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األحد ٢٨ كانون األول ٢٠١٤

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة التقرير.

اثنياً: القوات احلكومية.
اثلثاً: اجملموعات املتشددة.  

املعارضة  من  جمموعات  رابعاً: 
املسلحة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

املعتقلون السوريون املسيحيون بني استبداد القوات 
احلكومية وإرهاب التنظيمات املتشددة

أواًل: مقدمة التقرير:
ونشطاء  وسياسيني  من كتاب  املدين  احلراك  لنشطاء  السورية  السلطات  اعتقال  إن 
إعالميني وإغاثيني وغريهم، وهم الذين يشكلون نسبة تفوق 90% من جمموع املعتقلني، 
كما إن وجود اآلالف من املعتقلني من أداين خمتلفة يُثبت بال أدىن شك أن السلطات 
السورية حتتمي ابألقليات ال حتميها، ويف هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز احملتجزين 
من الداينة املسيحية، ويف دراسة الحقة سوف تصدر قريباً حول الكنائس املستهدفة يف 

سوراي ُتظهر أن 95% من الكنائس استهدفت بواسطة القوات احلكومية.
تقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بقرابة 215 ألفاً، ومنتلك قوائم أبكثر من 112 
أهايل  قبل  من  املراسالت  وعرب  أعضائنا  عرب  مت مجعها  وقد  اللحظة،  منها حىت  ألفاً 
وأصدقاء املعتقلني، وذلك منذ عام 2011 وحىت اآلن وهي متوفرة على حمرك البحث 
على املوقع اإللكرتوين، وأمام استمرار احتجازهم مجيعاً حىت اللحظة تتهاوى ادعاءات 

السلطات السورية أبهنا حتارب القاعدة واملتشددين منذ آذار/ 2011. 

لقد نشرت األجهزة األمنية احلكومية عرب وسائل إعالمها الغري مباشرة كثرياً من العبارات 
التحريضية، كعبارة )العلوي يف التابوت واملسيحي إىل بريوت(، مث نسبتها إىل فئات الشعب 
السوري من أجل بث الفرقة واالقتتال املذهيب، من أجل إبراز تصور يفضي إىل أن ما حيدث 
يف سوراي هو حرب أهلية، وليست ثورة شعبية بوجه نظام مشويل استبدادي، وإن تصور احلرب 
األهلية يوافق متاماً أهواء ورغبات اجملتمع الدويل وجملس األمن، الذي بدا واضحاً متاماً عرب 
أربع سنوات أنه ال يريد أي حل لألزمة السورية، وقد روجت بعض وسائل اإلعالم العاملية 
بشكل رهيب مصطلح احلرب األهلية منذ مطلع عام 2012، أي حىت قبل أن تعلن جلنة 
التحقيق الدولية أن ما جيري يف سوراي هو نزاع مسلح داخلي، وذلك يف آذار/ 2012، أي 
بعد حنو عام من انطالق الثورة السورية، أما اللجنة الدولية للصليب األمحر فقد أعلنت ذلك 
يف حزيران/ 2012، وقد استندت وسائل اإلعالم تلك على بعض األجهزة اإلعالمية اليت 

صنعتها االستخبارات السورية، ومازالت تعتمد عليها حىت اللحظة.
وقد أدى القمع الوحشي وارتكاب امليليشيات السورية احمللية وعناصر األمن جملازر تطهري على 
خلفية طائفية، مل يكن العقل البشري متخيالً حدوثها يف القرن احلادي والعشرين، وغري ذلك 
من األسباب، إىل استجالب العديد من اجملموعات املتشددة، وحتقق ما أرادته السلطات 
السورية من تصوير ما جيري يف سوراي على أنه صراع جمموعات سنية متشددة تريد قلب 

نظام حكم علماين.

