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 شخصاً بينهم طفل وامرأة يف أربع نواح من أصل سبع   22عفرين: اعتقال  

، وتم اإلفراج عن  2021رجالً وطفل وامرأة عىل يد جهاز "الرشطة العسكرية" خالل شهر متوز/يوليو  20تم اعتقال 
  آخرين مجهوالً 20وامرأة فقط، وما يزال مصري رجل 
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شخصاً بينهم طفل وامرأة عىل يد أجهزة   22وثقت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" اعتقال ما ال يقل عن   
منهم   2، وقد تم إطالق رساح 2021تتبع للجيش الوطني السوري/املعارض املدعوم من تركيا، خالل رش متوز /يوليو 

آب/أغسطس   2معتقالً مجهوالً مبا فيهم الطفل، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير يف    21ا يزال مصري  فقط يف حني م
2021. 

نواحي فقط من أصل سبعة يف منطقة عفرين، حيث تم توثيق عمليات االعتقال التي    4عمليات االعتقال جرت يف 
تتمكن   الواقعة يف  وقعت يف نواحي عفرين وراجو ومعبطيل وبلبل، يف حني مل  االعتقاالت  توثيق  "سوريون" من 

 .نواحي شيخ الحديد ورشان وجنديرس

اعتمدت "سوريون" يف توثيقاتها التي جمعتها يف قاعدة البيانات الخاصة بها عىل شبكة باحثيها املنترشين يف املنطقة،  
املعارض نفسها، وكانت    باإلضافة إىل مصادر أهلية وشهود عيان ومصادر من ضمن أجهزة وفصائل الجيش الوطني

 حصيلة االعتقاالت كالتايل: 

 

  ناحية عفرين:  .1

شهدت ناحية عفرين اعتقال رجلني اثنني ومل يتم إطالق رساح أي منهم، وكانت الرشطة العسكرية مسؤولة عن 
 عمليات االعتقال، واملعتقالن هام: 

يد عنارص من جهاز   عىلمتوز/يوليو من "قرية علطانيا"    3تم اعتقاله يوم  كامل جعفر محمد،   .1
 . وما يزال مصريه مجهوالًبتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية"، "الرشطة العسكرية"، 

عىل يد عنارص من متوز/يوليو من مدينة عفرين    27عاماً، تم اعتقاله يوم    40عبد السالم علو   .2
 . وما يزال مصريه مجهوالً ع اإلدارة الذاتية" بتهمة "التعامل مجهاز "الرشطة العسكرية"، 

 

 ناحية راجو:  .2

أشخاص بينهم طفل شخصاً عىل يد عنارص من جهاز "الرشطة العسكرية"، تم االفراج  6شهدت ناحية راجو اعتقال 
 عن شخص واحد منهم فقط، واملعتقلون هم: 

يد عنارص من جهاز متوز /يوليو من "قرية ديكا"، عىل    8عاماً، تم اعتقاله يوم    32راغب أحمد علو   .1
 وتم االفراج عنه الحقاً. "الرشطة العسكرية"، 

يد عنارص متوز /يوليو من "قرية دوديه"، عىل    13عاماً، تم اعتقاله يوم    42مصطفى محمد بكر   .2
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. من جهاز "الرشطة العسكرية"، 

 يد عنارصمتوز /يوليو من "قرية موساكو" عىل    26عاماً، تم اعتقاله يوم    44خالد مصطفى حسني   .3
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. من جهاز "الرشطة العسكرية"، 

يد عنارص من متوز/يوليو من "قرية موساكو" عىل    26عاماً، تم اعتقاله يوم    19رامي عمر قره   .4
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. جهاز "الرشطة العسكرية"، 

يد عنارص من متوز /يوليو من "قرية حاج خليل" عىل  26تم اعتقاله يوم عاماً،  24وغان حسني د .5
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. جهاز "الرشطة العسكرية"، 
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يوم    14الطفل مريفان عيل شيخو   .6 اعتقاله  تم  يد  متوز /يوليو من "قرية وساكو" عىل    26عاماً، 
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً.رص من جهاز "الرشطة العسكرية"،  عنا

 

 ناحية بلبل:  .3

 أشخاص وما يزال مصريهم مجهوالً، واملعتقلون هم:  3بلبل اعتقال ناحية  شهدت
يد عنارص من   عىلمتوز /يوليو من "قرية كيال"،    24عاماً، تم اعتقاله يوم    50أحمد رشيد حسني   .1

 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. جهاز "الرشطة العسكرية"، 
يد عنارص   عىلمتوز /يوليو من "قرية كيال"،    24عاماً، تم اعتقاله يوم    38أصالن شيخموس حبش   .2

 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. من جهاز "الرشطة العسكرية"، 
يد عنارص من جهاز "الرشطة    عىلمتوز /يوليو من "قرية كيال"،    24عامد عرب، تم اعتقاله يوم   .3

 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. العسكرية"، 
 

 معبطيل: ناحية   .4

تم االفراج عن  ، عىل يد عنارص من جهاز "الرشطة العسكرية"،  أشخاص بينهم امرأة  7اعتقال  معبطيل  هدت ناحية  ش
 أشخاص مجهوالً.  6املرأة فقط وما يزال مصري 

يد عنارص من جهاز "الرشطة    عىلمتوز /يوليو من "قرية كنخ"،    2آسيا أحمد حيدر، تم اعتقالها يوم   .1
 وتم االفراج عنها الحقاً. العسكرية"، 

يد عنارص   عىلمتوز /يوليو من "قرية كوكان فوقاين"،    7عاماً، تم اعتقاله يوم    22عيل محمد خليل   .2
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. من جهاز "الرشطة العسكرية"، 

جهاز يد عنارص من    عىلمتوز /يوليو من "قرية كاخرة"،    17حمودة نظمي نعسو، تم اعتقاله يوم   .3
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. "الرشطة العسكرية"، 

يد   عىلمتوز /يوليو من "قرية شيخوتكا"،    23عاماً، تم اعتقاله يوم    50عبد الرؤوف شيخ سيدي   .4
 الً.بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهو عنارص من جهاز "الرشطة العسكرية"،  

يد عنارص   عىلمتوز /يوليو من "قرية سياملكا"،    24حميد عدنان محمد حامج، تم اعتقاله يوم   .5
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. من جهاز "الرشطة العسكرية"، 

ن جهاز يد عنارص م  عىلمتوز /يوليو من "قرية شوربة"،    27عاماً، تم اعتقاله يوم    45نهاد بريم   .6
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. "الرشطة العسكرية"، 

يد عنارص من جهاز   عىلمتوز /يوليو من "قرية شوربة"،    7عاماً، تم اعتقاله يوم    55عبدين عمر   .7
 بتهمة "التعامل مع اإلدارة الذاتية" وما يزال مصريه مجهوالً. "الرشطة العسكرية"، 
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