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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.
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تنــوه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن الدراســة تحتــوي علــى بعــض الصــور الصادمــة لضحايــا قضــوا 
فــي مراكــز االحتجــاز الحكوميــة، وقــد تمــت معالجتهــا والتخفيــف مــن قســاوتها، وذلــك فقــط وفقــًا لمــا 
تقتضيــه ضــرورة إيضــاح بعــض المعلومــات، حصلنــا علــى الصــور مباشــرة مــن منشــق فــي قســم األدلــة 

القضائيــة فــي الشــرطة العســكرية المعــروف باســم »قيصــر« والســيد ســامي »الرجــل الكمبيوتــر«.

أوالً: المقدمة:

جلأت القوات احلكومية ومنذ األايم األوىل لالنتفاضة الشــعبية يف آذار/ 2011 إىل سياســة 
االعتقاالت التعســفية العشــوائية واملركزة، وابلتزامن مع عمليات االعتقال واإلخفاء القســري، 
بدأان نسجل حوادث الوفيات بسبب التعذيب، بشكل شبه يومي، وكبقية أنواع االنتهاكات 
ونظراً النعدام ردة فعل اجملتمع الدويل جتاه جرائم القتل والتعذيب اليت ترقى ألن تكون جرائم 
ضــد اإلنســانية، كوهنــا أضحــت منهجيــة دولــة، ومشلــت كل املناطــق املنتفضــة، قابــل النظــام 
احلاكــم تلــك الــربودة بتصعيــد عمليــات القتــل وإدخــال أصنــاف جديــدة مــن األســحلة، وأيضــاً 

استســهل عمليات التعذيب حىت املوت.
استمرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومنظمات حقوقية دولية أيضاً، واتلياً جلنة التحقيق 
الدولية املستقلة يف تقريرها األول الصادر يف 23/كانون األول/2011 ابهتام النظام السوري 

ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
حصلنا على العديد من الصور ملعتقلني خرجوا قتلى من مراكز االحتجاز بسبب التعذيب، 
وقــد أكــد لنــا العديــد مــن أهــايل املعتقلــني أن أبناءهــم مــا كانــوا يعانــون مــن أي مــرض عنــد 
اعتقاهلــم، فقــد كان النظــام الســوري يســلم بعــض اجلثــث يف حــاالت معينــة، ويبــدو لنــا أن 
اهلــدف كان إرســال رســالة إىل اجملتمــع الســوري، أننــا يف حــال اعتقلنــا أبناءكــم املناهضــني لنــا، 
فإن مصريهم ســوف يكون التعذيب حىت املوت، ولدينا يف أرشــيف الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنســان توثيــق ملــا اليقــل عــن 417 جثة، اســتلمها األهــايل وتظهــر عليهــا آاثر التعذيــب 

بشــكل واضــح.

يف كثــري مــن احلــاالت املســجلة لدينــا اليوجــد صــورة أو وثيقــة تثبــت وفــاة املعتقــل، واعتمــدان 
يف هــذه احلالــة علــى شــهادة معتقــل ســابق، أو عــن طريــق التواصــل مــع أهــل املعتقــل الذيــن 
يفيدوننــا أهنــم تلقــوا اتصــاالً مــن أحــد أفــرع األمــن أو مــن غريهــا مــن مراكــز االحتجــاز يبلغهــم 
بوفــاة ابنهــم، ويف بعــض األحيــان حيصــل األهــايل علــى معلومــات عــن طريــق دفــع رشــاوى إىل 
املسؤولني احلكوميني، وبعد ذلك ال تقوم السلطات احلاكمة بتسليم اجلثة، كما أن األهايل 
يف الغالــب خيافــون مــن الذهــاب الســتالم جثــث أقرابئهــم أو حــىت أغراضهــم الشــخصية مــن 

املشــايف العســكرية؛ خوفــاً مــن اعتقاهلــم.

استمرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تسري على هذه املنهجية يف توثيق الضحااي بسبب 
التعذيــب، ويف يــوم 20/ كانــون الثــاين/ 2014أعلنــت عــدة وســائل إعــالم عــن منشــق يف 
قســم األدلــة القضائيــة -املنشــق عــن الشــرطة العســكرية -“قيصــر”، وعــن آالف مــن صــور 
ضحــااي ماتــوا بســبب التعذيــب، ومت نشــر عــدد مــن الصــور، ومت اســتثمار هــذه القضيــة علــى 
مســتوايت إعالميــة هبــدف عمليــات املناصــرة، وســط غيــاب اتم للتعــرف علــى هويــة هــؤالء 
الضحااي، عرب إجياد آليات للتواصل مع أهايل املختفني قسرايً وأصحاب الصور، ألن الصور 

مل تنشــر بشــكل علــي، بــل فقــط عينــات بســيطة منهــا.
يف آذار/ 2015 بــدأت مواقــع إلكرتونيــة بنشــر قرابــة 6000 صــورة مــن الصــور الصادمــة 
لضحــااي ماتــوا وعلــى أجســادهم آاثر تعذيــب، حنــن نــرى أن نشــر الصــور هبــذه الطريقــة الغــري 
مدروسة يتضمن العديد من االنتهاكات، لعل من أبرزها انتهاك خصوصية الضحااي، فكثري 

مــن األســر قــد ال ترغــب بنشــر صــور أبنائهــا علــى هــذا النحــو، كمــا تســبب النشــر املفاجــئ 
دفعــة واحــدة إبحــداث صدمــة رعــب وأمــراض نفســية وعصبيــة لــدى اجملتمــع الســوري، 
وأصبحــت عشــرات اآلالف مــن األســر الــيت تعــرض أبناؤهــا لعمليــات االختفــاء القســري 
جمربة على االطالع والتدقيق يف ما اليقل عن 6000 صورة حيوي أغلبها مشاهد مروعة؛ 
هبدف الكشف عن مصري أبنائهم، كما أن السلطات السورية سوف تتمكن بسهولة من 
تصفية مجيع املتورطني يف هذه العملية من مصورين وضباط وجنود وغريهم، وتقضي على 
مجيــع األدلــة الــيت تثبــت تورطهــا، كمــا مــن املمكــن أن يقــوم بذلــك أهــايل الضحــااي الذيــن 

تعــرض أبناؤهــم للمــوت بســبب التعذيــب علــى أيــدي هــؤالء اجلنــود والضبــاط.

إضافــة إىل ذلــك فقــد ســجل فريــق توثيــق املعتقلــني يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
يف 9/ حزيــران/ 2015، حــاالت اعتقــال تعســفي لعائلتــني مــن مدينــة دمشــق، كانــت 
صــور أبنائهــم قــد نشــرت ضمــن صــور قيصــر املنشــورة، وابلتــايل فــإن اخلطــر يقــع علــى أهــايل 

الضحــااي بشــكل مباشــر أيضــاً.
بعد حماوالت عديدة متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من احلديث مع “قيصر”، 
ومع مرافقه السيد سامي، اللذان حتداث بشكل تفصيلي عما تعرضا له منذ حلظة االنشقاق 

وحىت نشر الصور.

أفــاد قيصــر وسامي الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن املعلومــات واألدلــة الــيت حبوزهتمــا 
والــيت تشــمل آالف اللقطــات الفوتوغرافيــة آبالت تصويــر رقميــة مت ختزينهــا علــى أقــراص 
)CD( موزعة برتتيب زمي مطرد وغري منتظم، كما تبلغ دقة التصوير مستوى من اجلودة 
)1.2 ميغــا ابيــت لــكل صــورة رقميــة وســطياً(، مــا يُتيــح ألطبــاء البحــث اجلنائــي اســتنتاج 
احلقائــق حــول مالبســات الوفــاة والظــروف الــيت أدت إىل تشــويه جســد املعتقــل قبــل الوفــاة 

وبعــد الوفــاة عــرب ختزيــن اجلثــث يف أمكنــة متعــددة قبــل دفنهــا أو إتالفهــا ابحلــرق.
كمــا تشــمل الواثئــق عــدداً حمــدوداً مــن صــور مت التقاطهــا ابجلــوال اخلــاص »بقيصــر« لبعــض 
الضبــوط القضائيــة الــيت يتــم فيهــا تثبيــت صــورة الضحيــة بعــد طباعتهــا ورقيــاً وإرفاقهــا بورقــة 
الكشــف الطيب ليتم عرضها على القضاء العســكري الســتخراج شــهادة وفاة تنهي مســرية 

حيــاة إنســان وتغلــق قيــوده املدنيــة يف ســجالت الســلطات الســورية.

يقول قيصــر -مســح قيصــر بتســجيل الشــهادة بشــكل صــويت أيضــاً، وقــد أبلغنــاه وســامي 
ومجيــع الشــهود عــن الغــرض مــن هــذه الشــهادات.

“معظــم هــؤالء الضحــااي قتلــوا بســبب التعذيــب، والبعــض منهــم قتلــوا يف جمــازر رتكبــت 
يف ريــف دمشــق )دومــا، الضمــري، رنكــوس(، ويف حمافظــة درعــا، وهــي عبــارة عــن ســتة 
جمازر، كما يتوجد بعض الصور جلثث مســلحني اتبعني للمعارضة قتلوا أو أصيبوا خالل 

االشــتباكات واملعــارك مــع القــوات احلكوميــة”.
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حظيــت قضيــة نشــر الصــور مــن قبــل “قيصــر” بتغطيــة إعالميــة واســعة، وهــي 
تســتحق أكثــر مــن ذلــك بــكل أتكيــد، لكــن مادفعنــا إىل إعــداد هــذه الدراســة، 
هــو اجلانــب التوثيقــي احلقوقــي، وهــو مــا خيصنــا يف هــذا اجلانــب، فقــد حصلنــا 
عــرب “قيصــر” وأيضــاً عــرب املواقــع اإللكرتونيــة علــى صــور لضحــااي قتلــوا بســبب 
التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز احلكوميــة، ولكــن يبقــى األمــر األهــم هــو 
التعــرف علــى هويــة كل صــورة، ألن مــا اليقــل عــن 65 ألــف شــخص يف عــداد 
املختفــني قســرايً يف سوراي )حبســب تقريــران األخــر بعنــوان ال أثر(، مــا زالــت 
أســرهم ال تعلــم شــيئاً عــن مصريهــم، ومــن انحيــة أخــرى مــن أجــل اســتكمال 
دائــرة التوثيــق والتحقيــق الــذي ســوف يفيــد الحقــاً يف حتديــد مرتكــيب اجلرائــم.

