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ومن حق األسر . يأتي اإلفالت من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة األلم’’
. والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث

’’.وأدعو الدول األعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية

من رسالة األمين العام لألمم المتحدة
بمناسبة اليوم اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري



ثم يقتحمون مسكن أسرة من األسر، غنية كانت أم فقيرة، . يصل بعض الرجال

. منزال كان أم سقيفة أم كوخا، في مدينة أو في قرية، في أي مكان

إنهم يأتون في أي وقت من النهار أو الليل، يرتدون مالبس عادية، أو زيا رسميا في بعض
. األحيان، ولكنهم يحملون السالح دائما

ن ثم ودون إبداء أية أسباب، أو إبراز أي أمر بالقبض، بل في كثير من األحيان دون اإلفصاح ع
هويتهم، أو السلطة التي يأتمرون بأوامرها، تراهم يجرجرون واحدا أو أكثر من أفراد األسرة إلى

.سيارة، مستخدمين العنف في هذه العملية عند اللزوم

ومثل هذا الحادث، كثيرا ما يكون الفصل األول من مأساة االختفاء القسري أو غير الطوعي،
.وهو ما يشكل بوجه خاص انتهاكا شنيعا لحقوق اإلنسان وجريمة دولية



االختفاء القسري

فالشعور بانعدام األمن الذي يتولد عن هذه  .يكثر اسُتخدام االختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع
.الممارسة ال يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل

هرة في فبعدما كانت هذه الظا. لقد أصبح االختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم
لي، أو وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسا، يمكن اليوم أن يحدث االختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخ

:ومما يثير القلق بوجه خاص. ُيستخدم باألخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم

ن استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذي❖
يعنون بقضايا الختفاء القسري؛

واستغالل الدول أنشطة مكافحة اإلرهاب كذريعة النتهاك التزاماتها؛❖

.واستمرار مرتكبو أعمال الختفاء القسري في اإلفالت من العقاب على نطاق واسع❖

 .ويتعين إيالء اهتمام خاص لمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل األطفال وذوي اإلعاقات

، أعربت الجمعية العامة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد 2010بتاريخ ديسمبر 65/209وفي قرار الجمعية العامة رقم 
حاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك االعتقال واالحتجاز واالختطاف،
عندما تتم في إطار االختفاء القسري أو تعد اختفاء قسريا في حد ذاتها، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض

.الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب األشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف

، كما االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسريباعتماد -في القرار نفسه-وقد رحبت الجمعية العامة 
 .2011أغسطس يوما دوليا لضحايا االختفاء القسري يحتفل به اعتبارا من عام /آب 30قررت أن تعلن 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/65/209
http://www.un.org/ar/events/disappearancesday/pdf/disappearances.pdf#page=45


:تعريف اإلختفاء القسري

علىحريتهممنحرمانهمأوعنهمرغمااختطافهمأوواحتجازهماألشخاصعلىالقبض’’عنديحدثالقسرياالختفاء
عاديينأفرادأومنظمة،مجموعةأيديعلىأومستوياتهاأوالحكومةفروعمختلفمنموظفينأيديعلىآخرنحوأي

صيرمعنالكشفرفضثمبقبولها،أوبرضاهاأومباشرة،غيرأومباشرةبصورةمنها،بدعمأوالحكومةباسميعملون
حمايةمناألشخاصهؤالءيجردمماحريتهم،منبحرمانهماالعترافرفضأووجودهمأماكنعنأوالمعنييناألشخاص
‘‘القانون

:األفراد المتأثرون بهذه الجريمة

الضحايا أنفسهم❖

مصيريجهلونالذينأسرهم،أفرادويتأثرحياتهم،علىالمستمروالخوفللتعذيبيتعرضونماكثيراالذينالضحايا،يتأثر
.أبدايتأتالقدأخباروصولأحيانا،سنواتطيلةحيرة،فيفيترقبونواليأس،األملبينعواطفهموتتأرجحأحبابهم،
وقد.ضئيلةالمساعدةيدلهميمدمنحضورفرصوأنبهم،حلعماشيئاتعرفالأسرهمأنجيداالضحاياويدرك
وقهم،حقجميعمنمحرومين-المجتمعمن"اختفائهم"والقانونحمايةدائرةعنإقصائهمبعد-الحقيقيةفيأصبحوا
نهايةفيالكابوسهذامنسبيلهوأخلىالضحية،مآلهوالموتيكنلمإذاوحتى.آسريهمرحمةتحتوواقعين
اللذينذيبوالتعوللوحشيةاإلنسانية،الصفةمنالتجريدأشكالمنالشكللهذاوالنفسيةالجسديةاآلثارفإنالمطاف،
.حاضرةتظلاألحيانمنكثيرفيبهيقترنان

