرة التي اختفى أحد 

 اهوفي بعض الحاالت قد ال يسمح تشريع البلد ل .التكيف مع الوضع الجديد يهافمن الصعب عل

بتلقي معاش أو أي إعانات أخرى إن لم تقدم شهادة وفاة، فتكون النتيجة في أغلب الحاالت أن 

شة اقتصاديا  واجتماعيا  إذا غا ب طرف آخر من األقرباء أو األصدقاء ممن تعيش األسرة مهم 

 سرا .ققد يتكفل باإلعالة ريثما يتبين مصير المعيل المختفي 

تتحمل النساء وطأة الصعوبات االقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب حاالت 

 .سرتهافرد من أ اختفاءإليجاد حل لقضية  ،في معظم األحيان ،فالمرأة تتصدر الكفاح .ختفاءاال

وقد تتعرض، بقيامها بذلك، للمضايقات واالضطهاد واالنتقام. وعندما تقع المرأة بنفسها ضحية 

 تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف.  ختفاءاال

 .هذه الظاهرة بصورة مباشرة وغير مباشرةلضحايا  ويمكن أن يقع األطفال أيضا  

لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في  الطفل خرقا  واضحا   اختفاءيشكل و

 طيرا  خ يشكل انتهاكا   ختفاءكما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق اال .التمتع بهويته الشخصية

 لحقوق الطفل. 

القسري يُعد  من أخطر االنتهاكات  ختفاءأن ملف اال الواقع السوري نجدإلى  بالنظر

ي يصعب الت وهو في الوقت ذاته من أكثر الملفات الشائكة .اية الثورةمنذ بد البالدالتي تعيشها 

الذين  ىقتلويزيد في خطورته عن ملف ال .التعامل معها في الوقت الراهن، وحتى في المستقبل

حتى اآلن. وتأتي خطورة هذا الملف باعتباره ملفا  يخلو من تقريبا   نالمليوإلى  وصل عددهم
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رت ب على ذلك من اعتبارات قانونية وسياسية يتالمعلومات الالزمة المتعلقة بضحاياه، وما 

فعندما نتحد ث عن ضحية سقطت برصاص جيش النظام أو شبيحته، أو  .وحتى اجتماعية

بقصف الطائرات والصواريخ، نحن نعلم أن الشخص قد سقط نتيجة عنف النظام، وبالتالي فإن  

جريمة تكون كاملة من جهة، وتسه ل عمليه المحاسبة الحقا ، ويمكن من جهة األركان المادية لل

 ختفاءأما في حالة الخطف واال .أخرى لذوي الضحية التعامل قانونيا  وعاطفيا  مع ضحيتهم

أن عشرات آالف األشخاص  هالقسري، وهي الحالة السائدة اآلن في سورية، فإن  كل ما نعرف

ف شيئ عن مصيرهم، ولسنا ف الجهة التي اختطفتهم، وال يُعر  تُعر  لم يعودوا بين ذويهم، وال 

 .متأكدين في جميع الحاالت أنهم اختطفوا أو قتلوا أو إذا انقطعت أخبارهم ألسباب أخرى

وبالتالي فإن متابعة هذا االنتهاكات شبه مستحيلة في الوقت الراهن، وتترك آثارا  تستغرق 

ل ملف المختفين قسريا  في أحداث الثمانينيات معل قا ، ايز وم الفإلى الي .عقودا  في بعض األحيان

وما تزال آالف العائالت ال تعرف شيئا  عن مصير أوالدها، بكل ما يتركه هذا األمر من 

أزمات عاطفية ومشاكل قانونية واجتماعية تتعلق بالزواج واإلرث وما شابه. ويُعب ر اإلخفاء 

سابقة، عن مدى الوحشية التي يمتلكها النظام الذي يعمل على القسري للسوريين، بكل أبعاده ال

تعذيب الضحايا وأسرهم، فهو ال يكتفي باختطاف األشخاص وتعذيبهم وممارسة المعاملة 

ية عليهم أثناء احتجازهم ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، بل يمنع ذويهم من إنسانالال

