
سوریا: اعتقاالت ومضایقات في المناطق المستعادة
استھداف اإلعالمین وعمال اإلغاثة والنشطاء واألسر

(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن أفرع المخابرات السوریة تحتجز وتُخفي وتُضایق الناس تعسفیا في المناطق المستعادة من الجماعات
المناھضة للحكومة. تحدث االنتھاكات حتى عند إبرام الحكومة اتفاقیات مصالحة مع األشخاص المعنیین.

وثقت ھیومن رایتس ووتش 11 حالة احتجاز عسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقیة وجنوب دمشق. استعادت الحكومة ھذه المناطق من الجماعات
المناھضة للحكومة بین فبرایر/شباط وأغسطس/آب 2018. في جمیع الحاالت، وقّع المستھدفون - قادة المعارضة المسلحة والسیاسیة السابقون، نشطاء
إعالمیون، عمال إغاثة، منشقون، وأفراد أسر النشطاء والمقاتلین السابقین المناھضین للحكومة - اتفاقیات مصالحة مع الحكومة. وثّقت منظمات محلیة،

منھا "سوریون من أجل الحقیقة والعدالة" و"مكتب توثیق الشھداء في درعا"، 500 حالة اعتقال على األقل في ھذه المناطق منذ أغسطس/آب.

قالت لما فقیھ، مدیرة قسم الشرق األوسط باإلنابة في ھیومن رایتس ووتش: "انتھى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوریا، لكن لم یتغیر شيء في طریقة
انتھاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضین المحتملین لحكم األسد. حتى في مناطق المصالحة المزعومة، یطغى عدم مراعاة األصول القانونیة الواجبة،

واالعتقاالت التعسفیة، والمضایقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة واإلصالح والمصالحة".
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قابلت ھیومن رایتس ووتش 16 من السكان السابقین في محافظتي درعا والقنیطرة، والغوطة الشرقیة، وبلدات في جنوب دمشق. قالوا إن أفرع المخابرات
السوریة احتجزت وضایقت أشخاص لھم صلة بالنشطاء المناھضین للحكومة أو مقاتلین سابقین، باإلضافة لمنشقین، أو أعضاء الجماعات المناھضة

للحكومة، أو نشطاء. كما تعرض العاملون اإلنسانیون، وقادة المجتمع، والنشطاء اإلعالمیون، الذین بقوا في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة
لالحتجاز والمضایقة. قال أقارب وشھود إن األشخاص اعتُقلوا من منازلھم ومكاتبھم، وعند نقاط التفتیش وفي الشوارع.

وتشمل ھذه المواقع: داعل، ابطع، نوى، الیادودة، وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنیطرة ُحجب اسمھا بسبب مخاوف من االنتقام؛ دوما
في الغوطة الشرقیة؛ وببیال في جنوب دمشق. قال السكان، استنادا إلى نقاط التفتیش واألفراد الذین یُجرون المداھمات، إن داعل وابطع تخضعان لسیطرة

"المخابرات الجویة"، في حین تخضع الیادودة وعتمان لسیطرة "المخابرات العسكریة".

في جنوب دمشق، اعتقل "فرع الدوریات التابع للمخابرات العسكریة" أشخاصا ونقلھم إلى "فرع فلسطین"، التابع أیضا للمخابرات العسكریة. لم تتمكن
ھیومن رایتس ووتش من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن االعتقاالت في الغوطة.

یبدو أن معظم المحتجزین لم توجھ إلیھم تھم قط. في 3 حاالت، اعتقلت أفرع المخابرات على ما یبدو أشخاصا ألن شخصا ما قدم شكوى ضدھم. في معظم
الحاالت، احتُجز األشخاص بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازھم أو لجزء منھا وُحرموا من االتصال بمحام. بحسب أقاربھم وزمالئھم، لم
تُبلغ السلطات عائالتھم بأماكن وجودھم ولم تعرضھم فورا أمام قاض. في إحدى الحاالت، أخبر محتجز أصدقاءه أن المخابرات العسكریة ضربتھم قبل

نقلھم إلى المحكمة العسكریة، رغم توقیفھم في دعوى مدنیة.

في حالة واحدة على األقل، نقلت السلطات المعتقل إلى سجن صیدنایا، المعروف بالتعذیب واإلعدامات خارج نطاق القضاء. في 3 حاالت، اعتُقل األقارب
و/أو تعرضوا لمضایقات من أعضاء فرع المخابرات للحصول على معلومات حول قریبھم المطلوب أو إلجباره على العودة.