 
متتلــك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم جبميــع الضحــااي الذيــن متكنــت 
القوائــم علــى االســم  2011 حــىت اآلن، وحتتــوي  عــام/  منــذ  توثيقهــم  مــن 
والتاريــخ واملــكان والزمــان والصــورة، وغــري ذلــك مــن تفاصيــل عمليــة التوثيــق، 
كالعمــر واملهنــة والداينــة، مــا يهمنــا هنــا أن أغلــب الصــور الــيت منتلكهــا هــي 
لضحــااي التعذيــب وهــم أحيــاء )منتلــك عــدداً مــن الصــور قبــل وبعــد التعذيــب 
والوفــاة(، فكمــا أشــران يف املقدمــة أبن الســلطات ال تقــوم بتســليم اجلثــث، 
وابلتــايل ال منتلــك صــور الضحــااي بعــد التعذيــب واملــوت، وهنــا أتيت أمهيــة صــور 
“قيصــر” ابلنســبة لنــا، فعــرب برانمــج إلكــرتوين مــن املمكــن مقاطعــة الصــورة الــيت 
التقطهــا “قيصــر” لضحيــة قتلــت بســبب التعذيــب ومتريرهــا علــى مجيــع صــور 
ضحــااي التعذيــب لدينــا وهــم أحيــاء، ويف حــال متــت املطابقــة، فإننــا نتمكــن 
اعتقلــه ومــىت وأيــن وتفاصيــل أخــرى، وأيضــاً  امســه ومــن  مــن معرفــة  ابلتــايل 

نتحقــق ونبلــغ أهلــه بوفاتــه، بــدل أن يبقــى خمتــٍف قســرايً.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان:

“مشروع مطابقة صور الضحايا األموات الذين 

يمتلكهم “قيصر” مع الداتا التي لدينا سوف 

يمكننا من تحديد هوية ومصير آالف األشخاص، 

ويزيد من قيمة الملف قانونيًا بشكل أكبر بكثير، 

نأمل أن يزودنا “قيصر” بجميع الصور التي 

يمتلكها بأسرع وقت ممكن”.

 
 

ثانيًا: المنهجية والهدف من الدراسة:

مــن بــني  6000صــورة حصلنــا عليهــا مــن “قيصــر”، متكنــا مــن التعــرف 
علــى هويــة 772 ضحيــة، وذلــك عــرب التواصــل مــع األهــايل أو املعــارف أو 
النشــطاء احملليــني، وواجهتنــا صعــوابت جديــة يف ذلــك، لعــل مــن أبرزهــا ادعــاء 
أكثــر مــن أســرة أن الصــورة تعــود البنهــم )ألن ذلــك مــن وجهــة نظــران حيمــل 
يف طياتــه ختفيــف آالم االنتظــار اليومــي الناتــج عــن االختفــاء القســري(، وألن 
برانمــج املطابقــة اإللكــرتوين بــني وجــه الضحيــة قبــل وبعــد الوفــاة مل ينتــِه إعــداده 
بعــد، فــإن هــذه اهلــوايت الــيت متكنــا مــن التعــرف عليهــا تبقــى خاضعــة للتحقــق 

واملراجعــة املســتمرة.
 

ولــدى مطابقــة 772 هويــة مــع أرشــيف الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنسان وجدان أن 123 حالة من بينهم كانت موثقة لدينا )فقط 16%(، 
أي أن هنــاك 649 حالــة جديــدة مل تكــن مســجلة )%84(، وهــذا مؤشــر 
يــدل علــى أن كل مــا مت توثيقــه مــن انتهــاكات وبشــكل خــاص حبــق الضحــااي 

بســبب التعذيــب واالختفــاء القســري ال يشــكل ســوى احلــد األدىن.
 

اثنتــان منهــا لقيصــر ومرافقــه ســامي، وأربــع رواايت ألشــخاص مروا بتجربــة 
العــالج يف مشــفى 601 العســكري بدمشــق وهــو املــكان الــذي التقطــت فيــه 
معظــم صــور الضحــااي، و3 شــهادات لعاملــني يف مشــفى 601 العســكري، 
أحدهــا لعنصــر منشــق عــن القــوات احلكوميــة وآخــرى لطبيــب عمــل فيــه حــىت 
شــهاداهتم،  مــن  ابهلــدف  الشــهود  إخبــار كافــة  مت   ،2011 عــام  منتصــف 

وبعــض الشــهود طلــب تغيــري امســه ألســباب أمنيــة.

اســتغرقت  حيــث  أشــهر،  اخلمســة  الدراســة قرابة  هــذه  علــى  العمــل  اســتمر 
عمليــات املقاطعــة بــني أرشــيف الضحــااي واملعتقلــني لدينــا وقتــاً طويــاًل، وأيضــاً 
حماولــة احلصــول علــى أكــرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول كل صــورة مــن 
الصــور، وقــد واجهتنــا عــدة حــاالت تدعــي فيهــا األســرة أن ابنهــا هــو صاحــب 
الصــورة، نتيجــة للتشــوهات الكبــرية الــيت حدثــت بســبب عمليــات التعذيــب 

وبشــكل خــاص التجويــع.

لقد أكدت معظم العائالت اليت تواصلنا معها احلالة الصحية اجليدة ألبنائهم 
عنــد االعتقــال، كمــا أكــدوا أهنــم مل يعرفــوا أي معلومــات عنهــم بعــد اعتقاهلــم 

أو خطفهــم مــن قبــل القــوات احلكوميــة، وأصبحــوا يف عــداد املختفــني قســرايً.
 
 

ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، سجلنا منذ آذار/ 2011 حىت 20/ آب/ 2013 مقتل 2781 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 24 امرأة، و82 طفالً، حنن نقول 
دومــاً أن هــذا هــو احلــد األدىن ألنــه يســتحيل احلصــول علــى مجيــع احلــاالت.

عــن ســبب تصويــر اجلثــث، أخــران »قيصــر«: »أن النظــام يهــدف مــن وراء التصويــر إىل التأكيــد أن هــذا الشــخص قــد مــات فعــاً، ألن عــدداً كبــراً مــن الضبــاط كان يقبــض 
مبالــغ ضخمــة مقابــل اإلفــراج عــن معتقــل، وبنــاء علــى هــذه الصــورة تصــدر هلــذه الضحيــة ورقــة ترفــق مــع تقريــر طــي مزيــف، يتــم إرســاهلا إىل القضــاء العســكري، وهــو بــدوره 
يصــدر شــهادة وفــاة هلــذا الشــخص، واألمــر اآلخــر أن النظــام يعلــم متامــاً أنــه حمصــن مــن كل حماســبة فيمــا لــو كشــف أمــر هــذه الصــور، وهــو مــا أتكــدان منــه بعــد أن كشــفنا 

عنها، لألســف الشــديد«.

http://sn4hr.org/arabic/2015/08/30/4721/
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يقــع املشــفى 601 العســكري )مشــفى الشــهيد يوســف العظمــة( يف منطقــة 
املــزة غــريب دمشــق، وهو مــن أكــرب املشــايف يف دمشــق، حيــث تنقــل إليــه مراكــز 
االحتجــاز املختلفــة جثــث ضحــااي التعذيــب، ويف بعــض األحيــان جثــث قتلــى 
إطــالق النــار، ويعتــرب املقــر الرئيــس، أمــا مشــفى تشــرين العســكري املوجــود 
يف منطقــة بــرزة بدمشــق، فــكان يســتقبل أيضــاً جثــث ضحــااي التعذيــب وقتلــى 
اللــذان  املــكاانن  املشــفيان مهــا  أقــل، وهــذان  النــار لكــن علــى حنــو  إطــالق 
كانــت وظيفــة قيصــر فيهمــا التقــاط صــور الضحــااي، وتعتــرب األفــرع األمنيــة الــيت 
ذكرانهــا ســابقاً هــي األكثــر توريــداً لضحــااي التعذيــب، ذلــك حبســب كميــة 

الصــور الــيت مت التقاطهــا مــن تلــك األفــرع.

أخربان قيصر:

املشــفى  مشــرحة  يف  التقطتهــا كانــت  الــي  الصــور  معظــم  “إن 
العســكري 601 يف دمشــق، بينمــا مت التقــاط ابقــي الصــور يف 
مشــرحة مشــفى تشــرين العســكري، كان التصويــر جيــري علــى 
جلســات متفرقــة، وذلــك حبســب مــا تطلــب النيابــة العســكرية 
مــن قســم التصويــر الــذي كنــت أعمــل فيه، معظــم الضحــااي كانــوا 
معتقلــن لــدى األفــرع األمنيــة 215، 227، 235، وأيضــاً يف 
بعــض  اجلويــة،  املخابــرات  وفــرع  العســكرية،  الوحــدات  بعــض 
الرضــوض ومت  قســم  العــاج يف  تلقيهــم  أثنــاء  قضــوا  املعتقلــن 
نقــل جثثهــم إىل املشــرحة أو قضــوا يف مــرآب اآلليــات يف املشــفى 
ــة تتــم اإلشــارة إىل جثثهــم أبهنــم مــن نــزالء  601، ويف هــذه احلال
قســم الرضــوض، لقــد كانــت اجلثــث ترتاكــم يف املــرآب وتبقــى 
هنــاك عــدة أايم، وهــو مــكان غــر صــاحل لتخزيــن البضائــع فكيــف 

ابجلثــث البشــرية”.

صورة توضح مكان جتميع اجلثث يف مرآب السيارات مبشفى 601 العسكري.

يتألــف املشــفى )601( العســكري مــن عشــرة أبنيــة علــى األقــل، اثنــان منهــا 
قدميــان، وأحــد املبــاين القدميــة )املشــار لــه يف الصــورة برقــم 2( مكــون مــن طابــق 
واحــد حيــوي قســم الرضــوض، كمــا يوجدمبنيــني جديديــن يســتخدمان لعالج 

جرحــى القــوات احلكوميــة وامليليشــيات املقاتلــة معهــا.
 

زمــن  يف  بُــي  جــداً،  قــدمي  بنــاء  وهــو  الطــيب”  “الســجن  الرضــوض  قســم 
قبــل  واحــد، كان مهجــوراً  مــن طابــق  لســوراي ومكــّون  الفرنســي  االحتــالل 
عــام 2011، وخــالل بــدء احلــراك الشــعيب مت حتويــل قســم الرضــوض إىل مركــز 
احتجــاز خمصــص لعــالج املعتقلــني، وقامــت القــوات احلكوميــة بتجهيــزه أببــواب 
ونوافــذ حديديــة، ويتألــف مــن ثالثــة مهاجــع “عنابــر” )اثنــان كبــريان، ومهجــع 
صغــري( إضافــة إىل مســتودع ومطبــخ ملحــق بــه، خصصــت القــوات احلكوميــة 
املهاجــع حبســب اجلهــة علــى النحــو التــايل:  مهجــع خــاص ابملعتقلــني التابعــني 
للقضــاء،  احملالــني  مهجــع  اجلويــة،  للمخابــرات  مهجــع  العســكري،  لألمــن 

يشــرف علــى كل مهجــع عناصــر مــن الفــروع األمنيــة.
 

