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 االعتقاالت في دمشق

 ٢٠٢٠شباط ٢٥

 جهزته  ألم ي  أو  وري  ظام  لستتت  لم يستتتف ال  ل   
 
  ة يوما

 
يث حفي  مل اطق  لتي يستتتيعل عل، ا   عن  لقيام بعمليات  عتقال   و حد 

  عد  ي  
 
 غالب لهم  رهاب  إ ه من تضتتتم  يوما   كانظام في ستتتيعلته عال  لستتت  من أهم  ألدو ت  لتي يستتتتهدمها  ل     العتقال و حدة

 
 ا

 ستتتتا ي   حيث يبقى  ملعتقل أل  خفاء  لقستتتتلي   ل  ؛ة  ويشتتتتبه وبستتتتلوب  من جهة قضتتتتا ي   مذكلة  عتقال    العتقال دون أي   ما يتم  

 أو 
 
 د  و موج مكان    بي   هو ذو و أحتى يعلف هو  شتتتتتتتتتتتتتهل  أل  حيانا

 
من  لحقوق  عذيب من حلمان  ه ما يل فق  لت    يضتتتتتتتتتتتتتاف إ ل ذل  ول

  وباللغم من أن  العتقاالتقتل  ملعتقل.  لدرجة   حاالتمن  ل في كثير   يصل   ة  وتعذيب   ألساسي  
 
قى من  لسا ق لان ا تب أخل

 
 
 ل  اس أخبارها و ف اقلون ا ستتتت  و تاب   ل     لدى ستتتتكان دمشتتتتق ور فها هاجستتتتا

 
ة ر   و ة  لستتتت   ملدني  ة  صتتتت   مل  في هذه  لورقة تلصتتتتد  . 

 
 
  .٢٠٢٠في عام  و نعكاسات ا عال  لحياة  لعامة  ل  ألخيرةلالعتقاالت في  ألشه  ألنماط  ألكثر شيوعا

 
ا
 :االعتقاالتأنواع  -أوال

 ة:ة اإللزامي  وق للخدمة العسكري  االعتقال بقصد الس   -

 
 
  لم تتوقل يوما

 
ة من ة  للز مي  وق للخدمة  لعستتتتتتتتتتال   ة  العتقاالت بغلض  لستتتتتتتتتت   و ت  ملاضتتتتتتتتتتي   لستتتتتتتتتت   عال مل   و حد 

للتفتيش عال  غير متوقعة     قاط   فجائي   ارة"  لتي توضتتتتتتتتتتت  بشتتتتتتتتتتتكل  " لعي   ملؤقتة خالل  لحو جز  لثا تة و لحو جز 

وق وه اك ستتتتتتتتتتتتتتوق في و زد د  لفشتتتتتتتتتتتتتتديد في حال  ق رب موعد  لستتتتتتتتتتتتتت    ةة  للز مي   ملتهلفين عن  لخدمة  لعستتتتتتتتتتتتتتال   

15/3/2020 . 

ة من أ  اء مدي ة دوما  ملعفيين من  لخدمة  للز مي   ستتتتتدعت قد  ؛وري  ظام  لستتتت   ل    جهزةأأخلى وانت  من ناحية  

 دقيق   وتفتيش   و عتقتتتاالت    ف فيتتتذ حملتتتة متتتد همتتتات     كمتتتا قتتتام حتتتاجز حلستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لعستتتتتتتتتتتتتتالي  2020\1\22 تتتتار   

قام حاجز مشتتفى حلستتتا  ءععاء مذكلة مل جعة . و ةوق للخدمة  للز مي  للستتيار ت  لخاصتتة و لعامة  قصتتد  لستت  

 للشتتتلطة  لعستتتال   
 

 ة ملئات  لشتتت
 
 ةن من  لخدمة  لعستتتال   و  ملعفي   وهمأو حاماي صتتتفة وحيد   باب  ملؤجلين در ستتتيا

 
 
