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توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 2
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

أواًل: خلفية ومنهجية:

ل االعتقــال التَّعســفي ومــن ثــم اإلخفــاء القســري انتهــاكًا واســعًا منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي  شــكَّ

نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار 2011، وُيعتبــر مــن أوســع االنتهــاكات، التــي عانــى منهــا المواطــن 

األمنيــة، وقــوات  الســوريين، ومارســتها األجهــزة  انتشــارًا، فقــد طالــت مئــات آالف  ها  الســوري وأشــدِّ

الجيــش والميليشــيات التابعــة للنظــام الســوري وكذلــك الميليشــيات التابعــة لــه علــى نحــو مــدروس 

ــر قطــاع ممكــن مــن  ــدى أكب ــارة اإلرهــاب والرعــب ل ــًا بشــكل عشــوائي واســع؛ بهــدف إث ومخطــط، وأحيان

الشــعب الســوري، وبعــد قرابــة ثمانيــة أشــهر مــن الحــراك الشــعبي بــدأت تظهــر أطــراف أخــرى علــى 

الســاحة الســورية ومارســت عمليــات خطــف واعتقــال، وقــد كانــت ومــا تــزال عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال 

ل المعتقــل إلــى عــداد المختفيــن قســريًا أو اإلفــراج عنــه، مــن أعظــم التَّحديــات والصعوبــات التــي  وتحــوُّ

ــا1 . ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح فــي منهجيتن واجهــت فري

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 

ــى مختفيــن قســريًا. ــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول معظــم المعتقليــن إل قيامهــا بعملي

وُيعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 89 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية المســجلة لدينــا، 

ــن عائــات الضحايــا  وهــو أّول وأكثــر أطــراف الّنــزاع ممارســة لهــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج، وغالبــًا ال تتمكَّ

ب  مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت باالعتقــال بدقــة، ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعَّ

عنهــا، تمتلــك جميــع القــوات 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 

تشــكياتها،  بمختلــف  المســلحة  المعارضــة  وفصائــل  المتطرفــة،  اإلســامية  والتنظيمــات  الكرديــة، 

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.

 > > 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/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 3
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع ُيظهــر أماكــن وجــود 

المعتقليــن/ 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 

ــا  ــى مختفيــن قســريًا، وقــد تحدثن ــوا إل ــر التــي أصدرناهــا عــن المعتقليــن قــد تحول أشــرنا فــي جميــع التقاري

بشــكل تفصيلــي عــن ظاهــرة االختفــاء القســري ومعانــاة األهالــي وخاصــة األطفــال فــي تقاريــر عديــدة.

منهجية:

يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي التــي ســجلناها فــي كانــون األول مــن العــام 2020 

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ويســتعرض أبــرز الحــاالت  وحصيلــة عــام 2020 علــى يــد أطــراف النِّ

الفرديــة وحــوادث االعتقــال التَّعســفي واالحتجــاز، التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 

ع حــاالت وحــوادث االعتقــال تبعــًا لمــكان وقــوع الحادثــة. الشــهر المنصــرم، وتــوزُّ

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب 

المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التي ينتمــي إليها المعتقل أيضــًا، ونحن 

ع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال،  فــي هــذا التقريــر وفــي معظــم تقاريرنــا نــوزِّ

ــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت  وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وُنشــير إلــى أننَّ

االعتقــال بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي 

تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك المحافظــة مقارنــة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمــَن 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.

لــت إلــى اختفــاء قســري، ونعتمــد فــي منهجيتنــا  ــق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي التــي تحوَّ كمــا يوثِّ

مــرور 20 يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات 

 الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه.
ِ

الرســمية حــول اعتقالــه أو تحديــد مكانــه، ورفــض

يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمعاييــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقال التَّعســفي، ُمســتندًا 

ــفي واالختفــاء القســري،  ــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال التعسُّ بذلــك إلــى أحــكام القوانيــن الدوليَّ

ويقــوم فريــق قســم المعتقليــن والمختفيــن قســرًا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل يومــي: 

بتســجيل حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز/ التعذيــب التــي يحصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي 	 

الضحايــا وأعضــاء الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي المحافظــات الســورية، ونشــطاء محلييــن 

متعاونيــن، ومعتقليــن ســابقين )ناجــون مــن االعتقــال(. وُيجــري الفريــق عمليــات تحديث يوميــة لبيانات 

التحقــق  التــي جــرى  القســري واإلفــراج بحســب المعلومــات  حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز واالختفــاء 

منهــا عــن حالــة الشــخص، ثــمَّ يقــوم بمحــاوالت كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــات المعتقليــن والمختفيــن، 

بيــن منهــم؛ بهــدف جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات والمعطيــات، فــي ظــلِّ عمــل ضمــن  والمقرَّ

تحديــات فــوق اعتياديــة وغايــة فــي التَّعقيــد.

http://sn4hr.org/arabic/?p=11487 
http://sn4hr.org/arabic/?p=10347 


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 4
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

وتتــمُّ مقاطعــة المعلومــات الــواردة مــن عــّدة مصــادر وتســجيلها فــي قاعــدة البيانــات، ويســتمر فريــق 	 

قســم المعتقليــن بمتابعــة أيــة معلومــات جديــدة حــول المعتقــل أو مــكان وجــوده أو الظــروف التــي 

بيــن منــه، إضافــة إلــى مقابلــة  ُتحيــط بــه عــن طريــق االســتمرار فــي التواصــل مــع أهــل المعتقــل أو المقرَّ

ناجيــن مــن االعتقــال/ االحتجــاز وتســجيل إفاداتهــم حــول ظــروف اعتقالهــم، واالنتهــاكات التــي تعرضــوا 

لهــا...، وَمــن شــاهدوا ضمــن المعتقــات.

ويعمــل فريــق 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 بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة. وقــد أنشــأنا علــى موقعنــا 

اإللكترونــي اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحايــا.

ال تشــمل حصيلــة المعتقليــن المدرجــة فــي التقريــر المحتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت 

ــزاع المســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط المعــارض لســلطة األمــر  االعتقــال علــى خلفيــة النِّ

الواقــع، وكذلــك حــاالت االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر.

اليوميــة  تواجــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحديــات إضافيــة فــي عمليــات توثيــق المعتقليــن 

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 محكوميتهــم(. 

الشــبكة  بيانــات  لقاعــدة  وفقــًا   2020 عــام  ــزت  ميَّ بــارزة  نقــاط  ثانيــًا: 
التعســفي  االحتجــاز  االعتقــال/  لحــاالت  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 

القســري:  واالختفــاء 

اســتهدفت قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2020 بعمليــات االعتقــال والماحقــة األشــخاص الذيــن أجــروا 

تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي وقعــت اتفاقــات مصالحــة/ تســوية مــع قــوات النظــام 

الســوري، وتركــزت االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن حمــات دهــم 

واعتقــال جماعيــة، اســتهدفت المدنييــن وعمــال ســابقون فــي منظمــات إنســانية، ونشــطاء فــي الحــراك 

الشــعبي، ومنشــقون عــن قــوات النظــام الســوري، وقــد وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا 

ال يقــل عــن 307 حــاالت اعتقــال كانــت بحــق أشــخاص قــد أجــروا تســويات ألوضاعهــم األمنيــة.

http://sn4hr.org/arabic/2007-2/


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 5
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

كمــا شــهدت المناطــق التــي اســتعادت قــوات النظــام الســوري الســيطرة عليهــا إثــر عملياتهــا العســكرية 

فــي عــام 2020 فــي أريــاف محافظــات حلــب وإدلــب وحمــاة، شــهدت عمليــات اعتقــال اســتهدفت المدنييــن 

الذيــن بقــوا فــي منازلهــم ولــم ينزحــوا. وكان أعلــى معــدل لحصيلــة االعتقــاالت وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة 

النظــام الســوري  إلــى قيــام قــوات  2020، ويعــود ذلــك  الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــهر شــباط/ 

بعمليــات اعتقــال موســعة فــي المناطــق التــي اســتعادة الســيطرة عليهــا.

مــع بــدء تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تعــرَّض النظــام الســوري لبعــض الضغــوط مــن عــدة 

ــة مــن أجــل الكشــف واإلفــراج عــن عشــرات آالف المعتقليــن؛ خوفــًا مــن انتشــار  جهــات ومنظمــات دولي

الفيــروس بيــن صفوفهــم، وذلــك علــى غــرار عــدد مــن دول العالــم التــي بــادرت بإطــاق ســراح أعــداد كبيــرة 

مــن المحتجزيــن، لكــن النظــام الســوري التــفَّ علــى هــذه الضغــوط، وأصدر فــي 22/ آذار/ 2020 مرســوم عفو 

“رقــم 6 لعــام 2020”، وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي 24/ آذار/ 2020 بعــد صــدور المرســوم رقــم 6 يشــرح بشــكل 

تفصيلــي كيــف يتاعــب النظــام الســوري بنصــوص المراســيم، وبتطبيقهــا، وبأنــه بحاجــة إلــى 325 ســنة 

لإلفــراج عــن المعتقليــن علــى خلفيــة الحــراك السياســي ضــده إذا بقــي علــى هــذه الوتيــرة مــن اإلفراجــات.

بعــد انقضــاء قرابــة شــهرين علــى مرســوم العفــو األخيــر أصدرنــا تقريــرًا أوضحنــا فيــه مــا حــدث فــي غضــون 

الشــهرين، حيــث الحظنــا أن حصيلــة حــاالت االعتقــاالت أعلــى مــن حصيلــة المفــرج عنهــم، فقــد ُأفــرج عــن 96 

حالــة فقــط مــن بيــن قرابــة 130 ألــف، واعتقلــت 113 حالــة جديــدة، وســجلنا وفــاة 30 مواطــن ســوري معتقــل 

بســبب التعذيــب فــي تلــك المــدة أيضــًا.

منــذ بدايــة عــام 2020 ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت العائديــن مــن مناطــق نزوحهــم إلــى مناطقهــم 

األصليــة، التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري كمــا ســجلنا عمليات اعتقــال اســتهدفت العائدين من 

لبنــان بشــكل غيــر قانونــي إلــى مدنهــم، ووجهــت إليهــم تهــم اإلرهــاب، لهــذا فنحــن دائمــًا نوصــي بعــدم عــودة 

الاجئيــن أو النازحيــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري لعــدم وجــود أية ضمانات حقيقية بعــدم االعتقال 

أو التعذيــب أو اإلخفــاء القســري أو التجنيــد اإللزامــي، وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقل 

عــن 156 حالــة اعتقــال بحــق العائديــن مــن بينهــا 89 حالــة اعتقــال اســتهدفت العائديــن مــن خــارج ســوريا.

ولــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2020 عــن ماحقــة المواطنيــن الســوريين علــى خلفيــة 

معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور والقانــون الدولــي، وطالــت الماحقــات واالعتقــاالت 

التعســفية عــددًا مــن المواطنيــن الســوريين لمجــرد انتقادهــم تدهــور الظــروف المعيشــية واالقتصاديــة 

فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وكان مــن بينهــم محامــون ومدرســون احتجزتهــم قــوات النظــام 

الســوري عبــر مداهمــة منازلهــم وأماكــن عملهــم. كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال وماحقــة بحــق مواطنيــن 

علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي تظاهــرات وأنشــطة معارضــة للنظــام الســوري فــي محافظــة الســويداء، 

مــن بينهــم طــاب جامعيــون، وقــد حصلــت معظــم عمليــات االعتقــال تلــك فــي أثنــاء مرورهــم علــى نقــاط 

التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام فــي مدينتي دمشــق والســويداء. كذلك ســجلنا حاالت اعتقال اســتهدفت 

مدنييــن علــى خلفيــة صــات قربــى تربطهــم بمســاهمين فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة. 
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توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 6
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ــى المناطــق  كمــا قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقــاالت بحــق األشــخاص المتنقليــن والمســافرين إل

الخارجــة عــن ســيطرتها عبــر نقــاط تفتيشــها، وســجلنا عمليــات اعتقــال جــرت بســبب إجــراء اتصــاالت 

 األطفــال والنســاء وكبار الســن. 
ِ

هاتفيــة مــع المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، ولــم تســتثن

كمــا وثقنــا حــوادث اعتقــال بحــق أشــخاص عامليــن فــي مجــال الصرافة وتحويــل العمات، وتهــدف عمليات 

االحتجــاز هــذه غالبــًا إلــى ابتزازهــم وأهلهــم ماديــًا بهــدف الحصــول علــى مبالــغ طائلــة مقابــل اإلفــراج عنهــم. 

