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الثالاثء 26 حزيران 2018

مقتل ما ال يقل عن 13197 شخصاً 
بسبب التعذيب بينهم 167 طفاًل 

و59 سيدة

بعيداً عن األنظار
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية:

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

رابعاً: التوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
ال تــزال ســوراي تتصــدر مجيــع دول العــامل يف مســتوايت التَّعذيــب حــى املــوت، ويتصــدَّر النظــام الســوري املســؤولية عــن ذلــك 
بنســبة 99 % وبقيــة األطــراف كافــة ارتكبــت 1 % مــن عمليــات التعذيــب حــى املــوت، ذلــك حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان، ولقــد اســتخدم التعذيــب كأداة لفــرض الســلطة وســحق املعارضــن وإلرهــاب اجملتمــع وحتطيمــه ودفعــه 

لاستســام والتســليم حبكــم العائلــة األوحــد.
وحيــدث التَّعذيــب عندمــا يقــوم شــخص يف موقــع الســلطة ابلتَّســبب عمــداً ابألمل أو املعــاانة بغيــة حتقيــق هــدف حمــدد مــن قَبيــل 
انتــزاع املعلومــات أو االعرتافــات مــن احملتَجــز أو معاقبتــه أو ترهيبــه أو هتديــده، وقــد يكــون جســدايً كالضَّــرب أو ابســتخدام 
أســاليب التعذيب املســبِّبة لألمل وقد يتَّخذ شــكًا نفســياً من قَبيل احلرمان من النوم أو الطَّعام والشــراب، أو اإلذالل على املأل، 

وغــر ذلــك مــن ضــروب املعاملــة الســيئة والقاســية أو الاإنســانية ضــدَّ املعتقلــن تعســفياً واملختفــن قســرايً.
 

ــذلة وهــو مبثابــة قاعــدة ُعرفيــة مــن غــر  ــة التَّعذيــب واملعاملــة القاســية وغــر اإلنســانية أو املـُـ إنَّ القانــون الــدويل حيظــر بصــورة اتمَّ
املسموح للدول املسُّ به أو موازنته مع احلقوق أو القيم األخرى، وال حى يف حالة الطوارئ، أو التَّهديد اإلرهايب، وإنَّ انتهاك 
حظــر التعذيــب يُعتــر جرميــة دوليــة يف القانــون اجلنائــي الــدويل ويتحمَّــل األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر ابلتَّعذيــب أو مل مينعــوا 

حدوثــه املســؤولية اجلنائيــة عــن مثــل هــذه املمارســات.

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.
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وعلــى الرغــم مــن قــوة احلظــر القانــوين علــى التعذيــب يف التَّشــريعات الدوليــة واحملليــة، إال أنَّ مــا حيصــل يف ســوراي مــن ممارســات 
وحشــية تفــوق حــدود التَّصــور، وال ُيصدقهــا كثــرون مــن بقيــة دول العــامل عندمــا يقــرؤون أو يســمعون عنهــا، فــا ميكــن إلنســان 
عاقــل يف هــذا العصــر احلديــث أن يتخيَّــل جتويــع شــخص أو إمهــال عاجــه حــى املــوت، لقــد بلغــت الســاديَّة لــدى أجهــزة األمــن 

الســوري مســتوايت ابلغــة يف احنطــاط البشــرية وإهانــة الكرامــة اإلنســانية مجعــاء.

يف هــذا التقريــر السَّــنوي الــذي تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إبصــداره دورايً يف اليــوم الــدويل ملســاندة ضحــااي التعذيــب 
املصــادف 26/ حزيــران مــن كل عــام، نغطــي مــا ســجَّلناه مــن انتهــاكات ُمتعلقــة ابلتَّعذيــب، وابلتَّــايل فــإنَّ مــا ورَد يف هــذا التقريــر 
ــع  مــن شــهادات هــي رواايت حديثــة ســجلناها علــى مــدار عــام واحــد، والســبب الرئيــس مــن اســتمرار إصــدار هــذا التَّقريــر املوسَّ
هــو التأكيــد علــى أنَّ التَّعذيــب وغــره مــن ضــروب ســوء املعاملــة ال يــزال مُيــارس منــذ آذار/ 2011 أبفظــع األســاليب مــن قبــل 
أطــراف النِّــزاع يف مراكــز االحتجــاز واالســتجواب الرمسيــة وغــر الرمسيــة؛ ُمتســبباً يف قتــل أعــداد هائلــة مــن األشــخاص وأعــداد 
أكــر ممــن ُأصيبــوا بعاهــات وأذايَّت جســدية ونفســيَّة دائمــة بفعــل هــذه املمارســات، الــي يســتخدمها املســؤولون بشــكل مُمنهــج 

عــر الســلطة املطلقــة املمنوحــة إليهــم.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ ضخامــة حصيلــة الضحــااي الذيــن قتلــوا بســبب التَّعذيــب، وبشــكل خــاص علــى يــد النِّظــام الســوري أمــٌر يؤكــد 
ــا حتوَّلــت منــذ ســنوات إىل واحــدة مــن أفظــع الكــوارث الوطنيَّــة الــي حلَّــت ابلدولــة الســورية، واألفظــع مــن ذلــك  أنَّ
أنــا ال تــزال مســتمرة، بــل ومــن دون أدىن عــاج حــى ملــن خيرجــون أحيــاَء بعــد ســنوات مــن التَّعذيــب أو اإلخفــاء 

القســري، جيــب علــى دول العــامل املاحنــة تكثيــف تقــدمي مســاعدات عاجلــة يف هــذا اجملــال حتديــدًا”.
 

منهجية:
اعتمــد هــذا التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الـــُمنَشأ منــذ عــام 2011، الــذي جيــري فيــه توثيــق وتســجيل 
احلــوادث املتعلقــة ابالعتقــال والتَّعذيــب بشــكل يومــي، وتتــمُّ فيــه عمليــات مراقبــة ومراجعــة مســتمرة ودوريــة، ومجيــع اإلحصــاءات 
الــواردة يف التقريــر مســتمدَّة منــه وهــي ُمســجلة ابالســم واملــكان والزمــان وكل املعلومــات الــي متكنَّــا مــن الوصــول إليهــا، وهــي 
لــة، الــي نقــوم بتجميعهــا وتصنيفهــا  متفاوتــة حبســب كل حالــة وحادثــة، كمــا حنتفــظ جبميــع الواثئــق واملقاطــع املصــورة ذات الصِّ
ضمــن أرشــيف خمصــص، ونظــراً لطبيعــة التَّحــدايت الفــوق اعتياديــة، الــي تواجــه عمــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 
ســوراي فإننــا نؤكــد أنَّ مــا ورد يف هــذا التقريــر كمــا التقاريــر الســابقة مُيثــل احلــدَّ األدىن مــن االنتهــاكات الــي تتــمُّ ممارســتها يف الواقــع.
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حيتــوي هــذا التقريــر علــى بعــض مــن لقــاءات ُأجريــت يف غضــون عــام واحــد، أي منــذ صــدور تقريــران املاضــي يف اليــوم الــدويل 
ملســاندة ضحــااي التعذيــب 26/ حزيــران/ 2017 حــى حزيــران/ 2018؛ هبــدف إثبــات اســتمرارية نــج ومنطيــة التَّعذيــب، وقــد 
اخــرتان مــن بــن اللقــاءات 13 روايــة، تضمَّنــت مقابــات مــع انجــن مــن التَّعذيــب ومــع عائــات فقــدت أحــد أبنائهــا بســبب 
التَّعذيــب، وإنَّ معظــم هــذه املقابــات قــد متَّــت عــر زايرة الشــهود يف أماكــن وجودهــم داخــل ســوراي ويف تركيــا، ولبنــان، أو عــر 
اهلاتــف وبرامــج االتصــال، وابللغــة العربيــة، ولقــد قمنــا يف بعــض الــرواايت إبخفــاء األمســاء احلقيقيــة للشــهود بنــاء علــى طلبهــم 
وحرصــاً علــى ســامتهم، وخوفــاً علــى أحبَّتهــم داخــل ســوراي، مل يتلقــى الشــهود أيــة وعــود ابملســاعدة لقــاء إجرائهــم املقابــات 

معهــم، وقــد أخرانهــم عــن هــدف التَّقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدام املعلومــات الــي أدلــوا هبــا.