أقارب الضحايا❖

لى وتعاني أسر المختفين كما يعاني أصدقاؤهم من غم نفسي بطيء، لعدم علمهم إذا كان الشخص الضحية ال يزال ع
كما أنهم يدركون أنهم . قيد الحياة، وإذا كان األمر كذلك، فأين يحتجز، وما هي ظروف احتجازه، وما هي حالته الصحية

.مهددون هم كذلك، وأنهم قد يلقون المصير نفسه، وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لمزيد من األخطار

يتبع



(يتبع)أقارب الضحايا ❖

هويكونماغالباالمختفيالشخصأنذلك.القسريلالختفاءالماديةالعواقبجراءمناألسرةمحنةتزدادماوكثيرا
ضطرابااليتفاقموهكذا.األسرةإعالةيستطيعالذياألسرةفيالوحيدالفردهويكونوقد.لألسرةالرئيسيالعائل

البحثقررتاإذتتكبدهاالتياإلضافيةالتكاليفنتيجةاألسرةفيحدتهتشتدالذيالماديبالحرمانباقترانهالعاطفي
عليهاالصعبفمنولذلكيوما،سيعودمحبوبهاكانإنتعلمالاألسرةفإنذلك،علىوعالوة.المختفيفردهاعن

لمإنخرىأإعاناتأيةأومعاشبتلقيلألسرةالبلدتشريعيسمحالقدالحاالت،بعضوفي.الجديدالوضعمعالتكيف
.واجتماعيااقتصاديامهّمشةاألسرةتعيشأنالحاالتأغلبفيالنتيجةفتكون.وفاةشهادةتقدم

هيرأةفالم.االختفاءحاالتتصاحبماعادةالتيالخطيرةاالقتصاديةالصعوباتوطأةاألحيانأغلبفيالنساءوتتحمل
ذلك،ببقيامهاالمرأة،تتعرضوقد.أسرتهامنأفراداختفاءلقضيةحلإليجاداألحيانمعظمفيالكفاحتتصدرالتي

للعنفخاصبشكلمعرضةتصبحفإنهااالختفاء،ضحيةبنفسهاالمرأةتقعوعندما.واالنتقامواالضطهادللمضايقات
.العنفأشكالمنولغيرهالجنسي

أحكاممنلعددواضحاخرقاالطفلاختفاءويشكل.معامباشرةوغيرمباشرةبصورةضحايا،أيضااألطفاليقعأنويمكن
ختفاءاالطريقعنالوالدينأحدفقدانأنكما.الشخصيةبهويتهالتمتعفيحقهذلكفيبماالطفل،حقوقاتفاقية
.للطفلالمكفولةاإلنسانلحقوقخطيراانتهاكايشكل

تأثيره على المجتمعات❖

ماليالالوضعتدهورمنتأثرهاإلىباإلضافةلألسرة،الوحيدالمعيلاختفالجراءمنمباشراتأثيراالمجتمعاتتتأثر
.اجتماعياوتهميشهملألسر

عنولديتالذياألمنبانعدامفالشعور.المجتمعداخلالرعبلبثكاستراتيجيةالقسرياالختفاءاسُتخدمماوكثيرا
.ككلومجتمعهمالمحليةالسكانيةمجموعاتهمأيضايصيببلالمختفي،أقاربعلىيقتصرالالممارسةهذه



اإلختفاء القسري يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان

:التاليةالسياسيةأوالمدنيةالحقوقتنتهكأنيمكناالختفاء،عمليةأثناءففي

القانونية؛بشخصيتهاالعتراففيالفردحق❖

شخصه؛علىواألمنالحريةفيالفردحق❖

ينة؛المهأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنآخرضربأليأوللتعذيبالتعرضعدمفيالحق❖

المختفي؛الشخصفييقتلالتيالحاالتفيالحياة،فيالحق❖

الهوية؛فيالحق❖

القضائية؛الضماناتوفيعادلةمحاكمةفيالحق❖

والتعويض؛الجبرذلكفيبمافعال،انتصافسبيلفيالحق❖

.االختفاءظروفيخصفيماالحقيقةمعرفةفيالحق❖

:سواءحدعلىوأسرهمللضحاياوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوقعامةبصفةأيضاالقسرياالختفاءوينتهك

