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توثيق 72 أسلوب تعذيب ال يزال النظام 
السوري مستمراً يف ممارستها يف مراكز 

االحتجاز واملشايف العسكرية التابعة له 

التعرف على هوية 801 شخصاً من الذين 
ظهروا يف صور قيصر، وعلى الكونغرس 

األمريكي إقرار مشروع قيصر كنوع من احملاسبة

اإلثنني 21 تشرين األول 2019
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية التقرير.

اثنياً: تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع مقرر األمم املتحدة املعين حباالت القتل بسبب التعذيب
اثلثاً: حصيلة الضحااي الذين قضوا بسبب التعذيب حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

رابعاً: أبرز أساليب التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري:
التعذيب اجلسدي  

         اإلمهال الصحي وظروف االحتجاز واحلرمان
         العنف اجلنسي

         التعذيب النفسي وإهانة الكرامة اإلنسانية
         أعمال السخرة

         التعذيب يف املشايف العسكرية  
         الفصل

خامساً: حتديد جديد هلوايت 29 شخصاً ظهروا يف صور قيصر املسربة من املشايف العسكرية
سادساً: مناذج حلاالت ظهرت ضمن صور قيصر ومتكنَّا من حتديد هوية أصحاهبا

سابعاً: شهادات متنوعة عن حوادث التعذيب من قبل انجني من مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري
اثمناً: أبرز املسؤولني عن عمليات التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان
اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات

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.

R190912
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أواًل: مقدمة ومنهجية التقرير:
تعــرض مئــات آالف الســوريني لتجربــة اخلطــف )االعتقــال( مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 130 ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى 
النظــام الســوري منــذ انــدالع احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي آذار 2011، أمــا مــن مــرَّ بتجربــة االعتقــال فُتشــر 
تقديراتنــا إىل قرابــة 1.2 مليــون مواطــن ســوري علــى األقــل، وحنــن نقــول مصطلــح كلمــة اعتقــال جتــاوزاً ألن لالعتقــال حمــددات 
قانونيــة غــر متبعــة هنائيــاً مــن قبــل النظــام الســوري، بــل إن عمليــات االعتقــال تتــم مبــا يشــبه عمليــة خطــف مــن قبــل عصــاابت 
مافيــا، حيــث يبــدأ مــع قيــام جمموعــة مــن املســلحني التابعــني لألجهــزة األمنيــة غالبــاً، يرتــدون زايً عســكرايً أو مدنيــاً ابقتحــام منــزل 
أو مدامهــة مــكان عمــل أو مــكان عــام، أو عنــد نقطــة التفتيــش، ويقومــون بعمليــة االعتقــال دون إبــراز أمــر أو قــرار إلقــاء القبــض 
أو موافقــة القضــاء علــى عمليــة االعتقــال، كمــا ال ُيصــرِّح هــؤالء إىل أي جهــاز أمــين يتبعــون أو أيــة جهــة يعملــون معهــا، وال 
يفصحــون عــن هوايهتــم أو أمسائهــم، وغالبــاً مــا يتزامــن ذلــك مــع اســتخدام العنــف والضــرب واإلهانــة وإشــاعة اخلــوف يف مــكان 
احلادثــة، وابلتــايل ُيــرم الضحيــة مــن كافــة حقوقــه القانونيــة واإلنســانية، ويتعــرض ألمنــاط متعــددة مــن التعذيــب، إضافــة إىل خوفــه 
املســتمر مــن مصــره اجملهــول، حيــث تنكــر الســلطات احلاكمــة معرفتهــا ابجلهــة الــي اعتقلتــه أو مــكان اعتقالــه، كمــا ال تســمح 
لــه ابلتواصــل مــع أهلــه أو جمــرد إخبارهــم ابعتقالــه، وال ُيســمح لــه بتوكيــل حمــاٍم، ويتحــول ابلتــايل قرابــة 65 % مــن املعتقلــني لــدى 

النظــام الســوري إىل خمتفــني قســرايً.
وحبســب عمليات املراقبة والتوثيق الي قمنا هبا بشــكل يومي على مدى قرابة مثاين ســنوات منذ بداية احلراك الشــعيب يف ســوراي، 
ومــن خــالل حديثنــا مــع آالف الناجــني مــن االعتقــال والتعذيــب، فإنــه ال يــكاد يوجــد معتقــل أو معتقلــة مل يتعــرض لشــكل مــن 
أشــكال التعذيــب الــذي يبــدأ منــذ اللحظــات األوىل لالعتقــال، كمــا مل ينقضــي أي شــهر مــن مجيــع تلــك الســنوات دون أن 
نســجل عشــرات الوفيات بســبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز التابعة للنظام الســوري، الذي ال يزال مســتمراً يف ذلك حىت 
اآلن، فقــد ســجلنا مقتــل 185 شــخصاً بســبب التعذيــب داخــل مراكــز احتجــاز النظــام الســوري منــذ بدايــة عــام 2019 حــىت 
أيلــول/ 2019، وهلــذا فإنــه ال يوجــد أي ســبب يدفعنــا لالعتقــاد أنَّ عمليــات التعذيــب الوحشــية الــي مارســتها قــوات النظــام 

الســوري قــد توقفــت بــل إهنــا ال زالــت مســتمرة ابالســراتيجية ذاهتــا حــىت اللحظــة.
وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريــراً يف أيلــول/ 2014 يتحــدث عــن أبــرز أســاليب التعذيــب املتبعــة 
لــدى النظــام الســوري، ولكــن مــع مــرور الســنوات والتحــدث مــع مزيــد مــن الناجــني مــن االعتقــال أو التعذيــب متكنَّــا مــن رصــد 
كــمٍّ أوســع مــن أســاليب التعذيــب، ســوف نســتعرضها يف هــذا التقريــر، وإنَّ أســاليب التعذيــب هــذه هــي الــي قــد تســببت بوفــاة 
قرابــة 14 ألــف شــخص يف مراكــز احتجــاز النظــام الســوري حبســب مــا متكنَّــا مــن توثيقــه، وهــذا أيضــاً مــا شــهده العــامل أيضــاً 

بشــكل أكثــر وضوحــاً عــر صــور قيصــر الــي مت تســريبها عــر مصــوِّر منشــق عــن النظــام الســوري.

http://sn4hr.org/arabic/2014/09/14/2076/
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/14/2076/
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كل تلــك الصــور وأخبــار الوفيــات داخــل مراكــز االحتجــاز الــي انتشــرت يف مئــات وســائل اإلعــالم الكــرى، اإلقليميــة واحملليــة 
أيضــاً، مــا عــدا وســائل اإلعــالم الداعمــة للنظــام الســوري، كل ذلــك مل يدفــع النظــام الســوري للقيــام أبي حتقيــق أو اعــراف 
بعمليــات التعذيــب، بــل دعــم الضبــاط الذيــن أصــدروا أوامــر التعذيــب ومنحهــم مناصــب عاليــة وســخَّر مؤسســات الدولــة 
ــجل املــدين علــى أهنــم  الســتكمال ماكينــة التعذيــب عــر تســجيل املتوفــني واملختفــني قســرايً يف مراكــز االحتجــاز يف دوائــر السِّ
متوفــون متجــاوزاً بذلــك القانــون الســوري وأصــول تســجيل الوفيــات يف الســجون، الــي نصَّــت عليهــا املــاداتن 38 و39 مــن 
قانــون األحــوال املدنيــة الســوري، كمــا خالــف الدســتور الســوري الــذي حظــر علــى الســلطة احلاكمــة ممارســة التعذيــب يف الفقــرة 
الثانيــة مــن املــادة 53 منــه، وبقــي جملــس الشــعب الســوري اتبعــاً بشــكل مطلــق لألجهــزة األمنيــة وعاجــزاً عــن مطالبــة حماســبة 
احلكومــة والســلطة احلاكمــة، أو رفــع الشــرعية عنهــا أو جمــرد مطالبتهــا ابلتحقيــق؛ مــا يؤكــد اســتحالة انتقــال ســوراي حنــو حكــم 
تعــددي دميقراطــي يف ظــلِّ بقــاء النظــام احلاكــم وأجهزتــه األمنيــة، وأخــراً فــإن حظــر التعذيــب هــو مبثابــة قاعــدة عرفيــة مــن غــر 
املســموح للــدول املــس بــه أو موازنتــه مــع احلقــوق أو القيــم األخــرى، وال حــىت يف حالــة الطــوارئ، وإن انتهــاك حظــر التعذيــب 
يُعتــر جرميــة دوليــة يف القانــون اجلنائــي الــدويل ويتحمــل األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر ابلتعذيــب أو ســاعدوا يف حدوثــه 
املســؤولية اجلنائيــة عــن مثــل هــذه املمارســات، ولقــد صادقــت ســوراي علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يف عــام 2004، وبلغــت 
ممارســات النظــام الســوري جلرميــة التعذيــب مســتوى اجلرائــم ضــد اإلنســانية فقــد مورســت حبــق عشــرات آالف الســوريني وبشــكل 

منهجــي، ووصلــت حــد اإلابدة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن مــن حــق الشــعب الســوري علــى بقيــة دول العــامل الــي صادقــت علــى اتفاقيــات جنيــف أن تســاعده أبن تكفــل 
لــه أن يــرم النظــام الســوري تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف، وأن يتوقــف عــن تعذيــب الســوريني حــىت املــوت وبشــكل 
منهجــي ُيشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، ليــس جملــس األمــن مــن فشــل وحــده يف محايــة الســوريني 
بــل مجيــع دول العــامل عليهــا مســؤولية مشــركة وعاجلــة يف حماربــة التعذيــب الوحشــي الــذي ال يــزال عشــرات آالف 
الســوريني يتعرضــون لــه، وصــور قيصــر ســوف تبقــى دائمــاً أحــد األدلــة الدامغــة علــى جرميــة التعذيــب املنهجــي الــذي 
تعــرض لــه الســوريون، والذيــن مل يســاعدهم أحــد علــى إيقــاف تكــرار حدوثهــا منــذ أن شــاهدت بقيــة حكومــات 
العــامل صــور قيصــر حــىت اآلن، وإنَّ أســاليب التعذيــب الســادية املتبعــة متثِّــل هتديــداً جلوهــر اإلنســانية مجعــاء، وليــس 

فقــط للشــعب الســوري أو شــعوب املنطقــة.”
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منهجية:
قاَم فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان عر قرابة مثاين ســنوات من العمل مبقابلة والتحدث مع آالف الناجني من االعتقال 
والتعذيــب مــن مراكــز احتجــاز النظــام الســوري، وبشــكل رئيــس مــن األفــرع األمنيــة األربعــة الرئيســة )املخابــرات اجلويــة، املخابــرات 
العســكرية، اإلدارة العامــة ألمــن الدولــة، األمــن السياســي( إضافــة إىل الســجون العســكرية ومراكــز االحتجــاز الســرية وغــر الرمسيــة 
واملشــايف العســكرية، زوَّدان العديــد مــن الشــهود بصــور آلاثر تعذيــب علــى أجســادهم وواثئــق صــدرت حبقهــم مــن قبــل النظــام 
الســوري، إضافــة إىل ذلــك متتلــك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قاعــدة بيــاانت واســعة حتتــوي عشــرات اآلالف مــن واثئــق 
حكوميــة حصلنــا عليهــا عــر الســنوات املاضيــة، ومبقاطعــة شــهادات الناجــني مــع الواثئــق الــي لدينــا وكذلــك مــا متكنــا مــن احلصــول 
عليــه مــن صــور قيصــر -قرابــة 6189 صــورة، قســم منهــا مــن قيصــر نفســه، وقســم منهــا منشــور علــى شــبكة اإلنرنــت- نالحــظ 
أن هنــاك منطــاً متبعــاً يف مجيــع مراكــز االحتجــاز عــن أســاليب وعمليــات التعذيــب املتبعــة لــدى النظــام الســوري وهــذا يوحــي أبهنــا 

مجيعــاً تصــدر مــن نقطــة واحــدة وابلتنســيق وتبــادل اخلــرات للوصــول إىل أبشــع وأقســى أســاليب التعذيــب.

متتلــك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قاعــدة بيــاانت أبمســاء وتفاصيــل متنوعــة ملــن قتــل بســبب التعذيــب داخــل مراكــز 
االحتجــاز، وقاعــدة بيــاانت أخــرى للمختفــني قســرايً، ومنــذ األايم األوىل حلصولنــا علــى قرابــة 6189 صــورة مــن صــور قيصــر 
ثنــا هلــذا  أردان أن حنــدد مــن هــو صاحــب الصــورة؛ ألن ذلــك يعطــي أتكيــداً قــوايً أبنــه فــارق احليــاة، وابلتــايل ُيــدِّد مصــره، وحتدَّ
الغــرض مــع قيصــر ومرافقــه ســامي “الرجــل الكمبيوتــر”، وقــد واجهتنــا حتــدايت كبــرة يف هــذا اجملــال وكان مــن أبرزهــا: عــدم متكننــا 
مــن احلصــول علــى مجيــع الصــور الــي ســرهبا قيصــر، كمــا أننــا ال نســتطيع نشــر الصــور الــي لدينــا واحــدة تلــو األخــرى؛ ليتعــرف 
األهــايل عليهــا ألن نشــر الصــور هبــذه الطريقــة يتضمــن العديــد مــن االنتهــاكات، لعــل مــن أبرزهــا انتهــاك خصوصيــة الضحــااي، 
فكثــر مــن األســر قــد ال ترغــب بنشــر صــور أبنائهــا علــى هــذا النحــو، كمــا قــد يتســبَّب نشــر الصــور علــى هــذا النحــو إبحــداث 
صدمــة رعــب لــدى عشــرات آالف األســر الــي ال يــزال أبناؤهــا قيــد االختفــاء القســري، إضافــة إىل أنَّ أغلــب الصــور حتــوي 
مشــاهد مروِّعــة ونعتقــد أن يف نشــرها انتهــاكاً للكرامــة اإلنســانية، وقــد متكنَّــا يف عــام 2019 مــن حتديــد هويــة 29 شــخصاً 
إضافيــاً عمــا كان موجــود لدينــا ســابقاً، ليصبــح جممــوع هــوايت األشــخاص الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا 801 حالــة، بينهــم 2 طفــاًل 
و10 ســيدات )أنثــى ابلغــة(، وال يــزال التحــري مســتمراً للوصــول إىل التَّعــرف علــى قرابــة 6189 هويــة لألشــخاص الذيــن منتلــك 

صورهــم.
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وحنتفــظ يف أرشــيفنا بنســخ عــن صــور الضحــااي املســربة الذيــن نوردهــم يف هــذا التقريــر ومنتنــع عــن عرضهــا بنــاء علــى طلــب 
أهــايل الضحــااي ومراعــاة ملشــاعرهم، وحنــن نــرى أن نشــر الصــور بطريقــة غــر مدروســة يف الفضــاء اإللكــروين يتضمــن العديــد 
مــن االنتهــاكات، لعــل مــن أبرزهــا انتهــاك خصوصيــة الضحــااي والتَّســبب بصدمــة نفســية مفاجئــة لألهــل، كمــا زودتنــا عــدد مــن 
عائــالت الضحــااي بواثئــق خاصــة ابلضحيــة كشــهادة الوفــاة، وطلبــت منــا عــدم عرضهــا لــدواٍع أمنيــة وحنتفــظ هبــا يف أرشــيفنا. وقــد 
ــد لنــا العديــد مــن أهــايل املعتقلــني أن أبناءهــم مــا كانــوا يعانــون مــن أي مــرض عنــد اعتقاهلــم ومل تتمكــن مجيــع عائــالت الضحــااي  أكَّ
مــن اختــاذ خطــوات أو إجــراءات بعــد معرفتهــا بوفــاة املعتقــل كاملطالبــة ابلتحقيــق أو تســليم جثــة الضحيــة وأغراضــه الشــخصية؛ 

بســبب خوفهــم مــن املالحقــة واالعتقــال.

وحفاظــاً علــى حجــم حمــدد للتقريــر ومنعــاً للتكــرار فإننــا نــورد 20 روايــة لناجــني مــن التعذيــب أو ذوي ضحــااي حصلنــا عليهــا 
عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة وراعينــا يف الــرواايت الــي يســتعرضها التقريــر اختــالف 
األعــوام الــي جــرت فيهــا احلــوادث وتنــوَُّع احملافظــات ومراكــز االحتجــاز، وكذلــك تنــوُّع أســاليب التعذيــب الــي تعــرَّض هلــا الناجــون 
واختــالف شــدَّهتا، واختــالف اجلنــس والنــوع االجتماعــي والعمــر وخلفيــة املعتقلــني الدينيــة والثقافيــة؛ ذلــك للتأكيــد علــى أن 

التعذيــب طــال مجيــع فئــات اجملتمــع الســوري، وقــد قمنــا بتعريــف أســاليب التعذيــب حبســب مــا وصفهــا لنــا الناجــون.

أخراً فإنَّ التقرير يســتند على قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان حلاالت االعتقال واالختفاء القســري والتعذيب، 
الــي مت توثيقهــا عــر عمليــات املراقبــة والتوثيــق اليوميــة املســتمرة منــذ عــام 2011 حــىت اآلن، ومجيــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه 
مســجلة ابالســم والصــورة ومــكان وزمــان الوفــاة واالعتقــال، وغــر ذلــك مــن التفاصيــل واملعلومــات الــي متكنــا مــن الوصــول إليهــا، 
والــي جنــري عليهــا حتديثــات دوريــة ومســتمرة، وقــد خصَّصنــا رابــط الكــروين لتســهيل عمليــة التوثيــق والوصــول إىل عائــالت 
الضحــااي، كمــا خصَّصنــا أرشــيفاً خاصــاً ابلصــور واملقاطــع املصــورة والواثئــق الــي حتقَّقنــا منهــا واملتعلقــة ابلتعذيــب؛ وكذلــك  
نســتند يف هذا التقرير على قاعدة بياانت للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان حتتوي على بياانت آلالف األشــخاص واملســؤولني 
والقــادة والضبــاط الــذي نعتقــد أهنــم متورطــون ابرتــكاب انتهــاكات وجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، ونســتعرض يف هــذا 

التقريــر مــن نعتقــد أهنــم أبــرز املســؤولني عــن عمليــات التعذيــب يف ســبيل مالحقتهــم وإدانتهــم.

http://sn4hr.org/arabic/10662-2/
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اثنياً: تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع مقرر األمم املتحدة املعين حباالت القتل بسبب التعذيب:
يقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة لفريــق األمــم املتحــدة املعــين حبــاالت القتــل خــارج 
نطــاق القانــون فيمــا يتعلــق ابلضحــااي الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب. وقمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرمســي تقــوم 
العائــالت بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكيــاً إىل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الــذي يقــوم مبتابعــة احلالــة والتواصــل مــع 

العائــالت إلمتــام عمليــة التوثيــق والتســجيل.

ويف هــذا اجملــال تطلــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مزيــداً مــن التعــاون مــن قبــل األهــايل مــن أجــل إيصــال أكــر قــدر ممكــن 
مــن احلــاالت إىل فريــق األمــم املتحــدة املعــين حبــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون، ويعمــل فريقنــا علــى مــدار كامــل أايم األســبوع 
مــن أجــل بنــاء عالقــات واســعة مــع أهــايل ضحــااي التعذيــب وحتصيــل أكــر قــدر ممكــن مــن البيــاانت وختزينهــا ضمــن قاعــدة بياانتنــا 

اخلاصــة بضحــااي التعذيــب فيمــا خيــدم كذلــك قضــااي احملاســبة الحقــاً.

