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منتدى الرشق األوسط للسياسات ودراسات املستقبل

The Middle Forum for Policies and Future Studies supports pluralistic approach to future studies 

and promotes human rights sensitive policies and works on advising stakeholders on a strategic 

level all over the Middle East region.  It is composed of Arab and International political, 

diplomatic and academic figures who want to become a leading center in the area of future 

studies at regional and international level and to institutionalize prospective thinking in decision 

making, priority setting, peace building, good governance, planning, as well as research and 

development. 

ــات ــكار والسياس ــر األف ــة وتطوي ــى بصناع ــط، تعن ــرشق األوس ــا ال ــؤون وقضاي ــم بش ــكار، تهت ــات وأف ــة دراس  مؤسس

 العامــة ودعــم عمليــات اتخــاذ القــرار واســترشاف املســتقبل وبنــاء الخطــط االســراتيجية املناســبة لــه، والعمــل عــى

 إيجــاد أفــكار إبداعيــة وحلــول فعالــة للمشــكات واألزمــات املتنوعــة التــي تواجههــا املنطقــة مــن خــال بنــاء جســور

 معرفيــة وتقنيــة ورقابيــة للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة واملجموعــات واألفــراد مــع تطوير آليــات التفاعــل واالتصال

 فيــا بينهــا.  كــا تعمــل عــى حــل النزاعــات واألزمــات القدميــة أو الناشــئة، مــن خــال بنــاء جســور ســام ومفاوضــات،

 وإدارة الحــوارات الثقافيــة والسياســية، وتعزيــز مهــام الدبلوماســية اإلنســانية الازمــة لذلــك، ســعياً لضــان التقــدم

 والتنميــة للمنطقــة وشــعوبها، ودعــم األمــن والســام العامليــن.  تعمــل املؤسســة عــى بنــاء وتطويــر اســراتيجيات

 الســام ووســائل تحقيــق العدالــة، ونــرش الوعــي اإلنســاين وترســيخ مفاهيــم املواطنــة والثقافــة املدنيــة، وتطويــر

 آليــات التعبــر عــن الــرأي، وتعزيــز أداء املجتمــع املــدين، ونــرش الدميقراطيــة وثقافــة حقــوق اإلنســان، واملســاهمة

 يف تشــكيل الــرأي العــام وبنــاء مســاحات آمنــة للحــوار واالختــاف، ومتكــن املــرأة وتعزيــز مكانتهــا يف الــدول

 واملجتمعــات، وتقديــم الدراســات واألبحــاث الازمــة لحــل املشــكات االجتاعيــة املســتعصية واملزمنــة، ونــرش الوعــي

ــروب ــا الح ــي أرهقته ــدان الت ــعوب البل ــن ش ــيا ب ــي، ال س ــادي واالجتاع ــيايس واالقتص ــال الس ــوي يف املج  التنم

 واألنظمــة الشــمولية،  واملســاهمة مــن خــال خــرباء ومختصــن يف صياغــة عقــد اجتاعــي جديــد يف تلــك الــدول

ــتقرار ــان االس ــات، لض ــن واجب ــا م ــا عليه ــوق وم ــن حق ــا م ــا له ــة وم ــة والدول ــوم املواطن ــار ملفه ــد االعتب  يعي

 .واإلمنــاء املســتدامن يف منطقــة الــرشق األوســط
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بنيش  ياسمينا 

وباحثة  سورية  صحفية 
متخصصة يف ملف 

واملعتقات  املعتقلني 
 يف سوريا . 

ناشطة يف مجال الدفاع 
عن حقوق اإلنسان.



مع بداية الحراك الثوري 

يف سوريا يف العام 2011 

اعتمد النظام السوري 

سياسة االعتقاالت 

القرسية للسوريني عموماً 

واالعتقاالت املمنهجة 

للنساء خصوصاً، للحّد من 

الحراك الذي كان يطالب 

بالحرية وإسقاط النظام، 

وإلسكات املعارضني 

الذين كانوا ينتقدون 

السلطة، فاملرأة يف 

مجتمعنا املحافظ 

يُخىش عليها من 

التعرض لإليذاء الجسدي 

أو الجنيس داخل 

السجون واملعتقات. 



