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ملخص 
 

وبالتاًل . لٌس هناك أي تحقق من هذه األدلة... ٌمكنك أن تحصل على صور من أي شخص وتدعً وجود تعذٌب"
". جمٌعها ادعاءات بال أدلة

 
 .2015كانون الثانً/ ٌناٌر20الربٌس السوري بشار األسد، مقابلة مع مجلة فورٌن أفٌرز، 

 

وم24عشت هناك على مدار . أعرف هذا المكان، من الصور، حجرا حجرا وطوبة طوبة ًّ .  ساعة ًف اٌل كان عل
". بنفسً (الجثث)أن أحمل 

 
 .العسكري" 601"، مجند سابق عمل ًف المشفى (اسم مستعار)سلٌمان علً 

 

 
 مات كثٌرون ًف مراكز االعتقال الخاضعة إلدارة المخابرات السورٌة 2011منذ اندالع االنتفاضة السورٌة ًف 

 من مراكز االعتقال هذه ًف جمٌع أنحاء 27مواقع " هٌومن راٌتس ووتش"، حددت 2012ًف . سٌبة السمعة
تواترت شهادات عدٌدة من المعتقلٌن المفرج عنهم والمنشقٌن عن تفشً . البالد، الكثٌر منها ًف العاصمة دمشق

لكن ٌبقى نطاق التعذٌب . االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجً والتعذٌب وموت المعتقلٌن بؤعداد كبٌرة ًف سورٌا

. وعدد الوفٌات ًف المعتقالت غٌر معلومٌن
 

، راجت أنباء عن مغادرة منشق لسورٌا حامال آالف الصور، ٌظهر الكثٌر منها 2014كانون الثانً /ًف ٌناٌر
ٌن ونشطاء سورٌٌن المنشق الملقب . جثث معتقلٌن ماتوا ًف مراكز االعتقال السورٌة التقى فرٌق من محامٌن دوٌل

، الذي قال إنه، بصفته مصور الطب الشرعً الرسمً للشرطة العسكرٌة، صّور بنفسه جثث معتقلٌن "قٌصر"بـ 

. وساعد ًف أرشفة آالف مثلها
 

التقطت هذه الصور، على ما ٌبدو، كإجراء روتٌنً لجهاز األمن السوري إلعداد سجل صور فوتوغرافٌة آلالف 
، وكذلك عناصر قوات األمن التً قتلت ًف هجمات المجموعات المعارضة 2011الذٌن ماتوا ًف المعتقالت منذ 

" لطالما تساءلت: "ًف مقابلة مع أحد الصحفٌٌن، قال قٌصر نفسه. الغرض الدقٌق من الصور غٌر واضح. المسلحة

، فإنه ٌوثق هذه الوفٌات"لكنه ٌرى أن . عن الهدف من ذلك ًف ... النظام ٌوثق كل شًء بحٌث ال ٌنسى شٌبا بالتاًل
ها ". حال قام القضاة ٌوما ما بإعادة فتح القضاٌا، فإنه سٌحتاج إٌل

 
ًف اإلجمال، طبقا لفرٌق الخبراء الدولٌٌن الذي أعد التقرٌر األول عن هذه المجموعة من الصور، هّرب قٌصر 

 . ألف صورة من سورٌا على أقراص ممغنطة وأقراص تخزٌن صغٌرة حتى انشق50أكثر من 

الجمعٌة "شكل أعضاء الحركة . ، وهً منظمة سٌاسٌة معارضة"الحركة الوطنٌة السورٌة"عهد بهذه الصور إلى 
، 2015آذار /ًف مارس. ، التً تسلمت ملفات هذه الصور(الجمعٌة السورٌة)" السورٌة للمفقودٌن ومعتقلً الرأي

 ملفا فرٌدا من نوعه ـل هٌومن راٌتس ووتش، قابلة إن هذه الملفات تمثل 53275قدمت الحركة الوطنٌة السورٌة 
وقالت إن هذه الصور لم ٌطرأ علٌها تغٌٌر سوى إعادة التحجٌم التً . المجموعة الكاملة للبٌانات التً جمعها قٌصر

، 2013آب / وأغسطس2011أٌار /وفقا لتوارٌخ الملفات، التقطت هذه الصور بٌن ماٌو. حدثت بفعل نقلها رقمٌا

. الشهر الذي انشق فٌه قٌصر
 

 
صور قٌصر 



 

 
 . فبات3ٌمكن تقسٌم صور قٌصر التً حصلت علٌها هٌومن راٌتس ووتش إلى 

 صور، تستنتج هٌومن راٌتس ووتش أنها ألشخاص توفوا وهم رهن 28707أكبر فبة من هذه الصور، ضمت 
ما ٌمٌز هذه المجموعة أن كل . االعتقال ًف أي من مراكز االعتقال العدٌدة، أو بعد نقلهم إلى مستشفى عسكري

 أرقام منفصلة؛ إما مكتوبة على الجثة مباشرة، أو مكتوبة على ورقة 3الجثث فٌها تحمل أرقام تعرٌف، عبارة عن 

 5 إلى 4توجد صور عدٌدة للجثة الواحدة، ًف الغالب ما بٌن . موضوعة على الجثة، أو معلقة ًف إطار الصورة
راجعت المجموعة الكاملة  التً، الجمعٌة السورٌة.  صورة20 وأكثر من 3لكنها قد تتراوح أحٌانا بٌن . صور

 جثة لكل منها 6786 هذه تخص ما ال ٌقل عن 28707وسجلت صور كل جثة على حدة، وجدت أن الصور اـل 
. أرقام تعرٌف خاصة بها

 

التقطت هذه الصور، أٌضا ًف . الفبة الثانٌة من الصور الفوتوغرافٌة تخص جثث جنود الجٌش أو عناصر األمن
لكن، عكس الفبة األولى، تتضمن البطاقات الخاصة بهذه الصور اسم الشخص . مشارح مستشفٌات عسكرٌة

إضافة إلى . ، ورتبته العسكرٌة"شهٌد"ًف العدٌد من الحاالت، ٌسبق اسمه كلمة . المتوفى، وأحٌانا تارٌخ وفاته
. البطاقات، غالبا ما تكتب كلمة شهٌد والرتبة العسكرٌة للمتوفى ًف اسم الملف

 

الفبة الثالثة من الصور، التً التقطتها الشرطة العسكرٌة السورٌة، ٌمكن وصفها بصور مسرح جرٌمة، التقطت ًف 
هذه الصور التقطت ًف أعقاب أحداث متعددة، مثل التفجٌرات، واغتٌال . أعقاب هجمات حصلت خالل النزاع

ٌشٌر اسم الملف الذي ُتحفظ فٌه مجموعة الصور إلى نوع . ضباط األمن، وإطالق النٌران، والسٌارات المفخخة
استطاعت هٌومن راٌتس ووتش التؤكد من بعض هذه الحوادث . الحادث وتارٌخه، وأحٌانا، اسم الضحٌة

ال إضافٌا على صحة الصور  .واالغتٌاالت التً غطتها وسابل اإلعالم السورٌة ًف حٌنها، وقدمت دٌل

. هذا التقرٌر ٌركز على تحلٌل الفبة األولى من الصور بقدر كبٌر من التفصٌل
 

وفٌات ًف الحجز 
 
 

صور الجثث التً تستنتج هٌومن راٌتس ووتس أن أصحابها توفوا ًف - كل صور الفبة األولى من صور قٌصر 
التقطت داخل ما ٌبدو أنها حجرات ًف مشارح، أو ًف فناء قال قٌصر إنه مرآب سٌارات ًف أحد - المعتقالت 

أخبر قٌصر كال من فرٌق المحامٌن الدولٌٌن الذي ٌحقق ًف الصور والكونغرس األمرٌكً، . المستشفٌات العسكرٌة
ما ترونه هنا مرآب مستشفى : "وقال أمام الكونغرس. أن الصور التقطت داخل المستشفٌات العسكرٌة السورٌة

اعتدنا أن نستغل المشرحة، لكنهم كانوا ٌحضرون مزٌدا من الجثث، لذا قررنا استعمال المرآب بشكل . عسكري

، فضال عن أدلة قدمها منشق من المشفى ". دابم باستخدام صور األقمار الصناعٌة وتقنٌات تحدٌد الموقع الجغراًف
 العسكري ًف المزة 601 العسكري، تؤكدت هٌومن راٌتس ووتش أن صور الفناء التقطت ًف فناء المشفى 601

أسماء الملفات ًف مجموعة الصور، وصور التقارٌر الطبٌة، وأوامر النظام القضابً العسكري . ًف دمشق
المتضمنة ًف المجموعة، تدل على أن مصوري الشرطة العسكرٌة السورٌة، بالتنسٌق مع مسإوًل الطب 

 . العسكري ومشفى تشرٌن العسكري، الموجود ًف دمشق أٌضا601الشرعً، التقطوا الصور ًف المشفى 

ه أرقام التعرٌف ًف الصور، راجعت هٌومن راٌتس ووتش شهادة قٌصر أمام الكونغرس  لفهم ما تشٌر إٌل
ٌن قابلوا قٌصر على مدار   أٌام وتضمنت وصفا مفصال لنظام 3األمرٌكً، والتقارٌر التً أعدها فرٌق محامٌن دوٌل

 العسكري، وممرض 601كما قابلنا منشقٌن اثنٌن من الفروع األمنٌة ًف دمشق، ومجندا سابقا ًف المشفى . الترقٌم
أفاد منشقون سابقون أنهم رأوا أرقاما مكتوبة على جثث المعتقلٌن أو على . سابق ًف مشفى تشرٌن العسكري

 .بطاقات ملصقة بها قبل أن ٌنقل الحراس الجثث من الفروع األمنٌة

بعض هذه الوثابق من . أخٌرا، راجعت هٌومن راٌتس ووتش وثابق مسربة تتضمن أوامر بتصوٌر الجثث ونقلها
بناء على المعلومات التً . مجموعة قٌصر، وبعضها حصلت علٌه هٌومن راٌتس ووتش مباشرة من منشقٌن

 :ُجمعت، تعتقد هٌومن راٌتس ووتش أن األرقام الثالثة تشٌر إلى
تدٌره شعبة ) 215فمثال، الفرع . رقم مخصص لكل فرع أمنً تدٌره أجهزة المخابرات السورٌة: رقم الفرع

 ؛(فرع المنطقة، وتدٌره شعبة المخابرات العسكرٌة) 227؛ والفرع (المخابرات العسكرٌة

 رقم مخصص لكل معتقل ٌمنحه له الفرع األمنً الذي ٌحتجزه؛: رقم المعتقل
ٌُمنح ًف الوقت : رقم الفحص أو رقم الوفاة رقم ٌخصصه الطبٌب الشرعً ًف المستشفى العسكري لكل معتقل، و

 .بتصوٌر الجثة (مثل قٌصر)الذي ٌسجل فٌه الطبٌب الوفاة، وٌعد تقرٌرا طبٌا عنها، وٌؤمر مصورا عسكرٌا 



العدد األكبر من الصور ًف مجموعة قٌصر التقط ًف مراكز اعتقال الفروع األمنٌة الخمسة التالٌة، وجمٌعها تقع 

 :( منها4تدٌر شعبة المخابرات العسكرٌة السورٌة )ًف دمشق 
 

 
 

 

 

المعروف باسم فرع ) 248شملت الصور أٌضا تلك التً التقطت ًف العدٌد من الفروع األمنٌة األخرى مثل الفرع 
، وهو فرع المخابرات العسكرٌة ًف سعسع، جنوب غرب 220، والفرع (التحقٌق العسكري، المخابرات العسكرٌة

 .دمشق، ومركز اعتقال الفرقة الرابعة، وسجن صٌدناٌا العسكري

من المهم اإلشارة إلى أن صور قٌصر ال تمثل سجال شامال للوفٌات ًف المعتقالت ًف منطقة دمشق ًف الفترة 
فرغم أن العدٌد من مراكز االعتقال أرسلت موتاها إلى مشفى . الزمنٌة التً التقطت أو جمعت فٌها هذه الصور

ٌن، قال منشق عن أجهزة أمن الدولة السورٌة عمل حارسا ًف فرع أمن الدولة ًف 601تشرٌن والمشفى  ٌَ  العسكر

الخطٌب ـل هٌومن راٌتس ووتش إن من ماتوا ًف مركز االعتقال الذي عمل به نقلوا إلى مشفى حرستا العسكري 
عالوة على .  العسكري، حٌث التقط قٌصر الصور601شمال شرق دمشق، ولٌس إلى مشفى تشرٌن أو المشفى 

ها قٌصر واحتفظ بنسخ منها، حٌن شعر أنه  ذلك، الصور لٌست عٌنة عشوابٌة، لكن تمثل الصور التً توصل إٌل
لذا، فإن عدد الجثث ًف مراكز االعتقال، كما ظهر ًف صور . ٌستطٌع أن ٌفعل ذلك، بقدر من األمان النسبً

قٌصر، ال ٌمثل إال جزءا من عدد من توفوا ًف مراكز االعتقال ًف دمشق، أو حتى ًف هذه المنشآت بعٌنها، خالل 

بناء على تتابع أرقام الفحص .  شهرا التً التقطت فٌها الشرطة العسكرٌة والطب الشرعً هذه الصور27فترة اـل 
 ألف جثة صورت ًف مستشفٌٌن 11والوفاة، تعتقد الجمعٌة السورٌة أن صور قٌصر تشٌر إلى ما ال ٌقل عن 

 .، حٌن انشق قٌصر2013آب /أغسطسإلى  2011أٌار /عسكرٌٌن ًف دمشق من ماٌو

قصص الضحاٌا : التحقق من الصور

( 1):  مجموعات ربٌسة من األسبلة حول صور المعتقلٌن المتوفٌن3سعت هٌومن راٌتس ووتش إلى اإلجابة عن 
( 3)إذا كانت كذلك، ما سبب وفاة هذا العدد الكبٌر؟ و (2)هل الصور أصلٌة؟ هل هً حقا صور معتقلٌن متوفٌن؟ 

 كٌف وصلت هذه الجثث إلى المستشفٌات العسكرٌة؟ وماذا حدث لها بعد ذلك؟

 حالة وفاة ًف المعتقالت ألشخاص 27للتحقق من صحة الصور، أجرت هٌومن راٌتس ووتش تحقٌقات معمقة ًف 
كما . تضمنت التحقٌقات فحص األدلة التً قدمتها أسر المتوفٌن وزمالإهم المعتقلون. ظهرت جثثهم ًف الصور

ـ   قبل القبض علٌهم وقارنتها بصور جثثهم التً هّربها قٌصر 27فحصت هٌومن راٌتس ووتش صور المعتقلٌن اـل

 .من سورٌا

آذار /مما سّهل البحث عن أقارب المعتقلٌن المتوفٌن الذٌن كانت صورهم ضمن صور قٌصر، أن ًف مارس
" زمان الوصل"، نشرت الجمعٌة السورٌة عدة آالف من الصور للمعتقلٌن المتوفٌن، كما قامت بذلك جرٌدة 2015

عدٌدة أخرى مخصصة للمختفٌن والمعتقلٌن والقتلى ًف " فٌسبوك"اإللكترونٌة السورٌة، ثم تناقلتها حسابات 
، 2014كانون الثانً /رغم أن وسابل اإلعالم ًف جمٌع أنحاء العالم نشرت قصة صور قٌصر ًف ٌناٌر. سورٌا

، جعل 2015آذار /ونشرت صورا ضبابٌة لجثث هزٌلة أو غطت بعض أجزابها، فإن نشر الصور ًف مارس
قضى العدٌد من أقارب المعتقلٌن والنشطاء . األسر تبحث، ألول مرة، عن أقاربها المفقودٌن بٌن الصور

 عدد ضحاٌا قٌصر معرفا برقم الفرع الفرع األمنً

 3532 (المخابرات العسكرٌة) 215

 2043 (المخابرات العسكرٌة) 227

 352 (تعّرف بحرف ج)المخابرات الجوٌة 

 293 (المخابرات العسكرٌة)" دورٌات "216

 127 (المخابرات العسكرٌة)" فلسطٌن "235



بعضهم اتصل مباشرة بالجمعٌة السورٌة، وبعد . وأصدقابهم أٌاما ًف فحص الصور، بحثـا عن أقاربهم المفقودٌن

 .أن قدموا الدلٌل على أنهم أقارب المختفٌن، تلقوا مجموعة كاملة من صور أقاربهم

 معتقال، تطابقت بٌانات أفراد أسرهم، بخصوص القبض 27تمكنت هٌومن راٌتس ووتس من التحقق من حاالت 
ورد . ، وامرأة( عاما14) تضمنت حالة صبً 27الحاالت اـل . علٌهم وسماتهم الجسمانٌة، مع األدلة الفوتوغرافٌة

ـ . وصف كلتا الحالتٌن ًف هذا التقرٌر ، طلب باحثو هٌومن راٌتس 27لمساعدتها على التعرف على الضحاٌا اـل
ووتش من األسر أن تذكر بعض القسمات الممٌزة بما فٌها الوحمات والندوب والوشوم، وقارنت بٌن توارٌخ 

القبض على المختفٌن وربطتها بصور الضحٌة، وسعت للحصول على أدلة من معتقلٌن سابقٌن رأوا الضحٌة ًف 
 .المعتقل