اثنيــاً: حصيلــة الضحــااي الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان:

لقــد بلغــت حصيلــة الضحــااي الــي قضــوا بســبب التعذيــب قرابــة 13197 شــخصاً بينهــم 167 طفــًا، و59 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة( منــذ آذار/ 2011 حــى حزيــران/ 2018 حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، يتوزعــون حبســب 

األطــراف األربعــة الرئيســة الفاعلــة إىل:
ألف: يف الدرجة األوىل: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية(: 99 %

              13066 شخصاً، بينهم 163 طفًا، و43 سيدة.
ابء: يف الدرجة الثانية: التنظيمات اإلسامية املتشددة: 0.4 %

• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 0.24 %
              31 شخصاً، بينهم 1 طفل، و13 سيدة.                   

• هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 0.16 %
              21 شخصاً، بينهم 1 طفل.  

اتء: يف الدرجة الثالثة: فصائل يف املعارضة املسلحة: 0.27 %
              36 شخصاً بينهم 1 طفل، و1 سيدة

اثء: يف الدرجة الرابعة: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 0.24 %
              31 بينهم 1 طفل، و2 سيدة.    

 جيم: أخراً: جهات أخرى: 0.9 % 
              12 شخصاً.      
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https://drive.google.com/file/d/16goqnzvHp9KHPsFlG7haKWveQnbxTY-v/view
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إنَّ أثــر التَّعذيــب مل يقتصــر علــى هــذا الكــمِّ الرَّهيــب مــن الضحــااي الذيــن فقــدوا حياهتــم، بــل امتــدَّ إىل أحبائهــم أيضــاً، كمــا مشــَل 
عــدداً ال حُيصــى ممَّــن تعــرَّض للتعذيــب وخــرج مــن االعتقــال وال يــزال يُعــاين مــن تبعــات ذلــك نفســياً ومــادايً، وحنــن يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان نؤكــد حبســب مــا منتلكــه مــن قاعــدة بيــاانت امسيَّــة ومعلوماتيــة أنَّ مــا ال يقــل عــن 121,829 شــخصاً 
ال يزالــون قيــَد االعتقــال التَّعســفي أو االختفــاء القســري منــذ آذار/ 2011 حــى حلظــة إصــدار التقريــر، قرابــة 87 % منهــم 

لــدى النظــام الســوري وحــده. 

اثلثاً: التعذيب لدى األطراف األربعة الرئيسة الفاعلة يف سوراي:
ألف: قوات النظام السوري:

جلــأ النظــام الســوري إىل اســتخدام التَّعذيــب كســاح رابــح جتــاه مناهضيــه وارتبــط التعذيــب بشــكل وثيــق مــع عمليــات االعتقــال 
التَّعســفي واإلخفــاء القســري وفــَق منظومــة متكاملــة تبــدأ ابالعتقــال بشــكل غــر مشــروع وتســتمرُّ ابلتَّعذيــب الوحشــي يف أثنــاء 
مــدة االختفــاء القســري وغالبــاً مــا تنتهــي ابملــوت بســبب التعذيــب، ومــن ذلــك يتَّضــح أنَّ اجلرائــم املرتكبــة ضــدَّ املعتقلــن تنــدرج 
ضمــن سلســلة متواصلــة الشــدَّة يعتــر التعذيــب فيهــا أخطــر جرميــة، خاصــة عندمــا مُتــارس هبــدف إحلــاق أذى خطــر ابجلســم أو 
إحــداث آالم شــديدة ضمــن دوافــع ُمتعــددة إمَّــا بغــرض انتــزاع املعلومــات أو االنتقــام، أو بــثِّ اخلــوف يف صفــوف بقيــة املعتقلــن. 
وألنَّ ماكينة التَّعذيب تعمل يف اخلفاء يُنكر النظام السوري وقوع عمليات التَّعذيب يف مراكز احتجازه على الرغم من إصداره 
ــم ماتــوا بســبب أزمــات قلبيــة أو توقُـّـف تنفُّــس مفاجــئ، لكننــا  عشــرات بيــاانت الوفــاة ملختفــن كانــوا حمتجزيــن لديــه علــى أنَّ
وخــال مقاباتنــا املباشــرة مــع انجــن مــن االعتقــال والتَّعذيــب، أو مــن خــال صــور حنصــل عليهــا أو تُرســل إلينــا، نســتطيع أن 
نؤكِّــد أنَّ اإلصــاابت واجلــروح انمجــة عــن تعذيــب بــدين قــاٍس، ويســتحيل أن تصمــد أمامهــا روايــة النظــام عــن الوفــاة الطبيعيــة أو 
األزمــة القلبيــة؛ وهلــذا الســبب بشــكل أساســي وألســباب أخــرى ميتنــع النِّظــام الســوري عــن إعطــاء األهــايل أيــة معلومــات إضافيــة 
حــول ظــروف وفــاة املختفــي أو منحهــم تقريــراً طبيــاً، أو تســليم جثمانــه، أو حــى إخبــار ذوي الضحيــة مبــكان دفنــه، وختشــى 
العائــات مــن تكــرار الســؤال خوفــاً مــن تعرُّضهــا للتهديــدات أو املاحقــة األمنيــة كمــا حُتــرم أيضــاً مــن إقامــة مراســم العــزاء أو 

إظهــار حزنــا لألســباب ذاهتــا.

مل يســلم مــن االعتقــال والتَّعذيــب األشــخاص الذيــن قامــوا بتســوية أوضاعهــم األمنيــة ضمــن مــا يطلــق عليــه النظــام الســوري 
املصاحلــات الوطنيــة، خاصــة يف املناطــق الــي تدخلهــا قــوات النظــام الســوري بعــد محــات عســكرية دمويــة، وقــد ســجلنا اعتقــال 
العديــد مــن األشــخاص إمــا خــال إجرائهــم عمليــة التســوية أو بعدهــا بوقــت قصــر، بعضهــم ال يــزال يف عــداد املختفــن قســرايً، 
ــا يتعــرَّض لــه بقيــة املعتقلــن علــى الرَّغــم مــن حصوهلــم علــى  وأكَّــد لنــا الناجــون الذيــن التقينــا هبــم تعرُّضهــم لتعذيــب ال خيتلــف عمَّ

ضمــاانت بعــدم التَّعــرض هلــم أثنــاء تســوية أوضاعهــم وبعدهــا.
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زايد العشــي، طالب يف الثانوية العامة، من أبناء مدينة محاة، من مواليد عام 2000، تعرَّض لاعتقال من قبل دورية اتبعة لفرع 
األمــن اجلــوي يف حــي النصــر مبدينــة محــاة يف 21/ آذار/ 2018 واحتجــز يف مطــار محــاة العســكري مــدة عشــرين يومــاً، تعــرَّض يف 
أثنائها لصنوف متعدِّدة من التعذيب، التقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان زايد يف مكان إقامته يف لبنان، وأخران أنَّ اعتقاله 
ثنــا  كان بســبب ماســنة بينــه وبــن أحــد ضبــاط األمــن اجلــوي: “تعرَّضــت للضَّــرب واالعتقــال أمــام أصدقائــي، كان الضَّابــط ُيدِّ
عــن ضــرورة التَّطــوع يف اخلدمــة العســكرية واالنتســاب جليــش النظــام، لكنــين أجبتــه أننَّــا ال نريــد ذلــك، اقتــادين إىل املطــار 
ا خمصصة للتعذيب وبدؤوا بضريب  العســكري وقال يل إنَّه ســيجعلين أمتىن املوت، هناك يف املطار وضعوين يف غرفة يبدو أنَّ
بســلك كهرابئــي وعصــا فوالذيــة، شــعرت أنَّ عظامــي قــد حتطَّمــت، مثَّ نُقلــُت إىل زنزانــة منفــردة، وبعــد 4 ســاعات عــاودوا 
تعذيــي بعــد رفــع قدمــي وضــريب عليهمــا )فلقــة(، لقــد مسعــت الضابــط أيمــر اجملنَّديــن بضــريب كلمــا شــعروا ابمللــل” قــال زايد إنَّ 
عمليــات التعذيــب مل تتوقــف طيلــة مــدة اعتقالــه وإنــه تعــرَّض جلميــع أشــكال التَّعذيــب مــن َجْلــد وضــرب، و )دوالب(1 “أمضيــُت 
علــى هــذه احلــال عشــرين يومــاً مث أطلقــوا ســراحي بعــد أن قــال الضابــط يل أنــين قــد تلقَّنــت درســاً كافيــاً يف الســجن وال داع 
حملاكمــي، خرجــت مــن املعتقــل وجســدي يشــهد علــى التَّعذيــب الــذي مــررت بــه ويف غضــون أســبوع انتقلــت إىل لبنــان كــي ال 

أتعــرَّض إىل جتربــة مماثلــة، وال ُأضطَّــر إىل اخلدمــة يف اجليــش، كلمــة واحــدة دفعــُت مثنهــا ضــرابً وتعذيبــاً واعتقــاالً مريــراً”.