مزدوجا  داخل أماكن االحتجاز وخارجها، وبشكل  وبالتالي يمارس تعذيبا   .مصيرهممعرفة 

 طويل األمد.
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 عرابالفصل ال

 رتخفيف األثر وجبر الضر

ري القس ختفاءبسبب اال فقدانالمن شأن الصعوبات االقتصادية والصدمة الناجمة عن 

انتهاك الحق في الحياة األسرية إلى  بصدمات نفسية ال تؤدي أن تصيب باقي أفراد األسرة

آثار بدنية ونفسية أخرى، فضال  عن انتهاك حق األسرة في التمتع بأعلى إلى  فحسب، بل تمتد

، العهد الدولي الخاص بالحقوق 12مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية )الفقرة 

نفسية القسري على الصحة البدنية وال ختفاءل آثار االاالقتصادية واالجتماعية والثقافية(. وتتمث

القسري في "الصدمة طويلة األمد واألزمة  ختفاءألفراد األسرة المقربين للشخص ضحية اال

النفسية الكامنة والمستدامة، حيث يستمر األلم والحزن الناجم عن غياب األحباء ألجل غير 

أسر الضحايا إمكانية التعبير عن مأساتهم، كما ال ، وفي العديد من الحاالت، ال يتاح أمام مسمى

يتمتعون بفضاءات آمنة تمكنهم من بيان تجربتهم على نحو هادف، ويؤثر ذلك الموقف على 

حقهم في المشاركة في التزام الدول بجبر الضرر والمساعدة االجتماعية المالئمين لألسر التي 

  ."ريالقس ختفاءة والثقافية نتيجة لالتعرضت النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعي

يجب "القسري  ختفاءالمتعلق بحماية األشخاص من اال من اإلعالن 19طبقا  للمادة و

القسري وأسرهم، ولهم الحق في الحصول على  ختفاءجبر ضرر األشخاص ضحايا اال

 ".التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه

مانات وض القسري الرعاية الطبية والنفسية ختفاءيشمل الحق في جبر الضرر عن اال 

 الحصول على عمل. 

 19في تعليقه العام على المادة  ،القسري ختفاءالفريق العامل المعني بحاالت االوأقر 

ة القسري يشمل "الرعاي ختفاءتفسيرا  موسعا  للحق في جبر الضرر عن أفعال اال ،من اإلعالن

ادة وكذلك إع ،الطبية والنفسية وإعادة التأهيل ألي شكل من أشكال الضرر الجسدي أو العقلي

واستعادة الحرية الشخصية والحياة  ،التأهيل القانوني واالجتماعي، وضمانات عدم التكرار

 وأشكاال   ،محل إقامة الشخصإلى  العائلية والمواطنة ومنصب العمل والممتلكات، والعودة

 القسري"  ختفاءهة من التعويض والترضية واإلصالح التي قد تزيل آثار االأخرى مشاب

 ختفاءاالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اال من 24ذلك، تنص المادة إلى  وباإلضافة

أن يتضح مصير الشخص إلى  القسري على أنه "مع عدم اإلخالل بااللتزام بمواصلة التحقيق

المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة بشأن الوضع القانوني لألشخاص المختفين 
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الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك ألقاربهم، في مجاالت مثل الضمان االجتماعي والمسائل 

 المالية وقانون األسرة وحقوق الملكية". 

امج جبر برعلى ف .في جميع الحقوق المنتهكةيجب أن تكون التعويضات شاملة تتضمن النظر 

القسري للحقوق االقتصادية واالجتماعية  ختفاءالضرر وتدابيره أن تدرس كيفية خرق اال

 .اومعاناة الضحاي نسانوينبغي أن يتناسب التعويض مع خطورة انتهاك حقوق اإل ،والثقافية

وق االقتصادية واالجتماعية سياق انتهاك الحقوتكون إعادة التأهيل ضرورية بوجه خاص في 

والثقافية، وينبغي وضع تدابير إعادة التأهيل وبرامجه وتيسير وصول الضحايا وأسرهم إليها. 

