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ً
أوال :التعذيب هو من أولى االنتهاكات ومن أكثرها ممارسة وبدون حدود معروفة:
هــذا هــو التقريــر الســنوي الــذي تصــدره الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كل عــام فــي  /26حزيــران ،وهــو اليــوم
الدولــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب ،ولكننــا علــى مــدار العــام نصــدر تقريــر ًا شــهري ًا عــن حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا
ومــن ضمنهــم حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب ،إضافــة إلــى عشــرات األخبــار عــن التعذيــب ،وذلــك
لكــون التعذيــب مرتبــط بشــكل عضــوي مــع االعتقــال التعســفي ،فــا يــكاد يوجــد معتقــل لــم يتعــرض ألســلوب
مــن أســاليب التعذيــب ،وقــد أكدنــا علــى هــذه الحقيقــة فــي العديــد مــن التقاريــر التــي أصدرناهــا ،لكــن مــا يميــز هــذا
التقريــر الســنوي أنــه تقريــر موســع يشــتمل علــى كـ ٍّ
ـم واســع مــن حــوادث التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب التــي
قمنــا بتوثيقهــا منــذ التقريــر الســنوي التاســع فــي العــام الماضــي الــذي صــدر فــي  /26حزيــران ،2020 /وهــذا التقريــر
الســنوي العاشــر ،كمــا أننــا نقــوم مــن خاللــه بإصــدار تحديــث لمــا وصلــت إليــه حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب لــدى
جميــع أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 /حتــى حزيــران.2021 /
يهــدف هــذا التقريــر إلــى التأكيــد مجــدد ًا علــى أن التعذيــب كان مــن أول االنتهــاكات التــي مورســت بحــق المتظاهريــن
السياســيين ،وذلــك علــى خلفيــة اعتقالهــم التعســفي ،حيــث تعرضــوا بشــكل عــام إلى :ضرب ،وشــتائم ،وتــم اعتقالهم
دون مذكــرة قضائيــة ،وصــودرت هواتفهــم المحمولــة ،ومنعــوا مــن التواصــل مــع أهلهــم أو محاميهــم ،وأصبــح الكثيــر
منهــم فــي عــداد المختفيــن قســري ًا ،وكل واحــدة مــن هــذه الممارســات تنضــوي علــى شــكل أو أكثــر مــن التعذيــب،
فاإلخفــاء القســري للمعتقــل يتضمــن شـ ً
ـكال قاســي ًا مــن أشــكال التعذيــب الجســدي والنفســي ،للمعتقــل ولذويــه
أيضـ ًا ،وقــد يفضــي التعذيــب إلــى مــوت المعتقــل ،وقــد ال يفضــي ،كمــا أننــا علــى مــدى عشــر ســنوات لــم نســتطع أن
نحــدد مقــدار التعذيــب الــذي يتعــرض لــه المعتقــل لــدى النظــام الســوري مقارنــة َّ
بالتهــم الملصقــة بــه ،بمعنــى أن
التعذيــب يخضــع ألهــواء رئيــس فــرع األمــن ،والتعذيــب بشــكل عــام هــو ممتــد وال نهائــي ،وإذا توقــف فــي يــوم معيــن
فقــد يعــود بعــد بضعــة أيــام ،فلــم نتمكــن مــن رســم قواعــد ثابتــة ،وهــذا مــا يزيــد مــن معانــاة المعتقليــن ألنهــم ال
يعلمــون متــى ســوف يتوقــف تعذيبهــم ،ومــا هــو حجــم التعذيــب الــذي ســوف يتعرضــون لــه ،والــذي قــد يفضــي إلــى
وفاتهــم وقــد تحدثنــا عــن أســاليب التعذيــب بشــكل موســع فــي تقريــر خــاص.
إن انتهــاك التعذيــب فــي ســوريا ،هــو انتهــاك منهجــي وواســع النطــاق وبشــكل خــاص مــن قبــل النظــام الســوري
الــذي يحتجــز العــدد األكبــر مــن المعتقليــن ،وبنــاء علــى ذلــك فقــد توســعت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
باالهتمــام علــى نحــو اســتثنائي بقضيــة التعذيــب ،فإضافــة إلــى التقريــر الشــهري واألخبــار والبيانــات ،ومراســلة المقــرر
الخــاص المعنــي بالتعذيــب بشــكل دوري ،قمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بالضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب،
كمــا قمنــا ببنــاء أرشــيف ضخــم عــن عشــرات آالف حــاالت االعتقــال الذيــن تعرضــوا لتعذيــب.
َّ
تمكنــا بســبب مالحقــة هــذا االنتهــاك مــن بنــاء شــبكة عالقــات واســعة مــع الضحايــا الناجيــن مــن التعذيــب ،ومع
وقــد
ً
ذويهــم ،فهــؤالء دائمـا هــم الركــن األساســي فــي عملنــا ،ولتســهيل ذلــك أتحنــا مختلــف وســائل التواصــل لتســهيل
عمليــة الوصــول َّ
والتوثيــق كالبريــد اإللكترونــي وأرقــام هواتــف مخصصــة للتوثيــق ،وصفحــات التواصــل االجتماعــي،
واســتمارات إلكترونيــة .كل ذلــك ســاهم فــي تعزيــز عمليــة التوثيــق وفــق منهجيتنــا المســتندة إلــى أحــكام القوانيــن
الدول َّيــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة بالتعذيــب واالعتقــال َّ
التعســفي واالختفــاء القســري.
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نعتمــد تعريــف التعذيــب فــي منهجيتنــا بحســب مــا أوردتــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب  1984فــي المــادة رقــم “ 1 1أي
عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســدي ًا كان أم عقليـ ًا ،يلحــق عمــد ًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا
الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،علــى معلومــات أو علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي
أنــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث  -أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم
أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه ،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت
عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية”.
يعتمــد التقريــر علــى مقابــات أجريناهــا مــع عائــات ضحايــا وناجيــن مــن التعذيــب مــن مراكــز االحتجــاز لــدى مختلــف
أطــراف النــزاع ،وقــد تمــت المداخــات مــع مراعــاة حالــة األمــن والســامة للضحايــا ،ولفريــق الشــبكة الســوية لحقــوق
اإلنســان ،وقــد اســتخدمنا وســائل متعددة إمــا عبــر الهاتــف أو برامــج االتصــال المختلفــة أو عبــر زيارتهــم فــي أماكــن
وجودهــم داخــل ســوريا وخارجهــا ،ونســتعرض فــي هــذا التقريــر ثــاث عشــرة روايــة ،حصلنــا عليهــا بشــكل مباشــر ولــم
نحصــل عليهــا مــن مــوارد مفتوحــة ،وقــد اســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظـ ًا علــى خصوصية الشــهود
ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة ،لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل
إجرائهــم للمقابــات ،وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر ،وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام
المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق ،وكل ذلــك وفــق البروتــوكالت الداخليــة لدينــا
والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات ،ونســعى دائمـ ًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعاية النفســية للضحايا.
كمــا ترتكــز اإلحصائيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر علــى العمــل التراكمــي الــذي قمنــا بــه علــى مــدى ســنوات مــن عمليــات
الرصــد والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام  2011لحــوادث االعتقــال التعســفي والتعذيــب ،حيــث نقــوم بعمليــة
تحديــث شــهرية لقاعــدة البيانــات ،ونؤكــد علــى أن جميــع اإلحصائيــات الــواردة فــي التقريــر تتضمــن معلومــات متفاوتــة
لــكل حالــة ،وهــذا طبيعــي ضمــن الســياق الســوري والتحديــات الكبيــرة التــي تواجــه عملنــا ،وبشــكل عــام تتضمــن
الحــاالت المعلومــات األساســية مثــل :االســم والتاريــخ والمــكان وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن
االعتقــال أو االختفــاء القســري والتعذيــب ،وآخــر المشــاهدات والوثائــق ،وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل ،وقــد قــام قســم
تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء برنامــج خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز
وفــق المحافظــات أو الجنــس ،أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة ،والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال ،وتدخــل جميــع
البيانــات بصــورة أوتوماتيكيــة.
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال ،وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة أيض ـ ًا ،ونحــن فــي
هــذا التقريــر ِّ
نــوزع حصيلــة حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب تبعــ ًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة ،وليــس
تبع ـ ًا للمــكان الــذي وقعــت فيــه حادثــة التعذيــبَّ ،
ألن مــكان وقــوع الحادثــة واالنتهــاك فــي النســبة العظمــى مــن
الضحايــا هــو مراكــز االحتجــاز فــي مدينــة دمشــق ،لذلــك نقــوم بتوزيــع حــاالت ضحايــا التعذيــب بحســب المحافظــة
التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعـرَّض لــه أبنــاء تلــك المحافظــة مقارنــة مــع
محافظــات أخــرى ،وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن،
ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.
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ـإن مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ي ِّ
ونظــر ًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فـ َّ
ُمثــل الحــدَّ األدنــى مــن
َّ
ِّ
ونؤكــدُ َّ
أن اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر ،كمــا أن هــذا التقريــر ال
تمكنــا مــن توثيقهــا،
االنتهــاكات التــي
يشــمل توثيق ـ ًا للتداعيــات النفســية التــي يعانــي منهــا الناجــون مــن التعذيــب.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
إن الحجــم الهائــل مــن التعذيــب الــذي مــورس علــى أعــداد ضخمــة مــن أفــراد المجتمــع الســوري
تصــل إلــى عشــرات اآلالف ،وبأســاليب وحشــية ومــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع ولكــن بشــكل
خــاص مــن قبــل النظــام الســوري ،الــذي اســتخدم مؤسســات فــي الدولــة لخدمــة التعذيــب ،كل
هــذا التعذيــب تجــاه أفــراد المجتمــع و َّلــد حالــة مــن االحتقــان الشــديد تجــاه مرتكبــي االنتهــاكات،
ممزوجــة برغبــة شــديدة باالنتقــام ،وإن اســتمرار النــزاع الســوري علــى الرغــم مــن مضــي عشــر
ســنوات يجعــل العديــد مــن أفــراد المجتمــع الذيــن تعرضــوا للتعذيــب بمثابــة قنابــل موقوتــة ،ال
بــدَّ للمجتمــع الدولــي مــن قيــادة مســار عدالــة انتقاليــة فــي أســرع وقــت ممكــن.

ثاني ًا :تعاون الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع مقرري األمم المتحدة المعنيين
بحاالت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب:
يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات مراســلة دوريــة مســتمرة للمقرريــن الخــواص فــي األمــم
المتحــدة المعنييــن بحــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب ،حيــث يقــوم المقــرر بمراســلة النظــام الســوري
حــول البعــض مــن تلــك الحــاالت المرســلة التــي تمكــن مــن التحقــق منهــا ،كمــا يقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص
المتعلــق بالتقريــر الــذي يُعــدُّ ه.
قمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقــوم العائــات بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكي ـ ًا إلــى فريــق قســم
االعتقــال والتعذيــب ،الــذي يقــوم بمتابعــة الحالــة والتواصــل مــع العائــات إلتمــام عمليــة التوثيــق والتســجيل.
وفــي هــذا المجــال تطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مزيــد ًا مــن التعــاون مــن قبــل األهالــي مــن أجــل إيصــال
أكبــر قــدر ممكــن مــن الحــاالت إلــى مقــرري األمــم المتحــدة المعنييــن بحــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب،
ويعمــل فريقنــا بشــكل متواصــل مــن أجــل بنــاء عالقــات واســعة مــع أهالــي الضحايــا وتحصيــل أكبــر قــدر ممكــن مــن
البيانــات وتخزينهــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا الخاصــة بالضحايــا ،قســري ًا وقــد قمنــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمنــة
علــى تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام هواتــف خاصــة بعمــل فريقنــا لتســهيل عمليــة الوصــول ألهالــي الضحايــا.
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ثالث ًا :حصيلة الضحايا بسبب التعذيب وتوزعها في سوريا منذ آذار :2011
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران 2021 /مقتــل مــا ال
يقــل عن  14537شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،مــن بينهــم
 180طفـ ً
ـا و 92ســيدة (أنثــى بالغــة) ،يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

النظام السوري :بنسبة % 98.63
ً
طفال و 74سيدة
قوات النظام السوري 14338 :بينهم 173ً
طفال و 14سيدة
تنظيم داعش 32 :بينهم 1ً
طفال
هيئة تحرير الشام 28 :بينهم 2قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي):ً
طفال و 2سيدة
 67بينهم 1
ً
طفال و 1سيدة
المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 47 :بينهم 1ً
طفال و 1سيدة
-جهات أخرى 25 :بينهم 2

إن النظــام الســوري قــد اعتقــل العــدد األكبــر مــن المواطنيــن الســوريين ،وال يــزال لديــه العــدد األكبــر منهــم ،ومــن
المختفيــن قســري ًا ،ويتزامــن التعذيــب طــوال مــدة اعتقــال الشــخص ،كمــا أن التعذيــب لــدى النظــام الســوري
وبحســب الفقــرات المتعلقــة بالتعذيــب ضمــن تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة ،وبشــكل خــاص التقريــر الخــاص
بعمليــات التعذيــب لــدى النظــام الســوري تحــت عنــوان بعيــد عــن العيــن بعيــد عــن الخاطــر ،وكذلــك التقريــر الــذي
صــدر فــي  /11آذار الماضــي  ،2021كلهــا تقــول أن التعذيــب لــدى النظــام الســوري هــو سياســة دولــة ،ولهــذا نعتقــد
أن مقتــل كل هــذا العــدد مــن المواطنيــن الســوريين هــو أمــر مقصــود لــدى رأس صانــع القــرار فــي النظــام الســوري،
واألفــرع األمنيــة هــي مجــرد أدوات تنفيــذ لهــذه الغايــة ،وعلــى مــدى عشــر ســنوات مارســت هــذه األفــرع األمنيــة
أفظــع أســاليب التعذيــب بمــا فيهــا إهمــال الغــذاء والرعايــة الصحيــة؛ ممــا تســبب فــي هــذه الحصيلــة المرتفعــة جــد ًا
وغيــر المســبوقة فــي هــذا العصــر علــى مســتوى العالــم ،وقــد أكدنــا ســابق ًا أن الســبب األساســي للوفيــات بســبب
التعذيــب هــو إهمــال الرعايــة الصحيــة بعــد اإلصابــة باألمــراض ،حيــث يتــرك الشــخص يتألــم دون عــاج حتــى المــوت،
كمــا َّ
أن قاعــدة البيانــات تظهــر أن الغالبيــة العظمــى مــن الضحايــا هــم مــن الرجــال ،وأن هنــاك العديــد مــن حــاالت
الوفيــات بســبب التعذيــب تشــمل نســاء وأطفــال ،بمــا فــي ذلــك عمليــات عنــف جنســي.
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رســـم بيـــاني يظهـــر تـــوزع حصيلـــة االعتقـــال أو االختفـــاء القســـري منـــذ آذار 2011 /حـــتى
حزيــران 2021 /علـــى يـــد أطـــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا:

وتظهر الخريطة التالية توزع حصيلة الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب بحسب المحافظات السورية:

