
األحد 2 تشرين األول 2022

ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
ــة لحقـــــــوق  ــة الساميــــــ ــا المفوضيـــــ ــتقلة، اعتمـــدت عليهـ ــة، ُمسـ حكوميـ
ـــا  ـــا التـــي أصدرتهـــــــ ـــع تحليالتهــ ـــًا فـــي جميـــ ـــدرًا أساسيـــــــ ـــان مصــــــ اإلنســــ

ـــا فـــي ســـوريا. ـــة الضحاي عـــن حصيلـ

توثيـــــق مــــا ال يقــــل عـــــن 167 حالة 
اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيلول 

بينهم 13 طفل و8 سيدات

قوات النظام السوري تواصل استهداف الالجئين/النازحين 

العائدين لمناطق سيطرتها بعمليات االعتقال



M221002

المحتوى

2 .............................................................................................. أواًل: خلفية ومنهجية

ــم  ــي ل ــًا: القوانيــن والنصــوص الخاصــة بالتعذيــب فــي الدســتور والقانــون الســوري الحال ثاني

توقــف أو ُتخفــف مــن وتيــرة عمليــات التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 

4 ................................................................................................................ السوري

8 ................................................ ثالثًا: موجز عن أبرز أحداث ملف المعتقلين في أيلول 

10 ......................... رابعًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع في أيلول 

خامسًا: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي/ االحتجاز في أيلول ............................ 12

سادسًا: أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ملف 

المعتقلين............................................................................................................. 16

سابعًا: النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف

17 ............................................. محددات االعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية 

ثامنًا: توجيه وانتزاع تهم متعددة تحت التعذيب وإحالة إلى محاكم أشبه 

20 ....................................................................................................... باألفرع األمنية

21 ............................................................................. تاسعًا: االستنتاجات والتوصيات



توثيق ما ال يقل عن 167 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي 2

في أيلول بينهم 13 طفل و8 سيدات

أواًل: خلفية ومنهجية:
ل االعتقــال التَّعســفي ومــن ثــم اإلخفــاء القســري انتهــاكًا واســعًا منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي نحــو  شــكَّ
ها  الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار 2011، وُيعتبــر مــن أوســع االنتهــاكات، التــي عانــى منهــا المواطــن الســوري وأشــدِّ
ــة، وقــوات الجيــش والميليشــيات التابعــة  ــات آالف الســوريين، ومارســتها األجهــزة األمني ــت مئ انتشــارًا، فقــد طال
للنظــام الســوري وكذلــك الميليشــيات التابعــة لــه علــى نحــو مــدروس ومخطــط، وأحيانــًا بشــكل عشــوائي واســع؛ 
بهــدف إثــارة اإلرهــاب والرعــب لــدى أكبــر قطــاع ممكــن مــن الشــعب الســوري، وبعــد قرابــة ثمانيــة أشــهر مــن الحــراك 
الشــعبي بــدأت تظهــر أطــراف أخــرى علــى الســاحة الســورية ومارســت عمليــات خطــف واعتقــال/ احتجــاز، وقــد كانــت 
ل المعتقــل إلــى عــداد المختفيــن قســريًا أو اإلفــراج عنــه، مــن أعظــم  ومــا تــزال عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وتحــوُّ

التَّحديــات والصعوبــات التــي واجهــت فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح فــي منهجيتنــا 1.

إنَّ معظــم حــوادث االعتقــال فــي ســوريا تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو فــي 
أثنــاء عمليــات المداهمــة، وغالبــًا مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة هــي المســؤولة 
عــن عمليــات االعتقــال بعيــدًا عــن الســلطة القضائيــة، ويتعــرَّض المعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقالــه، 
وُيحــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو محاميــه. كمــا ُتنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول 

معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا.

وُيعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 88 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية المســجلة لدينــا، وهــو أّول 
ــن عائــات الضحايــا مــن تحديــد الجهــة  وأكثــر أطــراف الّنــزاع ممارســة لهــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج، وغالبــًا ال تتمكَّ
ب عنهــا، تمتلــك جميــع القــوات  التــي قامــت باالعتقــال بدقــة، ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعَّ
المتحالفــة مــع النظــام الســوري )الميليشــيات اإليرانيــة، حــزب هللا اللبنانــي، وغيرهــا( صاحيــة االعتقــال والتَّعذيــب 

واإلخفــاء القســري.

تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة، 
والتنظيمــات اإلســامية المتطرفــة، وفصائــل المعارضــة المســلحة بمختلــف تشــكياتها، بإجــراءات مشــابهة 
لمــا يقــوم بــه النظــام الســوري وإن كان بوتيــرة ومنهجيــة أقــل ممــا تمارســه قــوات النظــام الســوري، وهــي ُتشــكل 
انتهــاكًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وإن تمــت علــى خلفيــة النــزاع المســلح فهــي ُتشــكل انتهــاكًا للقانــون 

الدولــي اإلنســاني.

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع ُيظهــر أماكن وجــود المعتقلين/ 
المحتجزيــن وأســباب اعتقالهــم، وال مــا هــي األحــكام القضائيــة التــي صــدرت بحقهــم، بمــا فــي ذلــك عقوبــة اإلعــدام، 
وال تعلــم الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي مصيــر أبنائهــا فالغالبيــة العظمــى كمــا أشــرنا فــي جميــع التقاريــر التــي 
أصدرناهــا عــن المعتقليــن قــد تحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وقــد تحدثنــا بشــكل تفصيلــي عــن ظاهــرة االختفــاء 

القســري ومعانــاة األهالــي وخاصــة األطفــال فــي تقاريــر عديــدة.

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

http://sn4hr.org/arabic/?p=10347
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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منهجية:
ــد أطــراف  ــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي التــي ســجلناها فــي أيلــول مــن العــام 2022 علــى ي يعــرض التقري
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ويســتعرض أبــرز الحــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال التَّعســفي واالحتجــاز،  النِّ
ع حــاالت وحــوادث االعتقــال تبعــًا  التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الشــهر المنصــرم، وتــوزُّ

لمــكان وقــوع الحادثــة.

االعتقــال بحســب  حــاالت  توزيــع  فإننــا نســتطيع  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  بيانــات  وبحســب قاعــدة 
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيضــًا، ونحــن فــي 
ــه االعتقــال، وليــس  ــذي وقــَع في ــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان ال ع حصيل ــوزِّ ــا ن ــر وفــي معظــم تقاريرن هــذا التقري
ــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال  تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وُنشــير إلــى أننَّ
بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك 

ــر. ــى ذلــك ضمــَن التقري ــة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إل المحافظــة مقارن

إن حصيلــة حــاالت وحــوادث عمليــات االعتقــال التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والــواردة فــي 
هــذا التقريــر ال تشــمل حــاالت الخطــف التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي تقــف وراءهــا.

لــت إلــى اختفــاء قســري، ونعتمــد فــي منهجيتنــا مــرور 20  ــق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي التــي تحوَّ كمــا يوثِّ
يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرســمية حــول 

 الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه.
ِ

ــه، ورفــض ــد مكان ــه أو تحدي اعتقال

يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمعاييــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، ُمســتندًا بذلــك 
ــفي واالختفــاء القســري، ويعمــل فريــق  ــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال التعسُّ إلــى أحــكام القوانيــن الدوليَّ
قســم المعتقليــن علــى تحديــث قاعــدة البيانــات باســتمرار عــن المعتقليــن الذيــن تــمَّ اإلفــراج عنهــم حســب توافــر 
المعلومــات. وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم 
ــا اإللكترونــي اســتمارة خاصــة لتوثيــق  بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة. وقــد أنشــأنا علــى موقعن

معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحايــا.

ال تشــمل حصيلــة المعتقليــن المدرجــة فــي التقريــر المحتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى 
ــزاع المســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط المعــارض لســلطة األمــر الواقــع، وكذلــك حــاالت  خلفيــة النِّ

االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر.

تواجــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحديــات إضافيــة فــي عمليــات توثيــق المعتقليــن اليوميــة والمســتمرة 
منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، مــن أبرزهــا:

خــوف كثيــر مــن األهالــي مــن التَّعــاون ونشــر خبــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حتــى لــو كان بشــكل ســري، وبشــكل 	 
خــاص فــي حــال كــون المعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد فــي المجتمــع الســوري أن ذلــك ســوف ُيعرِّضهــم 
لمزيــد مــن الخطــر والتَّعذيــب، وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ المفاوضــات مــع الجهــات األمنيــة التــي غالبــًا مــا تقــوم بعمليــة 

ابتــزاز لألهالــي قــد تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى آالف الــدوالرات.
فقــدان ثقــة المجتمــع الســوري مــن جــدوى التعــاون فــي عمليــات التوثيــق، والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو 	 

فشــل المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة بكافــة مؤسســاتها فــي الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج 
عــن حالــة واحــدة فقــط، )بمــن فيهــم مــن انتهــت محكومياتهــم(. 
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ثانيــًا: القوانيــن والنصــوص الخاصــة بالتعذيــب فــي الدســتور والقانــون 
الســوري الحالــي لــم توقــف أو تُخفــف مــن وتيــرة عمليــات التعذيــب فــي 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري:

ُتســيطر الدولــة بشــكل مركــزي علــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، ولــذا فإنــه مــن المســتبعد أن تجــري وفيــات بســبب 
التعذيــب دون علــم النظــام الحاكــم فــي الدولــة، وعلى مدى الســنوات الماضية انتشــر بشــكل واســع ضمــن المجتمع 
الســوري ووســائل اإلعــام الســورية المحليــة والعربيــة والدوليــة مئــات التقاريــر عــن وفيــات بســبب التعذيــب داخــل 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، كمــا أنَّ النظــام الســوري نفســه أبلــغ عشــرات مــن األهالــي عــن وفيــات 

أبنائهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز وغالبــًا مــا كان يعــزو الســبب إلــى “أزمــة قلبيــة”.

إنَّ النظــام الســوري مســؤول عــن إثبــات أنَّ حــاالت الوفيــات التــي وقعــت لــم تكــن بســبب التعذيــب، لكنــه لــم يُقــم 
منــذ أحــد عشــر عامــًا بتحقيــق واحــد، وهــذا لوحــده ُيشــكل دليــل إدانــة واضــح بحقــه، إضافــًة إلــى ذلــك فليــس جهــاز 
واحــد فقــط مــن أجهــزة النظــام الســوري منخــرط فــي التعذيــب وفــي الوفيــات بســبب التعذيــب، فهــذا يتطلــب 
اشــتراك مؤسســات عــدة فــي الدولــة مــن أبرزهــا: وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، األجهــزة األمنيــة، الســجون المدنيــة، 
ــى، وهــذا ُيشــير إلــى عمليــة تناغــم  ــة، وزارة األوقــاف، مكتــب دفــن الموت المشــافي العســكرية، المؤسســة القضائي
 بيــن هــذه المؤسســات، وهــذا ال يتــم إال بــإدارة مســتويات عليــا فــي النظــام الســوري تتحكــم بجميــع 

ٍ
وتنســيق عــال

هــذه المؤسســات.

