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اجلمعة 26 حزيران 2020

التقرير السنوي التاسع عن التعذيب يف 
سوراي يف اليوم الدويل ملساندة ضحااي 

التعذيب

مقتل 14388 بسبب التعذيب على يد 
أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي منذ 

آذار 2011 حىت حزيران 2020
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احملتوى:
أواًل: تسع سنوات من التعذيب املتواصل يف سوراي والنظام السوري املتسبب الرئيس.

اثنياً: موجز عن التعذيب يف الدستور والقانون السوري احلايل.
اثلثاً: حصيلة الضحااي بسبب التعذيب وتوزعها يف سوراي منذ آذار/ 2011.

رابعاً: تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع مقرري األمم املتحدة املعنيني حباالت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب.
خامساً: مراسيم العفو مل توِقف أو ُتفِّف من وترية عمليات التعذيب أو االعتقال لدى النظام السوري.

سادساً: ممارسات التعذيب لدى أطراف النزاع األربعة يف سوراي.
سابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: تسع سنوات من التعذيب املتواصل يف سوراي والنظام السوري املتسبب الرئيس:
ُتصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كل عــام تقريرهــا الســنوي اخلــاص بقضيــة التعذيــب يف ســوراي، يف 26/ حزيــران مــن 
كل عــام، وهــو اليــوم الــدويل ملســاندة ضحــااي التعذيــب، وعلــى مــدى الســنوات التســع املاضيــة قمنــا بتوثيــق املئــات مــن حــاالت 
التعذيــب، وكنــا قــد اســتعرضنا يف تقريــر العــام الســابق 2019 حصيلــة ضحــااي التعذيــب، الــي ارتفعــت عمــا كانــت عليــه يف العــام 
األســبق 2018، علــى اعتبــار أن ممارســات التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة ال تــزال مســتمرة يف مراكــز االحتجــاز، ونركِّــز يف 
تقريران هذا بشكل رئيس على االنتهاكات الي سجَّلناها ما بني التقريرين أي منذ 26/ حزيران/ 2019 حىت 26/ حزيران/ 
2020، ونســتعرض أيضــاً حــوادث ســجَّلناها ســابقاً ومل نقــم ابســتعراضها يف تقاريــران الســابقة، وحصيلــة الضحــااي الذيــن قضــوا 
بســبب التعذيــب الشــاملة منــذ آذار/ 2011 حــىت حزيــران/ 2020، كمــا يتنــاول التقريــر أيضــاً احلديــث عــن انعــدام شــبه اتم 

لتشــميل كافــة مراســيم العفــو علــى املعتقلــني، والتعذيــب املمــارس حبقهــم.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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هتتــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بقضيــة التعذيــب علــى حنــو اســتثنائي، حيــث نصــدر تقريــراً شــهرايً يتضمــن ضحــااي 
التعذيــب، ونرصــد فيــه احلــوادث واحلــاالت املســجَّلة يف كل شــهر مــن قبــل كافــة األطــراف املســيطرة، كمــا ننشــر أخبــاراً عــن 
حــاالت تعذيــب متكنَّــا مــن توثيقهــا يف أثنــاء عملنــا اليومــي، وقــد متكنَّــا علــى مــدى الســنوات التســع املاضيــة مــن عملنــا املســتمر 
يف هــذا اجملــال مــن بنــاء شــبكة عاقــات متينــة مــع عائــات الضحــااي، والناجــني والشــهود والنشــطاء احملليــني، داخــل ســوراي 
وخارجهــا، كمــا أحتنــا خمتلــف وســائل التواصــل لتســهيل عمليــة الوصــول والتَّوثيــق كالربيــد اإللكــروين وأرقــام هواتــف خمصصــة 
للتوثيــق، وصفحــات التواصــل االجتماعــي، واســتمارات إلكرونيــة. كل ذلــك ســاهم يف تعزيــز عمليــة التوثيــق وفــق منهجيتنــا 

املســتندة إىل أحــكام القوانــني الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابلتعذيــب واالعتقــال التَّعســفي واالختفــاء القســري.  

نعتمد تعريف التعذيب يف منهجيتنا حبســب ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 يف املادة رقم 1 “أي عمل ينتج عنه 
أمل أو عــذاب شــديد، جســدايً كان أم عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد احلصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص 
اثلث، على معلومات أو على اعراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشــتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شــخص اثلث أو تويفه 
أو إرغامــه هــو أو أي شــخص اثلــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األمل أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز 

أاي كان نوعــه، أو حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رمســي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرمسيــة”.
 

يعتمد التقرير بشــكل رئيس على أرشــيف الضحااي وأرشــيف املعتقلني واملختفني قســرايً لدى الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، 
الناتــج عــن حــاالت املراقبــة والتوثيــق اليوميــة املســتمرة منــذ عــام 2011 حــىت اآلن حلــوادث التعذيــب واالعتقــال واالختفــاء 
القســري، ونقــوم دائمــاً بعمليــات حتديــث مســتمرة عليــه، ومجيــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه مســجَّلة ابالســم والتاريــخ واملــكان 
وظــروف االعتقــال واجلهــة املســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري والتعذيــب، وآخــر املشــاهدات والواثئــق، وغــري ذلــك مــن 
التفاصيــل، وقــد قــام قســم تكنولوجيــا املعلومــات ببنــاء برانمــج خــاص لقاعــدة البيــاانت لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح 
عمليــات الفــرز وفــق احملافظــات أو اجلنــس، أو احلالــة االجتماعيــة والعلميــة، والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال، وتدخــل مجيــع 
البيــاانت بصــورة أوتوماتيكيــة. وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال 
حبســب احملافظــة الــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وحبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا الضحيــة أيضــاً، وحنــن يف هــذا التقريــر نــوزِّع 
حصيلــة حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــي إليهــا الضحيــة، وليــس تبعــاً للمــكان الــذي وقعــت فيــه 
حادثــة التعذيــب، ألنَّ مــكان وقــوع احلادثــة واالنتهــاك يف النســبة العظمــى مــن الضحــااي هــو مراكــز االحتجــاز يف مدينــة دمشــق، 
لذلــك نقــوم بتوزيــع حــاالت ضحــااي التعذيــب حبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا الضحيــة؛ هبــدف إظهــار حجــم اخلســارة والعنــف 
الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك احملافظــة مقارنــة مــع حمافظــات أخــرى، ونقــوم ابإلشــارة إىل ذلــك ضمــَن التقريــر، وحتفــظ البيــاانت 

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
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املضافة إىل قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بشــكل آمن، ونقوم بتخزين عدة نســخ احتياطية يف أماكن خمتلفة.
ونظــراً للصعــوابت االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فــإنَّ مــا ورد ذكــره يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن مــن االنتهــاكات الــي 

متكنَّــا مــن توثيقهــا، ونؤكِّــُد أنَّ اإلحصائيــات احلقيقيــة أكــرب مــن ذلــك بكثــري.
كمــا تســتند منهجيــة التقريــر إىل لقــاءات أجريناهــا مــع عائــات ضحــااي وانجــني مــن التعذيــب مــن خمتلــف احملافظــات الســورية، 
إمــا عــرب اهلاتــف أو برامــج االتصــال املختلفــة أو عــرب زايرهتــم يف أماكــن وجودهــم داخــل ســوراي وخارجهــا، نســتعرض يف هــذا 
التقريــر تســع رواايت، حصلنــا عليهــا بشــكل مباشــر ومل حنصــل عليهــا مــن مــوارد مفتوحــة، واســتخدمنا يف بعضهــا أمســاء مســتعارة 
حفاظــاً علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو املاحقــة األمنيــة، مل حيصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي 
أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــات، وقــد أخــربان مجيــع مــن التقينــا هبــم هبــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدام 
املعلومــات الــي أدلــوا هبــا مبــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق، وكل ذلــك وفــق الربتــوكات الداخليــة لدينــا والــي نعمــل 

مبوجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــاً لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتوايت الرعايــة النفســية للضحــااي.

اثنياً: موجز عن التعذيب يف الدستور والقانون السوري احلايل:
ُتســيطر الدولــة بشــكل مركــزي علــى مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ولــذا فإنــه مــن املســتبعد أن جتــري وفيــات بســبب التعذيــب دون 
علــم النظــام احلاكــم يف الدولــة، وعلــى مــدى الســنوات املاضيــة انتشــر بشــكل واســع ضمــن اجملتمــع الســوري ووســائل اإلعــام 
الســورية احملليــة والعربيــة والدوليــة مئــات التقاريــر عــن وفيــات بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، 
كمــا أنَّ النظــام الســوري نفســه أبلــغ عشــرات مــن األهــايل عــن وفيــات أبنائهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز وغالبــاً مــا كان يعــزو 

الســبب إىل “أزمــة قلبيــة”.
إنَّ النظام الســوري مســؤول عن إثبات أن حاالت الوفيات الي وقعت مل تكن بســبب التعذيب، لكنه مل يقم منذ تســع ســنوات 
بتحقيــق واحــد، وهــذا لوحــده ُيشــكل دليــل إدانــة واضــح حبقــه، إضافــة إىل ذلــك فليــس جهــاز واحــد فقــط مــن أجهــزة النظــام 
الســوري منخــرط يف التعذيــب ويف الوفيــات بســبب التعذيــب، فهــذا يتطلــب اشــراك مؤسســات عــدة يف الدولــة مــن أبرزهــا: وزارة 
الداخليــة، وزارة الدفــاع، األجهــزة األمنيــة، الســجون املدنيــة، املشــايف العســكرية، املؤسســة القضائيــة، وزراة األوقــاف، مكتــب 
دفــن املوتــى، وهــذا ُيشــري إىل عمليــة تناغــم وتنســيق عاليــة بــني هــذه املؤسســات، وهــذا ال يتــم إال إبدارة مســتوايت عليــا يف النظــام 

الســوري تتحكــم جبميــع هــذه املؤسســات.
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الدســتور الســوري احلــايل الصــادر عــام 2012 مبوجــب املرســوم رقــم 94، حيظــر االعتقــال التعســفي والتعذيــب حبســب املــادة 53 
منــه حيــث نصــت: “ال جيــوز حتــري أحــد أو توقيفــه إال مبوجــب أمــر أو قــرار صــادر عــن اجلهــة القضائيــة املختصــة أو إذا قبــض عليــه 
يف حالــة اجلــرم املشــهود أو بقصــد إحضــاره إىل الســلطة القضائيــة” كمــا نصــت: “ال جيــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه معاملــة مهينــة، 
وحيــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك”، كمــا أن قانــون العقــوابت العــام وفقــاً للمــادة 391 ينــصُّ علــى احلبــس مــن ثاثــة أشــهر 
حــىت ثــاث ســنوات علــى كل مــن اســتخدام الشــدة يف أثنــاء التحقيــق يف اجلرائــم، وحيظــر التعذيــب يف أثنــاء التحقيــق وفقــاً للمــادة 
391، لكــن هنــاك نصــوص قانونيــة تعــارض بشــكل صريــح املــواد الدســتورية املاضيــة، واملــادة 391، وتعطــي حصانــة شــبه مطلقــة 

لألجهــزة األمنيــة وُتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب، ومــن أبزرهــا:
املرســوم التشــريعي رقــم /14/ بتاريــخ 25/ كانــون الثــاين/ 1969 الــذي ينــص علــى أنــه: “ال جيــوز ماحقــة أي مــن . 1

العاملــني يف إدارة أمــن الدولــة عــن اجلرائــم الــي يرتكبوهنــا أثنــاء تنفيــذ املهمــات احملــددة املوكلــة إليهــم أو يف معــرض قيامهــم هبــا 
إال مبوجــب أمــر ماحقــة يصــدر عــن املديــر”.

املــادة / 74 / مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العاملــني فيهــا الصــادر ابملرســوم التشــريعي . 2
رقــم / 549 / اتريــخ 25/ أاير/ 1969 الــي تنــص علــى أنــه: “ال جيــوز ماحقــة أي مــن العاملــني يف إدارة أمــن الدولــة أو 
املنتدبــني أو املعاريــن إليهــا أو املتعاقديــن معهــا مباشــرة أمــام  القضــاء، يف اجلرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة، أو يف معــرض قيامــه 

هبــا قبــل إحالتــه علــى جملــس التأديــب يف اإلدارة واســتصدار أمــر ماحقــة مــن قبــل املديــر”.
املرســوم التشــريعي رقــم 69 الصــادر عــام 2008 والــذي مبوجبــه جــرى تعديــل يف قانــون العقــوابت العســكرية أضفــى . 3

حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي، الذيــن كانــوا ســابقاً ممــن يكــن حماكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر 
قــرار ماحقتهــم ابجليــش والقــوات املســلحة وقــد نصــت الفقــرة )أ( مــن املــادة األوىل منــه علــى: “اجلرائــم املرتكبــة مــن ضبــاط 
وصــف وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي، وعناصــر شــعبة األمــن السياســي، وعناصــر الضابطــة اجلمركيــة، بســبب أتديــة املهــام 
املوكلــة إليهــم.” وجــاء يف الفقــرة )ب( مــن املــادة ذاهتــا “تصــدر أوامــر املاحقــة حبــق ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد قــوى األمــن 
الداخلــي وعناصــر شــعبة األمــن السياســي وعناصــر الضابطــة اجلمركيــة بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة . 
وفــق أحــكام املــادة / 53 / مــن قانــون العقــوابت وأصــول احملاكمــات العســكرية وتعدياتــه.” وهــذه املاحقــة تصــدر يف زمــن 
احلــرب حبســب قانــون العقــوابت وأصــول احملاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات املســلحة والــذي هــو يف 
الوقــت ذاتــه رئيــس اجلمهوريــة. وابلتــايل متَّ حجــب هــذه املاحقــة -يف حــال حصلــت- عــن أي مســتوى للقيــادة وحصرهــا 

يف القيــادة العليــا.
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املرســوم رقــم )55( الصــادر يف 21 نيســان/ 2011 واملتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، والــذي تنــص املــادة 1 منــه علــى: . 4
“تضــاف إىل املــادة 17 مــن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة الفقــرة التاليــة: تتــص الضابطــة العدليــة أو املفوضــون مبهامهــا 
ابســتقصاء اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن 260 حــىت 339 واملــواد 221 و388 و392 و393 مــن قانــون 
العقــوابت ومجــع أدلتهــا واالســتماع إىل املشــتبه هبــم فيهــا علــى أال تتجــاوز مــدة التحفــظ عليهــم ســبعة أايم قابلــة للتجديــد مــن 

النائــب العــام وفقــا ملعطيــات كل ملــف علــى حــدة وعلــى أال تزيــد هــذه املــدة علــى ســتني يومــا”
إنَّ هــذه املراســيم الثاثــة واملــادة 74، الــي يفــرض أهنــا نصــوص قانونيــة لكنهــا يف حقيقتهــا ُتشــكل انتهــاكاً للقانــون، هــي عبــارة 
عــن مراســيم ونصــوص ُتشــرعن اجلريــة، وتالــف حــىت دســتور عــام 2012، وتنتهــك القواعــد األساســية حلقــوق اإلنســان، وهلــذا 
فإن ســوراي حتت حكم النظام الســوري احلايل تُعاين من مشــكلتني: األوىل على صعيد النصوص القانونية نفســها، الثانية: على 
صعيد تطبيق القانون وهذه أعظم بكثري، وبدون أدىن شــك فقد ســامهت النصوص القانونية الي ُتشــكل تكريســاً لإلفات من 
العقــاب، وعــدم قيــام النظــام الســوري أبي حتقيــق أو حماســبة لعنصــر أمــن واحــد مهمــا كان منخفــض الرتبــة علــى خلفيــة عمليــات 
التعذيــب، ســاهم كل ذلــك يف ارتفــاع وتــرية التعذيــب، وتفنــن األجهــزة األمنيــة ابلتنســيق مــع بعــض األطبــاء يف املشــايف العســكرية 
علــى ابتــكار أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر وحشــية وعنفــاً، وقــد الحظنــا اتبــاع أســاليب تعذيــب جديــدة يف العامــني املاضيــني مل 

تكــن متبعــة يف األعــوام الــي ســبقتهما، وقــد تســبَّب ذلــك يف اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب حــىت يومنــا هــذا. 