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

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

رابع ًا :النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين:
النظــام الســوري يســيطر منــذ  1970علــى مجلــس الشــعب عبــر حــزب البعــث ،وأنهــى الســلطة القضائيــة عبــر
الســيطرة علــى مجلــس القضــاء األعلــى ،فقــد فــرض أن يكــون رئيســه هــو رئيــس الجمهوريــة ،كمــا يعيــن رئيــس
الجمهوريــة قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا ،وقــد أشــرنا إلــى ســيطرة النظــام الســوري علــى الســلطات الثــاث،
وأنــه ال يوجــد ســوى الســلطة التنفيذيــة ،وهــذه الســلطة صالحياتهــا متمركــزة فــي يــد رئيــس الجمهوريــة ،إن هــذا
التقديــم البســيط مهــم لنفهــم أن النظــام الســوري بإمكانــه وضــع مــا يريــد مــن نصــوص ،مهمــا كانــت مخالفــة
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،ثــم يطلــق عليهــا اســم قوانيــن ،إنــه ال يكتفــي بممارســة التعذيــب ،بــل يضــع قوانين
تعطــي حصانــة تامــة مــن المالحقــة القضائيــة للذيــن ينفــذون أوامــره ،ومــن أبزرهــا:
1.المرســوم التشــريعي رقــم  /14/بتاريــخ  /25كانــون الثانــي 1969 /الــذي ينــص علــى أنــه“ :ال يجــوز مالحقــة أي مــن
العامليــن فــي إدارة أمــن الدولــة عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم
أو فــي معــرض قيامهــم بهــا إال بموجــب أمــر مالحقــة يصــدر عــن المديــر”.
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2.المــادة  / 74 /مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا الصــادر
بالمرســوم التشــريعي رقــم  / 549 /تاريــخ  /25أيــار 1969 /التــي تنــص علــى أنــه“ :ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن
فــي إدارة أمــن الدولــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا أو المتعاقديــن معهــا مباشــرة أمــام القضــاء ،فــي
الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة ،أو فــي معــرض قيامــه بهــا قبــل إحالتــه علــى مجلــس التأديــب فــي اإلدارة
واســتصدار أمــر مالحقــة مــن قبــل المديــر”.
3.المرســوم التشــريعي رقــم  69الصــادر عــام  2008والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون العقوبــات العســكرية
أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي ،الذيــن كانــوا ســابق ًا ممــن يمكــن محاكمتهــم أمــام
القضــاء العــادي وحصــر قــرار مالحقتهــم بالجيــش والقــوات المســلحة وقــد نصــت الفقــرة (أ) مــن المــادة
األولــى منــه علــى“ :الجرائــم المرتكبــة مــن ضبــاط وصــف وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي ،وعناصــر شــعبة األمــن
السياســي ،وعناصــر الضابطــة الجمركيــة ،بســبب تأديــة المهــام الموكلــة إليهــم ”.وجــاء فــي الفقــرة (ب) مــن
المــادة ذاتهــا “تصــدر أوامــر المالحقــة بحــق ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة
األمــن السياســي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة .وفــق
أحــكام المــادة  / 53 /مــن قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية وتعديالتــه” .وهــذه المالحقــة
تصــدر فــي زمــن الحــرب بحســب قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام للجيــش
والقــوات المســلحة والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس الجمهوريــة .وبالتالــي تـ َّ
ـم حجــب هــذه المالحقــة -فــي حــال
حصلــت -عــن أي مســتوى للقيــادة وحصرهــا فــي القيــادة العليــا.
4.المرســوم رقــم ( )55الصــادر فــي  /21نيســان 2011 /والمتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ،والــذي تنــص المــادة  1منــه
علــى“ :تضــاف إلــى المــادة  17مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الفقــرة التاليــة :تختــص الضابطــة
العدليــة أو المفوضــون بمهامهــا باســتقصاء الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن  260حتــى 339
والمــواد  221و 388و 392و 393مــن قانــون العقوبــات وجمــع أدلتهــا واالســتماع إلــى المشــتبه بهــم فيهــا علــى
أال تتجــاوز مــدة التحفــظ عليهــم ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد مــن النائــب العــام وفقــا لمعطيــات كل ملــف علــى
حــدة وعلــى أال تزيــد هــذه المــدة علــى ســتين يوم ـ ًا”.
والنظــام الســوري نظــام شــديد المركزيــة ،بمعنــى أنــه ال يمكــن أن يعــذب عشــرات آالف المعتقليــن ،ويقتــل منهــم
آالف ،وتظهــر صــور قيصــر أمــام آالف وســائل اإلعــام ،دون أوامــر مباشــرة مــن رأس الهــرم وهــو رئيــس الجمهوريــة،
كمــا أنــه لــم يفتــح تحقيقــ ًا واحــد ًا فــي الوفيــات بســبب التعذيــب أو فــي ممارســات عمليــات التعذيــب ،وهــذا الكــم
الهائــل مــن التعذيــب والقتــل يقتضــي اشــتراك مؤسســات عــدة فــي الدولــة مــن أبرزهــا :وزارة الداخليــة ،وزارة الدفــاع،
األجهــزة األمنيــة ،الســجون المدنيــة ،المشــافي العســكرية ،المؤسســة القضائيــة ،وزارة األوقــاف ،مكتــب دفــن
الموتــى ،وهــذا يُشــير إلــى عمليــة تناغــم وتنســيق عاليــة بيــن هــذه المؤسســات ،وهــذا ال يتــم إال بــإدارة مســتويات عليــا
فــي النظــام الســوري تتحكــم بجميــع هــذه المؤسســات.
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خامس ًا :أبرز المسؤولين المتورطين في عمليات التعذيب لدى النظام السوري:
ال تبُــرر القوانيــن التــي وضعهــا النظــام الســوري ارتــكاب الجرائــم أو التســتر عليهــا ،ألنهــا ليســت قوانيــن بــل هــي
نصــوص تنتهــك القانــون ،ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نســتند علــى تعريفــات قواعــد القانــون
العرفــي اإلنســاني فــي تحميــل القــادة واألشــخاص األرفــع مقامـ ًا مســؤولية جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم
بنــاءً علــى أوامرهــم ، 2أو إذا علمــوا ،أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون
بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا
ويوســع النظــام األساســي للمحكمــة
أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم،3
ِّ
الجنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه المســؤولية لتشــمل الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية ،التــي ترتكــب وقــت الســلم أو الحــرب،
وجرائــم الحــرب ،كمــا يحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين ،بمــن فيهــم المدنيــون
المســؤولية عــن ذلــك ، 4كمــا أن المقاتليــن يتحملــون المســؤولية حتــى وإن كانــوا ينفــذون أوامــر مــن هــو أعلــى منهــم
رتبــة ،وال يكفــي القــول بــأن المقاتــل كان يتصــرف بموجــب أوامــر صــادرة مــن جهــات عليــا ،فمرتكبــوا جرائــم الحــرب
والجرائــم ضــد اإلنســانية مســؤولون جنائيـ ًا علــى المســتوى الشــخصي عــن أفعالهــم ، 5كمــا ينـ ُّ
ـص النظــام األساســي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى“ :إن حقيقــة ارتــكاب جريمــة ،تقــع ضمــن ســلطة المحكمــة ،مــن قبــل شــخص
تنفيــذ ًا ألمــر حكومــة أو مصــدر أعلــى ،عســكري ًا كان أم مدنيـ ًا ،لــن تعفــي ذلــك الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة”6
 ،ومــع أنهــا قــد تعتبــر مــن األســباب المخففــة للعقوبــة لكنهــا ال تعفــي مرتكــب الجريمــة مــن مســؤوليته ،وقــد حـ َّـذرت
ـب
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا عبــر التقاريــر والبيانــات مــن ضــرورة االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصـ ُّ
فــي ارتــكاب جرائــم حــرب أو ضــد اإلنســانية ،بــل إن القانــون الدولــي نـ َّ
ـص علــى أنــه حتــى اإلكــراه علــى ارتــكاب جرائــم
الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلبــادة ال يصبــح مقبـ ً
ـوال كأســلوب دفــاع إال فــي األوضــاع الشــديدة حيــث ال يتوفــر
أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل. 7
والنظــام الســوري متــورط بمختلــف مؤسســاته فــي ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشـ َّ
ـكلت العديــد مــن تلــك
االنتهــاكات جرائــم ضــد اإلنســانية 8وجرائــم حــرب ،9وكل مــن أمــر ،أغــرى ،شــجع ،بــرر ،شــارك ،قــدم العــون أو ســهل،
تلــك الجرائــم يعتبــر متورط ـ ًا فيهــا ،وفــي مقدمــة تلــك المؤسســات مؤسســة الجيــش ،ومؤسســة األمــن ،وهنــاك
ميــل لــدى لجــان تقصــي الحقائــق ولجــان التحقيــق الدوليــة نحــو الكشــف عــن أســماء األفــراد المتورطيــن باالنتهــاكات،
وقــد أخــذت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بهــذا الــرأي منــذ ســنوات ،وطالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة
عــن ســوريا بالكشــف عــن أســماء األفــراد الذيــن تحققــت مــن تورطهــم فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
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أسمــــــــــــاء
ومنــــاصب
أبـــــــــــــــــــــرز
قيـــــــــــادات
النظــــــــــــام
الســـــــــوري
المتورطين
فــــــــــــــــــــــــــــي
عمليـــــــــــات
التعذيــــــب:
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ياسين أحمد ضاحي
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء قريــة
الخريبــة فــي محافظــة طرطــوس،
مــن مواليــد عــام  ،1960تــرأس الفــرع
 235التابــع لشــعبة األمــن العســكري
والمعروف باســم “فرع فلســطين” عام
 ،2014وأشــرف علــى عمليــات تعذيــب
المعتقليــن فيــه وكان قبــل ترأســه
للفــرع ضابطــ ًا محققــ ًا فيــه ثــم معاونــ ًا
لرئيــس الفــرع فــي عــام  ،2012كمــا تولــى
رئاســة فــرع األمــن العســكري فــي مدينة
ديــر الــزور فــي عــام  2013ورئاســة فــرع
األمــن العســكري فــي مدينــة حمــص في
عــام  .2016كمــا تــرأس فــرع المــزة فــي
إدارة المخابــرات الجويــة مــن عــام 2010
حتــى عــام .2014
نشــير إلــى أنــه ُلقــب بـ”وحــش الغوطــة”
لمشــاركته فــي عمليــات اقتحــام مــدن
وبلــدات الغوطــة الشــرقية ،حيــث شــارك
فــي مداهمــة مدينــة ســقبا فــي غوطــة
دمشــق الشــرقية يــوم الســبت /16
حزيــران ،2012 /التــي تســبَّت وقتهــا فــي
مقتــل واعتقــال عشــرات المدنييــن ،كمــا
شــارك فــي مجــزرة بلــدة مســرابا فــي
غوطــة دمشــق الشــرقية يــوم األربعــاء
 /4نيســان.2012 /
شفيق أحمد مصة
ضابــط برتبــة عميــد ،والدتــه عبلــة،
مــن أبنــاء قريــة الــزارة فــي ريــف حمــاة
الغربــي ،مــن مواليــد عــام  ،1956شــغل
منصــب رئيــس فــرع المداهمــة 215
التابــع لشــعبة األمــن العســكري ،تولــى
اإلشــراف علــى قيــام عناصــر فرعــه
بحــي كفرسوســة فــي دمشــق بقمــع
المتظاهرين الســلميين واعتقالهم عام
 ،2011كمــا أنــه متهــم بارتــكاب عمليــات
تعذيــب وتوجيــه أوامــر قتــل خــارج نطــاق
القانــون بحــق المعتقليــن فــي الفــرع 215
المعــروف باســم “فــرع المــوت” لكثــرة
الوفيــات فيــه بســبب التعذيــب.

أحمد عليا
ضابــط ،مــن مدينــة جبلــة بريف محافظة
الالذقيــة ،مديــر الســجن فــي الفــرع ،215
يبلــغ مــن العمــر  60عــام ،عُ ــر َف عــن
ِ
أحمــد عليــا إصــداره أوامــر التعذيــب فــي
َ
وعــرف عنــه أيضــ ًا طائفيتــه
الفــرع ،215
ووحشــيته تجــاه المعتقليــن ،يُشــرف
علــى تفتيــش المعتقــات اإلنــاث ،وقــد
أخبرتنــا العديــد مــن المعتقــات الالتــي
تحدثنــا معهــن عــن محــاوالت التحــرش
التــي تعرَّضــن لهــا مــن ق َبــل أحمــد عليــا.
ِ
يُشــرف أيضــ ًا علــى توزيــع الطعــام
علــى الزنزانــات وبحســب المعلومــات
التــي حصلنــا عليهــا مــن معتقليــن
ســابقين َ
كان يفــرض عقوبــة الحرمــان
مــن الطعــام علــى زنزانــات بأكملهــا ،أو
َ
معتقليــن قســم ًا مــن حصتهــم
يحــرم
مــن الطعــام .أحمــد عليــا يمنــع أيضــ ًا
خــروج المعتقليــن مــن الفــرع  215لتلقــي
العــاج باســتثناء حــاالت نــادرة جــد ًا.
ُنشــير إلــى َّ
أن أحمــد عليــا معــروف باســم
(شرشــبيل) بيــن المعتقــات اإلناث.
عبد السالم فجر محمود
ضابــط برتبــة عميــد ،والدتــه شــاهزنان
مــن أبنــاء قريــة الفوعــة بريــف محافظــة
إدلــب الشــمالي ،مــن مواليــد ،1959
يشــغل عبــد الســام منصــب رئيــس
فــرع التحقيــق التابــع لألمــن الجــوي
بمدينــة دمشــق ،مــارس عبــد الســام
مختلــف أســاليب التعذيــب فــي ســجن
المــزة العســكري التابــع لألمــن الجــوي
كمــا أنــه متهــم بتصفيــة العديــد مــن
المعتقليــن ومــن أبــرز ضحايــاه الطفالن
حمــزة الخطيــب وثامــر الشــرعي ،ذلــك
بحســب شــهادة أدلــى بهــا المنشــق
عــن إدارة الفــرع “آفــاق أحمــد”.
بحســب روايــات لمعتقليــن ســابقين
حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية
َّ
فــإن عبــد الســام
لحقــوق اإلنســان
محمــود كان يُشــرف علــى نقــل جثــث

المعتقليــن الذيــن يتوفــون بســبب
التعذيــب فــي فــرع التحقيــق إلــى
المشــفى  601العســكري الواقــع فــي
حــي المــزة بمدينــة دمشــق ،بعــد أن يجبــر
المعتقليــن علــى ترقيــم جثــث زمالئهــم.
جودت األحمد
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء مدينــة
القرداحــة بريــف محافظــة الالذقيــة،
يشــغل منصــب رئيــس إدارة األمــن
الجــوي فــي المنطقــة الوســطى فــي
مدينــة حمــص منــذ عــام  ،2011شــهدَ
فــرع األمــن الجــوي خــال حقبــة توليــه
عمليــات تعذيــب ممنهجــة وواســعة
النطــاق وغايــة فــي الوحشــية ،وكان قــد
خصــص قســم ًا مــن الطابــق األرضــي
فــي الفــرع للتعذيــب الجماعــي اليومــي
للمعتقليــن ،بحســب مــا أخبرنــا بــه
ناجــون مــن االعتقــال فإن جــودت األحمد
كان يفــرض عقوبــات علــى العناصــر
المكلفيــن بالتعذيــب إذا تراخــوا فــي
ممارســته بحــق المعتقليــن وعلمــت
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عبــر
روايــات ناجيــن مــن االعتقــال َّ
أن جــودت
األحمــد أشــرف علــى عمليــات تنكيــل
بجثــث معتقليــن وأصــد َر أوامــر لرميهــا
فــي الطرقــات القريبــة مــن األحيــاء التــي
ناهضــت النظــام الســوري إلشــاعة
الخــوف فــي تلــك األحيــاء.
ُنشــير إلــى أن جــودت األحمــد شــارك
فــي مجــازر عــدة ارتكبــت فــي محافظــة
حمــص منهــا مجــزرة بــاب الدريــب
وكــرم الزيتــون ،والبياضــة ،وبابــا عمــرو
وعشــيرة ،ومجــزرة الســاعة التــي وقعت
فــي مدينــة حمــص فــي يــوم األحــد /17
نيســان ،2011 /حيــث تمركــزت عناصــره
علــى أســطح األبنيــة القريبــة مــن مبنــى
قيــادة الشــرطة والطريــق الواصــل بيــن
الســاعة القديمــة والجديــدة وفتحــوا
النــار علــى المدنييــن.
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رياض حبيب خرفان عباس
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة عيــن
قيطــة التابعــة لناحيــة بيــت ياشــوط
بمنطقــة جبلــة فــي محافظــة الالذقيــة،
يشــغل منصــب قائــد الشــرطة
العســكرية فــي ســوريا وهي المســؤولة
عــن إدارة مراكــز االحتجــاز العســكرية
كســجن صيدنايــا العســكري بمحافظة
ريــف دمشــق ســيئ الصيــت ،وفــي
منتصــف عــام  2013شــغل منصــب
رئيــس فــرع األمــن السياســي فــي مدينة
حلــب وحينهــا كان يشــرف مباشــرة
علــى عمليــات االســتجواب والتعذيــب،
إضافــة إلــى إعطــاء األوامــر للمحققيــن
بصالحيــة اســتخدام أســاليب التعذيــب
كافــة فــي أثنــاء التحقيــق.
غسان جودت إسماعيل
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء بلــدة جنينــة
رســان شــرق منطقة دريكيــش التابعة
لمحافظــة طرطــوس ،مــن مواليــد عــام
 ،1960يشــغل حاليـ ًا منصــب مديــر األمن
الجــوي بعــد أن كان ســابق ًا نائــب مديــر
األمــن الجــوي.
َ
غســان إســماعيل أصــدر أوامــر لعناصره
للمشــاركة إلــى جانــب الفرقــة الرابعــة
فــي قمــع المتظاهريــن فــي عــام 2011
وإطــاق النــار عليهــم فــي مدينــة داريــا
بمحافظــة ريــف دمشــق ،ومتهــم
بتصفيــة معتقليــن فــي ســجن المــزة
العســكري بمدينــة دمشــق ،وتغييــب
معتقليــن آخريــن قســري ًا ،كمــا أنــه
متهــم بتورطــه مــع العميــد وفيــق ناصــر
الرئيــس الســابق لفــرع األمن العســكري
فــي عمليــات الخطــف المتكــررة التــي
حدثــت فــي محافظــة الســويداء عــام
.2018
شــغل غســان ثالثــة مناصــب قبــل أن
تتــم ترقيتــه إلــى نائــب مدير األمــن الجوي،
حيــث شــغل منصــب رئيــس فــرع أمــن
الدولــة فــي محافظــة الســويداء عــام
 ،2016ســبق ذلــك رئاســته فــرع المهــام
الخاصــة عــام .2011
وفــي تمــوز  2012أدرج غســان مــن قبــل
االتحــاد األوروبــي ضمــن الئحــة تضـ ُّ
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شــخص ًا مــن رجــال النظــام الســوري
مشــمولين بالحزمــة  17مــن العقوبــات.
إياد اسكندر مندو
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء قريــة رام
العنــز بريــف محافظــة حمــص ،تولــى
منــدو عــدة مناصــب عاليــة ضمــن جهــاز
المخابــرات الجويــة فــي العديــد مــن
المحافظــات الســورية ،وفــي عــام 2011
كان إيــاد منــدو يشــغل منصــب رئيــس
كتيبــة أمــن وحمايــة المطــارات ،فــي
مطــار دمشــق الدولــي ،وفي شــهر أيلول
 2016تــرأس قيــادة المخابــرات الجويــة
للمنطقــة الشــمالية “محافظتــي
حلــب وإدلــب” وفــي تمــوز مــن عــام
ُ 2018نقــل إلــى رئاســة فــرع المنطقــة
الفــرع  - 227التابــع لشــعبة المخابــراتالعســكرية ،وبقــي فــي رئاســة الفــرع
مــدة  3أشــهر فقــط .تعتقــد الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان أن إيــاد منــدو
يشــغل حالي ـ ًا قيــادة المخابــرات الجويــة
للمنطقــة الشــرقية فــي ســوريا.
عماد محمد
ضابــط برتبــة عميــد ،خلــف العميــد إيــاد
منــدو فــي رئاســة الفــرع  227عــام .2018
أديب نمر سالمة
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة ضهــر
المغــر التابعــة لمدينــة الســلمية بريــف
محافظــة حمــاة الشــرقي ،مــن مواليــد
عــام  ،1953شــغل منصــب رئيــس
فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة
الشــمالية لمحافظــة حلــب منــذ عــام
 2006حتــى عــام  ،2016وفــي أيلــول 2016
عيِّــن فــي منصــب معــاون مديــر إدارة
المخابــرات الجويــة فــي عمــوم ســوريا
وخلفــه العميــد إيــاد منــدو ،يعتبــر اللــواء
أديــب ســامة أحــد أبــرز المســاعدين
للــواء جميــل الحســن فــي إدارة جهــاز
المخابــرات الجويــة فــي ســوريا.
أسامة علي أسعد
ضابــط برتبــة عميــد ،تــم تعيينــه رئيــس
فــرع األمــن السياســي فــي محافظــة

درعــا فــي تمــوز  ،2019وفــي كانــون الثانــي
 2021تــم ترفيعــه مــن رتبــة عقيــد إلــى رتبة
عميــد.
أكرم محمد
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة
حديــدة بريــف محافظــة حمــص ،تــرأس
فــرع أمــن الدولــة فــي محافظــة حلــب مــا
بيــن عامــي  2009و ،2012وفــي عــام 2013
تــرأس الفــرع  255التابــع للمخابــرات
العامــة “أمــن الدولــة” فــي مدينة دمشــق
خلفـ ًا للعميــد غســان خليــل ،عيــن رئيسـ ًا
لفــرع أمــن الدولــة بمحافظــة طرطــوس
فــي عــام  ،2016وتــم ترقيتــه فــي بدايــة
عــام  2019مــن رتبــة عميــد إلــى رتبــة لــواء،
وفــي أيــار  2019عيــن فــي منصــب النائــب
األول لرئيــس إدارة المخابــرات العامــة
فــي عمــوم ســوريا.
أنس علي زريق
ضابــط برتبــة عميــد ،فــي كانــون
األول  2020عيــن رئيــس فــرع األمــن
السياســي فــي مدينــة حلــب.
جودت إبراهيم الصافي
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء قريــة
ديروتــان التابعــة لمدينــة جبلــة بريــف
محافظــة الالذقيــة ،وفــي عــام 2016
عيــن رئيــس فــرع األمــن السياســي
فــي ريــف دمشــق ،وفــي شــباط 2015
عيــن رئيســ ًا لفــرع األمــن السياســي
فــي محافظــة الســويداء خلف ـ ًا للعميــد
محمــد حكمــت إبراهيــم .وخــدم ســابق ًا
فــي عــام  2011فــي الفــوج  154ويعتبــر
المســؤول عــن نقــاط التفتيــش التابعــة
للفــوج فــي منطقــة دمشــق.
سامر محمد سويدان
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء قريــة
بارمايــا التابعــة لمدينــة بانيــاس بريــف
محافظــة طرطــوس ،تــم تعيينــه فــي
تشــرين األول  2020رئيس ـ ًا لفــرع األمــن
السياســي فــي مدينــة الحســكة خلفــ ًا
للعميــد أمجــد نظامــي ،وكان قــد عيــن
ســابق ًا رئيــس فــرع التحقيــق فــي الفــرع
األمــن السياســي التابــع لمحافظــة
الرقــة فــي حزيــران.2019 /
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صايل أسعد داوود
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء قريــة
ربــاح بريــف محافظــة حمــص ،فــي عــام
 2011كان نائــب رئيــس فــرع المخابــرات
الجويــة بمدينــة حمــص ،وأشــرف علــى
مئــات حمــات االعتقــال والتحقيــق
والتعذيــب للمعتقليــن فــي فــرع األمــن
الجــوي بحمــص واســتم َّر فــي عملــه فــي
فــرع األمــن الجــوي بحمــص حتــى بدايــة
عــام  .2012ثــم كلــف بتأســيس قــوات
الدفــاع الوطنــي فــي حمــص ،ويشــغل
حاليـ ًا رئيــس فــرع المخابــرات الجويــة فــي
مدينــة حمــص.
رياض شحادة
ضابــط برتبــة عميــد ،فــي كانــون األول
 2020عيــن رئيــس فــرع األمــن السياســي
فــي مدينــة دمشــق بعــد أن كان يتولــى
رئاســة فــرع األمــن السياســي بمدينــة
حمــص.

