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الثالاثء 5 متوز 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة ومنهجية.
اثنياً: تفاصيل التقرير.

التعسفي يف  االعتقال  حصيلة حاالت 
النصف األول من 2016

ابء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي 
يف حزيران 2016 

اليت  التعسفي  االعتقال  حاالت   -
)اجليش،  احلكومية  القوات  هبا  قامت 
امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن، 

الشيعية األجنبية(.
اليت  التعسفي  االعتقال  حاالت   -
قامت هبا قوات اإلدارة الذاتية )بشكل 
رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - 

فرع حزب العمال الكردستاين(. 
- حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت 

هبا التنظيمات اإلسالمية املتشددة.
اليت  التعسفي  االعتقال  حاالت   -

قامت هبا فصائل املعارضة املسلحة.
مراكز  من  سراح  إطالق  حاالت   -

االحتجاز املختلفة.
- نقاط مدامهة وتفتيش نتج عنها حجز 

للحرية.
- حاالت خطف قامت هبا جهات مل 

نتمكن من حتديدها.
التعسفي  االعتقال  حاالت  أبرز  اثلثاً: 

يف حزيران.
رابعاً: التوصيات.

تسجيل ما اليقل عن 4557 حالة اعتقال تعسفي يف النصف األول من عام 2016
بينهم 739 يف حزيران 2016

أواًل: المقدمة:
تكاد تكون قضية املعتقلني املعضلة الوحيدة اليت مل حيدث فيها أي تقدم يذكر على 
الرغم من تضمينها يف بيان وقف األعمال العدائية، ويف هذه القضية حتديداً فإننا نوصي 

ابلتايل:
أواًل: جيب أن تتوقف فوراً عمليات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري اليت مازالت 
مستمرة حىت اآلن حبسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وجيب 

الكشف عن مصري مجيع املعتقلني واملختفني قسرايً، والسماح ألهلهم بزايرهتم فوراً.
اثنياً: اإلفراج دون أي شرط عن مجيع املعتقلني الذين مت احتجازهم جملرد ممارسة حقوقهم 
السياسية واملدنية، وإطالق سراح كافة النساء واألطفال، والتوقف عن اختاذهم رهائن 

حرب.
اثلثاً: منح املراقبني الدوليني املستقلني من قبيل أعضاء جلنة التحقيق الدولية املستقلة 
اليت شكلتها األمم املتحدة بشأن اجلمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب 
األمحر، زايرة كافة مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون 

أي قيد أو شرط. 
رابعاً: تشكيل جلنة أممية ملراقبة إطالق سراح املعتقلني بشكل دوري وفق جدول زمين 
يطلب من كافة اجلهات اليت حتتجزهم، وبشكل رئيس من احلكومة السورية اليت حتتجز 

%99 من جمموع املعتقلني.

منهجية التقرير:
املعتقلني  توثيق  عمليات  يف  إضافية  حتدايت  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تواجه 
اليومية واملستمرة منذ عام 2011 وحىت اآلن، ومن أبرزها خوف كثري من األهايل من 
التعاون ونشر خرب اعتقال أبنائهم، حىت لو كان بشكل سري، وبشكل خاص يف حال 
كون املعتقلة أنثى، وذلك العتقاد سائد يف اجملتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم 
ملزيد من اخلطر والتعذيب، وبداًل من ذلك تبدأ املفاوضات مع اجلهات األمنية اليت غالباً 
ما تقوم بعملية ابتزاز لألهايل قد تصل يف بعض األحيان إىل آالف الدوالرات، وعلى 
الرغم من امتالك الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص 
بينهم نساء وأطفال، إال أننا نؤكد أن تقديراتنا تشري إىل أن أعداد املعتقلني تفوق حاجز 

الـ 215 ألف معتقل، %99 منهم لدى القوات احلكومية بشكل رئيس.
ومما رّسخ قناعة اتمة لدى اجملتمع السوري من عدم جدوى التعاون يف عمليات التوثيق، 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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هو عدم متكن اجملتمع الدويل واألمم املتحدة بكافة مؤسساهتا من الضغط على السلطات السورية لإلفراج عن حالة واحدة 
فقط، )مبن فيهم من انتهت حمكومياهتم(، حىت لو كان معتقل رأي، بل إن حاالت اإلفراج مت معظمها ضمن صفقات تبادل 

مع املعارضة املسلحة.

