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اخلميس 2 آذار 2017

مقتل 21 شخصاً بسبب التعذيب، 
بينهم 18 على يد قوات النظام السوري 

يف شباط 2017

ارتفاع حصيلة ضحااي التعذيب عما كانت 
عليه قبل اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: منهجية التقرير.

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

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء

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:
“البـُـدَّ 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: ملخص تنفيذي:
رغــم دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار حيِّــز التنفيــذ يف 30/ كانــون األول/ 2016، فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل 
رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج 
نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، الــي ازداد عــدد ضحاايهــا مقارنــة ابلشــهر الــذي ســبق 
دخــول االتفاقيــة حيِّــز التنفيــذ، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن 

للمجتمــع الــدويل وحتديــداً للضامنَــني الروســي والركــي أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 21 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر 
النظاميــة، يف شــباط 2017، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات األجنبية الشيعية(: 18
ابء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الديقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين: 2

اتء: جهات أخرى: 1

فيمــا يبــدو أن حــاالت القتــل بســبب التعذيــب مســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى اليــوم دون توقــف، وهــذا دليــل واضــح علــى 
منهجيــة العنــف والقــوة املفرطــة الــي ُتســتخدم ضــد املعتقلــني. 

حمافظــات إدلــب والالذقيــة ومحــاة ودرعــا ســجلت اإلحصائيــة األعلــى مــن الضحــااي بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 3 
أشــخاص يف كل منهــا، وتتــوزع حصيلــة بقيــة الضحــااي علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل: 2 يف حلــب، 2 يف ديــر الــزور، 2 

يف دمشــق، 2 يف احلســكة، 1 يف محــص.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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تتوزع الضحااي بسبب التعذيب على احملافظات حبسب اجلهة الفاعلة على الشكل التايل:

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف شباط فهي:
صيدالين، رايضي، صلة قرىب

اثلثاً: أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب:
صيادلة:

حممــد خــر اخلليــف، صيــدالين، مــن أبنــاء قريــة تــل علــو البيلونيــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، مــن مواليــد 1980، اعتقلتــه 
قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الديقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( مــن مــكان عملــه يف 
مدينــة القامشــلي يف كانــون األول/ 2016، تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا ومت تســليم جثمانــه 

لذويــه يف يــوم األحــد 19/ شــباط/ 2017.

رايضيون:
عامــر علــي شــيخي، مــن مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة احلســكة، تولــد عــام 1993، العــب كــرة قــدم يف فريــق عامــودا، اخلميــس 
29/كانــون األول/ 2016 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الديقراطــي – فــرع حــزب العمــال 
الكردســتاين( أثنــاء وجــوده يف ســوق مدينــة عامــودا واقتادتــه إىل مركــز احتجــاز اجملنديــن قســراً يف بلــدة تــل بيــدر بريــف حمافظــة 
احلســكة، ويف يــوم األحــد 5/ شــباط/ 2017 وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب نقــص الرعايــة الصحيــة يف مركــز احتجــاز 

بلــدة تــل بيــدر بريــف حمافظــة احلســكة.
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إدلب حماة درعا الالذقية دير الزور حلب دمشق الحسكة حمص
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قوات النظام السوري قوات اإلدارة الذاتية جهات أخرى

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2NVVGNkbFpyRFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ1Y5WEdOdW1GUWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mm9mN2t2UEdZZXM/view?usp=sharing
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صالت قرىب:
األخويــن حممــد وحممــود رايض اهلــالط، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، يــوم األربعــاء 22/ شــباط/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات 

تؤكــد وفاهتمــا بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز يف مدينــة دمشــق عــام 2015.
  

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن ســقوط هــذا الكــم اهلائــل مــن الضحــااي بســبب التعذيــب شــهرايً، -وهــم 
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 حــرب.
مارست قوات اإلدارة الذاتية وجهات أخرى أفعال التعذيب، وهي ُتشكل جرائم حرب.

عامــاً،   22 العمــر  مــن  يبلــغ  حممــد، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 
أحــد  يف  وجــوده  مــكان  مــن   2014

الــزور. ديــر  مدينــة  أســواق 

العمــر 19 عامــاً،  يبلــغ مــن  حممــود، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 
2014 مــن منزلــه مبدينــة ديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UG9yWWtMb3F3OTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDhXNHNocVZXVkk/view
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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.
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