االعتقــاالت  حمــات  اســتهدفت 

شــنها  التــي  النطــاق  واســعة 

النظــام الســوري الناشــطات يف 

ممــن  واملــدين  الثــوري  الحــراك 

شــاركن يف املظاهــرات الســلمية 

للضغــط عــى املجتمــع املحــي 

وإيقافــه عــن نشــاطه ضــد النظــام.

وبنــات  زوجــات  اســتهدفت  كــا 

وحتــى أمهــات الناشــطني، البتــزاز 

ذويهــّن وإجبارهــم عــى تســليم 

أنفســهم وإيقــاف حراكهــم ضــد 

النظــام، لكــن الكثــر مــن الحــاالت 

التــي قــام بهــا الرجــال بتســليم 

ــل  ــة مقاب ــزة األمني ــهم لألجه أنفس

اإلفــراج عــن النســاء قوبلــت بالغــدر 

ــدم  ــوري وع ــام الس ــل النظ ــن قب م

والتعذيــب  النســاء  رساح  إطــاق 

يُفــي  الــذي  للرجــال  املضاعــف 

داخــل  املــوت  إىل  حاالتــه  بأغلــب 

والســجون. األمنيــة  األفــرع 

خلفية
االعتقاالت

كذلك شن النظام حمات اعتقاالت ُممنهجة لنساء بعض القرى واملناطق السورية التي 

تشهد حراكا ثوريا، إلخضاع أبناء املنطقة ضمن مخططه الذي يهدف لتضييق الخناق عى 

السكان وتهجر أكرب عدد منهم، حيث كانت النساء تعتقل أيضاً عى الحواجز األمنية بسبب 

هويتها التي تحمل انتائها إلحدى املدن أو املناطق الثائرة.

وقد تركزت االعتقاالت يف كثر من األحيان عى الفئة املثقفة من طبيبات ومهندسات 

وطالبات جامعيات، فهّن الفئة األكرث إقاقاً وتأثراً بالنسبة للنظام السوري، كا كان 

للتقارير الكيدية دور كبر يف اعتقال الكثر من النساء أيضاً.



ــٍر  ــبب تقري ــهر بس ــة أش ــن وأربع ــدة عام ــت م ــا »اعتقل ــن درع ــة م ــي أرمل ــان( وه ــول )حن تق
كيــدي مــن جــاريت التــي اســتدانت مّنــي مبلــغ ثالثــن ألــف لــرة ســورية، وحــن طالبتهــا 
ــا  ــغ وعندم ــع املبل ــن دف ــرب م ــدأت تته ــايل، ب ــوازم ألطف ــية ول ــاً مدرس ــري ثياب ــود ألش بالنق
ألححــت يف طلبــي هددتنــي بأنهــا ســتخرب األمــن بــأين أقــوم مبســاعدة املســلحن، لكنــي مل 
أتوقــع للحظــة أنهــا ســتفعل ذلــك وهــي تعلــم متامــاً أّن ال عالقــة يل بــأّي حــراك، بعــد حــوايل 
أســبوع داهــم األمــن منــزيل واعتقلنــي بتهمــة تهريــب الســالح إىل جامعــات إرهابيــة، ليبقــى 
أطفــايل وحدهــم دون معيــل طــوال تلــك املــدة لــوال بعــض األقــارب الذيــن احتضنوهــم خــالل 

فــرة اعتقــايل«
كــام عمــد النظــام إىل شــن اعتقــاالت عشــوائية ُمكثفــة تســبق كّل عمليــة تبــادل يتــّم االتفــاق 
عليهــا مــا بــن النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة، فركــز عــى اعتقال النســاء يف الشــوارع 