 حاالت، شهد معتقلون سابقون وفاتهم أو رأوا 4وفً .  حاالت، رأى معتقلون سابقون الضحاٌا ًف المعتقل8ًف 
وفً بعض الحاالت الموثقة ًف هذا التقرٌر، حصلت األسر من الجمعٌة السورٌة على صور تظهر جثت . جثثهم

األقارب بالكامل، ومن ثم تمكنت من التعرف القطعً علٌهم بناء على مالبسهم، أو غٌرها من العالمات الممٌزة 
 أسر على نشر تفاصٌل عن حاالت 8 حالة، وافقت 27من بٌن . التً ال ُترى ًف الصور المنشورة على اإلنترنت

 .الحاالت الثمانً وردت ًف التقرٌر. أقاربها

 4 معتقال سابقا، و37 مقابلة مع أفراد أسر معتقلٌن ماتوا ًف المعتقالت، و27إجماال، ٌستند هذا التقرٌر إلى 
 .منشقٌن عملوا ًف مراكز اعتقال تابعة للحكومة السورٌة أو المستشفٌات العسكرٌة ًف دمشق

تعرفت منظمات المجتمع المدنً السورٌة على العدٌد من الضحاٌا اآلخرٌن، إضافة إلى الحاالت التً حللتها 

 أسرة تواصلت معها 700قالت الجمعٌة السورٌة ـل هٌومن راٌتس ووتش إن أكثر من . هٌومن راٌتس ووتش
 أسر 10كانت أسرة واحدة من أصل كل . وقالت إنها تعرفت على أقاربها المفقودٌن ًف صور المعتقلٌن المتوفٌن

راغبة ًف الحدٌث عالنٌة عن أقاربها المتوفٌن، امتنع الباقون عن ذلك خشٌة االنتقام منها أو من أفرادها الذٌن ما 

 .زالوا ًف سورٌا، وفقا للجمعٌة

ًف حٌن أن معظم . سعت هٌومن راٌتس ووتش، أٌضا، إلى التحقق من الصور عبر المزٌد من الوسابل التقنٌة
 271الصور الفوتوغرافٌة للمعتقلٌن فقدت بٌانات التعرٌف حٌن ُنسخت لتهّرب خارج سورٌا، فإن ما ال ٌقل عن 

صورة احتفظت بجزء من بٌانات التعرٌف، تحدد األنواع األربعة للكامٌرات المستخدمة ًف التصوٌر وبعض 
األمرٌكً حلل مجموعة " مكتب التحقٌقات االتحادي"، ذكرت تقارٌر إخبارٌة أن 2015تموز /ًف ٌولٌو. التوارٌخ

ال على التالعب فٌها  .من صور قٌصر، ولم ٌجد دٌل

أخٌرا، تحقق باحثو هٌومن راٌتس ووتش من صحة مجموعة من صور التقارٌر الطبٌة، وشهادات الوفاة، 

. وبطاقات الهوٌة، واألوامر العسكرٌة وراجعوها، وهً كانت ضمن المجموعة التً هّربها قٌصر خارج سورٌا
ال آخر على أن أصل الصور هو المستشفٌات العسكرٌة السورٌة وأنها التقطت بناء على أوامر  تقدم هذه الوثابق دٌل

تإكد األوامر العسكرٌة أن الفروع األمنٌة نقلت الجثث إلى المستشفٌات . عسكرٌة من القضاء العسكري السوري
 .العسكرٌة لتسجٌلها ودفنها

أسباب الوفاة 

 ضحٌة منهم الثمانٌة الذٌن وردت عنهم لمحات ًف 19 صورة، ـل 72عرضت هٌومن راٌتس ووتش مجموعة من 

راجع فرٌق األطباء الشرعٌٌن من . لتحلٌل األدلة الجنابٌة" أطباء من أجل حقوق اإلنسان"هذا التقرٌر، على منظمة 
وجد األطباء . أطباء من أجل حقوق اإلنسان الصور للحصول على أدلة على التعذٌب، أو معرفة سبب الوفاة

ًف بعض . الشرعٌون أدلة على صدمات جسدٌة شدٌدة، والخنق، والتجوٌع، وفً حالة واحدة طلق ناري ًف الرأس
الصور التً راجعتها هٌومن راٌتس ووتش وأطباء من أجل حقوق اإلنسان، ظهرت جروح كبٌرة مفتوحة ًف 

الكثٌر من الصور . أجسام المعتقلٌن، أو جروح جراء طلق ناري، أو دماء جافة خرجت من تجاوٌف الجسم

 .أظهرت أجسادا هزٌلة وآثار تعذٌب

 وسجل 28707جمٌع صور المعتقلٌن وعددها  (لٌس خبٌرا جنابٌا)راجع طبٌب ٌعمل لحساب الجمعٌة السورٌة 
من الجثث كانت هزٌلة مع بروز ضلوع القفص الصدري  % 40وفقا لتحلٌله، أكثر من . الخصابص التً رآها



 صبً تقرٌبا، تعرف علٌهم 100تضمنت صور الموتى امرأة واحدة و. وعظام الحوض، وفٌها وجوه غابرة

 .الطبٌب عن طرٌق مإشرات مثل شعر الوجه والجسم، وفقا لتحلٌل الجمعٌة السورٌة

لفهم المزٌد عن كٌفٌة وفاة المعتقلٌن من خالل صور قٌصر، حققت هٌومن راٌتس ووتش ًف أوضاع الفروع 
األمنٌة ًف دمشق، بما فٌها الفروع األمنٌة األربعة التً احتجز فٌها العدد األكبر من الضحاٌا الذٌن التقطت لهم 

 :الصور

  ؛"فرع الموت"ٌطلق علٌه العدٌد من المعتقلٌن السابقٌن  (تدٌره المخابرات العسكرٌة) سٌا السمعة 215الفرع 
  ؛(المخابرات العسكرٌة)" المنطقة" أو فرع 227الفرع 

 فرع المخابرات الجوٌة فً دمشق؛ 
  المعروف باسم فرع فلسطٌن (المخابرات العسكرٌة) 235الفرع. 

 معتقال سابقا وحارَسٌن سابَقٌن ًف الفروع األمنٌة بدمشق، لمعرفة العالج الطبً الذي كان متاحا، وكٌف 37قابلنا 
ٌُعامل المعتقلون، وما حدث للمعتقلٌن بعد وفاتهم قابل الباحثون أٌضا ضابطً جٌش سابقٌن خدما ًف مشفى . كان 

كما قابلت هٌومن راٌتس .  العسكرٌٌن، وممرض سابق ًف مشفى تشرٌن العسكري601(ًف المزة)حرستا ومشفى 
 .ووتش منشقٌن وممرضات لدٌهن معلومات مباشرة عن نظام الترقٌم المستخدم لتتبع المعتقلٌن

قال . احتجزت السلطات المعتقلٌن ًف ظروف ال إنسانٌة، بوضعهم ًف زنازٌن قذرة مكتظة لشهور أو حتى سنوات

 35قال معتقل سابق إنه خسر . معتقلون إن الطعام الذي قُدم لهم غٌر كاف لدرجة أنهم عانوا من الجوع
وقال رجالن أجرٌت معهما مقابلة ألجل هذا .  أشهر فقط من االعتقال6كٌلوغراما، نصف وزن جسمه تقرٌبا، ًف 

قال . التقرٌر كانا معتقلٌن ًف فرع فلسطٌن، إنهما كانا ٌغتسالن مرتٌن ًف األسبوع بشراء صابون من الحراس

قال جمٌع . اآلخرون كلهم جمٌعا إنهم قضوا شهورا دون صابون، وإن الحراس لم ٌسمحوا لهم باالستحمام
المعتقلٌن الذٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش إن التهوٌة شبه معدومة ًف زنازٌنهم، وإنها ذات درجة حرارة 

قال بعض المعتقلٌن إن الحرارة والرطوبة كانتا عالٌتٌن، لدرجة أن مالبسهم تحللت بعد أسابٌع . ورطوبة عالٌتٌن
 .قلٌلة من بقابهم ًف المعتقل

مع إصابة المعتقلٌن بالضعف جراء نقص الطعام والهواء النقً والراحة، ومع العٌش ًف أوضاع االكتظاظ هذه، 
صدمة االعتقال، عالوة على التعذٌب الذي عانى منه كثٌر من المعتقلٌن تسببا، أٌضا، ًف . تنتشر األمراض بسهولة

منهم طبٌبان - قال معتقلون سابقون، قابلناهم لغرض هذا التقرٌر. ضعوط نفسٌة، منها حاالت أمراض عقلٌة خطٌرة
: إن األسباب الشابعة للموت ًف المعتقل كانت كما ٌلً- 

 التهابات الجهاز الهضمً، التً تنطوي أحٌانا على إسهال وجفاف شدٌدٌن؛ 
 األمراض الجلدٌة المعدٌة؛ 

 التعذٌب؛ 
 الضغوط النفسٌة التً تقود المعتقلٌن إلى رفض األكل والشرب؛ 

  التً لم ٌحصل  (مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو الربو، أو أمراض الكلى)األمراض المزمنة
 .المعتقلون على الدواء أو العالج الالزم لها

قال بعض الشهود إن المعتقلٌن المرضى لم ٌتلقوا إال . حرمت السلطات المعتقلٌن من الرعاٌة الطبٌة الكافٌة

قال آخرون إن حتى . حتى ًف الحاالت الشدٌدة- وهو مسكن لأللم ٌصرف دون وصفة طبٌة - الباراسٌتامول 
األطباء الذٌن تواجدوا، أحٌانا، ًف بعض الفروع، ضربوا المعتقلٌن وأساإوا معاملتهم إلى حد أن المعتقلٌن فضلوا 

 سنوات حارسا ًف فرع أمن الدولة ًف الخطٌب بدمشق، ـل 7قال منشق، قضى أكثر من . أال ٌطلبوا مساعدتهم

قال . هٌومن راٌتس ووتش إنه طلب مرارا من ربٌس الفرع أن ٌحصل حتى ولو على حبة مسكن واحدة لكل معتقل
 ومشفى تشرٌن العسكرٌٌن 601عدد قلٌل من المعتقلٌن الذي قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش إنهم نقلوا إلى مشفى 

للعالج، لكنهم تعرضوا ألوضاع تعسفٌة، كبل فٌها الحراس أٌدٌهم ًف أسرة المستشفٌات، وضربوهم وعرضوهم 
 .أكد منشقون رواٌات عن هكذا إساءات ًف هذه المنشآت. ألصناف أخرى من اإلساءة

تعلٌق المعتقلٌن من )كما وصف معتقلون سابقون أنواعا مختلفة من التعذٌب ًف الفروع األمنٌة منها الشبح 
، وضرب المعتقلٌن على رإوسهم أو صدورهم بؤنابٌب بالستٌكٌة، والجلد بؤسالك (معاصمهم لساعات أو أٌام

قال معتقلون قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش إن المحققٌن أو الحراس ًف . معدنٌة، والصعق بالكهرباء، والحرق
 .فروعهم ضربوا المعتقلٌن حتى الموت، وعلقوهم أو تركوهم حتى الموت بعد نوبات من التعذٌب الشدٌد



إجراءات ما بعد الوفاة 

ٌُوضع ًف المشرحة، أو ًف مرآب  بعد وفاة المعتقل، ٌنقل حراس فرع األمن جثمانه إلى مستشفى عسكري حٌث 
وفقا لمنشقٌن اثنٌن خدما ًف مستشفٌٌن عسكرٌٌن، بعد أن ٌجمع . مكشوف حٌن ٌفوق عدد الجثث طاقة المستشفى

رقم "مستشفاهما مجموعة من جثث المعتقلٌن، ٌؤتً طبٌب شرعً إلى المشرحة أو المرآب وٌعطً كل جثة 
جنبا إلى جنب مع كل من رقم الفرع األمنً الذي كان ٌعتقله، - كما توضح صور قٌصر- ٌظهر)معٌنا " فحص

ثم ٌكتب الطبٌب تقرٌرا طبٌا، وٌسمح بتصوٌر الجثمان من قبل مصور الطب . (ورقمه الذي ٌحدده هذا الفرع

وفقا لفهد المحمود، وهو منشق خدم ًف . الشرعً العسكري، وٌؤمر المجندٌن بوضع الجثمان ًف أكٌاس بالستٌكٌة
وفقا للفرٌق القانونً الدوًل . مشفى حرستا العسكري، عادة ما تذكر هذه التقارٌر الطبٌة أن سبب الوفاة سكتة قلبٌة

الذي قابل قٌصر، قال األخٌر أٌضا إنه بغض النظر عن السبب الفعلً للوفاة، تذكر التقارٌر الطبٌة سببٌن اثنٌن 
 شهادات وفاة، سردت أحد هذٌن السببٌن، 3راجعت هٌومن راٌتس ووتش . السكتة القلبٌة، أو الفشل التنفسً: للوفاة

 .لكن أٌا منها لم تذكر أسبابا أخرى للوفاة

 العسكري، حٌث تم نقل مبات الجثث التً صورها قٌصر، ـل هٌومن راٌتس ووتش، 601قال منشق من المشفى 

. هذه، وساعد ًف وضع الجثث ًف شاحنات بعد انتهاء هذه الجلسات" جلسات التجهٌز" من 2إنه شهد بنفسه 
راجعت هٌومن راٌتس ووتش، أٌضا، صورا ألوامر خطٌة من الفروع األمنٌة ومن مسإولٌن عسكرٌٌن تطلب من 

تضمنت صور قٌصر صورا لبعض هذه الوثابق، وحصلت . المستشفٌات العسكرٌة فحص الجثث وإرسالها للدفن
 .على صور أخرى من منشق- بشكل مستقل- هٌومن راٌتس ووتش

قال المنشقان اللذان قابلتهما هٌومن راٌتس ووتش وخدما ًف المستشفٌٌن العسكرٌٌن إن جنودا نقلوا الجثث إلى 
مقابر جماعٌة ًف أرض عسكرٌة ًف منطقة دمشق الكبرى، منها مقبرة نجها، قرب القاعدة العسكرٌة للفرقة 

 .لم ٌتسن ـل هٌومن راٌتس ووتش التؤكد من صحة ما ذكرا. الثالثة، وقرب مطار الضمٌر العسكري

قضت أسر، أُجرٌت معها مقابالت لهذا التقرٌر، شهورا أو سنوات تبحث عن أبنابها وأزواجها وأقاربها 
معظم . دفع كثٌرون منهم مالٌٌن اللٌرات السورٌة رشى لمختلف المسإولٌن الحكومٌٌن واألمنٌٌن. وأصدقابها

األسر لم تخاطب الفروع األمنٌة سٌبة السمعة خشٌة االعتقال، ومع ذلك فإن األسر التً تقدمت بطلبات رسمٌة 
بعضها حصل على شهادة وفاة . للحصول على معلومات عن ذوٌها، لم تتلق تقرٌبا أي معلومات عن كٌفٌة وفاتهم

لم تتسلم أي أسرة، ممن قابلتهم هٌومن راٌتس . تحدد، ببساطة، أن المتوًف مات جراء سكتة قلبٌة أو فشل تنفسً

 .ووتس ألجل هذا التقرٌر، جثث أقاربها لدفنها

ٌُشرع ًف أي تحقٌق مستقل ًف وفاة أي سجٌن ًف عهدة الحكومة، ولم  على حد علم هٌومن راٌتس ووتش، لم 
ة لحقوق اإلنسان ومنظمات إغاثة . تنشر الحكومة نتابج أي تحقٌقات داخلٌة قد تكون أجرتها دعت منظمات دوٌل

واألمم المتحدة، مرارا، الحكومة السورٌة إلى السماح لها بالوصول إلى مراكز االعتقال ًف فروع األمن، لتحسٌن 
األنماط . رغم هذه الدعوات المتكررة، استمر التعذٌب ًف مراكز االعتقال. أحوال المعتقلٌن، والكف عن تعذٌبهم

الممنهجة من سوء المعاملة المتعمد والتعذٌب، وثقتها هٌومن راٌتس ووتش وغٌرها من منظمات حقوق اإلنسان، 
 .تشٌر بوضوح إلى أن التعذٌب وسوء المعاملة سٌاسة دولة؛ لذا، ٌشكالن جرٌمة ضد اإلنسانٌة

األدلة التً تقدمها صور قٌصر، إضافة إلى تلك العملٌات المحددة والمنظمة والمتكررة لتجهٌز جثث المعتقلٌن، 
التً وثقتها هٌومن راٌتس ووتش وآخرون تشٌر، أٌضا، إلى سٌاسة دولة تتسم بالتقاعس ًف التحقٌق ًف وفٌات 

المعتقلٌن وتخفٌف األوضاع المإدٌة لمثل هذه الوفٌات، بل هً ًف الواقع سٌاسة لتمكٌن وتسهٌل وفٌات جماعٌة ًف 
 .عهدة الدولة

بالنظر إلى أن هذه الجثث كانت ُتصور وتسجل أسبوعٌا ًف المستشفٌات العسكرٌة ًف العاصمة السورٌة، فإن 

