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 مقدمة

في السجون ومراكز التحقيق التابعة للنظام  محتجزين كانوا سابقينعتقلين ملشهادات ال آالف تؤكد

إال أن النظام يطعن في  ،بحق املعتقلين يناملمنهجالسوري انتهاج األجهزة األمنية سياسة التعذيب والقتل 

 في الناشطة والسورية الدولية املنظمات أعدتها التي التقارير عشرات من الرغم علىصحة هذه املعلومات 

 حقوق  أجل من أطباءو  واتش، رايتس هيومنو  ،أمنستي منظمةمن مثل  نساناإل حقوق  عن الدفاع مجال

 السوري املركزو  ،نساناإل لحقوق  السورية الشبكةو  سورية،التحقيق املستقلة بشأن  لجنةو  ،نساناإل

مقابالت أجريت مع شهود كانوا محتجزين لدى النظام  إلى التقارير وتستند وغيرهم، التعبير وحرية لإلعالم

الشهود بشأن انتهاج سياسة التعذيب والقتل الجماعي في سجون  صدقيةوأطلق سراحهم. وقد تعززت 

 األعوام خالل إليه سندتأ الذي 2014نظام األسد بعد انشقاق أحد أفراد الشرطة العسكرية في بداية 

عشرات  حوزته فيو سوريةغادر  إذ ،وتوثيقها املعتقلين جثامينالتي سبقت انشقاقه مهمة تصوير  الثالثة

التحقيق الذي  ثبتأ. وقد ةمعتقلين ماتوا في مراكز االعتقال السوري جثامين إلىآالف الصور التي تعود 

قتلوا في  قد  الضحاياأجراه الخبراء مع املنشق الذي أعطي لقب "قيصر" والتحليل الذي أجروه للصور أن 

 السيئة أو إساءة املعاملة أو اإلهمال الطبي أو الجوع.  االعتقال حالالتعذيب أو  جراء منسجون النظام 

هذه الوقة البحثية واقع التعذيب والقتل الجماعي للمعتقلين في السجون ومراكز التحقيق  تتناول 

 نساناإل حقوق  ومنظمات الدولية املنظمات أصدرتها يالت التقاريرإلى  تسنتندالتابعة للنظام السوري، وهي 

التعذيب في مراكز االعتقال التابعة للمجموعات  اأيض   الورقة تتناول و الدولية والسورية بهذا الخصوص. 

 املسلحة التي تحارب النظام.
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 التعذيب مفهوم: أوال

بشخص ما  اا، يلحق عمد  عقلي   وا كان أ، جسدي  اننه ألم أو عذاب شديدم"أي عمل ينتج  هوالتعذيب 

بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل 

أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو  ،ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت  ايز أي  العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمي

التمييز بين أفعال  وليس من السهل 1عليه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ... ".

 ينبغي ال أنه إالية أو املهينة من جهة أخرى. إنسانجهة واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الال منالتعذيب 

 الحاطةأو  يةإنسانالعاملة الامل أومشروعية على أفعال التعذيب  أي يضفي أنالفقهي  الجدل لهذا

 بالكرامة.

على واجب الدول األطراف اتخاذ ".. إجراءات تشريعية  1984مناهضة التعذيب لعام  اتفاق نصي

وإدارية وقضائية وغيرها ملنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي. وال يجوز التذرع 

استقرار  عدم ما بالحرب أتهديد   محالة حرب أ وضاعاأل ا كانت، سواء أكانت هذه استثنائية أي   أوضاعبأي 

اأي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى  مسياس ي داخلي أ
 
غ ِّ
ال يجوز التذرع باألوامر و . ذيبللتع مسو 

ا بوصفهاالصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة 
 
 2للتعذيب". مسوغ

  التعذيب يعد
 
، 1989الطفل لعام اتفاق حقوق من مثل  نسانللمعايير الدولية لحقوق اإل ار  خط اانتهاك

 كانون األول/ 9والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وإعالن األمم املتحدة الصادر في 

من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة  جميعهمحول حماية األشخاص  1975ديسمبر 

وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية ية أو املهينة، واتفاق مناهضة التعذيب إنسانالقاسية أو الال

التعذيب من املخالفات الجسيمة لقواعد  يعدو ا )االتفاق(. الحق   1984ية أو املهينة لسنة إنسانأو الال

 املنازعات ضحايا يةبشأن حما األربعةجنيف  اتاملنصوص عليها في اتفاق ينساناإل وأحكامه الدولي القانون 

، والنظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1977 لعام نيتوكوليها اإلضافيوبرو  1949لعام  املسلحة

متى ارتكب في إطار الهجوم  يةنساناإل ضد والجريمة الحرب جريمة مستوى  إلى يرقى وهو)نظام روما(،  1998

 3.املدنيين شخاصوالواسع ضد األ املمنهج

 من هنالك ليسطلق على التعذيب وغيره من أشكال املعاملة القاسية واملسيئة، املحظر الضوء  في

تهديد بالحرب أو الحالة حرب أو  تقتضيها ،استثنائية حالطائلة التذرع بوجود  تحت فعالاأل  لهذه سويغت

 انون ق نإعدم استقرار سياس ي داخلي أو أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى. ومن هذا املنطلق، ف

                                                           
 .1، المادة 1984اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او المهينة لسنة   1
 . 2اتفاق مناهضة التعذيب، المادة   2
 .8و  7 تان، الماد1998ساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية لعام . نظام روما األ37المادة  الطفل، حقوق اتفاق. 147المادة  الرابع، جنيف اتفاق  3
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ل   الذي عقود أربعة مدى على سوريةفي  اساري   كان الذي الطوارئ  ِّ
ال يجيز للنظام السوري تعذيب  االحق   ُعد 

 .التعذيب لتسويغاملعتقلين أو التذرع بالحرب 

 

