الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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مقتل  108أشخاص بسبب التعذيب خالل شهر نيسان 2015
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شكر

أوالً :منهجية التقرير:

منذ عام  2011وحىت اآلن مازال النظام السوري ال يعرتف إطالقاً بعمليات االعتقال،
بل يتهم هبا القاعدة واجملموعات اإلرهابية كتنظيم داعش ،كما أنه ال يعرتف حباالت
التعذيب وال املوت حتت التعذيب ،وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على
املعلومات إما من معتقلني سابقني أو من األهايل ،ومعظم األهايل حيصلون على
املعلومات عن 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 الدبولوماسبة 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 تعاين من صعوابت حقيقية يف
عملية التوثيق بسبب احلظر املفروض عليها ومالحقة أعضائها ،ويف ظل هذه الظروف
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:
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اثنياً :ملخص تنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  108حاالت وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري
النظامية ،يف نيسان ،2015 /يتوزعون على النحو التايل:
•القوات احلكومية104 :
•اجلماعات املتشددة:
تنظيم داعش1 :
جبهة النصرة3 :
فيما يبدو أن حاالت القتل حتت التعذيب مستمرة منذ عام  2011وحىت اليوم دون توقف ،وهذا دليل واضح على منهجية
العنف والقوة املفرطة اليت تستخدم ضد املعتقلني.
حمافظة إدلب سجلت اإلحصائية األعلى من الضحااي بسبب التعذيب ،حيث بلغ عددهم  19شخصاً ،وتتوزع حصيلة بقية
الضحااي على احملافظات على الشكل التايل:
 18يف محاة 17 ،يف درعا 14 ،يف ريف دمشق 11 ،يف كل من دمشق ومحص 8 ،يف دير الزور 5 ،يف حلب 2 ،يف
احلسكة 1 ،يف كل من السويداء والقنيطرة والرقة.
أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف نيسان فهي:
 4إعالميني 3 ،أساتذة ،متطوع يف اهلالل اﻷمحر ،كهل ،صلة قرابة.

اثلثاً :أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب:

إعالميون:
قتيبة حممد بكو شيخاين ،مدير املكتب اإلعالمي حلزب األنصار ،من أبناء
حي القابون بدمشق ،اعتقلته القوات احلكومية ظهراً من مكتبته يف حي
الشعالن بدمشق بتاريخ  /31كانون األول ،2012 /علمنا يوم اجلمعة
 /3نيسان 2015 /أن ذويه قد تعرفوا على صورته من خالل صور ضحااي
التعذيب اليت مت التقاطها بواسطة قيصر(ضابط منشق كان مكلفاً بتصوير
جثث الضحااي) ومت نشر قسم منها بطرق عشوائية ،وليس قيصر هو من
قام بعملية النشر.

قتيبة حممد بكو شيخاين

أمحد إبراهيم نقرش ،إعالمي ،من أبناء مدينة الضمري بريف دمشق ،اعتقلته القوات احلكومية بتاريخ  /23كانون األول/
 ،2011وأكد لنا أهله أنه كان حبالة صحية جيدة قبل اﻻعتقال ،أخربان ذووه يوم الثالاثء  /7نيسان 2015 /أن اجلهات
اﻷمنية أكدت هلم خرب وفاته جراء التعذيب داخل سجن صيداناي بريف دمشق.
ن.م (مت التحفظ على اﻻسم لدواع أمنية) ،إعالمي ،من أبناء حمافظة محاة ،اعتقلته القوات احلكومية قبل ثالث سنوات
ونصف ،وقد كان سليماً وبصحة جيدة حينها ،يف يوم اخلميس  /16نيسان 2015 /أخربان ذووه أن إحدى اجلهات اﻷمنية
أبلغتهم بوفاته بسبب التعذيب.
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ج.ب (مت التحفظ على اﻻسم لدواع أمنية) ،إعالمي ،من أبناء حمافظة دمشق ،اعتقلته القوات احلكومية يف  /3حزيران/
 ،2012أخربان ذووه أنه يف يوم السبت  /18نيسان 2015 /مت إعدامه يف سجن صيداناي بريف دمشق ،وذلك بقرار من
احملكمة امليدانية بدمشق.
أساتذة:
عبد السالم حممد الضيخ ،مدرس ،من أبناء مدينة تلبيسة مبحافظة محص ،مدير
مدرسة اثنوية يف مدينة تلبيسة ،يبلغ من العمر  41عاماً ،اعتقلته القوات احلكومية
قبل قرابة شهر ونصف ،يوم اإلثنني  /6نيسان 2015 /أبلغنا أهله أهنم أتكدوا من
وفاته بسبب التعذيب داخل أحد األفرع األمنية بدمشق.
بشري حممد النصار ،مدرس لغة فرنسية ،من أبناء مدينة الصنمني بدرعا ،يبلغ من
العمر  60عاماً ،اعتقلته القوات احلكومية قبل حنو  3أشهر يف مدينة درعا ،اجلدير
ابلذكر أن وضعه الصحي كان سيئاً قبل اﻻعتقال ،أخربان أهله يوم اخلميس /9
نيسان 2015 /أن فرع اﻷمن العسكري بدمشق أخربهم بوفاته بسبب التعذيب.