قال أقارب وأصدقاء اشخاص محتجزین إنھم أُخلي سبیلھم فقط بعدما دفعت عائالتھم رشوة، وفي بعض الحاالت، بعد طلب تدخل أعضاء رفیعي المستوى
من لجان المصالحة أو الشرطة العسكریة الروسیة. قال شخص أثناء مقابلتھ إنھ استطاع إخالء سبیل قریبھ بعد تواصلھ مع الشرطة العسكریة الروسیة.
قال اثنان آخران إنھما توسطا إلخالء سبیل أقاربھم عبر "الفیلق الخامس"، میلیشیا تابعة للحكومة. في حالتین أخریین على األقل، قال أقارب إنھم حاولوا

الوصول إلى الشرطة العسكریة الروسیة أو لجان المصالحة المحلیة لكنھم فشلوا.

قال الذین قوبلوا إن قدرة الحكومة الروسیة على المساعدة اعتمدت على منطقة اعتقال الشخص وما إذا كان الشخص الذي یطلب ھو قائد مجتمعي مھم أو
لدیھ صالت. قال سكان سابقون إنھ في حالتین أخریین، أدت احتجاجات في المدن التي یعیش فیھا المحتجزون إلى إطالق سراحھم.

ینبغي للحكومة السوریة اإلفراج فورا عن جمیع المحتجزین تعسفیا، أو توضیح أسباب وجیھة الحتجازھم إذا ُوجدت. على السلطات عرض المحتجزین
على قاض خالل 48 ساعة من اعتقالھم، وتمكینھم من االتصال بمحام، وإبالغ عائالتھم بمكان وجودھم.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن على روسیا استخدام نفوذھا مع حلیفتھا سوریا لوقف االحتجاز التعسفي والمضایقات. ینبغي لروسیا توسیع تدخلھا الظرفي
لیشمل اإلفراج عن المحتجزین تعسفیا والمعلومات المرتبطة بالمختفین. على روسیا أیضا دعم عمل المنظمات الدولیة المحایدة لجمع المعلومات حول

أماكن المختفین، ومراقبة مواقع االحتجاز، وتسھیل التواصل مع العائالت. على روسیا الضغط على الحكومة السوریة للتعاون الكامل مع ھذه المنظمات
لضمان وصولھا الكامل إلى مراكز االحتجاز الرسمیة وغیر الرسمیة.

ینبغي للجان المصالحة المحلیة مواصلة مراقبة ومعالجة االحتجاز التعسفي، والمضایقات، واالختفاء ورفع القضایا الفردیة للشرطة العسكریة الروسیة،
وللحكومة السوریة. ینبغي للمنظمات الدولیة المحایدة العاملة على ھذه القضایا تقدیم الدعم للجان المحلیة.

على الرغم من خطر االضطھاد المستمر في المناطق الخاضعة للحكومة السوریة، تتعرض البلدان الُمضیفة الالجئین، بما في ذلك لبنان والدنمارك
وألمانیا، لضغوط سیاسیة داخلیة لتشجیع العودة. في بعض الحاالت، نظمت البلدان عملیات العودة، وأوجدت حوافز لالجئین للعودة، وصعبت الظروف

في البلدان المضیفة بشكل متزاید، حتى أنھا رّحلت الجئین إلى سوریا.
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قال عامل إنساني من درعا لـ ھیومن رایتس ووتش: "الذین یخبرونك بوجود استقرار أو أمن في الجنوب یكذبون. ال تزال ھناك اغتیاالت واعتقاالت
تعسفیة، وال زال السكان یعانون من االضطھاد".

دعت "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین" جمیع الحكومات لعدم إعادة أي شخص قسرا إلى سوریا.

قالت فقیھ: "تأثیر غیاب ضمانات الحمایة أكثر حدة في المناطق التي استعادتھا الحكومة. تُشكل المضایقات واالنتھاكات التي ترتكبھا أفرع المخابرات
رادعا كبیرا للذین یفكرون في العودة وأجبرت الراغبین في البقاء على الرحیل. إذا كانت روسیا جادة بشأن تشجیع عودة الالجئین، فعلیھا الضغط على

الحكومة إلنھاء انتھاكات االحتجاز وتھیئة ظروف مالئمة لعودة آمنة وكریمة".