كانوا على علم أو كان ٌنبغً أن ٌكونوا على علم - وكذلك قادتهم- رإساء مراكز االعتقال والمستشفٌات العسكرٌة
أي أعمال داخل مراكز االعتقال كانت جزءا من سٌاسة الدولة من القتل أوالتعذٌب أو . بتلك الوفٌات الجماعٌة

القادة الذٌن كانوا على علم أو كان . غٌرهما مما ٌتسبب عمدا ًف معاناة شدٌدة، قد تصل إلى جرٌمة ضد اإلنسانٌة

ٌنبغً أن ٌكونوا على علم بالجرابم، وأخفقوا ًف منعها أو ًف محاكمة مرتكبٌها، ٌقعون تحت طابلة المسإولٌة 
 .الجنابٌة



تتؤلف هذه الجرابم من . قد ُترتكب الجرابم ضد اإلنسانٌة ًف أوقات السلم وفً حاالت النزاع المسلح، على السواء

، مما ٌعنً أن هناك قدرا "هجوم على السكان المدنٌٌن"أفعال محددة ترتكب على نطاق واسع أو منهجً كجزء من 
تتسبب "تشمل هذه الجرابم القتل والتعذٌب واألفعال غٌر اإلنسانٌة التً . من التخطٌط أو السٌاسة الرتكاب الجرٌمة

 ".عمدا ًف معاناة شدٌدة، أو ًف أذى خطٌر ٌلحق بالجسم أو بالصحة العقلٌة أو البدنٌة

المسإولٌة عن ارتكاب جرابم ضد اإلنسانٌة ال تقتصر على األشخاص الذٌن ٌرتكبون األفعال، بل تشمل أٌضا من 
وفقا لمبدأ مسإولٌة . ٌؤمرون بها أو ٌساعدون ًف ارتكابها، أو ٌشاركون بؤي شكل آخر من أشكال التواطإ فٌها

القٌادة، فإن المسإولٌن العسكرٌٌن والمدنٌٌن حتى القٌادات العلٌا ًف سلسلة القٌادة ٌقعون تحت طابلة المسإولٌة 
الجنابٌة عن الجرابم التً ارتكبها مرإوسوهم، حٌن ٌكونون على علم أو كان ٌنبغً أن ٌكونوا على علم بارتكاب 

 .هذه الجرابم، لكنهم لم ٌتخذوا التدابٌر المعقولة لمنعها

، رد الربٌس السوري بشار األسد على مزاعم أن 2015كانون الثانً /ًف مقابلة مع مجلة فورٌن أفٌرز ًف ٌناٌر

ًف حال وجود طرٌقة منصفة وغٌر منحازة للتحقق من : "الحكومة السورٌة تعذب السجناء وتسًء معاملتهم قابال
 ".جمٌع هذه االدعاءات، طبعا نحن مستعدون، فذلك ًف مصلحتنا

، وتضم إٌران "المجموعة الدولٌة لدعم سورٌا"تشرٌن األول تعقد مجموعة بلدان تكّون ما ٌسمى /منذ نهاٌة أكتوبر

 .وروسٌا والسعودٌة وتركٌا والوالٌات المتحدة، مفاوضات ًف فٌٌنا لدفع محادثات السالم ًف سورٌا مجددا

أن تكفل هذه المفاوضات، على الفور، وضع حد لالنتهاكات والتعذٌب إلى تدعو هٌومن راٌتس ووتش هذه الدول 
المتفشٌٌن ًف مراكز االعتقال؛ الضغط من أجل اإلفراج على جمٌع المعتقلٌن المحتجزٌن بصورة تعسفٌة؛ كما 

ٌن حرٌة الوصول إلى جمٌع مراكز االعتقال ًف سورٌا كحد أدنى ًف أي عملٌة انتقالٌة . تطالب بمنح مراقبٌن دوٌل
ًف سورٌا، ٌنبغً استبعاد جمٌع األفراد المسإولٌن الذٌن توجد ضدهم أدلة ذات مصداقٌة ًف التورط ًف التعذٌب 

 .والجرابم الخطٌرة األخرى من أي مناصب قٌادٌة ًف منظومة االحتجاز أو اإلشراف علٌها

الذي أدان بشدة االعتقال التعسفً وتعذٌب المدنٌٌن ًف - 2139أن ٌتبع قراره رقم " مجلس االمن الدوًل"على 

ٌن معترف - سورٌا، فضال عن عملٌات الخطف واالختطاف، واالختفاء القسري وٌطالب سورٌا بمنح مراقبٌن دوٌل
عالوة على ذلك، . بهم حرٌة الوصول إلى جمٌع مراكز االحتجاز، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة، دون إخطار مسبق

على مجلس األمن تبنً عقوبات تستهدف المسإولٌن المتورطٌن ًف االنتهاكات وإحالة الوضع ًف سورٌا إلى 
 .المحكمة الجنابٌة الدولٌة

على المجموعات السورٌة والدولٌة العاملة على قضٌة المفقودٌن ًف سورٌا إنشاء نظام موحد لتسجٌل جمٌع حاالت 
ٌجب أن ٌكون هذا . االختفاء ًف سورٌا، باإلضافة إلى المعلومات عن رفات الجثث أو المقابر الجماعٌة المجهولة

النظام مستودعا لكل المعلومات المتاحة من صور قٌصر بخصوص مصٌر المختفٌن ًف سورٌا، لتسهٌل إجراءات 
 .التعرف علٌهم وإعادتهم مستقبال

على روسٌا وإٌران، بوصفهما أكبر داعمٌن للحكومة السورٌة، إضافة إلى دعمهما التوصٌات أعاله، الضغط على 

هذه الحكومة كً تنشر، على الفور، أسماء جمٌع األفراد الذٌن توفوا ًف المعتقالت السورٌة، واتخاذ جمٌع 
 .الخطوات الممكنة عملٌا، إلخبار أسر المتوفٌن وإعادة رفاتهم إلى أقاربهم

ٌن معترف بهم لجمٌع  على الحكومة السورٌة أن تتٌح حرٌة الوصول الفوري دون عوابق لمراقبً معتقالت دوٌل

على . منشآت االعتقال، الرسمٌة وغٌر الرسمٌة، دون إخطار مسبق، بما فٌها تلك المذكورة ًف هذا التقرٌر
على الحكومة . الحكومة ضمان أال ٌكون احتجاز األطفال سوى تدبٌر ٌتخذ كمالذ أخٌر وألقصر فترة زمنٌة مناسبة

إطالق سراح جمٌع األشخاص المحتجزٌن بصورة تعسفٌة بمن فٌهم األشخاص الذٌن اعتقلوا لمجرد معتقداتهم 

 .السٌاسٌة، وعلٌها فورا وقف ممارسات االختفاء القسري واالعتقال التعسفً واالحتجاز، واستخدام التعذٌب

على كافة الدول الملتزمة بإنهاء الوفٌات الجماعٌة للمعتقلٌن ًف سورٌا، فضال عن إنهاء التعذٌب وإساءة معاملة 
، بما تنص علٌه  العالمٌة أو أشكاال من الوالٌة القضابٌةالمعتقلٌن على نطاق واسع، ممارسة الوالٌة القضابٌة

ٌُزعم ارتكابهم جرابم جنابٌة  القوانٌن الدولٌة والوطنٌة؛ علٌها التحقٌق مع المسإولٌن العسكرٌٌن والمدنٌٌن الذٌن 
، وعلٌها محاكمتهم ًف حال توفر األدلة  .ضد المعتقلٌن ًف سورٌا ًف خرق للقانون الدوًل



التوصٌات 

إلى أعضاء المجموعة الدولٌة لدعم سورٌا التً تجتمع فً فٌٌنا لدفع 
عملٌة السالم السورٌة 

  المطالبة، كحد أدنى فً أي عملٌة انتقالٌة فً سورٌا، لوضع حد فوري لالنتهاكات والتعذٌب المتفشٌٌن فً مراكز
 :االعتقال، بما ٌلً

 

o  ٌُمنح األشخاص الذٌن توجد ضدهم أدلة ذات مصداقٌة بالتورط بالتعذٌب أال 
والجرابم الخطٌرة األخرى أي مناصب قٌادٌة فً منظومة االحتجاز أو اإلشراف 

 علٌها؛
o  بذل جهود لضمان المساءلة السرٌعة على االنتهاكات المتفشٌة فً المراكز االعتقال

 السورٌة؛
o  ًمنع االحتجاز التعسفً بوضوح وعدم السماح بؤي احتجاز من دون أساس قضاب

 واضح، ٌشٌر إلى تارٌخ واضح النتهاء الصالحٌة باالحتجاز؛
o  ًمنح مراقبً التفتٌش المستقلٌن إمكانٌة الوصول إلى جمٌع مراكز االحتجاز ف

 فتح مراكز االحتجاز أمام الزوار، بمن فٌهم الممثلٌن القانونٌٌن؛. سورٌا
o عرض جمٌع المعتقلٌن بسرعة على قاض جنابً لتحدٌد قانونٌة احتجازهم. 

 والمقابر   دعم إنشاء منظمة أو مإسسة معترف بها دولٌا تكون مسإولة عن مصٌر المختفٌن والرفات البشرٌة
ٌجب أن تتمتع هذه المإسسة بتكلٌف للتحقٌق، بما فً ذلك القدرة على مراجعة . الجماعٌة المجهولة فً سورٌا

جمٌع السجالت الرسمٌة، مقابلة أي مسإول، والوصول إلى أي وسٌلة علمٌة أو تقنٌة أو قانونٌة ضرورٌة للتعرف 
 .على الرفات بواسطة الطب الشرعً وإستعادتها

 إلى مجلس األمن

  مطالبة سورٌا بمنح مراقبً االحتجاز الدولٌٌن المعترف بهم حرٌة الوصول إلى كل مراكز االعتقال، الرسمٌة
 وغٌر الرسمٌة، دون إخطار مسبق، بما فٌها تلك المذكورة فً هذا التقرٌر؛

 إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنابٌة الدولٌة؛ 
  تبنً نظام عقوبات محددة الهدف تجاه المسإولٌن المتورطٌن فً االنتهاكات والذٌن توجد ضدهم أدلة ذات

 مصداقٌة؛
  إلزام الدول بتعلٌق كافة المبٌعات والمساعدات العسكرٌة بما فٌها التدرٌب والخدمات التقنٌة للحكومة السورٌة وأي

مجموعة مسلحة توجد أدلة ذات مصداقٌة على تورطها فً ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان، بالنظر للخطر 
 الحقٌقً المتمثل فً إمكان استخدام تلك األسلحة والتقنٌات فً ارتكاب انتهاكات حقوقٌة جسٌمة؛

 مطالبة سورٌا بالتعاون التام مع لجنة تقصً الحقابق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان فً األمم المتحدة؛ 
 المطالبة بحرٌة التنقل للبعثات اإلنسانٌة والصحفٌٌن األجانب ومنظمات حقوق اإلنسان المستقلة. 

إلى المجموعات السورٌة والدولٌة العاملة على قضاٌا المفقودٌن فً 
 سورٌا

  إنشاء نظام موحد لتسجٌل جمٌع حاالت االختفاء فً سورٌا، باإلضافة إلى المعلومات عن رفات الجثث   أو المقابر
ٌجب أن ٌكون هذا النظام مستودعا لكل المعلومات المتاحة من صور قٌصر بخصوص مصٌر . الجماعٌة المجهولة

ٌجب توحٌد معاٌٌر هذه البٌانات وطرق . المختفٌن فً سورٌا، لتسهٌل إجراءات التعرف علٌهم وإعادتهم مستقبال
ٌجب أن ٌتاح ألقرباء المفقودٌن القدرة على مراجعة أي معلومات عن أحبتهم . جمعها لضمان فابدة المنظومة

 .تتوفر فً هكذا منظومة

 إلى الحكومة السورٌة



  ٌجب نشر القوابم الرسمٌة لجمٌع المعتقلٌن الذٌن لقوا حتفهم فً مراكز االعتقال والسجون التابعة للحكومة
 السورٌة، بما فٌها الفروع األمنٌة التً تدٌرها هٌبات المخابرات السورٌة؛

 نشر القوابم الرسمٌة لجمٌع األفراد المحتجزٌن حالٌا فً مراكز االعتقال السورٌة؛ 
 اإلٌقاف الفوري لممارسة االخفاء القسري، واالعتقال واالحتجاز التعسفٌٌن، واستخدام التعذٌب؛ 

  ،ًإصدار شهادات وفاة لجمٌع المعتقلٌن المعروف وفاتهم فً السجن، بناء على فحوص وافٌة من الطب الشرع
 وإتاحة وصول األسر بسهولة إلى هذه الوثابق؛

  ،توفٌر حق الوصول الفوري ودون معوقات لمراقبً االحتجاز الدولٌٌن المعترف بهم إلى كافة مراكزاالعتقال
 الرسمٌة وغٌر الرسمٌة، بدون إخطار مسبق، بما فٌها تلك المذكورة فً هذا التقرٌر؛

  تزوٌد المعتقلٌن بطعام ذي قٌمة غذابٌة كافٌة للحفاظ على صحتهم وقواهم، تكون جٌدة النوعٌة وحسنة اإلعداد
قواعد "وتقّدم بصفة منتظمة، وجعل مٌاه الشرب متوفرة لكل المعتقلٌن والمعتقالت كلما كانوا بحاجة إلٌها، وفقا لـ 

 ؛"األمم المتحدة النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء
  توفٌر المنشآت الصحٌة الكافٌة للمعتقلٌن وتمكٌنهم من الوصول بشكل منتظم إلى مرافق االستحمام، بحد أدنى مرة

 واحدة فً األسبوع، وفقا لقواعد األمم المتحدة النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء؛
  توفٌر الحصول السرٌع على الرعاٌة الصحٌة للمعتقلٌن، وفقا لقواعد األمم المتحدة النموذجٌة الدنٌا لمعاملة

 السجناء؛
 إطالق سراح جمٌع األشخاص المحتجزٌن بصورة تعسفٌة بمن فٌهم المعتقلٌن لمجرد معتقداتهم السٌاسٌة؛ 

  ضمان عدم احتجاز األطفال فً ذات المنشآت مع البالغٌن، وأال ٌكون احتجاز األطفال سوى تدبٌر ٌتخذ كمالذ
 أخٌر، وألقصر فترة زمنٌة مناسبة؛

  إٌقاف أفراد األجهزة األمنٌة الذٌن توجد بحقهم مزاعم مقنعة بانتهاك حقوق اإلنسان عن العمل، لحٌن انتهاء
 التحقٌقات؛

  اللذٌن 69، والمرسوم التشرٌعً رقم 1969كانون الثانً / ٌناٌر15 بتارٌخ 14إلغاء المرسوم التشرٌعً رقم 
ٌفترض استصدار أمر مالحقة من القٌادة العامة للجٌش والقوات المسلحة . ٌوفران الحصانة ألفراد األجهزة األمنٌة

 لمالحقة أي فرد من أفراد قوات األمن الداخلً أو األمن السٌاسً أو شرطة الجمارك قانونٌا؛
  توفٌر حق الوصول الفوري دون معوقات لمراقبٌن مستقلٌن وصحفٌٌن ومراقبً حقوق اإلنسان، بمن فٌهم مقرر

األمم المتحدة الخاص المعنً بحاالت اإلعدام خارج نطاق القانون أو التعسفٌة، ومكتب المفوض السامً لحقوق 
 .اإلنسان، ولجنة تقصً الحقابق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان األممً، والتعاون معهم

 إلى روسٌا وإٌران

 :بصفتهما الداعمٌن األساسٌٌن للحكومة السورٌة

  ٌجب حث سورٌا على تنفٌذ التوصٌات المذكورة أعاله، ال سٌما الضغط علٌها للوصول الفوري ودون عوابق
 .لمراقبٌن دولٌٌن معترف بهم لجمٌع مراكز االحتجاز، واإلفراج عن جمٌع األشخاص المحتجزٌن تعسفٌا

 إلى كافة الدول

  ٌجب العمل بشكل فردي، أو مشترك من خالل اآللٌات اإلقلٌمٌة عندما ٌكون ذلك مناسبا، على تبنً أو تشدٌد
العقوبات التً تستهدف مسإولٌن سورٌٌن متورطٌن بؤدلة مقنعة فً االنتهاكات الجسٌمة الجارٌة للقانون الدولً 

 لحقوق اإلنسان؛
  ممارسة الوالٌة القضابٌة العالمٌة أو غٌرها من أشكال االختصاص المنصوص علٌها فً القانون الدولً والقانون

ٌُزعم تورطهم  الوطنً للتحقٌق وجمع األدلة التً تتٌح مالحقة قادة الجٌش والمسإولٌن المدنٌٌن السورٌٌن، الذٌن 
 .فً جرابم جنابٌة ضد المعتقلٌن فً سورٌا، فً انتهاك للقانون الدولً

  ًحٌثما ٌسمح القانون الوطنً، جمع األدلة التً قد تكون متاحة فً البلد وٌمكن استخدامها فً إجراءات جنابٌة ف
المستقبل، فً حال دخول المشتبه بهم أراضً دولة أخرى، أو لتسهٌل مالحقتهم قضابٌا فً أي مكان آخر، 