وتنص المبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف وجبر أضرار ضحايا االنتهاكات الجسيمة 

ي الدولي )المبادئ نسانواالنتهاكات الخطيرة للقانون اإل نسانللقانون الدولي لحقوق اإل

تضمن تبد أن  ( على أن إعادة التأهيل ال60/147األساسية، قرار الجمعية العامة األساسية 

الرعاية الطبية والنفسية والخدمات القانونية واالجتماعية، وأخذ الظروف الخاصة واحتياجات 

 خصيا  لعالج شويمكن أن يكون ا ،كل ضحية في االعتبار عند تقديم العالج النفسي أو الجسدي

  أسريا .أو  أو جماعيا  

بحث عن التأكيد على ال يجبإلى أنه تشير المبادئ األساسية في سياق تدابير الترضية و 

مكان تواجد المختفي ومعرفة هويات األطفال المختطفين ورفات المتوفين، والمساعدة في 

ضة، أو المفتر عملية استرداد الرفات وتحديد هويتها ودفنها "وفقا  لرغبة الضحايا الصريحة أو

 .العادات الثقافية لألسر والمجتمعات"

ين على الدول اإلقرار بالطبيعة المستمرة لجريمة من اإلعالن، يتع 17بموجب المادة  

القسري، والتي ينبغي أن تمتد لمدى تأثير الطبيعة المستمرة للجريمة على إعادة  ختفاءاال

 عد الوصوللطفل ما بلالقسري  ختفاءاال تتعدى آثار على سبيل المثالف .التأهيل الكامل للضحايا

 .سن البلوغإلى 

همية أيجب التركيز على ف القسري، ختفاءاالحتياجات الصحية لضحايا االإلى  بالنسبةأما  

ولذا  ،أن مرور الوقت يؤثر على األوضاع الفرديةإلى  برامج الرعاية الصحية الشاملة، بالنظر

الل القسري خ ختفاءينبغي أن تعكس هذه البرامج االحتياجات الصحية المختلفة لضحايا اال

 .همالمراحل المختلفة من حيات

عادة ما يتأثر بالضرر الناتج عن حاالت الذي حق األطفال في التعليم جب مراعاة تكما  

قسري من ال ختفاءأيضا  انتهاكات الحقوق االقتصادية التي تجرد ضحايا االوالقسري،  ختفاءاال

وبرامج تعليم الكبار التي تقدم شهادات أو درجات دراسية لهؤالء  ،بالجامعةموارد االلتحاق 
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الذين لم يعودوا مؤهلين لاللتحاق بالمدارس االبتدائية أو الثانوية، والتدابير التي تسمح للضحايا 

 وكيفية تعويضها وفقا  لبرامج محددة. ،تمام سنوات التعليم السابقةإبالعودة للمدرسة دون 

 التزام الدولوالثقافية االقتصادية واالجتماعية  العهد الدولي الخاص بالحقوق وجبوي 

ويتمثل ذلك في عدم الحرمان  ،األطراف بضمان حق األفراد في اختيار العمل أو قبوله بحرية

 فاءختينبغي توفير تدابير جبر الضرر لفائدة ضحايا االلذلك و .من العمل بدون وجه حق

القسري بغرض معالجة انتهاك حقهم في العمل واآلثار المترتبة على هذه الوضعية. ويتضمن 

بر الضرر للمختفي الذي فقد وظيفته وراتبه، وكذلك جبر الضرر الذي لحق ذلك تدابير ج

الذين يواجهون صعوبة في إيجاد عمل بسبب الضرر الجسدي والعقلي  تهبأعضاء أسر

. كما ينبغي أن تضمن الدول استمرار دفع راتب الشخص ختفاءوالنفسي الذي ترتب على اال

  .لجبر الضرركافية ودائمة ضع خطة حين وإلى  المختفي الذي كان يكسبه ألسرته

عن  ينبغي أن يطبق جبر الضرر بمعناه الواسع، ويجب أن يشمل كل ضرر ناتج 

القسري، مثل الضرر الجسدي أو العقلي، والفرص الضائعة واألضرار المادية وفقدان  ختفاءاال

 القانونية. المساعدة الدخل، واإلضرار بالسمعة والتكاليف الالزمة للحصول على

تدابير جبر الضرر في االعتبار مدى تأثير خسارة الشخص المختفي وينبغي أن تضع 

توقعات حصوله على عمل عند إطالق سراحه، وأي ضرر مجتمعي من شأنه أن يعيق وعمله ل

 الشخص المختفي من االندماج مجددا  في المجتمع

 تجربة وذكرى يا وحفظعلى الدول كذلك أن تتخذ إجراءات لتوفير الترضية للضحا 

ري القس ختفاءالشخص المختفي، مع توضيح أنها لن تتساهل أو تسمح باستخدام حاالت اال

وتوزيع الجامعات وفي المدارس  حمالتفي شكل  الذكرىويمكن تخليد  .كوسيلة انتقام

 تحديدة أو النصب التذكارية أو الساحات العاماللوحات في كذلك على و ،للطالبمنشورات 

 .ختفاءذكرى االل يوم
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 لخامسالفصل ا