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.

http://www.sn4hr.org
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اثنياً: القوات احلكومية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام القوات احلكومية ابعتقال ما اليقل عن 450 شخصاً من الداينة املسيحية، بينهم 
28 امرأة، وهو احلد األدىن الذي متكنا من معرفته؛ ألن معرفة عقيدة الضحية القتيل أو املعتقل ليس ابألمر السهل أبداً، سجلنا 
إفراج قرابة 185 شخصاً، بينهم 19 امرأة، ومازال البقية 265 حمتجزين حىت اللحظة، أكثر من نصفهم يف عداد املفقودين 

قسرايً، حيث مل تعد تتوافر لدينا وال لدى أهلهم أية معلومات عنهم.
حصلت عمليات االعتقال التعسفي دون أية مذكرة قانونية أو اطالع املعتقل أو أهله أبسباب أو مكان االحتجاز، وقد مشلت 
خمتلف احملافظات السورية، وبشكل خاص احلسكة والقامشلي، وحلب، ودمشق، ومحاة، ومحص. وطالت هذه االعتقاالت 
سياسيني ونشطاء سلميني وقادة رأي يف قوى احلراك السياسي واملدين، كما رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حاالت 
خطف من قبل ميليشيات حملية وميليشيات شيعية خارجية، حصلت هبدف االبتزاز املادي وطلب فدية مالية ضخمة مقابل 

اإلفراج.

وقد جرت كثري من حاالت االعتقاالت لدى مدامهة مراكز جتمعات سياسية واعتقال أفرادها وختريب وهنب حمتوايهتا، ومن 
أبرز تلك احلوادث اليت سجلناها:

مقر حلزب سياسي 	  القامشلي، وهو  مدينة  السياسي يف  األمن  فرع  قبل  الدميقراطية من  اآلثورية  املنظمة  مقر  اقتحام   
معارض، وذلك يف 20/ أاير/ 2011، وقد اعتقل يف ذلك االقتحام ثالثة عشر ما بني قيادي وانشط مدين، وذلك 

على خلفية مشاركتهم مبظاهرة سلمية.
 اقتحام مكتب إحدى اجلمعيات اإلغاثية التابعة حلزب االحتاد السرايين من قبل فرع أمن الدولة  يف مدينة القامشلي 	 

يف11/ شباط/ 2013، وهي مجعية إنسانية تقوم بتوزيع املساعدات العينية على سكان املنطقة، وقد اعتقل اثنان من 
أعضاء هذه اجلمعية، مث أُفرج عنهم يف اليوم التايل.

 مدامهة عناصر مسلحة اتبعة جليش الدفاع الوطين مقر املنظمة اآلثورية الدميقراطية يف مدينة احلسكة يف يوم الثالاثء 19/ 	 
تشرين الثاين/ 2013، وهو عبارة عن منزل تُعقد فيه اجتماعات أعضاء املنظمة، وقامت العناصر ابعتقال املوجودين يف 

املنزل واقتيادهم إىل مقر جيش الدفاع الوطين يف مدينة احلسكة.
 اعتقال وسام.م، شاب مسيحي من حي ابب توما يف مدينة دمشق، 33 عاماً، وهو متطوع يف اهلالل األمحر السوري 	 

/فرع مدينة دمشق، اعتقلته عناصر من فرع األمن العسكري يف 22 كانون األول 2013، على أحد حواجزهم يف مدينة 
دمشق، مث اقتادوه إىل الفرع 215 يف منطقة كفرسوسة بدمشق. أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن التعذيب الذي 

مورس عليه، واملعاملة العنصرية اليت تعرض هلا:
»ما إن وصلت إىل الفرع 215 حىت قاموا بتعرييت وشبحي يف غرفة حتقيق تقع يف الطابق األول، من دون توجيه 
أي هتمة، وبعد مرور ثالث ساعات من الشبح، جاء أحد العناصر بلباس مدين، وقام بشدي من شعري حىت 
انتزاعه من جذوره، مث أنزلوين واقتادوين إىل غرفة جماورة، كان فيها ضابط برتبة نقيب، بدأ بشتمي وإهانيت، مث 
وجه يل كالماً عنصرايً وطائفياً، واهتمين ابخليانة فقط ألنين مسيحي، وقام بضريب على مجيع مناطق جسدي 
بواسطة عصا معدنية، مث وضعوين يف زنزانة يف الطابق السادس، بقيت فيها كباقي زمالئي املعتقلني ضمن 

ظروف اعتقال وتعذيب وحشية«. 
بقي وسام بعد ذلك يف الفرع 215 مدة شهرين، وأطلق سراحه بعد أن توسط رجل دين مسيحي مشهور له لدى السلطات 

السورية.

http://www.sn4hr.org
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مارست السلطات السورية أساليب التعذيب ذاهتا على مجيع احملتجزين بغض النظر عن انتمائهم العقدي، وقد ورد 
ذكرها بشكل مفصل يف تقرير خاص وثقنا فيه ٤6 أسلوابً من أبرز أساليب التعذيب داخل مراكز االحتجاز احلكومية، 

اليت تسببت يف مقتل اآلالف بسبب ظروف التعذيب.