 .سا قا

 2020-2-13من  ألستتتتتتتتتتتو ق في  لهامة وقدستتتتتتتتتتتيا  تار     حملة  عتقاالت    و ألمن  لجوي    كما قام  ألمن  لعستتتتتتتتتتتالي  

 .لغلض  جلمانا لذ توضعت في ساحات مدي ة  مؤقتة   حو جز  نشل    كما تم  ةوق للخدمة  لعسال   ب دف  لس  

 االعتقال للمشمولين باملصالحات: -

   وانت تستتد دف  لغالبفي 
 

   ةة و لغلبي  باب من  لغوطتين  لشتتلقي  لشتت
 

 لذين   باب من درعا  ملحولين لدمشتتقو لشتت

أو   م  عال ت   لالعتقال   اء  بعض من م  لتعلض   حيث قامو   فستتتو ة أوضتتتاعهم وحصتتتلو  عال  عاقة تستتتو ة وضتتت   

( ليحاكمو  عال وأحيلو  إ ل  لقضتتتتتاء  ملختك ةمحامة قضتتتتتايا  لرهاب   لقضتتتتتاء  لعستتتتتالي    إليه منستتتتتوبة   أفعال  

 كما تم    وتاثر هذه  لحاالت عال  لحو جز أث اء  لت قل من م عقة ألخلى  .ستتتتتتتتتتبق وستتتتتتتتتتو  ت أوضتتتتتتتتتتاعهم عن ا أفعال  

وطالت حتى  ألشخاص   و ملعاعم قاهيوامل أماكن عامة  من ف، ا  ألشخاص من م ازلهم أو  قتيدتسجيل حو دث  

 وأن    للقضتتتتتتتتاء لزمة  ح  لقضتتتتتتتتاة أن هذه  لفستتتتتتتتو ات غير م  و صتتتتتتتتل    ثا ات مة د خل  لذين يؤدون  لخدمة  لعستتتتتتتتال   

 .ملصالحاتقل ر  إ لعام   هالف  لوعود  لتي قدمت لهم ع د  سقاط دعوى  لحق  إ لفسو ة ال تعني 
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من درعا قام بتساااااااوية أو ااااااااعل عن وريق املصاااااااالحات وقام  يقول املحامي ح.ا: "أترافع عن شاااااااا   

تحويلل  ة في دمشق ومنها تم  تحويلة للشروة العسكري   ة في درعا وتم  بتسليم نفسل للشروة العسكري  

 
ا
 ملحكمة اإلرها " مباشرة

 

من  لد ت ستتتقبا وحمور ة وحلستتتتا وزملكا من قبل  ملخا ل ت  في ول    لفا تفي  لعام  رصتتتد حاالت  عتقال   كما تم  

  /١٨ة ل /     لجو 
 
اللغم من  ث اء ستتتتتتتتتتتيعلة  لفصتتتتتتتتتتتا ل  ملستتتتتتتتتتتلحة عال  لغوطة أ  وانو  يعملون  الدفاع  ملدني   شتتتتتتتتتتتا ا

   .(نسانلحقوق  ل وري   مللصد  لس   ة حسب ث اء  ملصالحاتأوضاعهم أتسو ة 

 : " لدينا يقول  املحامي ح.شو 
 

ة بعد تسااااوية من درعا قام بااللتحاق بالخدمة العسااااكري   لشااااا    حالة

 ؛ة تلقى مذكرة دعوى ملحكمة اإلرها ونصف من الخدمة العسكري   وبعد عام   ،و عل باملصالحات

  .توقيفل" وملا ذهب لحضور جلستل تم  

 

 بب:مجهولة الس   اعتقاالت   -

 من م ازلهم أو عال  لحو جز  أو  بب لألفل د من أماكن عامة  دون ذكل  لس   ة  اعتقاالت  حيث تقوم  ألجهزة  ألم ي  

فقتتد  ملعتقلين أث تتاء  من  لحتتاالت يتم   وفي كثير    وال تستتتتتتتتتتتتتتتجيتتب هتتذه  ألجهزة ملعتتالتتب  ملحتتامين  معلفتتة  لستتتتتتتتتتتتتتبتتب