قيــام النظــام الســوري بتعييــن قيــادات
عســكرية متورطــة فــي ارتــكاب جرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ضمــن
أعلــى مســتويات القيــادة المدنيــة فــي
الدولــة.
مازن هواش الكنج
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،مــن أبنــاء
مدينــة الالذقيــة ،عيــن فــي عــام 2018
رئيســ ًا لفــرع األمــن العســكري فــي
محافظــة حلــب ،وعيــن ســابق ًا رئيســ ًا
لعــدد مــن األفــرع األمنيــة منهــا رئيــس
فــرع األمــن العســكري فــي محافظــة
حمــاة فــي عــام  ،2015ورئيــس فــرع
األمــن العســكري فــي محافظــة ديــر
الــزور فــي عــام  ،2014ورئيــس قســم
األمــن العســكري فــي مدينــة النبــك فــي
عــام  ،2011ومنــح عــدة أوســمة تكريميــة
مــن قبــل القيــادة الروســية فــي قاعــدة
حميميــم .

عدنان األحمد
ضابــط برتبــة عميــد ،عُ يِّــن رئيــس فــرع
الدوريــات -الفــرع  - 216فــي تشــرين
األول  2018خلفــ ًا للعميــد محمــد
زمرينــي ،وعمــل ســابق ًا رئيــس فــرع
األمــن العســكري فــي الالذقيــة بيــن
عامــي  2011و ،2015وفــي كانــون الثانــي
 2018رئيســ ًا لفــرع األمــن العســكري
بطر طــو س .

محمد خلوف
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء مدينــة
عســال الــورد بمحافظــة ريــف دمشــق،
تولــى رئاســة الفــرع  235والمعــروف
باســم “فــرع فلســطين” التابــع لشــعبة
المخابــرات العســكرية مــن عــام 2009
حتــى نيســان  .2014ويشــغل حاليــ ًا
منصــب نائــب مديــر إدارة المخابــرات
العامــة.

غسان حليم خليل
ضابــط برتبــة لــواء ،فــي عــام  2017تــم
تعيينــه فــي منصــب معــاون مديــر إدارة
أمــن الدولــة اللــواء محمــد ديــب زيتــون،
عُ يــن رئيســ ًا لفــرع المعلومــات “”255

محمد زمريني
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء مدينــة
صافيتــا بريــف محافظــة طرطــوس،
عيــن رئيــس فــرع الدوريــات – شــعبة
المخابــرات العســكرية فــي عــام ،2015
وعيــن ســابق ًا فــي عــام  2011رئيــس فــرع
األمــن العســكري فــي مدينــة حمــص.

“الفــرع  ”279بتوصيــة مــن اللــواء علــي
مملــوك الــذي كان يــرأس إدارة أمــن
الدولــة قبــل نقلــه إلــى رئاســة مكتــب
األمــن الوطنــي.
ً
فــي عــام  2020عين محافظـا لمحافظة
الحســكة وكنــا قــد أصدرنــا تقريــر ًا حــول

محمد عمار زكريا سرديلي
ضابط برتبة عميد ،رئيس فرع المعلومات
ســابق ًا ،فــي حزيــران  2019عيــن رئيــس فــرع
التحقيــق فــي فــرع األمن السياســي بمدينة
حماة.

فــي جهــاز أمــن الدولــة مــا بيــن عامــي
 2010و ،2013وفــي عــام  2013عُ يــن
غســان خليــل رئيســ ًا للفــرع الخارجــي

مفيد وردة
ضابــط برتبــة عميــد ،عيــن فــي عــام 2017
نائــب رئيــس فــرع األمــن العســكري فــي
محافظــة حمــص ،وكان ســابق ًا فــي عام
 2011يشــغل منصــب رئيــس مفــرزة
األمــن العســكري فــي مدينــة تلكلــخ
بريــف محافظــة حمــص الغربــي ،وفــي
نيســان  2014تــم نقــل العقيــد مفيــد
وردة ليتســلم منصــب رئيــس قســم
األمــن العســكري فــي النبــك خلفــ ًا
للعقيــد مــازن الكنــج ،وفــي عــام 2016
تــم ترفيــع العقيــد مفيــد إلــى رتبــة عميــد،
ونقلــه إلــى مدينــة الكســوة بمحافظــة
ريــف دمشــق حيــث تــرأس قســم األمــن
العســكري فــي المدينــة.
ناصر العلي
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة
مقطــع الحجــر التابعــة لمدينــة منبــج
بريــف محافظــة حلــب ،مديــر جهــاز األمــن
السياســي فــي ســوريا ،وعيــن ســابق ًا في
عــام  2012رئيــس فــرع األمــن السياســي
بمحافظــة حلــب ،وفــي عــام ُ 2013نقــل
إلــى مدينــة طرطوس رئيسـ ًا لفــرع األمن
السياســي فــي المحافظــة ،حيــث بقــي
فيهــا لعــدة أشــهر ثــم عُ يــن رئيسـ ًا لفــرع
األمــن السياســي بدمشــق فــي منتصــف
عــام  ،2013وفــي  /7تمــوز 2019 /صــدر
مرســوم بتعيينــه رئيس ـ ًا لشــعبة األمــن
السياســي خلف ـ ًا للــواء حســام لوقــا.
وفيق ناصر
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،مــن أبنــاء ريــف
جبلــة بمحافظــة الالذقيــة ،وشــغل
ســابق ًا منصــب رئيــس فــرع المخابــرات
العســكرية فــي محافظــة الســويداء فــي
تشــرين األول  ،2011حيــث تــم تســليمه
رئاســة اللجنــة األمنيــة والعســكرية فــي
المنطقــة الجنوبيــة منــذ عــام  2012حتــى
تشــرين األول مــن عــام  2017خلفـ ًا للــواء
زهيــر حمــد ،وفــي بدايــة عــام  2018تــم
نقلــه إلــى فــرع المخابرات العســكرية في
محافظــة حمــاة ،ومــن ثــم تــم تعيينــه في
آب  2020رئيسـ ًا لفــرع األمــن العســكري
فــي محافظــة حلــب.
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ياسر محسن السليمان
ضابــط برتبــة عميــد ،تــم تعيينــه فــي
حزيــران  2019رئيســ ًا لفــرع األمــن
السياســي بمحافظــة حلــب ،وكان
يشــغل ســابق ًا رئيــس فــرع الدوريــات
باألمــن السياســي ،ومــن ثــم رئيســ ًا
لفــرع التحقيــق السياســي المركــزي
المعــروف بـــ “فــرع الفيحــاء”.
محمد محمود محال
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء مدينــة جبلــة
بريــف محافظــة الالذقيــة ،مــن مواليــد
عــام  ،1959عيــن فــي نيســان 2015
رئيســ ًا لشــعبة المخابــرات العســكرية،
وكان قــد تولــى ســابق ًا فــي عــام 2009
إدارة األمــن السياســي حيــث تســلم
رئاســة فــرع المعلومــات ،ثــم عيــن نائبــ ًا
لرئيــس شــعبة األمــن السياســي برتبــة
لــواء ،وفــي آذار ُ 2015نقــل إلــى شــعبة
المخابــرات العســكرية ليصبــح نائبــ ًا
لرئيــس الشــعبة آنــذاك اللــواء رفيــق
شــحادة ،ثــم عُ يــن رئيســ ًا للشــعبة فــي
نيســان  .2015وبقــي كذلــك حتــى عــام
.2019

وعلــى الرغــم مــن بلوغــه ســن التقاعــد
إال أنــه عُ يــن فــي  /14نيســان 2011 /وزيــر ًا
للداخليــة حتــى تشــرين الثانــي .2018
حسام محمد نوري آنية لوقا
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء مدينــة
خناصــر بريــف محافظــة حلــب ،عمــل
رئيــس شــعبة األمــن السياســي عــام
 ،2018ومعــاون مديــر إدارة المخابــرات
العامــة عــام  ،2016وشــغل عــام 2011
رئيسـ ًا لفــرع األمن السياســي فــي مدينة
حمــص ونائبـ ًا لرئيــس اللجنة العســكرية
واألمنيــة فــي المدينــة.
ناصر سميع ديب
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء قريــة عيــن
العــروس بريــف محافظــة الالذقيــة،
تولــى العديــد مــن المناصــب فــي جهــاز
األمــن السياســي ،فــي عــام  2017عيــن
فــي منصــب معــاون لرئيــس شــعبة
األمــن السياســي حتــى تاريــخ  /7تمــوز/
 ،2019ثــم شــغل منصــب مديــر إدارة
األمــن الجنائــي ،وفــي كانــون األول 2020
تــم تعيينــه معاونــ ًا لوزيــر الداخليــة.

كفاح ملحم
ضابــط برتبــة لــواء ركــن ،مــن أبنــاء
قريــة جنينــة رســان بريــف محافظــة
طرطــوس ،يشــغل حاليـ ًا رئيــس شــعبة
المخابــرات العســكرية ،فــي عــام 2014
عُ يــن ملحــم رئيســ ًا لفــرع المعلومــات

نوفل الحسين
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء قريــة
البياضــة بريــف محافظــة حمــص،
شــغل منصــب رئيــس فــرع األمــن
العســكري فــي محافظــة إدلــب
منــذ عــام  2010حتــى عــام  ،2015ثــم
تقاعــد عــن الخدمــة بعــد ذلــك .يعتبــر
الحســين مسـ ً
ـؤوال عــن عمليــات إعــدام
المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز بمدينــة
إدلــب إثــر انســحاب قــوات النظــام
الســوري مــن محافظــة إدلــب.

محمد إبراهيم الشعار
ضابــط برتبــة لواء ،مــن أبناء مدينة الحفة
بريــف محافظــة الالذقيــة ،مــن مواليــد
عــام  ،1950عيــن ســابق ًا رئيــس األمــن
العســكري فــي طرطــوس ،ورئيــس فرع
األمــن العســكري فــي حلــب ،ورئيــس
فــرع المنطقــة  227التابــع لشــعبة
المخابــرات العســكرية فــي عــام ،2006
ثــم تولــى رئاســة الشــرطة العســكرية.

إبراهيم الوعري
ضابــط برتبــة لــواء ركــن ،مــن أبنــاء قريــة
أبــو حكفــا بريــف محافظــة حمــص ،فــي
عــام  2016عيــن رئيس ـ ًا لفــرع المنطقــة
المعــروف باســم الفــرع  227وقبلــه
تولــى عــدة مناصــب فــي الفــرع ذاتــه،
وفــي شــباط  2017تــم تعيينــه رئيســ ًا
لفــرع المخابــرات العســكرية بحمــص.
ثــم عيــن فــي عــام  2021نائــب رئيــس

فــي شــعبة المخابــرات العســكرية،
وفــي تمــوز  2014تــم ترفيعــه لرتبــة لــواء
وتعيينــه نائبـ ًا لرئيــس شــعبة المخابــرات
العســكر ية.

شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة.
ثــم عيــن فــي حزيــران 2021 /نائــب رئيــس
شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة.
سليمان التيناوي
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء مدينــة
جيــرود بمحافظــة ريــف دمشــق ،عيــن
فــي تمــوز  2018رئيسـ ًا لفــرع المعلومــات
بــإدارة المخابــرات الجويــة .وكان قــد
شــغل فــي عــام  2011رئيــس الديــوان
المركــزي – مديــر مكتــب اللــواء جميــل
الحســن.
مالك علي حبيب
ضابــط برتبــة لــواء ،مــن أبنــاء مدينــة جبلــة
بريــف محافظــة الالذقيــة ،شــغل العديد
مــن المناصــب القياديــة فــي جهــاز األمــن
العســكري وتعتقــد الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان أنــه يقــود حالي ـ ًا قــوات
فــرع األمــن العســكري فــي العمليــات
العســكرية بمنطقــة الباديــة الســورية،
وشــغل ســابق ًا منصــب رئيــس فــرع
األمــن العســكري فــي منطقــة الباديــة
والمعــروف بـــ “فــرع تدمــر” ويعتبــر
ً
مســؤوال عــن عمليــات التعذيــب
واإلعــدام التــي حصلــت فــي الفــرع.
عماد أحمد ميهوب
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،قريــة ســغاتا
بريــف محافظــة حمــص ،شــغل
منصــب رئيــس فــرع األمــن العســكري
فــي محافظــة الالذقيــة ثــم فــرع األمــن
العســكري فــي محافظــة طرطــوس
وفــي آب  2020عيــن رئيــس فــرع األمــن
العســكري فــي محافظة حمــص “.”261
ثــم تولــى فــي حزيران  2021رئاســة شــعبة
المخابــرات العســكرية فــي دمشــق.
بسام محمد خضور
ضابــط برتبــة عميــد ،عيــن رئيــس فــرع
األمــن السياســي بمدينــة حمــاة فــي
حزيــران 2019 /وفــي عــام  2020عيــن
رئيــس فــرع األمــن السياســي فــي
محافظــة ريــف دمشــق حتــى الوقــت
الحالــي.
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لؤي العلي
ضابــط برتبــة عميــد ،مــن أبنــاء مدينــة
طرطــوس ،فــي عــام  2018عيــن رئيــس
فــرع األمــن العســكري فــي الســويداء –
الفــرع  217قســم محافظــة درعــا.
سليمان موسى قناة
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،مــن أبنــاء
قريــة جبــاب بريــف محافظــة درعــا ،كان
يشــغل رئيــس فــرع األمــن العســكري
فــي محافظــة طرطــوس إلــى أن تــم
نقلــه فــي حزيــران  2021إلــى فــرع األمــن
العســكري فــي محافظــة حمــص وع ِّيــن
رئيســ ًا لــه.

وبشــكل عــام فــإن كل مســؤول فــي النظــام الســوري قــد حصــل لديه علم
عــن عمليــات التعذيــب وبإمكانــه فعــل أي شــيئ إلنقــاذ حالــة تعذيــب ولــم
يفعــل فهــو متــورط ومســاهم فــي جريمــة التعذيــب ،وتنـ ُّ
ـص اتفاقيــة عدم
تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــدَّ اإلنســانية علــى مســؤولية
األفــراد فــي مادتهــا الثانيــة بشــكل واضــح حيــث ذكــرت“ : 10إذا ارتكبــت أيــة
جريمــة مــن الجرائــم المذكــورة فــي المــادة األولــى ،تنطبــق أحــكام هــذه
االتفاقيــة علــى ممثلــي ســلطة الدولــة وعلــى األفــراد الذيــن يقومــون
بوصفهــم فاعليــن أصلييــن أو شــركاء بالمســاهمة فــي ارتــكاب أيــة
جريمــة مــن تلــك الجرائــم ،أو بتحريــض الغيــر تحريضــ ًا مباشــر ًا علــى
ارتكابهــا أو الذيــن يتآمــرون الرتكابهــا ،بصــرف النظــر عــن درجــة التنفيــذ،
وعلــى ممثلــي ســلطة الدولــة الذيــن يتســامحون فــي ارتكابهــا”.

كمال الحسن
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،يشــغل حالي ـاً
منصــب رئيــس فــرع المنطقــة بمدينــة
دمشــق التابــع لشــعبة المخابــرات
العســكر ية.
جمال الخطيب
ضابــط برتبــة عقيــد ،يعمــل حاليــ ًا فــي
فــرع المنطقــة بمدينــة دمشــق.
إبراهيم عباس
ضبــاط برتبــة عميــد ركــن ،رئيــس فــرع
األمــن العســكري بمحافظــة حمــاة.
أسامة صيوح
ضابــط برتبــة عميــد ركــن ،مــن أبنــاء بلــدة
تعنيتــا بريــف محافظــة طرطــوس
رئيــس الفــرع “ 215ســرية المداهمــة
واالقتحــام” التابــع لشــعبة المخابــرات
العســكر ية.
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سادس ًا :مرسوم العفو التشريعي رقم  13لعام  2021على غرار مراسيم العفو
السبعة عشر السابقة لم يوقف عمليات االعتقال والتعذيب:
لــم تــؤد جميــع مراســيم العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري والتــي بلــغ عددهــا مــا ال يقــل عــن ثمانيــة عشــر مرســوم ًا
ِ
إلــى اإلفــراج عــن المعتقليــن والمختفيــن قســري ًا لديــه بــل علــى العكــس تمامــ ًا مــا زلنــا نرصــد اســتمرار حــاالت
االعتقــاالت علــى خلفيــات متعــددة ألي شــخص ســاهم فــي الحــراك السياســي.
مؤخــر ًا أصــدر رئيــس النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم  13يــوم األحــد  /2أيــار ،2021 /الــذي يقضــي بمنــح عفــو
ٍ
عــام عــن مرتكبــي الجنــح ،والمخالفــات ،والجنايــات قبــل تاريــخ صــدوره ،وبنظــرة إلــى مــواد هــذا المرســوم نجــد أنــه قــدم
عفــو ًا عــن تهــم محــدودة جــد ًا يتــم توجيههــا عــادة إلــى المعتقليــن علــى خلفيــة الــرأي والتعبيــر أو الحــراك الشــعبي
الذيــن توجــه إليهــم عــادة عــدة تهــم جملــة واحــدة بحيــث إن شــمل مرســوم العفــو إحداهــا ال يشــمل األخــرى ،وفيمــا
يلــي حــاالت االعتقــال التعســفي والتعذيــب التــي وثقناهــا بعــد صــدور هــذا المرســوم ،والــذي ســوف نصــدر عنــه تقريــر ًا
موســع ًا خــال األيــام القادمــة.
حصيلة حوادث االعتقال لدى قوات النظام السوري منذ صدور المرسوم رقم  13لعام :2021
َّ
وثــق فريــق قســم المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل
عــن  159شــخص ًا بينهــم  3أطفــال منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم  13فــي  /2أيــار 2021 /حتــى حزيــران ،2021 /وقــد
اســتهدفت عمليــات االعتقــال أشــخاص ًا منحــوا بطاقــات تســوية وتعهــد بعــدم التعــرض لهــم ،وتظهــر حصيلــة
حــاالت االعتقــال أن قــوات النظــام الســوري اعتقلــت أكثــر ممــن أفرجــت عنهــم ســواء بموجــب المرســوم رقــم 13
أو ممــن انتهــت مــدة أحكامهــم مجتمعيــن مــا يؤكــد أن النظــام الســوري ال يــزال مســتمر ًا فــي سياســة االعتقــال
واإلخفــاء القســري وال يســعى بــأي حــال مــن األحــوال إلــى التقليــل مــن أعــداد المعتقليــن لديــه ويصــدر مراســيم
العفــو الوهميــة الســتخدامها فــي التضليــل السياســي.
حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم  13لعام :2021
َّ
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  13شــخص ًا قضــوا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة
الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ  /2أيــار ،2021 /مــن بينهــم اثنــان كانــوا قــد منحــوا
بطاقــات تســوية ألوضاعهــم األمنيــة ،وواحــد اعتقــل بدايــة عــام  2021وتوفــي بعــد أســابيع قليلــة مــن اعتقالــه وكان
عنصــر ًا فــي جيــش النظــام الســوري ،تــم تســليم جثمــان ضحيــة واحــدة لذويــه مــن مشــفى الباســل العســكري فــي
مدينــة حمــص وتظهــر علــى الجثمــان آثــار تعذيــب ،ولــم يتــم تســليم جثاميــن أي مــن بقيــة الضحايــا لعائالتهــم.
ٍ
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سابع ًا :التعذيب وأساليبه لدى أطراف النزاع في سوريا:
لقــد مارســت جميــع أطــراف النــزاع عمليــات التعذيــب وإن اختلفــت مــن ناحيــة الحجــم والمنهجيــة واألســاليب ،وكمــا
أشــرنا ســابق ًا فالنظــام الســوري هــو أول مــن مــارس انتهــاك التعذيــب ،وأكثــر جهــة مســؤولة عــن الوفيــات بســبب
التعذيــب ،وقــد أصدرنــا تقريــر ًا موســع ًا عــن  72أســلوب تعذيــب اتبعهــا النظــام الســوري علــى مــدى ســنوات ،وقــد
استنســخت بقيــة أطــراف النــزاع عــدد ًا كبيــر ًا مــن هــذه األســاليب ،وقــد الحظنــا أنهــا تشــترك فــي العديــد منهــا ،لكــن
هنــاك  10أســاليب رئيســة مارســتها جميــع أطــراف النــزاع ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا ،وهــي:
1.الصعــق بالكهربــاء :تســتخدم مالقــط موصولــة إلــى جهــاز
تحكــم كهربائــي ،وتثبــت المالقــط علــى المناطــق الحساســة
والضعيفــة مــن الجســد (الشــفاه – األنــف – األذن – األعضــاء
التناســلية – أطــراف األصابــع) ،وتنتــج عــن هــذه الممارســة آثــار
كارثيــة منهــا ذوبــان واحتــراق العضــو المكهــرب؛ ولهــذا يُعــدُّ هــذا
األســلوب مــن أكثــر األســاليب التــي ترعــب المعتقليــن ،وقــد أخبرنا
الناجــون أنهــم شــاهدوا معتقليــن وســجناء فقدوا شــحمة األذن
واألنــف إث ـ َر تعرضهــم للتعذيــب بمالقــط الكهربــاء.

