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اجلمعة 30 حزيران 2017

مقتل ما اليقل عن 13029 شخصاً 
بسبب التعذيب بينهم 164 طفاًل

إيقاف ماكينة التعذيب جيب أن يوضع 
على رأس األجندة التَّفاوضية
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة ومنهجية 
اثنياً: ملخص تنفيذي

اثلثاً: التعذيب لدى األطراف الفاعلة يف سوراي
رابعاً: التوصيات 

أواًل: مقدمة ومنهجية التقرير:
تُعتــر ســوراي البلــد األعلــى يف العــامل يف العصــر احلديــث الــذي يُقتــل فيــه هــذا الكــم املخيــف مــن األشــخاص بســبب التعذيــب، 
وعلــى الرغــم مــن أنــه يتــم الرتكيــز غالبــاً علــى القتلــى بســبب التعذيــب، إالَّ أنَّ هنــاك أعــداداً ُمرعبــة ألشــخاص ُأصيبــوا بعاهــات 
وتشــوُّهات بســبب التَّعذيــب أيضــاً، ويف هــذا التقريــر الســنوي الــذي تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إبصــداره دورايً 
علــى مــدى الســنوات الســتِّ املاضيــة، يف اليــوم الــدويل ملســاندة ضحــااي التعذيــب املصــادف 26 حزيــران مــن كل عــام، ُنســلِّط 
الضوء على اســتمرارية هنج التعذيب لدى اجلهات الرئيســة الفاعلة يف ســوراي، وبشــكل خاص لدى النظام الســوري حيث أنَّه 
املرتكــب األكــر واألبــرز جلرميــة التعذيــب، ونظــراً خلطــورة وفداحــة جرميــة التعذيــب، نقــوم إبصــدار تقريــر شــهري خــاص يســجل 

حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب مــن قبــل مرتكــي االنتهــاكات كافــة.
 
 

ذلــة وهــو مبثابــة قاعــدة ُعرفيــة مــن غــر 
ُ
إنَّ القانــون الــدويل حيظــر بصــورة اتمــة التعذيــب واملعاملــة القاســية وغــر اإلنســانية أو امل

املســموح للــدول املــسُّ بــه أو موازنتــه مــع احلقــوق أو القيــم األخــرى، وال حــى يف حالــة الطــوارئ، وإنَّ انتهــاك حظــر التعذيــب 
ــل األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر ابلتعذيــب أو مل مينعــوا حدوثــه  يُعتــر جرميــة دوليــة يف القانــون اجلنائــي الــدويل ويتحمَّ
املســؤولية اجلنائيــة عــن مثــل هــذه املمارســات. علــى الرَّغــم مــن كل ذلــك ماتــزال شــهادات الناجــن مــن مراكــز االحتجــاز 
ُتشــر إىل أنَّ التَّعذيــب ُمســتمر بشــكل منطــي آيل وعلــى حنــو غايــة يف الوحشــية والســاديَّة، وحيمــل يف كثــر مــن األحيــان صبغــة 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

طائفيــة، وبشــكل خــاص يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري ابعتبــار أنــه يعتقــل القســم األكــر مــن احلصيلــة 
الكليــة للمعتقلــن بنســبة 87 % مــن مــا اليقــل عــن 106727 شــخصاً مازالــوا قيــد االعتقــال حســب داات الشــبكة الســورية 
ل يوميــاً حالــة أو حالــي وفــاة بســبب التَّعذيــب يف مراكــز  حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011، كمــا وأننــا نؤكــد أننــا مازلنــا ُنســجِّ
االحتجــاز الرمسيــة وغــر الرمسيــة التابعــة لــه. مــن جهــة أخــرى، رصــدان أنــه يف عــام 2017 تزايــدت بشــكل ملحــوظ حصيلــة 
ضحــااي التعذيــب لــدى كل مــن قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة والتنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وفصائــل املعارضــة املســلحة، 

ل ُأســبوعياً مقتــل 2 - 3 أشــخاص بســبب التعذيــب لــدى إحــدى تلــك اجلهــات الثــاث. حيــث ُنســجِّ
 

ويؤدي هذا الكم الفظيع من عمليات االعتقال والتعذيب إىل تفكُّك وهتشــيم اجملتمع، وَتظهر آاثر ذلك بشــكل أكثر وضوحاً 
علــى املــرأة، ســواء تعرضــت لاعتقــال والتعذيــب بشــكل مباشــر، أو فقــدت زوجهــا أو ابنهــا كضحــااي لاعتقــال والتعذيــب، 

وأصبحــت بــدون زوج وال ُمعيــل.
 

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ال ينــال هنــُج احلكومــة الســورية يف عمليــات القتــل حتــت التعذيــب االهتمــام والرعايــة الدوليــة، كمــا ال يُلَحــظ 
إطاقــاً يف العمليــة السياســية يف جنيــف وأســتانة وغرهــا، كمــا ال تقــوم الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب مبــا يتوجــب عليهــا حبســب املــادة اخلامســة منهــا الــي تُلــزم الــدول األعضــاء ابختــاذ إجــراءات إلقامــة واليتهــا 
القضائيــة علــى جرائــم التعذيــب، فهنــاك الكثريــن مــن مرتكــي جرائــم التعذيــب أصبحــوا الجئــن يف بلــدان ُمصاِدقــة 

علــى االتفاقيــة، ويتوجــب بــذل مزيــد مــن اجلهــود واألمــوال ملاحقتهــم وُماكمتهــم”.
 

التــزال الوفيــات أثنــاء االحتجــاز حتــدث بســرّية شــبه كاملــة وال حتظــى يف معظمهــا ابهتمــام اجلمهــور الــدويل واخلطــاب السياســي 
حــول العنــف يف النــزاع الســوري، رغــم آاثرهــا املدمــرة علــى حيــاة مئــات اآلالف مــن الســورين.

