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ً
أوال :خلفية ومنهجية:
شــكل االعتقــال َّ
َّ
التعســفي ومــن ثــم اإلخفــاء القســري انتهــاك ًا واســع ًا منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي نحــو
الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار  ،2011ويُعتبــر مــن أوســع االنتهــاكات ،التــي عانــى منهــا المواطــن الســوري وأشــدِّ ها
انتشــار ًا ،فقــد طالــت مئــات آالف الســوريين ،ومارســتها األجهــزة األمنيــة ،وقــوات الجيــش والميليشــيات التابعــة
للنظــام الســوري وكذلــك الميليشــيات التابعــة لــه علــى نحــو مــدروس ومخطــط ،وأحيان ـ ًا 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
ومــا تــزال عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وتحــوُّ ل المعتقــل إلــى عــداد المختفيــن قســري ًا أو اإلفــراج عنــه ،مــن أعظــم
َّ
التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح فــي منهجيتنــا.1
َّ
إن معظــم حــوادث االعتقــال فــي ســوريا تتـ ُّ
ـم مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو فــي
أثنــاء عمليــات المداهمــة ،وغالبـ ًا مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة هــي المســؤولة
عــن عمليــات االعتقــال بعيــد ًا عــن الســلطة القضائيــة ،ويتعـرَّض المعتقــل َّ
للتعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقالــه،
ويُح ـرَم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو محاميــه .كمــا ُتنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال َّ
التعســفي ويتحــول
معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســري ًا.
ـؤوال عــن قرابــة  % 88مــن حصيلــة االعتقــاالت َّ
ويُعتبــر النظــام الســوري مسـ ً
التعســفية المســجلة لدينــا ،وهــو أوّ ل
وأكثــر أطــراف ّ
َّ
تتمكــن عائــات الضحايــا مــن تحديــد الجهــة
النــزاع ممارســة لهــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج ،وغالبـ ًا ال
التــي قامــت باالعتقــال بدقــة ،ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشـ َّ
ـعب عنهــا ،تمتلــك جميــع القــوات
َّ
المتحالفــة مــع النظــام الســوري (الميليشــيات اإليرانيــة ،حــزب هللا اللبنانــي ،وغيرهــا) صالحيــة االعتقــال والتعذيــب
واإلخفــاء القســري.
تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة،
والتنظيمــات اإلســامية المتطرفــة ،وفصائــل المعارضــة المســلحة بمختلــف تشــكيالتها ،بإجــراءات مشــابهة
لمــا يقــوم بــه النظــام الســوري وإن كان بوتيــرة ومنهجيــة أقــل ممــا تمارســه قــوات النظــام الســوري ،وهــي ُتشــكل
انتهــاك ًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وإن تمــت علــى خلفيــة النــزاع المســلح فهــي ُتشــكل انتهــاك ًا للقانــون
الدولــي اإلنســاني.
ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع يُظهــر 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 قســري ًا ،وقــد تحدثنــا بشــكل تفصيلــي عــن ظاهــرة االختفــاء
القســري ومعانــاة األهالــي وخاصــة األطفــال فــي تقاريــر عديــدة.
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منهجية:
يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال َّ
التعســفي التــي ســجلناها فــي تشــرين األول مــن العــام  2021علــى يــد
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،ويســتعرض أبــرز الحــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال َّ
أطــراف ِّ
التعســفي
ُّ
وتــوز ع حــاالت وحــوادث
واالحتجــاز ،التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الشــهر المنصــرم،
االعتقــال تبعــ ًا لمــكان وقــوع الحادثــة.
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال ،وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيض ـ ًا ،ونحــن فــي
هــذا التقريــر وفــي معظــم تقاريرنــا نـ ِّ
ـوزع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبع ـ ًا للمــكان الــذي وقـ َ
ـع فيــه االعتقــال ،وليــس
ونشــير إلــى َّ
تبعــ ًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــلُ ،
أننــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال
بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعـرَّض لــه أبنــاء تلــك
المحافظــة مقارنــة مــع محافظــات أخــرى ،ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمـ َ
ـن التقريــر.
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.
كمــا ِّ
يوثــق التقريــر عمليــات االعتقــال َّ
التعســفي التــي تحوَّ لــت إلــى اختفــاء قســري ،ونعتمــد فــي منهجيتنــا مــرور 20
يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرســمية حــول
اعتقالــه أو تحديــد مكانــه ،ورفــض الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه.
ِ
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمعاييــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال َّ
التعســفي ،مُ ســتند ًا بذلــك
التعســفي واالختفــاء القســري ،ويقــوم فريــق
إلــى أحــكام القوانيــن الدول َّيــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال
ُّ
قســم المعتقليــن والمختفيــن قســر ًا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل يومــي:
•بتســجيل حــاالت االعتقــال /االحتجــاز /التعذيــب التــي يحصــل عليهــا مــن مصــادر مُ تعــددة مثــل :ذوي الضحايــا
وأعضــاء الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي المحافظــات الســورية ،ونشــطاء محلييــن متعاونيــن،
ومعتقليــن ســابقين (ناجــون مــن االعتقــال) .ويُجــري الفريــق عمليــات تحديــث يوميــة لبيانــات حــاالت االعتقــال/
االحتجــاز واالختفــاء القســري واإلفــراج بحســب المعلومــات التــي جــرى التحقــق منهــا عــن حالــة الشــخص ،ثـ َّ
ـم
يقــوم بمحــاوالت كثيفــة َّ
للتواصــل مــع عائــات المعتقليــن والمختفيــن ،والمق َّر بيــن منهــم؛ بهــدف جمــع أكبــر
ـل عمــل ضمــن تحديــات فــوق اعتياديــة وغايــة فــي َّ
التعقيــد.
قــدر ممكــن مــن المعلومــات والمعطيــات ،فــي ظـ ِّ
•وتتـ ُّ
ـم مقاطعــة المعلومــات الــواردة مــن عــدّ ة مصــادر وتســجيلها فــي قاعــدة البيانــات ،ويســتمر فريــق قســم
المعتقليــن بمتابعــة أيــة معلومــات جديــدة حــول المعتقــل أو مــكان وجــوده أو الظــروف التــي ُتحيــط بــه عــن طريــق
االســتمرار فــي التواصــل مــع أهــل المعتقــل أو المق َّر بيــن منــه ،إضافــة إلــى مقابلــة ناجيــن مــن االعتقــال /االحتجــاز
وتســجيل إفاداتهــم حــول ظــروف اعتقالهــم ،واالنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا ،...ومَ ــن شــاهدوا ضمــن المعتقــات.
ويعمــل فريــق قســم المعتقليــن علــى تحديــث قاعــدة البيانــات باســتمرار عــن المعتقليــن الذيــن تـ َّ
ـم اإلفــراج عنهــم
حســب توافــر المعلومــات .وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان بشــكل
آمــن ،ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة .وقــد أنشــأنا علــى موقعنــا اإللكترونــي اســتمارة
خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحايــا.
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ال تشــمل حصيلــة المعتقليــن المدرجــة فــي التقريــر المحتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة ،وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى
خلفيــة ِّ
النــزاع المســلح الداخلــي ،وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط المعــارض لســلطة األمــر الواقــع ،وكذلــك حــاالت
االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر.
تواجــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحديــات إضافيــة فــي عمليــات توثيــق المعتقليــن اليوميــة والمســتمرة
منــذ عــام  2011حتــى اآلن ،مــن أبرزهــا:
•خــوف كثيــر مــن األهالــي مــن َّ
التعــاون 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 يُعرِّضهــم
لمزيــد مــن الخطــر َّ
والتعذيــب ،وبـ ً
ـدال مــن ذلــك تبــدأ المفاوضــات مــع الجهــات األمنيــة التــي غالبـ ًا 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).

