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الثالاثء 2 حزيران 2020

توثيق ما ال يقل عن 147 حالة اعتقال 
تعسفي يف سوراي يف أاير 2020 بينهم 

10 أطفال و4 سيدات

النظام السوري مسؤول عن قرابة 44 % 
من حاالت االعتقال يف أاير، ما يهدد حياة 
آالف املعتقلني بسبب فريوس كوروان املستجد
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: توجيه وانتزاع هتم متعددة حتت التعذيب والرتهيب وإحالة إىل حماكم أشبه ابألفرع األمنية.
اثلثاً: النظام السوري مسؤول عن هتديد حياة آالف املعتقلني بسبب جائحة كوفيد-19

رابعاً: موجز عن أبرز أحداث ملف املعتقلني يف أاير.
خامساً: حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي لدى أطراف النِّزاع.

سادساً: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف أاير.
سابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
شــكَّل االعتقــال التَّعســفي ومــن مث اإلخفــاء القســري انتهــاكاً واســعاً منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي 
يف آذار 2011، ويُعتــر مــن أوســع االنتهــاكات، الــي عــاىن منهــا املواطــن الســوري وأشــدِّها انتشــاراً، فقــد طالــت مئــات آالف 
الســوريني، ومارســتها األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وكذلــك امليليشــيات التابعــة لــه علــى حنــو مــدروس وخمطــط، وأحيــاانً 
بشــكل عشــوائي واســع؛ هبــدف إاثرة اإلرهــاب والرعــب لــدى أكــر قطــاع ممكــن مــن الشــعب الســوري، وبعــد قرابــة مثانيــة أشــهر 
مــن احلــراك الشــعيب بــدأت تظهــر أطــراف أخــرى علــى الســاحة الســورية ومارســت عمليــات خطــف واعتقــال، وقــد كانــت وماتــزال 
عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وحتــوُّل املعتقــل إىل عــداد املختفــني قســرايً أو اإلفــراج عنــه، مــن أعظــم التَّحــدايت والصعــوابت الــي 
واجهــت فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح يف منهجيتنــا1 ، وقــد قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكرتونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت املعتقلــني، الذيــن يقــوم فريــق العمــل جبمــع 
بياانهتــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكنَّنــا ابلتــايل مــن توزيــع حــاالت االعتقــال حبســب اجلنــس ومــكان احلادثــة، واحملافظــة الــي 
ينتمــي إليهــا املعتقــل، واجلهــة الــي قامــت بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقــارانت بــني هــذه اجلهــات، والتَّعــرف علــى احملافظــات الــي 

اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

M200602

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1   "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
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ونظــراً ألمهيــة وحساســية انتهــاك اعتقــال مواطــن ســوري، فــإنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتصــدر منــذ عــدة ســنوات أخبــاراً 
دوريــة عــن حــوادث االعتقــال، وتقريــراً شــهرايً يرصــد حصيلــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء القســري أو اإلفــراج، الــي شــهدها 
الشــهر املنصــرم، وتقريــراً ســنوايً، إضافــة إىل عشــرات التَّقاريــر، الــي تتحــدَّث عــن مراكــز االعتقــال املختلفــة لــدى أطــراف النــزاع، 
وغــري ذلــك مــن التَّقاريــر اخلاصــة املرتبطــة بشــؤون املعتقلــني، كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إىل فريــق األم املتحــدة 
العامــل املعــي حبــاالت االختفــاء القســري أو غــري الطوعــي، وإىل الفريــق العامــل املعــي ابالحتجــاز التعســفي، واملقــرر اخلــاص املعــي 

مبســألة التعذيــب.
إنَّ معظــم حــوادث االعتقــال يف ســوراي تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو يف أثنــاء عمليــات 
املدامهــة، وغالبــاً مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة املخابــرات األربعــة الرئيســة هــي املســؤولة عــن عمليــات االعتقــال بعيــداً 
عــن الســلطة القضائيــة، ويتعــرَّض املعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األوىل العتقالــه، وُيــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو حماميــه. كمــا 

تُنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول معظــم املعتقلــني إىل خمتفــني قســرايً.
ويُعتــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 89 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية املســجلة لدينــا، وهــو أّول وأكثــر أطــراف 
النّــزاع ممارســة هلــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج، وغالبــاً ال تتمكَّــن عائــات الضحــااي مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابالعتقــال بدقــة، 
ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعَّب عنهــا، متتلــك مجيــع القــوات املتحالفــة مــع النظــام الســوري )امليليشــيات 

اإليرانيــة، حــزب هللا اللبنــاين، وغريهــا( صاحيــة االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.
تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي مثــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة، والتنظيمــات اإلســامية 
املتشــددة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مبختلــف تشــكياهتا، إبجــراءات مشــاهبة ملــا يقــوم بــه النظــام الســوري، وإن كانــت بوتــرية 
ومنهجيــة أقــل ممــا متارســه قــوات النظــام الســوري، وهــي ُتشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإن متَّــت علــى خلفيــة 

النــزاع املــُـسلح فهــي ُتشــكِّل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين.

