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األربعاء 26 حزيران 2019

مقتل ما ال يقل عن 14227 شخصا 
بسبب التعذيب بينهم 177 طفال و62 

سيدة يف سوراي

إن عمليات التعذيب الوحشي املنهجية 
والواسعة يف مراكز احتجاز النظام السوري 

تشكل جرمية إابدة، ومسؤولية محاية املعتقلني 
تقع على عاتق الدول املتحضرة
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التعذيب حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: التعذيب لدى األطراف األربعة الرئيسة يف سوراي

رابعاً: التوصيات 

أواًل: مقدمة ومنهجية:
لقــد صادقــت ســوراي علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يف عــام 2004، كمــا أن الدســتور الســوري يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
53 منــه حيظــر علــى الســلطة احلاكمــة ممارســة التعذيــب، وفــوق كل ذلــك فــإن حظــر التعذيــب هــو مبثابــة قاعــدة عرفيــة مــن غــر 
املســموح للــدول املــس بــه أو موازنتــه مــع احلقــوق أو القيــم األخــرى، وال حــى يف حالــة الطــوارئ، وانتهــاك حظــر التعذيــب يُعتــر 
جرميــة دوليــة يف القانــون اجلنائــي الــدويل ويتحمــل األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر ابلتعذيــب أو ســاعدوا يف حدوثــه املســؤولية 
اجلنائية عن مثل هذه املمارســات، وصحيح أن مجيع أطراف النزاع قد مارســت جرمية التعذيب بشــكل أو آبخر، إال أنَّ النظام 
الســوري املســيطر علــى أجهــزة اجليــش واألمــن والقضــاء قــد قــام ابعتقــال مــا ال يقــل عــن 1.2 مليــون مواطــن ســوري تعرضــوا 
بشــكل أو آخــر لنــوع مــن أنــواع التعذيــب واملذلــة، وال يــزال لديــه حــى اآلن العــدد األكــر مــن املعتقلــني حبســب مــا يوضحــه الرســم 
البيــاين التــايل املســتند إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ونظــراً هلــذا العــدد اهلائــل مــن املعتقلــني، الذيــن حتــوَّل 
قرابــة 85 % منهــم إىل خمتفــني قســرايً، إضافــة إىل وجــود أربعــة أجهــزة أمــن لديهــا مــع فروعهــا عشــرات اآلالف مــن املوظفــني 
العاملــني لديهــا، متــارس مجيــع فروعهــا يف احملافظــات الســورية كافــة الــي تســطر عليهــا أســاليب مشــاهبة مــن التعذيــب وإمهــال 
الرعايــة الصحيــة؛ نظــراً لذلــك فــإن حصيلــة ضحــااي التعذيــب لــدى قــوات النظــام الســوري هــي األعلــى بفــارق شاســع مــن كل 
أطــراف النــزاع األخــرى، والســبب األساســي للوفيــات بســبب التعذيــب هــو إمهــال الرعايــة الصحيــة بعــد اإلصابــة ابألمــراض، 

حيــث يــرك الشــخص يتــأمل دون عــاج حــى ميــوت.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R190612
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“علــى الرغــم مــن مجيــع البيــاانت الــي تؤكــد عمليــات التعذيــب الوحشــي الــي ميارســها النظــام الســوري، والــي بلغــت 
حــد اإلابدة، مل يتدخــل أحــد حلمايــة املدنيــني وإنقــاذ مسعــة القانــون الــدويل، وُتشــكل احلالــة الســورية فشــًا صارخــاً 
الســتجابة جملــس األمــن يف حــلِّ النزاعــات، ويبقــى احلــل الوحيــد عــر تدخــل دويل خــارج جملــس األمــن إلنقــاذ أرواح 
قرابــة 128 ألــف مواطــن ســوري ال يزالــون قيــد االعتقــال والتعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة؛ مــا جيعلهــم عرضــة 

للمــوت بســبب التعذيــب”

منهجية:
يعتمــد التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الناتــج عــن حــاالت املراقبــة والتوثيــق اليوميــة حلــاالت وحــوادث 
االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب املســتمرة منــذ عــام 2011 حــى اآلن، ومجيــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه 
مســجلة ابالســم والصــورة ومــكان وزمــان الوفــاة واالعتقــال، وغــر ذلــك مــن التفاصيــل واملعلومــات الــي متكنــا مــن الوصــول هلــا 
والــي جنــري عليهــا حتديثــات دوريــة ومســتمرة، وقــد خصَّصنــا رابــط الكــروين لتســهيل عمليــة التوثيــق والوصــول إىل عائــات 
الــي حتققنــا منهــا واملتعلقــة ابلتعذيــب؛ ونظــراً  الضحــااي، كمــا خصَّصنــا أرشــيفاً خاصــاً ابلصــور واملقاطــع املصــورة والواثئــق 

http://sn4hr.org/arabic/10662-2/
http://sn4hr.org/arabic/2018/12/31/%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%86-118829-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%82%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
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للصعــوابت االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فــإن مــا ورد ذكــره يف هــذا التقريــر مُيثــل احلــد األدىن مــن االنتهــاكات الــي متكنــا 
مــن توثيقهــا، وبــكل أتكيــد فــإن اإلحصائيــات احلقيقيــة أكــر مــن ذلــك بكثــر، وقــد اســتعرضنا أبــرز احلــوادث واحلــاالت املرتبطــة 
ابلتعذيــب الــي حصلــت منــذ إصــداران لتقريــران الســنوي العــام املاضــي الــذي نصــدره يف اليــوم العاملــي ملســاندة ضحــااي التعذيــب 

26/ حزيــران مــن كل عــام، أي منــذ حزيــران/ 2018 حــى حزيــران/ 2019. 

ونعتمد تعريف التعذيب يف منهجيتنا حبسب ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 يف املادة رقم 1 “أنه أي عمل ينتج 
عنه أمل أو عذاب شــديد، جســدايً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشــخص ما بقصد احلصول من هذا الشــخص، أو من شــخص 
اثلث، على معلومات أو على اعراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشــتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شــخص اثلث أو ختويفه 
أو إرغامــه هــو أو أي شــخص اثلــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األمل أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز 

أاي كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يســكت عنه موظف رمسي أو أي شــخص آخر يتصرف بصفته الرمسية”.

كمــا اعتمــد التقريــر علــى لقــاءات أجريناهــا مــع انجــني مــن التعذيــب وعائــات ضحــااي قضــوا بســبب التعذيــب مــن حمافظــات 
ســورية خمتلفــة إمــا عــر برانمــج الســكايب أو اهلاتــف أو عــر زايرهتــم يف أماكــن وجودهــم داخــل ســوراي وخارجهــا، قمنــا ابختيــار 
14 روايــة الســتعراضها يف هــذا التقريــر واســتخدمنا يف بعضهــا أمســاء مســتعارة حفاظــاً علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم 
للمضايقــات أو املاحقــة األمنيــة أو خوفــاً علــى أفــراد أســرهتم يف ســوراي، كمــا قمنــا بتســجيل ضحــااي التعذيــب الذيــن التقينــا 
بعائاهتــم لــدى املقــرر املعــي اخلــاص حبــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون يف األمــم املتحــدة، وقــد أخــران مجيــع مــن التقينــا هبــم 
هبــدف التقريــر كمــا أهنــم مل حيصلــوا علــى أي نــوع مــن املســاعدة املاديــة لقــاء مــا أدلــوا بــه مــن معلومــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم 

يف اســتخدام املعلومــات الــي أدلــوا هبــا مبــا يفيــد أهــداف هــذا التقريــر وأغــراض التوثيــق.

اثنياً: حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التعذيب حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
لقــد بلغــت حصيلــة الضحــااي الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب قرابــة 14227 شــخص بينهــم 177 طفــًا و62 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة( منــذ آذار/ 2011 حــى حزيــران/ 2019 حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، يتوزعــون حبســب 

األطــراف األربعــة الفاعلــة إىل:
يف الدرجة األوىل: النظام السوري بنسبة 98 %

 قوات النظام السوري: 14070 بينهم 173 طفًا و45 سيدة

يف الدرجة الثانية: التنظيمات اإلسامية املتشددة: 56 بينهم 2 طفًا و14 سيدة 
• تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفًا و14 سيدة                   

• هيئة حترير الشام: 24 بينهم 1 طفًا
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يف الدرجة الثالثة: فصائل املعارضة املسلحة: 43 بينهم 1 طفًا و1 سيدة
 

يف الدرجة الرابعة: قوات سوراي الدميقراطية: 43 بينهم 1 طفًا و2 سيدة    
 

أخراً جهات مل نتمكن من حتديدها: 15 شخصاً  

اثلثاً: التعذيب لدى األطراف األربعة الرئيسة يف سوراي: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش واألمن وامليليشيات احمللية واألجنبية(: 