ا  النظام سجون  فيالتعذيب : ثاني 

في  اإال أنه ما زال شائع   –الجسدية والنفسية– كافة لتعذيب بأشكالهالرغم من الحظر املطلق ل على

سياسة ممنهجة، تمارسها  بوصفهفي مقدمة الدول التي تمارس التعذيب سورية تي أكثير من دول العالم. وت

أجهزة األمن السورية بموجب قرارات رسمية، صادرة عن الحكومات املتعاقبة التي استحوذت على السلطة 

بعد استيالء حزب البعث على السلطة  سورية فيالتعذيب  ممارسات فاقمتت باالنقالبات العسكرية. وقد

 في وذلك ،حافظ األسد عهد طوالأكثر وحشية  وأصبحت، اتسع نطاقها 1963وفرض حالة الطوارئ عام 

 .  السلطة توريث على قائمنظام توتاليتاري )شمولي(  لفرض الحثيث سعيه معرض

هي سياسة ممهنجة، تمارسها مختلف األجهزة األمنية لنظام ظاهرة التعذيب في السجون السورية 

األسد على مدار عقود بقرارات رسمية تصدر عن املسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين واألمنيين. ولم 

، بل 1963وفرض حالة الطوارئ عام  ،تتوقف سياسة التعذيب بعد استيالء حزب البعث على السلطة

ت تها. وقداتسع نطاقها، وازدادت حد
َّ
ل  1963 مارس /آذار منذسورية  في فرضت التي الطوارئ  حالة اسُتغِّ

ملمارسة التعذيب ومختلف أشكال املعاملة السيئة واملهينة والحاطة  2011أبريل  /نيسان واستمرت لغاية

بالكرامة ضد املواطنين السوريين، إذ وفرت ألجهزة األمن املختلفة الغطاء لتنفيذ عمليات االعتقال 

االتعسفي   عدة ما تستمر سنوات أو عقود اغير محدودة، غالب   مدد 
 

عن االختفاء القسري لعشرات  ، فضال

وريين والعرب )الفلسطينيين واللبنانيين( في سجون األسد. وقد أدت هذه السياسة إلى حرمان آالف الس

 
 

عن حماية أفراد قوات  املعتقلين من الحماية القانونية والقضائية التي تكفلها القوانين العادية، فضال

 فعال التعذيب وتمكينهم اإلفالت من العقاب.أرتكاب ااألمني الضالعين في 

اق التعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة واملهينة والحاطة بالكرامة في عهد حافظ األسد اتسع نط

ن رأس السلطة وبموافقته، مأضحى التعذيب سياسة ممنهجة، تمارس بقرار صادر  إذرثه بشار األسد، اوو 

، بصرف النظر بهدف القضاء على أي معارضة فاعلة أو محتملة لنظام حكم األسد الشمولي "التوتاليتاري"

في معارضة  وحدهعن توجهات هذه املعارضة، حتى ولو كانت سلمية. وبات املواطن السوري حتى بالتفكير 

على أيدي رجاالت كافة باالعتقال التعسفي والتعرض لصنوف التعذيب  اسلطة "بيت األسد" املطلقة مهدد  

العسكرية، شعبة األمن  ستخباراتاال الجوية، شعبة رات ستخبااال املختلفة كإدارة  ةاألجهزة األمني

  ستخباراتاال  السياس ي، إدارة
 

 عن الشرطة العسكرية.  العامة فضال
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معرض الرد على السؤال بأن "هناك من يقول إن روايات السجن السياس ي التي توغل في وصف  في

 ثم منو يريده، نشر الرعب الذي  فيالتعذيب، هي إحدى األدوات التي تساعد النظام الدكتاتوري القاتل 

 تساهم في طول مرحلة وجوده"؟ أجاب مصطفى خليفة مؤلف رواية "القوقعة" بما يلي:

ا لسوء الفهم، ال نستطيع أن نقول إن روايات السجن السياس ي هي إحدى  النظام، لكن ” أدوات“"تجنب 

ا من هذه الروايات كي يرفع من جدار الخوف  في وجدان الناس. يمكن القول إن النظام قد يستفيد موضوعي 

ا بعد نشر  وهذا املوضوع جد دقيق، فالخيارات صعبة ”. القوقعة“وقد عشت هذا الهاجس ملدة عامين تقريب 

للجميع بمن فيهم الدكتاتور، فواجبك كمناضل أن تنقل للعالم ما يجري من فظاعات، وخوفك أن يستفيد 

ع من الكتابة باالنتشار ألنه يفزع الناس، أو الدكتاتور من هذا، وحيرة الدكتاتور بين أن يسمح لهذا النو 

 4".هتيمنعه ألنه يفضح ممارساته وكذبه وادعاءا

حال ثارت الشكوك لدى األجهزة األمنية  يف، أو للسلطة امعارض   كونه ملحض سوريةالشخص في  يعتقل

إخضاعه ألقس ى أشكال  جري ويلالعتقال التعسفي واالختفاء القسري،  السلطة، فيتعرضحول معارضته 

أن أجهزة أمن السلطة تتمادى في تعذيب املعتقلين منذ ما قبل انطالق  وريةسالتعذيب. وواقع الحال في 

، إذ كان التعذيب، وما زال، يتميز بالقسوة والوحشية، ما يؤدي في 2011 مارس /الثورة السلمية في آذار

وفاة املعتقلين، أو التسبب لهم بإعاقات خطرة. وتجري ممارسات التعذيب في سجون  إلىأحيان كثيرة 

معاقبة أي من مرتكبي هذه الجرائم ت جر النظام السوري بسرية وفي ظل تكتم شديد، ولم يحدث أن 

 5بموجب أوامر وتوجيهات مباشرة من رأس النظام. جري تنها إ إذالخطرة، 

أن مختلف أجهزة أمن النظام السوري وفي  نساننظمات حقوق اإلتؤكد تقارير املنظمات الدولية وم