من أبرز احملتجزين املسيحيني لدى السلطات السورية:
كربئيل موشي كورية 

 من مواليد مدينة القامشلي/ 1962، مهندس زراعي ومسؤول املكتب السياسي يف 
املنظمة اآلثورية الدميقراطية، مت اعتقاله يف 19/ كانون األول/ 2013، موجود حالياً 
يف سجن عدرا املركزي، وخيضع حملكمة اإلرهاب بتهمة: تشكيل حزب سياسي غري 
مرخص، وإاثرة العصيان املسلح، وتغيري الدستور بطريقة غري شرعية، ووهن نفسية 

األمة.

سعيد ملكي
انئب رئيس حزب االحتاد السرايين يف القامشلي، اعتقل يوم اإلثنني 12/ آب/ 2013

روبيل حبو 
عضو يف حزب االحتاد السرايين، اعتقل يوم اخلميس 6/ حزيران/ 2013 يف الساعة 
منزله، ومتت مصادرة حاسوبه  الدولة  أمن  فرع  عناصر  مدامهة  إثر  السادسة صباحاً 

الشخصي.

مسري يوسف إبراهيم
من مواليد 1/ حزيران/ 1955، مدينة القامشلي، متزوج ولديه ثالث بنات وولد وحيد، 
وهو طبيب خمتص يف األذن واألنف واحلنجرة، يعمل متطوعاً منذ عامني يف العيادة 
الطبية اجملانية التابعة للجمعية اآلثورية لإلعانة والتنمية يف مدينة القامشلي، وهو قيادي 
يف املنظمة اآلثورية الدميقراطية، اعُتِقَل على أحد احلواجز العسكرية على طريق دمشق 
بريوت يوم اجلمعة 25 / متوز/ 2014. وقد مت نقله إىل مقر الفرع 251 التابع جلهاز 

أمن الدولة – الفرع الداخلي، ونعتقد أنه مازال حمتجزاً هناك إىل اآلن.
ومسري إبراهيم كان قد اعتقل سابقاً يف 20/ أاير/ 2011، من قبل أجهزة األمن السورية 
مع اثين عشر آخرين يف املنظمة اآلثورية الدميقراطية عقب مدامهة مقرها يف القامشلي 

على خلفية مشاركة بعض قيادييها يف مظاهرة سلمية تدعو للحرية.

خليل معتوق 
حمامي ومدافع عن حقوق اإلنسان، وسياسي ابرز، وهو املدير التنفيذي للمركز السوري 
للدراسات واألحباث القانونية، ويُعد من املؤسسني األوائل، وهو من أوائل األعضاء يف 

نقابة احملامني السوريني. 
دافع احملامي خليل بشكل كبري عن املعتقلني السياسيني أمام حمكمة أمن الدولة العليا 

كربئيل موشي كورية

مسري يوسف إبراهيم 

خليل معتوق 

http://www.sn4hr.org
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واحملاكم األخرى، وقد اعتقلته السلطات السورية يف 2/ تشرين األول/ 2012 من صحنااي بريف دمشق على أحد احلواجز 
األمنية  أثناء توّجهه إىل مكتبه وسط العاصمة دمشق. ومكانه غري معروف ابلنسبة لنا حىت اتريخ طباعة هذا التقرير. واحملامي 

خليل معتوق يُعاين من اعتالل يف الرئة، وعمره قد انهز 54 عاماً.

ابتسام رفيق سكرية، من مدينة الالذقية، تبلغ من العمر 46 عاماً، اعتقلت مع ابنتها ماري جوزيف، يف 24/ متوز/ 2013، 
وقد مت إطالق سراح ابنتها ماري جوزيف، وذلك ضمن صفقة تبادل مع راهبات معلوال اليت جرت بني تنظيم جبهة النصرة 
والسلطات السورية يف عام 2013، ومل حنصل على معلومات تُبنّي ما إذا كانت السيدة ابتسام سكرية قد أطلق سراحها أو 

مازالت حمتجزة حىت اليوم.

اثلثاً: اجملموعات املتشددة:  
سيطرت اجلماعات املتشددة على مناطق وقرى يتبع أهلها الداينة املسيحية، وقد تعرض البعض منهم لالعتقال والتعذيب على 
خلفية طائفية، وذلك هبدف التهجري، ما أجربهم على النزوح إىل مناطق أخرى، كما حصل عندما سيطر تنظيم داعش على 

حمافظة الرقة وأجزاء واسعة من حمافظة دير الزور واحلسكة وريف حلب.