حبســب شــهادات الناجــني مــن االعتقــال -الذيــن مــروا بتجربــة العــالج بقســم 
الرضــوض يف املشــفى 601  العســكري- للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، 
يتــوىل إدارة قســم الرضــوض ضابــط برتبــة مســاعد إضافــة إىل وجــود ممرضــني 
الــيت  األمنيــة  للفــروع  يتبعــون  مدنيــني وعســكريني، وعناصــر حراســة  وأطبــاء 
أييت منهــا املرضــى احملتجزون. لكــن علــى الرغــم مــن وجــود ممرضــني يف قســم 
الرضوض وأطباء يقومون بزايرات دورية للقســم، إال أنه ال يوجد إشــراف طيب 
فعلــي علــى املرضــى احملتجزيــن، وتقتصــر مهــام الطبيــب علــى فحــص املريــض 
تتــوىل بعــد ذلــك  لــه، مث  احملتجــز وتشــخيص مرضــه وكتابــة األدويــة الالزمــة 
العناصــر العســكرية الغــري مؤهلــة طبيــاً التســلية والتجريــب يف املرضــى احملتجزيــن 
كاحلقــن وتركيــب القثاطــر الوريديــة وتبديــل ضمــادات اجلــروح، وذلــك هبــدف 

زايدة عــذاب املريــض.
كل معتقــل ميــوت داخــل قســم الرضــوض نظــراً إلمهــال العــالج، يطلــب عناصــر 
األمــن مــن موظفــي التنظيــف )وهــم مدنيــون( أو عناصــر الســخرة وهــم معتقلــون 
يطلــب منهــم القيــام مبهــام النظافــة وتوزيــع الطعــام علــى ابقــي املعتقلــني ونقــل 
جثــة  بــه، مث حيملــون  املقيــد  اجلنزيــر  مــن  املعتقــل  بفــك  يقومــوا  أن  اجلثــث، 
الضحيــة ويلقوهنــا يف احلمــام أو يف املمر، بعــد ذلــك تنقــل عناصــر األمــن جثــث 
املعتقلــني عــرب ســيارات إســعاف أو ســيارة نقــل مغلقــة، مــن قســم الرضــوض 
)رحبــة  اســم  عليــه  يطلــق  الســيارات  لتصليــح  مــرآب  يف  جبمعهــا  ويقومــون 

التصليــح( وهــو يقــع ضمــن املشــفى 601 العســكري.

ثالثًا: المشفى العسكري 601 »مكان التقاط الصور«: 

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95dFVURG1ObzgxNkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95OHhGMEpOZ3hDZXM/view?usp=sharing


دراسة حول صور ضحايا التعذيب املرسبة من املشايف العسكرية السورية

Syrian Network for Human Rights      157-10-2015الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

صورة توضيحية من موقع خرائط غوغل لمخطط بناء مشفى 601 العسكري، تم تحديد األماكن عبر أحد المجندين العاملين في 
مشفى 601 العسكري، الذي انشق عن القوات الحكومية، وسجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان شهادته.

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95RXhiOFEzdDA4QXM/view?usp=sharing
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أخربان قيصر:

“كان مديــري يف الشــرطة العســكرية بدمشــق أيمــرين ابلذهــاب 
بشــكل دوري إىل املشــفى601  قرابــة الســاعة العاشــرة صباحــاً، 
كان حيضــر معــي طبيــب شــرعي من مشــفى تشــرين العســكري 

لكتابــة الضبــوط وســبب وفــاة الضحــااي”.

قبــل انــدالع االحتجاجــات الشــعبية كان قيصــر يقــوم مبعاينــة مواقــع اجلرائــم 
النــدالع  الثــاين  األســبوع  ومنــذ  عســكرية،  جهــة  أطرافهــا  أحــد  يكــون  الــيت 
االحتجاجــات الشــعبية يف آذار/ 2011 كان عمــل قيصــر يســتدعي تصويــر 
أي حــادث جنائــي بشــكل روتيــي كتصويــر جثــث األشــخاص، الذيــن قضــوا يف 
جرائــم القتــل واحلــوادث اجلنائيــة العاديــة الــيت يكــون أحــد أطرافهــا جهــة عســكرية 
مث إرســاهلا إىل القضــاء، اســتمر يف ذلــك حــىت 20/ آب/ 2013 عندمــا قــرر 
االنشــقاق واخلــروج مــن ســوراي بعــد شــعوره ابخلطــر إذا مــا اكتشــفت الســلطات 
احلكومية أنه حيتفظ بنسخ من الصور اليت يلتقطها. كما شعر خبطر استهدافه 

مــن قبــل املعارضــة املســلحة، حيــث مل تكــن تعلــم بنشــاطه الســري. 

توقــف قيصــر عــن تصويــر جثــث الضحــااي  يف أيلــول/ 2011 وبقــي التصويــر 
مســتمر مــن قبــل بقيــة املصوريــن يف قســم اإلدلــة القضائيــة.

“كان يرتكــز عملــي علــى تصويــر جثــث املعتقلــن، حيــث أقــوم 
ابلتقــاط مــا بــن 3 إىل 9 لقطــات، وتنظيــم ضبــوط قضائيــة مرفقــة 
لــدى  املعتمــد  الشــرعي  الطبيــب  مــن  وتقريــر  للضحيــة  بصــور 
الســلطات الســورية يف مشــفى 601 ومشــفى تشــرين العســكري، 
مث يصــدر التقريــر الطــي عــن القضــاء العســكري أو مشــفى تشــرين 
العســكري وحُيــدد ســبب الوفــاة بتوقــف التنفــس أو القلــب، علــى 
الرغــم مــن أن الصــور املرفقــة تظهــر بشــكل واضــح آاثراً للتعذيــب 
تفــوق التصــور، خنتتــم اإلجــراءات بوضــع ملــف عليــه رقــم الضحيــة 
وصــورة ورقيــة مطبوعــة لــه، ويكتــب يف امللــف أنــه تــويف يف مشــفى 
601؛ نتيجــة توقــف القلــب والتنفــس، وتنتهــي العمليــة بتوقيــع 

رئيــس الفــرع األمــي الــذي كان حيتجــز الضحيــة”. 

صــورة عــن تقريــر طــي يوضــح أســباب وفــاة ضحيــة حبســب مــا تبلــغ بــه القــوات احلكوميــة 
عائــات الضحــااي يف مراكــز االحتجاز.

صورة عن شهادة وفاة لضحية يف مركز احتجاز حكومي.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95LUZyTWN6SVRubzg/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95UXBqdHhzY2ZNT0U/view
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رابعًا: نتائج المقاطعة بين أرشيف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وصور قيصر:

قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبحاولــة املقاطعــة بــني أرشــيف الضحــااي وعشــرات التقاريــر الــيت أعدهتــا عــن أســاليب وضحــااي التعذيــب، وبــني املعلومــات 
الــيت مجعتهــا وحصلــت عليهــا مــن أهــايل الضحــااي أو مــن أصدقائهــم الذيــن تعرفــوا علــى صــور أبنائهــم، وهــذا قــد اســتغرق وقتــاً وجهــداً وإرهاقــاً نفســياً؛ نتيجــة فظاعــة 

الصــور، وضــرورة مراجعتهــا مجيعــاً واحــدة تلــو األخــرى، وقــد حصلنــا علــى النتائــج األوليــة التاليــة:
متكنــا مــن التعــرف علــى هويــة 772 ضحيــة )بينهــم ســيدة(، مــن بينهــم 123 ضحيــة كانــوا مســجلني لدينــا يف أرشــيف الضحــااي قبــل انتشــار صــور قيصــر، وذلــك 

عــرب عمليــات التوثيــق اليوميــة الــيت نقــوم هبــا يف خمتلــف احملافظــات اليوميــة،  اســتطعنا التعــرف علــى بعــض الضحــااي البارزيــن، مــن بينهــم:
1 طبيــب،1  رايضــي،1  أســتاذ يف اجلامعــة،1  مهنــدس مــدين، 2  مــن رجــال الديــن،1  انشــط إعالمــي،1  انشــط إغاثــي، 2  انشــط يف احلــراك 

الســلمي، 1 أنثــى.
كمــا كان مــن امللــف لالنتبــاه أن هنــاك 49 ضحيــة حيملــون اجلنســية الفلســطينية مــن املقيمــني علــى األراضــي الســورية، وشــخص واحــد حيمــل اجلنســية 

األردنيــة.

وزعنا احلاالت الي متكنا من التعرف عليها حبسب احملافظات واملناطق على النحو التايل: 

204 ضحااي، بينهم 21 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. درعا:  

83 ضحية.  جديدة عرطوز: 

81 ضحية، بينهم 13 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. دمر:  

76 ضحيــة مت التأكــد مــن 43 منهــم مــن قبــل األهــل، و33 ضحيــة تعــرف عليهــم أصدقــاء الضحــااي والنشــطاء   داراي:  
احملليون، بينهم 9 ضحااي مســجلني يف أرشــيف الضحااي لدى الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.   

56 ضحية، بينهم 40 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. القدم:   

44 بينهم، 3 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. خميم الرموك: 

42 ضحية، بينهم طبيب، و7 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. الزبداين:  

33 ضحية، بينهم طبيب، و9 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. التل:  

18 ضحية.  محص:  

18 ضحية، بينهم 3 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. دير الزور:  

16 ضحية، بينهم 5 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. الكسوة:  

11 ضحية.  كناكر:  

8 ضحااي، بينهم 3 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. قطنا:  

7 ضحااي، بينهم 1 مسجل يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. محاة:  

7 ضحااي، بينهم 3 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. مدينة دمشق: 

6 ضحااي. معضمية الشام: 

6 ضحااي، بينهم 1 مسجل يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. إدلب:  
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6 ضحااي.  الرحيبة:  

5 ضحااي.  التضامن:  

5، بينهم 3 مسجلني يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. رنكوس:  

5 ضحااي.  الطيبة:  

4 ضحااي.  دوما:  

3 ضحااي، بينهم بطل يف لعبة اجلودو.  القنيطرة:  

3 ضحااي، بينهم 1 مسجل يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان. حلب:  

3 ضحااي.  عسايل:  

3 ضحااي.  قدسيا:  

2 ضحية.  ضمر:  

2 ضحية.  خان الشيح: 

2 ضحية. حرستا:  

2 ضحية. اهلامة:  

1 ضحية. بيت ساير: 

1 ضحية. دنون:  

1 ضحية. عسال الورد: 

1 ضحية.  بسيمة:  

1 ضحية. محورية:  

1 ضحية مسجل يف أرشيف الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.  النبك:  

1 ضحية.  هريرة:  

1 ضحية.  الذايبية:  

1 ضحية.  عقراب:  

1 ضحية.  زبدين:  

1 ضحية. مسرااب:  
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خامسَاً: أبرز ما تتضمنه الصور:

مــن خــالل دراســة مــا يقــارب 6000 صــورة مــن صــور قيصــر، اتضحــت لنــا 
املعطيــات التاليــة:

األرقــام املدونــة علــى أجســاد الضحــااي وعلــى البطاقــات الورقية، 
تعــر عــن كل مــن التــايل:

- رقم الضحية يف مشــفى 601 العســكري، مث رقم فرع األمي الذي احتجز 
فيــه، مث رقــم الضبــط الطــيب الــذي نظمــه الطبيــب الشــرعي. 