العامة تنتهج  ستخباراتالعسكرية واألمن السياس ي واال  ستخباراتالجوية واال  ستخباراتمقدمتها اال 

 /على أوسع نطاق ممكن منذ آذار كلهاية إنسانممارسات التعذيب وأشكال املعاملة السيئة واملهينة والال

بدء االحتجاجات   التابعة للسلطة. ومع ستشفياتواملفي السجون ومراكز االحتجاز  اد  وتحدي 2011 مارس

استخدام القوة املفرطة في  إلىلجأ النظام  2011 مارس/ آذار في كلهاسورية السلمية التي انطلقت في أنحاء 

السلميين، بما في ذلك استهدافهم بالقتل، وعمليات االعتقال التعسفي لكل من يشتبه  املحتجينمواجهة 

أبريل / الرغم من إعالن النظام إلغاء حالة الطوارئ في نيسان علىاالحتجاجات السلمية. و  فيبمشاركته 

2011 ِّ
في ممارسات التعذيب واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري إلى أي تغيير يذكر  ، إال أن ذلك لم يؤد 

تظهر لألشخاص املشتبه بمعارضتهم للنظام واملشاركة في االحتجاجات السلمية من أجل الحرية والكرامة. و 

تقارير املنظمات الدولية انتهاج األجهزة األمنية السورية التعذيب وأشكال املعاملة السيئة واملهينة 

 ستشفياتواملفي السجون ومراكز االحتجاز   2011 مارس /على نطاق واسع منذ آذار كافةية إنسانوالال

                                                           
 .2018فبراير  /شباط 16العربي الجديد، شاهد عيان على سجون نظام األسد. لقاء أجرته ميسون شقير مع مصطفى خليفة، ” القوقعة“مصطفى خليفة: 4
 السورية، كانون الثاني العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق ثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية. تقرير لجنةأبعيدًا عن العين .. بعيدًا عن الخاطر: الوفاة  5

 .2016يناير /
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 وقد أدى التعذيب إلى إلحاق معاناة شديدة بعشرات آالف السوريين، من املدنيين الذكور   6التابعة للسلطة.

سوته على قدته و محتجزات يتعرضن لإليذاء والعنف الجنس ي. وتدل وتيرة التعذيب وم إلى، إضافة معظمهم

ألف شخص من الرجال والنساء  17 لىما يزيد ع 2011وفاة كثيرين، إذ توفي في سجن صيدنايا منذ 

 7واألطفال.

الشخص املوقوف بالتهمة املوجه إليه، وأن يتم تقديمه على وجه السرعة إلى القضاء، وأن  إبالغ يجب

 جراء منشخص حرم من حريته  لكلو ته. يحاكم خالل مدة معقولة أو أن يفرج عنه في حال ثبتت براء

 عنه باإلفراج تأمر نأو  اعتقاله، مشروعية في تفصل لكي املحكمة إلى الرجوع في الحق االعتقال أو التوقيف

امناف اعتقاله كان حال في ممارسات  تنطوي و هذه الحالة.  في مالئمللقانون، وحق الحصول على تعويض  ي 

على انتهاك صارخ  معظمها األحيانالنظام السوري بحق املعتقلين وتعريضهم للموت أو االختفاء القسري في 

 ية،إنسان معاملة كلهممن حريتهم  املحرومينالتي تقض ي بوجوب معاملة  نسانللمعايير الدولية لحقوق اإل

 8ثبوت إدانتهم. حتى أبرياء بوصفهموأن يعاملوا 

السورية والدولية عشرات أساليب التعذيب وغيرها من أشكال املعاملة  نسانحقوق اإل وثقت منظمات

السيئة واملهينة والحاطة بالكرامة التي تنتهجها أجهزة األمن السورية، بما في ذلك: الضرب املبرح واللكم 

لى باطن طويلة، الضرب باستخدام األسالك والسياط والعص ي واملواسير بما في ذلك ع اوالركل مدد  

السقف من املعصمين بحيث ال تكاد قدماه تلمسان األرض أو تعليقه  فيالقدمين )الفلقة(، تعليق الضحية 

بحيث يقع ثقله كله على املعصمين، ما يؤدي إلى التورم واأللم الشديد )الشبح(، تعليق  افي الھواء تمام  

مسطح، مع تعليق الرأس في الھواء حتى الضحية مع تقييد املعصمين خلف الظھر، تقييد الضحية على لوح 

ال يدافع الضحية عن نفسه )بساط الريح(، إرغام الضحية على االنحناء من الخصر ووضع رأسه وعنقه 

ويعجز عن حماية نفسه  )الدوالب أو  اذراعيه داخل إطار سيارة بحيث تشل حركته تمام   اوساقيه وأحيان  

م الوھمي، تھديد الشخص املعتقل باإلعدام واالغتصاب وكذلك إطار السيارة(، الصعق بالكھرباء، اإلعدا

وباعتقال واغتصاب افراد أسرته، تعريض الشخص املعتقل للبرودة والحرارة، االعتداء الجنس ي، التعليق 

 9مع قلب الرأس إلى أسفل، انتزاع األظافر، استخدام األحماض لحرق الجلد والجسد.