 لتجارب الدو

 أقارب قبل من ومرات مرات تتكرر والحب والحزن العزم كلمات هي هذه". متى يعودون"

 أو همعمل مكان أو منازلهم من بالقوة اقتيدوا الذين أولئك ،اختفوا الذين األشخاص وأصدقاء

 قبل من أسرتهم تمنع التي ،المفترضة معتقداتهم بسبب ا  غالب ،الفارغ الشارع أو مزدحمة حافلة

 في المختومين ومصيرهم وجودهم مكان رفةعن مم ،عليها استولت التي القوات أو السلطات

 هوتردد حشده يتم حلم هو" عليهم العثور" فإن ،ذلك ومع .األبدإلى  ا  أحيان أو ،لسنوات صمت

 .الجغرافية والمناطق األجيال عبر

 ،لحياةا قيد على يظهر أوالشخص المختفي  يعود أن في األمل خيط فقط يشمل ال عليهم العثور

 عن كاملة معلومات على لحصولوا بالجريمة اإلقرارإلى  الحاجة ذلك من األهم أيضا   ولكن

واذا  .ومحاسبة الجناة ،هذه الجريمة عن مسؤوال   كان الذي ن الشخصوم   ،ختفاءاال ظروف

أو فارق الحياة بسبب التعذيب، يبقى األهم معرفة مكان دفنه واستعادة  كان المختفي مقتوال  

 عزاء  به وتذكيرا  بمعاناته.رفاته ضمن رغبة األهل بإقامة طقوس جنائزية 

مما دفع  ،فعالة بطريقة بحث إجراء أو معلومات تقديم الحكومات رفضت الدول من عدد في

 المدني المجتمععمل  مجموعات طورتف ،لقيام بهذه المهمةى الإمنظمات المجتمع المدني 

 الطب تحليل وإجراء ،الرفات وبقايا ،السرية المقابر مواقع لتحديد عالية مهنية مهارات

 وحساسة كريمة بطريقة البقايا وإعادة ،الموت سبب أو والظروف هويتهم لتحديد الشرعي

 .للعائالت ثقافيا  

 ،األرجنتين في المثال سبيل على الجنائية، نثروبولوجيااأل على هذه المجموعاتعملت 

 حول دلةأ تقديمو أبنائهم رفات استعادة العائالت آلالف مما أتاح ،والبوسنة ،بيروو ،غواتيماالو

 تقديمل ناجحة جنائية قضايا أساس نتائجهم شكلت الحاالت بعض فيو .الوفيات حدوث كيفية

 .العدالةإلى  الفظيعة الجريمة هذه مرتكبي

 تيجةناتجاه جديد  رظه البلدان، من العديد في السالم وبناء االنتقالية العدالة عملياتمن خالل 

 معالمجت في الفاعلة والجهات الضحايا عاتمجمو تبذلها التي والمستمرة القوية الدعوة لجهود

 نع للبحث ما حدإلى  قوية تفويضات ذات خاصة كيانات إنشاءب الحكومات قامت إذ ،المدني

 ماب ،التحديات من ا  عدد الجميع ويواجه .والمحاكم الحقيقة لجان عمل مع بالتوازي ،المختفين
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 الشرعي لطبا نتائج تستخدم ال أو تستخدم ومتى بكيف المتعلقة للغاية المعقدة القضية ذلك في

 .وتحليل الحمض النووي

 تزال ال سنوات عشر بعد لكن ،تحقيق لهيئة األساس 2006 عام سالم اتفاق وضع نيبال في

 .حول أبنائهم إجابات على الحصول تنتظر المختفين عائالت

 تجنب لبالدل يمكن كيف، والمختفين على للعثور آليات السالم اتفاقية تتضمن كولومبيا في 

