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السبت 3 حزيران 2017

تسجيل ما اليقل عن577 حالة 
اعتقال تعسفي يف أاير2017
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حمتوايت التقرير: 
حمتوايت التقرير:

أواًل: مقدمة ومنهجية
اثنياً: تفاصيل التقرير

• حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية 
األجنبية(.

• حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع 
حزب العمال الكردستاين(. 

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

• نقاط مدامهة وتفتيش نتج عنها حجز للحرية.
• حاالت خطف قامت هبا اجلهات األخرى.
اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف أاير. 

رابعاً: التوصيات

أواًل: املقدمة:
تــكاد تكــون قضيــة املعتقلــن املعضلــة الوحيــدة الــيت مل حيــدث فيهــا أي تقــدم يذكــر علــى الرغــم مــن تضمينهــا يف بيــان وقــف 

األعمــال العدائيــة، ويف هــذه القضيــة حتديــداً فإننــا نوصــي ابلتــايل:

أواًل: جيــب أن تتوقــف فــوراً عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري الــيت مازالــت مســتمرة حــى اآلن حبســب هــذا 
التقريــر الشــهري للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وجيــب الكشــف عــن مصــر مجيــع املعتقلــن واملختفــن قســرايً، والســماح 

ألهلهــم بزايرهتــم فــوراً.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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اثنيــاً: اإلفــراج دون أي شــرط عــن مجيــع املعتقلــن الذيــن مت احتجازهــم جملــرد ممارســة حقوقهــم السياســية واملدنيــة، وإطــالق ســراح 
كافــة النســاء واألطفــال، والتوقــف عــن اختاذهــم رهائــن حــرب.

اثلثــاً: منــح املراقبــن الدوليــن املســتقلن مــن قبيــل أعضــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة الــيت شــكلتها األمــم املتحــدة بشــأن 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، زايرة كافــة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، دون ترتيــب 

مســبق، ودون أي قيــد أو شــرط. 

رابعــاً: تشــكيل جلنــة أمميــة ملراقبــة إطــالق ســراح املعتقلــن بشــكل دوري وفــق جــدول زمــي يطلــب مــن كافــة اجلهــات الــيت حتتجزهــم، 
وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية اليت حتتجز 99 % من جمموع املعتقلن.

منهجية التقرير:
تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــدايت إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــن اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى 
اآلن، ومــن أبرزهــا خــوف كثــر مــن األهــايل مــن التعــاون ونشــر خــر اعتقــال أبنائهــم، حــى لــو كان بشــكل ســري، وبشــكل خــاص 
يف حــال كــون املعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد يف اجملتمــع الســوري أن ذلــك ســوف يعرضهــم ملزيــد مــن اخلطــر والتعذيــب، 
وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ املفاوضــات مــع اجلهــات األمنيــة الــيت غالبــاً مــا تقــوم بعمليــة ابتــزاز لألهــايل قــد تصــل يف بعــض األحيــان 
إىل آالف الــدوالرات، وعلــى الرغــم مــن امتــالك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم تتجــاوز الـــ 117 ألــف شــخص بينهــم 
نســاء وأطفــال، إال أننــا نؤكــد أن تقديراتنــا تشــر إىل أن أعــداد املعتقلــن تفــوق حاجــز الـــ 215 ألــف معتقــل، 99 % منهــم 

لــدى قــوات النظــام الســوري بشــكل رئيــس.

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 إن حــاالت اإلفــراج مت معظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع املعارضــة املســلحة.
كمــا تُنكــر احلكومــة الســورية قيامهــا بعمليــات اخلطــف أو االعتقــال، وذلــك عنــد ســؤال األهــايل عــن أبنائهــم احملتجزيــن مــن قبــل 