أو عنــد الحواجــز األمنيــة أو مــن املنــازل وأماكــن العمــل ضمــن حمــالت املداهمــة.
حيــث أن صفقــات التبــادل شــجعت النظــام الســوري وغــره مــن الفصائــل عــى زيــادة االعتقــال 
مــن أجــل تلــك الصفقــات، إذ لجــأت األطــراف املختلفــة خاصــة النظــام الســوري العتقــال النســاء 

بشــكل ممنهــج الســتخدامهّن كورقــة ضغــط أو ملــف تفــاوض.
تقــول )هنــادي( إحــدى الناجيــات مــن ســجون النظــام الســوري »كنــت معتقلــة داخــل ســجن 
عــدرا املركــزي يف دمشــق بدايــة العــام 2014 حــن بــدأت أعــداد النســاء اللــوايت تــّم تحويلهــّن 
مــن األفــرع تــزداد وبــدأت ُغــرف الســجن تكتــظ بهــّن، إىل أن جــاء يــوم العــارش مــن مــارس 2014 
ــد  ــت ق ــي كان ــالمية الت ــل اإلس ــد الفصائ ــوري وأح ــام الس ــن النظ ــة ب ــن مبادل ــالن ع ــّم اإلع وت
ــاالت  ــك االعتق ــا أّن تل ــا عرفن ــالت، حينه ــض املعتق ــى بع ــادل ع ــوال للتب ــات معل ــت راهب اختطف

الكثــرة كانــت نتيجــة اإلعــالن عــن مبادلــة قريبــة«



ــة  ــم املوجه الته

ــاء للنس
 تنوعــت التهــم املوجهــة للمعتقــات وتفنــن النظام الســوري 
التهــم  كانــت  وقــد  قــط،  عنهــا  نســمع  مل  تهــٍم  بابتــداع 
املوجهــة لبعضهــّن كبــرة لدرجــة تقتــي تحويلهــّن إىل 
ــن  ــّن تحول ــرب منه ــدد األك ــن الع ــكرية، لك ــة عس ــم ميداني محاك
ــّم تشــكيلها وفقــاً للمرســوم  إىل )محكمــة اإلرهــاب( التــي ت
الرئــايس رقــم 22 يف العــام 2012 بــدالً مــن محكمــة )أمــن 
تحويــل  فيهــا  يتــم  نــادرة  حــاالت  وهنــاك  العليــا(،  الدولــة 

العســكرية. املعتقــات إىل املحكمــة 

ــات  ــل املعتق ــّم تحوي ــذي يت ــزي وال ــدرا املرك ــجن ع ــل س داخ
إليــه مــن كافــة األفــرع األمنيــة يف املــدن الســورية، يُســمح 
ــم  ــة يت ــال ورق ــن خ ــبيل م ــاء س ــب إخ ــم طل ــة بتقدي للمعتقل
رشاؤهــا عــن طريــق أحــد عنــارص الســجن، وذلــك مــن أجــل 
ــي  ــة الت ــوع املحكم ــا ون ــة له ــة املوجه ــوع التهم ــة ن معرف
ســتخضع إليهــا، وقــد فوجئــت الكثــر مــن النســاء بنــوع التهــم 
حياتهــن  طــوال  بهــا  يســمعن  مل  والتــي  لهــن  املوجهــة 
مثــل تُهــم )جهــاد النــكاح، وهــن األمــة، تشــكيل عصابــة أرشار، 

االســتدراج...(.