تعرَّض السيد مروان2 -من أبناء مدينة عربن- للتَّعذيب والضرب بعد اعتقاله من قبل قوات النظام السوري يف 28/ أاير/ 2018 
وكان مروان قد عمَل على تسوية وضعه األمين عقَب سيطرة قوات النظام السوري على املدينة وانسحاب فصائل املعارضة املسلحة 
املســيطرة عليهــا يف آذار/ 2018: “مل ميــِض علــى معاملــة تســوية الوضــع األمــين، الــي أجريتهــا أزيــَد مــن شــهر حــَن اعتقلتــين 
املخابــرات اجلويــة   مــع 12 شــخصاً عــر محلــة مدامهــات فتَّشــوا فيهــا معظــم منــازل احلــي، يف مطــار املــزة العســكري حيــث 
اقتــادوين بعــد اعتقــايل أدخلــوين إىل غرفــة خُمصَّصــة للتَّحقيــق وبــدأ الضابــط بتوجيــه أســئلة إيلَّ عــن املــدة، الــي كانــت فيها املدينة 
ختضــع لســيطرة الثــوار، وســألين عــن بعــض أقرابئــي ممَّــن خرجــوا مــع قوافــل املدنيــن إىل إدلــب، وأخرتــه أنــين قــد ســوَّيُت وضعــي 
األمــين، بعــد ذلــك رمــوين أرضــاً وقــام أحــد العناصــر ابلضَّغــط علــى عنقــي وخنقــي، مث ضربــين علــى رأســي وصــدري أبمخــص 
بندقيتــه مــرات عــدة، بعــد ذلــك عــاد الضابــط ووضــع كرســيَّه علــى صــدري وجلــس فوقــه ووضــع حــذاءه علــى وجهــي وقــال )لن 
نرحم أحداً منكم( وبصَق يف وجهي” أضاف مروان “خرجت بعد ثالثة أايم منهكاً ُمعذَّابً، لقد شعرت ابلقهر والذل وقررت 
ــه إىل إدلــب، فقــد هــدَّدوين بتجديــد االعتقــال. إنــين ال أشــعر ابألمــان هنــا فالتســوية ال تنفــع مــع نظام جمرم”.  تــرك املدينــة والتوجُّ

1   عجلة سيارة متوسطة احلجم أو صغرة، يُثىن جسم املعتقل من ركبتيه ويوضع داخلها ويُقلب على ظهره، ويبقى فيها لساعات مع الضَّرب على قدميه.

2  التقيناه يف مدينة إدلب يف 14/ حزيران/ 2018
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مل يســتثِن النظــام الســوري أي شــخص مــن املعتقلــن لديــه مــن التَّعذيــب، فقــد اســتخَدمه ضــدَّ األطفــال والنســاء والكهــول وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، والنشــطاء والطــاب، واألشــخاص الذيــن قامــوا إبجــراء تســوايت أمنيــة ألوضاعهــم ضمــن املناطــق الــي 
جــرت فيهــا املصاحلــات وكانــت خارجــة عــن ســيطرته، علــى الرغــم مــن تقدميــه وعــوداً بعــدم التَّعــرض هلــم ابالعتقــال أو التعذيــب.

أبرز ضحااي املوت بسبب التَّعذيب لدى قوات النظام السوري:
احملامــي حممــود حيــو، عضــو جملــس مدينــة حلــب وعضــو املكتــب القانــوين يف جملــس 
حمافظــة حلــب، مــن أبنــاء حــي امليســر شــرق مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1984، 
خــرج حممــود مــع عائلتــه مــن أحيــاء حلــب الشــرقية يف تشــرين الثــاين/ 2016 ابجتــاه 

أحيــاء حلــب اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري.
ســجَّلنا اعتقــال النظــام الســوري حممــود يف عــام 2017 بعــد أشــهر مــن خروجــه مــن 
أحيــاء حلــب الشــرقية، مــن مــكان وجــوده يف مدينــة حلــب، ويــوم اجلمعــة 6/ نيســان/ 
2018، حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل ســجن عــدرا 

املركــزي بريــف حمافظــة دمشــق يف متــوز/ 2017.

تواصلنــا مــع الســيد بريتــا حــاج حســن3 -أحــد أصدقــاء حممــود “اعتقــل النظــام الســوري حممــود بعــد أقــل مــن عــام علــى خروجــه 
مــن احلصــار والقصــف يف أحيــاء حلــب الشــرقية، وانقطعــت أخبــاره عنَّــا، ومل نســتطع معرفــة أيــة معلومــة عــن مــكان اعتقالــه 
وظروفــه، إىل أن علمنــا أنــه قــد متَّ حتويلــه إىل ســجن عــدرا املركــزي يف متــوز 2017” قــال بريتــا إنَّــه علــم مــن معتقلــن آخريــن 

وعــر وســطاء أنَّ حممــود قــد تــويف بعــد نقلــه إىل ســجن عــدرا بيومــن فقــط.

املهنــدس عــاء حممــد الشــواف، حاصــل علــى إجــازة يف هندســة االتصــاالت، مــن أبنــاء 
مدينة الباب بريف حمافظة حلب الشــرقي، كان عاء يعمل مســعفاً لدى مســتوصف 
حــي الصاخــور شــرق مدينــة حلــب، اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 
وقتهــا، خــرج عــاء  يف كانــون األول/ 2016 عــر معــر جريــن، الــذي افتتحــه النظــام 
الســوري إىل أحيــاء حلــب الغربيــة اخلاضعــة لســيطرته وســجَّلنا اعتقالــه مباشــرة بعــد 
خروجــه، يف 19/ تشــرين األول/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب 

التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز يف الشــهر الــذي اعتقــل فيــه. 

احملامي حممود حيو

3   عر اتصال هاتفي يف 8/ نيسان/ 2018

عاء حممد الشواف

https://drive.google.com/file/d/1HYYYtEq49BhaQwwaAFqc5P7_cI9XMHKy/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFVSZG01NG5FUms/view
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أخــران مصطفــى بطحيــش4 -ابــن خــال الضحيــة عــاء-: “اضطــرَّ عــالء للخــروج مــع عائلتــه عــر معــر جريــن بعــد حماصــرة 
النظــام الســوري لألحيــاء الشــرقية، وكان ينــوي الذهــاب إىل مــدن ريــف حلــب، لكنَّــه اعتقــل يف اليــوم ذاتــه، مث انقطعــت 
أخبــاره عنَّــا إىل أن علمنــا أنَّــه مــات بســبب التَّعذيــب -بعــد قرابــة 25 يومــاً فقــط مــن اعتقالــه- عــر أحــد املوظفــن يف 

إحــدى املؤسســات احلكوميــة، الــذي كان لديــه عالقــات وصــالت قويــة مــع األفــرع األمنيــة”.  

ســعيد خالــد األبــرش، انشــط إعامــي حملــي -مراســل شــبكة أوغاريــت نيــوز- ومصــور 
لــدى تنســيقية حــي ابب القبلــي، مواليــد عــام 1987، مــن أبنــاء حــي ابب القبلــي 
غــرب مدينــة محــاة، األربعــاء 8/ شــباط/ 2012، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــن 
مــكان وجــوده يف حــي ابب القبلــي بعــد إصابتــه بطلــق انري يف قدمــه يف أثنــاء تغطيتــه 
اقتحــام قــوات النظــام للحــي، األحــد 3/ حزيــران/ 2018، حصلنــا علــى معلومــات 
تؤكــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب عــام 2017 يف ســجن صيــداناي مبحافظــة ريــف دمشــق.

