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أواًل: خلفية ومنهجية:

شــكَّل االعتقــال التَّعســفي ومــن مث اإلخفــاء القســري انتهــاكاً واســعاً منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار 2011، ويُعتــر 
مــن أوســع االنتهــاكات، الــي عــاىن منهــا املواطــن الســوري وأشــدِّها انتشــاراً، فقــد طالــت مئــات آالف الســوريني، ومارســتها األجهــزة األمنيــة، وقــوات اجليــش 
وامليليشــيات التابعــة للنظــام الســوري وكذلــك امليليشــيات التابعــة لــه علــى حنــو مــدروس وخمطــط، وأحيــاانً بشــكل عشــوائي واســع؛ هبــدف إاثرة اإلرهــاب والرعــب 
لــدى أكــر قطــاع ممكــن مــن الشــعب الســوري، وبعــد قرابــة مثانيــة أشــهر مــن احلــراك الشــعيب بــدأت تظهــر أطــراف أخــرى علــى الســاحة الســورية ومارســت 
عمليــات خطــف واعتقــال، وقــد كانــت وماتــزال عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وحتــوُّل املعتقــل إىل عــداد املختفــني قســرايً أو اإلفــراج عنــه، مــن أعظــم التَّحــدايت 

والصعــوابت الــي واجهــت فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح يف منهجيتنــا 1.

إنَّ معظــم حــوادث االعتقــال يف ســوراي تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو يف أثنــاء عمليــات املدامهــة، وغالبــاً مــا تكــون 
قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة املخابــرات األربعــة الرئيســة هــي املســؤولة عــن عمليــات االعتقــال بعيــداً عــن الســلطة القضائيــة، ويتعــرَّض املعتقــل للتَّعذيــب منــذ 
اللحظــة األوىل العتقالــه، وُيــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو حماميــه. كمــا تُنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول معظــم املعتقلــني إىل 

خمتفــني قســرايً.

ويُعتــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 89 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية املســجلة لدينــا، وهــو أّول وأكثــر أطــراف النّــزاع ممارســة هلــذا االنتهــاك 
ــن عائــات الضحــااي مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابالعتقــال بدقــة، ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعَّب  بشــكل ممنهــج، وغالبــاً ال تتمكَّ
عنهــا، متتلــك مجيــع القــوات املتحالفــة مــع النظــام الســوري )امليليشــيات اإليرانيــة، حــزب هللا اللبنــاين، وغريهــا( صاحيــة االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.
تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي مثــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة، والتنظيمــات اإلســامية املتطرفــة، وفصائــل املعارضــة 
املســلحة مبختلــف تشــكياهتا، إبجــراءات مشــاهبة ملــا يقــوم بــه النظــام الســوري وإن كان بوتــرية ومنهجيــة أقــل ممــا متارســه قــوات النظــام الســوري، وهــي ُتشــكل 

ســلح فهــي ُتشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين.
ُ
انتهــاكاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإن متــت علــى خلفيــة النــزاع امل

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة إباتحــة أي ســجل عــام للمجتمــع يُظهــر أماكــن وجــود املعتقلــني/ احملتجزيــن وأســباب اعتقاهلــم، وال مــا هــي 
األحــكام القضائيــة الــي صــدرت حبقهــم، مبــا يف ذلــك عقوبــة اإلعــدام، وال تعلــم الغالبيــة العظمــى مــن األهــايل مصــري أبنائهــا فالغالبيــة العظمــى كمــا أشــران يف 
مجيــع التقاريــر الــي أصدرانهــا عــن املعقتلــني قــد حتولــوا إىل خمتفــني قســرايً، وقــد حتدثنــا بشــكل تفصيلــي عــن ظاهــرة االختفــاء القســري ومعــاانة األهــايل وخاصــة 

األطفــال يف تقاريــر عديــدة.

منهجية:
يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي ســجلناها يف النصــف األول مــن عــام 2020 ويف حزيــران مــن العــام ذاتــه علــى يــد أطــراف النِّــزاع 
والقــوى املســيطرة يف ســوراي، ويســتعرض أبــرز احلــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال التَّعســفي واالحتجــاز، الــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 

الشــهر املنصــرم، وتــوزُّع حــاالت وحــوادث االعتقــال تبعــاً ملــكان وقــوع احلادثــة.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/30/11487/
http://sn4hr.org/arabic/2018/08/30/10347/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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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 أيضــاً، وحنــن يف هــذا التقريــر ويف معظــم تقاريــران نــوزِّع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبعــاً للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال، وليــس 
تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل، وُنشــري إىل أننَّــا يف بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل؛ هبــدف 

إظهــار حجــم اخلســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك احملافظــة مقارنــة مــع حمافظــات أخــرى، ونقــوم ابإلشــارة إىل ذلــك ضمــَن التقريــر.
إن حصيلــة حــاالت وحــوادث عمليــات االعتقــال الــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان والــواردة يف هــذا التقريــر ال تشــمل حــاالت اخلطــف الــي 

مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي تقــف وراءهــا.
كمــا يوثِّــق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي حتوَّلــت إىل اختفــاء قســري، ونعتمــد يف منهجيتنــا مــرور 20 يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم متكــن 

عائلتــه مــن احلصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرمسيــة حــول اعتقالــه أو حتديــد مكانــه، ورفــِض الســلطات الــي اعتقلتــه االعــراف ابحتجــازه.
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبعايــري دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، ُمســتنداً بذلــك إىل أحــكام القوانــني الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ 
ــالفة الذكــر. ويقــوم قســم املعتقلــني واملختفــني قســراً يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت االعتقــال الــي  املتعلقــة ابالعتقــال التعسُّــفي السَّ
يصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحــااي وأعضــاء الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف احملافظــات الســورية، ونشــطاء حمليــني متعاونــني، ومعتقلــني 
ســابقني، مثَّ يقــوم مبحــاوالت كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــات املعتقلــني واملختفــني، واملقرَّبــني منهــم، والنَّاجــني مــن االعتقــال؛ هبــدف مجيــع أكــر قــدر ممكــن مــن 
ل رواايت الشــهود، ونقــوم بتتبــع حــاالت االعتقــال وحتديثهــا  املعلومــات واملعطيــات، يف ظــلِّ عمــل ضمــن حتــدايت فــوق اعتياديــة وغايــة يف التَّعقيــد، كمــا ُنســجِّ
بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــري املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه. وقــد أنشــأان علــى موقعنــا اإللكــروين اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول 

واالتصــال مــع عائــات الضحــااي. 

ال تشــمل حصيلــة املعتقلــني املدرجــة يف التقريــر احملتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى خلفيــة النِّــزاع املســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس 
بســبب النشــاط املعــارض لســلطة األمــر الواقــع، وكذلــك حــاالت االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبــري.

تواجه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتدايت إضافية يف عمليات توثيق املعتقلني اليومية واملستمرة منذ عام 2011 حىت اآلن، من أبرزها:
خــوف كثــري مــن األهــايل مــن التَّعــاون ونشــر خــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حــىت لــو كان بشــكل ســري، وبشــكل خــاص يف حــال كــون املعتقلــة أنثــى، 	 

وذلــك العتقــاد ســائد يف اجملتمــع الســوري أن ذلــك ســوف يُعرِّضهــم ملزيــد مــن اخلطــر والتَّعذيــب، وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ املفاوضــات مــع اجلهــات األمنيــة 
الــي غالبــاً مــا تقــوم بعمليــة ابتــزاز لألهــايل قــد تصــل يف بعــض األحيــان إىل آالف الــدوالرات.

فقــدان ثقــة اجملتمــع الســوري مــن جــدوى التعــاون يف عمليــات التوثيــق، والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو فشــل اجملتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة بكافــة 	 
مؤسســاهتا يف الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج عــن حالــة واحــدة فقــط، )مبــن فيهــم مــن انتهــت حمكومياهتــم(. 

http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
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ــا الشــبكة الســورية لحقــوق  ــي تقــوم به ــام الت ــرز المه ــًا: أب ثاني
اإلنســان فــي ملــف المعتقليــن:

قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكرونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت املعتقلــني، 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 بــني هــذه اجلهــات، والتَّعــرف علــى احملافظــات الــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.

