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أكثر من 2300 مواطن سوري تم تعذيبهم حتى الموت
 داخل المعتقالت على أيدي قوات الحكومة السورية

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

مقدمة التقرير :
تم توصيف النزاع في سوريا على أنه نزاع مسلح غير دولي وبالتالي فإن القانون المطبق حاليا هو القانون الدولي اإلنساني 

باإلضافة إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان .

تنص جميع القوانين على عدم مشروعية التعذيب ففي القانون العرفي للقانون الدولي اإلنساني : 
الفصل الثاني والثالثون :

الضمانات األساسية
القاعدة 90: يحظر التعذيب، والمعاملة القاسية، واالعتداء على الكرامة الشخصية،

وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
القاعدة 91: العقوبات البدنية محظورة

الفصل السابع والثالثون :
األشخاص المحرومون من حريتيهم

القاعدة 118: يزود األشخاص المحرومون من حريتهم بالقدر الكافي من الطعام والماء والملبس والمأوى والعناية الطبية.
القاعدة 119: توضع النساء المحرومات من حريتهن في أماكن منفصلة عن األماكن المخصصة للرجال، وتستثنى من ذلك 

الحاالت األسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية، على أن تكون تحت اإلشراف المباشر من قبل نساء.
القاعدة 120: يوضع األطفال المحرومون من حريتهم في أماكن منفصلة عن األماكن المخصصة للراشدين،

وتستثنى من ذلك الحاالت األسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية.
وأيضا قانون رما األساسي في المادة السابعة يعتبر التعذيب جريمة ضد اإلنسانية وفي المادة الثامنة يعتبرها جريمة حرب.

التقرير :
اعتقلت قوات الحكومة السورية وفق ماوثقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مااليقل عن 194 ألف مواطن سوري 
بينهم قرابة ال 9 آالف دون سن الثامنة عشر وبين المعتقلين قرابة ال 4500 امرأه )بينهم 1200 طالبه جامعيه ( 

بينهم 35 ألف طالب جامعي.
من بين ال 194 ألف معتقل هناك مااليقل عن 60 ألف في عداد المختفين قسريا ، و يعني “ االختفاء القسري لألشخاص 
“ إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية , أو بإذن أو دعم منها لهذا 
الفعل أو بسكوتها عليه , ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو 

عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
نالحظ أن الحكومة السورية انتهكت و على نحو ممنهج و متعمد ومقصود لهذه القوانين و االتفاقيات الدولية و استخدمت 
أساليب في التعذيب عنيفة جدا  بحق هؤالء المعتقلين أودت بحياه 2305 مواطنين سوريين بينهم 80 طفل و 25 سيدة و 
51 ممن تزيد أعمارهم عن ال 60 عاما و 107 من الثوار المسلحين ) أقل من 5 % والباقي كلهم مدنيون ( منذ بداية 

الثورة و حتى تاريخ 31/03/2013.
وقد الحظت الشبكة ارتفاع وتيره التعذيب و القتل تحت التعذيب في األربعة أشهر األخيره مما رفع ضحايا القتل تحت 

التعذيب إلى مستويات عظيمة جدا .
في الشهر الماضي وحده قتل 149 شخصا تحت التعذيب أي بمعدل 5 مواطنين كل يوم يقتلون تحت التعذيب .
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التعذيب النتمكن من توثيقها في ظل التضييق و الحرمان من العمل على  هناك عدد هائل من الحاالت ممن يقتلون تحت 
األراضي السورية مما يرشح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير وخصوصا أن عدد من المعتقالت تقوم بتعذيب 
المواطنين حتى الموت ثم رمي الجثث في األراضي الخاليه أو في األنهار كي تتحلل وتتفسخ وبالتالي يتم طمس معالم الجريمة.
تجدون كافة األسماء و التفاصيل على الرابط التالي وهو يحتوي على ملف بي دي اف خاص بالشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان وهي متاحة للجميع وذلك ألن منهجية الشبكة بأنها التصدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أي إحصائية دون 
تزويد كافة الجهات بملفات مرفقة تحتوي على تفاصيل دقيقة للغاية لكل حالة من الحاالت وهو ماأكسبها مصداقية عاليه 

لدى جهات عربية و دولية.
ويتوزع الضحايا الذين قتلوا اثر التعذيب على المحافظات وفق الترتيب التالي : 

ادلب:291 ريف دمشق:336  درعا : 360   حمص : 573  
دير الزور :87 حلب:138  ِ  دمشق:181   حماه: 185  

الحسكة:18 جنسيات اخرى:26  القنيطرة:33   الالذقية:61  
السويداء:1 الرقة :5   طرطوس:10  

ونجد في الفصل التاسع والثالثون من القانون العرفي الخاص بالقانون الدولي اإلنساني
األشخاص اآلخرون الذين يتمتعون بحماية خاصة

القاعدة 134: تلبى االحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسمح في الحماية والصحة والمساعدة.
القاعدة 135: يتمتع األطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.