 مستقبال؛
  دعوة مجلس األمن الدولً إلحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنابٌة الدولٌة، بوصفها الجهة األكثر قدرة على

 .التحقٌق بشكل فعال مع األشخاص الذٌن ٌتحملون المسإولٌة األكبر عن االنتهاكات فً سورٌا، ومالحقتهم قانونٌا



 منهجٌة البحث

 من أصدقاء معتقلٌن ماتوا ًف 6 مقابلة مع أفراد أسر معتقلٌن توفوا ًف المعتقالت و27استند هذا التقرٌر إلى 
.  منشقٌن عملوا ًف مراكز االعتقال الحكومٌة أو المستشفٌات العسكرٌة السورٌة4 معتقال سابقا، و37الحجز، و

 82ًف المجمل، أجرٌت . أجرٌت المقابالت ًف لبنان وتركٌا، وأٌضا عبر الهاتف مع أفراد ما زالوا ًف سورٌا
 .مقابلة ألجل هذا التقرٌر

أجرٌت معظم المقابالت بالعربٌة من قبل باحثٌن ٌتحدثون العربٌة، وبعضها كان باإلنغلٌزٌة بمساعدة مترجم 
ًف الحاالت التً تضمنت نشر صور لمعتقلٌن متوفٌن، حصلنا على موافقة خطٌة من أحد أفراد األسرة . فوري

ًف . المباشرٌن، أو من صدٌق مقرب للعابلة، ًف حال عدم العثور على أحد أفراد األسرة المباشرٌن على قٌد الحٌاة
بسبب خطر . كل الحاالت التً ذكرنا فٌها األسماء الحقٌقٌة لمن قابلناهم، حصلنا أٌضا على موافقة خطٌة على ذلك

االنتقام ممن تحدثوا معنا وما زالوا ًف سورٌا، أو االنتقام من أسرهم التً ما زالت ًف مناطق خاضعة لسٌطرة 
ًف كل حالة لم . الحكومة، بما فٌها مراكز االعتقال السورٌة، طلب العدٌد ممن قابلناهم ذكر أسماء مستعارة لهم

وكانوا على علم تام . لم ٌحصل من قابلناهم على أي مقابل مادي. نذكر فٌها االسم الحقٌقً، أشرنا إلى ذلك

 .بالغرض من المقابلة، وكٌفٌة استخدام هٌومن راٌتس ووتش للمعلومات التً قدموها

 صورة فوتوغرافٌة من الحركة الوطنٌة السورٌة، وهً مجموعة 53275تلقت هٌومن راٌتس ووتش نسخا من 
أرسلت الحركة الصور بعد ". قٌصر"سٌاسٌة معارضة للحكومة كانت قد استلمتها من عسكري منشق عرف باسم 

انظر ). إقرار مذكرة تفاهم مع هٌومن راٌتس ووتش، تنص على استخدام الصور ألغراض البحث حصرا
راجع باحثون المجموعة المإلفة . وفقا للحركة، تمثل هذه الصور المجموعة الكاملة التً تلقتها من قٌصر. (الخلفٌة

 صورة تصور جنودا حكومٌٌن قتلى ومسارح 24568 صور تظهر معتقلٌن ماتوا ًف الحجز، ونحو 28707من 
 .(تتضمن حوادث إرهابٌة، وحرابق، وتفجٌرات، وسٌارات مفخخة)جرابم 

.  شخصا قالوا إنهم تعرفوا على صور أقاربهم أو أصدقابهم ضمن صور قٌصر33قابلت هٌومن راٌتس ووتش 
. زودنا أقارب الضحاٌا بصورهم قبل القبض علٌهم، وأخبرونا بمالمح وعالمات ربما تظهر على جثة المتوفى

كما قارنا معلومات عن توارٌخ القبض على األفراد، وأي . قارن الباحثون هذه المعلومات بصور جثث المتوفٌن
ًف بعض الحاالت، علم أفراد األسرة من معتقلٌن . معلومات زودتنا بها أسرهم عن جهاز المخابرات الذي اعتقلهم

سابقٌن أو عبر اتصاالت غٌر رسمٌة مع مسإولٌن حكومٌٌن، أن قرٌبهم محتجز ًف منشؤة تحددت هوٌتها، الحقا، 
 حاالت، شهد معتقل سابق وفاة ضحٌة محددة الهوٌة ًف الحجز أو شاهد جثة 4ًف . برقمها ًف صورة قٌصر

 .الضحٌة ًف مركز احتجاز بعد موتهم

 صورة لضحاٌا تعرفت علٌهم أسرهم، منهم ضحاٌا وردت لمحات عنهم ًف 72عرضت هٌومن راٌتس ووتش 

هذا التقرٌر، على باحثٌن ًف منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، وهً منظمة مستقلة لتوثٌق حقوق اإلنسان، 
قدمت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان تقرٌرا أعده . تستعٌن بالخبرات الطبٌة لتوثٌق االنتهاكات الحقوقٌة

خبراء الطب الشرعً، ٌحلل الجروح البدنٌة والخصابص الُمشاَهدة ًف هذه الصور، وما إذا كانت أي من هذه 
 :وأجرت المنظمة تحلٌلها كالتاًل. اإلصابات ربما تسببت ًف الوفاة

طرٌقة التحلٌل الشاملة للصور الرقمٌة تكونت من استعراض النظٌر لكل صورة على شاشة عالٌة الوضوح مع مجموعة من 

الغرض من طرٌقة استعراض النظٌر هذه، التعرف على اإلصابة على سطح الجثمان المكشوف، . األطباء الشرعٌٌن

 .ومحاولة التكهن بآلٌة اإلصابة، والدور الذي لعبته فً وفاة المعتقل

تضمن هذا التقرٌر إشارات إلى تحلٌل خبراء أطباء من أجل حقوق اإلنسان، الذي قُدم خطٌا ـل هٌومن راٌتس 
على الرغم من تحدٌد أطباء من أجل حقوق اإلنسان عدة أنواع من اإلصابات واألسباب المحتملة للوفاة من . ووتش

الصور، فقد أشار خبراء المنظمة إلى أن اإلصابات، التً تضمنت االختناق، وفشل القلب والجهاز التنفسً، 
كما . وإصابات الرأس الداخلٌة، واإلصابات بصدمة داخلٌة عنٌفة، ال ٌكون واضحا من تحلٌل الصور الفوتوغرافٌة

الصور الرقمٌة لم تظهر الجزء الخلفً من جثامٌن الضحاٌا، ومن ثم فإن أي إصابات قد تكون "لفتت إلى أن 
 ".موجودة على الجزء الخلفً ال ٌمكن تقٌٌمها



بدال من ذلك، . سعت هٌومن راٌتس ووتش لمقابلة قٌصر عبر منظمات قالت إنها تمثله، لكنها لم تفلح ًف ذلك

راجع باحثون نص شهادته أمام مجلس النواب األمرٌكً، كما راجعوا ملخصا لمقابلته مع فرٌق قانونً دوًل أعد 
 ".غاردٌان"تقرٌرا أولٌا عن الصور، ومقابلة نشرت معه ًف صحٌفة 

أخٌرا، راجعت هٌومن راٌتس ووتش وثابق قدمها منشقون، ذكرت تقارٌر أنها من داخل مراكز االعتقال أو 

بعضها ورد ضمن الملفات التً أخذها قٌصر، وبعضها قدمه عنصر سابق ًف . المستشفٌات العسكرٌة السورٌة
 .أمن الدولة

مستعٌنة بمقابالت مع أفراد األسر، ومعتقلٌن سابقٌن ومنشقٌن تعرفوا على مواقع ظهرت ًف الصور، خلصت 

 .هٌومن راٌتس ووتش إلى أن الصور تمثل سجال أصلٌا لوفٌات السجناء ًف المنشآت الحكومٌة السورٌة

االختفاءات القسرٌة والتعذٌب والوفٌات فً المعتقالت : خلفٌة

، احتجزت السلطات أعدادا كبٌرة من المعتقلٌن؛ تقدر 2011آذار /منذ اندالع االنتفاضة السورٌة ًف مارس
تدٌرها أجهزة - احتجزت الحكومة هإالء المعتقلٌن ًف مراكز اعتقال. منظمات محلٌة أعدادهم بعشرات اآلالف

 .وفً السجون- المخابرات األربعة الربٌسة

ها جمٌعها معا باسم المخابرات هً  [1]:أجهزة المخابرات األربعة الربٌسة، التً أشٌر إٌل

 شعبة المخابرات العسكرٌة؛ 
 إدارة األمن السٌاسً؛ 

  ؛(تعرف باسم أمن الدولة)إدارة المخابرات العامة 
 إدارة المخابرات الجوٌة. 

. ال توجد قواعد واضحة تحدد أي جهاز ٌؤخذ المبادرة ًف عمل معٌن. تتداخل أجهزة المخابرات على نطاق واسع

إنها أكبر . تتمتع هذه األجهزة، واقعٌا، بسلطات مطلقة ًف تنفٌذ عملٌات التوقٌف والبحث واالستجواب واالحتجاز
من مجرد ذراع حكومٌة؛ فهً عملٌا هٌبات مستقلة تقدم تقارٌرها مباشرة لكبار المسإولٌن ًف الدولة السورٌة، 

 [2].وطبقا لبعض المحللٌن، إلى الربٌس السوري مباشرة

قبل اندالع االنتفاضة ًف سورٌا، تنافست هذه األجهزة فٌما بٌنها أحٌانا على احتجاز المعتقلٌن أو الحق ًف التحقٌق 
، وهً هٌبة تنسٌقٌة ٌرأسها "خلٌة إدارة األزمة السورٌة"بدأت . ، بدأت تعمل بتناغم أكثر2011لكن بعد . معهم

 [3] . وتضم رإساء األجهزة األمنٌة األربعة ًف عقد اجتماعات دورٌة،بشار األسد

ٌحتفظ كل جهاز من هذه األجهزة األربعة بمقر مركزي ًف دمشق، إضافة إلى فروع إقلٌمٌة وعلى مستوى المدن 
ها باسم المنطقة التً تقع فٌها، ًف حٌن ُتسمى . وفروع محلٌة ًف أنحاء البالد شار إٌل ٌُ بعض هذه الفروع ُتسمى أو 

 (.235 أو 215مثل الفرع )أخرى برقم الفرع 

ًف بعض الحاالت، حٌن ال تستوعب مراكز . ًف جمٌع هذه الفروع، توجد مراكز احتجاز متفاوتة األحجام

نقلون إلى مراكز أخرى مثل السجون أو القواعد العسكرٌة، مع استمرار تبعٌة المعتقل  ٌُ االحتجاز عدد المعتقلٌن، 
، وفقا لحارس سابق ًف فرع أمن الدولة بالخطٌب ًف "إٌداع"ٌُعرف السجناء المنقولون باسم . للفرع المنقول منه

 [4] .دمشق

لٌس لدٌهم وسابل رسمٌة . ٌُحتجز المعتقلون ًف منشآت المخابرات السورٌة بمعزل عن العالم الخارجً دابما
فقط، ًف حاالت نادرة للغاٌة ٌمكنهم الوصول إلى وسابل غٌر رسمٌة، مثل رشوة الحراس . للتواصل مع أسرهم

األسر التً أجرٌت معها مقابالت لغرض هذا التقرٌر اعتمدت على معلومات قدمها . إلجراء مكالمات هاتفٌة

. معتقلون سابقون، اتصلوا بعد اإلفراج عنهم بؤسر معتقلٌن قابلوهم ًف مراكز االعتقال وأطلعوهم على أوضاعهم
ٌُسمح للمعتقلٌن بزٌارات عابلٌة إال  .بعد نقلهم إلى سجون مركزٌة مثل سجن عدرا- أحٌانا- لم 
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ٌمكن وصف معظم حاالت االعتقال التً نفذتها أجهزة المخابرات ووثقتها هٌومن راٌتس ووتش على مدار 

االختفاء القسري ًف القانون الدوًل هو تلك الحاالت التً . السنوات األربع الماضٌة بؤنها حاالت اختفاء قسري
تقوم فٌها أجهزة الدولة، أو أشخاص آخرٌن ٌتصرفون بمساندة الدولة، باعتقال شخص ثم رفض االعتراف 

 [5].باعتقاله، أو اخفاء مصٌره أو مكانه

ًف معظم الحاالت التً وثقتها هٌومن راٌتس ووتش، لم تحصل عابالت المعتقلٌن على معلومات عن مكانهم أو 
. مصٌرهم عقب االعتقال طٌلة أسابٌع أو شهور ًف بعض الحاالت، رغم استعالمهم لدى مختلف أجهزة المخابرات

عموما، لم تسمح السلطات للمعتقلٌن بؤي اتصال مع العالم الخارجً وتركت عابالتهم تتساءل إن كانوا على قٌد 
 .الحٌاة أم ماتوا

وثقت هٌومن راٌتس ووتش وغٌرها من المنظمات الحقوقٌة المحلٌة والدولٌة ولجنة تقصً الحقابق التابعة لألمم 
المتحدة انتهاكات ممنهجة لحقوق المعتقلٌن شملت التعذٌب، ونقص الطعام، والحرمان من العالج الطبً، منذ 

، وثقت هٌومن راٌتس ووتس 2012ًف [6] .2011آذار /اندالع التظاهرات المناهضة للحكومة ًف مارس
 [7]. مركز اعتقال سوري27االستعمال الممنهج لبعض طرق التعذٌب على ٌد عناصر قوات األمن والمحققٌن ًف 

 سنوات، اعتقلت السلطات أشخاصا فً 4وفقا للمقابالت التً أجرٌناها مع معتقلٌن سابقٌن على مدار 

ظروف مقٌتة على نحو متزاٌد، معرضة إٌاهم للتكدس، ونقص الطعام، وعدم كفاٌة التهوٌة، وسوء 
الخدمات الطبٌة، والظروف الصحٌة السٌبة للغاٌة التً تتسبب فً انتشار العدوى واألمراض الجلدٌة 

 .واإلسهال بٌن المعتقلٌن

تتفاوت مساحات الزنازٌن الجماعٌة، .  وزنازٌن فردٌة جماعٌةعادة ما فرق معتقلون سابقون بٌن ما أسموه زنازٌن
على سبٌل المثال، قال معتقالن سابقان ـل هٌومن راٌتس ووتش إن زنزانة جماعٌة .  مترا مربعا70وتصل إلى 

 . شخصا75 إلى 60 ًف دمشق، تضم من 291 مترا مربعا ًف فرع المخابرات العسكرٌة 20تبلغ مساحتها نحو 

أوضح معتقلون سابقون ـل هٌومن راٌتس ووتش أن ما ٌطلقون علٌه الزنازٌن الفردٌة كان ًف أكثر األحٌان حجٌرة 
ورغم أن بعض المعتقلٌن . مساحتها متر مربع أو اثنٌن، ًف كثٌر منها حفرة ًف وسط األرض بمثابة مرحاض

السابقٌن أبلغوا عن اعتقالهم بمفردهم ًف مثل تلك الزنازٌن، إال أن معظم المعتقلٌن قالوا إن تلك الزنازٌن الفردٌة 
ًف الزنازٌن الجماعٌة والفردٌة على حد سواء، كان االزدحام من السوء بحٌث لم . كانت تضم عادة عدة أشخاص

لمزٌد من التفاصٌل بشؤن ). تتسع الزنازٌن ًف أحٌان كثٌرة إال لوقوف المعتقلٌن، أو اضطرتهم للنوم بالتناوب

 .(ظروف االعتقال، انظر القسم الثالث

 بعد 2013نٌسان /زار باحثو هٌومن راٌتس ووتش منشآت المخابرات العسكرٌة وأمن الدولة ًف الرقة ًف أبرٌل
وجد الباحثون أن أوصاف زنازٌن السجن وغرف االستجواب وأدوات . سٌطرة مجموعات مسلحة على المدٌنة

 [8].التعذٌب التً رأوها ًف هذه المنشآت تتفق مع أقوال معتقلٌن سابقٌن

وثقت هٌومن راٌتس ووتش وفٌات سجناء ًف منشآت االعتقال الحكومٌة السورٌة قبل االنتفاضة السورٌة ووثقت 
 ونادرا ما قدمت السلطات للعابالت معلومات عن الظروف [9].2011تزاٌد أعداد الوفٌات ًف المعتقالت منذ 

على حد علم هٌومن راٌتس ووتش، لم ٌجر أي تحقٌق مستقل ًف وفاة أي سجٌن ًف . المحٌطة بوفٌات أقاربهم
 [10] .محتجز لدى الحكومة

، وثقت هٌومن راٌتس ووتش حاالت اضطر فٌها أقارب الذٌن ماتوا رهن االحتجاز للتوقٌع على وثابق 2011ًف 
هً التً قتلت أقاربهم، كما اضطروا للتعهد بعدم إقامة جنازة عامة كشرط لتسلم " عصابات مسلحة"تبٌن أن 

 بعضها تسلم [11] .لكن قلما تسلمت األسر التً أجرٌت معها مقابالت ًف السنوات التالٌة، جثامٌن أقاربها. الجثة

 [12].شهادات وفاة لكنها لم تتسلم متعلقات المٌت الشخصٌة أو رفات الجثة

بالنظر إلى محدودٌة قدرة المراقبٌن المستقلٌن على التنقل، والسرٌة شبه التامة التً تحٌط باالعتقال ومراكز 