قمنــا علــى مــدى ســنوات بعمليــات نشــر أخبــار دوريــة عــن حــوادث االعتقــال، وكذلــك إصــدار تقريــر شــهري يرصــد حصيلــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء 
القســري أو اإلفــراج، الــي شــهدها الشــهر املنصــرم، وتقريــر نصــف ســنوي، وتقريــر ســنوي، إضافــة إىل عشــرات التَّقاريــر، الــي تتحــدَّث عــن مراكــز االعتقــال 
املختلفة لدى أطراف النزاع، وغري ذلك من التَّقارير اخلاصة املرتبطة بشــؤون املعتقلني، كما نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصة إىل فريق األم املتحدة العامل 

املعــي حبــاالت االختفــاء القســري أو غــري الطوعــي، وإىل املقــرر اخلــاص املعــي ابالحتجــاز التعســفي، واملقــرر اخلــاص املعــي مبســألة التعذيــب.

ــب  ــب والترهي ــزاع تهــم متعــددة تحــت التعذي ــه وانت ــًا: توجي ثالث
ــة، وإصــدار مراســيم  ــى محاكــم أشــبه باألفــرع األمني ــة إل وإحال

ــون: ــادئ القان ــن” تنتهــك مب و”قواني

نــودُّ يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التأكيــد علــى أن املعتقلــني علــى خلفيــة املشــاركة يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي، وضمــن أي نشــاط كان 
ــه إىل الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء وتنتــزع منهــم هتمــاً متعــددة حتــت اإلكــراه والرهيــب  سياســي، حقوقــي، إعامــي، إغاثــي، ومــن يشــاهبهم، فــإن األفــرع األمنيــة توجِّ
والتعذيــب، مــن أبرزهــا: إاثرة النعــرات الطائفيــة، هتديــد نظــام احلكــم، إضعــاف الشــعور القومــي، التواطــئ مــع اخلــارج والعــدو، دعــم ومتويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية 
األمــة، وهــي هتــٌم عريضــة وواســعة، ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، وقــد يــال املعتقــل إىل فــرع أمــن آخــر إن كان مطلــوابً ألزيــَد مــن فــرع أمــن واحــد، يبصــم 
املعتقــل علــى الضبــط حتــت التهديــد والتعذيــب بشــكل عــام، وُنشــري هنــا ٕاىل ٔانــه اندراً مــا تســمح األفــرع األمنيــة للمعتقــل أبن يقــرٔا ويوقــع علــى اعرافاتــه، بــل 
أتمــره أن يبصــم بــداًل مــن التوقيــع، ويف معظــم األحيــان يبصــم وهــو معصــوب العينــني بقطعــة مــن قمــاش. وحتــال هــذه الضبــوط األمنيــة إىل النيابــة العامــة، ومــن 
مث حتويــل الغالبيــة منهــم إمــا إىل حمكمــة اإلرهــاب أو حمكمــة امليــدان العســكرية )هــذه املراحــل املذكــورة قــد يســتغرق املــرور عليهــا أشــهراً ورمبــا ســنوات، يتعــرض 

خاهلــا املعتقــل ألســوأ أســاليب التعذيــب، وقــد يقتــل بســبب تلــك األســاليب(.

أمــا عــن حمكمــة اإلرهــاب ابختصــار فقــد متَّ تشــكيلها وفقــاً للمرســوم الرائســي رقــم 22 لعــام 2012 لتكــون بديــًا عــن حمكمــة أمــن الدولــة العليــا االســتثنائية، 
وتنظــر يف قضــااي املعتقلــني وفــق قانــون اإلرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 وهــو قانــون مشــابه لقانــون مناهضــة أهــداف الثــورة الصــادر عــام 1964، وخيالــف أبســط 
مبــادئ وقواعــد القانــون وحقــوق اإلنســان، وميكــن اعتقــال الشــخص جملــرد االشــتباه أبنــه غــري مؤيــد للنظــام الســوري، وأصبحــت احملكمــة تنظــر يف غالبيــة حــاالت 
االعتقــال الــي تقــوم هبــا قــوات النظــام الســوري، وهــي ُمشــكَّلة مــن ثاثــة قضــاة ُيســميهم رئيــس اجلمهوريــة وفقــاً القــراح مــن جملــس القضــاء األعلــى الــذي يرأســه 
أيضــاً رئيــس اجلمهوريــة، وهــي حتاكــم املدنيــني والعســكريني واألحــداث وُتصــدر أحكامــاً غيابيــة، وإضافــة إىل ذلــك فــإنَّ هــذه األحــكام ال تقبــل الطَّعــن إال ملــن 
ســلَّم نفســه طوعــاً، وعلــى الرغــم مــن أن امسهــا حمكمــة اإلرهــاب لكنهــا تقبــل اجلرائــم كافــة، فهــي ابلتــايل جتــاوزاً ابإلمــكان تســميتها حمكمــة اســتثنائية، إهنــا يف 

الواقــع جــزء مــن األفــرع األمنيــة.

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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أمــا حمكمــة امليــدان العســكرية ابختصــار كذلــك فقــد متَّ إحداثهــا مبوجــب املرســوم رقــم 109 يف 17/ آب/ 1968، وكان اختصاصهــا يف اجلرائــم املرتكبــة زمــن 
ــع عــام 1980 وأصبحــت تشــمل زمــن احلــرب والســلم واملدنيــني والعســكريني واألحــداث، وكذلــك ُتشــكِّلها الســلطة التنفيذيــة عــر وزيــر  احلــرب فقــط، لكنــه توسَّ
الدفــاع، وتتكــوَّن مــن رئيــس وعضويــن ال يشــرط حصوهلمــا علــى إجــازة احلقــوق، واألحــكام الصــادرة عنهــا ال تقبــل الطعــن، وتصــدق األحــكام الصــادرة عنهــا مــن 
قبــل وزيــر الدفــاع، أمــا أحــكام اإلعــدام فيتــم تصديقهــا مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة، وميكــن لــكل منهمــا التاعــب ابألحــكام الصــادرة وفــق أهوائهمــا الشــخصية، فهــي 
إدارة مطلقــة بيــد الســلطة التنفيذيــة الــي هيمنــت علــى الســلطة القضائيــة، وابلتــايل ال تتحقــق يف هــذه احملكمــة أدىن شــروط احملاكــم العادلــة، وهــي كذلــك أقــرب إىل 

فــرع عســكري أمــي.

وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني اعتقلــوا علــى خلفيــة املســامهة يف نشــاط معــارض للنظــام الســوري 
مهمــا كان بســيطاً، كالتظاهــر أو النشــاط اإلعامــي أو اإلغاثــي أو نتيجــة صلــة قرابــة مــع أحــد الناشــطني، وابلتــايل فــإن الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني يتــم 

اعتقاهلــم علــى خلفيــة نشــاطهم السياســي، فهــم معتقلــون سياســيون. 

كمــا قــام النظــام الســوري بشــرعنة جرميــة التعذيــب فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الســوري احلــايل الصــادر عــام 2012 مبوجــب املرســوم رقــم 94، يظــر االعتقــال 
التعســفي والتعذيــب حبســب املــادة 53، كمــا أن قانــون العقــوابت العــام وفقــاً للمــادة 391 ينــصُّ علــى احلبــس مــن ثاثــة أشــهر حــىت ثــاث ســنوات علــى كل 
مــن اســتخدام الشــدة يف أثنــاء التحقيــق يف اجلرائــم، ويظــر التعذيــب يف أثنــاء التحقيــق وفقــاً للمــادة 391، لكــن هنــاك نصــوص قانونيــة تعــارض بشــكل صريــح 

املــواد الدســتورية املاضيــة، واملــادة 391، وتعطــي حصانــة شــبه مطلقــة لألجهــزة األمنيــة وُتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب، ومــن أبزرهــا:
1.     املرســوم التشــريعي رقــم /14/ بتاريــخ 25/ كانــون الثــاين/ 1969 الــذي ينــص علــى أنــه: “ال جيــوز ماحقــة أي مــن العاملــني يف إدارة أمــن الدولــة عــن 

اجلرائــم الــي يرتكبوهنــا أثنــاء تنفيــذ املهمــات احملــددة املوكلــة إليهــم أو يف معــرض قيامهــم هبــا إال مبوجــب أمــر ماحقــة يصــدر عــن املديــر”.
2.     املــادة / 74 / مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العاملــني فيهــا الصــادر ابملرســوم التشــريعي رقــم / 549 / اتريــخ 
25/ أاير/ 1969 الــي تنــص علــى أنــه: “ال جيــوز ماحقــة أي مــن العاملــني يف إدارة أمــن الدولــة أو املنتدبــني أو املعاريــن إليهــا أو املتعاقديــن معهــا مباشــرة 
أمــام  القضــاء، يف اجلرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة، أو يف معــرض قيامــه هبــا قبــل إحالتــه علــى جملــس التأديــب يف اإلدارة واســتصدار أمــر ماحقــة مــن قبــل املديــر”.