 
منهجية التقرير:

يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الناتــج عــن حــاالت املراقبــة والتوثيــق اليوميــة املســتمرة 
منــذ عــام 2011 حــى اآلن، ومعظــم اإلحصائيــات الــواردة فيــه مســجلة ابالســم والصــورة ومــكان وزمــان الوفــاة واالعتقــال، 
ويتفــاوت تكامــل هــذه املعلومــات بــن حالــة وُأخــرى، حبســب قدرتنــا علــى الوصــول، وبســبب التحــدايت الفــوق اعتياديــة يف 

ســوراي، وبــكل أتكيــد فــإنَّ مــا ورد ذكــره يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن مــن االنتهــاكات احلقيقيــة الــي تتــمُّ ممارســتها.
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كمــا أننــا نقــوم إبجــراء لقــاءات دوريــة مــع انجــن مــن التعذيــب ومــع عائــات لضحــااي ماتــوا بســبب التعذيــب مــن مافظــات 
ســورية خمتلفــة إمــا عــر برانمــج الســكايب أو اهلاتــف أو عــر زايرهتــم يف أماكــن وجودهــم داخــل وخــارج ســوراي، وقــد ُقمنــا ابختيــار 
6 رواايت نوردهــا ألول مــرة بعــد تقريــران الــذي صــدر العــام املاضــي يف اليــوم العاملــي ملســاندة ضحــااي التعذيــب 26/ حزيــران/ 
2016، وقــد اســتخدمنا يف بعــض الشــهادات أمســاء مســتعارة حفاظــاً علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرُّضهــم للمضايقــات أو 
املاحقــة األمنيــة، وحصلنــا يف بعــض األحيــان علــى صــور تُثبــت تعرُّضهــم للتعذيــب، وقــد أخــران مجيــع مــن التقينــا هبــم هبــدف 
التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدام املعلومــات الــي أدلــوا هبــا. ونســتعرض يف هــذا التقريــر أبــرز احلــوادث الــي حصــل 
معظمهــا بعــد صــدور تقريــران العــام املاضــي املوافــق لليــوم العاملــي ملســاندة ضحــااي التعذيــب 26/ حزيــران/ 2016 حــى 26/ 

حزيــران/ 2017.

اثنياً: ملخص تنفيذي:
منذ آذار/ 2011 حى حزيران/ 2017 وثقنا مقتل ما اليقل عن 13029 شــخصاً بســبب التعذيب، بينهم 164 طفًا، 

و57 ســيدة )أنثى ابلغة(، يتوزعون حســب األطراف األربعة الفاعلة إىل:
يف الدرجة األوىل:

قوات النظام السوري: 12920 شخصاً، بينهم 161 طفًا، و41 سيدة.  

يف الدرجة الثانية:
التنظيمات اإلسامية املتشددة: 47 شخصاً، بينهم طفل واحد و13 سيدة.

• تنظيم داعش: 30 شخصاً، بينهم طفل واحد، و13 سيدة.                 
• تنظيم جبهة فتح الشام: 17 شخصاً مجيعهم من الرجال.

يف الدرجة الثالثة:
فصائل املعارضة املسلحة: 30 شخصاً، بينهم طفل واحد وسيدة واحدة.

يف الدرجة الرابعة:
قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 26 شخصاً، بينهم طفل واحد وسيداتن

جهات أخرى: 6 أشخاص
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اثلثاً: التعذيب لدى األطراف األربعة الرئيسة:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش واألمن وامليليشيات احمللية واألجنبية(:

منعــاً مــن تكــرار مــا قــد أكــدان عليــه وأوردانه يف عشــرات التقاريــر الســنوية والشــهرية الســابقة عــن أســاليب التعذيــب، واملــوت 
بســبب التعذيــب، وظــروف وآليــات االحتجــاز، فــإن اهلــدف الرئيــس مــن هــذا التقريــر هــو الرتكيــز علــى أن النظــام الســوري مل يُغــرِّ 
قيــَد شــعرة مــن منظومــة )االعتقــال – التعذيــب - القتــل حتــت التعذيــب - اإلخفــاء القســري(، فعلــى الرغــم مــن أن احلكومــة 
الســورية نفســها قــد أصــدرت مئــات شــهادات الوفــاة ألشــخاص كانــوا معتقلــن لديهــا، عــدا عــن الـــ 12920 الذيــن قمنــا بتوثيــق 
أهنــم قــد قتلــوا لديهــا بســبب التعذيــب، مل نعلــم أنَّ احلكومــة الســورية قــد أثبتــت أنَّ شــخصاً واحــداً مل يُقتــل بســبب التعذيــب، 
بــل مــات بقــدر إهلــي، كمــا أهنــا مل ُتصــرح أو تكشــف عــن أي ســجلٍّ ُمتكامــل حلــاالت الوفيــات جلميــع مــن مــات داخــل مراكــز 

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X1FuZjltR2ZzcGs/view
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االحتجــاز واملشــايف العســكرية، إضافــة إىل عــدم التصريــح عــن مــكان وجــود املعتقــل، ومنعــه مــن توكيــل مامــي، وحظــر أســرته عــن 
زايته، وعدم تســليم جثَّته، كل هذا ُيشــر إىل اســرتاتيجية تعتمدها احلكومة الســورية يف كل خطوة من اخلطوات الســابقة، وهذا 
بــدوره يُثبــت دورهــا وتورطهــا يف كل مــن: التعذيــب، ومنــع التحقيــق يف حــاالت الوفيــات، وإبــاغ األهــايل عنهــا، وإعــادة اجلثَّــة، 
وإخفــاء األدلــة اجلرميــة، ومنــع منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة والوطنيــة مــن زايرة أٍي مــن الســجون أو األفــرع األمنيــة، ولــكل 
هــذا تولَّــد لدينــا اعتقــاد قــويٌّ جــداً أهنــا تتحمــل املســؤولية املباشــرة عــن وفــاة الضحــااي، كمــا أنــه انتهــاك للعديــد مــن املعاهــدات 
واملواثيــق، يف مقدمتهــا: العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واملــادة 3 املشــرتكة يف 
اتفاقيــات جنيــف األربعــة، واملــادة 28 مــن الدســتور الســوري، وجيــب التنويــه جلميــع األفــراد املشــاركن يف هيــكل التعذيــب داخــل 
النظــام الســوري؛ حيــث أنــه ال حيــقُّ أليٍّ منهــم أن يتــذرَّع أبيــة ظــروف اســتثنائية أو أوامــر صــادرة عــن موظفــن أعلــى رتبــة لتريــر 

التَّعذيــب، وذلــك حبســب املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
 