يف الصــورة التاليــة الرقــم 4054 هــو رقــم املعتقــل يف الفــرع األمــي )قبــل وفاتــه(، 
الرقــم 215 هــو رقــم فــرع األمــن الــذي احتجــز فيــه، الرقــم 4983/بـــ هــو رقــم 

ضبــط الطبيــب الشــرعي بعــد وفــاة املعتقــل.

- الحظنا أن أرقام الضحااي -حتديداً رقم املعتقل عند وفاته بسبب التعذيب 
يف الفــرع األمــي- أرقــام أحيــاانً تكــون متسلســلة وأحيــاانً متقطعــة، مل نســتطع 

حتليــل أو معرفــة ســبب التسلســل أحيــاانً واالنقطــاع أحيــاانً أخــرى.

تبــّن لنــا أن %90 مــن عينــات الصــور الــي مت فحصهــا كان 
وظهــرت  مهرتئــة،  مابــس  مرتديــن  أو  عــراة،  فيهــا  الضحــااي 
علــى أيديهــم آاثر أكبــال االعتقــال، كمــا ظهــرت علــى رقــاب 
بعــض اجلثــث آاثر تــدل علــى حمــاوالت خنــق بواســطة أســاك 
أو حبــال، وصــور أخــرى تشــر إىل آاثر اســتخدام مــواد حارقــة 
“كاألســيد”، كمــا ظهــرت يف بعــض الصــور أعضــاء مقطوعــة 
بعــض  الذكريــة واألصابــع، والحظنــا يف  التناســلية  كاألعضــاء 
الصــور أعينــاً مت فقؤهــا، كمــا أن بعــض الصــور مل يظهــر فيهــا 
آاثر تعذيــب جســدي مباشــر، لكــن يبــدو مــن حنــل اجلســد أن 
الضحيــة ماتــت بســبب اجلــوع )وهــو أحــد أســاليب التعذيــب 
املتبعــة(، ملزيــد مــن التعــرف علــى أســاليب التعذيــب لــدى قــوات 
ــرز 46 أســلوب تعذيــب  األمــن الســورية ابإلمــكان النظــر يف أب

الــي حتدثنــا عنهــا يف تقريــر منــذ عــام 2011.

تبــن لنــا مــن خــال متابعــة أرقــام بعــض جثــث الضحــااي، أن 
هنــاك احتماليــة تواجــد معتقلــن مــن أفــرع أمــن اثنويــة، متورطــة 
أيضــاً يف قتــل هــؤالء األشــخاص، ومجيــع اجلثــث جتمــع يف مــكان 

ــة. واحــد ســواء مــن أفــرع األمــن الرئيســة أم الثانوي

صــورة تظهــر وجــود جثــيت الضحيتــني املرقمتــني 2076 و2075 مــن الفــرع 
227 وجثــة الضحيــة املرقمــة 3194 مــن الفــرع 215 بدمشــق مــع جثــة 

الضحيــة املرقمــة 245 مــن الفــرع 216 بدمشــق. 

وجــود جثــث يبــدو أهنــا ألطفــال دون الثامنــة عشــرة بــن صــور 
ضحــااي التعذيــب، وهــو مــا يؤكــد اعتقــال األطفــال، وتعرضهــم 
خلنــق ابألســاك وملختلــف أســاليب التعذيــب حبــال شــبيه بصــور 

الرجــال.
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ضحــااي  صــور  بــن  الســن  يف  ألشــخاص كبــار  جثــث  وجــود 
لتعذيــب. ا

وجــود جثــث لنســاء بــن صــور ضحــااي التعذيــب، وهــو مــا يؤكــد 
اعتقــال النســاء.

بعــض اجلثــث الــي مجعــت يف مشــفى املــزة العســكري 601، 
ويبــدو علــى بعضهــا عامــات واضحــة تشــر إىل حصــول نــزف 
يف املــكان، مــا يشــر إىل أن املعتقــل كان علــى قيــد احليــاة عندمــا 

مت إحضــاره إىل هنغــارات املشــفى.

الحظنــا أن بعــض صــور الضحــااي يوجــد فيهــا ُرشــاش مــن الــدم 
حــول حمجــر العــن، مــا يــدل علــى اســتعمال أداة حــادة ســببَّت 

رش الدمــاء.

اســوداد  عليهــا  يظهــر  الضحــااي  صــور  بعــض  أن  الحظنــا 
علــى اجلســم يشــبه التفحــم؛ مــا يــدل علــى اســتعمال الصعــق 

الكهرابئــي.

ظهــر علــى أغلــب الضحــااي عامــات اجلــوع الشــديد، وهــذا 
واضــح يف بــروز اهليــكل العظمــي عنــد احلــوض واخنمــاص البطــن 
مــع ترقــق األطــراف بشــكل ال يــدع جمــااًل للشــك يف انتهــاج 

اســرتاتيجية جتويــع املعتقلــن لفــرتات طويلــة.

الحظنــا وجــود ثقــوب غريبــة يف أجســام بعــض الضحــااي املعتقلــن 
تشــر إىل اســتخدام آالت حــادة، قــد تكــون مثقبــاً كهرابئيــاً أو 

حنــو ذلــك.

تبــن لنــا مــن خــال دراســة بعــض الواثئــق، وشــهادات العاملــن 
املنشــقن عــن مشــفى 601 العســكري  أن عناصــر مــن القــوات 
ــة تقــوم بتغليــف اجلثــث بواســطة أكيــاس باســتيكية، مث  احلكومي
تقــوم بتجميعهــا متهيــداً لنقلهــا إىل مقابــر مجاعيــة أو إتافهــا ابحلــرق.

الحــظ فريــق العمــل يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وجــود 
فضــات جافــة يبــدو أهنــا لطيــور، وجتمــع حشــرات يف حماجــر 
العــن والفــم، وهــذا يــدل مــن وجهــة نظــران علــى أن اجلثــث تــرتك 
لفــرتات طويلــة بعــد أن يتــم جتميعهــا مــن أجــل التقــاط صــور هلــا.

الحظنــا يف معظــم الصــور ظهــور تقرحــات شــديدة وخاصــة علــى 
األقــدام والســاقن، ويف بعــض الصــور وجــدان انكشــافاً يف عظــم 

الســاق أو مشــط القــدم والكاحلــن.

الحظنا على صور لبعض اجلثث ظهور آاثر للتفســخ والتحلل، 
مــا يشــر إىل أن وضــع التخزيــن الــذي كانــت فيــه اجلثــة كان غايــة 
يف الســوء، واســتمر التخزيــن لفــرتات طويلــة ضمــن ذلــك الوضــع 

السيئ.

الحظنــا علــى صــور لبعــض اجلثــث آاثر حــروق عنيفــة ومســتمرة 
علــى الوجــه والعنــق لدرجــة أهنــا تســببت يف انكشــاف العظــم.

ظهــر لنــا مــن خــال فحــص الصــور أن بعــض اجلثــث مازالــت 
قــد ُيشــر إىل أن  الطبيــة ملتصقــة هبــا، وهــذا  بقــااي األانبيــب 
القبــض  ألقــي  العــاج يف املشــفى، وقــد  يتلقــى  الضحيــة كان 
عليــه داخــل املشــفى وانتــزع مــن العــاج أبســلوب وحشــي، وقــد 

ســجلنا مثــل تلــك احلــوادث يف تقاريــر ســابقة.

الحظنــا وجــود مرضــى ذوي عاهــات عقليــة خلقيــة، مت اعتقاهلــم 
وتعذيبهــم دون أي اعتبــار ملرضهــم، وهــذا يشــر إىل عشــوائية 
عمليــات االعتقــال والتعذيــب، كأهنــا ماكينــة هتــدف إىل ســحق 

عامــة اجملتمــع، كمــا هــي ماكينــة القصــف اليومــي العشــوائي.

مــا  فلســطن،  إىل  تشــر  وشــوماً  اجلثــث  بعــض  علــى  الحظنــا 
الفلســطينية. اجلنســية  مــن  ســوراي  يف  املقيمــن  مــن  يرجــح كونــه 
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سادسًا: مصير الجثث:
 

تقــوم القــوات احلكوميــة ابلتخلــص مــن اجلثــث إمــا عــرب دفنهــا يف مقابــر مجاعيــة أو حرقهــا يف حمــارق خاصــة للجثــث أحدهــا يف منطقــة التــل بريــف دمشــق، واألخــرى 
يف مشــفى حرســتا العســكري بريــف دمشــق أيضــاً.

وحبســب الواثئــق الــواردة مــن قيصــر فــإن عمليــة اســتالم اجلثــث كانــت تُرتــب بــني الشــرطة العســكرية ومكتــب دفــن املوتــى بدمشــق، أي أن مكتــب دفــن املوتــى كان 
علــى علــم اتم مبــا حيصــل.

بعد أن ترتاكم اجلثث يف مشــفى 601 العســكري وتبلغ قرابة 150 جثة، أتيت ســيارة شــحن عســكرية وتقوم بتحميل اجلثث، ويتم أخذهم إىل أماكن غري معروفة، 
وقــد أخــربان قيصــر أنــه مســع أحــد العناصــر ذات مــرة يتحــدث أن اجلثــث يتــم دفنهــا يف خنــادق حفرهتــا القــوات احلكوميــة يف مقــربة “جنهــا”، لكــن قيصــر ال يعــرف 

شــيئاً آخــر عــن مصريهــا، وأكــد عســكري منشــق آخــر للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن نقــل اجلثــث لدفنهــا كان يتــم بشــكل مجاعــي.

أبرز املقابر املتوقع دفن اجلثث فيها:
مقرة جنها: 

تقع يف ريف دمشــق يف منطقة احلســينية وتبلغ مســاحتها قرابة 750 دومناً، كانت املســاحة املســتغلة من املقربة قبل آذار/ 2011 ال تتجاوز 105 دومناً، حبســب 
األهــايل يف تلــك املنطقــة، وقــد الحظنــا عــرب صــور األقمــار الصناعيــة توســعاً كبــرياً يف أعمــال حفــر اخلنــادق داخــل املقــربة مــا بــني عــام 2012 حــىت هنايــة 2014.