لألسرة؛والمساعدةالحمايةتوفيرفيالحق❖

مناسب؛معيشيمستوىفيالحق❖

الصحة؛فيالحق❖

.التعليمفيالحق❖



جريمة اإلختفاء القسري عندما ترتكب على نطاق واسع

تعتبر جريمة ضد اإلنسانية

يوليو 1نص كل من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 

ة ، واالتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعي2002

، على أنه 2006ديسمبر 20العامة في 

عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة 

فإنه يوصف كجريمة ضد اإلنسانية، " االختفاء القسري"من السكان المدنيين، وحاالت 

.  بالتالي ال يخضع لقانون التقادم 

يقة حول باإلضافة إلى إنه يعطي ألسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحق

.اختفاء أحبائهم



سهام سالم سليمان سرقيوه:اإلسم

، بنغازي1963:تاريخ الميالد

، بنغازي2019يوليو 17:ءتاريخ اإلختفا

زيبنغاجامعةمنوتخرجتليبيافيبنغازيمدينةفيسرقيوهسهامُولدت:معلومات

النوابيفعضووسياسيّة،نفسيّةطبيبةهيالنفس،علممجالفيوتخصصت

.2014عاممنذبنغازيمدينةعنالليبي

اقتحم،2019يوليو17يوممناألولىالساعاتوفيبنغازي،مدينةفي

ضوعسرقيوه،سهامالسيدةبيتعسكرية،مالبسيرتدونملثمون،مسلحون

ساقهفيوأصابوهزوجهاعلىالرصاصأطلقواأنبعدواقتادوهاالنواب،مجلس

.االختطافعمليةخاللالمبرحبالضربعاما16العمرمنالبالغابنهاعلىواعتدوا

.قطعيبشكلالجناةهويةتحديدبعديتمولمباختطافهاجهةأيتعترفلم

الجيش"يسمىبمامرتبطونالمهاجمينأنإلىتشيرالشهودبعضشهادات

.حفترخليفةالمتقاعداللواءبقيادة،"الليبيالوطني

يفمشاركتهامنساعاتبضعبعدلالختطافتعرضتسرقيوهسهامالسيدة

.سطرابلمدينةعلىللعدوانمعارضتهاعنفيهاأعربتمرئيةقناةعلىنقاش
السيدة سهام سرقيوه

عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي



مقبولة العبد محمود الحاسي:اإلسم

1951:تاريخ الميالد

، بنغازي2019أكتوبر 14:ءتاريخ اإلختفا

بإحدىبيتهامناختطفت(عاما  68)العمرمنالبالغة"الحاسيمقبولة"السيدة:معلومات

جالعالالبديل،الطبفياخصائيةسيدةهيومقبولةبنغازي،مدينةضواحي

بخطفهاقاممنأنابنهاوأعلنالمهنة،هذهلممارسةرخصةولديهاباألعشاب،

.الصاعقةلوحدةتابعينمسلحينخطف

الفرجاني،عوناللواءالى،2020أغسطس9مفتوحة،رسالةابنهاوجهوقد

ومةالحك"فيداخليةوزيرشناف،بووإبراهيم"والسيطرةالقضاءهيئة"رئيس

ليشيامويتبعمعروفوالدتهبخطفقاممن"أنفيهاذكرلحفترالموالية"المؤقتة

وذكر،"قةالصاعفياألولىالسريةتتبعبنينامنطقةفيأمنيةبوابةعنمسؤولة

قبضاليتملمولكنأشهرتسعةمنذلهمقدمهاالجانيبشأنالمعلوماتأنفيها

.الجانيعلى

تميتنالتيالحاسةقبيلةقبلمنسراحهابإطالقوالمطالبةخطفهاادانةورغم

.مجهولمازالمصيرهاأنإالإليها

يرسالة السيد صالح الحاسي إبن السيدة مقبولة الحاس

ليبياخطف النساء يتزايد في شرق 
2019نوفمبر5

العربي الجديد

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=322685692430302&id=100040666217139&__cft__%5b0%5d=AZUQPYPuU7T_hkyP-o3bH746tQNiKHbimukPpINkuzLP-L7dAjdCbw4QRxv8Hf7RQ77BfbyzHvf-seow1tpZrgRKfjtRuOlWjx4hZcRSt-sUkXSkHYCC5G8U7aOQ-x6kwR4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


عمرو خليفة عمرو النامي:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1939
نالوت

تاريخ 
:اإلختفاء

في سجن الحصان األسود طرابلس1982

تحرصمحافظةأسرةفيونشأ،1964سنةليبيا،في(نالوت)مدينةفيولد:معلومات

سنةمنهاوتخرج1958سنةبنغـازيفيالليبيةبالجامعةالتحق.العلمعلى

بعد1965عامالعلميةرحلتهقطعأنهإالالعليا،للدراساتمصرإلىورحل1962

هادةشوينالهناكليدرسبريطانياإلىغادر.مصرفيالواسعةاإلعتقاالتموجة

.1971عامالوطنأرضإلىوعادإمتيازبدرجةكامبريدججامعةمنالدكتوراة

الوطنمغادرةعلىأجبرمرات،عدةالعسكريالنظامقبلمنلإلعتقالتعرض

عامويعتقلالوطنأرضالىعادثموجيزةفترةغاب،1979عامطوكيوإلى

1981.