القانون الدولي المطبّق

بموجب القانون الدولي، یكون االحتجاز تعسفیا عندما تنتھك سلطة االحتجاز الحقوق األساسیة لألصول القانونیة الواجبة، بما في ذلك العرض الفوري
أمام قاض. ینص المبدأ 11 من "مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن" الصادر عن

"األمم المتحدة" على أن الشخص المحتجز یجب أن " تتاح لھ فرصة حقیقة لإلدالء بأقوالھ في أقرب وقت أمام سلطة قضائیة أو سلطة أخرى"، وتكون
لسلطة قضائیة أو سلطة أخرى صالحیة إعادة النظر حسب االقتضاء في استمرار االحتجاز.

یعتبر االحتجاز المطّول دون تھمة أو محاكمة أو دون مثول أمام القاضي تعسفیا وینتھك المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان. یكون االحتجاز تعسفیا أیضا إذا
كان یفتقر إلى أساس واضح في القانون المحلي أو إذا كان الشخص محتجزا لممارسة حق أساسي مثل حریة التجمع.

العقاب الجماعي محظور أیضا بموجب القانون الدولي، ویشمل جمیع أشكال العقوبات التأدیبیة والمضایقات، منھا مثال العقوبات القضائیة المفروضة
على األسر أو المجموعات المستھدفة األخرى بسبب أفعال لم یرتكبوھا شخصیا. یتعارض ذلك مع المبادئ األساسیة لـ "القانون الدولي لحقوق اإلنسان"
و"القانون الدولي اإلنساني"، التي تنص على أنھ ال یجوز معاقبة أي شخص على جریمة لم یرتكبھا شخصیا. یشمل ذلك "العقوبات أو المضایقات من أي

نوع، سواء كانت إداریة أو على ید الشرطة أو غیر ذلك".

بموجب القانون الدولي، یُحظر على الحكومات مبدئیا استخدام المحاكم العسكریة لمحاكمة المدنیین طالما یمكن للمحاكم المدنیة تأدیة الوظیفة. تضمن
المادة 14 من "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" (العھد) حق كل متھم بأن یحاكم دون تأخیر أمام محكمة مختصة، مستقلة، وحیادیة.

نّصت "اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان"، وھي الھیئة الدولیة المخولة بمراقبة االمتثال للعھد، على محاكمة المدنیین عسكریا فقط في حاالت استثنائیة وفي
ظل ظروف تقدم جمیع اإلجراءات الواجبة.

بموجب "االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري"، یُقصد بـ "االختفاء القسري":

"االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحریة یتم على أیدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد
یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتھا، ویعقبھ رفض االعتراف بحرمان الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده،

مما یحرمھ من حمایة القانون".

عملیات استعادة السیطرة الحكومیة في 2018

ُحددت مناطق الغوطة الشرقیة ودرعا والقنیطرة كمناطق "خفض التصعید" كجزء من عملیة أستانة، وھي مسار مفاوضات تضمنھ تركیا وروسیا
وسوریا. مع ذلك، بین فبرایر/شباط وأغسطس/آب 2018، ھاجم التحالف العسكري السوري الروسي ھذه المناطق، واستعاد السیطرة علیھا في بضعة

أشھر. لم تشمل مناطق خفض التصعید جنوب دمشق، حیث كان یسیطر علیھا متشددون من "تنظیم الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا بـ’داعش‘)، ولكنھا
تعرضت أیضا لھجوم انتھى في مایو/أیار.

بعد كّل من عملیات استعادة السیطرة، ُخیّر السكان بین اإلجالء إلى مناطق خاضعة لسیطرة الجماعات المسلحة المناھضة للحكومة في شمال غرب
سوریا أو البقاء في ھذه المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة. بالنسبة للكثیرین، لم یكن البقاء تحت تھدید االعتقال واالنتھاكات من قبل الحكومة السوریة



خیارا، وقرروا المغادرة. اختار آخرون البقاء.

كانت استعادة الحكومة السوریة لدرعا والقنیطرة أسرع وأسفرت عن ضحایا مدنیین وتدمیر أقل بالمقارنة مع ما حدث في مناطق أخرى، بما في ذلك
حلب والغوطة. في ھذه المناطق، كان ھناك انتشار التفاقات مصالحة بوساطة روسیة، واتفاقیات مضمونة بین الحكومة السوریة وقادة المعارضة.