مقرة تبوكية:
تقــع ابلقــرب مــن مقــر الفرقــة الثالثــة التابعــة للقــوات احلكوميــة والواقعــة يف جبــال القلمــون بريــف دمشــق الشــمايل، تقــدر مســاحتها بـــنحو 15 ألــف مــرت مربــع، يصعــب 
حتديــد مكاهنــا بدقــة بســبب وجودهــا داخــل منطقــة عســكرية اتبعــة للقــوات احلكوميــة، ومينــع دخــول املدنيــني إليهــا، أخــربان أهــايل تلــك املنطقــة أهنــم شــاهدوا عــدة مــرات 
ســيارات شــحن عليهــا آاثر دمــاء تتوجــه حنــو املقــربة، مل نتمكــن مــن التحقــق بشــكل أكــرب مــن هــذه الــرواايت، لكــن يبــدو أن ذلــك مؤشــر علــى اعتمــاد الســلطات 

الســورية اســتخدام مقابــر مجاعيــة جديــدة يف مناطــق انئيــة.

مقرة البحدلية: 
تقــع يف ريــف دمشــق يف منطقــة احلســينية وتســّمى مقــربة املدينــة اجلنوبيــة، أو مقــربة البحدليــة، أخــربان أهــايل مــن تلــك املنطقــة أهنــم شــاهدوا أعمــال حفــر وتواجــداً 

للقــوات احلكوميــة مــع آليــات احلفــر مــرات متكــررة خــالل عــام 2013.

صورة تظهر توسع أعمال حفر اخلنادق داخل مقرة جنها يف 15 آب 2014

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDdUcV9NMUoyYWc/view
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سابعًا: شهادات الناجين من المشفى العسكري 601: 

اســتطاعت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الوصــول إىل )أمحــد.ح( الــذي 
العســكرية داخــل املشــفى 601، ويقــوم مبهمــة أعمــال  يقــوم خبدمتــه  كان 
الصيانــة، اســتمر خدمتــه داخــل املشــفى مــدة ســنتني وثالثــة أشــهر، انشــق يف 

حزيــران/ 2013، وقــد أفــادان بشــهادته:

“جثــث املعتقلــن كانــت ترمــى يف رحبــة إصــاح الســيارات، ذلــك 
لعــدم وجــود مــكان يف بــرادات املشــفى املخصصــة للعســكرين 

لــدى احلكومــة، الرحبــة مســاحتها كبــرة، وأرضهــا ترابيــة”.

شــارك الشــاهد أمحد.ح مرتني خالل فرتة خدمته اإللزامية يف عمليات حتميل 
ونقــل جثــث املعتقلــني الــيت كانــت تتــم بشــكل دوري، يقــول أمحــد:

 “كان العناصــر يقومــون كل ثاثــة أو أربعــة أايم بنقــل مــا بــن 
أمــا  األمنيــة،  األفــرع  مــن  معظمهــا  أتيت  جثــة   350 إىل   250
يوميــًا”. ثاثــة  أو  اثنــان  فعددهــم  الرضــوض  قســم  مــن  الضحــااي 

املعتقــل  ميــوت  وعندمــا  بــه،  مناداتــه  يتــم  رقــم  موقــوف  “لــكل 
يكتــب عناصــر األمــن رقمــه علــى جبينــه كمــا يكتبــون علــى جثتــه 
مــكان وفاتــه حســب الفــرع، املعتقلــون املكتــوب علــى جثثهــم 
كلمــة رضــوض هــم املعتقلــون الذيــن دخلــوا للعــاج يف قســم 
وعناصــر  الشــرعي  الطبيــب  ويقــوم  فيــه،  وقتلوهــم  الرضــوض 
مــن املشــفى ابلتوجــه إىل الرحبــة خــال الــدوام الرمســي ويســجل 
الطبيــب معلومــات اجلثــة لديــه علــى الســجات، وبعــد أن ينتهــي 
مــن التســجيل يقــول للعناصــر “خالــص”، فيبــدأ العناصــر بتغليــف 
اجلثــة أبكيــاس انيلــون، وهكــذا حــى يتــم االنتهــاء مــن اجلثــث 
جيتمــع  أايم  أربعــة  أو  ثاثــة  وكل  يوميــاً،  العمليــة  هــذه  وتتكــرر 
العناصــر يف املشــفى وأتيت ســيارات تتبــع للمخابــرات حيــث يتــم 
وضــع اجلثــث يف الســيارات، وقــد مسعــت العناصــر يتحدثــون عــن 
أن مصــر اجلثــث إمــا احلــرق مــن خــال حــراق يتــم فيــه حــرق 
اجلثــث وحتويلهــا إىل رمــاد، أو يف مقابــر مجاعيــة يف جنهــا أو يف 

القلمــون”.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع حمسن املصري – مواليد1980، 
مــن حــي املهاجريــن بدمشــق، وهــو مهنــدس معلوماتيــة وأحــد نشــطاء احلــراك 
 /2 بتاريــخ  الثانيــة  للمــرة  احلكوميــة  القــوات  اعتقلتــه  دمشــق،  يف  الســلمي 
آذار/ 2012 علــى احلــدود الســورية اللبنانيــة أثنــاء مغادرتــه ســوراي إىل لبنــان، 
ومت حتويلــه مباشــرة إىل الفــرع 215 بدمشــق، ومــن مث إىل الفــرع 291 يف 
إدارة األمــن العســكري، وبقــي حمتجــزاً فيــه حنــو ســبعة أشــهر، وبعدهــا خضــع 
للمحكمة امليدانية، ومت حتويله إىل سجن صيداناي العسكري يف 10/ تشرين 
األول/ 2012 وبقــي فيــه حــىت 25/ نيســان/ 2013، بعــد ذلــك مت حتويلــه 
إىل املخابــرات اجلويــة بدمشــق إلعــادة التحقيــق معــه، ويف 19/ أاير/ 2014 
تدهــورت حالــة حمســن الصحيــة نتيجــة ظــروف االعتقــال الســيئة الــيت احتجــز 
وأصيــب  بدمشــق،  اجلويــة  فــرع  يف  ســوءاً  ازدادت  والــيت  صيــداناي،  فيهــا يف 

إبســهال شــديد وهــزال.

يقول حمسن للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“عنــد حتويلــي مــن ســجن صيــداناي إىل فــرع اجلويــة كنــت أعــاين 
مــن اجلــوع واهلــزال الشــديدين، وبعــد احتجــازي يف فــرع اجلويــة 
ازدادت حالــي ســوءاً وأصبــت إبســهال شــديد مــع 16 معتقــًا 
النظافــة  انعــدام  ونتيجــة  فاســد،  لطعــام  تناولنــا  نتيجــة  آخريــن؛ 
ومنعنــا مــن الدخــول إىل احلمامــات بشــكل مســتمر رغــم إصابتنــا 
مجيعــاً ابإلســهال وبقــاء الفضــات علــى أجســادان، والزنزانــة كانــت 
مســاحتها 2م×90ســم. ُأصبــت بضيــق تنفــس واختنــاق ويف اليــوم 
التــايل ازدادت حالــي ســوءًا؛ فنــادى أحــد املعتقلــن الذيــن كانــوا 
ــادوين  معــي الســجان وأخــره حبالــي، وبعــد قليــل اســتدعوين واقت
إىل غرفــة طبيــة داخــل الفــرع يف مطــار املــزة ابلســجن اجلديــد”.

كانــت عناصــر القــوات احلكوميــة تقــوم بنقــل املعتقلــني الذيــن يتهددهــم خطــر 
املــوت فقــط إىل الغرفــة الطيبــة ليقــوم الطبيــب بفحصهــم وكتابــة تقريــر طــيب 

متهيــداً لتحويلهــم إىل مشــفى 601 العســكري.

وعنــد  الزنزانــة،  إىل  أعــادوين  الطبيــب  قبــل  مــن  “بعــد فحصــي 
املســاء اســتدعوين مــرة أخــرى واقتــادوين حنــو ممــر كان فيــه مخســة 
معتقلــن آخريــن، منهــم مــن كان يعــاين إســهااًل شــديداً والتهــاب 
كبــد، وتقرحــات يف اجللــد، وطلبــوا منــا ارتــداء مابــس ألننــا كنــا 

عــراة”.
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قبــل نقــل حمســن واملعتقلــني اخلمســة اآلخريــن إىل مشــفى 601 العســكري قــام 
عــدد مــن عناصــر القــوات احلكوميــة بوضــع الصــق ورقــي علــى جبينهــم عليــه 
رقــم مؤلــف مــن أربــع خــاانت، وأخربوهــم أن هــذا الرقــم هــو رقمهــم الطــيب، 
وهددوهــم ابلتعذيــب يف حــال قامــوا بذكــر أمسائهــم خــالل عالجهــم يف مشــفى 

601، بعــد ذلــك نقلوهــم بســيارة هيونــداي مغلقــة إىل املشــفى.

يقــول حمســن “عنــد وصلــوان إىل مشــفى 601 وبعــد دخولنــا مــن 
املدخــل توقفــت الســيارة وصعــد عنصــر إليهــا وقــام بشــتمنا وطلــب 
أن منــدد أيدينــا حنــوه وأخــذ عينــة دم منــا مــن دون تعقيــم مث اتبعــت 
الســيارة بنــا حنــو القســم اخلــاص ابملعتقلــن أو مــا يعــرف بقســم 

الرضــوض”.

يف كل غرفة “مهجع”، يوجد حنو 10 أسرة موزعني على ثالث جمموعات، 
وكل ســرير خمصــص لســتة معتقلــني، ومجيــع املعتقلــني يف الغرفــة الواحــدة يكبلــون 
مــع بعضهــم بواســطة جنزيــر مــن أقدامهــم ويكونــون عــراة، ويوضــع املعتقلــون 
الذيــن يعانــون مــن األمــراض املعديــة مــع بقيــة املرضــى مــن املعتقلــني، كمــا 

يوضــع يف كل غرفــة وعــاء لشــرب املــاء ووعــاء آخــر للتبــول.

يقول حمسن:
“كنــا نســتخدم وعــاًء واحــداً للتبــول؛ األمــر الــذي أدى إلصابتنــا 
مــا  احلمامــات؛  إىل  الدخــول  مــن  مننــع  وكنــا  بوليــة  ابلتهــاابت 
تســبب بتلــوث مجيــع األســرة ابلفضــات، وكانــت عناصــر تســمى 
ابلســخرة )معتقلــن مت توظيفهــم( أتيت كل صبــاح لتنظــف أرض 
مــن جديــد  الغــرف  تتلــوث  النهــار  لكــن خــال  فقــط،  الغــرف 
احلمامــات  دخــول  مــن  ومنعنــا  الطبيــة  العنايــة  انعــدام  بســبب 

وتنــاول الطعــام علــى األســرة”.

