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اجلمعة 26 حزيران 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: جرمية التعذيب لدى 
األطراف الفاعلة.
اثلثاً: التوصيات.

شكر وتعزية

قرابة اثين عشر ألف قتيل بسبب التعذيب يف سوراي
اليوم العاملي ملساندة ضحااي التعذيب!

    أواًل: ملخص تنفيذي:
على الرغم من أن حق عدم التعرض للتعذيب قد أصبح أمراً مفروغاً منه يف القانون الدويل، 
حمظور  فهو  اإلنسان،  حقوق  وقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  بني  مشرتكاً  عنصراً  ويشكل 
اخلاص ابحلقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن  من  بشكل كامل يف كل 
املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وقد ورد تفصيل كل ذلك يف بروتوكل اسطنبول، 
على الرغم من كل ذلك فإن التعذيب مُيارس يف أبشع صوره يف سوراي بطريقة يومية مستمرة 
منذ آذار/2011 وحىت اآلن ولساعات طويلة قد تؤدي إىل املوت، حيث نسجل يومياً ما 

بني ثالث إىل أربع حاالت وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.
 

 التستطيع أي جهة تدعي املوضوعية أن تصف االنتهاكات اليت حتصل من قبل األطراف 
الدور احلثيث  الرغم من  العنف نفسها، على  الرئيسة يف سوراي أبهنا ابحلجم ودرجة  األربعة 
الذي تقوم به بعض املنظمات ومن يواكبها من وكاالت أنباء يف لعب ذلك الدور، لكن األدلة 
واإلحصائيات املوثقة واملعتمدة تبقى املؤشر األهم يف احلكم، )هذا اليناقض أن أبسط جرمية 
هي فعل مدان من قبل أي طرف ارتكبه(، يف موضوع التعذيب حتديداً وحبسب اإلحصائيات 
املسجلة ابالسم ومكان التعذيب والصورة والتاريخ يف ملفات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، 
نستطيع ترتيب اجلهات املتورطة حبسب التسلسل التايل، مع األخذ بعني االعتبار أن القوات 
احلكومية تتميز أبهنا أول من بدأ ابالنتهاكات مجيعها وألشهر عديدة، والعامل الثاين هو حجم 

مساحة األراضي اليت تسيطر عليها تلك القوى:
 

ألف: القوات احلكومية ) اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 
قتلت ما اليقل عن 11358 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 157 طفاًل، و62 سيدة.

ابء: فصائل خمتلفة يف املعارضة املسلحة: قتلت ما اليقل عن 31 شخصاً )معظمهم أسرى 
من القوات احلكومية(، بينهم 7 أطفال و2 سيداتن.

اتء: تنظيمات إسالمية متشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل ما اليقل عن 29 شخصاً، 

بينهم طفالن وسيداتن.
جبهة النصرة: قتلت 5 أشخاص بسبب التعذيب.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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اثء: قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي - وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(: 
قتلت ما اليقل عن 6 أشخاص، بينهم طفل.

 
وابلتايل فإذا كان اجملموع الكلي إلحصائيات ضحااي التعذيب هو 11429 فإن القوات احلكومية مسؤولة عن 99 % من عمليات 

املوت بسبب التعذيب.

 

يف بعض احلوادث مورست عمليات التعذيب على شكل منط تطهري طائفي أو عرقي، كما سلجنا ذلك بشكل موسع يف دراسة »أبرز 
اجملازر اليت حتمل منط تطهري طائفي أو عرقي«، وقد شاهدان ذلك عرب العديد من الفيديوهات املسربة أو الفيديوهات اليت مت احلصول 
عليها بعد أسر أحد جمرمي التعذيب الذين يتلذذون بتلك العمليات السادية ويقومون بتصويرها أيضاً، على غرار فيديو تعذيب لطفل 
ال يتجاوز عمره الـ 15 عاماً من قبل قوات حكومية ترتدي زي اجليش النظامي، وتقوم بتعذيب الطفل وقتله ألن جواله حيتوي على 

أغنية »ارحل اي بشار«.
نؤكد أن مجيع هذه الوقائع واإلحصائيات التشكل سوى احلد األدىن من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حدثت وحتدث يف سوراي منذ 