واحد: إمهال الرعاية الصحية السبب الرئيس يف وفاة املعتقلني بسبب التعذيب:
يُعــاين املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ويف مقدمتهــا مقــرات األفــرع األمنيــة األربعــة والســجون العســكرية، 
حيــث تفتقــر ألدىن شــروط الســامة الصحيــة، وحبســب مــا أبلغنــا بــه عشــرات الناجــني مــن االعتقــال، فقــد كانــوا حمتجزيــن ضمــن 
زانزيــن مبســاحات خمتلفــة يبلــغ متوســط مســاحة الزنزانــة 4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، وتفتقــر للتهويــة والنظافــة، 

https://drive.google.com/file/d/1iEQ1kZ6DiReMdMSZsr6ynOwEbICi116m/view
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كمــا أن مابــس املعتقــل غالبــاً مــا تكــون مهرئــة بســبب الضــرب والتَّعليــق، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أساســي يف انتشــار األمــراض 
واألوبئــة والعــدوى وخاصــة التنفســية واجللديــة؛ بســبب نقــص األوكســجني ونقــص التَّعــرض ألشــعة الشــمس، هــذه الظــروف 
الوحشــية هــي تكتيــك متبــع مــن قبــل النظــام الســوري علــى حنــو مقصــود وواســع، هبــدف تعذيــب املعتقلــني وجعلهــم يصابــون بشــى 

أنــواع األمــراض، وبعدهــا يُهمــل عاجهــم علــى حنــو مقصــود أيضــاً، وابلتــايل يتــأمل املعتقــل ويتعــذب إىل أن ميــوت.
كمــا أن املعتقــل ال حيصــل علــى كميــة كافيــة مــن الطعــام واملــاء؛ مــا يتســبَّب يف إصابتــه أبمــراض متعــددة، وهتمــل رعايتــه صحيــاً 

مث يتــأمل وميــوت.

ظاهرة الفصل: 
بعــض املعتقلــني وبســبب ظــروف االعتقــال والضــرب واإلذالل وقلــة النــوم والطعــام واملــاء، يصــل املعتقــل إىل حالــة هــذاين شــديدة 
يتبعهــا فقــدان للذاكــرة أو فقــدان الذاكــرة اآلنيــة وتذكــر املاضــي فقــط، وتوهــم رؤيــة أشــياء أو أشــخاص، وبــكاء هســتري شــديد، 
ــد النظــام الســوري تــرك هــؤالء األشــخاص ضمــن زنزانــة  وبعدهــا تضطــرب العامــات احليويــة للمعتقــل ليدخــل يف غيبوبــة، وقــد تعمَّ
املعتقلــني؛ مــا يزيــد مــن معاانهتــم عنــد مشــاهدة زميــل هلــم قــد فقــد الوعــي، وهــذه الظاهــرة يُطلــق عليهــا “الفصــل” وقــد أخــران 
عــدد مــن الناجــني مــن االعتقــال أن مشــاهدة زمائهــم “الفاصلــني” كانــت أقســى مــن التعذيــب اجلســدي الــذي مارســه النظــام 
الســوري عليهــم، وغالبــاً مــا ينتهــي حــال هــؤالء الفاصلــني ابملــوت، وُتشــكل نســبة املتوفــني بســبب هــذه الظاهــرة قرابــة 8 % 
مــن جممــل حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب، وتركــز هــذه الظاهــرة يف األفــرع األمنيــة والســجون العســكرية، وقــد حتــدث ضمــن 

الســجون املركزيــة ولكــن علــى حنــو أقــل بكثــر.

يتنــاوب املعتقلــون يف تبديــل اجللســات يف القيــام والوقــوف ويف النــوم، وقــد حتدثنــا منــذ عــام 2012 عــن أبــرز أســاليب التعذيــب 
الــي اتبعهــا النظــام الســوري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، والــي ال تــزال ســارية حــى اآلن علــى النهــج ذاتــه، بــل وأضيفــت إليهــا 

أســاليب تعذيــب أخــرى، وهــو مــا نعمــل علــى إصــداره يف األســابيع القادمــة.

بناًء على كل هذا فقد تعرَّض املعتقلون لدى النظام السوري لنوعني من األعمال الربرية:
األول: أساليب تعذيب هُتدد جوهر البشرية واإلنسانية واحلضارة وال ميارسها سوى أشخاص ساديون يعملون لدى نظام سادي.

الثــاين: إمهــال تقــدمي أي نــوع مــن الرعايــة الطبيــة، وهنــا ال بـُـدَّ مــن التوضيــح أبنَّ املعتقــل ال يتجــرأ علــى طلــب الذهــاب إىل املشــفى 
أو الطبيــب ألنَّ زمــاءه الســابقني يف املعتقــل قــد حــذروه ممــا ســوف يتعــرض لــه هنــاك، لقــد أخــران عشــرات املعتقلــني الناجــني أن 
التعذيــب مــن قبــل األطبــاء واملمرضــني واملمرضــات يف املشــايف العســكرية كان أقســى مــن التعذيــب يف األفــرع األمنيــة، وقــد طلبــوا 
العــودة إىل فــرع األمــن وتظاهــروا ابلشــفاء، وهــذا يؤكــد تــورُّط مؤسســات عــدة خاضعــة للنظــام الســوري يف عمليــات التعذيــب 

والقتــل بســبب التعذيــب.
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اثنــان: النظــام الســوري أدان نفســه عندمــا أصــدر شــهادات وفيــات ملختفــني قســرايً لديــه كانــوا حبالــة جيــدة عندمــا قــام 
ابعتقاهلــم:

ــد النِّظــام الســوري اإلبقــاء علــى مصــر عشــرات آالف املعتقلــني لديــه جمهــواًل هبــدف إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن األمل واإلذالل  تعمَّ
لعوائلهــم وقــد مضــى علــى اختفــاء كثــر منهــم ســنوات عــدة، ولدينــا يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال 
يقــل عــن 82 ألــف خمتــٍف قســرايً لــدى النظــام الســوري، وقــد شــهد عامــا 2012 و2013 أكــر درجــة مــن موجــة االعتقــاالت، 

وابلتــايل موجــة اإلخفــاء القســري هبــدف كســر وحتطيــم احلــراك اجلماهــري وإصابتــه يف مقتــل. 

يتعــرَّض هــؤالء املعتقلــون واملختفــون قســرايً إىل أســاليب تعذيــب غايــة يف الوحشــية والســادية، وال يــكاد ميــرُّ أســبوع واحــد دون أن 
ل حــاالت وفيــات بســبب التعذيــب بــني املعتقلــني املوجوديــن يف قبضــة النظــام الســوري، وقــد كشــف النظــام الســوري عــن  ُنســجِّ
مصــر املختفــني قســرايً الذيــن أنكــر لســنوات أيــة معلومــات عنهــم يف بدايــة عــام 2018، وســجَّلنا أوىل حــاالت توفيــة املختفــني 
ــجل املــدين يف أاير/ 2018 وفصَّلنــا يف تقريريــن منفصلــني حــول اآلليــة الــي اتبعهــا النظــام يف دوائــر الســجل املــدين  يف دوائــر السِّ
م قد ماتوا مجيعاً،  لتســجيلهم كمتوفيني ومتكنَّا من تســجيل ما ال يقل عن 916 حالة كشــَف النظام الســوري عن مصرهم أبهنَّ
مل يذكــر ســبب الوفــاة، ومل يقــم بتســليم اجلثــث لألهــايل، ومل يُعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا، وكان قــد أنكــَر ســابقاً وجــود خمتفــني 
قســرايً يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لــه، وكان مــن بــني احلــاالت الــي وثَّقناهــا، ثاثــة عشــرة حالــة كانــوا أطفــااًل لــدى اعتقاهلــم 
وســيداتن اثنتــان. وقمنــا بعمليــة حبــث يف األمســاء الــي وردتنــا ضمــن قاعــدة بياانتنــا مــن أجــل إجــراء عمليــة مقاطعــة يف املعلومــات 
وتواصلنــا مــع مــا ال يقــل عــن 350 أســرة مــن عائــات الضحــااي الذيــن اســتلموا بيــاانت وفــاة املختفيــني وزودوان ابملعلومــات 
حــول تفاصيــل االعتقــال ونســخ عــن بيــاانت الوفــاة ومجيعهــم أكــدوا لنــا أن الضحــااي كانــوا بصحــة جيــدة عنــد اعتقاهلــم، وبعــض 
األهــايل كانــوا قــد متكنــوا مــن زايرة ذويهــم يف مراكــز االحتجــاز خــال فــرة اعتقاهلــم قبــل إعــادة إخفائهــم جمــدداً، وبقيــت دوائــر 
الســجل املــدين تعطــي العائــات الــي تطلــب معرفــة مصــر املختفــي بيــان وفاتــه )يف حــال كان بــني املتوفيــني الــواردة أمسائهــم إىل 
الســجل( أو تقــوم العائلــة ابســتخراج بيــان قيــد عائلــي ملعرفــة مصــره حــى هنايــة عــام 2018 وبعــد ذلــك بــدأان ناحــظ تغيــراً يف 
سياســية الســجل املــدين، حيــث بــدأ يطلــب مــن العائــات مراجعتــه بعــد فــرات الحقــة وذلــك ملنــع جتمهــر العائــات أمــام مكاتــب 
الســجل املــدين، وكذلــك خلفــض الضجــة اإلعاميــة الــي تزامنــت مــع هــذه العمليــة، فالقوائــم الــي وردت إىل دوائــر الســجل املــدين 
هــي ذاهتــا، ومل نســجل ورود قوائــم جديــدة مبعــى مل حنصــل حــى اليــوم علــى بيــان وفــاة دوِّن فيــه اتريــخ تســجيل الواقعــة يف عــام 
2019 ولكــن يتبــع الســجل املــدين سياســية البــطء يف تســليم البيــاانت للعائــات وخيتــم عليهــا اتريــخ اســتام العائلــة للوثيقــة وهــو 

2019، إال أنَّ اتريــخ التســجيل يف الســجل املــدين هــو عــام 2018.

تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ مجيــع هــؤالء قــد قضــوا بســبب التَّعذيــب، ويســتثى مــن التعذيــب حــاالت الوفــاة 
بســبب أحــكام اإلعــدام الصــادرة مــن حمكمــة امليــدان العســكرية وهــي نســبة قليلــة ال تزيــد عــن 5 % حبســب مــا متكنــا مــن توثيقــه.  
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تذكر الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف مجيع تقاريرها أنَّ النِّظام الســوري مل يعد ُيســلِّم أايً من العائات الي يتصل هبا إلباغها 
أنَّ أحــد أفرادهــا قــد تــويف داخــل مركــز االحتجــاز، أو مــا حصــل مؤخــراً عندمــا كشــف عــن مصــر هــؤالء املختفــني قســرايً عــر 
ســجات السَّــجل املــدين فإنَّــه أيضــاً مل ُيســلِّم أحــداً أيَّ دليــل مــادي يُثبــت أنَّ قريبــه املختفــي قــد مــات، ففــي مــا عــدا اتصــال هاتفــي 
ــجل املــدين مل يقــم النِّظــام إبيضــاح مصــر املختفــني بشــكل هنائــي، وبنــاًء علــى ذلــك تؤكــد الشــبكة الســورية  أو شــهادة مــن دوائــر السِّ
حلقوق اإلنســان أنَّ جرمية اإلخفاء القســري ال تزال متواصلة، وطاملا مل يتم العثور على الشــخص حياً أو ميتاً، فإننا ووفقاً للقانون 

الــدويل يف هــذا اخلصــوص ســوف نظــلُّ نعتــر مجيــع هــؤالء يف عــداد املختفــني قســرايً واملتَّهــم الرئيــس هبــم هــو النظــام الســوري.

أبرز حوادث التعذيب لدى قوات النظام السوري:
مسهــان عــزام، مــن أبنــاء مدينــة الســويداء، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف كانــون األول/ 2018 بينمــا كان يعمــل علــى 
إجــراءات تســوية، واقتادتــه إىل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق، مث أفرجــت عنــه يــوم اإلثنــني 28/ كانــون 

الثــاين/ 2019 وعلــى جســده آاثر تعذيــب.

آاثر التعذيب على جسد مسهان عزام، الذي اعتقلته قوات النظام السوري يف كانون األول 2018

https://drive.google.com/file/d/1Pg-6H9uih0bEHvQq20PasSt2yFgwDZls/view
https://drive.google.com/file/d/1gCs9sFHxfaPkgIEsxbP54fVZoYfb4nEs/view
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شحود األمحد الجئ يف لبنان، يُقيم يف مدينة طرابلس منذ عام 2012، تعرَّض لاعتقال والتعذيب يف فرع األمن العسكري 
حبمص خال زايرته إىل سوراي يف كانون األول/ 2018. 

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع شــحود وأخــران أنــه اعتقــل مــن نقطــة املصنــع احلدوديــة: “أوقفــين حاجــز عســكري 
واقتــادين إىل فــرع األمــن العســكري، فــوَر دخــويل تلقيــت ضربــة علــى ظهــري بواســطة ابب حديــدي، بعــد يومــني مــن 
احتجــازي علمــت أن ســبب اعتقــايل هــو تقريــر أمــين كتبــه أحــد املخربيــن حبقــي يف أثنــاء غيــايب، وخــالل التحقيــق تعرضــت 
لعمليــات إذالل وإهانــة، قامــوا بقــص قســم مــن شــعر رأســي ونصــف شــاريب، وصــادروا كل نقــودي الــي كانــت معــي وبعــد 
حنــو 15 يومــاً خرجــت وبقيــت يومــني فقــط مــع أســريت مث عــدت إىل لبنــان، لقــد ندمــت علــى ســفري إىل ســوراي، ال يوجــد 

مــكان آمــن ميكننــا العــودة إليــه.”

فاديــة هبلــوان، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري مــع رضيعتهــا يــوم األربعــاء 23/ كانــون الثــاين/ 2019 
لــدى مرورمهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قــرب مدينــة محــاة، بينمــا كانــت فاديــة متجهــة مــن إدلــب إىل مدينــة 

محــاة لعــاج الرضيعــة، الــي تُعــاين مرضــاً خلقيــاً يف القلــب، مث أفــرج عنهــا يــوم األربعــاء 27/ شــباط/ 2019.
التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع فاديــة يف مــكان نزوحهــا مبدينــة إدلــب، وأخرتنــا: “اعتقلــين حاجــز اتبــع لألمــن 
العســكري ونقلــين مــع طفلــي إىل فــرع األمــن العســكري، هنــاك توســلت للضبــاط ألتصــَل أبحــد أقرابئــي يف املدينــة ألخــذ 
ابنــي ألهنــا مريضــة وال حتتمــل ظــروف الســجن، إال أنــه رفــض وبقيــت طفلــي معــي يومــني تعرضــت خالهلمــا لالختنــاق مرات 
عــدة، مل يتوافــر يف الســجن أي مســتلزمات ختــصُّ األطفــال، لقــد كان الوضــع مــزرايً للغايــة، وكنــت أضــع هلــا قطــع قمــاش 
أعطــوين إايهــا بــداًل مــن الفــوط الصحيــة اخلاصــة ابلرضــع، مث تدهــورت حالتهــا الصحيــة واســتجابوا أخــراً لطلــي ووافقــوا 
علــى تســليم ابنــي ألحــد أقرابئــي ونقلهــا إىل املشــفى، وبقيــت أان يف الفــرع، تعرضــت للضــرب والصعــق ابلكهــرابء، ونزعــوا 
عــين حجــايب وشــدوا شــعري، ومازلــت حــى اليــوم أعــاين مــن أمل يف رأســي بســبب ذلــك، اعتقلــين عناصــر األمــن إلجبــار 
زوجــي علــى تســليم نفســه لكــن بعــد العديــد مــن الوســاطات خرجــت مــن املعتقــل وعــدت إىل إدلــب وأبقيــت ابنــي يف محــاة 
للعــالج، إال أهنــا توفيــت بعــد أقــل مــن شــهر علــى خروجهــا مــن املعتقــل  بســبب تدهــور حالتهــا الصحيــة وأتخــر عالجهــا”. 

عبــد اهلــادي عمــران، طالــب جامعــي مــن أبنــاء مدينــة محــص، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لفــرع األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري 
من مدينة محص يف 3/ شــباط/ 2019، واقتادته إىل فرع األمن اجلوي يف املدينة وأطلق ســراحه يف 5/ أاير/ 2019. 
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حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــد اهلــادي1 ، الــذي أخــران أنَّ دوريــة اتبعــة لفــرع املخابــرات اجلويــة أوقفتــه وطلــب 
منــه العناصــر أوراقــاً تثبــت أتجيــل اقتيــاده للخدمــة العســكرية: “اقتــادوين إىل الفــرع وهنــاك صــادروا هاتفــي وقامــوا بتعريــي 
مــن املالبــس ووضعــوين يف زنزانــة منفــردة ملــدة ســاعتني تقريبــاً، أخرجــوين بعدمهــا وســألوين عــن قريــب يل الجــئ يف أملانيــا 
وعرضــوا علــيَّ حمــاداثت يل معــه علــى تطبيــق فيســبوك حصلــوا عليهــا مــن هاتفــي. وضعــين احملقــق يف الــدوالب -أحــد 
وســائل التعذيــب املعروفــة يف ســوراي- وقامــوا بضــريب علــى قدمــي إىل أن فقــدت الشــعور هبمــا، وأطفــأ احملقــق لفافــة تبــغ 
أســفل قدمــي مث أعــادين إىل الزنزانــة، طــوال الوقــت كنــت أمســع صرخــات تعذيــب املعتقلــني يف املمــر أمــام زنزانــي، بعــد 
يومــني اســتدعاين حمقــق يُدعــى أبــو ســليمان إىل للتحقيــق وضربــين علــى أنفــي بلوحــة خشــبية كانــت موجــودة علــى مكتبــه، 

مث تركــوين يف زنزانــة منفــردة بقيــت فيهــا حــى اليــوم الــذي أفــرج عــين فيــه.”