قــوات النظــام الســوري، وحتصــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى معظــم املعلومــات مــن حمتجزيــن ســابقن.
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مجيــع املعتقلــن املوثقــن لشــهر أاير مت إلقــاء القبــض عليهــم دون أي مذكــرة اعتقــال، وهــذا األمــر أصبــح مســلماً بــه ومنهجيــاً يف 
99.9 % مــن حــاالت االعتقــال الــيت تقــوم هبــا قــوات النظــام الســوري مبختلــف تصنيفاهتــا )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، 
امليليشــيات األجنبيــة(، وعلــى مــدار لقاءاتنــا مــع آالف املعتقلــن منــذ عــام 2011 وحــى اآلن مل نســمع حبادثــة اعتقــال واحــدة 
متــت مبذكــرة اعتقــال أو حــى تريــر، بــل إن أغلبهــا أيخــذ طابــع خلــع األبــواب واالعتقــال مــن داخــل غــرف النــوم يف املنــازل، أو 
عــر احلواجــز يف الطرقــات، ويبــدو لنــا أن الســلطات احلاكمــة تتعمــد فعــل ذلــك كــي ال تبقــي دليــاًل ُيشــر إىل مســؤوليتها عــن 

عمليــات االعتقــال تلــك ومــا تبعهــا مــن تعذيــب وعنــف جنســي وقتــل خــارج نطــاق القانــون وغــر ذلــك.

كمــا متنــع الســلطات احلاكمــة 99.9 % مــن املعتقلــن مــن التواصــل مــع حمــاٍم أو األهــل أو أي أحــد، ومل تتــم معاقبــة أحــد مــن 
مرتكــي هــذه اجلرائــم أو حــى غرهــا، ومل نســجل أي حالــة مــن هــذا القبيــل، بــل هنــاك تشــجيع وحصانــة مــن قبــل الســلطات 

احلاكمــة نفســها ملرتكــي هــذه اجلرائــم.

ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 117 ألــف حالــة اعتقــال، ذلــك منــذ بــدء احلــراك الشــعي يف آذار/ 
2011 )99 % منهــا لــدى قــوات النظــام الســوري(، ال تشــمل احلصيلــة املعتقلــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت 
االعتقال على خلفية النزاع املسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط املعارض لسلطة احلكم، ويعود ارتفاع أعداد املعتقلن 

إىل عــدة أســباب مــن أبرزهــا: 
• كثــر مــن املعتقلــن مل يتــم اعتقاهلــم جلرميــة قامــوا ابرتكاهبــا، بــل بســبب نشــاط أقرابئهــم يف فصائــل املعارضــة املســلحة، أو بســبب 

تقدمي مســاعدة إنســانية. 
• أغلب حاالت االعتقال تتم بشكل عشوائي وحبق أانس ليس لديهم عالقة ابحلراك الشعي أو اإلغاثي أو حى العسكري.

• إن النظــام الســوري يســتمر ابحتجــاز اآلالف مــن املعتقلــن علــى الرغــم مــن صــدور أوامــر قضائيــة ابإلفــراج عنهــم، رغــم كل مــا 
يعانيــه القضــاء مــن بروقراطيــة وترهــل وبــطء وفســاد.  

• ســيطرة النظــام الســوري علــى املناطــق اجلغرافيــة ذات الكثافــة الســكانية املرتفعــة كمراكــز املــدن الرئيســة وممارســتها املمنهجــة 
لعمليــات االعتقــال العشــوائي حبــق املدنيــن مــن ســكان هــذه املناطــق. 

•  تعــدد اجلهــات املخولــة بعمليــات االعتقــال والتابعــة للنظــام الســوري وقيامهــا بعمليــات االعتقــال التعســفي دون الرجــوع إىل 
القــوات احلكوميــة أو اجلهــات القضائيــة التابعــة هلــا، واحتفــاظ هــذه اجلهــات مبعتقــالت خاصــة هبــا ال ختضــع ألي رقابــة قضائيــة 

مــن اجلهــات احلكوميــة وال يُعامــل املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز هــذه وفــق القوانــن الســورية املنصــوص عليهــا. 
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•  االنتشــار الواســع لعمليــات االعتقــال بدافــع االبتــزاز املــادي أو بدوافــع طائفيــة، وبشــكل خــاص يف املناطــق غــر املســتقرة 
أمنيــاً، الــيت ال ختضــع لســيطرة جهــة معينــة أو ختضــع لســيطرة عــدة جهــات وتشــهد نزاعــاً مســتمراً، مــا أســفر عــن نشــوء ميليشــيات 

مســلحة حمليــة ال تتبــع جلهــة حمــددة ميكــن متابعتهــا.

