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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية.

اثنياً :ملخص كانون الثاين.

اثلثاً :حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي لدى أطراف النِّزاع.

رابعاً :أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف كانون الثاين.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مقدمة ومنهجية:

شـ َّـكل االعتقــال التَّعســفي ومــن مث اإلخفــاء القســري انتهــاكاً واســعاً منــذ األايم األوىل للحـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي
يف آذار  ،2011ويُعتــر مــن أوســع االنتهــاكات ،الــي عــاىن منهــا املواطــن الســوري وأشـ ِّدها انتشــاراً ،فقــد طالــت مئــات آالف
الســوريني ،ومارســتها األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وكذلــك امليليشــيات التابعــة لــه علــى حنــو مــدروس وخمطــط ،وأحيــاانً
بشــكل عشـوائي واســع؛ هبــدف إاثرة اإلرهــاب والرعــب لــدى أكــر قطــاع ممكــن مــن الشــعب الســوري ،وبعــد قرابــة مثانيــة أشــهر
مــن احلـراك الشــعيب بــدأت تظهــر أطـراف أخــرى علــى الســاحة الســورية ومارســت عمليــات خطــف واعتقــال ،وقــد كانــت وال تـزال
عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وحتـ ُّـول املعتقــل إىل عــداد املختفــن قسـرايً أو اإلفـراج عنــه ،مــن أعظــم التَّحــدايت والصعــوابت الــي
واجهــت فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح يف منهجيتنــا ، 1وقــد قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان

منــذ عــام  2011ببنــاء برامــج إلكرتونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت املعتقلــن ،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 بــن هــذه اجلهــات ،والتَّعــرف علــى احملافظــات الــي
اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.
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ونظـراً ألمهيــة وحساســية انتهــاك اعتقــال مواطــن ســوري ،فـ َّ
ـإن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُصــدر منــذ عــدة ســنوات أخبــاراً
دوريــة عــن حـوادث االعتقــال ،وتقريـراً شــهرايً يرصــد حصيلــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء القســري أو اإلفـراج ،الــي شــهدها
الشــهر املنصــرم ،وتقريـراً ســنوايً ،إضافــة إىل عشـرات التَّقاريــر ،الــي تتحــدَّث عــن مراكــز االعتقــال املختلفــة لــدى أطـراف النـزاع،

وغــر ذلــك مــن التَّقاريــر اخلاصــة املرتبطــة بشــؤون املعتقلــن ،كمــا نرسـ ُـل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إىل فريــق األم املتحــدة

العامــل املعــي حبــاالت االختفــاء القســري أو غــر الطوعــي ،وإىل الفريــق العامــل املعــي ابالحتجــاز التعســفي ،واملقــرر اخلــاص املعــي
مبســألة التعذيــب.
َّ
إن معظــم حـوادث االعتقــال يف ســوراي تتـ ُّـم مــن دون مذكــرة قضائيــة ،ذلــك لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو يف أثنــاء

عمليــات املدامهــة ،وغالبـاً مــا تكــون قـوات األمــن التابعــة ألجهــزة املخابـرات األربعــة الرئيســة هــي املســؤولة عــن عمليــات االعتقــال

ويـَـرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو حماميــه.
بعيــداً عــن الســلطة القضائيــة ،ويتعـَّـرض املعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األوىل العتقالــهُ ،
كمــا تُنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول معظــم املعتقلــن إىل خمتفــن قسـرايً.

ويُعتــر النظــام الســوري مســؤوالً عــن قرابــة  % 89مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية املســجلة لدينــا ،وهــو ّأول وأكثــر أطـراف
النّـزاع ممارســة هلــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج ،وغالبـاً ال َّ
تتمكــن عائــات الضحــااي مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابالعتقــال بدقــة،

ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعب عنهــا ،متتلــك مجيــع القـوات املتحالفــة مــع النظــام الســوري (امليليشــيات
اإليرانيــة ،حــزب هللا اللبنــاين ،وغريهــا) صالحيــة االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.
أي تقــدم يُذ َكــر علــى الرغــم مــن تضمينهــا يف
تعُتــر قضيــة املعتقلــن واملختفــن قسـراً مــن أهــم القضــااي احلقوقيــة ،الــي مل حيــدث فيهــا ُّ
قـرارات عــدة جمللــس األمــن الــدويل وقـرارات للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ويف خطــة الســيد كــويف عنــان ،وأخـراً يف بيــان وقــف