وال ترُبر القوانني الي وضعها النظام السوري ارتكاب اجلرائم أو التسر عليها، ألهنا ليست قوانني بل هي نصوص تنتهك القانون، 
وحنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نستند على تعريفات قواعد القانون العريف اإلنساين يف حتميل القادة واألشخاص األرفع 
مقاماً مسؤولية جرائم احلرب الي يرتكبها مرؤوسوهم بناء على أوامرهم )القاعدة 152(، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن 
مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون ابرتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم ومل يتخــذوا كل التدابــري الازمــة واملعقولــة الــي توهلــا 
ــع النظــام  هلــم ســلطتهم ملنــع ارتكاهبــا أو ملعاقبــة األشــخاص املســؤولني عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه اجلرائــم )القاعــدة 153(، ويوسِّ
األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه املســؤولية لتشــمل اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، الــي ترتكــب وقــت الســلم أو احلــرب، 
وجرائــم احلــرب، كمــا حيمــل القانــون القــادة العســكريني ابإلضافــة إىل كبــار املســؤولني، مبــن فيهــم املدنيــون املســؤولية عــن ذلــك )املــادة 
25 و28 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(، كمــا أن املقاتلــني يتحملــون املســؤولية حــىت وإن كانــوا ينفــذون أوامــر 
من هو أعلى منهم رتبة، وال يكفي القول أبن املقاتل كان يتصرف مبوجب أوامر صادرة من جهات عليا، فمرتكبوا جرائم احلرب 
واجلرائــم ضــد اإلنســانية مســؤولون جنائيــاً علــى املســتوى الشــخصي عــن أفعاهلــم، كمــا ينــصُّ النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة علــى: “أن حقيقــة ارتــكاب جريــة، تقــع ضمــن ســلطة احملكمــة، مــن قبــل شــخص تنفيــذاً ألمــر حكومــة أو مصــدر أعلــى، 
عسكرايً كان أم مدنياً، لن تعفي ذلك الشخص من املسؤولية اجلنائية”، ومع أهنا قد تعترب من األسباب املخففة للعقوبة لكنها 
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ال تعفــي مرتكــب اجلريــة مــن مســؤوليته، وقــد حــذَّرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً عــرب التقاريــر والبيــاانت مــن ضــرورة 
االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصــبُّ يف ارتــكاب جرائــم حــرب أو ضــد اإلنســانية، بــل إن القانــون الــدويل نــصَّ علــى أنــه حــىت اإلكــراه 
علــى ارتــكاب جرائــم احلــرب أو اجلرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلابدة ال يصبــح مقبــوالً كأســلوب دفــاع إال يف األوضــاع الشــديدة حيــث 
ال يتوفــر أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل )احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة املختصــة بيوغوســافيا الســابقة، قضيــة إرديوفيتــش، 5 

آذار/ مــارس 1998، فقــرة 17(.
والنظــام الســوري متــورط مبختلــف مؤسســاته يف ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشــكَّلت العديــد مــن تلــك االنتهــاكات 
جرائم ضد اإلنســانية وجرائم حرب، وكل من أمر، أغرى، شــجع، برر، شــارك، قدم العون أو ســهل، تلك اجلرائم يعترب متورطاً 
فيهــا، ويف مقدمــة تلــك املؤسســات مؤسســة اجليــش، ومؤسســة األمــن، ومنــذ األشــهر األوىل للحــراك الشــعيب يف آذار/ 2011، 
ضجَّت وســائل اإلعام احمللية، والعربية والدولية، وصفحات التواصل االجتماعي الســورية، مبا يتعرض له الشــعب الســوري من 
انتهاكات من قبل هاتني املؤسســتني وأصبح من الصعوبة مبكان إنكار العلم بوقوع تلك االنتهاكات بعد قرابة عشــر ســنوات.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 
“يفرض على جلنة مناهضة التعذيب أن تبذل جهوداً أكرب بكثري يف ســوراي الي تشــهد تعذيباً يُعترب من األقســى 
علــى مســتوى العــامل، بلــغ حــد اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وعليهــا أن تــربز مــدى انتهــاك النظــام الســوري التفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وللقانــون الــدويل بشــكل واضــح يف تقريرهــا الســنوي إىل كافــة الــدول األطــراف يف االتفاقيــة وإىل 
اجلمعيــة العامــة، وعلــى بقيــة دول العــامل املصادقــة علــى االتفاقيــة أن تتكاتــف ملنــع النظــام الســوري مــن ممارســات 

التعذيــب الوحشــية املســتمرة منــذ تســع ســنوات حــىت اآلن، وإال فمــا هــو جــدوى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؟”

اثلثًا: حصيلة الضحااي بسبب التعذيب وتوزعها يف سوراي منذ آذار/ 2011:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا منــذ آذار/ 2011 حــىت حزيــران/ 2020 مقتــل مــا ال يقــل 
عــن 14388 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، مــن بينهــم 177 طفــًا و63 

ســيدة )أثــى ابلغــة(، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:
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النظام السوري: بنسبة 98.9 %
-  قوات النظام السوري: 14235 بينهم 173 طفًا و46 سيدة

-  تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفًا و14 سيدة           
-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

o  هيئة حترير الشام: 26 بينهم 1 طفًا
-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 52 بينهم 1 طفًا و2 سيدة    

-  فصائل املعارضة املسلحة: 43 بينهم 1 طفًا و1 سيدة
 

صحيــح أنَّ مجيــع أطــراف النــزاع قــد مارســت جريــة التعذيــب بشــكل أو آبخــر، إال أنَّ النظــام الســوري املســيطر علــى أجهــزة اجليــش 
واألمن والقضاء قد قام ابعتقال ما ال يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب واملذلة، 
وال يــزال لديــه حــىت اآلن العــدد األكــرب مــن املعتقلــني حبســب مــا يوضحــه الرســم البيــاين التــايل املســتند إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
السورية حلقوق اإلنسان، ونظراً هلذا العدد اهلائل من املعتقلني، الذين حتوَّل قرابة 85 % منهم إىل خمتفني قسرايً، إضافة إىل وجود 
أربعــة أجهــزة أمــن لديهــا مــع فروعهــا عشــرات اآلالف مــن املوظفــني العاملــني لديهــا، متــارس مجيــع فروعهــا يف احملافظــات الســورية كافــة 
الــي تســيطر عليهــا أســاليب مشــاهبة مــن التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة؛ نظــراً لذلــك فــإن حصيلــة ضحــااي التعذيــب لــدى قــوات 
النظــام الســوري هــي األعلــى بفــارق شاســع مــن كل أطــراف النــزاع األخــرى، والســبب األساســي للوفيــات بســبب التعذيــب هــو إمهــال 
الرعايــة الصحيــة بعــد اإلصابــة ابألمــراض، حيــث يــرك الشــخص يتــأمل دون عــاج حــىت املــوت، وهنــاك أســاليب تعذيــب عــدة جتعــل 
مــن املعتقلــني فئــة هشــة للغايــة ومعرضــة بشــكل خطــري النتشــار فــريوس كــوروان املســتجد فيمــا بينهــم، أخــرياً فإننــا ناحــظ أن الغالبيــة 

العظمــى مــن الضحــااي هــم مــن الرجــال، إال أن هنــاك العديــد مــن حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب تشــمل نســاء وأطفــال.

https://drive.google.com/file/d/1mpxdmHYpCIx25-cl16ZnKbMs7Tx0YvgE/view
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وتظهر اخلريطة توزع حصيلة الضحااي الذين قضوا بسبب التعذيب حبسب احملافظات السورية:

رســم بيــاين يظهــر تــوزع حصيلــة االعتقــال أو االختفــاء القســري منــذ آذار 2011 حــىت آذار 2020 علــى يــد األطــراف الرئيســة 
الفاعلة يف ســوراي:

https://drive.google.com/file/d/1elS3g9STNFxL9OYshRBc40Ft1_9BN_RB/view
https://drive.google.com/file/d/1IqYl9PEXZkdtQkDqFEiZAuKA-a2NpL7K/view?fbclid=IwAR2Kdt2LzOjbGkWtKQ2t0nsJAwvPggnFRBr62jUZzWfXifa54t6KPKppfsM
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رابعــاً: تعــاون الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مقــرري األمــم املتحــدة املعنيــن حبــاالت القتــل خــارج 
نطــاق القانــون والتعذيب:

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة للمقرريــن اخلــواص يف األمــم املتحــدة املعنيــني 
حبــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب، حيــث يقــوم املقــرر مبراســلة النظــام الســوري حــول البعــض مــن تلــك احلــاالت 
املرســلة الــي متكــن مــن التحقــق منهــا، كمــا يقــوم إبيرادهــا يف امللحــق اخلــاص املتعلــق ابلتقريــر الــذي يُعــدُّه فريــق األمــم املتحــدة 
عــن التعذيــب يف ســوراي. وقمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرمســي تقــوم العائــات بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكيــاً إىل فريــق 
العمــل لدينــا يف قســم االعتقــال والتعذيــب، الــذي يقــوم مبتابعــة احلالــة والتواصــل مــع العائــات إلمتــام عمليــة التوثيــق والتســجيل.

ويف هــذا اجملــال تطلــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مزيــداً مــن التعــاون مــن قبــل األهــايل مــن أجــل إيصــال أكــرب قــدر ممكــن 
مــن احلــاالت إىل مقــرري األمــم املتحــدة املعنيــني حبــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب، ويعمــل فريقنــا علــى مــدار كامــل 
أايم األســبوع مــن أجــل بنــاء عاقــات واســعة مــع أهــايل الضحــااي وحتصيــل أكــرب قــدر ممكــن مــن البيــاانت وتزينهــا ضمــن قاعــدة 

بياانتنــا اخلاصــة ابلضحــااي.
 

خامساً: مراسيم العفو مل توِقف أو ُتفِّف من وترية عمليات التعذيب أو االعتقال لدى النظام السوري:
علــى مــدى الســنوات التســع الســابقة أصــدر النظــام الســوري مــا يقــارب 17 مرســوماً للعفــو اتَّســمت بكوهنــا متشــاهبة يف كثــري 
منهــا وركَّــزت علــى اإلفــراج عــن مرتكــيب اجلرائــم واجلنــاايت واملخالفــات ومشلــت أعــداداً قليلــة جــداً مــن املعتقلــني احملالــني إىل احملاكــم 
االســتثنائية كمحكمــة قضــااي اإلرهــاب، وحماكــم امليــدان العســكرية، واســتثنت احلصيلــَة األكــرب مــن املعتقلــني الذيــن مل خيضعــوا 
أليــة حماكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقاهلــم وحتولــوا إىل خمتفــني قســرايً، وكنــا قــد أصــدران تقريــراً رصــدان فيــه حــوادث االعتقــال 
والتعذيــب الــي ســجلناها منــذ صــدور املرســومني األخرييــن للعفــو، ومهــا املرســوم رقــم 20 لعــام 2019، واملرســوم رقــم 6 لعــام 
2020 وتقريــراً خاصــاً اســتعرضنا فيــه متابعتنــا لتطبيــق املرســوم األخــري رقــم 6 بعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى صــدوره، وحصيلــة 
عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج الــي ســجلها فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ صــدور املرســوم رقــم 6 يف 22/ 

آذار/ 2020 حــىت 15/ أاير/ 2020. 

نالحــظ مــن اخلريطــة الســابقة أن حمافظــي محــص ودرعــا يف مقدمــة احملافظــات الــي فقــدت أبناءهــا بســبب التعذيــب، وقــد 
رصــدان ممارســة النظــام الســوري لعمليــات التعذيــب يف كثــري مــن األحيــان علــى خلفيــة انتمــاء الضحيــة ملنطقــة مــا مناهضــة 

للنظــام الســوري كنــوع مــن االنتقــام اجلماعــي يف مراكــز احتجــازه.

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://sn4hr.org/arabic/10662-2/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/24/12042/
http://sn4hr.org/arabic/2020/05/15/12214/
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حصيلــة عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــى 26/ 
حزيــران/ 2020:

ألف: حصيلة املفرج عنهم بعد صدور املرسوم رقم 6 لعام 2020:
وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 116 شــخصاً أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــىت 26/ حزيــران/ 2020 وهــذه احلصيلــة تشــمل 
فقــط مــن اعتقلــوا علــى خلفيــة مشــاركتهم وأنشــطتهم يف احلــراك الشــعيب حنــو الديقراطيــة أو الذيــن اعتقلــوا عشــوائياً أو بنــاًء علــى 
تقاريــر أمنيــة كيديــة مــن دون مذكــرة قضائيــة وقــد تولــت األفــرع األمنيــة التحقيــق معهــم وانتزعــت منهــم االعرافــات حتــت التعذيــب.

ومل ُيســجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيــة عمليــة إفــراج مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة األربعــة )األمــن 
العســكري، األمــن اجلــوي، األمــن السياســي، أمــن الدولــة( ســواء مــن مقراهتــا املركزيــة يف مدينــة دمشــق أو فروعهــا املنتشــرة يف 
احملافظــات؛ ونؤكــد أنَّ هــذه األفــرع متتلــك صاحيــات عــدم تطبيــق القوانــني حــىت وإن كانــت تشــتمل علــى حــاالت ينطبــق عليهــا 
مــا ورد ضمــن مرســوم العفــو، وال تســتطيع وزارة الداخليــة أو العــدل أن جتــرب األجهــزة األمنيــة علــى شــيء، إنَّ ســلطة األجهــزة 

األمنيــة هــي األعلــى وتســتمدُّ قوهتــا مــن رئيــس اجلمهوريــة مباشــرة.

صــور ملعتقلــني مفــرج عنهــم حديثــاً مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، ُتظهــر الصــور آاثر اإلمهــال الكبــري للرعايــة الطبيــة والصحيــة؛ 
ممــا يهــدد 130 ألــف معتقــل ال يزالــون يف مراكــز االحتجــاز:

غنــام حســني الســلطان، مــن أبنــاء بلــدة أبــو محــام التابعــة ملنطقــة الشــعيطات بريــف ديــر 
الــزور الشــرقي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 2014، وأفرجــت عنــه يــوم 

الثــااثء 16/ نيســان/ 2020.

عبــد احلميــد حممــود الغافــل احلــاج علــي، مــن أبنــاء بلــدة خربــة غزالــة بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يــوم الثــااثء 9/ كانــون األول/ 2014 يف بلــدة خربــة غزالــة، واســتمرَّ اعتقالــه قرابــة مخــس ســنوات ونصــف، اجلمعــة 17/ 

نيســان/ 2020 مت اإلفــراج عنــه مــن ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

االحتجــاز  مركــز  يف  وهــو  الســلطان  غنــام 
قبــل اإلفــراج عنــه يف 16 نيســان 2020

https://drive.google.com/file/d/1cA_kEVX_nieoSWN3F4KwgNfodcujOqA8/view
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فــارس جهّيــم، جمنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، وهــو مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يف عــام 2017، لــدى مراجعتــه إلجــراء عمليــة التســوية بشــكل فــردي، وبضمــاانت مــن جلنــة املصاحلــة يف بلــدة 

زاكيــة، ومتَّ اإلفــراج عنــه يــوم األحــد 19/ نيســان/ 2020 مــن ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

ســامر ربيــع الظهــرية، مــن أبنــاء قريــة دبــان التابعــة لناحيــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف أاير/ 2019، إثــر مدامهــة منزلــه يف قريــة دبــان بعــد عودتــه مــن لبنــان، وإجرائــه تســوية لوضعــه 
األمــي داخــل أحــد مراكــز املصاحلــة يف حمافظــة ديــر الــزور، أفــرج عنــه مــن ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق يــوم 

اخلميــس 23/ نيســان/ 2020.

عبــد احلميــد احلــاج علــي قبــل اعتقالــه واختفائــه 
قســرايً يف 9 كانــون األول 2014

عبــد احلميــد احلــاج علــي بعــد اإلفــراج عنــه يف 
2020 نيســان   17

فــارس جهيّــم قبــل اعتقالــه واختفائــه قســرايً يف 
2017 عــام 

 /19 يف  عنــه  اإلفــراج  بعــد  جهيّــم  فــارس 
2020 نيســان/ 

إىل يســار الصــورة ســامر ربيــع الظهــرية قبــل اعتقالــه واختفائــه قســرايً يف عــام 2019، 
وإىل يــني الصــورة ســامر ربيــع الظهــرية بعــد اإلفــراج عنــه يف 23/ نيســان/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1_ogIhOn9YR3sw9oZPXckIxUZpQod9qyN/view
https://drive.google.com/file/d/1WBBanjUdxA3m75wwXuLvILe_EhdI9083/view
https://drive.google.com/file/d/1WBBanjUdxA3m75wwXuLvILe_EhdI9083/view?fbclid=IwAR0eyxE5xyvI3Zr_J3QlWMTqzlrlHkMYhdE2Oqs6w6RHikOIcfQ9UCHhxV8
https://drive.google.com/file/d/1_ogIhOn9YR3sw9oZPXckIxUZpQod9qyN/view?fbclid=IwAR0nBnqaTTnUBFgtP2HB8LZhED-7SjJnosPHNiII5T-Q-zdws-xlOYaSxi8
https://drive.google.com/file/d/1FPgy-5nj5MMbosXqmhD7m0b1rnCb6m9v/view
https://drive.google.com/file/d/1e0jZvhiGAI5j8erjRva7hm1BkhGM_oUo/view
https://drive.google.com/file/d/1KSQNq8O1ovgpaLYvhvFufhAhgRvBEAEq/view
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حممــد أكــرم توتيــة، مــن أبنــاء مدينــة الرحيبــة يف القلمــون الشــرقي مبحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 
2018، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة القطيفــة مبحافظــة ريــف دمشــق، وكان ممــن أجــروا تســوية 
لوضعهــم األمــي يف وقــت ســابق، اخلميــس 14/ أاير/ 2020 مت اإلفــراج عنــه مــن داخــل ســجن عــدرا املركــزي بريــف دمشــق.

