
االثنين 12 كانون األول 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

 الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحصــل علــى المئــات
 من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري
لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

لديــه قســريا  المختفيــن  مـــــــن  المئـــــــات  قتــل  الســوري   النظــام 
مــن بينهــم نشطــــــاء بــارزون فـــــــــي الحـــــــــــــراك الشعبــــــــــي ضــده
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أواًل: النظــام الســوري يســجل فــي دوائــر الســجل المدنــي مئــات حــاالت 
األشــخاص المختفيــن قســريًا لديــه علــى أنهــم متوفيــن:

2011 وحتــى اآلن علــى توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي  تعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 
واالختفــاء القســري فــي ســوريا مــن قبــل النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع، وقــد قامــت عبــر جهــد يومــي متراكــم 
علــى مــدى ســنوات ببنــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة تتضمــن تفاصيــل عــن المعتقــل، واســمه وتاريــخ اعتقالــه، وتاريــخ 
 قســريًا ومــا إلــى ذلــك، وضمــن ســياق عملنــا 

ٍ
اإلفــراج عنــه، وفــي حــال انقطعــت المعلومــات عنــه وتحــول إلــى مختــف

فــي ملــف االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، نقــوم بإصــدار تقريــر شــهري يوثــق عمليــات االعتقــال التعســفي 
ــا علــى مــدى الســنوات  لة فــي كلِّ شــهر، حيــث تمكنَّ واالختفــاء القســري ونرصــد فيــه الحــوادث والحــاالت المســجَّ
الســابقة مــن بنــاء شــبكة عالقــات متينــة مــع النشــطاء المحلييــن وعائــالت الضحايــا والناجيــن والشــهود داخــل 
وثيــق كالبريــد اإللكترونــي وأرقــام  وخــارج ســوريا، وأتحنــا مختلــف وســائل التواصــل لتســهيل عمليــة الوصــول والتَّ
هواتــف مخصصــة للتوثيــق واســتمارات عبــر موقعنــا اإللكترونــي، كل ذلــك ســاعدنا فــي عمليــة التوثيــق المســتمرة 
ــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال  والمتراكمــة، وذلــك وفــق منهجيتنــا المســتندة إلــى أحــكام القوانيــن الدوليَّ

التَّعســفي واالختفــاء القســري. 

وفيمــا يلــي مخطــط بيانــي لحصيلــة األشــخاص الذيــن مــا زالــوا مختفيــن قســريًا فــي ســوريا وفــق قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

https://snhr.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://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fww2-GrAeNL39DRM6SowtT74nCr_InG4/view
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ويظهر المخطط البياني التراكمي تصاعد حصيلة المختفين قسريًا عبر السنوات:

منــذ مطلــع عــام 2018 بدأنــا فــي رصــد حصــول العديــد مــن أهالــي المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة 
لقــوات النظــام علــى بيانــات وفــاة تعــود ألبنائهــم المختفيــن قســريًا لديــه، وتــم ذلــك دون أن يتــم تبليغهــم رســميًا 
مــن قبــل أي جهــة فــي النظــام الســوري وإنمــا علــم األهالــي بمحــض الصدفــة أثنــاء إجرائهــم للمعامــالت الروتينيــة 
فــي دوائــر الســجل المدنــي، وأدى انتشــار هــذه األخبــار إلــى أن يتوجــه مئــات عائــالت المختفيــن قســريًا إلــى دوائــر ومراكــز 
الســجل المدنــي الخاصــة بمناطقهــم الســتخراج بيانــات قيــد عائليــة، تمكنهــم مــن معرفــة مصيــر أبنائهــم إن كانــوا 
ــد مــن مراكــز الســجل  ــان وفــاة لهــم، وقــد شــهدت العدي ــوا كذلــك، اســتخراج بي مــن بيــن المتوفيــن، وفــي حــال كان
المدنــي فــي عــدة محافظــات كدمشــق وحمــص وحمــاة وريــف دمشــق والالذقيــة فــي عــام 2018 ازدحامــًا شــديدًا 
ــي  ــم االســمية بالحــاالت الت ــى نشــر بعــض القوائ ــن، مــا دفــع بعــض العامليــن فــي هــذه المراكــز إل ــي المختفي ألهال
لديهــا، وقــد تمكــن مئــات األهالــي منــذ قرابــة خمــس ســنوات مــن الحصــول علــى بيانــات الوفــاة، ولــم نرصــد توقــف 
هــذه الظاهــرة طــوال تلــك المــدة، إال فــي بعــض األحيــان عندمــا لجــأت عــدة دوائــر للســجل المدنــي فــي محافظــة ريــف 
دمشــق ودمشــق إلــى رفــض التعــاون مــع األهالــي بشــكل مؤقــت وعــدم منحهــم لبيــان الوفــاة أو أيــة معلومــات حول 
ورود اســم المختفــي لهــا، ونعتقــد أن هــذا بســبب وجــود تعليمــات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة للعاملين/الموظفيــن 
فــي تلــك الدوائــر لمنــع األهالــي مــن التجمــع فيهــا، مــا اضطــر األهالــي إلــى مراجعــة دوائــر الســجل المدني/النفــوس 
ــر موســعة عــن هــذا األســلوب  ــة تقاري ــا ســابقًا فــي ثالث ــان الوفــاة، وقــد تحدثن ــى وثيقــة بي مــرات عــدة للحصــول عل
المهيــن فــي تســجيل المختفيــن قســريًا كمتوفيــن عبــر دوائــر الســجل المدنــي، دون إخطــار األهالــي، والــذي تســبب 

بصدمــة لــدى عائــالت المختفيــن قســريًا.

https://snhr.org/arabic/tag/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%83%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%a7/
https://drive.google.com/file/d/1ltOnn1wEaqBajlFDZewoc9OSrV4x9kGq/view
https://drive.google.com/file/d/1zt3w4nrR-yQP33TFLIATS2CJ1F4o25O3/view


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحصل على المئـــات مــــــن 4

بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

مــع بدايــة عــام 2022 بــدأت تصلنــا شــهادات وفيــات لحــاالت لــم يتــم الكشــف عنهــا ســابقًا، كمــا لــم يتــم إخطــار أهلهــا 
بهــا، مــن ضمنهــا نشــطاء بــارزون جــدًا فــي الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الســوري، مــن ضمنهــم نســاء وأطفــال، 
وهــذا الســبب دفعنــا إلــى العمــل منــذ بدايــة العــام علــى هــذه القضيــة الشــديدة الحساســية ومتابعتهــا بدقــة، 
ــا بنــاًء علــى شــبكة العالقــات والمصــادر التــي عملنــا علــى بنائهــا بشــكل تراكمــي علــى مــدى ســنوات مــن  وقــد تمكنَّ
الحصــول علــى المئــات مــن شــهادات الوفيــات الجديــدة، ولــدى فريقنــا خبــرة كبيــرة فــي تدقيــق وتمييــز الوثائــق ومــدى 

موثوقيتهــا.
المراحــل  المختفيــن قســريًا، فهــذه هــي أشــد  أبنائهــم  الذيــن ال يعلمــون مصيــر  إبــالغ األهالــي  أمــا عــن مرحلــة 
حساســية وصعوبــة، ونحــاول أن تتــم عبــر عــدة مراحــل، يتــم مــن خاللهــا تبــادل المعلومــات فيمــا بيننــا، ومراعــاة 
الظــروف النفســية والعاطفيــة، ولكــن مــع كل ذلــك تبقــى صدمــة األهــل كبيــرة، وتســود فــي كثيــر مــن األحيــان حالــة 
مــن الصدمــة والبــكاء الشــديد، فمهمــا كانــت عــدد ســنوات اختفــاء الشــخص يبقــى لــدى كثيــر مــن األهالــي أمــل 
بعودتــه ورؤيتــه مجــددًا، كمــا أنَّ هنــاك كثيــرًا مــن األهالــي لــم نتمكــن مــن الوصــول إليهــم، ولعــلَّ نشــر هــذا التقريــر 

يســاهم فــي بنــاء المزيــد مــن عالقــات التواصــل مــع اآلالف مــن عائــالت المختفيــن قســريًا.