ــع مختلفــة  ــن أفــرج عنهــم فــي أشــهر ســابقة بذرائ ــات االعتقــال عــددًا مــن المعتقليــن الذي وطالــت عملي

كإتــاف وثائقهــم الشــخصية أو عــدم حصولهــم علــى ورقــة كــفِّ البحــث أو ألجــل ســوقهم إلــى الخدمــة 

العســكرية.

545 معتقــًا مــن  الســوري ســبيل  النظــام  إخــاء قــوات   2020 علــى صعيــد اإلفــراج ســجلنا فــي عــام 

الســجون المدنيــة المنتشــرة فــي المحافظــات، معظمهــم أفــرج عنهــم بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية، 

وتراوحــت مــدد اعتقالهــم بيــن أربــع إلــى تســع ســنوات. مــن بيــن حصيلــة المفــرج عنهــم ســجلنا مــا ال يقــل 

عــن 93 شــخصًا أفــرج عنهــم فــي تشــرين الثانــي وكانــون األول ضمــن عفــو رئاســي خــاص، وعمليــة مصالحــة 

اســتهدفت المعتقليــن الذيــن أجــروا تســويات ســابقًا مــن أبنــاء محافظــة درعــا، بينهــم منشــقون عن قوات 

النظــام الســوري، تراوحــت مــدد اعتقالهــم بيــن عــام واحــد إلــى عاميــن اثنيــن، كمــا ســجلنا أنَّ 287 شــخصًا 

مــن المفــرج عنهــم خرجــوا مــن مراكــز االحتجــاز علــى خلفيــة صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 لعــام 2020، وقــد 

أظهــرت صــور بعــض المعتقليــن المفــرج عنهــم تعرضهــم بشــكل واضــح لســوء التغذيــة وإهمــال الرعايــة 

الصحيــة فــي أثنــاء احتجازهــم. 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة اســتمرَّت فــي عــام 2020 بسياســة االعتقــال التَّعســفي 

واإلخفــاء القســري لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعارضــة لسياســاتها، كمــا ســجلنا 

قيامهــا بعمليــات دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت المدنييــن الذيــن خرجــوا فــي تظاهــرات مناهضــة لهــا 

فــي مناطــق ســيطرتها، واســتهدفت المدنييــن الذيــن تربطهــم صــات قربــى مــع أشــخاص فــي المعارضــة 

المســلحة/ الجيــش الوطنــي، كمــا شــنَّت حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت مدنييــن مــن بينهــم 

أطفــال وذوو احتياجــات خاصــة؛ بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمات جرى بمســاندة 

مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، ورصدنــا قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات اعتقــال 

اســتهدفت مدنييــن مــن بينهــم أطفــال ألجــل اقتيادهــم للتجنيــد القســري، كمــا اســتهدفت بعمليــات 

 
ٍ

االعتقــال عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون دون توجيــه تهــم

واضحــة واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

علــى صعيــد اإلفــراج، ســجلنا إفــراج قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن 221 مدنيــاً مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، 

تراوحــت مــدد احتجازهــم بيــن ثمانيــة أشــهر إلــى عاميــن اثنيــن، معظمهــم أفــرج عنهم عقب وســاطة عشــائرية.



توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 7
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ــزت فــي مدينــة  هيئــة تحريــر الشــام: شــهَد عــام 2020 عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــن، تركَّ

إدلــب، وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعامييــن ومحاميــن ورجــال ديــن، ومعظــم هــذه 

االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها 

أو بســبب عملهــم فــي مؤسســات تتبــع الحكومــة المؤقتــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة/ 

ــت معظــم عمليــات االحتجــاز هــذه عبــر اســتدعاءات أرســلتها النيابــة العامــة التابعــة  الجيــش الوطنــي، تمَّ

لحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، وبطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير 

أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة.

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي عــام 2020 بعمليــات احتجــاز تعســفي 

وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، وبعضهــا اســتهدف عــدة أفــراد مــن عائلــة واحــدة، كذلــك الحقــت 

مدنييــن خرجــوا فــي تظاهــرات تنتقــد سياســاتها فــي مناطــق ســيطرتها واحتجاجــًا علــى ســوء الوضــع 

المعيشــي واســتهدفت نشــطاء إعامييــن، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقال جماعيــة اســتهدفت القادمين من 

ــزت في مناطق  مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا أيضــًا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفية عرقيــة وتركَّ

ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة 

 واضحــة.
ٍ

وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

ثالثًا: موجز عن أبرز أحداث ملف المعتقلين في كانون األول 2020:

لم تتوقف قوات النظام السوري2  في كانون األول عن ماحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم 

السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، ومما نرغب التأكيد عليه في هذا التقرير:

أواًل: إن عمليــات الماحقــات واالعتقــاالت التعســفية قــد طالــت عــددًا مــن المدنييــن فــي أثنــاء محاولتهــم 

الســفر نحــو المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، واحتجزتهــم قــوات النظــام الســوري 

ــه ال  ــاه مــرات عــدة ســابقًا وهــو أن لــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش، ممــا يثبــت مجــددًا حقيقــة مــا ذكرن

يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمــان مــن االعتقــاالت؛ ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون أو قضــاء 

مســتقل، وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال يمكــن أن تشــكل مــاذًا آمنــًا 

للمقيميــن فيهــا، ونســبة كبيــرة ممــن نتحــدث معهــم يرغبــون فــي الهجــرة والفــرار واللجــوء إلــى دول أخــرى، 

ــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن، لــن يكــون هنــاك أي اســتقرار أو  ــى ليســت مــاذًا آمن ــاب أول كمــا أنهــا مــن ب

أمــان فــي ظــلِّ بقــاء األجهــزة األمنيــة ذاتهــا، التــي ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية منــذ عــام 2011 ومــا زالــت 

مســتمرة حتــى اآلن.

2  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 هيلكيــة 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.



توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 8
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ثانيــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال وماحقــة بحــق مواطنيــن علــى خلفيــة إجرائهــم اتصــاالت هاتفيــة مــع ذويهــم 

وأصدقائهــم المقيميــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام.

ثالثــاً: لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري فــي كانــون األول عــن ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذين أجروا تســوية 

زت هذه  عت اتفاقات تســوية مع النظام الســوري، وتركَّ ألوضاعهم األمنية في المناطق التي ســبق لها أن وقَّ

االعتقــاالت فــي محافظتــي درعــا وريــف دمشــق، وحصــل معظمها ضمــن أُطر حمات دهــم واعتقال جماعية.

رابعــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال طالــت عــددًا مــن المدنييــن علــى خلفيــة صــات قربــى تربطهم بنشــطاء في 

الحــراك الشــعبي أو معارضيــن للنظــام الســوري، وهــذه العمليــات هي نهج ســائد لــدى قوات النظــام تجاه 

ذوي المســاهمين فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة وأقربائهــم، كمــا رصدنــا اعتقــاالت اســتهدفت 

مواطنيــن علــى خلفيــة انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية الصعبــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

على صعيد اإلفراجات، رصدنا في كانون األول إخاء قوات النظام الســوري ســبيل 13 شــخصاً، من محافظات 

ســورية مختلفــة، أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق، أفــرج 

عنهــم بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية، وتراوحــت مدد اعتقالهم بيــن أربعة إلى تســعة أعوام.

لنا فــي كانــون األول اســتمرارها في سياســة االحتجاز التَّعســفي  مــن ناحيــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســجَّ

واإلخفــاء القســري لمدنييــن تربطهــم صــات قربــى مــع أشــخاص فــي المعارضــة المســلحة/ الجيــش 

الوطنــي، كمــا شــنَّت حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة للعديــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال بذريعــة محاربــة 

خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، 

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر الــزور والحســكة، ورصدنــا عمليــات اعتقــال/ احتجــاز قامــت بهــا  وتركَّ

 واضحــة، 
ٍ

بحــق عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون، دون توجيــه تهــم

واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

كمــا ســجلنا فــي كانــون األول اختطــاف قوات ســوريا الديمقراطيــة أطفااًل بهدف اقتيادهم إلى معســكرات 

التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرِّح عــن 

مصيرهم.

ــزت فــي  ــة بحــق المدنييــن، تركَّ ــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئ ــون األول عملي ــر الشــام3 : شــهَد كان ــة تحري هيئ

مدينــة إدلــب، وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعامييــن، ومعظــم هــذه االعتقــاالت 

ــت  حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ

عمليــات االحتجــاز هــذه عبــر اســتدعاءات أرســلتها النيابــة العامــة التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة 

ــازل وخلعهــا، أو  ــواب المن ــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أب ــر الشــام، وبطريقــة تعســفية عل تحري

عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة. 

3  المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة

https://sn4hr.org/arabic/?p=12971
https://sn4hr.org/arabic/?p=12971


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 9
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي كانــون األول بعمليــات احتجــاز تعســفي 

وخطــف، اســتهدفت مدنييــن بذرائــع مختلفــة كوجــود صــات بينهــم وبيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال جماعيــة اســتهدفت القادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كمــا 

ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث  رصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ

معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات 

 واضحــة.
ٍ

االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

رابعًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع: 

ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي في عام 2020: 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1882 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي عــام 

2020 بينهــا 52 طفــًا و39 ســيدة )أنثــى بالغــة(، وقــد تحــول 1303 منهــم إلــى مختفيــن قســريًا.

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي  ــد أطــراف الن تتــوزع حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز علــى ي

ســوريا فــي عــام 2020 علــى النحــو التالــي:

ُيظهــر الرســم البيانــي الســابق ارتفــاع معــدل حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز فــي شــباط 2020، 

ــعة بعضهــا حــدث بشــكل جماعــي  ويعــود ذلــك إلــى قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات اعتقــال موسَّ

فــي المناطــق التــي اســتعادت الســيطرة عليهــا.

https://drive.google.com/file/d/1Q2sn9za2ZjuwO4a07fwC5lNSnF80aU1A/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 10
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

توزَّعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ســوريا فــي عــام 2020 علــى النحــو التالــي:  

ألف: قوات النظام السوري: 908 بينهم 13 طفل و23 سيدة. 

باء: هيئة تحرير الشام: 146 بينهم 1 طفل و4 سيدة.

تاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 347 بينهم 6 طفل و11 سيدة.

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية: 481 بينهم 32 طفًا و1 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1Zw90jX_VF68GG9lcKsc1-LVCRsosHbQv/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 11
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ــزاع والقــوى  ــد أطــراف الن ــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز فــي عــام 2020 علــى ي توزعــت حصيل

المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي: 

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز فــي عــام 2020 

كانــت مــن نصيــب محافظــة حلــب؛ وذلــك لتعــدد أطــراف النــزاع التــي ســيطرت علــى مناطــق المحافظــة، 

تليهــا ديــر الــزور ثــم الرقــة.

باء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي في كانون األول:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول 2020 مــا ال يقــل عــن 149 حالــة اعتقــال 

تعســفي/ احتجــاز بينهــا 9 طفــًا و2 ســيدة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، 

ل 119 منهــا إلــى حــاالت اختفــاء قســري.  تحــوَّ

https://drive.google.com/file/d/1GeFsY31iQ-8LC7bVYmGohOiP3W014T4d/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 12
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ــزاع  ــون األول بحســب أطــراف الن ــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي كان عــت حصيل توزَّ

ــي: ــى النحــو التال والقــوى المســيطرة عل

ل 62 منهم إلى مختفين قسريًا.  ألف: قوات النظام السوري: 78 بينهم 2 سيدة، وقد تحوَّ

باء: هيئة تحرير الشام: 14 وقد تحول 11 منهم إلى مختفين قسريًا.

ل 19 منهم إلى مختفين قسرياً. تاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 26 بينهم 6 طفل، وقد تحوَّ

ل 27 منهم إلى مختفين قسريًا. ثاء: قوات سوريا الديمقراطية: 31 بينهم 3 طفًا، وقد تحوَّ

https://drive.google.com/file/d/1vqxoKa_9ZT8XfBmPMOKnnBopvAyfdRAg/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 13
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

توزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي كانــون األول علــى يــد أطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز كانــت مــن نصيــب 

محافظــة حلــب تليهــا ديــر الــزور ثــم درعــا.

