مقتل  12شخصاً بسبب التعذيب يف
سوراي يف آذار 2018
مجيعهم على يد قوات النظام السوري
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:
أوالً :مقدمة.
اثنياً :ملخص تنفيذي.
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.
أوالً :مقدمة:

اتمــة التَّعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية وغــر اإلنســانية أو املذلــة وهــو مبثابــة قاعــدة
حيظــر القانــون الــدويل بصــورة َّ
ُ
ـس بــه أو موازنتــه مــع احلقــوق أو القيــم األخــرى ،وال حــى يف حالــة الط ـوارئَّ ،
وإن انتهــاك
عُرفيــة مــن غــر املســموح للــدول املـ ُّ
ويتحمــل األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر ابلتَّعذيــب أو مل
حظــر التعذيــب يُعتــر جرميــة دوليــة يف القانــون اجلنائــي الــدويل
َّ

ـتمر هنــج التَّعذيــب بشــكل
مينعـوا حدوثــه املســؤولية اجلنائيــة عــن مثــل هــذه املمارســات ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ففــي ســوراي يسـ ُّ
منطــي آيل وعلــى حنــو غايــة يف الوحشــية والســاديَّة ،وحيمــل يف كثــر مــن األحيــان صبغــة طائفيــة وعنصريــة ،وال ســيما يف مراكــز

ـب األبــرز والرئيــس جلرميــة التَّعذيــب .لقــد جلــأت ق ـوات
االحتجــاز التابعــة لق ـوات النظــام الســوري ،الــذي كان وال ي ـزال املرتكـ َ
النِّظام السوري منذ األايم األوىل للحراك الشعيب حنو الدميقراطية يف آذار 2011 /إىل سياسة االعتقاالت التَّعسفية العشوائية

ِ
ـجل حـوادث الوفيــات بســبب التَّعذيــب ،بشــكل شــبه
واملرَّكــزة ،وابلتَّزامــن مــع عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري ،بــدأان نُسـ ّ

يومــي ومارســت قـوات النظــام الســوري أســاليب غايــة يف الوحشــية بغــرض االنتقــام والقتــل ،وكوســيلة للتَّخلــص مــن املعارضــن
احملتجزيــن وأعدادهــم املتزايــدة ،ولرتكيــع وإخضــاع احلـراك الشــعيب وإرهابــه وإذاللــه وتشـريده ،وقــد رصــدان أبــرز هــذه األســاليب يف
موســعة صــدرت عــام .2014
دراســة َّ
ارتكبــت األطـراف األخــرى جرميــة التَّعذيــب وإن كان بشــكل أقـ َّـل مــن النِّظــام الســوري إال أننــا رصــدان تزايــداً ملحوظـاً منــذ عــام
 2015يف وتــرة ســقوط الضحــااي بســبب التَّعذيــب علــى يــد األطـراف األخــرى بشــكل خــاص تنظيــم داعــش الــذي اســتطاع

أتســيس مراكــز احتجــاز عــدة ،وجهــازاً خاصـاً لالعتقــال والتعذيــب يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته ،وكذلــك قـوات اإلدارة الذاتيــة

الكردية اليت مارســت أســاليب تعذيب ُمشــاهبة للنظام الســوري خاصة جتاه املتَّهمني ابالنتماء إىل فصائل يف املعارضة املســلحة
وأقرابئهــم ،كمــا محلــت بعــض عمليــات التَّعذيــب صبغــة عرقيَّــة.
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وعلــى الرغــم مــن َّ
أن ممارســات التعذيــب الــي نفَّذهتــا قـوات يف املعارضــة املســلحة مل تصــل إىل كوهنــا أعمــاالً ُمتَّســقة علــى نطــاق
واســع ضــد املدنيــن إال أننــا رصــدان تزايــداً يف وتــرة هــذه املمارســات ويف حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز

التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ تشـرين الثــاين .2016

مل متيِّــز هــذه األطـراف مجيعهــا يف عمليــات القتــل بســبب التَّعذيــب بــن طفــل وســيدة وكهــل حيــث وثَّقنــا مئــات حــاالت القتــل
الرعــب بينهــم .وقــد جلـأَ العديــد منهــم إىل تبليــغ ذوي الضحيَّــة عــن مقتلــه دون
حبقهــم؛ هبــدف تركيــع فئــات َّ
ـث ُّ
الشــعب كافــة وبـ ِّ
أي جثمــان ،كمــا عمـ َـد النظــام الســوري إىل إجبــار توقيــع ذوي الضحيَّــة علــى أوراق تثبــت أن الضحيَّــة تــويف ألســباب
تســليم ِّ
صحيَّــة ال عالقــة هلــا ابلتَّعذيــب دون أن يــروا جثمانــه.