تعذيب مطلق القيود:
لقــد جلــأت قــوات النظــام الســوري إىل اســتخدام التعذيــب بشــكل مُمنهــج ضــَد احملتجزيــن لديهــا منــذ األايم األوىل للحــراك 
الشــعي حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011، وبعــد أشــهر قليلــة مــن بــدء احلــراك اتســمت بعــض عمليــات التعذيــب بطابــع طائفــي 
وعنصــري، كمــا مورســت عمليــات التعذيــب علــى احملتجزيــن بشــكل يومــي ولســاعات طويلــة؛ بقصــد االنتقــام والقتــل وكوســيلة 
للتخلــص مــن املعارضــن احملتجزيــن وأعدادهــم املتزايــدة، ولرتكيــع وإخضــاع احلــراك الشــعي وإرهابــه وإذاللــه وتشــريده، حيــث 
ثنــا عنهــا مطــواًل يف دراســة موســعة صــدرت عــام 2014، ووفقــاً  اســتخدمت القــوات احلكوميــة أســاليب غايــة يف الوحشــية حتدَّ
ملئــات الشــهادات والــرواايت الــي لدينــا، فــإنَّ ذلــك يــكاد ينطبــق علــى مجيــع املعتقلــن، ويف دراســتنا املوســعة عــن حتليــل وأتكيــد 
ــدان علــى انتهــاج النظــام الســوري للتعذيــب كأداة حــرب جتــاه اخلصــوم. هويــة قرابــة 800 شــخص مــن صــور قيصــر املســربة، أكَّ

عبــد الرمحــن النَّحــاس، مــن مدينــة محــص، طالــب يف الثانويــة العامــة، كان يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، عندمــا اعتقلتــه دوريــة اتبعــة 
لفــرع األمــن العســكري مــن منزلــه يف حــي اإلنشــاءات يف 8/ متــوز/ 2016 بســبب وشــاية أمنيــة لكتابتــه منشــوراً علــى حســابه 
الشــخصي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك عــن أبيــه الــذي قضــى بســبب التعذيــب يف ســجن صيــداناي العســكري 

عــام 2015، أمضــى معظــم مــدة اعتقالــه يف الفــرع 215 بدمشــق وأفــرج عنــه يف كانــون الثــاين/ 2017.
التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عبــد الرمحــن يف مــكان وجــوده مبحافظــة إدلــب، وأفادهــا بشــهادته عــن أبشــع وســائل 

http://sn4hr.org/arabic/2014/09/14/2076/
http://sn4hr.org/arabic/2015/09/21/4945/
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/13/2068/
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/13/2068/
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التعذيــب الــي تعــرَّض هلــا يف أثنــاء احتجــازه يف فــرع األمــن العســكري مبدينــة محــص:
“منــذ دخــول عناصــر األمــن منــزيل بــدؤوا بضــريب وســحي مــن شــعري وأخــذوين مباشــرة إىل فــرع األمــن العســكري 
حبمــص، هنــاك أوقفــوين يف ممــر وطلبــوا مــي أن أنــزع كامــل مابســي للتفتيــش، بعدهــا مسحــوا يل أن أرتــدي بنطــايل 
فقــط وأدخلــوين إىل غرفــة ُمقــق كان برتبــة نقيــب، فســألي أنــت ابــن اإلرهــايب؟ وأقســم أن يســتمرَّ يف تعذيــي إىل 
أن يُرســلي إىل أيب، مث اســتدعى شــخصاً يُدعــى زهــر ســحبي مــن رقبــي إىل القبــو وبــدأ تعذيــي يف املمــر عــر ربــط 
ســاقيَي خبشــبة ورفعهمــا إىل األعلــى وضربــي بعصــا علــى كامــل ســاقييَّ طيلــة حنــو نصــف ســاعة، بعدهــا ســحبي إىل 
زنزانــة مجاعيــة يف القبــو، بقيــُت غــر قــادر علــى احلركــة بشــكل كامــل حــى املســاء حــن أعــاد العنصــر زهــر إخراجــي 
وضــريب اثنيــة عــر تعليــق يــديَّ حببــل ورفعــي عــن األرض وجلــدي وإطفــاء ســيجارته يف ظهــري كلمــا تعــب، كمــا 
ســكب كأس شــاي حــار علــى بطــي، واســتمرَّ بتعذيــي حنــو ســاعة كاملــة مــن دون أن يســألي أي ســؤال ابســتثناء 
الشــتائم املوجهــة يل وأليب أيضــاً، الــذي اعتقلــوه قبــل حنــو عــام ومــات حتــت التعذيــب يف صيــداناي، وعبــارات كـــ 
حزيــن علــى اإلرهــايب وتتجــرأ وتقــول أننــا عذبنــاه، وهكــذا بقيــت يوميــاً أتعــرَّض للتعذيــب مــدة أربعــة أايم بعدهــا 

حّولــوين إىل الفــرع 215 بدمشــق وجعلــوين أبصــم علــى اعرتافــات علمــت فيمــا بعــد أهنــا دعــم اإلرهابيــن”.

وعن أساليب التعذيب يف الفرع 215 يقول عبد الرمحن:
“عندمــا وصلــت إىل الفــرع 215 كنــت الأزاُل غــر قــادر علــى احلركــة وبــدأت أعــاين مــن التهــاابت يف ظهــري 
وقدمــي نتيجــة اجلــروح، هنــاك أيضــاً قامــوا بتفتيشــي مــرة أخــرى ووضعــوين يف زنزانــة مجاعيــة يف قبــو، مل أتعــرض ال 
للتعذيــب وال للتحقيــق يف هــذا الفــرع ولكــن بــدأت أصــاب أبمــراض بســبب اجلــروح وأخــرى بســبب املــكان املكتــظ 
ابملعتقلــن كاجلــرب والتهــاابت يف الصــدر وإســهال وهــزال شــديد، كان أييت ممــرض ويُعطيــي ُمســكناً لــأمل فقــط 
مــرة أو مرتــن يف الشــهر وبقيــت هكــذا إىل أن نُقلــُت إىل ســجن عــدرا املركــزي بدمشــق ومتَّ حتويلــي إىل مكمــة 

مكافحــة اإلرهــاب.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

عندمــا وصلــت إىل ســجن عــدرا اتصلــت بعائلــي الــي قامــت بدفــع مــال لوســطاء لــدى احملكمــة وبقيــت يف الســجن 
حنــو 45 يومــاً قابلــت فيهــا القاضــي مرتــن األوىل حــن ُحّوِلــُت إىل احملكمــة والثانيــة حــن وقَّــع علــى إخــاء ســبيلي 
وأخــرين أنــه تعاطــف معــي بســبب صغــر ســي ومظهــري النحيــل والشــاحب، ولكنــي أعــرف أنــه تعاطــف معــي 
بســبب الرشــوة فمعظــم املعتقلــن كانــوا يف أســوأ أحواهلــم ومل يتعاطــف معهــم ومعظمهــم مايــزال موجــوداً منــذ ســنوات 

يف الســجن بســبب عــدم قدرهتــم علــى دفــع أمــوال ابهظــة للمحكمــة”.