خامســًا: أبــرز حــاالت وحــوادث االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز فــي كانــون 
األول وفــي عــام 2020: 

1 -  في عام 2020:

ألف: قوات النظام السوري:

- أبرز الحوادث:

األربعــاء 5/ شــباط/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 5 مدنيــًا بينهــم 2 ســيدة وطفــًا رضيعــًا، مــن 

أبنــاء بلــدة العتيبــة فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، لــدى اســتدعائهم إلــى أحــد مراكــز 

ــة. ــى جهــة مجهول ــة، واقتادتهــم إل ــدة العتيب االحتجــاز التابعــة لهــا فــي بل

2020 قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي بلــدة عيــن ترمــا  7/ شــباط/  الجمعــة 

فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 5 

متطوعيــن فــي منظمــة الدفــاع المدنــي المعروفــة باســم “الخــوذ البيضــاء” ســابقًا، واقتيادهــم إلــى جهــة 

مجهولــة.

https://drive.google.com/file/d/1llF5tpzJwxkFCge7KJG9O1hLaNU1rv75/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 14
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

الجمعــة 3/ نيســان/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 3 ســيدات، مــن أبنــاء حــي الموظفيــن بمدينــة 

ديــر الــزور، لــدى عودتهــن مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى حــي الموظفيــن، واقتادتهــّن 

إلــى جهــة مجهولــة.

اإلثنيــن 15/ حزيــران/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي ســاحة الســير وســط 

مدينــة الســويداء، علــى خلفيــة التظاهــرات المناهضــة للنظــام الســوري فــي المدينــة، وثقــت الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 9 مدنييــن، مــن بينهــم موظفــون حكوميــون كانــوا قــد فصلــوا تعســفيًا 

مــن وظائفهــم فــي وقــت ســابق بســبب مواقفهــم مــن النظــام الســوري. ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم يــوم 

الخميــس 9/ تمــوز/ 2020.

الجمعــة 3/ تمــوز/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة اعتقــال علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 

لهــا عنــد مدخــل مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 

 مجهولــة.
ٍ
5 مدنيــًا بينهــم 1 ســيدة، واقتادتهــم إلــى جهــة

اإلثنيــن 10/ آب/ 2020 اعتقلــت عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري ممرضيــن 

اثنيــن، يعمــان فــي مركــز حموريــة الطبــي، فــي بلــدة حموريــة فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف 

 مجهولــة.
ٍ
دمشــق، واقتادتهــم إلــى جهــة

الســبت 22/ آب/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري ســيدة إثــر مداهمــة منزلهــا فــي شــارع الكورنيــش 

بمدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، بتهمــة التواصــل مــع أقــارب لهــا فــي 

 مجهولــة.
ٍ
الشــمال الســوري عبــر الهاتــف، واقتادتهــا إلــى جهــة

األحــد 20/ أيلــول/ 2020 قامــت عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقوات النظام الســوري بحملــة اعتقاالت 

علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا بالقــرب مــن جســر بلــدة الطيبــة بمحافظــة ريــف دمشــق الغربــي، 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 ســيدات و1 طفلــة، مــن أبنــاء قريــة كناكــر بمحافظــة 

ريــف دمشــق، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــن يــوم الثاثــاء 20/ تشــرين األول/ 2020.

مقطــع مصــور تــم تداولــه عبــر اإلنترنــت يظهــر اعتــداء عناصــر مــن قــوات حفــظ النظــام وميليشــيات مواليــة 

للنظــام الســوري ترتــدي زيــًا مدنيــًا )شــبيحة( علــى المتظاهريــن فــي مدينــة الســويداء، يــوم اإلثنيــن 15/ 

حزيــران/ 2020، وذلــك عقــب خــروج مظاهــرة مناهضــة للنظــام الســوري فــي ســاحة الســير وســط مدينــة 

الســويداء، كمــا رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان أعمــال عنــف مارســتها قــوات حفــظ النظــام 

بحــق المتظاهريــن بشــكل واضــح فــي هــذا اليــوم، ووثقنــا اعتقــال 7 منهــم عقــب تعرضهــم للضــرب.

https://drive.google.com/file/d/1TTIyH_YbVjqegAILchXyI-zLxtKld8JI/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 15
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

- أبرز الحاالت:

ثائــر منيــر النعســان، طالــب جامعــي فــي كليــة الطــب البيطــري فــي جامعــة درعــا، مــن أبنــاء بلــدة تســيل غــرب 

محافظــة درعــا، اختطفتــه عناصــر مســلحة تابعــة لقــوات النظــام الســوري األحــد 19/ كانــون الثانــي/ 2020، في 

منطقــة درعــا المحطــة بمدينــة درعــا، وال يــزال مصيــره مجهواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان.

صالــح عيســى الطعانــي، ونجلــه محمــد صالــح الطعانــي، مــن أبنــاء قريــة ســحم الجــوالن بريــف محافظــة 

درعــا الغربــي، اعتقلتهمــا عناصــر تابعــة لقــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 19/ 

نيســان/ 2020 لــدى مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى أطــراف بلــدة عيــن ذكــر غــرب 

محافظــة درعــا، ثــم تــم اإلفــراج عنهمــا يــوم اإلثنيــن 20/ نيســان/ 2020.

نضــال شــمدين العتمــة، ضابــط منشــق برتبــة نقيــب، مــن أبنــاء مدينــة الصنميــن شــمال محافظــة درعــا، 

اعتقــل مــن قبــل عناصــر مــن فــرع فلســطين بمدينــة دمشــق التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية يــوم 

األحــد 19/ نيســان/ 2020 بعــد اســتدعائه إلــى الفــرع فــي المدينــة، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم 

القانونــي واألمنــي فــي وقــت ســابق.

رائــد عبــدي الخطيــب، ناشــط فــي الحــراك الشــعبي، مــن أبنــاء مدينــة 

9/ حزيــران/  الثاثــاء  النظــام الســوري  الســويداء، اعتقلتــه قــوات 

مدينــة  فــي  إنجــي  بــرج  فــي  المكاتــب  إحــدى  مداهمــة  إثــر   ،2020

المناهضــة  التظاهــرات  فــي  مشــاركته  خلفيــة  علــى  الســويداء، 

للنظــام الســوري فــي مدينــة الســويداء، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه 

.2020 تمــوز/   /9 الخميــس 

الســوري،  النظــام  قــوات  عــن  الســرحان، مجنــد منشــق  محمــود 

مــن أبنــاء بلــدة الجــوالن بريــف محافظــة القنيطــرة، ويقطــن فــي 

اعتقلتــه  درعــا،  مدينــة  فــي  الفلســطينيين  لاجئيــن  درعــا  مخيــم 

عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري 

الجمعــة 12/ حزيــران/ 2020، وذلــك لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط 

التفتيــش التابعــة لهــا قــرب المشــفى الوطنــي فــي حــي الســحاري 

ــي، وناحــظ  بمدينــة درعــا، وقــد ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التال

فــي الصــورة التــي التقطــت لــه بعــد اإلفــراج عنــه آثــار تعذيــب شــديد 

علــى جســده.

رائد عبدي الخطيب

صورة تظهر آثار تعذيب على جسد محمود السرحان

https://drive.google.com/file/d/14T10rTzTsoR5Zd3t1WJ-ooEgLlpX2_GS/view
https://drive.google.com/file/d/1JJQiWChrF3lf9UFWURjBYlcgpvAL_oCm/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 16
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

الجميلــة  الفنــون  كليــة  فــي  جامعــي  الحلبــي، طالــب  مزيــد  ريــدان 

محافظــة  جنــوب  صلخــد  مدينــة  أبنــاء  مــن  دمشــق،  بجامعــة 

تمــوز/   /1 األربعــاء  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه  الســويداء، 

ــى جهــة  ــه إل ــة دمشــق، واقتادت 2020، فــي الســكن الجامعــي بمدين

مجهولــة.

محافظــة  شــرق  ســلمية  مدينــة  أبنــاء  مــن  زعيــر،  كريــم  الشــاعر 

حمــاة، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري الخميــس 2/ تمــوز/ 2020، 

تأييــده  خلفيــة  علــى  الســلمية،  مدينــة  فــي  منزلــه  مداهمــة  إثــر 

التظاهــرات المناهضــة للنظــام الســوري فــي مدينــة الســويداء، ثــم 

.2020 12/ آب/  يــوم  ســجلنا اإلفــراج عنــه 

المحامــي عبــد الرحيــم الســمان، مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، اعتقلتــه 

قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حمــاة الســبت 19/ أيلــول/ 2020، 

علــى خلفيــة انتقــاده األوضــاع المعيشــية فــي المدينــة هبــر حســابه 

الشــخصي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه 

إلــى فــرع األمــن الجنائــي فــي المدينــة، وقــد ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم 

الخميــس 24/ أيلــول/ 2020.

ريدان مزيد الحلبي

كريم زعير

المحامي عبد الرحيم السمان

https://drive.google.com/file/d/1FvLjQWGPitDCpSqU9yxHPoXGF8wuKMBO/view
https://drive.google.com/file/d/1Fo3-uVd-KtLxR2r2JhqmMWG4mNpcEyXw/view
https://drive.google.com/file/d/1nEFEx4Luv0s_qCucWLJfOxG42GdiEWn9/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 17
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

الهندســة  كليــة  فــي  جامعــي  طالــب  نعيــم،  الديــن  نــور  قيــس 

الميكانيكيــة الثانيــة فــي جامعــة دمشــق، مــن أبنــاء مدينــة الســويداء، 

يبلــغ مــن العمــر 22 عامــًا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحد 

20/ أيلــول/ 2020، لــدى مــروره علــى نقطــة تفتيش قصــر المؤتمرات 

فــي مدينــة دمشــق، واقتادتــه إلى شــعبة األمن السياســي في مدينة 

لنا اإلفــراج عنــه يــوم الثاثــاء 22/ أيلــول/ 2020. دمشــق، وقــد ســجَّ

إســراء عيســى خميــس وابنتهــا هاتــون عجــاج، مــن أبنــاء قريــة كناكــر 

بمحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتهــن عناصــر قــوى األمــن الجــوي 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الثاثــاء 20/ أيلــول/ 2020 لــدى 

مرورهــن علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا بالقــرب مــن جســر 

بلــدة الطيبــة بمحافظــة ريــف دمشــق الغربــي، ثــم ســجلنا اإلفــراج 

عنهــن يــوم األربعــاء 7/ تشــرين األول/ 2020.

الســيدة ســام حريديــن، وطفلهــا يحيــى حريديــن، مــن أبنــاء مدينــة طفــس بريــف محافظــة درعــا الغربــي، 

اعتقلتهمــا عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري األحــد 18/ تشــرين األول/ 2020 مــن 

الكــراج الشــرقي فــي منطقــة درعــا المحطــة بمدينــة درعــا، واقتادتهمــا إلــى فــرع األمــن الجــوي فــي المدينــة.

-  صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري تظهــر آثــار اإلهمــال الكبيــر للرعايــة 

الطبيــة والصحيــة:

عبــد الحميــد محمــود الغافــل الحــاج علــي، مــن أبنــاء بلــدة خربــة غزالــة بريــف محافظــة درعــا الشــمالي 

بلــدة خربــة غزالــة،  2014 فــي  9/ كانــون األول/  الثاثــاء  يــوم  الشــرقي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 

ــم اإلفــراج عنــه فــي 17/ نيســان/ 2020 مــن ســجن  ــم ت ــة خمــس ســنوات ونصــف، ث ــه قراب واســتمرَّ اعتقال

صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق. وتظهــر الصــورة مقارنــة بيــن حالتــه الصحيــة والجســدية قبــل 

دخــول المعتقــل، وبعــد أن خــرج منــه، حيــث يظهــر بشــكل واضــح إهمــال النظــام الســوري للرعايــة الصحيــة 

والطبيــة للمعتقليــن. 

قيس نور الدين نعيم

الطفلة هاتون عجاج

https://drive.google.com/file/d/1PKEQ4h7JioSYnfKTznIK-hoihwl45ZCw/view
https://drive.google.com/file/d/1cgxkkfw7zT4AQuc9mRoMVmqOx37vjCxz/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 18
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

فــارس جهّيــم، مجنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

الغربــي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2017، لــدى مراجعتــه إلجــراء عمليــة التســوية بشــكل 

فــردي، وبضمانــات مــن لجنــة المصالحــة فــي بلــدة زاكيــة، وتــمَّ اإلفــراج عنــه يــوم األحــد 19/ نيســان/ 2020 

مــن ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق. وتظهــر الصــورة مقارنــة بيــن حالتــه الصحيــة 

والجســدية قبــل دخولــه المعتقــل، وبعــد أن خــرج منــه، حيــث يظهــر بشــكل واضــح إهمــال النظــام الســوري 

للرعايــة الصحيــة والطبيــة للمعتقليــن. 