األب ابولو دالوليلو إيطايل اجلنسية 
وهو  عاماً،   59 العمر  من  يبلغ 
سالم  وانشط  مسيحي  دين  رجل 
تنقل  األداين.  بني  للحوار  يدعو 
قبل  عدة  سورية  حمافظات  يف 
األحد  يوم  ويف  وأثناءها.  الثورة 
7/ متوز/ 2013، اختطف األب 
الرقة  ابولو لدى توجهه إىل مدينة 
تنظيم  من  عناصر  لقاء  أجل  من 

داعش، واليزال جمهول املصري.

األب حنا موسى جلوف الفرنسيسكاين، 48 عاماً، من قرية القنية يف ريف حمافظة إدلب، وهو كاهن رعية القديس يوسف يف 
قرية القنية. اعتقل من مكان إقامته يف القرية من قبل عناصر اتبعة جلبهة النصرة يوم األحد 5/ تشرين األول/ 2014، ليفرجوا 

عنه يوم اخلميس 9/ تشرين األول/ 2014.

كما ميثل خطف راهبات معلوال من قبل جبهة النصرة انتهاكاً خطرياً للقانون الدويل اإلنساين، وال ُيربر خطف رجال الدين 
وال اختاذهم رهائن حتت أي مربر كان.

األب ابولو دالوليلو

http://www.sn4hr.org
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اثلثاً: جمموعات من املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 10 حاالت اعتقال ألشخاص 

من الداينة املسيحية، وذلك يف املناطق اليت ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة، يف كل 
من حمافظيت إدلب وحلب، وال تتوفر أية معلومات عنهم حىت اللحظة.

املطران بولس ايزجي واملطران غريغوريوس يوحنا إبراهيم:
الروم  رئيس طائفة  بولس ايزجي  املطران  نيسان/ 2013، مت خطف  بتاريخ 23/ 
السراين  طائفة  رئيس  إبراهيم  يوحنا  غريغوريوس  واملطران  حلب،  يف  األرثوذكس 
األرثوذكس يف حلب، من قبل مسلحني مل يتم حتديد هويتهم، وذلك أثناء وجودمها 
يف بلدة املنصورة بريف حلب الغريب، وهي منطقة خاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، 

ويُعتربان يف عداد املختفني قسرايً.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن احلكومة السورية، مارست وماتزال جرائم اخلطف والتعذيب ضمن هجوم واسع 
النطاق، وبشكل منهجي، وهو ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية، حبسب املادة السابعة من قانون روما األساسي، كما يُعترب 

جرمية حرب مبوجب املادة الثامنة من قانون روما األساسي.
شنت التنظيمات املتطرفة هجمات واسعة على خلفية دينية هبدف التهجري، ويشكل هذا جرمية حرب. كما ارتكبت جرمية 

اإلخفاء القسري حبق عدد من أبناء تلك املناطق.
مارست بعض فصائل املعارضة املسلحة عمليات خطف وابتزاز وجيب على املعارضة السورية حتمل مسؤولياهتا يف متابعة هذه 

اجلرائم وحماسبة مرتكبيها ابعتبار أهنا ختضع لسيطرهتا.

التوصيات:
يبدو أن جملس األمن عاجز متاماً عن اختاذ أي فعل أو ردع للنظام احلاكم يف سوراي بعد أربع سنوات من القتل املستمر والواسع. 
وغري قادر على متابعة قرارات قام اجمللس نفسه بتبنيها يف هذا اخلصوص، حيث نُذكر جملس األمن ابلقرارات الصادرة عنه 
خبصوص احملتجزين يف سوراي، القرار 2042 الصادر بتاريخ 14/ أاير/ 2012، والقرار 2043 بتاريخ 21/ أاير/ 2012، 

والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد لالختفاء القسري.
ال بد من وضع قضية املعتقلني وقضية التعذيب ضمن أول سلم األولوايت ألية عملية سياسية أو تفاوضية، وممارسة ضغوط 

مباشرة على احلكومة السورية لإلفراج عن مجيع احملتجزين السياسيني والغري جنائيني.

املطران بولس ايزجي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOeHNZR1FnS09UemM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOellkeW5EbktXNTA/view