حســن الزيــن، مــن أبنــاء بلــدة ديــر ســلمان يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 
2018، مــن داخــل أحــد مراكــز اإليــواء يف الغوطــة الشــرقية، متَّ اإلفــراج عنــه يــوم اخلميــس 21/ أاير/ 2020 مــن داخــل أحــد 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

ُتظهــر الصــور الســابقة مقارنــة بــن احلالــة الصحيــة واجلســدية ملعتقلــن مفــرج عنهــم حديثــاً، قبــل دخــول املعتقــل، وبعــد أن 
خرجــوا منــه، حيــث يظهــر بشــكل واضــح إمهــال النظــام الســوري للرعايــة الصحيــة والطبيــة للمعتقلــن، ممــا يهــدد الصحــة 
اجلســدية والنفســية لقرابــة 130 ألــف معتقــل ال يزالــون ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري حبســب 

قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

إىل يسار الصورة حممد أكرم توتية قبل اعتقاله واختفائه قسراي يف عام 2018، وإىل يني الصورة حممد أكرم توتية بعد اإلفراج عنه يف 14 أاير 2020

حسن الزين قبل اعتقاله واختفائه قسرايً 
يف عام 2018

حسن الزين بعد اإلفراج عنه يف 21/ 
أاير/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1QJKLSbn_iujBaJyHsMT28kRV_vyxdb0f/view
https://drive.google.com/file/d/1Ax12vh4pEwTnKR4TkEgSxr6385vm1cG9/view
https://drive.google.com/file/d/10RbF7jNB1uOtW1FfMEUlzEx7jkg-msFf/view
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ابء: حصيلة حاالت وحوادث االعتقال لدى قوات النظام السوري منذ صدور املرسوم رقم 6 لعام 2020:
مل تتوقــف عمليــات االعتقــال التعســفي الــي تقــوم هبــا قــوات النظــام الســوري يف مناطــق ســيطرهتا، واســتهدفت يف العديــد منهــا 
أشــخاصاً منحــوا بطاقــة تســوية وتعهــد بعــدم التعــرض هلــم بعــد تســوية أوضاعهــم، وال يــكاد يــرُّ يــوم واحــد مــن دون أن يســجل 
فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حالــة أو حادثــة اعتقــال تعســفي، بعضهــا حــدث بشــكل مجاعــي ضمــن محــات دهــم 
للمناطــق واألحيــاء، وقــد وثــق فريــق قســم املعتقلــني يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 163 حالــة اعتقــال منــذ 
صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020 حــىت 26/ حزيــران/ 2020 مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، وقــد رصــدان 
أن النظــام الســوري اعتقــل أكثــر مــن الذيــن أفــرج عنهــم منــذ صــدور مرســوم العفــو األخــري وقــد فصَّلنــا يف عمليــات االعتقــال الــي 
قــام هبــا يف الشــهرين األخرييــن ضمــن تقريــران الشــهري اخلــاص ابالعتقــال الــذي صــدر مطلــع حزيــران اجلــاري وقبلــه مطلــع أاير 

املنصــرم 2020.

اتء: حصيلة ضحااي املوت بسبب التعذيب منذ صدور املرسوم رقم 6/ 2020:
وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وفــاة مــا ال يقــل عــن 33 شــخصاً بينهــم 1 ســيدة بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة 
الصحيــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ 22/ آذار/ 2020 حــىت 26/ حزيــران/ 2020، بعضهــم 
اعتقــل بعــد صــدور املرســوم رقــم 6 وتــويف بعــد أســابيع قليلــة مــن اعتقالــه، ومخســة منهــم فقــط ســلمت جثامينهــم لذويهــم وعليهــا 
آاثر التعذيــب. بينمــا مل تســلم جثامــني بقيــة الضحــااي لعائاهتــم ووفقــاً لذلــك فإهنــم يبقــون يف عــداد املختفــني قســرايً. وكان عــدد 

مــن هــؤالء الضحــااي قــد أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة يف وقــت ســابق.
 

سادساً: ممارسات التعذيب لدى أطراف النزاع األربعة يف سوراي:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش واألمن وامليليشيات احمللية واألجنبية(:

فيما يتعلق ابلنظام السوري ال بدَّ من الركيز على ثاثة حماور أساسية:
واحد: الغالبية العظمى من الوفيات بسبب التعذيب تعود إىل املرض واإلمهال حى املوت:

مــورس التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري كأداة انتقــام مــن املعتقلــني املعارضــني للنظــام الســوري 
واملعتقلــني الذيــن اعتقلــوا ألســباب خمتلفــة كتشــابه األمســاء، وأثنــاء محــات االعتقــال اجلماعيــة يف أثنــاء اقتحــام املــدن والبلــدات. 
ــحل والضــرب واإلهانــة ويتصاعــد ذلــك يف  وغالبــاً مــا يبــدأ التعذيــب منــذ اللحظــة األوىل لاعتقــال حيــث يتعــرض املعتقــل للسَّ
أثنــاء التحقيــق عــرب أســاليب تعذيــب أشــد قســوة ويبقــى مســتمراً طــوال مــدة اعتقــال املعتقــل كعقوبــة لــه، ويتزامــن مــع اإلمهــال 
الصحــي املتعمَّــد والتجويــع، وظــروف احتجــاز غــري صحيــة مــن انعــدام لشــروط النظافــة والتهويــة، وتكديــس املعتقلــني يف زنــزاانت 
ضيقــة ال تســتوعب أعدادهــم الكبــرية واملتزايــدة، وهــذا كلــه أدى إىل ارتفــاع حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة 

الصحيــة وتســبَّب يف وفيــات شــبه يوميــة يف صفــوف املعتقلــني.

http://sn4hr.org/arabic/?p=12172
http://sn4hr.org/arabic/?p=12267
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يف كثــري مــن األحيــان اتــذت عمليــات التعذيــب طابعــاً طائفيــاً ومناطقيــاً حيــث يُعــذَّب املعتقــل جملــرد انتمائــه ملنطقــة مــا عرفــت 
مبناهضتهــا للنظــام الســوري، أو جملــرد انتمائــه إىل طائفــة معينــة، وقــد ســجَّلنا يف تقريــر مفصَّــل أبــرز أســاليب التعذيــب الــي 
اســتخدمتها قــوات النظــام يف مراكــز احتجازهــا واملشــايف العســكرية التابعــة هلــا، الــي بلغــت 72 أســلوابً للتعذيــب اجلســدي 
والنفســي واجلنســي، قمنــا برمسهــا بشــكل حياكــي الواقــع ومســتوحاة ممــا روى لنــا مئــات املعتقلــني الناجــني. وحنتفــظ يف أرشــيفنا 
بعشــرات الصــور واملقاطــع املصــورة لعناصــر قــوات النظــام وهــي تقــوم بعمليــات تعذيــب ذات طابــع ســادي وطائفــي، ُصــوِّر 
معظمهــا يف أثنــاء اقتحــام املــدن والبلــدات ويف املشــايف العســكرية، وقــد تســبَّبت هــذه الصــور واملقاطــع يف بــثِّ الرعــب والرهيــب 

لــدى اجملتمــع الســوري وإبقائــه يف خــوف دائــم مــن عواقــب االعتقــال. 

وتعمَّــد النظــام الســوري إىل جانــب أســاليب التعذيــب الــي مارســها علــى املعتقلــني، تعمَّــد حبــس املعتقلــني واحتجازهــم يف مراكــز 
االحتجــاز ضمــن ظــروف صحيــة شــبه معدومــة، وتفتقــر ألدىن شــروط الســامة الصحيــة، وأتيت يف مقدمتهــا مقــرات األفــرع 
األمنيــة األربعــة الرئيســة والســجون العســكرية، حيــث حيتجــز املعتقلــون ضمــن زنــزاانت مبســاحات خمتلفــة يبلــغ متوســط مســاحة 
الزنزانــة الواحــدة منهــا 4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، أي ابلــكاد حيصــل املعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل 
اجللــوس والنــوم، وعــادة مــا يتنــاوب املعتقلــون علــى اســتخدام هــذه املســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، 
وتفتقــر الزانزيــن إىل التهويــة والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءاً يف الزانزيــن واملنفــردات الــي تقــع يف الطوابــق الســفلية الــي ينعــدم 
فيهــا حــىت الضــوء، وينــع املعتقلــون طــوال مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس، وال 
يتمكنــون مــن االســتحمام إال اندراً طــوال مــدة اعتقاهلــم، الــي كثــرياً مــا تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا يســاهم بشــكل أساســي 
يف انتشــار األمــراض واألوبئــة والعــدوى وخاصــة التنفســية واجللديــة؛ بســبب نقــص األوكســجني ونقــص التَّعــرض ألشــعة الشــمس 
والضــوء، كمــا يتســبب ضيــق الزنــزاانت أيضــاً يف تعــرُّض املعتقلــني لاختنــاق وضيــق التنفــس جــراء استنشــاق روائــح التعــرق 
والصديــد والدمــاء الناجتــة عــن اجلــروح. وتتشــابه ظــروف االعتقــال احلاصلــة يف األفــرع األمنيــة والســجون العســكرية إىل حــٍد مــا 

مــع الســجون املدنيــة املركزيــة مــن حيــث االكتظــاظ والتكديــس البشــري واالفتقــار إىل النظافــة والتهويــة.

ومتتنــع قــوات النظــام الســوري عــن إعطــاء املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد واألغطيــة، الــي غالبــاً مــا 
تكــون متَّســخة ومهرئــة وحتتــوي علــى الطفيليــات أو الدمــاء، وحُيــرم املعتقــل مــن احلصــول علــى مابــس مناســبة وغالبــاً مــا يرتــدي 
مابــس داخليــة فقــط؛ نظــراً الهــراء مابســه أو متزقهــا يف أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوًة يف أثنــاء التفتيــش؛ وهــذه 

املمارســات مجيعهــا تُعــرِّض املعتقلــني للــربد القــارس يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات احلــرارة يف حدودهــا الدنيــا.
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مجيــع تلــك املمارســات جتعــل األايم واألشــهر والســنوات الــي يقضيهــا احملتجــزون يف االعتقــال أشــبه ابجلحيــم الــذي ال ينتهــي، 
وهــذه الظــروف الوحشــية هــي تكتيــك متبَّــع مــن قبــل النظــام الســوري علــى حنــو مقصــود وواســع، هبــدف تعذيــب املعتقلــني 
وجعلهــم يصابــون بشــىت أنــواع األمــراض، مث يُهمــل عاجهــم بعدهــا علــى حنــو مقصــود أيضــاً، وابلتــايل يتــأمل املعتقــل ويتعــذب إىل 
أن يــوت. ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19 يف خمتلــف دول العــامل، وإعــان النظــام الســوري منــذ مطلــع آذار/ 2020 عــن 
تســجيله إصــاابت هبــا، يــزداد الوضــع خطــورة، ويف ظــلِّ ظــروف االعتقــال يف مراكــز االحتجــاز املواتيــة واملؤهلــة النتشــار فــريوس 
كــوروان املســتجد، فــإنَّ ذلــك يُهــدِّد حيــاة قرابــة 130 ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات 

النظــام الســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وقــد حــذران مــن ذلــك مــراراً يف تقاريــران.
متــارس قــوات النظــام الســوري التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز كأداة لتوجيــه التُّهــم وانتــزاع االعــراف هبــا مــن املعتقــل، ونــودُّ يف 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التأكيــد علــى أن املعتقلــني علــى خلفيــة املشــاركة يف احلــراك الشــعيب حنــو الديقراطيــة يف ســوراي، 
ــه إىل الغالبيــة العظمــى مــن  وضمــن أي نشــاط كان سياســي، حقوقــي، إعامــي، إغاثــي، ومــن يشــاهبهم، فــإن األفــرع األمنيــة توجِّ
هــؤالء وتنتــزع منهــم هتمــاً متعــددة حتــت اإلكــراه والرهيــب والتعذيــب، مــن أبرزهــا: إاثرة النعــرات الطائفيــة، هتديــد نظــام احلكــم، 
إضعــاف الشــعور القومــي، التواطــئ مــع اخلــارج والعــدو، دعــم ومتويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية األمــة، وهــي هتــٌم عريضــة وواســعة، 
ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، وحتــال هــذه الضبــوط األمنيــة إىل النيابــة العامــة، ومــن مث حتويــل الغالبيــة منهــم إمــا إىل حمكمــة 

اإلرهــاب أو حمكمــة امليــدان العســكرية.
ولقــد طالــت عمليــات التعذيــب كافــة املعتقلــني  مبــن فيهــم النســاء واألطفــال والكهــول واملرضــى وذوي االحتياجــات اخلاصــة ومل 
تســتثي أحــداً، ويف وصــف يــكاد ينطبــق علــى املعتقلــني بشــكل عــام فــإن مجيــع الذيــن مــروا بتجربــة االعتقــال تعرضــوا للتعذيــب 

منــذ اللحظــة األوىل العتقاهلــم، وطــوال تنقلهــم بــني مراكــز االحتجــاز بشــكل روتيــي.

اثنان: قرابة ألف حالة موثَّقة لدينا، قام النظام السوري إبخطار األهايل بوفاة أبنائهم املعتقلن لديه عرب دوائر السجل املدين:
ــد النِّظــام الســوري اإلبقــاء علــى مصــري عشــرات آالف املعتقلــني لديــه جمهــواًل هبــدف إيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن األمل واإلذالل  تعمَّ
لعوائلهــم وقــد مضــى علــى اختفــاء كثــري منهــم ســنوات عــدة، ولدينــا يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال 
يقــل عــن 83 ألــف خمتــٍف قســرايً لــدى النظــام الســوري، وقــد شــهد عامــا 2012 و2013 أكــرب درجــة مــن موجــة االعتقــاالت، 

وابلتــايل موجــة اإلخفــاء القســري هبــدف كســر وحتطيــم احلــراك اجلماهــريي وإصابتــه يف مقتــل.
وقــد كشــف النظــام الســوري عــن مصــري املختفــني قســرايً الذيــن أنكــر لســنوات أيــة معلومــات عنهــم مطلــع عــام 2018، وســجَّلنا 
ــجل املــدين يف أاير/ 2018 وفصَّلنــا يف تقريريــن منفصلــني حــول اآلليــة الــي اتبعهــا  أوىل حــاالت توفيــة ملختفــني يف دوائــر السِّ
النظــام يف دوائــر الســجل املــدين لتســجيلهم كمتوفيــني ومتكنَّــا مــن تســجيل مــا ال يقــل عــن 968 حالــة كشــَف النظــام الســوري 
ــم قــد ماتــوا مجيعــاً بينهــم 9 طفــًا و2 ســيدة، مل يذكــر ســبب الوفــاة، ومل يقــم بتســليم اجلثــث لألهــايل، ومل يُعلــن  عــن مصريهــم أبهنَّ
عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا. تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ مجيــع هــؤالء قــد قضــوا بســبب التَّعذيــب، ويســتثى مــن 

http://sn4hr.org/arabic/2018/08/27/10341/
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

التعذيــب حــاالت الوفــاة بســبب أحــكام اإلعــدام الصــادرة مــن حمكمــة امليــدان العســكرية وهــي نســبة قليلــة ال تزيــد عــن 5 % 
حبســب مــا متكنــا مــن توثيقــه.  

تذكــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مجيــع تقاريرهــا أنَّ النِّظــام الســوري مل يعــد ُيســلِّم أايً مــن العائــات الــي يتصــل هبــا 
إلباغهــا أنَّ أحــد أفرادهــا قــد تــويف داخــل مركــز االحتجــاز، أو مــا حصــل مؤخــراً عندمــا كشــف عــن مصــري هــؤالء املختفــني 
قســرايً عــرب ســجات السَّــجل املــدين فإنَّــه أيضــاً مل ُيســلِّم أحــداً أيَّ دليــل مــادي يُثبــت أنَّ قريبــه املختفــي قــد مــات، ففــي مــا عــدا 
ــجل املــدين مل يقــم النِّظــام إبيضــاح مصــري املختفــني بشــكل هنائــي، وبنــاًء علــى ذلــك  اتصــال هاتفــي أو شــهادة مــن دوائــر السِّ
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ جريــة اإلخفــاء القســري ال تــزال متواصلــة، وطاملــا مل يتــم العثــور علــى الشــخص حيــاً 
أو ميتــاً، فإننــا ووفقــاً للقانــون الــدويل يف هــذا اخلصــوص ســوف نظــلُّ نعتــرب مجيــع هــؤالء يف عــداد املختفــني قســرايً واملتَّهــم الرئيــس 

هبــم هــو النظــام الســوري.