ــه هــذه  ــر في ــم التعذيــب2 اعتب ــون رقــم 16 لعــام 2022 لتجري فــي 30/ آذار/ 2022 أصــدر رئيــس النظــام الســوري القان
الجريمــة جنايــة تســتوجب عقوبــة شــديدة لمرتكبهــا أو لمــن شــارك فيهــا أو لمــن حــرَّض عليهــا أيضــًا، وفــي القانــون 
ــي المقــدر بعشــر ســنوات إذا لــم تحــرك  ــة يخضــع الجريمــة للتقــادم الجنائ ــر توصيــف التعذيــب كجناي الســوري ُيعتب
الدعــوى العامــة بحــق مرتكــب الفعــل، وقــد أصدرنــا تقريــرًا وضحنــا فيــه أنــه هنــاك خلــل علــى مســتوى منظومــة 
التعذيــب والتشــريع لــدى النظــام الســوري، إضافــًة إلــى خلــل فــي نــص “ القانــون” نفســه، وفيمــا يلــي نقــاط أساســية 

تعبــر عــن ذلــك:

ال يشــمل القانــون جرائــم التعذيــب  المرتكبــة قبــل تاريــخ صــدوره، بــل تســري عليهــا األحــكام الموجــودة مســبقًا 	 
كحكــم المــادة 391 مــن قانــون العقوبــات والتــي تعتبــر التعذيــب جنحــة والجنحــة تســقط وفــق التقــادم بعــد 
ثــاث ســنوات. أمــا إذا نجــم عــن التعذيــب عاهــة أو وفــاة فتصبــح جنايــة وتســقط الجريمــة وفــق التقــادم بعــد 
عشــر ســنوات، أي أن جميــع جرائــم التعذيــب المرتكبــة منــذ آذار/ 2011 لــم يشــملها القانــون رقــم 16/ 2022 وهــي 
بطبيعــة الحــال ســقطت بالتقــادم. ويرتبــط التقــادم بتحريــك الدعــوى العامــة وهــو قــرار يصــدر مــن ممثــل النيابــة 
العامــة بتوجيــه اتهــام ارتــكاب جريمــة التعذيــب ضــد مرتكبهــا، أمــا تحقيقــات الشــرطة أو األمــن أو أيــة جهــة عامــة 

ال تعتبــر تحريــك دعــوى عامــة وال تقطــع التقــادم.
أغفــل القانــون ذكــر ظــروف االحتجــاز الاإنســانية والقاســية التــي ُيحتجــز ضمنهــا المعتقلــون، كمــا أغفــل إهمــال 	 

الرعايــة الصحيــة أو حرمانهــم منهــا، وهمــا مــن أســاليب التعذيــب التــي ينتهجهــا النظــام الســوري ومــن أســباب 
ارتفــاع نســب الوفيــات بيــن المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز.
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لقــد تحكــم النظــام الســوري بشــكل متوحــش بإصــدار شــهادات الوفــاة، ولــم تتــح لجميــع أهالــي الضحايــا الذيــن 
قتلــوا ســواء علــى يــد النظــام الســوري أو علــى يــد بقيــة األطــراف، وال ألهالــي المفقوديــن والمختفيــن قســريًا، واكتفــى 
بإعطــاء شــهادات وفــاة لمــن تنطبــق عليــه معاييــر يحددهــا النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة، وقــد تحدثنــا فــي 
العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن إجبــار النظــام الســوري ذوي الضحايــا باإلقــرار عبــر التوقيــع علــى محضــر معــد مــن 
قبــل األجهــزة األمنيــة يفيــد بــأن “العصابــات اإلرهابيــة المســلحة” هــي مــن قتلــت أبنائهــم وليــس النظــام الســوري، 
مقابــل الحصــول علــى شــهادة وفــاة، فلــم يفتــح النظــام الســوري أيــة تحقيقــات قضائيــة بأســباب وفــاة مئــات آالف 
ــى أن  ــات القتــل. ونشــير إل ــم يحاســب أي عنصــر أمــن، أو عضــو فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عملي الســوريين، ول
الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات، خوفــًا مــن ربــط اســمهم باســم 
شــخص كان معتقــًا لــدى النظــام الســوري وقتــل تحــت التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه معــارض للنظــام الســوري. كمــا 

أن قســمًا كبيــرًا مــن ذوي الضحايــا تشــردوا قســريًا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

فــي 10/آب/ 2022 أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد 
إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة يجــب 
التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي االختصــاص فــي الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب علــى جميــع 
المحاكــم ذات االختصــاص بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد فــي التعميــم. وقــد أصدرنــا تقريــر بحســب تحليلنــا 
لمــا ورد فــي نــص هــذا التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ونتائــج تترتــب علــى هــذا التعميــم، وفــي هذا الســياق، 
ننــوه فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إلــى أن النظــام الســوري وفــي ســياق التضييــق علــى ذوي المفقوديــن 
فــرض الموافقــة األمنيــة عليهــم ألجــل الحصــول علــى الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب والمفقــود حيــث أصــدرت وزارة 
العــدل القــرار 30 بتاريــخ 16/ أيلــول/2021 فرضــت الــوزارة بموجبــه “الموافقــة األمنيــة” علــى كل َمــن يضطــر الســتخراج 
وكاالت قانونيــة عــن الغائــب أو المفقــود، وتترافــق إجــراءات اســتخراج هــذه الموافقــة مــع عمليــات مســاومة وابتــزاز 
مــادي. والنســاء هــّن مــن أول الضحايــا لهــذا التعميــم، ألن الزوجــة واألم هــّن اللواتــي يقمــن باإلجــراءات القانونيــة 
إلثبــات حالــة الغيــاب أو الفقــد لابــن أو للــزوج، والســتخراج الوكالــة القضائيــة وفــي حــاالت تواجــد الزوجــات أو األمهــات 
فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ورغبتهــن باســتخراج الوكالــة، تزيــد “الموافقــة األمنيــة الجديــدة” خطــر تعّرضهــن 
للعنــف أو االبتــزاز أو االنتهــاك المــادي والمعنــوي. فــإن لــم تســتخرج الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب بســبب صعوبــة 
الحصــول علــى الموافقــة األمنيــة: ســتتعطل مصالحهــا ولــن تتمكــن مــن إجــراء انتقــال اإلرث أو اســتصدار أوراق 
ثبوتيــة أو اســتصدار بطاقــة بنكيــة وقبــض الرواتــب والمعاشــات بالنيابــة عــن المفقــود والغائــب. خاصــة أن الكثيــر 
مــن الغائبيــن مطلوبــون للفــروع األمنيــة، وهــذا التعميــم يعنــي اســتحالة إعطــاء أقاربهــم وذويهــم حــق اســتخراج 
ــون األحــوال الشــخصية  ــف قان ــه يخال ــرًا ألن ــًا كبي ــم انتهــاكًا قانوني ــر هــذا التعمي ــب. ويعتب ــة إلدارة أمــوال الغائ الوكال

الســوري الــذي ال يشــترط الحصــول علــى أي موافقــة مــن أي نــوع كان. 

وأخيــرًا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ مــا ال يقــل عــن 14464 شــخصًا قتلــوا بســبب التعذيــب 
بحســب قاعــدة بياناتنــا منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2022 وال نــزال نســجل بشــكل شــبه يومــي وفــاة معتقليــن أو 
مختفيــن قســريًا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، 
وممــا ال شــك فيــه أنَّ هــذا القانــون ســيبقى حبــرًا علــى ورق ولــن يســهم فــي ردع األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة 

ــة القوانيــن القمعيــة ســارية وهــي التــي يقــوم عليهــا النظــام ومنهــا: التعذيــب مــا دامــت بقي

https://snhr.org/arabic/?p=15891 
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://snhr.org/arabic/2022/08/19/النظام-السوري-يتحكم-بوقائع-تسجيل-وفاة/
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ألــف: النصــوص التــي تمنــح الحصانــة ألفــراد األجهــزة األمنيــة مــن المالحقــة القضائيــة والمتعارضــة 
مــع العديــد مــن مــواد قانــون العقوبــات العــام والدســتور الحالــي:

قــام النظــام الســوري بشــرعنة جريمــة التعذيــب فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الســوري الحالــي الصــادر عــام 2012 
بموجــب المرســوم رقــم 94، يحظــر االعتقــال التعســفي والتعذيــب بحســب المــادة 53، كمــا أنَّ قانــون العقوبــات 
العــام وفقــًا للمــادة 391 ينــصُّ علــى الحبــس مــن ثاثــة أشــهر حتــى ثــاث ســنوات علــى كل مــن اســتخدم الشــدة فــي 
ــة  ــاك نصــوص قانوني ــاء التحقيــق وفقــًا للمــادة 391، لكــن هن ــم، ويحظــر التعذيــب فــي أثن ــاء التحقيــق فــي الجرائ أثن
تعــارض بشــكل صريــح المــواد الدســتورية الماضيــة، والمــادة 391، وُتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب، إذ يتمتــع ضبــاط 
 مــن الحصانــة مــن الماحقــة أمــام القضــاء، إال بعــد موافقــة رؤســائهم وذلــك 

ٍ
وأفــراد ومنتســبو األجهــزة األمنيــة بنــوع

علــى الشــكل التالــي:

1 - بالنسبة لعناصر إدارة المخابرات العامة )أمن الدولة(: 
إن المــادة 16 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 14 لعــام 1969 المتضمــن قانــون إحداث إدارة المخابــرات العامة3  قضت 
بعــدم جــواز ماحقــة عناصــر المخابــرات عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات الموكلــة إليهــم، إال بعــد 
موافقــة رؤســائهم. وهــذا مــا قررتــه محكمــة النقــض الســورية4 ، بالقــرار رقــم /25/، أســاس /28/ لعــام 1979. وقــد 
نــص المرســوم التشــريعي رقــم /14/ بتاريــخ 25/ كانــون الثانــي/ 1969 علــى أنــه: “ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن 
فــي إدارة أمــن الدولــة عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم أو فــي معــرض 
قيامهــم بهــا إال بموجــب أمــر مالحقــة يصــدر عــن المديــر”. ونصــت المــادة / 74 / مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة 
إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم / 549 / تاريــخ 25/ أيــار/ 1969 
علــى أنــه: “ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن فــي إدارة أمــن الدولــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا أو المتعاقديــن 
معهــا مباشــرة أمــام القضــاء، فــي الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة، أو فــي معــرض قيامــه بهــا قبــل إحالتــه علــى 
مجلــس التأديــب فــي اإلدارة واســتصدار أمــر مالحقــة مــن قبــل المديــر”، علمــًا أن هــذه النصــوص تعتبــر ســرية وغيــر 

منشــورة فــي الجريــدة الرســمية للدولــة ليطلــع عليهــا النــاس، ممــا يتنافــى مــع مبــدأ ســيادة القانــون الدســتوري.