 

                                                           
6e and Execution: The Most Extensive Emma Carbol, Disappearance, Arbitrary Detention, Tortur 

Crimes in Syria. Harmoon Centre for Contemporary Studies, 2018. 
 . 2016نترناشيونال(، إمنستي أ) ، منظمة العفو الدوليةةنه يحطم إنسانيتك: التعذيب والمرض والموت في سجون سوريإ 7
 .10و  9العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادتان   8
 .2012. هيومن رايتس واتش  2011مارس  /أقبية التعذيب: االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ آذار  9



 
 7 

ا
 
 النظام سجون  في املعتقلين إعدام: ثالث

معارض للنظام يكون بالضرورة عرضة لالعتقال التعسفي واالختفاء  أنه فيالشك  حولهثار يسوري  كل

ايقض ي معتقلون كثيرون  إذالقسري،   األجهزةالتعذيب وإساءة املعاملة من  جراء منالسجن  داخل موت 

 داخل الوفيات أن نسانومنظمات حقوق اإل كافة الدولية املنظمات تقاريروتؤكد  10.للنظام التابعة األمنية

 تحدث، و 2011 مارس /آذار في السورية الثورة انطالق منذ شائعة ظاهرة أصبحت السوري النظام سجون 

يقض ي كل يوم عشرات األشخاص داخل السجون ومراكز االحتجاز والتحقيق التي تديرها أجهزة  إذ ،ايومي  

تي تستند إلى شهادات معتقلين سابقين لدى النظام ممن أطلق أمن النظام. وتشير التقارير الدولية ال

لوفاة املعتقلين في سجون األسد تعود إلى انتهاج األجهزة األمنية سياسة  الرئيسة األسباب أن إلى سراحهم

 11.صعبة أوضاعمعاملتهم واحتجازهم في  وإساءة ملسجونيناتعذيب 

ألنها مبنية على شهادات سورية ممارسات التعذيب في  عن تتحدث التينفي صحة التقارير  الصعب من

سجن صيدنايا أن "..  2017فبراير / الناجين، إذ يؤكد تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شباط

وا على ؤ العسكري هو املكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء. ويشكل املدنيون الذين تجر 

إعدام آالف  2011غلبية الساحقة من الضحايا. وجرى منذ العام الحكومة، األ التفكير بمعارضة 

نفذ تحت جنح الظالم، و 
ُ
حاط بغالف من السرية تاألشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية ت

تل آخرون كثر من املحتجزين في سجن صيدنايا 
ُ
جراء تكرار تعرضهم للتعذيب والحرمان  مناملطلقة. وق

وال يمكن  ويدفن قتلى صيدنايا في مقابر جماعية. ج من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية.املمنه

رتكب 
ُ
دون تفويض من الحكومة  منألحد أن يزعم أن مثل هذه املمارسات املنهجية وواسعة النطاق ت

وفاة ملعتقلين داخل  ألف حالة 17 لىع يزيد ما الدولية املنظمات ثقتو وقد  12أعلى مستوياتها". فيالسورية 

ةسجون النظام السوري خالل   2016 – 2011 املد 
 

ألف حالة اختفاء قسري  65عن أكثر من  ، فضال

إغاثة وأطباء. والواضح أن اعتماد  وعامل ن،و فياصح ،ناشطون  ومنهمألشخاص، جلهم من املدنيين، 

في قتل املعتقلين وإخفائهم القسري يستهدف نشر الرعب بين السوريين وردعهم  ممنهجةالنظام سياسة 

 13عن إبداء أي معارضة لنظام االسد.

للمعطيات التي بحوزة هيئات املراقبة  اوفق   السوري النظام سجون  داخل املعتقلين وفاة أسباب تتعدد

أسباب الوفاة الشائعة هي التعذيب وإساءة املعاملة، الجوع  نإ إذ ،نسانالدولية ومنظمات حقوق اإل

الطبي املتعمد  اإلهمالو النفسية التي تؤدي إلى رفض املعتقلين لألكل والشرب،  الضغوطو وسوء التغذية، 

 اوتحديد   األمراض جراء من املعاناةو وعدم توفير العالج الالزم للمرض ى والنقص الشديد في األدوية، 

                                                           
 .2017غسطس أ/ ة، آب: تحقيق العدالة لضحايا االختفاء القسري. منظمة العفو الدوليةسوري  10
السورية، كانون  العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق ثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية. تقرير لجنةأبعيدًا عن العين .. بعيدًا عن الخاطر: الوفاة   11

 .2016يناير  /الثاني
 .2017. منظمة العفو الدولية، ةزاإلبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوري: المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية ةسوري 12

 .2015منستي انترناشيونال(، أ) : حاالت االختفاء القسري في السجون السورية. منظمة العفو الدوليةوالقبرالسجن  بين  13



 
 8 

نقص  نإ ثمالجفاف واإلسهال الشديدين.  نهامدية املعدية والتهابات الجهاز الهضمي التي ينتج األمراض الجل

 14.املعتقلين بين األمراض انتشار إلى تؤدي والزنزاناتالطعام والهواء النقي وحالة االكتظاظ داخل الغرف 

الوطنية  نسانهيئات املراقبة الدولية املختلفة ومنظمات حقوق اإل منعإصرار نظام األسد على  إن

الدولية املستقلة بشأن الجمهورية  ولجنة التحقيقللجنة الدولية للصليب األحمر امثل  والدولية من

من  2011أغسطس / في آب S -1/17 نسانالعربية السورية" املنشأة بموجب قرار مجلس حقوق اإل

من  اكثير  ومراكز االعتقال والتحقيق التي يديرها ويشرف عليها، يؤكد أنه يخفي الدخول إلى السجون 

يخش ى من اطالع هذه الهيئات واملنظمات على  نهإف ولذلك،. املعتقلين آالف عشرات مصير بشأنالحقائق 

داخل سجونه، ألنها  والوفاة سجونيناملومعاملة  االحتجاز بأوضاعسجالت السجون الرسمية الخاصة 

 جراء منبحق املعتقلين، تتمثل بالقتل  خطرة جرائم النظام أمن أجهزة ارتكاب حقيقة كشفستفض ي إلى 

 .القسري  واالختفاءالتعذيب 

 النظام أمن أجهزة انتهاج حقيقةآالف الشهادات ملعتقلين سابقين وأفراد من األجهزة األمنية  تؤكد

 في السابقين املعتقلين عشرات أدلى وقد. والتحقيق االعتقال ومراكز السجون  في املعتقلين قتل لسياسة