ثاني ًا :موجز عن أبرز أحداث ملف المعتقلين في تشرين األول:
ممــا نهــدف التأكيــد عليــه عبــر هــذا التقريــر أن قــوات النظــام الســوري لــم تتوقــف عــن مالحقــة واســتهداف المدنييــن
فــي مناطــق ســيطرتها علــى خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي؛
ممــا يثبــت مجــدد ًا حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات عــدة ســابق ًا 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 بعيــد ًا عــن القضــاء
وغالبـ ًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف قســري ًا وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعة لســيطرة النظام الســوري ال يمكن
ٍ
أن تشـ ِّ
ـكل مــاذ ًا آمنـ ًا للمقيميــن فيهــا ،ونســبة كبيــرة ممــن نتحــدث معهــم خــال تســجيلنا لالنتهــاكات يرغبــون فــي
الهجــرة والفــرار واللجــوء إلــى دول أخــرى ،كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــاذ ًا آمنـ ًا إلعــادة الالجئيــن أو النازحيــن ،لــن
ـل بقــاء األجهــزة األمنيــة ذاتهــا ،التــي ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية منــذ عــام
يكــون هنــاك أي اســتقرار أو أمــان فــي ظـ ِّ
 2011ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن .ومــن خلفيــات االعتقال/االحتجــاز التــي ســجلناها فــي تشــرين األول:
ً
أوال :اســتمرت قــوات النظــام الســوري 2فــي تشــرين األول فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية
ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
َّ
وتركــزت هــذه
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
االعتقــاالت فــي محافظــات دمشــق وريــف دمشــق ودرعــا ،وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال
جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش.
ثانيـ ًا :ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن بينهــم نســاء وأطفــال علــى خلفيــة محاولتهــم الســفر إلــى مناطق
غيــر خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي بلــدة كويــرس بريــف محافظــة حلــب
الشــرقي.

 2نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــد ًا مــن األفــراد،
هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا 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 الصالحيــات 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 مطلق ًا في السياق السوري.
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ثالثـ ًا :رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت الالجئيــن الفلســطينيين ،وذلــك لــدى مراجعتهــم مبنــى الهجــرة والجــوازات
فــي مدينــة حلــب الســتخراج وثائــق تتعلــق بالســفر خــارج البــاد.
رابعـ ًا :ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن فــي قريتــي زور شــمر والشــريدة ومدينــة معــدان بريــف محافظــة
الرقــة الشــرقي ،وذلــك بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم داعــش ،وتــم اقتيادهــم إلــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام
الســوري فــي محافظــة الرقــة.
خامسـ ًا :ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري اســتهدفت مدنييــن بينهــم طــاب جامعيــون
علــى خلفيــة انتقادهــم األوضــاع المعيشــية فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
علــى صعيــد اإلفراجــات ،رصدنــا فــي تشــرين األول إخــاء النظــام الســوري ســبيل  12شــخص ًا ،مــن أبنــاء محافظــات
ريــف دمشــق ودرعــا وإدلــب ،أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق،
وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية ،وبحســب مــا أبلغنــا بــه األهالــي وأقربــاء المفــرج عنهــم وأصدقائهــم،
وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات لدينــا ،فقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــدة
وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد وثالثــة أعــوام ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات
التعذيــب ،وشــبه انعــدام فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة ،واالكتظــاظ الشــديد فــي مراكــز االحتجــاز ،وكانــوا قــد اعتقلــوا
دون توضيــح األســباب وبــدون مذكــرة اعتقــال.
أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ لنا فــي تشــرين األول اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز َّ
التعســفي
واإلخفــاء القســري ،وارتفاعـ ًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا ،عبر حمالت دهــم واعتقال جماعية
اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم داعــش ،بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة
لقــوات التحالــف الدولــي ،كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عامليــن فــي المجالــس المحليــة والمدنيــة التابعــة
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور ،وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال
اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي مُ ظاهــرة مُ ناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد األوضــاع
المعيشــية والخدميــة واالعتقــاالت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة الرقــة.
هيئــة تحريــر الشــام : 3شــهدَ تشــرين األول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــنَّ ،
تركــزت فــي محافظــة
إدلــب وشــملت نشــطاء إعالمييــن وسياســيين ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم
التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتهاَّ ،
تمــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل
مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا ،أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش
المؤقتــة ،كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام لمدنييــن مــن عائلــة واحــدة وتركــزت
هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة كفــر تخاريــم بريــف محافظــة إدلــب الغربــي.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي تشــرين األول بعمليــات احتجــاز
تعســفي وخطــف لــم تســتثن النســاء ،معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة
ِ
َّ
وتركــزت فــي مناطق ســيطرتها فــي محافظة حلب،
النظــام الســوري ،ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة
وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات
االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء ،وبــدون توجيــه تهــم واضحــة ،كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واعتقــال شـ َّـنتها عناصــر
ٍ
فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت
فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.
 3المصنفة إرهابي ًا بحسب األمم المتحدة
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أخيــر ًا فإنــه مــع اســتمرار تفشــي جائحــة كوفيــد -19وإعــان النظــام الســوري عــن تســجيله إصابــات بهــا ،يــزداد الوضــع
ـل ظــروف االعتقــال فــي مراكــز االحتجــاز المواتيــة والمؤهلــة النتشــار فيــروس كورونــا المســتجد،
خطــورة ،وفــي ظـ ِّ
َّ
فــإن ذلــك يُهــدِّ د حيــاة قرابــة  131ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام
الســوري بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان .ومــن بينهــم قرابــة  3329مــن العامليــن فــي
قطــاع الرعايــة الصحيــة ،الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى الرغــم مــن مضــي قرابــة عــام ون ِّيــف
علــى تفشــي الجائحــة فــي ســوريا ،وظهــور ســاالت جديــدة منــه ،وعلــى الرغــم مــن جميــع المناشــدات بضــرورة اإلفــراج
الفــوري عــن جميــع الكــوادر الطبيــة؛ نظــر ًا لحاجــة المجتمــع الماســة إليهــم.
وبـ ً
ـدال مــن اإلفــراج عــن معتقلــي الــرأي أو الموقوفيــن أو المعتقليــن الذيــن انقضــت مــدة محكومياتهــم ،مــن أجــل
اإلســهام فــي تخفيــف االكتظــاظ الرهيــب الــذي يعانــي منــه المعتقلــون فــي مراكــز االحتجــاز ويهــدد حياتهــم فــي
ـل انتشــار الفيــروسَّ ،
وثقنــا اعتقــال النظــام الســوري مزيــد ًا مــن المواطنيــن؛ ممــا يعنــي اكتظاظ ـ ًا إضافي ـ ًا فــي
ظـ ِّ
مراكــز االحتجــاز ،وهــذا التصــرف يناقــض تمامــ ًا مطالبــات بعــض الــدول الحليفــة للنظــام الســوري والشــخصيات
والمنظمــات التابعــة لهــا بتخفيــف أو تجميــد العقوبــات المفروضــة عليــه مــن قبــل دول أخــرى؛ بذريعــة مســاعدته
فــي التغلــب علــى فيــروس كورونــا المســتجد ،وإن تعاطــي النظــام الســوري مــع قضيــة المعتقليــن يكشــف بشــكل
ِّ
ـل
واضــح مــدى تهافــت هــذا الطلــب
ويوضــح بصــورة دقيقــة كيــف يتعامــل النظــام الســوري مــع المواطنيــن فــي ظـ ِّ
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.