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى قوات النظام السوري: 
إيهــاب طــال أبــو صعــب، مــن أبنــاء بلــدة القــراي بريــف حمافظــة الســويداء اجلنــويب، مــن 
مواليــد عــام 1989، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام 
الســوري يــوم اجلمعــة 22/ آذار/ 2013 لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش 
املؤقتــة التابعــة هلــا مشــال بلــدة القــراي، حصلنــا يــوم الثــااثء 7/ آب/ 2018 علــى 
معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 

النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 10/ شــباط/ 2014.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد كفــاح2  شــقيق الضحيــة إيهــاب وأفــادان: “ظهــر يــوم اجلمعــة خــرج إيهــاب 
مــن منزلــه يف بلــدة القــراي متجهــاً إىل مدينــة الســويداء برفقــة خالتــه وزوجهــا، اســتوقفهم حاجــز عســكري مت إنشــاؤه بشــكل 
ــل  مؤقــت مشــال بلــدة القــراي، وكان علــى احلاجــز عناصــر مــن األمــن العســكري وشــرطة انحيــة القــراي، جعلــوا إيهــاب يرتجَّ
مــن الســيارة وقامــوا ابعتقالــه، ويف مطلــع آب/ 2018 ذهبنــا الســتخراج بيــان قيــد عائلــي مــن دائــرة النفــوس يف بلــدة 
القــراي، وكانــت الصدمــة أن قــرأان كلمــة “متــوىف” جبانــب اســم إيهــاب، وإىل جانبهــا اتريــخ الوفــاة 10/ شــباط/ 2014، 
ومل نكــن علــى علــم بوفاتــه أبــدًا. إيهــاب كان ال ميلــك القــدرة علــى الرؤيــة بعينــه اليمــى قبــل اعتقالــه واختفائــه قســرايً لــدى 

النظــام الســوري”.

إيهاب طال أبو صعب

1 عر اهلاتف 

2 تواصلنا معه عر اهلاتف 

https://drive.google.com/file/d/1X2Nmc02A9FrJwyktPiwgFawlK-g1xfB3/view
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ليلــى حممــد علــي شــويكاين، حاصلــة علــى إجــازة يف اهلندســة املعلوماتيــة مــن اجلامعــة 
العربيــة الدوليــة اخلاصــة )اجلامعــة العربيــة األوروبيــة ســابقاً( يف ســوراي عــام 2012، 
ســوريَّة  مواطنــة  ســوراي،  الشــعيب يف  احلــراك  انــدالع  بعــد  اإلغاثــي  اجملــال  انشــطة يف 
وحتمــل اجلنســية األمركيــة، مــن أبنــاء حــي مشــروع دمــر مبدينــة دمشــق، مــن مواليــد 
عــام 1990، اعتقلتهــا عناصــر قــوى األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم 
اجلمعــة 19/ شــباط/ 2016 إثــر مدامهــة منزهلــا يف حــي مشــروع دمــر، وحصلنــا يــوم 
األحــد 18/ تشــرين الثــاين/ 2018 علــى معلومــات تؤكــد وفاهتــا داخــل أحــد مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 28/ كانــون األول/ 2016.

حتدثنــا عــر اهلاتــف مــع إحــدى قريبــات ليلــى، وطلبــت عــدم نشــر امسهــا وأخرتنــا أنَّ أربعــة عناصــر اتبعــة لقــوى األمــن اجلــوي يف 
مطــار املــزة العســكري دامهــت منــزل ليلــى واعتقلتهــا، وأضافــت “يف 18/ تشــرين الثــاين/ 2018 ذهــب والــد ليلــى إىل دائــرة 
النفــوس بدمشــق وحصــل منهــا علــى بيــان وفــاة خيــص ليلــى وفيــه اتريــخ الوفــاة 28/ كانــون األول/ 2016 أي بعــد مــرور 
يومــني فقــط علــى نقلهــا مــن ســجن عــدرا املركــزي إىل مــكان جمهــول ال نعرفــه”. حتتفــظ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 

أرشــيفها بنســخة عــن بيــان الوفــاة اخلــاص ابلضحيــة ليلــى شــويكاين.

بيــان قيــد عائلــي صــادر عــن أمانــة الســجل املــدين خــاص ابلضحيــة إيهــاب طــال أبــو صعــب، املختفــي قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري، يُظهــر 

وفاتــه يف 10/ شــباط/ 2014 

ليلى الشويكاين قبل اعتقاهلا

https://drive.google.com/file/d/1k3CYL0pl70Lg1B3FJWbrxDlKRJxDbYOU/view
https://drive.google.com/file/d/1W-KFw8_ayWUSOVzT9P8fV57dCpHQHYz3/view
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غيــاث زهــر معضمــاين، انشــط إعامــي وعضــو يف مكتــب جملــس درااي اإلعامــي، 
مــن أبنــاء مدينــة داراي غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1987، اعتقلتــه 
إحــدى  مــن  مــروره  لــدى   2014 20/ آب/  يــوم األربعــاء  الســوري  النظــام  قــوات 
نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بينمــا كان حيــاول اخلــروج مــن مدينتــه داراي يف أثنــاء حصــار 
قــوات النظــام الســوري للمدينــة، يــوم الثــااثء 1/ كانــون الثــاين/ 2019 حصلنــا علــى 
معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف 

4/ أاير/ 2015.
أجــرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مكاملــة هاتفيــة مــع إحــدى قريبــات غيــاث، الــي فضَّلــت عــدم ذكــر امسهــا يف التقريــر، 
قالــت لنــا: “أخــربان غيــاث بعزمــه اخلــروج مــن داراي، وبعــد خروجــه مباشــرة اعتقــَل مــن قبــل عناصــر أحــد احلواجــز احملاصــرة 
للمدينــة، مث انقطعــت أخبــاره بعدهــا متامــاً إىل أن قمنــا ابســتخراج بيــان عائلــي مــن دائــرة النفــوس بدمشــق وظهــَر فيــه أن 

غيــاث قــد تــويف يف 4/ أاير/ 2015 وال نعلــم مــكان الوفــاة أو أيــة معلومــة أخــرى.”

غياث زهر معضماين

بيــان قيــد عائلــي صــادر عــن أمانــة الســجل املــدين، خــاص ابلضحيــة غيــاث زهــر معضمــاين، املختفــي قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري، ويُظهــر 
أنــه قــد تــويف يف 4/ أاير/ 2015 

https://drive.google.com/file/d/1My-J9_y6GMGAXrka153CNFD_ZDUDBZoP/view
https://drive.google.com/file/d/1aUOXd-dBhDr0BQJr6QXr87thIS1ioi0D/view
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إبراهيــم إمساعيــل بــدران، مهنــدس مــدين وميلــك مطبعــة، مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1967، اعتقلتــه قــوات النظــام 
السوري يوم األحد 25/ آب/ 2013 لدى مروره من إحدى نقاط التفتيش التابعة 
هلــا قــرب خميــم الوافديــن قــرب مدينــة دومــا بينمــا كان يف طريــق عودتــه مــن مدينــة دمشــق 
إىل مدينــة دومــا، حصلنــا يــوم اإلثنــني 4/ شــباط/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه 
بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف 8/ 

متــوز/ 2014.
حتدثنــا مــع الســيد مهنــد3 ابــن الضحيــة إبراهيــم بــدران وأخــران أنَّ والــده قــد مت اعتقالــه مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري قــرب خميــم الوافديــن مبدينــة دومــا، وأن أخبــاره انقطعــت عنهــم منــذ ذلــك اليــوم “رغــم حماوالتنــا احلثيثــة للســؤال عنــه 
مل نعلــم عنــه أيــة معلومــات، مث صعقنــا خبــرب وفاتــه عندمــا اســتخرجنا بيــان عائلــي مــن دائــرة النفــوس وُكتــَب فيــه “متــوىف”.” 