تُعتــر قضيــة املعتقلــني واملختفــني قســراً مــن أهــم القضــااي احلقوقيــة، الــي مل يــدث فيهــا أيُّ تقــدم يُذَكــر علــى الرغــم مــن تضمينهــا يف 
قــرارات عــدة جمللــس األمــن الــدويل وقــرارات للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ويف خطــة الســيد كــويف عنــان، وأخــرياً يف بيــان وقــف 
األعمــال العدائيــة – شــباط 2016، الــذي أورَد “تتعهــد مجيــع األطــراف ابلعمــل علــى اإلفــراج املبكــر عــن املعتقلــني، وخصوصــاً 
النســاء واألطفــال”، ويف قــرار جملــس األمــن رقــم 2254 الصــادر يف كانــون األول 2015 يف البنــد رقــم 12، الــذي نــصَّ علــى 
ضــرورة اإلفــراج عــن مجيــع املعتقلــني وخصوصــاً النســاء واألطفــال بشــكل فــوري، ومــع ذلــك مل يطــرأ أيُّ تقــدم يف ملــف املعتقلــني 

يف مجيــع املفاوضــات الــي رعتهــا األطــراف الدوليــة مبــا خيــص النــزاع يف ســوراي. ويف هــذه القضيــة حتديــداً فإننــا نوصــي ابلتــايل:
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أواًل: جيــب أن تتوقــف فــوراً عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري الــي ال تــزال مســتمرة حــى اآلن حبســب هــذا التقريــر 
الشــهري للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وجيــب الكشــف عــن مصــري مجيــع املعتقلــني واملختفــني قســرايً، والســماح ألهلهــم 

بزايرهتــم فــوراً.
اثنيــاً: اإلفــراج دون أي شــرط عــن مجيــع املعتقلــني، الذيــن مت احتجازهــم جملــرد ممارســة حقوقهــم السياســية واملدنيــة، وإطــاق ســراح 

النســاء واألطفــال كافــة، والتَّوقــف عــن اختاذهــم رهائــن حــرب.
اثلثــاً: منــح املراقبــني الدوليــني املســتقلني مــن قبيــل أعضــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة الــي شــكلتها األمــم املتحــدة بشــأن 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، زايرة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــري النظاميــة كافــة، دون ترتيــب 

مســبق، ودون أي قيــد أو شــرط.
رابعاً: تشــكيل جلنة أممية ملراقبة إطاق ســراح املعتقلني بشــكل دوري وفق جدول زمي يُطلب من مجيع اجلهات الي حتتجزهم، 

وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية الي حتتجز قرابة 89 % من جمموع املعتقلني.
خامســاً: إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم العســكرية امليدانيــة وحماكــم قضــااي اإلرهــاب وإلغاؤهــا ملخالفتهــا التشــريعات احملليَّــة 

والدوليــة وضمــاانت احملاكمــة العادلة.
سادســاً: نُطالــب بقيــة أطــراف النــزاع بضــرورة الكشــف عــن هويــة املعتقلــني واملختطفــني لديهــم، وكافــة حــاالت االختفــاء القســري، 
والتوقــف عــن عمليــات االعتقــال دون توجيــه مذكــرة قضائيــة، وإطــاق ســراح كافــة احملتجزيــن واحملتجــزات لديهــم الذيــن مل تُوّجــه 

إليهــم هُتــم قضائيــة، وأن ال يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي عــرض علــى احملكمــة.

منهجية:
يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي ســجلناها يف أاير علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة، ويســتعرض 
أبرز احلاالت الفردية وحوادث االعتقال التَّعســفي، الي وثقها فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف الشــهر املنصرم، وتوزُّع 

حــاالت وحــوادث االعتقــال تبعــاً ملــكان وقــوع احلادثــة.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي وقعــت 
فيهــا حادثــة االعتقــال، وحبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل أيضــاً، وحنــن يف هــذا التقريــر ويف معظــم تقاريــران نــوزِّع حصيلــة 
حــاالت االعتقــال تبعــاً للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال، وليــس تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل، وُنشــري إىل أننَّــا يف 
بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل؛ هبــدف إظهــار حجــم اخلســارة والعنــف 

الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك احملافظــة مقارنــة مــع حمافظــات أخــرى، ونقــوم ابإلشــارة إىل ذلــك ضمــَن التقريــر.
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إن حصيلــة حــاالت وحــوادث عمليــات االعتقــال الــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان والــواردة يف هــذا التقريــر ال 
تشــمل حــاالت اخلطــف الــي مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي تقــف وراءهــا.

كمــا يوثِـّـق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي حتوَّلــت إىل اختفــاء قســري، ونعتمــد يف منهجيتنــا مــرور 20 يــوم علــى حادثــة 
اعتقــال الفــرد وعــدم متكــن عائلتــه مــن احلصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرمسيــة حــول اعتقالــه أو حتديــد مكانــه، ورفــِض 

الســلطات الــي اعتقلتــه االعــرتاف ابحتجــازه.
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبعايــري دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، ُمســتنداً بذلــك إىل أحــكام 
ــالفة الذكــر. ويقــوم قســم املعتقلــني واملختفــني قســراً يف الشــبكة  القوانــني الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال التعسُّــفي السَّ
الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت االعتقــال الــي يصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحــااي وأعضــاء 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف احملافظــات الســورية، ونشــطاء حمليــني متعاونــني، ومعتقلــني ســابقني، مثَّ يقــوم مبحــاوالت 
كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــات املعتقلــني واملختفــني، واملقرَّبــني منهــم، والنَّاجــني مــن االعتقــال؛ هبــدف مجيــع أكــر قــدر ممكــن مــن 
ل رواايت الشــهود، ونقــوم  املعلومــات واملعطيــات، يف ظــلِّ عمــل ضمــن حتــدايت فــوق اعتياديــة وغايــة يف التَّعقيــد، كمــا ُنســجِّ
بتتبــع حــاالت االعتقــال وحتديثهــا بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــري املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه. وقــد أنشــأان علــى 

موقعنــا اإللكــرتوين اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحــااي.

تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــدايت إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــني اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 
حــى اآلن، مــن أبرزهــا خــوف كثــري مــن األهــايل مــن التَّعــاون ونشــر خــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حــى لــو كان بشــكل ســري، 
وبشــكل خــاص يف حــال كــون املعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد يف اجملتمــع الســوري أن ذلــك ســوف يُعرِّضهــم ملزيــد مــن اخلطــر 
والتَّعذيــب، وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ املفاوضــات مــع اجلهــات األمنيــة الــي غالبــاً مــا تقــوم بعمليــة ابتــزاز لألهــايل قــد تصــل يف بعــض 
األحيــان إىل آالف الــدوالرات، وعلــى الرَّغــم مــن امتــاك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم تتجــاوز الـــ 146 ألــف شــخص 

بينهــم نســاء وأطفــال، إال أننــا نؤكــد أن تقديراتنــا ُتشــري إىل أنَّ أعــداد املعتقلــني تفــوق حاجــز الـــ 215 ألــف معتقــل.

وممــا رّســخ قناعــة اتمــة لــدى اجملتمــع الســوري مــن عــدم جــدوى التعــاون يف عمليــات التوثيــق، هــو عــدم متكــن اجملتمــع الــدويل 
واألمــم املتحــدة بكافــة مؤسســاهتا مــن الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج عــن حالــة واحــدة فقــط، )مبــن فيهــم مــن انتهــت 

حمكومياهتــم(، حــى لــو كان معتقــل رأي، بــل إنَّ حــاالت اإلفــراج متَّ معظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع املعارضــة املســلحة.
ال تشــمل حصيلة املعتقلني املدرجة يف التقرير احملتجزين على خلفيات جنائية، وتشــمل حاالت االعتقال على خلفية النِّزاع املســلح 

الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط املعــارض لســلطة األمــر الواقــع، وكذلــك حــاالت االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبــري.

http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
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اثنياً: توجيه وانتزاع هتم متعددة حتت التعذيب والرتهيب وإحالة إىل حماكم أشبه ابألفرع األمنية:
نــودُّ يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التأكيــد علــى أن املعتقلــني علــى خلفيــة املشــاركة يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة 
ــه إىل الغالبيــة  يف ســوراي، وضمــن أي نشــاط كان سياســي، حقوقــي، إعامــي، إغاثــي، ومــن يشــاهبهم، فــإن األفــرع األمنيــة توجِّ
العظمــى مــن هــؤالء وتنتــزع منهــم هتمــاً متعــددة حتــت اإلكــراه والرتهيــب والتعذيــب، مــن أبرزهــا: إاثرة النعــرات الطائفيــة، هتديــد 
نظــام احلكــم، إضعــاف الشــعور القومــي، التواطــئ مــع اخلــارج والعــدو، دعــم ومتويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية األمــة، وهــي هتــٌم 
عريضــة وواســعة، ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، وحتــال هــذه الضبــوط األمنيــة إىل النيابــة العامــة، ومــن مث حتويــل الغالبيــة منهــم 

إمــا إىل حمكمــة اإلرهــاب أو حمكمــة امليــدان العســكرية.
أمــا عــن حمكمــة اإلرهــاب ابختصــار فقــد متَّ تشــكيلها وفقــاً للمرســوم الرائســي رقــم 22 لعــام 2012 لتكــون بديــًا عــن حمكمــة 
أمــن الدولــة العليــا االســتثنائية، وتنظــر يف قضــااي املعتقلــني وفــق قانــون اإلرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 وهــو قانــون مشــابه لقانــون 
مناهضــة أهــداف الثــورة الصــادر عــام 1964، وهــي ُمشــكَّلة مــن ثاثــة قضــاة ُيســميهم رئيــس اجلمهوريــة وفقــاً القــرتاح مــن جملــس 
القضــاء األعلــى الــذي يرأســه أيضــاً رئيــس اجلمهوريــة، وهــي حتاكــم املدنيــني والعســكريني واألحــداث وُتصــدر أحكامــاً غيابيــة، 
وإضافــة إىل ذلــك فــإنَّ هــذه األحــكام ال تقبــل الطَّعــن إال ملــن ســلَّم نفســه طوعــاً، وعلــى الرغــم مــن أن امسهــا حمكمــة اإلرهــاب 

لكنهــا تقبــل اجلرائــم كافــة، فهــي ابلتــايل جتــاوزاً ابإلمــكان تســميتها حمكمــة اســتثنائية، إهنــا يف الواقــع جــزء مــن األفــرع األمنيــة.
أمــا حمكمــة امليــدان العســكرية ابختصــار كذلــك فقــد متَّ إحداثهــا مبوجــب املرســوم رقــم 109 يف 17/ آب/ 1968، وكان 
ــع عــام 1980 وأصبحــت تشــمل زمــن احلــرب والســلم واملدنيــني  اختصاصهــا يف اجلرائــم املرتكبــة زمــن احلــرب فقــط، لكنــه توسَّ
الدفــاع، وتتكــوَّن مــن رئيــس وعضويــن ال يشــرتط  التنفيذيــة عــر وزيــر  الســلطة  ُتشــكِّلها  والعســكريني واألحــداث، وكذلــك 
حصوهلمــا علــى إجــازة احلقــوق، واألحــكام الصــادرة عنهــا ال تقبــل الطعــن، وتصــدق األحــكام الصــادرة عنهــا مــن قبــل وزيــر 
الدفــاع، أمــا أحــكام اإلعــدام فيتــم تصديقهــا مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة، وميكــن لــكل منهمــا التاعــب ابألحــكام الصــادرة وفــق 
أهوائهمــا الشــخصية، فهــي إدارة مطلقــة بيــد الســلطة التنفيذيــة الــي هيمنــت علــى الســلطة القضائيــة، وابلتــايل ال تتحقــق يف هــذه 