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ال بـُ َّـد مــن تطبيــق مبــدأ “مســؤولية احلمايــة” بعــد فشــل الدولــة يف محايــة شــعبها ،وفشــل اجلهــود الدبلوماســية

والســلمية كافــة حــى اللحظــة ،وال ت ـزال جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب تُرتكــب يومي ـاً يف ســوراي ،وبشــكل
رئيــس مــن قبــل أجهــزة الدولــة نفســها”.

منهجية:
يرصــد التَّقريــر حصيلــة الضحــااي بســبب التَّعذيــب علــى يــد األط ـراف اخلمســة الرئيســة (ق ـوات النظــام الســوري – التنظيمــات
اإلســامية املتشــددة – ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة – فصائــل املعارضــة املســلحة  -جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا) ،الــي
متكنّــا مــن توثيقهــا يف آذار ،كمــا يســتعرض التَّقريــر أبــرز هــذه احلــاالت.
ـتند التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة
اسـ َ
عالقــات واســعة مــع عشـرات املصــادر ِّ
املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان

أو نُشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت،

مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كحــال بقيــة املنظمــات احلقوقيــة مــن زايرة مراكــز االعتقــال التَّابعــة لق ـوات النظــام
الســوري بســبب احلظــر املفــروض علــى أعضائنــا ،وكذلــك هــو احلــال ابلنســبة ملراكــز االعتقــال لــدى بقيــة أطـراف النِّـزاع.
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اخلاصــة بضحــااي التَّعذيــب يف ســجون النِّظــام الســوري مــن خــال احلديــث إمــا مــع معتقلــن ســابقني أو
حنصــل علــى املعلومــات َّ

مــع ذوي الضحــااي أو أصدقائهــم ،ومعظمهــم حيصلــون علــى املعلومــات عــن أقرابئهــم احملتجزيــن عــر دفــع رشــوة إىل املســؤولني

احلكوميــن ،ويبقــى أتكيــد الوفــاة بنســبة اتمــة خاضعـاً لعمليــات التوثيــق والتَّحقــق املســتمر ،وتظـ ُّـل مثــل هــذه القضــااي مفتوحــة،
ونظ ـراً ملــا نُعانيــه مــن صعــوابت حقيقيــة يف عمليــة التوثيــق فـ َّ
ورد ذكــره يف هــذا التَّقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن مــن االنتهــاكات
ـإن مــا َ
احلقيقيــة الــي تتـ ُّـم ممارســتها.

نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

اثنياً :امللخص التنفيذي:

ألف :حصيلة الضحااي بسبب التعذيب منذ بداية عام :2018
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2018حــى نيســان مــن العــام ذاتــه  26حالــة وفــاة بســبب التعذيــب
داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة علــى يــد أطـراف النِّـزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي ،بينهــم  24حالــة وفــاة بســبب

توزعــت احلصيلــة اإلمجاليــة للضحــااي شــهرايً علــى النحــو التــايل:
التعذيــب علــى يــد قـوات النظــام الســوريَّ .
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ابء :حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف آذار :2018
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  12حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النِّظاميــة وغــر النِّظاميــة يف

آذار ،مجيعهــا علــى يــد قـوات النظــام الســوري.