االحتجاز ًف سورٌا، ورفض السلطات الحكومٌة تزوٌد األسر بمعلومات رسمٌة عن أقاربها المعتقلٌن ًف حاالت 
عدٌدة، ٌكاد ٌكون مستحٌال التحقق من عدد األشخاص الذٌن توفوا ًف مراكز االحتجاز السورٌة منذ اندالع 

. 2011آذار /التظاهرات المناهضة للحكومة ًف مارس
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 حالة ألفراد ماتوا رهن 7502" مركز توثٌق االنتهاكات ًف سورٌا"، وثق 2015تموز / ٌولٌو24حتى 

حزٌران / ٌونٌو26 حالة وفاة ًف المعتقالت حتى 11358" الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان"ووثقت . االحتجاز
 . من المرجح أن الرقم اإلجماًل أكبر من ذلك أخذا ًف االعتبار الحاالت العدٌدة التً لم ٌبلغ عنها[13].2015

كما وثقت هٌومن راٌتس ووتش االعتقال التعسفً والتعذٌب على ٌد الجماعات المسلحة غٌر الرسمٌة، بما ًف ذلك 

لكننا ًف هذا التقرٌر ركزنا على التحقٌق ًف صور قٌصر، التً تمثل مصدرا فرٌدا لألدلة . 2014آذار /مارس
 .التً تشٌر إلى ارتكاب جرابم ضد اإلنسانٌة

I . صور قٌصر

قصة قٌصر ونشر الصور للعموم 

، أصدر فرٌق من المحققٌن الدولٌٌن ًف جرابم الحرب والخبراء الجنابٌٌن تقرٌرا 2014كانون األول /ًف ٌناٌر

هرب، أثناء عمله، "، الذي "مصداقٌة منشق من سورٌا، كان ٌخدم ًف الشرطة العسكرٌة للحكومة السورٌة"ٌقٌم 
ًف المجمل، أبلغ الخبراء أن المنشق السوري، الذٌن [14]."عشرات اآلالف من صور جثث صورها هو وزمالإه

الخبراء الذٌن قابلوا .  ألف صورة هو وسورٌون آخرون55، هّرب ما ٌقارب "قٌصر"أطلقوا علٌه اسما رمزٌا هو 

ٌّنة من  قدروا أنها تمثل ) صورة 5500قٌصر فحصوا مإهالته العسكرٌة، وأجروا تحالٌل الطب الشرعً لع
على  (أو رّض)" اإلصابة بصدمات"من الجثث مصابة بالهزال، وبدت عالمات % 42وجدوا أن . ( جثة1300

بدا علٌهم تغٌر اللون وتقرحات ًف منطقة القدمٌن وقصبة "كما الحظوا أن هناك صورا ألشخاص . منها% 20
تضمن أحد المالحق صورا منتقاة من المجموعة، تبٌن الصور مقسمة إلى فبات من وجهة نظر ".  الساق باألساس
لكن . للمحاماة ًف لندن، بتفوٌض من الحكومة القطرٌة "كارتر روك وشركاه"أعد التقرٌر مكتب . الطب الشرعً

تدخل قطر، وهً دولة معروفة بتؤٌٌد جماعات مسلحة مناهضة للحكومة ًف سورٌا، قاد البعض للتشكٌك ًف نزاهة 
 [15].هذا الجهد

، أخبر قٌصر الفرٌق أنه 2014كانون الثانً / أٌام ًف ٌناٌر3ًف مقابلته مع فرٌق المحققٌن القانونً، على مدار 

أضاف أنه ًف السنوات الثالث التً سبقت انشقاقه، كان عمله .  عاما13عمل ًف الشرطة العسكرٌة السورٌة لمدة 
ًف مقابلة مع أحد الصحفٌٌن، قال . لم ٌتضح الغرض الدقٌق من الصور. تصوٌر وتوثٌق جثث المعتقلٌن الذي قتلوا

، . النظام ٌوثق كل شًء بحٌث ال ٌنسى شٌبا"لكنه ٌرى أن . عن السبب ًف ذلك" لطالما تساءلت: "قٌصر وبالتاًل

ها... فإنه ٌوثق هذه الوفٌات  [16]".ًف حال قام القضاة ٌوما ما بإعادة فتح القضاٌا، فإنهم سٌحتاجون إٌل

 ًف [17]. وصف قٌصر كٌف بدأ تخزٌن الصور على أقراص ذاكرة محمولة، عهد بها إلى أحد أقاربه
 .الفرار من البالد" خطر وشٌك على حٌاته"، قرر قٌصر خشٌة 2013آب /أغسطس

، راجع أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2014نٌسان /ًف أبرٌل. ازداد اهتمام وسابل اإلعالم بالصور

 ًف [18].، قدم قٌصر شهادة أمام مجلس النواب األمرٌك2014ًتموز / ٌولٌو31مجموعة من الصور، وفً 
، وأحٌانا ًف ضواحً درعا، إضافة إلى  ورٌفهاشهادته، قال قٌصر إنه كان مسإوال عن تصوٌر الجثث ًف دمشق

قال إنه بدأ تخزٌن . [19]اإلشراف على أرشفة صور الطب الشرعً العسكري الواردة من جمٌع أنحاء سورٌا
. الصور التً ٌؤخذها والصور األخرى من أرشٌف الحكومة على أقراص ذاكرة أو ٌنسخها على أقراص ممغنطة

لكن بعض الملفات فقدت أو تلفت ًف عملٌة . كان ٌفعل ذلك بشكل متقطع، وكانت عملٌة االختٌار عشوابٌة نسبٌا

من سورٌا، حامال معه الملفات التً نجح ًف نسخها طوال أكثر هاربا ، انشق 2013آب / ًف أغسطس[20].النقل
 [21].من عامٌن

، "مسٌس"و" من دون أساس"ووصفت وزارة العدل التقرٌر بؤنه . سرعان ما نفت السلطات السورٌة صحة الصور

إن " سانا"وقالت الوزارة ًف بٌان أوردته وكالة األنباء السورٌة الحكومٌة ". ٌفتقر إلى الموضوعٌة والمهنٌة"و
عبارة عن تجمٌع لصور أشخاص غٌر محددي الهوٌة ثبت أن عددا منهم من اإلرهابٌٌن األجانب الذٌن "التقرٌر 

ٌنتمون إلى جنسٌات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرٌة والمنشآت المدنٌة، وقسما منهم من 

المدنٌٌن والعسكرٌٌن الذي قضوا نتٌجة تعذٌبهم وقتلهم من قبل المجموعات اإلرهابٌة المسلحة بداعً مواالتهم 
 [22]".للدولة
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 :، ًف مقابلة مع مجلة فورٌن أفٌرز2015كانون الثانً /وكرر الربٌس األسد هذا النفً ًف ٌناٌر

من قال إن ذلك ... مع بعض الندوب... على سبٌل المثال... هناك صور لرأس مقطوع... لٌس من الواضح صور من هً"

 [23]."من قال إن الضحاٌا سورٌون ولٌسوا من مكان آخر؟… من فعل الحكومة ولٌس من فعل الجماعات المسلحة

ة للمعارضة ًف . لم تتؤخر اإلجابة عن أسبلة األسد تسرب عدد من صور قٌصر إلى بعض وسابل اإلعالم المواٌل
، نشرت 2015آذار /ًف مارس. ، ووردت أنباء أن بعض أقارب المعتقلٌن تعرفوا علٌهم2014كانون الثانً /ٌناٌر

بعض النشطاء السورٌٌن ومنظمات المجتمع المدنً األخرى نشرت . الجمعٌة السورٌة آالف الصور على اإلنترنت
وبٌنت الصور، التً نشرت من بٌن . بعضا من هذه الصور على مجموعات فٌسبوك أو صفحات إلكترونٌة تدٌرها

ًف معظم  [24]. ألف صورة، أفراد كلهم تقرٌبا رجال بالغٌن، توفوا ًف مراكز االعتقال السورٌة50ما ٌقارب 
 وسرعان ما انتشرت [25].الصور التً نشروها لم ٌظهر جسد الضحاٌا بالكامل، بل وجوههم ورإسهم فقط

 .الصور مع بحث السورٌٌن عن أفراد أسرهم أو أقاربهم أو أصدقابهم الذٌن اعتقلتهم الحكومة أو لمجرد أنهم اختفوا

. بدأت األسر التً ال أخبار لدٌها عن أعزابها ًف المعتقالت الحكومٌة والتً اختفى أقاربها ًف البحث ًف الملفات

تقدم الكثٌرون منهم وقالوا إنهم تعرفوا على أزواجهم وآبابهم وأبنابهم وإخوانهم الذٌن ٌعتقدون أنهم اختفوا ًف 
 أسرة اتصلت بها قابلة 700السورٌة ـل هٌومن راٌتس ووتش إن أكثر من قالت الجمعٌة . مراكز االعتقال السورٌة

 [26].إنها تعرفت على أقاربها

كما تلقت منظمات حقوقٌة سورٌة أخرى، اتصاالت من أقارب أو أصدقاء قالوا إنهم تعرفوا على أقاربهم أو 
إنها تعرفت على " اللجنة السورٌة لحقوق اإلنسان" قالت منظمة رصد سورٌة تدعى [27].أصدقابهم ًف الصور

مكتب دمشق " فرد، وردت صورهم ضمن صور قٌصر من خالل أفراد أسرهم أو أصدقابهم؛ وقال 101
 [28]. حالة286إنه تعرف على " اإلعالمً

تحلٌل هٌومن راٌتس ووتش لصور قٌصر 

أعضاء المجموعة كّونوا . عهد قٌصر بالصور إلى الحركة الوطنٌة السورٌة وهً مجموعة سٌاسٌة معارضة

عماد الدٌن الرشٌد، والتً تولت حفظ . الجمعٌة السورٌة للمفقودٌن وسجناء الرأي، التً تضم ربٌس الحركة د
 ملفا فرٌدا ـل هٌومن راٌتس ووتش، قابلة إن هذه 53275، سلّمت الجمعٌة 2015آذار /ًف مارس. الملفات

 [29].الملفات تمثل المجموعة الكاملة من البٌانات التً جمعها قٌصر

ُنقلت الصور بعد إعداد مذكرة تفاهم مع هٌومن راٌتس ووتش، تنص على أن الصور ٌمكن استخدامها فقط 

علمت هٌومن راٌتس ووتش الحقا أن الحركة شاركت الصور مع عدد محدود من المجموعات، . ألغراض البحث
منها وزارة الخارجٌة األمركٌة، عالوة على اللجنة األممٌة لتقصً الحقابق، أٌضا بعد إقرار مذكرات تفاهم معها 

 .حول الهدف من استخدام الصور

وفقا لتوارٌخ الملفات، التً أُخبرت هٌومن راٌتس ووتش أنها الملفات نفسها التً نسخها قٌصر ًف البداٌة من 
توقفت . 2013آب / وأغسطس2011أٌار /أجهزة الكمبٌوتر الحكومٌة، التقطت هذه الصور ًف الفترة بٌن ماٌو

أظهرت بٌانات التعرٌف الجزبٌة التً كانت ال تزال سلٌمة ًف . 2013آب /الصور حٌن انشق قٌصر ًف أغسطس
ًف التقاط " فوجً فاٌن بكس"و" نٌكون كول بكس" من ملفات الصور، استخدام كامٌرات من نوع 271

 من بٌن مجموعة الصور، أعٌد تحجٌم بعض الصور، وفً حاالت قلٌلة اُستعٌن ببرنامج رسم بسٌط، [30].الصور

 .لتعزٌز األرقام التً تظهر على الصور

 صورة من 242حلل مختبر األدلة الرقمٌة التابع لمكتب التحقٌقات االتحادي األمرٌكً مجموعة صغٌرة تضم 
... صور الجثامٌن والمشاهد"أن  (لكن لم ٌنشره ًف وسابل اإلعالم)ذكر المختبر ًف تقرٌر أصدره . صور قٌصر

ـ [31]".ال تظهر لمسات مصطنعة أو تناقضات تشٌر إلى أنه قد تم التالعب بها  التً 242 من بٌن الصور اـل
شهدت تغٌٌرا بإضافة نص لبطاقة ًف المشهد " صورة 22فحصها مكتب التحقٌقات االتحادي إلصدار تقرٌره، فإن 

 [32]".المصور، لكن هذا التغٌٌر لم ٌإثر على الجثامٌن أو ما تبقى من المشهد المصور فٌها

 . فبات مختلفة3تشمل الصور التً تلقتها هٌومن راٌتس ووتش 
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  ما ٌمٌز هذه . صور، لموتى إما فً المشرحة أو ما ٌبدو أنه مرآب 28707الفبة األولى، التً تتكون من
 أرقام تعرٌف منفصلة؛ إما مكتوبة مباشرة على الجسم، أو على 3المجموعة من الصور هو أن معظم الجثث بها 

استنادا إلى المعلومات المتاحة، هذه الصور لمعتقلٌن  .ورقة توضع على الجسم، أو تعلق كً تظهر فً الصورة
استقطبت هذه الفبة األولى اهتمام معظم وسابل . توفوا فً المعتقل، أو بعد نقلهم من المعتقل إلى مستشفى عسكري

 .اإلعالم
  الفبة الثانٌة هً أٌضا صور لموتى التقطت فً المشارح لكنها تحمل تعرٌفا لهوٌة الشخص الُمصَور باالسم أو

فوا على أنهم جنود حكومٌون قتلى، أو مقاتلون مسلحون . بظرف الوفاة هذه الفبة تتكون من صور أناس ُعرِّ
على عكس الصور فً الفبة األولى، ال . آخرون، أو مدنٌون قتلوا جراء هجمات أو تفجٌرات أو محاوالت اغتٌال

ر بالنسبة للجنود القتلى، كانت كلمة . توجد أرقام مرتبطة بالجثث، بل االسم الكامل مكتوبا على ورقة ومصوَّ
التقطت صور جثامٌن . بالنسبة للمدنٌٌن، ُرتبت الصور وفقا للتارٌخ واالسم. تسبق االسم وأحٌانا الرتبة" شهٌد"

 .الجنود داخل مشرحة
 وفقا 2011أٌار /ٌبدأ التسلسل الزمنً للصور فً ماٌو. الفبة الثالثة تتؤلف من صور مواقع الهجمات العسكرٌة ،

 .، تارٌخ انشقاق قٌصر2013أب /لتوارٌخ الملفات، وٌستمر حتى أغسطس

أخٌرا، تتضمن الصور المسربة عددا قلٌال لصور شهادات الوفاة، ومراسالت بٌن أذرع أجهزة المخابرات، 

 .وتقارٌر داخلٌة عن الوفٌات ًف المعتقالت

من حٌث توفر . لكن هذا ال ٌنفً أن الصور األخرى مهمة أٌضا. ٌركز هذا التقرٌر على الوفٌات ًف المعتقالت
األدلة، تعزز هذه الصور صدقٌة مزاعم قٌصر بشؤن دوره كمصور شرعً مع قوات األمن السورٌة أو على األقل 

كما أن هذه الصور ٌمكن أن تساعد، أٌضا ًف توثٌق الجرابم األخرى . كشخص لدٌه حق الوصول إلى صورها
 .التً حصلت ًف سورٌا

صور المحتجزٌن الموتى 

الكثٌر من الجثث لها صور متعددة، وفقا للجمعٌة السورٌة، التً راجعت حصٌلة الصور بالكامل ورتبت الصور 
 .ًف ملفات وفقا لجثة كل متوفى

.  صورة20 صور لكل جثة، لكنها قد تصل ًف بعض األحٌان إلى أكثر من 4تتضمن كل صور المعتقلٌن الموتى 
ـ   شخصا 6786 صورة ًف هذه الفبة للمتوفٌن ًف المعتقالت هً ـل 28707بناء على ذلك، ووفقا للجمعٌة فإن اـل

ًف حٌن أن هٌومن راٌتس ووتش لم تصنف الصور من جانبها، فقد حصلت على قاعدة بٌانات . مٌتا على األقل

تحاول الصورعادة أن ترصد أي وشم أو جرح على . الجمعٌة السورٌة وتستطٌع أن تإكد أن تحلٌلها ٌبدو متقنا
لكنها لم ترق إلى مصاف المعاٌٌر الدولٌة لصور الطب الشرعً التً تلتقط ًف سٌاق التحقٌقات التً تجرى . الجسد

 .ًف مسرح الجرٌمة

 :وفقا لفرٌق من الخبراء الجنابٌٌن الدولٌٌن الذٌن قٌّموا الصور ًف البداٌة

الصور ال تحمل سجال بمقٌاس الصورة ... لم تلتقط الصور بالطرٌقة المعتمدة لألدلة كالصور التً ٌلتقطها محققو الجرابم"

كما لم تظهر معظم الصور الجانب الخلفً للجثث، وعلٌه لم ٌتسن تقٌٌم . وال تحوي صورا مقربة لإلصابات كل على حدة

 [33]."اإلصابات فً حال وجودها على ذلك الجانب

قال طبٌب راجع الصور ـل هٌومن راٌتس ووتش إن . لم تظهر إال امرأة واحدة ضمن صور الضحاٌا والباًق ذكور