أخيــرًا، نحافــظ بأعلــى المعاييــر الممكنــة علــى فريــق عملنــا الضخــم داخــل ســوريا، وعلــى مصــادر معلوماتنــا، ونأخــذ 
ــر  ــدًا لحياتهــم، كمــا نؤكــد أن هنــاك الكثي  مــن الحيطــة فــي عــدم كشــف تفاصيــل قــد تســبب تهدي

ٍ
 ممكــن

ٍ
ــر قــدر أكب

مــن عائــالت المختفيــن قســريًا ال ترغــب فــي نشــر معلومــات عــن أقربائهــا أنهــم قــد ماتــوا، فهــذا األمــر مــن حقهــم 
وحدهــم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

لقــد أشــرنا ســابقًا إلــى احتماليــة أن النظــام الســوري قــد يكــون قــد قــام بتســجيل المئــات 
مــن المختفيــن قســريًا لديــه علــى أنهــم أمــوات ضمــن دوائــر الســجل المدنــي، وأن هــذه 
الممارســة قــد تكــون ســابقة عــن عــام 2018، ولكــن النظــام الســوري كشــف عنهــا فــي 
بدايــة عــام 2018، ولكــن لــم يكــن لدينــا دليــل علــى ذلــك، واليــوم تأكــد مــا توقعنــاه ســابقًا 
عبــر حصولنــا علــى المئــات مــن شــهادات الوفيــات التــي لــم تنشــر ســابقًا، كمــا لــم يعلــم 
أهــل المتوفــى أنــه قــد تــم تســجيله كمتوفــى فــي دوائــر الســجل المدنــي، فهــم فهــؤالء كانــوا 
قــد اعتقلــوا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ثــم اختفــوا قســريًا ولــم يعلــم شــيء عــن 
مصيرهــم، ولدينــا تخــوف أن يكــون القتــل هــو مصيــر الباقيــن مــن عشــرات آالف المختفيــن 

قســريًا لــدى النظــام الســوري.



الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحصل على المئـــات مــــــن 5
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نمــاذج لعــدد مــن الوثائــق الجديــدة1  التــي حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عليهــا لبيانــات 
المدنيــة/  تــم تســجليهم فــي مديريــات األحــوال  الســوري  النظــام  لــدى  الوفــاة لمختفيــن قســريًا 

الســجل المدنــي علــى أنهــم متوفــون فــي عــام 2022:

وثيقــة بيــان وفــاة خاصــة بطفلــة أنثــى مختفيــة قســريًا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 
الســوري تمــت توفيتهــا فــي دوائــر الســجل المدنــي وتظهــر الوثيقــة أنهــا كانــت تبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات 

حيــن تســجيل وفاتهــا.

 قســريًا فــي أحد مراكــز االحتجاز التابعــة لقوات النظام الســوري 
ٍ

وثيقــة بيــان وفــاة خاصــة بطفــل ذكــر مختــف
تمــت توفيتــه فــي دوائــر الســجل المدنــي وتظهــر الوثيقــة أنــه كان يبلــغ مــن العمــر 13 عامــًا حيــن تســجيل 

وفاته

1  قمنا بإخفاء كافة المعلومات الواردة في الوثائق لدواع أمنية
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 قســريًا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، تــم تســجيل 
ٍ

وثيقــة بيــان وفــاة لمختــف
واقعــة وفاتــه فــي مديريــة األحــوال المدنيــة بإحــدى المحافظــات فــي عــام 2022.

 قســريًا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، تــم تســجيل 
ٍ

وثيقــة بيــان وفــاة لمختــف
واقعــة وفاتــه فــي مديريــة األحــوال المدنيــة بإحــدى المحافظــات فــي عــام 2022.
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ثانيــًا: الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحصــل علــى 547 بيــان وفــاة 
لمختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري لــم تنشــر ســابقًا ولــم يخبــر بهــا 

األهالــي: 

تحتفــظ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالمئــات مــن بيانــات الوفيــات والتــي بلغــت منــذ عــام 2018 وحتــى نهايــة 
2021 قرابــة الــــ 1062 بيــان وفــاة، ومنــذ مطلــع عــام 2022 وحتــى اآلن حصلنــا علــى 547 بيــان وفــاة جديــد، ومــا يميــز هــذه 
البيانــات أننــا حصلنــا عليهــا مــن مصــادر داخــل النظــام الســوري، ولــم تنشــرها دوائــر الســجل المدنــي، ولــم تخبــر أهلهــم 
ــم  ــن ت ــة المختفيــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري الذي ــي فقــد بلغــت حصيل بوفاتهــم، وبالتال
تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي 1609 شــخصًا بينهــم 24 طفــاًل و21 ســيدة )أنثــى بالغــة(، 
و16 حالــة مــن الكــوادر الطبيــة تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي، وذلــك منــذ مطلــع عــام 
2018 حتــى تشــرين الثانــي/ 2022، لــم ُيذَكــر ســبب الوفــاة، ولــم يســلم النظــام الجثــث لألهالــي أو حتــى مجــرد إعالمهــم 
بمــكان دفنهــا، ولــم ُيعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا. ومــن بيــن الحصيلــة أربــع حــاالت تــم التعــرف عليهــا عبــر الصــور 

المســربة مــن المشــافي العســكرية التابعــة للنظــام الســوري.

ــا مــن توثيقــه، وأن العــدد الحقيقــي للحــاالت التــي ســجلها النظــام  نؤكــد علــى أنَّ هــذا هــو الحــد األدنــى الــذي تمكنَّ
الســوري لمختفيــن قســريًا علــى أنهــم متوفــون أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، ولكننــا نلتــزم بمنهجيــة عمــل صارمــة تقــوم علــى 

ضــرورة الحصــول علــى شــهادة وفــاة لــكل شــخص، وال نســتند فــي عملنــا إلــى التقديــرات

مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســريًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر 
الســجل المدنــي فــي البيانــات الجديــدة الـــ 547 حســب عــام الوفــاة الــذي تــم تســجيله فــي بيــان الوفــاة مــن قبــل 

قــوات النظــام الســوري: 

https://snhr.org/arabic/2015/09/21/4945/
https://snhr.org/arabic/2015/09/21/4945/
https://drive.google.com/file/d/1eilq3j0jChKsZY0GSTw1ZqzbNAtv2XYA/view?usp=share_link


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحصل على المئـــات مــــــن 8

بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

توزعــت حصيلــة المختفيــن قســريًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي الـــ 1609 
حســب األعــوام التــي شــهدت اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وفــق مــا يظهــره المخطــط البيانــي التالــي:

يظهــر المخطــط البيانــي أّن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ 1609 حالــة التــي ســجلناها، كان قــد تــم اعتقالهــم مــن 
قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2012 ثــم عــام 2013 يليــه عــام 2014 وهــي األعــوام األبــرز التــي شــهدت أكبــر 
موجــة اختفــاء قســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري وفــق مــا تظهــره قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وقــد فصلنــا اســتراتيجية االختفــاء القســري لــدى النظــام الســوري عبــر 

التقاريــر الســنوية الخاصــة باالختفــاء القســري التــي نصدرهــا فــي اليــوم الدولــي لضحايــا االختفــاء القســري. 

https://drive.google.com/file/d/1ZXXxMOaWtB2QUD51s1V7MBHvoGDOBwgu/view?usp=share_link
https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1/
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مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســريًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل 
المدنــي حســب عــام الوفــاة الــذي تــم تســجيله فــي بيــان الوفــاة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري:

يظهــر المخطــط البيانــي أنَّ الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ 1609 حالــة كان قــد تــم تســجيل وفاتهم فــي عام 2014، 
وذلــك بحســب إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن دوائــر الســجل المدنــي، تــاه عــام 2013 ثــم عــام 2015. وهــي ذاتهــا 
األعــوام التــي شــهدت أعلــى وفيــات بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري وفــق 
مــا تظهــره قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وقــد فصلنــا منهجيــة التعذيــب التــي مارســها 
النظــام الســوري فــي مراكــز احتجــازه عبــر التقاريــر الســنوية التــي نصدرهــا والخاصــة باليــوم الدولــي لمســاندة 

ضحايــا التعذيــب.

https://snhr.org/arabic/2022/06/26/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%81/
https://drive.google.com/file/d/1R1i5nlfItxi5EkopaOlyfO2rRSAQJuBW/view?usp=share_link
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خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســريًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي 
حســب المحافظــات التــي ينتمــون لهــا:

تظهــر الخريطــة أن أعلــى حصيلــة مــن المختفيــن الــذي تمــت توفيتهــم عبــر دوائــر الســجل المدنــي الـــ 1609، 
كانــت فــي محافظــة ريــف دمشــق، ثــم حمــص، ثــم حمــاة، ثــم الحســكة. ووفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــإن محافظــة ريــف دمشــق تتصــدر بقيــة المحافظــات الســورية فــي حصيلــة ضحايــا االختفاء 
 قســريًا، وتأتــي سادســًا مــن حيــث حصيلــة ضحايــا التعذيــب بمــا ال يقــل 

ٍ
القســري بمــا ال يقــل عــن 15703 مختــف

عــن 1692 ضحيــة بســبب التعذيــب.