احملكمــة أدىن شــروط احملاكــم العادلــة، وهــي كذلــك أقــرب إىل فــرع عســكري أمــي.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني اعتقلــوا علــى خلفيــة املســامهة يف 
نشــاط معــارض للنظــام الســوري مهمــا كان بســيطاً، كالتظاهــر أو النشــاط اإلعامــي أو اإلغاثــي أو نتيجــة صلــة قرابــة مــع أحــد 
الناشــطني، وابلتــايل فــإن الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني يتــم اعتقاهلــم علــى خلفيــة نشــاطهم السياســي، فهــم معتقلــون سياســيون. 
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اثلثاً: النظام السوري مسؤول عن هتديد حياة آالف املعتقلني بسبب جائحة كوفيد – 19:
يتعــرض املعتقلــون واملختفــون قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري إىل أســاليب تعذيــب غايــة يف الوحشــية والســادية، أخــذت طابعــاً 
انتقاميــاً منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011؛ وقــد ســجلنا يف تقريــر مفصــل مــا ال يقــل عــن 72 
أســلوب تعذيــب مورســت يف مراكــز االحتجــاز واملشــايف العســكرية التابعــة لقــوات النظــام الســوري. وتعّمــد النظــام الســوري إىل 
ــد حبــس املعتقلــني واحتجازهــم يف مراكــز االحتجــاز ضمــن ظــروف  جانــب أســاليب التعذيــب الــي مارســها علــى املعتقلــني، تعمَّ
صحية شــبه معدومة، وتفتقر ألدىن شــروط الســامة الصحية، وأتيت يف مقدمتها مقرات األفرع األمنية األربعة الرئيســة والســجون 
العســكرية، حيــث يتجــز املعتقلــون ضمــن زنــزاانت مبســاحات خمتلفــة يبلــغ متوســط مســاحة الزنزانــة الواحــدة منهــا 4 * 6 م2، 
وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، أي ابلــكاد يصــل املعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل اجللــوس والنــوم، وعــادة مــا يتنــاوب 
املعتقلــون علــى اســتخدام هــذه املســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، وتفتقــر الزانزيــن إىل التهويــة والنظافــة، 
وتــزداد األوضــاع ســوءاً يف الزانزيــن واملنفــردات الــي تقــع يف الطوابــق الســفلية الــي ينعــدم فيهــا حــى الضــوء، ومينــع املعتقلــون طــوال 
مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس، وال يتمكنــون مــن االســتحمام إال اندراً طــوال 
مدة اعتقاهلم الي كثرياً ما تدوم ســنوات عديدة، وهذا ما يســاهم بشــكل أساســي يف انتشــار األمراض واألوبئة والعدوى وخاصة 
التنفســية واجللديــة؛ بســبب نقــص األوكســجني ونقــص التَّعــرض ألشــعة الشــمس والضــوء، كمــا يتســبب ضيــق الزنــزاانت أيضــاً  يف 
تعــرُّض املعتقلــني لاختنــاق وضيــق التنفــس جــراء استنشــاق روائــح التعــرق والصديــد والدمــاء الناجتــة عــن اجلــروح. وتتشــابه ظــروف 
االعتقال احلاصلة يف األفرع األمنية والسجون العسكرية إىل حٍد ما مع السجون املدنية املركزية من حيث االكتظاظ والتكديس 

البشــري واالفتقــار إىل النظافــة والتهويــة.
ومتتنــع قــوات النظــام الســوري عــن إعطــاء املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد واألغطيــة، الــي غالبــاً مــا 
تكــون متَّســخة ومهرتئــة وحتتــوي علــى الطفيليــات أو الدمــاء، وُيــرم املعتقــل مــن احلصــول علــى مابــس مناســبة وغالبــاً مــا يرتــدي 
مابــس داخليــة فقــط؛ نظــراً الهــرتاء مابســه أو متزقهــا يف أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوًة يف أثنــاء التفتيــش؛ وهــذه 

املمارســات مجيعهــا تُعــرِّض املعتقلــني للــرد القــارس يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات احلــرارة يف حدودهــا الدنيــا.

مجيــع تلــك املمارســات جتعــل األايم واألشــهر والســنوات الــي يقضيهــا احملتجــزون يف االعتقــال أشــبه ابجلحيــم الــذي ال ينتهــي، وهــذه 
الظروف الوحشــية هي تكتيك متبَّع من قبل النظام الســوري على حنو مقصود وواســع، هبدف تعذيب املعتقلني وجعلهم يصابون 
بشــى أنواع األمراض، مث يُهمل عاجهم بعدها على حنو مقصود أيضاً، وابلتايل يتأمل املعتقل ويتعذب إىل أن ميوت. ومع انتشــار 
جائحــة كوفيــد-19 وإعــان النظــام الســوري عــن تســجيله إصــاابت هبــا، يــزداد الوضــع خطــورة، ويف ظــلِّ ظــروف االعتقــال يف 
مراكــز االحتجــاز املواتيــة واملؤهلــة النتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، فــإنَّ ذلــك يُهــدِّد حيــاة قرابــة 130 ألــف شــخص ال يزالــون قيــد 

االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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وبــداًل مــن اإلفــراج عــن معتقلــي الــرأي أو املوقوفــني أو املعتقلــني الذيــن انقضــت مــدة حمكومياهتــم، مــن أجــل اإلســهام يف ختفيــف 
االكتظــاظ الرهيــب الــذي يعــاين منــه املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز ويهــدد حياهتــم يف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، 
وثَّقنــا اعتقــال النظــام الســوري مزيــداً مــن املواطنــني؛ ممــا يعــي اكتظاظــاً إضافيــاً يف مراكــز االحتجــاز، وهــذا التصــرف يناقــض متامــاً 
مطالبــات بعــض الــدول احلليفــة للنظــام الســوري والشــخصيات واملنظمــات التابعــة هلــا بتخفيــف أو جتميــد العقــوابت املفروضــة 
عليــه مــن قبــل دول أخــرى؛ بذريعــة مســاعدته يف التغلــب علــى فــريوس كــوروان املســتجد، وإن تعاطــي النظــام الســوري مــع قضيــة 
ــح بصــورة دقيقــة كيــف يتعامــل النظــام الســوري مــع املواطنــني  املعتقلــني يكشــف بشــكل واضــح مــدى هتافــت هــذا الطلــب ويوضِّ

يف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد.