اثلثــاً: حصيلــة الضحــااي الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنسان:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حــىت أيلــول/ 2019 مــا ال يقــل عــن 14298 شــخصاً بينهــم 
178 طفــاًل و63 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. 
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توزَّعــت حصيلــة الضحــااي الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت أيلــول/ 2019 حبســب األطــراف 
األربعــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 14131 بينهم 173 طفاًل و45 سيدة

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 57 بينهم 2 طفاًل و14 سيدة 
• تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفاًل و14 سيدة                   

• هيئة حترير الشام: 25 بينهم 1 طفاًل

فصائل املعارضة املسلحة: 43 بينهم 1 طفاًل و1 سيدة

قوات سوراي الدميقراطية: 47 بينهم 1 طفاًل و2 سيدة    

جهات مل نتمكن من حتديدها: 20 شخصاً بينهم 1 طفاًل و1 سيدة

http://sn4hr.org/arabic/2018/12/31/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%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/
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رابعاً: أبرز أساليب التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري:
تعــدَّدت أمنــاط التعذيــب الــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ومورســت بشــكل واســع 
حــىت ال يــكاد يوجــد معتقــل انٍج مل يتعــرض ألحــد هــذه األســاليب أو لعــدد منهــا معــاً، وقــد قمنــا بتصنيــف أمنــاط التعذيــب ضمــن 
ســبعة حمــاور أساســية، ويتفــرع عــن كل نــوع عــدة أســاليب اثنويــة مبــا يشــكل جمموعــه 72 أســلوب تعذيــب متبــع مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري حبــق احملتجزيــن، وقــد توجــد أســاليب أخــرى لكننــا مل نتمكــن مــن التعــرف عليهــا وتوثيقهــا، ونؤكــد دائمــاً علــى 
أن املعتقــل قــد يتعــرض إىل أســاليب تعذيــب متنوعــة وعديــدة خــالل جلســة تعذيــب واحــدة، واألمنــاط الســبعة األساســية هــي:

واحد: التعذيب اجلسدي: 39 أسلوب
اثنان: اإلمهال الصحي وظروف االحتجاز: 6 أساليب

ثالثة: العنف اجلنسي: 8 أساليب
أربعة: التعذيب النفسي وإهانة الكرامة اإلنسانية: 8 أساليب

مخسة: أعمال السخرة.
ستة: التعذيب يف املشايف العسكرية: 9 أساليب

سبعة: الفصل. 

واحد: التعذيب اجلسدي:
متكنَّــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن رصــد وتوثيــق تســع وثالثــني أســلوابً تنــدرج ضمــن منــط التعذيــب اجلســدي، متــارس 
حبــق مــن يتــم اعتقالــه يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وغالبــاً مــا يكــون التعذيــب اجلســدي مركــزاً وكثيفــاً يف األايم 
واألســابيع األوىل لالعتقــال وكذلــك خــالل جلســات التحقيــق لنــزع االعرافــات ابإلكــراه، ويســتمر بشــكل متواصــل لســاعات 

طويلــة أو حــىت أايم، وقمنــا بتعريــف الـــ 39 أســلوابً الــي ســجلناها ضمــن هــذا النمــط علــى النحــو التــايل:

1 - التعذيب ابستخدام املياه:
تســتخدم امليــاه يف مراكــز االحتجــاز كأســلوب تعذيــب وعــر اســتخدامه أبســاليب متنوعــة، كاإلغــراق أو إحــداث احلــروق 

والصدمــات علــى النحــو التــايل:
    1 - ســكب امليــاه الســاخنة: تســكب أو تــرش ميــاه ســاخنة تُقــارب درجــة الغليــان علــى مناطــق خمتلفــة مــن جســد املعتقــل؛ 
وتــؤدي ابلتــايل إىل حــروق بدرجــات خمتلفــة حبســب كميــة املــاء املســكوب ودرجــة حرارتــه، وأغلــب مــن حتدثنــا معهــم مــن الناجــني 

قالــوا أبنَّ عمليــة ســكب املــاء غالبــاً مــا كانــت تتــم علــى بطــن الضحيــة أو ظهــره. 
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     2 - رش امليــاه البــاردة: مُيــارس هــذا األســلوب يف أثنــاء التحقيــق أو عندمــا يكــون املعتقــل يف الزنزانــة، حيــث يقــوم عنصــر 
األمــن بــرش املعتقــل فجــأة مبــاء ابرد؛ مســتهدفاً كامــل جســده بشــكل عشــوائي أو رأس املعتقــل علــى وجــه اخلصــوص، ويف معظــم 
احلــاالت يكــون املعتقــل عــارايً مــن املالبــس؛ هبــدف إحلــاق أذى بليــغ جبســده، ويصــاب املعتقــل إثــَر رشــه ابملــاء البــارد ابلصدمــة 
واالرتعاش ونوبة برد، ال سيما أنَّ هذا األسلوب غالباً ما مُيارس يف فصل الشتاء؛ هبدف زايدة معاانة املعتقل يف الرد القارس، 

ويــرك املعتقــل بعــد ذلــك دون غطــاء يعــاين مــن بــرودة الزنزانــة وامليــاه.

   3 - اإلغــراق واخلنــق: يوضــع رأس املعتقــل داخــل وعــاء كبــر أو برميــل أو حــوض مملــوء ابملــاء؛ وجيــُر عناصــر األمــن املعتقــَل 
علــى إبقــاء رأســه داخــل املــاء مــدة تــراوح بــني دقيقــة واحــدة إىل دقيقتــني اثنتــني، هبــدف جعلــه يعــاين أعــراض االختنــاق. ويف 
حــاالت أخــرى جيــر املعتقــل علــى االســتلقاء علــى ظهــره؛ مث يتــم تقييــده ووضــع قماشــة مبللــة ابمليــاه علــى كامــل وجهــه؛ ليصعــب 

عليــه التَّنفــس مث ُيســكب املــاء فــوق القماشــة إليهامــه ابلغــرق.

https://drive.google.com/file/d/1cGSANwInxOt80aYVze_x1WXDjI9ukSvr/view
https://drive.google.com/file/d/12PrtJE3ZnBKk9v7OQmr4OofchCfQ87lZ/view
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2 - التعذيب ابستخدام الكهرابء:
الصعق ابلكهرابء: متكنَّا من حتديد ثالث طرق رئيسة ملمارسة هذا األسلوب: 

o يصعق املعتقل بواسطة عصا كهرابئية، وعادة ما توجَّه هذه الصعقات إىل بطن املعتقل أو أعضائه التناسلية.

o توصل أسالك كهرابئية ببطارية تولِّد الكهرابء وعادة ما توجه الصعقات هبذه الطريقة إىل الرجلني واليدين. 

o جير املعتقل على اجللوس على كرسي حديدي ويرَبط مثبَّتاً إليه، مث توصل الكهرابء إىل الكرسي ليصعق كامل جسد املعتقل.

ونشــر هنــا إىل أنَّ التعذيــب ابلصعــق ابلكهــرابء يــؤدي إىل اختــالالت يف اجلهــاز العصــيب للمعتقــل، وُيســبب لــه صداعــاً مســتمراً، 
ورجفــة يف جســده، إضافــة إىل حــروق متباينــة تبعــاً لشــدة التيــار الكهرابئــي املســتخدم.

https://drive.google.com/file/d/1L4P79lMLSQPf4drz_YV_CE9cY4Ci_Fqp/view
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3 - التعذيب ابستخدام النار واملواد املشتعلة والزيت: 
يتعمَّد عناصر األمن املسؤلون عن التعذيب حرق مناطق من جسد املعتقل عر مثانية أشكال أساسية:

 1 - احلــرق أبكيــاس انيلــون: إشــعال أكيــاس انيلــون وإذابتهــا علــى مناطــق مــن جســد املعتقــل كالصــدر والبطــن والظهــر واألرجــل 
واليديــن.

https://drive.google.com/open?id=1pTAEsR_0TXCLP7dQ-ntfig_GGbEXBeHq
https://drive.google.com/file/d/1-q_s49JPH9f1TG4pSfysfgCqiFrrVA5l/view
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   2 - ســيخ معــدين: تســخني ســيخ معــدين إىل درجــة قريبــة مــن االنصهــار ووضعــه علــى مناطــق مــن جســد املعتقــل كالظهــر 
والوجــه أو اليديــن واألرجــل. 

   3 - أعقاب سجائر وقداحات: إطفاء أعقاب السجائر يف جسد املعتقل أو حرق أصابع يديه وقدميه وأذنيه وشعره ابلقداحات.

https://drive.google.com/file/d/132xSqK7Prd2CBTEfUmfMqFYIVEtES9wP/view
https://drive.google.com/open?id=1t-bL3bSOQPskWu2Byk3DxPGfMOean0YT
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   4 - احلــرق ابلزيــت: تقــوم عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب بغلــي كميــة مــن الزيــت تــراوح عــادة بــني ليــر واحــد ونصــف 
الليــر يف وعــاء، مث تعمــد إىل ســكبها علــى مناطــق خمتلفــة مــن جســد املعتقــل؛ مــا يــؤدي إىل حــروق بليغــة ومــن مث نــدوب ال يــزول 

أثرهــا مــن جســده.

   5 - احلرق ابألمحاض الكيميائية: يتسبَّب رشها على مناطق من جسد املعتقل يف حروق بليغة وتشوهات. 

   6 - احلــرق ابللهــب: يرافــق هــذا األســلوب عــادة مــع الشــبح أو التثبيــت، حيــث يوضــع مصــدر حــراري )ســخانة أو موقــد 
انر( قــرب املعتقــل، ويــرك يتعــرَّض حلــرارة اللهــب ببــطء؛ فيصــاب حبــروق بليغــة. 

   7 - احلــرق ابلبــارود: ُتشــعل مــادة البــارود علــى جســد املعتقــل، وعــادة مــا توضــع علــى منطقــة الظهــر أو الصــدر والبطــن، 
وقــد ســجل فريــق العمــل لدينــا حــاالت عــدة قامــت فيهــا عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب فيهــا بكتابــة اســم “بشــار” أو 

“األســد” مبــادة البــارود مث أشــعلتها علــى جســد املعتقــل.

   8 - احلــرق ابملبيــدات احلشــرية: تُــرش املبيــدات احلشــرية القابلــة لالشــتعال علــى جســد املعتقــل مث تقــوم عناصــر األمــن 
إبشــعاهلا ليحــرق جلــد املعتقــل، مث يعملــون علــى إطفائهــا وســلخ اجللــد احملــروق يف ممارســة ســادية متوحشــة مــن الصعوبــة أن 

يتخيلهــا اإلنســان الســوي، ويف حماولــة منهــم إلرهــاب بقيــة املعتقلــني.

إن مجيــع هــذه األشــكال مــن التعذيــب تتســبَّب يف حــروق بليغــة يف جســد املعتقــل وُتصــاب هــذه األماكــن الحقــاً إبنتــاانت، 
ومــن خــالل عملنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حتليــل صــور قيصــر املســربة مــن املشــايف العســكرية الحظنــا وجــود 

عالمــات حــرق علــى جثــث ملعتقلــني وصلــت يف بعــض الصــور حــدَّ التفحــم. 
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4 - التعذيب بطريقة الشبح والتعليق:
تعتر طريقة الشبح شائعة يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ورصدان أهنا تستخدم خبمس أشكال أساسية:

وضعيــة الشــبح: تُربــط يــدا املعتقــل إىل خلــف ظهــره مث ترفعــان حببــل إىل حلقــات مثبتــة يف الســقف، ويرفــع جســد   - 1   
املعتقــل عــن األرض ليصبــح ثقــل اجلســد كامــاًل معلقــاً علــى املعصمــني؛ مــا يتســبَّب يف متــزق عضــالت املنكبــني والعضديــن، وتــورم 
الكفــني، وغالبــاً مــا يــرك املعتقــل علــى هــذه احلــال لســاعات طويلــة أو أايم. وهــذه الوضعيــة مــن الشــبح هــي األكثــر انتشــاراً 

واســتخداماً خــالل عمليــات التعذيــب.

   2 - وضعية الشبح العكسي: تُربط يدا املعتقل إىل خلف ظهره، وتربط قدماه حببل أيضاً مث يُعلَّق من قدميه إىل السَّقف 
ورأســه إىل األســفل ويرفع عن ســطح األرض وعادة ما ترافق هذه الطريقة ابجللد أو الركل على الرأس والظهر؛ وتســبِّب الدوار 

للمعتقــل بســبب تدفــق الــدم حنــو الرأس.

   3 - وضعيــة الشــبح اجلانــي: يُعلــق املعتقــل مــن إحــدى يديــه أو إحــدى قدميــه إىل الســقف ويرفــع جســده عــن األرض؛ 
مــا يــؤدي إىل أترجــح اجلســد وتــورم اليــد أو القــدم املعلقــة؛ بســبب محلهــا ثقــل اجلســد كامــاًل. وعــادة مــا يــرك املعتقــل علــى هــذه 

الوضعيــة لســاعات أو أايم قليلــة.

https://drive.google.com/file/d/1IfOtjcEoQRFSrH-3IKvaLdPHwH3-Anje/view
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   4 - وضعيــة الشــبح ابلتعليــق “البالنكــو”: يعلــق املعتقــل مــن معصميــه جبنزيــر موصــول إىل بكــرة )بالنكــو( ويرفــع عــن 
ســطح األرض حىت تالمس رؤوس أصابع قدميه األرض، ويركل ليتأرجح جســده. وهذه الطريقة تشــبه وضعية الشــبح التقليدية 

ويضــاف إليهــا البالنكــو، الــذي يســتخدم عــادة يف املســاخل املخصصــة لذبــح األغنــام واألبقــار.
   

  5 - التعليــق بطريقــة الفــروج: تربــط يــدا املعتقــل مــع قدميــه مث يعلــق منهمــا علــى عمــود خشــيب أو معــدين ويرفــع عــن األرض 
يف طريقــة حتاكــي شــواء الدجــاج، ويرافــق ذلــك مــع ضــرب املعتقــل علــى خمتلــف أحنــاء جســده.

https://drive.google.com/file/d/1lj8wk2tmO-IR9Tjoaf36tch_9q97Rszb/view
https://drive.google.com/file/d/1d5FkBJwqEtBDVLCaGMmuuCEhM4PJRRfM/view
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5 - التعذيب بطريقة املنع من احلركة:
رصدان ثالثة أشكال هلذا األسلوب، الذي عادة ما يتزامن مع الضرب واحلرمان من الطعام والشراب والتبول:

وضعيــة القرفصــاء:  جيــر املعتقــل علــى القرفصــاء مرتكــزاً علــى أصابــع قدميــه، مــع وضــع يديــه خلــف رأســه، مــن دون   - 1   
أن يســتند إىل جــدار، ومينــع أيضــاً مــن االرتــكاز علــى قدميــه، ويتعــرَّض للضــرب إذا حتــرك، وعــادة مــا يــرك علــى هــذه الوضعيــة 

ســاعات طويلــة أو يومــاً كامــاًل؛ هبــدف إرهــاق جســده وخاصــة عضــالت الذراعــني واألرجــل والعمــود الفقــري.

2 - الوقــوف علــى إحــدى القدمــني: جيــر املعتقــل علــى وضــع يديــه خلــف رأســه ورفــع إحــدى قدميــه ليبقــى واقفــاً علــى األخــرى 
دون االســتناد إىل جــدار ويضــَرب كلمــا حتــرك، وعــادة مــا يبقــى لســاعات طويلــة أو يــوم كامــل علــى هــذه الوضعيــة.

3 - الوقــوف الطويــل: تربــط يــدا املعتقــل إىل اخللــف أو األمــام، كمــا تربــط قدمــاه وجيــر علــى الوقــوف دون حركــة لســاعات طويلــة 
مع احنناء الرأس إىل األســفل، وعادة ما يكون املعتقل معصوب العينني وتتزامن هذه الوضعية مع الضرب على الرقبة من اخللف. 

https://drive.google.com/open?id=1x9z4syx9i0PI88OL6g6C94JwoRtvt6bv
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6 - التعذيب بطرق التثبيت املصاحبة للضرب وإحداث األذى:
مــن أســاليب التعذيــب الشــائعة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري تثبيــت املعتقــل بوضعيــات خمتلفــة واالعتــداء عليــه 

ــد إصابتــه أبذى جســدي، وقــد رصــدان مثانيــة أنــواع أساســية هلــذا األســلوب وهــي:  ابلضــرب وتعمُّ

    1 - الفلقــة: تربــط يــدا املعتقــل وقدمــاه مث تقــوم عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب برفــع القدمــني وضرهبمــا بواســطة عصــا 
حديدية أو خشــبية أو بالســتيكية أو بواســطة أكبال وأســالك كهرابئية أو خراطيم، وعادة ما تســتمر عملية الضرب لســاعات؛ 
وتتســبَّب بتــورم يف القدمــني وهتتــك يف اجللــد، وتقــوم العناصــر بتثبيــت املعتقــل ومنعــه مــن احلركــة أو حماولــة اهلــرب مــن الضــرابت. 

وعــادة عندمــا تنتهــي هــذه العمليــة جُيــر املعتقــل بعدهــا علــى الوقــوف علــى قدميــه والقفــز واملشــي؛ مــا يتســبَّب لــه آبالم مرحــة. 

https://drive.google.com/file/d/1Tx2agIhXaphEDcCr2K4XEie_bLyXW3Em/view
https://drive.google.com/file/d/1HAZyM9hEYvM4M119D_9hhfKPYn5CZRwC/view
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   2 - الــدوالب: يُثــى جســد املعتقــل داخــل عجلــة ســيارة صغــرة ويُثبــت داخلهــا حبيــث ال يســتطيع احلركــة وتالمــس يــداه 
قدميــه مث يضــرب ويــركل علــى خمتلــف أحنــاء جســده، ُويــرك املعتقــل داخــل الــدوالب لســاعات قبــل أن خُيــرَج منــه؛ مــا يســبب لــه 

آالمــاً مرحــة وصعوبــة يف احلركــة.

  

   3 - الكرســي األملــاين: يُثبَّــت املعتقــل إىل كرســي معــدين لــه أجــزاء قابلــة للحركــة ويثبــت فيــه ويربــط مــن اليديــن والقدمــني 
مث تقــوم عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب بثــين مســند الكرســي إىل اخللــف ليتســبَّب بتمــدد يف العمــود الفقــري والعنــق؛ مــا 
يــؤدي إىل آالم شــديدة وقــد تــؤدي هــذه املمارســة إىل إحلــاق أذى كبــر ابلعمــود الفقــري قــد يصــل إىل خطــر الشــلل أو املــوت. 

https://drive.google.com/file/d/1NK5snLjcPqhS_IF-VNsNYN3uOpBDnIjz/view
https://drive.google.com/open?id=14smmqUCQd32loOPuHq1mUWncMOkH_rL6
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   4 - بســاط الريــح: يُثبــت املعتقــل علــى لــوح خشــيب مكــوَّن مــن قســمني قابلــني للحركــة، ويتــم ثــين القســمني ابجتــاه بعضهمــا 
البعــض أو عكــس ذلــك؛ مــا يــؤدي إىل آالم فظيعــة يف العمــود الفقــري، ويتزامــن ذلــك مــع ضــرب املعتقــل علــى أحنــاء جســده كافــة.