ثالثــ ًا :حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي لــدى أطــراف النــزاع فــي
تشــرين األول:
ألف :حصيلة حاالت االعتقال التعسفي منذ بداية عام :2021
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  1748حالــة اعتقــال تعســفي /احتجــاز منــذ بدايــة عــام
 2021حتــى تشــرين الثانــي مــن العــام ذاتــه بينهــم  63طفـ ً
ـا و 71ســيدة (أنثــى بالغــة) ،وقــد تحــول  1354منهــم
إلــى مختفيــن قســري ًا.
تتــوزع حصيلــة حــاالت االعتقــال َّ
التعســفي /االحتجــاز علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ
مطلــع عــام  2021علــى النحــو التالــي:
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يُظهــر الرســم البيانــي الســابق ارتفــاع معــدل حــاالت االعتقــال التعســفي /االحتجاز فــي كانون الثاني وآب وتشــرين
األول  ،2021ويعــود ذلــك إلــى قيــام قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات الجيــش الوطنــي
موســعة بعضهــا حــدث بشــكل جماعــي فــي المناطــق التي يســيطرون عليها.
بعمليــات اعتقــال
َّ
باء :حصيلة حاالت االعتقال التعسفي في تشرين األول:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول  2021مــا ال يقــل عــن  204حالــة اعتقــال تعســفي/
احتجــاز بينهــا  9ســيدة و 1طفـ ً
ـا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،تحــوَّ ل  170منهــا إلــى
حــاالت اختفــاء قســري.
َّ
توزعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي /االحتجاز بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

ألــف :قــوات النظــام الســوري 97 :بينهــم  4ســيدة و 1طفـ ً
ـا ،أفــرج عــن  9منهــم وقــد تحــوَّ ل  88منهــم إلــى مختفيــن
قسري ًا .
باء :هيئة تحرير الشام 8 :أفرج عن  3منهم وقد تحول  5منهم إلى مختفين قسري ًا.
تاء:جميــع المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي 42 :بينهــم  5ســيدة ،أفــرج عــن  18منهــم وقــد تحــوَّ ل  24منهــم
إلــى مختفين قســري ًا.
ثاء :قوات سوريا الديمقراطية 57 :أفرج عن  4منهم وقد تحوَّ ل  53منهم إلى مختفين قسري ًا.
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توزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال َّ
التعســفي /االحتجــاز الموثقــة فــي تشــرين األول علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة َّ
أن الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي /االحتجــاز كانــت مــن نصيــب
محافظــة حلــب تليهــا الرقــة ثــم ريــف دمشــق تلتهــا ديــر الــزور.