ســامر ربيــع الظهيــرة، مــن أبنــاء قريــة دبــان التابعــة لناحيــة العشــارة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 

ــة  ــه فــي قري ــر مداهمــة منزل ــار/ 2019، إث ــه قــوات النظــام الســوري فــي أي ــغ مــن العمــر 32 عامــًا، اعتقلت يبل

دبــان بعــد عودتــه مــن لبنــان، وإجرائــه تســوية لوضعــه األمنــي داخــل أحــد مراكــز المصالحــة فــي محافظــة 

ديــر الــزور، ثــم تــم اإلفــراج عنــه يــوم الخميــس 23/ نيســان/ 2020 مــن ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة 

ــه المعتقــل، وبعــد أن  ــل دخول ــة والجســدية قب ــه الصحي ــن حالت ــة بي ريــف دمشــق، وتظهــر الصــورة مقارن

خــرج منــه، حيــث يظهــر بشــكل واضــح إهمــال النظــام الســوري للرعايــة الصحيــة والطبيــة للمعتقليــن.

عبد الحميد الحاج علي قبل اعتقاله واختفائه قسريًا 
في 9/ كانون األول/ 2014

فارس جهيم قبل اعتقاله واختفائه قسريًا في عام 2017

عبد الحميد الحاج علي بعد اإلفراج عنه في 
17/ نيسان/ 2020

فارس جهيم بعد اإلفراج عنه في 19/ نيسان/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1_ogIhOn9YR3sw9oZPXckIxUZpQod9qyN/view
https://drive.google.com/file/d/1FPgy-5nj5MMbosXqmhD7m0b1rnCb6m9v/view
https://drive.google.com/file/d/1WBBanjUdxA3m75wwXuLvILe_EhdI9083/view
https://drive.google.com/file/d/1e0jZvhiGAI5j8erjRva7hm1BkhGM_oUo/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 19
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

بشــار قاســم البلخــي، مــن أبنــاء قريــة نصيــب بريــف محافظــة درعا الشــرقي، اعتقلتــه قوات النظام الســوري 

ــه مــن ســجن  ــم اإلفــراج عن ــن اثنيــن، وفــي 27/ تمــوز/ 2020 ت ــة عامي ــه قراب فــي عــام 2018، واســتمرَّ اعتقال

صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق. وتظهــر الصــورة مقارنــة بيــن حالتــه الصحيــة والجســدية قبــل 

دخولــه المعتقــل، وبعــد أن خــرج منــه، حيــث يظهــر بشــكل واضــح إهمــال النظــام الســوري للرعايــة الصحيــة 

والطبيــة للمعتقليــن.

األربعــاء 4/ تشــرين الثانــي/ 2020 نشــرت عبــر اإلنترنــت صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل النظــام 

الســوري، حيــث قــام باإلفــراج عــن قرابــة عــن 62 معتقــًا، مــن بينهــم 22 شــخصًا كانــوا قــد انشــقوا عــن قــوات 

النظــام الســوري فــي وقــت ســابق، وجميعهــم مــن أبنــاء محافظــة درعــا، مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام 

الســوري بمحافظــة دمشــق، وذلــك ضمــن عفــو رئاســي خــاص فــي ســياق اتفاقــات المصالحــة التــي يجريهــا 

النظــام الســوري فــي محافظــة درعــا، وجــاء ذلــك بعــد اغتيــال القيــادي العســكري البــارز أدهــم الكــراد.

إلى يسار الصورة سامر ربيع الظهيرة قبل اعتقاله واختفائه قسريًا في 
عام 2019، وإلى يمين الصورة سامر ربيع الظهيرة بعد اإلفراج عنه في 

23/ نيسان/ 2020 

بشار قاسم البلخي بعد اإلفراج عنه في 27/ تموز/ 2020بشار قاسم البلخي قبل اعتقاله واختفائه قسريًا في عام 2018

https://drive.google.com/file/d/1KSQNq8O1ovgpaLYvhvFufhAhgRvBEAEq/view
https://drive.google.com/file/d/1gp8gc2i8tI0fn1goz38JpTyHPjXxxu11/view
https://drive.google.com/file/d/1zb0KtneYuyWKKD-XeJNNWKmC_ZyrZeEU/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 20
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

قــام النظــام الســوري بتجميــع المعتقليــن ضمــن مبنــى محافظــة درعــا قبــل اإلفــراج عنهــم، وبحســب مــا 

ــا،  ــاء المفــرج عنهــم وأصدقائهــم، وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات لدين ــا بــه األهالــي وأقرب أبلغن

فقــد قضــى هــؤالء فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن ســنة إلــى 

ســنتين ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء، مــن ناحيــة ممارســات التعذيــب، وشــبه انعــدام فــي الرعايــة 

ــوا دون توضيــح أســباب  ــوا قــد اعتقل ــة، واالكتظــاظ الشــديد ضمــن مراكــز االحتجــاز، وكان ــة والطبي الصحي

االعتقــال وبــدون مذكــرة اعتقــال، وتظهــر الصــورة الحالــة الصحيــة الســيئة للمفــرج عنهــم، ونعتقــد أن 

ــى 8 أو 9 ســنوات أســوأ مــن  ــدة قــد تصــل إل أحــوال المعتقليــن الــذي مضــى علــى اختفائهــم ســنوات عدي

ذلــك بكثيــر، إن بقــوا علــى قيــد الحيــاة.

باء: هيئة تحرير الشام:

-  أبرز الحوادث:

الثاثــاء 3/ آذار/ 2020 احتجــزت عناصــر مســلحة تنتمــي لهيئــة تحريــر الشــام 3 مدنيــًا بينهــم ناشــط إعامــي 

مــن أبنــاء مدينــة ســرمين بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، لــدى مرورهــم علــى إحدى نقــاط التفتيــش التابعة 

لهــا علــى أطــراف مدينــة حــارم بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، وأفــرج عنهــم بعــد ســاعة مــن االعتقــال.

الســبت 3/ تشــرين األول/ 2020 اعتقلــت النيابــة العامــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام 8 

محاميــن مــن أبنــاء ريَفــي إدلــب وحلــب، بعــد اســتدعائهم إلــى مبنــى النيابــة العامــة فــي مدينــة إدلــب، وحكمــت 

عليهــم بالســجن لثاثــة أيــام والجلــد والغرامــة الماليــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي اليــوم التالــي.

إحدى الصور للمعتقلين المفرج عنهم

https://drive.google.com/file/d/12qV5qlWw1OmtBMJJ5vW80u-LfAf6dBgK/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 21
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

- أبرز الحاالت:

المضيــق  أبنــاء مدينــة قلعــة  الــرؤوف منصــور، مــن  عكرمــة عبــد 

بريــف محافظــة حمــاة الغربــي، مــن ســكان منطقــة كفرلوســين 

لهيئــة  تنتمــي  مســلحة  عناصــر  اعتقلتــه  الشــمالي،  إدلــب  بريــف 

تحريــر الشــام الســبت 4/ كانــون الثانــي/ 2020 بعــد اســتدراجه إلــى 

مخفــر ســرجبلة “بســبب نشــره -عبــر حســابه الشــخصي علــى موقــع 

التواصــل االجتماعــي فيســبوك- صــورة هزليــة تحــوي صــورة رأس 

قائــد هيئــة تحريــر الشــام علــى زجاجــة زيــت زيتــون”، وال يــزال مصيــره 

مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

محمــد الحســين ملقــب محمــد أبــو ســفيان، ناشــط إعامــي، مــن 

حلــب  محافظــة  بريــف  الزربــة  لناحيــة  التابعــة  دالمــة  قريــة  أبنــاء 

الجنوبــي، احتجزتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لهيئــة تحريــر الشــام يــوم 

األربعــاء 12/ شــباط/ 2020، فــي منطقــة قريبــة مــن مدينــة الدانــا 

بينمــا كان يعمــل علــى تصويــر  إدلــب الشــمالي،  بريــف محافظــة 

ــى  ــه إل ــي، واقتادت ســيارات النازحيــن مــن ريــف محافظــة حلــب الغرب

أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة الدانــا، وتــم اإلفــراج عنــه 

فــي اليــوم ذاتــه بعــد فحــص معداتــه.

الســيد مصطفــى العيــدو، صيدالنــي، ومعــاون مديــر صحــة إدلــب 

الجنوبــي،  إدلــب  بريــف محافظــة  حــاس  قريــة  أبنــاء  مــن  “الحــرة”، 

احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام األحــد 14/ حزيــران/ 2020 

إثــر مداهمــة مكتبــه فــي بنــاء مديريــة الصحــة فــي مدينــة إدلــب، وقــد 

ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم ذاتــه.

الصورة التي تم اعتقال عكرمة عبد الرؤوف منصور بسببها

محمد الحسين

مصطفى العيدو

https://drive.google.com/file/d/1kZodb3UYjh1n8G23nKn0hKlnAVCFfb5F/view
https://drive.google.com/file/d/1wep2riKBAjZUarrXubIdo4RCMVMA2t7C/view
https://drive.google.com/file/d/1jMqHBklHdBKl6fXPi6Tnwzy_3TSsjtL9/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 22
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

حســين أحمــد الخليــف الملقــب أبــو شــام، مراســل لــدى منظمــة أطفــال عالــم واحــد، ويعمــل مصــور لــدى 

ــة الحقــوق فــي جامعــة الحســكة،  ــى إجــازة مــن كلي ــة، حاصــل عل ــة األناضــول التركي ــون ســوريا ووكال تلفزي

مــن أبنــاء قريــة الجبيــن بريــف محافظــة حمــاة، مــن مواليــد عــام 1989، احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 

الشــام األحــد 5/ تمــوز/ 2020 بعــد اســتدراجه إلــى المعمــل األزرق فــي مدينــة ســرمين بريــف محافظــة إدلــب 

الشــمالي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الســبت 18/ تمــوز/ 2020.

الدكتــور مســلم اليوســف، عميــد كليــة الشــريعة والحقــوق فــي جامعــة إدلــب، مــن أبنــاء مدينــة خان شــيخون 

جنــوب محافظــة إدلــب، احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 18/ تمــوز/ 2020 بعــد 

اســتدعائه إلــى النائــب العــام التابــع لهــا فــي مدينــة إدلــب، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة. وقــد ســجلنا اإلفــراج 

عنــه يــوم اإلثنيــن 20/ تمــوز/ 2020.

المحامــي أكــرم جنيــد، عضــو فــي نقابــة المحاميــن األحــرار شــمال 

غــرب ســوريا، وعضــو فــي المكتــب السياســي للجيــش الثانــي التابــع 

لقــوات المعارضــة المســلحة، احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 

الشــام يــوم الســبت 1/ آب/ 2020 لــدى مــروره علــى معبــر ديــر بلــوط 

بريــف  عفريــن  ومدينــة  إدلــب  محافظــة  منطقتــي  بيــن  الفاصــل 

ــه بعــد عــدة ســاعات. ــم اإلفــراج عن محافظــة حلــب، وت

 مسلم اليوسف

أكرم جنيد

الكتاب الصادر عن النائب العام يستدعي فيه الدكتور مسلم اليوسف

https://drive.google.com/file/d/1niq8Acw0d7a5IXRHB9tMKMobeg2_Gp4l/view
https://drive.google.com/file/d/1Ajo208yGjGKELi34gFOIcEf6lUseqIvd/view
https://drive.google.com/file/d/1tfUGFfwQEKhmWRYJJNEyGmcGlBagDNhX/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 23
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

مصطفــى الجــازي، صيدالنــي، ومديــر معهــد القبالــة الصحــي فــي 

مدينــة إدلــب، مــن أبنــاء بلــدة البــارة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، 

احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الثاثــاء 18/ آب/ 

2020، بعــد اســتدعائه مــن قبــل مركــز الفــاح )الحســبة( التابع لهيئة 

تحريــر الشــام مــن أجــل التحقيــق علــى خلفيــة فعاليــة فنيــة أقامهــا 

معهــد القبالــة إلحــدى طالباتــه، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الســبت 

22/ آب/ 2020.

أحمــد زهيــر أبــو بكــر، مشــرف المجمــع التربــوي فــي مدينــة معــرة 

مصريــن بريــف إدلــب الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 

الشــام يــوم الثاثــاء 15/ أيلــول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة 

معــرة مصريــن، ولقــد ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي.