   5 - التثبيــت علــى كرســي: جيلــس املعتقــل علــى كرســي صغــر ويــداه مقيــداتن إىل اخللــف وجُيــر علــى وضــع رأســه بــني 
فخذيــه، ويتزامــن ذلــك مــع وضــع عصابــة علــى عينيــه؛ مث يضــرب علــى ظهــره وأرجلــه ورقبتــه؛ ويُعــاين املعتقــل مــع هــذه الوضعيــة 

صعوبــة يف التنفــس وآالمــاً شــديدة نتيجــة احننــاء ظهــره بشــدة.

https://drive.google.com/file/d/17Y4ksUZMsgBVU4KaBP_QuuvvOpsL1M62/view
https://drive.google.com/file/d/1ZP9AaIEwSh_5fNlcV3gUCubXoUJjJEzj/view
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   6 - التمــدد علــى األرض: جُيــر املعتقــل علــى االســتلقاء علــى ظهــره وتعمــل عناصــر األمــن املســؤولة عــن تعذيبــه علــى تقييــد 
قدميــه، وتقييــد يديــه إىل اخللــف إبحــكام، مث ميشــون فــوق جســد املعتقــل ويركلونــه بقــوه علــى البطــن والصــدر واألعضــاء التناســلية؛ 

مــا يتســبَّب لــه آبالم فظيعــة وكســور يف أضــالع الصــدر.

   7 - التثبيــت واقفــاً: يُثبَّــت املعتقــل واقفــاً بربطــه إىل عمــود مــن احلديــد أو اإلمسنــت، مث يضــرب علــى خمتلــف أحنــاء جســده 
ويتزامــن ذلــك مــع احلرمــان مــن الطعــام وامليــاه، ورمبــا يتبــول املعتقــل ويتغــوط علــى جســده ومــع ذلــك يُــرك علــى هــذه الوضعيــة 

مــن يــوم واحــد إىل أايم عــدة.

  8 - الصلــب: تُربــط يــدا املعتقــل ورجليــه علــى وجــه مماثــل متامــاً لفكــرة الصليــب، مث تبــدأ عمليــات الضــرب الــي تســتهدف 
بشــكل خــاص األعضــاء التناســلية.

7 - التعذيب بطريقة التحطيم والتكسري والقطع والقلع والقص والنتف والطعن، ويكون على النحو التايل: 
ــرأس: يوضــع رأس املعتقــل بــني اجلــدار وابب الســجن املتحــرك مث يُغلــق البــاب بقــوة علــى رأس املعتقــل؛ مــا  ــم ال    1 - حتطي

يتســبَّب أبذيــة كبــرة يف عظــام اجلمجمــة والدمــاغ.

https://drive.google.com/file/d/1Ub9K-oj9giZ4lKDNKwPzx0gqSlZOsBge/view
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 2 - تكســري العظــام واألســنان: يعمــل عنصــر األمــن املســؤول عــن التعذيــب علــى توجيــه ضربــة قويــة إىل أحــد أعضــاء املعتقــل 
كاليــد أو القــدم، ذلــك بعــد أن يتــمَّ تثبيــت العضــو، وتكــون الضربــة ابســتخدام عصــا مسيكــة، أو ابلقفــز علــى العضــو املقصــود 
كســره، أو بتوجيــه ضربــة قويــة بقــدم عنصــر األمــن الــذي غالبــاً مــا يكــون مرتــدايً البــوط العســكري، وعــادة مــا تســتخدم هــذه 
الطريقــة لتكســر عظــام اليديــن واألصابــع واألرجــل وعظــام القفــص الصــدري. ويف حــاالت أخــرى توجــه ضربــة قويــة إىل فــم 

املعتقــل؛ هبــدف تكســر أســنانه. 

   3 - قلــع األظافــر والعينــني: تُثبَّــت يــدا املعتقــل أو قدمــاه مث تقــوم عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب بقلــع أظافــر يديــه 
أو قدميــه بواســطة مقــص أو ملقــط كبــر. أمــا عــن العينــني، يوجــه العنصــر ضربــة أبداة حــادة إىل عــني املعتقــل؛ هبــدف فقئهــا، 
وقــد أظهــرت الصــور الــي ســرهبا قيصــر لضحــااي التعذيــب تعــرض معتقلــني لعمليــات فقــئ أعــني، وعــادة مــا تــؤدي هــذه املمارســة 

إىل مــوت املعتقــل.

https://drive.google.com/open?id=1h1LCkRm9srQa30dqlpgz4XA_rMPXSLZL
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    4 - نتــف ونــزع الشــعر: تنتــزع عناصــر األمــن الشــعر مــن جســد املعتقــل إمــا ابســتخدام اليــد أو املالقــط أو مــواد الصقــة 
وعــادة مــا ينتــزع شــعر الــرأس أو الصــدر.

    5 - قطــع وقــص أعضــاء مــن اجلســم: تقــوم عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب بقــص أذن املعتقــل بواســطة مقــص عــادة 
مــا يســتخدم لتقليــم األشــجار، أو قطــع إحــدى أصابعــه بواســطة ســكني أو مقــص، أو قطــع أعضائــه التناســلية، أو قــصِّ جــزء 
مــن جلــد البطــن أو الــذراع. وقــد أظهــرت الصــور الــي ســرهبا قيصــر لضحــااي التعذيــب تعــرُّض معتقلــني لعمليــات قطــع وقــص 

ألعضــاء يف جســدهم.

https://drive.google.com/file/d/1FdADhz_uN6xWBgbLEY5i1w_Kno073Irv/view
https://drive.google.com/file/d/1EXQnDASWlkKv2QhKFXUEPh2pNirKBGfT/view
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ــه عناصــر األمــن ضربــة أبداة حــادة كاملســامر أو املفــك أو ســكني إىل مناطــق يف جســد املعتقــل: كالكتــف   6 - الطعــن: توجِّ
والظهــر والبطــن.

   7 - التدبيــس: تُغــَرز يف جســد املعتقــل أداة معدنيــة صغــرة ورقيقــة مثــل: اإلبــرة أو الدبــوس أو املســمار الصغــر، وتغــرز يف 
مناطــق عــدة مــن جســد املعتقــل كاألنــف والشــفاه واألذن والظهــر والكفــني وأســفل القدمــني.

8 - التعذيب بطريقة اجللد والضرب والرمي والسحل، وقمنا بتعريف األساليب املتفرعة عن هذا النمط على النحو التايل: 
1 - الرمــي: تُقيَّــد يــدا وقدمــا املعتقــل وتقــوم عناصــر األمــن برفعــه مث تركــه يهــوي إىل األرض، أو ميســكونه مــن أطرافــه األربعــة 

ويلوحــون بــه مث يرمونــه ابجتــاه جــدار امسنــي أو ابب حديــدي ليصطــدم بــه.

ــه إليــه ضــرابت متالحقــة وكثيفــة علــى خمتلــف أحنــاء جســده، ومُيــارس الضــرب كمــا أســَلفنا  2 - الضــرب: يُثبَّــت املعتقــل وتوجَّ
بشــكل مســتمر مــع كل أســاليب التعذيــب ووضعياتــه. ويكــون بواســطة عصــا أو أكبــال كهرابئيــة أو مــا يعــرف ابســم “األخضــر 
اإلبرامهــي”: وهــو أنبــوب متــني أخضــر اللــون، مصنــوع مــن البالســتيك، يضــرب بــه املعتقلــني ضــرابً مرحــاً وُتطلــق عليــه عناصــر 

األمــن هــذا االســم نســبة إىل املســؤول األممــي األســبق إىل ســوراي.

https://drive.google.com/file/d/1sIMaO4xPrkrLiCSywd6EC8GvVpexSksX/view
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3 - اجللــد: جُيــرَّد املعتقــل مــن مالبســه ويُثبَّــت بطــرق خمتلفــة كأن يُربـَـط إىل عمــود أو جيــَر علــى االســتلقاء علــى بطنــه أو ظهــره 
مث جيلــد، وعــادة مــا ميــارس اجللــد تزامنــاً مــع أســاليب ووضعيــات أخــرى كالشــبح. 

https://drive.google.com/file/d/1Wxg4tF6eahDhO6zwMrYbaoV4lbW4C5P-/view
https://drive.google.com/open?id=1GpbgsY0DLFBBb2KSoWYv2yciYTiFDfiS
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ــحل: شــدُّ املعتقــل مــن شــعره أو إحــدى قدميــه بقــوة وســحب جســده علــى األرض يف مــكان االحتجــاز وعــادة مــا  4 - السَّ
تســتخدم هــذه الطريقــة يف أثنــاء إخــراج املعتقــل مــن زنزانتــه حنــو التحقيــق.

اثنان: اإلمهال الصحي وظروف االحتجاز:
يُعــاين املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ويف مقدمتهــا مقــرات األفــرع األمنيــة األربعــة الرئيســة والســجون 
العســكرية، حيــث تفتقــر ألدىن شــروط الســالمة 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، كمــا أن مالبــس 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 بشــىت أنــواع األمــراض، وبعدهــا يُهمــل عالجهــم علــى حنــو مقصــود أيضــاً، وابلتــايل يتــأمل املعتقــل ويتعــذب إىل أن ميــوت، 
كمــا أن املعتقــل ال يصــل علــى كميــة كافيــة مــن الطعــام واملــاء؛ مــا يتســبَّب يف إصابتــه أبمــراض غذائيــة متعــددة، وهتمــل رعايتــه 

صحيــاً مث يتــأمل حــىت املــوت.
إضافــة لــكل مــا ســبق، ونظــراً لضيــق الزنــزاانت يتنــاوب املعتقلــون يف تبديــل اجللســات بــني اجللــوس والوقــوف والنــوم، وتُقــدَّم إليهــم 
حصــص قليلــة مــن الطعــام يقتســموهنا بينهــم، وتكــون حصــة املعتقــل الواحــد أقــل مــن احلصــة الالزمــة للفــرد الطبيعــي، ويتســبَّب 
ضيق الزنزاانت أيضاً يف استنشــاق املعتقلني روائح التعرق والصديد والدماء الناجتة عن اجلروح. كل ذلك جيعل األايم واألشــهر 

والســنوات الــي يقضوهنــا يف االعتقــال أشــبه ابلتعذيــب واألمل املتواصــل واللحظــي.

https://drive.google.com/file/d/1DHmtPc1qUu6nw1HuTNv7AJojCBYwdyEG/view
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متكنا من رصد ستة أشكال أساسية ضمن سياق إمهال الرعاية الصحية وظروف االحتجاز:

1 - اإلمهال أو احلرمان من احلصول على الدواء والعالج: 
ُيــرم املعتقــل مــن احلصــول علــى العــالج والــدواء بشــكل كامــل أو جزئــي، وغالبــاً مــا تتجاهــل عناصــر احلراســة اســتغاثة املعتقــل 
للحصــول علــى العــالج، وكثــراً مــا يلجــأ املعتقــل إىل كتمــان آالمــه كــي ال يتعــرض لتعذيــب إضــايف أو لتجنــب إرســاله إىل املشــايف 
العســكرية، الــي يعلــم أنَّــه ســيواجه فيهــا التعذيــب أيضــاً، ذلــك وفقــاً ملــا أبلغــه بــه زمــالؤه يف الزنزانــة، ويف حــال حصــل املعتقــل علــى 
دواء فهــو غالبــاً دواء ال يعــاجل املــرض أو احلالــة الــي يُعانيهــا املعتقــل، بــل تقتصــر األدويــة الــي قــد يصــل عليهــا املعتقــل بشــكل 
عــام علــى املســكنات كالســيتامول أو البنــادول. وكنــا قــد شــرحنا يف دراســة مفصلــة كيــف يُقتــاد املعتقلــون حنــو املشــايف العســكرية 

وأشــكال التعذيــب الــي أودت حبيــاة املئــات منهــم.
2 - حرمان املعتقل من االستحمام واستخدام املرحاض ووسائل النظافة:

رصــدان أنــه غالبــاً مــا ُيســمح للمعتقلــني ابســتخدام املرحــاض مرتــني يف اليــوم فقــط، ولدقائــق قليلــة، وبشــكل مجاعــي، ويتعرضــون 
للضــرب يف أثنــاء ذهاهبــم إىل احلمــام وإايهبــم منــه؛ وهــذا يضطــر املعتقــل إىل التبــول علــى نفســه أحيــاانً أو ضمــن وعــاء، وقليــاًل 
مــا تتــاح للمعتقــل فرصــة االســتحمام واالغتســال، وكثــراً مــا يبقــى املعتقلــون ألشــهر طويلــة متواصلــة مــن دون اســتحمام؛ وهــو 
مــا يتســبَّب ابنتشــار األمــراض اجللديــة والقمــل واجلــرب بــني املعتقلــني، إضافــة إىل الروائــح الكريهــة الــي تنتشــر يف الزنــزاانت، ويف 
حــال مســح ملعتقــل ابالســتحمام فــإنَّ الوقــت املســموح بــه ال يتجــاوز دقيقتــني علــى األكثــر، ويكــون االســتحمام مبيــاه ابردة جــداً 

أو ســاخنة جــداً.

3 - حرمان املعتقل من الوسائد واألغطية واملالبس: 
متتنــع قــوات النظــام الســوري عــن إعطــاء املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد واألغطيــة، الــي غالبــاً مــا 
تكــون متَّســخة ومهرئــة وحتتــوي علــى الطفيليــات أو الدمــاء، إضافــة إىل ذلــك، ُيــرم املعتقــل مــن احلصــول علــى مالبــس مناســبة 
وغالبــاً مــا يرتــدي مالبــس داخليــة فقــط؛ نظــراً الهــراء مالبســه أو متزقهــا يف أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوًة يف أثنــاء 
التفتيــش؛ وهــذه املمارســات مجيعهــا تُعــرِّض املعتقلــني للــرد القــارس يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات احلــرارة يف حدودهــا 

الدنيــا.

http://sn4hr.org/arabic/2015/09/21/4945/
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4 - التكديس البشري:
رصــدان أنــه يتــم الــزج أبعــداد كبــرة مــن املعتقلــني يف زانزيــن صغــرة أو ضيِّقــة جــداً قياســاً ملــا يتواجــد فيهــا مــن أعــداد، وحبســب مــا 
أبلغنا به عشــرات الناجني من االعتقال فإن متوســط مســاحة زنزانة قد تضمُّ قرابة 50 معتقل هو 4 * 6 م2؛ وهلذا تداعيات 
وآاثر ســلبية عديــدة ســلَّطنا الضــوء عليهــا يف الفقــرات آنفــة الذكــر، ويزيــد وجــود بعــض مــن هــذه الزانزيــن ضمــن أقبيــة أو طوابــق 
ســفلية حتــت األرض حيــث تنعــدم التهويــة؛ مــا يزيــد مــن معــاانة املعتقلــني كمــا يزيــد مــن قســاوة ووحشــية ظــروف االحتجــاز يف 

املراكــز التابعــة للنظــام الســوري.

5 - احلرمان من الغذاء: 
خــالل عمليــات التعذيــب يُعاقــب املعتقــل ابحلرمــان مــن الطعــام واملــاء بشــكل كامــل، وبشــكل عــام يصــل املعتقــل طيلــة مــدة 
االعتقــال علــى كميــات قليلــة مــن الطعــام، وهــذا مــا الحظنــاه علــى أجســاد الناجــني، وبــدا جليــاً أيضــاً يف صــور ضحــااي التعذيــب 

الــي ســرهبا قيصــر، حيــث بــدا عليهــم النحــول الشــديد وبــروز العظــام يف منطقــة احلــوض والصــدر.
6 - احلرمان من النوم: 

ُيــرم املعتقــل مــن النــوم ألســباب عديــدة، فإمــا أن ميــاَرس عليــه احلرمــان مــن النــوم كأحــد أســاليب التعذيــب ويف جلســات 
االســتجواب الطويلــة، أو أنَّــه ال يســتطيع النــوم بســبب التكديــس البشــري ضمــن الزنزانــة الواحــدة، حيــث تضــم الزنــزاانت عــدداً 
مــن املعتقلــني يفــوق طاقتهــا االســتيعابية؛ مــا يرمهــم املســاحة الكافيــة لالســتلقاء فيضطــرون إىل التنــاوب علــى النــوم وابلتــايل 
هيــب الّنفســي الــذي يُلــم ابملعتقــل طيلــة مــدة اعتقالــه ليركــه مصــاابً ابألرق.  ســاعات نــوم قليلــة لــكل معتقــل، انهيــك عــن الرَّ

https://drive.google.com/file/d/1W5bVwwzcSptowvmmxwi3aYHsGcCaDKMT/view
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ثالثة: العنف اجلنسي:
مارســت قــوات النظــام الســوري العنــف اجلنســي علــى حنــو واســع وممنهــج يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، وطــاَل الذكــور واإلانث، 
ويف حــاالت كثــرة وصــل حــد االغتصــاب، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن مثانيــة أشــكال للعنــف اجلنســي داخــل مراكــز االحتجــاز 

بعضهــا كان يــدث بشــكل مســتمر وطيلــة ســاعات التَّحقيــق:
1 - العنف اجلنسي اللفظي:  

عــادة مــا يرافــق العنــف اجلنســي اللفظــي مــع عمليــات االعتقــال وجلســات التحقيــق، حيــث توجــه عناصــر األمــن املســؤولة عــن 
عمليــة االعتقــال واحملققــون أيضــاً ألفاظــاً حتمــل إيــاءات جنســية علــى ســبيل الســباب والشــتائم، ولتعريــض املعتقــل ألكــر قــدر 

ممكــن مــن اإلذالل.

2 - اإلجبار على التعري: 
يتــم أمــر املعتقــل ابلتعــري بشــكل كامــل خــالل عمليــة التفتيــش، وغالبــاً مــا يُعــرى مــن مالبســه أيضــاً خــالل جلســات التعذيــب؛ 
إليقاع أكر أذى ممكن جبســده أو بقصد إهانة الكرامة اإلنســانية؛ حيث تبدأ عناصر األمن املســؤولة عن التعذيب ابالســتهزاء 

ابألعضــاء التناســلية للمعتقــل بعــد تعريتــه أو التكهــن مبــدى فعاليتهــا.

3 - التحرش: 
يتعــرَّض املعتقلــون يف مراكــز احتجــاز النظــام الســوري للتحــرش اجلنســي عــر مالمســة األعضــاء التناســلية ومناطــق أخــرى حساســة 
مــن جســد املعتقــل، كالصــدر والرقبــة، وغالبــاً مــا يــدث هــذا يف أثنــاء عمليــات التفتيــش أو عنــد إخــراج املعتقلــني مــن الزنــزاانت 

ونقلهــم مــن مركــز احتجــاز إىل آخــر.

4 - قطع وضرب وأذية األعضاء التناسلية: 
خــالل جلســات التَّعذيــب توجــه عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب ضــرابت قويــة إىل أعضــاء املعتقــل التناســلية، وقــد اســتخدم 
هــذه األســلوب مــع اإلانث والذكــور علــى حــد ســواء؛ ويتســبَّب آبالم حــادة وتــورم يف األعضــاء، ويف بعــض األحيــان تســببَّ يف 
نــزف يف الرحــم لــدى اإلانث وأدى إىل خســارته، وقــد الحظنــا أن عــدداً مــن صــور قيصــر الــي لدينــا تظهــر جثثــاً لضحــااي تعرَّضــوا 

لقطــع العضــو الذكــري أو تشــويهه.
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وقــد وصــف لنــا العديــد مــن املعتقلــني الناجــني إجبــار عناصــر األمــن املســؤولة عــن التعذيــب املعتقــَل علــى شــرب مــاء وملــح مث 
ربــط عضــوه الذكــري حببــل ملنعــه مــن التبــول، كمــا وصــَف لنــا آخــرون حــرَق العناصــر عضــَو املعتقــل أو إطفــاء الســجائر فيــه أو 

صعقــه ابلكهــرابء.