2011 وحىت اآلن.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
التعذيب من أجل حتقيق هدف االنتقام اجلماعي من معارضيها،  »لقد استخدمت السلطات احلاكمة سياسة 
بسبب اختاذ موقف أو رمبا كلمة ختالفها، ويف بعض األحيان من أجل اإلجبار على االعرتاف أبشياء مل يقوموا هبا، 
، ويتفاوت ضحااي التعذيب ما بني املوت أو االعاقة واألمل النفسي طويل األمد، والنظام احلاكم يف سوراي شديد 
املركزية، وابلتايل فإن اختاذ القرارت أمر حمصور بشكل رئيس بيد جمموعة حمددة هي على علم اتم بذلك، بل هي 

من أتمر بتنفيذ هذه املنهجية، وهي يف منظورها بشكل كامل«
 

تلزم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نفسها إبصدار تقرير شهري تتحدث فيه عن ضحااي التعذيب، مع استعراض ألبرز احلاالت، وأخرياً 
املراسلة شبه األسبوعية للمقرر اخلاص املعين حباالت التعذيب.
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     اثنياً: جرمية التعذيب لدى األطراف الفاعلة:

ألف: القوات احلكومية:
مارست القوات احلكومية منذ األايم األوىل النطالق االحتجاجات الشعبية يف آذار/2011 واليت حتولت فيما بعد لنزاع مسلح، خمتلف 
أساليب التعذيب، وقد أصدران إحصائيات ودراسات عدة منذ ذلك الوقت وحىت اآلن، وحتدثنا يف دراسة مستقلة عن أبرز أساليب 
التعذيب اليت متارس داخل مراكز االحتجاز احلكومية، اليت مازالت مستمرة حىت اللحظة، ومل تتم مسائلة أحد عن أي جرمية تعذيب، 

بل إن الدستور السوري يف ظل حزب البعث حيمي مرتكيب اجلرائم.
 

يف معظم حاالت االعتقال املسجلة لدينا واليت بلغت قرابة 118 ألف حالة )وهو احلد األدىن، حيث يصعب احلصول على كثري من 
حاالت االعتقال، خبالف توثيق الضحااي(، تبني لنا من خالل عمليات الرصد والتوثيق اليومية منذ عام 2011 أن األهايل ال يعلمون 
مصري أبنائهم أو أماكن وجودهم، وابلتايل يصبح معظمهم من ضحااي االختفاء القسري، وهذا ما تتعمد السلطات السورية فعله متاماً، 
ألن ذلك يؤدي إىل نشوء مناخ من الرعب الشديد يف اجملتمع السوري، كما تبني أيضاً أن ذوي املعتقلني اليـَُبلغون بوفاة أبنائهم، وإن 

كثرياً من اأُلسر ظهر هلا وفاة ابنها بعد مراجعة عدد من األفرع األمنية مرات عديدة، وقد يكون االبن قد تويف منذ مدة بعيدة.
أثناء االستجواب  التعذيب اليت وردت يف الدراسة السابقة، واليت تتم ممارستها منذ حلظة االعتقال األوىل، ويف  وإضافة إىل أساليب 
أيضاً، فإننا نود أن نشري إىل انتشار ظاهرة القتل رمياً ابلرصاص داخل مراكز االحتجاز، فقد سجلنا ما اليقل عن 2842 حالة قتل 
ملعتقلني رمياً ابلرصاص، من بينهم 1466 حادثة قتل ملعتقلني داخل مراكز االحتجاز نفسها، أما بقية احلاالت البالغة 1376 حادثة 
فهي قتل ألشخاص مت اعتقاهلم عرب احلواجز األمنية املنتشرة وبعد التحقيق معهم لفرتة بسيطة مت قتلهم، وهذه السياسة هتدف إىل ترويع 

عامة اجملتمع.
كما أن السلطات السورية وبشكل خاص امليليشيات احمللية التابعة هلا مل تتوقف 
عن عمليات اخلطف املمنهج، وبشكل خاص حبق معارضني ابرزين ومعارضات 

