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ً
أوال :التعذيب في سوريا بال حدود زمنية أو جسدية:
دأبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي  /26حزيــران مــن كل عــام علــى إصــدار تقريرهــا الســنوي عــن التعذيــب
فــي ســوريا ،ألنــه اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب ،حيــث يعمــل فريقنــا علــى مــدار عــام كامــل منــذ التقريــر
الســنوي الســابق علــى توثيــق حــوادث جديــدة لحــاالت التعذيــب ،وعلــى رصــد أســاليب التعذيــب المتبعــة لــدى أطراف
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،وفيمــا إذا كانــت ممارســات التعذيــب مســتمرة علــى ذات الوتيــرة أو تراجعــت،
وذلــك مــن خــال عقــد مقارنــة مــع التقريــر الســنوي الســابق ،وعلــى الرغــم مــن أننــا نقــوم بنشــر أخبــار دوريــة عــن
ناجيــن مــن التعذيــب ،أو وفيــات بســبب التعذيــب ،لكــن هــذا التقريــر يعطــي صــورة أوســع عــن التعذيــب فــي ســوريا،
ألنــه يتضمــن تحديثـ ًا لحصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا تحــت التعذيــب منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار/
 2011حتــى حزيــرانَّ ،2022 /
إن هــذا التحديــث الشــامل يســتند علــى مــا تــم توثيقــه خــال العــام الماضــي.
كمــا تنبــع أهميــة هــذا التقريــر مــن إثباتــه أن التعذيــب المحظــور بأقســى العبــارات فــي القانــون الدولــي ،مــا زال
يمــارس بشــكل واســع بحــق المعارضيــن سياســي ًا أو عســكري ًا ،بيــن أطــراف النــزاع ،أو مــن القــوى المســيطرة بحــق
أبنــاء المجتمــع الذيــن تحكمهــم ،بهــدف بســط الســيطرة وقمــع أي مطالبــات حقوقيــة أو ممارســة ديمقراطيــة،
ويتضمــن عرض ـ ًا لحــاالت تعذيــب مورســت بالتزامــن مــع االعتقــال التعســفي.
َّ
إن عمليــة اعتقــال األشــخاص فــي ســوريا هــي شــكل مــن أشــكال التعذيــب ،ألنــه يتــم دون مذكــرة قضائيــة ،وهــذه
ممارســة شــائعة مــن قبــل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،يضــاف إليهــا أنمــاط أخــرى مــن التعذيــب ،كمــا ســوف
يظهــر التقريــر ،ولعــل مــن أقســاها َّ
أن التعذيــب فــي ســوريا غيــر محــدود ،بمعنــى أنــه ال يمكننــا تحديــد مقــدار معيــن
مــن التعذيــب مقابــل اتهــام أو إدانــة الشــخص بجريمــة معينــة ،بــل إن ممارســة التعذيــب مفتوحــة ،وال تتوقــف طيلــة
فتــرة اعتقالــه التــي قــد تمتــد لســنوات ،فإمــكان أي ضابــط فــي مراكــز االحتجــاز تعذيــب أي شــخص فــي أي وقــت يريــد،
كمــا َّ
أن ظــروف االحتجــاز الغايــة فــي الســوء وبشــكل خــاص إهمــال الرعايــة الطبيــة ،تعتبــر بحــد ذاتهــا شـ ً
ـكال مــن
أشــكال التعذيــب.
كمــا يظهــر التقريــر َّ
أن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن يصبحــون مختفــون قســري ًا ،واالختفــاء القســري يعتبــر
شـ ً
ـكال مــن أقســى أشــكال التعذيــب ،لمــا فيــه مــن انقطــاع عــن العالــم الخارجــي بمــا فــي ذلــك األهــل واألصدقــاء
ومحامــي الدفــاع ،ويســبب ألم ـ ًا نفســي ًا فظيع ـ ًا علــى مــدار أيــام االختفــاء القســري.
لقــد مارســت كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة عمليــات التعذيــب بحــق خصومهــا ،لكـ َّ
ـن النظــام الســوري
كان األكثــر منهجيــة واتســاع ًا ،كمــا َّ
أن النظــام الســوري يحتجــز األعــداد األكبــر مــن المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا.
ورد ًا علــى ممارســات أطــراف النــزاع للتعذيــب قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتكثيــف رصدهــا ومتابعتهــا
لهــذه الظاهــرة الإلنســانية ،حيــث يقــوم فريقنــا بمتابعــة حــاالت التعذيــب والوفيــات بســبب التعذيــب ،وقمنــا ببنــاء
قاعــدة بيانــات خاصــة بالضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب ،وكذلــك األشــخاص الذيــن تعرضــوا لعمليــات تعذيــب.
وســاهمت متابعتنــا المســتمرة لحــاالت التعذيــب فــي بنــاء شــبكة عالقــات واســعة مــع الناجيــن ،ومــع ذويهــم ،ممــا
مكننــا مــن الحصــول علــى كـ ٍّ
ـم كبيــر مــن المعلومــات ،ومقاطعتهــا مــن أجــل الوصــول إلــى أعلــى درجــات المصداقيــة
ٍ
والموضوعيــة فــي توثيــق الحــوادث خــال بنــاء قاعــدة البيانــات الخاصــة بضحايــا التعذيــب ،وقــد ســهلنا عمليــة
التواصــل بيــن فريقنــا وبيــن المجتمــع الســوري عبــر إتاحــة ثالثــة أرقــام للتواصــل عبــر تطبيــق الواتــس أب ،واســتمارة
إلكترونيــة عبــر الموقــع الرســمي ،وكذلــك عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي.
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أمــا عــن منهجيــة التقريــر ،فنحــن نعتمــد تعريــف التعذيــب الــوارد فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب  1984فــي المــادة
رقــم “1 1أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســدي ًا كان أم عقلي ـ ًا ،يُلحــق عمــد ًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول
مــن هــذا الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،علــى معلومــات أو علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه
فــي أنــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث  -أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم
أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز أيـ ًا كان نوعــه ،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه
موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية”.
ويســتند هــذا التقريــر علــى مقابــات أجريناهــا مــع عائــات ضحايــا وناجيــن مــن التعذيــب مــن مراكــز االحتجــاز لــدى
مختلــف أطــراف النــزاع ،وقــد تمــت المداخــات مــع مراعــاة حالــة األمــن والســامة للضحايــا ،ولفريــق الشــبكة الســوية
لحقــوق اإلنســان ،وقــد اســتخدمنا وســائل متعــددة إمــا عبــر الهاتــف أو برامــج االتصــال المختلفــة أو عبــر زيارتهــم
فــي أماكــن وجودهــم داخــل ســوريا وخارجهــا ،ونســتعرض فــي هــذا التقريــر ثــاث عشــرة روايــة ،حصلنــا عليهــا بشــكل
ٍ
مباشــر ولــم نحصــل عليهــا مــن مــوارد مفتوحــة ،وقــد اســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــ ًا علــى
خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة ،لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي
أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــات ،وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر ،وحصلنــا علــى موافقتهــم
فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق ،وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت
الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات ،ونســعى دائم ـ ًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة
النفســية للضحايــا.
كمــا ترتكــز اإلحصائيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر علــى العمــل التراكمــي الــذي قمنــا بــه علــى مــدى ســنوات مــن عمليــات
الرصــد والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام  2011لحــوادث االعتقــال التعســفي والتعذيــب ،حيــث نقــوم بعمليــة
تحديــث شــهرية لقاعــدة البيانــات ،ونؤكــد علــى َّ
أن جميــع اإلحصائيــات الــواردة فــي التقريــر تتضمــن معلومــات متفاوتــة
لــكل حالــة ،وهــذا طبيعــي ضمــن الســياق الســوري والتحديــات الكبيــرة التــي تواجــه عملنــا ،وبشــكل عــام تتضمــن
الحــاالت المعلومــات األساســية مثــل :االســم والتاريــخ والمــكان وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن
االعتقــال أو االختفــاء القســري والتعذيــب ،وآخــر المشــاهدات والوثائــق ،وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل ،وقــد قــام قســم
تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء برنامــج خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز
وفــق المحافظــات أو الجنــس ،أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة ،والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال ،وتدخــل جميــع
البيانــات بصــورة أوتوماتيكيــة.
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال ،وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة أيض ـ ًا ،ونحــن فــي
هــذا التقريــر ِّ
نــوزع حصيلــة حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب تبعــ ًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة ،وليــس
تبع ـ ًا للمــكان الــذي وقعــت فيــه حادثــة التعذيــبَّ ،
ألن مــكان وقــوع الحادثــة واالنتهــاك فــي النســبة العظمــى مــن
الضحايــا هــو مراكــز االحتجــاز فــي مدينــة دمشــق ،لذلــك نقــوم بتوزيــع حــاالت ضحايــا التعذيــب بحســب المحافظــة
التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعـرَّض لــه أبنــاء تلــك المحافظــة مقارنــة مــع
محافظــات أخــرى ،وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن،
ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.
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ـإن مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ي ِّ
ونظــر ًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فـ َّ
ُمثــل الحــدَّ األدنــى مــن
َّ
ِّ
ونؤكــدُ َّ
أن اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر ،كمــا أن هــذا التقريــر ال
تمكنــا مــن توثيقهــا،
االنتهــاكات التــي
يشــمل توثيق ـ ًا للتداعيــات النفســية التــي يعانــي منهــا الناجــون مــن التعذيــب.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“التعذيــب فــي ســوريا يمــارس بــذات الوتيــرة والمنهجيــة منــذ عــام  ،2011وال يوجــد لدينــا اعتقــاد
أو أمــل بأنــه ســوف يتوقــف مــن قبــل النظــام الســوري أو بقيــة أطــراف النــزاع بــدون تغييــر
سياســي للقيــادات الموجــودة والتــي لــم تقــم بأيــة عمليــة تحقيــق أو محاســبة جديــة للمتورطيــن
فــي عمليــات التعذيــب .مازلنــا نوثــق حــاالت تعذيــب وحشــية ،ووفيــات بســبب التعذيــب ،ونخشــى
علــى مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســري ًا”.

ثاني ًا :تعاون الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع مقرري األمم المتحدة
المعنيين بحاالت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب:
تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع العديــد مــن الهيئــات األمميــة ،ومــن بينهــا المقرريــن الخــواص ،وفــي
كثيــر مــن الحــاالت ال نتمكــن مــن الحصــول علــى بيانــات كاملــة للضحايــا ممــا يعيــق عمليــة المراســلة مــع المقرريــن
الخــواص نظــر ًا لوجــود اشــتراطات محــددة ،بالمقابــل نقــوم بعمليــات مراســلة دوريــة فــي الحــاالت التــي نتمكــن فيهــا
مــن الحصــول علــى بيانــات وافيــة ،بمــا فــي ذلــك موافقــة األهالــي ،لهــذا فنحــن نطلــب مــن األهالــي بشــكل متكــرر
التعــاون والتنســيق معنــا كــي نتمكــن مــن إرســال أكبــر قــدر ممكــن مــن الحــاالت ،علــى اعتبــار َّ
أن المقــرر الخــاص
ٍ
يقــوم بمراســلة النظــام الســوري حــول البعــض مــن تلــك الحــاالت المرســلة التــي تمكــن مــن التحقــق منهــا ،كمــا
يقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي يُعــدُّ ه فريــق األمــم المتحــدة عــن التعذيــب فــي ســوريا.
وقمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقــوم العائــات بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكيـ ًا إلــى فريــق العمــل
لدينــا فــي قســم االعتقــال والتعذيــب ،الــذي يقــوم بمتابعــة الحالــة والتواصــل مــع العائــات إلتمــام عمليــة التوثيــق
والتســجيل.
وقــد أرســلنا منــذ التقريــر الســنوي الســابق وحتــى صــدور هــذا التقريــر مــا ال يقــل عــن  56حالــة تعذيــب أو وفــاة بســبب
التعذيــب إلــى المقــرر الخــاص.

5

التقرير السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

ثالثــ ًا :تحديــث لحصيلــة الضحايــا الــذي قتلــوا بســبب التعذيــب وتوزعهــا
بحســب المحافظــات الســورية منــذ آذار:2011 /
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران 2022 /مقتــل مــا ال
يقــل عــن  14685شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،مــن بينهــم
 181طفـ ً
ـا و 94ســيدة (أنثــى بالغــة) ،يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
ً
طفال و 75سيدة.
 قوات النظام السوري14464 :بينهم 174ً
طفال و 14سيدة.
 تنظيم داعش 32 :بينهم 1ً
طفال.
 هيئة تحرير الشام 31 :بينهم 2ً
طفال و 2سيدة.
 قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي) 83 :بينهم 1ً
طفال و 2سيدة.
 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 50 :بينهم 1ً
طفال و 1سيدة
 -جهات أخرى 25 :بينهم 2

رســم بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة االعتقــال أو اإلخفــاء القســري منــذ آذار2011 /
حتــى آذار 2022 /علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا:

تظهــر اإلحصائيــات المســتندة إلــى بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن النظام الســوري قد اعتقل القســم
األكبــر مــن المواطنيــن الســوريين ،ويتعــرض المعتقــل إلــى شــكل أو أكثــر مــن أشــكال التعذيــب ،وهــذا انعكــس علــى
ٍ
َّ
أن حصيلــة الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب كان النظــام الســوري هــو المتســبب األكبــر فيهــا ،وهــذا العــدد الهائــل مــن
الضحايــا بســبب التعذيــب ،يؤكــد علــى أنهــا ممارســة منهجيــة ،ومتكــررة ،وترتكــب بشــكل واســع بحــق عشــرات آالف
المعتقليــن فهــي بالتالــي تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانيةَّ ،
وإن الغالبيــة العظمــى مــن الوفيــات بســبب التعذيــب تعــود
إلــى نقــص الرعايــة الطبيــة التــي تجعــل المعتقــل يتألــم دون أن يتلقــى عــاج حتــى المــوت.
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وتظهر الخريطة توزع حصيلة الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب بحسب المحافظات السورية:

نالحــظ مــن الخريطــة الســابقة َّ
أن محافظتــي درعــا وحمــص فــي مقدمــة المحافظــات التــي فقــدت أبناءهــا بســبب
التعذيــب ،وقــد رصدنــا ممارســة النظــام الســوري لعمليــات التعذيــب فــي كثيــر مــن األحيــان علــى خلفيــة انتمــاء
الضحيــة لمنطقــة مــا مناهضــة للنظــام الســوري كنــوع مــن االنتقــام الجماعــي فــي مراكــز احتجــازه.
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مخطط بياني يظهر توزع حصيلة ضحايا التعذيب في سوريا بحسب األعوام منذ آذار:2011/

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن األعــوام التــي شــهدت أعلــى وفيــات بســبب التعذيــب هــي عــام  2013ثــم 2012
يليهمــا عــام .2014

مقارنــة بيــن حصيلــة الوفيــات
بســبب التعذيــب لــدى أطــراف
النــزاع والقــوى المســيطرة
منــذ التقريــر الســنوي الســابق
فــي حزيــران 2021 /حتــى التقريــر
الســنوي فــي حزيــران2022 /

