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األربعاء 27 أاير 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة وملخص تنفيذي.
اثنياً: حوادث إعدام احملتجزين 
يف مراكز االحتجاز احلكومية 

إبدلب.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وتعزية.

إعدام املعتقلني يف املناطق املعرضة للخروج عن سيطرة القوات احلكومية
التخوف على مصري ما اليقل عن 115 ألف معتقل

 أواًل: مقدمة وملخص تنفيذي:
هناية شهر آذار/ 2015 أعلن جيش الفتح )وهو جتمع لفصائل يف املعارضة املسلحة 
مع تنظيم جبهة النصرة( سيطرته على مدينة إدلب بشكل كامل، مبا يف ذلك مراكز 

االحتجاز واملقرات األمنية، واملؤسسات احلكومية واحليوية األخرى.

األمن  فرع  معتقلني يف  امليدانية حبق  اإلعدامات  العديد من  احلكومية  القوات  نفذت 
بريف  الشغور  مدينة جسر  الواقع يف  العيادات  مبىن  إدلب، ويف  مدينة  العسكري يف 
إدلب، وذلك قبيل انسحاهبا، متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق 42 
حالة منها، بينهم سيدة واحدة من جنسية آسيوية، وجمنَدين اثنني من القوات احلكومية، 
يتم إطالق سراح  أن  انتقامي وسريع خشية  ويبدو أن عمليات اإلعدام متت بشكل 
املعتقلني بعد أن تسيطر فصائل املعارضة املسلحة على مراكز االحتجاز، وقد جنا من 
اإلعدام ما اليقل عن 530 حمتجزاً، قامت فصائل املعارضة املسلحة ابإلفراج عنهم 
نيسان/  2015 وخالل  آذار/  27 و28/  والسبت  اجلمعة  يومي  مجيعاً، وذلك يف 
2015، وقد متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل أمسائهم ومقارنتها 
جنائية كالسرقة  ألسباب  معتقل  منهم  عدداً  أن  وتبني  لديها،  املعتقلني  أرشيف  مع 

والقتل.
وهذا السيناريو قد تكرر سابقاً مراراً، وحدث يف إدلب، وهو معرض للحدوث الحقاً 
حبق ما اليقل عن 115 ألف معتقل مسجلني لدينا ابالسم ومكان االحتجاز، وإن 
كانت تقديراتنا تشري إىل أن أعداد املعتقلني لدى القوات احلكومية تفوق ضعف هذا 
العدد على األقل، وهذا يعين أن حياة معظم هؤالء يف خطر، وأهنم رهينة لدى القوات 
احلكومية اليت ُتدد بتصفيتهم مجيعاً يف حال اقرتاب املعارضة املسلحة من مناطق معينة، 

أو تقوم إبعدامهم قبل أن تلجأ إىل مناطق أخرى كما حصل يف إدلب.

قمنا ابملقارنة بني تصرف جمموعات املعارضة املسلحة اليت سيطرت على مراكز االحتجاز 
يف حمافظة الرقة آذار/ 2013 وسجن غرز يف درعا أيضاً يف آذار/ 2013، وبني تلك 
اليت سيطرت على مراكز االحتجاز يف إدلب آذار/ 2015، ففي حني كان هناك إفراج 
عام عن اجلميع يف إدلب، كان هناك ما يشبه عمليات حتقيق يف هوايت املعتقلني ويف 
التهم املنسوبة إليهم أيضاً يف كل من الرقة ودرعا، حيث حصل مجيع املعتقلني السياسيني 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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والنشطاء الثوريني على إفراج مباشر، ومت التحفظ على السجناء بتهم جنائية.
اعتمدان يف هذا التقرير على لقاءات مع عناصر عدة من الدفاع املدين يف مدينة جسر الشغور، -وهم الذين قاموا إبخالء 
الضحااي-، وعلى التواصل مع ذوي الضحااي، إضافة إىل صور خاصة، ومراجعة الفيديوهات اليت وردتنا، وأخرياً استندان إىل 
أرشيف املعتقلني املسجلني لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أثناء عمليات التوثيق املستمرة منذ عام 2011، ويقارب 

عددهم 115 ألف معتقل.

  اثنياً: حوادث إعدام احملتجزين يف مراكز االحتجاز احلكومية إبدلب:

أظهرت التحرايت أن عمليات إعدام احملتجزين قد حدثت داخل زانزينهم، وذلك عرب إطالق الرصاص بشكل مباشر ومن 
مسافات قريبة.