أورد “تتعهــد مجيــع األطـراف ابلعمــل علــى اإلفـراج املبكــر عــن املعتقلــن ،وخصوصـاً
األعمــال العدائيــة – شــباط  ،2016الــذي َ
ـص علــى
النســاء واألطفــال” ،ويف قـرار جملــس األمــن رقــم  2254الصــادر يف كانــون األول  2015يف البنــد رقــم  ،12الــذي نـ َّ

أي تقــدم يف ملــف املعتقلــن
ضــرورة اإلفـراج عــن مجيــع املعتقلــن وخصوصـاً النســاء واألطفــال بشــكل فــوري ،ومــع ذلــك مل يطـرأ ُّ
يف مجيــع املفاوضــات الــي رعتهــا األطـراف الدوليــة مبــا خيــص النـزاع يف ســوراي .ويف هــذه القضيــة حتديــداً فإننــا نوصــي ابلتــايل:

أوالً :جيــب أن تتوقــف فــوراً عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري الــي ال تـزال مســتمرة حــى اآلن حبســب هــذا التقريــر

الشــهري للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وجيــب الكشــف عــن مصــر مجيــع املعتقلــن واملختفــن قس ـرايً ،والســماح ألهلهــم

بزايرهتــم فــوراً.
اثنيـاً :اإلفـراج دون أي شــرط عــن مجيــع املعتقلــن ،الذيــن مت احتجازهــم جملــرد ممارســة حقوقهــم السياســية واملدنيــة ،وإطــاق سـراح
النســاء واألطفــال كافــة ،والتَّوقــف عــن اختاذهــم رهائــن حــرب.
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اثلث ـاً :منــح املراقبــن الدوليــن املســتقلني مــن قبيــل أعضــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة الــي شــكلتها األمــم املتحــدة بشــأن
اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ،زايرة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة كافــة ،دون ترتيــب

مســبق ،ودون أي قيــد أو شــرط.
رابعاً :تشــكيل جلنة أممية ملراقبة إطالق سـراح املعتقلني بشــكل دوري وفق جدول زمين يُطلب من مجيع اجلهات اليت حتتجزهم،

وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية اليت حتتجز قرابة  % 89من جمموع املعتقلني.

خامسـاً :إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم العســكرية امليدانيــة وحماكــم قضــااي اإلرهــاب وإلغاؤهــا ملخالفتهــا التشـريعات احملليَّــة
والدوليــة وضمــاانت احملاكمــة العادلة.
منهجية:

يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي ســجلناها يف كانــون الثــاين علــى يــد أط ـراف النِّـزاع الرئيســة الفاعلــة،

ويســتعرض أبــرز احلــاالت الفرديــة وحـوادث االعتقــال التَّعســفي ،الــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف الشــهر

املنصــرم ،وتــوزُّع حــاالت وح ـوادث االعتقــال تبع ـاً 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 أيضـاً ،وحنــن يف هــذا التقريــر ويف معظــم تقاريـران نـ ِّ
ـوزع حصيلــة
حــاالت االعتقــال تبعـاً للمــكان الــذي وقـ َـع فيــه االعتقــال ،وليــس تبعـاً للمحافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل ،ونُشــر إىل أننَّــا يف
بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل؛ هبــدف إظهــار حجــم اخلســارة والعنــف

الــذي تعـَّـرض لــه أبنــاء تلــك احملافظــة مقارنــة مــع حمافظــات أخــرى ،ونقــوم ابإلشــارة إىل ذلــك ضمـ َـن التقريــر.

حتولــت إىل اختفــاء قســري ،ونعتمــد يف منهجيتنــا مــرور  20يــوم علــى حادثــة
كمــا يوثِـّـق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي َّ
اعتقــال الفــرد وعــدم متكــن عائلتــه مــن احلصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرمسيــة حــول اعتقالــه أو حتديــد مكانــه ،ورفـ ِ
ـض
الســلطات الــي اعتقلتــه االعـراف ابحتجــازه.
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبعايــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفيُ ،مســتنداً بذلــك إىل أحــكام
الســالفة الذكــر .ويقــوم قســم املعتقلــن واملختفــن قسـراً يف الشــبكة
التعســفي َّ
القوانــن الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال ُّ

الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت االعتقــال الــي حيصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل :ذوي الضحــااي وأعضــاء