إصاباتبسبب1982عامتوفيأنهالرواياتأرجحوفاته،تاريخحولاألنباءتتضارب

سوداألالحصانسجنحرسمنالمبرحوالضربالتعذيبنتيجةلهاتعرضبليغة

.دفنهمكانتعرفأوجثمانهتستلملمأسرته.طرابلسفي
ي الشاعر األديب والمفكر االسالمي الليب
الدكتور عمرو خليفة النامي في سطور

https://www.youtube.com/watch?v=RTP37mJ52io


جاب هللا حامد مطر:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1939

تاريخ 
:اإلختفاء

1990مارس 13

فيةالليبيللمعارضةليبى،دبلوماسىوهومطر،حامدهللاجابانضم:معلومات

مت.ليبياإلنقاذالوطنيةالجبهةقيادييأحدوكان،1980عامالقاهرة

يومرظهبعدمنزله،منمصرفيالسرييناالمنعمالءيدعلىاقتياده

منالحقاتمكنحيثطرابلس،إلىإلىنقلثم،1990عاممارس13

نملهتعرضماتفصّلسليمأبوسجنداخلمنرسائلعدةتهريب

صيف.1995عاممنذأخبارهانقطعتولكنوسجن،تعذيبمنمعاملة،

سجنأسوارداخلالجماعيالقتلجريمةوقعتيونيو،1996،29

ماهناكليسسجين،1200عنيقلربماضحيتهاراحوالتيبوسليم

رمصيزاليفالالجريمة،هذهضحاياأحدكانمطرهللاجاببأنيفيد

الروائيابنهسعي،رغمفبراير17ثورةقيامبعدحتىمجهولهللاجاب

تناولترواياتثالثكتبهشام.لوالدهماحدثلمعرفة"مطرهشام"

.الخاصةتجربتهوحيمنالقسرياالختفاءوالمختطفينقضية

ادباء عالميون يطالبون بمعرفة مصير معارض ليبي

http://archive.libya-al-mostakbal.org/News/News2010/160110_mattar.html


يوسف المقريفعزات:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1952نوفمبر 19

تاريخ 
:اإلختفاء

1990مارس 13

هللاجابمعالقاهرةفيالمقريفعزتاختفى1990عاممارسفي:معلومات

منذو.ليبياإلنقاذالوطنيةالجبهةفيالبارزيناألعضاءمنوهما،مطر

المعتقدمنكانوإنالمجهول،طيفيمكانهمايزالالالحينذلك

السلطاتإلىسلمتهماقدالمصريةالسلطاتأنواسعنطاقعلى

سفيوعزاتأنسليمأبوسجنمنُهربترسائلأكدتفقد.الليبية

أهلهيدخرلمعزات،اختفاءومنذ.بوسليمسجنفىكانالمقريف

ورةثقيامبعدحتىبشأنه،معلوماتعلىللحصولالسعيفيجهدا  

.واسرتهالبناءهمعروفغيرعزاتمصيراليزالفبراير17

جاب هللا مطر وعزات المقريف في ذكرى محنتهما المستمرة

http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=9833


محمد عبدهللا محمد الطويل:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1960

تاريخ 
:اإلختفاء

2012نوفمبر 1

الطويلمحمدعبدهللامحمد:األسم:معلومات

1960:مواليد

بنغازي:السكن

01.11.2012.عليهالقبضتاريخ

كيلتشقبلمنطرابلسمدينةفيعليهالقبضمبنغازي،سكانمن

أسرتهازي،ببنغليبيادرعيتبعمسلحتشكيلالىتسليمهوتممسلح

ريةالعسكالشرطةسجنفيكانواالذينالسجناءضمنمنأنهتعتقد

سجنالمنبنقلهمالشريعةأنصارتنظيميقومأنقبلبوهديمةفي

.2014أكتوبرشهرفي



عدنان عبد الحفيظ فرج بريكه:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1974سبتمبر 24