 تحققت هٌومن راٌتس ووتش [34]. صورة على األقل ألطفال100 صورة للذكور، ٌبدو منها 6785من بٌن اـل 
لكن هٌومن راٌتس ووتش لم تجر .  ماتوا ًف المعتقل عن طرٌق أفراد أسرتٌهما18من حالتٌن لصبٌٌن تحت اـل 

 .مراجعة مستقلة لكل الصور لتقٌٌم أعمار الضحاٌا

على . بعض الملفات التً رفعت فٌها الصور السابقة، وبعض أسماء ملفات اسمٌة أقدم زمنٌا سمٌت بؤسماء القتلى
بعد عملٌة بحث على اإلنترنت، ". صور حادث وفاة سجٌن األمن إسماعٌل مومنة"سبٌل المثال، أحد الملفات ٌسمى 

اكتشفت هٌومن راٌتس ووتش أن إسماعٌل مومنة كان متظاهرا مناوبا للحكومة من بلدة قطنة بالقرب من حدود 
 ذكرت تقارٌر إعالمٌة، ًف ذلك الوقت، أن السلطات الحكومٌة اعتقلت [35].2011آب /لبنان، ومات ًف أغسطس

" سجٌن أمنً تحت مسإولٌة" بعض الملفات األخرى تؤخذ مسمٌات مثل [36]".تحت التعذٌب"مومنة وأنه مات 
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، 2011أٌلول /آب وسبتمبر/بعض األشخاص الذٌن ُصوروا ًف أغسطس.  المخابرات الجوٌة أو المخابرات العامة

 .كانوا ما زالوا ٌرتدون مالبسهم وجمٌعهم ُصوروا ًف مشرحة

ًف هذه . 2011تشرٌن األول /ظهر ترقٌم الجثث ألول مرة ًف الصور التً وضعت ًف الملف المإرخ ًف أكتوبر
 تحمل البطاقات التً لصقت على الصور .الصور، ظهرت للمرة األولى البطاقات البٌضاء التً توضع على الجثة

تشٌر البطاقات . 2 و1ٌحتوي الملف صور جثامٌن معتقلٌن مرقمة باألرقام . ًف هذا الملف أرقاما من خانة واحدة
أٌضا إلى اعتقالهم لدى المخابرات الجوٌة، إما عن طرٌق كتابة كلمات على البطاقة، وإما عن طرٌق كتابة حرف 

 .2011تشرٌن الثانً / ًف ملف مإرخ نوفمبر3رقم " سجٌن أمنً"ظهرت عبارة ". ج"

كما تظهر ًف الملف جثة . لكن ًف الشهر نفسه، تظهر أسماء بعض المعتقلٌن ضمن اسم ملف ٌضم صور جثثهم
ٌبدو أن بعضا من أوابل المعتقلٌن عولجوا ًف مستشفى؛ إذ تظهر األنابٌب الورٌدٌة . 1معتقل آخر تحمل الرقم 

 .وأقطاب جهاز مزٌل رجفان القلب ًف الصور

 سجناء حتى 7ظهرت أسماء . 2012أٌار /استمر ظهور أسماء المعتقلٌن المتوفٌن ضمن أسماء الملفات حتى ماٌو

. ، كانت الصور تلتقط داخل الغرف ًف ما ٌبدو أنها مشرحة2012آب /حتى الملف المسمى أغسطس. ذلك التارٌخ
ًف الشهر نفسه، التقطت أول صور، على ما ٌبدو . ، ُصورت جثث على األسفلت2012تشرٌن الثانً /ًف نوفمبر

 . العسكري ًف المزة601ًف فناء، حددت هٌومن راٌتس ووتش أنه مرآب ًف المشفى 

اعتدنا أن نستعمل المشرحة، لكنهم كانوا ٌحضرون مزٌدا من الجثث، : "قال قٌصر أمام مجلس النواب األمرٌكً
 باستخدام صور األقمار الصناعٌة وتقنٌات تحدٌد المواقع الجغرافٌة، [37]".لذا قررنا استعمال المرآب بشكل دابم

لكن .  العسكري ًف المزة ًف دمشق601تؤكدت هٌومن راٌتس ووتش أن صور الفناء التقطت ًف فناء المشفى 
مما ٌشٌر إلى أن " مشفى تشرٌن"أحد ملفات الصور ًف الفبة الثانٌة، التً تضم صور جنود حكومٌٌن، حمل اسم 

 .الصور التقطت ًف مستشفى عسكري آخر ًف العاصمة دمشق

الكثٌر من الملفات سمٌت ببساطة بؤسماء الشهر . تقرٌبا كل الملفات التً وضعت فٌها الصور سمٌت تبعا للتوارٌخ

بناء على محادثات مع فرٌق عمل الجمعٌة . ، ًف حٌن عنون بعضها بتارٌخ محدد(2011أٌار /بدءا بماٌو)والعام 
السورٌة الذٌن تواصلوا مع قٌصر، وبناء على الحاالت التً حققنا فٌها، تعتقد هٌومن راٌتس ووتش أن هذه 

: انظر القسم الرابع)التوارٌخ تطابق الشهور التً ُصورت فٌها هذه الجثث وُسجلت ًف المستشفى العسكري 
قا؛ إذ إن بعض الصور ظهرت ًف ملفات غٌر . (إجراءات ما بعد الوفاة لكن نظام حفظ الملفات هذا ال ٌبدو دٌق

 .مإرخة

الصور التً رأٌناها أظهرت العدٌد من الجثث المصابة بالهزال، وظهرت علٌها كدمات وندوب وعالمات أخرى 

 .كما ظهر على بعضها جروح مفتوحة وغابرة. من التعذٌب

ًف الصور، تظهر معظم الجثث وقد ربط شرٌط الصق أبٌض على الجبهة ٌحمل رقمٌن، أو أحٌانا ٌكتب الرقمان 
وتعلق ورقة على الصدر ٌتكرر فٌها الرقمان الموجودان على الجسم باإلضافة إلى رقم . مباشرة على الجسد بقلم

 .ثالث

 :وتشٌر عملٌة بحث أجرتها هٌومن راٌتس ووتش إلى أن األرقام الثالثة تمثل

 الذي تدٌره ) 215رقم مخصص لمنشؤة كل فرع أمنً تدٌره أجهزة المخابرات السورٌة، مثل الفرع : رقم الفرع
 ؛(شعبة المخابرات العسكرٌة

 قال قٌصر إنه ٌخصَّص وقت . رقم مخصص لكل معتقل عن طرٌق الفرع األمنً الذي ٌحتجزه: رقم المعتقل
لكن منشقا آخر عمل حارسا فً فرع أمنً قال لـ هٌومن راٌتس . وصول الشخص المعتقل إلى الفرع األمنً

 .ووتش إن الفرع األمنً ٌخصص هذه األرقام حٌن ٌتوفى المعتقل فً الحجز
 ٌُعطى حٌن : رقم الفحص أو رقم الوفاة رقم ٌخصصه الطبٌب الشرعً فً المستشفى العسكري لكل معتقل، و

قال منشق عن . بتصوٌر الجثة (مثل قٌصر)ٌسجل الطبٌب الجثة، وٌعد تقرٌرا طبٌا عنها، وٌؤمر مصورا عسكرٌا 
جهاز أمنً خدم فً مستشفى عسكري لـ هٌومن راٌتس ووتش إن موظفً المستشفٌات العسكرٌة ٌطلقون على ذلك 

 [38]."رقم الفحص"
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الرقمان األولٌان ٌكتبان إما على شرط طبً ٌلصق على جسد المعتقل، أو بقلم على الرأس أو الصدر، داخل 

 .الفروع األمنٌة، قبل نقل الجثة إلى عهدة المستشفى

 ثم ٌعاد بإضافة الحرف الذي 5000قالت الجمعٌة السورٌة ـل هٌومن راٌتس ووتش إن رقم الفحص ٌصل حتى 
استنادا إلى تتابع رقم الفحص، تعتقد الجمعٌة أن صور قٌصر تشٌر إلى ما ال .  ب5000 أ، و5000: ٌلٌه مثل

، 2013آب / وأغسطس2011أٌار / ألف جثة صورت ًف المستشفٌات العسكرٌة ًف دمشق بٌن ماٌو11ٌقل عن 
 جثة، وفقا لتحلٌل شامل أجرته 6786الصور التً راجعتها هٌومن راٌتس ووتش تظهر . حٌن انشق قٌصر

 .الجمعٌة السورٌة

بعض الصور التً سربت ًف وقت سابق للمعتقلٌن تتضمن بطاقات تعرض أسماءهم بدال من األرقام الثالثة التً 
 .ورد وصفها سابقا

 27من المهم اإلشارة إلى أن صور قٌصر ال تمثل سجال شامال لكل الوفٌات ًف معتقالت منطقة دمشق طوال اـل 
 .شهرا التً تغطٌها

، 601ًف حٌن أن العدٌد من منشآت االعتقال ًف دمشق كانت ترسل موتاها إلى مشفى تشرٌن والمشفى العسكري 
قال منشق من أجهزة األمن السورٌة، عمل حارسا ًف فرع أمن الدولة ًف الخطٌب ـل هٌومن راٌتس ووتش، إن 
نقلون إلى مشفى حرستا العسكري شمال شرق دمشق،  ٌُ ٌُتوفون ًف المعتقل ًف المنشؤة التً عمل فٌها كانوا  من 

كما أن الصور ال تشمل كل الجثث التً .  العسكرٌٌن حٌث التقط قٌصر الصور601ولٌس إلى مشفًٌ تشرٌن و
ها ونسخها حٌن شعر 601نقلت إلى مشفى تشرٌن والمشفى العسكري   بل فقط التً تمكن قٌصر من الوصول إٌل

لهذا، فإن عدد الجثث التً جاءت من منشآت احتجاز وظهرت . أنه ٌستطٌع أن ٌفعل ذلك بقدر من األمان النسبً
ًف صور قٌصر ال تمثل إال جزءا ممن ماتوا ًف مراكز االحتجاز ًف دمشق أو حتى ًف هذه المنشآت بالذات بٌن 

 .2013آب / وأغسطس2011أٌار /ماٌو

 التابع 215من الفرع  ( معتقال4551)طبقا ألرقام الفرع على هذه البطاقات، جاء العدد األكبر من المعتقلٌن 

 2819) ثانً أكبر عدد [39]".فرع الموت"لشعبة المخابرات العسكرٌة ًف دمشق المعروف لدى السورٌٌن باسم 
 كما نقل مبات [40].(ٌعرف بفرع المنطقة) التابع لشعبة المخابرات العسكرٌة 227نقلوا من الفرع  (معتقال

 التابع للمخابرات العسكرٌة المعروف أٌضا باسم فرع فلسطٌن، 235المعتقلٌن من فرع المخابرات الجوٌة، الفرع 
 .الذي تدٌره المخابرات العسكرٌة (الدورٌات) 216والفرع 

ها، وكذلك شهادة قٌصر نفسه، جاءت الجثث كلها تقرٌبا من مراكز اعتقال تقع  استنادا إلى أرقام الفروع المشار إٌل
 [41].ًف منطقة دمشق الكبرى

 ًف المزة، جنوب غرب دمشق، وبها أٌضا قاعدة 601الكثٌر من الصور التقطت ًف مرآب المشفى العسكري 

 أشهر 3مجند جٌش انشق من المستشفى بعد أن عاش وعمل به لمدة عامٌن و. عسكرٌة ومطار والقصر الرباسً
 .وصف المنشؤة بالتفصٌل ـل هٌومن راٌتس ووتش، وحدد على إحدى الخرابط موقع المرآب، حٌث التقطت الصور

" ٌجهزون"قال إنه شهد بعٌنٌه، ًف مناسبات عدٌدة، عناصر ٌكدسون الجثث ًف المرآب، وموظفو المستشفى 

 [42].عملٌة تصوٌر الجثث

ًّ المشفى  ٌن، وفقا لمنشقٌن من هاتٌن المنشؤتٌن، 601التقطت صور أٌضا ًف مشرحت ٌَ  ومشفى تشرٌن العسكر
 .كال المستشفٌٌن ًف دمشق. وأسماء ملفات الصور

بعض الصور ربما تكون التقطت ًف مشفى حرستا العسكري ًف ضاحٌة تقع شمال شرق دمشق، الذي استقبل 

لكن لم ٌتسن ـل هٌومن راٌتس ووتش التؤكد إذا ما كانت صور مشفى حرستا ضمن . أٌضا جثث معتقلٌن لتجهٌزها
فروع المخابرات ًف دمشق ورٌف دمشق تجلب جثث المعتقلٌن إلى هذه المستشفٌات العسكرٌة . صور قٌصر

 [43].الثالثة
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.IIلمحات لضحاٌا من صور قٌصر :  تسمٌة الموتى

 معتقلٌن سابقٌن 9 أسرة مختلفة قالت إنها تعرفت على أقاربها بٌن صور قٌصر، و27قابلت هٌومن راٌتس ووتش 
 أسر فقط وافقت على نشر معلومات 8لكن . قالوا إنهم تعرفوا من الصور على ضحاٌا قضوا معهم وقتا ًف المعتقل

خشٌت األسر األخرى على أمان أفرادها الذٌن بقوا ًف مناطق ما زالت خاضعة لسٌطرة . عن وفاة أقاربها
مخاوفهم هذه لٌست من دون أساس؛ إذ قال عدة . الحكومة، أو أقاربها الذٌن ما زالوا ًف مراكز اعتقال ًف سورٌا

معتقلٌن سابقٌن قابلناهم إنه ألقً القبض علٌهم عوض قرٌب لهم كان مطلوبا للحكومة، أو لمجرد أنهم من أسرة 

 .فرد مطلوب

حٌن قابل الباحثون أفراد أسرة معتقل أو معتقلٌن سابقٌن تعرفوا على الضحاٌا من الصور، طلبوا منهم تقدٌم صور 
ألقاربهم قبل القبض علٌهم ومقارنتها بصورة قٌصر؛ ذكر إذا ما كان لدٌهم عالمات ممٌزة أو وشومات أو متاعب 

صحٌة قبل القبض علٌهم؛ ذكر تارٌخ القبض علٌهم، والمعلومات التً استقوها من معتقلٌن سابقٌن رأوا أقاربهم ًف 
حٌن تمكنا من الوصول إلى هإالء المعتقلٌن السابقٌن، قابلناهم، أٌضا، للحصول على معلومات تتعلق . المعتقالت

بمعاملة الضحاٌا ًف المعتقل، ومظهرهم البدنً ومالبسهم، ومركز االعتقال والزنزانة التً كانوا معتقلٌن فٌها، 

ثم قارنا هذه المعلومات بالتوارٌخ وأرقام المنشؤة التً تكون أسماء ملفات صور . وتارٌخ احتجازهم ًف هذا المكان
 .ًف معظم الحاالت، ظهرت أرقام المنشؤة على البطاقات البٌضاء ًف كل صورة. قٌصر

. أولى الباحثون عناٌة كاملة للبحث عن كل أسرة زعمت أنها تعرفت على قرٌب لها بٌن الصور، والتحقق منها

لكن هذا النوع من التحقق ٌشكل تحدٌا جراء التغٌرات البدنٌة الشدٌدة التً طرأت على بعض المعتقلٌن، إضافة إلى 
رداءة الصور التً وزعت على اإلنترنت، واألحاسٌس العمٌقة التً تشعر بها العابالت تجاه حل مسؤلة اختفاء 

تعتقد هٌومن راٌتس ووتش أن، ًف كلّ من الحاالت الثمانً التً ترد الحقا، ثمة احتمال كبٌر أن تكون . أحبابها
مع ذلك، ثمة حاجة ًف . الضحٌة بالفعل الشخص الذي تعرفت علٌه األسر، والمعتقلون السابقون ًف بعض الحاالت

 .المستقبل إلى إجراء مطابقة جنابٌة مناسبة، مع استمرار هامش الخطؤ

من بٌن الوفٌات التً حققنا فٌها، كان بمقدورنا أن نإكد وفاة طفلٌن اثنٌن ًف المعتقل، سترد لمحة عن أحدهما الحقا 

 .، وكذلك امرأة واحدة( عاما وقت القبض علٌه14كان عمره )

ثمانً من بٌن اـل   حالة التً تحققنا منها، استطاعت هٌومن راٌتس ووتش أن تقابل معتقال سابقا 27ًف الحاالت اـل
رأى المتوفٌن على قٌد الحٌاة ًف المعتقل، وعلم أسماءهم وخلفٌاتهم واتصل بؤسرة المتوفى فور اإلفراج عنه أو 

 4ًف . قدم معتقلون سابقون معلومات قٌّمة عن أماكن المتوفى عالوة على حالته البدنٌة والعقلٌة. عنها من المعتقل
من الحاالت التً وثقتها هٌومن راٌتس ووتس، كان المعتقلون السابقون ٌعرفون الضحٌة شخصٌا، ورأوا الضحٌة 

 .تموت، أو رأوا جثتها ًف المعتقل

عبد هللا أرسالن الحرٌري 

 [44].عامل من نامر ًف درعا كان متزوجا من دون أطفال ( عاما37 أو 36)عبد هللا أرسالن الحرٌري 