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف احملافظــات الســورية ،ونشــطاء حمليــن متعاونــن ،ومعتقلــن ســابقني ،مثَّ يقــوم مبحــاوالت
املقربــن منهــم ،والنَّاجــن مــن االعتقــال؛ هبــدف مجيــع أكــر قــدر ممكــن مــن
كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــات املعتقلــن واملختفــن ،و َّ
ِ
ـجل رواايت الشــهود ،ونقــوم
املعلومــات واملعطيــات ،يف ظـ ِّـل عمــل ضمــن حتــدايت فــوق اعتياديــة وغايــة يف التَّعقيــد ،كمــا نُسـ ّ

بتتبــع حــاالت االعتقــال وحتديثهــا بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــر املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه .وقــد أنشــأان علــى
موقعنــا اإللكــروين اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحــااي.
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تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــدايت إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــن اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011
حــى اآلن ،مــن أبرزهــا خــوف كثــر 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 يُ ِّ
عرضهــم ملزيــد مــن اخلطــر

والتَّعذيــب ،وبــدالً مــن ذلــك تبــدأ املفاوضــات مــع اجلهــات األمنيــة الــي غالبـاً مــا تقــوم بعمليــة ابتـزاز لألهــايل قــد تصــل يف بعــض

الرغــم مــن امتــاك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم تتجــاوز ال ـ  144ألــف شــخص
األحيــان إىل آالف الــدوالرات ،وعلــى َّ
بينهــم نســاء وأطفــال ،إال أننــا نؤكــد أن تقديراتنــا تُشــر إىل َّ
أن أعــداد املعتقلــن تفــوق حاجــز ال ـ  215ألــف معتقــل.

رســخ قناعــة اتمــة لــدى اجملتمــع الســوري مــن عــدم جــدوى التعــاون يف عمليــات التوثيــق ،هــو عــدم متكــن اجملتمــع الــدويل واألمــم
وممــا ّ

املتحدة بكافة مؤسساهتا من الضغط على السلطات السورية لإلفراج عن حالة واحدة فقط( ،مبن فيهم من انتهت حمكومياهتم)،
حــى لــو كان معتقــل رأي ،بــل َّ
إن حــاالت اإلفـراج متَّ معظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع املعارضــة املســلحة.
ال تشــمل حصيلــة املعتقلــن املدرجــة يف التقريــر احملتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة ،وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى خلفيــة النِّـزاع
املســلح الداخلــي ،وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط املعــارض لســلطة األمــر الواقــع ،وكذلــك حــاالت االعتقــال لقمــع حريــة ال ـرأي
والتعبــر.

اثنياً :ملخص كانون الثاين:

ـتمرت قوات النظام الســوري يف كانون الثاين مبالحقة واعتقال األشــخاص الذين أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف املناطق
اسـ َّ

الــي وقعــت اتفاقيــات تســوية مــع ق ـوات النظــام الســوري وتركــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق وحلــب ،كمــا رصــدان
اعتقــاالت علــى خلفيــة التعبــر عــن ال ـرأي تركــزت يف حمافظــة ديــر الــزور ،وســجلنا اعتقــاالت جــرت بســبب إج ـراء اتصــاالت
هاتفيــة مــع املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري ،مل تســتث ِن الكهــول والنســاء إمــا عــر مدامهــة منازهلــم أو لــدى مرورهــم
علــى نقــاط التفتيــش واملعابــر التابعــة لــه.
كمــا رصــدان يف كانــون الثــاين إخــاء قـوات النظــام الســوري ســبيل  12معتقـاً مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ،معظمهــم مــن

حمافظــي إدلــب ودرعــا.

ـتمرت قـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف كانــون الثــاين بسياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء
مــن جهــة أخــرى اسـ َّ
القســري لنشــطاء وأفراد من منظمات اجملتمع املدين املعارضة لسياســاهتا ،وترَّكزت هذه االعتقاالت يف حمافظيت الرقة واحلســكة،
ورصــدان يف كانــون الثــاين قيــام ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات اعتقــال اســتهدفت األطفــال؛ هبــدف اقتيادهــم للتجنيــد
القســري ،كمــا اســتهدفت بعمليــات االعتقــال عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أف ـراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون ،دون
ـجلنا إفـراج قـوات ســوراي الدميقراطيــة عــن قرابــة  51معتقـاً مــن مراكــز
توجيــه هتــم واضحــة ،واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة .كمــا سـ َّ