رابع ًا :أبرز حاالت وحوادث االعتقال َّ
التعسفي /االحتجاز في تشرين األول:
ألف :قوات النظام السوري:
أبرز الحوادث:َّ
شــنت عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم
الثالثــاء  /5تشــرين األول2021 /
ً
واعتقــال فــي مدينــة نــوى غــرب محافظــة درعــا ،وثقت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان اعتقــال  6مدنيـا ،واقتيادهم
إلــى جهــة مجهولــة.
الســبت  /9تشــرين األول ،2021 /اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري  4ســيدات وطفــل ،مــن أبنــاء مدينــة حمــاة،
لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي بلــدة كويــرس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،وذلــك بينمــا
كانــوا فــي طريقهــم مــن مدينــة حمــاة إلــى ريــف محافظــة حلــب الخاضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضة المســلحة،
ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي  /17تشــرين األول.2021 /
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الجمعــة  /15تشــرين األول 2021 /شـ َّـنت عناصــر قــوات النظــام الســوري حملــة دهــم واعتقــال فــي قريتــي زور شــمر
والشــريدة ومدينــة معــدان بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي ،وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 10
مدني ـ ًا ،بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم داعــش ،واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة معــدان.
الثالثــاء  /19تشــرين األول ،2021 /اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري مدنييــن اثنيــن مــن الالجئين الفلســطينيين،
ويقيمــان فــي مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب شــرق محافظــة حلــب ،وذلــك لــدى مراجعتهمــا مبنــى
الهجــرة والجــوزات فــي مدينــة حلــب ،واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ
أبرز الحاالت:قصــي ســالم القبــان ،مــن أبنــاء بلــدة حيــط غــرب محافظــة درعــا ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن /11
تشــرين األول 2021 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي قريــة منكــت الحطــب شــمال محافظــة
درعــا ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
رســول العــوض وعطيــة المنديــل ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،اعتقلتهمــا عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد /17
تشــرين األول 2021 /لــدى مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي قريــة الشــنان التابعــة لبلــدة الســبخة
بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي ،واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.
عبــد الخالــق علــي شــيخ ســليمان ،عســكري منشــق عــن قــوات النظــام الســوري ،مــن أبنــاء قريــة كناكــر جنــوب غــرب
محافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1992اعتقلتــه عناصــر مــن قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام
الســوري يــوم األحــد  /17تشــرين األول ،2021 /فــي منطقــة المــزة بمدينــة دمشــق ،وذلــك أثنــاء تســييره أوراق معاملــة
ً
تســريحه مــن خدمــة العلــم ،وكان ّ
تســوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق ،واقتادتــه إلــى جهــة
ممــن أجــ َر وا
ٍ
مجهولــة.
عبــد هللا فضــل هللا ،مــن أبنــاء مدينــة معضميــة الشــام غــرب محافظــة ريــف دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر  29عام ـ ًا،
اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس  /21تشــرين األول ،2021 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط
التفتيــش التابعــة لهــا علــى مدخــل مدينــة معضميــة الشــام ،واقتادتــه إلــى ســجن فــرع فلســطين بمدينــة دمشــق.
ممــن أجـ َر وا تسـ ً
وكان “عبــد هللا فضــل هللا” ّ
ـوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق ،ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي /29
ٍ
تشــرين األول 2021 /مــن ســجن فــرع فلســطين.
وائــل حمشــو ،طالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة البتروليــة فــي جامعــة
دمشــق ،مــن أبنــاء قريــة الهثــة شــمال محافظــة الســويداء ،مــن مواليــد
عــام  ،1999اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء /27
تشــرين األول ،2021 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة
لهــا قــرب بلــدة حســياء بريــف محافظــة حمــص الجنوبــي ،علــى خلفيــة
مشــاركته فــي مظاهــرة تنتقــد األوضــاع المعيشــية فــي مدينــة الســويداء
فــي عــام  ،2020ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي  /30تشــرين األول.2021 /

وائل حمشو
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باء :هيئة تحرير الشام:
أبرز الحاالت:محمــود خطــاب ونجليــه محمــد وأحمــد ،يعملــون فــي صياغــة الذهــب ،مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظــة
إدلــب الشــمالي ،ويقيمــون فــي مدينــة كفــر تخاريــم بريــف محافظــة إدلــب الغربــي ،اعتقلتهــم عناصــر تابعــة لهيئــة
تحريــر الشــام يــوم الثالثــاء  /19تشــرين األول ،2021 /إثــر مداهمــة مــكان إقامتهــم فــي مدينــة كفــر تخاريــم ،ثــم أفرجــت
عنهــم فــي  /23تشــرين األول.2021 /
هشــام دنــاور ،مقاتــل فــي صفــوف أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة ،مــن أبنــاء بلــدة الهبيــط بريــف محافظــة إدلــب
الجنوبــي ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الجمعــة  /1تشــرين األول 2021 /فــي منطقــة
التمــاس مــع مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري بقريــة آفــس بريــف محافظــة إدلــب ،وذلــك بعــد مالســنة
كالميــة مــع عناصــر الهيئــة بســبب دخولــه المنطقــة دون التنســيق معهــم ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
تاء :جميع المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
أبرز الحوادث:َّ
شــنت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقال/احتجــاز فــي قريــة معملــو
األربعــاء  /13تشــرين األول2021 /
التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال  9مدنيـ ًا،
واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
األحــد  /17تشــرين األول 2021 /شـ َّـنت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال فــي قريــة معمــل أوشــاغي التابعة
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال  3مدنيـ ًا ،بتهمــة
التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
أبرز الحاالت:ســيف الديــن نــوري الحســن ،مــن أبنــاء مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي ،اعتقلتــه /احتجزتــه
عناصــر الجيــش الوطنــي مــع نجلــه يــوم الجمعــة  /1تشــرين األول 2021 /إثــر مداهمــة منز َليْ همــا فــي مدينــة رأس
العيــن ،وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للجيــش الوطنــي فــي مدينــة رأس العيــن.
محمــد رشــيد محمــد ،رجــل ديــن ،مــن أبنــاء قريــة حمشــلك التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي،
يبلــغ مــن العمــر  44عامـ ًا ،اعتقلتــه /احتجزتــه عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي يــوم الســبت  /2تشــرين األول 2021 /إثــر
مداهمــة منزلــه فــي قريــة حمشــلك ،بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
خليــل حنــان حنــان ،مــن أبنــاء بلــدة معبطلــي التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر
 48عامـ ًا ،اعتقلتــه /احتجزتــه عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي يــوم األربعــاء  /13تشــرين األول 2021 /إثــر مداهمــة منزلــه
فــي بلــدة معبطلــي ،بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
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الســيدتان مزكيــن محمــد ،وســوزان فاضــل ،مــن أبنــاء قريــة بريمجــه التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب
الشــمالي ،تبلغــان مــن العمــر  28عام ـ ًا و 33عام ـ ًا (حســب الترتيــب) ،اعتقلتهمــا /احتجزتهمــا عناصــر قــوات الجيــش
الوطنــي يــوم األحــد  /17تشــرين األول 2021 /إثــر مداهمــة منز َليْ همــا فــي قريــة بريمجــه ،واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.
إبراهيــم شــريف الكــدرو ،مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي ،اعتقلتــه /احتجزتــه عناصــر قــوات
الجيش الوطني يوم الثالثاء  /26تشــرين األول 2021 /إثر مداهمة منزله في مدينة تل أبيض ،واقتادته إلى جهة مجهولة.