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى النظام السوري:  
الدكتــور نبيــل ســام، طبيــب داخليــة، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف 
دمشــق، تولــد عــام 1979، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري عــام 2012، يــوم 
الثــااثء /20 كانــون األول/ 2016، وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب 

التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

عــاء عبــد العــال مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، طالــب يف مدرســة احلاســوب، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري عــام  2012مــن مدرســته يف مدينــة إدلــب، يــوم اجلمعــة 
/12 أاير/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف 

ســجن صيــداناي العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري.

الدكتور نبيل سام

عاء عبد العال

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUh5dVlhVkh3M2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0xUQUYxcU1SWjQ/view
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الناشط عامر سفاف، من حي جنوب الثكنة مبدينة محاة، تولد عام 1980، 
يــوم اخلميــس 19/  النظــام الســوري  قــوات  الطــي، اعتقلتــه  انشــط يف اجملــال 
نيســان/ 2012 مــن نقطــة تفتيــش تقــع يف حــي عــن اللــوزة مبدينــة محــاة. يــوم 
الســبت 30/ كانــون الثــاين/ 2016 أبلغنــا ذووه أتكدهــم مــن وفاتــه بســبب 

التعذيــب يف ســجن صيــداناي العســكري.
  

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر برانمــج الســكايب مــع عائلــة الضحيــة عامــر ســفاف وأخــروان عــن موتــه بســبب 
التعذيــب، أخرتنــا زوجتــه:

“أُفرج عن أحد املعتقلن من سجن صيداناي واتصل بنا عر اهلاتف األرضي وطلب لقاءان، عندما التقينا به أخران 
أن عامــر مــات جبانبــه يف الســجن بســبب اجلــوع واملــرض وتعرُّضــه لنزيــف يف الــرأس بســبب ضربــه مــن قبــل الســجان 
علــى رأســه وبقــي يُعــاين مــن النزيــف ثاثــة أايم مث تــويف مــن دون أن يقومــوا بنقلــه إىل املشــفى، مث أتكــدان عندمــا ذهبنــا 

إىل الشــرطة العســكرية يف دمشــق وتقدمنــا بطلــب لزايرتــه فأخــروان أنــه مــات بســبب توقــف قلــب ُمفاجــئ”.

االستنتاجات القانونية: 
حبســب مــا ورد يف هــذا التقريــر، وتقاريــر ســابقة، ومبوجــب االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة الــي ورد ذكرهــا، فــإنَّ النظــام الســوري 
وعــر عــدة مؤسســات قــد مــارس التعذيــب علــى حنــو سياســة مؤسســاتيه منطيــة، ويف إطــار واســع، وهــذا ُيشــكِّل خرقــاً صارخــاً 
للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، ويرقــى إىل اجلرائــم ضــد اإلنســانية، وقــد وصــل يف كثــر مــن األحيــان إىل انتهــاك حــق احليــاة، 
بشــكل كثيــف، كمــا ُتشــكُِّل تلــك اجلرائــم الــي مورســت بعــد بــدء النــزاع املســلح الغــر دويل بشــكل منهجــي وواســع النطــاق خرقــاً 
فاضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى إىل جرائــم حــرب، ثبــَت أن النظــام الســوري علــى علــم اتم هبــا، وعلــى يقــن أبنَّ ظــروف 
االحتجــاز الاإنســانية ســوف تــؤدي حتمــاً إىل الوفــاة لكنــه مل يقــم بفعــل أي شــيء، وال يفتــح أي حتقيــق، أو ماســبة للمتورطــن 

هبــا، بــل قــام بشــرعنة جرائمهــم، ومــاوالت إلخفــاء وطمــس األدلــة اجلنائيــة.

 الناشط عامر سفاف

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOUF9kZjZDbS1kckk/view
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ابء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
- تنظيم داعش:

لدى تنظيم داعش هيكلية تنظيمية متينة، كما أن مناطق اســتهدافه من قبل احللف الســوري الروســي تُعتر األقل نســبياً، ومقارنة 
ابلقصــف اليومــي وحجــم اجملــازر املرتكبــة يف مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية فهــي ال تــكاد تُقــارن، ويهــدف احللــف الســوري 
الروســي إىل  الســماح للنــاس إبنشــاء مؤسســات، كــي خيتــر الســكان العيــش يف ظــلِّ تنظيــم داعــش، مقارنــة مــع مــاكان عليــه احلــال 
يف ظــلِّ النظــام الســوري، ولتعزيــز املقولــة الــي حيــاول الرتويــج هلــا أن “تنظيــم داعــش هــو البديــل عــن نظــام األســد”، كل هــذا مكَّــن 
تنظيــم داعــش مــن بنــاء جهــاز لاعتقــال والتعذيــب، وأسَّــس عــدة مراكــز احتجــاز، حتدَّثنــا عنهــا وعــن أســاليب التعذيــب املتبعــة فيهــا 

ابلتفصيــل يف تقريــر ســابق، وفــرض التَّنظيــم عــر أســاليب تعذيبــه الوحشــية ســلطته علــى اجملتمــع الــذي يســيطر عليــه.
وتتــدرج وحشــية التعذيــب وأســاليبه حبســب التُّهــم املوجهــة للمحتجزيــن، فاملعتقلــون بُتهــِم مناهضــة وجــود التنظيــم كالنشــطاء، 
إعامين وحقوقين وعاملن يف منظمات أجنبية أو األفراد العســكرين يف فصائل املعارضة املســلحة يتعرَّضون ألقســى درجات 
التعذيــب والتنكيــل وغالبــاً مــا يســتمرُّ التنظيــم بتعذيبهــم حــى املــوت أو تصويرهــم يف إصداراتــه املرئيــة وقتلهــم بشــكل وحشــي، أمــا 

احملتجــزون بُتهــِم خمالفــة التعاليــم الــي يفرضهــا التنظيــم فيتعرضــون ألســاليب تعذيــب أقــل شــدة.