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الرحيــم األبــرش5 -شــقيق الضحيــة ســعيد- وأفــادان “طيلــة عامــن تقريبــاً 
مل تــردان أخبــار عــن ســعيد، وبعــد أن متَّ اعتقــايل مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف عــام 2014، مثَّ نقلــي إىل الفــرع 215 
ــرت أســنانه وقـُلِّعــت أظافــره، لكنَّــه  التقيــت هنــاك أبخــي ومجعتنــا زنزانــة واحــدة، كانــت آاثر التعذيــب واضحــة عليــه فقــد ُكسِّ
كان بصحــة جيــدة نوعــاً مــا، أُفــرَج عــين بعــد شــهر، ومنــذ ذلــك الوقــت انقطعــت أخبــاره عنَّــا مــرة أخــرى” قــال عبــد الرحيــم أنَّــه 
التقــى مبعتقَلــْن مفــرج عنهمــا يف عــام 2017 وأخــراه أنَّ ســعيد يف ســجن صيــداناي وأنَّــه مريــض وصحتــه متدهــورة، ويف حزيــران/ 

2018 علــَم أنَّــه قــد تــويف بعــد أن راجعــت عائلتــه مديريــة النُّفــوس يف مدينــة محــاة، ووجــدت امســه يف قوائــم املعتقلــن املتوفــن. 

انيــف العــذاب، ُمســن، مــن أبنــاء مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1943، يف عــام 2017 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التَّفتيــش التابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــن حمافظــة ديــر الــزور 
وحمافظــة دمشــق، الثــااثء 23/ كانــون الثــاين/ 2018، حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد مراكــز 

االحتجــاز مبدينــة دمشــق.

سعيد األبرش

4  عر اتصال هاتفي يف 19/ تشرين األول/ 2017

5   يف حمل إقامته مبدينة إدلب يف 15/ حزيران/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1ugeerxQ_uMfsao523DhFPl1DhC2prQmd/view
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بــال ايســن طباجــو، طالــب جامعــي يف كليــة اهلندســة الكهرابئيــة، مــن أبنــاء مدينــة 
دوما شــرق حمافظة ريف دمشــق، من مواليد عام 1991، األربعاء 1/ كانون الثاين/ 
2014، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
 ،2018 نيســان/   /24 الثــااثء  قــرب مدينــة دومــا،  الوافديــن  هلــا يف خميــم  التابعــة 
حصلنــا علــى معلومــات تؤكِّــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

جاســم مصطفــى جاســم، طالــب جامعــي يف كليــة األدب اإلنكليــزي جبامعــة البعــث يف 
مدينــة محــص، مــن أبنــاء مدينــة جرابلــس بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــن مواليــد عــام 
1991، يف 6/ شــباط/ 2013، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــن مــكان وجــوده يف 
جامعتــه مبدينــة محــص، يف 18/ حزيــران/ 2018، حصلنــا علــى معلومــات تؤكِّــد وفاتــه 
بســبب التَّعذيــب يف 25/ شــباط/ 2014 يف ســجن صيــداناي مبحافظــة ريــف دمشــق.

الرقــة  الســويدية بريــف حمافظــة  أبنــاء قريــة  املــروك، ُمســن، مــن  حممــد محــود عيســى 
الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1958، األربعــاء 24/ نيســان/ 2017 اعتقلتــه قــوات 
النِّظــام الســوري، يــوم اجلمعــة 27/ نيســان/ 2018، حصلنــا علــى معلومــات تؤكِّــد 

وفاتــه بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز يف مدينــة دمشــق.

بال ايسن طباجو

جاسم مصطفى جاسم

حممد محود عيسى املروك

https://drive.google.com/file/d/1GoiOxrYdenfUgOejUlqoQV4m2JE73v2O/view
https://drive.google.com/file/d/1wLh0kYcwjM9bTpwkJyEZPCPC94AzrQou/view
https://drive.google.com/file/d/184uRFWjl6u6WMXEtAWhgh8oJOQlSIfpd/view
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رامــي هنــاوي، عضــو هيئــة التَّنســيق الوطنيــة، مــن أبنــاء مدينــة الســويداء، األحــد 5/ 
آب/ 2012، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التَّفتيــش 
التَّابعــة هلــا يف بلــدة صحنــااي جنــوب غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، يف 30/ نيســان/ 
2018، حصلنــا علــى معلومــات تؤكِّــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب يــوم اإلثنــن 27/ 

كانــون األول/ 2017 داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

الطفــل علــي عمــر مشــة، طالــب، مــن أبنــاء مدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، 
مــن مواليــد عــام 1994، الســبت 30/ متــوز/ 2011، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 
التلفزيــون  لــه اعــرتاف ُمســجَّل علــى  مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســلمية، وُعــِرَض 
نفَّــذ أعمــااًل إرهابيــة،  أنَـّـه  فيــه  بقــول  أيلــول/ 2011  الســبت 10/  يــوم  احلكومــي 
 ،2018 أاير/   /10 اخلميــس  االحتجــاز،  مراكــز  أحــد  يف  بعدهــا  قســرايً  وُأخفــَي 
حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

االستنتاجات القانونية:
انتهــك النظــام الســوري الدســتور الســوري الــذي وضعــه بنفســه يف عــام 2012، الــذي ينــصُّ بوضــوح يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
53: “ال جيــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه معاملــة مهينــة. وحيــدِّد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك. وال يســقط هــذا الفعــل اجلرمــّي 
ابلتقــادم” وكذلــك انتهــك املــادة 391 مــن قانــون العقــوابت الســوري الــي نصَّــت علــى حظــر التعذيــب ومعاقبــة مرتكبيــه، كمــا 
ــن الدســتور الســوري محايــة وحصانــة ألجهــزة األمــن عــر قانــون ُيشــرعن اجلرميــة، ذلــك يف املــادة 16 مــن القانــون 14 لعــام  أمَّ
1969، الــي مبوجبهــا تُعطــى حصانــة لرجــال األمــن يف حــال ارتكاهبــم جرائــم، إذ ال جتــوز ماحقتهــم إال مبوافقــة القائــد املســؤول 
عنهــم .ومــن خــال هــذه احلصانــة املســتمرة حــى اليــوم وعــر اتريــخ احملاكــم الســورية مل يصــدر أيُّ حكــم ابإلدانــة ألي عنصــر 
أمــن علــى ممارســته التَّعذيــب، وُتشــكِّل هــذه املــادة انتهــاكاً صارخــاً ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان وللقانــون الــدويل، والتفاقيــة 

مناهضــة التَّعذيــب الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية.

رامي هناوي

علي عمر مشة

https://drive.google.com/file/d/1CadI0jhMgiThYhJ_tL-jZGOBcK7ezSny/view
https://drive.google.com/file/d/1QpopxFtv35WJ5sBuUErQVynZMDG1QOna/view
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كمــا ارتكــب النِّظــام الســوري جرميــة التَّعذيــب ضــدَّ خصومــه يف ِخَضــم النــزاع املســلح الداخلــي يف إطــار هجــوم واســع النِّطــاق 
ــابقة فإنَّه يرقى إىل جرمية  ومنهجي، وبشــكل مقصود ضدَّ املدنين واملعتقلن لديه، وحبســب ما ورَد يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّ

ضــدَّ اإلنســانية وجرميــة حــرب، مبوجــب املــادة الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشدِّدة:
- تنظيم داعش:

أنشــأ تنظيــم داعــش منــذ اإلعــان عنــه يف 9/ نيســان/ 2013 مراكــز احتجــاز عديــدة يف مجيــع املناطــق الــي ســيطر عليهــا ضمــن 
سياســة اتبعهــا التنظيــم لفــرض ِفكــره ونِجــه املتطــرف، الــذي يعاقــب مجيــع مــن خالفــه، وحــرص علــى أن تبقــى معظــم مراكــز 
احتجــازه ســريَّة ُيشــرف عليهــا اجلهــاز األمــين للتَّنظيــم والقياديــن فيــه، وحيتجــز فيهــا النشــطاء والصحفيــن، واألجانــب، والعاملــن 
يف املنظمــات اإلنســانية، واألســرى املختطفــن مــن األقليــات الدينيــة والعرقيــة، واألســرى مــن عناصــر فصائــل املعارضــة املســلحة 
وغرهــم مــن املعتقلــن ذوي األمهيــة ابلنســبة للتنظيــم، فيمــا خصَّــص مراكــز احتجــاز مركزيــة ُمعلنــة ُيشــرف عليهــا جهــاز احلســبة 

أو الشــرطة اإلســامية حلبــس األشــخاص املتَّهمــن مبخالفــة التعاليــم الــي يفرضهــا كاملابــس والصــاة ودفــع الضرائــب وغرهــا.