2.الــدوالب :يُثنــى جســد المعتقــل داخــل عجلــة ســيارة صغيــرة
ويُثبــت داخلهــا بحيــث ال يســتطيع الحركــة وتالمــس يــداه قدميــه
ثــم يضــرب ويــركل علــى مختلــف أنحــاء جســده ،وُ يتــرك المعتقــل
داخــل الــدوالب لســاعات قبــل أن يُخـرَج منــه؛ مــا يســبب لــه آالمـ ًا
مبرحــة وصعوبــة فــي الحركــة.

3.الحبــس االنفــرادي :يــودَ ع المحتجــز فــي زنزانــة منفــردة وهــي
عبــارة عــن زنزانــة صغيــرة وضيقــة ويبقــى داخلهــا طيلــة مــدة
التحقيــق التــي قــد تســتمر أيامــ ًا طويلــة وحتــى أشــهر ،ويُمنــع
المحتجــز طيلــة تلــك المــدة مــن الخــروج للتعــرض للشــمس،
كمــا يمنــع مــن التواصــل مــع أحــد ،وترفــض جميــع الطلبــات التــي
يقــوم بطلبهــا كالــدواء وغيــره ،وتــدوم فتــرة الحبــس االنفــرادي
مــن أيــام عــدة وحتــى ســنوات.
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4.التجويــع :يُحــرم المحتجز/المعتقــل مــن جــزء أو كامــل حصتــه
المعتــادة مــن الطعــام كعقوبــة لــه أو إلجبــاره علــى االعتــراف
مقابــل الحصــول علــى الطعــام ،عــادة مــا يحصــل المعتقلــون/
المحتجــزون علــى كميــات طعــام قليلــة طــوال مــدة اعتقالهــم/
احتجازهــم؛ مــا يتســبب بخســارة كبيــرة لوزنهــم قــد تصــل ألكثــر
مــن  50كــغ للبالغيــن.

5.اإلنهــاك :إجبــار المعتقــل علــى أعمــال الســخرة بعــد تعريضــه
للتعذيــب أو حرمانــه مــن الطعــام كعقوبــة لــه ،كتنظيــف
الممــرات وغســل المالبــس واألطبــاق بشــكل متكــرر ولســاعات
طويلــة وحمــل األشــياء ذات األوزان الثقيلــة مــا يتســبب فــي
انهيــار جســد المعتقــل.

6.الشــبح :يُعلــق المعتقــل مــن يديــه أو قدميــه إلــى الســقف
ويرفــع جســده عــن األرض؛ مــا يــؤدي إلــى تأرجــح الجســد وتــورم
اليديــن أو القدميــن؛ بســبب حملهمــا ثقــل الجســد كامـ ً
ـا .وعــادة
مــا يتــرك المعتقــل علــى هــذه الوضعيــة لســاعات أو أيــام قليلــة.

7.الضــرب :يُث َّبــت المعتقــل وتوجَّ ــه إليــه ضربــات متالحقــة وكثيفــة
علــى مختلــف أنحــاء جســده ،ويُمــارس الضــرب بشــكل مســتمر
مــع كل أســاليب التعذيــب ووضعياتــه .ويكــون بواســطة عصــا أو
أكبــال كهربائيــة أو أنبــوب بالســتيكي.
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8.الفلقــة :تربــط يــدا المعتقــل وقدمــاه ثــم تقــوم العناصــر
المســؤولة عــن التعذيــب برفــع القدميــن وضربهمــا بواســطة
عصــا حديديــة أو خشــبية أو بالســتيكية أو بواســطة أكبــال
وأســاك كهربائيــة أو خراطيــم ،وعــادة مــا تســتمر عمليــة
الضــرب لســاعات؛ وتتس ـبَّب بتــورم فــي القدميــن وتهتــك فــي
الجلــد ،وتقــوم العناصــر بتثبيــت المعتقــل ومنعــه مــن الحركــة
أو محاولــة الهــرب مــن الضربــات .وعــادة عندمــا تنتهــي هــذه
العمليــة يُجبــر المعتقــل بعدهــا علــى الوقــوف علــى قدميــه
والقفــز والمشــي؛ مــا يتســبَّب لــه بــآالم مبرحــة.
9.ســماع أصــوات التعذيــب :عــادة مــا يجــري تعذيــب
المحتجزيــن فــي غــرف مجــاورة للزنزانــات التــي تضـ ُّ
ـم معتقليــن/
محتجزيــن آخريــن ،مــا يتســبَّب فــي انهيــار نفســي لكثيــر مــن
المحتجزيــن بســبب ســماعهم أصــوات التعذيــب والضــرب
واســتغاثة المحتجــز الــذي يتعــرض للتعذيــب.
10.الجلــد :يُج ـرَّد المعتقــل مــن مالبســه ويُث َّبــت بطــرق مختلفــة
كأن يُر بَــط إلــى عمــود أو يجبَــر علــى االســتلقاء علــى بطنــه أو
ظهــره ثــم يجلــد ،وعــادة مــا يمــارس الجلــد تزامنـ ًا مــع أســاليب
ووضعيــات أخــرى كالشــبح.
وســوف نتنــاول كل جهــة مــن هــذه الجهــات بشــيء مــن التفصيــل فــي الفقــرات التاليــة ،ونــورد أبــرز حــوادث الوفيــات
بســبب التعذيــب التــي تســببت بهــا:
ألف :قوات النظام السوري (الجيش واألمن والميليشيات المحلية واألجنبية):
َّاتســمت جميــع عمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري التــي مارســتها قــوات النظــام الســوري بطابــع التعذيــب إذ يبــدأ
التعذيــب منــذ اللحظــة األولــى لالعتقــال ويســتمر طــوال مــدة االعتقــال واالختفــاء القســري بأشــكال وأســاليب مختلفــة،
مورســت جميعهــا علــى نحــو مقصــود وواســع فــي كافــة مراكــز االحتجــاز ،وقــد طالــت عمليــات التعذيــب كافــة المعتقليــن
ٍ
بمن فيهم النســاء واألطفال والكهول والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة ولم تســتثن أحد ًا ،ويصل التعذيب إلى مراحل
ِ
عنيفــة جــد ًا فــي أثنــاء التحقيــق مــع المعتقــل بهــدف االنتقــام منــه أو نــزع اعترافــات ومعلومــات تحــت التعذيــب ،وفــي كثيــر
مــن األحيــان مورســت عمليــات التعذيــب علــى خلفيــة طائفيــة ومناطقيــة حيــث يُعـ َّـذب المعتقــل لمجــرد انتمائــه لمنطقــة
مــا عرفــت بمناهضتهــا للنظــام الســوري ،أو لمجــرد انتمائــه إلــى طائفــة معينــة ،ويتزامــن التعذيــب مــع اإلهمــال الصحــي
َّ
المتعمــد والتجويــع ،وظــروف احتجــاز غيــر صحيــة من انعدام لشــروط النظافة والتهوية ،وتكديس المعتقلين فــي زنزانات
ضيقــة ال تســتوعب أعدادهــم الكبيــرة والمتزايــدة ،وحرمــان المعتقــل من المالبــس واألغطية ضمن ظروف حرارة شــديدة
االنخفــاض أو االرتفــاع ،وهــذه الظــروف الوحشــية التــي قــد يعانــي منهــا المعتقــل ســنوات طويلــة كلهــا أدت إلــى ارتفــاع
حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة وتسـبَّبت فــي وفيــات شــبه يوميــة فــي صفــوف المعتقليــن.
ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد 19-فــي مختلــف دول العالــم ،وإعــان النظــام الســوري منذ مطلع آذار 2020 /عن تســجيله
إصابــات بهــا ،وعــدم اتخــاذه ألي مــن اإلجــراءات الوقائيــة ضمــن المرافــق العامــة فــي مناطــق ســيطرته يــزداد الوضــع
خطــورة داخــل مراكــز االحتجــاز فــي ظــل ظــروف االعتقــال المواتيــة والمؤهلــة النتشــار فيــروس كورونــا المســتجد،
َّ
فــإن ذلــك يُهــدِّ د حيــاة قرابــة  131ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام
الســوري بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،وقــد حذرنــا مــن ذلــك مــرار ًا فــي تقاريرنــا.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة مــا ال يقــل عــن  14338شــخص ًا بينهــم  173طفـ ً
ـا و 74ســيدة فــي
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران.2021 /

20

التقرير السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر ســابقة عــن ظاهــرة إخطــار النظــام الســوري عــن طريــق دوائــر الســجل المدنــي ألهالــي
مختفيــن قســري ًا لديــه ،بــأن أبناءهــم قــد توفــوا ،وقــد بلغــت حصيلــة الحــاالت التــي قمنــا بتوثيقهــا  996بينهــم  9طفـ ً
ـا،
أن جميــع هــؤالء قــد قضــوا بســبب َّ
و 2ســيدة ،وتعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
التعذيــب ،ويســتثنى مــن
التعذيــب حــاالت الوفــاة بســبب أحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن محكمــة الميــدان العســكرية وهــي نســبة قليلــة ال تزيــد
عــن  % 5بحســب مــا تمكنــا مــن توثيقــه ،ونؤكــد علــى أن النظــام الســوري لــم يســلم أي ـ ًا مــن هــذه الجثاميــن ألهلهــا،
وفيمــا يلــي مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع الـــحاالت الـــ  996بحســب األعــوام التــي شــهدت اعتقالهــم مــن قبــل قــوات
النظــام الســوري:

يظهــر المخطــط البيانــي أن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ  996حالــة التــي ســجلناها ،كان قــد تــم اعتقالهــم مــن قبــل
قــوات النظــام الســوري فــي عــام  2012ثــم عــام  2013يليــه عــام  2014وهــي األعــوام األبــرز التــي شــهدت أكبــر موجــة
اختفــاء قســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
فيمــا توزعــت الـــحاالت الـــ  996بحســب عــام الوفــاة الــذي وردَ فــي إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن الســجل المدنــي علــى
النحــو التالــي:

يظهــر المخطــط البيانــي َّ
أن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ  996حالــة كان قــد تــم تســجيل وفاتهــم فــي عــام ،2014
وذلــك بحســب إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن دوائــر الســجل المدنــي ،تــاه عــام  2013ثــم عــام .2015
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كمــا أننــا تمكنــا مــن التعــرف علــى هويــة قرابــة  1003مواطــن ســوري ظهــروا فــي صــور قيصــر ،وقــد تحدثنــا عــن عملنــا
فــي تحديــد هويــات األشــخاص الذيــن ظهــروا ضمــن صــور قيصــر فــي تقاريــر ســابقة بشــكل تفصيلــي ،ونؤكــد علــى
أنــه ال يــزال لدينــا مــا ال يقــل عــن  560حالــة لضحايــا تعذيــب قامــت عائــات الضحايــا بإرســال صورهــم إلينــا ومــا زلنــا
نعمــل علــى تحليلهــا ومقاطعتهــا ولــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــا بشــكل دقيــق بعــد.
مخطــط بيانــي يُظهــر تــوزع حصيلــة ضحايــا التعذيــب الذيــن
تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد
هوياتهــم عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي العســكرية،
بحســب األعــوام التــي شــهدت اعتقالهــم مــن قبــل قــوات
النظــام الســوري:

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

أفرع أمنية أخرى

َّ
تمكنــا مــن تحديــد هوياتهــم عبــر الصــور المســربة مــن المشــافي
يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا الذيــن
العســكرية أن الغالبيــة كانــوا قــد قتلــوا فــي الفــرع “ 227المعروف باســم فرع المنطقة” والفرع “ 215المعروف باســم
“ســرية المداهمــة واالقتحــام” وهــذا يوافــق مــا ســجلناه فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،التــي
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تظهــر أن هذيــن الفرعيــن هــم مــن بيــن األفــرع األمنيــة الرئيســة التــي قضــى فيهــا المعتقلــون والمختفــون قســري ًا.
أبــرز حــوادث التعذيــب لــدى قــوات النظــام الســوري خــال العــام الفائــت (منــذ التقريــر الســنوي الســابق
فــي مثــل هــذا اليــوم):
بشــار قاســم البلخــي ،مــن أبنــاء
قريــة نصيــب بريــف محافظــة درعــا
الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات النظــام
فــي عــام  ،2018واســتمر اعتقالــه
قرابــة عاميــن ،وأفرجــت عنــه يــوم
اإلثنيــن  /27تمــوز 2020 /مــن ســجن
صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف
دمشــق .وتظهــر الصــورة مقارنــة
بيــن حالتــه الصحيــة والجســدية قبــل

بشار قاسم البلخي قبل اعتقاله
وإخفائه قسري ًا عام 2018

بشار قاسم البلخي بعد اإلفراج عنه
في  /27تموز2020 /

دخــول المعتقــل ،وبعــد أن خــرج منــه.
األربعــاء  /4تشــرين الثانــي 2020 /نشــرت عبــر اإلنترنــت صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل النظام الســوري ،حيث
قــام باإلفــراج عــن قرابــة عــن  62معتقـ ً
ـا ،مــن بينهــم  22شــخص ًا كانــوا قــد انشــقوا عــن قــوات النظــام الســوري فــي
وقــت ســابق ،وجميعهــم مــن أبنــاء محافظــة درعــا ،مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري بمحافظــة دمشــق،
وذلــك ضمــن عفــو رئاســي خــاص فــي ســياق اتفاقــات المصالحــة التــي يجريهــا النظــام الســوري فــي محافظــة درعــا،
وجــاء ذلــك بعــد اغتيــال القيــادي العســكري البــارز أدهــم الكــراد.
قــام النظــام الســوري بتجميــع المعتقليــن ضمــن مبنــى محافظــة درعــا قبــل اإلفــراج عنهــم ،وبحســب مــا أبلغنــا بــه
األهالــي وأقربــاء المفــرج عنهــم وأصدقائهــم ،وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات لدينــا ،فقــد قضــى هــؤالء
فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن ســنة إلــى ســنتين ضمــن ظــروف احتجــاز
غايــة فــي الســوء ،مــن ناحيــة ممارســات التعذيــب ،وشــبه انعــدام فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة ،واالكتظــاظ الشــديد
ضمــن مراكــز االحتجــاز ،وكانــوا قــد اعتقلــوا دون توضيــح أســباب االعتقــال وبــدون مذكــرة اعتقــال ،وتظهــر الصــورة
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الحالــة الصحيــة الســيئة للمفــرج
عنهــم.
محمــد محســن مدلــج ،مــن أبنــاء مدينة
عنــدان بريــف محافظة حلب الشــمالي،
ويقيــم فــي حــي الهلــك بمدينــة حلــب،
اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة
فــي  /24كانــون الثانــي 2017 /لــدى
مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش
التابعــة لهــا فــي مدينــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي واقتادتــه إلــى

محمد مدلج قبل اعتقاله وإخفائه قسري ًا
في عام 2017

محمد مدلج بعد اإلفراج عنه
في عام 2021

مخفــر الباســوطة فــي قريــة باســوطة التابعــة لمدينــة عفريــن ،ومــن ثــم نقــل فــي شــهر شــباط 2017 /إلــى الســجن
األســود فــي بلــدة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن ،حيــث بقــي هنــاك حتــى تمــوز ،2017 /بعــد أن حكــم عليــه بالســجن 3
أعــوام مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتــم اقتيــاده إلــى ســجن جنديــرس المركــزي الواقــع فــي ناحيــة جنديــرس
التابعــة لمدينــة عفريــن وتمكنــت والدتــه مــن زيارتــه ،وفــي آذار 2018 /تــم تســليمه لفــرع قــوى أمــن الدولــة التابــع
لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حلــب ،ومــن ثــم تــم اقتيــاده إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة
َّ
وتنقــل محمــد بيــن ســجون عــدة خــال مــدة احتجــازه فــي مدينــة دمشــق ،منهــا فــرع التحقيــق العســكري،
دمشــق،
وآخرهــا ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق ،الجمعــة  /11حزيــران 2021 /تــم اإلفــراج عنــه مــن ســجن
صيدنايــا العســكري ،وتظهــر الصــورة مقارنــة بيــن حالتــه الصحيــة والجســدية قبــل دخــول المعتقــل ،وبعــد أن خــرج
منــه.

الســبت  /19حزيــران 2021 /نشــرت عبــر اإلنترنــت صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل النظــام الســوري ،حيــث
قــام باإلفــراج عــن قرابــة عــن  32معتقـ ً
ـا ،جميعهــم مــن أبنــاء محافظــة ريــف دمشــق ،مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة
لــه بمحافظــة دمشــق ،وذلــك ضمــن عمليــة المصالحــة التــي يجريهــا النظــام الســوري فــي محافظــة ريــف دمشــق،
وبحســب مــا أبلغنــا بــه األهالــي وأقربــاء المفــرج عنهــم وأصدقائهــم ،وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات
لدينــا ،فقــد قضــى هــؤالء فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن ســنة إلــى
ثــاث ســنوات ،ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء ،مــن ناحيــة ممارســات التعذيــب ،وشــبه انعــدام فــي الرعايــة
الصحيــة والطبيــة ،واالكتظــاظ الشــديد ضمــن مراكــز االحتجــاز ،وكانــوا قــد اعتقلــوا دون توضيــح أســباب االعتقــال
وبــدون مذكــرة اعتقــال ،وتظهــر الصــور الحالــة الصحيــة الســيئة للمفــرج عنهــم.