فيمــا يبــدو أن حــاالت القتــل بســبب التعذيــب مســتمرة منــذ عــام  2011حــى اليــوم دون توقــف ،وهــذا دليــل واضــح علــى
منهجيــة العنــف والقــوة املفرطــة الــي تُســتخدم ضــد املعتقلــن.
سجلت اإلحصائية األعلى من الضحااي بسبب التعذيب ،حيث بلغ عددهم  3شخصاً.
حمافظة درعا َّ
توزعت حصيلة الضحااي بسبب التعذيب على احملافظات على النحو التايل:
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اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:

ِ
ـب عــر عــدة مؤسســات علــى حنــو سياســة مؤسســاتية منطيَّــة ،ويف إطــار واســع ،وهــذا يُشـ ِّكل خرقـاً
ـارس النّظــام الســوري التعذيـ َ
مـ َ
صارخـاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،ويرقــى إىل اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،وقــد وصــل يف كثــر مــن األحيــان إىل انتهــاك حـ ِّـق
احليــاة بشــكل كثيــف ،كمــا تُشـ ِّك ُل تلــك اجلرائــم الــي مورســت بعــد بــدء النـزاع املســلح الغــر دويل بشــكل منهجــي وواســع النطــاق
ـت َّ
أن النِّظــام الســوري علــى علــم اتم هبــا ،وعلــى يقــن
خرقـاً فاضحـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وترقــى إىل جرائــم حــرب ،وقــد ثبـ َ
َّ
أي حتقيــق،
أن ظــروف االحتجــاز الالإنســانية ســوف تــؤدي حتمـاً إىل الوفــاة لكنــه ل ـ َّـما يقــم بفعــل أي شــيء حيا َلــا ،وملـَّــا يفتــح َّ
أو ُياســب املتورطــن هبــا ،بــل قــام بشــرعنة جرائمهــم ،وحمــاوالت إلخفــاء وطمــس األدلــة اجلنائيــة.
َّ
إن احملاكمــات الشــكليَّة الــي أجراهــا تنظيــم داعــش للمحتجزيــن لديــه تنتهــي ابحلكــم علــى احملتجــز ابملــوت ابلتَّعذيــب أو اإلعــدام

امليــداين والقتــل بطــرق وحشــية مبتكــرة ،وال تُراعــي أايً مــن مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل اإلنســاين
وهــذا يُشـ ِّكل جرميــة حــرب.
مل ت ـر ِاع ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف هــذا اخلصــوص مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاين الــدويل،
وتُشـ ِّكل ممارســات التَّعذيــب الــي تقــوم هبــا حبـ ِّـق خصومهــا علــى خلفيــة النِّـزاع املســلح الغــر دويل جرميــة حــرب.

تُشـ ِّكل أفعال التَّعذيب اليت تقوم هبا فصائل يف املعارضة املســلحة خمالفةً صرحية للقانون الدويل حلقوق اإلنســان لدى ممارســتها
حبــق األهــايل يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا ،وللقانــون الــدويل اإلنســاين يف حــال مورســت حبــق أحــد خصومهــا يف النِّـزاع املســلح
الغــر دويل ،وترقــى إىل جرميــة حــرب.
التوصيات:

إىل النظام السوري:

• فتــح حتقيــق فــوري يف مجيــع حــاالت الوفــاة داخــل مراكــز االحتجــاز ،والتَّوقــف عــن ارتــكاب ممارســات ومنطيَّــة التَّعذيــب الــي
تُشـ ِّكل جرائــم ضــد اإلنســانية وترتكبهــا أجهزتــه بشــكل يومــي.
• جيب تعليق أحكام اإلعدام كافة؛ ألهنا صادرة بناء على اعرتافات مأخوذة حتت التَّعذيب الوحشي.

للصليــب األمحــر ومجيــع املنظمــات احلقوقيــة املوضوعيــة
الســماح الفــوري لدخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة واللجنــة الدوليــة َّ
• َّ
إىل مراكــز االحتجاز.
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• اختــاذ إج ـراءات فوريـَّـة لوقــف أشــكال التَّعذيــب كافــة ،وحتســن ظــروف مراكــز االحتجــاز ،والتَّعهــد حبمايــة عش ـرات آالف

املعتقلــن مــن التعـ ُّـرض للتَّعذيــب واإلهانــة.