ثاء :قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي):
أبرز الحوادث:الســبت  /9تشــرين األول 2021 /شـ َّـنت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومـ ًـة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف
الدولــي حملــة دهــم واعتقــال /احتجــاز فــي بلــدة الشــعفة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،وثقــت الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان اعتقــال  3مدني ـ ًا ،مــن أبنــاء مدينــة المياديــن بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،بتهمــة االنتمــاء
لتنظيــم داعــش ،واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
الجمعــة  /15تشــرين األول 2021 /شـ َّـنت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال /احتجــاز فــي شــارع تــل
أبيــض وســط مدينــة الرقــة ،علــى خلفيــة خــروج مُ ظاهــرة مُ ناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد األوضــاع
المعيشــية والخدميــة واالعتقــاالت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
اعتقــال  4مدني ـ ًا ،واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ
األربعــاء  /20تشــرين األول 2021 /شـ َّـنت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة اعتقــال /احتجــاز علــى نقــاط التفتيــش
التابعــة لهــا فــي مناطــق ريــف مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب الشــرقي وداخــل مدينــة منبــج ،بهــدف التجنيــد
القســري ،وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال  10مدنيــ ًا ،واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ
أبرز الحاالت:فايــز الشــويخ ،موظــف فــي المكتــب اإلعالمــي فــي المجلــس المحلــي
التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينــة الرقــة ،مــن أبنــاء مدينــة
الرقــة ،اعتقلتــه /احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت /2
تشــرين األول 2021 /إثــر مداهمــة مــكان عملــه فــي مقــر المجلــس المحلــي
وســط مدينــة الرقــة ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

فايز الشويخ
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طــارق الراشــد ،رئيــس مكتــب المنظمــات فــي المجلــس المدنــي فــي
محافظــة ديــر الــزور فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور ،اعتقلتــه /احتجزتــه عناصــر
مُ ســلحة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء  /19تشــرين
األول ،2021 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا
بالقــرب مــن دوار المعامــل فــي بلــدة الصالحيــة بريــف محافظــة ديــر الــزور
الشــمالي ،واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ

طارق الراشد

عبــد القــادر الصالــح العبيــد ونــزار محمــد الحمــادي ،مــن أبنــاء بلــدة الجــرذي بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،قامــت عناصــر
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي باعتقالهمــا /احتجازهمــا
فــي بلــدة الجــرذي ،واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

خامسـ ًا :أبرز المهام التي تقوم بها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان
في ملــف المعتقلين:
قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام  2011ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف
َّ
بيانــات المعتقليــن ،الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم َّ
مكننــا بالتالــي مــن توزيــع
والتحقــق منهــا؛ األمــر الــذي
حــاالت االعتقــال بحســب الجنــس ومــكان الحادثــة ،والمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل ،والجهــة التــي قامــت
بعمليــة االعتقــال ،وعقــد مقارنــات بيــن هــذه الجهــاتَّ ،
والتعــرف 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
حصيلــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء القســري أو اإلفــراج ،التــي شــهدها الشــهر المنصــرم ،وتقريــر نصــف ســنوي،
وتقريــر ســنوي ،إضافــة إلــى عشــرات َّ
التقاريــر ،التــي تتحــدَّ ث عــن مراكــز االعتقــال المختلفــة لــدى أطــراف النــزاع ،وغيــر
ذلــك مــن َّ
ـل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إلــى فريــق
التقاريــر الخاصــة المرتبطــة بشــؤون المعتقليــن ،كمــا نرسـ ُ
األم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي ،وإلــى المقــرر الخــاص المعنــي باالحتجــاز
التعســفي ،والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب.
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سادسـ ًا :توجيــه وانتــزاع تهــم متعــددة تحــت التعذيــب والترهيــب وإحالــة
إلــى محاكــم أشــبه باألفــرع األمنيــة ،وإصــدار مراســيم و”قوانيــن” تنتهــك
مبــادئ القانون:
نــودُّ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التأكيــد علــى أن المعتقليــن علــى خلفيــة المشــاركة فــي الحــراك الشــعبي
نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا ،وضمــن أي نشــاط كان سياســي ،حقوقــي ،إعالمــي ،إغاثــي ،ومن يشــابههم ،فإن األفرع
األمنيــة توجِّ ــه إلــى الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء وتنتــزع منهــم تهم ـ ًا متعــددة تحــت اإلكــراه والترهيــب والتعذيــب،
مــن أبرزهــا :إثــارة النعــرات الطائفيــة ،تهديــد نظــام الحكــم ،إضعــاف الشــعور القومــي ،التواطــئ مــع الخــارج والعــدو،
وهـ ُ
دعــم وتمويــل اإلرهــابْ ،
ـن نفســية األمــة ،وهــي تهـ ٌ
ـم عريضــة وواســعة ،ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط ،وقــد
ً
يحــال المعتقــل إلــى فــرع أمــن آخــر إن كان مطلوب ـا ألزيــدَ مــن فــرع أمــن واحــد ،يبصــم المعتقــل علــى الضبــط تحــت
التهديــد والتعذيــب بشــكل عــامُ ،
االمنيــة للمعتقــل بــأن يقــر ٔا ويوقــع علــى
االفــرع ٔ
ونشــير هنــا الــى أنــه نــادر ًا مــا تســمح ٔ
ٕ
اعترافاتــه ،بــل تأمــره أن يبصــم بـ ً
االحيــان يبصــم وهــو معصــوب العينيــن بقطعــة مــن
ـدال مــن التوقيــع ،وفــي معظــم ٔ
قمــاش .وتحــال هــذه الضبــوط األمنيــة إلــى النيابــة العامــة ،ومــن ثــم تحويــل الغالبيــة منهــم إمــا إلــى محكمــة اإلرهــاب
أو محكمــة الميــدان العســكرية (هــذه المراحــل المذكــورة قــد يســتغرق المــرور عليهــا أشــهر ًا وربمــا ســنوات،
يتعــرض خاللهــا المعتقــل ألســوأ أســاليب التعذيــب ،وقــد يقتــل بســبب تلــك األســاليب).
ـم تشــكيلها وفق ـ ًا للمرســوم الرئاســي رقــم  22لعــام  2012لتكــون بديـ ً
أمــا عــن محكمــة اإلرهــاب باختصــار فقــد تـ َّ
ـا
عــن محكمــة أمــن الدولــة العليــا االســتثنائية ،وتنظــر فــي قضايــا المعتقليــن وفــق قانــون اإلرهــاب رقــم  19لعــام 2012
وهــو قانــون مشــابه لقانــون مناهضــة أهــداف الثــورة الصــادر عــام  ،1964ويخالــف أبســط مبــادئ وقواعــد القانــون
وحقــوق اإلنســان ،ويمكــن اعتقــال الشــخص لمجــرد االشــتباه بأنــه غيــر مؤيــد للنظــام الســوري ،وأصبحــت المحكمــة
تنظــر فــي غالبيــة حــاالت االعتقــال التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام الســوري ،وهــي مُ شـ َّ
ـكلة مــن ثالثــة قضــاة يُســميهم
رئيــس الجمهوريــة وفق ـ ًا القتــراح مــن مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يرأســه أيض ـ ًا رئيــس الجمهوريــة ،وهــي تحاكــم
المدنييــن والعســكريين واألحــداث ُ
وتصــدر أحكام ـ ًا غيابيــة ،وإضافــة إلــى ذلــك فـ َّ
ـإن هــذه األحــكام ال تقبــل َّ
الطعــن إال
لمــن س ـ َّلم نفســه طوع ـ ًا ،وعلــى الرغــم مــن أن اســمها محكمــة اإلرهــاب لكنهــا تقبــل الجرائــم كافــة ،فهــي بالتالــي
تجــاوز ًا باإلمــكان تســميتها محكمــة اســتثنائية ،إنهــا فــي الواقــع جــزء مــن األفــرع األمنيــة.
أمــا محكمــة الميــدان العســكرية باختصــار كذلــك فقــد تـ َّ
ـم إحداثهــا بموجــب المرســوم رقــم  109فــي  /17آب،1968 /
توســع عــام  1980وأصبحــت تشــمل زمــن الحــرب
وكان اختصاصهــا فــي الجرائــم المرتكبــة زمــن الحــرب فقــط ،لكنــه
َّ
والســلم والمدنييــن والعســكريين واألحــداث ،وكذلــك ُتشـ ِّ
ـكلها الســلطة التنفيذيــة عبــر وزيــر الدفــاع ،وتتكــوَّ ن مــن
رئيــس 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 تصديقها من قبــل رئيس الجمهوريــة ،ويمكن
لــكل منهمــا التالعــب 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 فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن اعتقلــوا علــى
خلفيــة المســاهمة فــي نشــاط معــارض للنظــام الســوري مهمــا كان بســيط ًا ،كالتظاهــر أو النشــاط اإلعالمــي أو
اإلغاثــي أو نتيجــة صلــة قرابــة مــع أحــد الناشــطين ،وبالتالــي فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن يتــم اعتقالهــم
علــى خلفيــة نشــاطهم السياســي ،فهــم معتقلــون سياســيون.
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كمــا قــام النظــام الســوري بشــرعنة جريمــة التعذيــب فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الســوري الحالي الصــادر عام 2012
بموجــب المرســوم رقــم  ،94يحظــر االعتقــال التعســفي والتعذيــب بحســب المــادة  ،53كمــا أن قانــون العقوبــات
العــام وفق ـ ًا للمــادة  391ينـ ُّ
ـص علــى الحبــس مــن ثالثــة أشــهر حتــى ثــاث ســنوات علــى كل مــن اســتخدام الشــدة
فــي أثنــاء التحقيــق فــي الجرائــم ،ويحظــر التعذيــب فــي أثنــاء التحقيــق وفقـ ًا للمــادة  ،391لكــن هنــاك نصــوص قانونيــة
تعــارض بشــكل صريــح المــواد الدســتورية الماضيــة ،والمــادة  ،391وتعطــي حصانــة شــبه مطلقــة لألجهــزة األمنيــة
ُ
وتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب ،ومــن أبزرهــا:
.