5 - االغتصاب أو إدخال أدوات يف األعضاء التناسلية: 
تعــرَّض عــدد مــن املعتقلــني لالغتصــاب أو أجــروا علــى إقامــة عالقــة جنســية مكتملــة أو انقصــة ســواء مــع الضبــاط واحملققــني 
أو حــىت إجبــار املعتقلــني علــى اغتصــاب بعضهــم البعــض، وكذلــك عــر إدخــال أدوات كالعصــا يف شــرج املعتقــل أو األعضــاء 

التناســلية لألنثــى.

6 - اإلجبار على القيام مبحاكاة جنسية أو اإلفصاح عن تفاصيل عالقة جنسية: 
يطلــب احملقــق مــن املعتقــل أن يقــوم بتمثيــل دوره يف أثنــاء ممارســته اجلنــس مــع زوجتــه، ويتعــرَّض املعتقــل للضــرب يف حــال حماولتــه 
الّتنصــل مــن ذلــك. وكثــراً مــا يتعــرض املعتقلــون خــالل جلســات التحقيــق إىل أســئلة تتعلــق حبياهتــم الزوجيــة واجلنســية وجيــرون 

علــى روايــة تفاصيلهــا؛ ذلــك هبــدف أن يســخَر احملقــق مــن املعتقــل أو يطلــب أن يقــوم هــو بعالقــة مــع زوجــة املعتقــل. 

7 - اإلجبار على التحرش مبعتقلني آخرين أو مالمسة أجسادهم: 
إجبار املعتقلني على التعري بشكل مجاعي ومالمسة األعضاء التناسلية لبعضهم البعض أو االستلقاء فوق بعضهم.

8 - تعليق أثقال ابألعضاء التناسلية الذكرية: 
يُعلِّــق عناصــر األمــن املســؤولون عــن التعذيــب ابلعضــو الذكــري للمعتقــل أكياســاً مملــوءة ابلرمــل أو املــاء، يــراوح وزهنــا بــني 
1000غ – 3000غ، ويربطوهنــا إبحــكام، مث يـُـرك املعتقــل واقفــاً أو بوضعيــة الشــبح؛ ويُعــاين آالمــاً فظيعــة، وينتهــي التعذيــب 

بتشــويه العضــو الذكــري.

أربعة: التعذيب النفسي وإهانة الكرامة اإلنسانية:
طــوال مــدة  اللحظــات األوىل العتقالــه، ويبقــى مســتمراً  التعذيــب يظــلُّ مرافقــا للمعتقــل منــذ  هــذا األســلوب مــن أســاليب 
االعتقــال، الــي قــد تســتمر لســنوات، وحبســب مــا أبلغنــا بعــد عشــرات مــن الناجــني فــإنَّ هــذا األســلوب هــو مــن أكثــر األســاليب 
إهانــة وحتقــراً، ويظــلُّ أثرهــا حمفــوراً يف ذاكــرة الناجــني ويصعــب التخلــص منــه، كمــا أنــه يســبب آالمــاً نفســية متجــددة عنــد تذكــر 
مــا تعرضــوا لــه مــن إهانــة وإذالل، وقــد متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيل مثانيــة أســاليب مــن أســاليب 

التعذيــب النفســي واإلهانــة الــي حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز:
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1 - إجبار املعتقل على تقليد احليواانت: 
يربــط املعتقــل مــن رقبتــه حببــل وجيــر علــى املشــي علــى أطرافــه األربعــة مــع تقليــد أصــوات احليــواانت، الكلــب واحلمــار منهــا علــى 

وجه اخلصوص، وغالباً ما يتزامن ذلك مع رشق املعتقل ابلقمامة أو بقااي الطعام. 

2 - مساع صرخات التعذيب ومشاهدهتا: 
يســمع املعتقلــون يف األفــرع األمنيــة يف معظــم األوقــات أصــوات تعذيــب معتقلــني آخريــن بشــكل متواصــل، كمــا يســمعون 
صرخاهتــم ونــداءات اســتغااثهتم مــن األمل؛ ويعــود ذلــك إىل أنَّ عمليــات التعذيــب مُتــارس يف املمــرات بــني الزنــزاانت أو يف غــرف 
حتقيــق جمــاورة للزنــزاانت، كمــا جيــر املعتقــل علــى مشــاهدة معتقلــني آخريــن يف أثنــاء تعذيبهــم ويتُّبــع هــذا األســلوب بشــكل خــاص 

مــع املعتقلــني مــن ذوي صــالت القــرىب.

3 - التهديد والرتهيب: 
يتعــرض املعتقــل خــالل التحقيــق ألشــكال عديــدة مــن التهديــد والرهيــب كأن يُهــدَّد ابعتقــال أفــراد مــن عائلتــه: زوجتــه أو أوالده 
أو والديه، وقد يتعرض للتهديد ابلقتل واإلعدام؛ لكســر إرادته وإجباره على االهنيار واإلدالء ابعرافات تناســب رغبة الســلطة 

احلاكمة.

4 - الشتائم وإهانة الكرامة: 
ميــارس احملققــون يف جلســات التحقيــق ممارســات هتــني الكرامــة اإلنســانية حيــث جيــر احملقــق املعتقــل علــى تقبيــل حذائــه أو لعــق 
املرحــاض، كمــا توجــه للمعتقــل ألفــاظ انبيــة حبقــه وحبــق أهلــه، وقــد يتعــرض للتهجــم علــى عقيدتــه يف عبــارات حتمــل صبغــة طائفيــة، 
ومتييزاً من انحية الدين، وقد علمنا أنَّ إحدى ممارسات اإلهانة إجبار املعتقل على تقبيل صورة “بشار األسد” والقول أبنَّه ربه، 

وقــد نشــر موالــون للنظــام الســوري العديــد مــن املقاطــع املصــورة الــي تظهــر هــذه املمارســة يف أثنــاء محــالت االعتقــال.
5 - احلبس االنفرادي: 

تتجــاوز  الزنزانــة االنفراديــة ال  مــا تكــون مســاحة  للحبــس االنفــرادي، وغالبــاً  اعتقاهلــم  املعتقلــني يف أول أايم  خيضــع معظــم 
مــراً واحــداً، وتضــم مرحاضــاً، وتكــون الزنزانــة مظلمــة وذات رائحــة كريهــة ومليئــة ابحلشــرات، ومجيــع تلــك الظــروف مدروســة 
ومتعمــدة؛ لتــؤدي إىل اهنيــار املعتقــل قبــل بــدء التحقيــق معــه، وقــد رصــدان أنــه يف العديــد مــن األحيــان يبقــى املعتقــل شــهوراً أو 
ســنوات يف احلبــس االنفــرادي؛ مــا يــؤدي إىل إصابتــه أبمــراض نفســية شــديدة، كاالكتئــاب الشــديد وفصــام الشــخصية واجلنــون.
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6 - إبقاء جثة املعتقل ضمن الزنزانة أو اإلجبار على محل اجلثث: 
حــني ميــوت معتقــل ضمــن الزنزانــة تبقــى جثتــه لســاعات بــني زمالئــه وقــد تبقــى يومــان مــن دون أن يقــوم احلــرس إبخراجهــا؛ 
علــى حنــو مقصــود وذلــك مــن أجــل مضاعفــة معــاانة املعتقلــني اآلخريــن، كمــا جتــر العناصــر املعتقلــنَي علــى محــل جثــث زمالئهــم 

وجتميعهــا يف غــرف خمصصــة ضمــن مركــز االحتجــاز.

7 - اإليهام: 
إيهــام املعتقــل إبطــالق ســراحه وفتــح ابب الزنزانــة لــه مث اقتيــاده للتعذيــب، ويف حــاالت أخــرى إيهــام املعتقــل أبنــه مســاٌق إىل 
اإلعــدام عــر إخبــاره بذلــك عندمــا يتــم نقلــه بــني مراكــز احتجــاز عــدة، فبــداًل مــن أن خيــروه بوجهتــه احلقيقــة يعمــل العناصــر علــى 

إيهامــه أبنــه يف طريقــه إىل اإلعــدام.

8 - االنعزال هنائياً عن العامل اخلارجي: 
مينــع املعتقــل مــن رؤيــة عائلتــه أو االتصــال هبــا، كمــا ال يســمح لــه بتوكيــل حمــاٍم ومينــع مــن أي تواصــل مــع العــامل اخلارجــي كســماع 

األخبــار أو مشــاهدة التلفــاز أو قــراءة اجلرائــد والصحــف، ويتــم تغييــب املعتقلــني قســرايً عــن العــامل اخلارجــي.

https://drive.google.com/open?id=1iEYfeYDMYRn05n0D3l057idGHo_ApgTI
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مخسة: أعمال السخرة: 
جيــر املعتقلــون علــى القيــام أبعمــال الســخرة ســواء كانــت ضمــن مراكــز االحتجــاز كتنظيــف املراحيــض ونقــل الطعــام، وجلــي 
الصحــون، وتنظيــف املمــرات، أو خــارج مراكــز االحتجــاز كاقتيادهــم حلفــر األنفــاق وجتهيــز املتاريــس علــى جبهــات القتــال أو 
بنــاء مواقــع لقــوات النظــام الســوري وتعريضهــم للخطــر، وكثــراً مــا يتــم إعــدام املعتقــل بعــد تنفيــذه هــذه األعمــال كــي ال يكــون 

شــاهداً عليهــا.
ال تراعــي قــوات النظــام الســوري أثنــاء إجبارهــا املعتقــَل علــى أعمــال الســخرة حالتــه الصحيــة واجلســمانية، فيقــوم هبــذه األعمــال 
علــى الرغــم مــن أنــه ال يــزال يعــاين مــن تداعيــات عمليــات التعذيــب واجلــوع ونقــص التغذيــة، ويف حــال أبطــأ يف عملــه فإنــه يتعــرض 

ملزيــد مــن الضــرب والتعذيــب.

ستة: التعذيب يف املشايف العسكرية:
تعتــر عمليــة نقــل املعتقــل إىل املشــفى العســكري ألجــل العــالج عمليــة تعذيــب أخــرى، وغالبــاً ال يعــود املعتقــل منهــا إىل الفــرع 
األمــين الــذي كان حمتجــزاً فيــه بســبب موتــه؛ ذلــك لســببني اثنــني: أوهلمــا: أنَّ املعتقــل ال يُنَقــل إىل املشــفى إال يف مرحلــة متأخــرة 
مــن املــرض وتداعيــات التعذيــب، واثنيهمــا: أنَّــه يتعــرَّض للتعذيــب جمــدداً يف املشــفى العســكري وأبســاليب جديــدة أيضــاً عــن الــي 
طُبقــت عليــه يف الفــرع األمــين، وأبــرز املشــايف الــي ســجلنا ممارســة تلــك األســاليب فيهــا هــي: املشــفى 601 العســكري، مشــفى 
حرســتا العســكري، مشــفى محــص العســكري، وقــد متكنَّــا مــن تســجيل تســعة أســاليب للتعذيــب مورســت يف املشــايف العســكرية 

علــى حنــو مــدروس:

1 - منح املعتقل رقماً ومنعه من ذكر امسه: 
فــور وصــول املعتقــل إىل املشــفى العســكري مينــح رقمــاً عوضــاً عــن امســه؛ وهــذا تكتيــك مــدروس لضمــان عــدم التعــرف عليــه، 
ويــذَّر املعتقــل مــن عواقــب ذكــر امســه طيلــة مــدة بقائــه يف املشــفى، ويف حــال خالــف ذلــك يعاقــب ابلضــرب املــرح علــى جروحــه 

ومناطــق إصاابتــه علــى وجــه اخلصــوص.
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2 - ضرب املعتقل على أماكن جراحه وإصاابته: 
يقــوم املمرضــون أو عناصــر احلــرس بضــرب املعتقــَل علــى جراحــه أو عظامــه املكســورة؛ هبــدف تعريضــه آلالم حــادة وإجبــاره علــى 

اإلدالء مبــا يريــدون مــن اعرافــات. 

3 - عالج املعتقل بال عقامة وحرمانه من املسكنات والدواء: 
يــرم األطبــاء واملمرضــون وعناصــر احلــرس املعتقــَل مــن املســكنات والــدواء الــالزم لعالجــه، كمــا ال يتبعــون معايــر التعقيــم والنظافــة 

يف أثنــاء عــالج املعتقلــني.

4 - تقييد املعتقل من مكان إصابته يف السرير: 
يُقيَّــد املعتقــل إىل الســرير إبحــكام وعــادة مــا يتــم تقييــده مــن مــكان إصابتــه كذراعــه املكســور مثــاًل، أو يربــط بلــفِّ سالســل حــول 

صــدره وبطنــه.

5 - إرسال األطباء والطلبة املتدربني للتدريب على جسده: 
يُرَســل األطبــاء أو الطلبــة املتدربــون إىل املعتقلــني الذيــن خيضعــون للعــالج للتدريــب عليهــم والتعلــم وارتــكاب األخطــاء الطبيــة دون 

مبــاالة ودون رمحــة أو شــفقة.

6 - وضع أكثر من معتقل مريض يف سرير واحد: 
جيعــل األطبــاء أو املمرضــون واحلــراس أزيــد مــن مريــض واحــد يف ســرير واحــد، حيــث قــد يتشــارك معتقلــني اثنــني أو ثالثــة وأحيــاانً 

أربعــة معتقلــني، يتشــاركون ســريراً واحــداً مــن دون مراعــاة نــوع املــرض أو اإلصابــة لــكل معتقــل.

7 - ترك املعتقل غري القادر على احلركة ابلتغوط والتبول على نفسه وتركه دون تنظيف: 
يــرم املعتقــل العاجــز عــن احلركــة بشــكل كامــل مــن وضــع احلفاضــات الصحيــة اخلاصــة ابملرضــى الكبــار، ويــرم أيضــاً مــن اســتخدام 
أدوات التبــول والتغــوط يف الســرير، ويــرك للتغــوط والتبــول علــى نفســه، ويبقــى متســخاً يف كثــر مــن األحيــان ألايم؛ مــا يــؤدي إىل 

إصابتــه إبنتــاانت لتــزداد معاانتــه أضعافــاً.
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8 - تبديل الضمادات ونزع األجهزة بقسوة: 
عنــد تبديــل الضمــادات أو نــزع األجهــزة الطبيــة عــن املعتقــل، تُنــزَع عنــه بقســوة ومــن دون اســتخدام مســكنات أو خمــدر، مــا 

يتســبب أبمل حــاد يصــل ابملعتقــل أحيــاانً إىل االغمــاء.

9 - حرمان املعتقل من األدوات الالزمة للحركة: 
كالكرسي الالزم لتغوط املرضى يف املرحاض أو العكازات، وإجباره على احلركة من دون مساعدة.

سبعة: الفصل: 
بعــض املعتقلــني وبســبب ظــروف االعتقــال وأســاليب التعذيــب الــي ذكرانهــا ســابقاً، تــؤدي بــه احلــال أبن يصــل إىل حالــة هــذاين 
شــديدة يتبعهــا فقــدان للذاكــرة أو فقــدان الذاكــرة اآلنيــة وتذكــر املاضــي فقــط، وتوهــم رؤيــة أشــياء أو أشــخاص، وبــكاء هســتري 
ــد النظــام الســوري تــرك هــؤالء األشــخاص  شــديد، وبعدهــا تضطــرب العالمــات احليويــة للمعتقــل ليدخــل يف غيبوبــة، وقــد تعمَّ
ضمــن زنزانــة املعتقلــني؛ مــا يزيــد مــن معــاانة املعتقلــني عنــد مشــاهدة زميــل هلــم قــد فقــد الوعــي، وهــذه الظاهــرة يُطلــق عليهــا 
“الفصــل” وقــد أخــران عــدد مــن الناجــني مــن االعتقــال أن مشــاهدة زمالئهــم “الفاصلــني” كانــت أقســى مــن التعذيــب 
اجلســدي الــذي مارســه النظــام الســوري عليهــم، وغالبــاً مــا ينتهــي احلــال هبــؤالء 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.

خامسًا: حتديد جديد هلوايت 29 شخصاً ظهروا يف صور قيصر املسربة من املشايف العسكرية:
إنَّ تطبيــق أســاليب التعذيــب الســابقة علــى املعتقلــني لــدى النظــام الســوري ســوف يــؤدي إىل نتيجــة منطقيــة تطابــق مــا ظهــر يف 
صــور قيصــر، كمــا أننــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نعتقــد أن النظــام الســوري ال يــزال مســتمراً يف اســتخدام أســاليب 
التعذيــب هــذه، وابلتــايل فــإن مصــر القتلــى حتــت التعذيــب مســتمر علــى حنــو مشــابه ملــا ظهــر يف صــور قيصــر، لكــن الفــارق 
الوحيــد أننــا مل نعــد حنصــل علــى صــور مشــاهبة ومســربة مــن داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــن بعــد أن متكــن 
قيصر من تســريب ما قام بتصويره، وال يوجد أي ســبب منطقي يدفعنا لالعتقاد أبن النظام الســوري وأجهزته األمنية املتوحشــة 
قــد توقفــت عــن تلــك املمارســات العنيفــة بــل إننــا ال نــزال حــىت اآلن نســجل حــاالت وفيــات بســبب التعذيــب لــدى النظــام 
الســوري، وقــد بلــغ جممــوع هــذه احلــاالت يف عــام 2019 وحــده حــىت حلظــة طباعــة هــذا التقريــر مــا ال يقــل عــن 185 شــخصاً.
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إنَّ معظــم الصــور الــي التقطهــا قيصــر كانــت يف مشــرحة املشــفى العســكري 601 يف حــي املــزة مبدينــة دمشــق، فيمــا التقطــت 
بقية الصور يف مشــرحة مشــفى تشــرين العســكري الواقع يف حي برزة بدمشــق أيضاً، كان التصوير جيري على جلســات متفرقة، 
حبســب مــا تطلــب النيابــة العســكرية مــن قســم التصويــر الــذي كان يعمــل فيــه قيصــر، وإن معظــم الضحــااي كانــوا معتقلــني لــدى 
األفــرع األمنيــة 215، 227، 235، 216 وأيضــاً يف بعــض الوحــدات العســكرية، وفــرع األمــن اجلــوي، بعــض املعتقلــني قضــوا 
أثنــاء تلقيهــم العــالج يف قســم الرضــوض يف مشــفى 601 العســكري ومت نقــل جثثهــم إىل املشــرحة أو قضــوا يف مــرآب اآلليــات 
يف املشــفى ذاتــه، ويف هــذه احلالــة تتــم اإلشــارة إىل جثثهــم أبهنــم مــن نــزالء قســم الرضــوض، لقــد كانــت اجلثــث تراكــم يف املــرآب 

وتبقــى هنــاك عــدة أايم، وهــو مــكان غــر صــاحل لتخزيــن البضائــع فكيــف ابجلثــث البشــرية.

ح موقعي مشــفَيي تشــرين العســكري و601 العســكري، ومواقع أبرز مراكز ااالحتجاز التابعة للنظام الســوري الي  خريطة تُوضِّ
شــهدت عمليات تعذيب ووفيات بســبب التعذيب: 

https://drive.google.com/file/d/1aZdmagblOlboT391ZqZ2wYOL1I4u74db/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 36

لــدى حتليــل الصــور الحظنــا أرقامــاً قــد كتبــت علــى جثــث الضحــااي أو كتبــت علــى لصاقــة ألصقــت علــى صــدر الضحيــة أو رأســه 
وكانــت عبــارة عــن ثالثــة أرقــام، وهــي:

رقــم الضحيــة يف مشــفى 601 العســكري، مث رقــم فــرع األمــين الــذي احتجــز فيــه، مث رقــم الضبــط الطــيب الــذي نظمــه الطبيــب 
الشــرعي. 