تقول )فاطمة( وهي ســيدة يف الخامســة والخمسن من 
عمرها »اعتقلت مع شــقيقتي بداية العام 2013 عى أحد 

الحواجز األمنية يف طريقنا باتجاه دمشــق بســبب تقرير كُتب 
يف شــقيقتي عن قيامها مبســاعد املسلحن يف مدينة 

دوما بريف دمشــق، ثّم قاموا بنقلنا إىل أحد األفرع األمنية 
بدمشــق، مل يُطلقوا رساحي خوفاً من أن أُخرب أحداً عن مكان 

اعتقال شــقيقتي )رغم أنّني لســُت مطلوبة أمنياً( وعندما 
وصلنا إىل ســجن عدرا املركزي قمنا بتقديم طلب إخاء 

ســبيل ملعرفة تهمنا، فكانت التهمة املوجهة لشــقيقتي 
هي طبخ الطعام للمســلحن أما تهمتي فكانت تذوق 

الطعام املطبوخ للمسلحن!!!«



اإلساءة إىل سمعة املعتقات:

يســتخدم النظــام الســوري أســلوب التشــهر واإلســاءة إىل ســمعة املعتقــالت خاصــة 
الناشــطات الفاعــالت منهــّن بُغيــة إشــغال املجتمــع عــن االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا، 
وحتــى ال تســتطيع الناجيــات متابعــة نشــاطهّن بعــد الخــروج مــن املعتقــل، حيــث أّن 
ــا الرشقــي طابعــاً محافظــاً تشــغله قضايــا املــرأة وســمعتها عــن أيــة قضيــة  ملجتمعن

أخــرى.
تتحــدث )هنــد( مــن مدينــة الحســكة بعد خروجهــا من املعتقــل كيــف رّوج النظام لإلســاءة 
إىل ســمعتها واتهامهــا بارتــكاب أعــامل ال أخالقيــة مــع املســلحن: »حــن أُطلــق 
رساحــي مــن ســجن عــدرا املركــزي بدمشــق توجهــت إىل أقــرب منطقــة ســكنية ألتصــل 
بعائلتــي وأطلــب منهــم املجــيء الصطحــايب إىل مدينتنــا أو أن يُرســلوا يل ســيارة 
أجــرة مــن منطقتنــا لتعيــدين إىل بيتنــا، لكــن والــدي طلــب منــي أن أبقــى يف دمشــق 
ــد أحــد األصدقــاء  ــا منــي البقــاء عن حتــى يــأيت إيّل، بعــد قــدوم والــدي ووالــديت طلب
يف دمشــق ريثــام أســافر إىل تركيــا! وبعــد إرصاري عــى والــديت أن تخــربين ملــاذا ال 
يُريداننــي أن أعــود لبيتنــا، أجابتنــي أن بعــض عنــارص األمــن يف منطقتنــا قامــوا بالرويــج 
ــذ ذلــك  إىل أّن اعتقــايل كان بســبب عالقــات مشــبوهة مــع املســلحن، وأّن والــدي من
الحــن ال يســتطيع التعامــل مــع أقربائنــا أو أصدقائنــا بســبب العــار املُلفــق البنتــه أمــام 

أبنــاء املدينــة«.



يتعمــد النظــام الســوري اإلبقــاء عــى بعــض املعتقــات مــدة طويلــة خاصــة مــن الناشــطات 

اللــوايت تتــم املطالبــة بهــّن بشــكل مكثّــف ويف العديــد مــن املحافــل أو مــن ذوي بعــض 

السياســين والناشــطن املعروفــن ليكــّن رهــن مبــادالت أو مفاوضــات كــربى، كاملعتقلــة 

)طــّل امللوحــي( مــن حمــص وهــي مــن أقــدم املعتقــات حيــث اعتقلــت بدايــة العــام 2010 

ومل تكــن قــد بلغــت الســن القانــوين بعــد، ثــّم صــدر بحقهــا حكــم بخمــس ســنوات مربمــة 

ــا  ــظ به ــوري يحتف ــام الس ــا زال النظ ــاً، وم ــرش عام ــة ع ــت مثاني ــا أمتّ ــام 2011 عندم يف الع

داخــل ســجونه إىل اليــوم، رغــم انتهــاء فــرة حكمهــا منــذ شــهر شــباط العــام 2015. 