3.     املرســوم التشــريعي رقــم 69 الصــادر عــام 2008 والــذي مبوجبــه جــرى تعديــل يف قانــون العقــوابت العســكرية أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة 
واألمــن السياســي، الذيــن كانــوا ســابقاً ممــن ميكــن حماكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر قــرار ماحقتهــم ابجليــش والقــوات املســلحة وقــد نصــت الفقــرة )أ( مــن 
املــادة األوىل منــه علــى: “اجلرائــم املرتكبــة مــن ضبــاط وصــف وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي، وعناصــر شــعبة األمــن السياســي، وعناصــر الضابطــة اجلمركيــة، بســبب 
أتديــة املهــام املوكلــة إليهــم.” وجــاء يف الفقــرة )ب( مــن املــادة ذاهتــا “تصــدر أوامــر املاحقــة حبــق ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر 
شــعبة األمــن السياســي وعناصــر الضابطــة اجلمركيــة بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة . وفــق أحــكام املــادة / 53 / مــن قانــون العقــوابت 
وأصــول احملاكمــات العســكرية وتعدياتــه.” وهــذه املاحقــة تصــدر يف زمــن احلــرب حبســب قانــون العقــوابت وأصــول احملاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام 
للجيــش والقــوات املســلحة والــذي هــو يف الوقــت ذاتــه رئيــس اجلمهوريــة. وابلتــايل متَّ حجــب هــذه املاحقــة -يف حــال حصلــت- عــن أي مســتوى للقيــادة 

وحصرهــا يف القيــادة العليــا.
4.     املرســوم رقــم )55( الصــادر يف 21 نيســان/ 2011 واملتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، والــذي تنــص املــادة 1 منــه علــى: “تضــاف إىل املــادة 17 مــن قانــون 
أصــول احملاكمــات اجلزائيــة الفقــرة التاليــة: ختتــص الضابطــة العدليــة أو املفوضــون مبهامهــا ابســتقصاء اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن 260 حــىت 339 
واملــواد 221 و388 و392 و393 مــن قانــون العقــوابت ومجــع أدلتهــا واالســتماع إىل املشــتبه هبــم فيهــا علــى أال تتجــاوز مــدة التحفــظ عليهــم ســبعة أايم قابلــة 

للتجديــد مــن النائــب العــام وفقــا ملعطيــات كل ملــف علــى حــدة وعلــى أال تزيــد هــذه املــدة علــى ســتني يومــا”
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إنَّ هــذه املراســيم الثاثــة واملــادة 74، الــي يفــرض أهنــا نصــوص قانونيــة لكنهــا يف حقيقتهــا ُتشــكل انتهــاكاً للقانــون، هــي عبــارة عــن مراســيم ونصــوص ُتشــرعن 
اجلرميــة، وختالــف حــىت دســتور عــام 2012، وتنتهــك القواعــد األساســية حلقــوق اإلنســان، وهلــذا فــإن ســوراي حتــت حكــم النظــام الســوري احلــايل تُعــاين مــن 
مشــكلتني: األوىل علــى صعيــد النصــوص القانونيــة نفســها، الثانيــة: علــى صعيــد تطبيــق القانــون وهــذه أعظــم بكثــري، وبــدون أدىن شــك فقــد ســامهت النصــوص 
القانونيــة الــي ُتشــكل تكريســاً لإلفــات مــن العقــاب، وعــدم قيــام النظــام الســوري أبي حتقيــق أو حماســبة لعنصــر أمــن واحــد مهمــا كان منخفــض الرتبــة علــى 
خلفيــة عمليــات التعذيــب، ســاهم كل ذلــك يف ارتفــاع وتــرية التعذيــب، وتفنــن األجهــزة األمنيــة ابلتنســيق مــع بعــض األطبــاء يف املشــايف العســكرية علــى ابتــكار 
أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر وحشــية وعنفــاً، وقــد الحظنــا اتبــاع أســاليب تعذيــب جديــدة يف العامــني املاضيــني مل تكــن متبعــة يف األعــوام الــي ســبقتهما، وقــد 
تســبَّب ذلــك يف اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب حــىت يومنــا هــذا، وال تــُرر القوانــني الــي وضعهــا النظــام الســوري ارتــكاب اجلرائــم أو التســر عليهــا، ألهنــا 

ليســت قوانــني بــل هــي نصــوص تنتهــك القانــون.

كمــا أنشــأت بقيــة أطــراف النــزاع حماكــم حملاكمــة املعتقلــني لديهــا وفــق إجــراءات شــبيهة إىل حــدٍّ مــا ابحملاكــم التابعــة للنظــام الســوري، فاتبعــت التنظيمــات 
اإلســامية املتشــددة احملاكــم الشــرعية املكونــة مــن رجــال ديــن أو أمنيــني وأصــدرت األحــكام وفــق أيديولوجيتهــا املتطرفــة، أمــا املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة 
فأنشــأت احملاكم وفق القوانني الســورية وأجرت تعديات عليها، وأسَّســت قوات ســوراي الدميقراطية حماكم الشــعب وأنشــأت قوانني خاصة هبا وقوانني مســتمدة 
مــن القوانــني الســورية، واتبعــت مجيــع هــذه احملاكــم سياســة احملاكــم االســتثنائية عــر اختــاذ إجــراءات موجــزة حملاكمــة اخلاضعــني هلــا، بعيــداً عــن معايــري احملاكــم العادلــة، 

واعتمــدت بشــكل رئيــس علــى اجتهــاد القضــاة والذيــن كان معظمهــم غــري مؤهلــني أو غــري قانونيــني.

وعلــى مــدى الســنوات التســع الســابقة أصــدر النظــام الســوري مــا يقــارب 17 مرســوماً للعفــو اتَّســمت بكوهنــا متشــاهبة يف كثــري منهــا وركَّــزت علــى اإلفــراج عــن 
مرتكــيب اجلرائــم واجلنــاايت واملخالفــات ومشلــت أعــداداً قليلــة جــداً مــن املعتقلــني احملالــني إىل احملاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضــااي اإلرهــاب، وحماكــم امليــدان 
العســكرية، واســتثنت احلصيلــَة األكــر مــن املعتقلــني الذيــن مل خيضعــوا أليــة حماكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقاهلــم وحتولــوا إىل خمتفــني قســرايً، وكنــا قــد أصــدران 
تقريــراً رصــدان فيــه حــوادث االعتقــال والتعذيــب الــي ســجلناها منــذ صــدور املرســومني األخرييــن للعفــو، ومهــا املرســوم رقــم 20 لعــام 2019، واملرســوم رقــم 6 
لعــام 2020 وتقريــراً خاصــاً اســتعرضنا فيــه متابعتنــا لتطبيــق املرســوم األخــري رقــم 6 بعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى صــدوره، وحصيلــة عمليــات االعتقــال والتعذيــب 
واإلفــراج الــي ســجلها فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ صــدور املرســوم رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــىت 15/ أاير/ 2020، وعلــى الرغــم مــن 

كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 130 ألــف مواطــن مــا بــني معتقــٍل وخمتــٍف قســرايً.

http://sn4hr.org/arabic/2020/03/24/12042/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/24/12042/
http://sn4hr.org/arabic/2020/05/15/12214/
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رابعًا: النظام السوري مسؤول عن تهديد حياة آالف المعتقلين 
بسبب جائحة كوفيد – 19:

يتعــرض املعتقلــون واملختفــون قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري إىل أســاليب تعذيــب غايــة يف الوحشــية والســادية، أخــذت طابعــاً انتقاميــاً منــذ انطــاق احلــراك 
الشــعيب حنو الدميقراطية يف آذار/ 2011؛ وقد ســجلنا يف تقرير مفصل ما ال يقل عن 72 أســلوب تعذيب مورســت يف مراكز االحتجاز واملشــايف العســكرية 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري. وتعّمــد النظــام الســوري إىل جانــب أســاليب التعذيــب الــي مارســها علــى املعتقلــني، تعمَّــد حبــس املعتقلــني واحتجازهــم يف مراكــز 
االحتجــاز ضمــن ظــروف صحيــة شــبه معدومــة، وتفتقــر ألدىن شــروط الســامة الصحيــة، وأتيت يف مقدمتهــا مقــرات األفــرع األمنيــة األربعــة الرئيســة والســجون 
العســكرية، حيــث يتجــز املعتقلــون ضمــن زنــزاانت مبســاحات خمتلفــة يبلــغ متوســط مســاحة الزنزانــة الواحــدة منهــا 4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، 
أي ابلــكاد يصــل املعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل اجللــوس والنــوم، وعــادة مــا يتنــاوب املعتقلــون علــى اســتخدام هــذه املســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم 
القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، وتفتقــر الزانزيــن إىل التهويــة والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءاً يف الزانزيــن واملنفــردات الــي تقــع يف الطوابــق الســفلية الــي ينعــدم فيهــا 
حــىت الضــوء، ومينــع املعتقلــون طــوال مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس، وال يتمكنــون مــن االســتحمام إال اندراً 
طــوال مــدة اعتقاهلــم الــي كثــرياً مــا تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا يســاهم بشــكل أساســي يف انتشــار األمــراض واألوبئــة والعــدوى وخاصــة التنفســية واجللديــة؛ 
بســبب نقــص األوكســجني ونقــص التَّعــرض ألشــعة الشــمس والضــوء، كمــا يتســبب ضيــق الزنــزاانت أيضــاً  يف تعــرُّض املعتقلــني لاختنــاق وضيــق التنفــس جــراء 
استنشــاق روائــح التعــرق والصديــد والدمــاء الناجتــة عــن اجلــروح. وتتشــابه ظــروف االعتقــال احلاصلــة يف األفــرع األمنيــة والســجون العســكرية إىل حــٍد مــا مــع 

الســجون املدنيــة املركزيــة مــن حيــث االكتظــاظ والتكديــس البشــري واالفتقــار إىل النظافــة والتهويــة.
ومتتنــع قــوات النظــام الســوري عــن إعطــاء املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد واألغطيــة، الــي غالبــاً مــا تكــون متَّســخة ومهرئــة وحتتــوي 
علــى الطفيليــات أو الدمــاء، وُيــرم املعتقــل مــن احلصــول علــى مابــس مناســبة وغالبــاً مــا يرتــدي مابــس داخليــة فقــط؛ نظــراً الهــراء مابســه أو متزقهــا يف أثنــاء 
عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوًة يف أثنــاء التفتيــش؛ وهــذه املمارســات مجيعهــا تُعــرِّض املعتقلــني للــرد القــارس يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات 

احلــرارة يف حدودهــا الدنيــا.

مجيــع تلــك املمارســات جتعــل األايم واألشــهر والســنوات الــي يقضيهــا احملتجــزون يف االعتقــال أشــبه ابجلحيــم الــذي ال ينتهــي، وهــذه الظــروف الوحشــية هــي 
تكتيــك متبَّــع مــن قبــل النظــام الســوري علــى حنــو مقصــود وواســع، هبــدف تعذيــب املعتقلــني وجعلهــم يصابــون بشــىت أنــواع األمــراض، مث يُهمــل عاجهــم بعدهــا 
علــى حنــو مقصــود أيضــاً، وابلتــايل يتــأمل املعتقــل ويتعــذب إىل أن ميــوت. ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19 وإعــان النظــام الســوري عــن تســجيله إصــاابت هبــا، 
يــزداد الوضــع خطــورة، ويف ظــلِّ ظــروف االعتقــال يف مراكــز االحتجــاز املواتيــة واملؤهلــة النتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، فــإنَّ ذلــك يُهــدِّد حيــاة قرابــة 130 

ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

وبــدالً مــن اإلفــراج عــن معتقلــي الــرأي أو املوقوفــني أو املعتقلــني الذيــن انقضــت مــدة حمكومياهتــم، مــن أجــل اإلســهام يف ختفيــف االكتظــاظ الرهيــب الــذي يعــاين منــه 
املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز ويهــدد حياهتــم يف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، وثَّقنــا اعتقــال النظــام الســوري مزيــداً مــن املواطنــني؛ ممــا يعــي اكتظاظــاً إضافيــاً 
يف مراكز االحتجاز، وهذا التصرف يناقض متاماً مطالبات بعض الدول احلليفة للنظام السوري والشخصيات واملنظمات التابعة هلا بتخفيف أو جتميد العقوابت 
املفروضــة عليــه مــن قبــل دول أخــرى؛ بذريعــة مســاعدته يف التغلــب علــى فــريوس كــوروان املســتجد، وإن تعاطــي النظــام الســوري مــع قضيــة املعتقلــني يكشــف بشــكل 

ــح بصــورة دقيقــة كيــف يتعامــل النظــام الســوري مــع املواطنــني يف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد. واضــح مــدى هتافــت هــذا الطلــب ويوضِّ
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ــرز أحــداث ملــف المعتقليــن فــي حزيــران  خامســًا: موجــز عــن أب
والنصــف األول مــن عــام 2020:

يف النصف األول من عام 2020:
ســجلنا منــذ مطلــع العــام ارتفاعــاً يف وتــرية عمليــات االعتقــال واملاحقــة الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري حبــق األشــخاص الذيــن أجــروا تســوايت ألوضاعهــم 
ــز هــذا النــوع مــن االعتقــاالت يف كل مــن حمافظــات  األمنيــة يف املناطــق الــي خضعــت التفاقــات تســوية ومصاحلــة بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري عليهــا، وتركَّ
حلــب وريــف دمشــق ودرعــا، بعضهــا اســتهدفت عاملــني ســابقني يف املنظمــات اإلنســانية، وكــوادر طبيــة وإغاثيــة، وســجلنا اعتقــاالت حبــق أشــخاص أجــروا 
اتصــاالت هاتفيــة مــع آخريــن يقطنــون يف مناطــق خارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري أو مــع أشــخاص مطلوبــني للنظــام. وعلــى خلفيــة التنقــل بــني مناطــق 
ســيطرة النظــام الســوري ومناطــق ســيطرة بقيــة أطــراف النــزاع، مل تســتثِن هــذه االعتقــاالت الكهــول والنســاء واألطفــال، كمــا ســجَّلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت 
الاجئــني العائديــن ســواء بشــكل قانــوين أو غــري قانــوين وبشــكل رئيــس الاجئــني الذيــن عــادوا مــن لبنــان إىل مدهنــم ووجهــت هلــم هتــم اإلرهــاب، كمــا ســجلنا 
عمليــات اعتقــال حدثــت علــى خلفيــة التعبــري عــن الــرأي اســتهدفت كتــاب وسياســيني وأيضــاً مدنيــني شــاركوا يف تظاهــرات مناهضــة للنظــام الســوري بشــكل 

رئيــس يف حمافظــي ديــر الــزور والســويداء. 