االحتجــاز التابعــة هلــا مجيعهــم خرجـوا ضمــن اتفاقيــات عشــائرية.
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ـهد كانــون الثــاين عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين ،ونشــطاء إعالميــن
شـ َ
ومدنيــن ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت بســبب منشــورات علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة اهليئــة

ملناطــق ســيطرهتا ،متــت هــذه االعتقــاالت بطريقــة تعســفية علــى شــكل مدامهــات واقتحــام وتكســر أب ـواب املنــازل وخلعهــا أو
عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عــر نقــاط التفتيــش املؤقتــة.
قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا يف كانــون الثــاين بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي
واســتهدفت يف حاالت عدة أفراداً من عائلة واحدة ،وترَّكزت يف مناطق ســيطرهتا يف حمافظيت حلب والرقة ،ويف منطقيت عفرين

وتــل أبيــض ،وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو اجلهــة اإلداريــة املخولــة بعمليــات
االعتقــال والتوقيــف عــر القضــاء ،وبــدون توجيــه هتـ ٍم واضحــة.

اثلثاً :حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع:

وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف كانون الثاين  2020ما ال يقل عن  161حالة اعتقال تعســفي بينهم  2طفالً
و  1ســيدة (أنثــى ابلغــة) علــى يــد أطـراف النـزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي ،حتـ َّـول  109منهــا إىل حــاالت اختفــاء قســري.
توزَّعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
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ألــف :قــوات النظــام الســوري (اجليــش ،األمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 69 :بينهــم  1ســيدة،
وقــد حتـ َّـول  53منهــم إىل خمتفــن قسـرايً.
ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 هيئــة حتريــر الشــام (حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة) ،3 :وقــد حتــول  2منهــمإىل خمتفــن قسـرايً.
حتول  22منهم إىل خمتفني قسرايً.
اتء :فصائل يف املعارضة املسلحة ،37 :وقد َّ

اثء :قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االحتــاد الدميقراطــي) 52 :بينهــم  2طفلــة ،وقــد حتـ َّـول 32

منهــم إىل خمتفــن قس ـرايً.

تُظهر اخلريطة التالية توزُّع حاالت االعتقال التَّعسفي املوثَّقة يفكانون الثاين على احملافظات السورية حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة:

تُظهــر اخلريطــة الســابقة َّ
أن احلصيلــة األعلــى حلــاالت االعتقــال التعســفي كانــت مــن نصيــب حمافظــي حلــب مث ديــر الــزور
مث ريــف دمشــق واحلســكة.
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رابعاً :أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف كانون الثاين:
ألف :قوات النظام السوري:
أبرز احلوادث

-

اخلميــس  /9كانــون الثــاين 2020 /قامــت قـوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف مدينــة صبيخــان بريــف حمافظــة ديــر
الــزور الشــرقي ،مت توثيــق اعتقــال  10مدنيــن ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
األربعــاء  /15كانــون الثــاين 2020 /قامــت قـوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف حميــط اجلامــع العمــري وســط بلــدة
جسـرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،مت توثيــق اعتقــال  8مدنيــن ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
اخلميــس  /23كانــون الثــاين 2020 /قامــت قـوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف حيــي البيــدر وكــرم الطلعــة مبدينــة
حرســتا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،مت توثيــق اعتقــال  10مدنيــن ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
الســبت  /25كانــون الثــاين 2020 /قامــت عناصــر ق ـوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف أحيــاء املشــهد وصــاح
الديــن والســكري مبدينــة حلــب ،مت توثيــق اعتقــال  7مدنيــن ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
أبرز احلاالت:

-

جاســم دهــام اخللــف ،مــن أبنــاء بلــدة الصاحليــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يــوم الســبت  /4كانــون
الثــاين ،2020 /إثــر مدامهــة منزلــه يف بلــدة الصاحليــة ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
أمحــد حســن زيــن العابديــن ،مــن أبنــاء بلــدة تســيل مشــال غــرب حمافظــة درعــا ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري اجلمعــة  /10كانــون
الثــاين ،2020 /لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف حميــط مدينــة نــوى غــرب حمافظــة درعــا ،وال يـزال مصــره
جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.
يوســف احلســن ،مــن أبنــاء بلــدة غرانيــج التابعــة ملنطقــة الشــعيطات بريــف حمافظــة ديــر
الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري األربعــاء  /8كانــون الثــاين،2020 /
لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة دمشــق ،وال يـزال مصــره
جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
يوسف احلسن
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اثئــر منــر النعســان ،طالــب جامعــي يف كليــة الطــب البيطــري يف جامعــة درعــا ،مــن أبنــاء بلــدة تســيل غــرب حمافظــة درعــا،
اختطفتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري األحــد  /19كانــون الثــاين 2020 /مــن منطقــة درعــا احملطــة مبدينــة
درعــا ،وال ي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