سمحت ھذه االتفاقیات لغالبیة المقاتلین بالحفاظ على أسلحتھم الخفیفة، ووفّرت عملیة تدقیق لتبرئة األشخاص من تھم أفرع المخابرات، وأتاحت ھدنة لـ 6
أشھر قبل تجنید أولئك الذین ال زالوا مطلوبین للخدمة في الجیش. في المقابل، كان على األشخاص الذین اختاروا البقاء توقیع وثیقة تشیر إلى أنھم لن

یشاركوا في أنشطة مناھضة للحكومة.

قال سكان سابقون وخبراء إن ھذه االتفاقیات أدّت إلى تقسیم محافظتي درعا والقنیطرة بین قوات األمن المختلفة، بما في ذلك القوات المسلحة و"قوات
الدفاع الوطني"، وأفرع المخابرات المختلفة، والفیلق الخامس الذي أُنشئ حدیثا. یتكّون الفیلق الخامس من أعضاء سابقین في "الجیش السوري الحر"،
وھي مجموعة شاملة للقوات المناھضة للحكومة. قال أعضاء سابقون لـ ھیومن رایتس ووتش إن الفیلق الخامس، بقیادة أحمد العودة الذین كان قائدا

لجماعة معارضة للحكومة، والمدعوم من روسیا، یسیطر على بعض البلدات في محافظة درعا.

في الغوطة وجنوب دمشق، لم تحافظ الجماعات المسلحة المناھضة للحكومة على أي سلطة حتى لو وقّعت اتفاقیات المصالحة، واستعادت أفرع
المخابرات السیطرة الكاملة على المنطقة. شملت الھجمات الستعادة ھذه المناطق أسالیب غیر قانونیة مثل الھجمات العشوائیة واستخدام أسلحة محظورة.

المنھجیة

أجرت ھیومن رایتس ووتش جمیع المقابالت الـ16، باستثناء واحدة، عن بعد مع أشخاص تمكنوا من مغادرة المناطق المعنیة بعد أن استعادت الحكومة
المنطقة، أو مع أشخاص كانوا على اتصال وثیق ومنتظم بأقاربھم في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة.

غادر 6 من األشخاص الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش المنطقة، ألن قوات األمن قد ضایقتھم أو ألن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال ضدھم أو
اعتقلت أقاربھم. في العدید من الحاالت، ساھم الوضع اإلنساني والقیود الحكومیة على قدرتھم على الحركة بحریة، في قرار المغادرة.

لم تُدرج ھیومن رایتس ووتش سوى الحاالت التي كان فیھا الشخص الذي تمت مقابلتھ على عالقة وثیقة أو شھد أو تعرض للمضایقة. نظرا للقیود
المفروضة على الوصول إلى سوریا والمخاوف األمنیة المرتبطة بھ، من المحتمل أن یكون العدد اإلجمالي لألشخاص الذین تعرضوا للتوقیف والمضایقة

في ھذه المناطق أكبر بكثیر من الحاالت المذكورة.

اعتقال ومضایقة عمال اإلغاثة والناشطین وقادة المجتمع

في 6 من الحاالت الـ11 الموثقة، ضایقت قوات األمن، احتجزت تعسفا، أخفت، أو وضعت على قوائم المطلوبین عمال اإلغاثة والناشطین وقادة المجتمع،
على ما یبدو نتیجة لعملھم المشروع.

"ياسر" و"طارق"

"یاسر" و"طارق"، فلسطینیان مولودان في سوریا وعمال في منظمة إغاثة فلسطینیة، اعتقال من قبل فرع الدوریات التابع لالستخبارات العسكریة في
ببیال، بلدة تقع جنوب دمشق، في األسبوع األول من أبریل/نیسان 2019، بحسب 3 من زمالئھم. استعادت الحكومة البلدة في األسبوع األول من مایو/أیار

.2018

كانا من بین 15 فلسطینیا قُبض علیھم في موجة من االعتقاالت في ببیال، قدسیا، ویلدا، وجمیعھا بلدات استعادتھا الحكومة في مایو/أیار 2018 وكان
سكانھا فلسطینیین بالدرجة األولى. قال زمالؤھما إن یاسر وطارق قد وقعا اتفاقات مصالحة، ولم یكن أي منھما مطلوبا للخدمة العسكریة أو شارك في أي

عمل مسلح مناھض للحكومة.