ويف 22/ آذار/ 2020 أصــدر النظــام الســوري مرســوماً للعفــو محــل الرقــم 6 لعــام 2020 ركَّــز خالــه علــى اإلفــراج عــن مرتكــيب اجلرائــم واجلنــاايت واملخالفــات 
ومشــَل أعــداداً قليلــة جــداً مــن املعتقلــني احملالــني إىل احملاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضــااي اإلرهــاب، وحماكــم امليــدان العســكرية، واســتثىن احلصيلــة األكــر مــن 
املعتقلــني الذيــن مل خيضعــوا أليــة حماكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقاهلــم وحتولــوا إىل خمتفــني قســرايً، وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 
121 شــخصاً أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــىت متــوز/ 2020 
وهــذه احلصيلــة تشــمل فقــط مــن اعتقلــوا علــى خلفيــة مشــاركتهم وأنشــطتهم يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة أو الذيــن اعتقلــوا عشــوائياً أو بنــاًء علــى تقاريــر 
أمنيــة كيديــة مــن دون مذكــرة قضائيــة وقــد تولــت األفــرع األمنيــة التحقيــق معهــم وانتزعــت منهــم االعرافــات حتــت التعذيــب. وقــد ظهــرت آاثر نقــص الغــذاء 
وإمهــال الرعايــة الصحيــة علــى معظمهــم. وقــد رصــدان أن النظــام الســوري اعتقــل أكثــر مــن الذيــن أفــرج عنهــم منــذ صــدور مرســوم العفــو األخــري وقــد فصَّلنــا يف 
عمليــات االعتقــال الــي قــام هبــا يف الشــهرين األخرييــن ضمــن تقريــران الشــهري اخلــاص ابالعتقــال الــذي صــدر مطلــع حزيــران وقبلــه مطلــع أاير املنصــرم 2020. 

مــن جهــة أخــرى اســتهدفت قــوات ســوراي الدميقراطيــة مــع مطلــع عــام 2020 العاملــني يف املنظمــات اإلنســانية عــر مدامهــة أماكــن عملهــم أو إقامتهــم، وقــد 
ــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي الرقــة واحلســكة، كمــا الحقــت األشــخاص الذيــن تربطهــم صــات قــرىب مــع عناصــر  اعتقلــت بعضهــم بشــكل مجاعــي، وتركَّ
يف فصائــل املعارضــة أو تنظيــم داعــش، واعتقلتهــم ومل تســتثِن النســاء واألطفــال؛ وذلــك هبــدف الضغــط علــى ذويهــم لتســليم أنفســهم، ورصــدان ارتفاعــاً يف وتــرية 
عمليــات االعتقــال هبــدف التجنيــد، الــي اســتهدفت األطفــال القتيادهــم حنــو معســكرات التدريــب التابعــة هلــا، وســجلنا عــدداً مــن عمليــات االعتقــال الــي قامــت 
هبــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة بدعــم مــن التحالــف الــدويل جــرى خاهلــا اعتقــال أطفــال، وأشــخاص مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة بتهــم تتعلــق بتنظيــم داعــش.

اســتمرت هيئــة حتريــر الشــام يف اســتهدافها النشــطاء والعاملــني يف املنظمــات اإلنســانية بعمليــات االعتقــال، علــى خلفيــة انتقادهــم هلــا أو عــدم التنســيق خــال 
عملهــم مــع املؤسســات الــي أنشــأهتا، كمــا اســتمرت مــع بدايــة عــام 2020 يف اعتقــال عــدد مــن املدنيــني الذيــن جــرى ترحيلهــم مــن تركيــا وحكمــت علــى 
بعــٍض منهــم ابإلعــدام، وســجلنا اســتهدافها للمدنيــني الذيــن خرجــوا يف تظاهــرات مناهضــة هلــا أو الذيــن حصلــت مشــادات بينهــم وبــني القــوى األمنيــة التابعــة 

هلــا وبشــكل رئيــس يف املخيمــات يف مناطــق ســيطرهتا يف إدلــب وحلــب.
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املعارضــة املســلحة واجليــش الوطــي صعــدت مــن عمليــات االعتقــال واالحتجــاز ملدنيــني حبجــة انتمائهــم ســابقاً لقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى الرغــم مــن إبرامهــم 
عمليــات تســوية معهــا، واســتهدفت يف حــاالت أفــراداً عــدة مــن عائلــة واحــدة، وقــد جــرت معظــم هــذه االعتقــاالت علــى خلفيــة عرقيــة وأبســلوب اخلطــف 
وحتولــت الختفــاء قســري وســجلنا العديــد مــن احلــوادث طلــب خاهلــا الفصيــل املســؤول عــن االعتقــال مبالــغ ماليــة مقابــل اإلفــراج عــن املعتقــل، ومل تســتثِن 
املعارضــة املســلحة واجليــش الوطــي النســاَء واألطفــاَل والكهــول مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف هــذه، وحدثــت مجيعهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة 

جهــاز الشــرطة املخــول بعمليــات االعتقــال.

يف حزيران 2020:
اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري يف حزيــران مباحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة يف املناطــق الــي وقَّعــت اتفاقــات تســوية مــع 
قــوات النظــام الســوري، وتركَّــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن محــات دهــم واعتقــال مجاعيــة، كمــا ســجلنا قيــام قــوات 
النظــام الســوري مباحقــة واعتقــال عــدد مــن النشــطاء واملدنيــني الذيــن شــاركوا يف التظاهــرات واالحتجاجــات يف حمافظــة الســويداء وإخفائهــم قســرايً، ومــن بينهــم 
موظفــون حكوميــون كانــوا قــد فصلــوا تعســفياً مــن وظائفهــم يف وقــت ســابق بســبب مواقفهــم مــن النظــام الســوري، وقــد أصــدران تقريــراً مفصــًا حــول ذلــك، كمــا 

ســجلنا عــدداً مــن االعتقــاالت الــي اســتهدفت سياســيني وأشــخاص آخريــن انتقــدوا األوضــاع املعيشــية والسياســية االقتصاديــة للحكومــة الــي أنشــأها النظــام.

 كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عائديــن مــن لبنــان بشــكل غــري قانــوين إىل مدهنــم، ووجهــت إليهــم هتــم اإلرهــاب، هلــذا فنحــن دائمــاً نوصــي بعــدم 
عــودة الاجئــني أو النازحــني إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري لعــدم وجــود أيــة ضمــاانت حقيقيــة بعــدم االعتقــال أو التعذيــب أو اإلخفــاء القســري أو التجنيــد 
اإللزامــي. وكذلــك قامــت قــوات النظــام الســوري ابعتقــاالت حبــق األشــخاص املتنقلــني واملســافرين إىل املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا عــر نقــاط تفتيشــها، ومل 

تســتثِن األطفــال والنســاء وكبــار الســن.
رصــدان يف 24 حزيــران إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 49 شــخصاً، بينهــم ثاثــة أطفــال وســيدة واحــدة، مــن أبنــاء حمافظــة درعــا، أفرجــت عنهــم مــن مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف حمافظــي دمشــق ودرعــا، ضمــن وســاطة روســية ومرســوم خــاص ابلعفــو، بعــض املفــرج عنهــم كانــوا عناصــر ســابقني يف 
فصائل املعارضة املســلحة وكانوا قد أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف وقت ســابق العتقاهلم. وتراوحت مدة اعتقال املفرج عنهم ما بني ثاثة أشــهر وعامني 
اثنــني. مــن بــني املفــرج عنهــم أشــخاص عــدة وجهــت إليهــم هتــم جنائيــة ومل يتــم اعتقاهلــم علــى خلفيــة أنشــطتهم أو مشــاركتهم يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة. 

 
من جهة أخرى اســتمرَّت قوات ســوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية يف حزيران بسياســة االعتقال التَّعســفي واإلخفاء القســري لنشــطاء وأفراد من منظمات 
اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا أو املدنيــني الذيــن تربطهــم صــات قــرىب مــع أشــخاص يف املعارضــة املســلحة/ اجليــش الوطــي، وتركَّــزت هــذه االعتقــاالت يف 
حمافظــي ديــر الــزور والرقــة، ورصــدان يف حزيــران عمليــات اعتقــال قامــت هبــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة ضــدَّ أطفــااًل؛ هبــدف اقتيادهــم للتجنيــد القســري واعتــدت 
ابلضــرب علــى عائاهتــم يف أثنــاء تنفيذهــا عمليــات االعتقــال. كمــا نفــذت عمليــات اعتقــال حبــق عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم 

مســنون، دون توجيــه هتــٍم واضحــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة. 