السبت 28/ آذار/ 2015، أعدمت القوات احلكومية 15 حمتجزاً يف فرع األمن العسكري مبدينة إدلب قبل انسحاهبا من 
املدينة، بينهم امرأة من جنسية آسيوية.

مقطع فيديو من داخل فرع األمن العسكري، وقد مت تصويره من قبل 
عناصر يف املعارضة املسلحة حلظة سيطرتا على الفرع، يوضح املقطع 
جثث الضحااي احملتجزين، كما يُظهر معتقلني آخرين مصابني جبراح 

ومازلوا أحياء.
صورة لضحااي حمتجزين بعد أن مت إعدامهم داخل زانزينهم يف فرع 

األمن العسكري مبدينة إدلب من قبل القوات احلكومية. 

لثالاثء 28/ نيسان/ 2015 عثر فريق الدفاع املدين يف مدينة جسر الشغور على 27 جثة حملتجزين يف الطوابق السفلية مببىن 
العيادات الطبية التابعة للمشفى الوطين يف جسر الشغور الواقع يف جنوب غرب املدينة، ومبىن العيادات الطبية عبارة عن بناءين 
القوات احلكومية بعد بدء االحتجاجات الشعبية يف آذار/ 2011  يقعان أمام املشفى الوطين جبسر الشغور، وقد قامت 
بتخصيص الطوابق السفلية منه للتحقيق مع املعتقلني تعسفياً، ويشرف عليه بشكل رئيس فرع األمن العسكري يف مدينة إدلب.
من بني الضحااي جثتان لعنصرين تظهر مالبسهما أهنما من عناصر اجليش النظامي، وقد أعدم مجيع هؤالء ابلرصاص ومن 

مسافات قريبة.
قامت منظومة الدفاع املدين بدفن جثث الضحااي ضمن مقربة مجاعية يف قرية زرزور القريبة من جسر الشغور، حىت قبل أن 

يتعرف األهايل على هوية مجيع الضحااي.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع حممد اخلضري وهو أحد العاملني يف منظومة الدفاع املدين جبسر الشغور:

»قوات النظام قامت بتصفية املعتقلني قبل يومني من انسحاهبا، وذلك قبل دخول قوات املعارضة للمبىن وقد قمنا 
بفحص اجلثث اليت متت تصفيتها عرب إطالق الرصاص املباشر حنو مناطق الصدر والرأس وكانت رائحتها متأل املكان، 
وقد جنا من املوت أربعة أشخاص من املعتقلني قمنا إبسعافهم وحاالتم الصحية ال تزال خطرية، أخربين أحد الناجني 
أن جيش النظام قام بتصفيتهم يف 25/ نيسان/ 2015، وانسحب بعدها مباشرة من مبىن العيادات حنو مبىن املشفى 

الوطين«.

مقطع فيديو من داخل فرع األمن العسكري
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صور خاصة ابلشبكة السورية حلقوق اإلنسان تظهر جثث الضحااي

  اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:

 تثبت هذه األدلة احتجاز القوات احلكومية أعداداً هائلة من املواطنني السوريني يف مراكز احتجاز نظامية وغري نظامية، وهي 
ال ختضع ألدىن معايري القانون الدويل العريف، وجتري فيها عمليات تعذيب منهجية، وإن التعذيب املنهجي يرقى إىل جرائم ضد 

اإلنسانية مبوجب املادة السابعة من قانون روما األساسي.
إن عمليات قتل األسرى بشكل متعمد أو إعدامهم ميدانياً، سواء كانوا مدنيني أم مسلحني، ُيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون 

الدويل اإلنساين ويرقى إىل جرمية حرب.
التوصيات:

إىل جملس األمن:
إجياد ُسبل فعالة حلماية املعتقلني الذين هم مبثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف هبم كيفما تشاء.

البد على جملس األمن من متابعة تنفيذ القرارات:
2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر 

بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد لالختفاء القسري.
إىل جملس حقوق اإلنسان:

تسليط الضوء على قضية إعدام األسرى عرب قرار خاص يُعىن بقضية املعتقلني.

جلنة التحقيق الدولية:
النظر يف حاالت إعدام األسرى من قبل القوات احلكومية والتحقيق فيها.

شكر وتعزية
كل الشكر للنشطاء احملليني وعناصر الدفاع املدين يف إدلب الذين أغنت شهاداتم هذا التقرير، وقد تعرض بعضهم للمخاطر 

يف سبيل ذلك، خالص العزاء لعائالت الضحااي وأصدقائهم.
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