األطبــاء العاملــون يف مشــفى 601، كانــوا يتفقــدون املرضــى املعتقلــني بشــكل 
عابــر كل 3 - 5 أايم مــن دون إجــراء فحوصــات طبيــة هلــم؛ وكان املمرضــون 
جلميــع  لاللتهــاابت”  املخصصــة  “األدويــة  نفســه  الــدواء  إبعطــاء  يقومــون 
املعتقلــني وكانــت  للمرضــى  الطبيــة  احلــاالت  بــني  التفريــق  مــن دون  املرضــى 
عناصــر مــن القــوات احلكوميــة تقــوم بوخــز اإلبــر للمرضــى املعتقلــني بطــرق 
غــري طبيــة بدافــع التســلية ومــن دون مراعــاة خلصوصيــة كرامتهــم، كمــا قامــت 
هــذه العناصــر بســرقة الطعــام املخصــص للمرضــى املعتقلــني، ومعظــم املعتقلــني 
الذيــن كانــوا يعانــون مــن الفشــل الكلــوي قضــوا بعــد دخوهلــم للمشــفى أبايم 
إجــراء اجللســات  الكلــى، وإمهــال  تعقيــم جهــاز غســيل  عــدم  قليلــة بســبب 
للمشــفى  أدخلــوا  الذيــن  املعتقلــون  أمــا  املناســب،  الوقــت  هلــم يف  العالجيــة 
حبــاالت إســعافية طارئــة فكانــت العناصــر الطبيــة ترتكهــم حــىت قيــام الطبيــب 

جبولتــه الــيت كانــت جتــرى كل 3 - 5 أايم.

ــا فينــادي  يقــول حمســن: “عندمــا كان أييت العقيــد الطبيــب لزايرتن
علــى أحــد األرقــام وخنــره أنــه مــات فيقــول: هــذا جيــد وينــادي 
علــى عناصــر “الســخرة” إلخراجــه مــن بيننــا، وعندمــا ميــوت أحــد 
املرضــى يف غرفتنــا كان يــرتك لليــوم التــايل أو ليومــن آخريــن حــى 
يقومــوا إبخراجــه مــن الغرفــة ألننــا كنــا نعاقــب إذا قمنــا مبنــاداة 

ــه أيضــًا”.         املســاعد خــارج أوقــات جوالت

عــدة  لوفــاة  عــن مشــاهدته  اإلنســان  الســورية حلقــوق  الشــبكة  أخــرب حمســن 
أشــخاص كانــوا معــه نتيجــة اإلمهــال الطــيب كمــا شــهد حالــة قتــل ملعتقــل داخــل 

املشــفى: 

“كان معــي يف املهجــع شــاب مــن جبــل الزاويــة يدعــى مهنــد يبلــغ 
مــن العمــر 24 عامــاً، مصــاب مبــرض الســكري، عاقبــه العقيــد 
الطبيــب حبرمانــه مــن األنســولن املخصــص لــه ووضعــه يف غرفــة 
منعزلــة عــن ابقــي املرضــى املعتقلــن، بقــي فيهــا عــدة أايم مث أعــادوه 
تــويف. حــاالت  وبعــد يومــن  إىل غرفتنــا وهــو حبالــة ســيئة جــداً 
املــوت للمعتقلــن كانــت حتــدث بشــكل يومــي، أذكــر مــرة جــاؤوا 
أبحــد املصابــن املعتقلــن مــن منطقــة الضمــر وبقــي ينــزف أمامــي 

حــى مــات يف صبــاح اليــوم التــايل”.

قــام أحــد املعتقلــني مــن عناصــر الســخرة إبخبــار حمســن عــن حــاالت اإلعــدام 
الــيت حتصــل بشــكل يومــي يف مشــفى 601، قــال لنــا حمســن:

“أمــا حــاالت إعــدام املعتقلــن يف قســم الرضــوض فقــد كانــت 
حتــدث مســاًء بعــد تقــدمي وجبــة العشــاء للمعتقلــن املرضــى، كنــا 
حــى  أجســادهم  علــى  ينهــال  واحلديــد  العصــي  ضــرب  نســمع 
املــوت، مث تقــوم عناصــر الســخرة بســحب اجلثــث وجتميعهــا يف 
احلمامــات، لتــأيت بعدهــا عناصــر األمــن وتنقــل اجلثــث إىل هنغــار 
مث تقــوم بتغليفهــا أبكيــاس، وبعدهــا أتيت ســيارة لنقلهــم إىل مــكان 

جمهــول”.

إبعــدام معظــم  املتواجــدة يف مشــفى 601 الحقــاً  القــوات احلكوميــة  تقــوم 
املعتقلــني الذيــن يقومــون أبعمــال “الســخرة” مث أتيت مبعتقلــني آخريــن للقيــام 
 601 مــن مشــفى  لعــدة انجــني  ابلعمــل نفســه، وذلــك حبســب شــهادات 

العســكري.
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مــن  الناجــي  مــع  التواصــل  مــن  اإلنســان  حلقــوق  الســورية  الشــبكة  متكنــت 
االعتقــال الســيد مــروان عبــد الوهــاب وهــو مــن مدينــة محــص، اعتقــل بتاريــخ 
بدمشــق،  املــزة  يف  اجلويــة  املخابــرات  إىل  حتويلــه  ومت   ،2012 أاير/   /23
وتعــرض للضــرب املــربح والتعذيــب -ابلــدوالب والشــبح والصعــق ابلكهــرابء-، 
ووجهــوا لــه هتمــة حيــازة ســالح، وبعــد مــرور 45 يومــاً علــى اعتقالــه يف فــرع 
لتدهــور يف حالتــه الصحيــة وأصيــب إبســهال شــديد وإقيــاء  تعــرض  اجلويــة 
وإغمــاء، وبعــد مــرور أســبوع مــن تدهــور حالتــه نقلتــه املخابــرات اجلويــة إىل 

مشــفى تشــرين العســكري بعــد أن أعطــوه الرقــم 1958.

 يقول مروان: 
إىل  وصــويل  وعنــد  إليهــا،  يــداي  وكبلــوا  نقالــة  علــى  “وضعــوين 
املشــفى اســتقبلوين ابلشــتائم، ومل يراعــوا حالــي الصحيــة، محلــوين 
ــة،  بطريقــة وحشــية، وقــام أحــد املمرضــن بضــريب واهتامــي ابخليان
 12 علــى  حتــوي  الثــاين كانــت  الطابــق  إىل غرفــة يف  مث جــروين 
اأَلســرَّة  وكانــت  للوعــي  فاقــداً  بعضهــم  كان  آخريــن،  معتقــًا 
متســخة وماصقــة لبعضهــا والشراشــف مل تُبــدل منــذ مــدة وعليهــا 
دم ورائحــة كريهــة، ومجيــع املعتقلــن مقيديــن يف أســرَّهتم ومل أكــن 
أســتطيع التكلــم مــع أحــد مــن املعتقلــن خشــية أن يــراين أحــد 
كــوادر املشــفى ألن العقــاب ســيكون مجاعيــاً، وكانــوا يهددوننــا 
ــوا  ــان كان ــا إىل الفــرع، ويف كثــر مــن األحي بقطــع العــاج وإعادتن
ال يعطوننــا اجلرعــة الدوائيــة الكاملــة، ويف غــر توقيتهــا املناســب 
أيضــاً. ويف اليــوم الثالــث لوجــودي يف املشــفى دخــل طبيــب برتبــة 
عقيــد إىل غرفتنــا وضــرب معتقــًا يف الســرير الــذي جبانــي وقــام 
أمســاء  ذكــر  منــه  وطلــب  يــده،  علــى  املوضوعــة  اجلبــرة  بكســر 
األشــخاص الذيــن كان يعمــل معهــم، واســتمر بضربــه حــى غــاب 
عــن الوعــي مث طلــب مــن املمرضــن عــدم إعطائــه األدويــة وإبقــاءه 

يتــأمل حــى يعــرتف”.

بعــد يومــني خــرج املعتقــل مــروان عبــد الوهــاب مــن املشــفى دون أن يتعــاىف 
بشــكل كامــل وأعــادوه إىل فــرع اجلويــة إىل أن أطلــق ســراحه بعــد شــهرين يف 

.2012 أيلــول/   /3

الناجــي مــن االعتقــال الســيد زيــد نــداف مــن مدينــة املعضميــة بريــف دمشــق، 
اعتقــل بتاريــخ 28/ متــوز/ 2012 بعــد إصابتــه بطلــق انري يف فخــذه األميــن 
أثنــاء خروجــه يف أحــد املظاهــرات يف مدينــة املعضميــة. نقلتــه القــوات احلكوميــة 
إىل مشــفى تشــرين العســكري وحققت معه هناك، وبقي يف املشــفى لســاعات 

قبــل نقلــه إىل فــرع األمــن اجلــوي يف املــزة بدمشــق، أفــادان  زيــد بشــهادته:

“أخــذوين إىل مشــفى تشــرين العســكري، وقبــل إســعايف حقــق معــي 
ضابــط وقــام بضــريب أبمخــص ســاح الكاشــنكوف علــى مــكان 
إصابــي، وقــال ســنكمل التحقيــق يف الفــرع، مث جــاء ممــرض وقــام 
خبياطة جرحي من دون ختدير أو تعقيم وهو يقوم بشتمي وبعدها 
جــرَّين إىل غرفــة يف الطابــق األول ومل أكــن أســتطيع املشــي حينهــا، 
بقيــت يف املشــفى لنحــو 6 ســاعات،  األوضــاع كانــت مزريــة جــداً 
خصوصــاً للمعتقلــن اجلرحــى، حيــث مت جتميــع املعتقلــن يف غــرف 
تفتقــر ألدىن مقومــات احليــاة، وتشــهد اكتظاظــاً شــديداً وروائــح 
نتنــة وانعدامــاً ملرافــق النظافــة كاحلمامــات، وغيــاابً كامــًا للرعايــة 
الصحيــة؛ حيــث يــرتك اجلرحــى دون أي عــاج، وخضــع عــدد 
كبــر مــن اجلرحــى لبــرت أطرافهــم كاليديــن معــاً أو القدمــن إضافــة 
إىل الضــرب املــرح أثنــاء تضميــد اجلــراح. نقلــوين بعدهــا إىل الفــرع 

اجلــوي يف مطــار املــزة”.     

