مقتل  232شخصاً بسبب التعذيب
يف سوراي يف 2017
بينهم  15يف كانون األول

الثالاثء  2كانون الثاين 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة.

اثنياً :ملخص تنفيذي.

اثلثاً :أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب.

رابعاً :استنتاجات وتوصيات.

أوالً :مقدمة:

منــذ عــام  2011حــى اآلن اليـزال النظــام الســوري ال يعــرف بعمليــات االعتقــال ،بــل يتهــم هبــا القاعــدة واجملموعــات اإلرهابيــة
كتنظيــم داعــش ،كمــا أنــه ال يعــرف حبــاالت التعذيــب وال املــوت بســبب التعذيــب.
يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“البـُ َّـد 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 يوميـاً يف ســوراي ،وبشــكل
رئيــس مــن قبــل أجهــزة الدولــة نفســها”.

يف  /30كانــون األول 2016 /مت اإلعــان يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل برعايــة روســية -
تركيــة ،وأقـَّـرت األطـراف املوقعــة علــى البيــان ،النظــام الســوري مــن جهــة ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة ،وقــف

كافــة اهلجمــات املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري ،ومت اســثناء املناطــق العســكرية
اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية).
تــا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار  7جـوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيـران
ِ
ٍ
انقش معظمها -إضافة إىل عدد من االتفاقات
كدول راعية لالتفاق –عُق َد آخرها يف  /31 - 30تشرين األولَ - 2017 /
احملليــةُ -ســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة) ،ومشــال

حمافظــة محــص ،والغوطــة الشـرقية ،وأجـزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي ،والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية

وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
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ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّـَـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل ،مقارنــة

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى اآلن.

لكــن علــى الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ومــا تبعــه مــن اتفاقــات خلفــض التّصعيــد فــإن اخلروقــات مل تتوقــف،
وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري ،الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،وخاصــة جرائــم القتــل

خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب ،الــي مل تتوقــف أو تتأثــر حصيلــة ضحاايهــا بتلــك
االتفاقــات ،وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفـاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل
-حتديــداً للجهــات الضامنــة لتلــك االتفاقــات -أن يلحظَهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

النظامــن الســوري واإليـراين لوقــف مجيــع
يتوجــب علــى الضامــن الروســي االلتـزام ابالتفاقــات املربمــة والضغــط جــدايً علــى حلي َفيــه َ

أشــكال القتــل والقصــف والتعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز ،والبــدء اإلفـراج عــن املعتقلــن وهــو امللــف الــذي مل يطـرأ
حتســن ملمــوس.
عليــه أي ُّ
منهجية:
يف ظـ ِّـل عــدم اعـراف النظــام الســوري حبــاالت التعذيــب وال املــوت بســبب التعذيــب حتصــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان

علــى املعلومــات إمــا مــن معتقلــن ســابقني أو مــن األهــايل ،ومعظــم األهــايل حيصلــون علــى املعلومــات عــن أقرابئهــم احملتجزيــن عــر
دفــع رشــوة إىل املســؤولني احلكوميــن.
وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نُشــر إىل رواايت األهــايل الــي تــردان ،ونذكــر دائمـاً 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؛ خوفـاً مــن اعتقاهلــم.
كمــا أن أغلــب األهــايل الذيــن نتواصــل معهــم أو يتواصلــون معنــا يؤكــدون أن أقرابءهــم كانـوا يف صحــة جيــدة حلظــة اعتقاهلــم ،ومل
يكــن املــرض أبــداً هــو املســبب للوفــاة.
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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.

اثنياً :امللخص التنفيذي:

ألف :حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف :2017
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام  2017مقتــل  232شــخصاً بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز

النظاميــة وغــر النظاميــة علــى يــد األط ـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
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ســجلت حمافظتــا دمشــق وريفهــا اإلحصائيــة األعلــى مــن الضحــااي بســبب التعذيــب ،حيــث بلــغ عددهــم  46شــخصاً ،وتتــوزع

حصيلــة بقيــة الضحــااي علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

 42يف درعــا 31 ،يف حلــب 29 ،يف إدلــب 25 ،يف محــص 20 ،يف ديــر الــزور 15 ،يف محــاة 9 ،يف الالذقيــة 6 ،يف الرقــة،
 5يف احلســكة 2 ،يف الســويداء 1 ،يف القنيطــرة 1 ،جنســيات أخــرى.

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف عام  2017فكانت:
 8طــاب جامعيــن ،مهندســان ،مدرســان ،إعالمــي ،صيــدالين ،ممــرض ،طبيبــان بيطـراين ،أحــد كـوادر اهلــال األمحــر ،رايضيــان،
طالبــان 3 ،كهــول 4 ،صــات قــرىب ،طفــان ،ســيداتن.
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ابء :حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف كانون األول :2017
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن  15حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النِّظاميــة وغــر

النظاميــة التابعــة لقـوات النظــام الســوري ،يف كانــون األول .2017

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

حمافظة محص سجلت اإلحصائية األعلى من الضحااي بسبب التعذيب ،حيث بلغ عددهم  5شخصاً.

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف كانون األول فكانت:
طبيبان بيطراين
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اثلثاً :أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب يف كانون األول:
أطباء بيطريون:

لــؤي مصطفــى ثلجــة ،طبيــب بيطــري ،مــن أبنــاء بلــدة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب
الغــريب ،يف تش ـرين األول  2017اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري مــن مــكان وجــوده
يف مطــار دمشــق الــدويل -أثنــاء حماولتــه الســفر إىل الســعودية ،-األربعــاء  /6كانــون
األول ،2017 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد
مراكــز االحتجــاز يف مدينــة دمشــق.

الطبيب البيطري لؤي ثلجة

مؤمــن حممــود اخللــف ،طبيــب بيطــري ،مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور ،اعتقلتــه قـوات النظــام
السوري عام  ،2014يف  /19كانون األول ،2017 /حصلنا على معلومات تؤكد
وفاته بســبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز يف مدينة دمشــق.

الطبيب البيطري مؤمن اخللف

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

تؤّكِد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على أن ســقوط هذا الكم اهلائل من الضحااي بســبب التعذيب شــهرايً- ،وهم يشــكلون

احلــد األدىن الــذي متكنَّــا 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 أيضـاً فهــي تُشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم حرب.

مــارس كل مــن التنظيمــات اإلســامية املتشــددة ،وقـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة أفعــال التعذيــب،
وهــي تُشــكل جرائــم حــرب.
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التوصيات:

إىل جملس األمن:

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• جيــب فــرض عقــوابت علــى مجيــع القــادة مــن خمتلــف األطـراف ،الذيــن ثبــت تورطهــم يف عمليــات التعذيــب ،الــي ختالــف القانــون
الدويل اإلنســاين ،وختالف قرارات جملس األمن بشــأن ســوراي وبشــكل خاص القرار رقم  2042والقرار رقم .2139
• جيــب إلـزام احلكومــة الســورية وخمتلــف األطـراف األخــرى ابلتعــاون الكامــل مــع جلنــة التحقيــق التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان،
للتحقيــق يف عمليــات التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.
• السماح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة ابلوصول إىل أي مكان داخل سوراي.
إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وعــدا ذلــك فســوف يُقـرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــن

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري /اإليـراين مــن جهــة اثنيــة.

• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  76ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.

شكر وعزاء

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