ثالثة: عمليات االعتقال واإلخفاء القسري ومراسيم العفو ُتشكِّل مصدر دخل كبري للنظام السوري واألجهزة األمنية:
أتسيســاً علــى مــا ســبق مــع سياســة النظــام الســوري يف اإلخفــاء القســري، فــإن النظــام الســوري ال يبلــغ ذوي املعتقــل عنــد وفــاة 
ابنهــم أو قريبهــم يف مراكــز االحتجــاز، وهــذا أمــر مقصــود لعــدة غــاايت مــن أبرزهــا زايدة األمل واملعــاانة بعــدم معرفــة مصــريه النهائــي، 
وكذلــك اســتغال األهــايل مــادايً مــن قبــل شــبكات النصــب واالحتيــال الــي تســتغل احلالــة النفســية الــي يعيشــها ذوو الضحيــة 
بتقــدمي وعــود ومهيــة هلــم ابإلفــراج عنــه بعــد دفــع األهــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه املعلومــات غــري صحيحــة، 
ويكــون املعتقــل قــد مــات بســبب التعذيــب أو تعطــى معلومــات تضليليــة، ألنــه مــن الصعوبــة مبــكان التحقــق مــن صدقيــة هــذه 
املعلومــات، لكــن حالــة اليــأس واحلــزن الشــديد الــي يعيشــها األهــايل تدفعهــم لتقــدمي كل مــا هــو ممكــن للحصــول علــى جمــرد معلومــة 
بســيطة عــن أقرابئهــم، وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ننصــح األهــايل مجيعــاً بعــدم اللجــوء إىل شــبكات املافيــات الــي 

تتعامــل مــع النظــام الســوري ألهنــا شــبكات احرفــت عمليــات الكــذب والنصــب بدرجــة عاليــة جــداً.
أمــا الطــرق احملــدودة واملعقــدة لكــي يعلــم األهــايل مصــري أبنائهــم فهــي: إمــا عــرب الناجــني مــن مراكــز االحتجــاز أو بعــد مراجعتهــم 

عــدة مــرات ملقــرات الشــرطة العســكرية بدمشــق، أو عــرب دوائــر الســجل املــدين كمــا أوردان ســابقاً.
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أبرز حوادث التعذيب لدى قوات النظام السوري خالل العام الفائت )منذ التقرير السنوي السابق يف مثل هذا اليوم(:
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناجــي مــن االعتقــال عبــد الرحيــم الطبــاخ1 ، يعمــل ابئعــاً متجــواًل، وهــو مــن أبنــاء 
حــي الســكري مبدينــة حلــب، اعتقلــت قــوات النظــام الســوري عبــد الرحيــم يف 11/ أيلــول/ 2019 يف أثنــاء محلــة مدامهــات حلــي 

الســكري حبثاً عن مطلوبني للخدمة العســكرية، وأفرجت عنه يف 4/ آذار/ 2020.
تعــرَّض عبــد الرحيــم للتعذيــب طــوال مــدة اعتقالــه، وأخــربان عــن اعتقالــه مــن قبــل عناصــر يتبعــون فــرع األمــن العســكري واقتيــاده 
إىل الفــرع ذاتــه: “بدايــة ظننــت أنــين مطلــوب للخدمــة العســكرية، لكــن ســرعان مــا اهتمــين احملقــق أبنــين مســلح، وبــدأ مخســة 
عناصــر بضــريب وركلــي أبقدامهــم علــى صــدري ورأســي وأعضائــي التناســلية، إىل أن غبــت عــن الوعــي، وتكــررت عمليــة 
الضــرب هــذه ذاهتــا علــى مــدار أربعــة أايم، وكانــت اترة أبرجلهــم واترة بعصــا معدنيــة، إىل أن اعرتفــت أنــين كنــت مســلحاً، 
ــه  وعندهــا ســألين احملقــق )أيــن الســالح؟(، وبــدأت موجــة جديــدة مــن التعذيــب، اســتمرت أســبوعاً، وأهناهــا احملقــق بقول
)ســتكمل اعرتافاتــك يف الشــام( وأجــربين علــى وضــع بصمــي علــى اعرتافــايت وأان مغمــض العينــن” قــال عبــد الرحيــم إنــه نُقــَل 
إىل الفــرع 215 بدمشــق، وبقــي هنــاك مــدة عشــرين يــوم، ووصــف لنــا ظــروف االحتجــاز هنــاك قائــًا: “كنــا مخســن شــخص 
يف زنزانــة ضيقــة، ويف القبــو، طعــام قليــل، وضــرب بــن احلــن واآلخــر وخاصــة عنــد خروجنــا إىل احلمــام” أخــربان عبــد الرحيــم 
أنــه نُقــَل بعدهــا إىل ســجن عــدرا املركــزي، وخضــع حملكمــة قضــااي اإلرهــاب، وهنــاك دفعــت عائلتــه مبلغــاً ماليــاً حملــاٍم قــام لقــاءه 

إبخــاء ســبيل عبــد الرحيــم، ومــا زال يُعــاين مــن آاثر التعذيــب الــذي تعــرض لــه حــىت اليــوم.

حممــود الســرحان، جمنَّــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء بلــدة اجلــوالن 
األمــن  قــوى  عناصــر  اعتقلتــه  درعــا،  مدينــة  خميــم  القنيطــرة، وســكان  بريــف حمافظــة 
العســكري التابعة لقوات النظام الســوري يف 12/ حزيران/ 2020، لدى مروره على 
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا قــرب املشــفى الوطــي يف حــي الســحاري مبدينــة درعــا، 
وقــد ســجلنا أنــه مت اإلفــراج عنــه يف اليــوم التــايل، وناحــظ يف الصــورة الــي التقطــت بعــد 

اإلفــراج عنــه آاثر تعذيــب شــديد علــى جســده.

1  اسم مستعار، تواصلنا معه عرب اهلاتف يف 22/ نيسان/2020

جســد  علــى  شــديد  تعذيــب  آاثر  ُتظهــر  صــورة 
املعتقــل املفــرج عنــه حممــود الســرحان الــذي اعتقلتــه 
 –  2020 حزيــران  يف  الســوري  النظــام  قــوات 

عنــه  اإلفــراج  بعــد  الصــورة  التقطــت 

https://drive.google.com/file/d/1JJQiWChrF3lf9UFWURjBYlcgpvAL_oCm/view
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى قوات النظام السوري:
عبــد العزيــز ديــب برهــوم، متطــوع يف اهلــال األمحــر الســوري شــعبة دومــا، مــن أبنــاء 
مدينــة دومــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 
21/ آب/ 2014 بعــد اســتدعائه للتحقيــق مــن قبــل أحــد األفــرع األمنيــة، وقــد علــم 
ذووه يــوم اخلميــس 28/ تشــرين الثــاين/ 2019، أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين 
ــح يف الشــبكة الســورية  علــى أنــه قــد تــويف اإلثنــني 27/ تشــرين األول/ 2014، ونرجِّ
حلقــوق اإلنســان أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
للنظــام الســوري. قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثــة عبــد العزيــز لذويــه، وبذلــك فهــو 

ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.

عمــر حممــد غنــوم، طالــب جامعــي يف كليــة الطــب البشــري يف جامعــة تشــرين مبدينــة 
الاذقيــة، مــن أبنــاء قريــة احلميديــة التابعــة ملدينــة القصــري غــرب حمافظــة محــص، مــن 
مواليد عام 1992، اعتقلته قوات النظام الســوري يوم األربعاء 1/ أاير/ 2013 يف 
جامعــة تشــرين، وقــد علــم ذووه يــوم اجلمعــة 17/ كانــون الثــاين/ 2020، أنَّــه مســجل 
يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف يــوم اإلثنــني 24/ تشــرين الثــاين/ 2014، 
ــح يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد  ونُرجِّ
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل 

تســلِّم جثــة عمــر لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.

حتدثنــا مــع هيثــم2 ابــن عــم الضحيــة عمــر غنــوم وعلمنــا منــه أنَّ عائلــة عمــر حاولــت مــراراً عــرب وســطاء احلصــول علــى معلومــات عــن 
مــكان عمــر، لكــن دون جــدوى: “بتاريــخ 1/ أاير/ 2013 اعتقــل عمــر مــن جامعــة تشــرين يف الالذقيــة مــن قبــل عناصــر 
النظــام الســوري، وانقطعــت أخبــاره عنــا متامــاً، علــى الرغــم مــن حماوالتنــا املتكــررة ملعرفــة مكانــه، وعندمــا قامــت عائلتــه 

ابســتخراج بيــان قيــد عائلــي، فوجئــوا أبنَّ عمــر متــوىف منــذ اتريــخ 24/ تشــرين الثــاين/ 2014”.

2  تواصلنا معه عرب اهلاتف يف 13/ أاير/ 2020

عبد العزيز ديب برهوم

عمر حممد غنوم

https://drive.google.com/file/d/1BbZfaw4UtBe4-NqSAHjmEc5QkrClmagE/view
https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view
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دريد مصطفى حاج إبراهيم، طالب يف قســم التاريخ بكلية اآلداب يف جامعة حلب، 
مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1992، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 2013 مــن فــرع اهلجــرة واجلــوازات يف مدينــة 
إدلــب، مث علــم ذووه يــوم األربعــاء 19/ شــباط/ 2020 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل 
ــح يف  2014، ونرجِّ 10/ كانــون األول/  يــوم األربعــاء  تــويف  قــد  أنــه  املــدين علــى 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم 

جثــة دريــد لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.

وثيقة وفاة الضحية دريد مصطفى حاج إبراهيم

 وثيقة وفاة للضحية عمر حممد غنوم صادرة عن دائرة السجل املدين | املصدر عائلة الضحية

دريد مصطفى حاج إبراهيم

https://drive.google.com/file/d/1xKSothJlZlLVSTYys0dPUOJZV6ssEK7P/view
https://drive.google.com/file/d/1ehXbeD3QgvhSaJTXtME-j40kxVTjzFIk/view
https://drive.google.com/file/d/1eZsu_fa1cNwHj7CFTeOzKRCFuyrFHlfM/view
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وضــاح حممــود صهريــج، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الشــريعة جبامعــة األزهــر يف مصــر، 
وقاٍض شــرعي لدى فصائل يف املعارضة املســلحة – يف مدينة حلب ســابقاً، من أبناء 
مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1971، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 
16/ كانــون األول/ 2016 مــن منطقــة بــني حيــي الكاســة واإلذاعــة مبدينــة حلــب، 
وقــد علــم ذووه يــوم الثــااثء 9/ متــوز/ 2019 أنَـّـه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين 
ــح يف الشــبكة الســورية  علــى أنــه قــد تــويف يــوم اإلثنــني 18/ أيلــول/ 2017، ونرجِّ
حلقــوق اإلنســان أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثــة وضــاح لذويــه، 

وبذلــك فهــو ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.

حتدثنــا مــع الســيد أمحــد 3 شــقيق الضحيــة وضــاح صهريــج وأخــربان عــن اعتقــال شــقيقه مــن قبــل عناصــر تتبــع قــوى أمــن الدولــة 
منــذ كانــون األول 2016: “منــذ ذلــك التاريــخ أخفــي أخــي قســرايً، وردتنــا معلومــات غــري مؤكــدة أنــه يف ســجن صيــداناي 
العســكري بريــف دمشــق. ويف متــوز 2019 ذهبــت زوجــة وضــاح إىل دائــرة النفــوس حبلــب الســتخراج بيــان قيــد عائلــي، 

وظهــر يف البيــان أن وضــاح متــوىف منــذ اتريــخ 18/ أيلــول/ 2017 وال نعلــم مــكان الوفــاة أو أيــة معلومــات أخــرى”.

أمحــد محــدي كشــكوش، عســكري منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء مدينــة 
داعــل بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1992، قــام بتســليم نفســه لفــرع 
األمــن العســكري يف مدينــة داعــل يف تشــرين األول/ 2018، وكان ممــن أجــروا تســوية 
يف وقــت ســابق، حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم الســبت 8/ حزيــران/ 
2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثــة أمحــد 

لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.
أمحد محدي كشكوش

3 تواصلنا معه عرب اهلاتف يف 6/ نيسان/ 2020

وضاح حممود صهريج

https://drive.google.com/file/d/1JsrzoXQzk-ehZW617KBVcxj9ULeqKMMb/view
https://drive.google.com/file/d/1MOocd7ah_571EtzswUrt6-fqschpZrMR/view
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عامــر حممــد نذيــر خطيــب، طالــب جامعــي يف كليــة اهلندســة املدنيــة جبامعــة حلــب، 
مــن أبنــاء بلــدة تفتنــاز مشــال شــرق حمافظــة إدلــب، اعتقلتــه عناصــر فــرع األمــن اجلــوي 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 23/ أاير/2012  يف مدينــة حلــب، 
وحصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم اإلثنــني 17/ حزيــران/ 2019 علــى 
معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري يف مدينــة دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثمــان 

عامــر لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.

محــادي ســليم املشــوط ملقــب “أبــو رايض”، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 70 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف 
كانــون الثــاين/ 2019 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بينمــا كان 
يف طريقــه مــن مدينــة ديــر الــزور إىل مدينــة دمشــق )بقصــد العــاج(، واقتادتــه إىل ســجن 
عــدرا املركــزي مبحافظــة ريــف دمشــق، حصلنــا يــوم الســبت 22/ حزيــران/ 2019 
علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب إمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن عــدرا املركــزي.

أســامة مجعــة الزكاحــي، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة احلقــوق، مــن أبنــاء مدينــة تلــدو 
النظــام  قــوات  اعتقلتــه   ،1972 عــام  مواليــد  مــن  الشــمايل،  محــص  حمافظــة  بريــف 
الســوري يــوم األحــد 6/ أاير/ 2018 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 
هلــا بينمــا كان يف طريقــه مــن مدينــة محــص إىل معــرب املصنــع احلــدودي علــى احلــدود 
الســورية اللبنانيــة، وقــد علــم ذووه يــوم الثــااثء 16/ متــوز/ 2019 أنَـّـه مســجل يف 
ــح يف  دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف بتاريــخ 6/ تشــرين الثــاين/ 2018، ونرجِّ
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيــداناي 
العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثمــان 

أســامة لذويــه، وبذلــك فهــو ال يــزال يف عــداد املختفــني قســرايً.

محادي سليم املشوط

أسامة مجعة الزكاحي

عامر حممد نذير خطيب

https://drive.google.com/file/d/1kFxEywfdSDYPIz1Ypbc30EkkU60X8WPA/view
https://drive.google.com/file/d/15-U7f-VzfFSN9MXteINEQM2pbyj4CZDV/view
https://drive.google.com/file/d/1FM4efodVnqOF1lRBke8nrQVhYOAHlGlX/view
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أمحــد عبــد احلميــد اجملاريــش، عســكري منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء 
بلــدة حمجــة مشــال حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف آب/ 2018 يف 
بلــدة حمجــة، وحصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم الســبت 17/ آب/ 
2019 على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل سجن صيداناي العسكري 
مبحافظــة ريــف دمشــق. نشــري إىل أن أمحــد كان قــد أبــرم اتفــاق “تســوية وضــع” مــع 

النظــام الســوري يف وقــٍت ســابق.

عبــد الســتار موســى العــوض، مــن أبنــاء مدينــة الشــيخ مســكني بريــف حمافظــة درعــا 
الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 61 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر تتبــع خمفــر مدينــة الشــيخ مســكني 
التابــع للنظــام الســوري يف عــام 2018، ومت حتويلــه إىل فــرع األمــن العســكري مبدينــة 
دمشــق، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــي يف وقــت ســابق، حصلــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم اإلثنــني 9/ أيلــول/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه 

بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

الشــقيقان رســان وســاري عبــد الكــرمي أبــو صعــب، مــن أبنــاء قريــة بــرد بريــف حمافظــة الســويداء اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 1980، 
وعــام 1986 )علــى الرتيــب(، يعمــان يف الزراعــة وتربيــة املواشــي، وكاان عنصَريــن ســابَقني لــدى أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة 
مبحافظــة درعــا، اعتقلتهمــا قــوات النظــام الســوري يف نيســان/ 2018، بعــد تســليم نفســيهما هلــا إلجــراء تســوية أمنيــة لوضعهمــا. 
ح يف الشــبكة  ما ُمســجَلنْي يف دائرة الســجل املدين على أهّنما قد تُوفيا، ونرجِّ عِلَم ذوومها يوم الثااثء 24/ أيلول/ 2019، أهنَّ
الســورية حلقــوق اإلنســان أهّنمــا قــد تُوفيــا بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف مدينــة 

دمشــق. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثــث األخويــن لذويهمــا، وبذلــك فهمــا ال يــزاالن يف عــداد املختفــني قســرايً.