الطالــب اجلامعــي علــي محــد اخللــف، مــن قريــة أبــو محــام يف ريــف مافظــة ديــر الــزور الشــرقي، طالــب جامعــي يف كليــة اهلندســة 
الكهرابئيــة يف جامعــة حلــب، تولــد عــام 1990، اعتقلــه تنظيــم داعــش مــن مــكان وجــوده يف مقهــى إنرتنــت يف القريــة يف 20/ 
نيســان/ 2017، وأطلــق ســراحه يف 29/ نيســان/ 2017 تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان معــه -عــر برانمــج 

ســكايب- وأخــران بشــهادته:
“اعتقلــي التَّنظيــم عندمــا كنــت يف أحــد مقاهــي اإلنرتنــت يف القريــة، حيــث كان التنظيــم يفــرض رقابــة شــديدة علــى 
تلــك املقاهــي، داهــَم 5 مــن عناصــر احلســبة اإلســامية املقهــى، واعتقلــوا معــي قرابــة 17 شــاابً معظمهــم طــاب 
جامعيــون، بدايــة مت اصطحابنــا إىل مكتــب احلســبة يف البلــدة، ومت اإلفــراج عــن قســم كبــر مــن الشــبان بعــد تفتيــش 
هواتفهــم النَّقالــة، ابلنســبة إيل كان األمــر أصعــب، حيــث عثــروا يف هاتفــي علــى مراســات مــع زمــاء يل يف مناطــق 
مــوين بنقــل أخبــار الدولــة اإلســامية إىل األعــداء، فنقلــوين مباشــرة إىل ســجن صغــر علــى  ســيطرة النظــام، واهتَّ
أطــراف البلــدة، يقــع داخــل ثكنــة عســكرية للتنظيــم، وفيــه غرفتــان لاعتقــال، اســتقبلوين ابلضــرب أبمخــص البنــادق، 
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وتعّرضــت لضــرب مــرح جــداً فقــدت علــى إثــره الوعــي مــدة ســاعة تقريبــاً، وبــدأت بعدهــا جلســات التحقيــق 
واألســئلة الدقيقــة عــن متــوى كل مراســلة، وعــن مــدى صلــي مبخابــرات النِّظــام الســوري يف مطــار ديــر الــزور، وللعلــم 
مل تكــن يل أي صلــة بذلــك، أخرهتــم أنــي علــى اســتعداد لاعــرتاف مبــا يريــدون بشــرط إيقــاف الضــرب عــي، لكنهــم 
رفضــوا وطلبــوا مــي معلومــات تفصيليــة عــن أشــخاص يف القريــة قــد تربطهــم صــات ابلنظــام، اســتمروا بعــد ذلــك 
بتعذيــي، حيــث كنــت أتعــرَّض للجلــد، والشــبح، ومنعــوين مــن النــوم، وكثــراً مــا كانــوا أيتــون بســكاكن وســواطر 
وخيــروين أبهنــم ســيذحبوني كمــا ُتذبــح البهائــم إن مل أعــرتف، أُطلــَق ســراحي بعــد 9 أايم بعــد تدخــل وســطاء وأقــرابء 

يل، وبغرامــة ماليــة تبلــغ تقريبــاً 500 دوالر أمريكــي”.

االستنتاجات القانونية: 
يقــوم تنظيــم داعــش إبجــراء ماكمــات شــكلية للمحتجزيــن لديــه وفقــاً لقوانــن 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.
 

- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
علــى الرغــم مــن إعــان تنظيــم جبهــة النصــرة انفكاكــه عــن تنظيــم القاعــدة وتشــكيل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام يف متــوز/ 2016، 
يــِت  إال أنــه مل يُغــرِّ مــن ممارســاته وأســاليب التعذيــب املتَّبعــة ســابقاً يف مراكــز االحتجــاز الــي يُديرهــا، وِســجُن العقــاب ســيئ الصِّ

يف إدلــب منــوذج صــارٌخ عــن ممارســات وحشــية يف التعذيــب، وحنــن بصــدد إصــدار تقريــر مفصــل حولــه قريبــاً.

تتفــاوُت أســاليب التَّعذيــب الــي يتعــرَُّض هلــا احملتجــز يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــا بــن اجللــد )وهــو 
ضــرب ظهــر املعتقــل بعصــا أو كبــل كهــرابء(، وهــو األســلوب األكثــر اســتخداماً يف التعذيــب ســواء أثنــاء التحقيــق أو العقوبــة، 
إضافــة ملمارســتها الشــبَح والــدوالَب والصعــق ابلكهــرابء، وأخــراً أســلوب التعذيــب النفســي عــر هتديــد املعتقــل ابإلعــدام، وأخــذه 

مــن أجــل تنفيــذ عمليــة اإلعــدام وإعادتــه إىل مــكان االحتجــاز عــدة مــرات.

الحظنــا تصاعــد تعــرُّض احملتجزيــن لــدى تنظيــم جبهــة فتــح الشــام ملمارســات التعذيــب، كمــا الحظنــا تصاعــداً يف أســاليبه، 
وارتفاعــاً يف حصيلــة الوفيــات بســبب التعذيــب يف مراكــز احتجازهــا منــذ منتصــف عــام 2016 حــى حزيــران 2017، لكنهــا 

مل تصــل بعــد إىل أعمــال منطيَّــة منهجيــة.
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى تنظيم جبهة فتح الشام:
حســن علــي احملمــد )امللقــب أبــو علــي جبالــة(، تولــد عــام 1975، مــن أبنــاء مدينــة محــاة وانزح منهــا، ويقيــم يف ريــف إدلــب 
اجلنــويب، قيــادي يف كتيبــة مغاويــر محــاة، التابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم جبهــة فتــح 
الشــام إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف ريــف مافظــة إدلــب اجلنــويب، واقتادتــه إىل مركــز احتجــاز اتبــع هلــا ُيســمى “العقــاب” يف 
مطلــع أيلــول/ 2016، ويــوم اخلميــس 29/ أيلــول/ 2016، وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف مركــز احتجــاز 

العقــاب، ومت تســليم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر تعذيــب.

مقطــع فيديــو يظهــر آاثر التعذيــب علــى جثمــان حســن علــي احملمــد امللقــب )أبــو علــي جبالــة( الــذي كان معتقــًا لــدى تنظيــم 
جبهــة فتــح الشــام - أيلــول 2016

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف- مــع أمحــد حســن احملمــد وهــو ابــن الضحيــة حســن احملمــد وأخــران 
عــن ظــروف اعتقــال والــده وتعذيبــه:

“اعتقلــت جبهــة فتــح الشــام والــدي بتهمــة العمالــة للنظــام، بعــد مدامهــة منزلنــا يف معــرة النعمــان، واقتــادوه معهــم 
إىل مــكان ال نعرفــه، حيــث مت اعتقالــه بتهمــة العمالــة للنظــام، بعــد ادعــاء أحــد األشــخاص عليــه أبنــه علــى تواصــل 
مــع قــوات النظــام يف مدينــة محــاة، بعــد عــدة أايم علمنــا أنــه يف فــرع العقــاب، وأنــه تعــرَّض لتعذيــب شــديد، حاولنــا 
كثــراً التوسُّــط لديهــم ملعرفــة مصــره والتخفيــف عنــه، ألنــه بــريء مــن التُّهــم املوجهــة إليــه، لُنصــَدَم يف اليــوم الرابــع 
لتوقيفــه مبوتــه، وادَّعــت فتــح الشــام أنــه تــويف بســبب ســكتة قلبيــة، علمــاً أنــه يتمتــع بصحــة جيــدة وال يشــكو مــن أيــة 
مشــكات يف القلــب قبــل اعتقالــه، اســتلمنا اجلثــة وكانــت آاثر الضــرب والتعذيــب والشــبح واضحــة جــداً عليهــا، 
حــى إنــه كان يعــاين مــن جتفــاف قــوي بســبب منعــه مــن شــرب املــاء ووضعــه حتــت أشــعة الشــمس لســاعات طويلــة”.