كما تُنكر احلكومة السورية قيامها بعمليات اخلطف أو االعتقال، وذلك عند سؤال األهايل عن أبنائهم احملتجزين من قبل 
القوات احلكومية، وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على معظم املعلومات من حمتجزين سابقني.

مجيع املعتقلني املوثقني لشهر حزيران مت إلقاء القبض عليهم دون أي مذكرة اعتقال، وهذا األمر أصبح مسلماً به ومنهجياً 
يف 99.9 % من حاالت االعتقال اليت تقوم هبا القوات احلكومية مبختلف تصنيفاهتا )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، 
امليليشيات األجنبية(، وعلى مدار لقاءاتنا مع آالف املعتقلني منذ عام 2011 وحىت اآلن مل نسمع حبادثة اعتقال واحدة 
متت مبذكرة اعتقال أو حىت تربير، بل إن أغلبها أيخذ طابع خلع األبواب واالعتقال من داخل غرف النوم يف املنازل، أو عرب 
احلواجز يف الطرقات، ويبدو لنا أن السلطات احلاكمة تتعمد فعل ذلك كي ال تبقي دلياًل ُيشري إىل مسؤوليتها عن عمليات 

االعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وقتل خارج نطاق القانون وغري ذلك.

كما متنع السلطات احلاكمة %99.9 من املعتقلني من التواصل مع حماٍم أو األهل أو أي أحد، ومل تتم معاقبة أحد من 
مرتكيب هذه اجلرائم أو حىت غريها، ومل نسجل أي حالة من هذا القبيل، بل هناك تشجيع وحصانة من قبل السلطات احلاكمة 

نفسها ملرتكيب هذه اجلرائم.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 117 ألف حالة اعتقال، ذلك منذ بدء احلراك الشعيب يف آذار/ 
2011 )%99 منها لدى القوات احلكومية (، التشمل احلصيلة املعتقلني على خلفيات جنائية، وتشمل حاالت االعتقال 
على خلفية النزاع املسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط املعارض لسلطة احلكم، ويعود ارتفاع أعداد املعتقلني إىل 

عدة أسباب من أبرزها: 
• كثري من املعتقلني مل يتم اعتقاهلم جلرمية قاموا ابرتكاهبا، بل بسبب نشاط أقرابئهم يف فصائل املعارضة املسلحة، أو بسبب 

تقدمي مساعدة إنسانية. 
• أغلب حاالت االعتقال تتم بشكل عشوائي وحبق أانس ليس لديهم عالقة ابحلراك الشعيب أو اإلغاثي أو حىت العسكري.

• إن النظام السوري يستمر ابحتجاز اآلالف من املعتقلني على الرغم من صدور أوامر قضائية ابإلفراج عنهم، رغم كل ما 
يعانيه القضاء من بريوقراطية وترهل وبطء وفساد.  

الرئيسة وممارستها املمنهجة  الكثافة السكانية املرتفعة كمراكز املدن  املناطق اجلغرافية ذات  القوات احلكومية على  • سيطرة 
لعمليات االعتقال العشوائي حبق املدنيني من سكان هذه املناطق. 