عبد الستار موسى العوض

أمحد عبد احلميد اجملاريش

عبد الستار موسى العوضعبد الستار موسى العوض رسان عبد الكرمي أبو صعب ساري عبد الكرمي أبو صعب

https://drive.google.com/file/d/1KtGNIowW_fKPlysC9jLnaQ-RdCEKGosr/view
https://drive.google.com/file/d/1D0gmS9_-Zs3CSwjlWNO-0AL1HrRXvjq8/view
https://drive.google.com/file/d/1_VO9xQpNPveLQvAzNs-oE5HIAvNuaFp8/view
https://drive.google.com/file/d/15HnElzy49N_FWn5heq2Qsucye7UIzImh/view
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حممــد رجــب احملمــد “اخلراجــي”، مــن مواليــد عــام 1969، وابنــه أمحــد، مــن أبنــاء مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
اعتقلتهمــا قــوات النظــام الســوري يف عــام 2011، يف مدينــة القطيفــة مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، وحصلنــا يــوم الثــااثء 15/ 
تشــرين األول/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاهتمــا بســبب التعذيــب داخــل الفــرع 227 )فــرع املنطقــة(، ُنشــري إىل أن اتريــخ 

وفــاة حممــد يــوم اجلمعــة 7/ حزيــران/ 2013، وابنــه أمحــد يــوم اجلمعــة 21/ حزيــران/ 2013.

أمحد حممد رجب احملمد “اخلراجي”حممد رجب احملمد “اخلراجي” 

ورقــة مت تســليمها لعائلــة الضحيــة حممــد رجــب احملمــد وابنــه أمحــد مــن قبــل 

الشــرطة العســكرية يف دمشــق لدى ســؤال األهل عنهما، تُفيد الورقة مبراجعة 

املشــفى العســكري بدمشــق الســتخراج شــهادة وفــاة هلمــا

https://drive.google.com/file/d/1VqgA_pzLWQNcrpIwHLYFJU9SsZA8pXKV/view
https://drive.google.com/file/d/1cy3sNp4HpF6VtoxDI1rcb-kFxDVfUpNK/view
https://drive.google.com/file/d/11fWX8z5lfJ-kydgOX7kMLUoZ6XlccjoQ/view
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بشــري الكحــال، مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، مــن 
مواليــد عــام 1992، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف متــوز 2019، بعــد تســليم 
نفســه؛ هبــدف عودتــه إىل اخلدمــة اإللزاميــة، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعــه األمــي 
يف وقــت ســابق. يــوم اإلثنــني 21/ تشــرين األول/ 2019 مت إبــاغ ذويــه ابســتام 
جثمانــه مــن املشــفى العســكري مبدينــة حرســتا مبحافظــة ريــف دمشــق، ويف اليــوم التــايل 

مت اســتام اجلثمــان وعليــه آاثر تعذيــب.

جهــاد حممــد املصلــح، إمــام وخطيــب أحــد مســاجد مدينــة نــوى غــرب حمافظــة درعــا، 
مــن أبنــاء بلــدة ديــر البخــت يف ريــف حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف 
عــام 2018 يف بلــدة ديــر البخــت، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــي يف وقــت 
ســابق، حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم اجلمعــة 15/ تشــرين الثــاين/ 
2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

أســامة عمــر اخلالــد، طبيــب عــام، فلســطيي اجلنســية، مــن ســكان بلــدة الشــجرة بريــف 
حمافظــة درعــا الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 64 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
غــرب  الريمــوك  للنازحــني مبنطقــة حــوض  معــراي  2018 يف خميــم  3/ آب/  اجلمعــة 
حمافظــة درعــا، واقتادتــه إىل ســجن فــرع املدامهــة بدمشــق، حصلــت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان علــى معلومــات تؤكــد وفــاة أســامة يــوم اإلثنــني 25/ تشــرين الثــاين/ 
2019 بســبب إمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن عــدرا املركــزي مبحافظــة ريــف 

دمشــق بعــد نقلــه إىل أحــد املشــايف يف مدينــة دمشــق.

بشري الكحال

جهاد حممد املصلحبشري الكحال

أسامة عمر اخلالد

https://drive.google.com/file/d/1K9H-Su0kB5U5VFkc_B59diptjJmJFMvc/view
https://drive.google.com/file/d/1P0w0ruA4k94uR0rPq9-w3ZW2qmXbgvTI/view
https://drive.google.com/file/d/1pgHUKXYQr595hVJp-g8qmLceCpLU05lK/view
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حســام وأمحــد وهيثــم حممــد أبــو حــاوة، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع مشــال حمافظــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1968، 1983، 1988 
)علــى الرتيــب(، اعتقلتهــم قــوات النظــام الســوري يف متــوز 2018، يف بلــدة إبطــع، وكانــوا ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــي يف 
ــم مســجلون يف دائــرة الســجل املــدين علــى أهنــم قــد توفــوا، وترجــح  وقــت ســابق، وقــد علــم ذووهــم يف 19/ آذار/ 2020، أهنَّ
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أهنــم قــد توفــوا بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق. 

ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثامينهــم لذويهــم، وبذلــك فهــم مــا يزالــون يف عــداد املختفــني قســرايً.

صــاحل حممــد ســعيد جرجنــازي، ضابــط برتبــة عقيــد، مــن أبنــاء قريــة تقســيس جنــوب شــرق حمافظــة محــاة، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يف آب/ 2014، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف قريــة تــل قرطــل جنــوب حمافظــة محــاة، بينمــا 
كان يف طريقــه مــن مدينــة محــاة إىل قريــة تقســيس، مث نقــل يف آذار/ 2020 مــن ســجن عــدرا املركــزي إىل ســجن صيــداناي 

العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق، ويف يــوم اجلمعــة 17/ نيســان/ 2020 متَّ تســليم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر تعذيــب.

حسام وأمحد وهيثم حممد أبو حاوة

صــورة الضحيــة صــاحل حممــد ســعيد جرجنــازي قبــل اعتقالــه وإخفائــه 
قســرايً يف عــام 2014

https://drive.google.com/file/d/1k6v0b6jE7zI2LaXQm6ZpjR1_6BeUfqsO/view
https://drive.google.com/file/d/1wCBj-dvIq9kkhAEevOvgVIYWiB9ui5ed/view
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حتدثنــا مــع أمحــد احلســان4  ابــن خــال الضحيــة صــاحل جرجنــازي، وأخــربان: “اعتقــل العقيــد صــاحل يف آب/ 2014 علــى أحــد 
احلواجــز التابعــة للنظــام الســوري يف قريــة تــل قرطــل جنــوب حمافظــة محــاة، بينمــا كان يف طريقــه مــن مدينــة محــاة إىل قريــة 
تقســيس، وكان حيمــل وقتهــا مبلغــاً ضخمــاً مــن املــال” قــال أمحــد إنَّ عائلــة صــاحل دفعــت مبلــغ 23 مليــون لــرية ســورية جلهــات 
مقربــة مــن النظــام الســوري مقابــل تفيــض حكــم صــاحل مــن اإلعــدام إىل الســجن 7 ســنوات وحتويلــه إىل ســجن عــدرا املركــزي، 
وأضــاَف أمحــد أن ذوي صــاحل متكنــوا مــن زايرتــه مــرات عــدة يف ســجن عــدرا املركــزي كان آخرهــا يف شــباط 2020، وأضــاف 
أمحــد “بعدهــا نقــل صــاحل يف آذار/ 2020 إىل ســجن صيــداناي العســكري، وبتاريــخ 16/ نيســان/ 2020 مت إبــالغ 
والــده بوفاتــه، ويف اليــوم التــايل ذهــب والــده منفــرداً للتعــرف علــى ابنــه واســتالم جثمانــه يف اتبــوت مغلــق، وممنــوع فتحــه 

بعــد اســتالمه، ومت دفــن صــاحل يف قريتــه”.

الســيدة هيــام حممــد النافــع، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1985، متزوجــة، اعتقلتهــا 
قــوات النظــام الســوري الثــااثء 3/ آذار/ 2020، مــن مبــى اهلجــرة واجلــوازات يف مدينــة دمشــق، واقتادهتــا إىل فــرع فلســطني يف 
املدينــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــاً وهــي يف عــداد املــُـختفني قســرايً؛ نظــراً لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان حماميــاً بزايرهتــا. اإلثنــني 
11/ أاير/ 2020، أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويهــا ابســتام جثماهنــا مــن مشــفى تشــرين العســكري يف مدينــة دمشــق 
بعــد وفاهتــا يــوم اجلمعــة 1/ أاير/ 2020، ولــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان معلومــات مفادهــا أنَّ هيــام كانــت بصحــٍة 

جيــدة حــني اعتقاهلــا؛ ممــا يُرّجــح بشــكٍل كبــري وفاهتــا بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة.
تواصلنــا مــع الســيد عبــد الباقــي5  وهــو أحــد أقــرابء الضحيــة هيــام وقــال: “اعتقلــت هيــام لــدى مراجعتهــا للهجــرة واجلــوازات يف 
مدينــة دمشــق مــن أجــل اســتخراج طلــب زايرة قطــر ألخيهــا، الــذي يعمــل يف لبنــان، وبعــد أقــل مــن شــهرين علــى اعتقاهلــا 
علمنــا أهنــا توفيــت يف فــرع فلســطن بعــد حنــو عشــرة أايم مــن اعتقاهلــا، وقــد ورَد زوجهــا اتصــال مــن املشــفى العســكري 
أُبلــغ عــربه بوفاهتــا، وكتــب علــى وثيقــة الوفــاة أنَّ ســبب الوفــاة أزمــة قلبيــة”. أضــاف عبــد الباقــي أن عناصــر األمــن أبلغــت 

ــم ســيقومون ببعــض اإلجــراءات مث يطلقــون ســراحها. زوج هيــام لــدى اقتيادهــا إىل فــرع فلســطني أهنَّ

4 عرب اهلاتف يف 20/ أاير/ 2020

5 عرب اهلاتف يف 12/ أاير/ 2020
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ابء: تنظيم داعش:
اندحر تنظيم داعش اإلرهايب وخســر الغالبية العظمى من املناطق الي كان يســيطر عليها، ومل يعد هناك ابلتايل مراكز احتجاز 
اتبعــة لــه ليمــارس فيهــا عمليــات التعذيــب واألســاليب الــي كان يتبعهــا، والــي حتدثنــا عنهــا يف تقاريــران الســنوية الســابقة، ويف 
تقريــر خــاص حتــدث عــن مراكــز االحتجــاز لــدى تنظيــم داعــش محــل عنــوان “القــاع األســود”، وعلــى الرغــم مــن احنســار ســيطرة 
تنظيــم داعــش اإلرهــايب بدايــة عــام 2019 عــن كثــري مــن املناطــق الــي كان يســيطر عليهــا، إال أن آاثر االنتهــاكات الــي قــام هبــا 
مــا زالــت راســخة يف أذهــان الســكان يف تلــك املناطــق، وبشــكل خــاص لــدى أهــايل املفقوديــن واملختفــني قســرايً، والذيــن أكــدوا 
لنــا أبن تنظيــم داعــش كان يبلــغ البعــض منهــم بوفــاة ابنهــم املختفــي لكنــه مل يقــم أبــداً بتســليم جثمانــه أو جمــرد إباغهــم مبــكان 

دفنــه، وهــذا نســخ حــريف خلــربة النظــام الســوري يف هــذا اجملــال.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
-  هيئة حترير الشام: 

أنشــأت هيئــة حتريــر الشــام العديــد مــن مراكــز االحتجــاز وأســندت عمليــات إدارهتــا والتحقيــق فيهــا إىل اجلنــاح األمــي وهــو اجلنــاح 
األهــم وصاحــب النفــوذ األكــرب يف هيئــة حتريــر الشــام، وتعتمــد عليــه كمفصــل رئيــس يف دعــم مجيــع القطاعــات األخــرى التابعــة هلــا، 
ويعتــرب املســؤول عــن شــنِّ محــات القتــال علــى فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وعمليــات االعتقــال، وتتبــع النشــطاء وماحقتهــم 
وخاصــة اإلعاميــني والعاملــني يف املنظمــات اإلنســانية منهــم، وماحقــة عناصــر فصائــل املعارضــة املتحاربــة مــع اهليئــة وأقرابئهــم، 
وغريهــم مــن املناهضــني لسياســية إدارة هيئــة حتريــر الشــام يف مناطــق ســيطرهتا، وفــَق أجهــزة أمنيــة جتندهــا وتديرهــا شــخصيات يف 
الغالــب أبمســاء جمهولــة ومعظــم القــادة واملتنفذيــن يف هــذا اجلنــاح هــم مــن األجانــب. ونعمــل حاليــاً علــى تقريــر مفصــل حــول مراكــز 

االحتجــاز وأســاليب التعذيــب لــدى هيئــة حتريــر الشــام.
تنوعــت أســاليب التعذيــب الــي مارســتها هيئــة حتريــر الشــام يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، وقــد تشــاهبت يف عــدد منهــا إىل حــدٍّ 
كبــري مــع تلــك الــي يارســها النظــام الســوري يف مراكــز احتجــازه، كمــا ابتكــرت أســاليب تعذيــب خاصــة هبــا، وقــد ســجَّلنا مــا ال 

يقــل عــن 15 أســلوابً للتعذيــب مارســتها هيئــة حتريــر الشــام يف مراكــز احتجازهــا علــى حنــو ممنهــج.

http://sn4hr.org/arabic/?p=6154
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أبرز أساليب التعذيب املتبعة لدى تنظيم هيئة حترير الشام:
1 - التابوت:

 صنــدوق معــدين يُثبــت إىل جــدار، مســاحته 100 * 40 ســم وفيــه يوضــع الســجني وتثبَّــت يــداه حنــو األعلــى، ويغلــق البــاب 
عليــه وأحيــاانً يتــم الضغــط علــى صــدر احملتجــز عــرب ضاغــط معــدين مكــون مــن قطعــة معدنيــة حمدبــة يتــم ضغطهــا بواســطة مســمار 
لولــيب يتــم التحكــم بــه مــن خــارج البــاب، ويبقــى احملتجــز داخلــه لســاعات أو أايم، وحبســب الشــهادات الــي حصلــت عليهــا 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن الناجــني فقــد ألغــت هيئــة حتريــر الشــام هــذا النــوع مــن التعذيــب بعــد وفــاة شــخصني داخلــه 

يف ســجن شــاهني مطلــع عــام 2018.  

2 - الشبح الشاقويل:
تُربــط ذراعــا احملتجــز إىل أســطوانة معدنيــة مثبتــة يف مــكان مرتفــع، ليتأرجــح جســده، ويقــوم الســجان بســحب جســد احملتجــز إىل 
ــٍد منــه إليقــاع أكــرب قــدر مــن األمل واألذيــة يف جســد احملتجــز، وغالبــاً مــا يــرك احملتجــز علــى هــذه احلــال لســاعات  األســفل، يف تعمُّ

طويلــة أو أايم. ويعتــرب هــذا األســلوب مشــابه ألســلوب الشــبح الــذي تســتخدمه قــوات النظــام الســوري يف مراكــز احتجازهــا.

3 - امللح: 
خــال عمليــات التعذيــب يقــوم الســجان مبلــئ فــم احملتجــز بكميــة مــن ملــح الطعــام، تقــدر بـــ 100غ تقريبــاً، مث جيــربه علــى إغــاق 

فمــه إبحــكام مــدة 15 دقيقــة، مث يقــوم إبجبــاره علــى فتــح فمــه ويغرقــه ابملــاء.

4 -  العقرب: 
يقــوم العنصــر املســؤول عــن التعذيــب بلــفِّ ذراع احملتجــز اليســرى خلــف ظهــره مــن جهــة اخلاصــرة اليســرى، ولــفِّ الــذراع اليمــى 
خلــف ظهــره أيضــاً لكــن مــن فــوق الكتــف األيــن، وُتســحب الذراعــان ابجتــاه بعضهمــا البعــض وتكبــان ابألصفــاد، ويُــرك 
احملتجــز مــدة ســاعة أو أكثــر علــى هــذه الوضعيــة؛ مــا يتســبَّب لــه آبالم مربحــة. أطلــق الناجــون الذيــن التقتهــم الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان اســم العقــرب علــى هــذه الوضعيــة مــن التعذيــب.