صورة المفرج عنه محمد سردار قبل اعتقاله وإخفائه
قسري ًا في عام 2018

صورة المفرج عنه محمد سردار بعد اإلفراج عنه في
عام 2021
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صورة المفرج عنه عبد هللا عنتر قبل اعتقاله وإخفائه
قسري ًا في عام 2018

صورة المفرج عنه عبد هللا عنتر بعد اإلفراج عنه في
عام 2021

أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى قوات النظام السوري:
المحامــي نضــال مصطفــى عامــود ،مــدرب ومحكــم دولــي فــي لعبــة
التايكونــدو القتاليــة ،مــن أبنــاء بلــدة زملــكا فــي الغوطــة الشــرقية شــرق
محافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1986اعتقلتــه قــوات النظــام
الســوري يــوم الثالثــاء  /17تمــوز ،2018 /لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط
التفتيــش التابعــة لهــا عنــد مدخــل مدينــة عــدرا شــمال شــرق محافظــة
ريــف دمشــق ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛
نظــر ًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محامي ـ ًا
بزيارتــه ،اإلثنيــن  /15حزيــران ،2020 /حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان علــى معلومــات تشــير إلــى وفاته ،ولدينا معلومــات أنه كان بصحة

نضال مصطفى عامود

جيــدة عنــد اعتقالــه؛ ممــا يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب .ونؤكــد
أن قــوات النظــام الســوري لــم تســ ِّلم جثمانــه لذويــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة بســمة 11وهــي عمــة المحامــي نضــال مصطفــى عامــود،
وأخبرتنــا“ :كان نضــال مــدرب ومحكــم دولــي فــي لعبــة التايكونــدو القتاليــة ،وهــو محــام أيض ـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر
ٍ
األمــن العســكري فــي أثنــاء محاولتــه الدخــول إلــى مدينــة عــدرا لتفقــد منزلــه بعــد أن غــادره نتيجــة المعــارك
بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة والنظــام الســوري منــذ ســنوات ،وبقــي مصيــره مجهـ ً
ـوال رغــم توكيــل عــدد
مــن المحاميــن لمعرفــة مصيــره ،وفــي  /15حزيــران 2020 /قــام المحامــي المــوكل فــي قضيتــه بإبــاغ زوجتــه أنــه
توفــي فــي آذار 2020 /نتيجــة إصابتــه بمــرض الســل ،ولــم يتــم تســليم جثمانــه” أشــارت الســيدة بســمة إلــى أن
نضــال اســتطاع الدخــول إلــى مدينــة عــدرا عــدة مــرات ســابق ًا ولــم يتعــرض أليــة عمليــة اعتقــال.

11

عبر الهاتف في  /17حزيران2020 /
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وســام فــواز مرعــي الحــاج علــي ،طالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة
الميكانيكيــة فــي جامعــة البعــث بمدينــة حمــص ،مــن أبنــاء بلــدة خربــة غزالة
بريــف محافظــة درعــا الشــرقي ،مــن مواليــد عــام  ،1994اعتقلتــه قــوات
النظــام الســوري اإلثنيــن  /21كانــون الثانــي ،2013 /مــن جامعــة البعــث،
ومنــذ ذلــك الوقــت تقريب ـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميـ ًا بزيارتــه ،اإلثنين
 /29حزيــران ،2020 /حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى
معلومــات تشــير إلــى وفاتــه ،ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة وقــت
اعتقالــه؛ ممــا يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب .ونؤكــد أن قــوات
النظــام الســوري لــم تس ـ ِّلم جثمانــه لذويــه.

وسام فواز مرعي الحاج علي

الطبيــب إبراهيــم عبــد القــادر الزعبــي ،أخصائــي قلبيــة ،حاصــل علــى الدكتــوراة
فــي اختصــاص كهربــاء القلــب مــن جامعــة ليســتر البريطانيــة ،مــن أبنــاء
بلــدة اليــادودة بريــف محافظــة درعــا الغربــي ،مــن مواليد عــام  ،1964اعتقلته
عناصــر فــرع األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري اإلثنيــن
 /22حزيــران ،2020 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي شــارع بغــداد بمدينــة دمشــق،
واقتادتــه إلــى فــرع التحقيــق العســكري “ ”248بمدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك
الوقــت تقريبــ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام
الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .الخميــس
 /30تمــوز ،2020 /أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه فــي مشــفى
المواســاة فــي مدينــة دمشــق ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
معلومــات ّ
أن الطبيــب إبراهيــم كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح
ٍ
بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.
ٍ

إبراهيم عبد القادر الزعبي

مديــن عبــد المنعــم الفــارس ،فنــي مخبــري ،مــن أبنــاء قريــة أرنبــة بريــف
محافظــة إدلــب الجنوبــي ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام ،2012
مــن مــكان عملــه فــي مشــفى تشــرين بمدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك الوقــت
تقريبــ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام الســوري
احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .األربعــاء  /9أيلــول/
 ،2020حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــير
إلــى وفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري فــي عــام
 ،2018ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة وقــت اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح
بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب ،ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم
ٍ
ُتس ـ ِّلم جثمانــه لذويــه.

مدين عبد المنعم الفارس
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إســماعيل أحمــد إبراهيــم الشــمالي،
فلســطيني أردنــي الجنســية ،كان يعمــل
قبيــل اعتقالــه فــي التجــارة ،يقيــم فــي
مدينــة طفــس غــرب محافظــة درعــا ،مــن
مواليــد عــام  ،1953اعتقلتــه قــوات النظام
الســوري فــي عــام  ،1995وحكــم عليــه
مــن قبــل محكمــة أمــن الدولــة العليــا
(محكمــة اســتثنائية أمنيــة سياســية
تخلــو مــن أبســط مبــادئ المحاكمــات
العادلــة) بالســجن المؤبــد ثــم خففــت
عقوبتــه بالســجن لمــدة  20عــام بتهمــة

صورة إلسماعيل أحمد ابراهيم الشمالي

صورة تظهر جثمان إسماعيل أحمد إبراهيم

خالل اعتقاله في سجن السويداء المركزي

الشمالي بعد تسليمه لذويه

“حيــازة وثائــق ومعلومــات ســرية يجــب أن تبقــى طــي الكتمــان حرص ـ ًا علــى ســامة الدولــة” وفق ـ ًا للمــادة  272مــن
قانــون العقوبــات الســوري ،تنقــل إســماعيل بيــن عــدة ســجون خــال مــدة احتجــازه كســجن صيدنايــا العســكري
وســجن عــدرا المركــزي وآخرهــا ســجن الســويداء المركــزي ،وحــرم خــال وجــوده فــي ســجن صيدنايــا مــن التواصــل مــع
عائلتــه ،وعانــى مــن تدهــور حالتــه الصحيــة طــوال مــدة اعتقالــه وحــرم مــن العنايــة الطيبــة الالزمــة حتــى يــوم الثالثــاء /22
كانــون األول 2020 /حيــن أســعف مــن قبــل شــرطة ســجن الســويداء إلــى المشــفى الوطنــي بمحافظــة الســويداء
وتوفــي فــي  /24كانــون األول ،2020 /وســلم جثمانــه لذويــه فــي  /25كانــون األول ،2020 /ولــدى الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب إهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن الســويداء المركــزي.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــود الشــمالي 12وهــو ابــن شــقيق أحمــد وأخبرنــا“ :كان
عمــي إبراهيــم يعمــل فــي تجــارة البضائــع بيــن تركيــا ودمشــق ،وقــام بتأليــف عــدة كتــب سياســية لــم يســتطع
نشــرها كونــه يقيــم ويعمــل فــي ســوريا ،وبعــد اعتقالــه فــي عــام  1995أبلغنــا أحــد ضبــاط النظــام أنــه تــم اعتقالــه
بتهمــة ترويــج أفــكار ضــد حــزب البعــث فــي ســوريا ،ولــم نســتطيع زيارتــه أو معرفــة مــكان اعتقالــه أو التأكــد
مــن التهمــة الموجهــة إليــه حتــى عــام  2011بعــد نقلــه مــن ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق
إلــى ســجن عــدرا ومــن ثــم ســجن الســويداء المركــزي ،وبعــد التواصــل معــه أخبرنــا أنــه حكــم عليــه مــن قبــل
محكمــة أمــن الدولــة العليــا بالســجن المؤبــد ثــم خففــت عقوبتــه بالســجن لمــدة  20عــام بتهمــة حيــازة وثائــق
ومعلومــات ســرية يجــب أن تبقــى طــي الكتمــان حرص ـ ًا علــى ســامة الدولــة ،ولــم يفــرج عنــه النظــام الســوري
علــى الرغــم مــن انقضــاء مــدة حكمــه ،وكان قــد حصــل علــى إخــاء ســبيل عــن قضيتــه الرئيســة فــي منتصــف
كانــون األول 2020 /وحصــل علــى إخــاء ســبيل آخــر فــي /20كانــون األول 2020 /عــن دعــوة أخــرى رفعــت ضــده
مــن قبــل ســجن الســويداء ،وكان ينتظــر وصولــه إلــى الســجن عبــر البريــد ليفــرج عنــه ،وبتاريــخ  /22كانــون األول/
 2020تــم إســعافه إلــى المشــفى الوطنــي بمحافظــة الســويداء بعــد أن ســاء وضعــه الصحــي كثيــر ًا فــي ســجن
الســويداء المركــزي ،ولــم يتــم إبالغنــا بذلــك إال بعــد وفاتــه فــي  /24كانــون األول.”2020 /
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محمــد حســين الزعبــي ،مقاتــل ســابق فــي صفــوف أحــد فصائــل المعارضة
المســلحة ،مــن أبنــاء بلــدة المســيفرة شــرق محافظــة درعــا ،اعتقلتــه
قــوات النظــام الســوري فــي كانــون الثانــي ،2019 /لــدى مــروره علــى إحــدى
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة حمــص في أثنــاء توجهه مــن مدينة
درعــا إلــى مناطــق تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة
ممــن أج ـ َر وا تسـ ً
بمحافظــة إدلــب ،وكان ّ
ـوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت
ٍ
ســابق ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا
إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميـ ًا بزيارتــه.
األربعــاء  /17شــباط ،2021 /حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه ،ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة

محمد حسين الزعبي

حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخل ســجن
ٍ
صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عــاء  13وهــو أحــد أقربــاء محمــد الزعبــي وأخبرنــا“ :فــي أثنــاء
توجــه محمــد مــع زوجتــه الحامــل وابنــه إلــى منطقــة إدلــب فــي الشــمال الســوري فــي كانــون الثانــي،2019 /
قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقالهــم علــى أحــد الحواجــز فــي مدينــة حمــص ،وبعــد مــرور شــهر كامــل
ودفــع مبلــغ مالــي كبيــر قامــوا باإلفــراج عــن زوجتــه وابنــه مــن أحــد األفــرع فــي مدينــة حمــص ،وبقــي مصيــر محمــد
مجهـ ً
ـوال ،وفــي  /17شــباط 2021 /تــم إبــاغ ذويــه عــن طريــق أحــد األشــخاص أن “محمــد” قــد توفــي فــي ســجن
صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق ،وذلــك بعــد دفــع مبلــغ مالــي” .وأشــار عــاء إلــى أن “محمــد” قــد قــام
بإجــراء تســوية لوضعــه األمنــي قبــل خروجــه مــن محافظــة درعــا لكــي ال يتعــرض أليــة مالحقــة فــي أثنــاء مــروره علــى
الحواجــز األمنيــة.
محمــد عبــود مصطفــى الشــبلي ،مــن أبنــاء مدينــة المياديــن بريف ديــر الزور
الشــرقي ،مــن مواليــد عــام  ،1981اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن العســكري
التابعــة لقــوات النظــام الســوري منتصــف آب 2018 /فــي مدينــة المياديــن،
وخــال اعتقالــه تمكنــت والدتــه مــن زيارتــه ثــاث مــرات فــي ســجن صيدنايــا
العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق ،الثالثــاء  /23شــباط 2021 /علــم ذووه
بوفاتــه فــي تشــرين الثانــي 2019 /فــي ســجن صيدنايــا العســكري .وتشــير
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتسـ ِّلم
جثمانــه لذويــه.

محمد عبود مصطفى الشبلي

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد خليــل 14وهــو شــقيق محمــد وأفادنــا“ :منتصــف آب2018 /
توجــه أخــي محمــد مــن مدينــة الدرباســية بريــف الحســكة الشــمالي إلــى مدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور ،لتفقــد
أوالده ،وبعــد قضائــه ثالثــة أيــام فــي المدينــة قامــت عناصــر األمــن العســكري باعتقالــه ،واقتادتــه إلــى أحــد
األفــرع بمدينــة ديــر الــزور ومــن ثــم إلــى مدينــة دمشــق ،وبعــد دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة وتوكيــل محــام وردتنــا
ٍ
معلومــات أنــه محتجــز فــي ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق ،واســتطاعت والدتــه زيارتــه
ثــاث مــرات وكانــت آخــر زيــارة فــي عــام  ،2019والحظــت والدتــي أن أظافــر يديــه وقدميــه كانــت مقتلعــة ،وفــي
نهايــة عــام  2020توجهــت والدتــي إلــى ســجن صيدنايــا العســكري لزيارتــه فتــم إبالغهــا أنــه فــي فــرع األمــن
العســكري بمدينــة دمشــق للتحقيــق ،وبتاريــخ  /23شــباط 2021 /أبلغنــا المحامــي أن “محمــد” قــد توفــي منــذ
تشــرين الثانــي.”2019 /
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إبراهيــم صايــل العماريــن ،مقاتــل ســابق فــي صفــوف أحــد فصائــل
المعارضــة المســلحة ،مــن أبنــاء مدينــة نــوى غــرب محافظة درعــا ،اعتقلته
قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت  /3تشــرين الثانــي ،2018 /وكان ّ
ممــن
أج ـ َر وا تسـ ً
ـوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق ،وقــد تمكنــت عائلتــه
ٍ
مــن زيارتــه للمــرة األخيــرة فــي  /6كانــون الثانــي 2021 /فــي ســجن صيدنايــا
العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق ،اإلثنيــن  /22آذار 2021 /حصــل ذووه
علــى معلومــات مفادهــا َّ
أن قــوات النظــام الســوري قــد أعدمــت “إبراهيــم”
بتاريــخ  /22شــباط 2021 /فــي ســجن صيدنايــا العســكري بعــدَ أن صــدرَت
بحقــه محكمــة الميــدان العســكرية بدمشــق حكمــ ًا باإلعــدام .وتشــير
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتسـ ِّلم

إبراهيم صايل العمارين

جثمانــه لذويــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد الحورانــي 15وهــو أحــد أصدقــاء إبراهيــم وعائلتــه
وأفادنــا“ :إبراهيــم كان ســابق ًا مقاتــل فــي صفــوف فصائــل المعارضــة المســلحة ،وبعــد ســيطرة قــوات النظــام
الســوري علــى درعــا قــام بإجــراء تســوية لوضعــه األمنــي ،واعتقلتــه قــوات النظــام الســوي فــي مدينــة نــوى،
وبعــد تنقلــه بيــن عــدة أفــرع أمنيــة كان آخرهــا ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق ،علمــت
عائلتــه بصــدو َر حكــم إعــدام بحقــه عــن محكمــة الميــدان العســكرية بدمشــق ،وكانــت آخــر زيــارة لعائلتــه بتاريــخ
 /6كانــون الثانــي 2021 /فــي ســجن صيدنايــا العســكري ،وفــي  /22آذار 2021 /قــام المحامــي بإبــاغ عائلتــه أنــه قــد
تــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحقــه فــي ســجن صيدنايــا العســكري ،ولكــن وثائــق الوفــاة التــي حصلــت عليهــا العائلــة
تفيــد بأنــه قــد توفــي بتاريــخ  /22شــباط 2021/جــراء ســكتة قلبيــة”.
نــور عليكــو ،مقاتــل فــي صفــوف حركــة أحــرار الشــام التابعــة ألحــد الفصائــل
فــي المعارضــة المســلحة ،مــن أبنــاء مدينــة ســلقين بريــف محافظــة
إدلــب الغربــي ،مــن مواليــد عــام  ،1995اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا
الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء  /6حزيــران 2017 /فــي منطقــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي ،وفــي كانــون الثانــي 2018 /قامــت قــوات ســوريا
الديمقراطيــة بتســليمه لقــوات النظــام الســوري ،ومنــذ ذلــك الوقــت
تقريب ـ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام الســوري
احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .األحــد  /7آذار،2021 /
عَ لـ َ
ـم ذووه مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات النظــام
ِ
الســوري َّ
أن نــور توفــي بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيدنايــا العســكري

نور عليكو

بمحافظــة ريــف دمشــق .وتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن
قــوات النظــام الســوري لــم ُتس ـ ِّلم جثمانــه لذويــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد ســعيد عليكــو 16وهــو ابــن عــم نــور عليكــو وأخبرنــا“ :كان نــور
مقاتـ ً
ـا فــي صفــوف حركــة أحــرار الشــام ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة عندمــا كان فــي منطقــة عفريــن
وبقــي محتجــز لديهــا قرابــة ســتة أشــهر ،لتقــوم بعدهــا بتســليمه لقــوات النظــام الســوري ،ومــن ثــم انقطعــت
أخبــاره تمام ـ ًا عــن عائلتــه ولــم نعــد نســتطيع الحصــول علــى أيــة معلومــة عنــه ،حتــى تاريــخ  /7آذار 2021 /حيــن
أخبرنــا أحــد المفــرج عنهــم مــن ســجن صيدنايــا العســكري بريــف دمشــق أنــه كان محتجــز ًا مــع نــور ،وأنــه توفــي
نتيجــة التعذيــب وســوء حالتــه الصحيــة ،وكان نــور قــد أخبــره أنــه تنقــل بيــن عــدة أفــرع أمنيــة فــي مدينــة دمشــق
قبــل أن يتــم تحويلــه إلــى ســجن صيدنايــا العســكري”.
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نــور محمــد وليــد ســباغ ،مــن أبنــاء حــي اإلذاعــة بمدينــة حلــب ،مــن مواليــد
عــام  ،1998اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي نيســان  ،2018لــدى
مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي محافظــة حلــب بينمــا
كان فــي طريــق عودتــه مــن تركيــا ،وقــد تمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه للمــرة
األخيــرة فــي عــام  2019فــي ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف
دمشــق .الثالثــاء  /30آذار ،2021 /أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويــه
بوفاتــه ،ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة وقــت اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح
بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب إهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن صيدنايــا
ٍ
العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق .نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم
ُتس ـ ِّلم جثمانــه لذويــه.