 .  معلوف  مكان  في  العتقال  ألول وان    حتى وإنلآلخل تحو لهم من جهاز أمني  

حو جز طوقت  مل عقة  ياستتتتتت ي  حيث نصتتتتتتب  ألمن  لستتتتتت   ؛حملة  عتقاالت   11/2/2020في شتتتتتتهدت م عقة قدستتتتتتيا و 

 .مجهولة   ألسباب   ن  شبا 7وقامت  اعتقال   فجائي   بشكل  

في معل  شتتتتهل شتتتتباط وان  عدة أيام    ستتتتتملت ة حملة  عتقاالت  كما شتتتتهدت م عقة كفل  ع ا في  لغوطة  لشتتتتلقي  

 شخص 12 عتقال حصيلد ا 
 
  ا

 
 .مجهولة   ألسباب   أيضا

ة في قدساااااااااايا: " بيمرق وقب ووي  ما بيصااااااااااي   اااااااااا   وفج ة ب  جع يقول صاااااااااااحب أحد املحال التجاري  

هالشاابا  ال فينا أساا ل وال نتدإ  ونال بننطااح  معهم وما حدا  ااالعتقاالت بنشااوفهم عم حطااح و 

 الوقب"  بيعرف ال السبب وال شو صاير املهم يخلوا هالناس إايفة ك   

 :الق ع األجنب    لحيازة ت  اعتقاال  -

تد ول  للتجل م  2020-1-18في  4و 3رقم    وهما  مللسومبشار  ألسد هماأصدر تشليعين   سف دت إ ل ملسومين 

ظام بستتتتتتتتتتتتتتبب ت  لتي طالت م اطق ستتتتتتتتتتتتتتيعلة  ل   امن  الحتجاج بعد موجة    أو نشتتتتتتتتتتتتتتل  ألخبار ع ه  القع   ألج بي   

  .ة للسكانتدهور سعل  لعملة وضعل  لقدرة  لشل  ي  

ومن يهالل يعاقب  األشتتتتتتتغال   للمدفوعات ة ووستتتتتتتيلة  ور   مل بغير  لليرة  لستتتتتتت  ام    لتع : 3 مللستتتتتتتوم  ي ك  حيث 

 
 

تعامل عادل مثاي قيمة  ملدفوعات أو  ملبلغ  ملية  ما و لغل مة  ملالي    عن ستتتب  ستتت و ت   ال تقل   اقة  ملؤقتة ملدة   لشتتت

ن أو  ملعاد   الضتتتافة ملصتتتادرة  ملدفوعات أو  ملبالغ  ملتعامل ب ا   ملعلوضتتتةل  أو  ملستتتدد أو  لخدمات أو  لستتت     ه

 
 
 .ة  مللكزي  مي ة لصالح مصلف سور    لث
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 ي  أل  ؛ة  ستتتتتتتتتور    ماليين ليرة   ةخمستتتتتتتتتإ ل   ين مليون   ت ر وح ماوغل مة   مؤقت   عال: عال  عتقال   4 مللستتتتتتتتتوم  ي ك   ا ي م

دني إحد ث  لت  من شبن ا  معلومات   أي   جتماعي   ال تو صل  لصفحات عال أو  ة  إعالمي   وسيلة   ينشل عال أي   شخك  

 أة و أستتتتتتتعار صتتتتتتتلفها  ملحددة  النشتتتتتتتل ت  للستتتتتتتمي  أ  ةور ق  ل قد  لوط ي  أو عدم  الستتتتتتتتقل ر في أ
 
قة في و لزعزعة  لث

 ة  لعامة.س اد ذ ت  لعالقة  الثقة  ملالي  وجمي   أل   وس د ت ا  ولةمتانة نقد  لد  

ر ايقوم  لصتتتتتل فون  صتتتتتلف  لدوالر مقا ل أستتتتتع ة  ستتتتتور    ليرة   700ستتتتتعل  لدوالر ب  حدد  ملصتتتتتلف  مللكزي  في حين 