.

.

.

1المرســوم التشــريعي رقــم  /14/بتاريــخ  /25كانــون الثانــي 1969 /الــذي ينــص 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”.
2المــادة  /74/مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرســوم
التشــريعي رقــم  /549/تاريــخ  /25أيــار 1969 /التــي تنــص 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”.
3المرســوم التشــريعي رقــم  69الصــادر عــام  2008والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون العقوبــات العســكرية
أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي ،الذيــن كانــوا ســابق ًا ممــن يمكــن محاكمتهــم أمــام
القضــاء العــادي وحصــر قــرار مالحقتهــم بالجيــش والقــوات المســلحة وقــد نصــت الفقــرة (أ) مــن المــادة
األولــى منــه علــى“ :الجرائــم المرتكبــة مــن ضبــاط وصــف وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي ،وعناصــر شــعبة األمــن
السياســي ،وعناصــر الضابطــة الجمركيــة ،بســبب تأديــة المهــام الموكلــة إليهــم ”.وجــاء فــي الفقــرة (ب) مــن
المــادة ذاتهــا “تصــدر أوامــر المالحقــة بحــق ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة
األمــن السياســي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة .وفــق
أحــكام المــادة  / 53 /مــن قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية وتعديالتــه ”.وهــذه المالحقــة
تصــدر فــي زمــن الحــرب بحســب قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام للجيــش
والقــوات المســلحة والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس الجمهوريــة .وبالتالــي تـ َّ
ـم حجــب هــذه المالحقــة -فــي حــال
حصلــت -عــن أي مســتوى للقيــادة وحصرهــا فــي القيــادة العليــا.
4المرســوم رقــم ( )55الصــادر فــي  /21نيســان 2011 /والمتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ،والــذي تنــص المــادة  1منــه
علــى“ :تضــاف إلــى المــادة  17مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الفقــرة التاليــة :تختــص الضابطــة
العدليــة أو المفوضــون بمهامهــا باســتقصاء الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن  260حتــى 339
والمــواد  221و 388و 392و 393مــن قانــون العقوبــات وجمــع أدلتهــا واالســتماع إلــى المشــتبه بهــم فيهــا علــى
أال تتجــاوز مــدة التحفــظ عليهــم ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد مــن النائــب العــام وفقــا لمعطيــات كل ملــف علــى
حــدة وعلــى أال تزيــد هــذه المــدة علــى ســتين يومــا”