5 - الصعق ابلكهرابء:
تســتخدم ماقــط موصولــة إىل جهــاز حتكــم كهرابئــي، وتثبــت املاقــط علــى املناطــق احلساســة والضعيفــة مــن اجلســد )الشــفاه – 
األنــف – األذن – األعضــاء التناســلية – أطــراف األصابــع(، وتنتــج عــن هــذه املمارســة آاثر كارثيــة منهــا ذوابن واحــراق العضــو 
املكهــرب؛ وهلــذا يُعــدُّ هــذا األســلوب مــن أكثــر األســاليب الــي ترعــب املعتقلــني، وقــد أخــربان الناجــون أهنــم شــاهدوا معتقلــني 

وســجناء فقــدوا شــحمة األذن واألنــف إثــَر تعرضهــم للتعذيــب مباقــط الكهــرابء. 
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6 -  الدوالب: 
وفيــه يتــم وضــع أرجــل احملتجــز داخــل دوالب ســيارة وذلــك بثــي ركبتيــه داخــل الــدوالب ووضــع عصــا خشــبية بــني الركبتــني 
الداخلتــني يف الــدوالب وبــني الــدوالب ذاتــه، مث يقلــب احملتجــز ويضــرب علــى قدميــه وبقيــة أحنــاء جســده ابســتخدام عصــا أو 

كبــل كهــرابء جُممــع علــى بعضــه بطريقــة تزيــد مــن قوتــه ومتانتــه، أو أنبــوب باســتيكي.

7 - التجويع:
حُيــرم احملتجــز مــن جــزء أو كامــل حصتــه املعتــادة مــن الطعــام، وحبســب مــا أخــربان بــه انجــون مــن االحتجــاز فمــن كان يتعــرض 

هلــذه العقوبــة كان حيصــل مــن الســجان علــى رغيــف خبــز واحــد مــع قطعــة خضــار واحــدة فقــط يف اليــوم.

8 - احلبس االنفرادي:
يــودَع احملتجــز يف زنزانــة منفــردة وهــي عبــارة عــن زنزانــة صغــرية وضيقــة ويبقــى داخلهــا طيلــة مــدة التحقيــق الــي قــد تســتمر أايمــاً 
طويلــة وحــىت أشــهر، وُينــع احملتجــز طيلــة تلــك املــدة مــن اخلــروج للتعــرض للشــمس، كمــا ينــع مــن التواصــل مــع أحــد، وترفــض 
مجيــع الطلبــات الــي يقــوم بطلبهــا كالــدواء وغــريه، وحبســب الــرواايت الــي حصلنــا عليهــا فــإنَّ أطــول مــدة حبــس انفــرادي علــَم هبــا 

مــن قابلناهــم مــن الشــهود، كانــت حملتجــز بقــي يف الزنزانــة املنفــردة مــدة عــام ونصــف العــام بشــكل متواصــل.

9 - اإليهام ابإلعدام:
خيــرب العناصــر احملتجــز أبهنــم يقتادونــه إىل اإلعــدام، ويف بعــض احلــاالت يقومــون إبطــاق النــار حنــوه مــع تعمــد عــدم إصابتــه، 
وإيهامــه فقــط بتنفيــذ حكــم اإلعــدام حبقــه، ويف أحيــان أخــرى يعــودون بــه أدراجهــم وخيربونــه أنَّ تنفيــذ اإلعــدام قــد مت أتجيلــه.

10 - التأثري على القدرات العقلية والذهنية للمعتقل عرب األدوية:
تعطــى للمحتجــز أدويــة وعقاقــري طبيــة تؤثــر علــى تركيــزه العقلــي وحالتــه الذهنيــة، وقــد أخــربان انجــون مــن االعتقــال أن اهليئــة 
كانــت تلجــأ إىل هــذا النــوع مــن األدويــة؛ إلجبــار احملتجــز علــى االعــراف واإلدالء ابملعلومــات وهــو يف حالــة مــن عــدم الوعــي، 
وقــد تســبَّبت هــذه األدويــة يف فقــدان بعــض املعتقلــني/ احملتجزيــن قدرهتــم علــى النطــق، أو إصابــة بعضهــم حبــاالت إقيــاء شــديدة 

وتبــول ال إرادي. مل يســتطع الناجــون حتديــد نــوع األدويــة الــي كانــوا جيــرَبون علــى تناوهلــا.
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11 - فرض حالة من املشاحنة والتوتر داخل الزنزانة الواحدة:
تعمــد اهليئــة إىل مجــع أشــخاص مــن توجهــات خمتلفــة ومتحاربــة يف زنزانــة مجاعيــة واحــدة، كأن يوضــع املتهمــون بتعاملهــم مــع 
النظــام الســوري أو أســرى قواتــه مــع النشــطاء املعارضــني لــه، أو عناصــر تنظيــم داعــش واملعتقلــني مــن عناصــر فصائــل املعارضــة 
املســلحة، وقــد أخــربان الناجــون الذيــن التقينــا هبــم أهنــم كانــوا دائمــاً يف حالــة توتــر وقلــق مــن وجودهــم مــع خصومهــم وقــد شــاهد 

أحدهــم تعــرض عــدد مــن األشــخاص للضــرب مــن قبــل عناصــر تنظيــم داعــش بســبب التهــم املوجهــة هلــم. 

12 - التجسس على املعتقلني:
تــدسُّ اهليئــة بــني املعتقلــني يف الزانزيــن اجلماعيــة أشــخاصاً تدَّعــي أهنــم معتقلــون/ حمتجــزون، ويرتكــز عملهــم علــى مراقبــة احملتجزيــن 
ونقــل مــا يــدور بينهــم مــن أحاديــث وأخبــار إىل احملققــني يف اهليئــة، األمــر الــذي جيعــل احملتجــز يعيــش يف خــوف وقلــق دائــم ويــؤدي 

بــه إىل االمتنــاع عــن الــكام والتعبــري. 

13 - مساع أصوات التعذيب: 
عــادة مــا جيــري تعذيــب احملتجزيــن يف غــرف جمــاورة للزنــزاانت الــي تضــمُّ معتقلــني/ حمتجزيــن آخريــن، مــا يتســبَّب يف اهنيــار نفســي 

لكثــري مــن احملتجزيــن بســبب مساعهــم أصــوات التعذيــب والضــرب واســتغاثة احملتجــز الــذي يتعــرض للتعذيــب.

14 - وضع قماش الكفن أمام أعني املعتقلني:
تقــوم  الذيــن  لتكفــني األشــخاص  اهليئــة  بَكــرة تســتخدمه  أبيــض علــى شــكل  أهنــم شــاهدوا قماشــاً  الناجــني أخــربوان  معظــم 

املعتقلــني ابملــوت. لتذكــري  التهويــة  أو ســاحات  ممــرات مركــز االحتجــاز  إمــا يف  ــد  متعمَّ بشــكل  يوضــع  إبعدامهــم، وكان 

15 - حفر القبور:
جتــرب عناصــر اهليئــة األســرى مــن قــوات النظــام الســوري مــن الطائفــة العلويــة علــى القيــام أبعمــال احلفــر والســخرة، ويف معظــم 

األحيــان أعمــال حفــر القبــور لدفــن األشــخاص الذيــن مت إعدامهــم مبختلــف التهــم.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 26 شــخصاً بينهــم 1 طفــًا يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هليئــة 
حتريــر الشــام منــذ آذار/ 2011 حــىت 26/ حزيــران/ 2020. 
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أبرز حوادث التعذيب لدى تنظيم هيئة حترير الشام:
الناشــط احلقوقــي عمــر العيــس6  مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، اعتقلتــه عناصــر ملثمــة تتبــع هيئــة حتريــر الشــام يف 21/ أيلــول/ 
2018 مــن منزلــه يف املدينــة، واقتادتــه حنــو ســجن العقــاب بتهمــة أنــه حيمــل فكــر علمانيــاً مضــاداً للشــريعة، أودَع عمــر يف 
إحــدى منفــردات الســجن مــدة 126 يومــاً متواصلــة، تللهــا يف بعــض األحيــان إيــداع معتقــل إضــايف أو أكثــر معــه، مث نقلهــم 
مــرة أخــرى، وأمضــى عمــر آخــر أايم اعتقالــه يف زنزانــة مجاعيــة يف ســجن العقــاب، تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع 
عمــر وأخــربان أنَّ أصــوات التعذيــب يف ســجن العقــاب مل تتوقــف طيلــة مــدة اعتقالــه “ابســتثناء يــوم اجلمعــة، كانــت األصــوات 
دائمــاً مســتمرة، وذلــك لعــدم وجــود حمققــن يف الســجن يــوم اجلمعــة، كانــوا ينقلــون بعــض املعتقلــن علــى عــرابت الطعــام، 

ورأيــت أقدامهــم متفســخة مــن شــدة الضــرب والبعــض منهــم أصيــب بكســور” 
بعــد مــرور قرابــة شــهر علــى وجــود عمــر يف زنزانــة منفــردة اســتدعَي للتحقيــق حــول حمــاداثت وجــدت يف هاتفــه اجلــوال، مث عــرض 
علــى قــاٍض ضمــن جلســة شــرعية ووجهــت لــه هتمــة “الــردة”، وبعــد مثانــني يــوم متكنــت عائلتــه مــن زايرتــه يف مكتــب املتابعــة 
خــارج ســجن العقــاب مــدة نصــف ســاعة بعــد توسُّــط العديــد مــن األشــخاص والوجهــاء لــدى هيئــة حتريــر الشــام، وأطلــق ســراحه 

يف 20/ آذار/ 2019.

وليــد الفــارس7 ، انشــط إعامــي، مــن أبنــاء قريــة اهلبيــط بريــف إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام مــن منزلــه 
يف 3/ أاير/ 2015، واقتادتــه حنــو ســجن العقــاب بتهمــة إيــواء وهتريــب عناصــر يتبعــون لفصائــل يف املعارضــة املســلحة، مث 

أفرجــت عنــه يف 6/ حزيــران/ 2015.
تواصلنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع وليــد وأخــربان أنَّ عناصــر اتبعــة للهيئــة اقتادتــه معصــوب العينــني بســيارة إىل 
ســجن العقــاب، بعــد أن دامهــوا منزلــه، وقامــوا بتخريــب حمتوايتــه يف أثنــاء التفتيــش “تعرضــت للضــرب والشــتائم طيلــة الطريــق، 
عندمــا وصلــت أنزلــوين وأوقفــوين عنــد البــاب وطلبــوا مــين أن أســتدير ابجتــاه اجلــدار، مث وضعــوين يف زنزانــة مــع شــخص 
آخــر كان متهمــاً أبنــه مــن عناصــر مجــال معــروف، وكانــت الزنزانــة منفــردة وفيهــا حفــرة مرحــاض، ســألت الرجــل الــذي كان 
يف الزنزانــة: أيــن أان، فأجابــين بصــوت خافــت: “يف العقــاب”، وصــَف وليــد الزنزانــة أبهنــا ضيقــة للغايــة، إىل درجــة مل تســمح لــه 
مبــدِّ رجليــه، وأضــاف أنَّ الرائحــة فيهــا كانــت كريهــة للغايــة وســببت لــه ضيقــاً يف التنفــس “قرعــت البــاب وبــدأت أصــرخ علهــم 
خيرجــوين إىل مــكان آخــر ألمتكــن مــن التنفــس، ففتــح عنصــر البــاب وركلــين علــى صــدري وقــال يل: “مــوت اي خنزيــر”.”

6 اسم مستعار عرب اهلاتف يف 7/نيسان/ 2020

7 اسم مستعار، عرب اهلاتف يف 7/نيسان/2020
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ــه إليــه هتمــاً حــول تســهيل  أخــربان وليــد أنــه اســتدعَي للتحقيــق بعــد ثاثــة أايم مــن اعتقالــه وســأله احملقــق عــن ســاحه، كمــا وجَّ
هــروب عناصــر ينتمــون إىل فصائــل يف املعارضــة املســلحة واصفــاً إايهــم ابخلونــة، يقــول وليــد “بعــد ســيل التهــم الــي وجههــا إيل 
احملقــق ويدعــى أبــو خدجيــة، فتــح هاتفــي اجلــوال وأمسعــين تســجيالت صوتيــة فيــه كانــت مــع أصدقــاء يل مطلوبــن للهيئــة، 
مث ركلــين وهــددين ابلقتــل وطلــب إعــاديت إىل املنفــردة، وبقيــت أايمــاً أخــرى بــال حتقيــق، كنــت أمســع فيهــا أصــوات الذيــن 
ُيشــبحون وخاصــة الرجــل الــذي كان معــي يف الزنزانــة ذاهتــا، كان قــد مضــى علىــى اعتقــال هــذا الرجــل حجــزه يف املنفــردة 
ــة أشــهر، يتعــرض للشــبح يوميــاً، ويف رمضــان قامــوا إبعدامــه” حتــدث وليــد عــن مشــاهداته يف ســجن العقــاب “كانــوا  ثالث
دائمــاً ينــادون علــى أمســاء َمــن يريــدون إعداَمهــم يف اخلامســة فجــرًا، وكانــت زنزانــي قريبــة مــن غرفــة التحقيــق، فكنــت أمســع 
أمســاء مثــل أبــو يوســف احلمــوي، وأبــو خالــد مــازوت، وأبــو خدجيــة الصــوراين، وأبــو يوســف املغــري”. أخــربان وليــد أنَــه كان 
يعــرض بعــد ذلــك علــى التحقيــق مرتــني يف كل أســبوع تعــرض خاهلــا للشــبح والضــرب املــربح، وبعــد مــرور 33 يومــاً علــى اعتقالــه 
قامــت هيئــة حتريــر الشــام إبطــاق ســراحه “رمــاين العناصــر مــن ســيارهتم علــى طريــق قريــة كنصفــرة بريــف إدلــب، وكنــت غــري 

قــادر علــى الوقــوف حينهــا مــن شــدة التعذيــب، وســاعدين بعــض املــارة يف الوصــول إىل املنــزل”. 

خالــد عرمــان، انشــط إعامــي، مــن أبنــاء ريــف حمافظــة محــص الشــمايل، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الشــريعة جبامعــة دمشــق، 
تعرَّض خالد للتهجري القســري من قبل قوات النظام الســوري عدة مرات يف كل من ريف محص الشــمايل وريف محاة اجلنويب، 
واســتقرَّ يف مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب، اعتقلــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام خالــد مــن منزلــه يــوم اجلمعــة 14/ حزيــران/ 

2019 واقتادتــه حنــو مركــز احتجــاز يف مقــر املركزيــة األمنيــة التابعــة هليئــة حتريــر الشــام.
تواصلنــا مــع خالــد8 ، الــذي أخــربان أن ســتة عناصــر ملثمــني يتبعــون للهيئــة دامهــت بيتــه ووجهــت املسدســات والبنــادق إليــه، 
واعتــدت عليــه ابلضــرب، مث قيــدت يديــه وصــادرت هاتفــه اجلــوال قبــل أن تبــدأ بتفتيــش املنــزل: “أصيبــت زوجــي هبلــع شــديد، 
وهــي مصابــة ابلــداء الســكري، أخربهتــم أن يتوقفــوا عــن الصــراخ والتخريــب يف املنــزل ألن زوجــي مريضــة لكنهــم مل يكرتثــوا 
ــل قامــوا بتفتيــش مالبــس زوجــي اخلاصــة،  وضربــين أحدهــم أبمخــص مســدس علــى رأســي وأهانــين، ومل يكتفــوا بذلــك ب
وكلمــا طلبــت منهــم التوقــف عــن ذلــك وعــدم انتهــاك حرمــة املنــزل، كنــت أتعــرض للضــرب جمــددًا” قــال خالــد إنــه اقتيــد 
بعــد ذلــك بســيارة مــن نــوع “فــان” إىل مقــر املركزيــة األمنيــة يف مدينــة إدلــب، وحتــدث عــن قلقــه الشــديد وقتهــا علــى زوجتــه 
املريضــة الــي ســتبقى وحدهــا، حيــث ال أقــارب هلــم يف أرحيــا -مــكان نزوحهــم- ومــا حوهلــا، وأضــاَف أنَّــه تعــرض للضــرب والشــتم 