كمــا ظهــر الضحــااي يف الصــور عــراة، أو مرتديــن مالبــس مهرئــة، وتفاوتــت أعمــار الضحــااي بــني مــا دون ســن الـــ 18 عــام وكبــار 
الســن، وكانــت بعــض الصــور لنســاء، كمــا الحظنــا وجــود العديــد مــن الصــور تظهــر ضحــااي مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

يف الدارســة الســابقة الــي أصدرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــول صــور ضحــااي التعذيــب املســربة مــن املشــايف العســكرية 
الســورية، ذكــران أننــا متكنَّــا مــن التعــرف علــى هويــة 772 ضحيــة )بينهــم ســيدة( بــني آذار/ 2015 حــىت اتريــخ إصــدار الدراســة 
يف 21/ أيلــول/ 2015، واســتمرت جهــود حتليــل الصــور الــي حصلنــا عليهــا وحماولــة حتديــد هويــة أشــخاص آخريــن، لكننــا 
بســبب الصعــوابت الــي أشــران إليهــا مل نتمكــن عــر الســنوات املاضيــة إال مــن حتديــد هويــة 29 شــخصاً إضافيــاً، ليبلــغ جممــوع مــا 
متكنَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد هويتــه ألشــخاص ظهــروا يف صــور قيصــر مــا ال يقــل عــن 801 حالــة بينهــم 
2 طفــاًل و10 ســيدات )أنثــى ابلغــة(، ذلــك ضمــن عملنــا املســتمر بعــد حصولنــا علــى قرابــة 6189 صــورة مــن صــور قيصــر 

منــذ آذار/ 2015 حــىت أيلــول/ 2019، وقــد قاطعنــا هــذه احلــاالت الـــ 801 كل حالــة علــى حــدة:

أواًل: مع قاعدة بياانت املختفني قسرايً وقد الحظنا أن أغلب احلاالت مسجلة لدينا يف ِعداد املختفني قسرايً.
اثنيــاً: مــع قاعــدة بيــاانت األشــخاص الذيــن نعتقــد أهنــم توفــوا بســبب التعذيــب، وجــدان أنَّ هنــاك تقاطعــاً بنســبة 16 %، أي 
أنَّ هنــاك 124 حالــة مســجلة لدينــا مــن أصــل 801 حالــة علــى أهنــم قــد قضــوا بســبب التعذيــب، وبعــد الكشــف عــن صــور 
قيصــر أصبــح الـــ 801 حالــة هــم قتلــى بســبب التعذيــب ومل يعــودوا خمتفــني قســرايً، ذلــك علــى الرغــم مــن عــدم حصــول األهــل 

علــى اجلثــة؛ ذلــك ألن صــور قيصــر تثبــت بوضــوح وفــاة املعتقــل.
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وقد توزعت الـ 801 حالة حبسب احملافظات السورية على النحو التايل: 

نالحظ من اخلريطة السابقة أنَّ النسبة األعلى من الضحااي الذين تعرفنا على صورهم كانت من نصيب حمافظة ريف 
دمشق بـ 65.42 %، تليها حمافظة درعا بـ 25.84 % واثلثاً حمافظة محص بـ 2.62 %.
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وتوزعــت الـــ 801 حالــة الــي تعرفنــا علــى هويــة أصحاهبــا حبســب مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة الــي نعتقــد أهنــم قــد 
توفــوا فيهــا علــى النحــو التــايل: 

ونالحــظ أن نســبة الوفيــات األعلــى هــي يف الفــرع 215، وكنــا قــد أصــدران عــن هــذا الفــرع حتديــداً تقريــراً موســعاً، ويليــه 
يف التوحــش الفــرع 227.

لقــد أبلــغ قيصــر ومرافقــه ســامي الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن املعلومــات واألدلــة الــي حبوزهتمــا، والــي تشــمل آالف 
اللقطــات الفوتوغرافيــة آبالت تصويــر رقميــة مت ختزينهــا علــى أقــراص )CD( موزعــة برتيــب زمــين مطــرد وغــر منتظــم، وتبلــغ دقــة 
التصويــر مســتوى مــن اجلــودة )1.2 ميغــا ابيــت لــكل صــورة رقميــة وســطياً(، وهــذا ســوف يســاعد احملققــني اجلنائيــني بشــكل كبــر 

يف اســتنتاج احلقائــق حــول مالبســات الوفــاة والظــروف الــي أدت إىل تشــويه جســد املعتقــل قبــل الوفــاة وبعدهــا.

حصيلة الضحاايمركز االحتجاز 
ااااااا422

241

42

33

14

11

6

5
4

23

801 اجملموع

الفرع 215
الفرع 227

فرع األمن اجلوي بدمشق
الفرع 216
الفرع 235
الفرع 251
الفرع 248
الفرع 220

الشرطة العسكرية بدمشق
أفرع أمنية أخرى
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سادساً: مناذج حلاالت ظهرت ضمن صور قيصر ومتكنَّا من حتديد هوية أصحاهبا:
إايد قويدر

العــب يف اندي الوحــدة لكــرة القــدم، مــن أبنــاء حــي كفــر سوســة مبدينــة دمشــق، تولــد عــام 1991، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يف كانــون الثــاين/ 2013، بينمــا كان يف طريــق عودتــه مــن اندي الوحــدة إىل منزلــه يف حــي كفرسوســة، وحصلــت 
عائلتــه يــوم اإلثنــني 28/ تشــرين األول/ 2013 علــى معلومــات تُفيــد أنــه تــويف بســبب التعذيــب يف الفــرع 215 مبدينــة دمشــق. 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أحــد أقــرابء إايد )عمــر.ج(1  وأفــادان: “كان يلعــب إايد مدافعــاً مــع اندي 
الوحــدة لكــرة القــدم، ويــوم اعتقالــه اتصــل بعائلتــه ليخربهــم أنــه قــد أهنــى تدريباتــه ويف طريــق عودتــه إىل املنــزل، يقــع منــزل 
إايد يف حــي كفرسوســة ويومهــا كانــت قــوات النظــام تشــن محلــة مدامهــات يف احلــي، مل يصــل إايد إىل منزلــه علــى الرغــم مــن 
مــرور ســاعات، وقــد اتصلــت العائلــة مــراراً هباتفــه اجلــوال إال أنــه كان مغلقــًا” أخــربان عمــر أن إايد اختفــى منــذ ذلــك اليــوم 
ومل تعلــم عائلتــه أي خــرب عــن مصــريه علــى الرغــم مــن حماوالهتــا احلثيثــة “مل تعلــم عائلــة إايد مــن اعتقلــه أو ســبب اعتقالــه 
وطلبــت مســاعدة اندي الوحــدة يف ذلــك إال أهنــا مل حتصــل منهــم علــى أيــة معلومــة ومل تلقــى تعــاواًن” أضــاف عمــر أنَّ أحــد 
املفــرج عنهــم أخــر العائلــة بوفــاة إايد يف الفــرع 215 والحقــاً أخرهــم أحــد الوســطاء ابملعلومــة ذاهتــا “لكننــا بقينــا علــى أمــل أنَّــه 
حــي، إىل أن نشــرت صــور قيصــر وتعرفنــا علــى صــورة إايد بينهــا، حينهــا فقــط فقــدان األمــل يف بقائــه علــى قيــد احليــاة”. 

إايد قويدر

1  عر اهلاتف يف 2/ شباط/ 2019
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ميان الرشيدات أابزيد
مراســل شــبكة شــام يف حمافظة درعا، من أبناء مدينة درعا، من مواليد 1987، اعتقلته 
قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 10/ تشــرين األول/ 2012 لــدى مــروره مــن نقطــة 
تفتيــش اتبعــة لفــرع األمــن اجلــوي ابلقــرب مــن مدينــة درعــا، وبقــي قيــد االختفــاء القســري 

إىل أن تعرفــت عائلتــه علــى صورتــه بــني صــور قيصــر املســربة.

حتدثنا مع حممد الرشيدات2 أابزيد شقيق الضحية، وأخران: “كان ميان يف جولة إعالمية مع عدد من زمالئه لتغطية األحداث 
يف املنطقة الشــرقية مبحافظة درعا، وبينما كان يف طريق عودته إىل مدينة درعا مســاء أوقفه حاجز طيار اتبع لألمن اجلوي، 
وعثــروا علــى املعــدات اإلعالميــة الــي كانــت حبوزتــه، ومت اعتقالــه علــى الفــور واختفــى منــذ تلــك اللحظــة ويــوم اجلمعــة 20/ 
آذار/ 2015 أرســل لنــا أحــد األصدقــاء أحــد الصــور املســربة وقــال إهنــا ليمــان، اتبعنــا صــور قيصــر وفعــالً عثــران علــى صــورة 

ليمــان وقــد لصقــت ورقــة علــى صــدره محلــت الرقــم 2535 وكتــب عليهــا موقــوف لصــاحل الفــرع 216 مبدينــة دمشــق”. 
حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى نســخ مــن صــور ميــان املســربة، وحنتفــظ هبــا يف أرشــيفنا، وتبــدو يف الصــور آاثر 

تعذيــب وكدمــات علــى بطــن ميــان ورأســه ويديــه.

أيهم مصطفى غزول
طبيــب أســنان، وأحــد معيــدي كليــة طــب اإلســنان/ جامعــة دمشــق، مــن أبنــاء مدينــة ديــر عطيــة مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، مــن 
مواليــد عــام 1987، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة للفــرع 215 مــن كليــة طــب اإلنســان جبامعــة دمشــق يــوم اإلثنــني 5/ تشــرين الثــاين/ 
2012، واحتجــز يف الفــرع 215 وتــويف بســبب التعذيــب يف الفــرع ذاتــه يــوم األحــد 11/ تشــرين الثــاين/ 2012 بعــد ســتة أايم 

مــن اعتقالــه.

ميان الرشيدات أابزيد

أيهم مصطفى غزول

2  عر اهلاتف يف شباط 2016
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ــا علمــت مــن صديــق أليهــم كان  تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع والــدة الضحيــة الســيدة مــرمي حــالق وأخرتنــا أهنَّ
معــه يــوم اعتقالــه أنَّ أيهــم احتجــز يف أحــد غــرف كليــة طــب األســنان، وتعــرَّض لتعذيــب وحشــي: “تلقــى ضربــة قاســية علــى 
رأســه تســبَّبت يف إغمائــه، وأخــربين صديقــه أهنــم قلعــوا أظفــاره وثقبــوا أذنيــه، وســكبوا مــاء مغليــاً عليــه، مث ســحلته العناصــر 
إىل ســيارة األمــن التابعــة لفــرع الـــ 215 وكانــت الدمــاء تســيل مــن أذنيــه وبعــد قرابــة ثالثــة أشــهر يــوم اخلميــس 31/ كانــون 
الثــاين/ 2013 خــرج أحــد املفــرج عنهــم مــن الفــرع وقــال إنــه كان مــع أيهــم يف الزانزانــة ذاهتــا وأخــرب أحــد أصدقــاء العائلــة 
أن أيهــم قــد تــويف يف يــوم األحــد 11/ تشــرين الثــاين/ 2012 بســبب التعذيــب الوحشــي الــذي تعــرض لــه أثنــاء التحقيــق 

ورفــض عناصــر الفــرع 215 عالجــه وإســعافه”.

اإلثنــني 12/ أاير/ 2014 اســتلمت والــدة أيهــم شــهادة وفاتــه مــن الشــرطة العســكرية، وكان قــد دوِّن فيهــا أنــه قــد تــويف بســبب 
توقف تنفس وقلب مفاجئ –حنتفظ بنسخة عن شهادة الوفاة يف أرشيفنا- من دون أن تستلم جثته أو أغراضه الشخصية رغم 
حماولتهــا ذلــك، ويف أاير/ 2015 تعرفــت علــى صورتــه مــن بــني الصــور الــي ســرهبا قيصــر، وبــدت يف الصــورة آاثر تعذيــب، وعلــى 

جبينــه لصاقــة كتــب عليهــا جثــة للســرية 215 رقــم 320، فيمــا كتــب علــى لصاقــة أخــرى وضعــت علــى صــدره الرقــم 2129.

نضال عبد العزيز احلاج علي
حاصــل علــى إجــازة دكتــوراه يف اهلندســة املدنيــة مــن جامعــة دمشــق، مــن أبنــاء قريــة خربــة 
غزالــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 37 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام 
السوري يوم الثالاثء 2/ متوز/ 2013 لدى مروره من إحدى نقاط التفتيش التابعة هلا 
علــى الطريــق الواصــل بــني حمافظــي دمشــق والســويداء، علمــت عائلتــه يف آذار/ 2015 
بوفاتــه بســبب التعذيــب يف الفــرع 227 مبدينــة دمشــق بعــد انتشــار صــور قيصــر املســربة. 

تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع عامر احلوراين3  -ابن شــقيقة الضحية نضال-، وقال: “كانت لدينا معلومات 
متضاربــة عــن وجــود خــايل نضــال يف فــرع فلســطني أو فــرع املنطقــة مبدينــة دمشــق، وعندمــا بــدأت صــور املعتقلــني املســربة 
ابالنتشــار بــدأان نبحــث عنــه بــني الصــور، واســتمرَّ حبثنــا ألايم، ويف 19/ آذار/ 2015 وجــدان صورتــه وأتكــدان منهــا مــن 

شــكل قصــة شــعره، مل تتغــري معــامل وجهــه علــى الرغــم مــن حنولــه الشــديد وآاثر التعذيــب الواضحــة علــى جســده” 
حنتفــظ يف أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بصــورة نضــال املســربة، وتظهــر الصــورة رقمــا كتــب علــى يــده وبطنــه 2648 

وكتــب أســفل الرقــم -الفــرع -227 وهــو فــرع املنطقــة مبدينــة دمشــق.

نضال عبد العزيز احلاج علي

3  عر اهلاتف كانون الثاين 2019
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حممد نور الدين زعرت
طبيــب/ اختصــاص أذن أنــف حنجــرة، طالــب ماجســتر، مــن أبنــاء مدينــة التــل مشــال 
حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1983، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
نيســان/   /7 األحــد  ويــوم  التــل،  مــن مدينــة   2012 األول/  30/ كانــون  اإلثنــني 

2013 علمــت عائلتــه بوفاتــه يف الفــرع 216 عــر أحــد املفــرج عنهــم.

أخــران مــروان.ك4  -أحــد أصدقــاء الضحيــة املقربــني-: “عــن طريــق بعــض املعــارف وصلتــين صــور حملمــد يف عــام 2013 
تظهــر وفاتــه وآاثر التعذيــب والنحــول الشــديد علــى جســده، أرســلتها وقتهــا البــن عــم لــه ليتأكــد معــي أهنــا حملمــد وتعــرَّف 
عليــه أيضــاً، واحتفظنــا ابلصــور، وكتمنــا اخلــرب عــن عائلتــه؛ فقــد كان الشــاب الوحيــد لعائلتــه ولديــه أربــع شــقيقات، وبعــد 

مــدة اســتلمت عائلــة حممــد شــهادة وفــاة لــه مــن الشــرطة العســكرية لنخربهــم بعدهــا أبمــر الصــور”.
حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى نســخ مــن الصــور املســربة حملمــد، وحنتفــظ هبــا يف أرشــيفنا، كتــب علــى بطــن 
حممــد الرقــم 144 وأســفله رقــم الفــرع 216، ووضــع علــى صــدره ورقــة دوِّن عليهــا الرقــم 187، وأظهــرت الصــور آاثر تعذيــب 

وكدمــات أســفل ظهــره حممــد وعلــى رأســه ويديــه.

صالح علي الشغري
طالــب اثلــث اثنــوي، مــن أبنــاء قريــة البيضــا بريــف حمافظــة طرطــوس، مــن مواليــد عــام 1994، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لفــرع األمــن 
السياســي لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف قريــة البيضــا يــوم الســبت 4/ آب/ 2012، وبقــي قيــد االختفــاء القســري 
حــىت عــام 2015 عندمــا علمــت عائلتــه بوفاتــه بســبب التعذيــب يــوم األحــد 11/ تشــرين الثــاين/ 2012 وتعرفــت العائلــة علــى 

صورتــه مــن بــني الصــور املســربة يف حزيــران/ 2016. 

حممد نور الدين زعر

صالح علي الشغري

4  عر اهلاتف كانون الثاين 2019
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حتدثنــا مــع إبراهيــم الشــغري5 شــقيق الضحيــة صــالح، يقــول إبراهيــم: “كانــت قــوات النظــام تســتهدف ابالعتقــاالت كل مــن 
كتــب علــى هويتــه أنــه مــن عائلــة الشــغري، ولــدى مــرور صــالح علــى حاجــز لألمــن السياســي طلــب منــه عناصــر احلاجــز 
الذهــاب معهــم حنــو الفــرع الســتجوابه” يعتقــد إبراهيــم أن اعتقــال صــالح كان هبــدف الضغــط علــى أنــس أخوهــم الثالــث 
املعتقــل أيضــاً؛ النتــزاع اعرافــات منــه “مل حنصــل علــى معلومــات مؤكــدة عــن مــكان اعتقــال صــالح فتــارة نســمع أنــه يف فــرع 
فلســطني بدمشــق واترة أخــرى أنــه يف الفــرع 291 بدمشــق أيضــاً، وذهــب والــدي بوســاطة بعــض املعــارف إىل الشــرطة 
العســكرية وهنــاك أعطــوه ورقــة صغــرية كتبــوا عليهــا اتريــخ وفــاة صــالح يف 11/ تشــرين الثــاين/ 2012، مث عثــران الحقــاً 

علــى صورتــه بــني الصــور املســربة”.
تظهر صورة صالح املسربة لصاقة على جبينه كتب عليها رقم الفرع 215 مبدينة دمشق. 

ُنشــر إىل أنَّ صــالح هــو شــقيق الناشــط البــارز أنــس الشــغري املختــف قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري منــذ 14/ أاير/ 
2011 وتقــول عائلــة أنــس أهنــا شــاهدت مــن بــني صــور قيصــر املســربة صــورة ُتشــبه أنــس إىل حــد كبــر وتتوقــع أهنــا لــه.

فارس سعيد املقداد
حــالق، مــن أبنــاء قريــة معربــة بريــف حمافظــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1971، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة اتبعــة لفــرع األمــن العســكري يف الســويداء يف تشــرين األول/ 2012 
مــن منزلــه يف مدينــة الســويداء واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وبقــي قيــد االختفــاء القســري 
إىل أن تعرفــت عائلتــه علــى صورتــه بدايــة عــام 2016 مــن بــني صــور قيصــر املســربة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حقــوق اإلنســان مــع حممــود املقــداد6 شــقيق الضحيــة فــارس، الــذي أخــران أن فــارس مل يكــن لــه أي 
نشــاط يف احلــراك الشــعيب “بقــي فــارس حمايــداً وســافر إىل مدينــة الســويداء للعيــش فيهــا منــذ بدايــة الثــورة مــع زوجتــه وأوالده 
الســتة، إىل أن قدمــت يف أحــد األايم دوريــة اتبعــة لألمــن العســكري إىل منزلــه وطلبــت منــه الذهــاب معهــم، وأخــذوه مــع 
ســيارته” أخــربان حممــود أهنــم مل حيظــوا أبيــة معلومــة عــن أخيــه منــذ حلظــة اعتقالــه ويضيــف “عندمــا ظهــرت صــور قيصــر بــدأت 

أحبــث فيهــا علــين أراه، وعثــرت يومهــا علــى صورتــه”. 

