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احصائية الشهداء الذين ماتوا تحت التعذيب حتى نهاية عام 2012

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

اعتقلت قوات النظام السورية وفق ماوثقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مااليقل عن 194 ألف مواطن سوري بينهم قرابة ال 
9 آالف دون سن الثامنة عشر وبين المعتقلين قرابة ال 4500 امرأه )بينهم 1200 طالبه جامعيه( بينهم 35 ألف طالب جامعي.
وثقت الشبكة السورية لحقوق االنسان  منذ بداية الثورة السورية و حتى  نهاية عام 2012 الموافق 2012-12-31، مقتل مااليقل 

عن  1215 مواطنا سوريا  من بين العدد األجمالي للمعتقلين كما أن هناك مااليقل عن 60 ألف هم في عداد المختفين قسريا.
بينهم 34 من االطفال - بينهم 17 من النساء - بينهم 23 مسناً تجاوز عمرهم الستين عام.

توزع الضحايا الذين ماتوا اثر التعذيب بحسب المحافظات :
 

أقبية السجون 17 سيدة وهو رقم مرتفع جدا ويدل على استخدام أساليب قاسية جدا بحق  التعذيب في  كما قتلت بسبب 
المعتقالت النساء وأنها شبه منهجية بحقهم. 

األحد 30  كانون االول  2012

كانوا  وذويهم،  أقربائهم  شهادات  وبحسب  األشخاص،  هؤالء  وجميع 
معتقلين لدى أجهزة الحكومة السورية، وخرجوا من المعتقالت أمواتاً، 
ويتساءل األهالي وأقرباء الضحايا عن الجريمة التي ارتكبها أحباؤهم، 
دون  محاكمة،  بدون  بقتلهم  قام  وعمن  الطريقة،  بهذه  بالموت  ليعاقبوا 
الوحشية  بالطرق  وعذبهم  واألخالقية،  القانونية  القواعد  ألبسط  مراعاة 
التي سنأتي على ذكرها في هذا التقرير، والتي تشبه الطرق التي كانت 

تطبق في العصور الوسطى، وبشكل ممنهج ومستمر .
وهناك في سورية ما يُقارب من 72 مقراً لالعتقال، لكن المراكز األربعة 
الرئيسية، والتي يتم فيها التعذيب الوحشي هي المخابرات الجوية والعامة 
واألمن العسكري والسياسي ، أما أهم السجون فهو سجن صيدنايا، والذي 
دمشق،  العاصمة  في  الكبير  المزة  سجن  يليه  غموضا،  األكثر  يعتبر 

وجميعها تُمارس التعذيب وبشكل منهجي يومي متعمد. 
ألننا  منها،  أي  زيارة  من  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تتمكن  ولم 
منظمة محظورة في سوريا، كما لم تتمكن أي منظمة حقوقية أو إنسانية 
حول العالم من زيارة أقبية السجون واالطالع بحرية ودون رفقة أجهزة 

األمن من االطالع على أحوال السجناء وكيف تتم معاملتهم .
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أوال : أساليب التعذيب : 
تمّكنت الشبكة من إحصاء 45 أسلوب تعذيب. وسوف نتناولها في ثالثة أقسام :

- وضعيات التعذيب )8 وضعيات(
- ألوان متنوعه من التعذيب )22 حالة(

- التعذيب النفسي )12 حاالت(

أوال : وضعيات التعذيب : استطعنا توثيق 8 وضعيات هي األكثر منهجية واستخداماً:
1. وضعية الشبح :حيث يتّم ربط المعتقل من يديه خلف ظهره، ويديه مكبلتين بأعلى السقف في الحمام

    وهو واقف على الكرسي ثم يسحب الكرسي من تحته ليقف على رأس إصبع قدمه الكبرى. 
وهناك حالة أخرى تتفرع عن الشبح، وهي الشبح طياره، حيث تُربط إحدى قدميه لألعلى بنفس الحبل الذي ربطت به يداه، 
وقد يدخل الّسجان الحبل في معصم اليدين، بما يؤدي إلى توّرم الكفين، ويترك السجين ساعات عديدة، وأحيانا يوم أو يومان، 