تاريخ 
:اإلختفاء

2014نوفمبر 17

بريكهفرجالحفيظعبدعدنان:األسم:معلومات

1974سبتمبر24:مواليد

بنغازي:السكن

01.11.2012.عليهالقبضتاريخ

التعدادمصلحةفيوموظفالعربيةالوحدةمدرسةفيمدرس

يالقسراختفاءهوقبلالصابري،حيسكانمنببنغازي،السكاني

فيناءهبأتمالذيالبيتفيلإلقامةاسرتهمعانتقلأسابيعبثالثة

بيتهمنخرج2014نوفمبر17يوممساء.بنغازيجنوبتيكامنطقة

التاريخذلكمنذ.المجاورةفاخرةبومنطقةفيمقهىالىمتجها

فاءهاختوراء"الشريعةأنصار"تنظيمأنتعتقدأسرتهأخباره،انقطعت

.اختفاءهوقتسيطرتهمتحتالمنطقةكانتحيث



عبدالسالم محمد عبدالسالم أحمد :اإلسم
المهدوي

تاريخ 
:الميالد

1968فبراير 1

تاريخ 
:اإلختفاء

2013يناير 2

األمنبمديريةالجنائيالبحثقسمرئيسالمهدويالسالمعبدمقدم:معلومات

مسلحيناعترض2013يناير2اإلربعاءيومبنغازي،بمدينةالوطني

كبذلصرحماوفقمجهولمكانإلىواقتادتهالمهدويطريقملثمين

افهاختطقضيةوأصبحت،"شوايلعاشور"آنذاكالليبيالداخليةوزير

حتىمصيرهيعرفولمبالمدينةالقسرياإلخفاءقضاياأبرزإحدى

.اليوم

المجلس المحلي لمدينة بنغازي يستنكر اختطاف رئيس قسم البحث الجنائي

http://www.lana-news.ly/ara/news/view/10284/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%82%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%88_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9


محمود محمد بالقاسم المغربي:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1963سبتمبر 5

تاريخ 
:اإلختفاء

2014أبريل 24

شركةادارةمجلسرئيسسابقاأعمال،رجلأبناء،6ولديهمتزوج:معلومات

مقس/ادابليسانسعلىمتحصلبنغازي،–للمشروباتبوعطني

.بنغازيجامعة-م1991التفسير

في2014أبريل24الخميسيوممساءمجهولةمجموعةاختطفته

طريقهفيكانعندمافبراير،17معسكرخلف«فينيسيا»شارع

لماليومذلكومنذمجهولمكانإلىواقتادتهلوالده،دواءإلحضار

.عنهأخبارأيمعرفةأوبهاإلتصالمنأسرتهتتمكن

ابلمقضخمةفديةتطلبخاطفيهمنإتصالاألسرةتلقتفترةبعد

.هعناإلفراجيتملمولكنالفديةبدفعاألسرةوقامتسراحه،إطالق

محمود في صورة مع والده وشقيقه يومين قبل إختطافهالمخطوف محمود بالقاسم المغربي

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-759010804132421/


منصور عبدالجواد المالكيوائل:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1997سبتمبر 27

تاريخ 
:اإلختفاء

2014يونيو 4

الثانويالثانيالصففيطالب:معلومات
بـنزلهمبجوار"السالمباب"مسجدِ أمامِ منالعشاءصالةِ بعد  ُخِطف  
4.6.2014األربعاءيومبنغازيبـالسالمحي

ته،دراسفيمتفوقا  وكانصغيرة،أسرةكنففيطفولتهوائلعاش
ثم.تفوقا  فيهاوأحرزالغدخطيبمسابقةِ فيطفولتهفياشترك  
اجدمسبعضفيخط ب  الخطابة،فيإجازةعلىسنواتبعدتحصّل  
.عامةوخطبا  الجمعةِ ُخطب  بنغازي

عمره،نمعشرالسادسةفيوهواألوقاففيرسميا  خطيب اتعيّن  ثم
الكيشبـمنطقةسحنوناإلماممسجدفيبالخطابةُكلّف  حيث

.(ليبيافيخطيبأصغرفكان)ببنغازي،

لالتواصعنعجزهاإلىباإلضافةوسالمته،مصيرهعلىقلقةأسرته
.قسريا  إخفاءهأسبابمعرفةأومعه

الحرية لـ وائل المالكي# 

https://www.facebook.com/freedomtowael/


عصام عبدالقادر محمد الغرياني:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1960ا يناير 