خريطــة تظهــر مقارنــة بيــن حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار/2011 وحتــى 
آب/2022 وبيــن حصيلــة المختفيــن قســريًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري فــي كل محافظــة منــذ مطلــع عــام 2018 وحتــى تشــرين الثانــي 2022

https://drive.google.com/file/d/13WXgoMWVg6SewiTGIsZI63mWZkV0c9Fr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1963z8gqOsid93FNd71gI3rTxDi-fLFYW/view?usp=share_link
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

شــهادات لــذوي مختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري تــم تســجيلهم كمتوفيــن فــي 
دوائــر الســجل المدنــي ضمــن فتــرات زمنيــة مختلفــة منــذ مطلــع عــام 2018 وحتــى تشــرين الثانــي/2022:

محمــود علــي المرعــي، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الحقــوق بجامعــة دمشــق، مــن 
أبنــاء مدينــة الرســتن بريــف محافظــة حمــص الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1957، اعتقلتــه 
عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 13/ تشــرين 
األول/ 2011 مــن مدينــة حمــص، واســتطاعت عائلتــه زيارتــه فــي آذار/ 2012 فــي ســجن 
ــم  ــاء 12/ شــباط/ 2019 عل ــوم الثالث ــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق. فــي ي صيدناي
ذووه أنَّــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي يــوم األربعــاء 13/ شــباط/ 
2013، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تفيــد بأنــه كان بصحــة جيــدة 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة 

ٍ
حيــن اعتقالــه، ممــا يرجــح بشــكل

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام 
الســوري لــم تســلم جثتــه لذويــه.

بيان قيد عائلي صادر عن أمانة السجل المدني خاص بالضحية 
محمود علي مرعي

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد حكمت المرعي2 ، وهو ابن الضحية محمود وأخبرنا:
“اعتقــل أبــي بينمــا كان يقــود ســيارته فــي طريقــه إلــى عملــه بمدينــة حمــص، علمــُت أنَّ المخابــرات الجويــة هــي 
 لزيــارة 

ٍ
التــي اعتقلتــه قبــل أن يتــم تحويلــه إلــى ســجن صيدنايــا العســكري”. وذكــر حكمــت أنــه حصــل علــى إذن

 بالــغ واســتطاع رؤيتــه، وأضــاف: “بعــد تلــك الزيــارة لــم نتمكــن مــن معرفــة مكانــه وال أي معلومــة 
ٍ
والــده بعــد عنــاء

تشــير إلــى مصيــره، وفــي 11/ شــباط/ 2019 بــدأت تصــل إلــى دائــرة النفــوس فــي مدينــة الرســتن قوائــم بأســماء 
معتقليــن جــرى تســجيلهم كمتوفيــن وكان اســم والــدي مــن بينهــم، فــي البيــان العائلــي ُذكــر أنَّ والــدي قــد توفــي 
فــي 13/ شــباط/ 2013، لقــد تــم التكتــم علــى وفاتــه طيلــة هــذه المــدة، لــم نســتلم أيــًا مــن مقتنياتــه وال هويتــه وال 

حتــى جثمانــه ولــم نعــرف مــكان دفنــه، كلُّ مــا لدينــا ورقــة كتــب عليهــا تاريــخ الوفــاة”.

عمــار عبــد الــرزاق الســمان، كان يعمــل خياطــًا قبيــل اعتقالــه، وهــو مــن أبنــاء 
األمــن  قــوى  مــن  عناصــر  اعتقلتــه   ،1988 عــام  مواليــد  مــن  مدينــة دمشــق، 
ــوم الخميــس 28/ تشــرين  العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي ي
األول/ 2013، أثنــاء مداهمــة منزلــه فــي حــي الزاهــرة الجديــدة فــي مدينــة دمشــق، 
 مجهولــة، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن 

ٍ
واقتادتــه إلــى جهــة

 ولو كان محاميًا 
ٍ
قســريًا، نظرًا إلنكار النظام الســوري احتجازه أو الســماح ألحد

بزيارتــه. فــي 13/ آذار/ 2018 علــم ذووه أنــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي 
علــى أنــه قــد توفــي بتاريــخ 30/ كانــون األول/ 2013، ولــدى الشــبكة الســورية 
ــه، ممــا   حيــن اعتقال

ٍ
 جيــدة

ٍ
ــه كان بصحــة ــد بأن لحقــوق اإلنســان معلومــات تفي

يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي دمشــق. ونؤكــد أنَّ قــوات النظــام 

الســوري لــم تســلم جثتــه لذويــه.

2   تواصلنا معه عبر الهاتف في نيسان/ 2019

عمار عبد الرزاق السمان

محمود على المرعي

https://drive.google.com/file/d/1NF-_ukV4Fzam7cO3BA5wf3udOz40Q84T/view
https://drive.google.com/file/d/1ZpdoVRNL2OVwetu7BlrZNKT3ljG-erhk/view
https://drive.google.com/file/d/1-JGYaGUZIuw3IOdDnpsa6AHdQ6d0rDD_/view
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عبد الرزاق3  والد عمار، وأفاد بالتالي:
“داهــم أكثــر مــن 5 عناصــر يرتــدون الــزي المدنــي والعســكري المنــزل فــي حــي الزاهــرة بمدينــة دمشــق، فيمــا 
كان فــي الخــارج عــدد مــن العناصــر أيضــًا، وقامــوا باعتقــال عمــار واقتــادوه إلــى الســيارة وعندمــا لحقــُت بهــم 
ألســألهم عــن ســبب االعتقــال تبيــن أنهــم تابعــون لفــرع فلســطين، قمنــا بالســؤال عنــه ولكــن دون جــدوى، 
 إال أنَّ أحــد المفــرج عنهــم بمرســوم العفــو 

ٍ
ورغــم أننــا علمنــا أنــه مســجل فــي الســجل المدنــي علــى أنــه متــوف

األخيــر الصــادر بشــهر نيســان/ 2022، تواصــل معــي فــي شــهر حزيــران وأكــد لــي أنَّ عمــار مــا زال حيــًا، ورآه فــي 
فــرع الشــرطة العســكرية فــي منطقــة القابــون بمدينــة دمشــق، وأخبرنــي أنــه ال يســتطيع المشــي”.

إيهــاب طــالل أبــو صعــب، مــن أبنــاء بلــدة القريــا بريــف محافظــة الســويداء، 
ــه عناصــر مــن قــوى األمــن العســكري التابعــة  ــد عــام 1989، اعتقلت مــن موالي
لقــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 22/ آذار/ 2013، لــدى مــروره علــى إحــدى 
 مجهولــة، 

ٍ
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا شــمال بلــدة القريــا، واقتادتــه إلــى جهــة

ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلنــكار النظــام 
الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. وفــي يــوم الثالثــاء 
ــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي أنــه قــد توفــي  7/ آب/ 2018 علــم ذووه أنَّ
الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  ولــدى   ،2014 10/ شــباط/  اإلثنيــن  يــوم 
معلومــات تفيــد بأنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه، ممــا يرجــح بشــكل كبيــر 
ــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز  ــة الصحي ــب وإهمــال الرعاي ــه بســبب التعذي وفات
التابعــة للنظــام الســوري فــي دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم 

تســلم جثتــه لذويــه.

3   تواصلنا معه عبر الهاتف في تموز/ 2022

بيان وفاة عمار عبد الرزاق السمان

إيهاب طالل أبو صعب

https://drive.google.com/file/d/15kRTjc_zy-AG7rrtPLMubWJKQRRKf7Ji/view
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد كفاح4 وهو شقيق الضحية إيهاب وأخبرنا:
“ظهــر يــوم الجمعــة خــرج إيهــاب مــن منزلــه فــي بلــدة القريــا متجهــًا إلــى مدينــة الســويداء برفقــة خالتــه وزوجهــا، 
اســتوقفهم حاجــز عســكري تــم إنشــاؤه مؤقتــًا شــمال بلــدة القريــا، وكان علــى الحاجــز عناصــر مــن األمــن 
العســكري وشــرطة ناحيــة القريــا، طلبــوا مــن إيهــاب الترجــل مــن الســيارة واعتقلــوه، وفــي مطلــع آب/ 2018 
 ”

ٍ
ذهبنــا الســتخراج بيــان قيــد عائلــي مــن دائــرة النفــوس فــي بلــدة القريــا، وكانــت الصدمــة أن قرأنــا كلمــة “متــوف

بجانــب اســم إيهــاب، وإلــى جانبهــا تاريــخ الوفــاة 10/ شــباط/ 2014 ولــم نكــن علــى علــم بوفاتــه أبــدًا، إيهــاب كان 
ال يملــك القــدرة علــى الرؤيــة بعينــه اليمنــى قبــل اعتقالــه واخفائــه قســريًا لــدى النظــام الســوري”.

محمــد ســعيد فريــد محفــوظ، كان يعمــل ســائقًا قبيــل اعتقالــه، وهــو مــن أبناء 
مدينــة دمشــق، مــن مواليــد 1967، ويقيــم فــي مدينــة الزبدانــي غــرب محافظــة 
ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي يــوم الســبت 13/ آب/ 2013، 
ــى  ــه إل ــان، واقتادت ــى لبن ــه إل ــاء ذهاب ــة أثن ــر الحدودي ــدى مــروره مــن أحــد المعاب ل
 مجهولــة، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا 

ٍ
جهــة

إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. 
فــي 30/ نيســان/ 2018 علــم ذووه أنــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى 
أنــه قــد توفــي بتاريــخ 12/ آذار/ 2014، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
معلومــات تفيــد بأنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه، ممــا يرجــح بشــكل كبيــر 
ــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز  ــة الصحي ــب وإهمــال الرعاي ــه بســبب التعذي وفات
التابعــة للنظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلم جثتــه 

لذويــه.