2 - بالنسبة لعناصر “شعبة المخابرات” )األمن العسكري( و”إدارة المخابرات الجوية”:
ــة كونهــم مــن العســكريين، وماحقتهــم القضائيــة تكــون أمــام القضــاء  فهــم يتمتعــون أيضــًا بمثــل هــذه الحصان
العســكري، وهــذا القضــاء ال ياحــق العســكريين إال بموجــب أمــر ماحقــة صــادر عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات 
المســلحة أو رئيــس األركان حســب رتبــة المطلــوب ماحقتــه، عمــًا بأحــكام المــادة /53/ مــن قانــون العقوبــات 

وأصــول المحاكمــات العســكرية رقــم /61/ لعــام 1950.

3 - بالنسبة لعناصر “شعبة األمن السياسي”:
تتبــع شــعبة األمــن السياســي إداريــًا لــوزارة الداخليــة، وفــي أيلــول/ 2008 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم /64/ لعــام 
2008 الــذي اعتبرهــم وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة مــن المشــمولين باختصــاص القضــاء 
العســكري ونــصَّ صراحــًة علــى أنَّ ماحقتهــم القضائيــة ال تجــري قبــل صــدور أمــر بالماحقــة مــن القيــادة العامــة 

للجيــش والقــوات المســلحة. 

3  )وهو قانون سري غير منشور بالجريدة الرسمية(

4  منشور في مجلة “المحامون” لعام 1979، القاعدة 392

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&nid=16268&First=0&Last=3&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&nid=16268&First=0&Last=3&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&nid=16268&First=0&Last=3&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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إنَّ المرســوم التشــريعي رقــم 64 الصــادر عــام 2008 والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون أصــول العقوبــات 
وأصــول المحاكمــات العســكرية5 أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي، الذيــن كانــوا ســابقًا 
ممــن يمكــن محاكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر قــرار ماحقتهــم بالجيــش والقــوات المســلحة. كمــا أن هــذه 
الماحقــة تصــدر فــي زمــن الحــرب بحســب قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام 
للجيــش والقــوات المســلحة والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس الجمهوريــة. وبالتالــي تــمَّ حجــب هــذه الماحقــة -فــي 

ــا. ــادة العلي ــادة وحصرهــا فــي القي حــال حصلــت- عــن أي مســتوى للقي

مطلــع عــام 2012 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم /1/ لعــام 2012 المتضمــن )قانــون خدمــة عســكريي قــوى األمــن 
ــر معــداًل للمرســوم التشــريعي 64/ 2008  الداخلــي( ومــن ضمنهــم عناصــر “شــعبة األمــن السياســي” والــذي يعتب
المذكــور أعــاه، حيــث نــصَّ فــي المــادة /23/ منــه علــى إحــداث محكمــة مســلكية شــرطية تختــص بالنظــر فــي األمــور 
المســلكية لعســكريي الشــرطة، مــن اختصاصهــا البــت بإحالتهــم أمــام القضــاء إال فــي حالــة الجــرم المشــهود، 
أو ارتــكاب جريمــة اقتصاديــة، حيــث يمكــن بهاتيــن الحالتيــن ماحقتهــم أمــام القضــاء العــادي مباشــرة، علمــًا أنَّ 
لة مــن ضبــاط فــي الشــرطة ُيســميهم رئيــس الجمهوريــة وبالتالــي فهــي  المحكمــة المســلكية للشــرطة مشــكَّ

ــة. ــع بالكامــل للســلطة التنفيذي ــة وإنمــا تتب ــع للســلطة القضائي ــة وال تتب ليســت محكمــة قضائي

ــة مــن المالحقــة القضائيــة إال إذا ســمح  وبالتالــي فــإن كافــة عناصــر األجهــزة األمنيــة األربعــة يتمتعــون بحصان
رؤســاؤهم بهــا، والمالحقــة القضائيــة المشــروطة بالحصــول علــى الموافقــة المذكــورة هــي أمــر غيــر دســتوري 
وتغــّول علــى الســلطة القضائيــة وينــال مــن اســتقاللها عــن طريــق وضــع قيــد ال يســمح لهــا أن تمــارس واليتهــا 

الدســتورية قبــل موافقــة أحــد مــن مســؤولي الســلطة التنفيذيــة كمــا ورد فــي النصــوص آنفــة الذكــر.

إنَّ هــذه التشــريعات التــي يفتــرض أنهــا نصــوص قانونيــة لكنهــا فــي حقيقتهــا ُتشــكل انتهــاكًا للقانــون، هــي فــي 
حقيقتهــا عبــارة عــن مراســيم ونصــوص ُتشــرعن الجريمــة، وتخالــف حتــى دســتور عــام 2012، وتنتهــك القواعــد 
األساســية لحقــوق اإلنســان، ولهــذا فــإنَّ ســوريا تحــت حكــم النظــام الســوري الحالــي ُتعانــي مــن مشــكلتين: األولــى 
ــى  ــدون أدن ــر، وب ــون وهــذه أعظــم بكثي ــد تطبيــق القان ــة: علــى صعي ــة نفســها، الثاني ــد النصــوص القانوني علــى صعي
شــك فقــد ســاهمت النصــوص القانونيــة التــي ُتشــكل تكريســًا لإلفــات مــن العقــاب، وعــدم قيــام النظــام الســوري 
بــأي تحقيــق أو محاســبة لعنصــر أمــن واحــد مهمــا كان منخفــض الرتبــة علــى خلفيــة عمليــات التعذيــب، ســاهم كل 
ذلــك فــي ارتفــاع وتيــرة التعذيــب، وتفنــن األجهــزة األمنيــة بالتنســيق مــع بعــض األطبــاء فــي المشــافي العســكرية 
علــى ابتــكار أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر وحشــية وعنفــًا، وقــد تســبَّب ذلــك فــي اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب 

حتــى يومنــا هــذا. 

باء: بقاء المحاكم الجزائية االستثنائية )الميدان العسكرية، وقضايا اإلرهاب( في دمشق.
تاء: تخويل األجهزة األمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من األحيان.

ثاء: عدم إصالح منظمة السجون وإخضاعها لإلشراف القضائي.
حاء: تغّول السلطة التنفيذية على القضاء.

5  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/ شباط/ 1950
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ثالثًا: موجز عن أبرز أحداث ملف المعتقلين في أيلول:

ممــا نهــدف التأكيــد عليــه عبــر هــذا التقريــر أنَّ قــوات النظــام الســوري لــم تتوقــف عــن ماحقــة واســتهداف المدنييــن 
فــي مناطــق ســيطرتها علــى خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي؛ 
ممــا يثبــت مجــددًا حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات عــدة ســابقًا وهــو أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمــان مــن 
االعتقــاالت؛ ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء 
 قســريًا وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعة لســيطرة النظام الســوري ال يمكن 

ٍ
وغالبــًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف

ل مــاذًا آمنــًا للمقيميــن فيهــا، ونســبة كبيــرة ممــن نتحــدث معهــم خــال تســجيلنا لانتهــاكات يرغبــون فــي  أن تشــكِّ
الهجــرة والفــرار واللجــوء إلــى دول أخــرى، كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن، لــن 
يكــون هنــاك أي اســتقرار أو أمــان فــي ظــلِّ بقــاء األجهــزة األمنيــة ذاتهــا، التــي ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية منــذ عــام 

2011 ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن. ومــن خلفيــات االعتقــال/ االحتجــاز التــي ســجلناها فــي أيلــول:

أواًل: اســتمرت قــوات النظــام الســوري6 فــي أيلــول فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســويًة ألوضاعهــم 
ــزت هــذه االعتقــاالت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
ــة وعلــى نقــاط  ــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعي فــي محافظت

التفتيــش.
ــى مناطــق  ــاء محاولتهــم الوصــول إل ــن “الاجئيــن والنازحيــن” أثن ــات اعتقــال اســتهدفت العائدي ــًا: ســجلنا عملي ثاني
عودتهــم الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وتركــزت هــذه االعتقــاالت قــرب معبــر كســب الحــدودي بريــف 

محافظــة الاذقيــة الشــمالي.
ثالثــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا عناصــر تنتمــي لمليشــيات تابعــة لقــوات النظــام الســوري اســتهدفت 
ســيدة مــع أطفالهــا، وذلــك للضغــط علــى أحــد أفــراد عائلتهــا مــن العســكريين المنشــقين عــن قــوات النظــام 

الســوري لتســليم نفســه لهــا.
 األطفــال والســيدات منهــم فــي 

ِ
رابعــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية موســعة بحــق مواطنيــن لــم تســتثن

محافظــات ريــف دمشــق ودمشــق وديــر الــزور وحلــب وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة 
وعلــى نقــاط التفتيــش، نعتقــد أنهــا بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة، ومــن بينهــم مواطنيــن تــم اعتقالهــم بذريعــة 

ــة. التخلــف عــن الخدمــة العســكرية االحتياطي
خامســًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال متفرقــة قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري عبــر فــرع األمــن الجنائــي اســتهدفت 
 الســيدات منهــم وذلــك علــى خلفيــة حصولهــم علــى حــواالت ماليــة بالعملــة األجنبيــة 

ِ
عــددًا مــن المدنييــن لــم تســتثن

ــد مــن  ــا العدي ــدوالر(، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي عــدة محافظــات ســورية أبرزهــا دمشــق وحلــب، وقــد أخبرتن )ال
عائاتهــم أن عمليــات االعتقــال كان هدفهــا االبتــزاز والحصــول علــى األمــوال مقابــل اإلفــراج عنهــم.

علــى صعيــد اإلفراجــات، اســتمرت عمليــات الرصــد والمتابعــة فيمــا يخــص حــاالت اإلفــراج المرتبطــة بقانــون العفــو 
رقــم 7/ 2022 الصــادر عــن النظــام الســوري فــي 30 نيســان المنصــرم 2022، وقــد ســجلنا فــي أيلــول إفــراج النظــام 
الســوري عــن قرابــة 4 أشــخاص، وقــد تــم اإلفــراج عنهــم مــن ُمختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية واألفــرع األمنيــة 

فــي المحافظــات الســورية.