وفقا لشقٌقه، أصبح عبد هللا قابدا بارزا ًف التظاهرات المناوبة للحكومة ًف بلدته نامر بعد اندالع االحتجاجات ًف 
 داهمت قوات األمن [45].بدأ الحقا ًف مساعدة المنشقٌن من الجٌش السوري الذٌن رغبوا ًف ترك البالد. 2011

 [46].السورٌة منزله مرات عدٌدة، لكن عبد هللا لم ٌكن ًف المنزل وقت المداهمات

 [47].، قبضت الشرطة العسكرٌة على عبد هللا مع قرٌب له ٌدعى طلعت2012حزٌران / ٌونٌو16ًف 

وم، كما قال طلعت ـل هٌومن راٌتس ووتس . نفذت الشرطة العسكرٌة مداهمات عدٌدة ًف نامر ًف صباح ذلك اٌل
لكن الشرطة العسكرٌة أطلقت النار وأصابت عبد . أضاف أنه هو وعبد هللا ذهبا وحاوال االختباء ًف مشارف البلدة

قبضت علٌهما الشرطة العسكرٌة وكبلت أٌدٌهما وعصبت . هللا ًف كتفه وهما ٌحاوالن تجنب القبض علٌهما
 .عٌونهما بشرٌط
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كان هناك أشواك فً الجرح جراء . بقمٌصً وفعلت وهذا كل ما فً األمر (عبد هللا)طلب منً ضابط أن أربط كتف "

 ."سقوطه لكن لم ٌسمحوا لً بتنظٌفه

كان طلعت معصوب . أقتٌد طلعت وعبد هللا إلى فناء الشرطة العسكرٌة ًف إزرع التً تتبع محافظة درعا أٌضا
 :وقال ـل هٌومن راٌتس ووتش. العٌنٌن وكان ٌسمع بالكاد استجواب عناصر الشرطة

اُستجوب عبد هللا عن  .وكنت أسمعه ٌتؤلم. أهانوه، وكنت أسمعهم وهم ٌضربونه... (بدابرة الشرطة العسكرٌة)كنا فً الفناء "

لدي إرهابً  :آخر شًء سمعته كان .مسلحا ال، لست :رد عبد هللا .أنت مقاتل :قالوا له. ضربوه. مشاركته فً االحتجاجات

أنا متؤكد أنها لٌست سٌارة إسعاف، ألنهم كانوا ال ٌزالون ٌصرخون . ثم سمعت صوت سٌارة .مصاب، تعال وخذه من هنا

 ."لم أره مرة ثانٌة قط... علٌه 

خوفا على سالمتها، لم تتقدم أسرة عبد هللا بؤي استفسارات . أفرج فرع المخابرات العامة عن طلعت بعد بضعة أٌام

تعرفت علٌه األسرة من مجموعة صور . لم تتوفر لهم أي معلومات أخرى لحٌن تسرٌب صور قٌصر. رسمٌة
 .نشرت على فٌسبوك

ظهرت الصور ًف ملف مإرخ . صور جثة عبد هللا ًف أرشٌف قٌصر لم تعّرفه على أنه مرتبط بفرع أمنً خاص

كان جرح الرصاصة ًف .  صور لجثته7تضمن األرشٌف . ، الشهر الذي اعتقل فٌه عبد هللا2012حزٌران /ٌونٌو
ٌُرى بوضوح ًف بعض الصور ٌّن اسم الملف أنه تحت مسإولٌة الفرقة التاسعة، التً تعمل ًف . كتفه ما ٌزال  ب

 .درعا

لم تقدم هٌومن راٌتس )ي تقرٌر أعدته منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان عن التحلٌل الجنابً للصور الرقمٌة ف
، قال فرٌق األطباء الشرعٌٌن من المنظمة إن الصور تظهر (ووتش ألجل هذا التحلٌل أي معلومات تخص الفرد

 إصابات بطلق ناري، منها جرحان لرصاصة دخلت وخرجت من الرأس، ومدخل 4رجال ًف الثالثٌنٌات به 
منى"ٌشٌر إلى أن الرصاصة أطلقت من مدى قرٌب"الجرح  منى والذراع اٌل . ، إضافة إلى رصاصتٌن ًف الكتف اٌل

[48] 

خالد هدلة، دارٌا 

وفقا لشقٌقه عامر هدلة الذي . عمل نجارا، وعاش ًف دارٌا قرب دمشق.  أطفال3كان خالد هدلة متزوجا ولدٌه 
، بعد أن داهموا 2013كانون الثانً /ٌعٌش خارج سورٌا، قبض عناصر المخابرات الجوٌة على خالد ًف ٌناٌر

، اشتبكت القوات الحكومٌة والقوات 2013كانون الثانً / ًف ٌناٌر[49].منزله، أمام مرأى من زوجته وأطفاله

استعاد الجٌش السوري المدٌنة من الجماعات المسلحة المناوبة . المناوبة لها ًف معارك شرسة للسٌطرة على دارٌا
 [51].ألقً القبض على أناس كثٌرٌن ًف هذه الفترة [50].للحكومة ًف أوابل ذلك الشهر

 :قال شقٌق خالد ـل هٌومن راٌتس ووتش إن عابلة هدلة معروفة ًف دارٌا بعدابها للحكومة

 

أفراد العابلة ... (الثورة)عابلتنا هدلة معروفة بؤنها من مإٌدي . ٌإٌدون الثورة، حتى النساء (ًف دارٌا)الجمٌع "
 [52]".الجنود ًف الجٌش السوري انشقوا وأصبحوا أعضاء ًف الجٌش السوري الحر

أضاف أن . لكنه قال إن خالد كان معروفا بؤنه أهدأ شخص ًف العابلة، لم ٌشارك إال ًف االحتجاجات السلمٌة

ضابط االستخبارات الجوٌة ًف المنطقة بشار ضاهر، هدد خالد وآخرٌن من عابلة هدلة ًف مناسبات عدٌدة، وذهب 
 .عدة مرات إلى بٌت خالد لتهدٌده، وفقا ألفراد من عابلته ًف دارٌا

بعد القبض على خالد، علمت أسرته ًف ما بعد من معتقلٌن سابقٌن رأوه ًف المعتقل أنه ًف فرع المخابرات الجوٌة 

 .ًف المزة
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اعترف خالد بكل شًء : "أضاف عامر أن الضابط ضاهر ذهب إلى أشقابه اآلخرٌن بعد اعتقال خالد، وقال لهم

أخبر معتقل سابق عابلة هدلة أنه رأى خالد ًف المعتقل ًف مقر المخابرات الجوٌة ". لن نعٌده لكم. تحت التعذٌب
 .ًف المزة، لكنه لم ٌقدم تفاصٌل تذكر عن حالته

أضاف عامر أنه بعد القبض على خالد وما تردد عن اعترافه القسري، قُبض على جمٌع أخوته األربعة الباقٌن 

تعرف عامر على شقٌقه من . ما زال مصٌر األربعة الباقٌن غٌر معروف. لم ٌفرج إال عن واحد فقط منهم. وأخته
 :بٌن صور قٌصر المسربة، بعد أن أخبره أحد معارفه أن من بٌنها صورا ألحد أفراد عابلة هدلة

لكن شخصا . قلت لنفسً ال عالقة ًل بتلك الصور. لم أشؤ أن أنظر ًف الصور. كنت ًف غاٌة الحزن ًف البداٌة"

كان . كان األمر صحٌحا. صورة (مع)أرسلوا ًل رسالة قصٌرة . ما قال ًل إنه تعرف على شخص من عابلة هدلة
%". 100إنها صورته . هو

 البطاقة [53].كما تحدثت هٌومن راٌتس ووتش إلى مؤمون وهو شقٌق آخر لخالد أكد أنه تعرف علٌه ًف الصورة
الذي ٌشٌر إلى أن المعتقل كان " ج"البٌضاء ًف الصورة التً تحمل اسم عابلة خالد كانت تحمل، أٌضا، الحرف 

 شهور من القبض 5، بعد 2013حزٌران / ٌونٌو4كانت الصورة ًف ملف مإرخ . ًف عهدة المخابرات الجوٌة
 . عاما39كان عمر خالد وقت القبض علٌه . على خالد

أطلعت هٌومن راٌتس ووتش أطباء شرعٌٌن ًف منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان على الصور التً تردد أنها 

قال خبٌر جنابً إن الصور تظهر رجال ٌبدو ًف األربعٌنٌات، وتظهر الصور إصابات . صور خالد بعد وفاته
سرى .  وذكر الخبٌر ًف تقرٌره أن الضحٌة علق من معصمٌه[54]. ناتجة عن صدمة قوٌة خصوصا ًف ذراعه اٌل

[55] 

أسامة حسٌن سلٌم 

رموك بجوار دمشق وفقا لشقٌقه فراس، كان متزوجا . أسامة سلٌم، فلسطٌنً كان ٌعٌش ًف سورٌا، من مخٌم اٌل
" القٌادة العامة- الجبهة الشعبٌة "قبض علٌه عناصر من .  عمل محاسبا ًف جامعة دمشق[56].ولدٌه طفالن

ة للحكومة السورٌة) ، من 2013شباط / فبراٌر24 صباح 10نحو الساعة  (مجموعة مسلحة فلسطٌنٌة مواٌل

أحد أصدقاء األسرة كان موجودا فً . نقطة تفتٌش عند مدخل الٌرموك، حٌن كان ٌحاول دخول المخٌم
 .المكان لحظة القبض على أسامة فؤبلغها

 235علمت األسرة من جهات اتصال فلسطٌنٌة على صلة وطٌدة بالحكومة السورٌة أن أسامة ُنقل إلى الفرع 
 ألف لٌرة 50طلبت جهات االتصال من األسرة دفع . لشعبة المخابرات العسكرٌة، المعروف باسم فرع فلسطٌن

جمعت األسرة المال لكن جهات االتصال ظلت تإجل . لتؤمٌن إطالق سراحه ( دوالرات أمرٌكٌة708)سورٌة 
 .اللقاء، وفً نهاٌة المطاف أخبرت األسرة أنها لن تستطٌع مساعدة أسامة

 :قال فراس ـل هٌومن راٌتس ووتش

تعرف أن بعضهم بشر، ما زال . كنت موظفا فً جامعة دمشق، فسؤلت األساتذة فً الجامعة . أشهر أسؤل عنه7قضٌت "

 [57]."لكن كل ما حصلت علٌه كان أكاذٌب. واصلت السإال عنه. سؤلتهم ألنهم على صالت جٌدة. لدٌهم قلب، ولم ٌنحازوا

ـ هٌومن راٌتس ووتش. وفقا لفراس، لم ٌكن أسامة ناشطا أو ضالعا ًف أي عمل مناوئ للحكومة لم : "قال فراس ـل
 .أضاف أن أسامة كان مصابا بمرض كبدي قبل القبض علٌه". ٌكن له عالقة بؤي شًء

إذا واصلت : "وقالوا له.  أشهر من القبض على اسامة، أوقف عناصر األمن فراس عند بوابة جامعته7بعد مرور 

وم، فر فراس من سورٌا". السإال عن شقٌقك، سنقطع لسانك  .ًف ذلك اٌل

واصلت األسرة بحثها عن أخبار أسامة، لكنها لم تعرف شٌبا، حتى من معتقلٌن سابقٌن إلى أن نشرت صور قٌصر على 

مكتوبة " الفرع اإلداري للقوات الجوٌة"من الصور التً أخذت من ملفات قٌصر، كتب على جسد أسامة كلمات . اإلنترنت
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تعرفت األسرة على . ، الشهر الذي قبض علٌه فٌه2013شباط /جاءت الصورة من ملف مإرخ فبراٌر. بقلم تحدٌد على بطنه

.أسامة عن طرٌق وشمٌن على ذراعه الٌسرى وكذلك من بنطاله وقمٌصه، إضافة إلى مظهره  

الحظ فرٌق من األطباء الشرعٌٌن .  صور لجثة حسٌن على أطباء من أجل حقوق اإلنسان4عرضت هٌومن راٌتس ووتش 

 [58]. كدمات وخدوش وتآكل على الوجه فً الصور، ودلٌل على إصابات ناتحة عن صدمة شدٌدة

أٌهم غزول 

المركز "أٌهم غزول كان طالبا ًف جامعة دمشق ٌدرس الماجستٌر ًف طب اإلسنان، وناشط حقوًق عمل مع 
 ".مركز توثٌق االنتهاكات ًف سورٌا"، و"السوري لإلعالم وحرٌة التعبٌر

المواًل للحكومة ًف جامعة دمشق ٌوم " االتحاد الوطنً لطلبة سورٌة" عاما حٌن اعتقله أعضاء بـ 25كان عمره 
 16كانت قوات األمن اعتقلته من قبل ٌوم . ، وسلموه للمخابرات العسكرٌة2012تشرٌن الثانً / نوفمبر5

 .أٌار/، واحتجزته إلى أن أطلقت محكمة عسكرٌة سراحه ًف ماٌو2012شباط /فبراٌر

وم نفسه، قال إن عناصر األمن أخذوه إلى غرفة ًف ." م" وهو طالب آخر بجامعة دمشق ألقً القبض علٌه ًف اٌل
 ساعات؛ 4عذب الضباط الطالبٌن لما ٌقارب .  كان أٌهم ٌدرس ًف الكلٌة[59].الكلٌة الطبٌة بجامعة دمشق

 215ثم نقلوهما إلى الفرع . ضربوهما بؤٌدٌهم، وبالعصً الكهربابٌة، وجلدوهما بؤسالك الكهرباء والخراطٌم
 .معا، واعتقال ًف الزنزانة نفسها (المخابرات العسكرٌة)

وم الرابع العتقالهما،   .:، قال م2012تشرٌن الثانً / نوفمبر9ًف اٌل

 دقٌقة جاء 45بعد  .تعال وضع رأسك على ساقً :قلت له .أنا متعب للغاٌة وأرٌد أن أنام فقط :اقترب منً أٌهم وقال لً"

نادٌت على طبٌب من حلب، كان . حراس األمن لتنظٌف الممر الذي كنا نجلس فٌه، حاولت وقتها أن أوقظ أٌهم لكنه لم ٌرد

 دقٌقة، كان جثمان أٌهم باردا جدا 30بعد مرور ... جاء ووضع ٌده على رقبة أٌهم وٌده، وقال إنه مات .سجٌنا (هو أٌضا)

 [60]."وأخذوه... ووضعوا رقما على رأسه... بطانٌة ولفوا فٌها أٌهم (الحراس)ثم أحضر . حٌن لمسته

، بعد أكثر من شهرٌن على وفاته حٌن أُفرج عن 2013كانون الثانً / ٌناٌر20لم تعلم أسرة أٌهم عن وفاته حتى 

 [61].215الذي وصف لهم كٌف توًف أٌهم ًف الفرع . م

 وفرع 215توجهت أمه مرٌم إلى كل من فرع األمن . ، بدأت أسرة أٌهم البحث عن تؤكٌد رسمً لوفاته2014ًف 
 ًف [62].  المخابرات العسكرٌة ًف دمشق، لكن ضباط األمن لم ٌقدموا لها أي معلومات ًف البداٌة248األمن 

، أحالتها الشرطة العسكرٌة ًف القابون على مشفى تشرٌن العسكري، الذي أمدها بشهادة وفاة 2014أٌار / ماٌو10
محفظته، ومفاتٌح، وبطاقة ) طلبت مرٌم استرجاع متعلقات أٌهم الشخصٌة [63].ذكرت أن سبب وفاته أزمة قلبٌة

 لكن متعلقاته الشخصٌة لم تعد [64].من سلطات المستشفى، كما قدمت طلبا لدى مكتب االدعاء العسكري (هوٌة
ها قط  [65]. إٌل

 من صور قٌصر، ُعّرفت على أنها لجثة أٌهم، على أطباء شرعٌٌن من أطباء 3عرضت هٌومن راٌتس ووتش 
بناء على هذه الصور، لم ٌستطٌعوا التعرف على السبب المحتمل لوفاته ولم ٌتعرفوا على . ألجل حقوق اإلنسان

 [66].إصابات كبٌرة ًف جسده

أحمد المسلمانً، طفل 

قبل اندالع االنتفاضة السورٌة، كان ًف الصف .  عاما من نامر ًف درعا14أحمد المسلمانً كان ٌبلغ من العمر 

 ًف تظاهرة ًف بداٌات االنتفاضة ًف 2011آذار / مارس23بعد مقتل شادي أخٌه األكبر بالرصاص ٌوم . السابع
 . عاما حٌن غادر سورٌا إلى لبنان13كان عمر أحمد . درعا، أرسلت األسرة أحمد إلى لبنان خوفا على حٌاته

، حٌن 2012آب، / أغسطس2ًف . ماتت أم أحمد ألسباب طبٌعٌة ًف سورٌا حٌن كان بعٌدا عن األسرة ًف لبنان
 أشخاص 5كان مسافرا ًف حافلة صغٌرة مع .  عاما، قرر العودة إلى سورٌا لتشٌٌع جثمان والدته14كان عمره 