بيان قيد عائلي صادر عن أمانة السجل المدني خاص بالضحية إيهاب طالل أبو صعب

محمد سعيد فريد محفوظ

4  تواصلنا معه عبر الهاتف في نيسان/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1az_-Ay_DBZLukK7QPYGlDJbzQzbRyxNO/view


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحصل على المئـــات مــــــن 14

بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عونــي5 ، أحــد أصدقــاء عائلــة محمــد ســعيد، والــذي أفــاد 
باآلتــي:

“ذهــب محمــد ســعيد مــع أخيــه للعمــل فــي لبنــان، وعنــد مــروره مــن أحــد المعابــر -ال أذكــر اســمه- أوقفتــه قــوات 
النظــام الســوري وأخبــروه أنــه مطلــوب مــن قبــل األمــن السياســي، وتبيــن أن االعتقــال بســبب تقاريــر كيديــة، 
بعــد 5 أشــهر مــن اعتقالــه وردتنــا أنبــاء عــن وجــوده فــي فــرع الفيحــاء بدمشــق، وبعــد شــهر وردتنــا معلومــة 
أخــرى عــن وجــوده فــي ســجن المــزة، فــي 30/ نيســان/2018 قامــت عائلتــه باســتخراج بيــان وفــاة، وتبيــن أنــه 
تــم تســجيل وفاتــه بتاريــخ 12/آذار/2014، إال أنــه فــي عــام 2021 وردت لعائلتــه معلومــة عــن وجــوده فــي ســجن 
صيدنايــا العســكري، وفــي عــام 2022 أحــد المفــرج عنهــم أخبرنــا أنــه شــاهده فــي ســجن صيدنايــا العســكري فــي 

أيلــول/2021”.

إبراهيــم إســماعيل بــدران، مهنــدس مدنــي، مــن أبنــاء مدينــة دومــا فــي الغوطــة 
الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1967، اعتقلتــه قــوات 
نقــاط  إحــدى  لــدى مــروره علــى   ،2013 25/ آب/  يــوم األحــد  النظــام الســوري 
التفتيــش التابعــة لهــا قــرب مخيــم الوافديــن قــرب مدينــة دومــا بينمــا كان 
فــي طريــق عودتــه مــن مدينــة دمشــق إلــى مدينــة دومــا، واقتادتــه إلــى جهــة 
ــكار  ــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلن ــة، ومن مجهول
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. فــي يــوم 
اإلثنيــن 4/ شــباط/ 2019 علــم ذووه أنَّــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي 
أنــه قــد توفــي فــي 8/ تمــوز/ 2014، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
معلومــات تفيــد بأنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه، ممــا يرجــح بشــكل كبيــر 
ــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز  ــة الصحي ــب وإهمــال الرعاي ــه بســبب التعذي وفات
التابعــة للنظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلم جثتــه 

لذويــه.

إبراهيم إسماعيل بدران

بيان قيد عائلي صادر عن أمانة السجل المدني خاص بالضحية إبراهيم إسماعيل بدران

5  تواصلنا معه عبر الهاتف في حزيران/ 2022

https://drive.google.com/file/d/18p_Nbtpo0HRGHuvjGC0itM2IVsOfUSbr/view
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد مهند6 ، وهو ابن الضحية إبراهيم وأخبرنا:
“تــم اعتقــال والــدي مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لقــوات النظــام الســوري قــرب مخيــم الوافديــن بمدينــة دومــا، 
وانقطعــت أخبــاره تمامــًا منــذ ذلــك اليــوم، ورغــم محاولتنــا الحثيثــة للســؤال عنــه إال أننــا لــم نصــل إلــى أيــة 

.”
ٍ

ــه “متــوف ــرة النفــوس وكتــب في ــي مــن دائ ــان عائل ــه عندمــا اســتخرجنا بي ــر وفات ــا بخب ــم صعقن معلومــة، ث

أحمــد حســن الدغيــم، عامــل مياومــة، مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز فــي ريــف محافظــة 
إدلــب الجنوبــي، مــن مواليــد 1973، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 
28/ تشــرين األول/ 2012، لــدى عودتــه مــن لبنــان مــن معبــر الدبوســية الحــدودي 
ــة،  ــى جهــة مجهول ــه إل ــي، واقتادت ــف محافظــة حمــص الغرب ــان فــي ري مــع لبن
ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلنــكار النظــام 
الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. وفــي يــوم الثالثــاء 
ــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه  1/ شــباط/ 2022، علــم ذووه أنَّ
ــدى الشــبكة الســورية لحقــوق  ــي/ 2014، ول ــخ 10/ تشــرين الثان قــد توفــي بتاري
اإلنســان معلومــات تفيــد بأنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه، ممــا يرجــح 
أحــد  الرعايــة الصحيــة داخــل  التعذيــب وإهمــال  بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري 

لــم تســلم جثتــه لذويــه.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عمر، وهو ابن الضحية أحمد 7، وأفاد بالتالي:
“منــذ لحظــة اعتقــال والــدي لــم نحصــل علــى أيــة معلومــة عنــه وبقــي مصيــره مجهــواًل رغــم توكيــل عــدد مــن 
المحاميــن لمعرفــة مصيــره، علمنــا أنــه شــوهد مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم مــن مدينــة معــرة النعمــان فــي 
مطــار المــزة العســكري فــي دمشــق فــي عــام 2013، ثــم علمنــا مــن خــال مراجعــة دائــرة النفــوس مــن قبــل أحــد 

أقربائنــا بأنــه توفــي فــي 10/ تشــرين الثانــي/ 2014 بحســب بيــان الوفــاة الــذي حصلنــا عليــه”.

عمـر محمد غنـوم، طالـب جامعـي في كليـة الطـب البشـري في جامعـة تشـرين 
بمدينــة الالذقيــة، مـــن أبنـــاء قريـــة الحميديــة التابعـــة لمدينــة القصيــر غـــرب 
محافظــة حمــص، مـــن مواليــد عــام 1992، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
األربعــاء 1/ أيــار/ 2013 فــي جامعــة تشــرين، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ 
ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري 
احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. وفــي يــوم الجمعــة 17/ 
ــرة الســجل المدنــي علــى  ــه مســجل فــي دائ ــي/ 2020، علــم ذووه أنَّ كانــون الثان
أنــه قــد توفــي يــوم اإلثنيــن 24/ تشــرين الثانــي/ 2014، ولــدى الشــبكة الســورية 
ــه، ممــا  ــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقال ــد بأن لحقــوق اإلنســان معلومــات تفي
يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم 

تســلم جثتــه لذويــه.

أحمد حسن الدغيم

عمر محمد غنوم

 6  تواصلنا معه في نيسان/ 2019

7  تواصلنا معه عبر الهاتف في 14/ شباط/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1sYceXn3O-d8qvhksEC0sURovW7iAb-vp/view
https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد هيثــم8 ، 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 الاذقيــة مــن قبــل عناصــر النظــام الســوري، وانقطعــت أخبــاره تمامــًا، 
علــى الرغــم مــن محاولتنــا المتكــررة فــي معرفــة مكانــه، وعندمــا قامــت عائلتــه باســتخراج بيــان قيــد عائلــي، 

 منــذ تاريــخ 24/ تشــرين الثانــي/ 2014”.
ٍ

ــأن عمــر متــوف فوجئــوا ب

ــد هللا عــز الديــن، كان  ــن عمــه أحمــد عب ــه، واب ــل اعتقال ــاء قبي ــن، كان يعمــل فــي مجــال البن ــم يوســف عــز الدي إبراهي
موظفــًا حكوميــًا فــي إحــدى مؤسســات الدولــة، مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر فــي الغوطــة الشــرقية فــي محافظــة 
ريــف دمشــق، مــن مواليــد 1972 و1977 )حســب الترتيــب(، اعتقلتهمــا قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 2/ حزيــران/ 
2013، لــدى مرورهمــا مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا علــى طريــق بلــدة المليحــة فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظة ريف 
دمشــق، واقتادتهمــا إلــى ســجن المــزة العســكري بمدينــة دمشــق، ومنــذ ذلــك الوقــت وهمــا فــي عــداد المختفيــن 
قســريًا، نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجازهمــا أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتهمــا. فــي عــام 2021 علــم 
ــون  ــون األول/ 2014 و12/ كان ــخ 9/ كان ــا بتاري ــى أنهمــا قــد توفي ــي عل ــرة الســجل المدن ذووهمــا أنهمــا ُســجال فــي دائ
الثانــي/ 2015، ولــدى الشــبكة الســورية معلومــات تفيــد بأنهمــا كانــا بصحــة جيــدة حيــن اعتقالهمــا، ممــا يرجــح بشــكل 
كبيــر وفاتهمــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي 

دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلم جثتيهمــا لذويهمــا.