6 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، 

هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، 
وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي 
وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس 

رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

https://news.snhr.org/ar/2022/09/21/النظام-السوري-يفرج-فقط-عن-573-معتقلاً-وفق/
https://news.snhr.org/ar/2022/09/21/النظام-السوري-يفرج-فقط-عن-573-معتقلاً-وفق/
https://news.snhr.org/ar/2022/09/21/النظام-السوري-يفرج-فقط-عن-573-معتقلاً-وفق/
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في أيلول بينهم 13 طفل و8 سيدات

كمــا ســجلنا فــي أيلــول إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 7 أشــخاص، معظمهــم مــن محافظتــي دمشــق ودرعــا، 
أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق، وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم 
التعســفية، ولــم يرتبــط اإلفــراج عنهــم بقانــون العفــو رقــم 7/ 2022، وكانــوا قــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة 

للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد وعشــرة أعــوام.

 مــن الحــاالت بعــد مضــي أيــام أو أشــهر قليلــة علــى اعتقالهــم، وذلــك مــن دون أن 
ٍ
كمــا ســجلنا اإلفــراج عــن عــدد

يخضعــوا لمحاكمــات، وكان معظمهــم مــن أبنــاء محافظتــي ديــر الــزور وحمــاة، أمضــى جميــع المفــرج عنهــم مــدة 
احتجازهــم ضمــن األفــرع األمنيــة.

لنا فــي أيلــول اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة 
ــات  ــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحي ــا تنظي ــة خاي ــن؛ بذريعــة محارب اســتهدفت بهــا مدنيي
تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن وذلــك ضمــن ُأطــر 
ــزت  حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش بهــدف ســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا وتركَّ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن 
والمدرســين علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي وقفــات احتجاجيــة، تنتقــد المنهــاج التعليمــي الــذي تفرضــه قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي مناطــق ســيطرتها ومنعهــا لتدريــس المنهــاج التعليمــي الخــاص بــوازرة التربيــة التابعــة للنظــام 

الســوري.

كمــا ســجلنا اســتمرار قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة باختطــاف أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب 
والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي محافظــة إدلــب  هيئــة تحريــر الشــام7 : شــهَد أيلــول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق مدنييــن، تركَّ
وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، وكان معظمهــا علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة 
ــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير  ــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية عل ــت عملي ــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ الهيئ
أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، كمــا ســجلنا عمليــة 
ــن يقيمــون فــي إحــدى المــدارس المهجــورة بريــف محافظــة  احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن النازحيــن الذي
إدلــب، وذلــك علــى خلفيــة رفضهــم الخــروج مــن تلــك المدرســة واإلقامــة فــي المخيمــات المخصصــة للنازحيــن، وقــد 
ســجلنا عمليــة احتجــاز اســتهدفت أطفــااًل بتهمــة حيازتهــم مــواد مشــبوهة حصلــوا عليهــا مــن خــال عملهــم فــي 

جمــع الخــردة.

ــات احتجــاز تعســفي  ــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي أيلــول بعملي مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائ
ــا  ــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدن وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادمي
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون  حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر 
تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي   واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ

ٍ
القضــاء، ومــن دون توجيــه تهــم

ــة  ــى خلفي ــة، وعل  الســيدات منهــم بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطي
ِ

ــم تســتثن ــن ل اســتهدفت مدنيي
انتقادهــم األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي المناطــق الخاضعــة تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، وتركــزت فــي 

مدينــة عفريــن وبعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب.

7 المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة
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رابعًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع في أيلول: 

ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي منذ بداية عام 2022:
ــذ مطلــع عــام  ــة اعتقــال تعفســي/ احتجــاز من وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1604 حال

2022 بينهــم 86 طفــًا و57 ســيدة )أنثــى بالغــة(، وقــد تحــول 1241 منهــم إلــى مختفيــن قســريًا.

تتــوزع حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع عــام 2022 علــى النحــو التالــي:

يظهــر الرســم البيانــي الســابق ارتفــاع حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي فــي شــباط وتمــوز ويعــود ذلــك إلــى 
قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات اعتقــال موســعة معظمهــا حصــل ضمــن أطــر جماعيــة اســتهدفت 
المدنييــن فــي مناطــق ســيطرته علــى خلفيــات متعــددة، وقيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات اعتقــال 

بهــدف التجنيــد القســري فــي مناطــق ســيطرتها.

باء: حصيلة االعتقال التعسفي في أيلول:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول 2022 مــا ال يقــل عــن 167 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 
ل 119 منهــا إلــى حــاالت اختفــاء  ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، تحــوَّ ــد أطــراف الن 13 طفــًا و8 ســيدات علــى ي

قســري.

https://drive.google.com/file/d/1A6a-g4hGOKZPMZZFXNsU6T5vvVTnUHJ5/view?usp=sharing
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توزَّعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي/ االحتجاز الموثقة في
أيلول بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

ل 63 إلــى مختفيــن  ألــف: قــوات النظــام الســوري: 76، بينهــم 4 أطفــال و6 ســيدات، أفــرج عــن 13 منهــم وتحــوَّ
قســريًا.

باء: هيئة تحرير الشام: 11، بينهم 3 أطفال، أفرج عن 7 منهم وتحول 4 إلى مختفين قسريًا.
ل  تــاء: جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي: 31، بينهــم 2 ســيدات، أفــرج عــن 17 منهــم وتحــوَّ

14 إلــى مختفيــن قســريًا.
ل 38 إلى مختفين قسريًا. ثاء: قوات سوريا الديمقراطية: 49 بينهم 6 أطفال، أفرج عن 11 منهم وتحوَّ

توزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي أيلــول علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/17LbUzp5ore6W98AnFIC-aTDbeXtkdAiN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwpTUDMxi5R-KKj40jc8Mx6nqgVWo2Aq/view?usp=sharing
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ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز كانــت مــن نصيــب محافظــة 
حلــب تليهــا ديــر الــزور ثــم ريــف دمشــق ثــم دمشــق ثــم الحســكة ثــم إدلــب تلتهــا الرقــة ثــم درعــا وحمــص.

خامسًا: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي/ االحتجاز في أيلول:  

ألف: قوات النظام السوري:
-  أبرز الحوادث:

الخميــس 1/ أيلــول/ 2022 اعتقلــت عناصــر مــن قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري 6 مدنييــن 
مــن أبنــاء بلــدة كفــر بطنــا فــي محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك أثنــاء قيامهــا بحملــة دهــم واعتقــال داخــل البلــدة، 

ــة دمشــق. ــرات العســكرية فــي مدين ــع لشــعبة المخاب ــى فــرع 227 التاب واقتادتهــم إل

اإلثنيــن 5/ أيلــول/ 2022 اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري 9 مدنييــن بينهــم 3 ســيدات علــى خلفيــة تعاملهــم 
بالعملــة األجنبيــة )الــدوالر(، فــي مدينــة دمشــق، واقتادتهــم إلــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق.

األحــد 18/ أيلــول/ 2022، شــنَّت عناصــر قــوى األمــن السياســي التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم واعتقــال 
فــي مدينــة التــل شــمال محافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 4 مدنييــن، 

واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق.

الجمعــة 16/ أيلــول/ 2022 قامــت عناصــر مواليــة لقــوات النظــام الســوري باعتقــال ســيدة مــع اثنيــن مــن أطفالهــا، 
لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة الرســتن بريــف محافظــة حمــص الشــمالي، وذلــك 
للضغــط علــى أحــد أفــراد عائلتهــا العســكري المنشــق عــن قــوات النظــام الســوري لتســليم نفســه، واقتادتهــم إلــى 

فــرع قــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حمــص.

- أبرز الحاالت:

حســان عبــدو عبــدو، عنصــر ســابق فــي أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة، 
مــن أبنــاء قريــة بابيــص بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مواليــد عــام 1983، 
اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 11/ أيلــول/ 2022 
قــرب معبــر كســب الحــدودي بريــف محافظــة الاذقيــة الشــمالي، لــدى عودته 
مــن تركيــا إلــى ســوريا، واقتادتــه إلــى فــرع قــوى األمــن السياســي التابــع لهــا 
فــي مدينــة الاذقيــة. نشــير إلــى أن “حســان” كان يعمــل علــى تســوية وضعــه 

حسان عبدو عبدواألمنــي.

https://drive.google.com/file/d/1LX-lkiauWfbImneAtVOeFol3yUE-5kVG/view
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بريــف  قريــة حطلــة  أبنــاء  مــن  الجاســم، ممــرض،  الحميــد عطــا هللا  عبــد 
محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
يــوم األربعــاء 14/ أيلــول/ 2022 إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة حطلــة، واقتادتــه 

 مجهولــة.
ٍ
إلــى جهــة

 خالــد ســيار المرفــوع، وحمــد فيــاض المرفــوع، مــن أبنــاء قريــة الجــرذي بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتهمــا 
عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 17/ أيلــول/ 2022 لــدى مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
ــر “حمــد”  ــزال مصي ــول/ 2022 فيمــا ال ي ــد” فــي 27/ أيل ــم ســجلنا اإلفــراج عــن “خال ــة دمشــق، ث التابعــة لهــا فــي مدين

مجهــواًل.

حيــدر عثمــان، مــن أبنــاء قريــة بســيمة فــي وادي بــردى بمحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه عناصــر قوى األمن السياســي 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 15/ أيلــول/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــارة البرج في قرية بســيمة، 

 ســابق، واقتادتــه إلى جهــة مجهولة.
ٍ

وكان مّمــن أجــَروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

الســيدة فاطمــة محمــد قنبــر، وأبنــاء شــقيقها 
مــن  قنبــر،  عثمــان  وكولــي  محمــد  الطفليــن 
ميدانيــات  قــرى  إحــدى  كاوانــدا  قريــة  أبنــاء 
محافظــة  شــمال  عفريــن  لمدينــة  التابعــة 
حلــب، ويقيمــون فــي مدينــة تــل رفعــت بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، اعتقلتهــم عناصــر 
قوات النظام الســوري يوم األربعاء 21/ أيلول/ 
2022، لــدى مرورهــم علــى نقطــة تفتيــش تابعة 
لهــا قــرب منطقــة دوار الليرمــون فــي مدينــة 

 مجهولــة.
ٍ
حلــب، واقتادوهــم إلــى جهــة

باء: هيئة تحرير الشام:

-أبرز الحاالت:
ناصــر شــيخ عبــد الحــي، عضــو المكتــب اإلعامــي لحــزب التحريــر، مــن أبنــاء 
مدينــة األتــارب فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر 
ــه  ــوم الخميــس 1/ أيلــول/ 2022 مــن أمــام منزل ــر الشــام ي تابعــة لهيئــة تحري
ثــم ســجلنا  انتقــاده هيئــة تحريــر الشــام،  فــي مدينــة األتــارب، علــى خلفيــة 

اإلفــراج عنــه فــي 5/ أيلــول/ 2022.
 