إبراهيــم قبــل اعتقالــه تعســفياً وإخفائــه قســرايً مــن قبــل 

قــوات النظــام الســوري يف 25/ آب/ 2013

بيــان قيــد عائلــي صــادر عــن أمانــة الســجل املــدين خــاص ابلضحيــة إبراهيــم إمساعيــل بــدران، املختفــي قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري، ويُظهــر أن إبراهيــم قــد تــويف 
يف 8/ متــوز/ 2014

3 عر اهلاتف 

https://drive.google.com/file/d/1sR6UP29dLkBPWseZVO8gQ-bI16mC4giq/view
https://drive.google.com/file/d/1mWF0MF91GYfWElH2Y7TkPs7XQGW73XNv/view
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احملامــي حممــود علــي املرعــي، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة احلقــوق جبامعــة دمشــق، مــن 
أبنــاء مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1957، اعتقلتــه 
عناصــر قــوى األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 13/ تشــرين 
األول/ 2011 مــن مدينــة محــص، مث زارتــه عائلتــه يف ســجن صيــداناي العســكري 
مبحافظــة ريــف دمشــق يف آذار/ 2012، حصلنــا يــوم الثــااثء 12/ شــباط/ 2019 
علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف ســجن صيــداناي العســكري يف 13/ 

شــباط/ 2013.
حتدثنــا مــع حكمــت املرعــي4  ابــن الضحيــة حممــود، وأخــران عــن ظــروف اعتقــال والــده 
“يف 13/ تشــرين األول/ 2011 اعتقــل أيب بينمــا كان يقــود ســيارته يف طريقــه 
إىل عملــه مبدينــة محــص، علمــت أن املخابــرات اجلويــة هــي الــي اعتقلتــه قبــل أن 
يتــم حتويلــه إىل ســجن صيــداناي العســكري” وذكــر حكمــت أنــه حصــل علــى إذن 
ــزايرة مل  لــزايرة والــده بعــد عنــاء ابلــغ واســتطاع رؤيتــه يف آذار 2012: “بعــد تلــك ال
نتمكــن مــن معرفــة مكانــه وال أيــة معلومــة ُتشــر إىل مصــره، ويف 11/ شــباط/ 
ــة الرســن قوائــم أبمســاء معتقلــني  ــرة النفــوس يف مدين 2019 بــدأت تصــل إىل دائ
جــرى تســجيلهم كمتوفيــني وكان اســم والــدي مــن بينهــم، يف البيــان العائلــي ذكــر 
أن والــدي تــويف يف 13/ شــباط/ 2013، لقــد متَّ التكتــم علــى وفاتــه طيلــة هــذه 
املــدة، مل نســتلم أايً مــن مقتنياتــه وال هويتــه وال حــى جثمانــه ومل نعــرف مــكان دفنــه، 

كل مــا لدينــا ورقــة كتــب عليهــا اتريــخ الوفــاة.” 

االستنتاجات القانونية:
مارســت قــوات النظــام الســوري جرميــة التَّعذيــب بشــكل منهجــي وواســع النطــاق، ووصلــت إىل انتهــاك حــق احليــاة وشــكلت خرقــاً 
صارخاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وثبت أنَّ النظام السوري على علم اتم هبا، وعلى يقني أبن ظروف االحتجاز الاإنسانية 
سوف تؤدي حتماً إىل الوفاة، لكنه مل يقم بفعل أي شيء. وُتشكِّل عمليات القتل بسبب التعذيب جرائم ضدَّ اإلنسانية، وخرقاً 

فاضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين وترقــى إىل جرائــم حــرب، وقــد شــكَّلت منطــاً كثيفــاً ومتكــرراً ووصلــت حــدَّ اإلابدة.

حممــود املرعــي قبــل اعتقالــه تعســفياً مــن قبــل قــوات 

2011 تشــرين األول/   /13 الســوري يف  النظــام 

بيان قيد عائلي صادر عن أمانة السجل املدين، خاص ابلضحية 

حممــود علــي املرعــي املختفــي قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري، 

يُظهــر البيــان وفــاة الضحيــة حممــود يف 13/ شــباط/ 2013

4 عر اهلاتف 

https://drive.google.com/file/d/1-JGYaGUZIuw3IOdDnpsa6AHdQ6d0rDD_/view
https://drive.google.com/file/d/1NF-_ukV4Fzam7cO3BA5wf3udOz40Q84T/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

احنســرت املناطــق الــي كانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش يف ســوراي علــى حنــو واســع، ومــع بدايــة عــام 2019 اقتصــر وجــود 
التنظيم يف جيوب صغرة شــرق ســوراي، وتشــاهبت أســاليب التعذيب اجلســدية والنفســية الي كان يتبعها تنظيم داعش يف مراكز 
احتجــازه إىل حــدٍّ كبــر مــع تلــك املتبعــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، ومنــذ إعــان ظهــوره يف نيســان/ 2013 
مــارس التنظيــم أســاليب تعذيــب وتنكيــل جديــدة ومبتكــرة محلــت منطــاً ســادايً جتــاه املعتقلــني لديــه هبــدف بــثِّ الرعــب واخلــوف 
وترهيــب اجملتمــع مــن عواقــب خمالفــة تعاليمــه يف مناطــق ســيطرته كاإليهــام ابلغــرق والذبــح، واخلنــق ابلغــازات، وإطــاق الرصــاص 
حــول جســد املعتقــل، وإجبــاره علــى مشــاهدة مقاطــع مصــورة وتســجيات لعمليــات إعــدام وقطــع رؤوس وحــرق ملختطفــني 
ســابقني أو قطــع أحــد أعضــاء جســد املختطــف، واســتعرضنا ســابقاً يف تقريــر موســع “القــاع األســود” أبــرز مراكــز االحتجــاز 

وأســاليب التعذيــب لــدى تنظيــم داعــش.
 

وتتفــاوت درجــات التعذيــب حبســب التُّهــم املوجَّهــة إىل املعتقــل وتبلــغ أقســى درجاهتــا جتــاه النشــطاء اإلعاميــني والعســكريني 
واملختطفــني األجانــب، الذيــن غالبــاً مــا حيتجــزون يف الســجون الســرية، وغالبــاً مــا يســتمر التَّنظيــم بتعذيبهــم حــى املــوت أو 
تصويرهــم يف إصداراتــه املرئيــة وقتلهــم بشــكل وحشــي، أمــا احملتجــزون بتهــم خمالفــة التعاليــم الــي يفرضهــا التنظيــم فيتعرضــون 

ألســاليب تعذيــب أقــل شــدة وقســوة كالضــرب املــرح واجللــد والــدوالب والشــبح، الــذي يســتمر لســاعات أو أايم عــدة.
ابلرغــم مــن احنســار تنظيــم داعــش إال أنــه تــرك أثــراً دامغــاً لــدى عائــات ضحــااي التعذيــب واملختفــني قســرايً، وأكــدت لنــا العديــد 
مــن األســر الــي التقينــا هبــا أن التنظيــم أبلغهــم بوفــاة املختفــي عــر مراكــز احلســبة أو األمنيــة الــي تتبــع لــه، لكنــه مل ُيســلمهم جثامــني 

أو يبلغهــم مبــكان دفــن اجلثــث، وال يــزال قرابــة 8350 شــخص يف عــداد املفقوديــن كانــوا قــد اعتقلــوا مــن قبــل تنظيــم داعــش.

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى تنظيم داعش:
الســيدة زاهيــة فــواز جباعــي، مــن أبنــاء قريــة شــبكي شــرق حمافظــة الســويداء، تبلــغ مــن العمــر 60 عــام، اختطفتهــا عناصــر 
مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش مــن القريــة يــوم األربعــاء 25/ متــوز/ 2018، وقــد حصلنــا يــوم اخلميــس 9/ آب/ 2018 

علــى معلومــات تؤكِّــد وفاهتــا بســبب إمهــال الرعايــة الصحيَّــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

http://sn4hr.org/arabic/2016/04/22/6154/
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- تنظيم  هيئة حترير الشام )حتالف يضم عدد من فصائل املعارضة املسلحة، وتنظيم فتح الشام، جبهة النصرة سابقاً(:
الحقــت هيئــة حتريــر الشــام يف مناطــق ســيطرهتا املنتقديــن لسياســتها والنشــطاء وخاصــة اإلعاميــني والعاملــني يف املنظمــات 
اإلنســانية، على وجه اخلصوص الرافضني منهم للتنســيق مع املؤسســات الي أنشــأهتا واألشــخاص املنضوين يف فصائل املعارضة 
املســلحة الــي تقاتلهــا اهليئــة، وقــد احتفظــت هيئــة حتريــر الشــام بســجوهنا اخلاصــة والســرية ومنعــت التدخــل فيهــا مــن قبــل القضــاء 
التابــع لــوزارة العــدل، علــى الرغــم مــن وجــود ســجون اتبعــة لــوزارة العــدل التابعــة حلكومــة اإلنقــاذ الــي أُنشــئت مبوافقــة اهليئــة، 
ومارســت اهليئــة يف تلــك الســجون اإلخفــاء القســري وشــى ضــروب التعذيــب القاســية كالصعــق واجللــد، وقلــع األظافــر، والتجويــع 
ــد لنــا عشــرات الناجــني مــن هــذه الســجون أنَّ األمنيــة التابعــة للهيئــة كانــت تقتادهــم ومتــارس عليهــم  واحلرمــان مــن النــوم، وأكَّ

عمليــات إعــدام ومهــي بغــرض إرعاهبــم، وقــد أفــرج عــن العديــد منهــم مقابــل دفعهــم ملبالــغ ماليــة ضخمــة. 

أبرز حوادث التعذيب لدى تنظيم هيئة حترير الشام:
أبو خالد األمحد، إمام وخطيب مســجد أهل الســنة يف قرية أطمة بريف حمافظة إدلب الشــمايل، اعتقلته عناصر مســلحة اتبعة 

هليئة حترير الشــام يوم األحد 16/ أيلول/ 2018 من قرية أطمة، وأفرجت عنه يف اليوم التايل وعلى جســده آاثر تعذيب.