بيان وفاة للضحية عمر محمد غنوم 

8 تواصلنا معه عبر الهاتف في 13/ أيار/ 2020
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

 بيان وفاة إبراهيم يوسف عز الدين

 بيان وفاة أحمد عبد هللا عز الدين
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد بســام عــز الديــن9  وهــو ابــن شــقيق ابراهيــم وأحمــد، وأفــاد 
بالتالــي:

“خــرج عمــي إبراهيــم وابــن عمــه أحمــد مــن الغوطــة الشــرقية أثنــاء الحصــار عبــر معبــر المليحــة مــرورًا بحاجــز 
يطلقــون عليــه اســم حاجــز النســيم علــى طريــق بلــدة المليحــة بالتنســيق مــع مختــار بلــدة دير العصافيــر ورئيس 
البلديــة، إال أنــه تــم اعتقالهمــا مــن قبــل عناصــر المخابــرات الجويــة لــدى مرورهمــا مــن الحاجــز، واقتادوهمــا إلــى 
ســجن المــزة العســكري وتــم احتجازهمــا فيــه، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تصلنــا عنهمــا أيــة معلومة، إال أنــه في عام 
2021 تــم إخطــار أهالــي بلــدة ديــر العصافيــر مــن قبــل مختــار البلــدة بضــرورة اســتخراج شــهادات وفــاة لذويهــم، 
لتفعيــل بطاقــة )تكامــل( الخاصــة بالدعــم الحكومــي لاحتياجــات األساســية للعوائــل الســورية، ليتبيــن أنــه تــم 

تســجيل إبراهيــم وأحمــد علــى أنهمــا متوفيــان فــي الســجل المدنــي فــي عامــي 2014 و2015”.

وضــاح محمــود صهريــج، حاصــل علــى إجــازة فــي كليــة الشــريعة مــن جامعــة 
 شــرعي لــدى فصائــل المعارضة المســلحة فــي مدينة 

ٍ
األزهــر فــي مصــر، وقــاض

حلــب ســابقًا، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، ومواليــد عــام 1971، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يــوم الجمعــة 16/ كانــون األول/ 2016 مــن منطقــة بيــن حيــي الكالســة 
واإلذاعــة بمدينــة حلــب، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو 
فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح 
ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. وفــي يــوم الثالثــاء 9/ تمــوز/ 2019 علــم ذووه أنَّــه 
مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي يــوم اإلثنيــن 18/ أيلــول/ 
ــح فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه قــد توفــي بســبب  2017، ونرجِّ
التابعــة لهــا، ونؤكــد أن قــوات النظــام  التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز 

الســوري لــم تســلِّم جثتــه لذويــه.

وضاح محمود صهريج

بيان الوفاة الصادر من دائرة السجل المدني

9  تواصلنا معه عبر الهاتف في تشرين الثاني/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1MOocd7ah_571EtzswUrt6-fqschpZrMR/view
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد أحمد10 ، وهو شقيق الضحية وضاح صهريج وأخبرنا:
“تــم اعتقــال شــقيقي مــن قبــل عناصــر تتبــع قــوى أمــن الدولــة منــذ كانــون األول/ 2016، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
أخفــي أخــي قســريًا، وردتنــا معلومــات غيــر مؤكــدة أنــه فــي ســجن صيدنايــا العســكري بريــف محافظــة دمشــق، 
وفــي تمــوز/ 2019 ذهبــت زوجــة وضــاح إلــى دائــرة النفــوس فــي مدينــة حلــب الســتخراج بيــان قيــد عائلــي، وظهــر 

 منــذ تاريــخ 18/ أيلــول/ 2017 ولــم نعلــم مــكان الوفــاة أو أيــة معلومــات أخــرى”.
ٍ

فــي البيــان أن وضــاح متــوف

عبــد الرحمــن خالــد عبــود، مــن أبنــاء مدينــة ســرمين فــي ريــف محافظــة إدلــب 
ــة  ــد 1996، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي نهاي الشــمالي، مــن موالي
كانــون األول/ 2017 فــي مدينــة منبــج شــرق حلــب، وقامــت بتســليمه لقـــوات 
النظـــام الســـوري فــي مدينــة حلــب فـــي عـــام 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي 
عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح 
ــول/ 2021، علــم ذووه أنــه مســجل  ــي 29 /أيلـ ــًا بزيارتــه. فـ ألحــد ولــو كان محامي
فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي بتاريــخ 1/ تشــرين األول/ 2019، 
ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تفيــد بأنــه كان بصحــة 
جيــدة حيــن اعتقالــه، ممــا يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال 
فــي  الســوري  للنظــام  التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  أحــد  داخــل  الصحيــة  الرعايــة 

ــه. ــه لذوي ــم تســلم جثت دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري ل

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــود11 وهــو أحــد أقــارب الضحيــة عبــد الرحمــن، وأفــاد 
بالتالــي:

ــد عقــب اعتقالــه بثاثــة أشــهر، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 
ِ
“عبــد الرحمــن متــزوج ولديــه طفــل ُول

مدينــة منبــج، حيــث كان يقيــم ويعمــل فيهــا، وقامــت بعــد ذلــك بتســليمه لفــرع األمــن العســكري فــي حلــب فــي 
نيســان 2018، وفــي 29 /أيلــول/ 2021، راجعــت عائلتــه دائــرة النفــوس التابعــة لمحافظــة إدلــب، وعلمنــا أنــه تــم 

تســجيل وفاتــه فــي الســجل المدنــي فــي 1/ تشــرين األول/ 2019”.

محمــد خيــر إبراهيــم البقاعــي، مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، مواليــد 
ــر  عــام 1983، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي يــوم األربعــاء 18/ نيســان/ 2012، مــن مــكان تواجــده فــي بلــدة دي
العصافيــر خــالل مداهمتهــا للبلــدة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن 
قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. وفــي آذار/ 2022، علــم ذووه 
ــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد توفــي بتاريــخ 20/ كانــون الثانــي/ 2014، ولــدى الشــبكة الســورية  أنَّ
لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه تعــرض إلصابــة بليغــة فــي ظهــره خــالل عمليــة اعتقالــه، ممــا يرجــح بشــكل كبيــر 
وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي دمشــق. 

ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلم جثتــه لذويــه.

10 تواصلنا معه عبر الهاتف في 6/ نيسان/ 2020

11  تواصلنا معه عبر الهاتف في 16/ نيسان/ 202211

عبد الرحمن خالد عبود

https://drive.google.com/file/d/1VTpHH8lSYN5B5j9VUCkCNBvb_p2iDKTO/view
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بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر 

بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عماد12 ، وهو أحد أقرباء الضحية محمد، وأفاد بالتالي:
“محمــد خيــر متــزوج، واعتقــل قــرب منزلــه فــي مداهمــة لقــوات النظــام الســوري لبلــدة ديــر العصافيــر، وأثنــاء 
عمليــة اعتقالــه تعــرض للضــرب مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام مــا ســبب لــه إصابــة فــي ظهــره ولــم يتمكــن 
مــن الوقــوف والمشــي بعدهــا، وتــم توقيفــه إلــى جانــب مــا يقــارب 150 شــخصًا فــي ســاحة البلــدة، ثــم أطلقــوا 
ســراح الجميــع بينمــا اعتقلــوا محمــد خيــر مــع شــخص آخــر مــن نفــس العائلــة، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يشــاهده 
أحــد، ولــم تتمكــن عائلتــه مــن القيــام بــأي إجــراء نتيجــة الحصــار الــذي كان مفروضــًا علــى الغوطــة الشــرقية منــذ 
آب/ 2013، وفــي عــام 2017 تمكــن أحــد أفــراد عائلتــه مــن مراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية فــي منطقــة القابــون 
ودائــرة النفــوس العامــة فــي دمشــق للســؤال عنــه، ولكــن لــم يحصــل علــى أيــة معلومــة تفيــد فــي معرفــة 
مصيــره، وفــي آذار/ 2022 علمــت عائلتــه بأنــه توفــي داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز فــي دمشــق لــدى مراجعتهــم 
لدائــرة النفــوس بنــاًء علــى إخطــار أهالــي بلــدة ديــر العصافيــر مــن قبــل مختــار البلــدة بضــرورة اســتخراج 
شــهادات وفــاة لذويهــم، لتفعيــل بطاقــة )تكامــل( الخاصــة بالدعــم الحكومــي لاحتياجــات األساســية للعوائــل 

الســورية، ليتبيــن أنــه تــم تســجيله علــى أنــه قــد توفــي فــي عــام 2014”.

