األربعاء  3كانون األول 2014

مقتل  237شخصاً بسبب التعذيب يف شهر تشرين الثاين

يف هناية شهر تشرين الثاين وصلت
أعداد ضحااي التعذيب إىل 5751
شخصاً ،بينهم  95طفالً و 34امرأة
حمتوايت التقرير:
منهجية التقرير
ملخص تنفيذي
أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب
التوصيات
شكر

أوالً :منهجية التقرير:
منذ عام  2011وحىت اآلن مازال النظام السوري ال يعرتف بعمليات االعتقال ،بل يتهم هبا
القاعدة واجملموعات اإلرهابية وتنظيم داعش ،كما أنه ال يعرتف حباالت التعذيب ،وال املوت
حتت التعذيب ،وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على املعلومات إما من معتقلني
سابقني ،أو من ذوي املعتقلني ،حيث حيصل معظم األهايل على املعلومات حول أقرابئهم
احملتجزين عرب دفع رشوة إىل املسؤولني احلكوميني.
وحنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نشري إىل رواايت األهايل اليت تردان ،ونذكر دائماً
أن كثرياً من تلك احلاالت ال تقوم السلطات السورية إبرجاع اجلثث إىل ذويها ،كما أن
األهايل يف الغالب خيافون من الذهاب الستالم جثث أقرابئهم من املشايف العسكرية ،أو حىت
أغراضهم الشخصية خوفاً من أن يتم اعتقاهلم.
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 كافة القضااي مفتوحة ،مع أخذان شهادة األهايل ابالعتبار ،لكن ال بد من
التنويه إىل ما سبق.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي
اثنياً :ملخص تنفيذي:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  ٢٣٧حادثة وفاة بسبب التعذيب
داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية ،يف شهر تشرين الثاين ،2014 /يتوزعون
على النحو التايل:
القوات احلكومية٢٣١ :
تنظيمات إسالمية متطرفة٣ :
فصائل معارضة مسلحة٢ :
حمافظة محص سجلت اإلحصائية األعلى من الضحااي بسبب التعذيب حيث بلغ عددهم
 92شخصاً ،بينما توزعت بقية الضحااي على احملافظات على النحو التايل:
 28يف دمشق 27 ،يف ريف دمشق 18 ،يف درعا 17 ،يف محاة 14 ،يف الالذقية 13 ،يف دير الزور،
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 12يف إدلب 7 ،يف كل من حلب والقنيطرة 1 ،يف كل من الرقة والسويداء.
علماً أبن القوات احلكومية قامت على خلفية صفقة مبادلة معتقلني مع إحدى فصائل املعارضة املسلحة ابلتبليغ عن
مقتل  70شخصاً من أبناء كل من مدينة القريتني وقرييت مهني وحوارين يف حمافظة محص يف مراكز االحتجاز التابعة هلا.
أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب أثناء شهر تشرين الثاين فهي:
 4أساتذة ،طبيب ،ممرضة 3 ،طالب جامعيون ،مهندس ،رايضي ،حمامي ،إعالمي ،سيدة ،كهل ،صليت قرابة.
اثلثاً :أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب:
أساتذة:
علي إبراهيم مسلم ،أستاذ ،من أبناء قرية شدود بريف حمافظة حلب،
يعمل متطوعاً يف اهلالل األمحر السوري يف اجملال اإلغاثي ،يبلغ من العمر
 38عاماً ،متزوج ولديه أربعة أطفال ،اعتقله عناصر حاجز الراموسة مبدينة
حلب بتاريخ  /6تشرين األول ،2014 /وبتاريخ  /8تشرين الثاين،2014 /
علم أهله عن طريق عناصر بفرع املخابرات اجلوية أن ابنهم قد تويف جراء
التعذيب ،دون أن يتم تسليمهم جثمانه.
إبراهيم حممد بلة ،أستاذ ،من أبناء معضمية الشام مبحافظة ريف دمشق ،يبلغ
من العمر  60عاماً ،قام عناصر من فرع املخابرات اجلوية بدمشق ابعتقاله
بتاريخ  /6كانون الثاين ،2012 /تويف جراء التعذيب يف أحد معتقالت
النظام ،ومت تسليم جثمانه ألهله بتاريخ  /22تشرين الثاين.2014 /

علي إبراهيم مسلم

ابهر عبد الكرمي الويس ،مدرس يف كلية الرتبية جبامعة الفرات ،من أبناء
مدينة العشارة مبحافظة دير الزور ،يبلغ من العمر  29عاماً ،مت اعتقاله على
يد القوات احلكومية قبل  9أشهر ،أتكد أهله بتاريخ  /24تشرين الثاين/
 2014من خرب وفاته حتت التعذيب يف فرع فلسطني بدمشق ،دون أن يتم
تسليمهم جثمانه.
سامر النجار ،مدرس معلوماتية ،من أبناء مدينة مسرااب يف حمافظة ريف
دمشق ،قامت القوات احلكومية ابعتقاله قبل حنو عامني ،وقد علم أهله خبرب
وفاته يف أحد مراكز االحتجاز بتاريخ  /25تشرين الثاين.2014 /