تاريخ 
:اإلختفاء

2014يونيو 25

البلديبالمجلسالمتخبوالعضوالجامعياالستاذالغريانيعصام:معلومات

يصبوقعيقسلويالمحاميةزوجتهاغتيالجريمةيوماختفىبنغازي

وقوعقبيلالمنزلفيكانبأنهعلما  بنغازي،ضواحيبإحديببيتهم

أفرادأحدأفادكمامسلحة،مجموعةقبلمنالبيتعلىاإلعتداء

.اآلنحتىمصيرهُيعرفلمحيثُ العائلة،



بيأنس عبدالرزاق موسى التيتلي المغر:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1978أبريل 23

تاريخ 
:اإلختفاء

2014أغسطس 8

بطبيوالهواريالنفسيةاألمراضمستشفىفيطبيبيعملكان:معلومات

.ببنغازيالدممصرففيمتعاون

دعاهيعرفهشخصمنمكالمةتلقىعندماالجمعةيومإعتقالهتم

هناكذهبعندمابنغازي،بنينامطارمنبالقرببوهادي،منطقةالى

هبأتصلالذيالشخصأناتضحوعليهبالقبضقاموامسلحونوجد

.التيتليأنسإلستدراجاستخدموهومعتقالكان

و،2014أغسطس9الموافقالسبتالتالي،اليومصباحبأسرتهاتصل

،أشهرأربعةبعدإالإعتقالهمكانمعرفةمنأسرتهتتمكنلمبعدها

موجودأنسبأنالمرجمدينةفيمعتقلمنخرجسجينمنعلموا

ختاريمنذبهاإلتصالأورؤيتهمنتتمكنلمأسرته.المعتقلفي

.لديهاموجودأنسأنتنكرالمعروفةالمعتقالتكل.إعتقاله



عبدالمعز عبدهللا بانون:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1976أغسطس 29

تاريخ 
:اإلختفاء

2014يوليو 24

اإلجتماعيالتواصلصفحاتعلىناشطبانون،هللاعبدالمعزعبد:معلومات

2014يوليو24يوممجهولونقبلمناختطفطرابلسبمدينةمقيم

سيارتههاجمااثنين،مسلحينقبلمنبطرابلسمنزلهاماممن

طوسمصيرهبخصوصالمعلوماتوتضاربتمجهول،مكانإلىواقتادوه

القيامعنالعاصمةفياألمنيةاألجهزةوتقاعسالمعلوماتشح

اختفائهقضيةبمتابعة



عبدالناصر علي سعيد الجروشي:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1982أغسطس 25

تاريخ 
:اإلختفاء

2014أكتوبر 20

شيالجروعليالناصرعبدبنغازي،جنوببمحكمةالعامةالنيابةوكيل:معلومات

العربجامعةأماممنالفويهاتبمنطقة2014اكتوبر20يوماختطف

لزاويةاشهداءلكتيبةتابعةمسلحةمجموعةقبلمنببنغازي،الطيبة

ي،الزهاوجمالالعقيدالكتيبةويرأسحفتر،خليفةلقواتالموالية

أسبابأوالجروشيمكانعنالكشفالمسلحةمجموعتهورفضت

هبتصديالجروشيوعرف.لهالموجهةالتهمطبيعةتحديدأوإحتجازه

بالتحقيققيامهإلىباإلضافةالمنظمةوالجرائمبالفسادتتعلقلقضايا

.بوقعيقيصسلوىالحقوقيةالناشطةاغتيالجريمةفي

اختفاء عبد الناصر الجروشي، مساعد النائب العام ببنغازي: ليبيا

http://ar.alkarama.org/item/5233-2015-08-05-11-02-13


خالد محمد صالح خويلد ابالل الزنتاني:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1975فبراير 13

تاريخ 
:اإلختفاء

2015مايو 20

معيتيقهبمطارموظفعملطرابلس،السراجمنطقةسكانمنخالد:معلومات

.المدنيالطيرانمصلحةتابعواإلرشاد،التحكمقسمفي

إلرشاديستعدخالدكانبينما،2015مايو20الموافقالجمعةيوم

ةسري"شعارعليهاسيارةحضرتموقفها،الىتركيامنقادمةطائرة

الدخواقتادواوملثمينمسلحينأشخاصثالثةمنهاترجل"المطارأمن

.معروفةغيرجهةالىواقتادوهسيارتهمالى

دهبوجوجهةأيتقمتعترفلمالتاريخ،ذلكمنذ  كليااختفىخالد

ادواأفمعيتيقهسجنمنعنهماإلفراجتمالذينالسجناءبعض.لديها

التيالمساعيكلورغم.السجنفيُيذكرباسمهسمعوابأنهم

اإلقرارأوالنفيرفضتالخاصةالردعقوةأنإالخالد،أسرةبهاقامت

.السجنفيبوجوده

آن األوان لحكومة الوفاق الوطني لتحدد موقفها من"
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في سجن 