تظهــر المقارنــة ارتفــاع حصيلــة الوفيــات بســبب التعذيــب وبشــكل رئيــس فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام
الســوري ،ممــا يؤكــد أن ممارســات التعذيــب لــم تتوقــف والقتــل بســبب التعذيــب مــا زال مســتمر.
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رابع ًا :التعذيب وأساليبه لدى أطراف النزاع في سوريا:
ً
أوال :التعذيب عند النظام السوري (الجيش واألمن والميليشيات المحلية واألجنبية):
ألف :قرابة  1.2مليون مواطن سوري تعرض لشكل من أشكال التعذيب:
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن النظــام الســوري مــا زال يعتقــل /يخفــي قســري ًا
قرابــة  133ألــف مواطــن ســوري ،وهــذه الحصيلــة ليســت تقديريــة بــل هــي بيانــات كمــا أشــرنا ،أمــا مــن خضــع العتقــال
تعســفي ،وخــرج منهــا ،أو مــا زال معتقــل فبنــاءً علــى بيانــات المعتقليــن لدينــا ،وبيانــات الذيــن خرجــوا مــن االعتقــال،
نســتطيع أن نقــدر حصيلــة بقرابــة  1.2مليــون مواطــن ســوري خضــع العتقــال تعســفي /إخفــاء قســري ،ولشــكل من
ٍ
أشــكال التعذيــب ،ألنــه ال يــكاد يوجــد معتقــل لــم يخضــع ألحــد أســاليب التعذيــب ،ألنــه كمــا أشــرنا ســابق ًا ،فــإن عمليــة
االعتقــال بحــد ذاتهــا والتــي هــي أقــرب للخطــف تعتبــر شـ ً
ـكال مــن أشــكال التعذيــب.
تبلــغ ذروة عمليــات التعذيــب أثنــاء التحقيــق والــذي يهــدف إلــى انتــزاع اعترافــات ،وتثبيتهــا ضــد المعتقــل ،وإصــدار
أحــكام مــن المحاكــم االســتثنائية بنــاءً علــى هــذه االعترافــات المنتزعــة تحــت التعذيــب ،وهــذا هــو حــال جميــع األحــكام
الصــادرة بحــق المعتقليــن السياســيين مــن محكمــة اإلرهــاب ،أو محكمــة أمــن الدولــة ،وغيرهــا مــن المحاكــم ألنهــا
تســتند علــى تهــم باطلــة لــم يرتكبهــا المعتقــل.
ٍ
الحظنــا َّ
أن بعــض ممارســات التعذيــب تأتــي علــى خلفيــة طائفيــة أو مناطقيــة اســتناد ًا إلــى مناطــق اشــتهرت
بمشــاركتها فــي الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الســوري ،وتنوعــت أســاليب التعذيــب التــي مارســها النظــام الســوري
َّ
مفصــل أبــرز أســاليب التعذيب التي اســتخدمتها قــوات النظام
علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،وقــد ســجَّ لنا فــي تقريــر
فــي مراكــز احتجازهــا والمشــافي العســكرية التابعــة لهــا ،والتــي بلغــت  72أســلوب ًا للتعذيــب الجســدي والنفســي
والجنســي مورســت جميعهــا علــى نحــو مقصــود وواســع فــي كافــة مراكــز االحتجــاز وطالــت عمليــات التعذيــب
كافــة المعتقليــن بمــن فيهــم النســاء واألطفــال والكهــول والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة ولــم تســتثن أحــد ًا،
ِ
َّ
المتعمــد والتجويــع ،وظــروف احتجــاز غيــر صحيــة مــن انعــدام لشــروط
ويتزامــن التعذيــب مــع اإلهمــال الصحــي
النظافــة والتهويــة ،وتكديــس المعتقليــن فــي زنزانــات ضيقــة ال تســتوعب أعدادهــم الكبيــرة والمتزايــدة ،وحرمــان
المعتقــل مــن المالبــس واألغطيــة ضمــن ظــروف حــرارة شــديدة االنخفــاض أو االرتفــاع ،وهــذه الظــروف الوحشــية
التــي قــد يعانــي منهــا المعتقــل ســنوات طويلــة كلهــا أدت إلــى ارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب وإهمــال
الرعايــة الصحيــة وتس ـبَّبت فــي وفيــات شــبه يوميــة فــي صفــوف المعتقليــن.
إضافـ ًـة إلــى تركــز عمليــات التعذيــب ضمــن مراكــز االحتجــاز بشــكل رئيــس ،ســجلنا مئــات الحــوادث التــي مــورس فيهــا
التعذيــب ضمــن نقــاط التفتيــش أو أثنــاء عمليــات االقتحــام ،عبــر قيــام قــوات النظــام الســوري باحتجــاز الضحيــة
والتنكيــل بــه وغالبــ ًا مــا انتهــت هــذه الحــوادث بإعــدام الضحيــة ،وقــد حصلنــا علــى عشــرات مقاطــع الفيديــو التــي
قامــت قــوات النظــام الســوري بتصويرهــا أثنــاء ممارســتها لعمليــات التنكيــل والتعذيــب الوحشــية بهــدف الســخرية
مــن الضحيــة وإشــاعة الترهيــب والخــوف لــدى المجتمــع الســوري.
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ً
إضافــة إلــى مــا ســبق ،فقــد امتــدت عمليــات التعذيــب إلــى المستشــفيات العســكرية التــي ينقــل إليهــا عــدد مــن
المعتقليــن الذيــن لديهــم إصابــات بليغــة وحــاالت صحيــة مزمنــة ،حيــث يمــارس أفــراد مــن الكــوادر الطبيــة الموجوديــن
فــي هــذه المستشــفيات أســاليب مــن التعذيــب قــد تفضــي إلــى المــوت ،مخالفيــن بذلــك مبــادئ آداب مهنــة الطــب
المتصلــة بــدور الموظفيــن الصحييــن ،وال ســيما األطبــاء ،فــي حمايــة المســجونين والمحتجزيــن مــن التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة  ،والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة بقرارهــا الصــادر فــي /18كانــون األول.1982 /
تعتبــر انتهــاكات التعذيــب لــدى النظــام الســوري جرائــم ذات طبيعــة منهجيــة أو واســعة النطــاق ،وبالتالــي ال يمكــن
أن تنفــذ مــن قبــل أفــراد فــي النظــام الســوري دون أن تكــون سياســة مركزيــة لــدى النظــام الســوري ،ومتــورط
فيهــا علــى أعلــى المســتويات ،وقــد أدانــت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بألمانيــا فــي  /13كانــون الثانــي/
 ،2022أنــور .ر ،الــذي اســتلم منــذ كانــون الثانــي 2011 /حتــى أيلــول ،2012 /رئاســة دائــرة التحقيــق فــي فــرع األمــن 251
(فــرع الخطيــب) ،التابــع لجهــاز المخابــرات العامــة فــي النظــام الســوري ،وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان ملفـ ًا يتضمــن بيانــات لـــ  58مواطنـ ًا ســوري ًا ماتــوا بســبب التعذيــب فــي فــرع الخطيــب فــي أثنــاء حقبــة تولــي
المتهــم أنــور.ر إدارة التحقيــق ،وتــم تســليم الملــف إلــى المدعــي العــام األلمانــي عبــر شــريكنا المركــز األوروبــي للحقــوق
الدســتورية وحقــوق اإلنســان .كمــا قدمنــا بيانــات لدعــم المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي فرانكفــورت بألمانيــا فــي
محاكمــة الطبيــب الســوري عــاء.م ،المتهــم بتهــم تصــل إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية ،وقــد وردت فــي الئحــة االتهــام 18
ٍ
تهمــة تضمنــت القتــل ،والتعذيــب وإلحــاق ً
أذى جســدي وعقلــي بمعتقليــن اعتقلهــم النظــام الســوري علــى خلفيــة
معارضتــه سياســي ًا ،وذلــك فــي مشــاف عســكرية فــي حمــص ودمشــق ،إضافـ ًـة إلــى ســجن المخابــرات العســكرية
ٍ
 261فــي حمــص ،وفــي عامــي  2011و.2012
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 14464شــخص ًا بينهــم  174طفـ ً
ـا و 75ســيدة
فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار 2011 /وحتــى حزيــران.2022 /

باء 11 :حالة وفاة تحت التعذيب بعد إصدار قانون تجريم التعذيب رقم  16في آذار:2022 /
فــي  /30آذار 2022 /أصــدر رئيــس النظــام الســوري القانــون رقــم  16لعــام  2022لتجريــم التعذيــب 2اعتبــر فيــه هــذه
ً
ـديدة لمرتكبهــا أو لمــن شــارك فيهــا أو لمــن حـرَّض عليهــا أيضـ ًا ،وفــي القانــون
الجريمــة جنايــة تســتوجب عقوبـ ًـة شـ
الســوري يُعتبــر توصيــف التعذيــب كجنايــة يخضــع الجريمــة للتقــادم الجنائــي المقــدر بعشــر ســنوات إذا لــم تحــرك
الدعــوى العامــة بحــق مرتكــب الفعــل ،وقــد أصدرنــا تقريــر ًا وضحنــا فيــه أنــه هنــاك خلــل علــى مســتوى منظومــة
التعذيــب والتشــريع لــدى النظــام الســوري ،إضافـ ًـة إلــى خلــل فــي نــص “القانــون” نفســه ،وفيمــا يلــي نقــاط أساســية
ٍ
تعبــر عــن ذلــك:
• ال يشمل القانون جرائم التعذيب المرتكبة قبل تاريخ صدوره ،بل تسري عليها األحكام الموجودة مسبق ًا.
• أغفــل القانــون ذكــر ظــروف االحتجــاز الالإنســانية والقاســية التــي يُحتجــز ضمنهــا المعتقلــون ،كمــا أغفــل إهمــال
الرعايــة الصحيــة أو حرمانهــم منهــا ،وهمــا مــن أســاليب التعذيــب التــي ينتهجهــا النظــام الســوري ومــن أســباب
ارتفــاع نســب الوفيــات بيــن المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز.

 2الوكالة العربية السورية لألنباء ،الرئيس األسد يصدر قانون ًا لتجريم التعذيب /30 ،آذارhttps://sana.sy/?p=1616786 ،2022 /
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َّ
إن هــذا القانــون ســيبقى حبــر ًا علــى ورق ولــن يســهم فــي ردع األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة التعذيــب مــا دامــت بقيــة
القوانيــن القمعيــة التــي تعطــي حصانــة لألجهــزة األمنيــة مــن أيــة مالحقــة قضائيــة ،ومــن أبرزهــا:

1.عناصر إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة):
إن المــادة  16مــن المرســوم التشــريعي رقــم  14لعــام  1969المتضمــن قانــون إحــداث إدارة المخابــرات العامــة

3

قضــت بعــدم جــواز مالحقــة عناصــر المخابــرات عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات الموكلــة إليهــم ،إال
بعــد موافقــة رؤســائهم.

 .2عناصر “شعبة المخابرات” (األمن العسكري) و”إدارة المخابرات الجوية”:

يتمتعــون أيضـ ًا بمثــل هــذه الحصانــة كونهــم من العســكريين ،ومالحقتهم القضائية تكون أمام القضاء العســكري،
وهــذا القضــاء ال يالحــق العســكريين إال بموجــب أمــر مالحقــة صــادر عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة أو
رئيــس األركان حســب رتبــة المطلــوب مالحقتــه ،عمـ ً
ـا بأحــكام المــادة  /53/مــن قانــون العقوبات وأصــول المحاكمات
العســكرية رقــم  /61/لعام .1950

 .3عناصر “شعبة األمن السياسي”:

تتبــع شــعبة األمــن السياســي إداريـ ًا لــوزارة الداخليــة ،وفــي أيلــول 2008 /صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  /64/لعــام

 2008الــذي اعتبرهــم وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة مــن المشــمولين باختصــاص القضاء
ـص صراحـ ًـة علــى َّ
العســكري ونـ َّ
أن مالحقتهــم القضائيــة ال تجــري قبــل صــدور أمــر بالمالحقــة مــن القيــادة العامــة
للجيــش والقــوات المســلحة.
َّ
إن المرســوم التشــريعي رقــم  64الصــادر عــام  2008والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون أصــول العقوبــات
وأصــول المحاكمــات العســكرية 4أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي ،الذيــن كانــوا ســابق ًا
ممــن يمكــن محاكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر قــرار مالحقتهــم بالجيــش والقــوات المســلحة .كمــا أن هــذه
المالحقــة تصــدر فــي زمــن الحــرب بحســب قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام
للجيــش والقــوات المســلحة والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس الجمهوريــة .وبالتالــي تـ َّ
ـم حجــب هــذه المالحقــة -فــي
حــال حصلــت -عــن أي مســتوى للقيــادة وحصرهــا فــي القيــادة العليــا.
مطلــع عــام  2012صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  /1/لعــام  2012المتضمــن (قانــون خدمــة عســكريي قــوى
األمــن الداخلــي) ومــن ضمنهــم عناصــر “شــعبة األمــن السياســي” والــذي يعتبــر معـ ً
ـدال للمرســوم التشــريعي /64
 2008المذكــور أعــاه ،حيــث نـ َّ
ـص فــي المــادة  /23/منــه علــى إحــداث محكمــة مســلكية شــرطية تختــص بالنظــر فــي
األمــور المســلكية لعســكريي الشــرطة ،مــن اختصاصهــا البــت بإحالتهــم أمــام القضــاء إال فــي حالــة الجــرم المشــهود،
أو ارتــكاب جريمــة اقتصاديــة ،حيــث يمكــن بهاتيــن الحالتيــن مالحقتهــم أمــام القضــاء العــادي مباشــرة ،علمــ ًا َّ
أن
َّ
مشــكلة مــن ضبــاط فــي الشــرطة يُســميهم رئيــس الجمهوريــة وبالتالــي فهــي
المحكمــة المســلكية للشــرطة
ليســت محكمــة قضائيــة وال تتبــع للســلطة القضائيــة وإنمــا تتبــع بالكامــل للســلطة التنفيذيــة.
َّ
فــإن كافــة عناصــر األجهــزة األمنيــة األربعــة يتمتعــون بحصانــة مــن المالحقــة القضائيــة إال إذا ســمح
وبالتالــي
رؤســاؤهم بهــا ،والمالحقــة القضائيــة المشــروطة بالحصــول علــى الموافقــة المذكــورة هــي أمــر غيــر دســتوري
( 3وهو قانون سري غير منشور بالجريدة الرسمية)
 4الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /61/تاريخ  /27شباط1950 /
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وتغــوّ ل علــى الســلطة القضائيــة وينــال مــن اســتقاللها عــن طريــق وضــع قيــد ال يســمح لهــا أن تمــارس واليتهــا
الدســتورية قبــل موافقــة أحــد مــن مســؤولي الســلطة التنفيذيــة كمــا ورد فــي النصــوص آنفــة الذكــر.
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  11شــخص ًا ،بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز
التابعــة للنظــام الســوري ،منــذ صــدور قانــون تجريــم التعذيــب رقــم  16فــي  /30آذار 2022 /حتــى حزيــران.2022 /
إضافـ ًـة إلــى تســجيلنا العديــد مــن عمليــات االســتدعاء مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية
اســتهدفت ذوي ضحايــا التعذيــب ،وتــم التحقيــق معهــم وتحذيرهــم مــن اإلعــان عــن الوفــاة ،وتهديدهــم بإعــادة
اعتقالهــم فــي حــال قامــوا بذلــك ،وهــذا يؤكــد أن قانــون تجريــم التعذيــب شــكلي فقــد حـ َّ
ـض نــص القانــون علــى اتخــاذ
التدابيــر الكفيلــة بضمــان الحــق فــي تقديــم الشــكاوى أو اإلبــاغ عــن التعذيــب ،وتوفيــر الحمايــة لمقــدم الشــكوى أو
اإلبــاغ عــن هــذه الجريمــة ،والحفــاظ علــى الســرية وحمايــة الشــهود والخبــراء وأفــراد أســرهم.
لــم تســجل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إبــاغ أي ـ ًا مــن ذوي الضحايــا الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب عــن هــذه
الحــوادث خوفــ ًا مــن المالحقــات األمنيــة وتعريضهــم لالعتقــال مــن قبــل األجهــزة األمنيــة والتعذيــب إذ تخشــى
العائــات حتــى مــن إبــاغ المنظمــات الحقوقيــة عــن هــذه الحــوادث فضـ ً
ـا عــن إبالغهــم الجهــات التابعــة للنظــام
الســوري وهــذه الممارســات الترهيبيــة تجســد واحـ ً
ـدة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه عمليــات التوثيــق ،وهــي تكتيــك
متبــع مــن قبــل النظــام الســوري ،يهــدف إلــى التضييــق علــى ذوي الضحايــا ومالحقتهــم ،لردعهــم عــن التبليــغ عــن
ظــل اســتمرار وجــود
االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا .وهــذا مــا أكدنــاه مــرار ًا عــن اســتحالة تطبيــق القانــون فــي
ِّ
األجهــزة األمنيــة حتــى الجهــة المخولــة باتخــاذ هــذه التدابيــر هــي “النيابــة العامــة” غيــر قــادرة علــى حمايتهــم ،ولــم يصــدر
وزيــر العــدل أو النائــب العــام الئحــة تتضمــن كيفيــة تنفيــذ هــذه التدابيــر حتــى اللحظــة.

جيم :حوادث االعتقال التعسفي والتعذيب مستمرة بعد صدور مرسوم العفو رقم  7في
نيسان:2022 /
شــمل الجرائــم اإلرهابيــة
فــي  /30نيســان 2022 /صــدر قانــون عفــو بالمرســوم التشــريعي رقــم ( )7لعــام ،2022
َ
المرتكبــة مــن الســوريين قبــل تاريــخ  /30نيســان 2022 /عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت إنســان والمنصــوص عليهــا فــي
قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم ( )19لعــام  2012وقانــون العقوبــات العــام .تعتبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
َّ
أن هــذا العفــو وإن كانــت نصوصــه نظريـ ًا أوســع قليـ ً
ـا مــن ســابقيه ،إال أنــه لــم يختلــف مــن ناحيــة التطبيــق عــن كافــة
مراســيم العفــو الثمانيــة عشــر التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام  ،2011والتــي لــم تفلــح فــي إطــاق ســراح
الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن ،فمــا زال لــدى النظــام الســوري قرابــة  133ألــف معتقــل /مختــف قســري ًا ،وقــد
ٍ
اســتعرضنا فــي تقريــر أولــي أبــرز النقــاط التــي تجعــل مــن المرســوم  2022 /7شــكلي ًا.