ابإلمــكان احلصــول علــى تفاصيــل أي معتقــل عــر كتابــة امســه علــى حمــرك البحــث املوجــود علــى موقــع الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان، كمــا إنــه إبمكانكــم إدخــال اســم وتفاصيــل أي معتقــل، وســيقوم فريــق العمــل اخلــاص بتوثيــق املعتقلــن ابلتحقــق مــن 

البيــاانت، مث إدخاهلــا يف حــال صحتهــا.

اثنياً: تفاصيل التقرير:   
متيــزت االعتقــاالت التعســفية يف أاير بقيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات مدامهــة واعتقــال شــبه يوميــة مشلــت املدنيــن يف األحيــاء 
الرئيسة يف مراكز املدن والتجمعات السكانية اخلاضعة لسيطرته، حيث مشلت عمليات االعتقال الشرائح العمرية بن18  - 42 
عاماً، وذلك هبدف التجنيد القسري، كما مشلت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل املعارضة املسلحة القاطنن يف مناطق سيطرته، 

كما مشلت عمليات الدهم واالعتقال هبدف التجنيد القســري عدة مناطق يف حمافظة ريف دمشــق. 

تنظيــم داعــش اســتمرَّ أيضــاً يف سياســة االعتقــال التعســفي حبــق املدنيــن يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته، حيــث مشلــت عمليــات 
االعتقــال املخالفــن للتعاليــم املفروضــة قســراً مــن قبــل التنظيــم، وأيضــاً أصحــاب حمــالت االتصــاالت ومقاهــي اإلنرتنــت وحمــالت 

الصرافــة، واملدنيــن الذيــن حياولــون النــزوح مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم إىل مناطــق ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة. 

قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن جهتهــا، اســتمرت يف سياســة االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري حبــق املدنيــن والنشــطاء السياســين 
واإلعالميــن املعارضــن لتوجهاهتــا يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، حيــث تركــزت عمليــات االعتقــال هــذه يف مدينــة احلســكة، 
ومدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب، إضافــة إىل محــالت موســعة لالعتقــال هبــدف التجنيــد القســري تركــزت يف مــدن القامشــلي 

بريــف حمافظــة احلســكة ومــدن عفريــن وعــن العــرب بريــف حمافظــة حلــب.

فصائــل املعارضــة املســلحة أيضــاً، قامــت بعمليــات اعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري حبــق أفــراد مــن فصائــل معارضــة أخــرى وحبــق 
كــوادر طبيــة ونشــطاء إعالميــن، ذلــك علــى خلفيــة االقتتــال احلاصــل بــن فصائــل املعارضــة املســلحة يف عــدة مناطــق مــن حمافظــة 

ريــف دمشــق، بشــكل خــاص مــدن دومــا وعربــن وزملــكا مبحافظــة ريــف دمشــق. 

http://sn4hr.org/arabic/?page_id=2240


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

حصيلة االعتقاالت اليت وثقت يف أاير توزعت على النحو التايل:

نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:
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اجلهات املسؤولة عن املدامهات:

حاالت خطف قامت هبا اجلهات األخرى:
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اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف أاير: 
قوات النظام السوري:  

املهنــدس أمحــد عطفــة، مــن مدينــة الســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، مهنــدس زراعــي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري اإلثنــن 
22/ أاير/ 2017 لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا علــى طريــق محــص دمشــق، ومت نقلــه إىل مــكان جمهــول، ومايــزال 

مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

األســتاذ ســعيد عقيــل، مــن مدينــة الســويداء، مــدرس لغــة عربيــة يف مدرســيت كمــال عبيــد واملتفوقــن يف مدينــة الســويداء، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري اجلمعــة 12/ أاير/ 2017 لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش العدليــة علــى طريــق دمشــق الســويداء، ومت نقلــه 

إىل مــكان جمهــول، ومايــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الالعــب أمحــد الســيخ، مــن مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة، العــب كــرة قــدم يف اندي اجلهــاد الرايضــي، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 5/ أاير/ 2017 هبــدف التجنيــد القســري، وذلــك مــن مــكان وجــوده يف مطــار مدينــة القامشــلي، 
أثنــاء توجهــه إىل مدينــة دمشــق برفقــة فريقــه الرايضــي، مت نقلــه إىل مدينــة دمشــق، واقتيــاده إىل جهــة جمهولــة، ومايــزال مصــره 

جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 
األســتاذ انفع عبد هللا، من مدينة القامشــلي مشال شــرق حمافظة احلســكة، عضو اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردســتاين 
فــرع ســوراي، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( 
يــوم الثــالاثء 23/ أاير/ 2017 لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف قريــة خزنــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي، واقتــادوه 

إىل جهــة جمهولــة، مايــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

األســتاذ ســليمان أوســو، مــن مدينــة القامشــلي مشــال شــرق حمافظــة احلســكة، عضــو املكتــب السياســي حلــزب يكيــيت الكــردي، 
اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة، إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة القامشــلي يــوم الثــالاثء 23/ أاير/ 2017، واقتــادوه إىل جهــة 

جمهولــة، مايــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d1pQc0NxQ2JNeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cUFLMjk3STNkLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bWgxS2FDY04xZ2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0anFpcXFYYmwtWjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFdTRlZXSE90Vm8/view
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الســيدة فصلــة يوســف، مــن حمافظــة احلســكة، انئــب رئيــس اجمللــس الوطــي الكــردي، اعتقلتهــا قــوات اإلدارة الذاتيــة يــوم الثــالاثء 
9/ أاير/ 2017؛ إثــر مدامهــة مــكان وجودهــا يف مكتــب اجمللــس الوطــي الكــردي يف احلــي الســياحي جنــوب مدينــة القامشــلي، 

واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة، أُفــرج عنهــا يــوم األربعــاء 31/ أاير/ 2017.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
تنظيم جبهة فتح الشام: 

الدكتــور عرفــات مجعــة، مــن مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، طبيــب بيطــري، عضــو املكتــب التنفيــذي لنقابــة األطبــاء 
البيطريــن األحــرار يف حمافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام؛ إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه 
يف مدينــة عربــن مبحافظــة ريــف دمشــق، يــوم الثــالاثء 23/ أاير/ 2017، مايــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.  

اإلعالمــي غيــاث الرجــب، مراســل مركــز حلفــااي اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمــي لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اخلميــس 4/ أاير/ 2017؛ إثــر اســتدعائه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا 

يف حمافظــة إدلــب، ووأفرجــت عنــه يــوم األحــد 14/ أاير/ 2017 

فصائل املعارضة املسلحة: 
اإلعالمــي زكــراي حممــود عطيــة، مــن أبنــاء قريــة احلــواش يف ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة، مواليــد عــام 1987، إعالمــي 
مســتقل، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي حلركــة أحــرار الشــام اإلســالمية -إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن مــكان وجــوده 
يف أحــد املخيمــات مبدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب يــوم األربعــاء 24/ أاير/ 2017 بتهمــة تزويــره لشــهادة جامعيــة مــن كليــة 

الشــريعة، وأفرجــت عنــه يــوم األحــد 28/ أاير/ 2017.

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

القرار رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيســان/ 2012، والقرار رقم 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيســان/ 2012، والقرار 
رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضي بوضع حد لالختفاء القســري.

2 - جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل حتمل مسؤولياهتم جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفن قسرايً يف سوراي.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFBkWVpQdE44UjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjA0azhWemJFWms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUF0ZXI4Rk9Calk/view
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