• إطالق سراح املعتقلني تعسفياً وبشكل خاص األطفال والنِّساء ،وكشف مصري عشرات آالف املختفني قسراً.
يتحمل النِّظام السوري مسؤولية الوفيات بسبب التَّعذيب ،وعليه البدء مباشرة يف تعويض أُسر الضحااي كافة.
• َّ

إىل اإلدارة الذاتية الكردية:
• االلتـزام مبعايــر القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،والتَّوقــف عــن اســتخدام التَّعذيــب حبــق اخلصــوم السياســيني ،أو العســكريني،
وفتــح حتقيقــات للمتورطــن يف هــذه اجلرائــم ،وحماســبتهم.
الســماح لألهــايل
• اإلفصــاح عــن مجيــع املعتقلــن ونشــر قوائــم أبمسائهــم ،ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الس ـريَّة ،و َّ

واملنظمــات احلقوقيــة بزايرهتــم.

إىل التنظيمات اإلسالمية املتش ِّددة:

يتوجــب مراعــاة تطبيــق القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املناطــق والســجون الــي ختضــع لســيطرهتا ،وإيقــاف أشــكال التَّعذيــب
كافــة داخــل مراكــز االحتجــاز.
إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• مراعــاة أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،وإهنــاء احملاكمــات الغــر قانونيــة ،وإيقــاف مجيــع عمليــات التَّعذيــب داخــل
مراكــز االحتجــاز.
الســماح الفــوري للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر وملنظمــات حقــوق اإلنســان املوضوعيــة بـزايرة مجيــع مراكــز االحتجــاز ،وعــدم
• َّ

وضــع املعتقلــن يف مراكــز احتجــاز سـريَّة.
• حماسبة مجيع األفراد املتورطني بعمليات تعذيب ،وطردهم بشكل مباشر.

إىل جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:
• جتديــد مطالبــة النِّظــام الســوري بضــرورة االلتـزام بوقــف عمليــات التَّعذيــب ،والطَّلــب الفــوري بكشــف مصــر الضحــااي بســبب
التعذيــب ،وإنقــاذ مــن تبقــى مــن املعتقلــن يف أســرع وقــت.
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• الضغــط علــى احلكومــة الســورية لتنفيــذ ق ـرارات جملــس األمــن رقــم  2042و 2139و 2254ويف حــال تك ـرار عــدم الت ـزام
احلكومــة الســورية كمــا هــو احلــال منــذ انــدالع االنتفاضــة الشــعبية يف ســوراي البـُ َّـد مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع حلمايــة املعتقلــن

مــن املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز

• جيب على روسيا التَّوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• يتوجــب علــى مجيــع األذرع اإلغاثيــة التَّابعــة لألمــم املتحــدة البحــث عــن األُســر الــي فقــدت ُمعيلهــا أو أحــد أبنائهــا بســبب

التعذيــب ،وضمــان إيصــال املعــوانت إىل ُمســتحقيها بشــكل مســتمر ،والبــدء بعمليــات إعــادة التَّأهيــل.
• املعاقبة الفورية جلميع األفراد املتورطني يف ماكينة التَّعذيب.
إىل اجملتمع الدويل:

• جيــب أن تقــوم الــدُّول األط ـراف يف اتفاقيــة مناهضــة التَّعذيــب ابختــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة علــى
مرتكــي جرائــم التَّعذيــب ،وبــذل كل اجلهــود املاديـَّـة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك.
حبق النِّظام السوري لردعه عن االستمرار يف قتل املواطنني السوريني حتت التَّعذيب.
• اختاذ إجراءات عقابية جديَّة ِّ
• تقدمي مزيد من األموال والدَّعم واملنح الكافية للمنظَّمات احملليَّة اليت هتتَّم برعاية وإعادة أتهيل ضحااي التَّعذيب وأُسرهم.

• تقدمي الدَّعم للنشطاء األفراد واملنظَّمات احمللية اليت تقوم بتوثيق االنتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI

الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد
النَّظــر يف احلـوادث الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

شكر وعزاء

الشــكل وخالــص الع ـزاء
فعــال يف خــروج التقريــر علــى هــذا َّ
خالــص الشــكر لألهــايل والشــهود والنُّشــطاء الذيــن ســامهوا بشــكل َّ

لــذوي الضحــااي وأصدقائهــم.
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