 57حادثة اعتقال تعسفي بعد صدور المرسوم رقم  7لعام :2022
َّ
وثــق فريــق قســم المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن
 57شــخص ًا بينهــم ســيدة واحــدة منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم  7فــي  /30نيســان 2022 /حتــى حزيــران ،2022 /وقــد
اســتهدفت عمليــات االعتقــال أشــخاص ًا مُ نحــوا بطاقــات تســوية وتعهُ ــد بعــدم التعــرض لهــم ،كمــا ُأعيــد اعتقــال
ســيدة أفــرج عنهــا بموجــب مرســوم العفــوَّ ،
إن النظــام الســوري ال يــزال مســتمر ًا فــي سياســة االعتقــال واإلخفــاء
القســري وكمــا أســلفنا آنفـ ًا أن التعذيــب مرتبــط ارتباطـ ًا عضويـ ًا بعمليــات االعتقــال وال يســعى بـ ِّ
ـأي حال مــن األحوال
ٍ
إلــى التقليــل مــن أعــداد المعتقليــن لديــه ويصــدر مراســيم العفــو الوهميــة الســتخدامها فــي التضليــل السياســي.
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 8حاالت وفيات بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم  7لعام :2022

َّ
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  8شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ  /30نيســان ،2022 /مــن بينهــم ســيدة واحــدة ،ولــم يتــم تســليم جثاميــن أي من
ٍ
الضحايــا لعائالتهم.

دال :مــا ال يقــل عــن  1059مختــف أقــر النظــام الســوري بوفاتهــم عبــر دوائــر الســجل المدنــي نعتقــد
أنهــم قتلــوا بســبب التعذيــبٍ :
تلقينــا خــال فتــرة إعــداد هــذا التقريــر حــاالت جديــدة مــن تلقــي أهالــي المختفيــن قســري ًا لــدى النظــام الســوري إخطــارات عبــر دوائــر
الســجل المدنــي ،تبلغهــم بـ َّ
ـأن أبناءهــم قــد ماتــوا ،وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر موســعة عــن هــذه الممارســة التــي اتبعهــا النظــام
َّ
تمكنــا مــن تســجيله فــي بلــدة ديــر العصافيــر بريــف دمشــق فــي مطلــع العــام
الســوري منــذ بدايــات عــام  ،2018كان آخرهــا مــا
الجــاري ،فقــد وثقنــا مــا ال يقــل عــن  54شــخص ًا مــن أبنــاء ديــر العصافيــر فــي محافظــة ريــف دمشــق علــم أهلهــم بوفاتهــم عبــر
اســتصدارهم بيانــات وفــاة مــن دوائــر الســجل المدنــي ،وتحدثنــا عــن ذلــك فــي تقريــر خــاص.
لقــد تســببت هــذه الممارســة المهينــة بصدمــة لــدى عائــات المختفيــن قســري ًا ،ويســتمر قســم منهــم فــي مراجعــة دوائــر
َّ
تمكنــا مــن تســجيل مــا ال يقــل عــن  1059شــخص ًا بينهــم  9أطفــال و 2ســيدة ،و9
الســجل المدنــي للكشــف عــن مصيــر أبنائهــم،
حــاالت مــن الكــوادر الطبيــة ،لمختفيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي ،وذلــك منــذ مطلــع عــام
 2018حتــى حزيــران ،2022 /لــم ي َ
ُذكــر ســبب الوفــاة ،ولــم يســلم النظــام الجثــث لألهالــي ،ولــم يُعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا.
ومــن بيــن الحصيلــة أربــع حــاالت تــم التعــرف عليهــا عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي العســكرية التابعــة للنظــام الســوري.
مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا الذيــن تــم تســجيلهم
علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي بحســب األعــوام التــي شــهدت
اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري

يظهــر المخطــط البيانــي ّ
أن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ  1059حالــة التــي ســجلناها ،كان قــد تــم اعتقالهــم مــن قبــل قــوات
النظــام الســوري فــي عــام  2012ثــم عــام  2013يليــه عــام  2014وهــي األعــوام األبــرز التــي شــهدت أكبــر موجــة اختفــاء قســري
فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
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مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة المختفيــن قســري ًا الذيــن تــم تســجيلهم علــى
أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي بحســب عــام الوفــاة الــذي تــم تســجيله
فــي بيــان الوفــاة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري:

يظهــر المخطــط البيانــي َّ
أن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ  1059حالــة كان قــد تــم تســجيل وفاتهــم فــي عــام  ،2014وذلــك
بحســب إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن دوائــر الســجل المدنــي ،تــاه عــام  2013ثــم عــام 2015

جيــم :تحديــد هويــة مــا ال يقــل عــن  1017ضحيــة بســبب التعذيــب عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي
العســكرية منــذ مطلــع عــام  2015حتــى حزيــران:2022 /
عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ األيــام األولــى لحصولهــا علــى صــور قيصــر المســربة علــى تحديــد هويــة هــؤالء
الضحايــا وقــد أصدرنــا تقاريــر عــن ذلــك ،ومــا زال العمــل علــى هــذا الملــف مســتمر ًا ،ألن هــؤالء قتلــوا بســبب التعذيــب ،حيــث
نبحــث عــن معلومــات عــن صــور لــم نتمكــن مــن تحديــد هويــة أصحابهــا حتــى اآلن ،حيــث تواجهنــا صعوبــات بالغــة فــي هــذا الملــف،
وبشــكل أساســي بســبب التشــوه الحاصــل فــي وجــوه وأجســاد الضحايــا.
بنــاءً علــى ذلــك فـ َّ
ـإن التقــدم فــي تحديــد هويــة مزيــد مــن الضحايــا تباطــئ ،ونتمكــن كل عــام مــن إضافــة عــدد محــدود مــن الحــاالت
التــي تعرفنــا عليهــا ،ومــا زال لدينــا قرابــة  611حالــة تحــت التحقــق ،ونعتقــد أننــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن اإلمكانيــات اللوجســتية
لتحديــد هويتهــم.
َّ
تمكنــا منــذ بدايــات عــام  2015وحتــى اآلن مــن تحديــد هويــة  1017ضحيــة مــن بيــن قرابــة  6786ضحيــة ظهــروا فــي صــور قيصــر،
ولــدى مقاطعــة الـــ  1017هويــة مــع مــا ســجلناه ســابق ًا فــي قاعــدة بيانــات الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب ،وجدنــا أن  836حالــة كانت
مســجلة لدينــا مســبق ًا ،وبـ َّ
ـأن  181حالــة لــم تكــن مســجلة.
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مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة ضحايــا التعذيــب الذيــن
تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد
هوياتهــم عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي العســكرية
بحســب تاريــخ اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري:

يظهــر المخطــط البيانــي أن الحصيلــة األعلــى لضحايــا التعذيــب الذيــن تمكنــا مــن تحديــد هوياتهــم عبــر الصــور المســربة مــن
المشــافي العســكرية كان قــد تــم اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام  2012ثــم عــام  2013يليــه عــام 2014
وهــي األعــوام األبــرز التــي شــهدت أكبــر موجــة اختفــاء قســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري بحســب
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة ضحايــا التعذيــب الذيــن
تمكنــا مــن تحديــد هوياتهــم عبــر الصور المســربة من المشــافي
العســكرية بحســب األفــرع األمنيــة التــي قتلــوا فيهــا:

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا الذيــن تمكنــا
مــن تحديــد هوياتهــم عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي
العســكرية أن الغالبيــة كانــوا قــد قتلــوا فــي الفــرع 227
“المعــروف باســم فــرع المنطقــة” والفــرع “ 215المعــروف
باســم ســرية المداهمــة واالقتحــام” وهــذا يوافــق قاعــدة
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي تظهــر أن
هذيــن الفرعيــن هــم مــن بيــن األفــرع األمنيــة الرئيســة التــي
قضــى فيهــا المعتقلــون والمختفــون قســري ًا.
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دال :أبرز األجهزة واألفراد المتورطين بعمليات التعذيب في مراكز االحتجاز التابعة لقوات النظام السوري:
ال ُتبــرر القوانيــن التــي وضعهــا النظــام الســوري ارتــكاب الجرائــم أو التســتر عليهــا ،ألنهــا ليســت قوانيــن بــل هــي نصــوص
تنتهــك القانــون ،ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نســتند علــى تعريفــات القانــون العرفــي اإلنســاني فــي تحميــل
القــادة واألشــخاص األرفــع مقامـ ًا مســؤولية جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم بنــاءً علــى أوامرهــم ، 5أو إذا علمــوا ،أو كان
بوســعهم معرفــة َّ
أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر
الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه
ويوســع النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه المســؤولية لتشــمل الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية ،التــي
الجرائــم،6
ِّ
ترتكــب وقــت الســلم أو الحــرب ،وجرائــم الحــرب ،كمــا يحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين ،بمــن
فيهــم المدنييــن المســؤولية عــن ذلــك ،7كمــا أن المقاتليــن يتحملــون المســؤولية حتــى وإن كانــوا ينفــذون أوامــر مــن هــو أعلــى
منهــم رتبــة ،وال يكفــي القــول بــأن المقاتــل كان يتصــرف بموجــب أوامــر صــادرة مــن جهــات عليــا ،فمرتكبــو جرائــم الحــرب والجرائــم
ضــد اإلنســانية مســؤولون جنائي ـ ًا علــى المســتوى الشــخصي عــن أفعالهــم ،8كمــا ينـ ُّ
ـص النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة علــى“ :إن حقيقــة ارتــكاب جريمــة ،تقــع ضمــن ســلطة المحكمــة ،مــن قبــل شــخص تنفيــذ ًا ألمــر حكومــة أو مصــدر أعلــى،
عســكري ًا كان أم مدني ـ ًا ،لــن تعفــي ذلــك الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة” ،9ومــع أنهــا قــد تعتبــر مــن األســباب المخففــة
للعقوبــة لكنهــا ال تعفــي مرتكــب الجريمــة مــن مســؤوليته ،وقــد حـ َّـذرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا عبــر التقاريــر
ـب فــي ارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،بــل إن القانــون
والبيانــات مــن ضــرورة االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصـ ُّ
ـص علــى أنــه حتــى اإلكــراه علــى ارتــكاب جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلبــادة ال يصبــح مقبـ ً
الدولــي نـ َّ
ـوال كأســلوب
10
دفــاع إال فــي األوضــاع الشــديدة حيــث ال يتوفــر أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل .
والنظــام الســوري متــورط بمختلــف مؤسســاته فــي ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشـ َّ
ـكلت العديــد مــن تلــك االنتهــاكات
جرائــم ضــد اإلنســانية 11وجرائــم حــرب ،12وكل مــن أمــر ،أغــرى ،شــجع ،بــرر ،شــارك ،قــدم العــون أو ســهل ،تلــك الجرائــم يعتبــر
متورطـ ًا فيهــا ،وفــي مقدمــة تلــك المؤسســات مؤسســة الجيــش ،ومؤسســة األمــن ،وهنــاك ميــل لــدى لجــان تقصــي الحقائــق
ولجــان التحقيــق الدوليــة نحــو الكشــف عــن أســماء األفــراد المتورطيــن باالنتهــاكات ،وقــد أخــذت الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان بهــذا الــرأي منــذ ســنوات ،وطالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن ســوريا بالكشــف عــن أســماء األفــراد الذيــن
تحققــت مــن تورطهــم فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
وفيمــا يخــص االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب ومــا يرتبــط بهــا مــن انتهــاكات فقــد مارســت بشــكل رئيــس
األجهــزة األمنيــة األربعــة “شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة ،شــعبة المخابــرات الجويــة ،شــعبة اإلدارة العامة ،شــعبة األمن
السياســي” عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا ،إضافـ ًـة إلــى عــدد مــن الســجون
العســكرية والمدنيــة ،ولدينــا قاعــدة بيانــات تضــم آالف البيانــات عــن أفــراد متورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،والمناصــب التــي شــغلوها ،وأبــرز االنتهــاكات التــي وثقنــا ارتكابهــم لهــا،
ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر ،وقــد تحدثنــا عــن العديــد منهــم ضمــن تقاريــر وبيانــات علــى مــدى الســنوات األحــد عشــر
الماضيــة.
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ـورس التعذيــب وفـ َـق منهجيــة عامــة اتخــذ قــرار بتنفيذهــا وفــق سلســلة القيــادة التــي تبــدأ مــن رئيــس الجمهوريــة وترتبــط
وقــد مـ َ
بــه مباشــرة وزارتــي الدفــاع والداخليــة ومكتــب األمــن القومــي /الوطنــي ،ومــا يرتبــط بهــا مــن األجهــزة األمنيــة ،ونشــير هنــا إلــى
أن عمليــات التعييــن والترقيــة والتنقــات للضبــاط مــن رؤســاء األجهــزة األمنيــة تتــم وفــق قــرارات ومراســيم يصدرهــا رئيــس
الجمهوريــة حصــر ًا .ونشــير إلــى أن عمليــات تحديــد المســؤولين فــي األجهــزة األمنيــة غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد إذ يتكتــم
النظــام الســوري عــن اإلعــان عنهــم ولذلــك نعتمــد علــى عمليــات المقاطعــة بيــن قاعــدة بيانــات الوثائــق األرشــيفية وقاعــدة
بيانــات المتورطيــن فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان والمعلومــات المتراكمــة التــي نحصــل عليهــا مــن المعتقليــن والضبــاط
الســابقين وذلــك عبــر تواصلنــا المســتمر مــع الناجيــن مــن االعتقــال.
بنــاءً علــى ذلــك ،أوردنــا فــي تقاريــر ســابقة العديــد مــن أبــرز قيــادات النظــام الســوري الذيــن نعتقــد أنهــم متورطيــن بعمليــات
االختفــاء القســري والتعذيــب ،وفــي هــذا التقريــر نــورد قائمــة جديــدة بأســماء ألفــراد متورطيــن بعمليــات التعذيــب فــي مراكــز
االحتجــاز الرئيســة أو القطــع العســكرية التابعــة للجيــش:

عدنان جميل إسماعيل:
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة بيــت كمونــة بريــف محافظــة طرطــوس،
فــي عــام  2011شــغل عدنــان منصــب ضابــط أمــن الفرقــة الثالثــة برتبــة
عميــد ،وتعتبــر الفرقــة الثالثــة مــن الفــرق التــي نفــذت عمليــات اعتقــال
واحتجــاز وتعذيــب ضــد المدنييــن ضمــن مقراتهــا فــي محافظــة ريــف
دمشــق ،أشــرف عدنــان إســماعيل بحســب مــا أخبرنــا بــه الناجيــن بشــكل
مباشــر عــن العديــد منهــا ،وتمــت ترقيتــه بعــد ذلــك لمنصــب نائــب قائــد
الفرقــة حتــى عــام  ،2015حيــث تــم ترفيعــه لرتبــة لــواء وتعيينــه قائــد ًا للفرقــة
الثالثــة بـ ً
ـدال عــن اللــواء لــؤي معــا.

عدنان جميل إسماعيل

نزيه حسون:
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء بلــدة القريــا بريــف محافظــة الســويداء ،فــي كانــون األول 2012 /عُ يــن نائب ـ ًا لرئيــس شــعبة األمــن
السياســي ثــم فــي عــام  2015عُ يــن رئيس ـ ًا لشــعبة األمــن السياســي لســوريا حتــى عــام  2017حيــث تــم تســريحه مــن الخدمــة.
نعتقــد أن اللــواء “نزيــه” المســؤول عــن عمليــات تعذيــب المعتقليــن التــي حدثــت فــي الفــروع التابعــة لشــعبة األمــن السياســي
وخاصــة فــرع التحقيــق المركــزي الواقــع فــي منطقــة الفيحــاء بمدينــة دمشــق.

محمد ديب زيتون:
ً
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة الجبــة بمحافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1951شــغل ســابقا منصــب رئاســة شــعبة
األمــن السياســي مــن عــام  2011حتــى تمــوز ،2012 /ثــم تــم تعيينــه مديــر ًا إلدارة أمــن الدولــة “جهــاز المخابــرات العامــة” ،ويعتبــر
اللــواء زيتــون مسـ ً
ـؤوال عــن كافــة عمليــات التعذيــب التــي ارتكبــت فــي أفــرع إدارة أمــن الدولــة منــذ بدايــة تســلمه فــي تمــوز2012 /
وحتــى تمــوز 2019 /حيــث أحيــل للتقاعــد ،وخلفــه اللــواء حســام لوقــا.

قحطان خليل:
ً
ضابــط برتبــة لــواء ،رئيــس اللجنــة األمنيــة الســابق فــي محافظــة درعــا ،وعمــل معاونـا لمديــر إدارة المخابرات الجوية فــي محافظة
دمشــق ،ويعتبــر قحطــان نظــر ًا لــدوره مــن المســؤولين عــن عمليــات التعذيــب التــي ارتكبــت فــي ســجن المــزة العســكري ،وفــي
فــرع التحقيــق فــي مطــار المــزة العســكري بمدينــة دمشــق.
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غسان علي بالل:
ضابــط برتبــة عميــد ،فــي عــام  2011شــغل غســان منصــب مديــر المكتــب األمنــي الخــاص فــي الفرقــة الرابعــة برتبــة عقيــد ،وكان
يشــرف بشــكل مباشــر علــى عمليــات التعذيــب فــي ســجن الفرقــة الــذي كان يحتجــز العســكريين والمدنييــن الذيــن يتــم اعتقالهــم
علــى نقــاط التفتيــش التابعــة للفرقــة فــي محافظــة ريــف دمشــق ،وفــي نهايــة عــام 2013؛ تولــى العميــد غســان بــال قيــادة
“الفــوج  555مظلــي” فــي الفرقــة الرابعــة إضافـ ًـة إلــى منصبــه كمديــر لمكتــب األمــن فــي الفرقــة.