 شاهدوا نهمإقال معظمهم  إذ ،نسانالتحقيق ومنظمات حقوق اإل ناتلج مأما بشهاداتهم النظام سجون 

 الخدمات في الحاد النقص وبسبب املبرح، والضرب للتعذيب ضهمجراء تعر  من توفوا أمامهم اأشخاص  

 ستشفياتلشهادات أطباء سوريين ممن عملوا في امل افوفق  . التغذية وسوء والطعام، واألدوية الطبية

إلى املستشفيات  املتوفين املسجونينبجثامين  تيأما كانت قوات األمن ت اغالب   ،ةالعسكرية في سوري

وتحتفظ االجهزة  أزمات قلبية. جراء مناملعتقلين  وفاةالعسكرية، وتجبرهم على تدوين سجالت مزورة تؤكد 

 تدعيثم  ومناألمنية داخل مقراتها بسجل من الوثائق الرسمية املزورة لألشخاص املتوفين وأسباب وفاتهم، 

 15.واألبرياء املدنيين تقتل ال بأنها الدولي واملجتمع اإلعالم أمام

 رخط كانتها على السجون  في املعتقلين بقتل املتمثلة األمنية وأجهزته السوري النظام ممارسات تنطوي 

 إنسانلكل  امالزم   احق   بصفتهالحق في الحياة  إنسانتضمن لكل  التي نسانللمعايير الدولية لحقوق اإل

تمارسها  التيسياسة قتل املعتقلين  إن ثم 16ا.وأنه ال يجوز حرمان أحد من حياته تعسف   ون،القان يحميه

ي نسانجسيمة لقواعد القانون الدولي اإل انتهاكات هيأمن النظام في السجون ومراكز االعتقال لها  جهزةأ

 ،من حريتهم ألسباب تتصل بالنزاع املحرومين جميعهمألشخاص لالتعاقدي والعرفي التي تمنح الحماية 

بما في ذلك الحماية من القتل والتعذيب  ،كلها ي في األحوالإنساننحو  علىوتنص على وجوب معاملتهم 

 واملعاملة القاسية أو املهينة أو الحاطة بالكرامة.

 

                                                           
 مصدر سبق ذكره. إنسانيتك،نه يحطم إ  14

 .2014أغسطس /السورية، آب العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق تقرير لجنة  15
 .6العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   16
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ا  "قيصر" املنشق حالة: رابع 

اإلفراج عن أي من أولئك املعتقلين من  جرِّ يكان الغرض من توثيق تلك الجثث التحقق من أنه لم "

كان سبب الوفاة املعلن في كل مرة إما  إذ الئم،املقت األمنية وإلبالغ عائالت املعتقلين بوفاتهم في الو  فروعال

 17"مشكالت تنفسية" وكذلك لتتأكد السلطات املعنية من تنفيذ تلك اإلعدامات". و"نوبة قلبية" أ

وبضمنها ممارسات سورية في  نسانينفي بشار األسد صحة التقارير الدولية بشأن انتهاكات حقوق اإل

مراقبين و  منظماتدخول  في منع النظام تعنت أن إال. إصرار سابق وعن بالجملة ملعتقليناالتعذيب وقتل 

 إلى تشيروضاع، والوصول إلى السجون ومراكز التحقيق من أجل االطالع على حقيقة األ  سوريةدوليين إلى 

القتل تحت التعذيب داخل السجون التابعة للنظام.  بشأنكثيرة  اأمور   إخفائه حول  قوية أدلة وجود

 وقتلاليد تدحض مزاعم بشار األسد بشأن نفي حدوث أعمال تعذيب  متناول  في التيالوثائق والشهادات ف

 الشرطةلدى  االصور التي التقطها املنشق "قيصر" الذي عمل مصور   ثبتت ذإللمعتقلين في سجونه، 

ضد املعتقلين في سجون  حجم الجرائم التي ترتكبها األجهزة األمنية اعام   13لنظام مدة ل التابعة العسكرية

 جراء التعذيب والضرب الوحش ي والخنق والتجويع. مناألسد 

من  افريق   وأبلغ ،2013 غسطسأ /آب في سورية"قيصر"  سماأطلق عليه  الذي السورينشق املغادر 

ر سوريين الذين قابلوه أنه ال اشطيننالو دوليين الحامين وامل الخبراء هذه الجثامين، وأرشف آالف  صو 

"قيصر"  دلىالصور في سياق عمله مصور الطب الشرعي الرسمي للشرطة العسكرية التابعة للنظام. أ

أن الصور التقطت داخل  وأكدركي، يالكونغرس األم وأمام واملحققين املحامين من عدد أمام بشهادته

لكونغرس: "ما ترونه هنا مرآب مستشفى أمام ا شهادته في جاء فقداملستشفيات العسكرية السورية. 

ا من الجثث، لذا قررنا استعمال املرآب عسكري. اعتدنا أن نستغل املشرحة، لكنهم كانوا يحضرون مزيد  

"قيصر"  غادرا لفريق الخبراء الدوليين الذي أعد التقرير األول عن هذه املجموعة من الصور، طبق  و ". ادائم  

أقراص ممغنطة وأقراص بألف صورة مدمجة  50 لىع يزيد ما وبحوزته النظام عن انشق نأ بعد سورية

 أرشيف بدورها"الحركة الوطنية السورية" التي سلمت  إلى الصور "قيصر"  سلم وقد 18تخزين صغيرة.