عبد الحميد عطا هللا الجاسم

الطفلة كولي عثمان قنبرالطفل محمد عثمان قنبر

ناصر شيخ عبد الحي

https://drive.google.com/file/d/142EFtbi1y0V6XPOsr6al8UvvXwfbDqzQ/view
https://drive.google.com/file/d/1Ly5J24R0sPXYlBQdeDtoXbNAva7JxEwB/view
https://drive.google.com/file/d/1mn8KNoOj5ALTWXtN63RIQJiydWifxGhK/view
https://drive.google.com/file/d/1UMG3L_ayB_DFy-nFuA5UsZ_SMwudEtKH/view
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خالد الهابط، يعمل محاســب في شــركة خاصة “شــركة ليان لمســتحضرات 
التجميــل” فــي مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، مــن أبنــاء 
مدينــة عربيــن فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظة ريف دمشــق، اعتقلته/ 
ــوم األربعــاء 14/ أيلــول/ 2022  ــر الشــام ي ــة تحري ــه عناصــر تابعــة لهيئ احتجزت
علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينتــي ســرمدا والدانــا بريــف محافظــة إدلــب 

الشــمالي، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

األطفــال أحمــد فرحــان الحســين، وأحمــد وحمــزة حســن الحســين، مــن أبنــاء قريــة الخشــير بريــف محافظــة إدلــب، 
ــر الشــام يــوم اإلثنيــن  يبلغــون مــن العمــر 16و 16و 10 عامــًا )حســب الترتيــب(، اعتقلتهــم عناصــر هيئــة تحري

19/ أيلــول/ 2022 لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب، 
وذلــك بتهمــة حيازتهــم مــواد مشــبوهة حصلــوا عليهــا مــن خــال عملهــم فــي جمــع الخــردة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم 

فــي 21/ أيلــول/ 2022.

تاء: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

- أبرز الحاالت:

هفــال أوريــا ســمو، مــن أبنــاء قريــة عمــر ســمو التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 
35 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر مــن الشــرطة المدنيــة التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري يــوم الخميــس 8/ 
أيلــول/ 2022، إثــر مداهمــة مــكان عملــه فــي شــارع السياســية بمدينــة عفريــن، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، وتــم اقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة المدنيــة فــي مدينــة عفريــن.

صــوران خليــل خليــل، مــن أبنــاء قريــة خالــكا التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 28 
عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر مــن لــواء المعتصــم التابــع للجيــش الوطنــي الســوري يــوم الجمعــة 9/ أيلــول/ 2022، 

إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة خالــكا، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

الســيدة صبــاح قليــج، مــن أبنــاء قريــة داركيــر التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، تبلــغ مــن العمــر 
65 عامــًا، اعتقلتهــا/ احتجزتهــا عناصــر تابعــة للجيــش الوطنــي الســوري يــوم الســبت 10/ أيلــول/ 2022، إثــر مداهمــة 

منزلهــا فــي قريــة داركيــر، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي ذات اليــوم.

باســل محمــد علــي، مــن أبنــاء قريــة بــرج حيــدر التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 
26 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر مــن فصيــل فيلــق الشــام التابــع للجيــش الوطنــي الســوري يــوم اإلثنيــن 12/ 
أيلــول/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة بــرج حيــدر، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي قريــة إيســكا 

التابعــة لمدينــة عفريــن.

خالد الهابط

https://drive.google.com/file/d/1B8W_NXSybvJaqlqqWqxR8qKJd15D9HR3/view
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ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
- أبرز الحوادث:

األحــد 11/ أيلــول/ 2022 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال فــي قريــة حمــار العلــي التابعــة لبلــدة 
الكســرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 9 مدنييــن، واقتيادهــم 

إلــى جهــة مجهولــة. 

الجمعــة 23/ أيلــول/ 2022 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــًة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف 
ــزور الشــرقي،  ــر ال ــرة بريــف محافظــة دي ــة البصي ــزر التابعــة لناحي ــة ال ــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قري ــي بحمل الدول
 مجهولــة.

ٍ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 4 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة، واقتيادهــم إلــى جهــة

- أبرز الحاالت:
حمــزة الســيد، مــن أبنــاء بلــدة ذيبــان بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات 
ــة  ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 5/ أيلــول/ 2022، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي بادي

ــة. ــى جهــة مجهول ــه إل ــان، واقتادت ــدة ذيب بل

حســين جميــل داوود، مــن أبنــاء بلــدة شــيخ الحديــد التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ويقيــم فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة 
حلــب، يعمــل فــي ورشــة للخياطــة، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 10/ أيلــول/ 2022، لــدى عودتــه مــن مــكان 
عملــه فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

الطفــان الشــقيقان ماهــر وبشــار عبــد هللا الملحــم، مــن أبنــاء مدينــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
يبلغــان مــن العمــر 14 و17 عامــًا )حســب الترتيــب(، اعتقلتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــة 
بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي يــوم الجمعــة 16/ أيلــول/ 2022 إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي مدينــة 

البصيــرة، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

عمــار محمــد عبــد اللطيــف، مراســل وكالــة نــورث بــرس فــي مدينــة الرقــة، 
لقــوات ســوريا  تابعــة  احتجزتــه عناصــر  اعتقلتــه/  الرقــة،  أبنــاء مدينــة  مــن 
الديمقراطيــة يــوم األحــد 18/ أيلــول/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة 

الرقــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

حسين جميل داوود

عمار محمد عبد اللطيف

https://drive.google.com/file/d/1ZpS3GikK5d3VR6z0411KE6dZ8dbB7Kzg/view
https://drive.google.com/file/d/1mmqD4UK1OuLaCve-qINLDAvKytwW1zyr/view
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ذيبــان الحرويــل، مــن أبنــاء بلــدة محيميــدة بريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي، 
اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 19/ أيلــول/ 2022 
إثــر مداهمــة منزلــه فــي بلــدة محيميــدة، بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

زيــاد حامــد العصمــان، مــدّرس، مــن أبنــاء حــي البلعــوم فــي مدينــة المياديــن 
بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات 
إثــر مداهمــة مــكان   ،2022 أيلــول/  يــوم الســبت 24/  ســوريا الديمقراطيــة 
خلفيــة  علــى  الغربــي،  الــزور  ديــر  محافظــة  بريــف  الكبــر  قريــة  فــي  إقامتــه 
مشــاركته فــي وقفــة احتجاجيــة فــي قريــة الكبــر فــي 22/ أيلــول/ 2022 تنتقــد 
ــة فــي مناطــق  ــذي تفرضــه قــوات ســوريا الديمقراطي المنهــاج التعليمــي ال

 مجهولــة.
ٍ
ســيطرتها، واقتادتــه إلــى جهــة

سادســًا: أبرز المهام التي تقوم بها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
في ملــف المعتقلين:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف 
نــا بالتالــي مــن توزيــع  بيانــات المعتقليــن، الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكنَّ
ــة، والمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، والجهــة التــي قامــت  حــاالت االعتقــال بحســب الجنــس ومــكان الحادث
بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، والتَّعــرف علــى المحافظــات التــي اعتقــل واختفــى النســبة 

األعظــم مــن أبنائهــا.

قمنــا علــى مــدى ســنوات بعمليــات نشــر أخبــار دوريــة عــن حــوادث االعتقــال، وكذلــك إصــدار تقريــر شــهري يرصــد 
ــر نصــف ســنوي،  ــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء القســري أو اإلفــراج، التــي شــهدها الشــهر المنصــرم، وتقري حصيل
ث عــن مراكــز االعتقــال المختلفــة لــدى أطــراف النــزاع، وغيــر  وتقريــر ســنوي، إضافــة إلــى عشــرات التَّقاريــر، التــي تتحــدَّ
ذلــك مــن التَّقاريــر الخاصــة المرتبطــة بشــؤون المعتقليــن، كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إلــى فريــق 
األم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وإلــى المقــرر الخــاص المعنــي باالحتجــاز 

ــب. ــي بمســألة التعذي التعســفي، والمقــرر الخــاص المعن

ذيبان الحرويل

زياد حامد العصمان

https://snhr.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/
https://news.snhr.org/ar/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/detainees-ar/
https://snhr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/
https://drive.google.com/file/d/1Az2SuoePxOw7Tt92e0jkZMWCbfbp9jN9/view
https://drive.google.com/file/d/1wZVGALh1erytR4AE3e7T7pMfexNc1xwa/view?usp=sharing 
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في أيلول بينهم 13 طفل و8 سيدات

ســابعًا: النظــام الســوري يصــدر قوانيــن تنتهــك مبــادئ القانــون ويخالف 
محــددات االعتقــال والتحقيــق وفق التشــريعات المحلية

يعتبــر قانــون مكافحــة اإلرهــاب8  وقانــون العقوبــات العــام9 ، وقانــون العقوبــات العســكري10  مــن أبــرز القوانيــن 
التــي يحاكــم بموجبهــا المعتقلــون وفــي معظــم األحيــان توجــه المحاكــم االســتثنائية التــي يخضــع لهــا المعتقلــون 
مجموعــة مــن التهــم الرئيســة وتعممهــا علــى قضايــا المعتقليــن، فمثــًا توجــه للمعتقــل إحــدى التهــم الــواردة فــي 
قانــون العقوبــات كإضعــاف الشــعور القومــي مــع تهمــة أخــرى مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب كتمويــل اإلرهــاب، 

ــة أو وقائــع حقيقيــة. ــى أدل وبذلــك ال يواجــه المعتقــل تهمــة واحــدة، بــل جملــة مــن التهــم، والتــي ال تســتند إل

ــرز مــا ورد فيــه مــن  فــي 28/ آذار/ 2022 صــدر القانــون رقــم 15 المتضمــن تعديــل قانــون العقوبــات العــام11 ، ومــن أب
تعديــات تخــصُّ المعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي أو النــزاع: 

ألف: تعديل اصطاحي للتمييز بين الجناية والجنحة
باء: تعديل اصطاحي لجريمة “إضعاف الشعور القومي” في المادة 285

تاء: تعديل اصطاحي لجريمة “وهن نفسية األمة” في المادة 286
ثاء: توسيع جريمة النيل من مكانة الدولة المالية في المادة 287

جيم: إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي: )جريمة تحسين صورة دولة معادية(
حاء: إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي: )الدعوة القتطاع جزء من األرض السورية(

خاء: إلغاء جريمة )الحض على االزدراء باألوضاع القومية12( الفضفاضة والغامضة 
وناحــظ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ التعديــات التــي أصدرهــا النظــام الســوري الخاصــة بقانــون 
ــع فيهــا فــي الجرائــم المســتحدثة والمبهمــة أكثــر مــن قبــل،  العقوبــات العــام وفــق القانــون 15/ 2022 قــد توسَّ
لتشــمل طيفــًا أوســع مــن المدنييــن لماحقتهــم عنــد ممارســتهم أدنــى أشــكال التعبيــر عــن الــرأي أو النقــد الموجــه 
للســلطة، ونعتقــد أنَّ هــذه التعديــات ُأصــدرت لمواجهــة حالــة االحتقــان الشــعبي الســائدة فــي المناطــق التــي 
تخضــع لســيطرته حتــى مــن قبــل المواليــن لــه؛ بســبب التدهــور االقتصــادي والمعيشــي الــذي يعانيــه المدنيــون، 
 أكبــر فــي تعزيــز قبضــة الســلطة الحديديــة، 

ٍ
وبالتالــي يتــم اعتقــال كل مــن ينتقــد أي شــيء تقريبــًا، ممــا يســاهم بشــكل

ويشــرعن عمليــات االعتقــال.