فادي عباس:
ضابــط برتبــة عقيــد ،مــن أبنــاء بلــدة بيــت ياشــوط التابعــة لمدينــة جبلــة بريــف محافظــة
الالذقيــة ،تــم تعيينــه فــي عــام  2018رئيــس قســم المخابــرات الجويــة فــي حلــب وقائــد ألمــن
مطــار حلــب الدولــي ،ويعتبــر فــادي نظــر ًا لــدوره مــن المســؤولين عــن عمليــات التعذيــب
التــي ارتكبــت فــي فــرع األمــن الجــوي بمدينــة حلــب كمــا عمــل لــدى اللجنــة األمنيــة الرباعيــة
التــي كانــت تحقــق مــع المعتقليــن القادميــن مــن األفــرع األمنيــة األخــرى فــي مدينــة حلــب.
فادي عباس

صفوان إبراهيم:
ضابــط برتبــة مقــدم ،مــن أبنــاء مدينــة مصيــاف بريــف محافظــة حمــاة ،يشــغل منصــب
رئيــس قســم التحقيــق فــي الفــرع “ 227فــرع المنطقــة” بمدينــة دمشــق .ويعتبــر صفــوان
نظــر ًا لــدوره مــن المســؤولين عــن عمليــات التعذيــب التــي ارتكبــت فــي الفــرع .227

صفوان إبراهيم

سليمان جمعة:

ضابط برتبة عقيد ،شغل رئيس قسم التحقيق في فرع أمن الدولة في مدينة حماة.
مروان خطاب:

ضابط برتبة رائد ،شغل رئيس قسم التحقيق في فرع أمن الدولة في مدينة طرطوس.

يوسف الحسن:
عنصــر فــي قــوى األمــن الجــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حمــص ،مــن
أبنــاء مدينــة حمــص ،عمــل علــى تعذيــب المعتقليــن أثنــاء اعتقالهــم ونقلهــم بيــن األفــرع
األمنيــة فــي مدينــة حمــص.

يوسف الحسن
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جيــم :أبــرز حــوادث المــوت بســبب التعذيــب لــدى قــوات النظــام الســوري خــال العــام الفائــت (منــذ التقريــر
الســنوي الســابق فــي مثــل هــذا اليــوم):
محمــد عبــد العزيــز علــي الذياب ،من أبناء بلدة الشــميطية بريف محافظــة دير الزور
الغربــي ،مــن مواليــد عــام  ،1993مجنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري ،اعتقلته
قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام  2016فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة
حلــب الشــمالي ،وقامــت بتســليمه لقــوات النظــام الســوري فــي عــام  2018بعــد
انســحابها مــن مدينــة عفريــن وســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي والقــوات التركيــة
علــى المدينــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ حتــى /27
تمــوز ،2021 /حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه فــي ســجن صيدنايــا
العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق.

محمد عبد العزيز علي الذياب

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد خالــد 13شــقيق محمــد عبــد العزيــز علــي الذيــاب ،الــذي أفادنــا
بالتالــي:
“بعــد اعتقــال محمــد مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عفريــن ،تــم تســليمه إلــى مليشــيا “حــزب هللا”
فــي حلــب فــي عــام  ،2018بعــد ذلــك علمنــا بتســليمه لقــوات النظــام الســوري فــي أيلــول 2019 /بعــد فشــل
مفاوضــات لإلفــراج عنــه ضمــن عمليــة تبــادل ،وعلمنــا باحتجــازه فــي ســجن صيدنايــا العســكري حيــث قمنــا
بتعييــن محــام لمتابعــة قضيتــه ،وأخبرنــا أحــد المفــرج عنهــم مــن ســجن صيدنايــا فــي آذارَّ 2021 /
أن حالتــه
ٍ
الصحيــة كانــت ســيئة نتيجــة التعذيــب ،وفــي /27تمــوز ،2021 /أبلغنــا المحامــي بوفاتــه فــي أيــار ،”2021 /أضــاف
خالــد أن أخيــه كان يعانــي مــن إصابــة فــي منطقــة الصــدر تعــرض لهــا قبــل اعتقالــه.
عمــاد حــاج رحمــون ،مــن أبنــاء قريــة الزالقيــات فــي ريــف محافظــة حمــاة الشــمالي
ويقيــم فــي مدينــة حمــاة ،اعتقلتــه عناصــر تابعــة لفــرع األمــن العســكري التابعــة
لقــوات النظــام الســوري فــي أيلــول ،2020 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش
التابعــة لهــا علــى طريــق حماة-محــردة أثنــاء توجهــه لقريتــه الزالقيــات ،واقتادتــه
إلــى فــرع األمــن العســكري فــي مدينــة حمــاة ،وكان يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه
 55عام ـ ًا ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريب ـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ وفــي /30
آب ،2021 /حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه فــي  /8آب ،2021 /ولــدى
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛
ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة
ٍ
للنظــام الســوري فــي دمشــق ،نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتس ـ ِّلم جثتــه

عماد جاد رحمون

لذويــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أيمــن 14عبــد الحميــد حــاج رحمــون ،وهــو شــقيق الضحيــة،
وأفادنــا بالتالــي:
“ كان عمــاد يقيــم فــي األردن وعــاد إلــى ســوريا فــي آذار 2020/واســتقر عنــد عودتــه فــي حمــاة وتــم اســتدعاءه
للتحقيــق عــدة مــرات مــن قبــل الفــرع  248فــي دمشــق بعــد عودتــه ،ثــم اعتقــل مــن قبــل فــرع األمــن العســكري
بحمــاة فــي  /10أيلــول ،2020 /وهــو فــي طريقــه متجهـ ًا إلــى قريــة الزالقيــات ،ثــم حُ ــول بعــد مــدة شــهر إلــى فــرع
 248فــي دمشــق ،ثــم إلــى فــرع “ 235فــرع فلســطين” ،ومنــه إلــى ســجن صيدنايــا العســكري ،فــي تشــرين األول/
 2021علمنــا بوفاتــه داخــل ســجن صيدنايــا بتاريــخ /8آب ”2021 /أخبرنــا أيمــن أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى
وثيقــة وفــاة ولــم يتــم تســليم جثمانــه لــه ،وطيلــة فتــرة احتجــازه لــم تســتطع عائلتــه زيارتــه رغــم جميــع المحــاوالت.
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عبــد الرحمــن خالــد عبــود ،مــن أبنــاء مدينــة ســرمين فــي ريــف محافظــة إدلــب
الشــمالي ،مــن مواليــد  ،1996اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي نهايــة كانــون
األول عــام  2017فــي مدينــة منبــج شــرق حلــب ،وقامــت بتســليمه لقــوات النظــام
الســوري فــي مدينــة حلــب فــي عــام  ،2018ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد
المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو
كان محاميـ ًا بزيارتــه .فــي  /29أيلــول ،2021 /حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى
وفاتــه ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة
حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز
ٍ
االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي دمشــق .نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري
لــم ُتس ـ ِّلم جثتــه لذويــه.

عبد الرحمن خالد عبود

تواصلنا مع السيد محمود 15وهو أحد أقارب الضحية عبد الرحمن وأفاد بالتالي:
“عبــد الرحمــن متــزوج ولديــه طفــل وُ لــد عقــب اعتقالــه بثالثــة أشــهر ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي
ِ
مدينــة منبــج ،حيــث كان يقيــم ويعمــل فيهــا ،وقامــت بعــد ذلــك بتســليمه لفــرع األمــن العســكري فــي حلــب فــي
نيســان  ،2018وفــي  /29أيلــول ،2021 /راجعــت عائلتــه دائــرة النفــوس التابعــة لمحافظــة إدلــب ،وعلمــوا أنــه تــم
تســجيل وفاتــه فــي الســجل المدنــي فــي /1تشــرين األول.”2019 /

محمــود فيصــل قرقــوز ،مــن أبنــاء مدينــة القصيــر غــرب محافظــة حمــص ،مــن
مواليــد عــام  ،1970اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام  ،2013لــدى مراجعتــه
فــرع األمــن الجنائــي فــي حــي الوعــر بمدينــة حمــص إلخــراج بــدل ضائــع عــن بطاقتــه
الشــخصيةَّ ،
تنقــل محمــود بيــن ســجون عــدة مراكــز احتجــاز خــال مــدة احتجــازه،
وكان آخرهــا ســجن صيدنايــا العســكري فــي محافظــة ريــف دمشــق فــي عــام ،2014
ومنــذ ذلــك الوقــت تقريب ـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام
الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محامي ـ ًا بزيارتــه .فــي  /1كانــون األول/
 ،2021حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه ،ولــدى الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ح بشــكل
ٍ
كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري
فــي مدينــة دمشــق ،نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتس ـ ِّلم جثتــه لذويــه.

محمود فيصل قرقوز

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد فادي 16قرقوز وهو ابن عم الضحية محمود وأفاد بالتالي:
“محمــود متــزوج ولديــه  7أوالد ،اعتقــل للمــرة األولــى فــي  /9كانــون األول 2012 /لــدى مــروره علــى أحــد الحواجــز
فــي مدينــة القصيــر يدعــى حاجــز شــركس ،وأفــرج عنــه بعــد عــدة أيــام دون تســليمه بطاقتــه الشــخصية وادعــوا
بأنهــا ضائعــة ،فقــام بمراجعــة فــرع األمــن العســكري والسياســي فــي مدينــة القصيــر للبحــث عــن بطاقتــه،
فأبلغــوه بمراجعــة فــرع األمــن الجنائــي فــي حــي الوعــر بمدينــة حمــص إلخــراج بــدل ضائــع عنهــا ،ولــدى مراجعتــه
فــرع األمــن الجنائــي تــم اعتقالــه ،فــي البدايــة قالــوا بتهمــة تشــابه األســماء ثــم ادعــوا بأنــه مطلــوب لعــدة أفــرع
أمنيــة ،تـ َّ
ـم نقلــه بيــن عــدة أفــرع أمنيــة فــي مدينــة حمــص ثــم نُقــل إلــى فــرع المنطقــة فــي دمشــق ومــن ثــم إلــى
ســجن صيدنايــا العســكري فــي عــام  ،2014ومــن بعدهــا انقطعــت أخبــاره ولــم نســتطع الحصــول علــى أي
معلومــة عنــه ،وفــي بدايــة شــهر كانــون األول 2021 /أبلغنــا المحامــي المــوكل بقضيــة محمــود بأنــه راجــع مقــر
َ
متوفــى” وأضــاف فــادي بأنــه لــم يتــم تســليمهم أي
الشــرطة العســكرية فــي دمشــق للســؤال عنــه فأبلغــوه بأنــه
وثيقــة تثبــت وفاتــه وال حتــى جثمانــه ،وطيلــة فتــرة احتجــازه لــم تتمكــن عائلتــه مــن زيارتــه رغــم جميــع المحــاوالت.
16

عبر الهاتف في  /3كانون األول2021 /

20

التقرير السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

أحمــد حســن الدغيــم ،مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز فــي ريــف محافظــة إدلــب ،تولــد عــام
 ،1973عامــل مياومــة ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد / 28تشــرين
األول ،2012 /لــدى عودتــه مــن لبنــان مــن معبــر الدبوســية الحــدودي مــع لبنــان فــي
ريــف حمــص الغربــي ،ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســر ّي ًا ،نظــر ًا
إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .فــي
يــوم الثالثــاء  /1شــباط ،2022 /حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى
معلومــات تشــير إلــى وفاتــه .ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه،
ممــا يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري
لــم تســلم جثمانــه لذويــه.

أحمد حسن الدغيم

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عمر 17وهو ابن الضحية أحمد وأخبرنا:
“منــذ لحظــة اعتقــال والــدي لــم نحصــل علــى أيــة معلومــات عنــه وبقــي مصيــره مجهـ ً
ـوال رغــم توكيــل عــدد مــن
المحاميــن لمعرفــة مصيــره ،إلــى أن شــوهد مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم مــن مدينــة معــرة النعمــان فــي مطــار
المــزة العســكري فــي دمشــق فــي عــام  ،2013ثــم علمنــا مــن خــال مراجعــة دائــرة النفــوس مــن قبل أحــد أقربائنا
بأنــه توفــي فــي  /10تشــرين الثانــي 2014 /بحســب بيــان الوفــاة الــذي حصلنــا عليــه”.

محمــد خيــر ابراهيــم البقاعــي ،مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر فــي محافظــة ريــف دمشــق ،تولــد عــام  ،1982اعتقلتــه قــوات
النظــام الســوري فــي األربعــاء  /18نيســان ،2012 /مــن مــكان وجــوده خــال مداهمتهــا بلــدة ديــر العصافيــر ،ومنــذ ذلــك
الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظر ًا إلنكار النظام الســوري احتجازه أو الســماح ألحــد ولو كان محامي ًا
بزيارتــه .فــي آذار ،2022 /حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه فــي عــام  ،2019ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان معلومــات أنــه تعــرض إلصابــة بليغــة فــي ظهــره خــال عمليــة اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب
ٍ
التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي مدينــة دمشــق ،نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم
ُتسـ ِّلم جثتــه لذويــه.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عماد 18وهو أحد أقرباء الضحية محمد ،وأخبرنا بما يلي:
“محمــد خيــر متــزوج ،وخــال مداهمــة لقــوات النظــام الســوري لديــر العصافيــر اعتقــل قــرب منزلــه وأثنــاء عمليــة
اعتقالــه تعــرض للضــرب مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام ممــا ســبب لــه إصابــة فــي ظهــره لــم يتمكــن مــن
الوقــوف والمشــي بعدهــا ،وتــم توقيفــه إلــى جانــب مــا يقــارب  150شــخص ًا فــي ســاحة البلــدة ،ثــم أطلقــوا
ســراح الجميــع بينمــا اعتقلــوا محمــد خيــر مــع شــخص آخــر مــن نفــس العائلــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يشــاهده
أحــد ،ولــم تتمكــن عائلتــه مــن القيــام بــأي إجــراء نتيجــة الحصــار الــذي كان مفروضــ ًا علــى الغوطــة الشــرقية
منــذ آب ،2013 /وفــي عــام  2017تمكــن أحــد أفــراد عائلتــه مــن مراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية فــي منطقــة
القابــون ودائــرة النفــوس العامــة فــي دمشــق ،ولكــن لــم يحصــل علــى أيــة معلومــة تفيــد فــي معرفــة مصيــره،
وفــي آذار 2022 /علمــت عائلتــه بأنــه توفــي داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز فــي دمشــق ،وذلــك لــدى مراجعتهــم لدائــرة
النفــوس”.
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محمــد عمــار الزعبــي ،مــن أبنــاء مدينــة طفــس فــي ريــف محافظــة درعــا الغربــي،
مــن مواليــد عــام  ،1998اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي كانــون الثانــي عــام
 ،2019لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة داعــل بريــف
ممــن أجـ َر وا تسـ ً
محافظــة درعــا ،وكان ّ
ـوية لوضعهــم األمنــي في وقت ســابق ،ومنذ
ٍ
ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظام الســوري
احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .فــي  /2آذار ،2022 /أبلغــت
عناصــر قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه داخــل ســجن صيدنايــا العســكري فــي
محافظــة ريــف دمشــق ،وســلمت جثمانــه لذويــه فــي  /3نيســان 2022 /وعليهــا آثــار
تعذيــب ،ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل
ٍ
كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

محمد عمار الزعبي

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد جالل 19وهو أحد أقرباء الضحية محمد ،وأخبرنا بما يلي:
“اعتقــل محمــد مــن قبــل عناصــر حاجــز يتبــع لفــرع المخابــرات الجويــة فــي مدينــة داعــل ،وتــم تحويلــه إلــى فــرع
المخابــرات الجويــة فــي دمشــق ثــم إلــى ســجن صيدنايــا العســكري ،حيــث تــم توكيــل محــام ،ودفعــت عائلتــه
مبلغ ـ ًا مالي ـ ًا كبيــر ًا فــي محاولــة لإلفــراج عنــه ،إال أنــه توفــي فــي  /2آذار 2022 /بســبب التعذيـ ٍـب ،ليتــم اســتئناف
التفــاوض ولكــن لتســليم جثتــه إلــى ذويــه ،وتســلمت عائلتــه جثتــه فــي  /3نيســان ،2022 /وظهــرت عليهــا آثــار
تعذيــب”.
عصــام أدهــم الدندشــي ،طالــب فــي المرحلــة الثانويــة ،مــن أبنــاء مدينــة تلكلــخ فــي
ريــف محافظــة حمــص الغربــي ،مــن مواليــد  ،1993اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري
فــي  /21حزيــران 2013 /مــن داخــل أحــد المشــافي الميدانيــة فــي تلكلــخ أثنــاء تلقيــه
العــاج بعــد إصابتــه بطلــق نــاري فــي البطــن إثــر مداهمــة قــوات النظــام الســوري
المدينــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .فــي  /7آذار/
 ،2022عَ لـ َ
ـم ذووه بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري
ِ
فــي عــام  ،2015ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة ســيئة عنــد اعتقالــه إثــر اإلصابــة
التــي تعــرض لهــا؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة
ٍ
الصحيــة ،ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتسـ ِّلم جثتــه لذويــه.