إبراهيم حممد بلة

أطباء:
غالب أبو زنيد ،طبيب ،من أبناء خميم الريموك مبحافظة دمشق ،فلسطيين اجلنسية ،مت اعتقاله من قبل القوات احلكومية قبل
حنو  16شهراً ،مات بسبب التعذيب يف أحد األفرع األمنية بتاريخ  /24تشرين الثاين.2014 /
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من الكادر الطيب:
مسرية أمحد السهلي ،ممرضة ،من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق ،تبلغ من العمر 53
عاماً ،متزوجة ولديها  4أطفال ،قامت قوات النظام ابعتقاهلا يف  /11حزيران2014 /
بسبب نشاطها الطيب واإلغاثي ،أخربان أهلها أهنم علموا بوفاهتا حتت التعذيب يف
أحد مراكز االحتجاز بتاريخ  /8تشرين الثاين.2014 /
طالب جامعيون:
رامي فؤاد اخليويت ،طالب جامعي يف كلية الصيدلة ،من أبناء مدينة نوى بريف حمافظة
درعا ،أخربان أهله أهنم علموا بوفاته جراء التعذيب يف أحد معتقالت النظام بتاريخ
 /10تشرين الثاين.2014 /

مسرية أمحد السهلي

ماهر عليان اللطيف ،طالب جامعي يف كلية اآلداب ،من أبناء قرية الشعفة بريف حمافظة دير الزور ،يبلغ من العمر  26عاماً،
قامت القوات احلكومية ابعتقاله من داخل كليته بتاريخ  /26نيسان ،2014 /أخربان أهله أهنم علموا بوفاته جراء التعذيب
يف أحد مراكز االحتجاز يف دمشق بتاريخ  /13تشرين الثاين.2014 /
بسيم خالد مجعة ،طالب يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية جبامعة حلب ،وعضو يف احتاد طلبة سوراي األحرار  -فرع إدلب،
من أبناء بلدة الغدفة مبحافظة إدلب ،يبلغ من العمر  24عاماً ،قامت القوات احلكومية ابعتقاله للمرة الثانية قبل عام تقريباً
يف منطقة الفحامة مبدينة دمشق .بتاريخ  /21تشرين الثاين 2014 /أخربان أهله أهنم حتققوا من خرب وفاة ابنهم جراء التعذيب
يف أحد مراكز االحتجاز.
مهندسون:
نعمان احلجة ،مهندس كهرابء ،من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق ،يبلغ من
العمر  55عاماً ،متزوج ولديه أربعة أوالد ،قام عناصر حاجز الورور التابع للقوات
احلكومية ابعتقاله يف شهر تشرين الثاين ،2012 /مات بسبب التعذيب يف أحد
األفرع األمنية بتاريخ  /11تشرين الثاين.2014 /
رايضيون:
أمحد مصطفى الطمري ،بطل رايضي يف لعبة كمال األجسام ،من أبناء حي األربعني
يف مدينة محاة ،يبلغ من العمر  33عاماً ،قامت قوات النظام ابعتقاله قبل ثالث
سنوات .بتاريخ  /5تشرين الثاين 2014 /علم أهله خبرب وفاته حتت التعذيب يف
سجن صيداناي.

3

نعمان احلجة

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

حمامون:
ماجد عبد الرمحن حممد محيدو ،حمامي ،من أبناء بلدة منغ مبحافظة حلب ،يبلغ من العمر  48عاماً ،متزوج ،لديه أربعة أوالد،
تويف جراء التعذيب يف فرع املخابرات اجلوية حبلب بتاريخ  /23تشرين الثاين.2014 /
إعالميون:
أ.م (تتحفظ الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن نشر االسم الصريح بناءً على طلب األهل خوفاً من ردة فعل قوات األمن
جتاههم) ،إعالمي ،من أبناء حي امليدان مبدينة دمشق ،قام عناصر أحد احلواجز األمنية التابعة للقوات احلكومية ابعتقاله يف
شهر نيسان ،2012 /أخربان أهله أهنم أتكدوا بتاريخ  /18تشرين الثاين 2014 /من خرب وفاته يف أحد مراكز االحتجاز
جراء التعذيب.
سيدة:
فاطمة صطوف الكامل ،من أهايل قرية لطمني يف ريف حمافظة محاة الشمايل ،نزحت إىل بلدة الشيفونية مبحافظة ريف
دمشق ،تبلغ من العمر  55عاماً ،قام عناصر أحد حواجز ريف دمشق ابعتقاهلا أواخر عام  ،2013أتكد أهلها بتاريخ /28
تشرين الثاين 2014 /من خرب وفاهتا حتت التعذيب يف أحد األفرع األمنية.
كهول:
عماد خليفة ،فلسطيين اجلنسية ،من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق ،يبلغ من العمر  60عاماً ،قامت قوات النظام ابعتقاله
قبل ستة أشهر ،علم أهله بتاريخ  /22تشرين الثاين 2014 /أنه تويف حتت التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز.
صالت قرابة:
ﻋﺎﻳﺪ ﺤﻣﻤﺪ اﻟﻘﻌﺮﻴي اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ وأخوه أمحد ،من أبناء حمافظة القنيطرة ،قامت القوات احلكومية ابعتقاهلما قبل أكثر من عامني،
علم أهلهما خبرب وفاهتما يف أحد مراكز االحتجاز األمنية بتاريخ  /11تشرين الثاين.2014 /
حسان قنزوعة وابنه أيهم ،من أبناء حمافظة الالذقية ،أخربان أهلهما بتاريخ  /25تشرين الثاين 2014 /أهنم علموا خبرب وفاهتما
حتت التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز.
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 أبهنا سياسة منهجية تنبع من رأس النظام
احلاكم وأبن مجيع أركان النظام على علم اتم هبا ،وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد اإلنسانية
وجرائم حرب.
مارست بعض الفصائل املتطرفة أفعال التعذيب ،اليت تشكل جرائم حرب ،وكذلك بعض فصائل املعارضة املسلحة.
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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.
خامساً :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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