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2  تشرين األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: منهجية التقرير.

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: أبرز حوادث املوت بسبب 

التعذيب.
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء

مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب يف أيلول 2016
بينهم 57 على يد القوات احلكومية

منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حىت اآلن مازال النظام السوري اليعرتف بعمليات االعتقال، بل يتهم هبا 
القاعدة واجملموعات اإلرهابية كتنظيم داعش، كما أنه ال يعرتف حباالت التعذيب وال املوت 
بسبب التعذيب، وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على املعلومات إما من معتقلني 
سابقني أو من األهايل، ومعظم األهايل حيصلون على املعلومات من أقرابئهم احملتجزين عرب 

دفع رشوة إىل املسؤولني احلكوميني.

وحنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُنشري إىل رواايت األهايل اليت تردان، ونذكر دائماً 
أن السلطات السورية ال تقوم يف كثري من تلك احلاالت بتسليم اجلثث إىل األهايل، كما أن 
األهايل يف الغالب خيافون من الذهاب الستالم جثث أقرابئهم أو حىت أغراضهم الشخصية 

من املشايف العسكرية؛ خوفاً من اعتقاهلم.
كما أن أغلب األهايل الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرابءهم كانوا يف 

صحة جيدة حلظة اعتقاهلم، ومل يكن املرض أبداً هو املسبب للوفاة.

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ال بد من تطبيق مبدأ “مسؤولية احلماية” بعد فشل الدولة يف محاية شعبها، وفشل 
اجلهود الدبلوماسية والسلمية كافة حىت اللحظة، ومازالت جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

حرب ترتكب يومياً يف سوراي، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تُعاين من صعوابت حقيقية يف 
الظروف  أعضائها، ويف ظل هذه  عليها ومالحقة  املفروض  احلظر  بسبب  التوثيق  عملية 
يصعب أتكيد الوفاة بنسبة اتمة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق 
املستمر، وتظل مثل هذه القضااي مفتوحة، مع أخذان ابالعتبار شهادة األهايل، لكن ال 

بد من التنويه إىل ما سبق.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي عرب الرابط التايل

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ملخص تنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 58 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري 

النظامية، يف أيلول 2016، يتوزعون على النحو التايل:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات األجنبية الشيعية(: 57

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: 1

فيما يبدو أن حاالت القتل بسبب التعذيب مستمرة منذ عام 2011 وحىت اليوم دون توقف، وهذا دليل واضح على منهجية 
العنف والقوة املفرطة اليت تستخدم ضد املعتقلني. 

حمافظة محص سجلت اإلحصائية األعلى من الضحااي بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 28 شخصاً، وتتوزع حصيلة 
بقية الضحااي على احملافظات على النحو التايل: 9 يف درعا، 8 يف محاة، 5 يف دمشق، 3 يف دير الزور، 3 يف إدلب، 1 

يف الرقة، 1 يف ريف دمشق.
توزع الضحااي بسبب التعذيب على احملافظات حبسب اجلهة الفاعلة على الشكل التايل:

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف أيلول فهي:
صيدالين، رايضي، سيدة، صلة قرىب.

أبرز حوادث الموت بسبب التعذيب:
صيدالين:

حممد قاسم سعيد، صيدالين، من أبناء خميم درعا مبحافظة درعا، فلسطيين سوري، اعتقلته القوات احلكومية يف عام 2012، 
األحد 11/ أيلول/2016  وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز التابعة للقوات احلكومية. 

رايضيون:
جهاد قصاب، من أبناء حي اباب عمرو مبدينة محص، كابنت فريق الكرامة السوري والعب يف املنتخب الوطين السوري، من 
مواليد عام1975 ، يف /19 آب/ 2014 اعتقلته قوى األمن السياسي التابع للقوات احلكومية لدى مروره من أحد نقاط 
التفتيش يف مدينة محص، وقد كان سليماً وبصحة جيدة حينها، يوم اخلميس 29/ أيلول/ 2016 وردتنا معلومات تؤكد وفاته 

بسبب التعذيب يف سجن صيداناي العسكري. 
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حمص درعا حماة دمشق إدلب دير الزور الرقة ريف دمشق
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سيدات: 
السيدة وداد ليلى، من أبناء حي القابون يف مدينة دمشق، اعتقلتها القوات احلكومية على إحدى نقاط التفتيش يف مدينة 
دمشق، األربعاء 28/ أيلول/2016 ، وردتنا معلومات تؤكد وفاهتا بسبب التعذيب يف الفرع 235 املسمى فرع فلسطني 

والتابع لشعبة خمابرات قوى األمن العسكري يف مدينة دمشق.  

صالت قرىب:
سامح إبراهيم احلسني وأخوه سامر، من أبناء حي طريق السد مبحافظة درعا، اعتقلتهما القوات احلكومية يف عام 2014، األربعاء 

21/ أيلول/ 2016 وردتنا معلومات تؤكد وفاهتما بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز التابعة للقوات احلكومية.

االستنتاجات والتوصيات:
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن سقوط هذا الكم اهلائل من الضحااي بسبب التعذيب شهرايً، -وهم يشكلون 
احلد األدىن الذي متكنا من احلصول على معلومات عنه-، يدل على حنو قاطع أهنا سياسة منهجية تنبع من رأس السلطات 
احلاكمة، وأن مجيع أركان النظام على علم اتم هبا، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد اإلنسانية 

وجرائم حرب.
مارست جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً( أفعال التعذيب، ُتشكل جرائم حرب.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

1. جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
2. جيب فرض عقوابت على مجيع القادة من خمتلف األطراف، الذين ثبت تورطهم يف عمليات التعذيب، اليت ختالف القانون 

الدويل اإلنساين، وختالف قرارات جملس األمن بشأن سوراي وبشكل خاص القرار رقم 2042 والقرار رقم 2139.
3. جيب إلزام احلكومة السورية وخمتلف األطراف األخرى ابلتعاون الكامل مع جلنة التحقيق التابعة جمللس حقوق اإلنسان، 

للتحقيق يف عمليات التعذيب داخل مراكز االحتجاز. 
4. السماح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة ابلوصول إىل أي مكان داخل سوراي.

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

سامح إبراهيم الحسين سامر إبراهيم الحسين

http://www.sn4hr.org
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