عصام أدهم الدندشي

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عمــر فــاروق الدندشــي ،20وهــو ابــن عــم عصــام الدندشــي،
وأخبرنــا بمــا يلــي:
“اعتقــل ابــن عمــي عصــام مــن قبــل عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري ،خــال تلقيــه العــاج فــي المشــفى
الميدانــي فــي (الحــارة الشــرقية) فــي مدينــة تلكلــخ ،إثــر مداهمــة لقــوات النظــام الســوري ،وفــي أيلــول2013 /
شــوهد فــي المشــفى العســكري فــي مدينــة طرطــوس ،حيــث علمــت عائلتــه مــن خــال أشــخاص متواجديــن فــي
المشــفى بــأن عصــام أجــري لــه عمليــة جراحيــةُ ،
وأخــرج فــي اليــوم التالــي ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يشــاهده أحــد،
وحاولــت عائلتــه معرفــة مــكان احتجــازه عبــر توســط عــن طريــق أشــخاص ولــم تتوصــل إلــى أي معلومــة ،وفــي
الفتــرة األخيــرة قــام ذووه بتوكيــل محاميتيــن ،اللتــان بدورهمــا أعلماهمــا فــي  /7آذار 2022 /بوفاتــه فــي تشــرين
الثانــي.”2015 /
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محمــد زرزوري ،مــن أبنــاء قريــة الناجيــة فــي ريــف إدلــب ،مــن مواليــد  ،1989اعتقلتــه
قــوات النظــام الســوري فــي  /24تشــرين األول 2011 /فــي قريــة الناجيــة ،ومنــذ ذلــك
الوقــت تقريبــ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام الســوري
احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محامي ـ ًا بزيارتــه .وفــي  /8أيــار ،2022 /علـ َ
ـم ذووه
ِ
َّأنــه مُ ســجّ ل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد ُتوفي بتاريــخ  /15تشــرين األول/
ُ ،2012
وترجّ ــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ّأنــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب

داخــل أحــد مراكــز احتجــاز النظــام الســوري.
محمد زرزوري

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد حسام 21وهو أحد أقارب الضحية محمد ،وأخبرنا بما يلي:
“إن دوريــة مــن عناصــر األمــن الجنائــي تســتقل ســيارة مدنيــة فــي قريــة الناجيــة فــي ريــف إدلــب قامــت باعتقــال
محمــد ،ثــم ســلمته لفــرع األمــن السياســي فــي مدينــة إدلــب حيــث بقــي مــدة شــهرين ،وبعــد  5أشــهر مــن
اعتقالــه علمــت عائلتــه مــن أحــد المفــرج عنهــم أنــه محتجــز فــي فــرع إدارة األمــن السياســي (فــرع الفيحــاء) فــي
دمشــق ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يشــاهده أحــد ،وحاولــت عائلتــه معرفــة مــكان احتجــازه عبــر توكيــل محــام ولكــن
لــم تحصــل علــى أيــة معلومــة ،ثــم قامــت باســتخراج بيــان عائلــي لمعرفــة فيمــا إذا كان ال يــزال علــى قيــد ٍالحيــاة،
ليتبيــن أنَّــه مُ ســجّ ل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد تُوفــي بتاريــخ  /15تشــرين األول.”2012 /

خــاء :بعــض مــن شــهادات مصــورة لضحايــا تعرضــوا ألشــكال عدة مــن التعذيب أثناء مــدة اعتقالهم/
احتجازهــم فــي مراكــز االحتجــاز التابعة لقوات النظام الســوري:
عمــار حســان الحمــوي ،طالــب جامعــي فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية
“قســم التاريــخ” فــي جامعــة دمشــق ،مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف
محافظــة إدلــب ،ويقيــم فــي مدينــة دمشــق ،تولــد عــام  ،1996اعتقلتــه قــوات
النظــام الســوري فــي يــوم الســبت  /1شــباط 2014 /لــدى عودتــه مــن عملــه فــي
حــي الشــيخ ســعد بمدينــة دمشــقَّ ،
تنقــل “عمــار” بيــن عــدة مراكــز احتجــاز خــال
مــدة احتجــازه ،كان آخرهــا ســجن صيدنايــا العســكري فــي محافظة ريف دمشــق،
وتــم اإلفــراج عنــه بعــد اقتيــاده لقرابة الشــهرين من ســجن مدينة حمــاة المركزي
يــوم األحــد  /6تشــرين الثانــي.2016 /
عمار حسان الحموي

تحــدث الســيد عمــار الحمــوي فــي مقابلــة أجرتهــا معــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن ظــروف
احتجــازه القاســية وأســاليب التعذيــب التــي تعــرَّض لهــا ،يقــول:
“كنــت أعمــل فــي مطعــم بمنطقــة المــزة بدمشــق ،وفــي إحــدى األيــام لــدى عودتــي مــن عملــي قرابــة الســاعة
الثانيــة ليـ ً
ـا وتحديــد ًا فــي مــكان ســكني فــي حــي الشــيخ ســعد قــرب أوتوســتراد المــزة كان هنــاك عــدد ًا مــن عناصر
األمــن يســألون أحــد أصدقائــي عنــي لحظــة قدومــي إلــى المنــزل فقامــوا باعتقالــي واعتقــال أصدقائــي المقيميــن
معــي فــي المنــزل وســاقونا إلــى الفــرع  215بدمشــق ،وفــي اليــوم التالــي اســتدعوا أصدقائــي إلــى التحقيــق وعنــد
الظهيــرة أفرجــوا عنهــم جمعيـ ًا وأبقونــي لديهــم ،وعندمــا أدخلونــي إلــى غرفــة التحقيــق اتهمونــي بالتعامــل مــع
عصابــات إرهابيــة واســتخدام الســاح ضــد الجيــش الســوري وعنــد رفضــي هــذه االتهامــات انهالوا علــي بالضرب
الشــديد بالعصــي والتعذيــب بالشــبح والكرســي األلمانــي وتــم تعذيبــي عــدة أشــهر لالعتــراف بهــذه التهــم ولــم
أعــد أســتطع التحمــل فاعترفــت بمــا يريــدون ألبعــد العــذاب عنــي ،وفــي تاريــخ  /30كانــون الثانــي 2015 /نقلـ ُ
ـت إلــى
فــرع  248مــع قرابــة  128معتقــل ،ومــن ثــم نقلنــا بســيارة بـرَّاد إلــى ســجن صيدنايــا،
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ولــدى وصولنــا إلــى ســجن صيدنايــا اســتقبلونا بالضــرب واإلهانــات مــن بــاب الســجن حتــى بــاب الزنزانــة وتمــت
تعريتنــا مــن المالبــس بشــكل كامــل واحتجزونــي فــي زنزانــة صغيــرة جــد ًا مــع عــدد كبيــر مــن المعتقليــن ،وعانيــت
فــي هــذا الســجن الكثيــر مــن العــذاب وتراجعــت صحتــي كثيــر ًا حيــث أصبــت بأمــراض أدت إلــى ارتفــاع حرارتــي
وإســهال شــديد مــع نقــص فــي الــوزن بشــكل كبيــر ،إضافــة إلــى التعذيــب وتوفــي الكثيــر مــن المعتقليــن مــن
هــذه األمــراض مــع نقــص األدويــة والرعايــة ،وفــي أيــار 2015 /نقلـ ُ
ـت إلــى محكمــة الميــدان العســكرية فــي منطقــة
البرامكــة بدمشــق ،وعنــد إذاعــة اســمي أدخلونــي إلــى غرفــة القاضــي فســألني عــن اســمي فقــط وقــال لــي اخــرج،
وأعادونــي إلــى ســجن صيدنايــا ،وبقيــت فــي هــذا الســجن حتــى أيلــول 2016 /حيــن أذاعــوا اســمي مــن داخــل الســجن
وأخبرونــي بأنــه تــم اإلفــراج عنــي بعفــو مــن الرئيــس للذيــن تــم توقيفهم وهــم تحت الســن القانوني” ،وبعــد خروجي
مــن ســجن صيدنايــا تــم تحويلــي إلــى ســجن حمــاة المركــزي ولــم يســمح القاضــي بإخــاء ســبيلي إال بعــد إرســال كتــاب
مــن محكمــة الميــدان العســكري إلــى ســجن حمــاة المركــزي واســتغرق هــذا الكتــاب مــدة شــهرين ليتــم اإلفــراج عنــي
مــن ســجن حمــاة المركــزي فــي  /6تشــرين الثانــي.2016 /

مقابلة مصورة لجزء من شهادة السيد عمار حسان الحموي ،أجرتها معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

محمــد إبراهيــم نجــار ،مــن أبنــاء مدينــة مــارع فــي ريــف محافظــة حلــب ،ويقيــم فــي
مدينــة حلــب ،مــن مواليــد  ،1994اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس /5
تمــوز 2012 /فــي أثنــاء عملــه فــي مدينــة حلــب ،تنقــل “محمــد” بيــن عــدة مراكــز احتجاز
خــال مــدة احتجــازه مــن بينهــا ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريف دمشــق،
وفــي  /21أيــار 2013 /حكمــت عليــه محكمــة قضايــا اإلرهــاب بالســجن المؤبــد ،وفــي
عــام ُ 2020خ ِّفـ َـف الحكــم إلــى مــدة  6ســنوات ونصــف ،الجمعــة  /19حزيــران2020 /
أفرجــت عنــه قــوات النظــام الســوري مــن ســجن الســويداء المركــزي.
محمد إبراهيم نجار
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أخبرنــا الســيد محمــد نجــار فــي مقابلــة أجرتهــا معــه الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان عن ظــروف احتجازه
والتعذيــب الــذي تعــرض لــه أثنــاء التحقيــق معــه وطــوال مــدة اعتقالــه ،يقول:
“كنــت أعمــل فــي طــاء وديكــورات المنــازل فــي مدينــة حلــب ،وأثنــاء عملــي وســط المدينــة فــي ســاحة ســعد هللا
الجابــري حــدث انفجــار مفاجــئ بالقــرب مــن مــكان تواجــدي فــي الشــارع ،فــي الســاعة الثالثــة ظهــر ًا ،فمــا كان منــي
إال الهــرب مــن مــكان االنفجــار ألفاجــئ بوجــود عــدد كبيــر مــن عناصــر قــوات النظــام يالحقوننــي وقامــوا باعتقالــي
بتهمــة أننــي أنــا مــن قــام بهــذا التفجيــر وأننــي أحــد عناصــر الجيــش الحــر ،رغــم أننــي كنــت أرتــدي مالبــس العمــل
وصغــر ســني ال يوحــي أننــي مقاتــل ،ثــم وضعونــي فــي صنــدوق ســيارة واقتادونــي إلــى فــرع أمــن الدولــة فــي
مدينــة حلــب ،وفــور دخولــي إلــى الفــرع تعرضــت ألبشــع أنــواع التعذيــب والضــرب بالعصــي واألنابيــب البالســتيكية
والحــرق بالســجائر ،وبقــي الحــال هكــذا مــدة  6ســاعات متواصلــة ،حتــى فقــدت اإلحســاس بجســدي ،ثــم رمونــي
فــي زنزانــة منفــردة ضيقــة مــع  3معتقليــن آخريــن ،عقــب ذلــك نقلـ ُ
ـت إلــى فــرع المخابــرات الجويــة فــي مدينــة حلــب،
ومــع معتقليــن آخريــن تــم نقلنــا إلــى مطــار النيــرب فــي حافلــة ،وعنــد وصولنــا إلــى المطــار ونزولنــا مــن الحافلــة
ً
وصــوال إلــى الطائــرة حيــث قامــوا بضربنــا واحــد ًا تلــو
تــوزع عناصــر مــن قــوات النظــام علــى مســافة  50متــر ًا
اآلخــر ،ثــم قيدونــا علــى شــكل مجموعــات كل مجموعــة  10معتقليــن ،وبعــد وصولنــا إلــى مطــار المــزة فــي مدينــة
دمشــق ،تعرضنــا للضــرب والشــتائم والدعــس باألرجــل ،ثــم تــم اقتيــادي إلــى فــرع إدارة أمــن الدولــة فــي منطقــة
كفرسوســة فــي دمشــق ،وفــي ســاحة المبنــى تعرضــت للضــرب ألكثــر مــن نصــف ســاعة مــن قبــل أحــد الضبــاط
بعــد ســؤاله عــن اســمي ،ثــم وضعونــي فــي زنزانــة مزدوجــة مــع  35معتقـ ً
ـا ،وبعــد  5أيــام قامــوا بالتحقيــق معــي
مــدة  10أيــام تعرضــت خاللهــا للضــرب وشــتى أســاليب التعذيــب ،لــم أســتطع خاللهــا التحمــل فاعترفــت بمــا
أرادوا أن أعتــرف بــه لكــي يكفــوا عــن تعذيبــي ،كالقيــام بتفجيــر وباالنضمــام للجيــش الحــر والخــروج فــي مظاهــرات
والهجــوم علــى حواجــز لقــوات النظــام ،وتــم احتجــازي فــي زنزانــة مــدة  5أشــهر وكانــت تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن
المعتقليــن بالنســبة لحجمهــا وتفتقــد ألبســط مقومــات الحيــاة ،وقضــى بداخلهــا عــدد ًا مــن األشــخاص نتيجــة
المــرض وضيــق التنفــس ،ومــن ثــم تــم اقتيــادي إلــى ســجن عــدرا المركزي بمحافظة ريف دمشــق ،ثــم صدر بحقي
الحكــم بالســجن المؤبــد مــن قبــل محكمــة اإلرهــاب فــي منطقــة المــزة بمدينــة دمشــق ،واحتجزونــي فــي ســجن
عــدرا المركــزي حتــى نهايــة عــام  ،2015ليتــم نقلــي إلــى ســجن الســويداء المركــزي حتــى عــام  2020ليتــم تخفيــف
الحكــم إلــى  6ســنوات ونصــف ،وفــي تاريــخ  /19حزيــران 2020 /تــم إطــاق ســراحي مــن ســجن الســويداء المركــزي”
وأضــاف محمــد أنــه خــال تنقلــه مــن فــرع إلــى آخــر كان يتعــرض للضــرب واإلهانــة مــن قبــل العناصــر المســؤولة عــن
نقلــه ،ولــم يســتطيع التواصــل مــع عائلتــه حتــى عــام  2015بعــد أن تــم نقلــه إلــى ســجن الســويداء المركــزي.
مقابلة مصورة لجزء من شهادة محمد إبراهيم نجار التي أجرتها معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.
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مهنــد الحــاج يوســف ،مــن أبنــاء مدينــة دمشــق ،ويقيــم فــي حــي ركــن الديــن بدمشــق ،تولــد عــام  ،1982وهــو موظــف
بمعامــل الدفــاع التابعــة لــوزارة الدفــاع الســورية ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي يــوم االثنيــن  /27شــباط،2012 /
مــن مــكان عملــه ،تنقــل “مهنــد” بيــن عــدة مراكــز احتجــاز خــال مــدة احتجــازه ،مــن بينهــا ســجن صيدنايــا العســكري
بمحافظــة ريــف دمشــق ،وأفرجــت عنــه قــوات النظــام الســوري مــن ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق فــي
يــوم اإلثنيــن  /9حزيــران.2014 /
قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بإجراء مقابلة مع السيد مهند الحاج يوسف ،وأخبرنا التالي:
“كنــت فــي مــكان عملــي فــي منطقــة الهامــة بمدينــة دمشــق حيــن تــم اعتقالــي مــن قبل عناصــر من األمــن ،وقاموا
بتقييــد يــدي واقتيــادي إلــى فــرع أمــن الدولــة فــي منطقــة كفرسوســة بدمشــق ،وفــور دخولــي إلــى مكتــب داخــل
المبنــى وأنــا مغطــى العينيــن قــام عنصريــن بالتنــاوب علــى ضربــي مــدة ســاعتين ،دون أن أعــرف ســبب اعتقالــي،
ثــم نقلونــي إلــى فــرع األمــن العســكري ،وعنــد دخولــي رأيــت معتقليــن معلقيــن وبــدون ثيــاب ،ومــن ثــم تــم ضربــي
وأجبرونــي علــى خلــع ثيابــي وزجونــي فــي زنزانــة منفــردة لمــدة  3أيــام بــدون ثيــاب ،لــم أســتطع خاللهــا الجلوس على
األرض لشــدة برودتهــا ،بعدهــا أخرجونــي مــن الزنزانــة للتحقيق وأعطوني ثيابي ،وقام المحقق بضربي مدة نصف
ســاعة بعصــاة بالســتيكية خضــراء اللــون ،علمــت بعدهــا أنــي متهــم بقتــل العميــد الطبيــب “عيســى الخولــي”
وهــو طبيــب فــي مشــفى حامــش ،باإلضافــة إلــى تهمــة القيــام بأعمــال إرهابيــة ،وهــدد المحقــق بتعذيبــي وقتلــي
إن لــم أعتــرف بذلــك ،وعندمــا اعترفــت قــام بضربــي مــدة ســاعة حتــى لــم أســتطع التحمــل فتقيــأت ثــم وقعــت
علــى األرض فحملونــي بعدهــا إلــى المنفــردة ،فــي اليــوم التالــي أخبرنــي المحقــق أنــه يعلــم أنــي لســت القاتــل ورغــم
ذلــك اســتمر بضربــي وتعذيبــي بالكهربــاء وبحــرق شــعر ذقنــي باإلضافــة إلــى ســكب المــاء البــارد علــى جســدي،
بعــد  45يومـ ًا قــام المحقــق بتبصيمــي علــى  7أوراق ،ثــم وضعونــي داخــل ســيارة ونقلونــي إلــى فــرع آخــر ،بعــد فتــرة
شــهرين قامــوا بنقلــي إلــى فــرع فلســطين حيــث تعرضــت لشــتى أســاليب التعذيــب ،وعقــب شــهرين نقلونــي إلــى
الفــرع  ،215بقيــت عــدة ســاعات ،ثــم نُقلــت بحافلــة صغيــرة مــع معتقليــن آخرين إلى مقر الشــرطة العســكرية في
منطقــة القابــون ،وتــم عرضــي علــى محكمــة ميدانيــة أنكــرت خاللهــا اعترافاتــي ،فــي اليــوم التالــي نقلـ ُ
ـت إلــى ســجن
صيدنايــا العســكري حيــث احتجــزت فيــه مــدة  4أشــهر ،تعرضــت خاللهــا لشــتى أنــواع التعذيــب الــذي يمكــن أن
يــؤدي للمــوت ،وتــم احتجــازي فــي زنزانــة كانــت تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن المعتقليــن بالنســبة لحجمهــا وتفتقــد
ألبســط مقومــات الحيــاة ،وقضــى بداخلهــا عــدد ًا مــن األشــخاص نتيجــة التعذيــب ،ثــم نقلــت بعــد ذلــك إلــى ســجن
عــدرا المركــزي ،وهنــاك تمكنــت عائلتــي مــن زيارتــي ألول مــرة ،حيــث بقيــت نحــو  10أشــهر لــم يعرفــوا فيهــا مــكان
احتجــازي ،وأثنــاء احتجــازي فــي ســجن عــدرا علمـ ُ
ـت أنــه صــدر حكمـ ًا ميدانيـ ًا بحقــي بالســجن مــدة  10ســنوات دون
أن يحــق لــي نقــض الحكــم أو يتــم عرضــي علــى المحكمــة ،وبعــد فتــرة  3ســنوات صــدر مرســوم عفــو وتــم اإلفــراج
عنــي فــي حزيــران ،2014 /وبعــد خروجــي جــردت مــن كامــل حقوقــي المدنيــة والعســكرية وتــم الحجــز علــى أمالكــي
المنقولــة وغيــر المنقولــة ،وتــم اســتدعائي مــن قبــل األفــرع األمنيــة عــدة مــرات ،وحتــى اآلن مــا زلــت أعانــي مــن آثــار
التعذيــب التــي تســببت لــي بفتــق بفقرتيــن مــن ظهــري ،حيــث تعرضــت للضــرب الشــديد علــى ظهــري فــي ســجن
صيدنايــا العســكري ،باإلضافــة إلــى إصابــة فــي األرجــل”.