َّ
إن هــذه المراســيم الثالثــة والمــادة  ،74التــي يفتــرض أنهــا نصــوص قانونيــة لكنهــا فــي حقيقتهــا ُتشــكل انتهــاك ًا
ُ
للقانــون ،هــي عبــارة عــن مراســيم ونصــوص تشــرعن الجريمــة ،وتخالــف حتــى دســتور عــام  ،2012وتنتهــك القواعــد
األساســية لحقــوق اإلنســان ،ولهــذا فــإن ســوريا تحــت حكــم النظــام الســوري الحالــي ُتعانــي مــن مشــكلتين :األولــى
علــى صعيــد النصــوص القانونيــة نفســها ،الثانيــة :علــى صعيــد تطبيــق القانــون وهــذه أعظــم بكثيــر ،وبــدون أدنــى
شــك فقــد ســاهمت النصــوص القانونيــة التــي ُتشــكل تكريسـ ًا لإلفــات مــن العقــاب ،وعــدم قيــام النظــام الســوري
بــأي تحقيــق أو محاســبة لعنصــر أمــن واحــد مهمــا كان منخفــض الرتبــة علــى خلفيــة عمليــات التعذيــب ،ســاهم كل
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ذلــك فــي ارتفــاع وتيــرة التعذيــب ،وتفنــن األجهــزة األمنيــة بالتنســيق مــع بعــض األطبــاء فــي المشــافي العســكرية
علــى ابتــكار أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر وحشــية وعنف ـ ًا ،وقــد الحظنــا اتبــاع أســاليب تعذيــب جديــدة فــي العاميــن
الماضييــن لــم تكــن متبعــة فــي األعــوام التــي ســبقتهما ،وقــد تس ـبَّب ذلــك فــي اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب
حتــى يومنــا هــذا ،وال ت ُبــرر القوانيــن التــي وضعهــا النظــام الســوري ارتــكاب الجرائــم أو التســتر عليهــا ،ألنهــا ليســت
قوانيــن بــل هــي نصــوص تنتهــك القانــون.
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
وأسســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة محاكــم الشــعب
المحاكــم وفــق القوانيــن الســورية وأجــرت تعديــات عليهــاَّ ،
وأنشــأت قوانيــن خاصــة بهــا وقوانيــن مســتمدة مــن القوانيــن الســورية ،واتبعــت جميــع هــذه المحاكــم سياســة
المحاكــم االســتثنائية عبــر اتخــاذ إجــراءات موجــزة لمحاكمــة الخاضعيــن لهــا ،بعيــد ًا عــن معاييــر المحاكــم العادلــة،
واعتمــدت بشــكل رئيــس علــى اجتهــاد القضــاة والذيــن كان معظمهــم غيــر مؤهليــن أو غيــر قانونييــن.
وعلــى مــدى الســنوات التســع الســابقة أصــدر النظــام الســوري مــا يقــارب  18مرســوم ًا للعفــو َّاتســمت بكونهــا
متشــابهة فــي كثيــر منهــا َّ
وركــزت علــى اإلفــراج عــن مرتكبــي الجرائــم والجنايــات والمخالفــات وشــملت أعــداد ًا قليلــة
جــد ًا مــن المعتقليــن المحاليــن إلــى المحاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضايــا اإلرهــاب ،ومحاكــم الميــدان العســكرية،
َ
الحصيلــة األكبــر مــن المعتقليــن الذيــن لــم يخضعــوا أليــة محاكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقالهــم
واســتثنت
ً
وتحولــوا إلــى مختفيــن قســريا ،وكنــا قــد أصدرنــا تقريــر ًا رصدنــا فيــه حــوادث االعتقــال والتعذيــب التــي ســجلناها منــذ
صــدور مرســومي العفــو رقــم  20لعــام  ،2019ورقــم  6لعــام  ،2020وتقريــر ًا خاصـ ًا اســتعرضنا فيــه متابعتنــا لتطبيــق
المرســوم رقــم  6بعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى صــدوره ،وحصيلــة عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج التــي
ســجلها فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ صــدور المرســوم رقــم  6فــي  /22آذار 2020 /حتــى  /15أيــار/
 ،2020كمــا أصدرنــا فــي تمــوز  2021تقريــر ًا خاص ـ ًا اســتعرضنا فيــه حصيلــة حــاالت وحــوادث االعتقــال واإلفــراج التــي
ســجَّ لناها منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم  13فــي  /2أيــار 2021 /حتــى  /15تمــوز ،2021 /وم َّيــز التقريــر مــا بيــن حصيلــة
عمليــات اإلفــراج المرتبطــة بالعفــو وغيــر المرتبطــة بــه والتــي كانــت ضمــن ســياق انتهــاء مــدة األحــكام ،وعلــى الرغــم
مــن كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن  131ألــف مواطــن مــا بيــن معتقــل ومختــف
ٍ
ٍ
قســري ًا.