وحبســب مــا وثَّقــه قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن شــهادات حصلنــا عليهــا، فقــد تدرَّجــت أســاليب 
التعذيــب، الــي طبقهــا التنظيــم علــى املعتقلــن واملختفــن لديــه تبعــاً للتُّهــم املوجَّهــة إليهــم وحبســب مركــز االحتجــاز، فاملعتقلــون 
احملتجــزون يف مراكــز االحتجــاز الســريَّة بُِتهــم تتعلَّــق مبناهضــة التَّنظيــم خضعــوا لدرجــات تعذيــب أقســى مقارنــة مــع غرهــم مــن 
األشــخاص، الذيــن اعتقلــوا بُتهــم املخالفــات الشــرعية مــن منظــور داعــش املتطــرف؛ حيــث مورســت أســاليب يف التَّعذيــب ضــدَّ 
بــح واخلنــق ابلغــازات، والضَّــرب علــى العظــام؛ هبــدف تكســرها، والصَّعــق الكهرابئــي، وقلــع  الفئــة األوىل كاإليهــام ابلغــرق أو الذَّ
ــذ  األظافــر واحلــرق، وغالبــاً مــا يســتمرُّ التَّعذيــب ألايم وأســابيع مــا قــد يتســبَّب يف موهتــم، أو حيكــم عليهــم التَّنظيــم ابملــوت، ويُنفِّ
ذلــك بطــرق خمتلفــة، ورمبــا يتــمُّ عرضهــم ضمــن إصــدارات التَّنظيــم املرئيــة، فيمــا تعرَّضــت الفئــة الثانيــة ألســاليب تعذيــب أقــلَّ قســوة 

كالضــرب املــرح واجللــد، والــدوالب، والشــبح، الــذي يســتمرُّ لســاعات أو أايم قليلــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي )ع. أ(6، مــن أبنــاء مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
ــن مــن اهلــروب مــن مــكان  الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 28 عامــاً، اعتقلــه تنظيــم داعــش يف 13/ تشــرين الثــاين/ 2017 ومتكَّ

6   عر اتصال هاتفي يف 6/ نيسان/ 2018
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ــبح  احتجــازه يف 21/ كانــون الثــاين/ 2018، قــال )ع. أ( إنَـّـه تعــرَّض لتعذيــب مســتمر اســتخدم فيــه التَّنظيــم أســلوب الشَّ
ــرب وإن التَّعذيــب كان بشــكل يومــي عنــد الســاعة الواحــدة ليــًا: “جــرى اعتقــايل مــن أمــام مقهــى لإلنرتنــت مــن قبــل  والضَّ
عناصــر مــن تنظيــم داعــش ذهبــوا يب إىل املنــزل وصــادروا هاتفــي ومبلغــاً ماليــاً يُقــدَّر بـــ 500 ألــف لــرة ســورية، مثَّ نقلــوين إىل 
ســجن خــاص ابملســؤولن عــن التَّحقيــق يف القضــااي األمنيــة، ُيشــرف عليــه قياديــون يف داعــش مســؤولون عــن أمــن التَّنظيــم، 
يف حميــط مدينــة املياديــن، كانــت التُّهمــة املوجَّهــة إيل أنــين ال أزال ُأمــارس العمــل اإلعالمــي والتَّواصــل مــع جهــات خارجيــة، 
علــى الرغــم مــن توقفــي الكامــل عــن أي نشــاط إعالمــي منــذ ســيطرة النظــام علــى املدينــة. بعــد شــهر مت نقلنــا إىل أحــد 
مراكــز االعتقــال اخلاصــة ابحلســبة، ُتشــرف عليــه الشــرطة اإلســالمية، يف قريــة الشــنان بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وبقيــت 

هنــاك إىل أن متكَّنــُت مــن اهلــرب”.

مصطفــى حممــد احلمــود7 مــن أبنــاء قريــة عكــش بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي يعمــل يف جتــارة األغنــام، أخــران عــن تفاصيــل اعتقالــه 
وتعذيبــه مــن قبــل تنظيــم داعــش، قــال مصطفــى إنَّــه اعتقــَل يف 1/ آب/ 2017 بعــد دعوتــه وجهــاء القريــة إلجــراء اجتمــاع مــع 
عناصــر تنظيــم داعــش، الذيــن كانــوا يســيطرون علــى قريتــه والتفــاوض معهــم علــى اخلــروج مــن القريــة كــي ال يبقــى للنظــام الســوري 
ذريعــة لقصفهــا: “قبــل موعــد اللقــاء اعتقلــين عناصــر التَّنظيــم مــن منــزيل، وجهــوا إيل هتمــة التَّفــاوض مــع النظــام، وضعــوين يف 
ــاخن علــى ظهــري، مث جلــدي عشــرات  خمــزن لألســلحة، مث قامــوا بشــبحي وتعليــق يــديَّ يف السَّــقف وســكب الشــاي السَّ
ــم ســيصورون عمليــة إعدامــي كمــا  املــرات، بقيــت معلقــاً حــى املســاء مث دخــل علــي قائدهــم وهــدَّدين ابلقتــل، وأخــرين أنَّ

يفعلــون عــادة” أخــران مصطفــى أنَّــه متَّ اإلفــراج عنــه يف اليــوم التــايل بعــد قيــام وجهــاء قريتــه بدفــع مبلــغ مــايل ضخــم 
7500- دوالر- لقائد التنظيم يف القرية.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع )أ. س(8، يبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، مــن أبنــاء قريــة احلوايــج بريــف ديــر الــزور 
ــه إىل مركــز احلســبة  الشــرقي، قــال إنَّــه تعــرَّض لاعتقــال مــن قبــل عناصــر التنظيــم يف 10/ تشــرين الثــاين/ 2017 بعــد أن توجَّ
مــن أجــل إجــراء مــا ُيســمى التوبــة، وهــي عبــارة عــن إقــرار وتعهــد اباللتــزام بتعاليــم التَّنظيــم وعــدم قتالــه: “مبجــرد وصــويل مــع 
أصدقائــي إىل مركــز احلســبة اعتقلــين عناصــر التَّنظيــم وقامــوا بتغطيــة عيــين، مثَّ نقلــوين إىل ســجن مل أســتطع معرفــة مكانــه، 
ــرب املــرح علــى  مــين ابلعمالــة والكفــر” قــال لنــا )أ. س( إنــه تعــرَّض للضَّ ــق معــي شــخص تونســي اجلنســية، واهتَّ وهنــاك حقَّ
مجيــع أحنــاء جســده يف األايم الثاثــة األوىل مــن االعتقــال، مثَّ متَّ نقلــه إىل مدرســة اتبعــة للتَّنظيــم خضــع فيهــا لــدورة شــرعية أربعــن 

يومــاً إىل أن مت اإلفــراج عنــه يف 5/ كانــون الثــاين/ 2018.

7  عر لقاء شخصي يف خميمات ريف إدلب الشمايل يف 23/ أاير/ 2018

8   عر اتصال هاتفي يف 4/ شباط/ 2018
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االستنتاجات القانونية:
يقــوم تنظيــم داعــش إبجــراء حماكمــات شــكلية للمحتجزيــن لديــه وفقــاً لقوانــن تنتهــي ابحلكــم علــى احملتجــز ابملــوت ابلتَّعذيــب أو 
اإلعــدام امليــداين والقتــل بطــرق وحشــية مبتكــرة، وال تراعــي أايً مــن مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل 

اإلنســاين وهــذا ُيشــكِّل جرميــة حــرب.