رابعاً: موجز عن أبرز أحداث ملف املعتقلني يف أاير:
اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري يف أاير مباحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة يف املناطــق الــي 
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع قــوات النظــام الســوري، وتركَّــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق ودرعــا، كمــا ســجلنا قيامهــا 
ــزت يف ديــر الــزور، وحصــل معظمهــا ضمــن محــات دهــم واعتقــال مجاعيــة، كمــا  بعمليــات دهــم واعتقــال هبــدف التجنيــد تركَّ
ســجلنا عمليات اعتقال اســتهدفت العائدين من لبنان بشــكل غري قانوين إىل مدهنم، ووجهت إليهم هتم اإلرهاب، هلذا فنحن 
دائمــاً نوصــي بعــدم عــودة الاجئــني أو النازحــني إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري لعــدم وجــود أيــة ضمــاانت حقيقيــة بعــدم 
االعتقــال أو التعذيــب أو اإلخفــاء القســري أو التجنيــد اإللزامــي. كمــا قامــت قــوات النظــام الســوري ابعتقــاالت حبــق األشــخاص 

املتنقلــني واملســافرين إىل املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا عــر نقــاط تفتيشــها، ومل تســتثِن األطفــال والنســاء وكبــار الســن.
رصــدان يف أاير أيضــاً إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 42 معتقــًا مــن الســجون املدنيــة املنتشــرة يف احملافظــات، وذلــك بعــد 
صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 لعــام 2020، وقــد أصــدران تقريــراً خاصــاً حــول ذلــك، حيــث مشلتهــم بعــض املــواد الصــادرة عــن 
مرســوم العفــو اجلزئــي واملتعلقــة بتخفيــف مــدة احلكــم، وأصــدران تقريــراً آخــر حــول جنــاح النظــام الســوري يف ختفيــف الضغــط الــدويل 

عليــه لإلفــراج عــن عشــرات آالف املعتقلــني، يف ظــل تفشــي فــريوس كــوروان املســتجد عــر مرســوم عفــو خمــادع.
وقــد أظهــرت صــور بعــض املعتقلــني املفــرج عنهــم تعرضهــم بشــكل واضــح لســوء التغذيــة وإمهــال الرعايــة الصحيــة يف أثنــاء 

احتجازهــم.

مــن جهــة أخــرى اســتمرَّت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف أاير بسياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري 
ــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي ديــر الــزور والرقــة،  لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا، وتركَّ
ورصــدان يف أاير قيــام قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنيــني بينهــم أطفــال ألجــل اقتيادهــم للتجنيــد 
القســري واعتــدت ابلضــرب علــى عائاهتــم يف أثنــاء تنفيذهــا عمليــات االعتقــال. كمــا اســتهدفت بعمليــات االعتقــال عائــات 

عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون، دون توجيــه هتــم واضحــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة. 

http://sn4hr.org/arabic/2020/03/24/12042/
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شــهَد أاير عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين ومدنيــني ورجــال ديــن، 
ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت بســبب منشــورات علــى منصــات التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة اهليئــة ملناطــق 
ســيطرهتا، متَّــت هــذه االعتقــاالت بطريقــة تعســفية علــى شــكل مدامهــات واقتحــام وتكســري أبــواب املنــازل وخلعهــا أو عمليــات 

خطــف مــن الطرقــات أو عــر نقــاط التفتيــش املؤقتــة.
قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا يف أاير بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي واســتهدفت 
يف حــاالت عــدة أفــراداً مــن عائلــة واحــدة بينهــم ســيدات، كمــا رصــدان اعتقــاالت جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّــزت يف مناطــق 
ســيطرهتا يف حمافظــات حلــب والرقــة واحلســكة، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو 

اجلهــة اإلداريــة املخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عــر القضــاء، وبــدون توجيــه هتــٍم واضحــة.

خامسًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع: 
ألف: حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي منذ بداية عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 795 حالــة اعتقــال تعســفي علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ 
مطلــع عــام 2020 حــى حزيــران مــن العــام ذاتــه. توزَّعــت علــى النحــو التــايل: 

 
يُظهــر الرســم البيــاين الســابق ارتفــاع معــدل حــاالت االعتقــال التعســفي يف شــباط 2020، ويعــود ذلــك إىل قيــام قــوات 

ــعة بعضهــا حــدث بشــكل مجاعــي يف املناطــق الــي اســتعادت الســيطرة عليهــا.  النظــام الســوري بعمليــات اعتقــال موسَّ

https://drive.google.com/file/d/1mW_UUV-C0EHHksiJv4PrhMfV6qgqOsXP/view
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ابء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف أاير:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أاير 2020 مــا ال يقــل عــن 147 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 10 طفــاًل 
و4 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، حتــوَّل 95 منهــا إىل حــاالت اختفــاء قســري. 

توزَّعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

ألــف: قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 64 بينهــم 7 طفــًا، 
و1 ســيدة، وقــد حتــوَّل 42 منهــم إىل خمتفــني قســرايً. 

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
-  هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــني تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 9 بينهــم 1 ســيدة، وقــد 

حتــول 5 منهــم إىل خمتفــني قســرايً.

https://drive.google.com/file/d/12WtfTxcLQIx633toIhQIjJaImqgHVFuO/view
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اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 33 بينهم 2 سيدة، وقد حتوَّل 22 منهم إىل خمتفني قسرايً.
ــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي(: 41 بينهــم 3 طفــًا، وقــد حتــوَّل 26  ــادة الكردي اثء: قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القي

منهــم إىل خمتفــني قســرايً. 

