مقتل  24شخصاً بسبب التعذيب في
أيلول 2017
 23منهم على يد قوات النظام السوري

الثالثاء  3تشرين األول 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :مقدمة.

ثانياً :ملخص تنفيذي.

ثالثاً :أبرز حوادث املوت بسبب التعذيب.

رابعاً :استنتاجات وتوصيات.

أوالً :مقدمة:

منــذ عــام  2011حــى اآلن مــازال النظــام الســوري ال يعــرف بعمليــات االعتقــال ،بــل يتهــم هبــا القاعــدة واجملموعــات اإلرهابيــة
كتنظيــم داعــش ،كمــا أنــه ال يعــرف حبــاالت التعذيــب وال املــوت بســبب التعذيــب.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“البـُ َّـد مــن تطبيــق مبــدأ “مســؤولية احلمايــة” بعــد فشــل الدولــة يف محايــة شــعبها ،وفشــل اجلهــود الدبلوماســية

والسلمية كافة حىت اللحظة ،ومازالت جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً يف سوريا ،وبشكل رئيس

مــن قبــل أجهــزة الدولــة نفســها”.

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن ( /4 – 3أيــار )2017 /اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات
بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيـران كـ ٍ
ـدول راعيـ ٍـة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ،واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف  /6أيــار ،2017 /وعلــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات

ئيســن األمريكــي والروســي التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب
العشـرين الكــرى يف هامبــورغ أعلــن كل مــن الر َ
غــرب ســوريا ،يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء ،يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم األحــد /9

ـص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية ،إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن
متــوز .2017 /نـ ّ
األطـراف املتنازعــة (قـوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة).
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مثّ عُقــدت يف متــوز وآب  2017اتفاقيــات حمليــة أخــرى ،كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن
جهــة ،وأفـراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة ،واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل ،لكـ َّـن هــذه
االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية ،كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة ،عــدا فصيــل

وورد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح،
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نـ َّ
ـص االتفــاق علــى موقعــه الرمســيَ ،
ويف ذلــك خلــل كبــر ،ويبــدو َّ
كل ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات
أن َّ
قانونيــة أو سياســية الحقــة.

يــوم الســبت  /22متــوز 2017 /أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام
املفاوضــات بــن أفـراد عســكريني روس مــن جهــة ،وبــن فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة ،يف العاصمــة املصريــة القاهــرة،
علــى أن يدخــل االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ يف الســاعة  12:00مــن اليــوم ذاتــه .ويــوم األربعــاء  /16آب 2017 /وقّــع ممثــل عــن

ـص علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقـاً ينـ ُّ

يف الغوطــة الشــرقية ،علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  21:00مــن يــوم اجلمعــة  /18آب.2017 /

اإلثنــن  /31متــوز 2017 /ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة

اجلنــويب بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثـاً باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم اخلميــس  /3آب.2017 /

مشلــت أهـ ُّـم بنــود االتفاقَــن األخرييــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــن األط ـراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق
اج عــن
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام -والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفـر َ

مـ َـل اهتمــام ُك ِّل طَـ َـرف.-املعتقلــن َ

مــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة الــي انعقــدت علــى مــدار يومــن ( /15 - 14أيلــول/
 )2017متَّ اإلعالن عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب وما حوهلا مع اإلقرار بنشــر قوات عســكرية (روســية،

الســماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.
تركية ،إيرانية) ملراقبة االتفاق ،و َّ
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لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف ،وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري ،الــذي يبــدو أنــه املتضــرر
األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب
التعذيــب ،الــي مل تتوقــف أو تتأثــر حصيلــة ضحاياهــا بتلــك االتفاقــات ،وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفـاً إلطــاق النــار فــوق

الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لتلــك االتفاقــات -أن يلحظَهــا فهــي
مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.
منهجية:
يف ظـ ِّـل عــدم اعـراف النظــام الســوري حبــاالت التعذيــب وال املــوت بســبب التعذيــب حتصــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان

علــى املعلومــات إمــا مــن معتقلــن ســابقني أو مــن األهــايل ،ومعظــم األهــايل حيصلــون علــى املعلومــات عــن أقربائهــم احملتجزيــن عــر
دفــع رشــوة إىل املســؤولني احلكوميــن.
وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نُشــر إىل روايــات األهــايل الــي تردنــا ،ونذكــر دائمـاً أن الســلطات الســورية ال تقــوم يف

كثــر مــن تلــك احلــاالت بتســليم اجلثــث إىل األهــايل ،كمــا أن األهــايل يف الغالــب خيافــون مــن الذهــاب الســتالم جثــث أقربائهــم
أو حــى أغراضهــم الشــخصية مــن املشــايف العســكرية؛ خوفـاً مــن اعتقاهلــم.