 من أكثر على يحتوي  الذي األرشيف أرسلو "الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي".  إلى الصور 

 رايتس وهيومن أمنستي امنظمت منها ،نساناملعنية بحقوق اإل ةالدولي املنظمات منكثير  إلىصورة  53.000

 19.واتش

التي التقطها  الصور لقراءة  والقانون  الشرعي الطب مجاالت في بخبراء الدولية املنظمات استعانت

أو بعد نقلهم إلى  ،االعتقال قيد هم بينماوفاة هؤالء األشخاص  أنها تثبت"قيصر". وقد استنتج الخبراء 

                                                           
 مقتبس من شهادة "قيصر" لفريق التحقيق:  17

 لندن.، أندرو سانت شارع )لندن في المحاماة شركة و روك -كارتر مصلحة ل إعداده جرىالسوري  النظام سجون في المعتقلين وإعدام بتعذيب المتعلقة األدلة موثوقية حول تقرير

tort.pdf-execution-report-http://etilaf.org/tempfiles/Ar_syria 
 السوري. مصدر سبق ذكره. النظام سجون في المعتقلين وإعدام بتعذيب المتعلقة األدلة موثوقية تقرير حول  18
 .2015 واتش رايتس هيومن: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقالت السورية. الموتيلو تكلم   19

http://etilaf.org/tempfiles/Ar_syria-report-execution-tort.pdf
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، أو في رحاتشاملذلك مع شهادة "قيصر" حول حقيقة التقاط الصور داخل  وتطابقمستشفى عسكري. 

وأن مصوري الشرطة العسكرية السورية التقطوا  ،فناء مرآب سيارات في أحد املستشفيات العسكرية

شفى تشرين العسكري، تسالعسكري وم 601شفى ستبالتنسيق مع مسؤولي الطب الشرعي، في امل ،الصور 

ز العدد األكبر من الضحايا الذين التقطت لهم ااحتج كافةوالتقارير  الشهاداتوأكدت  في دمشق. كائنال

 يخضع وهو(، "سيئ  الصيت )يطلق عليه عدد من املعتقلين السابقين "فرع املوت 215الفرع  الصور في

الفرع  ،الجوية في دمشق ستخباراتفرع اال   ،قة"أو فرع "املنط 227الفرع  ،العسكرية ستخباراتاال  إلدارة

 أصحاب وتحليل منشقين أمن ورجال سابقين معتقلين شهادات ووفق. املعروف باسم فرع فلسطين 235

التجويع،  ،الخنق قوية،صدمات ل الجسم تعريض عن ناجمة املعتقلين وفاة أندلة األ  تؤكد االختصاص،

جراء طلق ناري، أو دماء جافة  منجروح كبيرة مفتوحة في أجسام املعتقلين، أو جروح  ،طلق ناري في الرأس

 20تظهر عليها آثار تعذيب. ،ا هزيلةأظهرت كثير من الصور أجساد   وقدخرجت من تجاويف الجسم. 

استنتاجات فريق التحقيق إنكار النظام املتواصل ممارساته التعذيب وقتل السجناء  تدحض

 ت"، وأهمية املعلومار"قيص ةداشه موثوقيةاملحتجزين في السجون ومراكز التحقيق التي يديرها، وتؤكد 

ملقتولين لجثامين األشخاص ا مإلى أن ما أفاد به "قيصر" بشأن توثيق النظا ن و املحقق وأشار. قدمها التي

لقرارات الصادرة ل األمنية جهزةهذه الصور للتأكد من تنفيذ األ  إلىالصور تؤكد مدى حاجة النظام  طةاسبو 

مؤشر قوي على حقيقة أن  بمنزلةفريق التحقيق هذه الصور  وعد  بحق األشخاص املقتولين في املعتقالت. 

 التحقيق فريق وشددوبموجب أوامر صادرة عن القيادة العليا.  ،ةومنظم ةممنهج بصورة جرى القتل قد 

الهزال الواضح على أجساد القتلى يشير إلى  نإتجويع املعتقلين، إذ  نبشأ“قيصر " شهادة موثوقية على

 21استخدام النظام سياسة التجويع كأحد أساليب التعذيب وإساءة املعاملة.

 بين أعمارهم تتراوح لشبان معظمها الصور  في لجثامينافريق التحقيق وخبراء الطب الشرعي أن  أكد

 على البادية اآلثار أن الصور  وتظهر. اعام   الستينوبعضهم قد تصل أعمارهم  ،اعام   واألربعين العشرين

 الضرب ذلك في بما ،األمنية أساليب متنوعة من التعذيب جهزةاأل  أفراد استخدام تثبت املعتقلين أجساد

 من كبير عدد ظهور حقيقة  لخنق باستخدام الرباط، الصعق الكهربائي. أماا كالعص ي، قاسية بأدوات

 22طبيعية. غير ألسباب املوت حدث أن   على تدل واضحة إصابات دون  من الصور  هذه في الشباب

 

                                                           
 .نفسه صدرمالاألدلة المتعلقة بتعذيب وإعدام المعتقلين في سجون النظام السوري.  موثوقيةتقرير حول   20
 .نفسه المصدر  21
 .نفسه المصدر  22



 
 11 

ا  ةسوري في املسلحة الجماعاتوإعدام املعتقلين من  االختطاف: خامس 

 السورية األزمة خالل ينسانوالقانون الدولي اإل نساناإل لحقوق  الجسيمة االنتهاكات ارتكاب يقتصر ال

ضالعة هي األخرى في ارتكاب جرائم حرب  معظمهااملسلحة  الجماعات نإظام السوري فحسب، بل الن على

من املعطيات والدالئل التي تثبت ضلوع هذه الجماعات وقادتها في  كثير. وهنالك يةنسانوجرائم ضد اإل

لتعذيب واالختفاء القسري وأعمال القتل واإلعدام خارج واواالعتقال التعسفي  خطفممارسة أعمال ال

ةوقد شهدنا خالل  23نطاق القضاء.  اختطاف بعلميات القيام على املسلحة الجماعات إقدام الحرب مد 

  العامة، مامأ وقتلهم ملدنيين
 

مع املقاتلة الكردية  احدث مؤخر   اعن التمثيل بجثامين القتلى على غرار م فضال

ِّ ُج  إذفي منطقة عفرين، 
 مابجثمانها بصورة وحشية بدافع  االنتقام،  التمثيل جرى و  املالبس، من جثمانها در 