يحيــى بــدر الديــن حجــازي، ونجلــه بــدر، مــن أبنــاء حــي البســاتين فــي مدينــة حمــاة، مــن مواليــد عــام 1959 و1989 )حســب 
الترتيــب( اعتقلتهمــا عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 11/ شــباط/ 2012، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي حــي 
البســاتين فــي المدينــة، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة، وفــي عــام 2012 قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقــال نجــل 
يحيــى الثانــي “محمــد” وهــو مــن مواليــد عــام 1991، أثنــاء خدمتــه العســكرية فــي إحــدى النقــاط العســكرية التابعــة لهــا 
ــكار النظــام الســوري  ــذ ذلــك الوقــت وهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا، نظــرًا إلن فــي محافظــة ريــف دمشــق، ومن
 ولــو كان محاميــًا بزيارتهــم. وفــي تشــرين الثانــي/2022 حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

ٍ
احتجازهــم أو الســماح ألحــد

اإلنســان علــى بيانــات وفــاة صــادرة مــن دائــرة الســجل المدنــي توضــح أنهــم قــد توفــوا بتاريــخ 11/ كانــون األول/ 2013، 
و18/ حزيــران/ 2014، و13/ حزيــران/ 2014، )حســب الترتيــب(، وقامــت بإبــالغ ذويهــم، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــب  ــر وفاتهــم بســبب التعذي  كبي

ٍ
ــن اعتقالهــم، ممــا يرجــح بشــكل ــدة حي ــوا بصحــة جي اإلنســان معلومــات أنهــم كان

وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري. ونؤكــد أنَّ قــوات النظــام الســوري لــم 
تســلم جثتهــم لذويهــم.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد محمد نور حجازي13، وهو شقيق يحيى، والذي أفاد بالتالي:
“اعتقــل شــقيقي وابنــه بــدر -الــذي كان متزوجــًا ولديــه طفلــة ويقيــم مــع والديــه- مــن منزلهــم خــال مداهمــة 
لعناصــر األمــن وقــوات النظــام لحــي البســاتين فــي مدينــة حمــاة، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نســمع عنهــم أي خبــر، 
، األمــر ذاتــه حصــل مــع محمــد ابــن 

ٍ
كمــا لــم نســتطع التوصــل لمــكان احتجازهــم، ولــم نســتطع توكيــل محــام

شــقيقي يحيــى األصغــر، حيــث تــم اعتقالــه أثنــاء خدمتــه العســكرية فــي مدرســة المشــاة فــي عــام 2012، ولــم 
نعــرف ســبب اعتقالــه أو مــكان احتجــازه ولــم تصلنــا عنــه أي معلومــة، وفــي تشــرين الثانــي مــن هــذا العــام 
أعلمتنــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه تــم تســجيلهم علــى أنهــم قــد توفــوا خــال عامــي 2013 و2014”.

12   تواصلنا معه عبر الهاتف في 18/ آذار/ 2022

13  تواصلنا معه عبر الهاتف في تشرين الثاني/2022
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ثالثــًا: اآلليــة التــي يتبعهــا النظــام الســوري فــي تســجيل الوفيــات مــن 
المختفيــن قســريًا لديــه فــي دوائــر الســجل المدنــي تظهــر تــورط أعلــى 

المســتويات فيــه فــي التالعــب بســجالت المختفيــن قســريًا:

ظهــر فــي العديــد مــن بيانــات الوفيــات التــي حصلنــا عليهــا تاريــخ تســجيل واقعــة الوفــاة فــي الســجل المدنــي فــي 

أعــوام ســبقت عــام 2018، ممــا جعلنــا نتأكــد أن النظــام الســوري قــد بــدأ بهــذه الممارســة قبــل ذلــك بســنوات، 

ويشــير أقــدم تاريــخ وثيقــة لدينــا إلــى أن العمليــة بــدأت منــذ عــام 2013، ولكنــه لــم يكشــف عنهــا ســوى مــع بدايــات عــام 

2018، ويمكــن وصــف هــذه العمليــة التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري بالعمليــة البربريــة ألنــه هــو مــن قــام باعتقــال 

الشــخص، ثــم أخفــاه قســريًا، ثــم قتلــه تحــت التعذيــب، ثــم قــام بتســجيله فــي الســجل المدنــي دون أن يخبــر أهلــه، 

ودون أن يعلــن عــن ذلــك.

 قســريًا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري تظهــر أنهــا ســجلت فــي 
ٍ

وثيقــة بيــان وفــاة لمختــف

الســجل المدنــي فــي عــام 2015
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مخطط بياني يظهر توزع حصيلة المختفين قسريا الذين تم تسجيلهم في دوائر السجل المدني على أنهم 
متوفون في بيانات الوفاة الـ547 بحسب العام الذي تم فيه تسجيل واقعة الوفاة في السجل المدني:

نالحظ من المخطط البياني السابق أن بيانات الوفاة الجديدة الـ547 التي حصلنا عليها حتى األن تظهر أن 
النظام السوري كان قد بدء بتسجيل واقعات الوفاة الخاصة بالمختفين قسريا لديه في دوائر السجل 

المدني منذ عام 2015 وكانت أعلى حصيلة للتسجيل في عام 2018 تاله عام 2021.

حاولنــا مــن خــالل المصــادر التــي لدينــا والحديــث مــع موظفيــن ســابقين فــي الحكومــة الســورية، ومــع محاميــن، 
حاولنــا معرفــة اآلليــة التــي اتبعهــا النظــام الســوري لتســجيل هــذه الوفيــات، وتبيــن لنــا أنهــا آليــة بيروقراطيــة معقــدة، 
ــة  ــا تصــور عــن هــذه اآللي ــح لدين ــة، وقــد أصب ــة، فــي مقدمتهــا األجهــزة األمني ــورط فيهــا عــدة مؤسســات حكومي تت

بإمكاننــا أن نوجــزه بالتالــي:
1- يقــوم مكتــب األمــن الوطنــي وهــو أعلــى ســلطة أمنيــة وعســكرية فــي ســوريا، ويترأســه رئيــس الجمهوريــة بالطلــب 
مــن مترأســي األفــرع األمنيــة والســجون العســكرية إرســال التقاريــر الخاصــة للذيــن ماتــوا فــي مراكــز االحتجــاز، 

ــات المتعلقــة بهــم وأســباب الوفــاة إلــى الشــرطة العســكرية. والبيان

)نشــير إلــى أن التقاريــر الصــادرة عــن األفــرع األمنيــة الخاصــة بأســباب الوفــاة ال يســجل فيهــا ســبب الوفــاة الحقيقــي 
ويكتفــى بســبب طبــي حتــى علــى صعيــد تبــادل هــذه التقاريــر ضمــن المنظومــة األمنيــة ذاتهــا وذلــك التخــاذ النظــام 
الســوري أقصــى اإلجــراءات فــي محــو األدلــة، ويديــر هــذه العمليــة الشــرطة العســكرية التــي تعتبــر الجهــة المركزيــة 

المخولــة بتســجيل هــذه البيانــات لــدى النظــام الســوري(.

https://drive.google.com/file/d/1HtXtpn49E7dJB-2g4PwhHW9kcNLSv2Kk/view?usp=share_link
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2- بعــد وصــول هــذه التقاريــر والبيانــات مــن قبــل الشــرطة العســكرية لمكتــب األمــن الوطنــي علــى شــكل دفعــات 
الداخليــة الســورية علــى شــكل دفعــات  إلــى وزارة  المكتــب بتنظيمهــا وإرســالها  بمراحــل زمنيــة متتاليــة، يقــوم 
ومراحــل والتــي بدورهــا، تقــوم بإعــادة إرســالها إلــى أمنــاء دوائــر الســجل المدنــي بحســب ارتبــاط كل أمانــة ســجل 
مدنــي بالشــخص المتوفــي، وبنــاًء علــى ذلــك يقــوم موظفــو الســجل المدنــي بتثبيــت وقائــع الوفــاة ضمــن ســجالتهم 

ــاًء علــى التعليمــات التــي وردتهــم. بن

ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن  ــاًء علــى عمليــة تحليــل لمئــات الوثائــق التــي حصلنــا عليهــا، تبيــن لن وبن
هنــاك نوعيــن لبيانــات الوفــاة المســجلة فــي دوائــر الســجل المدنــي، وقــد قمنــا بتصنيفهــا بحســب الجهــة التــي يتيــح/

يســمح النظــام الســوري باالطــالع أو الحصــول عليهــا وهــي:
النــوع األول بيانــات وفــاة تعطــى ألهالــي المتوفيــن مــن الســجل المدنــي: وهــي الوثائــق التــي يحصــل عليهــا ذوو 
الضحايــا المختفيــن مــن دوائــر الســجل المدنــي بعــد مراجعتهــم لهــا وإجرائهــم لمعاملــة الحصــول علــى بيــان وفــاة، 
ويظهــر فــي معظمهــا أن مــكان الوفــاة هــو دمشــق. والعاصمــة دمشــق هــي أكثــر مدينــة يوجــد فيهــا مراكــز االحتجــاز 

التــي يتوفــى فيهــا الشــخص المختفــي قســريًا، لكــن البيــان ال يتضمــن تحديــد اســم أي مــن مراكــز االحتجــاز.