نبيــل مصطفــى حــاج خليــل، مــن أبنــاء مدينــة معــرة مصريــن شــمال محافظــة إدلــب، اعتقلتــه عناصــر تابعــة 

لهيئــة تحريــر الشــام يــوم األربعــاء 16/ أيلــول/ 2020 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا قــرب 

مدينــة معــرة مصريــن، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي بلــدة أرمنــاز بريــف محافظــة إدلــب.

محمــد نعســان الدبــل، ناشــط إعامــي، ومصــور لــدى قنــاة أورينــت 

نيــوز، مــن أبنــاء بلــدة دركــوش بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، اعتقلته 

ــر الشــام يــوم الجمعــة 2/ تشــرين األول/  عناصــر تابعــة لهيئــة تحري

2020 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا عنــد 

مدخــل بلــدة دركــوش، وقــد ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي.

مصطفى الجازي

أحمد زهير أبو بكر

محمد نعسان الدبل

https://drive.google.com/file/d/1cjnppV70-ABoHo7QfwFdvRd7NcqmKdYO/view
https://drive.google.com/file/d/1nJn1BhegaP9L_P9ziXe8W-xEUtUE6TLP/view
https://drive.google.com/file/d/10WZ2YXCm_yggDc_aMga-c6jg9RsjOIAD/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 24
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

صالــح حــاج يوســف، ناشــط إعامــي، ومصــور لــدى قنــاة أورينــت نيــوز، مــن أبنــاء مدينــة أريحــا بريــف محافظــة 

إدلــب الجنوبــي، اعتقلتــه النيابــة العامــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام األحــد 4/ تشــرين 

األول/ 2020، بعــد اســتدعائه إلــى مبنــى النيابــة العامــة فــي مدينــة إدلب على خلفية انتقــاده موظف في دائرة 

النفــوس التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ عبــر حســابه الشــخصي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، ثــم 

ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي.

محمــد فايــز الشــيخ، مســؤول قســم الحمــات اإلغاثيــة لــدى فريــق 

ملهــم التطوعــي بمحافظــة إدلــب، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف 

محافظــة إدلــب الجنوبــي، احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام 

الثاثــاء 20/ تشــرين األول/ 2020، لــدى مراجعتــه مكتب لجنة الغنائم 

التابــع للهيئــة فــي مدينــة إدلــب، وتــم اإلفــراج عنــه فــي اليــوم ذاتــه.

الصحفــي فــؤاد بصبــوص، والناشــط اإلعامــي مقــدام بصبــوص، شــقيقان مــن مدينــة ســراقب بريــف 

محافظــة إدلــب الشــرقي، احتجزتهمــا النيابــة العامــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم 

الســبت 24/ تشــرين األول/ 2020، بعــد اســتدعائهما إلــى مبنــى النيابــة العامــة فــي مدينــة إدلــب علــى خلفيــة 

ــي/  ــم ســجلنا اإلفــراج عــن “فــؤاد” فــي 9/ تشــرين الثان ــر الشــام، ث ــة تحري انتقــاد فــؤاد حكومــة اإلنقــاذ وهيئ

2020، ثــم اإلفــراج عــن “مقــدام” فــي 14/ تشــرين الثانــي/ 2020.

الناشط صالح حاج يوسف المنشور الذي انتقد فيه صالح حاج يوسف موظف دائرة النفوس التابعة لحكومة اإلنقاذ 

محمد فايز الشيخ

https://drive.google.com/file/d/1F076bHrDYGHL1gLodW1mKI0hGouXTtg5/view
https://drive.google.com/file/d/1xQrWfw3OOo__M5QL3gH1V5Lp7s24og7_/view
https://drive.google.com/file/d/1DCGVDT4P32kmpXFb8Z0095uiu_dvSIDc/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 25
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

نــور الشــلو، ناشــطة إعاميــة وعاملــة فــي المجــال اإلنســاني، مــن أبنــاء بلــدة األتــارب بريــف محافظــة حلــب 

الغربــي، مــن مواليــد عــام 1992، اعتقلتهــا عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 19/ أيلــول/ 2020 

لــدى خروجهــا مــن محكمــة ســرمدا بمدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، واقتادتهــا إلــى جهــة 

مجهولــة.

تاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

- أبرز الحوادث:

األحــد 12/ كانــون الثانــي/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز 

فــي قريــة كــوركان التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تــم توثيــق احتجــاز 11 مدنيــًا بينهــم 

3 ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

نور الشلو قبل اعتقالها وإخفائها قسريًا
الخميس 19/ تشرين الثاني/ 2020 أصدرت هيئة تحرير 

الشام توضيحًا رسميًا حول اعتقال الناشطة نور الشلو

الشقيقان فؤاد ومقدام بصبوص

https://drive.google.com/file/d/1j20Nhbn7noD6TdZ2vNAQ0Owq3reiyaaj/view
https://drive.google.com/file/d/1VgLc6ZsWwr2bXOVCTJPo6UOuX2mgnTeW/view
https://drive.google.com/file/d/13MRwalf0vYsxh8Ai3PcTauf0vtI8OJkw/view
https://drive.google.com/file/d/1j20Nhbn7noD6TdZ2vNAQ0Owq3reiyaaj/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 26
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

األربعــاء 8/ نيســان/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي 

قريــة كوتانــا التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان اعتقــال 5 مدنيــًا، بينهــم 1 ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الســبت 20/ حزيــران/ 2020 احتجــزت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي 4 مدرســين فــي مركــز ناحيــة راجــو 

 مجهولــة.
ٍ
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، بتهمــة التعامــل مــع قــوات اإلدارة الذاتيــة، واقتادتهــم إلــى جهــة

األحــد 16/ آب/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة 

شــيخوتكا التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

ــة. ــى جهــة مجهول ــة ُكهــول، واقتيادهــم إل اإلنســان اعتقــال ثاث

األحــد 6/ أيلــول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيش الوطني حملة دهــم واعتقال في ناحية معبطلي 

التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 

 مجهولة. 
ٍ
7 مدنيــًا بينهــم 2 ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة

الســبت 7/ تشــرين الثانــي/ 2020 قامــت عناصــر تابعــة لفــرع الشــرطة العســكرية فــي مدينــة عفريــن بريــف 

محافظــة حلــب، باالعتــداء بالضــرب علــى الناشــط “حســام الحمــادة الملقــب باســم أبــو رعــد الحمصــي”، وهو 

ناشــط فــي الحــراك الشــعبي، مــن أبنــاء قريــة األشــرفية بريــف محافظــة حمــص، وذلــك لــدى مراجعتــه مقــر 

قيــادة فــرع الشــرطة العســكرية بمدينــة عفريــن للســؤال واالستفســار عــن اثنيــن مــن المعتقليــن لديهــم.

صورة توضح آثار االعتداء على حسام الحمادة

https://drive.google.com/file/d/1vfyE0thYy-GfrRdWTs4kf1J3yrMabMVa/view
https://drive.google.com/file/d/1BwNATSfh16Bp7dJYOTM9pwZusjL27MZL/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 27
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

- أبرز الحاالت:

صــاح إيبــو، موظــف فــي جمعيــة بهــار اإلغاثيــة، مــن أبنــاء قريــة قرزيحــل التابعــة لناحيــة شــيروا التابعــة 

لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 40 عــام، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش 

الوطنــي يــوم اإلثنيــن 9/ آذار/ 2020، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي قريــة ترنــدة 

ــار/ 2020. التابعــة لمدينــة عفريــن، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم األربعــاء 13/ أي

المهنــدس محمــد فهمــي عبــدو، يعمــل فــي المكتــب الهندســي التابــع للمجلــس المحلــي فــي بلــدة شــران 

التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن أبنــاء بلــدة شــران، يبلــغ مــن العمــر 62 عامــًا، 

احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي يــوم الثاثــاء 7/ نيســان/ 2020 بعــد خروجــه مــن عملــه فــي 

 مجهولــة.
ٍ
المدينــة، واقتادتــه إلــى جهــة

الســيدة ســيلفانة عبــد الرحمــن قــره جــول، مــن أبنــاء قريــة ســاتيا 

بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تقيــم فــي حــي األشــرفية بمدينــة 

عفريــن بريــف محافظــة حلــب، تبلــغ مــن العمــر 45 عامــًا، احتجزتهــا 

عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي األربعــاء 3/ حزيــران/ 2020 

إثــر مداهمــة منزلهــا فــي حــي األشــرفية، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لهــا فــي المدينــة.

هوريــك تــراش، مــدرس، مــن أبنــاء قريــة كــورا التابعــة لناحيــة راجــو بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، احتجزتــه 

عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي الســبت 20/ حزيــران/ 2020 فــي مركــز ناحيــة راجــو بريــف محافظــة 

 مجهولــة.
ٍ
حلــب الشــمالي، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتادتــه إلــى جهــة

المهندس محمد فهمي عبدو

سيلفانة عبد الرحمن قره جول

وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 17/ حزيران/ 2020 عن 
دائرة عدلية عفرين بريف محافظة حلب التابعة 
لفصائل المعارضة المسلحة، تنصُّ على إخاء 

سبيل المهندس محمد فهمي عبدو

https://drive.google.com/file/d/1fxa7BSsmLzDPlMEMjZPBaSkHcBlMed47/view
https://drive.google.com/file/d/1rYWoLEupMNCwArCn8gp8deYRfmmJoByM/view
https://drive.google.com/file/d/19GqDfiaMZpdm7Zj_5wm608K4W27M-CwW/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 28
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

رمضــان محمــد علــو، مــن أبنــاء قريــة قســطل خضريــا التابعــة لناحيــة 

بلبــل فــي منطقــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، يبلــغ 

مــن العمــر 72 عامــًا، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي 

الســبت 25/ تمــوز/ 2020، إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة قســطل 

ــا، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة. خضري

المحامــي لقمــان حنــان، مــن أبنــاء قريــة داال التابعــة لناحيــة معبطلــي 

فــي منطقــة عفريــن بريــف محافظــة حلب الشــمالي، يبلــغ من العمر 

40 عــام، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي األحــد 26/ 

تمــوز/ 2020، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي المحموديــة بمدينــة عفريــن، 

ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الخميــس 20/ آب/ 2020.

محمــد بــازو، مديــر المكتــب الصحــي فــي المجلــس المحلــي فــي ناحيــة 

جنديــرس التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 

ــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش  ــة جندريــس، احتجزت ــاء ناحي مــن أبن

الوطنــي الخميــس 17/ أيلــول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه فــي ناحيــة 

جنديــرس، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

رمضان محمد علو

لقمان حنان

محمد بازو

https://drive.google.com/file/d/1l8pviwhChzwHE0F0x68CMdiR_Ngr4fUV/view
https://drive.google.com/file/d/1FQO7QFH1I47J3wAh0Lu6Wwfgq3Z8ofse/view
https://drive.google.com/file/d/1GyggUeYFahu7nzqYvfk79nlsc1d-HXpV/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 29
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

عبــد المطلــب شــيخ نعســان، رئيــس المجلــس المحلــي فــي ناحيــة 

ــاء بلــدة معبطلــي التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف  معبطلــي، مــن أبن

محافظــة حلــب الشــمالي، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش 

الوطنــي األربعــاء 14/ تشــرين األول/ 2020 مــن ناحيــة معبطلــي، 

ــة. ــى جهــة مجهول ــه إل واقتادت

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

-  أبرز الحوادث:

الخميــس 2/ كانــون الثانــي/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ 

احتجــاز فــي حــي الخبابصــة بمدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، تــم توثيــق احتجــاز 8 مدنيــًا 

مــن عائلــة واحــدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

اإلثنيــن 2/ آذار/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي 

بلــدة ذبيــان بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــًا 

بينهــم 1 ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

الثاثــاء 3/ آذار/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي 

قريــة جعبــر التابعــة لمنطقــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان اعتقــال 4 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الثاثــاء 16/ حزيــران/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــًة بطائــرة تابعــة لقوات 

التحالــف الدولــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي حــي الخياســة بمدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور 

 
ٍ
الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 5 مدنيــًا بينهــم 1 طفــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة

مجهولة.