مصطفــى طــه عجــاج، مــن قريــة بلشــون بريــف مافظــة إدلــب اجلنــويب، مــدين، يف آب/ 2016 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة 
لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــن مــكان إقامتــه يف قريــة بلشــون، ومت نقلــه إىل مركــز احتجــاز اتبــع هلــا يف ريــف إدلــب ُيســمى 
“العقــاب”، ويــوم اإلثنــن 29/ آب/ 2016، وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف ســجن العقــاب التابــع جلبهــة 

فتــح الشــام، حيــث مت تســليم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر تعذيــب.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1005&token=Yyf2y2E19Q986bIFtJ6HcRfq4olOmU4b
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اتء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
قبــل عــام 2016 جلــأت هــذه القــوات يف مراكــز احتجازهــا إىل اســتخدام الضــرب املــؤذي واملســبب لكســور يف العظــام أثنــاء 
التحقيــق مــع املعتقلــن واملختطفــن لديهــا بشــكل رئيــس وواســع، ولقــد ســجلنا تصاعــداً يف شــدة أســاليب التعذيــب وارتفــاع 
حصيلــة ضحــااي التعذيــب لديهــا منــذ بدايــة عــام 2016 حــى حزيــران 2017، ومارســت أســاليب تعذيــب مشــاهبة للنظــام 
ــبح والــدُّوالب والصَّعــق الكهرابئــي والتجويــع واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيَّــة، خاصــة جتــاه املتَّهمــن ابالنتمــاء إىل  الســوري كالشَّ

فصائــل املعارضــة املســلحة وأقرابئهــم، كمــا محلــت بعــض عمليــات التعذيــب صبغــة عرقيــة.

ــر قســرايً مــع زوجتــه وأبنائــه  خلــف بشــر العلــي، مــن قريــة بوزكيــج الواقعــة قــرب مدينــة جرابلــس بريــف مافظــة حلــب الشــمايل، ُهجِّ
مــن قريــة بوزكيــج اخلاضعــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة إىل مدينــة جرابلــس حبجــة أنَّ أبنــاءه مقاتلــون لــدى املعارضــة املســلحة، 
يــوم األحــد 18/ حزيــران/ 2017 ذهــب إىل بوزكيــج مــن جرابلــس لــزايرة منزلــه فقامــت عناصــر مــن قــوات اإلدارة الذاتيــة 

ابحتجــازه داخــل منزلــه وتعذيبــه بعــد أن شــاهدهم وهــم يســرقون منزلــه.  

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع خلف العلي -عر اهلاتف- وأخران عن التعذيب الذي تعرَّض له:
“عندمــا وصلــت إىل منــزيل يف قريــي فوجئــُت مبجموعــة مؤلفــة مــن 5 أشــخاص 
اتبعــة لـــ YPG يســرقون متــوايت منــزيل وعنــد رؤيتهــم يل ومجيعهــم يعرفونــي 
أوالدي  بقتــل  وهــّددوين  وشــتموين  بعصــا  وضــريب  هامجــوين  أوالدي  ويعرفــون 
واســتمروا بضــريب إىل أن فقــدُت الوعــي، وبعــد حنــو يــوم كامــل وجــدت نفســي 
مقيَّــداً داخــل منــزيل، ومنــزيل فــارغ مــن مجيــع متوايتــه فبــدأت ابلصــراخ إىل أن 

مسعــي اجلــران وقامــوا بفكــي وهربــت حنــو مدينــة جرابلــس”.   
صور تظهر آاثر التعذيب على جسد الضحية خلف العلي

خلف العلي 

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95RTVkQWFON3lFTmM/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95TTRGcGw4Q043Q0k/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95RTVkQWFON3lFTmM/view
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى قوات اإلدارة الذاتية:  
بريــف  البيلونيــة  علــو  تــل  قريــة  أبنــاء  مــن  صيــدالين،  اخلليــف،  خــر  ممــد 
مافظــة احلســكة الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1980، اعتقلتــه قــوات اإلدارة 
الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال 
الكردســتاين( مــن مــكان عملــه يف مدينــة القامشــلي يف كانــون األول/ 2016، 
التابعــة هلــا ومت تســليم  التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز  تــويف بســبب 

جثمانــه لذويــه يــوم األحــد 19/ شــباط/ 2017

عامــر علــي شــيخي، مــن مدينــة عامــودا بريــف مافظــة احلســكة، تولــد عــام 
1993، العب كرة قدم يف فريق عامودا، اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية )بشكل 
رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( أثنــاء 
وجــوده يف ســوق مدينــة عامــودا يــوم اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 
ومتَّ اقتيــاده إىل مركــز احتجــاز اجملنَّديــن قســراً يف بلــدة تــل بيــدر بريــف مافظــة 
احلســكة، ويوم األحد 5/ شــباط/ 2017 وردتنا معلومات تؤكد وفاته بســبب 
نقــص الرعايــة الصحيــة يف مركــز احتجــاز بلــدة تــل بيــدر بريــف مافظــة احلســكة.  

صورة الضحية عامر علي شيخي

اثمــر صــاحل املكطــف، مــن مدينــة القامشــلي بريــف مافظــة احلســكة، تولــد عــام 
1992، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف حزيــران 2016 إثــر شــنِّها محلــة 
اعتقــاالت عشــوائية أعقبــت تفجــر حديقــة الكنــدي يف مدينــة القامشــلي، يــوم 
األربعــاء 29/ حزيــران/ 2016 وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب 
يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة يف مدينــة القامشــلي.