كمــا أن أغلــب األهــايل الذيــن نتواصــل معهــم أو يتواصلــون معنــا يؤكــدون أن أقرباءهــم كانـوا يف صحــة جيــدة حلظــة اعتقاهلــم،
ومل يكــن املــرض أبــداً هــو املســبب للوفــاة.
بنــاء علــى كل ذلــك تبقــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُعــاين مــن صعوبــات حقيقيــة يف عمليــة التوثيــق بســبب احلظــر

املفــروض عليهــا ومالحقــة أعضائهــا ،ويف ظــل هــذه الظــروف يصعــب تأكيــد الوفــاة بنســبة تامــة ،وتبقــى كامــل العمليــة خاضعــة
لعمليــات التوثيــق والتحقــق املســتمر ،وتظــل مثــل هــذه القضايــا مفتوحــة ،مــع أخذنــا باالعتبــار شــهادة األهــايل ،لكــن ال بــد مــن
التنويــه إىل مــا ســبق.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحايا.
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ثانياً :الملخص التنفيذي:

ألف :حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في :2017

وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ مطلع عام  2017حىت تشـرين األول من العام ذاته مقتل  185شــخصاً بســبب
التعذيب داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية على يد األطراف الرئيســة الفاعلة يف ســوريا.

باء :حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في أيلول :2017
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن  24حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر
النظاميــة ،يف أيلــول 2017
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يتوزعون على النحو التايل:
ألف :قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات األجنبية الشيعية)23 :
باء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 هيئة حترير الشام (حتالف بني جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة)1 :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.
دمشــق وريفهــا ســجلتا اإلحصائيــة األعلــى مــن الضحايــا بســبب التعذيــب ،حيــث بلــغ عددهــم  7شــخصاً ،وتتــوزع حصيلــة

بقيــة الضحايــا علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل 6 :يف درعــا 4 ،يف حلــب 2 ،يف إدلــب 2 ،يف محــاة 1 ،يف الالذقيــة 1 ،يف
محــص 1 ،يف الرقــة.
توزع حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في شهر أيلول 2017
7
6

3
2
1

الرقة

1

الالذقية

1

حمص

1

حماة
هيئة تحرير الشام
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حلب

درعا

دمشق وريفها

أما أبرز حاالت املوت بسبب التعذيب يف أيلول فهي:
طالب جامعي ،سيدتان.

ثالثاً :أبرز حوادث الموت بسبب التعذيب:
طالب جامعيون:

حــازم حريــري ،طالــب يف كليــة احلقــوق جبامعــة حلــب ،مــن أبنــاء مدينــة حلــب،
مــن مواليــد عــام  ،1992يف  /24نيســان 2013 /اعتقلتــه ق ـوات النظــام
الســوري مــن منزلــه مبدينــة دمشــق ،وقــد كان ســليماً وبصحــة جيــدة حينهــا،

الثالثــاء  /26أيلــول 2017 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب

التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.
حازم حريري

سيدات:
أمــل عبــد الكــرمي ،مــن أبنــاء مدينــة محــاة ،مــن مواليــد عــام  ،1994يف نيســان 2015 /اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري لــدى
مرورهــا مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــن بلــدة قلعــة املضيــق مشــال غــرب ريــف حمافظــة محــاة ومدينــة
محــاة ،و َّ
أكــد لنــا ذووهــا أهنــا كانــت حبالــة صحيــة جيــدة قبــل اﻻعتقــال ،اإلثنــن  /11أيلــول 2017 /حصلنــا علــى معلومــات
تؤكــد وفاهتــا بســبب التعذيــب داخــل فــرع فلســطني أحــد مراكــز االحتجــاز مبدينــة دمشــق.
فاطمــة الشــغري ،مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،يف عــام  2015اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري
مــن مــكان وجودهــا يف مدينــة الالذقيــة ،اإلثنــن  /11أيلــول 2017 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاهتــا بســبب التعذيــب
داخــل فــرع فلســطني أحــد مراكــز االحتجــاز مبدينــة دمشــق.
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رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

تؤكد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على أن ســقوط هذا الكم اهلائل من الضحايا بســبب التعذيب شــهرياً- ،وهم يشــكلون

احلــد األدىن الــذي متكنَّــا مــن احلصــول علــى معلومــات عنــه ،-يــدل علــى حنــو قاطــع أهنــا سياســة منهجيــة تنبــع مــن رأس الســلطات
احلاكمــة ،وأن مجيــع أركان النظــام علــى علــم تــام هبــا ،وقــد مورســت ضمــن نطــاق واســع أيضـاً فهــي تُشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم حرب.

مارست هيئة حترير الشام أفعال التعذيب ،وهي تُشكل جرائم حرب.
التوصيات:

إلى مجلس األمن:

 .1جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
 .2جيــب فــرض عقوبــات علــى مجيــع القــادة مــن خمتلــف األط ـراف ،الذيــن ثبــت تورطهــم يف عمليــات التعذيــب ،الــي ختالــف
القانــون الــدويل اإلنســاين ،وختالــف قـرارات جملــس األمــن بشــأن ســوريا وبشــكل خــاص القـرار رقــم  2042والقـرار رقــم .2139
 .3جيــب إلـزام احلكومــة الســورية وخمتلــف األطـراف األخــرى بالتعــاون الكامــل مــع جلنــة التحقيــق التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان،
للتحقيــق يف عمليــات التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.
 .4السماح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة بالوصول إىل أي مكان داخل سوريا.
إلى الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وعــدا ذلــك فســوف يُقـرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــن

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري /اإليـراين مــن جهــة ثانيــة.

• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  76ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.

شكر وعزاء

خالص الشكر لألهايل والشهود والنشطاء الذين سامهوا بشكل فعال وخالص العزاء ألهايل وأقرباء الضحايا.
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