• تعدد اجلهات املخولة بعمليات االعتقال والتابعة للقوات احلكومية وقيامها بعمليات االعتقال التعسفي دون الرجوع إىل 
القوات احلكومية أو اجلهات القضائية التابعة هلا، واحتفاظ هذه اجلهات مبعتقالت خاصة هبا ال ختضع ألي رقابة قضائية من 

اجلهات احلكومية وال يُعامل املعتقلون يف مراكز االحتجاز هذه وفق القوانني السورية املنصوص عليها. 
•  االنتشار الواسع لعمليات االعتقال بدافع االبتزاز املادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص يف املناطق الغري مستقرة أمنياً، 
اليت ال ختضع لسيطرة جهة معينة أو ختضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة 

حملية ال تتبع جلهة حمددة ميكن متابعتها.
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السورية حلقوق  الشبكة  املوجود على موقع  البحث  تفاصيل أي معتقل عرب كتابة امسه على حمرك  ابإلمكان احلصول على 
املعتقلني ابلتحقق من  بتوثيق  العمل اخلاص  إنه إبمكانكم إدخال اسم وتفاصيل أي معتقل، وسيقوم فريق  اإلنسان، كما 

البياانت، مث إدخاهلا يف حال صحتها.

ثانيًا: تفاصيل التقرير:  
ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف النصف األول من 2016

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 4557 حالة اعتقال تعسفي يف النصف األول من عام2016 
توزعت حاالت االعتقال حبسب اجلهة الفاعلة: 

- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 3151
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

تنظيم داعش ) يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية (: 779
تنظيم جبهة النصرة: 168

- فصائل املعارضة املسلحة: 96
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 363 

ابء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف حزيران 2016
سجلنا ما اليقل عن 739 حالة اعتقال تعسفي يف حزيران 2016 

متيزت االعتقاالت التعسفية يف حزيران بقيام القوات احلكومية بعمليات اعتقال موسعة مشلت موظفني حكوميني وطالب من 
سكان املناطق اخلارجة عن سيطرهتا، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش اتبعة للقوات احلكومية عند مداخل املدن اليت تسيطر 

عليها أثناء توجههم الستالم مستحقاهتم املادية أو تقدمي االمتحاانت.
القوات احلكومية أيضاً وخالل حزيران قامت بعمليات اعتقال موسعة حبق املدنيني املتجهني إىل لبنان وذلك لدى مرورهم من 
املعابر احلدودية مع لبنان، ومشلت هذه االعتقاالت بشكل خاص املدنيني من سكان مدن ريف دمشق اخلارجة عن سيطرة 

القوات احلكومية كمدن الزبداين ومضااي ودوما. 

تنظيم داعش استمر أيضاً يف سياسة االعتقال التعسفي حبق املدنيني يف املناطق اخلاصعة لسيطرته، حيث مشلت عمليات 
االعتقال املخالفني للتعاليم املفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب حمالت االتصاالت ومقاهي اإلنرتنت، واملدنيني 

الذين حياولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إىل مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 
قوات اإلدارة الذاتية من جهتها، استمرت يف سياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري حبق املدنيني والنشطاء السياسيني  
واإلعالميني املعارضني لتوجهاهتا يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، حيث تركزت عمليات االعتقال هذه يف مدينة احلسكة، ومدينة 

عفرين بريف حمافظة حلب.
يف حزيران أيضاً، سجلنا ارتفاعاً يف معدل حاالت االعتقال التعسفي اليت قام هبا تنظيم جبهة النصرة، حبق اإلعالميني والنشطاء 
يف حمافظة إدلب عموماً، وحبق املدنيني ممن تربطهم صالت قرىب مبنتسيب عدة فصائل من املعارضة املسلحة، وحىت حبق منتسيب 

فصائل املعارضة املسلحة. 

اجلدول التايل يوضح توزع حاالت االعتقال اليت حصلت يف حزيران، واليت متكنا من تسجيلها، ونؤكد أن هذا هو احلد األدىن، 
بسبب الظروف األمنية واللوجستية.
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حصيلة االعتقاالت اليت وثقت يف حزيران توزعت على النحو التايل:

 

أما حاالت إطالق سراح احملتجزين من مراكز االحتجاز املختلفة، فقد توزعت على النحو التايل:
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نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:

 

اجلهات املسؤولة عن املدامهات:
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نقاط المداهمة والتفتيش، التي نتج عنها حجز للحرية
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حاالت خطف قامت هبا جهات مل نتمكن من حتديدها:

 

ثالثًا: أبرز حاالت االعتقال التعسفي في حزيران:
القوات احلكومية:

املهندس أمين غيبور، من بلدة عقارب بريف حمافظة محاة، يبلغ من العمر 48 عاماً، اعتقلته القوات احلكومية يوم األحد 12/ 
حزيران/2016  لدى مروره من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف منطقة القطيفة مبحافظة ريف دمشق، أفرج عنه يوم الثالاثء 28/ 

حزيران/2016 . 