شــهَد حزيــران عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين ومدنيــني ورجــال ديــن، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت 
بســبب منشــورات علــى منصــات التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة اهليئــة ملناطــق ســيطرهتا، متَّــت هــذه االعتقــاالت بطريقــة تعســفية علــى شــكل مدامهــات 

واقتحــام وتكســري أبــواب املنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عــر نقــاط التفتيــش املؤقتــة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=12345
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قامــت املعارضــة املســلحة/ اجليــش الوطــي مــن جهتهــا يف حزيــران بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي، واســتهدفت يف حــاالت عــدة أفــراداً 
ــزت يف مناطــق ســيطرهتا يف حمافظــات حلــب والرقــة واحلســكة، وحــدث  مــن عائلــة واحــدة بينهــم ســيدات، كمــا رصــدان اعتقــاالت جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو اجلهــة اإلداريــة املخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عــر القضــاء، وبــدون توجيــه هتــٍم واضحــة.

سادسًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع:
 

ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف النصف األول من عام 2020: 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 947 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز يف النصــف األول مــن عــام 2020 بينهــم 17 طفــًا 

و23 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وقــد حتــول 607 منهــم إىل خمتفــن قســرايً.
تتوزع حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي/ االحتجاز على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي منذ مطلع عام 2020 على النحو التايل:

  

يُظهــر الرســم البيــاين الســابق ارتفــاع معــدل حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز يف شــباط 2020، ويعــود ذلــك إىل قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات 
ــعة بعضهــا حــدث بشــكل مجاعــي يف املناطــق الــي اســتعادت الســيطرة عليهــا. اعتقــال موسَّ

https://drive.google.com/file/d/1RbNTAhCLYwV88Z9KMG4BTfoC6jGeGjJi/view
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توزَّعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي/ االحتجاز حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول من عام 2020 على النحو التايل: 

ألــف: قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، املليشــيات احملليــة، املليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 462 بينهــم 8 طفــًا، 11 ســيدة، وقــد حتــول 314 
منهــم إىل خمتفــني قســرايً.

ابء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 242 بينهم 9 طفًا، و1 سيدة، وقد حتول 146 إىل خمتفني قسرايً.
اتء: املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين: 185 بينهم 8 سيدات، وقد حتول 100 منهم إىل خمتفني قسرايً.

اثء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــني تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 58 بينهــم 3 ســيدة، وقــد حتــول 47 منهــم إىل خمتفــني 	 

قسرايً.

https://drive.google.com/file/d/12oVMNkcXRMRV63n_lsV7Jdk4ErAioVv8/view
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توزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز يف النصــف األول مــن عــام 2020 علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة حبســب احملافظــات 
الســورية علــى النحــو التــايل: 

https://drive.google.com/file/d/1JauZIl-JDwNv3v91AuV7OPYOiopCXd2j/view
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تظهــر اخلريطــة الســابقة تصــدُّر حمافظــة حلــب بقيــة احملافظــات مــن حيــث حصيلــة حــاالت االعتقــال واالحتجــاز يف النصــف األول مــن عــام 2020، تليهــا 
ديــر الــزور مث الرقــة مث ريــف دمشــق، وجــاءت حلــب يف املرتبــة األوىل؛ النفرادهــا عــن بقيــة احملافظــات الســورية بوجــود العــدد األكــر مــن اجلهــات الفاعلــة يف 
النــزاع الســوري فيهــا حيــث تتــوزع الســيطرة علــى أجــزاء احملافظــة بــني كل مــن قــوات النظــام الســوري، فصائــل املعارضــة املســلحة/ اجلــش الوطــي، وقــوات ســوراي 

الدميقراطيــة، وهيئــة حتريــر الشــام.
 

ابالســتناد إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قمنــا بعقــد مقارنــة بــني حصيلــة حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز الــي قمنــا بتوثيقهــا علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األوملــن هــذا العــام، ومــا يقابلهــا مــن حصيلــة حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز الــي وثقناهــا يف النصــف األول مــن 

ــح ذلــك. العــام املنصــرم 2019، والرســم البيــاين التــايل يوضِّ

مقارنة بني حصيلة حاالت االعتقال التعسفي/ االحتجاز لدى أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول من كل من عامي 2019 و 2020:

https://drive.google.com/file/d/1GT4wvjWmgae8kJvZbqhyJ6zLcR8F6Xnc/view
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ابء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف حزيران:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران 2020 مــا ال يقــل عــن 152 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 2 طفــًا و6 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي، حتــوَّل 88 منهــا إىل حــاالت اختفــاء قســري. 

توزَّعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي/ االحتجاز حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري: 76 بينهم 1 سيدة، وقد حتوَّل 43 منهم إىل خمتفني قسرايً. 
ابء: قوات سوراي الدميقراطية: 47 بينهم 2 طفًا و1 سيدة، وقد حتوَّل 29 منهم إىل خمتفني قسرايً. 

اتء: املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين: 17 بينهم 2 سيدة، وقد حتوَّل 9 منهم إىل خمتفني قسرايً.
اثء: التنظيمات اإلسامية املتشددة: 

يئة حترير الشام: 12، بينهم 2 سيدة، وقد حتول 7 منهم إىل خمتفني قسرايً.	 

https://drive.google.com/file/d/1Q3mbMHW940Ac-JoQFoe6TkE1zoILb7_r/view
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توزعت حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي/ االحتجاز املوثقة يف حزيران على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة حبسب احملافظات السورية على النحو التايل:

ُتظهر اخلريطة السابقة أنَّ احلصيلة األعلى حلاالت االعتقال التعسفي/ االحتجاز كانت من نصيب حمافظة دير الزور تليها حلب مث درعا.

https://drive.google.com/file/d/1PFoESn6kBDWIbbH6-zhquZtq7oNN9OHz/view
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عسفي في حزيران:  سابعًا: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّ
ألف: قوات النظام السوري:

-  أبرز احلوادث:
اخلميــس 11/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وثقــت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 12 مدنيــاً، واقتيادهــم إىل جهــٍة جمهولــة.

اإلثنــني 15/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف ســاحة الســري وســط مدينــة الســويداء، علــى خلفيــة تظاهــرات مناهضــة 
للنظــام الســوري يف املدينــة، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 9 مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة. مــن بينهــم موظفــون حكوميــون كانــوا قــد 

فصلــوا تعســفياً مــن وظائفهــم يف وقــت ســابق بســبب مواقفهــم مــن النظــام الســوري.

-  أبرز احلاالت:
رائــد عبــدي اخلطيــب، انشــط يف احلــراك الشــعيب، مــن أبنــاء مدينــة الســويداء، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري الثــااثء 9/ 
حزيــران/ 2020، إثــر مدامهــة إحــدى املكاتــب يف بــرج إجنــي يف مدينــة الســويداء، علــى خلفيــة مشــاركته يف التظاهــرات 

املناهضــة للنظــام الســوري يف مدينــة الســويداء، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

حممود السرحان، جمند منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء بلدة اجلوالن بريف حمافظة 
القنيطرة، ويقطن يف خميم درعا لاجئني الفلسطينيني يف مدينة درعا، اعتقلته عناصر قوى األمن 
العسكري التابعة لقوات النظام السوري اجلمعة 12/ حزيران/ 2020، وذلك لدى مروره على 
إحدى نقاط التفتيش التابعة هلا قرب املشفى الوطي يف حي السحاري مبدينة درعا، وقد سجلنا 

أنه مت اإلفراج عنه يف اليوم التايل، وناحظ يف الصورة الي التقطت له بعد اإلفراج عنه آاثر 
تعذيب شديد على جسده.

رائد عبدي اخلطيب

صــورة تظهــر آاثر تعذيــب علــى جســد اجملنــد املنشــق حممــود 
أحــد مراكــز االحتجــاز  مــن  عنــه  اإلفــراج  بعــد  الســرحان 

التابعــة للنظــام الســوري

https://drive.google.com/file/d/14T10rTzTsoR5Zd3t1WJ-ooEgLlpX2_GS/view
https://drive.google.com/file/d/1JJQiWChrF3lf9UFWURjBYlcgpvAL_oCm/view
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حمســن مجيــل حــزام، عضــو املكتــب السياســي حلــزب االحتــاد االشــراكي العــريب الدميقراطــي، وعضــو يف املنظمــة العربيــة 
حلقــوق اإلنســان يف ســوراي، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1948، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري اإلثنــني 

15/ حزيــران/ 2020، إثــر مدامهــة منزلــه يف مدينــة حلــب، األربعــاء 17/ حزيــران/ 2020 مت اإلفــراج عنــه.