ممد خر اخلليف

عامر علي شيخي

اثمر صاحل املكطف

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VjRtX1ZTTl9SYWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mm9mN2t2UEdZZXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NVFXbTgzTzJSYjQ/view
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مؤيــد موســى الــكاح، مــن أهــايل قريــة البهــرة بريــف عامــودا، األحــد /7 آب/ 
2016 اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية من مكان وجوده يف مدينة عامودا بريف 
مافظــة احلســكة، حيــث وجَّهــت لــه هتمــة زراعــة عبــوة انســفة انفجــرت يف مــكان 
قريــب مــن مــكان وجــوده يف مدينــة عامــودا، ويف يــوم الثــااثء 9/ آب/ 2016 
وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات اإلدارة الذاتيــة، حيــث متَّ تســليم جثمانــه لذويــه.
صورة الشاب مؤيد موسى الكاح

االستنتاجات القانونية: 
مل تــراِع قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف هــذا اخلصــوص مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاين الــدويل، 

وُتشــكِّل ممارســات التعذيــب الــي تقــوم هبــا حبــق خصومهــا علــى خلفيــة النــزاع املســلح الغــر دويل جرميــة حــرب.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
جلــأت قــوات املعارضــة املســلحة إىل أســاليب الضــرب املــرح بواســطة أدوات كالعصــا اخلشــبية واملعدنيــة والســلك الكهرابئــي 
أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــن لديهــا علــى خلفيــة هتــٍم جنائيــة صغــرة، إضافــة الســتخدامها وضعيــات تعذيــب كالــدوالب والشــبح 
)الــدوالب: عجلــة ســيارة يتــم وضــع احملتجــز فيــه مــع ثــي ركبتيــه مث ضربــه. الشــبح: تعليــُق احملتجــز مــن يديــه أو قدميــه وتركــه معلقــاً 
مــع رفعــه عــن األرض( وذلــك بشــكل رئيــس جتــاه العمــاء واجلواســيس املتهمــن ابلتعــاون مــع النظــام الســوري، أو مرتكــي جرائــم 
كبــرة كالقتــل والــزان، كمــا أشــران إىل ذلــك بشــكل موســع يف تقريــر يتحــدث عــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل املعارضــة 
املســلحة بعنــوان “يف انتظــار العدالــة”، ومل تصــل تلــك املمارســات إىل كوهنــا أعمــااًل ُمتَّســقة علــى نطــاق واســع ضــد املدنيــن.

األســتاذ )م. س(، مــن مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، مــدرس لغــة عربيــة، تولــد عــام 1979 وقيــادي ســابق يف جيــش األمــة 
-أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة العاملــة يف مافظــة ريــف دمشــق ســابقًا-، تعــرَّض لاعتقــال والتعذيــب يف مركــز احتجــاز اتبــع 

لفصيــل جيــش اإلســام -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-.

مؤيد موسى الكاح

http://sn4hr.org/arabic/2015/05/16/4134/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eERHQ3JUZHhlc0E/view
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أخران األستاذ )م. س( عر لقاء أجريناه معه يف مكان وجوده بريف مافظة إدلب عمَّا تعرَّض له أثناء اعتقاله:
“يــوم األربعــاء 28/ كانــون األول/ 2016، دامهــت عناصــر مســلحة منــزيل يف مدينــة دومــا، وقامــوا بضــريب أثنــاء 
مدامهــة املنــزل أمــام زوجــي وطفلــي، مث اقتــادوين إىل مقــرٍّ عســكري اتبــع هلــم يف مدينــة دومــا وبقيــت هنــاك لســاعات، 
بعدها مت حتويلي إىل سجن التوبة، وهو سجن سيئ الصيت اتبع جليش اإلسام، يف السجن مت استقبايل ابلرَّكل 
والضــرب ابلكــرابج، وكانــت هُتمــي هــي انتمائــي ســابقاً إىل جيــش األمــة الــذي ســيطر عليــه جيــش اإلســام قبــل 
عــام مــن اعتقــايل تقريبــاً، تعرَّضــت لكثــر مــن جلســات التحقيــق، يف أوقــات خمتلفــة وغالبــاً مــا كانــت تتــمُّ ليــًا، بعــد 
مضــي شــهرين مــن االعتقــال ورفضــي املطلــق االعــرتاف ابلتُّهــم املوجهــة إيل، متَّ حتويلــي إىل منفــردة، عبــارة عــن زاويــة 
ــع جلســدي، وال أســتطيع النــوم فيهــا إال واقفــاً، بقيــت فيهــا حنــو 12 يومــاً، وبــدأت عمليــات  صغــرة، ابلــكاد تتسِّ
التعذيــب تــزداد قســوة، تعذيــب نفســي مثــل الشــتائم ابلِعــْرِض والتَّهديــد ابلقتــل، وأيضــاً اهتامــي أبنــي كافــر وخــارج 
عــن دائــرة الديــن، والتعذيــب اجلســدي ال خيتلــف كثــراً عــن أســاليب النظــام، الشــبح والــدوالب والــرَّكل علــى املناطــق 
احلساســة يف اجلســم، إضافــة إىل منــع املــاء عــي وتعطيشــي، مل أعــرتف أبــداً ابلتُّهــم املوجهــة إيل. يــوم األحــد 12/ 
شــباط/ 2017 مت إطــاق ســراحي بعــد إعــاين توبــي، ابعتبــار أنــي كنــت كافــراً وأن التوبــة علــى أيديهــم ســتعيدين 
إىل دائــرة اإلســام الصحيــح. خرجــُت مــن املعتقــل أُعــاين أمراضــاً كثــرة، أمهُّهــا أنــي غــر قــادر حــى اآلن علــى 
املشــي بطريقــة ســليمة، وعاجــز متامــاً عــن ثــي ركبــي، إضافــة إىل رضٍّ يف عظــام احلــوض، ومتكَّنــت مــن اهلــرب مــن 

الغوطــة والوصــول إىل إدلــب خوفــاً مــن اعتقــايل اثنيــة”.

لقــد رصــدان تصاعــداً يف اســتخدام التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للمعارضــة املســلحة منــذ تشــرين األول/ 2016 حــى 
حزيــران/ 2017 بعضهــا ُمــورس ضــدَّ أفــراد مــن فصائــل املعارضــة ومدنيــن ونشــطاء، كمــا ســجلنا ذلــك يف حادثــة مقتــل العقيــد 

املنشــق زيــدان نصــرات.