الجمعــة 7/ آب/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي 

مدينــة الشــحيل وقريــة الحوايــج بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، علــى خلفيــة خــروج مظاهــرات مناهضــة 

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي المنطقتيــن، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 28 مدنيــًا 

 مجهولــة.
ٍ
بينهــم 2 طفــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة

عبد المطلب شيخ نعسان

https://drive.google.com/file/d/1lu1Worz_004ZMIx3qQuwEsquM-RhNbGY/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 30
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

الخميــس 17/ أيلــول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز 

ــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق  ــر ال فــي حــي النوفــل بمدينــة الشــحيل بريــف محافظــة دي

اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة بينهــم 1 طفــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الجمعــة 23/ تشــرين األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ 

احتجــاز فــي مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

 مجهولــة.
ٍ
اعتقــال 7 مدنيــًا بينهــم 1 طفــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة

- أبرز الحاالت:

جمــال المبــروك، مهنــدس مدنــي، يعمــل ضمــن برنامج فــرات للتنمية 

التابــع لمنظمــة كرييتــف، مــن أبنــاء قريــة الســويدية صغيــرة التابعــة 

لمنطقــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، يبلــغ مــن العمــر 60 

عام، احتجزته عناصر تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية يوم الخميس 

ــرة،  ــة الســويدية صغي ــه فــي قري ــر مداهمــة منزل 13/ شــباط/ 2020، إث

واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا بمدينــة الطبقــة، ثــم 

ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الخميــس 2/ نيســان/ 2020.

المحامــي عمــر الخمــري، رئيــس مجلــس إدارة منظمــة “معــًا مــن أجــل الجرنيــة”، مــن أبناء قرية جعبــر التابعة 

لمنطقــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم 

الثاثــاء 3/ آذار/ 2020، فــي قريــة جعبــر، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الخميــس 2/ نيســان/ 2020.

ســامر إســماعيل الرحيــل، طالــب جامعــي فــي كليــة اآلداب/ جامعــة 

ــة الحســكة،  ــة بمدين ــاء حــي العزيزي ــة الحســكة، مــن أبن الفــرات بمدين

احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األربعــاء 4/ 

آذار/ 2020، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي 

مدينــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه 

يــوم الســبت 4/ نيســان/ 2020.

جمال المبروك

سامر إسماعيل الرحيل

https://drive.google.com/file/d/1kUdZJ3y4ojiy0TVztYRgTjLGhsnHs8qu/view
https://drive.google.com/file/d/1ZQQceLr7E4fMWa2bH7HkK8J55AaEgG1Q/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 31
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

الطفــل ســعد حمــدان الغافــل، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف 

ــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا  ــزور الشــرقي، احتجزت ــر ال محافظــة دي

الديمقراطيــة الثاثــاء 16/ حزيــران/ 2020 إثــر مداهمتهــا حــي الخياســة 

بمدينــة الشــحيل مدعومــة بطائــرة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، ثــم 

ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي 12/ تمــوز/ 2020.

الطفل سعد حمدان الغافل

الشــحيل  أبنــاء مدينــة  مــن  العفيــن،  األحمــد  خليــف  ويوســف  العفيــن،  األحمــد  الطفــان عمــر محمــد 

بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلغــان مــن العمــر 16 عامــًا، احتجزتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة الســبت 4/ تمــوز/ 2020 لــدى مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة 

 مجهولــة.
ٍ
البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، واقتادتهمــا إلــى جهــة

براهيــم الســالم، مــن أبنــاء قريــة الحوايــج بريــف محافظــة ديــر الــزور 
ٕ
ســماعيل ا

ٕ
الطفــان عمــر وعمــران ا

الشــرقي، احتجزتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الجمعــة 7/ آب/ 2020 إثــر مداهمــة قريــة 

الحوايــج، علــى خلفيــة خــروج مظاهــرات مناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتادتهمــا إلــى جهــة 

مجهولــة. 

الطفــل أيهــم بســام خلــف النوفــل، مــن أبنــاء حــي النوفــل بمدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الخميــس 17/ 

أيلــول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي النوفــل، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

عبــد الرحيــم ســليمان المصلــح، أحــد وجهــاء قبيلــة الجبــور بمحافظــة 

الحسكة، من أبناء قرية طفلة التابعة لناحية تل براك بريف محافظة 

الحســكة الشــرقي، احتجزته عناصر تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية 

يــوم الثاثــاء 20/ تشــرين األول/ 2020 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط 

التفتيــش التابعــة لهــا بالقــرب مــن ناحيــة تــل بــراك، ثــم ســجلنا اإلفــراج 

عنــه يــوم الجمعــة 23/ تشــرين األول/ 2020.

الطفل سعد حمدان الغافل

عبد الرحيم سليمان المصلح

https://drive.google.com/file/d/1EDAM2VZhAybisbA3gqsb0OfMc2ACNPTa/view
https://drive.google.com/file/d/1D6d1paTvH7tFt9lwQNNRiB-7C6-I2DfO/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 32
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

ــزور  ــر ال ــة الشــحيل بريــف محافظــة دي ــاء مدين ــوب، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، مــن أبن ــار النب عمــار صب

الشــرقي، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 6/ تشــرين الثانــي/ 2020 قــرب 

إحــدى قنــوات الــري فــي حــي الحــاوي بمدينــة الشــحيل، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الخميــس  12/ تشــرين 

الثانــي/ 2020 وعلــى جســده آثــار تعذيــب.

اإلعامــي محمــد حــاج الرحيــم، مراســل إذاعــة “شــوفي مافــي”، مــن أبناء 

حــي المنصــور شــرق مدينــة الرقــة، احتجزته عناصر تابعة لقوات ســوريا 

الديمقراطيــة الخميــس 19/ تشــرين الثانــي/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه 

 مجهولة.
ٍ
فــي حــي المنصــور فــي المدينــة، واقتادتــه إلــى جهــة

2 - في كانون األول 2020:

ألف: قوات النظام السوري:

- أبرز الحوادث:

ــًا مــن أبنــاء محافظــة ريــف دمشــق  األحــد 6/ كانــون األول/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 5 مدني

ــى  ــاء توجههــم إل ــة حلــب فــي أثن ــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدين ــي، ل الغرب

المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي ريــف محافظــة حلــب، وتــم اقتيادهــم 

إلــى جهــة مجهولــة.

آثار التعذيب على جسد عمار نبوب بعد اإلفراج عنهعمار النبوب قبل اعتقاله

محمد حاج الرحيم

https://drive.google.com/file/d/1O_yyWCjGgN6xgzUmOBNIv2LsmKa-1N_R/view
https://drive.google.com/file/d/1hB62EJk0ounFExVfuupGCwocjvEAGHz5/view
https://drive.google.com/file/d/1B3rXSlIi6Ozb66eK7YJ1R5OqmEXo2ydk/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 33
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ــًا فــي مدينــة طرطــوس  الجمعــة 11 / كانــون األول/ 2020 قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقــال 3 مدني

بينهــم 2 ســيدة، و1 مدنيــًا فــي مدينــة دمشــق وجميعهــم مــن عائلــة واحــدة، علــى خلفيــة صلــة قرابتهــم بأحــد 

النشــطاء السياســيين، أفــرج عــن إحــدى الســيدتين بعــد عــدة ســاعات، وبعــد يوميــن مــن اعتقــال الســيدة 

الثانيــة أفــرج عنهــا فــي 13/ كانــون األول/ 2020، وتــم اإلفــراج عــن المدنييــن اآلخريــن يــوم الثاثــاء 22/ كانــون 

األول/ 2020.

التــل  2020 قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي مدينــة  13/ كانــون األول/  األحــد 

إلــى جهــة مجهولــة.  5 مدنيــًا، واقتيادهــم  تــم توثيــق اعتقــال  بمحافظــة ريــف دمشــق الغربــي، 

-  أبرز الحاالت:

إبراهيــم عايــد الشــحادات، مــن أبنــاء مدينــة داعــل بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام 

 مجهولة. ُتشير الشبكة السورية 
ٍ
السوري يوم الثاثاء 8/ كانون األول/ 2020 في مدينة درعا، واقتادته إلى جهة

 ســابق.
ٍ

لحقــوق اإلنســان إلــى أن إبراهيــم كان ممــن أجــَروا تســوية لوضعهــم األمني في وقت

خالــد الدبــاس، طبيــب، مــن أبنــاء بلــدة كفــر بطنــا فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، 

اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 11/ كانــون األول/ 2020 إثــر مداهمــة عيادتــه فــي بلــدة كفر بطنا، 

 مجهولــة. ُتشــير الشــبكة 
ٍ
بتهمــة حيازتــه مســتودعًا ســّريًا للمســتلزمات واألدويــة الطبيــة، واقتادتــه إلــى جهــة

 ســابق.
ٍ

الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن الطبيــب خالــد كان ممــن أجــَروا تســوية لوضعهــم األمنــي فــي وقت

زاهــر عبــد الفتــاح عويــر، مــن أبنــاء مدينــة داعــل بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن 

الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 16/ كانــون األول/ 2020 فــي مدينــة داعــل، واقتادتــه 

 مجهولــة.
ٍ
إلــى جهــة

باء: هيئة تحرير الشام:

- أبرز الحاالت:

فيصــل عبــد الــرزاق البيــوش، مديــر المكتــب اللوجســتي فــي منظمــة 

اتحــاد المكاتــب الثوريــة، مــن أبنــاء مدينــة كفر نبل بريف محافظــة إدلب 

الجنوبــي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم األربعــاء 16/ كانــون 

األول/ 2020، فــي أثنــاء وجــوده فــي مكتــب راديــو فريــش فــي مدينــة 

ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغربي، على خلفية انتقــاده أحد أعضاء 

المجلس المحلي لمدينة كفر نبل عبر حســابه الشــخصي على موقع 

التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنه يوم الســبت 

19/ كانــون األول/ 2020.
فيصل عبد الرزاق البيوش

https://drive.google.com/file/d/19B9b2nThWkteXUJ0W7hXDmcxd8r7-r5W/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 34
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تاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

- أبرز الحوادث:

الخميــس 10/ كانــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ 

احتجــاز فــي قريــة بعيــة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية 

ــًا، واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا. لحقــوق اإلنســان اعتقــال 15 مدني

الســبت 12/ كانــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز 

فــي بلــدة ميــدان أكبــس التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان اعتقــال 5 مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

األحــد 20/ كانــون االول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز 

فــي بلــدة معبطلــي التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية 

ــة. ــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهول لحقــوق اإلنســان احتجــاز 13 مدني

- أبرز الحاالت:

حســين إبراهيــم اليكــو، ودليــل رشــيد اليكــو، مــن أبنــاء قريــة أنقلــة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة 

حلــب الشــمالي، يبلغــان مــن العمــر 32 عامــًا و24 عامــًا )حســب الترتيــب(، احتجزتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات 

الجيــش الوطنــي يــوم األربعــاء 2/ كانــون األول/ 2020 فــي بلــدة جنديــرس بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 

 مجهولــة.
ٍ
واقتادتهمــا إلــى جهــة

آذاد إســماعيل، مــن أبنــاء قريــة ميدانكــي التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 

محافظــة حلــب الشــمالي، احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش 

ــه فــي  ــر مداهمــة منزل ــون األول/ 2020 إث ــوم األربعــاء 2/ كان ــي ي الوطن

 مجهولــة.
ٍ
قريــة ميدانكــي، واقتادتــه إلــى جهــة

ــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي،  ــة عفري ــدا التابعــة لمدين ــة كاون ــاء قري ــال، مــن أبن محمــد مصطفــى ب

احتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي يــوم الســبت 12/ كانــون األول/ 2020 فــي بلــدة ميــدان 

أكبــس التابعــة لمدينــة عفريــن، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي بلــدة ميــدان أكبــس.

آذاد إسماعيل

https://drive.google.com/file/d/16GH6tgcOdH9HATC4Lzp4Cd2QFWLW_2OD/view


توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 35
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ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

- أبرز الحوادث:

األربعــاء 2/ كانــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــًة بطائــرة مروحية 

تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة غريبــة التابعــة لمنطقــة الصــور بريــف 

محافظــة ديرالــزور الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 4 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة، 

 مجهولــة.
ٍ
واقتيادهــم إلــى جهــة

ــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/  األربعــاء 2/ كان

احتجــاز فــي قريــة أم رقيبــة التابعــة لمنطقــة الشــدادي بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي، وثقــت الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 15 مدنيــًا بينهــم 2 طفــًا، واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا 

فــي مدينــة الشــدادي.