بهذه الوضعية، مما يؤدي إلى قطع اليد المعتقل .
2. وضعية الدوالب، حيث يتم ربط يدي المعتقل مع رجليه بشكل يصبح فيه مثل دوالب السيارة،

    وبعد ذلك تبدأ عملية الضرب على أنحاء مختلفة من جسده .
3. وضعية بساط الريح، يوضع المعتقل على لوح خشبي مكون من قسمين ثم يربط ، ويتم تحريك القسمين باتجاه بعضهما 
    البعض، والمعتقل بينهما، مما يُسبّب ألماً فظيعاً في العمود الفقري، كما يقوم عنصر آخر بضرب المعتقل بالتزامن مع ذلك.

4. وضعية الصلب، تربط يدي وأرجل المعتقل على وجه مماثل تماماً لفكرة الصليب،
    ثم تبدأ عمليات الضرب وبخاصه على األعضاء التناسلية .

5. وضعية التعليق ، يتم فيها ربط اليدين إلى خلف الظهر، ويُعلّق المعتقل ثم يُضرب بالعصي واألسالك .
6. وضعية التحطيم، يتم فيها وضع رأس المعتقل بين جدار وباب السجن المتحرك وإغالق الباب على رأس المعتقل .

7. الكرسي الكهربائي، وهو كرسي معدني، يُثبّت عليه المعتقل، ثّم يُوصل بالتيار الكهربائي .
8. الكرسي األلماني، وهو كرسي مصنوع من المعدن، مع إمكانية إرجاع ظهره للخلف

    بحيث يتم الضغط على الرقبة والعمود الفقري للمعتقل .

ثانيا : ألوان متفرقة من المتعذيب وثقنا 23 حالة هي األكثر استخداما : 
1. استخدام كافة أساليب الضرب على مختلف أنواع الجسم ، ويتم الضرب بأدوات مختلفة مثل العصي أو كيبالت الكهرباء، ويُطلق 
     عليه الرباعي بالعامية، إضافة إلى الفلقة، وهي الضرب بالعصى أو بالكبل على أسفل القدمين، والدعس على الرأس وغير ذلك.

2. قلع األظافر بالكامل .
3. نتف الشعر من أنحاء مختلف من الجسم .

4. انتزاع اللحم عبر مالقط معدنية ومن مواطن حساسة .
5. اغتصاب المعتقل ذكر كان أو أنثى .

6. إجبار المعتقل على اغتصاب زمليه في االعتقال .
7. تقطيع بعض أعضاء المعتقل كقطع اصبعه أو قطع جزء من لحمه ، وطعنه في ظهره أو معدته .

8. حرق الجلد باألحماض الكيماوية أو بإطفاء السجائر بجلد المعتقل .
9. تعريض المعتقل للبرد القارس بحرمانه من اللباس أو الغطاء .

10. حرمان المعتقل من الرعاية الطبية بشكل تام وعدم توافر الرعايه الطبية في عدد كبير من المعتقالت .
11. الحرمان من استخدام المرحاض إالّ مره أو مرتين في اليوم، مما يضطر المعتقل إلى التبول على نفسه أحياناً، وفي 

       المرات التي يُسمح له باستخدام المرحاض، فإن الفترة الزمنية ال تتجاوز الدقيقه، كما يتم حرمان المعتقل من االغتسال، 
      ومن الخروج للساحات، واستنشاق الهواء النقي.

12. وضع أعداد كبيرة من المعتقلين، بأكثر مما يتسع له المكان
    )زنزانه في المخابرات الجوية بحلب بمساحة تقدّر بـ 15 متر، تحتوي على 45 معتقالً(.

13. سكب الماء البارد على الجسد بعد الضرب وبعد جرح الجسد .
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14. تكسير األضالع.
15. كميات قليله من الماء والطعام ال تكفي ربع المتواجدين.

16. الوقوف على األرجل أليام متواليه ليل نهار معلقاً من األيدي .
17. االحتجاز في زنزانات تحت األرض التوجد فيها تهوية .

18. احتجاز النساء مع الرجال في نفس الزنازين .
19. صب الزيت المغلي على األرجل، أو سكب الماء المغلي حتى يهترئ الجلد.