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة: 
عبــد الرمحــن مياســا مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، ينتمــي إىل كتائــب جيــش اإلســام أحــد فصائــل املعارضــة 
املســلحة، اعتقلــه لــواء فجــر األمــة -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- يف عــام 2015. يــوم األربعــاء 21/ كانــون األول/ 
2016 وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للــواء فجــر األمــة وُســلِّم جثمانــه لذويــه.

http://sn4hr.org/arabic/2016/10/10/7073/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/10/7073/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWJIVF92M0Z3WUk/view
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 رأفــت طالــب أبــو حــاوة، مــن مدينــة إبطــع بريــف مافظــة درعــا، تولــد عــام 
1991، يــوم اإلثنــن 21/ كانــون األول/ 2015، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
اتبعة لفصيل فرقة شباب السنة أحد فصائل املعارضة املسلحة العاملة يف مافظة 
درعــا، نُقــل بعدهــا إىل مركــز احتجــاز يقــع يف ســجن مدينــة بصــرى الشــام بريــف 
مافظــة درعــا. يــوم الثــااثء 22/ كانــو األول/ 2015 وردتنــا معلومــات تؤكــد 
وفاتــه بســبب التعذيــب الشــديد والضــرب الــذي تعــرَّض لــه داخــل مركــز االحتجــاز. 

لــواء  صفــوف  يف  ُمقاتــل  دمشــق،  مبدينــة  جوبــر  حــي  مــن  فاخرجــي،  عمــار 
هــارون الرشــيد -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، يف شــباط 2015 ســّلَم 
نفســه للجهــاز األمــي التابــع لفصيــل جيــش اإلســام -أحــد فصائــل املعارضــة 
املســلحة-؛ بســبب اعتقالــه ســابقاً وفــراره مــن املعتقــل لديهــم، يــوم الســبت 30/ 
متــوز/ 2016، مت تســليم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر تعذيــب. املكتــب الطــي يف 
فصيــل جيــش اإلســام أصــدر تقريــراً عــن ســبب الوفــاة ذكــر فيــه أن ســببها أزمــة 
ربــو حــادة، فيمــا ذكــر الطبيــب الشــرعي وجــود آاثر تعذيــب وصعــق كهرابئــي 

واضحــة علــى اجلثــة.  
         

الطفــل رامــز صــاح عيــش، مــن حــي بــرزة يف مدينــة دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، يف شــباط/ 2016 اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة اتبعــة للــواء األول -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- يف حــي بــرزة مبدينــة دمشــق، ويــوم اخلميــس 3/ آذار/ 2016 

وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب الشــديد والضــرب املــرح داخــل مركــز االحتجــاز التابــع للــواء األول. 
صورة من بيان صادر عن اللواء األول حول مقتل الطفل رامز صاح عيش

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 

الغــر دويل، وترقــى إىل جرميــة حــرب.

رأفت طالب أبو حاوة

عمار فاخرجي

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aVBYcVBxd3NRLXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0azF3bWoxc0Z6d2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QXRpdjhzU0Nud3c/view
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رابعاً: التوصيات: 
إىل النظام السوري:

فتــح حتقيــق فــوري جبميــع حــاالت الوفــاة داخــل مراكــز االحتجــاز، والتَّوقــف عــن ارتــكاب ممارســات ومنطيــة التعذيــب الــي ُتشــكِّل 
جرائــم ضــد اإلنســانية وترتكبهــا أجهزتــه بشــكل يومــي.

جيب تعليق كافة أحكام اإلعدام ألهنا صادرة بناء على اعرتافات مأخوذة حتت التعذيب الوحشي.

السماح الفوري بدخول جلنة التحقيق الدولية املستقلة واللجنة الدولية للصليب األمحر ومجيع املنظمات احلقوقية املوضوعية.

اختــاذ إجــراءات فوريــة لوقــف أشــكال التعذيــب كافــة، وحتســن ظــروف مراكــز االحتجــاز، والتَّعهــد حبمايــة عشــرات آالف 
التعــرُّض للتعذيــب واإلهانــة. املعتقلــن مــن 

إطاق سراح املعتقلن تعسفياً وبشكل خاص األطفال والنساء، وكشف مصر عشرات آالف املختفن قسرايً.

يتحمل النظام السوري مسؤولية الوفيات بسبب التعذيب، وعليه البدء مباشرة بتعويض أسر الضحااي كافة.
 

إىل االدارة الذاتية الكردية:
االلتــزام مبعايــر القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، والتوقــف عــن اســتخدام التعذيــب حبــق اخلصــوم السياســين، أو العســكرين، 

وفتــح حتقيقــات للمتورطــن يف هــذه اجلرائــم، وماســبتهم.

اإلفصاح عن مجيع املعتقلن ونشــر قوائم أبمسائهم، ونشــر مواقع وأماكن مراكز االحتجاز الســرية، والســماح لأهايل واملنظمات 
احلقوقية بزايرهتم.

 
إىل التنظيمات اإلسامية املتشددة:

يتوجــب مراعــاة تطبيــق القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املناطــق والســجون الــي ختضــع لســيطرهتا، وإيقــاف أشــكال التعذيــب 
كافــة داخــل مراكــز االحتجــاز.
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إىل فصائل املعارضة املسلحة:

مراعــاة أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإهنــاء احملاكمــات الغــر قانونيــة، وإيقــاف مجيــع عمليــات التعذيــب داخــل مراكــز 
االحتجاز.

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

ماسبة مجيع األفراد املتورطن بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.

على الفصائل املنضوية إىل جبهة فتح الشام االنفكاك عنها أبسرع وقت ممكن.
 
 

إىل جملس األمن واألمم املتحدة:
جتديــد مطالبــة النظــام الســوري بضــرورة االلتــزام بوقــف عمليــات التعذيــب، والطلــب الفــوري بكشــف مصــر الضحــااي بســبب 

التعذيــب، وإنقــاذ مــن تبقــى مــن املعتقلــن يف أســرع وقــت.

الضغــط علــى احلكومــة الســورية لتنفيــذ قــرارات جملــس األمــن 2042 و2139 و2254 ويف حــال تكــرار عــدم التــزام احلكومــة 
السورية كما هو احلال منذ ستِّ سنوات البُدَّ من اللجوء إىل الفصل السابع حلماية املعتقلن من املوت داخل مراكز االحتجاز.

جيب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

يتوجــب علــى مجيــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لأمــم 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 املتورطن يف ماكينة التعذيب.
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اجملتمع الدويل:
جيــب أن تقــوم الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ابختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة علــى مرتكــي 

جرائــم التعذيــب، وبــذل كل اجلهــود املاديــة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك.

اختاذ إجراءات عقابية جديَّة حبق النظام السوري لردعه عن االستمرار يف قتل املواطنن السورين حتت التعذيب.

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.

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

والتفاصيــل.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتقديــر للنَّاجــن مــن التعذيــب الذيــن ســامهوا بشــكل فعــال يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء لعائــات الضحــااي 

وأصدقائهــم.
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