الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران/
 2011وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اإلثنني  10تشرين األول 2016

إخفاء وتعذيب معتقلني لدى فصيل مسلح معارض يف درعا
حادثة مقتل العقيد املنشق زيدان نصريات

حمتوايت التقرير:
أوالً :املقدمة وامللخص التنفيذي.
اثنياً :تفاصيل احلادثة.
اثلثاً :حوادث مشاهبة.
رابعاً :التوصيات.
شكر وتضامن

أوال :المقدمة والملخص التنفيذي:
ً

أنشأت العديد من فصائل املعارضة املسلحة مراكز احتجاز اتبعة هلا ،ويوثق تقرير
االعتقال التعسفي الشهري الدوري الصادر عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان،
ارتكاب العديد من حاالت االعتقال التعسفي ،اليت يتحول قسم منها إىل اختفاء
قسري ،إثـَْر رفض الفصيل املسلح املعارض االعرتاف أو الكشف عن مصري املعتقلني
لديه ،وحتتوي مراكز االحتجاز حاالت على خلفيات جنائية ،وحاالت على خلفيات
النزاع املسلح الداخلي اجلاري منذ اإلعالن عنه يف أاير ،2012 /وقد حتدثنا عن أبرز
مراكز االحتجاز وأساليب التعذيب لدى فصائل يف املعارضة السورية يف دراسة موسعة
بعنوان “يف انتظار العدالة”.
حتولت إىل إخفاء قسري ،مث تعذيب شديد؛ ما أدى
يف هذا التقرير نوثق حادثة اعتقالَّ ،
إىل الوفاة بسبب التعذيب ،وهذه احلاالت اندرة احلدوث يف مراكز احتجاز املعارضة
املسلحة ،لذا البد من تسليط الضوء عليها ،والتنديد هبا ،وفضح مرتكيب اجلرمية،
والطلب من املعارضة السياسية حماولة ردعهم ،بل وحماسبتهم ،وجتفيف مصادر متويلهم،
وهي حادثة مقتل العقيد زيدان النصريات داخل مركز احتجاز اتبع لفصيل “فرقة شباب
السنة” يف مدينة بصرى الشام مبحافظة درعا بسبب التعذيب وإمهال الرعاية الصحية.
يف منهجية هذا التقرير ،قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عائلة
الضحية ،ومع قضاة يف دار العدل بدرعا ،ومع عناصر يف فصائل املعارضة املسلحة،
أخربان الشهود ابلغرض من أخذ رواايهتم،
حيث نعرض يف هذا التقرير ثالث شهاداتْ .
وحصلنا على موافقتهم الستخدام املعلومات اليت قدموها يف هذا التقرير ،كما قمنا
مبراجعة الصور والتسجيالت والواثئق الواردة إلينا حول احلادثة وحتققنا من صدقيتها.
ِ
سجل فيه
كما يستند التقرير إىل أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الذي نُ ّ
حوادث وعمليات االعتقال والتعذيب ،فلقد قمنا بتوثيق حوادث مشاهبة لضحااي
بسبب التعذيب على يد الفصيل ذاته يف حمافظة درعا ومجيع احلوادث مسجلة ابألمساء
والتاريخ والصور وغري ذلك من األدلة.
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ً
ثانيا :تفاصيل الحادثة:

العقيد زيدان أمحد نصريات ،مواليد  ،1965من أبناء بلدة إبطع بريف حمافظة
درعا ،حصل على رتبة عقيد يف الفرقة  15عندما كان يعمل لدى القوات
احلكومية يف حمافظة السويداء ،وسجلنا قيام القوات احلكومية ابعتقاله يف كانون
األول 2011 /بتهمة حماولة االنشقاق ،حيث احتجزته يف سجن صيداناي
العسكري ثالثة أعوام ،إال َّأنا أفرجت عنه يف عام .2014
انضم العقيد زيدان نصريات بعد عودته إىل بلدته لفصائل املعارضة املسلحة
َّ
العاملة يف درعا ،مث ترأس اللجنة األمنية يف بلدة إبطع ،وكانت مهمتها احلفاظ
على أمن البلدة وحل املشكالت اليت حتصل بني أبنائها.