وعلــى مــدى الســنوات األحــد عشــر الســابقة أصــدر النظــام الســوري مــا يقــارب 21 مرســومًا للعفــو اتَّســمت بكونهــا 
ــزت علــى اإلفــراج عــن مرتكبــي الجرائــم والجنايــات والمخالفــات وشــملت أعــدادًا قليلــة  متشــابهة فــي كثيــر منهــا وركَّ
جــدًا مــن المعتقليــن المحاليــن إلــى المحاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضايــا اإلرهــاب، ومحاكــم الميــدان العســكرية، 
واســتثنت الحصيلــة األكبــر مــن المعتقليــن الذيــن لــم يخضعــوا أليــة محاكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقالهــم 
وتحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا رصدنــا فيــه حــوادث االعتقــال والتعذيــب التــي ســجلناها منــذ 
صــدور مرســومي العفــو رقــم 20 لعــام 2019، ورقــم 6 لعــام 2020، وتقريــرًا خاصــًا اســتعرضنا فيــه متابعتنــا لتطبيــق 

المرســوم رقــم 6 بعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى صــدوره، 

8 ا  مجلس الشعب السوري، القانون رقم 19 لعام 2012،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Coun- 
&try=&Num=19&Dep=-1

9  مجلس الشعب السوري، القانون رقم 148 لعام 1949،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Coun- 
&try=&Num=148&Dep=-1

10  مجلس الشعب السوري، القانون رقم 61 لعام 1950، 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Coun-
&try=&Num=61&Dep=-1

2022http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Ser- لعــام   15 رقــم  قانــون  الســوري،  الشــعب  مجلــس   11

 &vice=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1
12  جريمة الحض على االزدراء بالقوانين تشمل الفاعل فقط إذا كان موظف أو رجل دين أو مدرس في القطاع العام أو الخاص.

https://snhr.org/arabic/2020/03/24/12042/
https://snhr.org/arabic/2020/05/15/12214/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1&
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في أيلول بينهم 13 طفل و8 سيدات

وحصيلــة عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج التــي ســجلها فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ صــدور 
المرســوم رقــم 6 فــي 22/ آذار/ 2020 حتــى 15/ أيــار/ 2020، كمــا أصدرنــا فــي تمــوز 2021 تقريــرًا خاصــًا اســتعرضنا فيــه 
لناها منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 فــي 2/ أيــار/ 2021 حتــى  حصيلــة حــاالت وحــوادث االعتقــال واإلفــراج التــي ســجَّ
ــر مــا بيــن حصيلــة عمليــات اإلفــراج المرتبطــة بالعفــو وغيــر المرتبطــة بــه والتــي كانــت  ــز التقري 15/ تمــوز/ 2021، وميَّ
 قــد صــدر بالمرســوم التشــريعي رقــم )7( لعــام 

ٍ
ضمــن ســياق انتهــاء مــدة األحــكام، وأخيــرًا تقريــر حــول قانــون عفــو

2022، فــي الـــ 30 مــن نيســان المنصــرم 2022، وعلــى الرغــم مــن كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري 
 قســريًا.

ٍ
 ومختــف

ٍ
مــا ال يقــل عــن 135 ألــف مواطــن مــا بيــن معتقــل

وبموجــب الدســتور والتشــريعات النافــذة فــي الدولــة تلتــزم الحكومــة الســورية تجــاه مواطنيهــا فــي موضــوع الحريــات 
واالعتقــال والتحقيــق باألفعــال الجرميــة، بمنظومــة مــن القواعــد اإلجرائيــة تكفــل كافــة ضمانــات حقــوق اإلنســان 

التــي تحفــظ حريتهــم وحقوقهــم وكرامتهــم المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة.

ــد دســتور عــام 2012 أن ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة، وأن كل متهــم بــريء حتــى يــدان بحكــم  فقــد أّك
ــة شــخصية فــا يجــوز أن يؤخــذ أفــراد أســرة مرتكــب أفعــال جرميــة  ــة، وأن العقوب ــرم فــي محاكمــة عادل ــي مب قضائ
كزوجتــه وأصولــه وفروعــه بجريرتــه وتحتجــز حريتهــم كرهائــن لحيــن القبــض عليــه، ونهــى الدســتور عــن تفتيــش أحــد 
أو توقيفــه إال بموجــب أمــر أو قــرار صــادر عــن القضــاء المختــص، وأوجــب حيــن القبــض علــى شــخص أن ُيبلــغ أســباب 
توقيفــه وحقوقــه، ونهــى أيضــًا عــن االســتمرار فــي توقيفــه أمــام الســلطة اإلداريــة إال بأمــر مــن القضــاء المختــص، 
وحظــر بشــكل قاطــع تعذيــب أحــد أو معاملتــه معاملــة مهينــة، وحظــر كل اعتــداء علــى الحريــة الشــخصية أو علــى 
حرمــة الحيــاة الخاصــة أو علــى غيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور معتبــرًا ذلــك جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون13.  وكفــل الدســتور أيضــًا حــق الدفــاع للمتهــم أمــام المحكمــة وحــق الطعــن باألحــكام الصــادرة 

عنهــا14 ، وهــو مــا ال تلتــزم بــه المحكمــة الميدانيــة.

الجزائيــة15  المحاكمــات  أصــول  قانــون  كان  إذ  الدســتورية  المبــادئ  هــذه  واكبــت  الوطنيــة فقــد  التشــريعات  أمــا 
واضحــًا فــي المــادة 17/ 1 أن النائــب العــام هــو الجهــة الوحيــدة المكلفــة اســتقصاء الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا، 
ــه علــى كل ســلطة رســمية أو موظــف علــم  ــرات! أمــا المــادة 25 فكانــت صريحــة أن وليــس أحــدًا مــن أجهــزة المخاب
أثنــاء إجــراء وظيفتــه بوقــوع جنايــة أو جنحــة أن يبلــغ األمــر فــي الحــال إلــى النائــب العــام المختــص، وأن يرســل إليــه 
جميــع المعلومــات والمحاضــر واألوراق المتعلقــة بالجريمــة، وأكــد فــي المــادة 49 مــن نفــس القانــون علــى موظفــي 
الضابطــة العدليــة مســاعدي النائــب العــام أن يودعــوا إليــه بــا إبطــاء اإلخباريــات ومحاضــر الضبــط التــي ينظمونهــا 
فــي األحــوال المرخــص لهــم فيهــا مــع بقيــة األوراق. فــي حيــن أن األجهــزة األمنيــة المســؤول الرئيــس عــن عمليــات 
االعتقــال واالختفــاء القســري وخافــًا لهــذه النصــوص الواضحــة يحتفظــون باألشــخاص لســنوات طويلــة بعيــدًا عــن 

ســلطة القضــاء وبعيــدًا عــن أي رقيــب.

وفــي موضــوع التوقيــف وحجــز الحريــة كان قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة متشــددًا كثيــرًا حيــث ألــزم فــي المــادة 
104 قاضــي التحقيــق باســتجواب المدعــى عليــه خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وضعــه فــي النظــارة، فــإذا انقضــت 
هــذه المــدة يجــب علــى رئيــس النظــارة مــن تلقــاء نفســه أن يســوق المدعــى عليــه إلــى النائــب العــام الــذي يجــب 
ــَب إلــى قاضــي  أن يطلــب مــن قاضــي التحقيــق اســتجوابه فــإن أبــى أو كان غائبــًا أو حــال دون ذلــك مانــع شــرعي َطَل
تحقيــق آخــر أو إلــى رئيــس المحكمــة البدائيــة أو إلــى قاضــي الصلــح أن يســتجوبه، فــإن تعــذر اســتجوابه أمــر النائــب 

العــام بإطــاق ســراحه فــي الحــال.

13  المواد 50، 51/ 2-1، 53، 54 من الدستور.

14  المادة 51/ 3 من الدستور.

15  الصادر بالمرسوم التشريعي 112 تاريخ 13/3/1950.
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ولــم ينــَس القانــون فــي المــادة 105 أن يقــرر إذا أوقــف المدعــي عليــه بموجــب مذكــرة إحضــار وظــلَّ فــي النظــارة أكثــر 
مــن أربــع وعشــرين ســاعة دون أن يســتجوب أو يســاق إلــى النائــب العــام اعتبــر توقيفــه عمــًا تعســفيًا وياحــق 
الموظــف المســؤول بجريمــة حجــز الحريــة الشــخصية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 358 مــن قانــون العقوبــات. 

ووفقــًا لمــا ســبق نجــد أن غالبيــة النصــوص القانونيــة قــد صانــت حريــة المواطــن الســوري التــي ال يســتطيع أن يحــدَّ 
منهــا ســوى القاضــي بمذكــرة توقيــف، لدرجــة أنــه إذا لــم يوجــد قــاض يســتجوب المدعــى عليــه خــال أربــع وعشــرين 
ســاعة يجــب إطــاق ســراحه ولــو كان قاتــًا، تحــت طائلــة اعتبــار مــن يحتجــزه مرتكبــًا لجريمــة حجــز الحريــة، وهــذا 
مــا يؤكــد أن المشــكلة ليســت دائمــًا فــي النــص القانونــي وإنمــا فــي األجهــزة األمنيــة والمؤسســات الرســمية التــي 

تضــرب بهــذه النصــوص عــرض الحائــط وال تحترمهــا أو تتقيــد بهــا.