متكنــا مــن الوصــول إىل أحــد األطبــاء العاملــني يف مشــفى 601، وهــو الطبيــب 
)ت. ق(، وقــد عمــل يف املشــفى حــىت هنايــة حزيــران/ 2011، وأفــادان بعــدة 

تفاصيــل ذكــر منهــا الشــهادة التاليــة:

الواحــدة  الســاعة  بــن   2011 نيســان/   /30 بتاريــخ  “وصلنــا 
مليئــة  عســكرية  )انــرت(  هونــدا  نــوع  مــن  ســيارة  فجــراً  والثالثــة 
ابجلثــث الــي كانــت مرتبــة فــوق بعضهــا البعــض –علمــت الحقــاً 
أهنــا مــن جمــزرة صيــدا يف درعــا- وكذلــك وصــل ابص كبــر كانــت 
أرضيتــه مليئــة ابجلثــث إضافــة إىل وصــول 30 جرحيــاً، وقــد علمــت 
أن مــن نّفــذ اجملــزرة عناصــر يف املخابــرات اجلويــة، وقــام رئيــس 
مفــرزة األمــن العســكري مبشــفى 601 العســكري يف اليــوم نفســه 
بضــرب أحــد اجلرحــى وهــو رجــل مســن أبمخــص البندقيــة؛ ســبب 
ــه يف اليــوم  ــة وانصبــاب جنــب أدت إىل وفات ــه ذلــك رحيــاً صدري ل

التــايل”.

الطبيــب )ت.ق( قــام أبخــذ إجــازة مــن العمــل بعــد أن شــاهد جثــث اجملــزرة 
وحتويــل املشــفى العســكري إىل ســاحة جرميــة، واســتطاع االنشــقاق عــن النظــام 

الســوري يف حزيــران/ 2011.



Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

دراسة حول صور ضحايا التعذيب املرسبة من املشايف العسكرية السورية

2015-10-15 18

ثامنًا: أسماء ألبزر الضباط والعاملين في مشفى 601 المتورطين بالجرائم:

ــة 60 شــخص يعملــون يف مشــفى 601 العســكري، مــا بــن ضبــاط وموظفــن، ســامهوا علــى حنــو متفــاوت يف  ــة قراب ــا مــن التعــرف علــى هوي متكن
صــرورة العمليــة الســادية، الــي تبــدأ ابالعتقــال مث التعذيــب، وتنتهــي يف املشــفى 601، وهــذه األمســاء هــي:

الدكتور غسان حداد أخصائي هضمية - مدير مشفى 601 العسكري. العميد  

حسني ملوك - ضابط اإلدارة. العقيد  

الدكتور طه أسعد، طبيب أخصائي جلدية ومدير العيادات اخلارجية. ضابط األمن 

شادي رزق زودة - مدير قسم العيادات والضابط املسؤول عن إحصاء أمساء القتلى، وأخذ ملفات الضحااي من الطبيب املقدم  
                       الشرعي، مث إدخاهلا إىل كمبيوتر موجود يف مكتب الطب الشرعي يف املشفى.

علي برازي من محاة - عنصر انضباط جمند دورة 104، وهو املسؤول عن مجع العناصر وتفتيشهم ونقلهم بعد ذلك إىل املشفى، اجملند  
                       ليقوموا مبهمة تغليف اجلثث وحتميلها إىل السيارات.

إايد سليمان - الضابط املايل يف مشفى تشرين العسكري. الرائد  

عمار أسعد - قسم الصيانة. املساعد  

عمار سليطني. املقدم الطبيب 

عزام إمساعيل. العقيد الطبيب 

أكرم عباس. العقيد الطبيب 

مازن األسد. الطبيب الضابط 

عمار سليمان - طبيب يف مشفى تشرين العسكري. الدكتور  

أمحد محصية - طبيب يف مشفى تشرين العسكري  الدكتور  

مفيد درويش - رئيس قسم اإلسعاف.  العميد الطبيب 

معني سليم - أخصائي جراحة عظمية.  العقيد الطبيب 

مهند زيود - أخصائي جراحة عظمية.  العقيد الطبيب 

أمحد امسندر - أخصائي جراحة عظمية. العقيد الطبيب 

إمساعيل كيوان - طب شرعي.  العقيد الطبيب 

أكرم عيسى - أخصائي جراحة بولية. العقيد الطبيب 

أمحد احلسن - طبيب مقيم، جراحة عظمية.  النقيب الطبيب 

عبد الرحيم احلسن - طبيب مقيم، جراحة عظمية. الطبيب  

حممد فندي - طبيب مقيم، جراحة عامة. الطبيب  

رامي شامية - طبيب مقيم، جراحة عامة. النقيب الطبيب 
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خلدون شحادة - طبيب مقيم جراحة بولية.  الطبيب  

ابسل خدام - طبيب مقيم جراحة بولية. الطبيب  

قصي درويش - طبيب مقيم، جراحة بولية.  النقيب الطبيب 

عالء أمحد - طبيب مقيم، جراحة بولية.  الطبيب  

مهند حسن – طبيب مقيم، جراحة بولية.  النقيب الطبيب 

مهند عقل املوسى - طبيب مقيم، جراحة صدر وأوعية. املالزم أول الطبيب 

حسني حبيب - طبيب مقيم، نسائية. الطبيب  

حسان مرعي – طبيب، ختدير كسرت يده من شدة ضرب اجلرحى. الرائد الطبيب 

إايد صاحل، طبيب مقيم، جراحة عصبية. النقيب الطبيب 

الذي كتب التقرير الشرعي للطفل محزة اخلطيب هو العميد الطبيب أكرم الشعار، رئيس قسم الطب الشرعي.  الطبيب الشرعي 

طاقم التمريض املتورطن:

حيىي ظريفة - رئيس متريض اإلسعاف. املمرض  

شعبان جنمة. املمرض  

أدهم العريب. املمرض  

علي زهرة. املمرض  

أمري ماضي. املمرض  

خريات سلهب. املمرض  

عماد حيدر. املمرض  

جعفر عمران. املمرض  

سامل حممد. املمرض  

غياث إبراهيم. املمرض  

فادي - قسم اإلسعاف. املمرض  

عيسى الناصر - قسم اإلسعاف. املمرض  

سامل عيسى - قسم اإلسعاف. املمرض  

علي الراعي. املمرض  

فادي زهرة. املمرض  

أمحد خضور. املمرض  

حمرم شحود. املمرض  

يوشع محاد. املمرض  

اثئر دال. املمرض  
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تاسعًا: عينات من صور الضحايا الذين حددنا هويتهم:

اجملندين العسكرين: 

جيكر حسن، من عفرين بريف حلب. اجملند  

خضر العبود، من احلسكة. اجملند  

خالد حوراين، من احلسكة.  اجملند  

راكان سبسيب - من حي اخلالدية حبمص.  اجملند  

حممد تفنكجي- من حلب عامل مطبخ.  اجملند  

مسيح صلييب – من السلمية مبحافظة محاة كان يقوم بضرب اجلثث والقفز عليها، مت تسرحيه ألنه يعاين من ضعف نظر، وهو اجملند  
                       متطوع حالياً يف الدفاع الوطي مبدينة السلمية.

3. انشط إغاثي:
أمحــد عبــاس جنيــد احلجــار، مــن أبنــاء 
مدينة محاة، يبلغ من العمر 34 عاماً، 
أاير/   /14 بتاريــخ  إغاثــي،  انشــط 
احلكوميــة  القــوات  اعتقلتــه   2012
التضامــن  حــي  يف  إقامتــه  مــكان  مــن 
يف  التعذيــب  بســبب  بدمشــق، قضى 
مــن  ذووه  عليــه  تعــرف   ،215 الفــرع 
خــالل الصــور الــيت مت تســريبها بتاريــخ 

.2015 آذار/   /8

 4. رجال دين: 
عبــد اهلــادي كنعــان، مــن مدينــة الزبــداين 
بريف دمشق، يبلغ من العمر 32 عاماً، 
رجــل ديــن وإمــام مســجد اجلســر مبدينــة 
الزبــداين، بتاريــخ 15/ شــباط/ 2012 
اعتقلتــه القــوات احلكوميــة، قضــى بســبب 
التعذيب يف أحد األفرع األمنية بدمشق، 
الصــور  خــالل  مــن  ذووه  عليــه  تعــرف 

املســربة بتاريــخ 8/ آذار/ 2015. 

1. انشط إعامي:
ميــان الرشــيدات أابزيــد، مــن أبنــاء مدينــة 
درعــا، انشــط إعالمــي ومراســل شــبكة 
شام، اعتقل بتاريخ 10/ تشرين األول 
/2012، قضــى بســبب التعذيــب يف 
تعــرف  بدمشــق،  األمنيــة  األفــرع  أحــد 
عليــه ذووه بتاريــخ 17/ آذار/ 2015 
مــن خــالل صــور قيصــر الــيت مت نشــرها.

2. رايضي:
بلــدة  مــن  ظريفــة،  الرمحــن  عبــد  حممــد 
رايضــي  القنيطــرة،  مبحافظــة  ســابر 
ســوري وبطــل ســوراي يف لعبــة اجلــودو، 
قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد األفــرع 
ذووه  عليــه  تعــرف  بدمشــق،  األمنيــة 
بتاريــخ 17/ آذار/ 2015 مــن خــالل 

نشــرها. الــيت مت  قيصــر  صــور 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOVjQteVFIbElHWEU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOTkFGTzdDRF9LcXM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOMVhyY0I3YTItZXM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOQk5pZmp4eVc2Mkk/view
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بريــف  داراي  مدينــة  مــن  األمحــر،  نبيــل 
عامــاً،   45 العمــر  مــن  يبلــغ  دمشــق، 
إمــام وخطيــب مســجد أنــس بــن مالــك 
التعذيــب  بســبب  قضــى  داراي،  مبدينــة 
يف أحــد األفــرع األمنيــة بدمشــق، تعــرف 
عليــه ذووه مــن خــالل الصــور املســربة 

بتاريــخ 8/ آذار / 2015.

