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اإلثنني 3 نيسان 2017

مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب 
يف آذار 2017

مجيعهم على يد قوات النظام السوري
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: منهجية التقرير.

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: منهجية التقرير:
منــذ عــام 2011 حــى اآلن مــازال النظــام الســوري ال يعــرف بعمليــات االعتقــال، بــل يتهــم هبــا القاعــدة واجملموعــات اإلرهابيــة 
كتنظيــم داعــش، كمــا أنــه ال يعــرف حبــاالت التعذيــب وال املــوت بســبب التعذيــب، وحتصــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
علــى املعلومــات إمــا مــن معتقلــني ســابقني أو مــن األهــايل، ومعظــم األهــايل حيصلــون علــى املعلومــات مــن أقرابئهــم احملتجزيــن 

عــر دفــع رشــوة إىل املســؤولني احلكوميــني.
وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُنشــر إىل رواايت األهــايل الــي تــردان، ونذكــر دائمــاً أن الســلطات الســورية ال تقــوم 
يف كثــر مــن تلــك احلــاالت بتســليم اجلثــث إىل األهــايل، كمــا أن األهــايل يف الغالــب خيافــون مــن الذهــاب الســتالم جثــث 

أقرابئهــم أو حــى أغراضهــم الشــخصية مــن املشــايف العســكرية؛ خوفــاً مــن اعتقاهلــم.
كمــا أن أغلــب األهــايل الذيــن نتواصــل معهــم أو يتواصلــون معنــا يؤكــدون أن أقرابءهــم كانــوا يف صحــة جيــدة حلظــة اعتقاهلــم، 

ومل يكــن املــرض أبــداً هــو املســبب للوفــاة.

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“البُــدَّ مــن تطبيــق مبــدأ “مســؤولية احلمايــة” بعــد فشــل الدولــة يف محايــة شــعبها، وفشــل اجلهــود الدبلوماســية والســلمية 
كافــة حــى اللحظــة، ومازالــت جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب تُرتكــب يوميــاً يف ســوراي، وبشــكل رئيــس مــن قبــل أجهــزة 

الدولــة نفســها”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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بنــاء علــى كل ذلــك تبقــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُعــاين مــن صعــوابت حقيقيــة يف عمليــة التوثيــق بســبب احلظــر 
املفــروض عليهــا ومالحقــة أعضائهــا، ويف ظــل هــذه الظــروف يصعــب أتكيــد الوفــاة بنســبة اتمــة، وتبقــى كامــل العمليــة خاضعــة 
لعمليــات التوثيــق والتحقــق املســتمر، وتظــل مثــل هــذه القضــااي مفتوحــة، مــع أخــذان ابالعتبــار شــهادة األهــايل، لكــن ال بــد مــن 

التنويــه إىل مــا ســبق.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي عر الرابط التايل.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 14 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر 

النظاميــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري، يف آذار 2017.
فيمــا يبــدو أن حــاالت القتــل بســبب التعذيــب مســتمرة منــذ عــام 2011 حــى اليــوم دون توقــف، وهــذا دليــل واضــح علــى 

منهجيــة العنــف والقــوة املفرطــة الــي ُتســتخدم ضــد املعتقلــني. 
حمافظــة حلــب ســجلت اإلحصائيــة األعلــى مــن الضحــااي بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 3 أشــخاص، وتتــوزع حصيلــة 

بقيــة الضحــااي علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:
2 يف إدلب، 2 يف الالذقية، 2 يف محص، 2 يف دير الزور، 1 يف درعا، 1 يف ريف دمشق، 1 يف دمشق.

تتوزع الضحااي بسبب التعذيب على احملافظات حسب اجلهة الفاعلة على الشكل التايل:

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف آذار فهي:
أحد كوادر اهلالل األمحر

3

2 2 2 2

1 1 1

0

1

2

3

4

حلب إدلب الالذقية  دير الزور حمص ريف دمشق  دمشق درعا

قوات النظام السوري

قوات النظام السوري

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثلثاً: أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب:
كوادر اهلالل األمحر:

حممد يوســف الزعيب، عضو قيادة اهلالل األمحر الفلســطيين - فرع ســوراي وأحد 
الكــوادر الطبيــة يف مشــفى ايفــا، مــن أبنــاء خميــم الرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، 
فلســطيين - ســوري اجلنســية، اعتقلته قوات النظام الســوري يف شــباط 2017، 
وأفرجــت عنــه يــوم األحــد 5/ آذار/ 2017 مــن فــرع فلســطني التابــع لقــوى 
األمــن العســكري يف مدينــة دمشــق، تــويف يــوم األربعــاء 8/ آذار/ 2017 يف 
أحــد مشــايف مدينــة دمشــق بســبب تدهــور وضعــه الصحــي إثــر تعرضــه للتعذيــب 

وإمهــال الرعايــة الصحيــة يف أثنــاء احتجــازه.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
تؤكد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على أن ســقوط هذا الكم اهلائل من الضحااي بســبب التعذيب شــهرايً، -وهم يشــكلون 
احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن احلصــول علــى معلومــات عنــه-، يــدل علــى حنــو قاطــع أهنــا سياســة منهجيــة تنبــع مــن رأس الســلطات 
احلاكمــة، وأن مجيــع أركان النظــام علــى علــم اتم هبــا، وقــد مورســت ضمــن نطــاق واســع أيضــاً فهــي ُتشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية 

وجرائــم حرب.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

1. جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
2. جيــب فــرض عقــوابت علــى مجيــع القــادة مــن خمتلــف األطــراف، الذيــن ثبــت تورطهــم يف عمليــات التعذيــب، الــي ختالــف 
القانــون الــدويل اإلنســاين، وختالــف قــرارات جملــس األمــن بشــأن ســوراي وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2042 والقــرار رقــم 2139.

3. جيــب إلــزام احلكومــة الســورية وخمتلــف األطــراف األخــرى ابلتعــاون الكامــل مــع جلنــة التحقيــق التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان، 
للتحقيــق يف عمليــات التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز. 

4. السماح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة ابلوصول إىل أي مكان داخل سوراي.

شكر وعزاء
خالص الشكر لألهايل والشهود والنشطاء الذين سامهوا بشكل فعال وخالص العزاء ألهايل وأقرابء الضحااي.

حممد يوسف الزعيب

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUdub28zNHhSY28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFo1bnlnWGFablU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUERfRVlWZkdwbVE/view
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