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن المرســوم التشــريعي رقــم /55/ تاريــخ 21/ نيســان/ 2011 الــذي ســمح للضابطــة العدلية أو 
المفوضــون بمهامهــا )األجهــزة األمنيــة( التحفــظ علــى المشــتبه بهــم ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد مــن النائــب العــام 

علــى أال تزيــد هــذه المــدة عــن ســتين يومــًا، لــم تتقيــد بــه أجهــزة األمــن نهائيــًا مــن جهتيــن:
ــم األشــخاص مــن قبــل  ــي جــرى تقدي ــرت الحــاالت الت ــة وأقصاهــا ســتون يومــًا، فقــد توات ــزم بالمــدة القانوني 1. ال تلت
أجهــزة األمــن إلــى القضــاء بأنواعــه )محكمــة اإلرهــاب، القضــاء العســكري، القضــاء العــادي( متجــاوزًة هــذه المــدة 

ودون أي تفويــض مــن النائــب العــام.
2. اقتصــر هــذا التفويــض التشــريعي االســتثنائي علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البــاب األول والثانــي مــن الكتــاب 
الثانــي مــن قانــون العقوبــات، المــواد مــن /260/ حتــى /339/ وهــي الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجي 
والجرائــم الواقعــة علــى الســامة العامــة، إضافــًة إلــى جرائــم إخفــاء المجرميــن وكتــم الجنايــات والجنــح الواقعــة علــى 
أمــن الدولــة واختــاق الجرائــم واالفتــراء فقــط، أي أن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب ال 
يشــملها هــذا النــص الــذي أعطاهــا تلــك الصاحيــة االســتثنائية، وبالتالــي تخضــع مــع باقــي الجرائــم للقواعــد العامــة 
بــأن يقــدم المشــتبه بــه إلــى النيابــة العامــة خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن القبــض عليــه، ومــن الماحــظ أن أجهــزة 

األمــن تحتفــظ باألشــخاص مــددًا طويلــة حتــى لــو كانــت جريمتهــم جنائيــة كتهريــب المخــدرات علــى ســبيل المثــال.
وبالتالــي بقــي هــذا التشــريع الــذي منــح أجهــزة األمــن )كمتســبب رئيــس فــي اختفــاء األشــخاص( صاحيــة توقيــف 

وتحقيــق اســتثنائية تصــل إلــى ســتين يومــًا قبــل تقديــم المشــتبه بــه للقضــاء حبــرًا علــى ورق بالنســبة لهــا.

أمــا قانــون العقوبــات16 فقــد أفــرد قســمًا منــه لجرائــم التعــدي علــى الحريــة فعاقــب في المــادة 357 بالســجن المؤقت 
مــن ثــاث إلــى خمــس عشــرة ســنة كل موظــف أوقــف أو حبــس شــخصًا فــي غيــر الحــاالت التــي ينــص عليهــا القانــون. 
وكان شــديدًا فــي معاقبــة مديــر أي ســجن وحراســه إذا قبلــوا شــخصًا دون مذكــرة قضائيــة، فقــد نصــت المــادة 
358 منــه علــى أن مديــري وحــراس الســجون أو المعاهــد التأديبيــة أو اإلصاحيــات وكل مــن اضطلــع بصاحياتهــم 
مــن الموظفيــن إذا قبلــوا شــخصًا دون مذكــرة قضائيــة أو قــرار قضائــي أو اســتبقوه إلــى أبعــد مــن األجــل المحــدد 
يعاقبــون بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات، وعاقبهــم بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة إذا رفضــوا أو تأخــروا عــن 

إحضــار شــخص موقــف أو ســجين أمــام القاضــي المختــص )المــادة 359(. 

16  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/ حزيران/ 1949.
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وهكــذا نجــد أن الدســتور والتشــريعات الوطنيــة ضمنــت بــكل وضــوح حقــوق وحريــة المشــتبه بــه وأال يجــري توقيفــه 
إال بمذكــرة قضائيــة التــي تعنــي وجــود ملــف قضيــة لــدى القضــاء حركتهــا النيابــة العامــة بحــق المدعــى عليــه، وبالتالــي 
يســهل معرفــة وجــود مــكان احتجــاز الشــخص والجــرم المنســوب لــه وغيــر ذلــك مــن تفاصيــل، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
 هــذه النصــوص نفعــًا فــي منــع وجــود مشــكلة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا. مــا يؤكــد أن مبــدأ ســيادة 

ِ
لــم ُتجــد

القانــون الدســتوري بقــي شــكليًا دون أي قيمــة فعليــة، وجــرى تقويضــه تمامــًا بفعــل مؤسســات حكوميــة رســمية 
ــه.  ــة والتشــريعية علي ــة والمحاســبة بســبب فقــدان اســتقاله وتغــّول الســلطة التنفيذي وقضــاء عاجــز عــن الرقاب
ــة ال تحتــرم مؤسســاتها حتــى القوانيــن  ــون فــي دول ــرام ســيادة القان واســتنادًا لمــا ســبق ال يمكــن الحديــث عــن احت
الصــادرة عنهــا فضــًا عــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي واإلنســاني، ويعجــز القضــاء عــن 

المحاســبة والمســاءلة فيهــا.

ثامنــًا: توجيــه وانتــزاع تهــم متعــددة تحــت التعذيــب وإحالــة إلــى محاكــم 
أشــبه باألفــرع األمنيــة

نــودُّ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التأكيــد علــى أنَّ المعتقليــن علــى خلفيــة المشــاركة فــي الحــراك الشــعبي 
نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، وضمــن أي نشــاط كان سياســي، حقوقــي، إعامــي، إغاثــي، ومــن يشــابههم، فــإن 
ــه إلــى الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء وتنتــزع منهــم تهمــًا متعــددة تحــت اإلكــراه والترهيــب  األفــرع األمنيــة توجِّ
والتعذيــب، مــن أبرزهــا: إثــارة النعــرات الطائفيــة، تهديــد نظــام الحكــم، إضعــاف/ مــس الشــعور القومــي، التواطــؤ مــع 
الخــارج والعــدو، دعــم وتمويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية األمــة/ بــث اليــأس أو الضعــف بيــن أبنــاء المجتمــع، وهــي تهــٌم 
عريضــة وواســعة، ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، وقــد يحــال المعتقــل إلــى فــرع أمــن آخــر إن كان مطلوبــًا ألزيــَد 
مــن فــرع أمــن واحــد، يبصــم المعتقــل علــى الضبــط تحــت التهديــد والتعذيــب بشــكل عــام، وُنشــير هنــا إلــى أنــه نــادرًا 
مــا تســمح األفــرع األمنيــة للمعتقــل بــأن يقــرأ ويوقــع علــى اعترافاتــه، بــل تأمــره أن يبصــم بــداًل مــن التوقيــع، وفــي 
ــة  ــى النياب ــة إل ــان يبصــم وهــو معصــوب العينيــن بقطعــة مــن قمــاش. وتحــال هــذه الضبــوط األمني معظــم األحي
العامــة، ومــن ثــم تحويــل الغالبيــة منهــم إمــا إلــى محكمــة اإلرهــاب أو محكمــة الميــدان العســكرية )هــذه المراحــل 
المذكــورة قــد يســتغرق المــرور عليهــا أشــهرًا وربمــا ســنوات، يتعــرض خالهــا المعتقــل ألســوأ أســاليب التعذيــب، 

وقــد يقتــل بســبب تلــك األســاليب(.

ونــورد بشــكل موجــز تعريفــًا عــن محكمــة اإلرهــاب، التــي قــد تــمَّ تشــكيلها وفقــًا للمرســوم الرئاســي رقــم 22 لعــام 
2012 لتكــون بديــًا عــن محكمــة أمــن الدولــة العليــا االســتثنائية، وتنظــر فــي قضايــا المعتقليــن وفــق قانــون اإلرهــاب 
رقــم 19 لعــام 2012 وهــو قانــون مشــابه لقانــون مناهضــة أهــداف الثــورة الصــادر عــام 1964، ويخالــف أبســط مبــادئ 
ــد للنظــام الســوري،  ــر مؤي ــه غي ــون وحقــوق اإلنســان، ويمكــن اعتقــال الشــخص لمجــرد االشــتباه بأن وقواعــد القان
لة مــن  وأصبحــت المحكمــة تنظــر فــي غالبيــة حــاالت االعتقــال التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام الســوري، وهــي ُمشــكَّ
ــذي يرأســه أيضــًا رئيــس  ــى ال ــراح مــن مجلــس القضــاء األعل ــة وفقــًا القت ــة قضــاة ُيســميهم رئيــس الجمهوري ثاث
الجمهوريــة، وهــي تحاكــم المدنييــن والعســكريين واألحــداث وُتصــدر أحكامــًا غيابيــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإنَّ هــذه 
عــن إال لمــن ســلَّم نفســه طوعــًا، وعلــى الرغــم مــن أنَّ اســمها محكمــة اإلرهــاب لكنهــا تقبــل  األحــكام ال تقبــل الطَّ
الجرائــم كافــة، فهــي بالتالــي تجــاوزًا باإلمــكان تســميتها محكمــة اســتثنائية، إنهــا فــي الواقــع جــزء مــن األفــرع األمنيــة.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12765 
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ــمَّ إحداثهــا بموجــب المرســوم رقــم 109 فــي 17/ آب/ 1968، وكان  ــدان العســكرية باختصــار فقــد ت أمــا محكمــة المي
ــع عــام 1980 وأصبحــت تشــمل زمــن الحرب والســلم  اختصاصهــا فــي الجرائــم المرتكبــة زمــن الحــرب فقــط، لكنــه توسَّ
ن مــن رئيــس  لها الســلطة التنفيذيــة عبــر وزيــر الدفــاع، وتتكــوَّ والمدنييــن والعســكريين واألحــداث، وكذلــك ُتشــكِّ
وعضويــن ال يشــترط حصولهمــا علــى إجــازة الحقــوق، واألحــكام الصــادرة عنهــا ال تقبــل الطعــن، وتصــدق األحــكام 
الصــادرة عنهــا مــن قبــل وزيــر الدفــاع، أمــا أحــكام اإلعــدام فيتــم تصديقهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، ويمكــن لــكلٍّ 
منهمــا التاعــب باألحــكام الصــادرة وفــق أهوائهمــا الشــخصية، فهــي إدارة مطلقــة بيــد الســلطة التنفيذيــة التــي 
هيمنــت علــى الســلطة القضائيــة، وبالتالــي ال تتحقــق فــي هــذه المحكمــة أدنــى شــروط المحاكــم العادلــة، وهــي كذلــك 

أقــرب إلــى فــرع عســكري أمنــي.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن اعتقلــوا علــى 
ــة المســاهمة فــي نشــاط معــارض للنظــام الســوري مهمــا كان بســيطًا، كالتظاهــر أو النشــاط اإلعامــي أو  خلفي
اإلغاثــي أو نتيجــة صلــة قرابــة مــع أحــد الناشــطين، وبالتالــي فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن يتــم اعتقالهــم 

علــى خلفيــة نشــاطهم السياســي، فهــم معتقلــون سياســيون. 