  أثار
 

 24.الفيديو شريط صدقيةبشأن  اإعالمي   جدال

 اختطاف سياسة الجماعات املسلحة بعلم قادتها، وبموجب أوامر وتعليمات صادرة عنهم، تنتهج

أو الذين يعارضون توجهاتهم، وال يلتزمون بالنظم التي تفرضها  الرأي،الذين يختلفون معهم في  شخاصاأل

من حاالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري. وتستهدف جرائم  بكثير تسبب ماهذه الجماعات، 

او  الناشطيناملجموعات املسلحة  اختطاف رزان  حادثةمن مثل  ،نساناإل حقوق  عن املدافعين خصوص 

، 2013 ديسمبر /ول األ  كانون  في دوما في اختطفوا الذين حمادة وناظم حمادة وائلو الخليل،  سميرةو زيتونة، 

  مصيرهم زال وما سالم،اإل  جيش لسيطرة خاضعة منطقة داخل
 

وتشمل  25.الحالي الوقت حتى مجهوال

تقوم بها الجماعات املسلحة املناهضة  التيعمليات االختطاف واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري 

وأفراد من جنود النظام  واألطفالالنساء و  نسانحقوق اإل اشطيونفيين واملحامين اللنظام، الصح

  ،ومليشيات الشبيحة التي تسانده
 

عن أفعال الخطف والقتل املتبادلة بين الجماعات املسلحة  فضال

طف ما يزيد ، اختُ نسانفرة لدى الشبكة السورية لحقوق اإلااملعطيات املتو  حسببو . بينها ما في تقاتلةامل

ا. يشار إلى مفي محافظتي حلب وإدلب وحده 2016 – 2012ة د  املفي وناشط إعالمي خالل اصح 360 لىع

االختفاء القسري و يخشون التبليغ عن حاالت االختطاف واالعتقال التعسفي  وأقاربهم ان أهل الضحايا

 26من أعمال االنتقام من الجماعات املسلحة. وفبسبب الخ

الجماعات املسلحة واملحاكم التابعة لها عمليات إعدام موجزة وخارج نطاق القانون على نطاق  تمارس

ي. وتشمل عمليات نسانوقواعد القانون الدولي اإل نسانمعايير حقوق اإل مراعاة ألدنىواسع، من دون أي 

من الجماعات املتناحرة اإلعدام أسرى من قوات النظام ومليشيات الشبيحة التي تقاتل إلى جانبه ومقاتلين 

مة. وتشير تقارير املنظمات اموجزة أمام الع إعدام بإجراءاتبما في ذلك تنفيذ عمليات  ظام،التي تعارض الن

                                                           
 .2016 الدولية،. منظمة العفو ةفي سوري وادلب: حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب لي القد كان التعذيب عقابً   23
24  BBC :عربي http://www.bbc.com/arabic/42919563 
 .10/12/2016، زمان الوصل، "في ذكرى اختطافهم.."رزان زيتونة" ورفاقها في تقريرين أحدهما يلمح إلى اعتقالها لدى "جيش اإلسالم  25

https://www.zamanalwsl.net/news/article/75517 
 .نفسه المصدر ،لي عقابًا التعذيب كان لقد  26

http://www.bbc.com/arabic/42919563
https://www.zamanalwsl.net/news/article/75517
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 املسلحة، الجماعات تديرها التي االحتجاز مراكزإلى وفاة املحتجزين في  نسانالدولية ومنظمات حقوق اإل

 
 

تعرضوا لالختطاف القسري، ممن مر سنوات طويلة على عن املصير املجهول لألشخاص الذين  فضال

 27اختطافهم.

 16ترتكب الجماعات املسلحة )جبهة نورالدين زنكي وحركة أحرار الشام والجبهة الشامية والفرقة 

ي، نسانوالقانون الدولي اإل نسانوغيرها انتهاكات جسيمة لحقوق اإل (االنصرة سابق  ) وجبهة فتح الشام

جرائم الحرب، كتعذيب املحتجزين لديها وإساءة معاملتهم، وتنفيذ اإلعدامات بحقهم ترتقي إلى مستوى 

لي: عمليات االختطاف، والتعذيب والقتل  ابإجراءات موجزة )منظمة العفو الدولية: لقد كان التعذيب عقاب  

ة املعنية أكدت اللجنة الدوليو (. ةسوري فيبإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة في حلب وإدلب 

الجمهورية العربية السورية ارتكاب جبهة فتح الشام وداعش وغيرها من الجماعات املسلحة  بالتحقيق في

ية في سياق احتجازها لألشخاص، تتمثل بالقتل العمد والتعذيب وغيره من نسانجرائم حرب جرائم ضد اإل

 ضروب املعاملة السيئة.

وداعش أعمال  وفتح الشاماعات املسلحة كالجبهة اإلسالمية ارتكاب الجم االدولية أيض   رالتقاريوتؤكد 

صعبة وغير  أوضاعاختطافهم، كالضرب، واحتجازهم رهائن في  جري يعنف وحشية بحق املدنيين الذين 

احات العامة مسرح   إذية، إنسان لعمليات بتر  ايعانون نقص الغذاء والدواء ووسائل التدفئة. وباتت الس 

لد وال ج 
ْ
غطائه، بدعوى بإلى القانون الديني "الشرعي" و  اقتل العلنية التي تمارسها داعش استناد  األعضاء وال

يأتي في سياق الهجوم املنهجي وواسع النطاق على السكان املدنيين، مما  كلهمخالفة فكر الجماعة، ذلك 

 
 
كذلك األمر، تمارس املجموعات املسلحة أفعال التعذيب  28ومعاناة بدنية ونفسية شديدين. ايلحق بهم أمل

بصورة منهجية ضد األسرى من مقاتلي الجيش السوري الحر ووحدات الحماية الشعبية الكردية وقوات 