نور محمد وليد سباغ

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الرحيــم منافيخــي 17وهــو أحــد أصدقــاء نــور ســباغ ،الــذي
أخبرنــا َّ
أن نــور اعتقــل بعــد عودتــه مــن تركيــا “ســافر نــور فــي تشــرين الثانــي 2017 /مــن مناطــق ســيطرة قــوات
النظــام الســوري فــي مدينــة حلــب إلــى تركيــا عبــر معبــر بــاب الهــوى ،وبعــد مضــي ســتة أشــهر قــرر العــودة مــن
تركيــا إلــى مدينــة حلــب فــي نيســان 2018 /وبعــد دخولــه األراضــي الســورية مــن معبــر بــاب الهــوى متجه ـ ًا إلــى
مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري ولــدى مــروره عنــد أول نقطــة تفتيــش لقــوات النظــام تــم اعتقالــه
واقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة ،وبعــد مــرور عــام علــى اختفائــه دفــع ذووه مبلغـ ًا ماليـ ًا قــدره  14ألــف دوالر أميركــي
ألحــد ضبــاط النظــام فأخبرهــم أنــه محتجــز فــي ســجن صيدنايــا العســكري ،ثــم تمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه للمــرة
األولــى واألخيــرة فــي ســجن صيدنايــا وكان فــي وضــع صحــي ســيئ (مصــاب بمــرض الســل) وال يتلقــى أي عــاج،
ومــن بعدهــا بقــي مجهــول المصيــر حتــى  /30آذار 2021 /حيــن أبلــغ أحــد الضبــاط عمــه بوفاتــه وقامــوا بتســليمه
هويتــه الشــخصية” أضــاف عبــد الرحيــم “قــام نــور بتســيير معاملــة تأجيــل الخدمــة العســكرية بحكــم أنــه “وحيــد”،
قبــل عودتــه إلــى تركيــا ،وليــس لــه أي مشــاركة فــي الحــراك الثــوري بمدينــة حلــب”.
محمــد عبــد الكريــم الجنــدي ،مــن أبنــاء مدينــة نــوى بريــف محافظــة درعــا
الغربــي ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي نيســان ،2011 /فــي مدينــة
نــوى علــى خلفيــة مشــاركته فــي تظاهــرات مناهضــة للنظــام الســوري،
ومنــذ ذلــك الوقــت تقريب ـ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميـ ًا بزيارتــه ،األحــد
 /11نيســان ،2021 /حصــل ذووه علــى معلومــات ُتفيــد َّ
أن قــوات النظــام
الســوري قــد أعدمــت “محمــد” داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا
فــي  /10تمــوز ،2013 /بعــدَ أن أصــدرَت محكمــة الميــدان العســكرية فــي
محمد عبد الكريم الجندي

دمشــق حُ ْكــم إعــدام ب ِّ
حقــه.
ِ
تحدثنــا مــع الســيد محمــد الجنــدي 18وهــو أحــد أقربــاء محمــد الجنــدي ،وأفادنــا أن قــوات تابعــة للنظــام الســوري
قــد اعتقلــت محمــد مــن منزلــه فــي مدينــة نــوى “اعتقلتــه قــوات النظــام بســبب مشــاركته فــي الحــراك الثــوري
والمظاهــرات المناهضــة للنظــام فــي محافظــة درعــا ،واقتــادوه إلــى أحــد األفــرع األمنيــة فــي مدينــة دمشــق،
وفــي بدايــة عــام  2012تــم نقلــه مــن مدينــة دمشــق إلــى ســجن الســويداء المركــزي ،دون أن تتمكــن عائلتــه مــن
زيارتــه وبقــي فــي ســجن الســويداء حتــى بدايــة عــام  ،2013ليتــم نقلــه إلــى فــرع ســرية المداهمــة واالقتحــام “”215
بمدينــة دمشــق ،ومــن ثــم انقطعــت أخبــاره تمامـ ًا” أضــاف محمــد “فــي  /11نيســان 2021 /راجعــت عائلــة نــور فــرع
الشــرطة العســكرية بمدينــة دمشــق وهنــاك تــم تســليمهم أوراقــه الثبوتيــة ،إضافــة إلــى ورقــة تؤكــد أنــه توفــي
فــي  /10تمــوز ،2013 /مــن دون تســليم جثمانــه”.
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مضــر خالــد النابــو ،طالــب جامعــي فــي كليــة اآلداب بجامعــة دمشــق ،مــن
أبنــاء قريــة معــرة حرمــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،اعتقلتــه قــوات
النظــام الســوري فــي آب 2011 /مــن مدينــة دمشــق ،ومنــذ ذلــك الوقــت
تقريب ـ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار النظــام الســوري
احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميـ ًا بزيارتــه .الخميــس  /29نيســان/
 ،2021حصــل ذووه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه ،ولــدى الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛
ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز
ٍ
التابعــة لهــا ،نؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتس ـ ِّلم جثمانــه لذويــه.
مضر خالد النابو

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد مؤمــن النابــو- 19شــقيق مضــر -وأخبرنــا“ :شــقيقي مضــر
كان ناشــط ًا فــي الحــراك الشــعبي فــي مدينــة دمشــق ،اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي آب 2011 /بعــد
أن قــام أحــد أصدقائــه وهــو ضابــط لــدى النظــام الســوري باســتدراجه إلــى فــرع األمــن السياســي فــي مدينــة
دمشــق ،وبقــي محتجــز ًا داخــل هــذا الفــرع قرابــة عــام وهــو يخضــع للتحقيــق ،وبعدهــا تنقــل بيــن عــدة أفــرع
أمنيــة إلــى أن اســتقر فــي عــام  2014فــي ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق ،وحُ كـ َ
ـم عليــه مــن قبــل
ِ
محكمــة الميــدان العســكرية باإلعــدام” أضــاف مؤمــن “والدتــي كانــت تــزور شــقيقي بشــكل مســتمر وكان
وضعــه الصحــي جيــد ًا وقــد وصــل وزنــه  80ك/غ ،وفــي عــام  2016تــم نقلــه إلــى ســجن صيدنايــا العســكري بريــف
دمشــق وبعــد قيــام والدتــه بزيارتــه األولــى هنــاك بعــد شــهر مــن نقلــه إلــى ســجن صيدنايــا كان وضعــه الصحــي
ســيئ ًا وقــد انخفــض وزنــه إلــى  35ك/غ ،وكان يتعــرض للتعذيــب قبــل وبعــد أيــة زيــارة لنــا ،وبعــد عــدة زيــارات كان

آخرهــا فــي عــام  2017توقفنــا عــن زيارتــه خوفـ ًا عليــه مــن التعذيــب ،وكان يرســل إلينــا رســائل مــع معتقليــن أفــرج
عنهــم مــن ســجن صيدنايــا بشــكل مســتمر ،وفــي عــام  2020قمنــا بتوكيــل محــام مــن أجــل اإلفــراج عنــه بعــد
ٍ
أن طلــب المحامــي مبالــغ ماليــة كبيــرة ،ولكــن كل محاوالتــه بــاءت بالفشــل ،وفــي نيســان 2021 /أبلــغ المحامــي
والدتــي بمراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية بمدينــة دمشــق لكــي تســتلم أوراقــه التــي تؤكــد أنــه توفــي فــي شــهر
نيســان ،2021 /دون أن يتــم تســليم جثمانــه”.
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باء :هيئة تحرير الشام:
مارســت هيئــة تحريــر الشــام عمليــات التعذيــب علــى نحــو واســع فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا وتشــابهت أســاليب
ٍ
التعذيــب التــي اســتخدمتها إلــى حــدٍّ كبيــر مــع تلــك التــي مارســتها قــوات النظــام الســوري ،كمــا ابتكــرت أســاليب
تعذيــب خاصــة بهــا كالتابــوت ،20والعقــرب ،21وقــد ســجلنا مــا ال يقــل عــن  15أســلوب تعذيــب مارســتها هيئــة تحريــر
الشــام فــي مراكــز احتجازهــا بشــكل َّ
مركــز ومقصــود مــع معظــم المعتقليــن لديهــا ،وتتبايــن شــدة التعذيــب التــي

يتعــرض لهــا المعتقلــون تبع ـ ًا َّ
للتهــم الموجهــة إليهــم ،إذ يتعــرض المتهمــون الذيــن تعتبرهــم هيئــة تحريــر الشــام
خصومـ ًا لهــا ،مثــل الناشــطين المناهضيــن لسياســاتها ،والحقوقييــن والمختطفيــن األجانــب ،والمنتميــن لفصائــل

المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي ،يتعرضــون لدرجــات تعذيــب أشــد ،ويتولــى الجهــاز األمنــي التابــع لهيئــة تحريــر
الشــام عمليــات االعتقــال والتحقيــق والتعذيــب ضمــن مراكــز احتجــاز ســرية يُشــرف عليهــا ،وال يقــوم جهــاز القضــاء
التابــع لحكومــة اإلنقــاذ بالتدخــل فــي هــذه العمليــات أو معرفــة مصيــر المعتقليــن لــدى الجهــاز األمنــي كونــه ال يملــك
صالحيــة ذلــك إال فــي حالــة قــام الجهــاز األمنــي بنقــل المعتقــل للقضــاء ألجــل محاكمتــه.
ال تف ـ ِّر ق هيئــة تحريــر الشــام كثيــر ًا فــي أثنــاء اســتخدامها للتعذيــب بيــن األطفــال والنســاء والكهــول والمرضــى أو
المصابيــن وفــي كثيــر مــن األحيــان َّ
يتخــذ التعذيــب لديهــا طابعــ ًا انتقاميــ ًا ،ويعانــي المعتقــل طــوال مــدة اعتقالــه
أو تنقلــه بيــن مراكــز االحتجــاز مــن ظــروف وحشــية كانعــدام النظافــة والتهويــة ،ووضــع المعتقــل ضمــن الحبــس
االنفــرادي ألشــهر طويلــة وحرمانــه مــن الكميــة الكافيــة للطعــام والمــاء أو المالبــس واألغطيــة.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  28شــخص ًا بينهــم  2طفـ ً
ـا فــي مراكــز االحتجــاز
التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام منــذ اإلعــان عــن تأسيســها مطلــع عــام  2012حتــى حزيــران.2021 /
أبرز حوادث التعذيب لدى تنظيم هيئة تحرير الشام:
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد المعــري  ،ناشــط إعالمــي مــن أبنــاء بلــدة تلبيســة ويقيــم فــي
22

مدينــة إدلــب منــذ عــام  2014بعــد هروبــه مــن بلدتــه بســبب مالحقــة قــوات النظــام الســوري لــه ،فــي / 3كانــون الثانــي/
 2021اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى خلفيــة نشــره انتقــادات لهيئــة تحريــر الشــام ضمــن قنــاة فــي
َّ
وتنقــل بيــن عــدة مراكــز احتجــاز إلــى أن أفرجــت عنــه فــي  /8نيســان ،2021 /وأفادنــا:
تطبيــق تلغــرام

“داهــم مســلحون منزلــي فجــر ًا وظننــت أنهــم عصابــة خطــف ولكــن بعــد ذلــك تبيــن لــي أنهــم أمنيــة الهيئــة،
وقامــوا بضربــي وســحبي نحــو الســيارة أمــام زوجتــي وأطفالــي ثــم أخذونــي إلــى مــكان قــرب مدينــة إدلــب
ووضعونــي ضمــن منفــردة فيــه وأعتقــد أنَّــه مقــر أمنــي ،وبعــد ســاعة جــاء شــخص يلقبونــه الشــيخ وقــام
بتعليقــي مــن كلتــا رجلــي إلــى الســقف وبــدأ بجلــدي وهــو يطلــب منــي أســماء مــن يقومــون بدعمــي ألنشــر ضــد
الهيئــة ،واتهمنــي أننــي عميــل تــارة للتحالــف وتــارة للنظــام ،وبقيــت ثالثــة أيــام معلق ـ ًا ثــم وضعونــي فــي غرفــة
ضيقــة جــد ًا ال أســتطيع حتــى مــدَّ قدمــي فيهــا ،وبقيــت هكــذا ألســابيع إلــى أن قامــوا بتحويلــي إلــى ســجن إدلــب
المركــزي ،ولــم يكــن الوضــع هنــاك أفضــل حـ ً
ـاال باســتثناء أننــي كنــت فــي مهجــع جماعــي وليــس منفــردة” أخبرنــا

أحمــد أنــه تــم تحويلــه للقضــاء فــي مدينــة إدلــب وأوكلــت عائلتــه لــه محــام وقامــت بدفــع مبلــغ  5آالف دوالر حتــى وافــق
ٍ
الجهــاز األمنــي علــى تركــه مشــترط ًا عليــه عــدم نشــر أيــة منشــورات ســواء كانــت ضــد الهيئــة أو معهــا .قــام أحمــد
بتــرك مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام بعــد خروجــه وتوجــه للعيــش فــي ريــف حلــب الشــمالي.
 20صنــدوق معدنــي يُثبــت إلــى جــدار ،مســاحته  40 * 100ســم وفيــه يوضــع الســجين وتث َّبــت يــداه نحــو األعلــى ،ويغلــق البــاب عليــه وأحيانـ ًا يتــم الضغــط علــى صــدر المحتجــز عبــر ضاغــط
معدنــي مكــون مــن قطعــة معدنيــة محدبــة يتــم ضغطهــا بواســطة مســمار لولبــي يتــم التحكــم بــه مــن خــارج البــاب ،ويبقــى المحتجــز داخلــه لســاعات أو أيــام.
 21يقــوم العنصــر المســؤول عــن التعذيــب بلـ ِّـف ذراع المحتجــز اليســرى خلــف ظهــره مــن جهــة الخاصــرة اليســرى ،ولـ ِّـف الــذراع اليمنــى خلــف ظهــره أيضـ ًا لكــن مــن فــوق الكتــف األيمــن،
ُ
وتســحب الذراعــان باتجــاه بعضهمــا البعــض وتكبــان باألصفــاد ،ويُتــرك المحتجــز مــدة ســاعة أو أكثــر علــى هــذه الوضعيــة؛ مــا يتسـبَّب لــه بــآالم مبرحــة .أطلــق الناجــون الذيــن التقتهــم
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اســم العقــرب علــى هــذه الوضعيــة مــن التعذيــب.
22

عبر الهاتف في  /13نيسان2021 /
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أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى تنظيم هيئة تحرير الشام:
الطفــل حســين محمــد العلــوش ،مــن أبنــاء قريــة إبليــن بريــف محافظــة
إدلــب الجنوبــي ،ويقيــم فــي مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي،
يبلــغ مــن العمــر  16عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم األربعاء
 /20كانــون الثانــي ،2021 /فــي مدينــة ســرمدا ،واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز
االحتجــاز التابعــة لهــا ،وتـ ّ
ـم تعذيبــه حتــى المــوت ،األربعــاء  /3شــباط2021 /
تــم تســليم جثمانــه لذويــه ،وعليــه آثــار تعذيــب.
الطفل حسين محمد العلوش

أمجــد العثمــان ،مقاتــل ســابق فــي
صفــوف حركــة أحرار الشــام أحــد فصائل
المعارضــة المســلحة ،مــن أبنــاء قريــة
البــارة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي،
اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام فــي
 /24نيســان ،2021 /بتهمــة الســرقة فــي
قريــة البــارة ،واقتادتــه إلــى مخفــر بلــدة
إحســم بريــف إدلــب الجنوبــي ،فــي /5
أيــار 2021 /أبلغــت عناصــر هيئــة تحريــر
الشــام ذويــه بوفاتــه بعــد نقلــه مــن

أمجد العثمان

صورة الضحية أمجد العثمان بعد تسليمه لذويه

مخفــر بلــدة إحســم إلــى أحــد المشــافي
فــي محافظــة إدلــب ،وســلمت جثمانــه
لذويــه.

تاء :قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية:
منــذ بدايــة عــام  2016بدأنــا نالحــظ أن عمليــات التعذيــب علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بــدأت تمــارس علــى نطــاق
َّ
ومركــز داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا أو فــي أثنــاء قيامهــا بعمليــات الدهــم والمالحقــة واالعتقــال ،وســجلنا
واســع
ارتفاعـ ًا ملحوظـ ًا فــي حــوادث التعذيــب وحصيلــة ضحايــا التعذيــب لديهــا ،وقــد لجــأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى
اســتخدام أســاليب متنوعــة مــن التعذيــب تشــبه إلــى حــدٍّ مــا تلــك الممارســة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام
الســوري وكان أكثــر األســاليب اســتخدام ًا الشــبح والضــرب المبــرح والــدوالب والفلقــة واإلغــراق والصعــق الكهربائــي
وقلــع األظافــر كوســيلة لنــزع االعترافــات وفــي العديــد مــن األحيــان حملــت عمليــات التعذيــب طابعـ ًا عرقيـ ًا وانتقاميـ ًا.
ُتعتبــر ظــروف االحتجــاز لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة غايــة فــي الســوء إذ يكــدس المعتقلــون ضمــن مســاحات
ضيقــة وعــادة مــا يتــم تطبيــق عقوبــات دوريــة عليهــم كالحرمــان مــن الطعــام والــدواء أو الخــروج للتهويــة أو الزيــارات
العائليــة إضافــة إلــى الحبــس االنفــرادي أليــام وأشــهر طويلــة.
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وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  67شــخص ًا بينهــم  1طفـ ً
ـا و 2ســيدة فــي مراكــز
االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها -منــذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي -فــي كانــون الثانــي 2014 /حتــى حزيــران .2021 /وقــد ســجلنا قيامهــا بتســليم عــدد مــن
جثاميــن الضحايــا لعائالتهــم وتظهــر عليهــم آثــار تعذيــب.
كمــا نشــير إلــى أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحتجــز فــي مخيــم الهــول الصحــرواي عشــرات اآلالف مــن المواطنيــن
الســوريين ،وآالف مــن جنســيات أخــرى دون أســاس قانونــي ودون مذكــرات توقيــف قضائيــة ،والبعــض منهــم قــد
اســتم َّر احتجــازه لســنواتُ ،
وتشــكل ظــروف االحتجــاز القاســية ،واألوضــاع المعيشــية مــن نقــص الرعايــة الغذائيــة
والطبيــة أنماط ـ ًا متعــددة مــن التعذيــب النفســي والجســدي ،وكنــا قــد أصدرنــا تقريــر ًا موســع ًا عــن مخيــم الهــول
وظــروف احتجــاز العائــات فيــه.

أبرز حوادث التعذيب لدى قوات سوريا الديمقراطية:
محمــد المحمــود ،عامــل فــي محــل لبيــع مســتلزمات الهواتــف المحمولــة ،مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور ،يبلــغ مــن العمــر
 32عامـ ًا ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء  /16حزيــران ،2020 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة
ديــر الــزور ،وأفرجــت عنــه يــوم األحــد  /12تمــوز.2020 /
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد المحمــود 23وأخبرنــا“ :اعتقلتني دوريــة تابعة لعناصر
قســد مــن منــزل أهلــي فــي مدينــة ديــر الــزور فــي تمــام الســاعة الخامســة صباحـ ًا بعــد أن قامــوا بتفتيــش المنــزل
ـي بقطعــة قمــاش ،وفــي الطريــق تعرضــت للضــرب
والمحــل الــذي أعمــل فيــه ،ثــم قامــوا بتقييــدي وتغطيــة عينـ َّ
والســب والشــتم مــن قبــل العناصــر داخــل الســيارة ،ولــدى وصولنــا إلــى ســجن الكســرة فــي بلــدة الكســرة بريــف

محافظــة ديــر الــزور ،فكــوا قيــودي وتــم إدخالــي إلــى إحــدى غــرف الســجن ،وكان فيهــا قرابــة  30معتقــل ،تبلــغ
مســاحة الغــرف  3*4متــر ،كان الوضــع داخــل الســجن مأســاوي ًا جــد ًا مــن جميــع النواحــي ،يعاملوننــا كالحيوانــات
َّ
بالســب والشــتم والضــرب ،وال يوجــد رعايــة صحيــة أبــد ًا ،وهنــاك الكثيــر مــن المعتقليــن كانــوا يعانون مــن أمراض ًا

ويرفــض الســجان جلــب الــدواء لهــم ،إضافــة إلــى أن الطعــام ال يكفــي ،وجبتــان فقــط تقــدم إلينــا (الســاعة الثامنة
صباح ًا والســاعة الثالثة عصر ًا) ،وكثير من المعتقلين ســاء وضعهم الصحي بســبب انتشــار األمراض كالجرب
ونقــص التغذيــة” أضــاف محمــد أنــه أفــرج عنــه ضمــن وســاطة عشــائرية ولــم توجَّ ــه إليــه تهــم محــددة.
تواصلنــا مــع الســيد محمــد الموســى ، 24مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور ،يبلــغ مــن العمــر  33عامـ ًا،
اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة األربعــاء  /20أيــار 2021 /فــي مدينــة الشــحيل ،بتهــم غيــر واضحة ،يٌعتقد أنها بســبب
ٍ
تقريــر أمنــي اتهــم فيــه بانتمائــه إلــى فصائل في المعارضة وتنظيم القاعدة وتنظيــم داعش ،وتعرض للتعذيب في أثناء
احتجــازه ،ثــم أفرجــت عنــه يــوم األحــد  /30أيــار 2021 /وأخبرنــا“ :اعتقلتنــي قــوات قســد ســابق ًا بتاريــخ  /16حزيــران2020 /

وأفرجــت عنــي فــي  /12آب 2020 /تــم اعتقالــي لمــدة شــهر تقريبـ ًا بســبب تقريــر كيدي كتب بحقي ،وفي نيســان 2021
عــاودت قــوات قســد مداهمــة منزلــي ولحســن حظــي لــم أكــن موجــود ًا هنــاك ،وبتاريــخ  /20أيــار 2021 /تمت مداهمة

منزلــي مــرة ثانيــة وكنــت نائمـ ًا فــي فراشــي ،فســألني أحــد العناصــر ،أنــت نــازح أم مــن أهــل مدينــة الشــحيل قلــت أنــا

مــن الشــحيل وأدعــى محمــد ،فقامــوا بتكبيلــي وإهانتــي بألفــاظ نابيــة مــع الضــرب الشــديد ،وتــم اقتيــادي إلى مركبة
23

عبر الهاتف في  /10آب2020 /

24

عبر الهاتف في  /5حزيران2021 /
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كان فيهــا  7معتقليــن آخريــن ،وتــم اقتيادنــا إلــى مقرهــم الرئيــس فــي مدينــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور
الشــرقي ،وطــوال الطريــق تعرضنــا لضــرب مبــرح دون رحمــة ،إلــى أن وصلنــا إلــى مدينــة البصيــرة ،دونــوا بياناتنــا
الشــخصية مــع تصويرنــا ،وبعــد ســاعة مــن الزمــن تــم احتجازنــا 16 ،شــخص ًا فــي زنزانــة واحــدة صغيــرة ،ومــن ثــم تــم
التحقيــق معــي وأخــذ معلومــات عنــي منــذ عــام  2010حتــى اللحظة ،وكانت أســئلتهم مع أي جهــة كنت تعمل ومع
أي فصيــل كنــت (جبهــة النصــرة أم الجيــش الحــر أم تنظيــم داعــش) ،وأنــا مدنــي ليــس لــدي انتماء أليــة جهة كانت،
وتــم تصويــري عــدة مــرات وكانــوا يرســلون الصــور إلــى مراكزهــم األخــرى ليتــم التعــرف علــي إن كنــت مطلوبـ ًا أم ال،
وبعــد عــودة الــرد عــن الصــور جــاء شــخص آخــر وقــام بالتحقيــق معــي وكــرر األســئلة ذاتهــا ،لكــن مــع ضــرب شــديد،
فقلــت لــه أنتــم اعتقلتمونــي العــام الماضــي وأفرجتــم عنــي وليــس لــي عالقــة بــأي شــيء” أضــاف محمــد “كنــا فــي
الزنزانــة  16شــخص ًا ،محرومــون مــن الــدواء ،والطعــام رديء جــد ًا ،وكان بيننــا أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن  11عامـ ًا
و 15عامـ ًا ،وبعــد  11يــوم فــي هــذه الزنزانــة وبعــد تأكدهــم مــن براءتــي مــن أيــة تهمــة تــم اإلفــراج عنــي”.