ُتظهر اخلريطة التالية توزُّع حاالت االعتقال التَّعسفي املوثَّقة يف أاير على احملافظات السورية حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة:

ُتظهــر اخلريطــة الســابقة أنَّ احلصيلــة األعلــى حلــاالت االعتقــال التعســفي كانــت مــن نصيــب حمافظــة ديــر الــزور تليهــا الرقــة 
مث حلــب.

https://drive.google.com/file/d/1HQYaTXzjgMYEq4da5Q93ej4SzcNJBcr9/view
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سادساً: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف أاير: 
ألف: قوات النظام السوري:

-  أبرز احلوادث:
اإلثنــني 4/ أاير/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة حطلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 10 مدنيــني )ممــن عــادوا إىل منازهلــم مؤخــراً مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة( واقتادهتــم جهــة جمهولــة.

الســبت 16/ أاير/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف بلــدة زملــكا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة 
ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 6 مدنيــني مــن أبنــاء بلــدة زملــكا بينهــم ُمســن واحــد، واقتادهتــم 

إىل جهــٍة جمهولــة.

-  أبرز احلاالت:
حســن جــروان املســاملة، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري األربعــاء 6/ أاير/ 2020، يف حــي الســحاري 

مبدينــة درعــا، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

ابســل عكاشــة، مــن أبنــاء قريــة بيــت جــن مبحافظــة ريــف دمشــق الغــريب، يقيــم يف بلــدة جبــاات اخلشــب بريــف حمافظــة القنيطــرة 
الشــمايل، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري اجلمعــة 15/ أاير/ 2020 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف قريــة 

أوفانيــا بريــف حمافظــة القنيطــرة الشــمايل، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

حممــد مجيــل دكــور، وزوجتــه وجنلــه البالــغ مــن العمــر 17 عامــاً، مــن أبنــاء بلــدة غباغــب بريــف درعــا الشــمايل، اعتقلتهــم قــوات 
النظــام الســوري الثــااثء 19/ أاير/ 2020، إثــر مدامهــة منزهلــم يف بلــدة غباغــب، واقتادهتــم إىل جهــٍة جمهولــة، نشــري إىل أن 

“حممــد” جمنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــي يف وقــٍت ســابق.
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صــور ملعتقلــني مفــرج عنهــم حديثــاً مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، تظهــر الصــور آاثر اإلمهــال الكبــر للرعايــة الطبيــة 
والصحيــة؛ ممــا يهــدد 130 ألــف معتقــل ال يزالــون يف مراكــز االحتجــاز:

صــورة للناجــي مــن االعتقــال حممــد أكــرم توتيــة، مــن أبنــاء مدينــة الرحيبــة يف القلمــون الشــرقي مبحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري يف عــام 2018، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة القطيفــة مبحافظــة ريــف 
دمشــق، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعــم األمــي يف وقــت ســابق، اخلميــس 14/ أاير/ 2020 مت اإلفــراج عنــه مــن داخــل ســجن 

عــدرا املركــزي.

صــورة للناجــي مــن االعتقــال حســن الزيــن، مــن أبنــاء بلــدة ديــر ســلمان يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يف عــام 2018، مــن داخــل أحــد مراكــز اإليــواء يف الغوطــة الشــرقية، اخلميــس 21/ أاير/ 2020 مت اإلفــراج 

عنــه مــن داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا.

على يسار الصورة حممد أكرم توتية قبل اعتقاله واختفائه قسرايً يف عام 2018، وعلى ميني الصورة حممد أكرم توتية بعد اإلفراج عنه يف 14 أاير 2020 

صورة حسن الزين قبل اعتقاله واختفائه 
قسرايً يف عام 2018

صورة حسن الزين بعد اإلفراج عنه يف 
21/ أاير/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1QJKLSbn_iujBaJyHsMT28kRV_vyxdb0f/view
https://drive.google.com/file/d/1Ax12vh4pEwTnKR4TkEgSxr6385vm1cG9/view
https://drive.google.com/file/d/10RbF7jNB1uOtW1FfMEUlzEx7jkg-msFf/view
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ُتظهــر الصــور الســابقة مقارنــة بــني احلالــة الصحيــة واجلســدية ملعتقلــني مفــرج عنهــم حديثــاً، قبــل دخــول املعتقــل، وبعــد أن خرجــوا 
منه، حيث يظهر بشــكل واضح إمهال النظام الســوري للرعاية الصحية والطبية للمعتقلني، مما يهدد الصحة اجلســدية والنفســية 
لقرابــة 130 ألــف معتقــل ال يزالــون ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان.

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
-  هيئة حترير الشام:

-  أبرز احلوادث:
اخلميس 7/ أاير/ 2020 اعتقلت عناصر هيئة حترير الشــام ثاثة من أئمة مســاجد منطقة حارم بريف حمافظة إدلب الغريب، 

بعد اســتدعائهم إىل أحد احملاكم التابعة هلا يف منطقة حارم، واقتادهتم إىل جهٍة جمهولة.

اإلثنــني 11/ أاير/ 2020 اعتقلــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام ثاثــة مدنيــني بينهــم ســيدة واحــدة، مــن خميــم مــرام للنازحــني 
الواقــع غــرب مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، وهــم مــن أبنــاء قريــة خفســني بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل. مت اإلفــراج 

عنهــم يف اليــوم التــايل.

-  أبرز احلاالت:
أنــور أمحــد املعمــو، حمــاٍم، مــن أبنــاء قريــة أم اخلاخيــل بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة حتريــر الشــام الثــااثء 
5/ أاير/ 2020، بعــد اســتدعائه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، وال 

يــزال مصــريه جمهــواًل.