8 اسم مستعار، تواصلنا معه عرب اهلاتف يف 14/ أاير/ 2020
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يف الســيارة إىل أن وصلــوا “بعــد قرابــة 15 دقيقــة وصلنــا، ســحلوين مــن الســيارة ابجتــاه بنــاء نزلــت منــه حنــو درج صغــري ابجتــاه 
القبــو، وعنــد انفــذة هنــاك ســألين رجــل عــن امســي، وأخــذوا أغراضــي كحــزام البنطــال ونظــارايت الطبيــة -الــي ال أمتكــن مــن 
الرؤيــة بدوهنــا فأعادوهــا يل الحقــًا-، وأجــربوين علــى أن أبصــَم علــى أوراق عــدة وأان معصــوب العينــن” يقــول خالــد إنَّ تلــك 
األوراق كانــت أوراق إعدامــه حبســب مــا أخــربه بــه أحــد العناصــر الحقــاً، ويصــف لنــا خالــد الزنزانــة الــي أودَِع فيهــا “صدمــت 
مــن هــول مــا رأيــت أمامــي، 27 شــخصاً حمشــورون يف غرفــة ضيقــة مظلمــة، ويف إحــدى زواايهــا محــام، علمــت مــن هــؤالء 

أنــين يف مبــى حكومــي ســابق يف مدينــة إدلــب وطلبــوا مــين أن أحدثهــم عــن األوضــاع يف اخلــارج”. 
هــت خلالــد هتمــة االنتمــاء إىل تنظيــم داعــش، ومعظــم األشــخاص الذيــن كانــوا معــه يف الزنزانــة متهمــون ابالنتمــاء إىل تنظيــم  وجِّ
داعــش أيضــاً أو التعــاون مــع النظــام الســوري أو قــوات التحالــف الــدويل، وكانــوا مــن خمتلــف احملافظــات الســورية، ويف اليــوم 
التــايل لوجــود خالــد يف املركزيــة األمنيــة قامــت عناصــر ابلتقــاط صــورة لوجهــه، علــَم الحقــاً أهنــا كانــت هبــدف مجــع معلومــات عنــه 
وإجــراء دراســة أمنيــة مــن قبــل جمموعــة مــن أمنيــي اهليئــة، وبعــد تســعة أايم بــدؤوا التحقيــق معــه “اقتــادوين إىل غرفــة التحقيــق وأان 
معصــوب العينــن، وجلســت علــى كرســي، وبــدأ احملقــق بقــراءة ملــف، وكنــت أذهــل لســماع التُّهــم املوجهــة إيل، ومنهــا: 
قتــل أحــد عناصــر اهليئــة، أمــين يف تنظيــم داعــش، أوزِّع كفــاالت ماليــة علــى أرامــل التنظيــم يف إدلــب، قاتلــت مــع عبــد 
الباســط الســاروت ضــدَّ اهليئــة، ومــا إن أهنــى كالمــه حــى قلــت لــه إن مجيــع هــذا الــكالم حمــض افــرتاء، وكل التُّهــم ملفَّقــة 
ضــدي، وليــس يل أيــة عالقــة بتنظيــم داعــش، فصفعــين احملقــق علــى وجهــي وشــتمين، وأمــر حبلــق شــعر رأســي، وأعــادوين 

إىل الزنزانــة، وهنــاك أخــربين املعتقلــون أنــين يف حــال اعرتفــت فــإين حكمــت علــى نفســي ابلقتــل”. 
يقــول خالــد إنَّــه اقتيــد يف اليــوم التــايل جمــدداً للتحقيــق، وأنكــر التُّهــم املوجهــة إليــه، وهــذا تســبَّب يف تعرضــه للتعذيــب واحلبــس 
ثنــا خالــد عمــا تعــرض لــه مــن أمنــاط التعذيــب: “يف اليــوم الثــاين مــن التحقيــق قــام احملقــق  االنفــرادي 37 يومــاً متواصلــة، حدَّ
بشــبحي علــى البالنكــو وضربــين خبرطــوم ميــاه يســتخدم للتمديــد الصحــي علــى خمتلــف أحنــاء جســدي حــى خرجــت 
الدمــاء مــن ظهــري وقدمــي، ودخلــت يف حالــة إغمــاء، وبعــد اســتيقاظي وجــدت نفســي يف زنزانــة منفــردة صغــرية جــدًا، 
وإىل جانــي حفــرة مرحــاض، ورائحتهــا كريهــة، وبقيــت هنــاك طيلــة أســبوع، قبــل أن أســتدعى جمــدداً للتحقيــق، كنــت أجتــه 
حنــو املرحــاض زحفــاً لشــدة آالمــي” أخــربان خالــد أنَّــه اســتدعي للتحقيــق جمــدداً بعــد أســبوع، وســأله احملقــق جمــدداً عــن التهــم 
املوجهــة إليــه وطالبــه ابالعــراف هبــا، ويقــول خالــد أبنَّــه أنكــر التُّهــَم جمــدداً؛ مــا عرَّضــه مباشــرة للضــرب املــربح علــى وجهــه مــن ِقبَــل 
احملقــق، إضافــة إىل تعرضــه ألمنــاط تعذيــب جديــدة “وضعــوا مالقــط علــى شــفي وأذيَن، وأوصلــت الكهــرابء ابملالقــط ملــدة 
ثــواٍن قليلــة؛ فصرخــت لشــدة األمل وشــعرت حينهــا أنــين شــارفت علــى املــوت، مث أعــادوين إىل املنفــردة وبقيــت فيهــا مــدة 

شــهر كامــل، كنــت أمســع خالهلــا أصــوات التعذيــب وأنــن األشــخاص املعذبــَن يف التابــوت”.
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قــال خالــد إنــه مســع كذلــك أصــوات نســاء وأطفــال كانــوا زوجــات وأبنــاء عناصــر ينتمــون إىل تنظيــم داعــش، وقامــت هيئــة حتريــر الشــام 
ابعتقاهلم إلجبار أزواجهم على تسليم أنفسهم، “كان السجانون خيرجون األطفال بن احلن واآلخر إىل املمر علَّهم يتوقفون 
عن البكاء” أضاف خالد “بعد مرور شــهر على حبســي االنفرادي، نقلت إىل زنزانة مجاعية فيها قرابة 30 شــخص آخرين 
وكان معظــم الطعــام املقــدم إلينــا مــن الربغــل واألرز والبطاطــا املســلوقة”. أخــربان خالــد أنــه أصيــب عــدة مــرات حبساســية شــديدة 

نتيجة انعدام النظافة وعدم التعرض للشمس، واستخدام البطانيات املتسخة، وأضاف أنه مل يتلقى أي عاج أو دواء. 
يقــول خالــد إنــه رأى خــال مــدة احتجــازه عمليــات اقتيــاد أشــخاص لتنفيــذ حكــم اإلعــدام هبــم، كمــا إنــه التقــى ســجناء 
ســيخضعون الحقــاً لتنفيــذ اإلعــدام حبقهــم “يف أحــد األايم دخــل إىل زنزانتنــا رجــالن اثنــان أحدمهــا مــن بلــدة ســرمن وعمــره 
ــة مــع أربعــة  حنــو 45 عامــاً واآلخــر مــن بلــدة عقــريابت بريــف محــاة، وكاان يف ســجن العقــاب قبــل أن ُيســاقوا إىل املركزي
آخريــن متَّ توزيعهــم علــى املهاجــع األخــرى، كانــوا يعلمــون أن جميئهــم إىل هنــا مــن أجــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام هبــم، وتنوعــت 
هتمهــم بــن االنتمــاء إىل تنظيــم داعــش وقتــل عناصــر اتبعــة للهيئــة، ويف اليــوم التــايل قامــوا إبعدامهــم فعــاًل، وأخــربين أحدهــم 
أنــه شــاهد قماشــاً أبيــض يف ســجن العقــاب خمصــص لتكفــن مــن تتــم تصفيتــه مــن الســجناء، وكانــوا يبلغــون زوجــات مــن 

يقومــون إبعدامــه أبهنــم أعدمــوه وعليهــا التــزام العــدة الشــرعية”. 

يف 19/ تشــرين الثــاين/ 2019 نقــل خالــد إىل ســجن آخــر يقــع علــى الطريــق بــني بلــديت ســرمدا وكفــردراين بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــمايل، وكان عبــارة عــن بنــاء اســتولت عليــه هيئــة حتريــر الشــام يف وقــت ســابق مــن جيــش اإلســام وحولتــه إىل فــرع أمــي خــاص 
بقضــااي تنظيــم داعــش والتحالــف الــدويل، ويف 10/ كانــون األول/ 2019 مت عرضــه علــى جلنــة قضائيــة مؤلفــة مــن إبراهيــم 
شاشــو كرئيــس للجنــة ووزيــر األوقــاف يف حكومــة اإلنقــاذ، ومظهــر الويــس، وأبــو عــزام اجلــزراوي، الــذي يلقبــه املعتقلــون بقاضــي 
الدمــاء لكثــرة اإلعدامــات الــي أصدرهــا، إضافــة إىل املدعــي العــام أبــو عــزام الركمــاين، وأمــري احملققــني زيــد احلمــوي، الــذي مسعــه 
خالــد وهــو يتفاخــر بقتــل مثانيــة مــن عناصــر تنظيــم داعــش يف أثنــاء تعذيبهــم، وأصــدرت اللجنــة قــراراً إبطــاق ســراح خالــد يف 

11/ نيســان/ 2020.

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى هيئة حترير الشام:
الشــاب حســان صــاحل عبــس، مــن أبنــاء مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1980، اعتقلتــه عناصــر 
اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يف نيســان/ 2020، ويف الـــ 20 مــن الشــهر ذاتــه تلقَّــت عائلتــه معلومــات تُفيــد أبن هيئــة حتريــر الشــام 

قامــت بتعذيبــه حــىت املــوت داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ومت تســليم جثمانــه لذويــه.
إنَّ عمليــة القتــل علــى هــذا النحــو تعتــرب انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وتعتــرب قتــًا خــارج نطــاق القانــون، 

ألهنــا قــد متَّــت دون حماكمــة عادلــة وإمنــا وفقــاً ملعتقــدات هيئــة حتريــر الشــام املتطرفــة.
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اثء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية:
اســتخدمت قــوات ســوراي الديقراطيــة عمليــات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا جتــاه احملتجزيــن واملختطفــني لديهــا 
كوســيلة لنــزع االعرافــات، ومحلــت عمليــات التعذيــب يف كثــري مــن األحيــان صبغــة انتقاميــة وعرقيــة، وتنوعــت أســاليب التعذيــب 
الــي مارســتها وتشــاهبت يف كثــري مــن األحيــان مــع تلــك الــي تســتخدمها قــوات النظــام الســوري، وكانــت األســاليب األكثــر 
شــيوعاً حبســب رواايت الناجــني مــن مراكــز االحتجــاز هــي الضــرب املــربح واملــؤذي، وتكســري العظــام، والفلقــة، والشــبح، واجللــد، 
وقلــع األظافــر، والصعــق الكهرابئــي، إضافــة إىل احلبــس االنفــرادي وحلــق قســم مــن شــعر رأس املعتقــل كعقوبــة فيهــا إذالل وإهانــة 
للمعتقــل، ومنــع الطعــام والــدواء، واالكتظــاظ، وقلــة النظافــة. ومنــذ عــام 2016 ســجلنا ارتفاعــاً ملحوظــاً يف حصيلــة ضحــااي 
التعذيــب لــدى قــوات ســوراي الديقراطيــة، مقارنــة ابألعــوام الــي ســبقته، وقــد ســجلنا قيامهــا بتســليم عــدد مــن جثامــني الضحــااي 
لعائاهتــم وعلــى أجســادهم آاثر تعذيــب، كمــا حنتفــظ يف أرشــيفنا ابلعديــد مــن صــور الناجــني مــن مراكــز احتجازهــا وعلــى 

أجســادهم آاثر ضــرب وكدمــات.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 52 شــخصاً بينهــم 1 طفــًا و2 ســيدة يف مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة منــذ آذار/ 2011 حــىت 26/ حزيــران/ 2020. 

صورة جلثمان الضحية حسان صاحل عبس 

https://drive.google.com/file/d/1Bm2rViixWbrhabeLOErUXPnCUslNoMGC/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 36

أبرز حوادث التعذيب لدى قوات سوراي الدميقراطية:
أظهــر تســجيل إلحــدى كامــريات املراقبــة حالــة اكتظــاظ شــديدة لعــدد كبــري مــن احملتجزيــن داخــل غــرف ســجن غويــران يف 
احلســكة، الــذي تديــره قــوات ســوراي الديقراطيــة، وقــد مت نشــر هــذا التســجيل يف 30/ آذار/ 2020، بعــد قيــام الســجناء 
بعصيــان داخــل الســجن رفضــاً لظــروف االحتجــاز الســيئة الــي يعانــون منهــا، والــي تظهــر بشــكل واضــح يف الصــورة، إنَّ هــذا 
التســجيل يؤكــد مــا أشــارت إليــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســابقاً مــن أســاليب تعذيــب تتبعهــا قــوات ســوراي الديقراطيــة 
يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ويتوجــب عليهــا اإلفــراج الفــوري عــن ســجناء الــرأي واإلعاميــني، ونشــطاء اجملتمــع املــدين ومــن 

يشــاهبهم، وكافــة الفئــات اهلشــة املهــددة بشــكل أكــرب خبطــر اإلصابــة بــوابء كوفيــد-19، مثــل كبــار الســن.

حتدثنــا إىل معــاذ احملمــد الــكال9 ، صاحــب حمــل لصيانــة اهلواتــف اجلوالــة، وهــو مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتــه قامــت قــوات ســوراي 
الديقراطيــة مــن حملــه يف 13/ شــباط/ 2020 وأطلقــت ســراحه يف 25/ نيســان/ 2020 ضمــن اتفــاق مــع شــيوخ العشــائر 
يف الرقــة، وأخــربان معــاذ عــن تفاصيــل حادثــة اعتقالــه “اعتقلــين األســايش بســبب مشــادة جــرت بيــين وبــن أحــد العناصــر يف 
احملــل، واقتــادوين إىل مقــر األمــن العــام يف الرقــة، وزجــوا يب يف زنزانــة منفــردة وتركــت بــال طعــام مــدة يومــن، مث أخــذوين إىل 
التحقيــق وهنــاك اهتمــين احملقــق ابلتعامــل مــع داعــش، وأنــين أقــوم بتحويــل أمــوال إىل عوائــل عناصــر يف التنظيــم، أنكــرت 
التهمــة، فاقتــادوين إىل غرفــة يف طابــق أرضــي وهنــاك شــبحوين مــدة ســاعة مــع ضــرب علــى ظهــري وبطــين مث أعــادوين إىل 
املنفــردة وبقيــت فيهــا عشــرة أايم، قدمــوا يل الطعــام فيهــا مــرة واحــدة يف كل يومــن، مث نقلــوين إىل الزنزانــة اجلماعيــة، وهنــاك 
علمــت مــن الســجناء أنــين ســأبقى هنــا إىل أن يقومــوا بتحويلــي إىل ســجن عناصــر داعــش يف احلســكة، لكنــين خرجــت بعــد 

وســاطة شــيوخ العشــائر مــع حنــو 26 معتقــل آخريــن، معظمهــم كانــوا معتقلــن بســبب تقاريــر كاذبــة ضدَّهــم”. 

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى قوات سوراي الدميقراطية:
فجــر إبراهيــم، مــدرس تربيــة رايضيــة، مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، 
اعتقلتــه قــوات ســوراي الديقراطيــة يف شــباط/ 2019، يف مدينــة الطبقــة، وحصلــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم األربعــاء 29/ كانــون الثــاين/ 2020 علــى 
معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب إمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة هلــا يف مدينــة الرقــة ومت تســليم جثمانــه لذويــه.

إبراهيــم  الضحيــة فجــر  صــورة تظهــر جثمــان 

لذويــه بعــد تســليمه 

9 عرب اهلاتف يف 10/ أاير/ 2020

https://drive.google.com/file/d/13SamxJ1aj58xWYxIWv5TdMzm9KyTgTVY/view?fbclid=IwAR1RUeLOKjSl8270YPnykC4NuotCy-Heok8sxMZ-zTNq7rUHr_RXdAKOmIY
https://drive.google.com/file/d/1HIWWkp7IVnjCdMsji_p_OZvNL3Tzr-iU/view
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علــي حســن شــيخ حممــد، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1977، اعتقلتــه قــوات 
ســوراي الديقراطيــة اإلثنــني 6/ متــوز/ 2015، مــن معــرب مــرش بينــار مبدينــة عــني عــرب 
بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، بنمــا كان مســافراً مــع مدنيــني آخريــن مــن املعــرب إىل تركيــا، 
ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــاً وهــو يف عــداد املــُـختفني قســرايً؛ نظــراً لعــدم الســماح ألحــد ولــو 

كان حُماميــاً بزايرتــه أو معرفــة مصــريه. 
مطلــع أاير 2020، حصلــت عائلتــه علــى معلومــات ُتشــري إىل وفاتــه بســبب التعذيــب 
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة هنايــة متــوز/ 2015، 
وتؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن قــوات ســوراي الديقراطيــة مل ُتســّلم جثمانــه 
لذويــه، وهــذه مُمارســة شــائعة عنــد قــوات ســوراي الديقراطيــة بعــدم تســليم جثامــني مــن 
يوتــون داخــل مراكــز احتجازهــا لذويهــم، وكل مــن مل ُتســّلم جثمانــه يُعتــرب يف عــداد 

املــُـختفني قســرايً.