الســبت  /15آب 2020 /قامــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بمداهمــة “مدجنــة للطيــور” فــي قريــة
الحوايــج بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،وقامــوا باعتقــال  8مدنييــن عامليــن فــي المدجنــة ،تــم اقتيادهــم إلــى أحــد
مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي قريــة الحوايــج ،ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي اليــوم ذاتــه بعــد تعرضهــم للضــرب
والتعذيــب بــأدوات حــادة ،كمــا قــام عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة بســرقة الطيــور الموجــودة داخــل المدجنــة.
صور تظهر آثار التعذيب على أجساد المدنيين جراء اعتداء قوات سوريا الديمقراطية عليهم

عمــار صبــار النبــوب ،مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة ،وهــو مــن أبنــاء
مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة
ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر
قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم
الجمعــة  /6تشــرين الثانــي2020 /
قــرب إحــدى قنــوات الــري فــي حــي
الحــاوي بمدينــة الشــحيل ،ثــم
ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم الخميــس
 /12تشــرين الثانــي 2020 /وعلــى
جســده آثــار تعذيــب.

عمار النبوب قبل اعتقاله

آثار التعذيب على جسد عمار النبوب بعد
اإلفراج عنه
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نايــف عبــد هللا الحســن ،مــن أبنــاء بلــدة الكســرة بريــف
محافظــة ديــر الــزور الغربــي ،يبلــغ مــن العمــر  70عامــ ًا،
اإلثنيــن  /23تشــرين الثانــي 2020 /قامــت عناصــر مســلحة
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بمداهمــة منزلــه فــي
بلــدة الكســرة واالعتــداء عليــه بالضــرب وســرقة مبلــغ
مالــي ومصــادرة عــدد مــن الهواتــف المحمولــة مــن منزلــه.

صورة نايف عبد هللا الحسن توضح آثار التعذيب على جسده
صور المدني أحمد المطر تظهر آثار االعتداء على جسده

أحمــد فــواز المطــر ،يعمــل حــاق ،مــن أبنــاء قريــة
مزرعــة األســدية شــمال محافظــة الرقــة ،قامــت
قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء  /12كانون
الثانــي 2021 /باالعتــداء عليــه بالضــرب بتهمــة
مزاولتــه مهنــة الحالقــة دون رخصــة.

األربعــاء  /27كانــون الثانــي 2021 /قامــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بقيــادة المدعــو “ريــان الشــناني”
بمداهمــة منــزل فــي قريــة الطيانــة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،واعتقلــت مدني ـ ًا ونجلــه ،وتــم اقتيادهمــا إلــى
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي قريــة الشــنان بريــف محافظــة ديــر الــزور ،ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهمــا يــوم الثالثــاء
 /2شــباط 2021 /وعلــى جســد المدنــي “األب” آثــار تعذيــب تعــرض لهــا خــال احتجــازه.

حســين ذبــاح الدخيــل ،مــن أبنــاء بلــدة الباغــوز بريــف
محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات ســوريا
الديمقراطيــة فــي تشــرين الثانــي ،2019 /واســتمر اعتقالــه
قرابــة عــام وثمانيــة أشــهر ،وأفرجــت عنــه يــوم األحــد /23
أيــار 2021 /مــن داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي
محافظــة الحســكة .وتظهــر المقارنــة بيــن صــوره آثــار
اإلهمــال الصحــي الــذي عانــاه فــي أثنــاء احتجــازه.

حسين ذباح الدخيل قبل
اعتقاله وإخفائه قسري ًا في
مراكز احتجاز قوات سوريا
الديمقراطية في عام 2019

حسين ذباح الدخيل بعد اإلفراج
عنه من مراكز احتجاز قوات سوريا
الديمقراطية في محافظة الحسكة
في عام 2021
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أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى قوات سوريا الديمقراطية:
محمــد محمــود األحمــد ،حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الهندســة المدنيــة
بجامعــة دمشــق ،عنصــر ســابق فــي تنظيــم داعــش ،مــن أبنــاء قريــة
حمــادي عمــر التابعــة لبلــدة عقيربــات بريــف محافظــة حمــاة الشــرقي،
اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام  2018مــن بلــدة
الباغــوز بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي .اإلثنيــن  /3آب ،2020 /حصلــت
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ولدينــا
معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه؛ ّ
ممــا يُرجــح بشــكل كبيــر
وفاتــه بســبب التعذيــب ،ونؤكــد أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة لــم ُتسـ ِّلم

محمد محمود األحمد

جثمانــه لذويــه.

محمــد محســن اإلبراهيــم ،مــن أبنــاء قريــة الحجنــة التابعــة لناحيــة البصيرة
بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة
فــي آذار ،2019 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة الحجنــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت
تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا؛ نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو
كان مُ حاميــ ًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره .األحــد  /20أيلــول ،2020 /علــم
ذووه بوفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي
محافظــة الحســكة .وفــي  /22أيلــول 2020 /تــم تســليم جثمانــه لذويــه،
وعليــه آثــار تعذيــب

جثمان الضحية محمد محسن اإلبراهيم

محمــد خليــل خلــف الســمحي ،مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة ،مــن أبنــاء
مدينــة موحســن بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا
الديمقراطيــة فــي تشــرين األول ،2019 /فــي مدينــة موحســن ،اإلثنيــن
 /16تشــرين الثانــي ،2020 /تــم إبــاغ ذويــه مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم
بوفاتــه داخــل ســجن غويــران فــي حــي غويــران بمدينــة الحســكة التابــع
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد
اعتقالــه؛ ّ
ممــا يُرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة
الصحيــة .ونؤكــد أنــه لــم يتــم تســليم جثمانــه لذويــه.
محمد خليل خلف السمحي

حســان عبــد العزيــز العجــراوي ،مــدرس مــادة اللغــة عربيــة ،مــن أبنــاء
بلــدة التبنــي بريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي ،اعتقلتــه عناصــر قــوات
ســوريا الديمقراطيــة فــي شــباط ،2019 /بالقــرب مــن بلــدة الباغــوز
بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي .األربعــاء  /25تشــرين الثانــي،2020 /
حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــير إلــى
وفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي
محافظــة الحســكة ،ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه؛
ّ
ممــا يُرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب.
حسان عبد العزيز العجراوي
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عيــاش عليــوي النجــم ،المعــروف باســم جميــل ،يبلــغ مــن العمــر لــدى
اعتقالــه  95عامــ ًا ،مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف محافظــة ديــر الــزور
الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــباط،2019 /
لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا بالقــرب مــن بلــدة
الباغــوز بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،لــدى خروجــه مــع عائلتــه مــن
بلــدة الباغــوز ،واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة
الحســكة ،األحــد  /27كانــون األول ،2020 /حصلــت الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه داخــل أحــد مراكــز
االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ولدينــا معلومــات أنــه
كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه؛ ّ
ممــا يُرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب

عياش عليوي النجم

التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

ناصــر محمــد العكلــة ،مــن أبنــاء مدينــة الحســكة ،اعتقلتــه قــوات ســوريا
الديمقراطيــة فــي أيلــول ،2020 /إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي الصالحيــة
بمدينــة الحســكة ،واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي
محافظــة الحســكة ،الخميــس  /18شــباط 2021 /قامــت قــوات ســوريا
الديمقراطيــة بتســليم جثمانــه لذويــه ،وعليــه آثــار تعذيــب.

ناصر محمد العكلة

خالــد خلــف صالــح الرمضــان ،مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف محافظــة
ديــر الــزور الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي
تشــرين األول ،2018 /ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد المختفيــن
قســري ًا؛ نظــر ًا إلنــكار قــوات ســوريا الديمقراطيــة احتجــازه أو الســماح
ألحــد ولــو كان محاميــ ًا بزيارتــه .األحــد  /4نيســان ،2021 /عَ ل َ
ــم ذووه مــن
ِ
قبــل أحــد المفــرج عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة
َّ
أن خالــد توفــي بســبب التعذيــب وتدهــور حالتــه الصحيــة داخــل أحــد مراكــز
االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

خالد خلف صالح الرمضان

حســين حســن عبــاس ،مــن أبنــاء قريــة البــوراز التابعــة لمنطقــة عيــن العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،يبلــغ
مــن العمــر  53عامـ ًا ،قامــت عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي كانــون الثانــي  ،2021باعتقالــه /احتجــازه مــع زوجتــه
التــي أفــرج عنهــا فــي أيــار  2021ونجليــه دليــل وحســن ،واقتادهــم إلــى جهــة مجهولــة ،وأصبحــوا رهائــن للضغــط علــى
ابنــه شــكري عبــاس لتســليم نفســه ،فــي  24حزيــران  ،2021أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عائلــة “حســين” بوفاته
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا ،وســلمت جثمانــه لذويــه ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات
أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل
ٍ
أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.
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ثاء :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
مارســت المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي عمليــات التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا لنــزع االعترافــات
مــن المعتقليــن لديهــا وفــي العديــد مــن األحيــان حملــت عمليــات التعذيــب صبغــة عرقيــة وانتقاميــة ،وقــد أشــرنا إلــى
ذلــك فــي تقريــر موســع حــول أســاليب التعذيــب ومراكــز االحتجــاز لــدى فصائــل المعارضــة المســلحة بعنــوان “فــي
انتظــار العدالــة” ،كمــا مارســت عمليــات التعذيــب تجــاه المختطفيــن لديهــا وقامــت بتصويرهــم إلجبــار ذويهــم علــى
دفــع فديــات ماليــة مقابــل اإلفــراج عنهــم ،ومورســت تجــاه المدنييــن بمــن فيهــم مــن أطفــال ونســاء إلجبارهــم علــى
الموافقــة علــى طلبــات عناصــر فصائــل المعارضــة كاســتخدام ممتلكاتهــم أو االســتيالء عليهــا ،أو فــي حــال االشــتباه
أنهــم يتعاونــون مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو مــع تنظيــم داعــش.
ومارســت عناصــر المعارضــة المســلحة عمليــات االعتــداء بالضــرب والســحل علــى المدنييــن بمــن فيهــم األطفــال
والنســاء فــي األماكــن العامــة أو داخــل محالتهــم ومنازلهــم؛ بهــدف ِّ
بــث الخــوف والرعــب أو إجبارهــم علــى تنفيــذ
أوامرهــم ونحتفــظ فــي أرشــيفنا بالعديــد مــن الصــور والمقاطــع المصــورة التــي تظهــر عمليــات االعتــداء وآثــار
التعذيــب علــى أجســاد الضحايــا.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى حزيــران  2021مقتــل مــا ال يقــل عــن  47شــخص ًا بينهــم  1طفـ ً
ـا
و 1ســيدة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للمعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي .وقــد ســجلنا قيامهــا بتســليم عــدد
مــن جثاميــن الضحايــا لعائالتهــم وعليهــا آثــار تعذيــب.
أبرز حوادث التعذيب لدى المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
حســن العســكر ويوســف العســكر،
مــن أبنــاء مدينــة الســفيرة جنــوب
شــرق محافظــة حلــب ،اعتقلتهمــا
عناصــر مســلحة تنتمــي لفصيــل أســود
الســنة أحــد فصائــل الجيــش الوطنــي
يــوم الثالثــاء  /28تمــوز 2020 /بتهمــة
الســرقة “ســرقة المازوت من ســيارات
شــركة الفيــول” واقتادتهمــا إلــى مراكــز
االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة البــاب
بريــف محافظــة حلــب ،ثــم ســجلنا
اإلفــراج عنهمــا فــي اليــوم التالــي بعــد
تعرضهــم للضــرب والتعذيــب.

آثار التعذيب على أجساد حسن ويوسف العسكر
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حســام الحمــادة الملقــب باســم أبــو رعــد الحمصــي ،ناشــط فــي الحــراك الشــعبي ،مــن أبنــاء قريــة األشــرفية بريــف
محافظــة حمــص ،ويقيــم فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،قامــت عناصــر تابعــة لفــرع الشــرطة
العســكرية التابعــة للجيــش الوطنــي يــوم الســبت  /7تشــرين الثانــي 2020 /باالعتــداء عليــه بالضــرب فــي مقــر قيــادة
فــرع الشــرطة العســكرية بمدينــة عفريــن ،بعــد أن جــرت مشــادة كالميــة بينــه وبيــن رئيــس الفــرع المدعــو “أبــو ريــاض”
لــدى مراجعتــه مقــر قيــادة فــرع الشــرطة العســكرية إلعــادة النظــر فــي وضــع اثنيــن مــن المعتقليــن لديهــم مــن أبنــاء
الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق ،ونتيجــة تعرضــه للضــرب الشــديد تــم نقلــه إلــى مشــفى عفريــن.
آثار االعتداء على جسد حسام الحمادة

األربعــاء  /3شــباط 2021 /قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحملــة دهــم واعتقــال فــي مدينــة رأس العيــن بريــف
محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي ،علــى خلفيــة انفجــار عبوتيــن ناســفتين مصدرهمــا مجهــول وســط مدينــة
رأس العيــن فــي اليــوم ذاتــه ،وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز  10مدنييــن بينهــم  3أطفــال و5
ســيدات ،لظهورهــم فــي تســجيالت كاميــرات المراقبــة لــدى مرورهــم فــي المنطقــة بالتزامــن مــع وقــوع االنفجــار،
َ
أفــرج عــن األطفــال
وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للجيــش الوطنــي فــي مدينــة رأس العيــن ،ثــم
والســيدات فــي اليــوم التالــي الخميــس  /4شــباط .مــن بيــن مــن أفــرج عنهــم الحقـ ًا كان صالــح عــزو المصطفــى ،مــن
أبنــاء قريــة الريحانيــة بريــف محافظــة الحســكة ،ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي  /11شــباط 2021 /وعلــى جســده آثــار تعذيــب
تعــرض لهــا خــال احتجــازه.
آثار التعذيب على جسد المدني صالح عزو المصطفى
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تواصلنــا مــع الســيد عبــد العزيــز الخليفــة- 25ناشــط إعالمــي وصديــق لعــدد مــن المعتقليــن -وأخبرنــا“ :فــي  /3شــباط/
 2021حصــل انفجــار قــرب دوار مركــز البريــد وســط مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة ،فقامــت
الشــرطة المدنيــة بمراجعــة كاميــرات المراقبــة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة واعتقــال كل مــن ظهــر فــي
الشــريط المســجل خــال فتــرة حــدوث االنفجــار بمــن فيهــم األطفــال والنســاء ،وكان مــن بيــن المعتقليــن 3
أطفــال و 5ســيدات تــم اإلفــراج عنهــم فــي اليــوم التالــي ،وصالــح عــزو المصطفــى خــرج بعــد عــدة أيــام وعلــى
جســده آثــار تعذيــب ،وكانــت الشــرطة المدنيــة قــد أســعفته إلــى أحــد المشــافي فــي مدينــة رأس العيــن بعــد أن
أغمــي عليــه مــن شــدة التعذيــب ،وعندمــا تــم اإلفــراج عنــه لــم يكــن يعــرف أنــه كان فــي المشــفى لــوال أن أحــد ًا مــن
األشــخاص شــاهده فــي المشــفى ،وجميــع هــؤالء المعتقليــن كانــوا فــي طريقهــم إلخــراج بطاقــات تعريفيــة
مــن المجلــس المحلــي لهــم وألطفالهــم” أضــاف عبــد العزيــز “إن المنطقــة التــي حــدث فيهــا االنفجــار هــي مركــز
مدينــة رأس العيــن وتمتــد مــن دوار الجــوز حتــى دوار مركــز البريــد ويســتحيل علــى أي شــخص يــزور مدينــة رأس
العيــن إال أن يمــر مــن هــذه المنطقــة ،لقــد اعتقلــوا عــدد ًا كبيــر ًا مــن األشــخاص”.
صور تظهر االعتداء على جسد المدني ميسر العبد هللا

ميســر العبــد هللا ،عامــل فــي دائــرة
كهربــاء مدينــة رأس العيــن بريــف
محافظــة الحســكة ،مــن أبنــاء
مدينــة رأس العيــن ،اعتــدى عليــه
بالضــرب أحــد قــادة فصيل شــهداء
بــدر التابــع لفرقــة الحمــزة التابــع
للجيــش الوطنــي يــوم األربعــاء /28
نيســان 2021 /فــي قريــة الراويــة
التابعــة لمدينــة رأس العيــن ،علــى
خلفيــة رفضــه العمــل بصيانــة
كهربــاء أحــد منــازل العناصــر التابــع
لفرقــة الحمــزة.

25

عبر الهاتف في  /12شباط2021 /
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نمــور عجــاج ،مــن أبنــاء مدينــة عنــدان

آثار االعتداء على جسد المدني نمور عجاج

بريــف محافظــة حلــب الشــمالي،
يقيــم فــي مدينــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي ،داهمــت
عناصــر الشــرطة العســكرية التابعــة
للجيــش الوطني يــوم اإلثنيــن  /17أيار/
 2021منزله في مدينة عفرين بدعوى
البحــث عــن أحــد أبنائــه المطلــوب
لهــا ،وقامــوا باالعتــداء عليــه بالضــرب
بالبنــادق الحربيــة ،إضافة إلــى االعتداء
اللفظــي علــى النســاء فــي المنــزل
قبــل خروجهــم.