كمــا نشــير إلــى وجــود عــدد مــن بيانــات الوفــاة حــدد فيهــا مــكان الوفــاة محافظــات أخــرى غيــر دمشــق ونعتقــد أنهــا 
تعــود لمختفيــن قســريًا تــم قتلهــم فــي أثنــاء عمليــات الدهــم واالقتحــام فــي تلــك المدن وقــام بســحب/أخذ جثامينهم 

ودفنهــا فــي أماكــن مجهولــة ومــا زلنــا نجــري عمليــات تحقيــق حولهــا.

 قســريًا لــدى النظــام الســوري تظهــر النمــوذج الخــاص بهــذا النــوع مــن الوثائــق والــذي يتــاح بشــكل 
ٍ

وثيقــة لمختــف
عــام لمعظــم ذوي الضحايــا مــن المختفيــن ممــن جــرى توفيتهــم الحصــول عليــه مــن قبــل دوائــر الســجل المدنــي.

وثيقــة الضحيــة عبــد هللا مــازن الســعود، طالــب جامعــي فــي كليــة اآلداب قســم علــم اجتمــاع فــي جامعــة حلــب، 
مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان جنــوب محافظــة إدلــب، مواليــد عــام 1989، بتاريــخ 21/ شــباط/ 2012 اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى طريــق حلــب الدولــي قــرب 
محطــة األهــرام للوقــود، وقــد علمنــا يــوم الســبت 6/ نيســان/ 2019، أنَّــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى 
ــح أنــه قــد توفــي بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيدنايــا العســكري  أنــه قــد توفــي بتاريــخ 15/ نيســان/ 2014 ونرجِّ

بمحافظــة ريــف دمشــق.
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النــوع الثانــي بيانــات وفــاة ال تعطــى لألهالــي: هــذه البيانــات تبقــى داخــل دوائــر الســجل المدنــي، وال يســمح لألهالــي 
ــا مــن الحصــول على عــدد منها ويظهر فــي معظمها  بالحصــول عليهــا، وهــي تتضمــن مكان/محــل الوفــاة، وقــد تمكنَّ
مكان/محــل الوفــاة فــي مشــفى تشــرين العســكري أو محكمــة الميــدان العســكرية، ونعتقــد أن ذلــك يشــير إلــى أنَّ 

هــذا الشــخص قــد حكــم عليــه باإلعــدام.

 قســريًا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري ممــن تمــت توفيتــه فــي 
ٍ

وثيقــة بيــان وفــاة لمختــف
إحــدى دوائــر الســجل المدنــي تظهــر مــكان/ محــل الوفــاة فــي مشــفى تشــرين العســكري.

 قســريًا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري ممــن تمــت توفيتــه فــي 
ٍ

وثيقــة بيــان وفــاة لمختــف
إحــدى دوائــر الســجل المدنــي تظهــر مــكان/ محــل الوفــاة فــي المحكمــة الميدانيــة بدمشــق
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ــذي ورَد فــي إخطــارات الوفــاة  ــات الوفــاة الـــ 1609 بحســب مــكان الوفــاة ال ــة بيان ــوزع حصيل ــي يظهــر ت مخطــط بيان
ــي: الصــادرة عــن الســجل المدن

ــه نظــام  ــار أهلهــم علــى أن ــدى النظــام الســوري علــى أنهــم أمــوات دون إخب تثبــت آليــة تســجيل المختفيــن قســريًا ل
فاشــي، يتعامــل بأســاليب بربريــة مــع المواطنيــن الســوريين، فــي انتهــاك لجميــع األعــراف والقوانيــن، ويبــدو أن هــذا 
األمــر مقصــود ويهــدف إلــى إلحــاق أكبــر أذى نفســي بأهالــي المختفيــن كاســتمرار للسياســة العقابيــة التــي انتهجهــا 
ضــد كل مــن شــارك فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة منــذ آذار/2011، وفــي كثيــر مــن األحيــان تتخــوف العائــالت 
مــن مجــرد إعــالن وفــاة أبنائهــا المختفيــن بعــد حصولهــا علــى بيــان الوفــاة، ومــن إقامــة مراســم العــزاء العلنيــة، 

وذلــك خشــية المســائلة والتضييــق مــن األجهــزة األمنيــة.

وقــد أصدرنــا مؤخــرًا تقريــرًا حــول التحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا ممــن قتلــوا/ فقــدوا خــالل النــزاع المســلح 
ــر العــدل فــي  ــم الصــادر فــي 10/آب/ 2022 عــن وزي ــة والتعمي ــة ومؤسســات الدول ــه األمني ــر أجهزت ــذ آذار/2011 عب من
الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري؛ التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت 
الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، ونعتقــد أن جميــع هــذه اإلجــراءات متصلــة ببعضهــا وتجــري بشــكل متناغــم، إذ 
امتنــع لســنوات طويلــة عــن إعطــاء األهالــي بيانــات وفــاة باســتثناء حــاالت قليلــة، بغــض النظــر عمــا ســوف يســببه 
ذلــك مــن معانــاة إضافيــة لــذوي الضحيــة، الــذي لــم يكتــف النظــام الســوري بقتلــه، بــل امتنــع عــن إصــدار بيــان وفــاة 
لــه، وعندمــا بــدء بمنــح هــذه البيانــات قــام بحصرهــا وفــق مــا حــدده مــن إجــراءات تخدمــه مــن اإلفــالت مــن المحاســبة 
وتحمــل المســؤولية، فلــم يفتــح النظــام الســوري أيــة تحقيقــات قضائيــة بأســباب وفــاة مئــات آالف الســوريين، ولــم 
يحاســب أي عنصــر أمــن، أو عســكري فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل والتعذيــب واالختفــاء القســري.

https://snhr.org/arabic/2022/08/19/النظام-السوري-يتحكم-بوقائع-تسجيل-وفاة/
https://snhr.org/arabic/2022/08/19/النظام-السوري-يتحكم-بوقائع-تسجيل-وفاة/
https://snhr.org/arabic/2022/08/19/النظام-السوري-يتحكم-بوقائع-تسجيل-وفاة/
https://drive.google.com/file/d/14tt4HMyG2VRZt3SzYlw8ljzRI5DEave9/view?usp=share_link
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وبنــاًء علــى كل مــا ســبق، فإننــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نخشــى بشــكل خطيــر علــى مصيــر مــا ال يقــل 
عــن 95696 شــخصًا بينهــم 2316 طفــاًل و5734 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االختفــاء قســريًا علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2022. خاصــًة وأن جميــع مراســيم العفــو الـــ 21 التــي أصدرهــا 
النظــام الســوري منــذ آذار/2011 لــم تفلــح ســوى باإلفــراج عــن أعــداد قليلــة جــدًا ومحــدودة مــن المعتقليــن فــي مراكــز 
احتجــازه لــم تتجــاوز الـــ 7351 معتقــاًل تعســفيًا وأعــداد أقــل بكثيــر مــن المختفيــن مــا يعــزز مخاوفنــا حــول مصيرهــم فــي 

ظــل اســتمرار النظــام الســوري بتســجيل المزيــد منهــم فــي دوائــر الســجل المدنــي.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية: 
• لقــد ارتكــب النظــام الســوري فــي هــذه الحــوادث دون أدنــى شــك عــددًا كبيــرًا مــن االنتهــاكات، علــى رأســها اإلخفــاء 
المتعمــد لــــــــ 85 % مــن المعتقليــن لديــه، وتعذيبهــم بأبشــع األســاليب الســادية والقاســية ثــم تركهــم يتألمــون حتــى 
المــوت، كذلــك إذالل المجتمــع وأهالــي المعتقليــن وإرهابهــم عبــر حرمانهــم مــن أبســط معاييــر الحقــوق والكرامــة 
ــرًا تســجيله متوفــى دون  اإلنســانية عــن طريــق عــدم إبالغهــم بوفــاة ابنهــم، أو االمتنــاع عــن تســليمهم جثتــه، وأخي
علمهــم، لقــد اســتخدم النظــام الســوري مقــدرات وثــروات ومؤسســات الحكومــة الســورية كأســلحة حــرب ضــدَّ كل 

مــن يتجــرأ علــى معارضتــه.
• يقــوم النظــام الســوري بتســجيل المختفيــن قســريًا الذيــن يقتلــون تحــت التعذيــب وبشــكل رئيــس بســبب ســوء 
ظــروف مراكــز االحتجــاز الطبيــة والغذائيــة، يقــوم بتســجيلهم أنهــم قــد ماتــوا دون فتــح أيــة تحقيقــات كيــف ماتــوا، 