 .ليرة   1200وتجاوزت في بعض  أليام عتبة  1100و 900ت ر وح  ين 

  اغصتتي  صتتل فين و  أستتاستت ي   طالت بشتتكل   وبمجلد صتتدور  مللستتومين حتى  دأت حمالت  عتقال  
 
هب و ألشتتخاص  لذ

  ل ن للتعامل  القع   ألج بي  عجار  ملضتتتتتتتتصتتتتتتتتل ل   الضتتتتتتتتافة لبعض  لت  الت    قيامهم ب دف   محالهم لذين وانو  

وان قد صتتتتتتتلح  بن  مللستتتتتتتومين ال يشتتتتتتتمالن   مللكزي   ةالستتتتتتتتير د  ضتتتتتتتائعهم عال  للغم من أن حاكم مصتتتتتتتلف ستتتتتتتور   

 . ملصدر ن و ملستوردين

  اغصاااااااااااي  بعد اعتقال أحد  "تقول ر.ط: 
 

يقوم بتصاااااااااااريف الدوالر في جرمانا مع م هب الذي كان الذ

 الصاااارافين والصااااي  
ا
يصاااارف حساااات   هذا  يزال الذي ال و من االعتقال،  اغ توقف عن التصااااريف إوفا

 
 

  850ويصااااااااااارف    ،اس للتصاااااااااااريفالخوف وحااااجاااة النااا
 

عتماااد ع   حاس وهكاااذا أصاااااااااااب  مع م النااا

 ،الحاجة ال حساااااااااااد  املساااااااااااافرين العاادين ليقوموا بالتصاااااااااااريف إار  ساااااااااااوريا قب  عود هم لكن هذا 

 
 

  باإل افة للقلق من عمليات النصب بحال لم يكن هناك معرفة
 

 "سابقة

 في  لعلقات  حيث يتم    نللمار  ومكاتب  لصتتتتتتتتتتتتتل فة إنما تعدت ا   جاركما أن حمالت  لتفتيش لم تقتصتتتتتتتتتتتتتل عال  لت  

ا و لبحث   تفتيشهم    .معهم إذ  وانو  يحملون دوالر  عم 

 
 
في أبو رمانة: " ونحنا مشااااااااايين بال ريق ناح أبو رمانة في شاااااااابا  البسااااااااين مدأي واقفين  تقول ساااااااايدة

عال ريق اع   ااااااااااونا وولبوا نفت  الوزادين لفشااااااااااوفو نذا فذها دوالرات ال عرفنا نذا ه   نصااااااااااابين أو 

ا ممكن ينشلو مننا وال عرفنا نذا ه   أمن وما بنس  جي أس ل بنكون بقصة وبنصي  بش   تاأي وبعد م

 فتشونا ومشفنا ولعب لورا ولسا عم يفتشوا الناس"

 

-  
 
 ضفيق علذهم:اعتقال النش اء والت

   نهفضتتتتتت
 
وي ددون   مستتتتتتملة    م/ن يستتتتتتدعون للتحقيق  صتتتتتورة  إال أن   وتيرة  العتقاالت للنشتتتتتعاء  ملدنيين حاليا

 .ل خارج  لقعلفيحضلو  وفي  لعديد من  لحاالت يم عون من  لس   مل ما االعتقال 

وبال الب بنعتذر إوفا من  ،يقول ر.ك: "بتجينا كتي  دعوات للمشاااااااااااااركة ب أشااااااااااا ة إار  ساااااااااااوريا

بفساااااااا لونا وبفت كدوا نذا بدنا نحضاااااااار هدول العالم نلهم ناس  اورغم هيك بفتصاااااااالو  ،األجهزة األمنية

منو االعتقال، هلق  ا  بيخافو  ااااااااا  ااااااااا   صاااااااااار مخ  ق والنشااااااااا اء والناشااااااااا ات أك    كان وك    وين ما

 ليحسااسااونا ك    اللتحقيق بس بيضاالهم يتصاالوا ووساا لو  يوما الك  بفسااتد  صااحي  االعتقاالت أق   