فارس املقداد

5  عر اهلاتف كانون الثاين 2019

6  عر اهلاتف يف 20 كانون األول 2018
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اثمر مأمون النجار
طالــب معهــد إدارة أعمــال يف مدينــة درعــا، وطالــب دراســات قانونيــة يف نظــام التعليــم 
املفتــوح جبامعــة دمشــق، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1990، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة اتبعــة لفــرع األمــن العســكري مبدينــة درعــا يــوم اخلميــس 20/ كانــون 
األول/ 2012 إثــر مدامهــة منزلــه يف مدينــة درعــا، وبقــي قيــد االختفــاء القســري إىل أن 
تعرفــت عائلتــه علــى صورتــه يــوم الثــالاثء 31/ آذار/ 2015 بــني صــور قيصــر املســربة.

حتدثنــا مــع أمحــد النجــار7  شــقيق الضحيــة اثمــر، وأخــران أن اثمــر اعتقــل مــع والــده مأمــون النجــار وشــقيقهما الثالــث حممــد 
ــا، إىل أن  ــة وانقطعــت أخبارهــم مجيعــاً عن ــا واعتقلــت الثالث الطاهــر “دامهــت عناصــر حاجــز محيــدة يف مدينــة درعــا منزلن
انتشــرت صــور قيصــر، وبــدأت رحلــة البحــث والتفتيــش، عثــران علــى صــورة اثمــر فقــط، ونعتقــد أن والــدي وشــقيقي حممــد 

أيضــاً توفــوا معــه بعــد تعذيبهــم الوحشــي مــن قبــل عناصــر األمــن يف مدينــة درعــا ويف الفــرع 215 بدمشــق”.
حنتفــظ بصــورة اثمــر املســربة يف أرشــيفنا، وتظهــر الصــورة لصاقــة وضعــت علــى جبــني اثمــر كتــب عليهــا الفــرع 215، وتظهــر يف 

الصــورة آاثر تعذيــب شــديدة علــى وجــه اثمــر ورأســه.

عصام طه هدلة
يعمــل يف جتــارة بيــع وشــراء األدوات املنزليــة، مــن أبنــاء حــي الفرايــة مبدينــة محــاة، مــن 
مواليــد عــام 1976، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 22/ تشــرين األول/ 
2012 ليــاًل بينمــا كان يف طريــق عودتــه إىل منزلــه يف حــي الفرايــة، ومت اقتيــاده إىل فــرع 
األمــن العســكري مبدينــة محــاة، كان عصــام يعــاين مــن اضطــراابت ذهنيــة واضطــراابت 
أن  إىل  القســري  االختفــاء  قيــد  وبقــي  لعــالج مســتمر،  الركيــز وصــرع، وخيضــع  يف 
علمــت عائلتــه بوفاتــه يف حزيــران/ 2013 بعــد تســلمها شــهادة وفاتــه مــن قبــل فــرع 
األمــن العســكري حبمــاة، ويــوم األحــد 15/ آذار/ 2015 تعرَّفــت عائلتــه علــى صورتــه 

بــني صــور قيصــر املســربة. 

إنَّ تســليم النظــام الســوري شــهادة وفــاة معتقــل، مث العثــور علــى صــورة لــه تظهــر آاثر تعذيــب وحشــي هلــو دليــل دامــغ علــى تــورط 
هــذا النظــام يف جرميــة التعذيــب.  

اثمر النجار

عصام هدلة

7  عر اهلاتف يف نيسان 2015
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع زوجــة عصــام8  الــي أخرتنــا أهنــا قدمــت تقريــراً طبيــاً يثبــت حالــة زوجهــا الصحيــة 
إىل فــرع األمــن العســكري حبمــاة “مل يســتجيبوا لنــا وطــردوان، وبعــد أشــهر قليلــة اتصــل بنــا فــرع األمــن العســكري وطلــب 
منــا احلضــور لتســلم شــهادة وفاتــه، ومل أحصــل علــى أيــة تفاصيــل أخــرى، كانــت صدمــة كبــرية يل فمــا ذنــب مريــض مل يقــم 
إبيــذاء أحــد أن ميــوت معــذابً، وعلــى الرغــم منــذ ذلــك بقــي يف داخلــي بصيــص أمــل أن يكــون علــى قيــد احليــاة فــال يســتبعد 
علــى هــذه األجهــزة األمنيــة أن تقــدم شــهادة وفــاة كاذبــة، إىل أن انتتشــرت الصــور، وبــدأت رحلــة البحــث بينهــا، عثــرت 

علــى صورتــه، مالمــح وجهــه يف الصــورة كانــت واضحــة جــدا علــى الرغــم مــن وجــود جــرح علــى خــده”.
وضــع علــى جبــني عصــام ورقــة كتــب عليهــا الرقــم )1591( وحتمــل أيضــاً رقــم الفــرع )215( التابــع لفــرع األمــن العســكري 

وأظهــرت الصــور املســربة للضحيــة عصــام وجــود آاثر تعذيــب علــى وجهــه.
تقرير طيب خاص ابلضحية عصام هدلة يثبت مرضه وخضوعه للعالج قبل اعتقاله تعسفياً يف 22/ تشرين األول/ 2012

حممد حسني العالوي
مهنــدس زراعــي يعمــل لــدى مديريــة الزراعــة مبدينــة دمشــق، مــن أبنــاء قريــة عكــش 
التابعــة لناحيــة بــري الشــرقي يف مدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، ومقيــم يف 
مدينــة املليحــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1970، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة اتبعــة لفــرع أمــن الدولــة التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 20/ 
شــباط/ 2013 إثــر مدامهــة مــكان عملــه يف مديريــة الزراعــة مبدينــة دمشــق، وبقــي قيــد 
االختفــاء القســري إىل أن تعرفــت عائلتــه علــى صورتــه يــوم األحــد 29/ آذار/ 2015 

بــني صــور قيصــر املســربة.
قــال عبــد هللا العــالوي9  شــقيق حممــد للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “عندمــا انتشــرت صــور ضحــااي التعذيــب الــي ســرهبا 
قيصــر، حبثنــا فيهــا عــن حممــد ووجــدان صورتــه وكان قــد تــويف يف فــرع أمــن الدولــة، اعتقلــت حممــد دوريــة اتبعــة لفــرع أمــن 
الدولــة، وقــد ذهبــت عائلتــه إىل الفــرع مــراراً للســؤال عنــه وأنكــروا وجــوده، ومــع إنكارهــم املتكــرر توقفنــا عــن الســؤال عنــه 

خوفــاً عليــه وعلــى ثالثــة أشــخاص آخريــن معتقلــني مــن عائلتنــا أيضــًا”.
تظهــر صــورة حممــد لصاقــة علــى جبينــه كتــب عليهــا الفــرع 251 وهــو الفــرع الداخلــي التابــع ألمــن الدولــة مبدينــة دمشــق. وهــو 

ابــن عــم الضحيــة رحــاب العــالوي الــي ظهــرت أيضــا جثتهــا بــني الصــور املســربة. 

حممد العالوي

8  عر اهلاتف يف 20 شباط 2016

9  عر اهلاتف يف نيسان 2015

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95Wk0zNjVKanFMOXc/view
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حسن حممد احلسني
عــام  مــن مواليــد  الشــمايل،  بريــف حمافظــة محــاة  أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا  مــن  مــزارع، 
1985، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2012 برفقــة 
اثنــني مــن أصدقائــه عبــد الــرزاق قبــالن وأمحــد رايض العلــي مــن مدينــة جرمــاان جنــوب 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وبقــي قيــد االختفــاء القســري مــع أصدقائــه إىل أن تعرفــت 
عائلتــه علــى صورتــه بــني صــور قيصــر املســربة يــوم األربعــاء 1/ نيســان/ 2015، كمــا 

مت التعــرف علــى صــور أصدقائــه أيضــاً.
حتدثنــا إىل مصطفــى العلــي10  أحــد أصدقــاء عبــد الــرزاق وأخــران أن دوريــة اتبعــة لفــرع الــدورايت اعتقلــت حســن وأصدقــاءه مــن 
جرمــاان “حســن وأصدقــاؤه يعملــون علــى ســيارات لنقــل اخلضــار، منــذ اعتقاهلــم مل حنصــل علــى أيــة معلومــات عنهــم، وعندما 
انتشــرت صــور قتلــى التعذيــب بــدأان البحــث، عثــران علــى صــورة حســن، مث عثــران علــى صــور أمحــد وعبــد الــرزاق، كانــوا 

مجيعــاً قــد توفــوا يف فــرع الــدورايت بعــد تعذيبهــم وجتويعهــم حــى املــوت”.
قمنــا مبراجعــة صــورة الضحيــة حســن، وقــد أظهــرت لصاقــة علــى جبينــه كتــب عليهــا رقــم الفــرع 216 وهــو فــرع الــدورايت التابــع 

ألمــن الدولــة، وكذلــك احلــال مــع صــور صديقيــه عبــد الــرزاق وأمحــد.

سابعاً: شهادات متنوعة عن حوادث التعذيب من قبل انجني من مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري:
نظراً حملدودية حجم التقرير فســوف نقوم ابســتعراض تســع شــهادات متنوعة من انحية اخلليفة اجلغرافية واالجتماعية ألشــخاص 

انجــني مــن مراكــز احتجــاز متعــددة اتبعــة للنظــام الســوري:
عبــد احلــي انيــف الشــيخ، مــن أبنــاء مدينــة صــوران مشــال حمافظــة محــاة، مــن مواليــد عــام 
1986، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري منتصــف عــام 2011 إثــَر مدامهــة منزلــه يف 
مدينــة صــوران مشــال حمافظــة محــاة؛ بســبب ختلــف أخيــه عــن اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة 
لــدى قــوات النظــام الســوري، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وبقــي قيــد االختفــاء القســري 
مــدة ســبعة أشــهر، وبعــد تواصــل عائلتــه مــع جهــات عــدة ووســطاء لديهــم عالقــات 
مــع األفــرع األمنيــة، ودفــع مبلــغ مــايل كبــر مت اإلفــراج عــن عبــد احلــي مــن ســجن محــاة 

املركــزي مبدينــة محــاة وكان يعــاين مــن صعوبــة يف حتريــك أطرافــه وعجــز يف النطــق.

حممد احلسني

 عبد احلي الشيخ بعد اإلفراج عنه 

10  عر اهلاتف يف أاير 2015

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95WlNSNFRFYzNjN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95NmEtd3NsSllvaTg/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد الشــيخ11  وهــو أحــد أقــرابء عبــد احلــي، وأفــادان “دامهــت عناصــر منــزل 
عبــد احلــي يف مدينــة صــوران واعتقلتــه بــداًل مــن أخيــه، وكان عبــد احلــي وقتهــا بصحــة جيــدة وال يعــاين مــن أي مــرض، بعــد 
حنــو ســبعة أشــهر أفــرج عــن عبــد احلــي مــن ســجن محــاة املركــزي، لكنــه كان يف حالــة صحيــة يرثــى هلــا، ال يســتطيع الوقــوف 
أو املشــي بشــكل طبيعــي، وعاجــز عــن الــكالم، وبعــد عرضــه علــى أطبــاء تبــني أن عبــد احلــي تعــرض للتعذيــب والضــرب 
علــى رأســه وظهــره؛ مــا أدى إىل إصابتــه بنزيــف دماغــي، واســتمرت حالتــه تســوء يومــاً بعــد يــوم، لقــد أصبــح عبــد احلــي 

شــبه عاجــز وال ميكنــه العيــش مــن دون األدويــة”.

انئــل بشــر املغــريب، انشــط يف احلــراك الشــعيب، مــن أبنــاء مدينــة النبــك مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1990، 
اعتقلتــه عناصــر مــن قــوى أمــن الدولــة التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 5/ آذار/ 2012؛ حيــث دامهــت منــزل أحــد 
أصدقائــه قــرب مدخــل مدينــة يــرود مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، وأطلقــت النــار علــى انئــل وأصابتــه يف ســاقه، مث اقتادتــه إىل 
مشــفى حرســتا العســكري مشال شــرق حمافظة دمشــق، وتعرَّض هناك لتعذيب شــديد، مث أفرج عنه يف 1/ متوز/ 2012 ضمن 

عمليــة تبــادل أســرى نظَّمهــا أحــد أقاربــه.
انئل املغريب بعد إطالق سراحه

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع انئــل12  وأخــران أنَـّـه كان بصحبــة تســعة مــن أصدقائــه -مجيعــم مــن نشــطاء 
احلــراك الشــعيب- داخــل منــزل عندمــا حاصــرت قــوات اتبعــة للنظــام الســوري البنــاء الــذي كانــوا فيــه: “فتــح أحــد أصدقائــي البــاب 
للضابــط ومــا أن حتــرك حــى قتلــه الضابــط بطلــق انري يف ظهــره، هــرب اثنــان مــن أصدقائــي مــن البــاب اخللفــي للمنــزل، 
فيمــا قتــل ثالثــة آخــرون برصــاص العناصــر الــي اقتحمتــه، ومتكنــت أان واثنــني آخريــن مــن اهلــرب واختبــأت يف غرفــة صغــرية 
علــى ســطح البنــاء، وبعــد ســاعات وجــدين العناصــر وســحبوين علــى األرض وســألوين “أيــن ســالحك؟” ثــالث مــرات ومــع 
كل مــرة كانــوا يطلقــون علــي الرصــاص، اســتقرت الرصاصــة األوىل يف ركبــي اليمــى فيمــا أصابــت الثانيــة والثالثــة أســفل 
ســاقي اليمــى أيضــًا”. زوَّدان انئــل مبقطــع مصــور قــال أنَّ عناصــر الـــُمدامهة كانــوا قــد صــوروه عنــد إطــالق الرصاصــة األوىل علــى 

ركبتــه. فيمــا أوقفــوا التصويــر قبــل إطــالق الرصاصتــني اأُلخَرتــني.  

11  عر اهلاتف يف 18 آب 2019

12  عر اهلاتف يف حزيران 2019

https://drive.google.com/file/d/1neza8Vx_dZDo9eumLguJC6o35RjRkIfP/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الخفيفة%2F2019%2Fالربع%20الثالث%2Fريف%20دمشق%20–%20يبرود%20–%20مقطع%20فيديو%20يظهر%20إطلاق%20أحد%20عناصر%20قوات%20النظام%20السوري%20الرصاص%20باتجاه%20قدم%20نائل%20المغربي%20عند%20اقتحام%20المنزل%20الذي%20يختبئ%20بداخله%20من%20أجل%20إعتقاله%205%203%202012%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الخفيفة%2F2019%2Fالربع%20الثالث&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWYydEt3YnBEYkpMcUROaDF5UTAxcFlCdHpURXVndllwZ3NZbUtBTklUZ0JjZz9ydGltZT1GT3R4MzE1QTEwZw
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أضــاَف انئــل “بعــد أن أطلقــوا الرصــاص علــي رمــوين وصديقــي مهنــد بــركات مــن الســطح إىل اإلســفلت وكانــوا قــد أطلقــوا 
ــن مهنــد مــن اإلمســاك حبافــة الســطح، فقــام العناصــر بضربــه علــى يديــه إىل أن وقــع  النــار أيضــاً علــى قدمــي مهنــد، متكَّ
أرضــاً وتكســرت عظامــه، أمــا أان فقــد جتمعــت العناصــر مــن حــويل بعــد ســقوطي مــن األعلــى واتبعــوا ضــريب علــى أحنــاء 
جســدي أبعقاب أســلحتهم إىل أن أغمي علي؛ ألصحو بعدها وأجَد نفســي مكباًل ابلسالســل يف ســرير، وعيناي مغطاة 
بقطعــة قمــاش، وعلــى ســاقي املصابــة جهــاز تثبيــت خارجــي، وســألت الضابــط املنــاوب “أيــن أان؟” فأجابــين “أنــت يف 
ضيافتنــا!” وأخــربين أنَّ امســي اآلن هــو الرقــم “29” وحــذَّرين مــن ذكــر امســي احلقيقــي أو أيــة معلومــات شــخصية عــين ألي 
أحــد”. علمنــا مــن انئــل أنَّ إغمــاءه هــذا اســتمرَّ قرابــة مخســة أايم، وقــد عــرف الحقــاً أنَّ املــكان الــذي اســتيقظ فيــه مــن إغمائــه 
كان مشــفى حرســتا العســكري يف مدينــة حرســتا مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وحتديــداً يف الطابــق الســابع مــن املشــفى، 
يف القســم التابــع لقــوى أمــن الدولــة، حيــث يتألــف الطابــق الســابع مــن قســمني اثنــني: األول اتبــع لقــوى األمــن اجلــوي والثــاين 

لقــوى أمــن الدولــة. 

أخــران انئــل أنَّ 32 معتقــاًل آخريــن بينهــم طفــالن اثنــان كانــوا معــه يف القســم ذاتــه مــن املشــفى وكانــوا مجيعــاً مصابــني ومقيديــن 
إىل األســرة ابلسالســل، وأخــران أيضــاً أنَّــه بقــي يف مشــفى حرســتا العســكري قرابــة أربعــة أشــهر تعــرَّض فيهــا ألســاليب تعذيــب 
شــىت، وشــاهَد أيضــاً معتقلــني آخريــن يتعرضــون للتعذيــب. “كان العناصــر يضربوننــا يف موعديــن، عنــد الســاعة الرابعــة عصــراً 
والثانيــة بعــد منتصــف الليــل، حيــث أييت إلينــا أربعــة عناصــر برفقتهــم ضابــط، خيتــص أحــد العناصــر بركلنــا فيمــا يضربنــا 
البقيــة أبنــواع خمتلفــة مــن العصــي واألكبــال اخلماســية والكهرابئيــة والسالســل، وبقينــا طــوال الشــهرين ونصــف الشــهر 

األوىل مــن االعتقــال عــراة ومعصــويب األعــني”.