20. قص االذن بتامقص الذي يستخدم لتقليم األشجار .
21. تكبيس االذن واالنف بكباسة الخشب .

22. التعليق في الهواء، ثم وْضع ثقل ليتدلى من العضو الذكري.
23. الصعق بالكهرباء، خاصة عند الثديين والركبتين والمرفقين .

ثالثا : التعذيب النفسي 
وقد استطعنا في الشبكة توثيق 14 حالة، هي األكثر ممارسة ومنهجية :

1. إجبار المعتقل على مشاهدة زميله يتعرض لالغتصاب .
2. تهديد المعتقل باغتصابه.

3. اجبار المعتقل على مشاهدة زمالئه يتعذبون أمامه أو يموتون تحت التعذيب.
4. تهديد المعتقل باعتقال زوجته أو أمه أو أخته واغتصابها أو تعذيبها أمامه،

    وذلك بعد جعله يشاهد فتيات عاريات داخل المعتقل.
5. تهديد المعتقل بتعذيبه حتى الموت أو بذبحه بالسكاكين .

6. التهجم على عقيدة المعتقل وإهانتها وشتمها.
7. إجبار المعتقل على التعري أمام زمالئه .

8. وضع المعتقل في زنزانه فيها شخص يحتضر .
9. وضع المعتقل في زنزانه فيها شخص ميت .
10. شتم المعتقل وتوجيه ألفاظ نابيه له وألهله .

11. اإلجبار على االعتراف بأمور لم يرتكبها المعتقل تحت تهديد مضاعفة التعذيب .
12. أمر المعتقل بالسجود لصورة بشار األسد.

13. إيهام المعتقل بأنه سيخرج، وفتح باب الزنزانة والمعتقل له، ثم إعادته إلى التعذيب مرة أخرى .
أْخذ المعتقل إلى طبيب السجن للعالج، فيقوم الطبيب بضربه على الجزء الذي يشتكي منه ثم يعاد للتعذيب عليه مره أخرى، 

فال يطلب أحد أبداً الذهاب للطبيب.

إن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وبوصفها منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان وإذ تبدي قلقها من حجم ونوعية 
التعذيب الذي تمارسه السلطات السورية، والذي يعود في شكله إلى العصور البدائية األولى وعصور القرون الوسطى، وإذ 
تؤكد أن هذه التصرفات العنيفة ال يمكن أن تصدر عن إنسان يحمل قيه اإلنسانية، فإنّها تدين أشد اإلدانة، وبأقسى وأعظم 
تحالف  من  وكل  ومؤسساتها،  رموزها  بكافة  وتحملها  السورية،  الحكومة  تمارسها  التي  التعذيب  أساليب  كافة  العبارات 
المسؤولية الكاملة عن كل ماحدث ويحدث من أضرار جسدية ومادية ومعنوية،  وتعاون معها، وساندها مادياً أو معنوياً 
باعتبار أن كل الحاالت )إال عدد شاٍذ( هي حاالت اعتقال خارج نطاق القانون، ودون مذكرات توقيف قضائية أو قانونية 

أو دستورية، كما تحّملها مسؤولية كافّة ردات الفعل الصادرة والمترتبة عن ذلك االعتقال والتعذيب.

كما تهيب الشبكة بالمجتمع الدولي ومجلس األمن أن يرقى إلى مستوى القوانين والدساتير البشرية واإلنسانية، وأن اليكون 
مجرد أداة تدعم الدكتاتوريات، بل وتدافع عنها وتحميها، كما تناشد الشبكةُ جميَع المنظمات المدنية حول العالم أن تمارس 
الضغط على مجلس األمن وعلى كافة أعضائه إلحالة ملف المجرمين في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل 
بأقصى جهد كي ال يفلت مرتكبو الجرائم المذكورة في هذا التقرير، وكل الجرائم األخرى، من العقاب، ألّن هذا اإلفالت 
سيكون كارثياً على فكرة حقوق اإلنسان، وفكرة احترام القانون الدولي، ليس في سورية فحسب؛ بل في العالم أجمع، كما 

أّن عواقب هذا اإلفالت لن تعود على السوريين فحسب، بل ستترك آثارها وال شك في المنطقة والعالم.