ابرزات، وأغلب حاالت اخلطف تتحول إىل حاالت اختفاء قسري.
منذ آذار/2011 وحىت اآلن مازالت السلطات السورية متنع دخول جلنة التحقيق 
الدولية املستقلة إىل سوراي، كما مل يتمكن الصليب األمحر الدويل أو حىت اهلالل 
األمحر السوري من زايرة 98 % من مراكز االحتجاز النظامية، أما مراكز االحتجاز 
العسكرية واملدارس واملشايف واألبنية والفيالت  الغري نظامية كاملالعب والثكنات 

وغري ذلك، فالسلطات احلاكمة التصرح هبا بتااتً.
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إن أي مسؤول يعتقد أن أعمال التعذيب ترتكب، عليه منع هذه األعمال والتحقيق فيها ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم. وإال، فإن الدولة 
تتحمل املسؤولية ويتحمل مسؤولوها مجيعهم وبشكل فردي املسؤولية عن ذلك ابعتبارهم »قد قبلوا أعمااًل غري مسموح هبا«.

 
إن القوات احلكومية قد مارست أفعال التعذيب يف إطار واسع النطاق؛ ما يدل على وجود سياسة لديها وهي منظمة ومتسلسلة، إن 

أفعال التعذيب ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبسب القانون الدويل اإلنساين.
 

ابء: فصائل خمتلفة يف املعارضة املسلحة:
مارست بعض الفصائل يف املعارضة املسلحة عمليات الضرب املربح ابستخدام أدوات كالعصا اخلشبية واملعدنية والسلك الكهرابئي ابلدرجة 
األوىل أثناء التحقيق مع احملتجزين لديها بتهم جنائية صغرية، إضافة الستخدامها الدوالب والشبح )الدوالب: هو عجلة سيارة يتم وضع 
احملتجز فيها مع ثين ركبتيه مث ضربه. الشبح: هو تعليق احملتجز من يديه أو قدميه وتركه معلقاً مع رفعه عن األرض( مع املتهمني ابلتعاون 
مع القوات احلكومية أو مرتكيب جرائم القتل والزان، مل تتبع قوات املعارضة املسلحة وسائل تعذيب ممنهجة حيث تفاوتت الشهادات 
اليت حصلت عليها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من املطلق سراحهم من سجون قوات املعارضة املسلحة، حول درجات التعذيب 
املطبقة على احملتجزين، وقد حتدثنا عن ذلك موسعاً يف دراسة خاصة بعنوان أبرز مراكز االحتجاز لدى املعارضة املسلحة، وبعد إصدار 
تلك الدراسة اتصل بنا بعض تلك الفصائل وأظهر رغبته ابلتعاون يف التحقيقات وإيضاح بعض التفاصيل، ومن بينهم جيش اإلسالم 

بقيادة زهران علوش.
 

لقد مارست جمموعات من املعارضة املسلحة عمليات التعذيب، لكنها مل ترتكبها يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجية، فهي ال 
ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية، لكنها ختضع للمالحقة القضائية كجرائم حرب.

اتء: تنظيمات إسالمية متشددة:
تنظيم داعش:

اعتقل تنظيم داعش ما اليقل عن 4127 شخصاً، وهم أغلبهم من السنة، ومارس حبق املعتقلني عمليات تعذيب، لكن التنظيم املتشدد 
مارس أفعال التعذيب حبق قرى وبلدات خمتلفة عنه طائفياً كالعلوية واملسيحية، وتعمد إهانتها هلذا السبب، كما مارس التعذيب على 

حنو حيمل صبغة عرقية حبق اجملتمعات الكردية.
يتبع تنظيم داعش أساليب تعذيب بدنية ونفسية قريبة من تلك اليت تستخدمها القوات احلكومية يف مراكز احتجازها، وأضاف إليها 

بعض األساليب األخرى، على سبيل املثال:
1 -اإليهام ابلغرق: وتكون بربط املعتقل إىل نقالة أو مقعد وتوضع على وجه قطعة قماش مبللة ابملاء حبيث يصعب التنفس مث جيري 
سكب املاء البارد عليه وغالباً تستخدم مع املخطوفني األجانب يف حماكاة ألسلوب اإليهام ابلغرق الذي استخدمته وكالة االستخبارات 

األمريكية املركزية يف استجواب اإلرهابيني املشتبه هبم، بعد هجمات 11/ أيلول/ 2001
2 -اخلنق ابلغازات: تعريض املختطف أثناء التحقيق معه للخنق ابلغازات كفتح أسطوانة الغاز أو إلقاء قنابل مسيلة للدموع، أو جعل 

دخان حريق يدخل لزنزانته.
3 -اإليهام ابلذبح: هتديد املعتقل أهنهم سيذحبونه، مث أيخذوه إىل مكان الذبح، وجيعلوه يشاهد السكني قريباً من رقبته، ويكررون هذه 

العملية مرات عدة.
4 -إطالق الرصاص حول جسد املعتقل.