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/01/297102
https://www.hrw.org/ar/news/2018/03/18/315924


قال زمالؤھما إن فرع الدوریات استدعى الرجلین من مقر المنظمة وسبب احتجازھما لیس واضحا. تمكن زمالؤھما من زیارة یاسر مرة أثناء وجوده في
فرع الدوریات، بعد یوم من اعتقالھ. منذ نقل الرجلین إلى فرع فلسطین التابع للمخابرات العسكریة، لم یعرف زمالؤھما وال أفراد عائالتھما عنھما شیئا،

ولم یتم الكشف عن مكان وجودھما.

"وائل" و"فريد"

قال "ھیثم"، وھو إعالمي یعمل مع جماعات مناھضة للحكومة، إنھ بعد المصالحة في درعا في أغسطس/آب تقریبا، قُبض على اثنین من أصدقائھ في
داعل: "وائل" و"فرید"، األخوین الذین یرتبطان بشكل وثیق بالمعارضة. قالت أختھما إن المخابرات العسكریة داھمت منزلھم في الساعة الواحدة صباحا،

ونھبت وتسببت بأضرار، وضربت النساء. اتصلت أختھما بھیثم مباشرة بعد االعتقاالت وقالت إن الرجلین أُخذا دون إخبارھما بالسبب أو مكان نقلھما.

عندما تابعت األخت الموضوع بزیارة أفرع األمن المحلیة، قیل لھا إن ھناك دعوى ضدھما، لكن لم یتم إخبار األسرة بمكان وجودھما أو السماح لھم
بالوصول إلیھما.

أُطلق سراحھما في منتصف نوفمبر/تشرین الثاني وأخبرا ھیثم إنھ تم تسلیمھما إلى المخابرات الجویة في السویداء ثم نُقال إلى دمشق. قاال إنھما حرما من
التواصل مع محام أو االتصال بعائالتھما. كما أنھما لم یمثال على وجھ السرعة أمام قاٍض، وعندما أُحیال إلى المحكمة، مثال أمام محكمة عسكریة بالرغم

من أنھما مدنیین.

أخبر الشقیقان ھیثم أن عناصر فرع المخابرات الجویة ضربوھما بشدة، لكنھما لم یعترفا بأي شيء. بعد 4 أو 5 أشھر من حبسھما، مثال أمام القاضي
العسكري الذي أمر باإلفراج عنھما.

"سمیر"

عمل "سمیر" في منظمات إنسانیة بارزة، بما في ذلك "المجلس النرویجي لالجئین" و"وزارة الخارجیة السویسریة"، في الیادودة، بمحافظة درعا. غادر
درعا في ینایر/كانون الثاني 2019 بعد أن اكتشف أنھ مطلوب من قبل إدارة األمن الجنائي بسبب عملھ مع مؤسسات اإلغاثة وتلقي التمویل من جھات

أجنبیة لعملھ بما یخالف قانون مكافحة اإلرھاب لعام 2012.

قال إنھ بعد توقیع اتفاق المصالحة، سألتھ شعبة األمن السیاسي والمخابرات العسكریة عن آخرین وقعوا االتفاق. بعد بضعة أیام، أخبره شخص من داخل
شعبة المخابرات العسكریة أنھم سیأتون إلیھ. غادر على الفور. أخبرتھ عائلتھ بوصول مذكرة تبلیغ من السلطات بعد بضعة أیام.

"سحر"

قال "جمیل"، ناشط إعالمي من داعل ومحتجز سابق غادر سوریا إلى األردن في أكتوبر/تشرین األول 2017، لـ ھیومن رایتس ووتش إن المخابرات
العسكریة اعتقلت "سحر"، وھي قائدة محلیة، في منتصف نوفمبر/تشرین الثاني عند حاجز "منكت الحطب". عندما كانت درعا تحت سیطرة الجماعات

المسلحة المناھضة للحكومة، كانت سحر عضوة في المجلس المحلي ورئیسة لمكتب شؤون المرأة. توفي زوجھا في احتجاجات في 2012 وتوفي ابنھا في
النزاع. وقّعت اتفاق المصالحة على أمل أن تتمكن من البقاء في درعا، لكنھا احتجزت رغم ذلك. قال جمیل إنھ وأحد أشقائھا استخدما عدة صالت

شخصیة إلطالق سراحھا.