"معيتيقه

منظمة التضامن لحقوق اإلنسان
2020أغسطس12

https://hrsly.com/?p=5081


نادر السنوسي العمراني:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1972نوفمبر 8

تاريخ 
:اإلختفاء

2016أكتوبر 6

بياليعلماءلهيئةالعاماألميننادر،الدكتوراختطفتمسلحةمجموعة:معلومات

أماممنالليبية،اإلفتاءبدارالشرعيةوالدراساتالبحوثمجلسوعضو

المسجدإلىطريقهفيكانعندماالهضبةحيفيالفواتيرمسجد

ةالمجموعترجلتالمسجدمنالضحيةاقتربعندما.الفجرصالةألداء

واختطفواالمسجدمنبالقربواقفةسيارات6منالمسلحة

.العمراني



عبد اللطيف محمد الكريك:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1983يوليو 2

تاريخ 
:اإلختفاء

2016نوفمبر14

رجلالكريك،اللطيفعبدسيارةُوِجدت2016نوفمبر14يوممساء:معلومات

صوص،المرالبنيانعمليةفيالميدانيينالقادةوأحدمصراتةمنأعمال

العاصمةفيالفرجانخلةمنطقةفيدمآثاروبداخلهامفتوحة

.التاريخذلكمنذالكريكاللطيفعبدأخباروانقطعتطرابلس،

دينةممنأغلبهاعسكرية،كتائبمنائتالفالمرصوصالبنيانعملية

فاللطيعبدسرت،مدينةفيداعشتنظيمبمحاربةقامتمصراتة،

.المرصوصالبنيانفيالكتائبقائدالكريك



إبراهيم عبد الواحد العبيدي:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1980يوليو 3

تاريخ 
:اإلختفاء

2016ديسمبر 30

منطقةسكانومنالعربسوقفيالكترونياتمحللديهكانتاجر:معلومات

بلدةالىوانتقلالحرببسبببنغازيغادر.بنغازيفيالليثي

.أقاربهعندليقيمدرنةشرقجنوبالتميمي

القبضبسرية"تُعرفمجموعةقامت2016ديسمبر30بتاريخ

فيهيقيمالذيالبيتبمداهمةغرورأحمدالمالزميقودها"والتحري

اختطافهتاريخمنذ.األسبابإبداءدونباختطافهوقامتالضحية

.أخبارهانقطعت

قيامهإثناءاجدابيامدينةفي2017مارسشهرفيقتلغرورأحمد

.حفترخليفةمباشرةيتبعوكانهناك،للبيوتمداهمةبعمليات



أحمد عبد هللا الجبالي:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1974يناير 6

تاريخ 
:اإلختفاء

2017يناير 19

حربالبسبببنغازيغادر.بنغازيفيالليثيمنطقةسكانمنتاجر:معلومات

.أقاربهعندليقيمدرنةشرقجنوبالتميميبلدةالىوانتقل

"والتحريالقبضبسرية"تُعرفمجموعةقامت2017يناير19بتاريخ

الضحيةفيهيقيمالذيالبيتبمداهمةغرورأحمدالمالزميقودها

.بارهأخانقطعتاختطافهتاريخمنذ.األسبابإبداءدونباختطافهوقامت

قيامهإثناءاجدابيامدينةفي2017مارسشهرفيقتلغرورأحمد

.حفترخليفةمباشرةيتبعوكانهناك،للبيوتمداهمةبعمليات



عبد المجيد صالح عاشور:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1992أكتوبر 28

تاريخ 
:اإلختفاء

2017مايو 26

.طرابلسغربجنزور،منطقةسكانمن:معلومات

رضتعحينسابقا،الشرطةكليةالهضبة،سجنفيحارسيعملكان

.2017مايو26يوم"طرابلسثواركتيبة"قبلمنلهجومالسجن

.مصيرهيعرفوالأخبارهانقطعتالتاريخذلكمنذ



الساعدي عبد الرحمن النيهوم:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1952

