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اإلثنني 8 أيلول 2014

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

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

األجنبية(.
التعسفي  االعتقال  حاالت   •
“اإلدارة  قوات  هبا  قامت  اليت 

الذاتية” الكردية. 
التعسفي  االعتقال  حاالت   •
التنظيمات  هبا  قامت  اليت 

اإلسالمية املتشددة.
التعسفي  االعتقال  حاالت   •
املعارضة  فصائل  هبا  قامت  اليت 

املسلحة.
من  سراح  إطالق  حاالت   •

مراكز االحتجاز املختلفة.
نتج  وتفتيش  مدامهة  نقاط   •

عنها حجز للحرية.
هبا  قامت  خطف  حاالت   •
جهات مل نتمكن من حتديدها.

االعتقال  حاالت  أبرز  اثلثاً: 
التعسفي يف شهر آب.

رابعاً: التوصيات.

تسجيل ما اليقل عن  745حالة اعتقال تعسفي يف آب 2014

أواًل: المقدمة والمنهجية: 
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، بداًل 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.

عمليات  يف  التعاون  جدوى  عدم  من  السوري  اجملتمع  لدى  اتمة  قناعة  رّسخ  ومما 
التوثيق، 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 آب 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 أتخذ 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 دليالً ُيشري إىل مسؤوليتها عن عمليات االعتقال 

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

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

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 اعتقال ما اليقل عن 117 ألف شخص، ذلك منذ بدء احلراك الشعيب يف آذار/ 
2011 )%99 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.

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.
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ثانيًا: تفاصيل التقرير: 

اجلدول التايل يوضح توزع حاالت االعتقال اليت حصلت يف شهر آب، اليت متكنا من تسجيلها، ونؤكد أن هذا هو احلد 
األدىن، بسبب الظروف األمنية واللوجستية.

حصيلة االعتقاالت اليت وثقت يف آب، توزعت على النحو التايل:

أما حاالت إطالق سراح احملتجزين من مراكز االحتجاز املختلفة، فقد توزعت على النحو التايل:

371

94

62

16 10

94

9 1 0 1

67

16
0 4 0

القوات الحكومية تنظيم داعش جبهة النصرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية  فصائل المعارضة المسلحة

رجال  سيدات أطفال
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القوات الحكومية تنظيم داعش قوات اإلدارة الذاتية الكردية فصائل المعارضة المسلحة جبهة النصرة

السجون المدنية والعسكرية األفرع األمنية
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نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:

اجلهات املسؤولة عن املدامهات:

30
29

26

23
21

17
15

14
12 12

9

3 3
2

الحسكة ريف دمشق الالذقية إدلب دير الزور دمشق درعا حماة الرقة حلب حمص السويداء طرطوس القنيطرة
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مناطق تقع تحت سيطرة القوات 
الحكومية

مناطق تقع تحت سيطرة قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم داعش مناطق تقع تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة

رةمناطق تقع تحت سيطرة  جبهة النص
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حاالت خطف قامت هبا جهات مل نتمكن من حتديدها:

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

رميا عدانن اخللف، أنثى ابلغة، من مدينة الشيخ مسكني مبحافظة درعا، تبلغ من العمر 34 عاماً، بتاريخ 3/ آب اعتقلتها 
القوات احلكومية لدى مروروها من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف مدينة الشيخ مسكني مبحافظة درعا، مايزال مصريها جمهواًل ابلنسبة 

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً. 

األستاذ عالء ألطش، من حي اخلالدية يف مدينة محص، مدّرس، بتاريخ 5/ آب اعتقتله القوات احلكومية من أحد نقاط 
التفتيش التابعة هلا يف مدينة محص، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 

املهندس حممد أبو قصرة، من مدينة حلفااي بريف حمافظة محاة، مهندس زراعي، بتاريخ 23/ آب اعتقتله القوات احلكومية إثر 
مدامهة مكان إقامته يف مدينة حلفااي، نقل بعدها إىل فرع األمن اجلوي يف مطار محاة العسكري، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة 

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 

الطالب اجلامعي حممد علي اببنسي، من مدينة طرطوس، مدرس لغة عربية، اعتقلته القوات احلكومية بتاريخ 19/ آب إثر 
مدامهة مكان إقامته يف مدينة طرطوس، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 

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

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

2 - جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل حتمل مسؤولياته جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفني يف سوراي.
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مناطق تقع تحت سيطرة القوات 
الحكومية

مناطق تقع تحت سيطرة قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم داعش مناطق تقع تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة

رةمناطق تقع تحت سيطرة  جبهة النص
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