احتجاز ومعاقبة األقارب

في 3 من الحاالت الموثقة، اعتقلت أفرع المخابرات أو ضایقت أقارب ناشطین إعالمیین ومقاتلین سابقین وأشخاص فروا من سوریا، في محاولة
للحصول على معلومات حول أفراد أسرھم المطلوبین أو إجبارھم على العودة.

"منال"



قال الناشط اإلعالمي "جمیل" إن المخابرات العسكریة اعتقلت شقیقتھ "منال" في 16 نوفمبر/تشرین الثاني عند نفس الحاجز الذي اعتقلت عنده سحر.
كانت في طریقھا من داعل إلى دمشق لزیارة زوجھا الذي خضع لعملیة جراحیة في القلب. قال إن صدیقا كان معھا أخبره حینھا. قال جمیل إنھ لجأ إلى

أحد أعضاء لجنة المصالحة في درعا، الذي تواصل مع الشرطة العسكریة الروسیة التي ساعدت في إطالق سراحھا بعد بضعة أیام. وأشار أیضا إلى أنھم
دفعوا 300 ألف لیرة سوریة (582 دوالرا أمریكیا) لمسؤولي المخابرات العسكریة إلطالق سراحھا.

قال جمیل إن شقیقتھ أخبرتھ أنھا أثناء االستجواب ُسئلت عنھ وعن أحد أشقائھا اآلخرین الذي قاتل مع الجماعات المسلحة المناھضة للحكومة في درعا قبل
أن تستعیدھا الحكومة. عندما اختارت البقاء في داعل، وقعت على اتفاق مصالحة، لكن تم القبض علیھا رغم ذلك. كما قال جمیل: "بمصالحة أو دون

مصالحة – األمر سیان".

عائلة "إياد"

غادر "إیاد"، ناشط إعالمي، الذي كان یعیش في عتمان في درعا، سوریا في فبرایر/شباط ألنھ كان یحتاج إلى عالج طبي لم یستطع الحصول علیھ في
دمشق بسبب مخاوف من اعتقالھ عند الحواجز في الطریق إلى ھناك.

قال إنھ بعد مغادرتھ، ذھبت المخابرات العسكریة إلى منزلھ واحتجزت والده ووالدتھ وزوجتھ. احتجز مسؤولو المخابرات األسرة لمدة یوم واستجوبوھم
بشأن مكان إیاد. قال أفراد األسرة إنھم ال یعرفون. قال إنھ بناء على االستجواب، لم یكن متأكدا مما إذا كانت السلطات احتجزت أقاربھ بسبب عملھ كناشط

إعالمي أو ألنھ كان مطلوبا للخدمة العسكریة.

قال إنھ بعد االعتقاالت اتصل بھ جاره على الفور، وأخبره أن یعود. ثم تواصل إیاد مع عمھ الذي كان مقربا من ضباط المخابرات العسكریة في المنطقة.
تدخل العم وتمّكن من تأمین إطالق سراحھم في غضون یومین، ولكن اضطر إلى دفع 700 ألف لیرة سوریة (1,359 دوالرا أمریكیا) للضباط.

قال إن المخابرات العسكریة زارت أسرتھ 4 مرات بعد إطالق سراحھم، وكان آخرھا في 12 أبریل/نیسان، أي قبل أسبوع واحد فقط من حدیثھ لـ ھیومن
رایتس ووتش، وھددوا بإعادة اعتقال زوجتھ ووالدتھ ووالده ما لم یدفعوا لھم 50 ألف لیرة سوریة (97 دوالر أمریكي). وقال إیاد إن والدیھ نادرا ما

یغادران المنزل اآلن.

"ھاشم"

كان "ھاشم" ناشطا إعالمیا في الیادودة بمحافظة درعا في سوریا، لكنھ غادر في دیسمبر/كانون الثاني عندما اكتشف أنھ مطلوب للمخابرات الجویة
والمخابرات العسكریة بسبب عملھ اإلعالمي. قال إنھ اكتشف أنھ مطلوب عندما اتصلت المخابرات العسكریة بأحد أقاربھ الذي یعمل لدى الحكومة،

وسألوه عن ھاشم ومكان وجوده.

بعد ذلك، زار عناصر من شعبة المخابرات الجویة منزلھ 3 مرات للسؤال عنھ. قال: "لم أكن ھناك، لكن ھل یمكنك أن تتخیل لو كنت موجودا؟ لكان انتھى
أمري". في الیوم التالي استعدیت للمغادرة. منذ مغادرتي، زاروا المنزل مرتین".

