مقتل  9شخصاً بسبب التعذيب يف
تشرين الثاين 2017
مجيعهم على يد قوات النظام السوري

األحد  3كانون األول 2017
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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).
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تــا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار  7جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا
ِ
ٍ
ـش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد
وإي ـران كــدول راعيــة لالتفــاق –عُقـ َـد آخرهــا يف  /31 - 30تش ـرين األول 2017- /انقـ َ
مــن االتفاقــات احملليــةُ -ســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة

والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية ،وأج ـزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي ،والســماح بدخــول
املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
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

وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ مطلع عام  2017حىت كانون األول من العام ذاته مقتل  215شــخصاً بســبب

التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

ابء :حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف تشرين الثاين :2017
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن  9حــاالت وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر
النظامية التابعة لقوات النظام الســوري ،يف تشـرين الثاين .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.

حمافظتا درعا وإدلب سجلتا اإلحصائية األعلى من الضحااي بسبب التعذيب ،حيث بلغ عددهم  2شخصاً يف كل منهما.
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توزع حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف تشرين الثاين 2017
2
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درعا

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف تشرين الثاين فهي:
صلتا قرىب

اثلثاً :أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب:
صالت قرابة:

حســن علــي احلمــد اخلطيــب ،وشــقيقه حســن ،مــن أبنــاء بلــدة اجليــزة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي ،يف عــام  2011اعتقلتهمــا
ق ـوات النظــام الســوري ،يف  /5تش ـرين الثــاين ،2017 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاهتمــا بســبب التعذيــب داخــل أحــد
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.
إحســان حــاج موســى ،وشــقيقه خالــد ،مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،يف عــام  2012اعتقلتهمــا
ق ـوات النظــام الســوري ،يف  /7تش ـرين الثــاين ،2017 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاهتمــا بســبب التعذيــب داخــل أحــد
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن سقوط هذا الكم اهلائل من الضحااي بسبب التعذيب شهرايً- ،وهم يشكلون احلد

األدىن الذي متكنَّا من احلصول على معلومات عنه ،-يدل على حنو قاطع أهنا سياسة منهجية تنبع من رأس السلطات احلاكمة،
وأن مجيع أركان النظام على علم اتم هبا ،وقد مورســت ضمن نطاق واســع أيضاً فهي تُشــكل جرائم ضد اإلنســانية وجرائم حرب.
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التوصيات:

إىل جملس األمن:

 .1جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
 .2جيــب فــرض عقــوابت علــى مجيــع القــادة مــن خمتلــف األط ـراف ،الذيــن ثبــت تورطهــم يف عمليــات التعذيــب ،الــي ختالــف
القانــون الــدويل اإلنســاين ،وختالــف قـرارات جملــس األمــن بشــأن ســوراي وبشــكل خــاص القـرار رقــم  2042والقـرار رقــم .2139
 .3جيــب إلـزام احلكومــة الســورية وخمتلــف األطـراف األخــرى ابلتعــاون الكامــل مــع جلنــة التحقيــق التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان،
للتحقيــق يف عمليــات التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.
 .4السماح 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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