 -هيئة حترير الشام:

أبرز احلاالت:

-

عكرمــة عبــد الــرؤوف منصــور ،مــن أبنــاء مدينــة قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،مــن ســكان منطقــة كفرلوســن بريــف
إدلــب الشــمايل ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام الســبت  /4كانــون الثــاين 2020 /بعــد اســتدراجه إىل
خمفــر ســرجبلة “بســبب نشــره صــورة لقائــد هيئــة حتريــر الشــام مــع زجاجــة زيــت زيتــون” ،وال يـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان.

اتء :فصائل يف املعارضة املسلحة:
أبرز احلوادث:

األحــد  /12كانــون الثــاين 2020 /قامــت عناصــر مســلحة تنتمــي ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة حبملــة دهــم واعتقــال يف
قريــة كــوركان التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،مت توثيــق اعتقــال  11مدني ـاً بينهــم ثــاث نســاء ،واقتيادهــم

إىل جهــة جمهولــة.

اخلميــس  /17كانــون الثــاين 2020 /قامــت عناصــر مســلحة تنتمــي ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة حبملــة دهــم واعتقــال يف
قريــة كاخــرة التابعــة لناحيــة مــاابات التابعــة ملدينــة عفريــن مشــال غــرب حمافظــة حلــب ،مت توثيــق اعتقــال  3مدنيــن ،واقتيادهــم إىل
جهــة جمهولــة.
األحــد  /19كانــون الثــاين 2020 /قامــت عناصــر قـوات اجليــش الوطــي حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة تــل أبيــض التابعــة ملنطقــة
تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل ،مت توثيــق اعتقــال  4مدنيــن مــن عائلــة واحــدة ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
اخلميــس  /23كانــون الثــاين 2020 /قامــت عناصــر مســلحة تنتمــي ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة حبملــة دهــم واعتقــال يف
قريــة معراتــه التابعــة ملدينــة عفريــن مشــال غــرب حمافظــة حلــب ،مت توثيــق اعتقــال  9مدنيــن ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
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أبرز احلاالت:
عبــد الــرزاق عبــد الرمحــن حممــد ،مــن أبنــاء قريــة كفردلــه حتتــاين التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،يبلــغ مــن العمــر
 48عامـاً ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة مــن الشــرطة العســكرية التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم الســبت  /4كانــون الثــاين/
 2020من قرية كفردله حتتاين ،وال يزال مصريه جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

الشــقيقان والت وإدريــس حــج علــي عبــو ،مــن أبنــاء قريــة كاخــرة التابعــة لناحيــة معبطلــي يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب
الشــمايل ،اعتقلتهمــا عناصــر مســلحة تنتمــي ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم األحــد  /12كانــون الثــاين 2020 /مــن قريــة
كاخــرة ،وال يـزال مصريمهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
اثء :قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االحتاد الدميقراطي):
أبرز احلوادث:

-

اخلميــس  /2كانــون الثــاين 2020 /قامــت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي اخلبابصــة مبدينــة الشــحيل
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،مت توثيــق اعتقــال  8مدنيــن مــن عائلــة واحــدة ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
الســبت  /4كانــون الثــاين 2020 /قامــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي الكالســة مبدينــة احلســكة ،مت
توثيــق اعتقــال  3ســيدات و 6أطفــال مــن اجلنســية الروســية ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
اخلميــس  /9كانــون الثــاين 2020 /قامــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــي األمحــر والضمــان بريــف ديــر
الــزور الشــمايل ،مت توثيــق اعتقــال  15مدنيـاً ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
األربعــاء  /15كانــون الثــاين 2020 /قامــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة اعتقــال علــى نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا (حاجــز الفرقــة
 )17مشال مدينة الرقة ،مت توثيق اعتقال  10مدنيني ،واقتيادهم إىل جهة جمهولة.
 أبرز احلاالت:الشــقيقان أمحــد ومحــودي حممــد املخلــف اهللــوم ،مــن أبنــاء حــي اخلبابصــة مبدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي،
اعتقلتهمــا عناصــر ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم اخلميــس  /2كانــون الثــاين 2020 /مــن حــي اخلبابصــة ،وال ي ـزال مصريمهــا
جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
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الطفلــة ســلطانة بكــر ،مــن أبنــاء بلــدة شــيه التابعــة ملدينــة عفريــن مشــال غــرب حمافظــة حلــب ،تبلــغ مــن العمــر  16عامـاً ،اعتقلتهــا
ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة الثــااثء  /7كانــون الثــاين 2020 /مــن قريــة املســلمية ابلقــرب مــن ســجن األحــداث مشــال حمافظــة