حتــدث انئــل عــن أســاليب التعذيــب الــي تعــرض هلــا معتقلــون آخــرون كانــوا معــه بينهــم أطفــال: “كان معــي طفــل معتقــل يف 
الـــ15 مــن عمــره، مــن مدينــة دومــا بريــف دمشــق كان ينــام معــي علــى الســرير الطــي ذاتــه، كان عناصــر النظــام يضربونــه 
مبؤخــرة قنبلــة يدويــة علــى أســنانه، إىل أن تكســرت مجيعهــا، ويف إحــدى املــرات رشــوا علــى كامــل جســده مبيــداً حشــرايً 
“بيــف ابف” وأشــعلوا النــار فيــه، مث لفــوا جســمه ابلشــاش، وبــني الفينــة واألخــرى كانــوا يرفعــون الشــاش ويقومــون بتقشــري 
جلــده ابلشــفرة مث يضمدونــه ابلشــاش مــرة أخــرى” أخــربان انئــل أيضــاً عــن طفــل آخــر كان معــه يف املعتقــل وكان يف 
الثانيــة عشــر مــن عمــره حبســب انئــل “كان يبكــي بشــكل مســتمر ويطلــب أمــه، فيأمــره العناصــر ابالســتلقاء مث يركلونــه 
أبقدامهــم”. أضــاف انئــل أنَّــه صــادف خــالل اعتقالــه معتقلــني فاقديــن للذاكــرة وآخريــن مصابــني مبتالزمــة داون، ومل يشــفع هلــم 

وضعهــم الصحــي، بــل كانــوا يتلقــون الضــرب املــرح كبقيــة املعتقلــني. 
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أخران انئل أنَّ الذهاب إىل دورة املياه لقضاء احلاجة يف املشــفى العســكري كان مســموحاً ملرة واحدة كل يومني فقط، وأخران 
عــن حادثــة وفــاة صديقــه مهنــد بــركات “كانــت الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف بعــد منتصــف الليــل وكنــت مســتلقياً علــى 
الســرير إىل جانبــه وعيوننــا مغمــاة وممنوعــون مــن احلديــث معــاً، طلــب مهنــد أن يذهــب إىل اخلــالء فبــدأ الضابــط بضربــه 
ــا  ابلكــرابج وكل ضربــة ال تصيــب مهنــد كانــت تصيبــين، شــعرت أنَّ معظــم الضــرابت كانــت علــى خاصرتــه، ويبــدو أهنَّ
تســببت لــه بنزيــف داخلــي، اســتطعت بعيــيَن املغمــاة وبســبب كوننــا علــى ســرير واحــد أن أشــعر بــه، لقــد نــزف دمــاً وخــرج 
الــرباز مــن جســده، وعندهــا فقــط توقفــوا عــن ضربــه، وفكــوا واثق اثنــني آخريــن مــن املصابــني وأرســلوه معهمــا وطلبــوا 
منهمــا تغســيله، وأعــادوه إىل الســرير يف الســاعة 00:45، بعدهــا بقليــل أراد مهنــد الدخــول إىل اخلــالء مــرة أخــرى فعــادوا 
لضربــه اثنيــة إىل أن نــزف مــن جديــد، وقرابــة الســاعة 01:00 أمســك مهنــد يــدي ومهــَس يل، وكنــت أتظاهــر بعــدم مساعــه، 
خشــية أن ينتبــه العناصــر حلديثنــا فأتعــرض الضــرب مــن جديــد، مهــس يل مهنــد )أان أعلــم أنــين ســأموت، ستســألك عائلــي 
يومــاً عــن ســبب وفــايت، فأخربهــم أنــين توفيــت بســبب الــدواء( وحــى هــذه اللحظــة ال أعلــم مــاذا كان يقصــد مهنــد جبملتــه 

هــذه، رمبــا كان يقصــد أن ال أخــرب ذويــه بكــمِّ التعذيــب الــذي عــاانه”. 

أخــران انئــل عــن معتقــل يمــل الرقــم 28 كان يتعــرض للتعذيــب مــن قبــل أحــد الضبــاط وامســه فــراس حيــدر، حيــث ُيكمــم األخــر 
فــم املعتقــل وأنفــه ويســكب عليــه عبــوات مــن الكحــول. وحتــدث لنــا انئــل عــن تفاصيــل التعامــل الطــيب مــع إصابتــه “طــالب 
اجلامعــة املتدربــون يف املشــايف أجــروا ســت عمليــات لرجلــي الــي أصيبــت بطلــق انري أطلقــه عليــي العناصــر وقــت اعتقــايل، 
وأخــرج الطــالب املتدربــون منهــا عظمــة بطــول 12ســم، ووضعــوا لرجلــي جهــاز تثبيــت خارجــي” أضــاف انئــل: “يف أحــد 
املــرات اصطحبــين أحــد األطبــاء املتدربــني مــن طــالب الســنة الرابعــة وكان يُدعــى ســنان إلخــراج الصفائــح احلديــدة مــن 
رجلــي، وقبــل أن يبــدأ بعملــه قــال يل: )أنــت ابلنســبة يل مريــض ســواء قمــت ابلقتــل أو محلــت ســالحاً أو غــري ذلــك، أايً 
كانــت هتمتــك فأنــت ابلنســبة يل مريــض عملــي هــو أن أقــوم مبداواتــك وإخراجــك مــن هنــا(، حلظتهــا مل أمتكــن مــن فهــم 
ــوا يغــريون ضمــادات  ــاك كان ــاه، وهن مــا يقصــد إىل أن حــان وقــت عملــه، اصطحبــين إىل مــكان مالصــق لبــاب دورة املي
جــراح املصابــني، وطلــب مــين اجللــوس علــى كرســي عــادة جيربوننــا علــى اجللــوس عليــه عنــد االســتحمام أو التبــول، وهــذا 
الكرســي قــد دقَّــت علــى أطرافــه مســامري مــن األســفل إىل األعلــى ابجتــاه جســد اجلالــس عليــه، كان هــذا هــو الكرســي 
الــذي جلســت عليــه ليحضــَر ســنان املثقــب ويتعامــل بــه مــع رجلــي إلخــراج الصفائــح احلديــدة منهــا” يقــول انئــل: “لقــد 

كان الضــرب والتعذيــب الــذي عانيتــه مربحــاً جــدًا، ال تــزال النــدوب يف جســدي حــى اآلن”. 

صورة ُتظهر ساق انئل املصابة بطلق انري، بعد اإلفراج عنه

https://drive.google.com/file/d/1mG4HWH-9966i74j7CU2hH_a_QKXAlNfe/view
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عبــد الســالم الســامل، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الثــالاثء 5/ شــباط/ 2013 
مــن وســط مدينــة دمشــق عــر كمــني أمــين وبقــي قيــد االعتقــال مــدة مخــس ســنوات تنقَّــل فيهــا بــني مراكــز احتجــاز عــدة أمههــا 
فــرع اخلطيــب وفــرع أمــن الدولــة مبنطقــة اجملتهــد يف مدينــة دمشــق وأخــراً ســجن عــدرا املركــزي وأُفــرَج عنــه يــوم الثــالاثء 15/ كانــون 

الثــاين/ 2019.
حتدثنــا مــع عبــد الســالم13 ، ووصــَف لنــا مــا تعــرَّض لــه: “يف فــرع اخلطيــب جــرت تعريــي مــع عشــرات املعتقلــني اآلخريــن 
وتعرَّضــت للتعذيــب ابلــدوالب والفلقــة، والشــبح أيضــاً، وبعــد مضــي عشــرين يــوم علــى بقائــي مشــبوحاً يف غرفــة التعذيــب، 
َشــِهدُت حادثــة اغتصــاب لرجــل أمــام عيــين حيــث اغتصبــوه مث أدخلــوا يف دبــره عصــا إىل أن ُأغمــي عليــه، مث ســحلوه ومل 
نــَره بعدهــا، وأغلــب الظــن أنــه قــد مــات. مــورَس علــيَّ التعذيــب اجلســدي يف فــرع اخلطيــب طيلــة شــهر كامــل ووصلــت إىل 
حالــة “الفصــل” وشــعرت أنــين شــارفت علــى املــوت” أخــران عبــد الســالم أنَّــه نقــل بعدهــا إىل فــرع أمــن الدولــة “يف أمــن الدولــة 
كان املعتقلــون اجلــدد يعذبــون حــى املــوت، أمــا حنــن فكنــا نعــاين مــن قلــة الطعــام والنــوم والتَّعــرض للضــرب ابلعصــي يف 

طريــق ذهابنــا وعودتنــا مــن املرحــاض وإليــه”. 

فــؤاد عبــد الباقــي، مهنــدس معلوماتيــة، مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه قــوى األمــن اجلــوي التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 مــن نقطــة تفتيــش قــرب مدينــة دمشــق بينمــا كان يف طريقــه إىل 
العاصمــة دمشــق قادمــاً مــن مدينــة حلــب، واحتجــَز يف ســجن املــزة العســكري معظــم مــدة اعتقالــه، مث أطلــق ســراحه يــوم اإلثنــني 
8/ كانــون الثــاين/ 2018 بعــد حنــو ثالثــة أشــهر مــن حتويلــه إىل ســجن عــدرا املركــزي؛ إثــَر دفعــه مبلغــاً ماليــاً ألحــد القضــاة يف 

حمكمــة اإلرهــاب.
التقينــا فــؤاد يف مــكان إقامتــه مبدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمايل، وأخــران عــن التعذيــب الــذي تعــرَّض لــه يف ســجن املــزة 

العســكري:  
ــة قــال يل الســائق “ســنريك جنــوم الظهــر”، ســألته عــن ســبب اعتقــايل  “منــذ أن وضعــوين يف ســيارة احلاجــز التابــع للجوي
فكانــت اإلجــاابت شــتائم وإهــاانت، وعندمــا وصلــت فــرع األمــن اجلــوي يف املــزة قــام عنصــران بســحلي مــن الســيارة 
إىل داخــل الفــرع مث رمــوين أرضــاً واهنالــت الضــرابت ابلبســطار العســكري علــى صــدري وبطــين ووجهــي، مث جــاء ضابــط 
وأمــر العناصــر أن ينزعــوا مالبســي عــين، وحــى هــذه اللحظــة مل أتلــَق جــواابً علــى ســؤايل املتكــرر “مــاذا فعلــت؟” ســوى 
الشــتائم واإلهــاانت واملزيــد مــن الضــرب ومجلــة “الحقــاً تعلــم مــاذا فعلــت!”. قــال فــؤاد إنَّ عناصــر األمــن يف مركــز االحتجــاز 

13  عراهلاتف يف 25 شباط 2019
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صبــوا علــى رأســه مــاًء ســاخناً؛ تســبَّب يف حــروق يف رأســه ووجهــه وصــواًل إىل صــدره “رمــوين يف زنزانــة منفــردة علــى الرغــم 
مــن صراخــي مــن شــدة آالالم احلــرق وبقيــت فيهــا إىل أن أخرجــوين ليــاًل إىل غرفــة التحقيــق، وتعرَّضــت يف أثنــاء التحقيــق 
للشــبح، واحلــرق، يف كل مــرة كانــوا يســكبون عليــي املــاء الســاخن يف جلســة التحقيــق، مث أودعــوين زنزانــة مجاعيــة، وقــد 
عانيــت مــن التهــاب احلــروق يف جســدي بســبب ازدحــام الزنزانــة واتســاخها”. َعلِــَم فــؤاد فيمــا بعــد أنَّ ســبب اعتقالــه مكاملــة 
أجراهــا أحدهــم مــن خــط هاتــف مســجل ابســم فــؤاد، كانــت املكاملــة مــع أحــد أقــارب فــؤاد املطلوبــني للنظــام الســوري. أخــران 
فــؤاد أيضــاً عــن ممارســات تعذيــب نفســي وجســدي ُأخــرى شــاهدها يف ســجن املــزة العســكري، الــذي بقــي معتقــاًل فيــه مــدة 
ســنة كاملــة “يف أحــد األايم فتــح ابب الزنزانــة وأخــربوان أهنــم ســيحلقون شــعران، وطيلــة مــدة احلالقــة كنــا نتعــرض للضــرب 
ــاً ســنة يف  واالســتهزاء وكان احلــالق حيلــق قســماً مــن الشــعر ويــرتك آخــر وبقيــة العناصــر يضحكــون علينــا، بقيــت تقريب
ســجن املــزة، كان التعذيــب يوميــاً وال يتوقــف طيلــة الليــل، ويف أحــد املــرات أشــعلت العناصــر غــاز الســفاري يف املمــر 

وأجــربت أحــد املعتقلــني علــى اجللــوس عليــه وكاد صراخــه ميلــؤ مدينــة دمشــق مث أخــذوه وال نعلــم مــاذا حــل بــه”

عمــر أمحــد الشــغري، طالــب يف املرحلــة الثانويــة حــني اعتقالــه، مــن قريــة البيضــا بريــف مدينــة ابنيــاس مبحافظــة طرطــوس، يــوم 
اإلثنــني 16/ كانــون الثــاين/ 2012 اعتقلتــه عناصــر تتبــع قــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري بعــد مدامهــة 
مــكان ســكنه يف حــي ابــن خلــدون مبدينــة ابنيــاس، وكان يبلــغ مــن العمــر حينهــا 17 عامــاً، أمضــى معظــم مــدة احتجــازه يف 
ســجن صيداناي العســكري مبحافظة ريف دمشــق، والفرع 215 مبدينة دمشــق وأفرَج عنه يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015.

 
عمــر14 أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  عــن أبشــع وســائل التعذيــب الــي تعــرَّض هلــا يف أثنــاء مــدة احتجــازه يف ســجن 

صيــداناي العســكري، وقــد محــل بعضهــا صبغــة طائفيــة:
“مــن أصعــب أســاليب التعذيــب الــي عانيتهــا وضــُع مــادة ســائلة علــى مــكان مــا يف اجلســم ووضــع صاعــق كهرابئــي معهــا، 
وعنــد الصعــق ختــرج الكهــرابء مــن نقطــة الســائل وحُتــدث ألـــماً ال ميكــن احتمالــه، واألســلوب الثــاين كان ربــط العضــو 
الذكــري خبيــط وإطعامــي امللــح واملــاء مث امللــح واملــاء مــرات عــدة، وبعــد ربــع ســاعة يبــدأ أمل مريــر يســتمر ســاعات طويلــة 
يف منطقــة الكلــى واحلــوض. أضــاَف عمــر “يف أثنــاء التحقيــق معــي تعرضــت لكســور عــدة يف اليــد والقــدم وعظــم القفــص 

الصــدري بســبب الضــرب بعصــا حديديــة، وال تــزال آاثر الكســور ظاهــرة يف جســدي حــى اللحظــة”.

14  عر اهلاتف يف 20 كانون الثاين 2018 
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واثئــق فحوصــات طبيــة تؤكــد إصابــة عمــر الشــغري مبــرض الســل بينمــا كان معتقــاًل يف يف مركــز احتجــاز اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري.

يقــول عمــر “ال يــزال هنــاك اآلالف ممــن يتعرضــون للوحشــية ذاهتــا الــي تعرضــت هلــا مــن قبــل عناصــر األمــن، لقــد بقيــُت 
ســنوات بعــد خروجــي مــن املعتقــل ُأعــاين مــن املــرض واإلرهــاق؛ جــراء التعذيــب الشــديد الــذي تعرَّضــت لــه طيلــة مــدة 
اعتقــايل، كمــا أنَّ صــور أصدقائــي الذيــن ماتــوا قــريب إثــر التعذيــب ال تــكاد تفــارق خميلــي، ال يســتطيع أحــد ختيــل اجلحيــم 

الــذي حيصــل يف املعتقــالت”.

الدكتــور كمــال حمــي الديــن اجلمعــة، مــن أبنــاء بلــدة الغدفــة بريــف حمافظــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1972، وهــو طبيــب بشــري 
أخصائــي يف جراحــة القلــب، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لفــرع أمــن الدولــة التابــع للنظــام الســوري يــوم األربعــاء 6/ حزيــران/ 2012 
مــن مــكان عملــه يف مشــفى جراحــة القلــب مبدينــة حلــب، واقتادتــه إىل فــرع أمــن الدولــة حبلــب واحتجــز هنــاك أربعــة أايم، مث نقــل 
بطائــرة حربيــة إىل الفــرع 285 التابــع لألمــن العســكري يف حــي كفرسوســة مبدينــة دمشــق، واحتجــز فيــه مــدة 57 يومــاً، تعــرض 
فيهــا لشــىت أنــواع التعذيــب املســتمر مــن ضــرب وصعــق ابلكهــرابء وشــبح َوجلــد، نُقــَل بعدهــا إىل ســجن صيــداناي العســكري 
مبحافظــة ريــف دمشــق حيــث أمضــى فيــه قرابــة ســنة وســبعة أشــهر، مث نُقــَل إىل ســجن البالونــة يف مدينــة محــص وأفــرَج عنــه يــوم 

األربعــاء 13/ نيســان/ 2016.

صــورة تظهــر النحــول واخنفــاض الــوزن الشــديدين بعــد خــروج عمــر مــن مركــز االحتجــاز احلكومــي يف يــوم اخلميــس 11/ حزيــران/ 2015، 
إثــَر تعرضــه للتجويــع وإمهــال الرعايــة الصحيــة، حيــث أصبــح وزنــه عنــد خروجــه مــن املعتقــل قرابــة 35كــغ، كمــا أصيــب مبــرض الســل.

https://drive.google.com/file/d/1iKfXgOe05pakh0RIwCZX-B9NR4fi3rjJ/view
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أفــاد الدكتــور كمــال مجعــة15 مجعــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن أقســى أنــواع التعذيــب الــي تعــرض هلــا: “يف الفــرع 
285 بكفرسوســة ومنــذ حلظــة دخــويل للفــرع تعرضــت لشــى أصنــاف التعذيــب، مثــل وضعــي داخــل الــدوالب وضــريب 
مث الشــبح والصعــق ابلكهــرابء واإلهــاانت ولكــن كان أقســى تعذيــب وحشــي هــو عندمــا وضعــوين علــى بســاط الريــح عــاٍر 
متامــاً ومعصــوب العينــني، وبســاط الريــح هــو لوحــان خشــبيان يُغطيهمــا احلديــد ويتصــالن ببعضهمــا عــرب مفاصــل، وجيربونــك 
علــى االســتلقاء فوقــه علــى بطنــك ويقومــون بربطــك فيــه مث يقومــون بثــين اللوحــني وهنــا تبــدأ فقــرات ظهــرك ابلتفــكك، 

ويســكبون املــاء البــارد علــى الظهــر أثنــاء عمليــة التعذيــب الــي عــادة مــا تســتمر حنــو ســاعتني”.

لينــا األمحــد، ممرضــة، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري يــوم األربعــاء 
13/ أاير/ 2015 من مكان عملها يف أحد مســتوصفات مدينة درعا؛ بســبب تقرير أمين كتبه أحد املخرين حبقها، ونقلت 

إىل الفــرع 215 مبدينــة دمشــق مث إىل فــرع فلســطني مث ســجن عــدرا املركــزي، وأفــرج عنهــا منتصــف عــام 2016 

حتدثنــا مــع لينــا16 ، وأخرتنــا أهنــا اعتقلــت علــى مــرأى زمالئهــا يف مــكان عملهــا، ونقلــت إىل فــرع األمــن العســكري مبدينــة درعــا: 
هــت إيلَّ الشــتائم يف عرضــي وشــريف وهــدَّدين احملقــق بتعريــي  “بقيــت يف فــرع األمــن العســكري مبدينــة درعــا ليومــني فقــط وجِّ
وجعلــي أمشــي عاريــة بــني عناصــر الفــرع مجيعــاً يف حــال امتنعــت عــن االعــرتاف، وعندهــا توســلت وقبلــت قدمــه أن يرتكــين 
وشــأين مث أعــادين إىل الزنزانــة وحولــين بعــد يومــني إىل الفــرع 215، أضافــت لينــا “صعقــوين ابلكهــرابء ونزعــوا عــين حجــايب، 
مث نزعــوا عــين ثيــايب يف أثنــاء التفتيــش أمــام ثالثــة عناصــر، اســتمرَّ التحقيــق معــي مخســة أايم تعرَّضــت فيهــا للضــرب والشــتم 

الدكتور كمال مجعة قبل اعتقاله من قبل قوات النظام السوري يف 6/ حزيران/ 2012 وبعد اإلفراج عنه يف 13/ نيسان/ 2016

15  عر اهلاتف يف أاير/ 2016

16  عر اهلاتف يف 13 كانون الثاين 2019
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مث تركــوين يف مهجــع خــاص لــإانث وبعــد حنــو شــهر نقلــوين إىل فــرع فلســطني، وهنــاك أصبــت ابجلــرب والقمــل، كمــا 
تكسَّــرت ثالثــة مــن أســناين إثــَر تعــرُّض فمــي لركلــة بقــدم أحــد الضبــاط” أضافــت لينــا أنَّ ذويهــا دفعــوا مبالــغ ماليــة طائلــة؛ متَّ 

حتويلهــا إثــَر ذلــك إىل ســجن عــدرا املركــزي مبحافظــة ريــف دمشــق ليفــرَج عنهــا بعــد قرابــة ســبعة أشــهر مــن مكوثهــا فيــه.