ــا  ــجن صيدناي ــا س ــى أنه ــة يُخ ــن مجهول ــات إىل أماك ــن املعتق ــد م ــل العدي ــّم نق ــا ت ك

العســكري.

االحتفاظ ببعض 

املعتقات

 لسنوات 

أو نقلهّن إىل

 أماكن مجهولة



-منع السفر ومتابعة جلسات املحكمة:

ــع  ــد وض ــاد بع ــارج الب ــفر خ ــات الس ــن الناجي ــد م ــع العدي ــل مُتن ــن املعتق ــّن م ــد خروجه بع
إشــارٍة يف قيودهــا متنعهــا مــن التحــرك، كــا تضطــر العديــد مــن الناجيــات مــن االعتقــال 
إىل متابعــة جلســات محاكمتهــن يف محكمــة اإلرهــاب بقــرار مــن القــايض مــا يجعلهــّن غــر 
قــادراٍت عــى الســفر خــارج البــاد، كــا يعنــي أيضــاً إمكانيــة صــدور حكــٍم بحقهــّن يف أيــة 
لحظــة واعتقالهــّن مــرّة أخــرى، لــذا فهــّن مجــربات عــى مغــادرة البــاد بطــرق غــر رشعيــة 

حرصــاً عــى أمنهــن وخوفــاً مــن عودتهــّن إىل املعتقــل مــرة أخــرى.
تحدثنــا نــور عــن رحلــة ســفرها الشــاقة بعــد إطــاق رساحهــا بثاثــة أيــام نهايــة العــام 2015 
ــة  ــي بتهم ــات محاكمت ــة جلس ــق ملتابع ــي دمش ــة يف مدينت ــة الجربي ــد اإلقام ــت قي »كن
متويــل اإلرهــاب وارتــكاب أعــاٍل إرهابيــة، حينهــا طلبــت منــي عائلتــي مغــادرة البــاد حــاالً 
بطــرق التهريــب نحــو ريــف مدينــة إدلــب يف رحلــة ُمضنيــة اســتمرت أكــر مــن ســت عــرشة 
ســاعة مــروراً بالعديــد مــن الحواجــز األمنيــة، وصلــت املنطقــة بخــر وأمــان ومنهــا توجهــت 
إىل تركيــا ألســتقّر هنــاك، وبعــد عامــن مــن جلســات املحاكمــة التــي تغيبــت عنهــا تــّم إصــدار 
حكــم غيــايب بحقــي مــن محكمــة اإلرهــاب والحكــم عــّي بالســجن مــّدة خمســة عــرش عاماً«.

املشاكل القانونية 

واألمنية التي تعاين

 منها  الناجيات



-املاحقة األمنية:

إطــاق رساح املعتقلــة ال يعنــي أنّهــا أصبحــت آمنــًة مــن االعتقــال فالعديــد مــن 
ــرى،  ــرع أخ ــات ألف ــّن مطلوب ــّن ك ــة أنه ــرى نتيج ــرة أخ ــال م ــن لاعتق ــات تعرض الناجي
ــا  ــرع، م ــة األف ــى بقي ــك ع ــم ذل ــا ال يُعم ــرٍع م ــح ف ــال لصال ــي االعتق ــا ينته فعندم

ــر. ــكان آخ ــه أو يف أّي م ــّر ب ــز مت ــد أّي حاج ــال عن ــة لاعتق ــة ُمعرض ــل الناجي يجع
أمــا اللــوايت خرجــن يف صفقــات تبــادل فهــّن أكــر عرضــة لاعتقــال املبــارش عــى 
اعتبــار أّن النظــام الســوري يحســب أغلــب الصفقــات التــي أبرمهــا مــع فصائــل 
املعارضــة ُغبنــاً لحقــه! ومــن ثــّم يعــود ملاحقــة اللــوايت أُفــرج عنهــّن واحــدة تلــَو 