كمــا أنشــأت بقيــة أطــراف النــزاع محاكــم لمحاكمــة المعتقليــن لديهــا وفــق إجــراءات شــبيهة إلــى حــدٍّ مــا بالمحاكــم 
التابعــة للنظــام الســوري، فاتبعــت التنظيمــات اإلســامية المتشــددة المحاكــم الشــرعية المكونــة مــن رجــال ديــن 
أو أمنييــن وأصــدرت األحــكام وفــق أيديولوجيتهــا المتطرفــة، أمــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فأنشــأت 
ســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة محاكــم الشــعب  المحاكــم وفــق القوانيــن الســورية وأجــرت تعديــات عليهــا، وأسَّ
وأنشــأت قوانيــن خاصــة بهــا وقوانيــن مســتمدة مــن القوانيــن الســورية، واتبعــت جميــع هــذه المحاكــم سياســة 
ــة،  ــر المحاكــم العادل ــر اتخــاذ إجــراءات موجــزة لمحاكمــة الخاضعيــن لهــا، بعيــدًا عــن معايي المحاكــم االســتثنائية عب

واعتمــدت بشــكل رئيــس علــى اجتهــاد القضــاة الذيــن كان معظمهــم غيــر مؤهليــن أو غيــر قانونييــن.

تاسعًا: االستنتاجات والتوصيات: 

االستنتاجات:
ُتعتبــر قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســرًا مــن أهــم القضايــا الحقوقيــة، التــي لــم يحــدث فيهــا أيُّ تقــدم ُيذَكــر 	 

علــى الرغــم مــن تضمينهــا فــي قــرارات عــدة لمجلــس األمــن الدولــي وقــرارات للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
وفــي خطــة الســيد كوفــي عنــان، وأخيــرًا فــي بيــان وقــف األعمــال العدائيــة – شــباط 2016، الــذي أورَد “تتعهــد 
جميــع األطــراف بالعمــل علــى اإلفــراج المبكــر عــن المعتقليــن، وخصوصــًا النســاء واألطفــال”، وفي قــرار مجلس 
األمــن رقــم 2254 الصــادر فــي كانــون األول 2015 فــي البنــد رقــم 12، الــذي نــصَّ علــى ضــرورة اإلفــراج عــن جميــع 
المعتقليــن وخصوصــًا النســاء واألطفــال بشــكل فــوري، ومــع ذلــك لــم يطــرأ أيُّ تقــدم فــي ملــف المعتقليــن فــي 
جميــع المفاوضــات التــي رعتهــا األطــراف الدوليــة بمــا يخــص النــزاع فــي ســوريا، كمــا لــم تتمكــن اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر مــن زيــارة كافــة مراكــز االحتجــاز بشــكل دوري وهــذا ُيشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي اإلنســاني.
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مــن 	  أيٍّ  فــي  التزاماتــه  مــن  بــأيٍّ   
ِ

يــف لــم  الســوري  النظــام  أنَّ  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تعتقــد 
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحديــد إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
ــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه، فقــد اســتمرَّ توقيــف  بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أنَّ
 

ٍ
مئــات آالف المعتقليــن دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه ُتهــم، وحظــر عليهــم توكيــل محــام

ل 68.25 % مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا ولــم يتــم إبــاغ عائاتهــم  والزيــارات العائليــة، وتحــوَّ
بأماكــن وجودهــم، وفــي حــال ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، وربمــا يتعــرَّض مــن 
يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال. كمــا انتهــك النظــام الســوري الحــق فــي الحريــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة النطــاق لاعتقــاالت 

التعســفية وغيــر القانونيــة.

ُتســيطر هيئــة تحريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان المقيميــن فيهــا، 	 
 بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق 

ٍ
كمــا أنَّ لهــا كيانــًا سياســيًا، وهيكليــة هرميــة إلــى حــد

اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة تحريــر الشــام بارتــكاب انتهــاكات واســعة عبــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري.

ــذت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي عمليــات اعتقــال وتعذيــب بحــق بعــض الســكان 	  نفَّ
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.

ــد 	  ــد مــن الحقــوق األساســية ومارســت العدي ــة العدي ــادة الكردي ــة ذات القي انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطي
 بعيــد؛ فهــي 

ٍ
مــن االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، كمــا أنَّ لهــا كيانــًا سياســيًا، وهيكليــة هرميــة إلــى حــد

ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:
ــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 	  ال ب

ــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لإلخفــاء القســري. 2012، و2139 الصــادر بتاري
فــي ظــلِّ تفشــي فيــروس كورونــا ال بــدَّ مــن الضغــط علــى النظام الســوري لإلفراج عن عشــرات آالف المعتقلين 	 

تعســفيًا وفــي مقدمتهــم الكــوادر الطبية كون الشــعب الســوري بأمــسِّ الحاجة إليهم.
اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز، 	 

ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع، وإيقــاف 
عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى 

مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت.
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إلى مجلس حقوق اإلنسان:
متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا فــي االجتماعــات الســنوية 	 

الدوريــة كافــة.
التعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية الفاعلة في سوريا.	 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى 	  قاريــر السَّ النَّظــر فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي واألطراف الضامنة لمحادثات أستانا:
قــدم فــي عمليــة الكشــف عــن مصيــر 	  يجــب تشــكيل لجنــة خاصــة حياديــة لمراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري، والتَّ

 فــي ســوريا، 85 % منهــم لــدى النظــام الســوري.
ٍ

قرابــة 112 ألــف مختــف
غــط علــى األطــراف جميعــًا مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات المعتقليــن لديهــا، وفــق 	  البــدء الفــوري بالضَّ

ــماح للمنظمات اإلنســانية  جــدول زمنــي وفــي تلــك األثنــاء ال ُبــدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّ
ليــب األحمــر بزيارتهم مباشــرة. واللجنــة الدوليــة للصَّ

نطلــب مــن مســؤول ملــف المعتقليــن فــي مكتــب المبعــوث األممــي أن ُيــدرج قضيــة المعتقليــن فــي اجتماعــات 	 
باحــث فيهــا الحقــًا بشــكل تشــاركي بيــن  جنيــف المقبلــة، فهــي تهــمُّ الســوريين أكثــر مــن قضايــا بعيــدة يمكــن التَّ

األطــراف بعــد التوافــق السياســي، كالدســتور.
إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لاجئيــن الســوريين، ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة، والضغــط فــي 	 

ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمــن عــودة تلقائيــة لماييــن الاجئيــن.
دعــم المنظمــات العاملــة فــي توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب ودعــم مســار 	 

المحاســبة وآلياتهــا، ودعــم المنظمــات العاملــة فــي برامــج إعــادة تأهيــل الضحايــا.

إلى النظام الروسي:
 قســريًا، واإلفــراج الفــوري عــن 	 

ٍ
مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر قرابــة 95 ألــف مختــف

التــي  الــدول  انتهــت محكومياتهــم قبــل مطالبــة  عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا والموقوفيــن والذيــن 
فرضــت عقوبــات علــى النظــام الســوري برفعهــا.

تزويــد النظــام الســوري باألجهــزة والمعــدات الازمــة لفحــص عشــرات آالف المعتقليــن والتأكــد مــن عــدم 	 
المســتجد.  بفيــروس كورونــا  إصابتهــم 

دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــدًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل الوحيــد 	 
للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البناء.
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في أيلول بينهم 13 طفل و8 سيدات

إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة:
يجــب أن تتوقــف فــورًا عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري التــي ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن بحســب 	 

هــذا التقريــر الشــهري للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ويجــب الكشــف عــن مصيــر جميــع المعتقليــن 
والمختفيــن قســريًا، والســماح ألهلهــم بزيارتهــم فــورًا، وتســليم جثــث المعتقليــن الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب 

إلــى ذويهــم.
اإلفــراج دون أي شــرط عــن جميــع المعتقليــن، الذيــن تــّم احتجازهــم لمجــرد ممارســة حقوقهــم السياســية 	 

والمدنيــة، وإطــاق ســراح النســاء واألطفــال، وذوي االحتياجــات الخاصــة والمرضــى وكبــار الســن، والتَّوقــف عــن 
اتخــاذ أيٍّ مــن المعتقليــن كرهائــن حــرب.

منــح المراقبيــن الدولييــن المســتقلين مــن قبيــل أعضــاء لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، واللجنــة الدوليــة 	 
للصليــب األحمــر، زيــارة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغيــر النظاميــة كافــة، دون ترتيــب مســبق، ودون أي قيــد أو 

ــة لمراكــز االحتجــاز. ــر القانوني ــم المعايي شــرط، وتحســين ظــروف أماكــن االحتجــاز لتائ
تشــكيل لجنــة أمميــة لمراقبــة إطــاق ســراح المعتقليــن بشــكل دوري وفــق جــدول زمنــي ُيطلــب مــن جميــع 	 

الجهــات التــي تحتجزهــم، وبشــكل رئيــس مــن الحكومــة الســورية التــي تحتجــز قرابــة 89 % مــن مجمــوع المعتقليــن.
نشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب االحتجاز وأماكنها واألحكام الصادرة.	 
إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية الميدانيــة ومحاكــم قضايــا اإلرهــاب وإلغائهــا لمخالفتهــا 	 

ــة والدوليــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة. التشــريعات المحليَّ
التوقــف عــن عمليــات االعتقــال دون توجيــه مذكــرة قضائيــة، وإطــاق ســراح كافــة المحتجزيــن والمحتجــزات 	 

ــه إليهــم ُتهــم قضائيــة، وأال يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي عــرض علــى المحكمــة، وأال  لديهــم الذيــن لــم ُتوجَّ
يســتغرق العــرض علــى المحكمــة أســابيع أو أشــهرًا طويلــة.

شكر وتضامن
كل الشــكر ألقربــاء الضحايــا وذويهــم وأصدقائهــم وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن ســاهموا بشــكل 
فعــال فــي جمــع البيانــات والتحقــق منهــا، وكل التضامــن مــع الضحايــا المعتقليــن والمختفيــن قســريًا وعائاتهــم.
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