جيم: فصائل املعارضة املسلحة:
مارســت فصائــل املعارضــة املســلحة عمليــات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، وجلــأت إىل اســتخدام الضــرب املــربح 
والصعــق الكهرابئــي، والشــبح، والــدوالب، واجللــد بشــكل رئيــس، وقــد أشــران إىل ذلــك يف تقريــر موســع حــول أســاليب التعذيــب 
ومراكــز االحتجــاز لــدى فصائــل املعارضــة املســلح بعنــوان “يف انتظــار العدالــة”، ومنــذ بدايــة عــام 2017 بــدأان نســجل تصاعــداً 
يف جلوء فصائل املعارضة إىل اســتخدام أســاليب التعذيب وارتفاع ضحااي التعذيب لديها، كما ســجلنا منذ بداية عام 2019 
جلــوء فصائــل املعارضــة إىل عمليــات اخلطــف وتعذيــب املختطفــني إلجبــار ذويهــم علــى دفــع مبالــغ ماليــة مقابــل إطــاق ســراحهم، 
بشــكل رئيــس يف مناطــق ســيطرهتا بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل. وقــد اتــذت عمليــات التعذيــب يف العديــد مــن األحيــان طابعــاً 
عرقيــاً، كمــا مورســت جتــاه املدنيــني مبــن فيهــم مــن أطفــال ونســاء إلجبارهــم علــى املوافقــة علــى طلبــات عناصــر فصائــل املعارضــة 

كاســتخدام ممتلكاهتــم أو االســتياء عليهــا. 

أبرز حوادث التعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة:
الســبت 13/ متــوز/ 2019 نشــرت إحــدى وســائل اإلعــام صــوراً للطفــل جمــد محــادة، وعلــى جســده آذار تعذيــب، الطفــل 
جمــد مــن أبنــاء مدينــة جرابــس بريــف حمافظــة حلــب، وتعــرض للتعذيــب يف مركــز شــرطة الغنــدورة يف مدينــة جرابلــس، إثــَر اهتامــات 

وجههــا لــه مديــر شــرطة الغنــدورة.

صــورة للضحيــة علــي حســن شــيخ حممــد قبــل 

اعتقالــه وإخفائــه قســراًي

http://sn4hr.org/arabic/?p=4134
https://drive.google.com/file/d/19SkoEuNzlN4zBPoENHz38TO6n-0Pru_5/view
https://drive.google.com/file/d/19OnN-zonTdLaFddbagcG0QWcCQ1X8j6M/view
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حممــد خالــد اخللــف، مــن أبنــاء قريــة أم عشــبة التابعــة ملنطقــة رأس العــني بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 
32 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم الثــااثء 14/ كانــون الثــاين/ 2020 لــدى 
مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة هلا يف منطقة رأس العني بعد رفضه إعطاء ســيارته لعناصر احلاجز فتم اعتقاله واقتياده 
إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة رأس العــني، اإلثنــني 27/ كانــون الثــاين/ 2020 أفــرج عنــه وعلــى جســده آاثر 

تعذيــب، ومت نقلــه إىل أحــد املشــايف الركيــة بســبب ســوء وضعــه الصحــي.

صور تظهر آاثر االعتداء اجلسدي على املدين حممد خالد اخللف  

آاثر التعذيب على جسد الطفل جمد محادة 

https://drive.google.com/file/d/1rZKY9rgavgwzEUdMuos6BkgCPs7mlFG6/view
https://drive.google.com/file/d/1bb6KMDrWya8hJn8ixHAWICLW-dlIx-YQ/view
https://drive.google.com/file/d/1jOuyHMheKfSOGImxMBPt9JWwi7SkZYdx/view
https://drive.google.com/file/d/1sXQ-q9eoR5QJRsFhMudJG6R8spqkLORQ/view
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األحــد 3/ حزيــران/ 2020 اعتقلــت عناصــر مســلحة تنتمــي لفصائــل يف املعارضــة املســلحة ثاثــة مدنيــني مــن أبنــاء مدينــة تــل 
أبيــض مشــال حمافظــة الرقــة، واعتــدت عليهــم ابلضــرب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف املدينــة. 

شــيخ حمــي الديــن شــيخ علــي نعســان، مــدين، مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة )يعــاين 
قصــوراً ذهنيــاً وعقليــاً(، مــن أبنــاء بلــدة جنديــرس التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 68 عامــاً، اخلميــس 30/ نيســان/ 2020 قامــت 
عناصــر مســلحة تنتمــي لفصيــل )أحــرار الشــرقية( التابــع لفصائــل املعارضــة املســلحة 
ابالعتــداء عليــه ابلضــرب يف الشــارع العــام يف ســوق مدينــة جنديــرس حبجــة إفطــاره يف 

رمضــان.

حممــد مجيــل احلميــد، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف ديــر الــزور، اعتقلتــه عناصــر الشــرطة 
العســكرية بســبب اســتخدامه “فاش” هاتفه خال مســرية يف الشــارع -وهو ضعيف 
البصــر-، فاهتــم بتصويــر مقــرات عســكرية لفصائــل يف املعارضــة، وتعــرض إثــر ذلــك 

للضــرب والتعذيــب، مث متَّ اإلفــراج عنــه يــوم الثــااثء 2/ حزيــران/ 2020.

شيخ حمي الدين شيخ علي نعسان

صــورة توضــح آاثر التعذيــب علــى وجــه حممــد 

مجيــل احلميد

صــور توضــح آاثر تعذيــب علــى أجســاد مدنيــني اعتقلتهــم فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف 3 حزيــران 2020 يف 
مدينــة تــل أبيــض/ الرقــة 

https://drive.google.com/file/d/1ROe8yo6jlVcRq_dn7rumP_kZYfq7F6C0/view
https://drive.google.com/file/d/1qw74YM5zkuGIMUWIAR8KMfd5GDsbebRe/view
https://drive.google.com/file/d/1E4itgkybpVa9sdvR9i9E2qZXHaOGDO6h/view
https://drive.google.com/file/d/14V_U3sPM3WDHVZO-kIleoExa_Dwn3YBH/view
https://drive.google.com/file/d/1q-r6BMJF7hbLhkV8NEwGfVwBdXQ-hp9R/view
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة: 
محــادة حنيــف حســني، مــن أبنــاء قريــة بليلكــو التابعــة لبلــدة راجــو بريــف حمافظــة حلــب 
الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر مســلحة مــن الشــرطة العســكرية التابعــة لفصائــل يف املعارضــة 
املســلحة يــوم اجلمعــة 7/ أيلــول/ 2019 يف قريــة بليلكــو. ومت تعذيبــه حــىت املــوت 
داخــل ســجن بلــدة راجــو، اإلثنــني 9/ أيلــول/ 2019 ســلِّم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر 

تعذيــب.

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

حيظــر القانــون الــدويل التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة القاســية وغــري اإلنســانية أو املذلــة بصــورة اتمــة وهــو مبثابــة قاعــدة 	 
عرفيــة مــن غــري املســموح للــدول املــسُّ بــه أو موازنتــه مــع احلقــوق أو القيــم األخــرى، وال حــىت يف حالــة الطــوارئ، ويُعتــرب انتهــاك 
حظــر التعذيــب جريــة دوليــة يف القانــون اجلنائــي الــدويل ويتحمــل األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر ابلتعذيــب أو ســاعدوا 

يف حدوثــه املســؤولية اجلنائيــة عــن مثــل هــذه املمارســات.
مارســت قــوات النظــام الســوري جريــة التعذيــب بشــكل منهجــي وواســع النطــاق وصلــت إىل انتهــاك حــق احليــاة وشــكلت 	 

خرقــاً صارخــاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وثبــت أن النظــام الســوري علــى علــم اتم هبــا، وعلــى يقــني أبن ظــروف 
االحتجاز الاإنســانية ســوف تؤدي حتماً إىل الوفاة، لكنه مل يقم بفعل أي شــيء وُتشــكِّل عمليات القتل بســبب التعذيب 

جرائــم ضــد اإلنســانية، وخرقــاً فاضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين وترقــى إىل جرائــم حــرب. 

مقطع مصور يوضح آاثر التعذيب على جسد الضحية محادة حنيف حسني 

صورة الضحية محادة حنيف حسني

https://drive.google.com/file/d/11ly_k_rnGbfFzRpzIkD3jZCIP9JP2Wlh/view
https://drive.google.com/file/d/1T_4aoTH_WAEtDTYtFBwaosD1ZfyEnb7m/view
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إنَّ احلــاالت املوثَّقــة لدينــا للمختفــني قســرايً يف ســوراي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري قــد فاقــت الـــ 83 ألــف حالــة، ويتعــرض 	 
هــؤالء إىل عمليــات تعذيــب فــا يوجــد لدينــا أي مؤشــر ينفــي اســتمرار النظــام الســوري يف عمليــات التعذيــب، وقــد فاقــت 
الوفيــات بســبب التعذيــب الـــ 14200 حالــة، وهــذا كلــه يؤكــد أن النظــام الســوري متــورط يف شــنِّ هجــوم منهجــي وواســع 
النطــاق ضــد املدنيــني مــن الشــعب الســوري وبشــكل خــاص كل مــن طالــب ابالنتقــال السياســي، وُتشــكِّل جرائــم ضــد 
اإلنســانية، كمــا أن اشــراك عــدة مؤسســات حكوميــة يُثبــت أهنــا اســراتيجية الطبقــة احلاكمــة يف النظــام الســوري وتورطهــا 

بشــكل كبــري.
لقــد انتهــك النظــام الســوري بشــكل واضــح نصــوص الدســتور الســوري، وبنــود اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــي صادقــت عليهــا 	 

ســوراي يف عــام 2004، وتاعــَب يف ســنِّ القوانــني والتشــريعات الــي حتمــي عناصــر قواتــه مــن أيــة ماحقــة.
مل تــراِع قــوات ســوراي الديقراطيــة يف هــذا اخلصــوص مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاين الــدويل، 	 

وُتشــكِّل ممارســات التعذيــب الــي تقــوم هبــا حبــق خصومهــا علــى خلفيــة النــزاع املســلح غــري الــدويل جرائــم حــرب. لكنهــا مل 
ترقــى إىل اهلجــوم املنهجــي الواســع النطــاق علــى الســكان املدنيــني.

تتحمــل هيئــة حتريــر الشــام املســؤولية عــن عمليــات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، وقــد ارتكبــت جريــة احلــرب 	 
املتمثلــة يف عمليــة التعذيــب، وإنَّ إعــدام األشــخاص احملتجزيــن وفقــاً حملاكــم غــري قانونيــة يرقــى إىل جريــة حــرب.

ُتشــكِّل أفعــال التعذيــب الــي تقــوم هبــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة خمالفــًة صرحيــة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أثنــاء 	 
ممارســتها حبــق األهــايل يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، وللقانــون الــدويل اإلنســاين يف حــال مورســت حبــق أحــد خصومهــا يف 

النــزاع املســلح غــري الــدويل، وترقــى إىل جريــة حــرب.

التوصيات:
إىل جملس األمن واألمم املتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة:

محاية املدنيني املعتقلني لدى النظام السوري من التعذيب حىت املوت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد احلياة.	 
جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أخــذ زمــام املبــادرة يف احلالــة الســورية واللجــوء لتطبيــق مبــدأ احتــاد مــن أجــل الســام 	 

وذلــك نظــراً للشــلل التــام يف جملــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصيــي.
إجياد آلية إللزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحااي وتسليمها لألهايل.	 
جيب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
يتوجــب علــى مجيــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لألمــم املتحــدة البحــث عــن اأُلســر الــي فقــدت ُمعيلهــا أو أحــد أبنائهــا بســبب 	 

التعذيــب، وضمــان إيصــال املعــوانت إىل ُمســتحقيها بشــكل مســتمر، والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل.
فرض عقوابت أممية على األفراد والكياانت املتورطة بعمليات التعذيب واملوت حتت التعذيب.	 
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إىل اجملتمع الدويل:
جيــب أن تقــوم الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ابتــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة علــى 	 

مرتكــيب جرائــم التعذيــب، وبــذل كل اجلهــود املاديــة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك. 
جيــب علــى كافــة دول العــامل التأكــد مــن احــرام النظــام الســوري التفاقيــات جنيــف وبشــكل خــاص املــادة 3 املشــركة، وقواعــد 	 

القانون العريف اإلنســاين.
اتاذ إجراءات عقابية جديَّة حبق النظام السوري لردعه عن االستمرار يف قتل املواطنني السوريني حتت التعذيب. 	 
تقدمي مزيد من األموال والدعم واملنح الكافية للمنظمات احمللية الي هتتم برعاية وإعادة أتهيل ضحااي التعذيب وُأسرهم.	 
تقدمي الدَّعم للنشطاء األفراد واملنظمات احمللية الي تقوم بتوثيق االنتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية. 	 
فرض عقوابت على األفراد والكياانت املتورطة بعمليات التعذيب واملوت حتت التعذيب.	 

:COI إىل آلية التحقيق الدولية املستقلة
النظــر يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التقريــر، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتعــاون والتزويــد مبزيــد مــن 	 

األدلــة والتفاصيــل.
تتقاطــع خمرجــات هــذا التقريــر بشــكل كبــري مــع مــا توصلــت إليــه جلنــة التحقيــق الدوليــة يف تقاريرهــا ســابقاً، لــذا فــإن عليهــا 	 

إبــراز أن هــذه املمارســات مــا زالــت واســعة النطــاق وتشــكل اســتهدافاً منهجيــاً حبــق املدنيــني الســوريني.
 

إىل النظام السوري:
جيــب التوقــف الفــوري عــن كافــة أســاليب التعذيــب، وانتــزاع االعرافــات حتــت التعذيــب، وااللتــزام مببــادئ القانــون الــدويل 	 

ــة الســورية يف تعذيــب وإرهــاب اجملتمــع. حلقــوق اإلنســان، وعــدم اســتخدام مقــدرات الدول
التحقيق يف مجيع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض األسر والضحااي.	 
الفــوري بدخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومجيــع املنظمــات احلقوقيــة 	  الســماح 

املوضوعيــة.
حتمل املسؤولية القانونية والتارخيية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة. 	 
اإلفراج الفوري وغري املشــروط عن مجيع املعتقلني تعســفياً وبشــكل خاص األطفال والنســاء، وكشــف مصري عشــرات آالف 	 

املختفــني قســرايً، وتعليــق كافــة أحــكام اإلعــدام ألهنــا صــادرة عــن حماكــم غــري عادلــة وترقــى إىل القتــل خــارج نطــاق القانــون.
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إىل قوات سوراي الدميقراطية:
االلتــزام مبعايــري القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، والتوقــف عــن اســتخدام التعذيــب حبــق اخلصــوم السياســيني، أو العســكريني، 	 

وفتــح حتقيقــات حبــق املتورطــني يف هــذه اجلرائــم، وحماســبتهم.
الســماح بدخــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر واملنظمــات احلقوقيــة بشــكل فــوري ودون أي تنســيق مســبق إىل مراكــز 	 

االحتجــاز.
اإلفصــاح عــن مجيــع املعتقلــني ونشــر قوائــم أبمسائهــم، ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الســرية، والســماح لألهــايل 	 

واملنظمــات احلقوقيــة بزايرهتــم.
 

إىل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
يتوجــب مراعــاة تطبيــق القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املناطــق والســجون الــي تضــع لســيطرهتا، وإيقــاف أشــكال 	 

التعذيــب كافــة داخــل مراكــز االحتجــاز.
 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
مراعــاة أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإهنــاء احملاكمــات غــري القانونيــة، وإيقــاف مجيــع عمليــات التعذيــب داخــل 	 

مراكــز االحتجــاز.
الســماح الفــوري للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر وملنظمــات حقــوق اإلنســان املوضوعيــة بــزايرة مجيــع مراكــز االحتجــاز، وعــدم 	 

وضــع املعتقلــني يف مراكــز احتجــاز ســرية.
حماسبة مجيع األفراد املتورطني بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.	 
على الفصائل املنضوية إىل هيئة حترير الشام االنفكاك عنها يف أسرع وقت ممكن.	 

 
شكر وعزاء

كل الشــكر والتقديــر للنَّاجــني مــن التعذيــب الذيــن ســامهوا بشــكل فعــال يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء لعائــات الضحــااي 
وأصدقائهــم.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 44

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


