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السبت 5 آب 2017

تسجيل ما ال يقل عن 546 حالة 
اعتقال تعسفي في تموز 2017
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المحتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية
ثانياً: تفاصيل التقرير

ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي منذ بداية عام 2017  
باء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف متوز 2017

•  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.
ثالثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف متوز. 

رابعاً: التوصيات.

أواًل: المقدمة:
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 بالتــايل:

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 قســرياً، والســماح 

ألهلهــم بزيارهتــم 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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ثانيــاً: 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.

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

مســبق، ودون أي قيــد أو شــرط. 

رابعاً: تشــكيل جلنة أممية ملراقبة إطالق ســراح املعتقلن بشــكل دوري وفق جدول زمين يطلب من كافة اجلهات اليت حتتجزهم، 
وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية اليت حتتجز 99 % من جمموع املعتقلن.

منهجية التقرير:
تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــات إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــن اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى 
اآلن، ومن أبرزها خوف كثر من األهايل من التعاون ونشــر خرب اعتقال أبنائهم، حى لو كان بشــكل ســري، وبشــكل خاص 
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 تامــة 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 متــوز 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 تربيــر، بــل إن أغلبهــا يأخــذ طابــع خلــع األبــواب واالعتقــال مــن داخــل غــرف النــوم يف املنــازل، أو 
عــرب 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 
االعتقــال علــى خلفيــة النــزاع املســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط املعــارض لســلطة احلكــم، ويعــود ارتفــاع أعــداد 

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

بســبب تقــدمي مســاعدة إنســانية. 
• أغلب حاالت االعتقال تتم بشكل عشوائي وحبق أناس ليس لديهم عالقة باحلراك الشعي أو اإلغاثي أو حى العسكري.

• إن النظــام الســوري يســتمر باحتجــاز اآلالف مــن املعتقلــن علــى الرغــم مــن صــدور أوامــر قضائيــة باإلفــراج 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 
أمنياً، اليت ال ختضع لســيطرة جهة معينة أو ختضع لســيطرة عدة جهات وتشــهد نزاعاً مســتمراً، ما أســفر عن نشــوء ميليشــيات 

مســلحة حمليــة ال تتبــع جلهــة حمــددة ميكــن متابعتهــا.

باإلمــكان احلصــول علــى تفاصيــل أي معتقــل عــرب كتابــة امســه علــى حمــرك البحــث املوجــود علــى موقــع الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان، كمــا إنــه بإمكانكــم إدخــال اســم وتفاصيــل أي معتقــل، وســيقوم فريــق العمــل اخلــاص بتوثيــق املعتقلــن بالتحقــق مــن 

البيانــات، مث إدخاهلــا يف حــال صحتهــا.

ثانياً: تفاصيل التقرير:    
ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي منذ بداية عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا 3703 شــخصاً منــذ مطلــع عــام 2017 
حــى آب مــن العــام ذاتــه. 

توزع حصيلة حاالت االعتقال التعسفي في سوريا شهرياً منذ بداية عام 2017
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باء: حصيلة االعتقال التعسفي يف متوز2017 :
متيَّــزت االعتقــاالت التعســفية يف متــوز بقيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات مدامهــة واعتقــال شــبه يوميــة مشلــت املدنيــن يف 
األحيــاء الرئيســة يف مراكــز املــدن والتجمعــات الســكانية اخلاضعــة لســيطرته، حيــث مشلــت عمليــات االعتقــال الشــرائح العمريــة 
بن18  - 42 عاماً، ذلك هبدف التجنيد القســري، كما مشلت عوائل النشــطاء ومقاتلي فصائل املعارضة املســلحة القاطنن 
يف مناطــق ســيطرته، كمــا مشلــت عمليــات الدهــم واالعتقــال هبــدف التجنيــد القســري عــدة مناطــق يف حمافظــة ريــف دمشــق. 

تنظيــم داعــش اســتمر 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 موسَّــعة لالعتقــال هبــدف التجنيــد القســري تركــزت يف مــدن القامشــلي 

بريــف حمافظــة احلســكة ومــدن عفريــن وعــن العــرب بريــف حمافظــة حلــب.

تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، صعَّــد يف متــوز مــن عمليــات االعتقــال التعســفي واخلطــف حبــق أفــراد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة 
املنتمــن إىل فصائــل درع الفــرات بريــف حلــب الشــمايل، وتركــزت عمليــات االعتقــال هــذه يف قــرى وبلــدات ريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، إضافــة إىل مالحقتــه النشــطاء اإلعالميــن املناهضــن لعملياتــه العســكرية األخــرة ضــد فصائــل املعارضــة املســلحة يف 

حمافظــة إدلــب وريــف محــاة.
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حصيلة االعتقاالت التي وثقت في تموز توزعت على النحو التالي:

نقاط المداهمة والتفتيش، التي نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التالي:

311

55

32 25
15

61

0 3 7 0

22

0
11 4 0

قوات النظام السوري  تنظيم جبهة فتح الشام تنظيم داعش  قوات اإلدارة الذاتية  ةفصائل المعارضة المسلح

رجال  (أنثى بالغة)سيدات  أطفال 

28

23

20

16

13 12 12

9 8 7

4 3 2

ريف دمشق الحسكة الرقة دير الزور دمشق إدلب حلب حمص الالذقية درعا حماة السويداء طرطوس

394 55 46 36 15

المجموع الكلي :546

المجموع الكلي :157
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الجهات المسؤولة عن المداهمات:

حاالت خطف قامت بها الجهات األخرى:

102

18
15 13

9

مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
النظام السوري

مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
اإلدارة الذاتية 

مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم 
جبهة فتح الشام

مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم 
داعش

مناطق تقع تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة

66

15
11

7
4

مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
النظام السوري

مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
اإلدارة الذاتية 

مناطق تقع تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة

مناطق تقع تحت سیطرة 
تنظیم داعش

مناطق تقع تحت سیطرة
 تنظیم جبھة فتح الشام

المجموع الكلي :157

المجموع الكلي :103
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ثالثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي في تموز: 
قوات النظام السوري:  

الدكتــور إبراهيــم فاضــل بــش، طبيــب بيطــري، مــن أبنــاء مدينــة ســلقن بريــف 
حمافظــة إدلــب الغــريب، قيــادي يف حــزب االحتــاد االشــرتاكي العــريب الدميقراطــي 
يف ســوريا، وعضــو جملــس اإلدارة الســابق للمنظمــة العربيــة حلقــوق اإلنســان فــرع 
ســوريا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــع ابنتــه يــوم اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 
أثنــاء مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة للقــوات ذاهتــا يف مدينــة حلــب، 

واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، أُفــرج عنــه اخلميــس 27/ متــوز/2017 

الطالبــة اجلامعيــة فخريــة إبراهيــم البــش، طالبــة جامعيــة )كليــة طــب األســنان يف جامعــة حلــب(، مــن أبنــاء مدينــة ســلقن بريــف 
حمافظــة إدلــب الغــريب، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري مــع والدهــا يــوم اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 أثنــاء مرورهــا مــن إحــدى 
نقــاط التفتيــش التابعــة للقــوات ذاهتــا يف مدينــة حلــب، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة، أفــرج عنهــا يــوم اخلميــس 27/ متــوز/ 2017. 

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(: 
  الطفــل ألــدار قرنــو، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، 
يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات 
الثالثــاء  يــوم  الكردســتاين(  العمــال  فــرع حــزب  الدميقراطــي –  حــزب االحتــاد 
25/ متــوز/ 2017 أثنــاء عودتــه مــن عملــه إىل منزلــه يف مدينــة عامــودا، هبــدف 
التجنيــد القســري، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الدكتور إبراهيم فاضل بش

الطفل ألدار قرنو 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z3dRdFNpeHBjcTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UjlPYlBCaUNfdDg/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

الصحفــي حجــي املســواط، رئيــس جلنــة الصحفيــن مبحافظــة احلســكة ومديــر 
مدينــة  بريــف  تشــرين  تــل  قريــة  أبنــاء  مــن  الرمسيــة،  الفــرات  صحيفــة  مكتــب 
الدرباســية مشــال حمافظــة احلســكة، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس 

قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( 
يــوم اإلثنــن 31/ متــوز/2017  مــن مــكان إقامتــه يف قريــة تــل تشــرين، واقتادتــه 
الســورية حلقــوق  للشــبكة  بالنســبة  يــزال مصــره جمهــواًل  إىل جهــة جمهولــة، ال 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

علــي متــي، عضــو مكتــب العالقــات العامــة يف تيــار املســتقبل الكــردي وعضــو 
اجمللــس الوطــين الكــردي، مــن أبنــاء قريــة تــل غــزال بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل 
الشــرقي، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017 
مــن مــكان إقامتــه يف قريــة تــل غــزال، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره 

جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

الصحفي حجي املسواط

علي متي

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0Mwd2pHWW1XMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QWdEeEhBSXRGUzg/view
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التنظيمات اإلسالمية المتشددة: 
- تنظيم جبهة فتح الشام: 

 محــودي عدنــان الــداين، يعمــل يف اجملــال اإلغاثــي، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل 
بريــف إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام 
يــوم اجلمعــة 28/ متــوز/ 2017 مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة كفــر نبــل، واقتادتــه 

إىل جهــة جمهولــة، أُفــرج عنــه يــوم الثالثــاء 1/ آب/ 2017. 

رابعاً: التوصيات:
1 - ال بدَّ 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 مسؤولياهتم جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفن قسرياً يف سوريا.

محودي عدنان الداين

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ajhnbE5mQXU2YkU/view
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