5.  انشط يف احلراك السلمي: 
داراي  مدينــة  مــن  املعضمــاين،  طــارق 
 29 العمــر  مــن  يبلــغ  دمشــق،  بريــف 
الســلمي،  احلــراك  يف  انشــط  عامــاً، 
قضــى بســبب التعذيــب يف أحــد األفــرع 
األمنيــة بدمشــق، تعــرف عليــه ذووه مــن 
خــالل الصــور املســربة بتاريــخ 8/ آذار/ 

 .2015

بلــدة  مــن  احلريــري،  عرســان  هللا  عبــد 
انمــر مبحافظــة درعــا، يبلــغ مــن العمــر 
التعذيــب  بســبب  قضــى  عامــاً،   36
يف أحــد األفــرع األمنيــة مبدينــة دمشــق، 
صــور  خــالل  مــن  ذووه  عليــه  تعــرف 
قيصــر الــيت مت نشــرهتا بتاريــخ 8/ آذار/ 

.2015

6. مدرس:
بريــف  داراي  مدينــة  مــن  عليــان،  أمحــد 
دمشــق، مــدرس ومديــر روضــة الفــارس 
يف  التعذيــب  بســبب  قضــى  داراي،  يف 
تعــرف  بدمشــق،  األمنيــة  األفــرع  أحــد 
عليــه ذووه مــن خــالل الصــور املســربة 

 .2015 آذار/   /8 بتاريــخ 

 7. أستاذ جامعي. 
دمشــق،  مدينــة  مــن  النــداف،  زكــراي  حممــد 
يبلــغ مــن العمــر 42 عامــاً، أســتاذ جامعــي 
بكليــة الشــريعة جبامعــة دمشــق، بتاريــخ 6/ 
نيســان/ 2013، اعتقلتــه القــوات احلكوميــة 
مــع زوجتــه الــيت أفــرج عنهــا الحقــاً، قضــى 
األمنيــة  األفــرع  أحــد  التعذيــب يف  بســبب 
مبدينــة دمشــق، تعــرف عليــه ذووه مــن خــالل 

صــور قيصــر .

8.  مهندس مدين: 
مــن  علــي،  احلــاج  العزيــز  عبــد  نضــال 
قريــة خربــة غزالــة بدرعــا، يبلــغ مــن العمــر 
37 عامــاً، حيمــل شــهادة دكتــوراه يف 
دمشــق،  جامعــة  مــن  املدنيــة  اهلندســة 
بتاريــخ 2/  القــوات احلكوميــة  اعتقلتــه 
تفتيــش  نقطــة  مــن   ،2013 متــوز/ 
دمشــق  طريــق  علــى  املســمية  حاجــز 
- الســويداء، قضــى بســبب التعذيــب 
يف أحــد األفــرع األمنيــة مبدينــة دمشــق، 
صــور  خــالل  مــن  ذووه  عليــه  تعــرف 
آذار/   /8 بتاريــخ  نشــرت  الــيت  قيصــر 

.2015
 

9. طالب: 
أمحــد حممــود األمحــد الشــيخ، مــن مدينــة 
املوحســن بديــر الــزور، يبلــغ مــن العمــر 
هندســة كهرابئيــة  طالــب  24 عامــاً، 
حزيــران/   /5 بتاريــخ  دمشــق،  جبامعــة 
احلكوميــة  القــوات  اعتقلتــه   ،2013
بســبب  قضــى  دمشــق،  مدينــة  يف 
التعذيــب يف أحــد األفــرع األمنيــة مبدينــة 
دمشــق، تعــرف عليــه ذووه مــن خــالل 
 /8 بتاريــخ  نشــرت  الــيت  قيصــر  صــور 

.2015 آذار/ 

10.  طبيب:
مــن مدينــة  نــور زعــرت،  الدكتــور حممــد 
العمــر  مــن  يبلــغ  دمشــق،  بريــف  التــل 
اعتقلتــه  عــام،  طبيــب  عامــاً،   31
القــوات احلكوميــة بتاريــخ 30/كانــون 
إقامتــه  مــكان  مــن   2012 الثــاين/ 
مبدينــة التــل، أبلغنــا ذووه بتأكدهــم مــن 
وفاتــه بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز 
احلكوميــة،  للقــوات  التابعــة  االحتجــاز 
الصــور  خــالل  مــن  ذووه  عليــه  تعــرف 
آذار/   /8 بتاريــخ  تســريبها  مت  الــيت 

 .2015

11.  أنثى:
مدينــة  مــن  أنثــى،  عــالوي،  رحــاب 
تبلــغ  الــزور،  ديــر  مبحافظــة  املوحســن 
مــن العمــر 23 عامــاً، انشــطة يف اجملــال 
اإلغاثــي واالجتماعــي، طالبــة يف كليــة 
اعتقلــت  دمشــق،  جبامعــة  اهلندســة 
بتاريــخ 17/ كانــون الثــاين/ 2013، 
الفــرع  يف  التعذيــب  بســبب  قضــت 
عليهــا ذووهــا  تعــرف  بدمشــق،   215
بتاريــخ 17/ آذار/ 2015 مــن خــالل 

املســربة.  الصــور 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOZjVwQ25DOUhaWmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEONjJxTEVTNEl2RGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOQ0RjLWdkYmszaHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOX212SjhOYVBtS2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOUThpeXpNTkppUk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOa2xGNXRFcnVFZ0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOMTRtdUdLTndBcE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOeXZ6S25pUTlsSXc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOalQxUFBkR1hoTW8/view
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عاشرًا: االستنتاجات والتوصيات:
 

االستنتاجات:
علــى الرغــم مــن أن حــق عــدم التعــرض للتعذيــب قــد أصبــح أمــراً مفروغــاً منــه يف القانــون الــدويل، ويشــكل عنصــراً مشــرتكاً بــني القانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون حقــوق 
اإلنســان، فهــو حمظــور بشــكل كامــل يف كل مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، والعهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
وقــد ورد تفصيــل كل ذلــك يف بروتوكــول اســطنبول، علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن التعذيــب مُيــارس يف أبشــع صــوره يف ســوراي بطريقــة يوميــة مســتمرة منــذ آذار/ 
2011 حــىت اآلن، ولســاعات طويلــة قــد تــؤدي إىل املــوت، حيــث نســجل يوميــاً مــا بــني ثــالث إىل أربــع حــاالت وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.

إن القــوات احلكوميــة قــد مارســت أفعــال التعذيــب يف إطــار واســع النطــاق؛ مــا يــدل علــى وجــود سياســة لديهــا وهــي منظمــة ومتسلســلة، إن أفعــال التعذيــب ترقــى 
إىل جرائــم ضــد اإلنســانية حبســب املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي، وجرائــم حرب حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين، ويبــدو أن الدولــة تدعــم هــذا الفعــل 

وحتــرض عليــه.

التوصيات:
إلى مجلس األمن:

إجياد سبيل فعال حلماية املعتقلني الذين هم مبثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف هبم كيفما تشاء.

ال بد على جملس األمن من متابعة تنفيذ القرارات:
2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، والقــرار 2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 2012، والقــرار 2139 الصــادر بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، 

والقاضــي بوضــع حــد لالختفــاء القســري.

علــى الرغــم مــن أن الســلطات احلاكمــة قــد التزمــت يف 25/ آذار/مــارس/ 2012 بتنفيــذ اقــرتاح النقــاط الســت للمبعــوث اخلــاص املشــرتك لألمــم املتحــدة وجامعــة 
الــدول العربيــة “ســتيفان دميســتورا”، الــذي ينــص يف الفقــرة الرابعــة منــه علــى:

“تكثيــف ســرعة ونطــاق اإلفــراج عــن األشــخاص احملتجزيــن احتجــازاً تعســفياً، مبــا يف ذلــك بشــكل خــاص الفئــات الضعيفــة مــن األشــخاص، واألشــخاص 
الذيــن شــاركوا يف أنشــطة سياســية ســلمية، وتقــدمي قائمــة جبميــع األماكــن الــيت جيــري احتجــاز هــؤالء األشــخاص فيهــا، دون أتخــري مــن خــالل القنــوات 
املعنيــة، والبــدء فــوراً بتنظيــم الوصــول إىل هــذه األماكــن والــرد علــى وجــه الســرعة مــن خــالل القنــوات املعنيــة علــى مجيــع طلبــات االســتعالم اخلطيــة أو الوصــول 
أو اإلفــراج املتعلقــة هبــؤالء األشــخاص”. كمــا نــص علــى ذلــك قــرار جملــس األمــن رقــم 2042 الصــادر يف 14/ نيســان/ 2012، إال أنــه ذهــب مــع 
الريــح، كحــال القــرار اجلديــد نســبياً جمللــس األمــن رقــم 2139 الصــادر يف 22/ شــباط/ 2014 والقاضــي بوقــف عمليــات اإلخفــاء القســري أيضــاً، 
وتبقــى مجيــع القــرارات يف ظــل عــدم وجــود ضغــط حقيقــي مدعــاة الســتهزاء وســخرية مــن قبــل النظــام الســوري، وهــذا مــا ينعكــس جــدايً علــى أرض الواقــع، 

ويظهــر املتســبب الرئيــس يف عرقلــة أي تســوية سياســية.

إلزام السلطات السورية واألطراف األخرى ابلكشف عن مجيع مراكز االحتجاز السرية، والسماح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة بزايرهتا.
الضغــط علــى الســلطات الســورية واألطــراف األخــرى مــن أجــل الســماح للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر بدخــول مراكــز االحتجــاز واالطــالع علــى أوضــاع املعتقلــني 

واحتياجاهتــم.

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إصدار بياانت وتقارير دورية تدين عمليات التعذيب املستمرة واملمنهجة، وتسلط الضوء على معاانة الناجني من التعذيب.

إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وعلى روسيا والصني التوقف عن عرقلة العدالة بعد أن شاهدوا هذه الصور اليت ال ميكن إنكارها.
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مجلس حقوق اإلنسان :
إيالء اهتمام وجدية أكرب يف التعامل مع قضية التعذيب حىت املوت واليت تعرب من أبشع أنواع اجلرائم على اإلطالق.. 1
مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا يف هذه املسألة ابلغة اخلطورة.. 2
الضغط على احلكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب، وفتح السجون، واملعتقالت لالطالع على أحوال آالف املعتقلني وظروف اعتقاهلم.. 3
حتميل حلفاء وداعمي احلكومة السورية –روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن جتاوزات النظام يف هذا املضمار.. 4

الجامعة العربية :
الطلب من جملس األمن إعطاء هذه القضية اخلطرية حقها من االهتمام واملتابعة.. 1
الضغــط السياســي والدبلوماســي علــى حلفــاء احلكومــة الســورية الرئيســني –روســيا وإيــران والصــني- ملنعهــم مــن االســتمرار يف توفــري الغطــاء واحلمايــة الدوليــة . 2

والسياســية لكافــة اجلرائــم املرتكبــة حبــق الشــعب الســوري وحتميلهــم املســؤولية األخالقيــة واملاديــة عــن كافــة جتــاوزات احلكومــة الســورية.

شكر وتعزية
كل الشــكر لألهايل الذين أرهقناهم أبســئلتنا، وللنشــطاء احملليني، وجلريدة زمان الوصل، والناجني من التعذيب، واألطباء  ملســامهتهم مجيعاً بشــكل فعال، وخالص 

العــزاء لعائــالت الضحــااي وأصدقائهم.
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