 

قتيبــة أنــور الســامات، مــن أبنــاء مدينــة احلــراك بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري اخلميــس 18/ حزيــران/ 2020، يف مدينــة 
دمشــق، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. نشــري إىل أن “قتيبــة” كان ممــن أجــرو تســوية لوضعهــم القانــوين واألمــي يف وقــت ســابق.

ابء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
هيئة حترير الشام:	 

-  أبرز احلاالت:
حــازم الــدوش، مــن أبنــاء مدينــة دركــوش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر هيئــة حتريــر الشــام اإلثنــني 8/ 

حزيــران/ 2020 يف مدينــة دركــوش، وقــد ســجلنا أنــه مت اإلفــراج عنــه يــوم األربعــاء 10/ حزيــران/ 2020.

الســيد مصطفــى العيــدو، صيــدالين، ومعــاون مديــر صحــة إدلــب “احلــرة”، مــن أبنــاء قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقالــه مــن قبــل عناصــر هيئــة حتريــر الشــام يــوم األحــد 14/ حزيــران/ 

2020، إثــر مدامهــة مكتبــه يف بنــاء مديريــة الصحــة يف مدينــة إدلــب، ومت اإلفــراج عنــه يف اليــوم ذاتــه.

 Live Updates From“ توقــري شــريف، معــروف ابســم أبــو حســام الريطــاين، بريطــاين اجلنســية، يديــر منظمــة
Syria” اإلنســانية، ويشــرف علــى مــدارس أبنــاء الشــام ومجعيــة إقــرأ وعــدة مشــاريع خرييــة أخــرى يف خميمــات النازحــني 
يف مشــال ســوراي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة حتريــر يــوم اإلثنــني 22/ حزيــران/ 2020 يف منطقــة أطمــة بريــف حمافظــة إدلــب، 

واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

حمسن مجيل حزام

حمسن مجيل حزام

حمسن مجيل حزام

 حازم الدوش

 حازم الدوش

 حازم الدوش

مصطفى العيدو

توقري شريفمصطفى العيدو

https://drive.google.com/file/d/1ZeJoXHhg4EW5FPJmlo7GPmixsPpAoCFp/view
https://drive.google.com/file/d/1CDEK7UfpK3C6YlnhuFJ4Z_TWXY2n3wO6/view
https://drive.google.com/file/d/1jMqHBklHdBKl6fXPi6Tnwzy_3TSsjtL9/view
https://drive.google.com/file/d/1wLRjokCd-PrKINdI2BlLLH76RJS3pNZL/view
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اتء: املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين:
-  أبرز احلوادث:

الثــااثء 2/ حزيــران/ 2020 اعتقلــت عناصــر الشــرطة املدنيــة يف قريــة ترحــني بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ســيدة مــن أبنــاء مدينــة الســفرية بريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

الســبت 20/ حزيــران/ 2020 اعتقلــت عناصــر اتبعــة للجيــش الوطــي 4 مدرســني يف مركــز انحيــة راجــو بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، بتهمــة التعامــل مــع 
قــوات اإلدارة الذاتيــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

-  أبرز احلاالت:
الســيدة ســيلفانة عبــد الرمحــن قــره جــول، مــن أبنــاء قريــة ســاتيا بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، تقيــم يف حــي األشــرفية 
مبدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب، تبلــغ مــن العمــر 45 عامــاً، اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة للمعارضــة املســلحة/ اجليــش 
الوطــي يــوم األربعــاء 3/ حزيــران/ 2020 إثــر مدامهــة منزهلــا يف حــي األشــرفية، واقتادهتــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة هلــا يف املدينــة.

عبــدو مــراد، امللقــب عبــدو كــوت، مــن أبنــاء قريــة أشــكان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يعمــل يف تصليــح الدراجــات الناريــة يف املنطقــة الصناعيــة مبدينــة عفريــن 
بريــف حمافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 37 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة للمعارضــة املســلحة/ اجليــش الوطــي يــوم اجلمعــة 12/ حزيــران/ 2020 مــن مــكان 

عملــه، ومت اإلفــراج عنــه يــوم األربعــاء 17/ حزيــران/ 2020.

هوريــك تــراش، مــدرس، مــن أبنــاء قريــة كــورا التابعــة لناحيــة راجــو بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة للمعارضــة املســلحة/ اجليــش الوطــي يــوم 
الســبت 20/ حزيــران/ 2020 يف مركــز انحيــة راجــو بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، بتهمــة التعامــل مــع قــوات اإلدارة الذاتيــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

اثء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
-  أبرز احلوادث:

اإلثنــني 1/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف بلــديت السوســة والباغــوز بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 8 مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

الثــااثء 16/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة الــزر التابعــة لناحيــة البصــرية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 15 مدنيــاً، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

سيلفانة عبد الرمحن قره جولمصطفى العيدو حازم الدوش

https://drive.google.com/file/d/1rYWoLEupMNCwArCn8gp8deYRfmmJoByM/view
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الثــااثء 16/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة مدعومــة بطائــرة اتبعــة لقــوات التحالــف الــدويل حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي اخلياســة مبدينــة 
الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال 5 مدنيــني بينهــم طفــل واثنــان مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، 

واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

األربعــاء 17/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة خنيــز الســلمان بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، وثقــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال مدنيــني اثنــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

-  أبرز احلاالت:
الطفلــة جيهــان شــيخ حممــد ســليمان، مــن أبنــاء قريــة كفــر شــيل التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
مــن مواليــد عــام 2004، اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم اجلمعــة 5/ حزيــران/ 2020 يف حــي 

األشــرفية مبدينــة حلــب، واقتادهتــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف حــي الشــيخ مقصــود مبدينــة حلــب.

عــاوي الشــيخ، مــن أبنــاء قريــة كّيــف خانــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة الســبت 6/ حزيــران/ 2020، لــدى مــروره علــى 
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا -حاجــز الفرقــة 17- مشــال مدينــة الرقــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

رهــف حســن الصــاحل، مــن أبنــاء مدينــة محــص، تبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً، اعتقلتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم اإلثنــني 
15/ حزيــران/ 2020، لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة عــني عيســى بريــف حمافظــة الرقــة 

الشــمايل يف أثنــاء توجههــا إىل مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

الطفــل ســعد محــدان الغافــل، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة 
يــوم الثــااثء 16/ حزيــران/ 2020 إثــر مدامهتهــا حــي اخلياســة مبدينــة الشــحيل مدعومــًة بطائــرة اتبعــة لقــوات التحالــف 

الــدويل، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

الطفلة جيهان شيخ حممد سليمان

رهف حسن الصاحل

الطفل سعد محدان الغافل

https://drive.google.com/file/d/1wFUcucMO_25RBAr2_zKgeaxT0R3vzTIq/view
https://drive.google.com/file/d/1XUW2ZocYgvxo2hKMe4-tebJ4X27UQKpP/view
https://drive.google.com/file/d/1EDAM2VZhAybisbA3gqsb0OfMc2ACNPTa/view
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إبراهيــم املشــرف، موظــف يف جملــس الرقــة املــدين، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم الســبت 
20/ حزيــران/ 2020، إثــر مدامهــة منزلــه يف مدينــة الرقــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات: 