صورة للعقيد املنشق
زيدان أمحد النصريات

يف بداية عام  2016ترأس العقيد زيدان نصريات املفاوضات مع النظام السوري يف مدينة إزرع بريف درعا هبدف التحضري
إلنشاء هدنة يف بلدة إبطع ،وذلك بناء على تكليف أهايل ووجهاء البلدة ،وقد أخربان بعض أهايل البلدة أهنم اضطروا للتحضري
نصت بنود
هلا بعد سيطرة القوات احلكومية على مناطق قريبة من بلدة إبطع ،وهتديدهم ابقتحام البلدة يف حال رفض اهلدنةَّ ،
االتفاق الذي عقده العقيد زيدان نصريات مع النظام السوري ،على :عدم قصف بلدة إبطع وإدخال املساعدات اإلنسانية
إليها واإلفراج عن معتقلي البلدة لدى النظام السوري.
بعد أايم من عقد املصاحلة واهلدنة مع النظام السوري ،وبتاريخ  /28شباط 2016 /قامت كتيبة “سند حوران” اليت ترتبط
بفرقة شباب السنة -أحد فصائل املعارضة املسلحة – اليت يقودها شخص يُدعى “أمحد العودة” ،ابعتقال العقيد زيدان
آخَرين ،من الذين شاركوا يف وفد املصاحلة مع النظام السوري بتهمة اخليانة.
نصريات مع اثنني َ
مجيع املعلومات اليت حصلنا عليها من عائلة الضحية ومن دار العدل يف درعا ،أكدت لنا أن عملية االعتقال جرت دون
إحضار مذكرة توقيف من دار العدل يف درعا اليت تعترب اجلهة القضائية الشرعية يف مناطق سيطرة فصائل املعارضة يف درعا،
أو حىت جمرد إخبار دار العدل ابلقيام بعملية االعتقال ،وأخربتنا عائلته أهنا طالبت مراراً فصيل فرقة شباب السنة بتحويله إىل
دار العدل وحماكمته حماكمة عادلة علنية إال أن أمحد العودة رفض ذلك.
أخرب املهندس حممد النصريات شقيق العقيد زيدان نصريات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان –تواصلنا معه عرب عرب تطبيق
واتس اب -عن تفاصيل عملية االعتقال:
“أثناء وجود أخي يف بلدة إبطع قامت جمموعة مسلحة من كتيبة سند حوران بقيادة حممود أبو حالوة ابختطافه من دون
مذكرة إحضار من دار العدل ،واقتادته إىل سجن قلعة بصرى الشام املعروف ابسم فرع  ،600بعد أايم خرج اثنان من املعتقلني
من سجن بصرى الشام وأخربوين أنه تعرض للتعذيب الشديد منذ حلظة استالمه من حراس السجن ،ويف اليوم الثالث من
االعتقال مت إحضار أخي من غرفة التعذيب إىل املهجع وكان فاقداً للوعي بسبب التعذيب ،وعند الصباح حاول املعتقلون
إيقاظه لكنهم وجدوه ميتاً فأخربوا حراس السجن الذين قاموا إبخراجه ،مث أتكدان من وفاته من دار العدل اليت أخربتنا أنه تويف
يف السجن ودفن يف مكان جمهول”.
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كانت عائلة العقيد زيدان النصريات ختشى من تكرار السؤال عنه يف سجن بصرى الشام وفصيل شباب السنة ،إثر تلقيها
هتديدات من قبل فصيل شباب السنة يف حال تكرار السؤال عنه ،وبعد عدة أشهر حدثت خالفات داخلية يف الفصيل،
يتعرض للتعذيب من قبل أمحد العودة وانئبه
فسرب بعض العناصر تسجيالت حتوي على اعرتافات العقيد زيدان نصريات وهو َّ
َّ
حمسن العقيل وحتتفظ الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بنسخة عنها.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عصمت العبسي رئيس دار العدل يف منطقة حوران وأخربان عن دور دار
العدل يف القضية:
“إن املعلومات اليت وردت إلينا عن العقيد زيدان نصريات تؤكد أنه مت اعتقاله من قبل فصيل شباب السنة بتهمة التعامل مع
وتعرض للتحقيق والتعذيب أثناء خطفه أو اعتقاله ،وعلمنا من الفصيل أ ّن العقيد زيدان
النظام السوري وإجراء مصاحلة معه َّ
كان حمتجزاً لديهم بعد وفاته ،وعندما سألنا عن سبب الوفاة وردت إلينا تقارير طبية تُثبت أنه تويف ابحتشاء عضلة القلب،
وعندما كشفنا على اجلثة حبضور قضاة وأطباء كان عليها آاثر ضرب على الظهر واألكتاف ،ولكن مل تُشاهد آاثر للضرب
على الصدر أو األعضاء التناسلية ،وطالبنا بتسليم اجلثة إىل عائلته يف ذلك احلني ولكن كان هناك رفض من قبل فصيل شباب
السنة”.
تقرير طيب يظهر أسباب وفاة العقيد زيدان نصريات يف أحد مراكز االحتجاز التابعة لفصيل شباب السنة يف درعا -أحد فصائل
املعارضة املسلحة  -يف  /17آذار2016 /
رفع أحد أفراد عائلة العقيد زيدان دعوى عن طريق دار العدل على “حممود أبو حالوة” وجمموعته “سند حوران” اليت كانت
مسؤولة عن عملية اعتقال العقيد زيدان نصريات يف بلدة إبطع ،إال َّ
أن جمموعة مسلحة قامت بتصفية “حممود أبو حالوة”
يف  /20آذار 2016 /إثر حادثة اعتقال العقيد زيدان نصريات وحوادث تعذيب أخرى كان مسؤوالً عنها.
سجلنا إفراج فصيل فرقة شباب السنة عن اثنني من الذين قام ابعتقاهلم مع العقيد زيدان النصريات بعد أشهر من االعتقال.
ما تزال جثة العقيد زيدان نصريات مدفونة يف مكان جمهول ويرفض فصيل فرقة شباب السنة تسليمها لعائلته ،على الرغم من
تكرار الطلب ،كما طلبت دار العدل ذلك مراراً ومل تتم االستجابة حىت اآلن.
انشق عن الفرقة منذ حنو ثالثة أشهر ،وكان أحد الشهود
السيد (ز.د)- ،كان أحد العناصر العاملني يف فرقة شباب السنة و َّ
على عملية تعذيب العقيد زيدان النصريات -يقول للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
تعرض للتحقيق الطويل والتعذيب ابلضرب بعصا وأسالك والركل والصعق
“أثناء حبس العقيد زيدان يف سجن القلعة َّ
ومنِ َع عنه املاء وأظن أن صعق الكهرابء هو الذي سبب وفاته ،واشرتك يف عملية تعذيبه أكثر من
الكهرابئي لساعات طويلةُ ،
ستة أشخاص من فرقة شباب السنة ،وأشرف على عملية التعذيب أمحد العودة ،إن معظم املعتقلني لدى فصيل شباب السنة
يتعرضون لتعذيب مشابه للتعذيب الذي يقوم به النظام ،وأهايل املنطقة يعرفون ذلك جيداً”.
ً
ثالثا :تسجيل حوادث مشابهة:

رأفت طالب أبو حالوة ،من مدينة إبطع مبحافظة درعا ،مدين ،يبلغ من العمر لدى
اعتقاله  24عاماً ،بتاريخ  /21كانون األول 2015 /اعتقلته عناصر مسلحة تتبع
لفصيل فرقة شباب السنة ،وهي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف درعا ،ويف
 /22كانون األول 2015 /وردان معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب يف سجن
قلعة بصرى الشام التابع للفصيل ذاته.
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أمحد حممد املقداد ،من حمافظة درعا ،ممرض ،يف مطلع آب 2016/اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لفصيل فرقة شباب السنة،
وهي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف درعا ،من مكان وجوده يف مدينة بصرى الشام مبحافظة درعا ،أفرج عنه يف /22
آب 2016/بعد تعرضه للضرب املربح والتعذيب.
احملامي عبد املنعم اخلليل ،من بلدة معربة بريف حمافظة درعا ،مدير املكتب اإلعالمي يف جملس حمافظة درعا احلرة ،يوم األحد
 /12حزيران ، 2016/قامت عناصر مسلحة تتبع لفصيل فرقة شباب السنة ،وهي إحدى فصائل املعارضة املسلحة يف حمافظة
درعا ،مبدامهة مكان إقامته يف بلدة معربة ،واالعتداء عليه ابلضرب املربح ،بسبب كتابته منشوراً على فيسبوك ينتقد فيه فصيل
قل إثرها إىل املشفى لتلَّقي العالج.
فرقة شباب السنة ،نُ َ

ً
رابعا :التوصيات:

عبد املنعم اخلليل

أمحد حممد املقداد

إىل املعارضة السورية:
• إدانة التعذيب واإلخفاء القسري ،وحماولة حماسبة املتورطني مجيعاً.
• ضمان حق ضحااي التعذيب وعائالهتم يف احلصول على التعويضات املناسبة.
• إجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط املسؤولني عن مراكز االحتجاز والتحقيق ،من أجل تعريفهم حبقوق احملتجزين.
ٍ
• جيب على فصائل املعارضة املسلحة التوقف هنائياً عن عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب ،ومن حق احملتجز توكيل حمام،
وأن حيضر معه يف مجيع جلسات التحقيق.
• التوقف عن استخدام مراكز احتجاز سرية ،والسماح ملنظمات حقوق اإلنسان السورية ابالطالع على أوضاع احملتجزين،
والسماح بزايرة ذويهم وحماميهم بشكل دوري.
إىل جملس األمن:
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني.
• إفالت النظام السوري من العقاب على الرغم من سعة ومنهجية اجلرائم ،يشجع أطراف وديكتاتورايت أخرى على ارتكاب
جرائم ،وهذه مسؤولية جملس األمن.
شكر وتضامن

كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم ،وخالص التضامن معهم حىت نيل حقوقهم.
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