مقابلة مصورة لجزء من شهادة مهند الحاج يوسف التي أجرتها معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.
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عمــاد أبــو راس ،طالــب فــي كليــة التجــارة واالقتصــاد بجامعــة تشــرين فــي مدينــة
الالذقيــة ،مــن أبنــاء مدينــة حلــب ،مــن مواليــد  ،1989اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري
فــي يــوم األربعــاء  /19كانــون األول ،2012 /فــي مطــار باســل األســد الدولــي ســابق ًا
فــي بلــدة حميميــم بريــف محافظــة الالذقيــة ،أثنــاء توجهــه إلــى مدينــة حلــب ،تنقــل
“عمــاد” بيــن عــدة مراكــز احتجــاز خــال مــدة احتجــازه ،مــن بينهــا ســجن صيدنايــا
العســكري فــي محافظــة ريــف دمشــق ،وتــم اإلفــراج عنــه يــوم الســبت  /12كانــون
األول.2015 /
عماد أبو راس

مقابلة مصورة لجزء من رواية عماد أبو راس أجرتها معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

ثاني ًا :التعذيب لدى هيئة تحرير الشام:
أنشــأت هيئــة تحريــر الشــام العديــد مــن مراكــز االحتجــاز فــي العديــد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،وقــد تمكــن
فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن رصــد مــا ال يقــل عــن  46مركــز احتجــاز دائــم تابــع لهــا فــي كل مــن
محافظــة إدلــب وريــف محافظــة حلــب الغربــي وريــف الالذقيــة فــي شــمال غــرب ســوريا .وإضافـ ًـة إلــى الـــ  46مركــز
احتجــاز الدائمــة ،هنــاك مــا ال يقــل عــن  116مركــز احتجــاز مؤقــت ،وهــذه المراكــز المؤقتــة تجــري فيهــا عمليــات التحقيــق
واالســتجواب قبيــل نقــل المعتقليــن /المحتجزيــن نحــو المراكــز الدائمــة ،وقــد أخبرنــا غالبيــة الناجيــن الذيــن التقينــا بهم
أنهــم تنقلــوا بيــن مركــزي احتجــاز علــى األقــل ،وأبلغنــا بعضهــم أنــه تنقــل بيــن  5 - 3مراكــز احتجــاز ،وذلــك بحســب مــا
يقــرره مســؤول المركــز األمنــي ،ويتــم نقــل المحتجزيــن فــي معظــم األحيــان عبــر ربطهــم بعضهــم ببعــض ووضعهم
ضمــن فانــات أو ســيارات نقــل خضــروات ،وتغطــى أعينهــم بقطعــة قمــاش ُتكتــب عليهــا أســماؤهم.

27

التقرير السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تمنــع هيئــة تحريــر الشــام بوجــه عــام زيــارات األهالــي أو المحاميــن للمحتجزيــن ،وأخبرنــا العديــد مــن الناجيــن أنهــم
ٍ
لــم يحظــوا بزيــارة طــوال مــدة احتجازهــم ،وقــد حصــل بعــض المحتجزيــن علــى زيــارات لكنهــا قليلــة جــد ًا ومتباعــدة،
بمعــدل وســطي زيــارة واحــدة كل ســتة أشــهر.
الحظنــا أنــه ال توجــد مراكــز احتجــاز مســتقلة خاصــة باألحــداث /القاصريــن أو النســاء لــدى هيئــة تحريــر الشــام ،بــل
يتــم احتجــاز القاصريــن ضمــن مهاجــع /زنزانــات مــع البالغيــن ،وال يخضعــون لمحاكــم أو قضــاة مختصيــن باألحــداث،
أمــا النســاء فقــد خصصــت مهاجــع منفصلــة لهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز الخاصــة بالرجــال ،وفــي حــال تــم اعتقــال
ســيدات مــع أبنائهــن ،يوضــع الطفــل مــع أمــه إذا كان تحــت ســن  7 - 5ســنوات ،ويوضــع مــع الرجــال ويفصــل عــن
والدتــه إذا تجــاوز هــذا الســن.
وبحســب التحقيقــات التــي قامــت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن مــن أســوأ مراكــز االحتجــاز التــي مــا
زالــت تشــهد عمليــات تعذيــب واختفــاء وذات ســمعة ســيئة بيــن الناجيــن وذوي المختفيــن قســري ًا ،هــو ســجن حــارم
فــي ريــف إدلــب الغربــي ،أمــا األســوأ مــن بيــن مراكــز االحتجــاز التــي نقلــت أو تغيــرت مواقعهــا فهمــا مركــزان اثنــان:
األول :ســجن الـــ  700فــي ريــف حلــب الغربــي ،والثانــي :ســجن العقــاب فــي ريــف إدلــب الجنوبــي.
تســتخدم هيئــة تحريــر الشــام أســاليب تعذيــب متعــددة ضمــن مراكــز االحتجــاز ،ومــن خــال مقابالتنــا علــى مــدى
َّ
تمكنــا مــن التعــرف علــى أبــرز أســاليب التعذيــب التــي
ســنوات مــع العشــرات مــن الناجيــن مــن االحتجــاز /التعذيــب،
تتبعهــا ،والتــي تشــابهت إلــى حــدٍّ مــا مــع أســاليب التعذيــب التــي يمارســها النظــام الســوري فــي مراكــز احتجــازه،
ونشــير إلــى َّ
أن هنــاك تشــابه ًا حتــى ضمــن اســتراتيجية التعذيــب التــي تهــدف إلــى إجبــار المحتجــز علــى االعتــراف ،وتتــم
محاكمتــه بالتالــي بنــاءً علــى اعترافــات انتزعــت منــه تحــت التعذيــب ،وقــد أخبرنــا العديــد مــن المحتجزيــن أنهــم قــد
تعرضــوا للتعذيــب حتــى قبــل اقتيادهــم للتحقيــق ،أو ُخيــروا مــا بيــن إقرارهــم بالتهــم الموجهــة إليهــم أو التعذيــب حتــى
اإلقــرار.
َّ
لكــن ذلــك لــم يمنــع الهيئــة مــن ابتــكار أســاليب تعذيــب مميــزة ،ولــن نقــوم فــي هــذه الفقــرة بإعــادة  72أســلوب
تعذيــب اتبعهــا النظــام الســوري فقــد تحدثنــا عنهــا مفصـ ً
ـا فــي تقريــر ســابق ،وقــد تميــزت هيئــة تحريــر الشــام ،بقرابــة
 22أســلوب تعذيــب ،وقــد يتعــرض المحتجــز غالبـ ًا ألزيــد مــن أســلوب تعذيــب واحــد ،وقــد وزعناهــا ضمــن ثالثــة أصناف
رئيســة وقمنــا باســتعراضها جميعـ ًا ضمــن تقريــر مفصــل عــن أبــرز انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام وهــي:
واحد 13 :من أساليب التعذيب الجسدي.
اثنان 8 :أساليب تعذيب نفسي.
ثالثة :أعمال السخرة.
ً
طفال في مراكز االحتجاز
وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل ما ال يقل عن 31شخص ًا بينهم 2
التابعة لهيئة تحرير الشام منذ اإلعالن عن تأسيسها مطلع عام  2012حتى حزيران.2022 /
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أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى هيئة تحرير الشام:
عبــد القــادر عبــد هللا بيضــون ،مــن أبنــاء بلــدة بدامــا فــي ريــف محافظــة
إدلــب الغربــي ،وكان يعمــل قبيــل اعتقالــه ســجان ًا فــي محكمــة جســر
الشــغور التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ،اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام
يــوم الخميــس  /20آب 2020 /مــن داخــل محكمــة مدينــة جســر الشــغور
بتهمــة التعامــل مــع قــوات التحالــف الدولــي ،الســبت  /17تمــوز2021 /
أبلغــت هيئــة تحريــر الشــام عائلتــه بوفاتــه ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل
ٍ
كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لها.وتؤكــد
الشــبكة الســورية َّ
أن هيئــة تحريــر الشــام لــم ُتس ـ ِّلم جثتــه لذويــه.

عبد القادر بيضون

أحمــد حســين ســطوف ،مــن أبنــاء قريــة تــل حديــة جنــوب محافظــة حلــب،
اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي قريــة تــل حديــة ،فــي شــباط/
 ،2021بتهمــة االنتمــاء لقــوات النظــام الســوري .فــي يــوم األربعــاء /15
أيلــول 2021 /أبلغــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام ذويــه بوفاتــه دون تســليم
جثمانــه لهــم ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنه كان
بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاته بســبب التعذيب
ٍ
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.
أحمد حسين سطوف

فيصــل أحمــد الجمعــة ،خطيــب وإمــام أحــد المســاجد فــي بلــدة دركــوش
بريــف محافظــة إدلــب الغربــي ،مــن أبنــاء قريــة معــر شمشــة بريــف
محافظــة إدلــب الشــرقي ،مــن مواليــد عــام  ،1967اعتقلتــه عناصــر تابعــة
لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت  /27نيســان 2019 /فــي بلــدة دركــوش،
بتهمــة التواصــل مــع قــوات النظــام الســوري ،واقتادتــه إلــى ســجن الزنبقــي
فــي بلــدة دركــوش التابــع لهــا ،وتمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه للمــرة األخيــرة في
يــوم االثنيــن  /6كانــون األول 2021 /فــي مخفــر بلــدة دركــوش.

فيصل أحمد الجمعة

وفــي يــوم الثالثــاء  /2شــباط ،2022 /أبلغــت هيئــة تحريــر الشــام عائلتــه بوفاتــه داخــل أحد مراكــز االحتجاز التابعــة لها ،دون
تســليم جثمانــه لهــم ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة ســيئة حيــن اعتقالــه؛ حيــث
إنــه يعانــي شــلل فــي قدمــه اليســرى ،ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب إهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز
ٍ
االحتجــاز التابعــة لهــا.
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ثالث ًا :قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية:
مارســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عمليــات التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا وبشــكل رئيــس فــي
أثنــاء عمليــات التحقيــق واالســتجواب بهــدف انتــزاع معلومــات مــن المحتجزيــن لديهــا كمــا مورســت العديــد مــن
عمليــات التعذيــب علــى خلفيــة عرقيــة وانتقاميــة ،ووضعــت المحتجزيــن لديهــا ضمــن ظــروف غايــة فــي الســوء مــن
االكتظــاظ والتكديــس البشــري وقلــة التهويــة والنظافــة ،كمــا عمــدت إلــى اســتخدام التعذيــب كوســيلة عقابيــة
اتجــاه المحتجزيــن الذيــن يخالفــون تعليماتهــا كالحبــس االنفــرادي مــدة طويلــة والحرمــان مــن الطعــام والنــوم وحلــق
شــعر الــرأس ،ومــن أبــرز أســاليب التعذيــب التــي اســتخدمتها علــى نحــو موســع فــي مراكــز احتجازهــا الجلــد والــدوالب
والشــبح والحــرق والصعــق الكهربائــي .وهــي تشــبه إلــى حــد مــا تلــك الممارســة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات
النظــام الســوري.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  83شــخص ًا بينهــم  1طفـ ً
ـا و 2ســيدة فــي مراكــز
االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها -منــذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي -فــي كانــون الثانــي 2014 /حتــى حزيــران .2022 /وقــد ســجلنا قيامهــا بتســليم عــدد مــن
جثاميــن الضحايــا لعائالتهــم وتظهــر عليهــم آثــار تعذيــب.
كمــا نشــير إلــى َّ
أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحتجــز فــي مخيــم الهــول الصحــراوي عشــرات اآلالف مــن المواطنيــن
الســوريين ،وآالف مــن جنســيات أخــرى دون أســاس قانونــي ودون مذكــرات توقيــف قضائيــة ،والبعــض منهــم قــد
اســتم َّر احتجــازه لســنواتُ ،
وتشــكل ظــروف االحتجــاز القاســية ،واألوضــاع المعيشــية مــن نقــص الرعايــة الغذائيــة
والطبيــة أنماط ـ ًا متعــددة مــن التعذيــب النفســي والجســدي ،وكنــا قــد أصدرنــا تقريــر ًا موســع ًا عــن مخيــم الهــول
وظــروف احتجــاز العائــات فيــه.

أبرز حوادث التعذيب لدى قوات سوريا الديمقراطية:
جمعــة محمــد البــري ،مــن أبنــاء بلــدة الطيانــة فــي ريــف محافظــة ديــر الــزور
الشــرقي ،يبلــغ مــن العمــر  42عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر مُ ســلحة تابعــة لقــوات
ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة  /2تمــوز 2021 /لــدى مــروره علــى إحــدى
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي بلــدة الطيانــة ،واقتادته إلــى جهة مجهولة،
ثــم أفرجــت عنــه فــي  /3تمــوز 2021 /وعلــى جســده آثــار تعذيــب تعــرض لهــا
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.
صورة جمعة محمد البري توضح آثار
التعذيب على جسده بعد اإلفراج عنه
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كمــال محمــد العــاوي ،مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل فــي ريــف محافظــة ديــر
الزور الشــرقي ،اعتقلته عناصر مُ ســلحة تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية
يــوم األحــد  /25تمــوز ،2021 /إثــر مداهمة منزله في مدينة الشــحيل ،واقتادته
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة البصيــرة بريــف ديــر الــزور ،ثــم
أفرجــت عنــه بعــد عــدة ســاعات وعلــى جســده آثــار تعذيــب.

صورة تظهر آثار التعذيب على جسد المدني
كمال محمد العالوي بعد اإلفراج عنه

مــدروج الصلبــي ،مــن أبنــاء قريــة المراشــدة التابعــة لناحيــة السوســة فــي
ريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة
يــوم الخميــس  /19آب 2021 /فــي قريــة المراشــدة ،ثــم أفرجــت عنــه يــوم
األربعــاء  /25آب 2021 /بعــد تــردي وضعــه الصحــي وتعرضــه للتعذيــب فــي
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة ديــر الــزور.