)مت التحفظ على االسم ألسباب أمنية( طبيب، من مدينة محاة، يبلغ من العمر41  عاماً، يوم اخلميس 9/ حزيران/2016  
اعتقلته القوات احلكومية لدى مروره من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف حي عني اللوزة مبدينة محاة، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة 

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 

التنظيمات إسالمية متشددة: 
مصطفى ابزار، من بلدة إحسم بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 44 عاماً، مدير النقطة الطبية يف بلدة إحسم بريف حمافظة 
إدلب، يوم اجلمعة  10/ حزيران/ 2016، اعتقتله عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة إثر مدامهة مكان إقامته يف بلدة 

إحسم واقتادته إىل جهة جمهولة، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 
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الشيخ عبد اللطيف زيتون، من مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، رجل دين حائز على درجة املاجستري يف االقتصاد، يوم األربعاء 
15/ حزيران/ 2016 تعرض لالختطاف من قبل مسلحني يتبعون لتنظيم جند األقصى من مكان وجوده يف مدينة أرحيا، مت 
اقتياده خارج املدينة وتعرض للتعذيب والضرب املربح، ليطلق سراحه بعد نصف ساعة، حيث قام اخلاطفون برميه على أحد 

الطرقات يف مدينة أرحيا.

 
قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 

األستاذ عبد الكرمي أبو لقمان، من مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة، يبلغ من العمر 48 عاماً، عضو املكتب السياسي 
للحزب الدميقراطي الكردستاين، اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي -فرع حزب العمال 
الكردستاين( من مكان وجوده يف مدينة عامودا يوم اإلثنني 27/ حزيران/ 2016 وذلك على خلفية مشاركته يف إحياء ذكرى 

جمزرة مدينة عامودا.

الكاتب فرحان مرعي، من قرية الة القوس بريف حمافظة احلسكة، يبلغ من العمر 52 عاماً، كاتب وعضو اللجنة املركزية حلزب 
يكييت الكردي، يوم اإلثنني 12/ حزيران/ 2016 اعقتلته قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيسي حزب االحتاد الدميقراطي 

- فرع حزب العمال الكردستاين( من مكان إقامته يف بلدة الة العروس، أفرج عنه يف اليوم نفسه.

13/ حزيران/  اإلثنني  يوم  55 عاماً،  العمر  يبلغ من  بريف حمافظة احلسكة،  القوس  آلة  قرية  الكاتب دلكش مرعي، من 
2016 اعقتلته قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين( من مكان 

إقامته يف بلدة آلة القوس، أفرج عنه يف اليوم نفسه.

جهات مل نتمكن من حتديدها: 
الناشط اإلعالمي وسيم اخلطيب، من مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 27 عاماً، مراسل ميداين لدى شبكة 
الثورة السورية )وكالة إعالمية حملية( وعضو يف الشبكة السورية للنشر والتوثيق، يوم األربعاء 1/ حزيران/ 2016 اعتقلته عناصر 
مسلحة جمهولة أثناء وجوده يف منطقة اجلامع الكبري يف حي القابون مبدينة دمشق. السبت 4/ حزيران/ 2016 قامت اجلهة 

اخلاطفة برميه على أحد الطرقات يف حي القابون بعد تعرضه للضرب املربح ونقل على إثرها إىل مستوصف لتلقي العالج.

رابعًا: التوصيات:
1. ال بد على جملس األمن من متابعة تنفيذ القرارات:

القرار رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار رقم 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 
رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد لالختفاء القسري.

2. جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل حتمل مسؤولياهتهم جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفني قسرايً يف سوراي.
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