صوراتن للسيدة زاهية جباعي أرسلهما تنظيم داعش، أوالمها بعَد خطفها مثَّ بعد وفاهتا

https://drive.google.com/file/d/1GJSfVZYjMxawd4mWOef-e0dEn6cmVb8j/view
https://drive.google.com/file/d/1r19a81S-R50UgZeUqbQW6cetKVsym_eH/view
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى تنظيم هيئة حترير الشام:
مــروان أمحــد عمقــي، امللقــب )حنتــر( مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، أحــد املعتقلــني لــدى هيئــة حتريــر الشــام ســابقاً يف ســجن إدلــب 
املركــزي، متكــن مــن اهلــروب بعــد الضــرابت الروســية الــي طالــت الســجن يف آذار/ 2019، إال أنَّ عائلتــه ســلَّمته للهيئــة بعــد 
إصدارهــا تعميمــاً بتخفيــف عقــوابت مــن ُيســلِّم نفســه مــن اهلاربــني مــن الســجن، قامــت عناصــر اهليئــة بتعذيبــه حــى املــوت، مثَّ 

ســلمت جثمانــه لذويــه يف 10/ نيســان/ 2019 وعليــه آاثر تعذيــب.

آاثر تعذيب على جسد أبو خالد األمحد، الذي اعتقلته هيئة حترير الشام يف 16/ أيلول/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Js4zINu2BvGhEfibdAWtyva9-kjlmXI1/view
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بيان صادر عن وزارة العدل يف حكومة اإلنقاذ مبحافظة إدلب حول وفاة الضحية مروان عمقي.

https://drive.google.com/file/d/1-e3T0kY-XuWWRjzFy9xoK1u_Bk-B7OrZ/view
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تقريــر طــيب خــاص ابلضحيــة مــروان عمقــي يُثبــت وجــود آاثر تعذيــب علــى 
جثمــان الضحيــة مــروان عمقــي. 

جثمــان الضحيــة مــروان عمقــي بعــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
هليئة حترير الشــام يف نيســان/ 2019.

https://drive.google.com/file/d/1tlyAxcnNscZXRF_bKhOmxuZXYjNTOmRK/view?fbclid=IwAR1C6KLbBlGGUGBOentidw2zErau1TvE7l2VrSHBFE4q79I_GeMJNoKeudQ
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر اهلاتــف مــع أحــد أقــارب الضحيــة مــروان عمقــي، وأفــادان: “اســتطاع مــروان اهلــرب 
مــن الســجن بعــد اهلجمــات اجلويــة الــي اســتهدفته، واختبــأ مــدة يف منــزل أحــد أقاربنــا، بعــد ذلــك أصــدرت اهليئــة تعميمــاً 
ــه، عندهــا قمنــا إبقنــاع مــروان بتســليم  عــرب املراصــد وأعلنــت أهنــا ســتخفف عقوبــة كل مــن يســلم نفســه وتصــدر عفــواً حبقِّ
نفســه وخاصــة بعــد أن قــدم لنــا أحــد الشــخصيات الــي لديهــا عالقــات قويــة ابهليئــة وعــوداً بعــدم املســاس بــه، لكــن مــا 
حصــل عكــس ذلــك متامــاً فبعــد تســليم مــروان نفســه عــاد إلينــا جثــة هامــدة، وأكــدت الطبابــة الشــرعية تعرُّضــه للتعذيــب، 

ومــن قامــوا بتعذيبــه معروفــون ابلنســبة لنــا.”

حممــد احلســني اجلنيــد، مــن أبنــاء قريــة جــزرااي بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يف كانــون الثــاين/ 2019، حصلنــا يــوم 
اجلمعــة /12 نيســان/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل 

أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا.

االستنتاجات القانونية:
قــام تنظيــم داعــش إبجــراء حماكمــات شــكلية للمحتجزيــن لديــه وفقــاً لقوانــني تنتهــي ابحلكــم علــى احملتجــز ابملــوت ابلتعذيــب أو 
اإلعــدام امليــداين والقتــل بطــرق وحشــية مبتكــرة، وال تراعــي أايً مــن مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل 
اإلنســاين وهــذا ُيشــكِّل جرميــة حــرب. ومارســت هيئــة حتريــر الشــام التعذيــب ونفــي االعتقــال واختــاذ الرهائــن وانتهكــت بشــكل 

صــارخ القانــون الــدويل اإلنســاين.

اتء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
مارســت قــوات ســوراي الدميقراطيــة عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب علــى حنــو واســع وســجَّلنا مــع بدايــة 
عــام 2019 ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــرة تلــك العمليــات، محــل بعضهــا صبغــة عرقيــة، جلــأت هــذه القــوات يف مراكــز احتجازهــا إىل 
اســتخدام الضــرب املــؤذي واملســبب لكســور يف العظــام بشــكل رئيــس وواســع يف أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني واملختطفــني لديهــا، 
وســجَّلنا تصاعــداً يف شــدة أســاليب التعذيــب وارتفــاع حصيلــة ضحــااي التعذيــب لــدى قــوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ مطلــع عــام 
2016، وقــد مارســت تلــك القــوات أســاليب تعذيــب مشــاهبة لتلــك الــي مارســها النظــام الســوري كالشــبح والــدوالب، والصعــق 
الكهرابئــي، والتجويــع، واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، خاصــة جتــاه املتهمــني ابالنتمــاء إىل فصائــل املعارضــة املســلحة وأقرابئهــم 
أو املتَّهمــني ابالنتمــاء إىل تنظيــم داعــش، ومنعتهــم مــن االتصــال بعائاهتــم أو توكيــل حمــاٍم وحتويلهــم للقضــاء يف مناطــق ســيطرهتا.

حممد احلسني اجلنيد

http://sn4hr.org/arabic/2019/02/18/10858/
http://sn4hr.org/arabic/2019/02/18/10858/
http://sn4hr.org/arabic/2019/02/18/10858/
https://drive.google.com/file/d/18-dydACR8n_46JKJEDE97wP3kw3aBNVS/view
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أبرز حوادث التعذيب لدى قوات سوراي الدميقراطية:
عمــاد.م، عامــل مــن أبنــاء ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف 
أيلــول/ 2018 وأودعتــه ســجن اإلعــاف مبدينــة الصــور بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل، مث أفرجــت عنــه يف 17/ تشــرين 

الثــاين/ 2018. 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتدثــت هاتفيــاً مــع عمــاد، وأخــران: “صــادروا هاتفــي وفتشــوا حمتوايتــه وعندمــا وجــدوا فيــه 
أحــد إصــدارات تنظيــم داعــش املرئيــة قامــوا ابعتقــايل، مت نقلــي إىل ســجن األعــالف مبدينــة الصــور، وكان عــددان يف الغرفــة 
13 ســجيناً مجيعنــا مدنيــون، وكان هنــاك عنصــر واحــد مــن تنظيــم داعــش وكان مصــاابً، كانــت الغرفــة صغــرة بعــرض 
ثالثــة أمتــار وطــول أربعــة، ورطبــة جــداً بســبب درجــات احلــرارة املنخفضــة، ضربــوين بواســطة خرطــوم بالســتيكي علــى أحنــاء 
جســدي كافــة، كنــت أصــرخ بشــكل هســتري مــن شــدة التعذيــب، كانــوا يقدمــون لنــا وجبتــني يف اليــوم، مل يكــن الطعــاُم 
مطهــواً بشــكل جيــد، وكان دائمــاً ُيســبِّب حــاالت تســمم لــدى الســجناء، دفعــت عائلــي مبلــغ نصــف مليــون لــرة ســورية 

إىل أحــد قيــادات قســد ومت اإلفــراج عــين وإىل اآلن ال أزاُل أعــاين مــن آاثر الضــرابت واللكمــات يف جســدي.”

أمحــد.ط، يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة مــن منزلــه مبدينــة ذيبــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي 
مطلــع عــام 2019، مث أفرجــت عنــه هنايــة نيســان/ 2019.

ــع ســيارات اتبعــة لقســد منــزل أهلــي، وفتشــوا املنــزل مث  ــة مؤلفــة مــن أرب حتدثنــا مــع أمحــد5 ، الــذي أخــران “دامهــت دوري
اقتــادوين بعــد تغطيــة عينــاي بعصبــة ســوداء إىل إحــدى الســيارات” أضــاف أمحــد أنَّ الطريــق اســتغرق قرابــة مخــس عشــرة دقيقــة 
وصلــت الســيارة بعدهــا إىل الســجن، الــذي علــَم الحقــاً أنــه يف حقــل العمــر النفطــي، اتبــع أمحــَد “أدخلــوين إىل الزنزانــة وكان 
فيهــا مــا يزيــد عــن عشــرين معتقــل يقبعــون يف غرفــة صغــرة جــدًا، كانــت رائحــة الغرفــة كريهــة ومســاحتها ال تكفــي جللــوس 
اجلميــع، بعــض الذيــن قابلتهــم كانــوا قــد اعتقلــوا بتهــم جنائيــة وبعضهــم أســرى مــن تنظيــم داعــش، إال أنَّ هــؤالء نقلــوا 
الحقــاً إىل غــرف خاصــة هبــم، مجيــع املعتقلــني كانــوا يتعرضــون للتعذيــب ابلضــرب، ضربــوين بشــكل شــبه يومــي خبرطــوم 
بالســتيكي يســتخدم يف التمديــدات الصحيــة، وكانــوا جيربونــين علــى االســتلقاء أرضــاً علــى بطــين ويشــبحون يــديَّ إىل 
اخللــف، وأحيــاانً يقومــون بوضــع قطعــة قمــاش رطبــة حــول عنقــي ويتــم شــدها حبيــث ال أســتطيع التنفــس بشــكل جيــد، 

كانــت وســائل التعذيــب بشــعة وحــى اآلن ال تــزال آاثر الضــرب علــى ظهــري.”