صورة توضح مدروج الصلبي بعد اإلفراج عنه في
المشفى نتيجة تردي وضعه الصحي

عنيــن العبــد هللا ،مــن أبنــاء قريــة جــب العشــرة التابعــة لمدينــة منبــج
فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة
فــي تشــرين الثانــي 2021 /لــدى اســتدعائه للشــهادة فــي أحــد المحاكــم
التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي قضيــة مدنيــة ،واقتادتــه إلــى جهــة
مجهولــة ،الخميــس  /30كانــون األول 2021 /تــم نقــل “عنيــن” إلــى مشــفى
الحيــاة فــي مدينــة منبــج بعــد تعرضــه للتعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز
التابعــة لهــا ،وهــو بوضــع صحــي ســيئ ومصــاب بفقــدان الذاكــرة.

صورة عنين العبد هللا داخل مشفى الحياة
في مدينة منبج
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جينــدار بــركات ،عضــو فــي حــزب يكيتــي الكردســتاني فــي ســوريا ،ويعمــل
فــي محــل لصرافــة العمــات األجنبيــة ،مــن أبنــاء مدينــة الحســكة،
مواليــد عــام  ،1988اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء
 /18كانــون الثانــي ،2022 /إثــر مداهمــة مــكان عملــه فــي حــي المفتــي فــي
مدينــة الحســكة ،ثــم أفرجــت عنــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــد عــدة
ســاعات وعلــى جســده آثــار تعذيــب.

جيندار بركات

صور توضح آثار التعذيب على جسد جيندار بركات

مقطع مصور يُظهر قوات سوريا الديمقراطية لحظة اعتقال جيندار بركات من مكان عمله
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد جيندار بركات  ، 22وأفاد بالتالي:
“اقتحــم حوالــي ســتة عناصــر ملثميــن تابعيــن لقــوات قســد محلــي فــي حــي المفتــي واعتقلونــي بعــد أن ســرقوا
هاتفــي المحمــول واألمــوال الموجــودة داخــل المحــل ،ومــن ثــم اتجهــوا بــي إلــى منطقــة الميليبيــة جنــوب مدينــة
الحســكة ،وشــتموني وضربونــي بشــدة ممــا أدى إلــى كســر فــي إصبعــي ،وهددونــي إن تفوهــت بــأي كلمــة ممــا
حصــل معــي ،ورمونــي علــى األرض فــي منطقــة الميليبيــة” وأوضــح جينــدار َّ
أن ســبب اعتقالــه هــو انتقــاده المســتمر
لسياســة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وعملــه ســابق ًا كمراســل ميدانــي لــدى حــزب يكيتــي الكردســتاني فــي ســوريا.

أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى قوات سوريا الديمقراطية:
غيــاث عبــود ســعود الفاضــل ،مــن أبنــاء قريــة تــل الشــاير التابعــة لمدينــة الشــدادي فــي ريــف محافظــة الحســكة
الجنوبــي ،مــن مواليــد عــام  ،2000اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أيــار ،2019 /ومنــذ تلــك المــدة تقريبـ ًا
وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حاميـ ًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره .فــي  /12أيــار/
 ،2021أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذويــه بوفاتــه داخــل ســجن الحســكة المركــزي فــي مدينــة الحســكة ،التابــع
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وس ـ ّلمت جثمانــه لذويــه ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان
بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن
ٍ
الحســكة المركــزي.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عصام  23أحد أقرباء الضحية غياث ،الذي أخبرنا بما يلي:
“غيــاث غيــر متــزوج ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة خــال تواجــده مــع رفاقــه فــي مدينــة الشــدادي غــرب
صوامــع الحبــوب ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نعــرف عنــه شــيء ،حتــى أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذويــه بوفاتــه
داخــل ســجن الحســكة المركــزي فــي مدينــة الحســكة ،التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واســتلمنا جثمانــه”.

أميــن عيســى العلــي ،مــدرس للغــة اإلنكليزيــة وعضــو فــي اللجنــة الفرعيــة
للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني – فــرع ســوريا ويعمــل فــي مجــال
العقــارات أيضــ ًا ،مــن أبنــاء قريــة بيــرك التابعــة لمدينــة الدرباســية فــي
محافظــة الحســكة الشــمالي ،ويقيــم فــي مدينــة الحســكة ،مــن مواليــد
عــام  ،1986اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة الســبت /22
أيــار 2021 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة الحســكة ،واقتادتــه إلــى جهــة
مجهولــة .لتتلقــى عائلــة الضحيــة أميــن فــي االثنيــن  /28حزيــران 2021 /خبــر
وفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة،
وتســلمت جثتــه مــن مشــفى الشــعب (المشــفى الوطنــي ســابق ًا) فــي
الحســكة ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان
يعانــي مــن مشــكلة قلبيــة حيــن اعتقالــه ،ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه
ٍ
بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

22

عبر الهاتف في  /19كانون الثاني2022 /

23

عبر الهاتف في  /9نيسان2022 /

24

عبر الهاتف في  /4نيسان2022 /
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد هجار أمين ، 24وهو ابن عمه ،والذي أفادنا بدوره بالتالي:
َّ
“إن أميــن عيســى متــزوج ولديــه طفــان ،وكان يعمــل فــي مجــال العقــارات ولديــه مكتــب عقــاري ،اعتقلتــه دوريــة
لقــوات األمــن الداخلــي الكرديــة (األســايش) فــي مدينــة الحســكة ،وبقينــا نراجــع الجهــات الخاصــة والنيابــة العامة
أكثــر مــن  10أيــام ،ولــم نتمكــن مــن إيصــال أدويتــه إال بعــد مــرور  22يومـ ًا علــى اعتقالــه ،وفــي االثنيــن  /28حزيــران/
 2021تلقينــا اتصـ ً
ـاال مــن مشــفى “الشــهيدة ســارية” العســكري ،بضــرورة مراجعــة المشــفى”.
وأضــاف بأنهــم فــور وصولهــم إلــى المشــفى علمــوا بوفــاة أميــن فــي أثنــاء احتجــازه ،ثــم اســتلموا جثمانــه مســاء اليــوم
ذاتــه مــن مشــفى الشــعب الوطنــي فــي الحســكة ،بعــد اســتخراجهم موافقــة مــن النيابــة العســكرية فــي الحســكة
الســتالم الجثمــان ،حيــث ظهــرت علــى جســده آثــار تعذيــب فــي مختلــف أنحــاء الجســم.
وتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى َّ
أن أميــن العلــي كان قــد انتقــد عبــر حســابه فــي موقــع التواصــل
االجتماعــي فيســبوك ،إدارة قــوات ســوريا الديمقراطيــة واإلدارة الذاتيــة ،األمــر الــذي قــد يكــون هــو الدافــع العتقــال
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ألميــن وتعذيبــه حتــى المــوت ،التــي أنكــرت بدورهــا فــي بيــان إخفائهــا القســري لــه وتعذيبــه،
مدع َّيـ ًـة بـ َّ
ـأن ســبب وفاتــه هــو الســكتة الدماغيــة ،كمــا نشــر الرئيــس المشــترك لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة عبــر
حســابه فــي فيســبوك منشــور ًا ادعــى فيــه َّ
أن صــور التعذيــب الخاصــة بالضحيــة أميــن العلــي مفبركــة.

تقرير صادر عن إدارة السجن المركزي في الحسكة حول الضحية أمين العلي،
نشر على مواقع التواصل االجتماعي في  /29حزيران2021 /

24

عبر الهاتف في  /4نيسان2022 /
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التقرير الطبي الخاص بالضحية أمين العلي ،نشرته

التقرير الطبي الثاني الخاص بالضحية أمين

اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في

العلي ،نشرته اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا

 /29حزيران2021 /

الديمقراطية في  /29حزيران2021 /

صور تظهر آثار التعذيب على جثة أمين عيسى العلي
صورة للتقرير الطبي صادر عن الطبيب الشرعي

من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظة
الحسكة في  /28حزيران2021 /
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أحمــد ضحيــوي ياســين العــذال ،مــن أبنــاء بلــدة الطيانــة فــي ريــف
محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي
حزيــران ،2019 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي بلــدة الطيانــة ،واقتادتــه إلــى جهــة
مجهولــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو مختــف قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح
ٍ
ألحــد ولــو كان مُ حاميــ ًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره ،وفــي يــوم األربعــاء
الموافــق  /30حزيــران ،2021 /أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عائلــة
أحمــد بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة
الحســكة ،وســلمت جثمانــه لذويــه ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح
بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل
ٍ
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

صورة الضحية أحمد ضحيوي ياسين العذال
بعد تسليم جثمانه لذويه

خصــر عايــد حلــو الحســين ،مــدرس لغة عربيــة ،من أبناء بلــدة القحطانية
فــي ريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات
ســوريا الديمقراطيــة فــي أيــار 2021 /واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز
التابعــة لهــا فــي مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي
الشــرقي ،وفــي يــوم االثنيــن  /6كانــون األول 2021 /أبلغــت قــوات ســوريا
الديمقراطيــة عائلتــه بوفاتــه إثــر تعرضــه ألزمــة قلبيــة وتــم تســليم
جثمانــه.

خصر عايد حلو الحسين

محمــد دبعــي العيــان ،مــن أبنــاء قريــة البوبــدران التابعــة لناحيــة
السوســة فــي ريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات
ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام  ،2019ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد
ُ
المختفيــن قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حاميـ ًا بزيارتــه
أو معرفــة مصيــره.
فــي األربعــاء  /22أيلــول ،2021 /أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذويــه
بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة،
دون تســليم جثمانــه لذويــه ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر
ٍ
وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز
االحتجــاز التابعــة لهــا.

محمد دبعي العيالن
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عدنــان عجــاج العبــو ،مــن أبنــاء قريــة خربــة األحيمــر التابعــة لناحيــة تــل
حميــس فــي ريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي ،اعتقلتــه
عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي كانــون الثانــي ،2021 /ومنــذ ذلــك
الوقــت تقريبــ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار قــوات
ســوريا الديمقراطيــة احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه.
فــي يــوم الســبت  /25أيلــول ،2021 /عَ ل َ
ــم ذووه مــن قبــل أحــد المفــرج
ِ
عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
أن عدنــان توفــي
بســبب التعذيــب وتدهــور حالتــه الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز

عدنان عجاج العبو

التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

أحمــد علــي العلــي ،مــن أبنــاء قريــة تــل مشــحن التابعــة لبلــدة اليعربيــة
فــي ريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر قــوات
ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام  ،2019ومنــذ تلــك المــدة تقريبـ ًا وهــو فــي
عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حامي ـ ًا
بزيارتــه أو معرفــة مصيــره.
االثنيــن  /3كانــون الثانــي ،2022 /أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة
عبــر أحــد ضباطهــا ذويــه بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا
فــي محافظــة الحســكة ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان

أحمد علي العلي

معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر
ٍ
وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز
االحتجــاز التابعــة لهــا.

يوســف محمــد ســامة الراشــد ،مــن أبنــاء مدينــة القوريــة فــي ريــف
محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،ويقيــم فــي حــي غويــران بمدينــة الحســكة،
يبلــغ مــن العمــر  42عام ـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة
يــوم الجمعــة  /28كانــون الثانــي ،2022 /إثر مداهمة منزله في حي غويران،
واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة الحســكة.
الســبت  /19شــباط ،2022 /أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذويــه
بوفاتــه ،وســلمت جثمانــه لذويــه فــي اليــوم التالــي مــن أحــد مشــافي
مدينــة الحســكة ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات
أن يوســف كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر
ٍ
وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز
االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة الحســكة.

يوسف محمد سالمة الراشد
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رابع ًا :التعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة /قوات الجيش الوطني:
لجــأت فصائــل المعارضــة المســلحة إلــى اســتخدام التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا لنــزع االعترافــات مــن
المعتقليــن وفــي العديــد مــن األحيــان حملــت عمليــات التعذيــب صبغــة عرقيــة وانتقاميــة ،وقــد أشــرنا إلــى ذلــك فــي
تقريــر موســع حــول أســاليب التعذيــب ومراكــز االحتجــاز لــدى فصائــل المعارضــة المســلحة بعنــوان “فــي انتظــار
العدالــة” ،كمــا مارســت عمليــات التعذيــب اتجــاه المختطفيــن لديهــا وتصويرهــم إلجبــار ذويهــم علــى دفــع فديــات مالية
مقابــل اإلفــراج عنهــم ،كمــا مورســت تجــاه المدنييــن بمــن فيهــم مــن أطفــال ونســاء إلجبارهــم علــى الموافقــة علــى
طلبــات عناصــر فصائــل المعارضــة كاســتخدام ممتلكاتهــم أو االســتيالء عليهــا ،أو فــي حــال االشــتباه أنهــم يتعاونــون
مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو مــع تنظيــم داعــش.
كمــا ســجلنا اســتخدام عناصــر فصائــل المعارضــة المســلحة أســاليب االعتــداء بالضــرب والســحل علــى المدنييــن بمن
فيهــم األطفــال والنســاء فــي األماكــن العامــة أو داخــل محالتهــم ومنازلهــم بهــدف بــث الخــوف والرعــب أو إجبارهــم
علــى تنفيــذ أوامرهــم ونحتفــظ فــي أرشــيفنا بالعديــد مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي تظهــر عمليــات االعتــداء وآثــار
التعذيــب علــى جســد الضحايــا.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  50شــخص ًا بينهــم  1طفـ ً
ـا و 2ســيدة فــي مراكــز
االحتجــاز التابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة /قــوات الجيــش الوطنــي منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران ،2022 /وقــد
ســجلنا قيامهــا بتســليم عــدد مــن جثاميــن الضحايــا لعائالتهــم وعلــى أجســادهم آثــار تعذيــب.

أبرز حوادث التعذيب لدى فصائل في المعارضة المسلحة:
عمــر الســلمو ،طبيــب إســعاف ،مــن أبنــاء مدينــة رأس العيــن فــي ريــف
محافظــة الحســكة ،قامــت عناصــر تابعــة للجيــش الوطنــي يــوم اإلثنيــن
 /19تمــوز 2021 /باعتقالــه واالعتــداء عليــه بالضــرب في قســم اإلســعاف
فــي المشــفى الوطنــي بمنطقــة رأس العيــن ،علــى خلفيــة انشــغاله
بإســعاف رجــل يعانــي مــن أزمــة قلبيــة وعــدم قيامــه بمعاينــة الحالــة
التــي كانــت ترافــق العناصــر ،وتــم اإلفــراج عنــه بعــد نصــف ســاعة وعلــى
جســده آثــار تعذيــب.
صورة تظهر آثار الضرب على يد الطبيب

بيان توضيحي صادر من قوى الشرطة
واألمن العام الوطني في رأس العين
بتاريخ  /23تموز 2021 /حول حادثة
الطبيب عمر السلمو
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خليــل عــارف مــا ،مختــار قريــة قــورت
قــاق الكبيــر التابعــة لمدينــة عفريــن
شــمال غــرب محافظــة حلــب ،مــن أبنــاء
قريــة قــورت قــاق الكبيــر اعتقلتــه عناصر
الجيــش الوطنــي يــوم األربعــاء  /11آب/
 2021فــي قريــة قــورت قــاق الكبيــر،
وأفرجــت عنــه يــوم األحــد  /15آب2021 /
وعلــى جســده آثــار تعذيــب.
صور تظهر آثار التعذيب على جسد مختار قرية قورت قالق الكبير خليل عارف مال

علــي الســلطان الفــرج ،مــن أبنــاء قريــة بلــوة التابعــة لناحيــة ســلوك فــي ريــف محافظــة الرقــة الشــمالي ،اختطفتــه
عناصــر صقــور الســنة التابعــة للفرقــة  20وهــي إحــدى تشــكيالت الجيــش الوطنــي الســوري فــي بدايــة أيلــول2021 /
فــي قريــة بلــوة ،وتــم احتجــازه فــي أحــد المنــازل بالقــرب مــن قريتــه ،وقــام عــدد مــن العناصــر بتعذيبــه بطريقــة وحشــية،
عبــر ضربــه بســوط وعصــا علــى كامــل أنحــاء جســده ،وقــد َّ
تمــت تعريتــه بشــكل كامــل ،وإجبــاره علــى االعتــذار لمــن
يقومــون بتعذيبــه ،وتصويــر ذلــك االعتــذار ،والتعذيــب ،الــذي ترافــق مــع توجيــه شــتائم لــه ،ومــن ثــم أطلقــوا ســراحه
بالقــرب مــن قريتــه ،وفــي  /9أيلــول 2021 /نشــروا المقاطــع التــي تــم تصويرهــا أثنــاء تعذيبــه وهــو عــاري علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي.