يوســف الشــيخ نعســان، مــن أبنــاء قريــة جندريــس بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 55 عامــاً حــني اعتقالــه، وهــو 
ابئــع جتزئــة، اعتقلتــه عناصــر فــرع أمــن الدولــة مبدينــة احلســكة التابــع لقــوات النظــام الســوري مــن وســط مدينــة احلســكة يــوم األحــد 
20/ متــوز/ 2014 ونقــل بعــد يومــني مــن اعتقالــه مبروحيــة عســكرية إىل مدينــة دمشــق مث إىل الفــرع 227 مبدينــة دمشــق وأفــرج 

عنــه مطلــع عــام 2015. 
تواصلــت الشــبكة الســوية حلقــوق اإلنســان مــع يوســف17 ، الــذي أخــران أنَّ قــوات النظــام الســوري اعتقلتــه ونقلتــه إىل مدينــة 
دمشــق بواســطة مروحيــة حربيــة “كانــت عناصــر النظــام يف حالــة اســتنفار أمــين وتشــن محلــة اعتقــاالت حبــق الشــبان، وأعتقــد 
أنَّ ذلــك كان علــى خلفيــة مشــكالت مــع قــوات األســايش، اقــرتب مــين عناصــر مــن قــوات النظــام بينمــا كنــت أشــرتي 
بضاعــة ملتجــري وســألوين عــن ســبب وقــويف هنــا، مث ضربــوين وغطــوا رأســي وأخــذوين إىل مــكان ال أعرفــه، وضربــوين هنــاك 
مــع ســتة آخريــن بواســطة كــرابج. بعــد حنــو ســاعتني ســاقوان إىل مروحيــة أقلتنــا إىل دمشــق، ويف الطائــرة كانــوا يهــددوان 
إبلقائنــا مــن الطائــرة”. أخــران يوســف أنَّ وجهتهــم بعــد هبــوط الطائــرة كانــت الفــرع 227 بدمشــق، وأضــاف أنَّــه تعــرَّض للضــرب 
واالعتــداء اللفظــي بعبــارات حتمــل صبغــة عرقيــة، كمــا أنَّــه مل يعلــم التهمــة املوجهــة إليــه حــىت بعــد اإلفــراج عنــه: “قضيــت مــدة 
اعتقــايل كاملــًة يف الفــرع 227، كانــت جحيمــاً، تعرَّضــت فيهــا ملمارســات طائفيــة ومناطقيــة، يف إحــدى جلســات التعذيــب 
وضــع احملقــق رأســي يف جــورة املرحــاض وأمــر عناصــره ابلتَّبــول علــي، وأجــربوين علــى تنظيــف دورات امليــاه، وغســيل 

البطانيــات، وترافــق ذلــك دائمــاً مــع الضــرب املســتمر.”

ســلمى الشــاوي، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، تبلــغ مــن العمــر 28 عامــاً حــني اعتقاهلــا، اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لفــرع أمــن الدولــة 
التابــع لقــوات النظــام الســوري صبــاح اجلمعــة 20/ متــوز/ 2018 إثــَر مدامهــة منزهلــا يف مدينــة ديــر الــزور، ونقلــت يف اليــوم التــايل 

إىل فــرع أمــن الدولــة مبدينــة دمشــق وأفــرَج عنهــا يف أيلــول/ 2018. 
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حتدثنــا عــر اهلاتــف مــع ســلمى18 ، وأخرتنــا: “اقتحمــت العناصــر منزلنــا واعتقلتــين أمــام أطفــايل وعائلــي ووجهــوا إيل أبشــع 
الشــتائم وأخــذوين إىل فــرع أمــن الدولــة وهنــاك قــال يل احملقــق أهنــم يريــدون زوجــي فأخربهتــم جبهلــي مكانــه منــذ خــرج مــن 
املدينــة قبــل 4 ســنوات، فهــددين بتحويلــي إىل دمشــق إن مل أغــري أقــوايل، وفعــاًل يف صبــاح اليــوم التــايل حوِّلــُت إىل فــرع 
أمــن الدولــة بدمشــق وهنــاك أدركــت عــامل األمــوات واجلحيــم” وصفــت لنــا ســلمى مــا تعرضــت لــه يف فــرع أمــن الدولــة بدمشــق 
“فــور دخــويل الفــرع أوقفــوين إىل جانــب دورة امليــاه وكنــت أمســع صرخــات التعذيــب والشــتائم للمعتقلــني، وبــدأت أبكــي 
فأخــربين أحــد العناصــر أن أوفــر دموعــي إىل أن أشــارك بقيــة املعتقلــني احلفلــة “كمــا مساهــا” مث أدخلــين زنزانــة منفــردة وبقيــت 
فيهــا 20 يــوم مل يتحــدث إيل فيهــا أحــد، وبعدهــا أخرجــين ضابــط وســألين عــن زوجــي وأيــن هــو وأنــه ميــارس جهــاد النــكاح 
مــع اجملاهــدات، وحــاول اغتصــايب والتحــرش يب، لكنــين كنــت أصــرخ بشــدة فأمــر عناصــره بضــريب، مث رمــاين بلــوح صغــري 
مــن الزجــاج، وتكســر علــى وجهــي، وبعدهــا أوعــز إىل عناصــره إبعــاديت إىل املنفــردة بعــد ضــريب فلقــة، وبقيــت يف املنفــردة 
شــهراً آخــر، كانــوا يدخلــون الطعــام مــرة كل يومــني وكان احلمــام داخــل املنفــردة، مث أطلقــوا ســراحي بعدهــا، وعلمــت أن 

عائلــي قــد دفعــت مبلــغ مليــوين لــرية ســورية لقــاء خروجــي”.

اثمنــاً: أبــرز املســؤولني عــن عمليــات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري حبســب 
قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر الســنوات الثمــاين املاضيــة ربــط االنتهــاكات ابألفــراد املتورطــني هبــا أو الذيــن أعطــوا 
أوامــر لتنفيذهــا، وبنَــت قاعــدة بيــاانت خاصــة تشــمل مئــات املتورطــني ابرتــكاب انتهــاكات وجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، 

وفيمــا يلــي أبــرز املتورطــني ابرتــكاب ممارســات التعذيــب لــدى النظــام الســوري:

ايســني أمحــد ضاحــي، ضابــط برتبــة عميــد، مــن أبنــاء قريــة اخلريبــة يف حمافظــة طرطــوس، 
مــن مواليــد عــام 1960، تــرأس الفــرع 235 التابــع لشــعبة األمــن العســكري واملعــروف 
ابســم “فــرع فلســطني” عــام 2014، وأشــرف علــى عمليــات تعذيــب املعتقلــني فيــه 
وكان قبــل ترأســه للفــرع ضابطــاً حمققــاً فيــه مث معــاوانً لرئيــس الفــرع يف عــام 2012، 
كمــا تــوىل رائســة فــرع األمــن العســكري يف مدينــة ديــر الــزور يف عــام 2013 ورائســة 

فــرع األمــن العســكري يف مدينــة محــص يف عــام 2016.
ايسني ضاحي
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نشــر إىل أنــه لُقــب بـ”وحــش الغوطــة” ملشــاركته يف عمليــات اقتحــام مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية، حيــث شــارك يف مدامهــة 
مدينــة ســقبا يف غوطــة دمشــق الشــرقية يــوم الســبت 16/ حزيــران/ 2012، الــي تســبَّت وقتهــا يف مقتــل واعتقــال عشــرات 

املدنيــني، كمــا شــارك يف جمــزرة بلــدة مســرااب يف غوطــة دمشــق الشــرقية يــوم األربعــاء 4/ نيســان/ 2012.

شــفيق أمحــد مصــة، ضابــط برتبــة عميــد، والدتــه عبلــة، مــن أبنــاء قريــة الــزارة يف ريــف محــاة الغــريب، مــن مواليــد عــام 1956، شــغل 
منصــب رئيــس الفــرع 215 التابــع لشــعبة األمــن العســكري، تــوىل اإلشــراف علــى قيــام عناصــر فرعــه حبــي كفرسوســة يف دمشــق 
بقمــع املتظاهريــن الســلميني واعتقاهلــم عــام 2011، كمــا أنــه متهــم ابرتــكاب عمليــات تعذيــب وتوجيــه أوامــر قتــل خــارج نطــاق 

القانــون حبــق املعتقلــني يف الفــرع 215 املعــروف ابســم “فــرع املــوت” لكثــرة الوفيــات فيــه بســبب التعذيــب.

أمحــد عليــا، ضابــط، مــن مدينــة جبلــة بريــف حمافظــة الالذقيــة، مديــر الســجن يف الفــرع 215، يبلــغ مــن العمــر 60 عــام، ُعــِرَف 
عــن أمحــد عليــا إصــداره أوامــر التعذيــب يف الفــرع 215، وعــرَف عنــه أيضــاً طائفيتــه ووحشــيته جتــاه املعتقلــني، ُيشــرف علــى 
تفتيــش املعتقــالت اإلانث، وقــد أخرتنــا العديــد مــن املعتقــالت الــاليت حتدثنــا معهــن عــن حمــاوالت التحــرش الــي تعرَّضــن هلــا مــن 
قبَــِل أمحــد عليــا. ُيشــرف أيضــاً علــى توزيــع الطعــام علــى الزنــزاانت وحبســب املعلومــات الــي حصلنــا عليهــا مــن معتقلــني ســابقني 
كاَن يفــرض عقوبــة احلرمــان مــن الطعــام علــى زنــزاانت أبكملهــا، أو يــرم معتقلــنَي قســماً مــن حصتهــم مــن الطعــام. أمحــد عليــا 

مينــع أيضــاً خــروج املعتقلــني مــن الفــرع 215 لتلقــي العــالج ابســتثناء حــاالت اندرة جــداً.
ُنشر إىل أنَّ أمحد عليا معروف ابسم )شرشبيل( بني املعتقالت اإلانث.

عبــد الســالم فجــر حممــود، ضابــط برتبــة عميــد، والدتــه شــاهزانن مــن أبنــاء قريــة الفوعــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، مــن مواليــد 
1959، يشــغل عبــد الســالم منصــب رئيــس فــرع التحقيــق التابــع لألمــن اجلــوي مبدينــة دمشــق، مــارس عبــد الســالم خمتلــف 
أســاليب التعذيــب يف ســجن املــزة العســكري التابــع لألمــن اجلــوي كمــا أنــه متهــم بتصفيــة العديــد مــن املعتقلــني ومــن أبــرز ضحــاايه 

الطفــالن محــزة اخلطيــب واثمــر الشــرعي، ذلــك حبســب شــهادة أدىل هبــا املنشــق عــن إدارة الفــرع “آفــاق أمحــد”.

حبســب رواايت ملعتقلــني ســابقني حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ عبــد الســالم حممــود كان ُيشــرف علــى 
نقــل جثــث املعتقلــني الذيــن يتوفــون بســبب التعذيــب يف فــرع التحقيــق إىل املشــفى 601 العســكري الواقــع يف حــي املــزة مبدينــة 

دمشــق، بعــد أن جيــر املعتقلــني علــى ترقيــم جثــث زمالئهــم.
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جــودت األمحــد، ضابــط برتبــة عميــد، مــن أبنــاء مدينــة القرداحــة بريــف حمافظــة الالذقيــة، يشــغل منصــب رئيــس إدارة األمــن 
اجلــوي يف املنطقــة الوســطى يف مدينــة محــص منــذ عــام 2011، شــهَد فــرع األمــن اجلــوي خــالل حقبــة توليــه عمليــات تعذيــب 
ممنهجــة وواســعة النطــاق وغايــة يف الوحشــية، وكان قــد خصــص قســماً مــن الطابــق األرضــي يف الفــرع للتعذيــب اجلماعــي اليومــي 
للمعتقلــني، حبســب مــا أخــران بــه انجــون مــن االعتقــال فــإن جــودت األمحــد كان يفــرض عقــوابت علــى العناصــر املكلفــني 
ابلتعذيــب إذا تراخــوا يف ممارســته حبــق املعتقلــني وعلمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر رواايت انجــني مــن االعتقــال أنَّ 
جــودت األمحــد أشــرف علــى عمليــات تنكيــل جبثــث معتقلــني وأصــدَر أوامــر لرميهــا يف الطرقــات القريبــة مــن األحيــاء الــي انهضــت 

النظــام الســوري إلشــاعة اخلــوف يف تلــك األحيــاء.  
ُنشــر إىل أن جــودت األمحــد شــارك يف جمــازر عــدة ارتكبــت يف حمافظــة محــص منهــا جمــزرة ابب الدريــب وكــرم الزيتــون، والبياضــة، 
واباب عمــرو وعشــرة، وجمــزرة الســاعة الــي وقعــت يف مدينــة محــص يف يــوم األحــد 17/ نيســان/ 2011، حيــث متركــزت عناصــره 

علــى أســطح األبنيــة القريبــة مــن مبــى قيــادة الشــرطة والطريــق الواصــل بــني الســاعة القدميــة واجلديــدة وفتحــوا النــار علــى املدنيــني.

رايض حبيــب خرفــان عبــاس، ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء قريــة عــني قيطــة التابعــة 
لناحيــة بيــت ايشــوط مبنطقــة جبلــة يف حمافظــة الالذقيــة، يشــغل منصــب قائــد الشــرطة 
العســكرية يف ســوراي وهــي املســؤولة عــن إدارة مراكــز االحتجــاز العســكرية كســجن 
صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق ســيئ الصيــت، ويف منتصــف عــام 2013 
يشــرف  السياســي يف مدينــة حلــب وحينهــا كان  األمــن  فــرع  رئيــس  شــغل منصــب 
مباشــرة علــى عمليــات االســتجواب والتعذيــب، إضافــة إىل إعطــاء األوامــر للمحققــني 

بصالحيــة اســتخدام أســاليب التعذيــب كافــة يف أثنــاء التحقيــق.

غســان جــودت إمساعيــل، ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء بلــدة جنينــة رســالن شــرق منطقــة دريكيــش التابعــة حملافظــة طرطــوس، مــن 
مواليــد عــام 1960، يشــغل حاليــاً منصــب مديــر األمــن اجلــوي بعــد أن كان ســابقاً انئــب مديــر األمــن اجلــوي.

غســان إمساعيــل أصــدَر أوامــر لعناصــره للمشــاركة إىل جانــب الفرقــة الرابعــة يف قمــع 
املتظاهريــن يف عــام 2011 وإطــالق النــار عليهــم يف مدينــة داراي مبحافظــة ريــف دمشــق، 
ومتهــم بتصفيــة معتقلــني يف ســجن املــزة العســكري مبدينــة دمشــق، وتغييــب معتقلــني 
آخريــن قســرايً، كمــا أنــه متهــم بتورطــه مــع العميــد وفيــق انصــر الرئيــس الســابق لفــرع األمــن 
العســكري يف عمليــات اخلطــف املتكــررة الــي حدثــت يف حمافظــة الســويداء عــام 2018.

رايض عباس

غسان إمساعيل
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شــغل غســان ثالثــة مناصــب قبــل أن تتــم ترقيتــه إىل انئــب مديــر األمــن اجلــوي، حيــث شــغل منصــب رئيــس فــرع أمــن الدولــة يف 
حمافظــة الســويداء عــام 2016، ســبق ذلــك رائســته فــرع املهــام اخلاصــة عــام 2011.

ويف متــوز 2012 أدرج غســان مــن قبــل االحتــاد األورويب ضمــن الئحــة تضــمُّ 27 شــخصاً مــن رجــال النظــام الســوري مشــمولني 
ابحلزمــة 17 مــن العقــوابت. 

وبشــكل عــام فــإن كل مســؤول يف النظــام الســوري قــد حصــل لديــه علــم عــن عمليــات التعذيــب وإبمكانــه فعــل أي شــيئ إلنقــاذ 
حالــة تعذيــب ومل يفعــل فهــو متــورط ومســاهم يف جرميــة التعذيــب، وتنــصُّ اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم احلــرب واجلرائــم املرتكبــة ضــدَّ 
اإلنســانية علــى مســؤولية األفــراد يف مادهتــا الثانيــة بشــكل واضــح حيــث ذكــرت: “إذا ارتكبــت أيــة جرميــة مــن اجلرائــم املذكــورة 
يف املــادة األوىل، تنطبــق أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى ممثلــي ســلطة الدولــة وعلــى األفــراد الذيــن يقومــون بوصفهــم فاعلــني أصليــني 
أو شــركاء ابملســامهة يف ارتــكاب أيــة جرميــة مــن تلــك اجلرائــم، أو بتحريــض الغــر حتريضــاً مباشــراً علــى ارتكاهبــا أو الذيــن يتآمــرون 

الرتكاهبــا، بصــرف النظــر عــن درجــة التنفيــذ، وعلــى ممثلــي ســلطة الدولــة الذيــن يتســاحمون يف ارتكاهبــا”. 

اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

مارســت قــوات النظــام الســوري جرميــة التَّعذيــب بشــكل منهجــي وواســع النطــاق، ووصلــت إىل انتهــاك حــق احليــاة وشــكَّلت 
خرقــاً صارخــاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وثبــَت أنَّ النظــام الســوري علــى علــم اتم هبــا، وعلــى يقــني أبنَّ ظــروف االحتجــاز 
الالإنسانية وأساليب التعذيب الوحشية املتبعة سوف تؤدي حتماً إىل استمرار يف املعاانة واألمل مث إىل الوفاة، لكنه مل يقم بفعل 
أي شــيء. وُتشــكِّل عمليــات القتــل بســبب التعذيــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي، 
وخرقــاً فاضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين وترقــى إىل جرائــم حــرب، وقــد شــكَّلت منطــاً كثيفــاً ومتكــرراً ووصلــت حــدَّ اإلابدة، كمــا 

أنــه انتهــاك صــارخ للقانــون والدســتور الســوري.

التوصيات:
إىل جملس األمن واألمم املتحدة:

• محاية املدنيني املعتقلني لدى النظام السوري من التعذيب حىت 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 

الســالم؛ ذلــك نظــراً للشــلل التــام يف جملــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصيــين. 
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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 والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل، وضمــان إيصــال املعــوانت إىل ُمســتحقيها بشــكل مســتمر.

• املعاقبة الفورية جلميع األفراد املتورطني يف ماكينة التعذيب. 

إىل اجملتمع الدويل ودول العامل:
• 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 سياســية واقتصاديــة، وعســكرية مبــا يشــمل مناطــق حظــر جــوي.
• 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.
• التكاتــف مــن أجــل تطبيــق اتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدويل اإلنســاين، عــر أتســيس حمكمــة جنائيــة خاصــة حملاســبة النظــام 
الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب واختــاذ موقــف إمجــاع عاملــي واضــح ومتكــرر مــن عــدم قبــول اســتمراره 

يف اهليمنــة علــى الدولــة الســورية.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• بــذل جهــود أكــر يف ســبيل مكافحــة وإدانــة عمليــات التعذيــب املنهجــي يف مراكــز احتجــاز النظــام الســوري، وإصــدار تقاريــر 

دوريــة وبيــاانت إدانــة متكــررة تتنــاول هــذه القضيــة احلساســة.
• تكرار الطلب من جملس األمن إبحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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إىل جملس حقوق اإلنسان :
• ختصيــص جلســة خاصــة ملناقشــة جرائــم التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري كوهنــا وصلــت حــداً مــن البشــاعة 

مل يعرفــه العصــر احلديــث.
• مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا يف هذه املسألة ابلغة اخلطورة.

• الضغــط علــى احلكومــة الســورية مــن أجــل وقــف عمليــات التعذيــب، وفتــح الســجون، واملعتقــالت لالطــالع علــى أحــوال آالف 
املعتقلــني وظــروف اعتقاهلم.

: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.

• 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.

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

وأصدقائهــم.
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