ومــن المســؤول عــن مقتــل هــذا العــدد الهائــل مــن المواطنيــن الســوريين.
• لــم يتقيــد النظــام الســوري بأصــول وإجــراءات تســجيل المتوفيــن فــي مراكــز االحتجــاز، والتــي مــن المفتــرض أن تتــم 
عبــر المحامــي العــام أو نائبــه بتنظيــم واقعــة الوفــاة ثــم إرســالها إلــى أميــن الســجل المدنــي ضمــن المــدة القانونيــة 
فــي تجــاوز للمادتيــن 38 و39 مــن القانــون 13 لعــام 2021 المتضمــن قانــون األحــوال المدنيــة الســوري الجديــد13 . كمــا 
خالــف األصــول القانونيــة واألنظمــة المتعلقــة بالدفــن فوفقــًا لقانــون العقوبــات الســوري فــإن دفــن الميــت يعتبــر 

جريمــة إذا وقــع الفعــل بقصــد إخفــاء المــوت14 .
• لــم يخبــر النظــام الســوري األهــل أو عبــر الوثائــق عــن الســبب الحقيقــي للوفــاة، كمــا أنــه لــم يســلم جثاميــن الضحايــا 
أُلســرهم ولــم ُيعلمهــم بمــكان دفنهــا، ولــم ُيعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا، ووفقــًا لهــذه اآلليــة التــي لــم يقــم النظــام 
الســوري عبرهــا بإيضــاح مصيــر المختفيــن قســريًا بشــكل نهائــي فإننــا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
ــن  ــي ســوف يبقــى هــؤالء فــي عــداد المختفي ــون الدول ــزال مســتمرة، ووفقــًا للقان أن جريمــة االختفــاء القســري ال ت

قســريًا والمتهــم الرئيــس بإخفائهــم هــو النظــام الســوري.
• اســتهدفت قــوات النظــام الســوري باســتراتيجية اإلخفــاء القســري كل مــن لــه عالقــة بالحــراك الشــعبي المناهــض 
ــز بذلــك، وهذا يدلُّ على سياســة  لحكــم العائلــة، وُيظهــر تحليــل البيانــات انتشــار هــذه الظاهــرة فــي المناطــق التــي تتميَّ
ونهــج ُمتَّســق ومــدروس، واالختفــاء القســري محظــور بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفي فبحســب القاعدة 
زاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، وتنــصُّ القاعــدة 117 16 منــه علــى  1598  فــإنَّ االختفــاء القســري محظــور فــي النِّ
أنــه “يتخــذ كل طــرف فــي النــزاع اإلجــراءات المســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم نتيجــة 
لنــزاع مســلح، ويــزود أفــراد عائالتهــم بــأي معلومــات لديــه عــن مصيرهــم”. أيضــًا بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، 
ل الممارســة المنهجيــة لإلخفــاء القســري جريمــة ضــدَّ  فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُتشــكِّ

اإلنســانية17 ، وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه قــوات النظــام الســوري
13  “تســجل الوفيات الحاصلة فـــي الســجون والمحاجر والمستشــفيات استنــــادًا إلى شهـــادات يقدمهـــا مديرو هــــذه المؤسســـات، أو مـــن ينـــوب عنهـــم إلـــى رئيـــس المـركـــز المختص، وتمســـك هــــذه المؤسســـات ســجالت خاصة بهذه الوقائع.” المادة 38 

مــن القانــون رقــم 13 لعــام 2021.

“يقـــوم المحامــي العــام أو مــن ينــوب عنــه عنــد تنفيــذ حكـــم اإلعــدام بحــق المحكــوم عليـــه، بتنظيـــم محضــر بواقعـــة الوفــاة، ويرســله ضمــن المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 إلــى المــــركز لتســجيل الوفــاة لديــه.” المــادة 39 مــن القانــون رقــم 

13 لعــام 2021

مالحظة: تنص أن المادة 14 تنص على وجوب التبليغ خالل ثالث شهور عن أية واقعة من وقائع األحوال المدنية ومنها واقعة الوفاة.

14  “1. يعاقــب بالحبــس التكديــري وبالغرامــة مــن خمســة وعشــرين إلــى مائــة ليــرة مــن يقدمــون علــى دفــن ميــت أو حــرق جثــة دون مراعــاة األصــول القانونيــة أو يخالفــون بأيــة صــورة كانــت القوانيــن واألنظمــة المتعلقــة بالدفــن أو الحــرق. 2. إذا وقــع الفعــل 

بقصــد إخفــاء المــوت أو الــوالدة كانــت العقوبــة مــن شــهرين إلــى ســنتين.” المــادة 468 مــن قانــون العقوبــات قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بـــالمرسوم التشــريعي 1 لعــام 2011.

15 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 98

16  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 117

17 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7، الفقرة 1 )ط(،
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• إنَّ تناغــم عمــل مؤسســات الحكومــة بمــا يخــدم المشــاركة فــي الفعــل اإلجرامــي أمــر واضــح الداللــة مــن خــالل 
اعتقــال أشــخاص داعميــن للحــراك الشــعبي، ثــم إخفائهــم قســريًا، ثــم إصــدار شــهادات وفــاة ال تحمــل معلومــات 
ــد لنــا أنَّ هنــاك شــرائح واســعة مــن الموظفيــن والقــادة والعمــال علــى علــم  عــن ســبب الوفــاة وال مكانهــا، كمــا يؤكِّ
بمــا يقــوم بــه النظــام وعلــى علــم بســبب الوفــاة الحقيقــي وبأفعــال التَّعذيــب الوحشــي، والبعــض علــى علــم بمــكان 
الجثــث والمقابــر الجماعيــة؛ نظــرًا للكــم الهائــل مــن المختفيــن قســريًا وألعــداد مــن علمنــا بوفاتهــم بســبب التَّعذيــب 

وهــم قرابــة 14 ألــف مواطــن ســوري.

التوصيات:

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
ــار  ــه ودون إخب ــة عشــرات آالف المختفيــن قســريًا لدي ــام النظــام الســوري توفي • عقــد اجتمــاع طــارئ لمناقشــة قي

أهلهــم.
• إصــدار قــرار بموجــب الفصــل الســابع يديــن قتــل النظــام الســوري للمختفيــن قســريًا لديــه، ويحملــه مســؤولية 

الكشــف عــن مصيرهــم.
• يجــب اتخــاذ خطــوات عاجلــة اســتنادًا إلــى البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر والتــي تديــن النظــام الســوري بقتــل 

القانونيــة. المواطنيــن الســوريين وتنــزع عنــه الشــرعية 

المجتمع الدولي:
• التحرك العاجل إلنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز االحتجاز.

• اتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي إلنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية واالستبداد.
• فــرض مزيــد مــن العقوبــات والمقاطعــة علــى النظــام الســوري والــدول الداعمــة لــه، واعتبــار كل مــن يدعــم النظــام 

الســوري شــريكًا متورطــًا فــي ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة.
• إدانة أية خطوات أو عالقات مع النظام السوري بعد أن ثبت تورطه بقتل المئات من المختفين قسريًا.

• يجــب أن يشــكل هــذا التقريــر حافــزًا لدعــم المنظمــات التــي تعنــى بشــؤون أســر المختفيــن قســريًا وبشــكل خــاص 
النســاء.

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
• التحــرك العاجــل بنــاًء علــى هــذه المعلومــات وإدانــة قيــام النظــام الســوري بقتــل المختفيــن قســريًا وتســجيلهم 

دون علــم أهلهــم.
• الضغــط علــى مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة مــن أجــل التحــرك العاجــل إلنقــاذ مــا تبقــى مــن المعتقليــن وإيقــاف 

التعذيــب والكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًا.

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
ــًا مــن أجــل البــدء بالتحقيــق فــي هــذا  ــا حديث ــد مــن شــهادات الوفــاة التــي وصلتن ــة التحقيــق بالعدي ــزود لجن ســوف ن

ــه فــي تقريرهــا القــادم. ــز علي ــر والتركي الموضــوع الخطي
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:IIIM اآللية الدولية المحايدة المستقلة
ســوف نــزود آليــة التحقيــق بالعديــد مــن شــهادات الوفــاة التــي تشــكل دليــل يديــن النظــام الســوري ونأمــل أن تســاهم 

فــي تعزيــز الملفــات التــي تعمــل عليها.

النظام السوري:
• الكشــف عــن كافــة شــهادات الوفــاة التــي تــم تســجيلها فــي دوائــر الســجل المدنــي للمختفيــن قســريًا فــي مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لــه.
• الســماح الفــوري بدخــول لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وجميــع المنظمــات 

الحقوقيــة الموضوعيــة. 
• التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب.

ــجالت المدنيــة وبمؤسســات الحكومــة والدولــة الســورية فهــي ليســت ملــكًا للعائلــة  • التوقــف عــن التالعــب بالسِّ
الحاكمــة.

ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية. • تحمُّ
• اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء، وكشــف 

مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســريًا.

شكر وعزاء

كل الشــكر لمــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا التقريــر مــن األهالــي والشــهود، وخالــص العــزاء لعائــالت 
الضحايــا وأصدقائهــم.
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