5 عر اهلاتف 
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى قوات سوراي الدميقراطية:
حســني حممــد املصطفــى احلمــادة، مــن أبنــاء بلــدة الكرامــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي، 
اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف تشــرين األول/ 2018 إثــَر مدامهــة منزلــه يف بلــدة 
الكرامــة، واقتادتــه إىل أحــد املراكــز التابعــة هلــا، ومتَّ تعذيبــه حــى املــوت، مثَّ تســلَّم ذووه 

جثمانــه يــوم الســبت 29/ كانــون األول/ 2018 وعليــه آاثر تعذيــب.

حممــود بنيامــني إبراهيــم، مــن أبنــاء مدينــة عــني عــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة إثــَر مدامهــة منزلــه يف مدينــة عــني العــرب بريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل، حصلنــا يــوم األحــد 27/ كانــون الثــاين/ 2019 علــى معلومــات 

تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا. 

أمحــد عمــر الدحــو، مــن أبنــاء مدينــة الســفرة مبحافظــة ريــف حلــب، يبلــغ مــن العمــر حــني اعتقالــه 27 عامــاً، اعتقلتــه قــوات 
ســوراي الدميقراطيــة يــوم األربعــاء 1/ أاير/ 2019 مــن قريــة الشــنان بريــف ديــر الــزور واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
هلــا وقامــت بتعذيبــه، مث أفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل وعلــى جســده آاثر تعذيــب، مت إســعافه مــن قبــل ذويــه إىل املشــفى امليــداين 

)الكنــدي( يف بلــدة الطيانــة بريــف ديــر الــزور وهنــاك فــارق احليــاة.

حسني حممد املصطفى احلمادة

حممود بنيامني إبراهيم

آاثر تعذيب على جثمان الضحية أمحد عمر الدحو الذي اعتقلته قوات سوراي الدميقراطية يف 1/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1iW03Io1tpQwGE9lwRHLu5VCQyBrUPGuS/view
https://drive.google.com/file/d/1lbnaCZgMNX31dbYAD_CFW9X-RM6Zummz/view
https://drive.google.com/file/d/1KZwx7Ste7ctHDEAQD5U3lIxGnAugMI0U/view
https://drive.google.com/file/d/1yQfhF-_UGnzYY875YVXwH1VI0eWsh3gd/view
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عــدانن حصــوة، مــن أبنــاء مدينــة منبــج مشــال شــرق حمافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر حــني اعتقالــه  64عامــاً، اعتقلتــه قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة يــوم اخلميــس 16/ أاير/ 2019 مــن مدينــة منبــج، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف املدينــة، ومت 

تعذيبــه حــى املــوت، مث ســلَّمت جثمانــه لذويــه يــوم األربعــاء 22/ أاير/ 2019 وعليــه آاثر تعذيــب.

االستنتاجات القانونية:
مل تراِع قوات ســوراي الدميقراطية يف هذا اخلصوص مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنســان أو القانون اإلنســاين الدويل، وُتشــكِّل 

ممارســات التعذيــب الــي تقــوم هبــا حبــق خصومهــا علــى خلفيــة النــزاع املســلح غــر الــدويل جرائــم حــرب. 

تقريــر طــيب مــن املشــفى امليــداين يف بلــدة الطيانــة بريــف ديــر الــزور حــول 
وفــاة الضحيــة أمحــد عمــر الدحــو بســبب التعذيــب

https://drive.google.com/file/d/14W9XJJlgm4L5h1Z-3STyGdBn7m6n2Qtt/view
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اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
جلــأت قــوات املعارضــة املســلحة إىل عمليــات الضــرب املــرح بواســطة أدوات كالعصــا اخلشــبية واملعدنيــة والســلك الكهرابئــي يف 
أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني لديهــا، إضافــة الســتخدامها وضعيــات تعذيــب كالــدوالب والشــبح )الــدوالب: هــو عجلــة ســيارة يتــم 
وضــع احملتجــز فيــه مــع ثــي ركبتيــه مث ضربــه، الشــبح: هــو تعليــق احملتجــز مــن يديــه أو قدميــه وتركــه معلقــاً مــع رفعــه عــن األرض( 
كمــا أشــران إىل ذلــك بشــكل موســع يف تقريــر يتحــدث عــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة بعنــوان “يف 
انتظــار العدالــة”، وقــد ســجَّلنا منــذ عــام 2017 تصاعــداً يف اســتخدام فصائــل املعارضــة املســلحة أســاليب التعذيــب، وارتفــاع 
حصيلــة ضحــااي التعذيــب لديهــا، كمــا مارســت التعذيــب ضــدَّ املنتقديــن لسياســاهتا وبشــكل رئيــس ضــدَّ النشــطاء اإلعاميــني 
احملليــني، حيــث ســجَّلنا يف عــدد كبــر مــن احلــوادث اعتقــال أحــد الفصائــل الناشــط احمللــي وتعريضــه للتعذيــب مث اإلفــراج عنــه بعــد 
أايم قليلــة دون توجيــه أيــة هتمــة، كمــا اســتخدمت فصائــل يف املعارضــة املســلحة درجــات أقســى مــن التعذيــب مــع أســرى مــن 

قــوات النظــام الســوري حمتجزيــن لديهــا.

أبرز حوادث التعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة:
عمــر الكيــف، مــن أبنــاء قريــة الكرديــة شــرق مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة للــواء 
الســمرقند التابــع لــدرع الفــرات -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة-، بتعذيبــه بعــد خــاف شــخصي بينــه وبــني أحــد العناصــر 

يف اللــواء يف قريــة الكرديــة يــوم اخلميــس 16/ آب/ 2018 وأفرجــوا عنــه يف اليــوم ذاتــه. 

آاثر التعذيب على جسد عمر الكيف إثَر تعذيبه من قبل عناصر مسلحة اتبعة للواء مسرقند يف 16/ آب/ 2018

http://sn4hr.org/arabic/2015/05/16/4134/
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/16/4134/
https://drive.google.com/file/d/1d_68PWIQPawsVZaF9qIuBpf-tcD6gSNZ/view
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى فصائل يف املعارضة املسلحة:
أمحــد حممــد شــيخو، انئــب رئيــس جملــس انحيــة شــيخ حديــد احمللــي، حاصــل علــى 
إجــازة يف اجلغرافيــا، مــن أبنــاء بلــدة شــيخ حديــد بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ 
مــن العمــر 53 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لفصيــل اللــواء ســليمان شــاه 
-أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة- يــوم اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 مــن بلــدة 
شــيخ حديــد، وأفرجــت عنــه بعــد أربعــة أايم. الثــااثء 12/ حزيــران/ 2018 تــويف 

بســبب التعذيــب الــذي تعــرَّض لــه يف أثنــاء احتجــازه.

حتدثنــا مــع الســيد م. ش 6، أحــد أقــرابء الضحيــة أمحــد شــيخو وأخــران: “اعتقــل أمحــد بطريقــة اخلطــف مــع أكثــر مــن عشــرة 
ــل العمشــات7 ، الذيــن ســرقوا أيضــاً أمــوااًل تعــود إىل اجمللــس احمللــي كانــت  أشــخاص آخريــن مــن الشــيخ حديــد مــن قب
ــه كان قــد تعــرض لتعذيــب وحشــي فظيــع ومــات  ــة، وعنــد اإلفــراج عن ــه يعمــل مــع اإلدارة الذاتي حبــوزة أمحــد واهتمــوه أن
بعــد ســاعات مــن اإلفــراج عنــه وقامــت العمشــات بتهديــد عائلتــه يف حــال قامــوا بتصويــره أو إحــداث ضجــة يف جنازتــه.”

الفصائــل يف  الشــام -أحــد  فيلــق  ُمقاتــل يف صفــوف  العــر،  حممــد حســن إحســان 
املعارضــة املســلحة- مــن أبنــاء مدينــة القصــر بريــف حمافظــة محــص الغــريب، يبلــغ مــن 
العمــر 22 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لفيلــق الشــام يــوم األحــد 13/ كانــون 
الثــاين/ 2019، مــن مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ومت تعذيبــه حــى 

املــوت، مث تســلَّم ذووه جثمانــه يــوم اإلثنــني 21 / كانــون الثــاين/ 2019.