 "نالوقب ننو مراقبين ونض  إايفي
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ا
  ةمد -ثانيا

 
  : وقيف اإلداري  الت

حتالتة إ ل  لقضتتتتتتتتتتتتتتتاء  ل ة( قبتتل وقيل أمتام  لضتتتتتتتتتتتتتتتا عتتة  لعتتدليتت  ة لت   وقيل  لد ري  عال متدة  لت   وري  ستتتتتتتتتتتتتتتور  لستتتتتتتتتتتتتت   لتد   لم ي ك  

ي ف لصادر  \55\ مللسوم  لفشليعي  صدر   ل أن  إ وقيل  لد ري  دة  لت  مل شارة  إ من أي   وري   لقانون  لس   يهلو ملختك  كما 

  لصتتتتادر  امللستتتتوم  لفشتتتتليعي    ةقانون أصتتتتول  ملحاكمات  لجز  ي   من 17إ ل  ملادة  3 لقاضتتتت ي  ءضتتتتافة  لفقلة  21/4/2011

  ة  لتحدد مدة  لتوقيل  في بعض  لجل  م أمام  لضتتتا عة  لعدلي  ةاختصتتتاص  لضتتتا عة  لعدلي   ملتعلقة   1950لعام  112

 للتجديد  ءذن  ل    قا لة   أيام   7 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اختصتتتتتتاصتتتتتتات اأو  ملفوضتتتتتتين 
 

. 60 تتجاوز ا ب  لعام عال أال
 
 حلفي   ل فيما ياي  ل ك  و  يوما

 
 
 :2011لعام  55رقم  شليعي  للملسوم  لف

 :ة  لفقلة  لتاليةمن قانون أصول  ملحاكمات  لجز  ي   17ضاف إ ل  ملادة ت»

حتى  260ها  استتتتتتقصتتتتتاء  لجل  م  مل صتتتتتوص عل، ا في  ملو د من ة أو  ملفوضتتتتتون  مهام  تهتك  لضتتتتتا عة  لعدلي   -3

   و الستتتتتتتتتماع إ ل  ملشتتتتتتتتفبه ب م ف، ا  وجم  أدلد ا  من قانون  لعقوبات 393و 392و 388و221و ملو د  339
 

 عال أال

  قا لة   تتجاوز مدة  لتحفظ عل، م ستتتتتتتتتتتتتتبعة أيام  
 
وعال  دة  عال ح   ملل   ملععيات ول   للتجديد من  ل ا ب  لعام وفقا

 
 

  تز د هذه  ملدة عال ستين يومأال
 
 «ا

 
 
  هي جل  م    شتتتتتتتتتليعي  و لجل  م  مل صتتتتتتتتتوص عل، ا في هذ   مللستتتتتتتتتوم  لف

 
لجل  م   أما  اقي  و لخارجي    خاي  ولة  لد   بمن  لد   متعلقة

  تاح هذأفقد  ف، ا  هذ  من جهة أما من جهة ثانية   وقيل  لد ري  يحدد مدة  لت    ملنستتتتتتتتتتتتتتوبة إ ل  ملوقوف فلم يلد عل، ا نك  

 ة إ ل جهات أخلى. لتعديل تفو ض صالحيات  لضا عة  لعدلي  

 ظارة بعد إحوقيل في  ل   أما مدة  لت  
 
  وعشتتتل   تتتتتتتتتتتتتتتتتت أر     الة  ملوقوف إ ل  لقضتتتاء فمي محددة

 
 من 104 ملادة  وفق نك   ن ستتتاعة

 ت عال:و لتي نص   وري  ة  لس  قانون أصول  ملحاكمات  لجز  ي  

ما  ملدعل عليه  لذي جلب  مذكلة أ .ى ستجوب قاض ي  لتحقيق في  لحال  ملدعل عليه  ملعلوب  مذكلة دعو ي -1»