عبيــدة كيــايل، مــن أبنــاء مدينــة كفــر ختــارمي مشــال حمافظــة إدلــب، اعتقلتــه عناصــر هيئــة 
املــزارع احمليطــة مبدينــة كفــر ختــارمي،  مــن  الشــام اجلمعــة 12/ متــوز/ 2019،  حتريــر 

الثــااثء 19/ أاير/ 2020 مت اإلفــراج عنــه.

صورة عبيدة كيايل بعد اإلفراج عنه

https://drive.google.com/file/d/1P-7aA4T2xJPmyrZOeDa34JrnboaZ980j/view
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اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
-  أبرز احلوادث:

الثااثء 12/ أاير/ 2020، اعتقلت عناصر اتبعة للجيش الوطي السوري 4 مدنيني، يف قرية دير بلوط التابعة ملدينة عفرين 
بريف حمافظة حلب الشــمايل، واقتادهتم إىل جهٍة جمهولة.

اجلمعــة 15/ أاير/ 2020 قامــت عناصــر اتبعــة للجيــش الوطــي الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة معملــو التابعــة ملدينــة 
عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 6 مدنيــني، واقتادهتــم إىل جهــٍة جمهولــة.

انتشــر مقطــع مصــور عــر شــبكة اإلنرتنــت بتاريــخ 29/ أاير/ 2020 يبــدو لنــا مــن حمتــواه أنـّـه ُيصــّور اقتحــام عناصــر مــن الشــرطة 
العســكرية وفصائــل معارضــة مقــرَّ فصيــل ُمعــارض آخــر وهــو فصيــل فرقــة احلمــزة، املوجــود يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب 
الشــمايل، وهــذا الفصيــل اتبــع لقــوات اجليــش الوطــي الســوري، وظهــرت ضمــن املقطــع نســاء حمتجــزات ضمــن هــذا املقــر، تُقــّدر 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عددهــّن حبســب املقطــع املصــور بقرابــة مثانيــة نســاء، وقــد متّكنــا مــن خــال صورهــن مــن التعــرف 
علــى أربعــة منهــّن ُكــن قــد اختطفــَن ســابقاً مطلــع عــام 2020 مــن قبــل عناصــر ُمســلحة مل نتمكــن يف وقتهــا مــن حتديــد هويــة 

هــذه العناصــر، وقــد تعــرض أهلهــنَّ لابتــزاز املــادي مقابــل اإلفــراج عنهــن.
نُطالــب بضــرورة الكشــف عــن هويــة هــؤالء النســاء الثمانيــة، وكافــة حــاالت االختفــاء القســري، والتوقــف عــن عمليــات االعتقــال 
دون توجيــه مذكــرة قضائيــة، وإطــاق ســراح كافــة احملتجزيــن واحملتجــزات لــدى كافــة الفصائــل يف املعارضــة املســلحة، الذيــن مل 
تُوّجــه إليهــم هُتــم قضائيــة، وأن ال يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي عــرض علــى احملكمــة، وإّن إنــكار حــاالت االحتجــاز 
وعــدم الكشــف عــن مصــري احملتجزيــن؛ يعــي عــدم متّكــن أهلهــم مــن التواصــل معهــم، ويرمهــم مــن أبســط حقوقهــم يف توكيــل 
حمامــي دفــاع، وُيصبحــون يف عــداد املــُـختفني قســرايً، وهــذه مجيعهــا ممارســات ُمستنســخة عــن النظــام الســوري، وُتشــكل انتهــاكاً 
ســلح فهــي ُتشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وُتشــري 

ُ
للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإن متــت علــى خلفيــة النــزاع امل

قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أّن هنــاك مــا ال يقــل عــن 15 ســيدة يف عــداد املختفيــات قســرايً يف منطقــة 
عفريــن منــذ مطلــع عــام 2020 حــى اآلن.

لاطاع على املقطع املصور.

http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/30/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%8f%d8%ae%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%8f%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/
https://drive.google.com/file/d/1hbjR0ZqqB2gatMxb2PiSklOBikUcwXk-/view?fbclid=IwAR32kOokeY4eC_gApAAw80PQeymfNl45-WnUW9ISYqFB6thxIP4l57vHSSQ
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-  أبرز احلاالت:
حممــود الدمشــقي، انشــط إعامــي، ومديــر مؤسســة دعــوة للشــؤون االجتماعيــة، مــن 
أبنــاء بلــدة الســبينة جنــوب حمافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات اجليــش الوطــي الســوري 
يــوم اإلثنــني 18/ أاير/ 2020، إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف بلــدة جنديــرس التابعــة 
ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، وذلــك عقــب انتقــاده -عــر حســابه علــى 
فيســبوك- صــورة لعناصــر مــن اجليــش الوطــي تضــع علــى صدورهــا العلــم الرتكــي ، مث مت 

اإلفــراج عنــه يــوم اخلميــس 21/ أاير/ 2020.

اثء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
-  أبرز احلوادث:

اجلمعــة 1/ أاير/ 2020 قامــت عناصــر اتبعــة قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف مدينــة هجــني بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

الثــااثء 5/ أاير/ 2020 قامــت عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف بلــدة الباغــوز بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــني، واقتيادهــم إىل  جهــة جمهولــة.