احتجاز واختفاء المنشقین

وثقت ھیومن رایتس ووتش احتجاز أو اختفاء 3 منشقین على ید المخابرات العسكریة وقوات األمن األخرى على الرغم من أن الرجال قد وقعوا اتفاقات
مصالحة مع الحكومة.

"لیث"

قال رجل غادر القنیطرة في أغسطس/آب في عملیات اإلجالء بعد أن استعادت الحكومة المنطقة، إن المخابرات العسكریة أخذت ابنھ في فبرایر/شباط.
وقال األب إن "لیث"، الذي انشق عن الجیش في 2012، اختار البقاء في القنیطرة عقب سیطرة الحكومة علیھا، ووقع اتفاق مصالحة في أغسطس/آب. في

فبرایر/شباط، طلبت المخابرات العسكریة من لیث الحضور إلى مقرھا واحتجزتھ. والده ال یعرف مكان وجوده.
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"خالد"

قال "إیاد" إنھ بعد 20 یوما من استعادة الحكومة السوریة لعتمان في محافظة درعا، بین 10 و15 أغسطس/آب، حاول ھو و3 رجال آخرین الدخول إلى
المنطقة لتفقد منازلھم. أوقفھم رجال المخابرات العسكریة عند حاجز عند مدخل البلدة وطلبوا منھم بطاقات الھویة والتسویة، التي دققوا فیھا على

الكمبیوتر. كان إیاد وأحد األشخاص اآلخرین مطلوبین للخدمة العسكریة، لكن قیل لھما إن بإمكانھما االنتظار حتى انتھاء فترة السماح البالغة 6 أشھر.
لكن "خالد"، المنشق، احتُجز رغم أنھ وقع اتفاق مصالحة.

قال إیاد إنھ خشي أن یطرح أسئلة على ضباط المخابرات العسكریة خوفا من االعتقال، لكنھ أثار قضیة خالد أمام لجنة المصالحة في عتمان، التي وعدت
باإلفراج عنھ. ولكن حتى 14 أبریل/نیسان، لم یُكشف عن مكان خالد، بحسب إیاد.

"عمر"

اعتقلت األجھزة األمنیة "عمر"، المنشق البالغ من العمر 27 أو 28 عاما والذي فقد ساقیھ في حادث لغم أرضي، في فبرایر/شباط أو مارس/آذار في نوى،
بمحافظة درعا، بحسب ابن عمھ. قالت زوجة عمر إنھ رغم توقیعھ اتفاق مصالحة، قُبض علیھ بعد أن قدم شخص ما شكوى ضده.

قال ابن عمھ إن زوجة عمر تمكنت من تعقبھ إلى سجن صیدنایا، حیث تمكنت من زیارتھ. أخبرت الزوجة ابن عم عمر أن وضع زوجھا صعب للغایة،
ویبدو أنھ تعرض للضرب والتعذیب.

Region / Country الشرق األوسط وشمال أفریقیا, سوریا
Topic , مكافحة اإلرھاب, التعذیب
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نحمي الحقوق، ننقذ األرواح
تدافع ھیومن رایتس ووتش عن حقوق الناس في �� بلدا حول العالم. نسلط الضوء على االنتھاكات ونضع الجناة أمام العدالة.

تبرعوا اآلن

مایو ��, ����

ما بدي إبني ینضرب
العقاب البدني في المدارس اللبنانیة

أبریل ��, ����

الیمن: األلغام األرضیة الحوثیة تقتل المدنیین وتمنع المساعدات
یجب وقف استخدام األسلحة المحظورة، وتوسیع وتحسین إزالة األلغام

التقاریر

اإلسماعیلیون في نجران

Report | یولیو ��, ���� 

الدوس على الكرامة
�

بیان صحفي | مایو ��, ���� 

تونس: أوقفوا اضطھاد مجتمع المیم
�

بیان صحفي | مایو ��, ���� 

قطر: سحب تعسفي للجنسیة من عائالت
�

https://donate.hrw.org/ea-action/action?ea.client.id=1908&ea.campaign.id=36711
https://www.hrw.org/ar/report/2019/05/13/329929
https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/22/329357
https://www.hrw.org/ar/report/2008/09/22/223144
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/12/293704
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/12/293704
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/17/330281
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/17/330281
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/12/330078
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/12/330078
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