تُعتــر قضيــة املعتقلــني واملختفــني قســراً مــن أهــم القضــااي احلقوقيــة، الــي مل يــدث فيهــا أيُّ تقــدم يُذَكــر علــى الرغــم مــن تضمينهــا يف قــرارات عــدة جمللــس 	 
األمــن الــدويل وقــرارات للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ويف خطــة الســيد كــويف عنــان، وأخــرياً يف بيــان وقــف األعمــال العدائيــة – شــباط 2016، الــذي 
أورَد “تتعهــد مجيــع األطــراف ابلعمــل علــى اإلفــراج املبكــر عــن املعتقلــني، وخصوصــاً النســاء واألطفــال”، ويف قــرار جملــس األمــن رقــم 2254 الصــادر يف 
كانــون األول 2015 يف البنــد رقــم 12، الــذي نــصَّ علــى ضــرورة اإلفــراج عــن مجيــع املعتقلــني وخصوصــاً النســاء واألطفــال بشــكل فــوري، ومــع ذلــك مل 
يطــرأ أيُّ تقــدم يف ملــف املعتقلــني يف مجيــع املفاوضــات الــي رعتهــا األطــراف الدوليــة مبــا خيــص النــزاع يف ســوراي، كمــا مل تتمكــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

األمحــر مــن زايرة كافــة مراكــز االحتجــاز بشــكل دوري وهــذا ُيشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين.
تعتقد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أنَّ النظام السوري مل يفي أبيٍّ من التزاماته يف أيٍّ من املعاهدات واالتفاقيات الدولية الي صادق عليها، وُنشري 	 

علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، كمــا أنَّــه أخــلَّ بعــدة مــواد يف الدســتور الســوري نفســه، فقــد اســتمرَّ توقيــف 
مئــات آالف املعتقلــني دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه هُتــم، وحظــر عليهــم توكيــل حمــاٍم والــزايرات العائليــة، وحتــوَّل 65.08 % مــن 
إمجــايل املعتقلــني إىل خمتفــني قســرايً ومل يتــم إبــاغ عائاهتــم أبماكــن وجودهــم، ويف حــال ســؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، ورمبــا 
يتعــرَّض مــن يقــوم ابلســؤال خلطــر االعتقــال. كمــا انتهــك النظــام الســوري احلــق يف احلريــة املنصــوص عليــه يف املــادة 9 مــن العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق 

املدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة النطــاق لاعتقــاالت التعســفية وغــري القانونيــة.
ُتســيطر هيئــة حتريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان املقيمــني فيهــا، كمــا أنَّ هلــا كيــاانً سياســياً، وهيكليــة هرميــة 	 

إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة حتريــر الشــام ابرتــكاب انتهــاكات واســعة عــر عمليــات 
االعتقــال واإلخفــاء القســري.

نفَّذت املعارضة املسلحة/ اجليش الوطي عمليات اعتقال وتعذيب حبق بعض السكان يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.	 
انتهكــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية ومارســت العديــد مــن االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، 	 

كمــا أنَّ هلــا كيــاانً سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.

إبراهيم املشرف

https://drive.google.com/file/d/1vIq5ZH2wAXXBfbHnjdX81HE3LZorBK0l/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

ال بــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 2012، و2139 الصــادر 	 
بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لاختفــاء القســري.

يف ظــلِّ تفشــي فــريوس كــوروان ال بــدَّ مــن الضغــط علــى النظــام الســوري لإلفــراج عــن عشــرات آالف املعتقلــني تعســفياً ويف مقدمتهــم الكــوادر الطبيــة كــون 	 
الشــعب الســوري أبمــسِّ احلاجــة إليهــم.

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.	 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة  فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظر يف احلوادث الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّابقة، والشبكة السورية حلقوق اإلنسان على استعداد للتَّعاون والتزويد مبزيد من األدلة والتَّفاصيل.

إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل واألطراف الضامنة حملاداثت أستاان:
جيــب تشــكيل جلنــة خاصــة حياديــة ملراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري، والتَّقــدم يف عمليــة الكشــف عــن مصــري 98 ألــف خمتــٍف يف ســوراي، 85 % منهــم 	 

لــدى النظــام الســوري.
البــدء الفــوري ابلضَّغــط علــى األطــراف مجيعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات املعتقلــني لديهــا، وفــق جــدول زمــي ويف تلــك األثنــاء ال بـُـدَّ مــَن 	 

ــماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة للصَّليــب األمحــر بزايرهتــم مباشــرة. التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّ
نطلــب مــن مســؤول ملــف املعتقلــني يف مكتــب املبعــوث األممــي أن يُــدرج قضيــة املعتقلــني يف اجتماعــات جنيــف املقبلــة، فهــي هتــمُّ الســوريني أكثــر مــن 	 

قضــااي بعيــدة ميكــن التَّباحــث فيهــا الحقــاً بشــكل تشــاركي بــني األطــراف بعــد التوافــق السياســي، كالدســتور.
دعــم املنظمــات العاملــة يف توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب ودعــم مســار احملاســبة وآلياهتــا، ودعــم املنظمــات العاملــة يف 	 

برامــج إعــادة أتهيــل الضحــااي.

إىل النظام الروسي:
مطالبــة حليفــه النظــام الســوري ابلكشــف عــن مصــري قرابــة 98 ألــف خمتــٍف قســرايً، واإلفــراج الفــوري عــن عشــرات آالف املعتقلــني تعســفياً واملوقوفــني 	 

والذيــن انتهــت حمكومياهتــم قبــل مطالبــة الــدول الــي فرضــت عقــوابت علــى النظــام الســوري برفعهــا.
تزويد النظام السوري ابألجهزة واملعدات الازمة لفحص عشرات آالف املعتقلني والتأكد من عدم إصابتهم بفريوس كوروان املستجد. 	 
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إىل كافة أطراف النزاع والقوى املسيطرة:
جيــب أن تتوقــف فــوراً عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري الــي ال تــزال مســتمرة حــىت اآلن حبســب هــذا التقريــر الشــهري للشــبكة الســورية 	 

حلقــوق اإلنســان، وجيــب الكشــف عــن مصــري مجيــع املعتقلــني واملختفــني قســرايً، والســماح ألهلهــم بزايرهتــم فــوراً، وتســليم جثــث املعتقلــني الذيــن قتلــوا 
بســبب التعذيــب إىل ذويهــم.

اإلفــراج دون أي شــرط عــن مجيــع املعتقلــني، الذيــن مت احتجازهــم جملــرد ممارســة حقوقهــم السياســية واملدنيــة، وإطــاق ســراح النســاء واألطفــال، وذوي 	 
االحتياجــات اخلاصــة واملرضــى وكبــار الســن، والتَّوقــف عــن اختــاذ أٍي مــن املعتقلــني كرهائــن حــرب.

منــح املراقبــني الدوليــني املســتقلني مــن قبيــل أعضــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، زايرة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــري 	 
النظامية كافة، دون ترتيب مســبق، ودون أي قيد أو شــرط، وحتســني ظروف أماكن االحتجاز لتائم املعايري القانونية ملراكز االحتجاز.

تشــكيل جلنــة أمميــة ملراقبــة إطــاق ســراح املعتقلــني بشــكل دوري وفــق جــدول زمــي يُطلــب مــن مجيــع اجلهــات الــي حتتجزهــم، وبشــكل رئيــس مــن احلكومــة 	 
الســورية الــي حتتجــز قرابــة 89 % مــن جممــوع املعتقلــني.

نشر سجل يتضمن بياانت احملتجزين مع أسباب االحتجاز وأماكنها واألحكام الصادرة.	 
إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم العســكرية امليدانيــة وحماكــم قضــااي اإلرهــاب وإلغاؤهــا ملخالفتهــا التشــريعات احملليَّــة والدوليــة وضمــاانت احملاكمــة 	 

العادلــة.
ــه إليهــم هُتــم قضائيــة، وأن ال 	  التوقــف عــن عمليــات االعتقــال دون توجيــه مذكــرة قضائيــة، وإطــاق ســراح كافــة احملتجزيــن واحملتجــزات لديهــم الذيــن مل تُوجَّ

يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي عــرض علــى احملكمــة، وأن ال يســتغرق العــرض علــى احملكمــة أســابيع أو أشــهراً طويلــة.

شكر وتضامن
كل الشــكر ألقــرابء الضحــااي وذويهــم وأصدقائهــم وشــهود العيــان والنشــطاء احملليــني الذيــن ســامهوا بشــكل فعــال يف مجــع البيــاانت والتحقــق منهــا، وكل التضامــن 

مــع الضحــااي املعتقلــني واملختفــني قســرايً وعائاهتــم.
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