القاعدة 138: يتمتع كبار السن والمعوقون والعجزة المتأثرون بنزاع مسلح باحترام خاص وحماية خاصة.
لم تراعي الحكومة السورية الطبيعة البشرية للنساء و األطفال وكبار السن بل استخدمت في حق األطفال نفس األساليب 
المتبعة في التعذيب بحق الرجال فارتكتب جرائم مضاعفة، أودى التعذيب المنهجي لألطفال المعتقلين والبالغ عددهم قرابة 

ال 9000 إلى مقتل 80 منهم موثقين باالسم و المكان و التاريخ و الصورة و الفيديو في الملف التالي.
وارتكتب نفس الممارسات الفظيعة بحق اكثر من 4500 امرأه معتقله و لكن بوتيره أقل حده وكان عدد الذين تم تعذيبهم 

حتى الموت بلغ 25 حاله موثقه أغلبهم من محافظة حمص.
أما أساليب التعذيب التي تمكنا من توثيقها  والتي أودت بحياه 2305 مواطنين فهي تبلغ 46 حالة وتنقسم لثالثة أقسام :

أوال: وضعيات التعذيب 9 وضعيات
ثانيا : ألوان متنوعه من التعذيب : 22 حالة 

ثالثا : التعذيب النفسي : 12 حاالت 

أوال : وضعيات التعذيب : استطعنا توثيق 9 وضعيات هي األكثر منهجية واستخداما :
1. وضعية الشبح :ربط المعتقل من يديه خلف ظهره ،ويديه مكبلتين بأعلى السقف في الحمام
    وهو واقف على الكرسي ثم يسحب الكرسي من تحته ليقف على رأس اصبعته الكبرى. 

حالة أخرى تتفرع عن الشبح وهي  الشبح طياره أي تربط إحدى قدميه لألعلى بنفس الحبل الذي ربطت به يداه  قد يدخل السجان  
الحبل في معصم اليدين وقد تتورم الكفان  ويترك السجين ساعات عديدة وأحيانا يوم أو يومان مما يسبب في قطع اليد المعتقل.

2. وضعية الدوالب ، يربط يدي المعتقل مع رجليه بشكل يصبح فيه مثل دوالب السيارة
    وبعد ذلك تبدأ عملية الضرب على أنحاء مختلفة من جسده .

3. وضعية بساط الريح ، يوضع المعتقل على لوح خشبي مكون من قسمين ثم يربط ، ويتم تحريك القسمين باتجاه بعض 
    والمعتقل بينهما مما يسبب ألما فظيعا في العمود الفقري ، كما يقوم عنصر آخر بضرب المعتقل بالتزامن مع ذلك .

4. وضعية الصلب ، تربط يدي وأرجل المعتقل على جه مماثل تماما لفكرة الصليب
    ثم تبدأ عمليات الضرب وبخاصه على األعضاء التناسلية .

5. وضعية التعليق ، يتم فيها ربط اليدين إلى خلف الظهر وتعليق المعتقل ثم ضربه بالعصي واألسالك .

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBazlZN1R1NkdaWmM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRzFvaEcxNmFjQUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUEk0UWdSNmptUkE/edit
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6. وضعية التحطيم ، يتم فيها وضع رأس المعتقل بين جدار وباب السجن المتحرك وإغالق الباب على رأس المعتقل .
7. الكرسي الكهربائي: مصنوع من المعدن يثبت عليه المعتقل ثم يوصل بالتيار الكهربائي .

8. الصعق الكهربائي لمناطق مختلفة من الجسم .
9. الكرسي األلماني: مصنوع من المعدن مع إمكانية إرجاع ظهره للخلف

    بحيث يتم الضغط على الرقبة والعمود الفقري للمعتقل .

ثانيا : ألوان متفرقة من المتعذيب وثقنا 22 حالة هي األكثر استخداما : 
1. استخدام كافة أساليب الضرب على مختلف أنواع الجسم ، ويتم الضرب بأدوات مختلفة مثل العصي أو كابالت
   الكهرباء ويطلق عليه الرباعي بالعامية ، إضافة إلى الفلقة وهي الضرب بالعصى  أو بالكبل على أسفل القدمين

   الدعس على الرأس وغير ذلك .
2. قلع األظافر بالكامل .