 ممن ارتكبوا أي يوضع أال يقضي االتفاق ، لكنالضحايا مع قرب عن والعمل الماضي أخطاء

 همعرض بعد ارتكبوها، التي بالجرائم" صادق بشكل" اعترافهم شريطة ،الجرائم في السجن

 .الحقيقة بمعرفة خاصة محاكم على

 بين تراوحت ،على عدة مسارات المفقودين مسألة بشأنجرى العمل  والهرسك البوسنة في

 هوية وتحديد الفردية والمقابر الجماعية الجثث استخراج وبين للقضية القانوني التعريف

 22 438 بخصوص الدولية اللجنةإلى  المفقودين عن البحث طلبات العائالت قدمت. الرفات

 ال ،ذلك ومع. أقاربهم عن معلومات العائالت هذه من 14،552 تلقى ،المجموع في. شخصا  

 علتسري للمفقودين جديد مركزي سجل إنشاء تم أبنائها. عن تبحث عائلة 7886 هناك يزال

 اعبالمص ويتحملونذاته  األلم يتقاسمون إنهم المفقودين عائالت وتقول، همعن البحث عملية

 القياملى إ يضطرون أو ،مجتمعاتهم عن بالعزلة العائلة أفراد من العديد يشعرونفسها.  النفسية

من  متذكره يمكن مكان أو قبر دون المفقودين إن ويقولون .المفقود للبحث عن إضافي بدور

 خالله.

 اختفاء عن1983عام إلى  1976من عام  العسكريةاألعمال  من سلسلة أسفرت رجنتيناألفي 

 النظام انهيار منذو. واالختطاف والتعذيب اإلرهاب من حملة في شخص 30،000 من أكثر

 القانون حكم وتوطيد االنتهاكات هذه إرث لمواجهة طويال   األرجنتين ناضلت العسكري

 عام فيو ،للمختفين الوطنية اللجنة رئاسي مرسوم أنشأ ،1983 عام فيف ومحاسبة الجناة.

 ،خيةتاري محاكمة في بنجاح العسكرية المجالس في سابقين أعضاء تسعة محاكمة تمت 1985

بعدها عملت الحكومة على  .ختفاءالمسؤولين العسكريين عن جرائم اال إدانةإلى  ذلك وأدى

 للجنود القانونية المسؤولية من تحد قوانين إصدار خالل من الجنائية المساءلة طرق إغالق

 لتواص النكسات هذه من الرغم وعلى .فيه الجنائية القضايا تقديم يمكن الذي الزمني واإلطار

 2003 في .المساءلةأجل  من الضغط المختفين وعائالت األرجنتينية نساناإل حقوق حركة

 لقضائيةا المالحقات من العسكريين تحمي التي القوانين أن األرجنتينية العليا المحكمة قضت

 .يالماض جرائم لمقاضاة قوي دعم عن األرجنتينية السلطاتعب رت بعد ذلك  .دستورية غير

 تشمل .منهم 200 على وُحكم ،جنائية تهما   متهم 800 من أكثر واجه 2010 من اعتبارا  



 

27 
 

 يف ساهموا الذين والمدنيين المباشرين والمجرمين الرئيسيين القادة القضائية المالحقات

من أفضل تجارب البحث عن ضحايا  .السابقين والوزراء والقضاة الكهنة ذلك في نبم ،الجرائم

 رحلة في عانيت األمهات تكان .مايو األرجنتين كانت تجربة نساء ساحةفي القسري  ختفاءاال

إلنقاذ  القيام بعمل وقررن نتجمعف السلطة، معسكرات في المغيبين والبنات األبناء عن البحث

 يةالعرف األحكام كانت وقت في الرئاسي، للقصر المواجهة ساحةال المختفين، بالتوجه نحو

 اثنتين ،صمت في األمهات مشت .واحد مكان في بالغين أشخاص 3 من أكثر تجمع فيه تحظر

 عرف طقس في الميدان، منتصف في الهرمي النصب حول دائرة شكل في ،اثنتين

 أعداد زادت .أسبوع كل من الخميس يوم دوري بشكل هنمارسأخذن ي «الدائرية المظاهرات»بـ

 ضيةلق ا  رمز صار) للتمييز رؤوسهن على أبيض منديال   يضعن وصرن يوم، بعد ا  يوم األمهات

 اعتقال تم) عالقم ثم ،البداية في بالسخرية األمهات فاعليات قوبلت .(بعد فيما القسري التغييب

 أعداد ازدادت .(ا  قسري وتغييبهم معها المتعاطفين والناشطين األمهات حركة عضوات من 12

مع  ينالمتضامن لتشمل القضية وتوسعت الفاعليات،إلى  المغيبين أقارب وانضم المشاركين

 يفوتم تكل ،الجثث استخراج عمليات من مئات أُجريتفأما في غواتيماال عام. القضية بشكل

وتأسيس بنك لحفظ الحمض النووي  ،المختفين رفات هوية تحديد في للمساعدةعلمي  فريق

 وجود عن نساناإل حقوق نشطاء كشف 2005 عام فيو للجثث التي لم يتعرف عليها أحد.