- هيئة حترير الشام:
ســعت هيئــة حتريــر الشــام إىل توســيع مناطــق نفوذهــا والسَّــيطرة علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، ويف 
متــوز/ 2017 ســيطرت علــى معظــم حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن ريــف حلــب الغــريب، وقامــت حبملــة اعتقــاالت واســعة للمنتقديــن 
لسياســتها كالنُّشــطاء اإلعاميــن أو الرَّافضــن للتَّنســيق معهــا كالعاملــن يف اجملــال اإلغاثــي، كمــا اعتقلــت األشــخاص املنضويــن 
حتــت رايــة الفصائــل الــي قاتلتهــا مــن املعارضــة املســلحة، واســتخدمت الكمائــن لإليقــاع ابلبعــض منهــم، ويف بعــض األحيــان 

قامــت ابعتقــال أقرابئهــم؛ هبــدف إجبارهــم علــى تســليم أنفســهم.
يتعــرَّض املعتقلــون واملختطفــون لــدى هيئــة حتريــر الشــام للضــرب املــرح واجللــد، والشــبح بشــكل رئيــس، كمــا مُتــارس عليهــم 
أســاليب تعذيــب نفســية كاإلعــدام الومهــي، والتَّهديــد ابالغتيــال والقتــل يف حــال تكــرار توجيــه التُّهــم إليهــم، تــرتاوح مــدة االحتجــاز 
بــن أســابيع إىل ســنوات وغالبــاً مــا تفــرج عــن املعتقلــن لديهــا لقــاء دفعهــم غرامــات ماليــة ضخمــة تصــل إىل 200 ألــف دوالر، 
وهبــدف إجبــار ُأســرهم علــى دفــع الفديــة يتعــرَّض املختطفــون ألســاليب تعذيــب وحشــية كاجللــد والشــبح، واحلــرق، وتكســر 
األســنان، وقلــع األظافــر، كمــا يتعرضــون ألســاليب تعذيــب نفســية كتوعدهــم ابلقتــل، وإجبارهــم علــى االعــرتاف أبفعــال مل يقومــوا 
هبــا، وتصويرهــم يف مقاطــع مصــوَّرة وإرســاهلا إىل ُأســرهم كمــا يف حالــة النقيــب ســعيد نقــرش الــي أصــدران بيــاانً حوهلــا. وتتبــع هيئــة 
ثنــا مــع عــدد كبــر ممــن أُفــرج عنهــم خــال العامــن  حتريــر الشــام سياســة نفــي اخلطــف وإخفــاء األشــخاص واختــاذ رهائــن، لكننــا حتدَّ

املاضيــن، وقــد أبلغــوان أنــم كانــوا حمتجزيــن يف ســجون هيئــة حتريــر الشــام، علــى الرغــم مــن نفيهــا ذلــك.

التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد سامر يف مكان إقامته مبحافظة إدلب9، وهو من أبناء مدينة معرة مصرين بريف 
حمافظــة إدلــب، ميلــك حمــل صرافــة وحتويــل أمــوال، يف أاير/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام مــن منزلــه 
وقامت ابحتجازه يف سجن يقع يف بلدة سرمن بريف حمافظة إدلب، نقل لنا تفاصيل التَّعذيب والضَّرب الذي تعرَّض له: “قيَّدوين 
إىل الكرســي وقامــوا بصعقــي ابلكهــرابء عــدة مــرات، مثَّ قامــوا بقلــب الكرســي وضــريب علــى أرجلــي، مث تركــوين يف غرفــة فارغــة 
متامــاً مــدة يومــن، يف اليــوم الثالــث طلبــوا مــين فديــة ماليــة ضخمــة تُقــدَّر بـــ 20 ألــف دوالر مقابــل إبقائــي حيــاً، وبعــد التفــاوض 
اســتطعت ختفيض املبلغ إىل 8 آالف دوالر، ومسحوا يل عندها ابلتَّواصل مع عائلي لتأمن املبلغ، متَّ اإلفراج عين بعد قرابة 

أســبوع مــن االعتقــال” قــال لنــا ســامر إنَّ هيئــة حتريــر الشــام قــد وجَّهــت لــه هتمــة حتويــل أمــوال إىل منظمــات إغاثيــة يف إدلــب.

9  يف 20/ حزيران/ 2018
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الثــااثء 1/ أاير/ 2018 ســجَّلنا اعتقــال الســيد حممــد وهــو مــدرس لغــة عربيــة مــن مــكان إقامتــه يف بلــدة إحســم بريــف إدلــب 
اجلنــويب مــن قبــل عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام، واقتيــاده إىل مركــز احتجــاز اتبــع للهيئــة يف بلــدة كنصفــرة بريــف إدلــب اجلنــويب، 
أخــران حممــد أنَّ عمليــة اعتقالــه جــرت بشــكل مهجــي؛ حيــث اقتحــم منزلــه عــدة عناصــر ملثمــون ومســلحون يتبعــون اهليئــة، وأطلقــوا 
الرصاص بشكل عشوائي لرتهيب السكَّان، واقتادوه بعد تكبيل يديه وتغطية عينيه إىل مركز احتجاز قال إنَّه استغرق 20 دقيقة 
ليصلــوا إليــه: “نقلــوين إىل زنزانــة منفــردة، ويف املســاء بــدأ التَّحقيــق معــي ووجهــوا يل هتمــة االنتمــاء إىل فصائــل درع الفــرات، أنكــرت 
االهتامــات املوجهــة إيل، هنــا بــدأت عمليــة التَّعذيــب الــي كانــت نفســية أكثــر منهــا جســدية، حيــث كانــوا يتوعدونــين ابلذَّبــح والقتــل، 
وقامــوا بشــحذ ســكن كبــرة أمامــي، وقالــوا يل إنــم ســيذحبونين هبــا، بعــد عــدة أايم اشــتدَّ التَّعذيــب وبــدأ الشــبح والضــرب ابلكــرابج 
والعصا يف ساحة كانت خمصصة للتعذيب، نقلت بعدها إىل زنزانة منفردة حتت األرض حيث مل أَر الشمس مطلقا طيلة أسبوع.

أبرز حوادث التَّعذيب لدى هيئة حترير الشام:
امللقــب أبــو نعيــم ظريفــة، مــن أبنــاء مدينــة عربــن مبحافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر ســتن عامــاً، الســبت 6/ متــوز/ 2017 
اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام مــن مــكان وجــوده يف مدينــة عربــن، الثــااثء 7/ متــوز/ 2017 أفرجــت 

عنــه بعــد أن اعتــدت عليــه ابلضــرب.

االستنتاجات القانونية:
انتهكــت هيئــة حتريــر الشــام بشــكل صــارخ القانــون الــدويل اإلنســاين، املــادة الثالثــة املشــرتكة مــن اتفاقيــات جنيــف، ومبوجــب 
النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ُيشــكِّل “اختــاذ الرهائــن” جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة وُيشــكِّل التَّعذيــب 

آاثر تعذيب على يدي الضحيَّة أبو نعيم ظريفة

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YmJyajlGdF9Ra1k/view
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جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة 7 مــن النظــام ذاتــه. 
 