حلــب ،وال يـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

•تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أي مــن املعاهــدات واالتفاقيــات
أن النظــام الســوري مل يفــي ٍّ
أبي مــن التزاماتــه يف ٍّ
الدوليــة الــي صــادق عليهــا ،ونُشــر علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية ،كمــا أنـَّـه أخـ َّـل

ـتمر توقيــف مئــات آالف املعتقلــن دو َن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة،
بعــدة م ـواد يف الدســتور الســوري نفســه ،فقــد اسـ َّ
ودون توجيــه ُتــم ،وحظــر عليهــم توكيــل حمـ ٍـام والـزايرات العائليــة ،وحتـ َّـول  % 65.08مــن إمجــايل املعتقلــن إىل خمتفــن قسـرايً
ومل يتــم إبــاغ عائالهتــم أبماكــن وجودهــم ،ويف حــال س ـؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا ،ورمبــا

يتعـ َّـرض مــن يقــوم ابلسـؤال خلطــر االعتقــال .كمــا انتهــك النظــام الســوري احلــق يف احلريــة املنصــوص عليــه يف املــادة  9مــن

العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة النطــاق لالعتقــاالت التعســفية وغــر القانونيــة.
•تُســيطر هيئة حترير الشــام على مســاحات واســعة ،وتفرض ســلطتها عليها ،وعلى الســكان املقيمني فيها ،كما َّ
أن هلا كياانً
سياســياً ،وهيكليــة هرميــة إىل حـ ٍـد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،وقــد قامــت هيئــة حتريــر
الشــام ابرتكاب انتهاكات واســعة عرب عمليات االعتقال واإلخفاء القســري.

•نفَّذت فصائل يف املعارضة املسلحة عمليات اعتقال وتعذيب حبق بعض السكان يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.
•انتهكــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية ومارســت العديــد مــن االنتهــاكات
كالتَّعذيــب ،واإلخفــاء القســري ،كمــا َّ
أن هلــا كيــاانً سياســياً ،وهيكليــة هرميــة إىل حـ ٍـد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.

التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:
•ال بـ َّـد مــن متابعــة تنفيــذ القـرارات  2042الصــادر بتاريــخ  /14نيســان ،2012 /و 2043الصــادر بتاريــخ  /21نيســان/
 ،2012و 2139الصــادر بتاريــخ  /22شــباط ،2014 /والقاضــي بوضــع حـ ٍّد لالختفــاء القســري.

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.
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إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد
•فتــح حتقيقــات يف احلــاالت ال ـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد
النَّظــر يف احلـوادث الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
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 مصــر  98ألــف
خمتـ ٍ
ـف يف ســوراي % 85 ،منهــم لــدى النظــام الســوري.
ابلضغــط علــى األط ـراف مجيع ـاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجالت املعتقلــن لديهــا ،وفــق جــدول
•البــدء الفــوري َّ
الســماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة
زمــي ويف تلــك األثنــاء ال بـُ َّـد مـ َـن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم و َّ

للصليــب األمحــر بزايرهتــم مباشــرة.
َّ
ِ
رهائن حرب.
•إطالق سراح األطفال والنّساء والتَّوقف عن اختاذ األ َ
ُسر واألصدقاء َ

•نطلــب مــن مســؤول ملــف املعتقلــن يف مكتــب املبعــوث األممــي أن يـُـدرج قضيــة املعتقلــن يف اجتماعــات جنيــف املقبلــة ،فهــي

هتـ ُّـم الســوريني أكثــر مــن قضــااي بعيــدة ميكــن التَّباحــث فيهــا الحقـاً بشــكل تشــاركي بــن األطـراف بعــد التوافــق السياســي،

كالدستور.

شكر وتقدير

كل الشــكر ألقـرابء وأهــايل الضحــااي وأصدقائهــم وشــهود العيــان والنشــطاء احملليــن الذيــن ســامهوا بشــكل فعــال يف مجــع والتحقــق
مــن البيــاانت.
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