  ر    أ فيستجوبه خالل حضار  إ
 

 ظارة.من وضعه في  ل    وعشل ن ساعة

  ر    أحال  نقضتتتتتتتاء في  -2
 

   ل  ل ا ب  لعامإ ملدعل عليه  "من تلقاء نفستتتتتتته" ظارةيستتتتتتتوق ر ي   ل    وعشتتتتتتتل ن ستتتتتتتاعة

  وأ  ىأن ءل قاضتتتتتتتتتتتتتت ي  لتحقيق  ستتتتتتتتتتتتتتتجو ب  ملدعل عليه. فإ   فيعلب هذ
 
  شتتتتتتتتتتتتتتلعي   و حال دون ذل  مان   أ وان غا با

 ن  ءن يستتتتتتجوبه. فألح  ل قاضتتتتت ي  لصتتتتت  إو أة    ملحامة  لبد  ي  ي ل ر إو أآخل   ل قاضتتتتت ي تحقيق  إطلب  ل ا ب  لعام 

 «طالق سل حه في  لحال.ءا ب  لعام  مل  ل   أتعذر  ستجو ب  ملدعل عليه 

أجهزة    فتتءن  وفي  ملمتتارستتتتتتتتتتتتتتتة يهتلل عن ذلتت   عال أرض  لو ق  ق  ولان متتا هو معب   ؛هتتذ  من نتتاحيتتة  لقو نين  ملعمول ف، تتا

 كيفي      وإنما تقوم  ذل  بشتتتتتتتتتتكل  مستتتتتتتتتتبقة    ألمن تقوم بعمليات  العتقال دون مذكل ت توقيل  
 
   و الحتفاظ  املعتقلين غالبا

 قا لة   ت ر وح  ين شتتتتتتتتهل   من ملدة  في فلوع  أل  ما يتم  
 
 ه عن م للمعتقل  ودون أدنى معلفة   حقوق   للز ادة  دون أي   وستتتتتتتتتين يوما

 و ه عن مصيره خالل هذه  لف رة. مكانه ودون معلفة ذ

 قد يوقف شاااااااااااهر  لة أشااااااااااااوي  هم  أة املوقوف و ي  هم   مدة االحتفاظ تتعلق بيقول املحامي ع.ع: " 
ا
وقد  ق   ع األ ا

 أل للقضاء تستمر سنتين وقد ال يحو  
ا
 أوكذلك  بدا

 
 أصبحب أعذيب الت  بالعموم ساليب الت

 
 .ابقمن الس   إف
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ا
ع الشااروة ر ة وف قة واملخابرات الووي  نعتقال فرع فلساا ين وفرع املاال سااوء مراكز أ ننيمكن القول  وعموما

 "سوء السوون سون صيدناياأة و العسكري  

 التوصيات:

 . مصير جمي   ملعتقلينعن اشل  لضغط  اتجاه  ل -1

 .و ح ر م قل ر  السف كاف  لضميري    ةوق للخدمة  للز مي  وقل  العتقال بغلض  لس   -2

 لزم  و عتبار  لقضتتتتتتتاء م     ملصتتتتتتتالحات وحماية  ألفل د  لذين قامو   فستتتتتتتو ة أوضتتتتتتتاعهم من  العتقالاتفاقيات  الل ز م   -3

 . الفسو ات

 ز م بعدم لصتتتتتتتتل   عن مكان ووضتتتتتتتت   ملعتقلين/ ت و الو لت    وفق  لقانون  ة  رستتتتتتتتمي   أستتتتتتتتباب  العتقال  مذكلة   وضتتتتتتتتي ت -4

  
   ن عل، ا  لقانو  من حقوقهم  لتي ي ك   حلمان م من أي 

 
 لتو صتتتتتتتتتتتتتتل م  أهلهم وم  محام، م و لحصتتتتتتتتتتتتتتول عال  خاصتتتتتتتتتتتتتتة

 .ة لخدمات  لعبي  

 وقل  لت   لضغط  اتجاه  -5
 
 . االعتقال  ملستمل  ديدشعاء  ملدنيين و لد  ضييق عال  لن

 