الســبت 9/ أاير/ 2020 قامــت عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف مدينــة هجــني بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال 10 مدنيــني، واقتيادهــم إىل أحــد مراكــز اإلحتجــاز التابعــة هلــا يف حقــل العمــر النفطــي 

بباديــة ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

اخلميــس 21/ أاير/ 2020 قامــت عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة الرحيــات بريــف الرقــة 
الشــمايل، مت توثيــق اعتقــال 5 مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

-  أبرز احلاالت:
ســاري خليــف الغــرة، وحســني أمحــد الغــرة، مــن أبنــاء مدينــة هجــني بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتهمــا قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة الســبت 9/ أاير/ 2020، لــدى مدامهتهــا مدينــة هجــني، واقتادهتمــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف حقــل 

العمــر النفطــي بباديــة ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

حممود الدمشقي

https://drive.google.com/file/d/1LdnnCZYSbWQroINK4q0paXCMJ6FvTh57/view
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عبــود علــي املــداد، والطفــل ماجــد حممــد املــداد، البالــغ مــن العمــر 17 عامــاً، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، اعتقلتهمــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة اإلثنــني 18/ أاير/ 2020، لــدى مدامهتهــا حــي املــداد يف مدينــة الشــحيل، 

واقتادهتمــا إىل جهــٍة جمهولــة.

خليــل اخلابــور، مــن أبنــاء قريــة الرحيــات بريــف الرقــة الشــمايل، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة اخلميــس 21/ أاير/ 2020، 
إثــر مدامهــة منزلــه يف قريــة الرحيــات، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات: 
تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ النظــام الســوري مل يفــي أبيٍّ مــن التزاماتــه يف أيٍّ مــن املعاهــدات واالتفاقيــات 	 

الدوليــة الــي صــادق عليهــا، وُنشــري علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، كمــا أنَّــه أخــلَّ 
بعــدة مــواد يف الدســتور الســوري نفســه، فقــد اســتمرَّ توقيــف مئــات آالف املعتقلــني دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، 
ودون توجيــه هُتــم، وحظــر عليهــم توكيــل حمــاٍم والــزايرات العائليــة، وحتــوَّل 65.08 % مــن إمجــايل املعتقلــني إىل خمتفــني قســرايً 
ومل يتــم إبــاغ عائاهتــم أبماكــن وجودهــم، ويف حــال ســؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، ورمبــا 
يتعــرَّض مــن يقــوم ابلســؤال خلطــر االعتقــال. كمــا انتهــك النظــام الســوري احلــق يف احلريــة املنصــوص عليــه يف املــادة 9 مــن 
العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة النطــاق لاعتقــاالت التعســفية وغــري القانونيــة.

ُتســيطر هيئة حترير الشــام على مســاحات واســعة، وتفرض ســلطتها عليها، وعلى الســكان املقيمني فيها، كما أنَّ هلا كياانً 	 
سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة حتريــر 

الشــام ابرتكاب انتهاكات واســعة عر عمليات االعتقال واإلخفاء القســري.
نفَّذت فصائل يف املعارضة املسلحة عمليات اعتقال وتعذيب حبق بعض السكان يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.	 
انتهكــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية ومارســت العديــد مــن االنتهــاكات 	 

كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، كمــا أنَّ هلــا كيــاانً سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

ال بــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 	 
2012، و2139 الصــادر بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لاختفــاء القســري.

يف ظــلِّ تفشــي فــريوس كــوروان ال بــدَّ مــن الضغــط علــى النظــام الســوري لإلفــراج عــن عشــرات آالف املعتقلــني تعســفياً ويف 	 
مقدمتهــم الكــوادر الطبيــة كــون الشــعب الســوري أبمــسِّ احلاجــة إليهــم.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
متابعة قضية املعتقلني واملختفني قسرايً يف سوراي وتسليط الضوء عليها يف االجتماعات السنوية الدورية كافة.	 
التعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان احمللية الفاعلة يف سوراي.	 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل األمم املتحدة واألطراف الضامنة حملاداثت أستاان:
جيــب تشــكيل جلنــة خاصــة حياديــة ملراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري، والتَّقــدم يف عمليــة الكشــف عــن مصــري 98 ألــف 	 

خمتــٍف يف ســوراي، 85 % منهــم لــدى النظــام الســوري.
البــدء الفــوري ابلضَّغــط علــى األطــراف مجيعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات املعتقلــني لديهــا، وفــق جــدول 	 

زمــي ويف تلــك األثنــاء ال بـُـدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّــماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة 
للصَّليــب األمحــر بزايرهتــم مباشــرة.

إطاق سراح األطفال والنِّساء والتَّوقف عن اختاذ اأُلَسر واألصدقاء رهائَن حرب.	 
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نطلــب مــن مســؤول ملــف املعتقلــني يف مكتــب املبعــوث األممــي أن يـُـدرج قضيــة املعتقلــني يف اجتماعــات جنيــف املقبلــة، فهــي 	 
هتــمُّ الســوريني أكثــر مــن قضــااي بعيــدة ميكــن التَّباحــث فيهــا الحقــاً بشــكل تشــاركي بــني األطــراف بعــد التوافــق السياســي، 

كالدستور.

إىل النظام الروسي:
مطالبــة حليفــه النظــام الســوري ابلكشــف عــن مصــري قرابــة 98 ألــف خمتــٍف قســرايً، واإلفــراج الفــوري عــن عشــرات آالف 	 

املعتقلــني تعســفياً واملوقوفــني والذيــن انتهــت حمكومياهتــم قبــل مطالبــة الــدول الــي فرضــت عقــوابت علــى النظــام الســوري 
برفعهــا.

تزويــد النظــام الســوري ابألجهــزة واملعــدات الازمــة لفحــص عشــرات آالف املعتقلــني والتأكــد مــن عــدم إصابتهــم بفــريوس 	 
كــوروان املســتجد.

شكر وتقدير
كل الشــكر ألقرابء الضحااي وذويهم وأصدقائهم وشــهود العيان والنشــطاء احملليني الذين ســامهوا بشــكل فعال يف مجع البياانت 

والتحقــق منها.
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