5 -إجبار املعتقل على مشاهدة أشرطة فيديو وتسجيالت لعمليات إعدام وقطع رؤوس وحرق ملعتقلني سابقني.
6 -التعذيب حىت املوت: مارس تنظيم داعش أثناء قتل املختطفني واحملتجزين لديه أشكااًل عدة للتعذيب بدعوى تطبيق أحكام الشريعة 

اإلسالمية كالقتل رمجاً ابحلجارة، أو الرمي من على مكان مرتفع، مث يتبعون ذلك ابلرجم ابحلجارة حىت املوت.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/16/4134/


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

 تنظيم جبهة النصرة:
أو كبل كهرابء،  بعصا  املعتقل  لديه وهو ضرب ظهر  احملتجزين  التحقيق مع  أثناء  اجللد بشكل رئيس  النصرة  تنظيم جبهة  يستخدم 
ووضعيات الشبح والدوالب، كما اتبع أسلوب التعذيب النفسي بشكل منهجي عرب هتديد املعتقل ابإلعدام واهتامه ابلكفر وأخذه من 

أجل تنفيذ عملية اإلعدام وإعادته ملكان االحتجاز ملرات عدة كما أفادان بذلك عدد من الناجني من مراكز احتجاز جبهة النصرة.
 

إن التنظيمات اإلسالمية املتشددة قد مارست أفعال التعذيب يف إطار واسع النطاق، إن أفعال التعذيب هذه ترقى إىل جرائم ضد 
اإلنسانية وجرائم حرب حبسب القانون الدويل اإلنساين.

 
اثء: قوات »اإلدارة الذاتية« )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي - وحدات محاية الشعب وقوات 

األسايش(:
تقوم قوات »اإلدارة الذاتية« يف مراكز احتجازها ابستخدام الضرب املؤذي على الرأس وتكسري العظام بواسطة سالح الكالشنكوف أو 
عصا معدنية أثناء التحقيق مع األشخاص املعتقلني أواملختطفني لديها، وأخربان العديد من الناجني من مراكز احتجاز تلك القوات عن 
استخدامها ألساليب للعض والصعق ابلكهرابء والتحرش واالبتزاز اجلنسي، وحتدث البعض منهم عن عبارات حتمل منط إهانة عرقية، 

ومل تكن هذه األخرية سياسة منهجية.
لقد مارست قوات »اإلدارة الذاتية« عمليات التعذيب، لكنها مل ترتكب يف إطار هجوم واسع النطاق، فهي ال ترقى إىل جرائم ضد 

اإلنسانية، لكنها ختضع للمالحقة القضائية كجرائم حرب.
 

  التوصيات:
إىل جملس األمن:

اجياد سبيل فعال حلماية املعتقلني الذين هم مبثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف هبم كيفما تشاء.. 1
ال بد على جملس األمن من متابعة تنفيذ القرارات:. 2
2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر . 3

بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد لالختفاء القسري.
إلزام السلطات السورية واألطراف األخرى ابلكشف عن مجيع مراكز االحتجاز السرية، والسماح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة . 4

بزايرهتا.
للصليب األمحر بدخول مراكز االحتجاز . 5 الدولية  للجنة  السماح  السورية واألطراف األخرى من أجل  السلطات  الضغط على 

واالطالع على أوضاع املعتقلني واحتياجاهتم.
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:. 6
إصدار بياانت وتقارير دورية تدين عمليات التعذيب املستمرة واملمنهجة، وتسلط الضوء على معاانة الناجني من التعذيب.. 7
 

شكر وتعزية
كل الشكر للنشطاء احملليني، والناجني من التعذيب ملسامهتهم الفعالة يف الشهادات، خالص العزاء لعائالت الضحااي وأصدقائهم.
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