 مشروع إعداد تمو ،المستودعاتأحد  في المتعفنة الوطنية الشرطة ملفات من ماليين عدة

 ألولىا القضايا في األرشيف من ثائقاستخدام و وتم للجمهور وإتاحته األرشيف لتنظيم وطني

 يسل ولكن ،الحرب لضحايا تعويضية برامج صربيا أنشأت.ختفاءاال حاالت بشأن للمحكمة

 ةمالي مزايا من أساسا   التعويض برامج وتتألف .وأسرهم القسري ختفاءاال لضحايا تحديدا  

 الحرب ضحايا حقوق وقانون المعاقين القدامى المحاربين قانون في عليها منصوص شهرية

إلى  ذلك يرقى وال ،المدنيين المفقودين عائالت أفراد على البرامج هذه تنطبق ال .المدنيين

 المتعلق اإلعالن من 19 المادة على العام تعليقه في العامل الفريق حددها التي المتطلبات

 ايالضح االنتصاف في الحق على ينص الذي ،القسري ختفاءاال من األشخاص جميع بحماية

 وطنية هيئة إنشاء على قانون نص 2018عام في  صدرفقد أما في لبنان . القسري ختفاءاال

 في لحقا المفقودين عائالت القانون ويعطي .هليةثناء الحرب األأ قسرا   والمخفيين للمفقودين

 احتجازهم أماكن أو وجودهم وأمكنة قسرا   المخفيين أو المفقودين وذويها أفرادها مصير معرفة

 عاما   28 مضي بعد أتى هذا القانون .واستالمها الرفات وجود مكان معرفة وفي ،اختطافهم أو

 في اختفوا الذين األشخاص ألهالي أمل بصيص يمنح قدلكنه  األهلية الحرب انتهاء على

 وتقدر .منهم عدد مصير عن الكشففي  يسهم وقد ،1990و 1975 العامين بين الحرب

 شخص. ألف 17 بنحو قسرا   المختفين عدد اللبنانية الشرطة إحصاءات
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 التوصيات

المطالبة بإن تأخذ اللجنة الدولية للصليب األحمر دورها في الوصول إلى أماكن  -

 الت السرية.االعتقال في سوريا، والكشف عن مصير المختفين في المعتق

مساءلة نظام األسد عن جريمة االختفاء القسري التي ارتكبها بحق السوريين  -

 المعارضين له.

 .افتضح أمرها في اآلونة األخيرةأقامها نظام األسد والكشف عن المقابر الجماعية التي  -

 DNAانشاء بنك األدلة الجنائية  -

أكبر عدد منهم لتعزيز تحفيز ذوي الضحايا على تشكيل تجمعات وهيئات تجمع  -

 التضامن بينهم وايصال صوتهم الى الجهات العالمية الفاعلة لمناصرة قضيتهم.

تنظيم معارض وندوات دورية تبين معاناة االختفاء القسري، وأبعاد هذه المعاناة وأثرها  -

 على الضحايا وذويهم بشكل خاص، وأثرها على المجتمع بشكل عام.

 في سوريا. إعالن يوم لإلختفاء القسري -
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 المراجع

 القسري ختفاءاالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اال. 

 القسري ختفاءإعالن حماية جميع األشخاص من اال. 

 بين السجن والقبر – منظمة العفو الدولية. 

 المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. الدولية تقاريراللجنة 

  واالجتماعية والثقافية.العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

 نسانتقارير الشبكة السورية لحقوق اإل. 

 منشورات المركز الدولي للعدالة االنتقالية. 

  دول المجاورة الضحايا في سوريا والذوي مقابالت أجراها فريق عمل المنظمة مع

 .عبر وسائل التواصل مباشرة أووبعض الدول األوروبية، 

 

 

 