أبرز ضحايا الموت بسبب التعذيب لدى المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
محمــود حســن أومــري ،مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،مــن أبنــاء مدينــة رأس العيــن بريــف الحســكة الغربي الشــمالي،
مــن مواليــد عــام  ،1992اعتقلتــه عناصــر تابعــة ألحــد الفصائــل المعارضــة المســلحة يــوم األحــد  /24تشــرين الثانــي/
 ،2019إثــر مداهمــة منــزل ذويــه فــي مدينــة رأس العيــن ،الخميــس  /16تمــوز 2020 /علــم ذووه بوفاتــه بســبب التعذيب
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة رأس العيــن ،ولــم يتــم تســليم جثمانــه لذويــه.

محمود حسن أومري قبل اعتقاله
وإخفائه قسري ًا

بطاقة شخصية للمختفي محمود حسن
أومري تؤكد أنه من ذوي االحتياجات الخاصة
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فــارس كــراف الحميــدي ،مــن أبنــاء قريــة حويجــة عبــدي التابعــة لمنطقــة
تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر  43عامــ ًا،
اعتقلتــه عناصــر الشــرطة العســكرية التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي
يــوم اإلثنيــن  /1حزيــران ،2020 /بعــد اســتدعائه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز
التابعــة لهــا فــي مدينــة تــل أبيــض ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــ ًا وهــو فــي
عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حاميــ ًا
بزيارتــه أو معرفــة مصيــره .الســبت  /1آب ،2020 /تــم تســليم جثمانــه
لذويــه ،وعليــه آثــار تعذيــب تع ـرّض لهــا داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة
لعناصــر الشــرطة العســكرية فــي مدينــة تــل أبيــض.

فارس كراف الحميدي

لقمــان مصطفــى يوســف ،مــن أبنــاء قريــة ترميشــا التابعة لمدينــة عفرين
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،يبلــغ مــن العمــر  35عامـ ًا ،اعتقلته عناصر
الشــرطة العســكرية التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي يــوم الخميــس /3
أيلــول ،2020 /ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن قســري ًا،
نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حامي ـ ًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره.
الثالثــاء  /10تشــرين الثانــي ،2020 /أبلغــت عناصــر الشــرطة العســكرية
ذويــه بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي قريــة معراتــه
التابعــة لمدينــة عفريــن ،وســلمت جثمانــه لذويــه ،ولــدى الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان معلومــات ّ
أن “لقمــان” كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛
ٍ
ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.
ٍ

لقمان مصطفى يوسف

جاســم محمــد النعمــات ،عنصــر ســابق فــي صفــوف تنظيــم داعــش،
مــن أبنــاء بلــدة معــدان بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي ،اعتقلتــه عناصــر
الشــرطة العســكرية التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي يــوم الثالثــاء
 /16شــباط 2021 /ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــ ًا وهــو فــي عــداد ُ
المختفيــن
قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حاميــ ًا بزيارتــه أو معرفــة
مصيــره .األحــد  /16أيــار ،2021 /أبلغــت عناصــر الشــرطة العســكرية ذويــه
بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة تــل أبيــض بريــف
محافظــة الرقــة الشــمال ،دون تســليم جثمانــه لذويــه ،ولــدى الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات ّ
أن لقمــان كان بصحــة جيــدة حيــن
ٍ
اعتقالــه؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة
ٍ
الصحيــة.

جاسم محمد النعمات
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الســيدة موليــدة نعمــان ،مــن أبنــاء قريــة بوزيكيــه التابعــة لمدينــة عفريــن
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي ،تبلــغ مــن العمــر  62عامــ ًا ،اعتقلتهــا
عناصــر فرقــة الحمــزة التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي فــي نيســان/
 ،2019إثــر مداهمــة منزلهــا فــي قريــة بوزيكيــه ،بتهمــة التعامــل مــع قــوات
ســوريا الديمقراطيــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبـ ًا وهــي فــي عــداد ُ
المختفيــن
قســري ًا ،نظــر ًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان مُ حامي ـ ًا بزيارتهــا أو معرفــة
مصيرهــا .األربعــاء  /30أيــار ،2021 /أبلغــت عناصــر فرقــة الحمــزة ذويهــا
بوفاتهــا داخــل ســجن الراعــي فــي قريــة الراعــي شــمال شــرق محافظــة
حلــب ،وقامــت بتســليم جثمانهــا لذويهــا ،ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان معلومــات ّ
أن الســيدة موليــدة كانــت بصحــة ســيئة حيــن
ٍ
اعتقالهــا إذ تعانــي مــن أمــراض مزمنــة فــي الضغــط والســكر وتحتــاج

موليدة نعمان

لألدويــة بشــكل دائــم؛ ممــا يُرجّ ــح بشــكل كبيــر وفاتهــا بســبب التعذيــب
ٍ
وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن الراعــي.

ثامن ًا :ترحيب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة وبالخطوات الهولندية
والكندية واأللمانية لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب في سوريا:
لقــد اتهمــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة فــي غالبيــة تقاريرهــا عــن ســوريا النظــام الســوري بارتــكاب جريمــة
التعذيــب ،وقالــت وأعلنــت بأنهــا قــد بلغــت مســتوى جرائــم ضــد اإلنســانية وكذلــك جرائــم حــرب ،وكان آخرهــا التقريــر
الصــادر فــي  /11آذار  2021 /وهــو تقريــر خــاص عــن الســجن واالحتجــاز التعســفي ،والتعذيــب ،والمعاملــة الالإنســانية
أو المهينــة ،والعنــف الجنســي ،والوفــاة أثنــاء االحتجــاز ،وشــمل المــدة منــذ آذار 2011 /حتــى كانــون األول ،2020 /وقــد
ســاهمت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان في هذا التقرير عبر مشــاركة واســعة للعديد من البيانات والمعلومات،
ونعتقــد أن التقريــر مــن األهميــة بمــكان ويُشــكل مــادة مهمــة لمحاســبة النظــام الســوري وعرقلــة كافــة الجهــود
الراميــة إلــى إعــادة تأهيلــه بعــد أن فقــدَ شــرعيته علــى المســتوى السياســي والحقوقــي لــدى أبــرز وأهــم دول العالــم.
وفــي  /18أيلــول 2020 /أعلنــت هولنــدا أنهــا أبلغــت ســوريا نيتهــا محاسـبَتها علــى انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان
ال ســيما التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،ويمكــن مقاضــاة النظــام الســوري أمــام محكمــة العــدل
الدوليــة بموجــب “اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب” ألن ســوريا طــرف فيهــا ،وفــي  /4آذار 2021 /أعلنــت كنــدا عــن نيتهــا
القيــام بخطــوات مماثلــة ،وصــدر فــي  /12آذار المنصــرم  2021بيــان مشــترك عــن كل مــن الحكومتيــن الهولنديــة
والكنديــة تؤكــدان فيــه تعاونهمــا المشــترك فــي هــذا الســياق ،وقــد رحبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بهــذه
الخطــوة المهمــة وأبــدت اســتعدادها الدائــم للمســاهمة فــي محاســبة النظــام الســوري.
موســعة بحــق
وفــي  /16كانــون األول 2020 /أصــدر مكتــب المدعــي العــام االتحــادي فــي ألمانيــا مذكــرة توقيــف
َّ
الطبيــب الســوري عــاء الموســى فــي واليــة هيســن األلمانيــة علــى خلفيــة تهــم موجهــة إليــه بارتــكاب جرائــم ضــدَّ
اإلنســانية فــي أثنــاء ممارســته عملــه فــي مشــفى حمــص العســكري قبــل لجوئــه إلــى ألمانيــا.
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وفــي  /24شــباط ،2021 /أصــدرت محكمــة كوبلنــز األلمانيــة ،قــرار ًا قابـ ً
ـا لالســتئناف بســجن إيــاد .غ لمــدة أربــع ســنوات
وســتة أشــهر بتهمــة التواطــؤ وتســهيل ارتــكاب جرائــم تعذيــب لقرابــة ثالثيــن معتقـ ً
ـا ،ونعتقــد أن أهميــة المحاكمــة
تنبــع مــن حكــم المحكمــة الــذي تحــدث بشــكل واضــح عــن أن التعذيــب يتــم فــي ســوريا وفق ـ ًا لمنظومــة متكاملــة
وبأنــه قــرار مركــزي لــدى النظــام الســوري ،ونعتقــد أن الحكــم الصــادر وإن كان يســتهدف المنشــق إيــاد .غ إال أنــه يعتبــر
إدانــة صارخــة لمنهجيــة النظــام الســوري فــي ممارســته للتعذيــب فــي جميــع األفــرع األمنيــة ،وأن مــا يجــري فــي فــرع
الخطيــب يشــابه بقيــة األفــرع األمنيــة لــدى النظــام الســوري.

تاسع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
•يحظــر القانــون الدولــي التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية وغيــر اإلنســانية أو المذلــة بصــورة تامــة
ـس بــه أو موازنتــه مــع الحقــوق أو القيــم األخــرى ،وال
وهــو بمثابــة قاعــدة عرفيــة مــن غيــر المســموح للــدول المـ ُّ
حتــى فــي حالــة الطــوارئ ،ويُعتبــر انتهــاك حظــر التعذيــب جريمــة دوليــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي ويتحمــل
األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر بالتعذيــب أو ســاعدوا فــي حدوثــه المســؤولية الجنائيــة عــن مثــل هــذه
الممارســات.
•مارســت قــوات النظــام الســوري جريمــة التعذيــب بشــكل منهجــي وواســع النطــاق وصلــت إلــى انتهــاك حــق
الحيــاة وشــكلت خرق ـ ًا صارخ ـ ًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وثبــت أن النظــام الســوري علــى علــم تــام بهــا،
وعلــى يقيــن بــأن ظــروف االحتجــاز الالإنســانية ســوف تــؤدي حتم ـ ًا إلــى الوفــاة ،لكنــه لــم يقــم بفعــل أي شــيء
ُ
ِّ
شــكل عمليــات التعذيــب والقتــل بســبب التعذيــب جرائــم ضــد اإلنســانية ،وخرقــ ًا فاضحــ ًا للقانــون الدولــي
وت
اإلنســاني وترقــى إلــى جرائــم حــرب.
َّ
ً
• َّ
الموثقــة لدينــا للمختفيــن قســريا فــي ســوريا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري قــد فاقــت الـــ 86
إن الحــاالت
ألــف حالــة ،ويتعــرض هــؤالء إلــى عمليــات تعذيــب فــا يوجــد لدينــا أي مؤشــر ينفــي اســتمرار النظــام الســوري فــي
عمليــات التعذيــب ،وقــد فاقــت الوفيــات بســبب التعذيــب الـــ  14ألــف حالــة ،وهــذا كلــه يؤكــد أن النظــام الســوري
متــورط فــي شـ ِّ
ـن هجــوم منهجــي وواســع النطــاق ضــد المدنييــن مــن الشــعب الســوري وبشــكل خــاص كل مــن
طالــب باالنتقــال السياســيُ ،
وتشـ ِّ
ـكل جرائــم ضــد اإلنســانية ،كمــا أن اشــتراك عــدة مؤسســات حكوميــة يُثبــت
أنهــا اســتراتيجية الطبقــة الحاكمــة فــي النظــام الســوري وتورطهــا بشــكل كبيــر.
•لــم يفتــح أحــد مــن أطــراف النــزاع أي تحقيــق عــن ممارســات التعذيــب ،كمــا لــم يحاســب أحــد ًا مــن أفرادهــا
المشــتبه بتورطهــم فــي ارتــكاب هــذا االنتهــاك ،كمــا لــم يقــدم أي اعتــذار أو تعويــض للضحايــا ،وكان اإلنــكار هــو
ســيد الموقــف دائمــ ًا ،والتهجــم واتهــام مــن يقــوم بفضــح هــذه الممارســات.
•لقــد انتهــك النظــام الســوري بشــكل واضــح نصــوص الدســتور الســوري ،وبنــود اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي
ـب فــي سـ ِّ
ـن القوانيــن والتشــريعات التــي تحمــي عناصــر قواتــه
صادقــت عليهــا ســوريا فــي عــام  ،26 2004وتالعـ َ
مــن أيــة مالحقــة.
•لــم تــراع قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي هــذا الخصــوص مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو القانــون
اإلنسـ ِ
ـاني الدولــيُ ،
وتشـ ِّ
ـكل ممارســات التعذيــب التــي تقــوم بهــا بحــق خصومهــا علــى خلفيــة النــزاع المســلح غيــر
الدولــي جرائــم حــرب . 27لكنهــا لــم تـ َ
ـرق إلــى الهجــوم المنهجــي الواســع النطــاق علــى الســكان المدنييــن.

 26األمم المتحدة ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
27
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•تتحمــل هيئــة تحريــر الشــام المســؤولية عــن عمليــات التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا ،وقــد ارتكبــت
جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي عمليــة التعذيــبَّ ، 28
وإن إعــدام األشــخاص المحتجزيــن وفقـ ًا لمحاكــم غيــر قانونيــة
يرقــى إلــى جريمــة حــرب.29
• ُتشـ ِّ
ـكل أفعــال التعذيــب التــي تقــوم بهــا فصائــل فــي المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي مخالفـ ًـة صريحــة
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي أثنــاء ممارســتها بحــق األهالــي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها،
وللقانــون الدولــي اإلنســاني فــي حــال مورســت بحــق أحــد خصومهــا فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي ،وترقــى إلــى
جريمــة حــرب. 30

التوصيات:
إلى مجلس األمن واألمم المتحدة ووفق ًا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:
•إدانــة ممارســات النظــام الســوري لجريمــة التعذيــب والعمــل الجــدي وفــق كل الســبل إليقافهــا ،وإنقاذ عشــرات
آالف المواطنيــن الســوريين المعتقليــن مــن المــوت تحــت التعذيب.
•يجــب علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أخــذ زمــام المبــادرة فــي الحالــة الســورية واللجــوء لتطبيــق مبــدأ
اتحــاد مــن أجــل الســام؛ وذلــك نظــر ًا للشــلل التــام فــي مجلــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصينــي.
•مطالبــة النظــام الســوري بالكشــف عــن أماكــن جثــث الضحايــا وتســليمها لألهالــي ،والكشــف عــن مصيــر قرابــة
 100ألــف مختــف قســري ًا.
ٍ
•يجــب علــى روســيا التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو فــي مجلــس األمــن نظــر ًا الرتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضــد
اإلنســانية وجرائــم حــرب ،والتوقــف عــن منــع إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
•يتوجــب علــى جميــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لألمــم المتحــدة البحــث عــن ُ
األســر التــي فقــدت مُ عيلهــا أو أحــد أبنائهــا
بســبب التعذيــب ،وضمــان إيصــال المعونــات إلــى مُ ســتحقيها بشــكل مســتمر ،والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل.
•فرض عقوبات أممية على األفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
إلى المجتمع الدولي:
•يجــب أن تقــوم الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا
القضائيــة علــى مرتكبــي جرائــم التعذيــب ،وبــذل كل الجهــود الماديــة واألمنيــة فــي ســبيل ذلــك.
•االنضمام إلى الجهود الهولندية والكندية واأللمانية في محاسبة النظام السوري على جريمة التعذيب.
•يجــب علــى كافــة دول العالــم التأكــد مــن احتــرام النظــام الســوري التفاقيــات جنيــف وبشــكل خــاص المــادة 3
المشــتركة ،وقواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني ،وبــذل جهــد حقيقــي فــي ســبيل تحقيــق وقــف انتهــاك النظــام
الســوري المســتمر لهــا.
•اتخــاذ إجــراءات عقابيــة جد َّيــة بحــق النظــام الســوري لردعــه عــن االســتمرار فــي قتــل المواطنيــن الســوريين تحــت
التعذيب.
•تقديــم مزيــد مــن األمــوال والدعــم والمنــح الكافيــة للمنظمــات المحليــة التــي تهتــم برعايــة وإعــادة تأهيــل ضحايــا
التعذيــب ُ
وأســرهم.
•تقديم الدَّ عم للنشطاء األفراد والمنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق االنتهاكات.
•فرض عقوبات على األفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

28
29
30

المرجع رقم  17نفسه.
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المرجع رقم  17نفسه.
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إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة :COI
•النظــر فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتعــاون
والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتفاصيــل.
•تتقاطــع مخرجــات هــذا التقريــر بشــكل كبيــر مــع مــا توصلــت إليــه لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي تقريرهــا الصــادر فــي
آذار الماضــي.
•الكشــف عــن أســماء األفــراد المتورطيــن فــي االنتهــاكات الفظيعــة بحــق الشــعب الســوري ،علــى غــرار مــا قامــت
بــه العديــد مــن لجــان التحقيــق األمميــة األخــرى ،فقــد تأخــرت كثيــر ًا فــي الكشــف عنهــم.
إلى النظام السوري:
•يجــب التوقــف الفــوري عــن كافــة أســاليب التعذيــب ،وانتــزاع االعترافــات تحــت التعذيــب ،وااللتــزام بمبــادئ
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وعــدم اســتخدام مقــدرات الدولــة الســورية فــي تعذيــب وإرهــاب المجتمــع.
•التحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب ،وتعويض األسر والضحايا.
•الســماح الفــوري بدخــول لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة واللجنة الدوليــة للصليب األحمر وجميــع المنظمات
الحقوقية الموضوعية.
•تحمل المسؤولية القانونية والتاريخية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة.
•اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المعتقليــن تعســفي ًا وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء ،وكشــف
مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســري ًا ،وتعليــق كافــة أحــكام اإلعــدام ألنهــا صــادرة عــن محاكــم غيــر عادلــة
وترقــى إلــى القتــل خــارج نطــاق القانــون.
إلى قوات سوريا الديمقراطية:
•االلتــزام بمعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،والتوقــف عن اســتخدام التعذيب بحق الخصوم السياســيين،
أو العســكريين ،وفتــح تحقيقــات بحــق المتورطيــن في هذه الجرائم ،ومحاســبتهم.
•الســماح بدخــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والمنظمــات الحقوقيــة بشــكل فــوري ودون أي تنســيق
مســبق إلــى مراكــز االحتجــاز.
•اإلفصــاح عــن جميــع المعتقليــن ونشــر قوائــم بأســمائهم ،ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الســرية،
والســماح لألهالــي والمنظمــات الحقوقيــة بزيارتهــم.
إلى هيئة تحرير الشام:
•يتوجــب مراعــاة تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي المناطــق والســجون التــي تخضــع لســيطرتها،
وإيقــاف أشــكال التعذيــب كافــة داخــل مراكــز االحتجــاز.
إلى المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
•مراعــاة أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وإنهــاء المحاكمــات غيــر القانونيــة ،وإيقــاف جميــع عمليــات
التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.
•الســماح الفــوري للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ولمنظمــات حقــوق اإلنســان الموضوعيــة بزيــارة جميــع مراكــز
االحتجــاز ،وعــدم وضــع المعتقليــن فــي مراكــز احتجــاز ســرية.
•محاسبة جميع األفراد المتورطين بعمليات تعذيب ،وطردهم بشكل مباشر.
•على الفصائل المنضوية إلى هيئة تحرير الشام االنفكاك عنها في أسرع وقت ممكن.
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شكر وعزاء
كل الشــكر والتقديــر َّ
للناجيــن مــن التعذيــب ،وللعديــد مــن أســر الضحايــا الذيــن ســاهموا بشــكل فعــال فــي هــذا
التقريــر ،ونتقــدم بخالــص العــزاء لعائــات الضحايــا الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب ولجميــع أحبتهــم وأصدقائهــم.
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