اتء: قوات اإلدارة الذاتية:
منــذ عــام 2016 رصــدان تصاعــداً ملحوظــاً يف شــدة أســاليب التَّعذيــب، وارتفاعــاً يف حصيلــة ضحــااي التَّعذيــب لــدى قــوات 
اإلدارة الذاتيــة، محــل بعضهــا صبغــة عرقيــة، مثَّ عــدان وســجلنا ارتفاعــاً ملحوظــاً يف معــدالت اســتخدام التعذيــب يف عــام 2018، 
عقــب ســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة علــى مناطــق جديــدة يف حمافظــي الرقــة وديــر الــزور، واعتقــال املدنيــن بتهمــة وجــود صــات 
لديهــم مــع تنظيــم داعــش، مث تعذيبهــم أبســاليب قاســية كقلــع األظافــر واجللــد والشــبح، كمــا تعــرَّض النشــطاء والسياســيون 

املنتقــدون لسياســتها للضَّــرب املــرح واحلرمــان مــن الطعــام والرعايــة الصحيــة، واحلبــس االنفــرادي ملــدة تتجــاوز شــهرين.
انيــف خالــد احملماميــد مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، موظــف حكومــي متقاعــد، يبلــغ مــن العمــر 65 عامــاً، كان انيــف قــد نــزَح مــن 
مدينتــه عقــب ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا عــام 2014 حنــو مدينــة محــص، وعندمــا ســيطرت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى 
مدينــة الرقــة قــرَّر انيــف يف شــباط/ 2018 العــودة إىل مدينتــه لتفقُّــد ممتلكاتــه وزايرة أقرابئــه، وعنــد وصولــه إىل مشــارف مدينــة 
هيــب،  الرقــة اســتوَقفه حاجــز عســكري اتبــع لقــوات ســوراي الدميقراطيــة واحتجــزه لســاعات، تعــرَّض خاهلــا للتَّعذيــب بغــرض الرتَّ
ومنَعــه مــن العــودة إىل منزلــه، قــال لنــا انيــف10: “قامــوا ابلتَّحقــق مــن أوراقــي الثبوتيــة وســألوين عــن ســبب عــوديت إىل الرقــة 
وطلبــوا أوراقــاً تُثبــت ملكيــي ملنــزيل، مث ســألين الضابــط املســؤول هنــاك عــن أقــرابء يل مــن عشــريت ذاهتــا، بعضهــم ينتمــي 
إىل تنظيــم داعــش وبعضهــم مــع فصائــل املعارضــة املســلحة، أخرتــه أن ليــس لــدي تواصــل معهــم وال أعلــم عنهــم شــيئاً، 
عندهــا غضــب وبــدأ ابلصــراخ، مث ضربــين ابحلــزام وأوقعــين أرضــاً، وبــدأ بركلــي علــى كافــة أحنــاء جســدي؛ مــا أدى إىل كســر 
أحــد أســناين” قــال انيــف إنَّــه بقــي 3 ســاعات حمتجــزاً يف غرفــة ابلقــرب مــن احلاجــز العســكري، رفضــوا يف أثنائهــا أن يعطــوه 
أدويتــه ومــاًء للشــرب، مث أطلقــوا ســراحه بشــرط أن يعــود إىل مدينــة محــص دون أن يدخــل مدينــة الرقــة: “قــال يل الضابــط )إن 

عــدت إىل الرقــة ســأقتلك(”  

أبرز حوادث التعذيب لدى قوات اإلدارة الذاتية:
حممــد البــكار، مــن أبنــاء قريــة اجلــات بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، الثــااثء 29/ أاير/ 
2018 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف قريــة اجلــات، واقتادتــه إىل 
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، يف يــوم الســبت 2/ حزيــران/ 2018 أفرجــت عنــه 

وجــه  علــى  علــى  تعذيــب  آاثر 
البــكار حممــد  الضحيــة  10 عر اتصال هاتفي يف 26/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1lYBWa_AZscTeJAn7ngBd5g9EdqpwNwLu/view
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بعــد أن اعتــدت عليــه ابلضــرب.
أمحــد البــكار، مــن أبنــاء قريــة اجلــات بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، الثــااثء 29/ أاير/ 
2018 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف قريــة اجلــات، واقتادتــه إىل 
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، يــوم الســبت 2/ حزيــران/ 2018 أفرجــت عنــه بعــد 

أن اعتــدت عليــه ابلضَّــرب .

عبــد الســام احلفــين، مــن أبنــاء قريــة اجلــات بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، الثــااثء 
29/ أاير/ 2018 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف قريــة اجلــات، 
واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، يف يــوم الســبت 2/ حزيــران/ 2018 

أفرجــت عنــه بعــد أن اعتــدت عليــه ابلضــرب .

أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى قوات اإلدارة الذاتية:
صــاحل أمحــد الياســن، صيــدالين، مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 55 عامــاً، يف شــهر نيســان 2018، اعتقلتــه قــوات اإلدارة 
الذاتيــة مــن مــكان عملــه يف قريــة جــزرة البــو محيــد بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب، 
اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكِّــد مقتلــه بســبب التعذيــب 

آاثر تعذيب على على وجه الضحية 
أمحد البكار

آاثر تعذيب على وجه الضحية 
عبد السام احلفين

صاحل أمحد الياسن

https://drive.google.com/file/d/1WjswxdYzlvr3AVkzYR6BPHVUYNLUdb6t/view
https://drive.google.com/file/d/1RCsOEqQ2UvVZdsZ_4nIzCNPHMn25o-IR/view
https://drive.google.com/file/d/1uk2BvoR8gQqZuX8Fy50DgfTwNyMcBw9h/view
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وإمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز، وقــد مت تســليم جثمانــه لذويــه.
فهــد عمــاش النايــف، مهنــدس بــرتول، مــن أبنــاء مدينــة صبيخــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يف أاير/ 2018، اعتقلتــه قــوات 
اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف قريــة ســويدان جزيــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018، حصلنــا 
علــى معلومــات تؤكــد مقتلــه بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز، وقــد مت تســليم جثمانــه لذويــه.

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

وُتشــكِّل ممارســات التَّعذيــب الــي تقــوم هبــا حبــق خصومهــا علــى خلفيــة النــزاع املســلح الغــر دويل جرائــم حــرب.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
منــذ بدايــة عــام 2017 حــى حزيــران/ 2018 ســجَّلنا تصاعــد جلــوء فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل اســتخدام أســاليب 
التَّعذيــب، وارتفــاع حصيلــة ضحــااي التَّعذيــب لديهــا، وقــد مارســت أســاليب تعذيــب كالشــبح والــدوالب، واجللــد، والصعــق 
الكهرابئــي مــع املنتقديــن لسياســتها، بشــكل رئيــس ضــدَّ النشــطاء اإلعاميــن احملليــن، حيــث ســجلنا يف عــدد كبــر مــن احلــوادث 
اعتقــال فصيــل انشــطاً حمليــاً وتعريضــه للتَّعذيــب مث اإلفــراج عنــه بعــد أايم قليلــة دون توجيــه أيــة هتــم، كمــا اســتخدمت درجــات 

أقســى مــن التَّعذيــب مــع أســرى مــن قــوات النظــام الســوري حمتجزيــن لديهــا.

اجلمعــة 13/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 22:00 دامهــت جمموعــة مــن لــواء الشــمال التابــع لفصيــل فيلــق الشــام أحــد 
فصائــل املعارضــة املســلحة منــزل الناشــط اإلعامــي عمــر جيجــو امللقــب أبــو العبــد يف قريــة كفــرة بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
ــتائم واإلهانــة، واقتادتــه إىل مقــر الفصيــل يف قريــة كفــر كلبــن بريــف حمافظــة  ــرب املــرح مــع الشَّ واعتــدت عليــه وعلــى ابنــه ابلضَّ
حلــب الشــمايل بتهمــة نشــره فيديــو يظُهــر مدنيــن إثــَر إصابتهــم بطلــق انري، ويظهــر فيــه شــخص ممــن أطلــق النــار وهــو عنصــر 

جثمان فهد عماش النايففهد عماش النايف

https://drive.google.com/file/d/11wZXRqHDjHgk8tyVsP-NmGCYgyVOqH6F/view
https://drive.google.com/file/d/1VwEKY5OT0bE2c9XOuinpODYeeqyPxpCy/view
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يف الفصيــل ذاتــه، أُفــرج عنــه يف اليــوم ذاتــه بعــد هتديــده ابلقتــل.

أخــران عمــر جيجــو11 عــن ظــروف اعتقالــه وتعرُّضــه للضــرب والتَّعذيــب: “اقتحمــوا منــزيل وانالــوا علــيَّ ابلضَّــرب والشــتائم أان 
هنــا إىل املقــر كانــوا يهددونــين ابلقتــل والتَّصفيــة ويســتمرون  وولــدي مثَّ اقتــادوين بســيارهتم إىل مركــز الفصيــل ويف أثنــاء توجِّ
يف توجيــه الشــتائم القــذرة، مث زجــوا يب يف غرفــة صغــرة وتركــوين حــى املســاء ليطلقــوا ســراحي بعــَد أن تعهــدت بعــدم تكــرار 
مــا فعلــت، لقــد تعرَّضــت لــكل هــذا الضــرب والتَّعذيــب بســبب مقطــع مصــوَّر نشــرته علــى اإلنرتنــت يُظهــر مدنيــن ُمصابــن 

جــراء إطــالق انر مــن قبــل أحــد عناصرهــم”.