 
 

 املمارسات ذاتها بحق املدنيين. تنفيذهاعن  النظام، فضال

عسفي واالختفاء القسري والتعذيب تمثل ممارسات الجماعات املسلحة املختلفة املتمثلة باالعتقال الت

  املعتقلينعدام إو 
 
لقواعد  ابحق املدنيين وأفراد من قوات النظام واملليشيات التي تقاتل إلى جانبه خرق

ة انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد نزلي، وهي بمنسانالقانون الدولي اإل

  موجزة بإجراءات األفراد هؤالء إعدام ية. ويشكلنساناإل
 
وملعايير  ي الدولينساناإل للقانون  اخطر   اانتهاك

 تتوافر أصولية محكمة عن تكون صادرة أن دون  من وتنفيذها اإلعدام أحكام إصدار مثل نسانحقوق اإل

  .وضماناتها جميعها شروط املحاكمة العادلة فيها

ي، ويستهدف الحد من وسائل وأساليب القتال خالل نساني يحدد معايير السلوك اإلنسانالقانون اإل

ية في أوقات النزاع املسلح. ومن هذا املنطلق، نسانالعمليات العسكرية من أجل التقليل من حجم املعاناة اإل

، على سلوك أطراف النزاع املسلح ا، أو قوانين الحرب سابق  وقواعده ينسانلقانون الدولي اإلاتنطبق أحكام 

                                                           
 .نفسه المصدر ،لي القد كان التعذيب عقابً   27
 .2014نوفمبر  /الجمهورية العربية السورية، تشرين الثاني . تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق فيةحكم الرعب: الحياة في ظل الدولة االسالمية في العراق والشام في سوري  28



 
 13 

، بما في ذلك الجماعات املسلحة، بقصد توفير ضمانات الحماية لكافة ةسوري دائر فيغير الدولي ال

  اخصوص   األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات القتالية،
 

الجرحى واملرض ى واألسرى  عن املدنيين، فضال

ع. سجونينمن قوات الخصم وامل
ُ
 مبما فيه جميعهمألطراف النزاع املسلح  اي ملزم  نسانقواعد القانون اإل د  وت

 29الجماعات املسلحة التي تقاتل النظام.

 

 خالصة

انتقام من الذل والقهر، أم  يا فيها؟ هل هجنا جميع  ُس  عندما سئل مصطفى خليفة هل قوقعته هذه

انتقام من السجان، أم هي حالة تخلص من وجع ال يمكن أن يستمر داخلك؟ أم حالة إعادة واستحضار 

ذا. لقد كانت تجربة سجن تدمر تجربة مذهلة القسوة، ه كل: "هو خليفة مصطفى أجاب ؟للوجع نفسه

وصادمة القهر، كنا نرى أساليب تعذيب لم تكن تخطر على بال أحد، كنا أنا وصديقي املعتقل نراقب 

بذهول حركات أحد الجالدين، نراقب ما يرتسم على وجهه من حقد وفي الوقت نفسه من انتشاء أثناء 

م التفت صديقي املعتقل نحوي وقال لي: طوال عمرنا ونحن نناضل في سبيل الشعب تعذيب السجين، ث

لقد كانت  سبيلهم؟السوري، فهل من املمكن أن يكون هذا الجالد السوري هو أحد الذين كنا نناضل في 

ي كمية املعاناة والذل تجعلنا نقترب من حد اإلصابة بالفصام، ويبدو أن كل ممارسات النظام السوري ف

بكل معنى الكلمة، وتحطيمه من  نسانخارج وفي داخل السجن، تعتمد على مبدأ واحد هو مبدأ إذالل اإل

الخارج ومن الداخل، وجعله يرى نفسه مجرد حشرة ال أكثر وال أقل. إن هذا الكم من اإلذالل الذي تجرعناه 

ن طريق الرواية، نعم هي سنة كان ال بد من أن ينفجر، ومن حسن حظي أن انفجاري كان ع 15على مدى 

  30ا".محاولة لتفريغ ما في داخلي. وهي محاولة لتعرية هذا الوحش أيض  

 لحقوق  الدولية للمعايير حاربين من قوات النظام والجماعات املسلحة التي تقاتلهاتانتهاك املل مثي

خارج نطاق  إعدامهم أو املحتجزين ي التي تحظر أفعال تعذيبنسانالقانون الدولي اإل لقواعدو  نساناإل

حوا عاجزين عن ضلقوا سالحهم وأأمقاتلين ممن م دون محاكمة سواء أكانوا مدنيين أ منالقانون أو 

على تحميل  اإلنساني الدوليينص القانون و مواصلة القتال بسبب األسرى أو الجرح أو املرض جريمة حرب. 

إمرتهم، في حال  فيحرب التي يرتكبها من هم القادة العسكريين والسياسيين مسؤولية جنائية عن جرائم ال

ها على سبيل االمتناع ليضلوعهم مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم، أو إعداء األوامر بارتكابها أو السكوت ع

 عن اإلتيان بأي عمل كان من شأنه منع حدوث هذه الجرائم أو التقليل من تبعاتها. 

وغير نزيه،  امي السوري التابع للنظام، ولكونه تابع  بحكم التشوهات العميقة في بنية القضاء الرس

 
 

إعمال مبدأ  جميعها نه يتعين على الدول إعدم أهلية القضاة للنظر في الجرائم الخطرة والبت فيها، ف فضال

                                                           
 مصدر سابق. ،لي القد كان التعذيب عقابً   29
 .ذكره سبق مصدرشاهد عيان على سجون نظام األسد. ” القوقعة“مصطفى خليفة:   30
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تكن جنسيتهم،  اأي  سورية الجرائم في  هذهالبحث على املتهمين بارتكاب  فيالوالية القضائية العاملية والبدء 

 ومالحقتهم والقبض عليهم، ومحاكمتهم أمام محاكمها الوطنية.
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