ــرى. األخ
تــروي )آيــات( مــن حمــص والتــي كانــت معتقلــة مــع شــقيقتها: »بعــد خروجــي مــن 
ــا يف  ــزل عائلتن ــا إىل من ــادل عدن ــات التب ــدى صفق ــقيقتي يف إح ــع ش ــل م املعتق
حمــص لاســتقرار هنــاك، وبعــد ثاثــة أشــهر قــررت شــقيقتي الســفر إىل دمشــق 
لزيــارة أقاربنــا رغــم تحذيــري لهــا وخــويف عليهــا، وعنــد أحــد الحواجــز األمنيــة يف 
الطريــق مــا بــن حمــص ودمشــق، اعتقلــت بتهمــة الرويــج لإلرهــاب والزالــت حتــى 

اليــوم معتقلــة داخــل ســجن عــدرا املركــزي بدمشــق«.



مل تكــن املشــاكل األمنيــة والقانونيــة حكــراً عــى النســاء الناجيــات مــن االعتقــال فقــط، بــل إّن زوجــات املعتقلن 
ــة  ــة األمني ــّن للماحق ــد منه ــت العدي ــث تعرض ــب، حي ــك املصاع ــن تل ــر م ــزء واف ــّن ج ــراً كان له ــن ق واملختف
ــزاز  ــن لابت ــّن يتعرض ــّن ك ــا أنه ــة، ك ــرع األمني ــاز واألف ــز االحتج ــا يف مراك ــن زوجه ــؤال ع ــاء الس ــال أثن واالعتق
املــادي والجنــي مــن قبــل بعــض عنــارص األمــن والســارسة عنــد الســؤال عــن أزواجهــّن وأماكــن احتجازهــم، 
حيــث يُطلــب مــن الزوجــات مبالــغ ماليــة كبــرة مقابــل الحصــول عــى أيــة معلومــة تفيــد مبصــر الــزوج املعتقــل 

أو املختفــي قــراً أو مــكان احتجــازه، وغالبــاً مــا تكــون تلــك املعلومــات كاذبــة وغايتهــا االبتــزاز فقــط.

تقــول )مهــا( زوجــة معتقــل وأمٌّ لطفلــن: »بعــد اعتقــال زوجــي حاولــت البحــث عنــه طويــاً، فشــقيقاه قــد لجــأا 
خــارج البــاد ووالــداه طاعنــان يف الســّن ال يســتطيعان التحــرك للســؤال عنــه، وبــدأت ألجــأ إىل املحامــن عــّي 
أصــل مــن خالهــم إىل أيــة معلومــة عــن زوجــي، نصحتنــي إحــدى صديقــايت بالتواصــل مــع أحدهــم ممــن لــه 
تواصــل املبــارش مــع مســؤولن يف األمــن، وعندمــا قابلــت ذلــك الشــخص الــذي مل أفهــم طبيعــة عملــه طلــب 
منــي مبلغــاً ماليــاً مقابــل معرفــة مصــر زوجــي فيــا إذا كان حيـّـاً أو ميتــاً، مــا اضطــرين لبيــع آخــر قطعــة ذهــٍب 
أملكهــا، وبالفعــل أخــربين هــذا الرجــل أّن زوجــي محتجــز يف ســجن املــزة التابــع للمخابــرات الجويــة وأّن عــّي 
أن أدفــع مبلــغ مئــة ألــف دوالر ألُخــرج زوجــي مــن الســجن، ومل يكــن بوســعي تأمــن ذلــك املبلــغ الخيــايل، ثــم 
غــادرت البــاد مــع أطفــايل خوفــاً مــن املاحقــة ألكتشــف بعــد ســتة أشــهر أّن زوجــي قــى تحــت التعذيــب منــذ 

عامن«.