تاريخ 
:اإلختفاء

2018يناير 1

.بنغازيشرقالليثي،حيسكانمن:معلومات

.قةالبريمرسىوالغاز،النفطوتصنيعلإلنتاجسرتشركةفيموظف

األشخاصمنمسلحةمجموعةداهمت2018يناير1يومفجر

.السالحبقوةواقتادوهالنيهومالساعديالحاجبيتالملثمين

.مصيرهيعرفوالأخبارهانقطعتالتاريخذلكمنذ



سليمان ياسين سليمان المقداد:اإلسم

تاريخ 
:الميالد

1989أغسطس 9

تاريخ 
:اإلختفاء

2019أغسطس 4

.طرابلسجنوبغشير،بنقصرسكانمن:معلومات

يفأسرتهمعيقيمليبيا،مواليدمنسوريشابالمقدادسليمان

اللي،العقالنموفيقصورمنيعانيسليمان.غشيربنقصرمنطقة

تمدة،بعيلمسافاتبمفردهالتجوليمكنهوالالبيتمحيطعنيبتعد

المواليةالمليشياتسيطرةاثناءمجهولةجهاتقبلمناختطافه

أوحكوميةجهةأيتعترفلماالنلغايةالمنطقة،علىحفترلخليفة

.سليمانمصيرعنمسؤوليتهاعنحكوميةشبهة



ضحايا مذبحة بوسليم:اإلسم

تاريخ 
:اإلختفاء

لمعتقهومنمنهممختلفة،فتراتفيالسجنأودعواالمذبحةضحايا

منذ.الحادثةقبيلأعتقلمنومنهم،1988مارس3العامالعفوقبل

الهماعتقتملمنبالنسبة.كلياللسجنالزياراتتوقفت1995صيف

انقطعت،’’ب’’وفئة’’أ’’فئةتصنيفهمتمممن،1989/1988شتاءمنذ

.إعتقالهمتاريخمنذأخبارهم

السجنسلطاتقامت1996يونيو29الموافقالسبتيومصباح:معلومات

معتقلفيالمركزيالسجنفيللسجناءجماعيقتلبعملية

يتملماليومتاريخحتى.سجين1200قرابةضحيتهاراحبوسليم،

وثائقيفالضحاياألسماءالنهائيةالقوائموالالضحايارفاتمكانتحديد

.رسمية

أستقتهاالمذبحةضحايامنضحية1161قوائمنشرتالتضامنمنظمة

.السابقللنظامالتابعالداخلياألمنجهازوثائقمن

عاما من االنتظار، إخفاق ذريع في تحقيق العدالة24بعد : قضية مذبحة سجن بو سليم

، تنشرها التضامن لحقوق اإلنسان 1996يونيو 29قوائم ضحايا مذبحة سجن ابو سليم، 
2017يونيو 29للمذبحة، 21في الذكرى 

https://hrsly.com/?p=4807
https://www.facebook.com/AbuSalimPrisonMassacre/posts/1418164054885561


الحاضر الغائب

تمرّ إنك ال تعرف مصير هذا الشخص الذي يمثّل مركز حياتك، ويس"

رؤيته، في البدء تنشد العدالة، ثّم ترغب في.. أفقك في اإلنسدال 

ل هو وأخيرا ال تريد حتى هذا، وكّل ما تريد معرفته ه. والحديث إليه

.."  حّي أم ميّت 

هشام جاب هللا مطر



ام ان ــــوُق اللَّظي ال يع  ْست كينْ والشَّ ن ق ْيد  األ نيأ  ُبن يَّ ق ْلبــــي لم يزلْ 

ميتينْ أنا ُمْذ فقدُتك في ِعـــــــــداِد ال وح هاسل ب  افتقاُدك من حياتي ر

نْ والحزُن ممزوجــــــــــــا بألواِن الحني ى ام ان ي ْمض ُغني األ س  وي ُلّجنيع 

ـــــى م الدفيِنْ والنَّفُس ضاقت تْشتكي األلم   تألّماوالقلب ينبُض باأل س 

ـــــ ــى بالّشجونوأ ِهيُم في ق ْفٍر ت ل ظَـّ زيُفهموي ُلوُعني مكــــُر الّسرابِ و

ن؟أم أن هذا الوصـــــــل  مْقطوُع الوتي لت قي؟أوَّاُه يا ولــِدي ، ُترى هل ن  

ِصينأنت المالُذ ولطفــــك الِحْصُن الح   تيأرجوك ربـــــي  أ ْن تخفف  ل وْ  ع 

 ن علُم إلى و ال!! ذهب لصالة العشاء في المسجد ولم يُعدْ سنتين#ريحانتي ونبُض فؤاِدي، في مثل هذا اليوم قبل وائل

خذ ؟.. يوِمنا هذا 
ُ
!وأين هو ؟! وعالم  ُيسجن ؟! بِم  أ

منى المالكي، والدة وائل / األستاذة 

2016يونيو 4