أمحد حممد شيخو

حممد حسن إحسان العر

6 عر اهلاتف 

7  لقب يطلق على فصيل لواء السلطان سليمان شاه تبعاً للقب قائد اللواء حممد جاسم امللقب أبو عمشة

https://drive.google.com/file/d/1Q8C-2lgjynlOJzkzoRfSTM0X0Qy9dQ2j/view
https://drive.google.com/file/d/1FknLpWw3XhYmyQoAyn0Q35ktYr9T6THb/view
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بيان صادر عن ذوي الضحية حممد حسن إحسان العر يف أحد مراكز االحتجاز التابعة هلا.

https://drive.google.com/file/d/1CfueEA4Rdwl7tknSebHWoIeDRLt1iMYr/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة والء8  شــقيقة الضحيــة حممــد العــر وأخرتنــا ابلتــايل: “مت اعتقــال حممــد 
مــن قبــل عناصــر مــن فصيــل فيلــق الشــام ظهــر يــوم األحــد 13/ كانــون الثــاين/ 2019 وعلمــت مــن أشــخاص مقربــني 
مــن عناصــر يف اهليئــة أنــه مت تعذيبــه ابلضَّــرب علــى جســده وهــو معلــق شــبحاً لقرابــة عشــر ســاعات، مث نقــل إىل مشــفى 
مدينــة عفريــن فجــر يــوم اإلثنــني 21/ كانــون الثــاين/ 2019 قرابــة الســاعة اخلامســة، وتــويف هنــاك، وحبســب تقريــر الطبيــب 
ــة” أضافــت والء أنَّ  ــه علــى إثرمهــا جلطــة قلبي الشــرعي فــإن الوفــاة بســبب ضيــق يف التنفــس وهبــوط يف الضغــط، أصابت

الفيلــق قــد وجــه ألخيهــا هتمــة الســرقة ليصــرف نظــر األهــايل عــن تعذيبــه ووفاتــه بســبب التعذيــب.

آاثر تعذيــب علــى جســد الضحيــة حممــد حســن إحســان العــر، الــذي قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لفيلــق الشــام 
يف 21/ كانــون الثــاين/ 2019

8  عر اهلاتف

https://drive.google.com/file/d/1uckzPfDmlSPsy6RNEttBt4-gs8B1smu9/view
https://drive.google.com/file/d/1z3RpyqFuh90DAHWioH3W0iYUUpaeML6o/view
https://drive.google.com/file/d/1NYEN-95LA4GUQB9QIx0Cn2Wsw8N_WGZ7/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 27

محــود مريــر املطــر، مــن أبنــاء مدينــة هجــني بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة اتبعــة لفصيــل أحــرار الشــرقية -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة-، 
يــوم الثــااثء 10/ نيســان/ 2018 مــن مدينــة جرابلــس بريــف حمافظــة حلــب، بتهمــة 
التعامــل مــع تنظيــم داعــش، حصلنــا يــوم اإلثنــني 25/ حزيــران/ 2018 علــى معلومــات 
تؤكــد وفاتــه بســبب ســوء الرعايــة الصحيــة والتعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

هلــا يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب.

حممــد إيبــش، مــن أبنــاء قريــة حجــة حســنا بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة اتبعــة لكتيبــة مسرقنــد -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة-، يــوم 
اإلثنــني 2/ متــوز/ 2018 مــن قريــة حجــة حســنا التابعــة لناحيــة جنديــرس يف ريــف 
مدينــة عفريــن يف ريــف حلــب الشــمايل، وبعــد مــرور ســاعات علــى اعتقالــه مت العثــور 

علــى جثمانــه يف مدينــة جنديــرس وعليــه آاثر وتعذيــب. 

االستنتاجات القانونية:
ُتشــكِّل أفعــال التعذيــب الــي تقــوم هبــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة خمالفــًة صرحيــة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أثنــاء ممارســتها 
حبــق األهــايل يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، وللقانــون الــدويل اإلنســاين يف حــال مورســت حبــق أحــد خصومهــا يف النــزاع املســلح 

غــر الــدويل، وترقــى إىل جرميــة حــرب.

رابعاً: التوصيات:  
إىل جملس األمن واألمم املتحدة:

• محاية املدنيني املعتقلني لدى النظام السوري من التعذيب حى املوت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد احلياة.
• جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أخــذ زمــام املبــادرة يف احلالــة الســورية واللجــوء إىل تطبيــق مبــدأ احتــاد مــن أجــل 

الســام؛ ذلــك نظــراً للشــلل التــام يف جملــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصيــي. 

محود مرير املطر

حممد إيبش

https://drive.google.com/file/d/1c8ct7-o8MJW9ierQGsfJbYBwHWK6sdFR/view
https://drive.google.com/file/d/1eBXMb1sMrfq-L4nwBpHa_OtmH_jtRm-7/view
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• إجياد آلية إللزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث املعتقلني وتسليمها لألهايل.
• جيب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• يتوجــب علــى مجيــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لألمــم املتحــدة البحــث عــن اأُلســر الــي فقــدت ُمعليهــا أو أحــد أبنائهــا بســبب 
التعذيــب، وضمــان إيصــال املعــوانت إىل ُمســتحقيها بشــكل مســتمر، والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل.

• املعاقبة الفورية جلميع األفراد املتورطني يف ماكينة التعذيب.

إىل اجملتمع الدويل:
• جيــب أن تقــوم الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ابختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة علــى 

مرتكــيب جرائــم التعذيــب، وبــذل كل اجلهــود املاديــة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك.
• اختــاذ إجــراءات عقابيــة جديَّــة حبــق النظــام الســوري لردعــه عــن االســتمرار يف قتــل املواطنــني الســوريني حتــت التعذيــب، مبــا يف 

ذلــك إجــراءات عســكرية وسياســية واقتصاديــة.
• نظــراً لفشــل جملــس األمــن يف محايــة املعتقلــني الذيــن أصبحــوا مبثابــة رهينــة بيــد النظــام الســوري يقتــل منهــم مــن يشــاء حتــت 
التعذيــب، ال بـُـدَّ مــن تشــكيل حتالــف حضــاري للتدخــل السياســي والعســكري حلمايــة املدنيــني وإنقــاذ عشــرات آالف املعتقلــني 

مــن املــوت حتــت التعذيــب.
• تقدمي مزيد من األموال والدعم واملنح الكافية للمنظمات احمللية الي هتتم برعاية وإعادة أتهيل ضحااي التعذيب وُأسرهم.

• تقدمي الدَّعم للنشطاء األفراد واملنظمات احمللية الي تقوم بتوثيق االنتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• النظــر يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التقريــر، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة 

والتفاصيل.
 

إىل النظام السوري:
• جيب التوقف الفوري عن أساليب التعذيب كافة، واستخدام مقدرات الدولة السورية يف تعذيب وإرهاب اجملتمع.

• الســماح الفــوري بدخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومجيــع املنظمــات احلقوقيــة املوضوعيــة 
إىل مراكز االحتجاز.
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• حتمل املسؤولية القانونية والتارخيية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة.
• اإلفــراج الفــوري وغــر املشــروط عــن مجيــع املعتقلــني تعســفياً وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء، وكشــف مصــر عشــرات آالف 

املختفــني قســرايً.
• التوقف عن انتهاك الدستور السوري والقانون الدويل على حنو فظيع ومهني للدستور والدولة السورية.

 
إىل قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية:

• االلتــزام مبعايــر القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، والتوقــف عــن اســتخدام التعذيــب حبــق اخلصــوم السياســيني، أو العســكريني، 
وفتــح حتقيقــات للمتورطــني يف هــذه اجلرائــم، وحماســبتهم.

• اإلفصــاح عــن مجيــع املعتقلــني ونشــر قوائــم أبمسائهــم، ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الســرية، والســماح لألهــايل 
بزايرهتــم. احلقوقيــة  واملنظمــات 

 
إىل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• يتوجب مراعاة تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنســان يف املناطق والســجون الي ختضع لســيطرهتا، وإيقاف أشــكال التعذيب 
كافــة داخــل مراكــز االحتجاز.

 
إىل فصائل املعارضة املسلحة:

• مراعــاة أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإهنــاء احملاكمــات غــر القانونيــة، وإيقــاف مجيــع عمليــات التعذيــب داخــل 
مراكــز االحتجــاز.

• الســماح الفــوري للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر وملنظمــات حقــوق اإلنســان املوضوعيــة بــزايرة مجيــع مراكــز االحتجــاز، وعــدم 
وضــع املعتقلــني يف مراكــز احتجــاز ســرية.

• حماسبة مجيع األفراد املتورطني بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.
• على الفصائل املنضوية إىل هيئة حترير الشام االنفكاك عنها أبسرع وقت ممكن.

 
شكر وعزاء

كل الشــكر والتقديــر للنَّاجــني مــن التعذيــب الذيــن ســامهوا بشــكل فعــال يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء لعائــات الضحــااي 
وأصدقائهــم.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 30

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