األحــد 6/ كانــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ 

احتجــاز فــي قريــة الطائــف التابعــة لمنطقــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 4 مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

األحــد 13/ كانــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ 

ــزور الشــرقي، علــى خلفيــة خــروج مظاهــرات مناهضــة  ــر ال احتجــاز فــي مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة دي

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 8 مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى 

أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

ــة دهــم واعتقــال/  ــة حمل ــون األول/ 2020 شــنت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطي اإلثنيــن 14/ كان

احتجــاز فــي مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

احتجــاز 5 مدنيــًا بينهــم 2 طفــًا، واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

- أبرز الحاالت:

الطفــان عبــد الغفــور الســيد، وفيصــل الســيد، مــن أبنــاء قريــة أم رقيبــة التابعــة لمنطقــة الشــدادي بريــف 

محافظــة الحســكة الجنوبــي، احتجزتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األربعــاء 2/ كانــون 

األول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي قريــة أم رقيبــة، واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي 

مدينــة الشــدادي.

ســليمان عبــد حمــود األســود، مــن أبنــاء بلــدة الباغــوز بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، احتجزتــه عناصــر 

تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 4/ كانــون األول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه في بلــدة الباغوز، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
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الطفــل عمــر عمــار هــواش العبــود، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف 

محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، احتجزته عناصر 

تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية يوم الســبت 12/ كانون األول/ 2020 

إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي الخياســة بمدينــة الشــحيل، واقتادتــه إلــى 

جهــة مجهولــة.

عبــد الحميــد البــاش، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر 

الــزور الشــرقي، احتجزتــه عناصــر تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية يوم 

األحــد 13/ كانــون األول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة الشــحيل، 

ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم اإلثنيــن 21/ كانــون األول/ 2020.

سادســًا: أبرز المهام التي تقوم بها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
فــي ملف المعتقلين:

أجــل  مــن  إلكترونيــة معقــدة  برامــج  ببنــاء   2011 عــام  منــذ  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  قامــت 

أرشــفة وتصنيــف بيانــات المعتقليــن، الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر 

نــا بالتالــي مــن توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب الجنــس ومــكان الحادثــة، والمحافظــة التــي ينتمــي  الــذي مكنَّ

إليهــا المعتقــل، والجهــة التــي قامــت بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، والتَّعــرف علــى 

ــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا. المحافظــات الت

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 

ث عــن مراكــز االعتقــال المختلفــة  قاريــر، التــي تتحــدَّ نصــف ســنوي، وتقريــر ســنوي، إضافــة إلــى عشــرات التَّ

لــدى أطــراف النــزاع، وغيــر 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 التعســفي، والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب.

الطفل عمر عمار هواش العبود

عبد الحميد الباش

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/category/daily_news-ar/detainees-ar/
http://sn4hr.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/1f6Ec6S4nuRmxFHNTbevKWxUvH4ExKnwW/view
https://drive.google.com/file/d/1ahc_Q7_CsLNUD6w2uFy1qPUHk9hbkosf/view
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ســابعًا: توجيــه وانتــزاع تهــم متعــددة تحــت التعذيــب والترهيــب وإحالــة 
إلــى محاكــم أشــبه باألفــرع األمنيــة، وإصــدار مراســيم و”قوانيــن” تنتهــك 

مبــادئ القانــون:

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، إعامــي، إغاثــي، ومــن 

ــه إلــى الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء وتنتــزع منهــم تهمــًا متعــددة تحــت  يشــابههم، فــإن األفــرع األمنيــة توجِّ

اإلكــراه والترهيــب والتعذيــب، مــن أبرزهــا: إثــارة النعــرات الطائفيــة، تهديــد نظــام الحكــم، إضعــاف الشــعور 

القومــي، التواطــؤ مــع الخــارج والعــدو، دعــم وتمويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية األمــة، وهــي تهــٌم عريضــة 

وواســعة، ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، وقــد يحــال المعتقــل إلــى فــرع أمــن آخــر إن كان مطلوبــًا ألزيــَد 

لــى 
ٕ
مــن فــرع أمــن واحــد، يبصــم المعتقــل علــى الضبــط تحــت التهديــد والتعذيــب بشــكل عــام، وُنشــير هنــا ا

ــه، بــل تأمــره أن يبصــم بــداًل  ــأن يقــرٔا ويوقــع علــى اعترافات ــادرًا مــا تســمح األفــرع األمنيــة للمعتقــل ب ــه ن ٔان

ــان يبصــم وهــو معصــوب العينيــن بقطعــة مــن قمــاش. وتحــال هــذه  ــع، وفــي معظــم األحي مــن التوقي

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 أشــهرًا وربمــا ســنوات، يتعــرض 

خالهــا المعتقــل ألســوأ أســاليب التعذيــب، وقــد يقتــل بســبب تلــك األســاليب(.

أمــا عــن محكمــة اإلرهــاب باختصــار فقــد 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 

ــف أبســط  ــورة الصــادر عــام 1964، ويخال ــون مناهضــة أهــداف الث ــون مشــابه لقان 19 لعــام 2012 وهــو قان

مبــادئ وقواعــد القانــون وحقــوق اإلنســان، ويمكــن اعتقــال الشــخص لمجــرد االشــتباه بأنــه غيــر مؤيــد 

ــي تقــوم بهــا قــوات النظــام  ــة حــاالت االعتقــال الت للنظــام الســوري، وأصبحــت المحكمــة تنظــر فــي غالبي

لة مــن ثاثــة قضــاة ُيســميهم رئيــس الجمهوريــة وفقــًا القتــراح مــن مجلــس القضاء  الســوري، وهــي ُمشــكَّ

األعلــى الــذي يرأســه أيضــًا رئيــس الجمهوريــة، وهــي تحاكــم المدنييــن والعســكريين واألحــداث وُتصــدر 

عــن إال لمــن ســلَّم نفســه طوعــًا، وعلــى  أحكامــًا غيابيــة، وإضافــة إلــى ذلــك فــإنَّ هــذه األحــكام ال تقبــل الطَّ

الرغــم مــن أن اســمها محكمــة اإلرهــاب لكنهــا تقبــل الجرائــم كافــة، فهــي بالتالــي تجــاوزًا باإلمــكان تســميتها 

محكمــة اســتثنائية، إنهــا فــي الواقــع جــزء مــن األفــرع األمنيــة.

أمــا محكمــة الميــدان العســكرية باختصــار كذلــك فقــد تــمَّ إحداثهــا بموجــب المرســوم رقــم 109 فــي 17/ آب/ 

ــع عام 1980 وأصبحت تشــمل  1968، وكان اختصاصهــا فــي الجرائــم المرتكبــة زمــن الحــرب فقــط، لكنه توسَّ

لها الســلطة التنفيذيــة عبــر وزيــر  زمــن الحــرب والســلم والمدنييــن والعســكريين واألحــداث، وكذلــك ُتشــكِّ

ن مــن رئيــس وعضويــن ال يشــترط حصولهمــا علــى إجــازة الحقــوق، واألحــكام الصــادرة عنهــا  الدفــاع، وتتكــوَّ

ال تقبــل الطعــن، وتصــدق األحــكام الصــادرة عنهــا مــن قبــل وزيــر الدفــاع، أمــا أحــكام اإلعــدام فيتــم تصديقهــا 

مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، ويمكــن لــكل 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.

https://sn4hr.org/arabic/2020/10/15/12765/
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وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن 

اعتقلــوا علــى خلفيــة المســاهمة فــي نشــاط معــارض للنظــام الســوري مهمــا كان بســيطًا، كالتظاهــر أو 

النشــاط اإلعامــي أو اإلغاثــي أو نتيجــة صلــة قرابــة مــع أحــد الناشــطين، وبالتالــي فــإن الغالبيــة العظمــى 

ــة نشــاطهم السياســي، فهــم معتقلــون سياســيون.  ــم اعتقالهــم علــى خلفي مــن المعتقليــن يت

كمــا 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 

أن قانــون العقوبــات العــام وفقــًا للمــادة 391 ينــصُّ علــى الحبــس مــن ثاثــة أشــهر حتــى ثــاث ســنوات 

علــى كل مــن اســتخدام الشــدة فــي أثنــاء التحقيــق فــي الجرائــم، ويحظــر التعذيــب فــي أثنــاء التحقيــق وفقــًا 

للمــادة 391، لكــن هنــاك نصــوص قانونيــة تعــارض بشــكل صريــح المــواد الدســتورية الماضيــة، والمــادة 

391، وتعطــي حصانــة شــبه مطلقــة لألجهــزة األمنيــة وُتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب، ومــن أبزرهــا:

المرســوم التشــريعي رقــم /14/ بتاريــخ 25/ كانــون الثانــي/ 1969 الــذي ينــص علــى أنــه: “ال يجــوز ماحقــة . 1

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 ماحقــة يصــدر عــن المديــر”.

المــادة /74/ مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا الصــادر . 2

بالمرســوم التشــريعي رقــم /549/ تاريــخ 25/ أيــار/ 1969 التــي تنــص علــى أنــه: “ال يجــوز ماحقــة 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 ماحقــة مــن قبــل المديــر”.

المرســوم التشــريعي رقــم 69 الصــادر عــام 2008 والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون العقوبــات . 3

العســكرية أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي، الذيــن كانــوا ســابقًا ممــن يمكــن 

محاكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر قــرار ماحقتهــم 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 الماحقــة 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 وتعدياتــه.” وهــذه 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 حــال 

حصلــت- عــن أي مســتوى للقيــادة وحصرهــا فــي القيــادة العليــا.
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المرســوم رقــم )55( الصــادر فــي 21/ نيســان/ 2011 والمتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب، والــذي تنــص المــادة . 4

1 منــه علــى: “تضــاف إلــى المــادة 17 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الفقــرة التاليــة: تختــص 

الضابطــة العدليــة أو المفوضــون بمهامهــا باســتقصاء الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 

260 حتــى 339 والمــواد 221 و388 و392 و393 مــن 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”

ــة والمــادة 74، التــي يفتــرض أنهــا نصــوص قانونيــة لكنهــا فــي حقيقتهــا ُتشــكل  إنَّ هــذه المراســيم الثاث

ــارة عــن مراســيم ونصــوص ُتشــرعن الجريمــة، وتخالــف حتــى دســتور عــام 2012،  ــون، هــي عب انتهــاكًا للقان

وتنتهــك 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 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 التعذيب، وتفنــن األجهزة 

األمنيــة بالتنســيق مــع بعــض األطبــاء فــي المشــافي العســكرية علــى ابتــكار أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر 

وحشــية وعنفــًا، وقــد الحظنــا اتبــاع أســاليب تعذيــب جديــدة فــي العاميــن الماضييــن لــم تكــن متبعــة فــي 

األعــوام التــي ســبقتهما، وقــد تســبَّب ذلــك فــي اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب حتــى يومنــا هــذا، وال تُبــرر 

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 

المناطــق  أمــا  المتطرفــة،  أيديولوجيتهــا  وفــق  األحــكام  وأصــدرت  أمنييــن  أو  ديــن  رجــال  مــن  المكونــة 

الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فأنشــأت المحاكــم وفــق القوانيــن الســورية وأجــرت تعديــات عليهــا، 

ســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة محاكــم الشــعب وأنشــأت قوانيــن خاصــة بهــا وقوانيــن مســتمدة  وأسَّ

مــن القوانيــن الســورية، واتبعــت جميــع هــذه المحاكــم سياســة المحاكــم االســتثنائية عبــر اتخــاذ إجــراءات 

موجــزة لمحاكمــة الخاضعيــن لهــا، بعيــدًا عــن معاييــر المحاكــم العادلــة، واعتمــدت بشــكل رئيــس علــى 

اجتهــاد القضــاة والذيــن كان معظمهــم غيــر مؤهليــن أو غيــر قانونييــن.
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ــى مــدى الســنوات التســع الســابقة أصــدر النظــام الســوري مــا يقــارب 17 مرســومًا للعفــو اتَّســمت  وعل

ــزت علــى اإلفــراج عــن مرتكبي الجرائــم والجنايات والمخالفات وشــملت  بكونهــا متشــابهة فــي كثيــر منهــا وركَّ

أعــدادًا قليلــة جــدًا مــن المعتقليــن المحاليــن إلــى المحاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضايــا اإلرهــاب، ومحاكــم 

ــة محاكمــة علــى  ــم يخضعــوا ألي ــن ل ــر مــن المعتقليــن الذي ــَة األكب الميــدان العســكرية، واســتثنت الحصيل

مــدى ســنوات مــن اعتقالهــم وتحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا رصدنــا فيــه حــوادث 

ــن للعفــو، وهمــا المرســوم رقــم 20  ــذ صــدور المرســومين األخيري ــب التــي ســجلناها من االعتقــال والتعذي