الســيد جهــاد ســليمان، مســعف وانشــط مــدين مــن أبنــاء مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه جمموعــة مســلحة 
تنتمــي إىل إحــدى فصائــل املعارضــة يف 4/ نيســان/ 2018 مــن منزلــه يف مدينــة اعــزاز بعــد أن قــام بكتابــة منشــور ينتقدهــا علــى 

صفحتــه الشــخصية يف موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك.
قــال لنــا جهــاد عــر اتصــال هاتفــي12 : “قيــدوا يــديَّ إىل اخللــف، وربطــوين إىل عامــود وضربــوين بكبــل كهرابئــي علــى صــدري 
، مــع شــتمي أبقــذر العبــارات، وصــادروا هاتفــي وكســروه أمامــي، وبعــد حنــو ســاعتن أخلــوا ســبيلي وهــدَّدوين  وبطــين ورجلــيَّ

ابلقتــل وحــرق منــزيل إن انتقــدت تصرفاهتــم مــرة أخــرى”.   

أبرز حوادث التعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة:
حممــد مأمــون، مــدين، مــن أبنــاء مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، األربعــاء 12/ متــوز/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي لفصيــل أحــرار الشــرقية التابــع للمعارضــة املســلحة لــدى مــروره علــى أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة لــه يف مدينــة جرابلــس 
بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة جرابلــس، وأفرجــت عنــه يف اليــوم ذاتــه 

اإلعامي عمر جيجو
آاثر تعذيب على جسد اإلعامي 

عمر جيجو

11 تواصلنا معه عر اتصال هاتفي يف 14/ نيسان/ 2018

12 يف 17/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1IitD96eBnDR9uNJ4_OHicnRu9oadVf3k/view
https://drive.google.com/file/d/195ksmphu4d9lAXtyE8vXx5miPlgL3ePg/view
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بعــد أن تعــرَّض لاعتــداء والضــرب.

فــرح الديــن حممــد عثمــان، مــدين، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 34 عامــاً، اخلميــس 
12/ نيســان/2018  اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل فصيــل أحــرار الشــرقية أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، وأفرجــت عنــه 

يف اليــوم ذاتــه بعــد أن تعــرَّض لاعتــداء والضَّــرب.

أبرز ضحااي املوت بسبب التَّعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة:
الطفــل عيســى احملاميــد، مــن أبنــاء مدينــة درعــا البلــد مبحافظــة درعــا، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي 
إىل فصيــل لــواء التَّوحيــد أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التَّابعــة هلــا مبدينــة درعــا البلــد، الثــااثء

آاثر تعذيب على جسد حممد مأمون

فرح الدين حممد عثمان
فــرح  جســد  علــى  تعذيــب  آاثر 

عثمــان حممــد  الديــن 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXhFX09ueWVDR00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aF9zRWxoY1kxSWc/view
https://drive.google.com/file/d/1QHjTUJArn1I5wr1mLsWoieTJeXzf7JRW/view
https://drive.google.com/file/d/1qjiY_WdG6FSSH40RcWuaIkRzbDMFK4o4/view
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7/ تشرين الثاين/ 2017، حصلنا على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز التَّابعة هلا.
عبــد هللا نبيــل النصــر عســكر، مــن أبنــاء مدينــة جاســم بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، األربعــاء 25/ نيســان/ 2018، اعتقلتــه 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف مدينــة جاســم، واقتادتــه إىل خمفــر مدينــة جاســم، حصلنــا علــى معلومــات 

تؤكــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب، وقــد مت تســليم جثمانــه لذويــه وعليــه آاثر تعذيــب.

أمحــد حممــد شــيخو، انئــب رئيــس جملــس انحيــة شــيخ حديــد احمللــي، حاصــل علــى 
إجــازة يف اجلغرافيــا، مــن أبنــاء بلــدة شــيخ حديــد بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ 
مــن العمــر 53 عامــاً، اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة 
لفصيــل اللــواء ســليمان شــاه -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن مــكان وجــوده يف 
بلــدة شــيخ حديــد، وأفرجــت عنــه بعــد 4 أايم. الثــااثء 12/ حزيــران/ 2018 تــويف 

بســبب التَّعذيــب الــذي تعــرَّض لــه يف أثنــاء احتجــازه.

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

عبد هللا نبيل النصر عسكر

أمحد حممد شيخو

https://drive.google.com/file/d/14KnPBcnDAhl9HNCPZ9hHXEZcNWsHYrHl/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8C-2lgjynlOJzkzoRfSTM0X0Qy9dQ2j/view
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غــر الــدويل، وترقــى إىل جرميــة حــرب.
رابعاً: التوصيات:  

إىل جملس األمن واألمم املتحدة:
• محاية املدنين املعتقلن لدى النظام السوري من التَّعذيب حى املوت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد احلياة.

• جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أخــذ زمــام املبــادرة يف احلالــة الســورية واللجــوء إىل تطبيــق مبــدأ احتــاد مــن أجــل 
الســام؛ نظــراً للشــلل التَّــام يف جملــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصيــين.

• إجياد آليه إللزام النظام السوري بوقف عمليات التَّعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحااي وتسليمها لألهايل.
• جيب على روسيا التَّوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

• املعاقبة الفورية جلميع األفراد املتورطن يف ماكينة التعذيب.

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

مرتكــي جرائــم التَّعذيــب، وبــذل كل اجلهــود املاديــة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك.
• اختاذ إجراءات عقابية جديَّة حبق النظام السوري لردعه عن االستمرار يف قتل املواطنن السورين حتت التعذيب.

• تقدمي مزيد من األموال والدعم واملنح الكافية للمنظمات احمللية الي هتتم برعاية وإعادة أتهيل ضحااي التعذيب وُأسرهم.
• تقدمي الدَّعم للنشطاء األفراد واملنظمات احمللية الي تقوم بتوثيق االنتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.

 
 :IIIM اآللية الدولية احملايدة املستقلة

النظــر يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التقريــر، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة 
والتفاصيــل.

  
إىل النظام السوري:

• جيب التَّوقف الفوري عن ممارسة مجيع أساليب التعذيب، واستخدام مقدرات الدولة السورية يف تعذيب وإرهاب اجملتمع.
• السَّــماح الفــوري بدخــول جلنــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومجيــع املنظمــات احلقوقيــة املوضوعيــة 

إىل مجيــع مراكــز االحتجــاز.
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• حتمُّل املسؤولية القانونية والتارخيية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة.
• اإلفــراج الفــوري وغــر املشــروط عــن مجيــع املعتقلــن تعســفياً بشــكل خــاص األطفــال والنســاء، وكشــف مصــر عشــرات آالف 

املختفــن قســرايً.
  

إىل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• يتوجب مراعاة تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنســان يف املناطق والســجون الي ختضع لســيطرهتا، وإيقاف أشــكال التَّعذيب 

كافــة داخــل مراكــز االحتجاز.
 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• مراعــاة أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإنــاء احملاكمــات الغــر قانونيــة، وإيقــاف مجيــع عمليــات التعذيــب داخــل 

مراكــز االحتجــاز.
• الســماح الفــوري للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر وملنظمــات حقــوق اإلنســان املوضوعيــة بــزايرة مجيــع مراكــز االحتجــاز، وعــدم 

وضــع املعتقلــن يف مراكــز احتجــاز ســرية.
• حماسبة مجيع األفراد املتورطن بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.

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

إىل اإلدارة الذاتية الكردية:
• االلتــزام مبعايــر القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، والتَّوقــف عــن اســتخدام التَّعذيــب حبــقِّ اخلصــوم السياســين، أو العســكرين، 

وفتــح حتقيقــات للمتورطــن يف هــذه اجلرائــم، وحماســبتهم.
• اإلفصــاح عــن مجيــع املعتقلــن ونشــر قوائــم أبمسائهــم، ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الســرية، والســماح لألهــايل 

بزايرهتــم. احلقوقيــة  واملنظمــات 
 

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

وأصدقائهــم.
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