عبد السالم حممد الضيخ

مناف سويدان ،مدرس شريعة ،من أبناء بلدة معربة بدرعا ،اعتقلته القوات احلكومية يف وقت سابق ،أكد لنا أهله يوم اخلميس
 /30نيسان 2015 /أهنم أتكدوا من وفاته حتت التعذيب ،وقام فرع اﻷمن العسكري بتسليمهم أوراقه الشخصية.
متطوع يف اهلالل اﻷمحر:
ابسل جندت عصمان بيك ،متطوع يف اهلالل األمحر ،من أبناء مدينة دير الزور ،يبلغ من العمر  22عاماً ،اعتقلته القوات
احلكومية يف حي اجلورة مبدينة دير الزور قبل حنو  8أشهر ،أخربان أهله يوم السبت  /4نيسان 2015 /أنه لدى مراجعتهم
أحد اﻷفرع اﻷمنية بدمشق مت إبالغهم بوفاته.
كهول:
محّاده حسن الكمار احلريري ،كهل ،من أبناء بلدة بصر احلرير مبحافظة درعا ،يبلغ من العمر  75عاماً ،اعتقلته القوات
احلكومية قبل ثالثة أايم يف مدينة ازرع ،حت ّقق أهله يف يوم الثالاثء  /28نيسان 2015 /من وفاته بسبب التعذيب داخل
اللواء  12مبحافظة درعا.
صالت قرىب:
عبد هللا سعيد خنيفس وأخوه عبد الرمحن ،من أبناء بلدة خان الشيح مبحافظة ريف دمشق ،اعتقلهما تنظيم جبهة النصرة قبل
قرابة سبعة أشهر ،يوم اﻷحد  /19نيسان 2015 /أخربان أهلهما أهنم أتكدوا من خرب وفاهتما بسبب التعذيب.
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رابعاً :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 النظام احلاكم،
وأن مجيع أركان النظام على علم اتم هبا ،وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.
مارست بعض اجلماعات املتشددة أفعال التعذيب ،اليت تشكل جرائم حرب.
إىل اجملتمع الدويل:
يبدو أن جملس األمن عاجز متاماً عن اختاذ أي فعل أو ردع للنظام احلاكم يف سوراي بعد أربع سنوات من القتل املستمر والواسع،
على الرغم من األدلة القاطعة الثابتة حبسب جلنة التحقيق املستقلة ،وحبسب ما أثبتناه يف توثيق مئات اجملازر واالنتهاكات ،اليت
مازالت مستمرة حىت حلظة إصدار هذا التقرير ،فال بد من مساعدتنا لرفع دعوى للمدعي العام يف حمكمة اجلناايت الدولية
بشكل مباشر ،وذلك مبا منتلكه من كم هائل من األدلة اليت وثقناها أبنفسنا ،كما أن على جملس األمن تطبيق القرارات اليت
اختذها بشأن سوراي وحماسبة مجيع من ينتهكها.

شكر

خالص الشكر لكل من تعاون وساهم يف إيصال املعلومات إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،وخنص ابلذكر الناشطني
املتعاونني .خالص العزاء ألهايل وأقرابء الضحااي ،والتقدير الكبري لتعاوهنم على الرغم من فداحة معاانهتم.
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