املشاكل األمنية 

والقانونية 

واالجتاعية

 التي تعاين 

منها زوجات 

املعتقلني 

واملختفني قرساً



بالنســبة لزوجــات  تــزداد املشــاكل واملصاعــب تعقيــداً 
املعتقلــن واملختفــن قــراً، إذ ينــص قانــون األحــوال 
الشــخصية الســوري عــى واليــة األب عــى أطفالــه، مبــا 
ــه التأديبيــة بحقهــم وتوفــر  يف ذلــك مارســة صاحيات
عــى  واملوافقــة  والتعليــم  لهــم  الطبيــة  الرعايــة 
زواجهــم وغــر ذلــك مــن األمــور املتصلــة برعايــة الُقــّر، 
أمــا دور األم فيتلخــص يف كونهــا الحاضنــة مبــا يتيــح لهــا 
تلبيــة االحتياجــات األساســية ألطفالهــا ال أكــر، وعليه ففي 
حــال غيــاب األب أو اختفائــه ال متلــك األم الحــق القانــوين 
يف الواليــة عــى أطفالهــا، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــزوج. ــل ال ــة وأه ــن الزوج ــة ب ــرة خاص ــاكل كث ــق مش يخل

إضافــة ملشــاكل اقتصاديــة تنتــج عــن الحجــز عــى األمــوال 
ــل النظــام  ــة للمعتقلــن مــن قب ــة وغــر املنقول املنقول
وأطفــال  زوجــة  انتفــاع  عــدم  يعنــي  وهــذا  الســوري، 
املعتقــل بأموالــه ورضورة مغــادرة العقــار املحجــوز، مــا 
ــتجد  ــة، وس ــة كامل ــق بالعائل ــة تلح ــة مالي ــؤدي إىل أزم ي
الزوجــة نفســها مضطــرة للبحــث عــن عمــل لتعيــل أرستهــا 
أو  دراســتها  مــع  العمــل متناســبا  هــذا  يكــون  ال  وقــد 
وضعهــا االجتاعــي أو طبيعتهــا الفيزيولوجيــة، عــاوة 
عــى مســؤولية رعايــة األطفــال الصغار يف أغلــب األحيان.
ــث  ــراً، حي ــي ق ــبة ألرسة املختف ــاً بالنس ــال أيض وهــو الح
ال تســتطيع الزوجــة أو أحــد أفــراد العائلــة االنتفــاع بأمــاك 
املختفــي حتــى يتــم الكشــف عــن مصــره أو بلوغــه »ســن 
الهــاك« )أي أن يكــون املختفــي قــد تجــاوز الســبعن 
ــاة  ــي معان ــا يعن ــوري( م ــون الس ــب القان ــره حس ــن عم م

ــة.  ــة والعائل ــاً للزوج ــة أيض اقتصادي

قانونياً: 



كثــرا مــا يتعــرض أفــراد هــذه األرس للوســم االجتاعــي، ال ســيا النســاء 
اللــوايت غالبــاً مــا تصبحــن منبــوذات مــن املجتمــع بعــد اختفــاء أزواجهــن 
ألنهــّن قــد يُتهمــن مجتمعيــاً بارتــكاب األخطــاء، أو ألن النــاس يخافــون 
ــاء  ــال أو لاختف ــة لاعتق ــخص كان ضحي ــن أرسة ش ــم وب ــة بينه ــن الصل م

ــري. الق
أمــا العائــات التــي نزحــت داخــل ســوريا أو لجــأت إىل دول الجــوار فكانــت 
أكــر مشــاكلها تتعلــق بعــدم مقدرتهــا عــى الحصــول عــى ورقــة 
ــجيلهم يف  ــفر أو تس ــبة للس ــال بالنس ــص األطف ــا يخ ــة األب في موافق
املــدارس، حيــث كانــت بعــض الزوجــات تخــى أن ترح بــأّن زوجهــا معتقل 
ــا  ــوريا م ــزوح يف س ــق الن ــا يف مناط ــى أطفاله ــر ع ــن التنم ــاً م خوف
اضطــر بعــض النســاء لتوفيــة أزواجهــّن دون التأكــد مــن ذلــك يك يتخلصــن 
ــة يف  ــراءات الرضوري ــض اإلج ــق بع ــت تعي ــي كان ــات الت ــك الصعوب ــن تل م
حياتهــن، وهــذا يعنــي مشــاكل قانونيــة أخــرى يف حــال خــروج الــزوج حيــاً 
مــن املعتقــل أو عودتــه بعــد اختفــاٍء قــري حيــث أنــه ســيكون مــوىف 