ــق المرســوم  ــا لتطبي ــه متابعتن ــرًا خاصــًا اســتعرضنا في لعــام 2019، والمرســوم رقــم 6 لعــام 2020 وتقري

األخيــر رقــم 6 بعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى صــدوره، 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، وعلــى الرغــم مــن كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 130 

 قســريًا.
ٍ

 ومختــف
ٍ

ألــف مواطــن مــا بيــن معتقــل

 

ثامنــًا: النظــام الســوري مســؤول عــن تهديــد حيــاة آالف المعتقليــن 
بســبب جائحــة كوفيــد – 19:

يتعــرض المعتقلــون والمختفــون قســريًا لــدى قــوات النظــام الســوري إلــى أســاليب تعذيــب غايــة فــي 

الوحشــية والســادية، أخــذت طابعــًا انتقاميــًا منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/ 

2011؛ وقــد ســجلنا فــي تقريــر مفصــل مــا ال يقــل عــن 72 أســلوب تعذيــب مورســت فــي مراكــز االحتجــاز 

والمشــافي العســكرية التابعــة لقــوات النظــام الســوري. وتعّمــد النظــام الســوري إلــى جانــب أســاليب 

ــد حبــس المعتقليــن واحتجازهــم فــي مراكــز االحتجــاز ضمــن  التعذيــب التــي مارســها علــى المعتقليــن، تعمَّ

ظــروف صحيــة شــبه معدومــة، وتفتقــر ألدنــى شــروط الســامة الصحيــة، وتأتــي فــي مقدمتهــا مقــرات 

األفــرع األمنيــة األربعــة الرئيســة والســجون العســكرية، حيــث يحتجــز المعتقلــون ضمــن زنزانات بمســاحات 

مختلفــة يبلــغ متوســط مســاحة الزنزانــة الواحــدة منهــا 4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، أي بالــكاد 

يحصــل المعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل الجلــوس والنــوم، وعــادة مــا يتنــاوب المعتقلــون علــى 

اســتخدام هــذه المســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، وتفتقــر الزنازيــن إلــى التهويــة 

والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءًا فــي الزنازيــن والمنفــردات التــي تقــع فــي الطوابــق الســفلية التــي ينعــدم 

فيهــا حتــى الضــوء، ويمنــع المعتقلــون طــوال مــدة اعتقالهــم فــي األفــرع األمنيــة مــن الخــروج إلــى ســاحة 

التهويــة للتعــرض للشــمس، وال يتمكنــون مــن االســتحمام إال نــادرًا طــوال مــدة اعتقالهــم التــي كثيــرًا 

مــا تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا يســاهم بشــكل أساســي فــي انتشــار األمــراض واألوبئــة والعــدوى 

وخاصــة التنفســية والجلديــة؛ بســبب نقــص األوكســجين ونقــص التَّعــرض ألشــعة الشــمس والضــوء، 

كمــا يتســبب ضيــق الزنزانــات أيضــًا  فــي تعــرُّض المعتقليــن لاختنــاق وضيــق التنفــس جــراء استنشــاق 

ــد والدمــاء الناتجــة عــن الجــروح. وتتشــابه ظــروف االعتقــال الحاصلــة فــي األفــرع  روائــح التعــرق والصدي

 مــا مــع الســجون المدنيــة المركزيــة مــن حيــث االكتظــاظ والتكديــس 
ٍ
األمنيــة والســجون العســكرية إلــى حــد

البشــري واالفتقــار إلــى النظافــة والتهويــة.

https://sn4hr.org/arabic/2020/03/24/12042/
http://sn4hr.org/arabic/?p=12214
http://sn4hr.org/arabic/?p=11639
http://sn4hr.org/arabic/?p=11639
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وتمتنــع قــوات النظــام الســوري عــن إعطــاء المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد 

واألغطيــة، التــي غالبــًا مــا تكــون متَّســخة ومهترئــة وتحتــوي علــى الطفيليــات أو الدمــاء، وُيحــرم المعتقــل 

ــراء مابســه أو  ــة فقــط؛ نظــرًا الهت ــدي مابــس داخلي ــًا مــا يرت مــن الحصــول علــى مابــس مناســبة وغالب

تمزقهــا فــي أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوًة فــي أثنــاء التفتيــش؛ وهــذه الممارســات جميعهــا 

ُتعــرِّض المعتقليــن للبــرد القــارس فــي فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات الحــرارة فــي حدودهــا الدنيــا.

جميــع تلــك الممارســات تجعــل األيــام واألشــهر والســنوات التــي يقضيهــا المحتجــزون فــي االعتقــال أشــبه 

ــع مــن قبــل النظــام الســوري علــى  بالجحيــم الــذي ال ينتهــي، وهــذه الظــروف الوحشــية هــي تكتيــك متبَّ

نحــو مقصــود وواســع، بهــدف تعذيــب المعتقليــن وجعلهــم يصابــون بشــتى أنــواع األمــراض، ثــم ُيهمــل 

عاجهــم بعدهــا علــى نحــو مقصــود أيضــًا، وبالتالــي يتألــم المعتقــل ويتعــذب إلــى أن يمــوت. ومــع انتشــار 

ــزداد الوضــع خطــورة، وفــي ظــلِّ  جائحــة كوفيــد19- وإعــان النظــام الســوري عــن تســجيله إصابــات بهــا، ي

ظــروف االعتقــال فــي مراكــز االحتجــاز المواتيــة والمؤهلــة النتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، فــإنَّ ذلــك 

د حيــاة قرابــة 130 ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام  ُيهــدِّ

ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. الســوري بحســب قاعــدة بيان

وبــداًل مــن اإلفــراج عــن معتقلــي الــرأي أو الموقوفيــن أو المعتقليــن الذيــن انقضــت مــدة محكوميتهــم، مــن 

أجــل اإلســهام فــي تخفيــف االكتظــاظ الرهيــب الــذي يعاني منه المعتقلــون في مراكز االحتجــاز ويهدد حياتهم 

ــا المســتجد، وثَّقنــا اعتقــال النظــام الســوري مزيــدًا مــن المواطنيــن؛ ممــا  فــي ظــلِّ انتشــار فيــروس كورون

يعنــي اكتظاظــًا إضافيــًا فــي مراكــز االحتجــاز، وهــذا التصــرف يناقــض تمامــًا 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 

ــح بصــورة دقيقــة  الســوري مــع قضيــة المعتقليــن يكشــف بشــكل واضــح مــدى تهافــت هــذا الطلــب ويوضِّ

كيــف يتعامــل النظــام الســوري مــع المواطنيــن فــي ظــلِّ انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.

تاسعًا: االستنتاجات والتوصيات: 

ــم يحــدث فيهــا أيُّ 	  ــي ل ــة، الت ــا الحقوقي ــن قســرًا مــن أهــم القضاي ــن والمختفي ــة المعتقلي ــر قضي تُعتب

ــة  ــي وقــرارات للجمعي ــى الرغــم مــن تضمينهــا فــي قــرارات عــدة لمجلــس األمــن الدول ــر عل تقــدم ُيذَك

ــرًا فــي بيــان وقــف األعمــال العدائيــة –  العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي خطــة الســيد كوفــي عنــان، وأخي

شــباط 2016، الــذي أورَد “تتعهــد جميــع األطــراف بالعمــل علــى اإلفــراج المبكــر عــن المعتقليــن، 

وخصوصــًا النســاء واألطفــال”، وفــي قــرار مجلــس 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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تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ النظــام الســوري لــم يفــي بــأيٍّ مــن التزاماتــه فــي أيٍّ مــن 	 

المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحديــد إلــى العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أنَّــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه، فقــد 

اســتمرَّ توقيــف مئــات آالف المعتقليــن دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه ُتهــم، وحظر 

ل 65.08 % مــن إجمالــي المعتقليــن إلى مختفين قســريًا   والزيــارات العائليــة، وتحــوَّ
ٍ

عليهــم توكيــل محــام

ولــم يتــم إبــاغ عائاتهــم 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.

الســكان 	  وعلــى  عليهــا،  وتفــرض ســلطتها  علــى مســاحات واســعة،  الشــام  تحريــر  هيئــة  ُتســيطر 

 بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق 
ٍ
المقيميــن فيهــا، كمــا أنَّ لهــا كيانــًا سياســيًا، وهيكليــة هرميــة إلــى حــد

أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة تحريــر الشــام بارتــكاب انتهــاكات واســعة 

عبــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري.

ــذت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي عمليــات اعتقــال وتعذيــب بحــق بعــض الســكان فــي 	  نفَّ

المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.

انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن الحقــوق األساســية ومارســت 	 

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

 بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
ٍ
حــد

التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:

ــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ 	  ال ب

نيســان/ 2012، و2139 الصــادر بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لاختفــاء القســري.

فــي ظــلِّ تفشــي فيــروس كورونــا ال بــدَّ مــن الضغــط علــى النظــام الســوري لإلفــراج عــن عشــرات آالف 	 

المعتقليــن تعســفيًا وفــي مقدمتهــم الكــوادر الطبيــة كــون الشــعب الســوري بأمــسِّ الحاجــة إليهــم.

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 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
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:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ النَّظــر فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي واألطراف الضامنة لمحادثات أستانا:

يجــب تشــكيل لجنــة خاصــة حياديــة لمراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري، والتَّقــدم فــي عمليــة الكشــف عــن 	 

 فــي ســوريا، 85 % منهــم لــدى النظــام الســوري.
ٍ

مصيــر 99 ألــف مختــف

غــط علــى األطــراف جميعــًا مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات المعتقليــن 	  البــدء الفــوري بالضَّ

ــماح  لديهــا، وفــق جــدول زمنــي وفــي تلــك األثنــاء ال ُبــدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّ

ليــب األحمــر بزيارتهــم مباشــرة. للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة للصَّ

نطلــب مــن مســؤول ملــف المعتقليــن فــي مكتــب المبعــوث األممــي أن ُيــدرج قضيــة المعتقليــن فــي 	 

باحــث فيهــا الحقــًا  اجتماعــات جنيــف المقبلــة، فهــي تهــمُّ الســوريين أكثــر مــن قضايــا بعيــدة يمكــن التَّ

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:

 قســريًا، واإلفــراج الفــوري 	 
ٍ

مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر قرابــة 99 ألــف مختــف

عــن عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا والموقوفيــن والذيــن انتهــت محكومياتهــم قبــل مطالبــة 

الــدول التــي فرضــت عقوبــات علــى النظــام الســوري برفعهــا.

تزويــد النظــام الســوري باألجهــزة والمعــدات الازمــة لفحــص عشــرات آالف المعتقليــن والتأكــد مــن 	 

عــدم إصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد. 

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.

حقوقهــم 	  ممارســة  لمجــرد  احتجازهــم  تــم  الذيــن  المعتقليــن،  جميــع  عــن  شــرط  أي  دون  اإلفــراج 

السياســية والمدنيــة، وإطــاق ســراح النســاء واألطفــال، وذوي االحتياجــات الخاصــة والمرضــى وكبــار 

 مــن المعتقليــن كرهائــن حــرب.
ٍ

الســن، والتَّوقــف عــن اتخــاذ أي

منــح المراقبيــن الدولييــن المســتقلين مــن قبيــل أعضــاء لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، واللجنــة 	 

ــة كافــة، دون ترتيــب مســبق،  ــر النظامي ــة وغي ــارة مراكــز االحتجــاز النظامي ــة للصليــب األحمــر، زي الدولي

ودون أي قيــد أو شــرط، وتحســين ظــروف أماكــن االحتجــاز لتائــم المعاييــر القانونيــة لمراكــز االحتجــاز.



توثيق ما ال يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في 44
عام 2020 بينهم 52 طفاًل و39 سيدة، من بينها 149 في كانون األول

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.	 

وإلغاؤهــا 	  اإلرهــاب  الميدانيــة ومحاكــم قضايــا  العســكرية  المحاكــم  عــن  الصــادرة  األحــكام  إيقــاف 

العادلــة. المحاكمــة  وضمانــات  والدوليــة  ــة  المحليَّ التشــريعات  لمخالفتهــا 

المحتجزيــن 	  كافــة  ســراح  وإطــاق  قضائيــة،  مذكــرة  توجيــه  دون  االعتقــال  عمليــات  عــن  التوقــف 

ــه إليهــم ُتهــم قضائيــة، وأال يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي  والمحتجــزات لديهــم الذيــن لــم ُتوجَّ

أو أشــهرًا طويلــة. المحكمــة أســابيع  العــرض علــى  المحكمــة، وأال يســتغرق  عــرض علــى 

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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