سابع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
أي تقــدم ي َ
تعتبــر قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســر ًا مــن أهــم القضايــا الحقوقيــة ،التــي لــم يحــدث فيهــا ُّ
• ُ
ُذكــر
علــى الرغــم مــن تضمينهــا فــي قــرارات عــدة لمجلــس األمــن الدولــي وقــرارات للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة،
وفــي خطــة الســيد كوفــي عنــان ،وأخيــر ًا فــي بيــان وقــف األعمــال العدائيــة – شــباط  ،2016الــذي أوردَ “تتعهــد
جميــع األطــراف بالعمــل علــى اإلفــراج المبكــر عــن المعتقليــن ،وخصوصـ ًا النســاء واألطفــال” ،وفي قــرار مجلس
األمــن رقــم  2254الصــادر فــي كانــون األول  2015فــي البنــد رقــم  ،12الــذي نـ َّ
ـص علــى ضــرورة اإلفــراج عــن جميــع
المعتقليــن وخصوصـ ًا النســاء واألطفــال بشــكل فــوري ،ومــع ذلــك لــم يطــرأ ُّ
أي 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 يُشــكل انتهــاك ًا للقانــون الدولــي اإلنســاني.
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•تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
بــأي مــن التزاماتــه فــي ٍّ
أن النظــام الســوري لــم يفــي ٍّ
أي مــن
ونشــير علــى وجــه َّ
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــاُ ،
التحديــد إلــى العهــد الدولــي الخــاص
ـل بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه ،فقــد اســتم َّر توقيــف
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،كمــا َّأنــه أخـ َّ
َ
دون مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة ،ودون توجيــه ُتهــم ،وحظــر عليهــم توكيــل محــام
مئــات آالف المعتقليــن
ٍ
والزيــارات العائليــة ،وتحــوَّ ل  % 68.25مــن إجمالــي المعتقليــن مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســري ًا ولــم
يتــم إبــاغ عائالتهــم بأماكــن وجودهــم ،وفــي حــال ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا،
وربمــا يتعـرَّض مــن يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال .كمــا انتهــك النظــام الســوري الحــق فــي الحريــة المنصــوص
عليــه فــي المــادة  9مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة
النطــاق لالعتقــاالت التعســفية وغيــر القانونيــة.
• ُتســيطر هيئــة تحريــر الشــام علــى مســاحات واســعة ،وتفــرض ســلطتها عليهــا ،وعلــى الســكان المقيميــن فيهــا،
كمــا َّ
أن لهــا كيانـ ًا سياســي ًا ،وهيكليــة هرميــة إلــى حــد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق
ٍ
اإلنســان ،وقــد قامــت هيئــة تحريــر الشــام بارتــكاب انتهــاكات واســعة عبــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري.
• َّ
نفــذت جميــع المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي عمليــات اعتقــال وتعذيــب بحــق بعــض الســكان فــي
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها
•انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن الحقــوق األساســية ومارســت العديــد
مــن االنتهــاكات َّ
كالتعذيــب ،واإلخفــاء القســري ،كمــا َّ
أن لهــا كيانـ ًا سياســي ًا ،وهيكليــة هرميــة إلــى حــد بعيــد؛ فهــي
ٍ
ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•ال بــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات  2042الصــادر بتاريــخ  /14نيســان ،2012 /و 2043الصــادر بتاريــخ  /21نيســان/
 ،2012و 2139الصــادر بتاريــخ  /22شــباط ،2014 /والقاضــي بوضــع حــدٍّ لالختفــاء القســري.
ـل تفشــي فيــروس كورونــا ال بــدَّ مــن الضغــط علــى النظام الســوري لإلفراج عن عشــرات آالف المعتقلين
•فــي ظـ ِّ
ـس الحاجة إليهم.
تعســفي ًا وفــي مقدمتهــم الكــوادر الطبية كون الشــعب الســوري بأمـ ِّ
إلى مجلس حقوق اإلنسان:
ً
•متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا فــي االجتماعــات الســنوية
الدوريــة كافــة.
•التعاون َّ
والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
التقريــر َّ
•فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
علــى اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة :IIIM
َّ
النظــر فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذا َّ
• َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى
التقريــر والتقاريــر َّ
َّ
اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة
•
إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي واألطراف الضامنة لمحادثات أستانا:
•يجــب تشــكيل لجنــة خاصــة حياديــة لمراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســريَّ ،
والتقــدم فــي عمليــة الكشــف عــن مصيــر
 102ألــف مختــف فــي ســوريا % 85 ،منهــم لــدى النظــام الســوري.
ٍ
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•البــدء الفــوري َّ
بالضغــط علــى األطــراف جميعـ ًا مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجالت المعتقليــن لديهــا ،وفــق
ـن َّ
جــدول زمنــي وفــي تلــك األثنــاء ال ُبــدَّ مـ َ
والســماح للمنظمات اإلنســانية
التصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم
َّ
واللجنــة الدوليــة َّ
للصليــب األحمــر بزيارتهم مباشــرة.
•نطلــب مــن مســؤول ملــف المعتقليــن فــي مكتــب المبعــوث األممــي أن ُيــدرج قضيــة المعتقليــن فــي اجتماعــات
ـم الســوريين أكثــر مــن قضايــا بعيــدة يمكــن َّ
جنيــف المقبلــة ،فهــي تهـ ُّ
التباحــث فيهــا الحقـ ًا بشــكل تشــاركي بيــن
األطــراف بعــد التوافــق السياســي ،كالدســتور.
•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:
ً
•مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر قرابــة  87ألــف مختــف قســريا ،واإلفــراج الفــوري عــن
ٍ
عشــرات آالف المعتقليــن تعســفي ًا والموقوفيــن والذيــن انتهــت محكومياتهــم قبــل مطالبــة الــدول التــي
فرضــت عقوبــات علــى النظــام الســوري برفعهــا.
•تزويــد النظــام الســوري باألجهــزة والمعــدات الالزمــة لفحــص عشــرات آالف المعتقليــن والتأكــد مــن عــدم
إصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد.
إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة:
•يجب أن تتوقف فور ًا عمليات االعتقال َّ
التعســفي واإلخفاء القســري التي ال تزال مســتمرة حتى اآلن بحســب هذا
التقريــر الشــهري للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،ويجــب الكشــف عــن مصيــر جميــع المعتقليــن والمختفيــن
قســري ًا ،والســماح ألهلهــم بزيارتهــم فــور ًا ،وتســليم جثــث المعتقليــن الذيــن قتلوا بســبب التعذيب إلــى ذويهم.
•اإلفــراج دون أي شــرط عــن جميــع المعتقليــن ،الذيــن تــم احتجازهــم لمجــرد ممارســة حقوقهــم السياســية
والمدنيــة ،وإطــاق ســراح النســاء واألطفــال ،وذوي االحتياجــات الخاصــة والمرضــى وكبــار الســنَّ ،
والتوقــف عــن
اتخــاذ أي 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
شــرط ،وتحســين ظــروف أماكــن االحتجــاز لتالئــم المعاييــر القانونيــة لمراكــز االحتجــاز.
•تشــكيل لجنــة أمميــة لمراقبــة إطــاق ســراح المعتقليــن بشــكل دوري وفــق جــدول زمنــي يُطلــب مــن جميــع
الجهــات التــي تحتجزهــم ،وبشــكل رئيــس مــن الحكومــة الســورية التــي تحتجــز قرابــة  % 89مــن مجمــوع المعتقليــن.
•نشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب االحتجاز وأماكنها واألحكام الصادرة.
•إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية الميدانيــة ومحاكــم قضايــا اإلرهــاب وإلغاؤهــا لمخالفتهــا
التشــريعات المحليَّــة والدوليــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة.
•التوقــف عــن عمليــات االعتقــال دون توجيــه مذكــرة قضائيــة ،وإطــاق ســراح كافــة المحتجزيــن والمحتجــزات
لديهــم الذيــن لــم ُتوجَّ ــه إليهــم ُتهــم قضائيــة ،وأال يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي عــرض علــى المحكمــة ،وأال
يســتغرق العــرض علــى المحكمــة أســابيع أو أشــهر ًا 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 قســري ًا وعائالتهــم.
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