3. نتف الشعر من أنحاء مختلف من الجسم .
4. انتزاع اللحم عبر مالقط معدنية ومن مواطن حساسة .

5. اغتصاب المعتقل ذكر كان أو أنثى .
6. إجبار المعتقل على اغتصاب زمليه في االعتقال .

7. تقطيع بعض أعضاء المعتقل كقطع اصبعه أو قطع جزء من لحمه ، وطعنه في ظهره أو معدته .
8. حرق الجلد باألحماض الكيماوية أو بإطفاء السجائر بجلد المعتقل .

9. تعريض المعتقل للبرد القارس بحرمانه من اللباس أو الغطاء .
10. حرمان المعتقل من الرعاية الطبية بشكل تام وعدم توافر الرعايه الطبية في عدد كبير من المعتقالت .

11. الحرمان من استخدام المرحاض إال مره أو مرتين في اليوم مما يضطر المعتقل إلى التبول على نفسه أحيانا،
     عدا عن أن المدة  قصيرة  التتجاوز الدقيقه والحرمان من االغتسال ومن الخروج للساحات واستنشاق الهواء النقي.

12. وضع أضعاف مضاعفه من المعتقلين عما يتسع له المكان 
      )زنزانه في المخابرات الجوية بحلب 15 متر تحتوي على 45 شخص(.

13. سكب الماء البارد على الجسد بعد الضرب وبعد جرح الجسد .
14. تكسير األضالع .

15. كميات قليله من الماء والطعام التكفي ربع المتواجدين .
16. الوقوف على األرجل أليام متواليه ليل نهار معلقا من األيدي .

17. االحتجاز في زنزانات تحت األرض التوجد فيها تهوية .
18. صب الزيت المغلي على االرجل او سكب الماء المغلي حتى يهتري الجلد .

19. قص االذن بمقص الذي يستخدم لتقليم األشجار .
20. تكبيس االذن واالنف بكباسة الخشب .

21. التعليق في الهواء ثم وضع ثقل ليتدلى من العضو الذكري .
22. الصعق بالكهرباء خاصة عند الثديين والركبتين والمرفقين .

ثالثا : التعذيب النفسي استطعنا توثيق 14 حاالت هي األكثر ممارسة ومنهجية :
1. إجبار المعتقل على مشاهدة زميله يتعرض لالغتصاب .

2. تهديد المعتقل باغتصابه .
3. اجبار المعتقل على مشاهدة زمالئه يتعذبون أمامه أو يموتون تحت التعذيب .

4. تهديد المعتقل باعتقال زوجته أو أمه أو أخته واغتصابها أو تعذيبها أمامه وذلك بعد جعله يشاهد فتيات عاريات داخل المعتقل.
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5. تهديد المعتقل بتعذيبه حتى الموت أو بذبحه بالسكاكين .
6. التهجم على عقيدة المعتقل وإهانتها وشتمها وأمره باالعتقاد بعقيدته السجان .

7. إجبار المعتقل على التعري أمام زمالئه .
8. احتجاز النساء مع الرجال في نفس الزنازين وفي بعض الحاالت يتم تعريتهم أمام الجالدين.

9. وضع المعتقل في زنزانه فيها شخص يحتضر .
10. وضع المعتقل في زنزانه فيها شخص ميت .

11. شتم المعتقل وتوجيه ألفاظ نابيه له وألهله .
12. االجبار على االعتراف بأمور لم يرتكبها المعتقل تحت تهديد مضاعفة التعذيب .

13. أمر المعتقل بالسجود لصورة بشار األسد .
14. ايهام المعتقل بأنه سيخرج وفتح باب الزنزانة والمعتقل له ثم اعادته إلى التعذيب مرة أخرى .

15. أخذ المعتقل إلى طبيب السجن للعالج فيقوم الطبيب بضربه على الجزء الذي يشتكي منه ثم يعاد للتعذيب عليه مره 
أخرى فال يطلب أحد أبدا الذهاب للطبيب .

وقد ارتكتب بعض فصائل الثوار المسلحين عمليات تعذيب بحق معتقلين من الشبيحة و المخابرات و الجيش السوري والتي 
تعتبر جرائم حرب ولكنها لم تكن ممنهجة و الواسعة النطاق ولم ترتكب ضد دين أو حزب أو طائفة أو عشيرة بل ظلت 
حاالت فردية في مناطق متفرقة و يعتبر أغلبها ردات فعل على مقتل أب أو أم أو تعذيب ابن أو قريب ، ونحن ندين تلك 

األفعال و التصرفات ونوثقها و نطالب باحاله مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية .

المطالب و التوصيات :
بحسب القاعدة 124 من القانون العرفي اإلنساني فإنه :

األشخاص  لجميع  منتظمة  بزيارات  بالقيام  الدولي،  المسلح  النزاع  حالة  في  األحمر،  للصليب  الدولية  للجنة  يسمح  أ- 
المحرومين من حريتهم للتحقق من ظروف احتجازهم ، وإعادة صالتهم مع عائالتهم.

ونحن في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان باعتبارنا منظمة حقوقية وطنية نطلب من زمالئنا في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر القيام بواجبهم المنوط بهم باعتبارهم الجهة الوحيدة المخولة في زيارة المعتقالت و أقبية السجون بالقيام بزيارات 
واسعة و على وجه السرعه و االطالع على أحوال المعتقلين و أساليب التعذيب التي يتعرضون لها بحرية ودون مرافقة 

من قبل السلطات السورية .
نهيب بالمجتمع الدولي  ومجلس األمن واألمم المتحدة  أن يرقى إن مستوى القوانين والدساتير البشرية واإلنسانية وأن يقوم 

باحالة المجرمين و القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية .
على جميع المنظمات المدينة حول العالم أن تمارس الضغط على مجلس األمن وعلى كافة أعضائه إلحالة ملف المجرمين في 
سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية ، و أن تكون على مقدار المسؤولية مما يتعرض له أبناء الشعب السوري من تعذيب و قتل.

إدانة و تحميل المسؤوليات : 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان تدين أشد اإلدانة وبأقسى وأعظم  إن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وبوصفها منظمة تعنى 
العبارات كافة أساليب التعذيب بكل صنوفه أشكاله والتي تعود في كثير منها إلى العصور البدائية األولى وعصور القرون 
الوسطى ، وتؤكد أن هذه التصرفات العنيفة اليمكن أن تصدر عن إنسان يحمل قيمه اإلنسانية ، وتحمل الحكومة السورية 
بكافة رموزها وأشكالها وكل من تحالف وتعاون معها وساندها ماديا أو معنويا المسؤولية الكاملة عن كل ماحدث ويحدث 

من أضرار جسدية ومادية ومعنوية ، وعن كافة ردات الفعل الصادرة والمترتبة عن ذلك االعتقال والتعذيب .
هذا وإن وقوف المجتمع الدولي و األمم المتحدة موقف المتفرج تجاه االنتهاكات للقوانين الدولية يشكل وصمة عار في حق 
من سن وشرع تلك القوانين لعدم وجود من ينفذها ويضع حدا للدكتاتوريات التي تنتهك وتهين كرامة اإلنسان و يشجعهم 

على المضي قدما في سياساتهم اإلجرامية لعدم وجود من يردعهم .
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التوصيات :

مجلس حقوق اإلنسان :
1. ايالء اهتماما و جدية أكبر في التعامل مع قضية التعذيب حتى الموت و التي تعبر من أبشع أنواع الجرائم على اإلطالق .

2. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة بالغة الخطورة.
3. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب و فتح السجون و المعتقالت لالطالع 

    على أحوال آالف المعتقلين و ظروف اعتقالهم .
4. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية - روسيا وإيران والصين - المسؤولية المادية واألخالقية

   عن تجاوزات النظام في هذا المضمار.

مجلس األمن : 
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات استخدام أساليب التعذيب الوحشية على استقرار السلم األهلي
    والتعايش المشترك بين أبناء المجتمع  الواحد .

الجامعة العربية :
1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء هذه القضية الخطيرة حقها من االهتمام والمتابعة.

2. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين - روسيا وإيران والصين - لمنعهم من االستمرار 
    في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية 

   والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .
3. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه 

    ومحاولة االهتمام ورعاية أهالي ضحايا التعذيب .

الحكومة االنتقالية :
1. االهتمام المستحق في هذه القضية إعالميا وسياسيا وطرحها بشكل متواصل وإثارتها في مؤتمرات أصدقاء سوريا.

2. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن والجامعة العربية إيالء المسألة ما تستحقها من متابعة واهتمام.
3. تشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال أهالي المعتقلين و التخفيف عنهم و رعايتهم ماديا و معنويا .

4. تشكيل لجان رعاية لتقديم الدعم المعنوي و النفسي لتأهيل الضحايا الخارجين من مقرات التعذيب .
5. ادانه و محاسبه و متابعه مرتكبي أعمال التعذيب من بعض الفصائل المسلحة المعارضة .