ــود املدنيــة. يف ســجات القي

ــات  ــآالف املعتق ــّص ب ــورية تغ ــات الس ــجون واملعتق ــزال الس ــذا وال ت ه
تــّم نقلهــّن مــن  النســاء بعضهــّن مجهــوالت املصــر، وأخريــات  مــن 
مراكــز االحتجــاز إىل جهــات مجهولــة، وال تــزال معانــاة الناجيــات وزوجــات 

املعتقلــن واملختفــن قــراً مســتمرة إىل اليــوم.
ــن 8038  ــر م ــال أك ــان اعتق ــوق االنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش ــد وثق وق
ســيدة يف ســجون النظــام الســوري حتــى نهايــة عــام 2019، كــا وثقــت 
أكــر مــن 118000 مــا بــن معتقــل ومفقــود قــراً، وهــذا مــا يؤكــد معانــاة 

آالف العائــات الســورية مــن لوعــة الفقــد.

اجتاعياً: 



وبعــد كل مــا تــّم توثيقــه وذكــره ، نجــد أّن هنــاك منهجيــة 
واضحــة اتبعهــا النظــام الســوري مــن خــال اعتقــاالت 
ــه  ــع برُّمت ــى املجتم ــط ع ــة ضغ ــاء كسياس ــة للنس قري
يف فــرة الثــورة الســورية، مــا أثــر ســلباً عــى حياتهــّن 
واســتقرارهّن نتيجــة الظــروف التي أجربتهن عــى مغادرة 
البــاد، أو اعتقــاالت الرجــال التــي ســببت مشــاكل حقيقيــة 
ــاء  ــة النس ــة األصعــدة خاص ــى كاف ــم ع ــم وأرسه لذويه
واألطفــال، إذ تســببت تلــك املشــاكل بنــزوح وترشيــد الكثــر 

مــن العائــات يف ســوريا.
ــا  ــه بقضاي ــع وإغراق ــغال املجتم ــام إش ــد النظ ــد تعم وق
اجتاعيــة وقانونيــة تبعــده كل البعــد عن الهدف األســاس 
ــة  ــو الحري ــه، أال وه ــوري ألجل ــعب الس ــض الش ــذي انتف ال
وإســقاط النظــام، مــا جعــل املجتمــع مفــككاً منقســاً 
غارقــاً يف مشــاكله ومقيــداً بعــدة قيــود رســمها النظــام 

الســوري لــه.
وثقتهــا  التــي  االنتهــاك  وحــاالت  الشــهادات  أّن  كــا 
املنظــات املحليــة والدوليــة والتقاريــر التــي صــدرت 
تؤكــد ضلــوع النظام الســوري يف ارتكاب جرائــم ممنهجة 
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، ولعــل الصــور التــي رسبهــا 
املنشــق عــن النظــام )قيــر( أكرب شــاهد يف هــذا العر 
عــى االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري بحــّق 

ــورة. ــنوات الث ــوال س ــورين ط الس

)تّم إعداد هذا التقرير بعد القيام بإجراء مقابات حيّة مع 20 سيدة من نساء ناجيات من 
األفرع األمنية والسجون السورية وزوجات معتقلن ومختفن قراً، ممن عانن تجارب مريرة 

أمنياً وقانونياً واجتاعياً أثناء تواجدهن يف مناطق سيطرة الحكومة السورية(.