صورة علي سلطان الفرج أثناء احتجازه

صورة تظهر آثار التعذيب على جسد علي
سلطان الفرج

المقاطع المصورة التي نشرت عبر شبكة اإلنترنت بتاريخ  /9أيلول2021 /
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فيديو مصور من إحدى كاميرات المراقبة
تظهر لحظة اختطاف علي السلطان الفرج

فيديو مصور لعلي السلطان الفرج بعد
اإلفراج عنه يوضح ما حصل معه

أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى فصائل المعارضة المسلحة:
حكمــت خليــل الدعــار ،مــن أبنــاء قريــة الطيانــة شــرق محافظــة ديــر الــزور،
يعمــل فــي رعــي األغنــام ،يبلــغ مــن العمر  45عامـ ًا ،متــزوج ولديه طفالن،
اعتقلتــه عناصــر مــن لــواء صقور الشــمال التابع لقــوات الجيش الوطني
يــوم الخميــس  /16أيلــول ،2021 /إثــر مداهمــة مــكان إقامتــه فــي مدينــة
رأس العيــن شــمال غــرب محافظــة الحســكة ،بتهمــة التعامــل مــع
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة
لهــا فــي مدينــة رأس العيــن شــمال محافظــة الحســكة.
االثنيــن  /20أيلــول ،2021 /أبلغــت عناصــر الجيــش الوطنــي ذويــه بوفاتــه،
وقامــت بتســليم جثمانــه لذويــه مــن مشــفى رأس العيــن وعليهــا آثــار
تعذيــب تع ـرّض لهــا خــال فتــرة احتجــازهُ .نشــير إلــى َّ
أن حكمــت الدعــار

حكمت خليل الدعار

قــد جــرت مالحقتــه مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام ،2020
مــا دفعــه لمغــادرة قريــة الطيانــة ،واإلقامــة فــي مدينــة رأس العيــن.

فيديو يوضح آثار
التعذيب على جسد
الضحية حكمت
خليل الدعار

تقرير طبي صادر عن
مديرية الصحة في
رأس العين بتاريخ
 /21أيلول2021 /
يوضح أسباب الوفاة

صورة الضحية حكمت خليل الدعار توضح آثار
التعذيب على جسده
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ســليمان نــوري نعمــان ،مــن أبنــاء قريــة بوزيكيــه التابعــة لمدينــة عفريــن
فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،تولــد عــام  ،1971اعتقلتــه عناصــر
الجيــش الوطنــي يــوم الســبت  /23حزيــران ،2018 /إثــر مداهمــة منزلــه في
منطقــة األشــرفية بمدينــة عفريــن ،بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،ومنــذ تلــك المــدة تقريبـ ًا وهو في عداد ُ
المختفين قســري ًا،
نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حاميـ ًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره.
الســبت  /27تشــرين الثانــي ،2021 /أبلغــت عناصــر الجيــش الوطنــي ذويــه
بوفاتــه داخــل ســجن الراعــي فــي قريــة الراعــي شــمال شــرق محافظــة
حلــب ،وفــي اليــوم التالــي ســلمت جثمانــه لذويــه مــن مشــفى الراعــي،
ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات ّ
أن ســليمان
كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب
ٍ
ٍ
التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن الراعــي.

شهادة عائلة الضحية سليمان نوري نعمان:
خاص بالشبكة السورية لحقوق اإلنسان

سليمان نوري نعمان

فيديو مصور يوضح جثمان الضحية سليمان
نوري نعمان بعد استالمه :خاص بالشبكة
السورية لحقوق اإلنسان

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة صباح 25وهي شقيقة الضحية سليمان وأخبرتنا التالي:
“تــم اعتقــال شــقيقي مــن قبــل فصائــل الجيــش الوطنــي بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي األشــرفية بمدينــة عفريــن
بتهمــة أنــه كــردي ويتعامــل مــع اإلدارة الذاتيــة لحــزب العمــال ،رغــم أنــه كان يعمــل علــى ســيارة لبيــع المــازوت
وليــس لــه أي تدخــات سياســية مــع أي طــرف ،وبقــي مجهــول المصيــر ألكثــر مــن عــام ال نعلــم عنــه أي معلومــة
أو مــا إذا كان علــى قيــد الحيــاة أو متوفــي ،وفــي نهايــة عــام  2019اتصــل بابنتــه وأخبرهــا أنــه موجــود فــي ســجن
الراعــي ،ولــم يســتطيع التكلــم عــن أشــياء أخــرى علــى الهاتــف ألن هنــاك شــخص يقــف بجانبــه يمنعــه مــن التكلم
َّ
عمــا يحــدث لــه ،وذات اتصــال أخبرنــا بأنــه تــم الحكــم عليــه باإلعــدام وأنــه تعــرض للتعذيــب فقطــع الخــط مباشــرة،
وفــي  /27تشــرين الثانــي 2021 /تــم إبالغنــا مــن قبــل مشــفى الراعــي بوفاتــه والحضــور الســتالم جثمانــه” وأضافــت
الســيدة صبــاح أنــه تــم االنتظــار مــن الســاعة الســابعة صباح ًا حتى الســاعة الثالثة عصر ًا الســتالم جثمانــه ولم يوضحوا
لنــا ســبب الوفــاة وشــاهدنا آثــار تعذيــب علــى جســده.

25

عبر تطبيق الماسنجر في  /29تشرين الثاني2021 /
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عبــد الــرزاق طــراد العبيــد ،يعمــل فــي تجــارة الســيارات ،مــن أبنــاء قريــة معــرزاف فــي
ريــف محافظــة حمــاة ،ويقيــم فــي قريــة جلمــة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظة
حلــب الشــمالي ،اعتقلتــه عناصــر فصيــل فيلــق الشــام التابــع للجيــش الوطنــي فــي
الخميــس  /24شــباط ،2022 /مــن مــكان إقامتــه فــي قريــة جلمــة ،واقتادتــه إلــى أحــد
مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي بلــدة جندريــس التابعــة لمنطقــة عفريــن ،وتــم تعذيبه
حتــى المــوت.
الجمعــة  /25شــباط 2022 /اســتلم أهلــه بالغـ ًا مــن أحــد عناصــر فصيــل فيلــق الشــام
أعلمهــم فيــه بوفــاة عبــد الــرزاق ،ثــم ســلمتهم جثمانــه مــن مــكان احتجــازه فــي بلــدة

عبد الرزاق العبيد

جندريــس.
تواصلت الشبكة السورية مع السيد فراس 26أحد أقارب الضحية عبد الرزاق ،والذي أفاد بالتالي:
“عبــد الــرزاق خــرج مــن منزلــه الكائــن فــي قريــة جلمــة صبــاح الخميــس متجهــ ًا إلــى مــكان عملــه فــي معــرض
الســيارات الــذي يملكــه فــي بلــدة جنديــرس ،وكان مــن المقــرر أن يذهــب إلــى أوالده الذيــن يقيمــون فــي بلــدة
جنديــرس حيــث يدرســون ،إال أنــه لــم يذهــب وعنــد اتصــال عائلتــه بهاتفــه المحمــول وجدتــه مغلقــ ًا حينهــا،
وانتظــروه حتــى المســاء قبــل أن يبلغــوا الشــرطة التــي عممــت اســمه علــى المستشــفيات والحواجــز ،ليتبيــن
أنــه محتجــز عنــد الجهــاز األمنــي التابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” الذيــن أخبــروا عائلتــه بأنــه موجــود لديهــم للتحقيــق
وســيفرج عنــه صبــاح اليــوم التالــي ،ليتصلــوا عقبهــا بالعائلــة وطلبــوا حضــور أخيــه ،ليخبــروه عقــب ذلــك بــأن عبــد
الــرزاق توفــي نتيجــة ســكتة قلبيــة وليتســلم الجثــة فــي الســاعة  3فجــر الجمعــة ،وفــي مشــفى أطمــة تــم الكشــف
علــى جثتــه مــن قبــل الطبيــب الشــرعي الــذي أخبــر عائلتــه بأنــه توفــي نتيجــة تعرضــه للتعذيــب الشــديد والصعــق
بالكهربــاء”.
وقــد حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الجمعــة  /25شــباط 2022 /على مجموعة من الصــور والمقاطع
المصــورة ،تؤكــد ُ
وتظهــر بشــكل واضــح تعـرُّض الضحيــة عبــد الرزاق طــراد العبيد للتعذيب بطريقة وحشــية.
ٍ
ٍ

26

فيديو يظهر آثار التعذيب على جثة
عبد الرزاق العبيد على يد عناصر فيلق
الشام في  /25شباط)1( 2022 /

فيديو يظهر آثار التعذيب على جثة
عبد الرزاق العبيد على يد عناصر فيلق
الشام في  /25شباط)2( 2022 /

فيديو يظهر آثار التعذيب على جثة
عبد الرزاق العبيد على يد عناصر فيلق
الشام في  /25شباط)3( 2022 /

صورة تظهر آثار التعذيب على جثة
عبد الرزاق العبيد على يد عناصر فيلق
الشام في  /25شباط)1( 2022 /

صورة تظهر آثار التعذيب على جثة
عبد الرزاق العبيد على يد عناصر فيلق
الشام في  /25شباط)2( 2022 /

بيان صادر من فيلق الشام يستنكر
مقتل الضحية عبد الرزاق العبيد على
يد عناصرها

عبر الهاتف في  /26شباط2022 /
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خامس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
	•علــى الرغــم مــن حظــر القانــون الدولــي التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية وغيــر اإلنســانية أو المذلة
بصــورة تامــة ،وقــد أصبــح ذلــك بمثابــة قاعــدة عرفيــة ملزمــة لجميــع أطــراف النــزاع ،فقــد أثبــت التقريــر أن جميــع
القــوى المســيطرة فــي ســوريا قــد مارســت التعذيــب ضــد خصومهــا ،وبــأن هــذه الممارســات مــا زالــت مســتمرة
حتــى اآلن ،وال يوجــد لدينــا اعتقــاد بأنهــا ســوف تتوقــف مــا دامــت القيــادات ذاتهــا.
	•النظــام الســوري هــو أكثــر أطــراف النــزاع ممارســة لعمليــات التعذيــب ،وقــد أثبــت التقريــر أنها منهجية ،وواســعة
النطــاق ووصلــت إلــى انتهــاك حــق الحيــاة وشــكلت خرق ـ ًا صارخ ـ ًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وثبــت أن
النظــام الســوري علــى علــم تــام بهــا ،وعلــى يقيــن بــأن ظــروف االحتجــاز الالإنســانية ســوف تــؤدي حتمـ ًا إلــى الوفــاة،
لكنــه لــم يقــم بفعــل أي شــيء ُ
وتشـ ِّ
ـكل عمليــات القتــل بســبب التعذيــب جرائــم ضــد اإلنســانية ،وفقـ ًا للمــادة 7
مــن ميثــاق رومــا األساســي ،وخرق ـ ًا فاضح ـ ًا للقانــون الدولــي اإلنســاني وترقــى إلــى جرائــم حــرب ،وفق ـ ًا للمــادة 8
مــن ميثــاق رومــا.
َّ
	• َّ
الموثقــة لدينــا للمختفيــن قســري ًا فــي ســوريا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري قــد فاقــت الــــ 86
إن الحــاالت
ألــف حالــة ،ويتعــرض هــؤالء إلــى عمليــات تعذيــب فــا يوجــد لدينــا أي مؤشــر ينفــي اســتمرار النظــام الســوري
فــي عمليــات التعذيــب ،وقــد فاقــت الوفيــات بســبب التعذيــب الـــ  14400حالــة ،وتؤكــد الشــهادات التــي حصلنــا
أن النظــام الســوري متــورط فــي شـ ِّ
عليهــا مــن ناجيــن ،وصــور قيصــر ،وشــهادات الوفيــات فــي الســجل المدنــيَّ ،
ـن
هجــوم منهجــي وواســع النطــاق ضــد المدنييــن مــن الشــعب الســوري وبشــكل خــاص كل مــن طالــب باالنتقــال
السياســيُ ،
وتشـ ِّ
ـكل جرائــم ضــد اإلنســانية ،ثــم َّ
إن اشــتراك عــدة مؤسســات حكوميــة يُثبــت أنهــا اســتراتيجية
الطبقــة الحاكمــة فــي النظــام الســوري وتورطهــا بشــكل كبيــر.
	•لقــد انتهــك النظــام الســوري بشــكل واضــح نصــوص الدســتور الســوري ،وبنــود اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي
ـب فــي سـ ِّ
ـن القوانيــن والتشــريعات التــي تحمــي عناصــر قواتــه مــن
صادقــت عليهــا ســوريا فــي عــام  ،2004وتالعـ َ
أيــة مالحقــة.
	•لــم تــراع بقيــة أطــراف النــزاع ،قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وهيئــة تحريــر الشــام ،فصائــل المعارضــة المســلحة،
فــي ِ
مســألة التعذيــب أي ـ ًا مــن مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاني الدولــيُ ،
وتشـ ِّ
ـكل
ممارســات التعذيــب التــي تقــوم بهــا بحــق خصومهــا علــى خلفيــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي جرائــم حــرب ،ولــم
تجــر أي ـ ًا مــن هــذه الجهــات تحقيقــات نزيهــة ومســتقلة عــن ممارســات التعذيــب والوفيــات التــي وقعــت فــي
مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.
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التوصيات:
إلى مجلس األمن واألمم المتحدة ووفق ًا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:
	•حمايــة عشــرات آالف المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لــدى النظــام الســوري مــن التعذيــب حتــى المــوت ،وإنقــاذ
مــن تبقــى منهــم علــى قيــد الحيــاة.
	•إيجــاد آليــة إللــزام كافــة أطــراف النــزاع وبشــكل خــاص النظــام الســوري لوقــف عمليــات التعذيــب ،والكشــف عــن
أماكــن جثــث الضحايــا وتســليمها لألهالــي.
	•يجب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
	•يتوجــب علــى جميــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لألمــم المتحــدة البحــث عــن ُ
األســر التــي فقــدت مُ عيلهــا أو أحــد أبنائهــا
بســبب التعذيــب ،وضمــان إيصــال المعونــات إلــى مُ ســتحقيها بشــكل مســتمر ،والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل.
	•فرض عقوبات أممية على األفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
إلى المجتمع الدولي:
	•يجــب أن تقــوم الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا
القضائيــة علــى مرتكبــي جرائــم التعذيــب ،وبــذل كل الجهــود الماديــة واألمنيــة فــي ســبيل ذلــك.
	•يجــب علــى كافــة دول العالــم التأكــد مــن احتــرام النظــام الســوري التفاقيــات جنيــف وبشــكل خــاص المــادة 3
المشــتركة ،وقواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني.
	•اتخــاذ إجــراءات عقابيــة جد َّيــة بحــق النظــام الســوري لردعــه عــن االســتمرار فــي قتــل المواطنيــن الســوريين تحــت
التعذيــب ،والضغــط علــى بقيــة أطــراف النــزاع بمختلــف الطــرق الممكنــة لوقــف اســتخدام التعذيــب بشــكل
نهائــي.
	•تقديــم مزيــد مــن األمــوال والدعــم والمنــح الكافيــة للمنظمــات المحليــة التــي تهتــم برعايــة وإعــادة تأهيــل ضحايــا
التعذيــب ُ
وأســرهم.
	•تقديــم الدَّ عــم للنشــطاء األفــراد والمنظمــات المحليــة التــي تقــوم بتوثيــق االنتهــاكات دون فــرض وصايــة أو
توجيهــات سياســية.
	•فرض عقوبات على األفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة :COI
	•النظــر فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتعــاون
والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتفاصيــل.
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إلى النظام السوري:
	•التوقــف الفــوري عــن كافــة أســاليب التعذيــب ،وانتــزاع االعترافــات تحــت التعذيــب ،وااللتــزام بمبــادئ القانــون
الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وعــدم اســتخدام مقــدرات الدولــة الســورية فــي تعذيــب وإرهــاب المجتمــع.
	•التحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب ،وتعويض األسر والضحايا.
	•إلغــاء كافــة األحــكام الصــادرة بســبب انتــزاع اعترافــات تحــت التعذيــب ،وإلغــاء المحاكــم االســتثنائية ألنهــا أداة
تعذيــب وقمــع للخصــوم السياســيين وبشــكل خــاص المعتقليــن.
	•الســماح الفــوري بدخــول لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة واللجنة الدوليــة للصليب األحمر وجميــع المنظمات
الحقوقية الموضوعية.
	•اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المعتقليــن تعســفي ًا وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء ،وكشــف
مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســري ًا.
إلــى بقيــة أطــراف النــزاع (قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،فصائــل المعارضــة المســلحة ،هيئــة تحريــر
الشــام):
	•االلتــزام بمعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،والتوقــف عن اســتخدام التعذيب بحق الخصوم السياســيين،
أو العســكريين ،وفتــح تحقيقــات بحــق المتورطيــن في هذه الجرائم ،ومحاســبتهم.
	•التوقف عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب ،وإلغاء كافة األحكام والقرارات الناجمة عن ذلك.
	•الســماح بدخــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والمنظمــات الحقوقيــة بشــكل فــوري ودون أي تنســيق
مســبق إلــى مراكــز االحتجــاز.
	•اإلفصــاح عــن جميــع المعتقليــن ونشــر قوائــم بأســمائهم ،ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الســرية،
والســماح لألهالــي والمنظمــات الحقوقيــة بزيارتهــم.

شكر وعزاء
جزيــل الشــكر والتقديــر لجميــع األهالــي والضحايــا والنشــطاء الذيــن ســاهموا بشــكل فعــال فــي هــذا التقريــر ،وخالص
العــزاء ألهالــي وأصدقــاء الضحايــا الذيــن ماتــوا بســبب التعذيب.
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