قال أفراد ًف أسرة أحمد ـل هٌومن راٌتس . أحدهم عثر على أسرة أحمد ووصف لها طرٌقة القبض علٌهم. آخرٌن
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ووتش إنه وفقا لرواٌة زمٌل أحمد ًف السفر، أوقف عناصر من المخابرات الجوٌة السٌارة عند نقطة تفتٌش على 

أبكً ألن أمً : "أجاب أحمد". لماذا تبكً؟: "جسر الكسوة على الطرٌق بٌن دمشق ودرعا وسؤل ضابط أحمد
 [67]".ماتت

: بدأ بإهانة أحمد قابال له. أخذ الضابط هواتف المسافرٌن وفتش فٌها، فوجد أغنٌة مناوبة لألسد ًف هاتف أحمد

ثم سحب أحمد إلى غرفة صغٌرة عند نقطة التفتٌش، حسب ما قال . ، وغٌرها من الكلمات البذٌبة"أنت حٌوان"
 .وواصل بقٌة الركاب رحلتهم من دونه. زمٌله المسافر ألسرته بعد ٌوم من هذه الواقعة

قال ضاحً . 2013آذار / عاما قبل أن ٌفر من البالد ًف مارس20عمل ضاحً المسلمانً، عم أحمد، قاضٌا لمدة 

ـل هٌومن راٌتس ووتش إنه ذهب لرإٌة العدٌد من المسإولٌن الحكومٌٌن بعد اختفاء أحمد، بمن فٌهم وزٌر الدولة 
 الخاضع 248كما اتصل بالفرع األمنً . لشإون المصالحة الوطنٌة علً حٌدر، لمعرفة أي أخبار عن قضٌة أحمد

إلدارة المخابرات العسكرٌة لٌستفسر إن كان أحمد محتجزا هناك، بناء على معلومة من أحد معارفه، لكنهم أخبروه 

 .أن أحمد لٌس من بٌن المعتقلٌن

 شهور على القبض على أحمد من دون أي أخبار عنه، جاء رجل 5، بعد مرور 2012كانون األول /ًف دٌسمبر
 ألف لٌرة 600إلى مكتب ضاحً، وأخبره أنه إذا دفع - رفض ضاحً ذكر اسمه -له اتصاالت حكومٌة قوٌة 

ٌُفرج عن أحمد( دوالرا أمرٌكٌا ًف ذلك الوقت8451تساوي تقرٌبا )سورٌة  قال له الرجل إن األموال ستدفع . ، س
 .دفع ضاحً للرجل واصطحبه لتسلٌم المبلغ. لعضو برلمانً مواٍل لألسد

 : أٌام استقبل مكالمة من الرجل10قال ضاحً إنه بعد 

. أرٌد أن ٌفرج عن أحمد: قلت له. هو معتقل فً فرع المخابرات الجوٌة فً الزبلطانً. أخبرنً الرجل أن أحمد حً ٌرزق"

ال أملك : أجبت. إذا أردت المزٌد ٌتعٌن علٌك أن تدفع ملٌونً لٌرة سورٌة. كنت ترٌد أن تعرف مكانه، واآلن عرفت: أجاب

 [68]."لست لصا أو ثرٌا جدا كل هذا المال؛

لكن الرجل . ( دوالرا أمرٌكٌا ًف ذلك الوقت14065تساوي تقرٌبا )باع ضاحً قطعة أرض وجمع ملٌون لٌرة 
". أنا قاض وسؤقبل قدمٌه كً ٌقبل. أنا قاض وأصبحت شحاذا. بدأت أستعطفه: "وقال. أخبره أن المبلغ غٌر كاف

. وقال ضاحً إنه شاهد عضو البرلمان ٌؤخذ حقٌبة النقود. اصطحب الرجل وانتظر ًف السٌارة وهو ٌسلمه المبلغ
ٌُفرج عن أحمد ًف غضون   .لكن أحمد لم ٌعد إلى البٌت.  أٌام10عاد الرجل إلى ضاحً قابال إنه س

قال .  شهور، تلقى ضاحً مكالمة من فرع المخابرات الجوٌة ًف الزبلطانً تطلب منه القدوم إلى الفرع3بعد 

أضاف أنه ". سٌقبضون علٌك وٌقتلونك: (قالوا). طلب منً أبناء أخً أال أذهب: "ضاحً ـل هٌومن راٌتس ووتش
وم التاًل تحضٌرا للذهاب إلى األردن وم الذي غادروا فٌه/ مارس16ًف . هو وأبناء أخٌه غادروا ًف اٌل ، آذار، اٌل

. أخبره أفراد األسرة الذٌن تخلفوا عن السفر أن منزله تعرض للدهم

 [69].واصلت األسرة البحث عن أحمد من األردن، وبدأت مناشدات ًف وسابل اإلعالم لإلفراج عنه

 .حٌن ُسربت الصور، بحث ضاحً عن أحمد بٌن الصور

 :قال

. كانت صدمة حٌاتً أن أراه هنا! ٌاَه. كانت صدمة. (انهار وهو ٌتحدث). فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوٌة، ووجدته"

 ."أي حماٌة أقدمها؟ .أتركه فً حماٌتك :قالت لً والدته وهً تحتضر. كنت أعد كل ٌوم.  ٌوما950بحثت عنه 

، الشهر الذي 2012آب /ظهرت الصور ًف ملف مإرخ أغسطس.  صور ألحمد بٌن صور قٌصر5ظهرت 

عرضت هٌومن راٌتس ووتش الصور الخمس على أطباء من أجل حقوق اإلنسان، التً الحظ أطباإها . اعتقل فٌه
 [70].الشرعٌون أنها تصور صبٌا ًف سن المراهقة به آثار إصابات ناتجة عن صدمة شدٌدة

رحاب العالوي 
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كانت تدرس الهندسة ًف جامعة دمشق قبل االنتفاضة ًف . رحاب العالوي من سكان دمشق وأصلها من دٌر الزور

 .صورتها كانت الوحٌدة المنشورة المرأة من بٌن صور قٌصر للمتوفٌن ًف المعتقالت. سورٌا

، وهً وحدة خاصة للمداهمة ًف "سرٌة المداهمات" عاما حٌن قبضت علٌها 25كانت رحاب العالوي تبلغ نحو 
 10جاءت الفرقة إلى منزل األسرة ًف دمشق نحو الساعة . 2013كانون الثانً / ٌناٌر17الشرطة العسكرٌة ٌوم 

 [71].وفقا لشقٌقها حمزة، قال ضابط ألم رحاب إن األمر سٌنتهً ًف غضون ساعات قلٌلة. لٌال

شبكات موسعة - قال شقٌق رحاب ـل هٌومن راٌتس ووتش إنها عملت ًف إحدى لجان التنسٌق المحلٌة ًف دمشق
بعد القبض علٌها، سعت األسرة للحصول على معلومات . وكانت تساعد النازحٌن الذي تركوا حمص- من النشطاء

 ألف دوالر أمرٌكً 18دفعت األسرة أكثر من . عنها عبر معارف شخصٌة من مسإولٌن ًف الحكومة السورٌة
لمسإولٌن مختلفٌن ًف الجٌش وأجهزة األمن السورٌة للحصول على معلومات عن رحاب، ولمحاولة تؤمٌن 

 .اإلفراج عنها، لكنها لم تحصل على أي معلومات

طلب بسام شقٌق رحاب الثانً أن . قال أخوها إن بعد أشهر قلٌلة، أخبر عمٌد سوري أسرة رحاب أنها ماتت بسكتة

أطلع بسام الحراس . ، اصطحبه ضابط إلى مقبرة نجها على مشارف دمشق2013آذار /ٌرى قبرها، وفً مارس
 10لٌال منذ   فتٌات الساعة3نعم، أحضروا : "قال له الحراس. على صورة لرحاب وسؤلهم إن كانوا شاهدوا جثتها

ال نستطٌع أن نفعل : "حٌن سؤل الضابط، أجابه. نبش قبرها لكنه لم ٌستطع وطلب حمزة من بسام أن ٌتم ".أٌام
كما . أقامت األسرة مراسم تؤبٌن لرحاب ًف األردن فورا بعد ذلك. لم تستلم األسرة قط شهادة وفاة". أكثر من ذلك

 . ًف السعودٌة، حٌث ٌعٌش شقٌقان آخران لها2013حزٌران /أقامت مراسم أخرى ًف ٌونٌو

، اتصل أحد معارف األسرة (2013حزٌران /ٌونٌو)ًف الشهر نفسه الذي أقٌمت فٌه مراسم التؤبٌن الثانٌة لرحاب 
قلنا له إن بسام : "قال حمزة. على صلة بوزٌر العدل السوري بؤسرة رحاب وأخبرهم أنها ما زالت على قٌد الحٌاة

لو كانت ماتت لما ورد اسمها . هً ًف فرع المخابرات العسكرٌة، رأٌت اسمها ًف السجل: فقال لنا. رأى قبرها
 ."فٌه

 ألف دوالر 90، اتصل ضابط أمن ًف الجٌش باألسرة وطلب 2013تشرٌن األول /بعدها بشهور، ًف أكتوبر
.  ألفا لتؤمٌن خروجها من سورٌا إلى تركٌا40 ألف دوالر نظٌر خدماته و50لتؤمٌن اإلفراج عن رحاب، منها 

بعد تحوٌل المبلغ، قال الضابط ألسرة رحاب إنها تركت سورٌا إلى . التقى بسام وسٌطا ودفع له ًف إسطنبول
ـ هٌومن راٌتس ووتش. لبنان  8طوال . بحثنا ًف جمٌع أنحاء لبنان، بحثنا ًف كل خٌمة. صدقناه: "قال حمزة ـل

 ".شهور كنا نؤمل ًف العثور علٌها

 أسابٌع ًف فرع أمن 3قالت معتقلة سابقة تدعى هنادي ـل هٌومان راٌتس ووتش إنها اعتقلت مع رحاب ألكثر من 

، وفقا لهنادي 2013شباط /كانون الثانً أو أوابل فبراٌر/ وصلت رحاب ًف أواخر ٌناٌر[72].215الدولة 
 .ومعلومات من معتقلٌن سابقٌن آخرٌن زودا بها أسرة رحاب

 :قالت هنادي

 .كانت ترٌد رإٌتهما.  ٌوما معا فً الزنزانة، بجوار بعضنا البعض، حدثتنً عن أبوٌها24قضٌنا "

 [73]."كما تحدثت عن أشقابها وشقٌقاتها، كانت خابفة على أسرتها

بعد ذلك بنحو شهر، وصلت معتقلة . لم تر رحاب ثانٌة قط.  أسابٌع ونصف3ُنقلت هنادي إلى سجن عدرا بعد 

قالت المعتقلة إن . قالت هنادي إنها سؤلت المعتقلة الجدٌدة عن رحاب. 215جدٌدة إلى سجن عدرا قادمة من الفرع 
. أحزمً أغراضك: " لٌال بعد شهر ونصف من نقل هنادي، جاء الحراس وقالوا لرحاب11ذات لٌلة نحو الساعة 

 ".ستذهبٌن إلى المنزل

، بعد نشر صور قٌصر على اإلنترنت، اتصل أحد أبناء عمومتها باألسرة واستفسر إن 2015آذار /ًف مارس

 ".إنها تشبه رحاب تماما: "قال ابن العم. كانت صورة رحاب من بٌن الصور المسربة
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رغم تعرف األسرة على رحاب، طلبت من معتقالت سابقات رأٌنها ًف السجن أن ٌإكدن هوٌتها ًف الصورة، ألن 

 .مظهرها تغٌر كثٌرا خالل فترة االعتقال

 :قالت هنادي ـل هٌومن راٌتس ووتش

ألننا ... زاد وزنها كثٌرا فً المعتقل. ذات ٌوم اتصل شقٌقها بً وسؤلنً إن كانت صورة رحاب من بٌن الصور التً نشرت"

حتى شكل . تعرفت على البٌجاما التً كانت ترتدٌها، وعلى وجهها. لم نكن نتحرك، وكنا نؤكل البطاطس واألرز والبرغل

 ."حٌنما وصلت لم تكن مرٌضة، ولم ٌكن وجهها أصفر، وكانت نحٌفة جدا. أصابع قدمٌها كان كما هو

 صور ٌبدو أنها لرحاب ًف ملف مإرخ 3حفظت .  على جبهتها215ًف الصور التً سربت لجثتها، ُكتب الفرع 
الحظ . أطلعت هٌومن راٌتس ووتش منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان على الصور. 2013حزٌران / ٌونٌو4

سرى، ما  األطباء الشرعٌون أن الصور المرأة ًف العشرٌنات من عمرها ٌظهر فٌها إبرة مصل ًف ذراعها اٌل
ال مربٌا على جروح أو صدمة ناتجة عن ضربة شدٌدة[74].ٌشٌرإلى تدخل طبً  [75].  لم ٌجدوا دٌل

عقبة المشعان 

عمل . عاش ًف بلدة مو حسن ًف محافظة دٌر الزور.  عاما32وقت القبض على عقبة المشعان، كان عمره 

 سنوات 3 سنوات اآلن، ورحاب وعمرها 4كان متزوجا ولدٌه بنتان؛ علٌاء التً تبلغ . موظفا ًف مدٌرٌة الزراعة
 [76].اآلن

كانت األسرة تعرضت لمؤساة من قبل حٌن أطلقت القوات الحكومٌة .  أشقاء وأخت5ٌنتمً عقبة ألسرة كبٌرة تضم 

 .2011الرصاص وقتلت شقٌقه األصغر زهٌر خالل تظاهرة مناوبة للحكومة ًف 

، وهو ًف طرٌقه إلى البٌت وسلموه لفرع 2012آذار / مارس28قبض مسلحون موالون للحكومة على عقبة ًف 
 .شاهد عدد من المارة القبض على عقبة وأخبروا أسرته. المخابرات الجوٌة ًف البلدة

أمضى قتٌبة . قال أخوه األكبر قتٌبة ـل هٌومن راٌتس ووتش إنه حٌن ذهب للبحث عن عقبة قُبض علٌه هو أٌضا

 . الذي تدٌره المخابرات العسكرٌة ًف دمشق291 ٌوما معتقال ًف الفرع 30

أحدهما قتله قناصة .  من أشقابه2، قتل 2012تشرٌن األول /قال والدا قتٌبة ـل هٌومن راٌتس ووتش إن ًف أكتوبر
 ًف معركة 2014أضافا أن أصغر أبناء األسرة بشار قتل ًف . موالون للحكومة، وقتل الثانً ًف هجوم عشواًب

 .أُطلق سراح قتٌبة لكن عقبة ظل مفقودا. ، وهو ٌحاول مساعدة الجرحى"الدولة اإلسالمٌة"ضد تنظٌم 

 :قال علً المشعان والد قتٌبة ـل هٌومن راٌتس ووتش

علمنا من منظمة أنه . لم نستطع رإٌته، لكننا تلقٌنا معلومات من منشقٌن ومن معتقلٌن سابقٌن. فً البداٌة، كنا نعرف مكانه"

سمعنا أن . فً المزة، ثم أرسل إلى سجن صٌدناٌا (فً فرع المخابرات الجوٌة)علمنا أنه اعتقل . الجوٌة (المخابرات)فً 

 [77]."عقبة بخٌر

سمعوا أن عقبة متهم . دفعت األسرة أمواال لوسطاء كً ٌتصلوا مع الحكومة لمعرفة المزٌد عن وضع عقبة

تقدم والده بطلب رسمً لوزارة العدل لالستعالم عن حالته، لكنه . بالتظاهر، وتجارة السالح، وتشجٌع االحتجاجات
: أخٌرا، أتى الجواب من وزارة العدل: "وقال علً المشعان ـل هٌومن راٌتس ووتش.  شهور7لم ٌتلق ردا لمدة 

 ".لٌس لدٌنا معلومات عنه

 .بعد وفاة االبن االصغر، فر والدا عقبة إلى تركٌا مع ابنٌهما المتبقٌٌن، وبعض أحفادهما

اعتقد أحد أصدقاء األسرة . ، بعد مرور عامٌن من القبض على عقبة، تسربت صور قٌصر2014آذار /ًف مارس
 صباحا وتعرفت على 1تلقت الصورة الساعة . أنه تعرف على عقبة بٌن الصور، وأرسل صورة إلى ٌاسمٌن أخته
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لكنهما لم ٌدرٌا كٌف ٌخبران أبوٌهما أنهما فقدا ابنا آخر من . أخبرت أحد أخوٌها الناجٌٌن، قتٌبة. أخٌها من الصورة

 .أبنابهما

ـ هٌومن راٌتس ووتش  :قالت أمه ـل

أجبت أننً أرٌد أن أذهب إلى سورٌا لتلقً العزاء  .مات (عقبة)أبو علٌاء  : قاال لًأخبرانً ماذا ٌحصل؟ :رأٌتهما وسؤلتهما"

سٌسترٌح أبً اآلن، فقد . الحمد هلل : سنوات ونصف3قالت ابنته، وعمرها . ذهبت إلى هناك، ورأٌت زوجته وطفلتٌه. هناك

 [78]."تخلص من المعاناة والظلم

الملف . أكدت ورقة على صدره أنه كان ًف عهدة فرع المخابرات الجوٌة.  صور لعقبة3تضمنت صور قٌصر 
مع أن جثمانه كان . ، أي بعد مرور عام على تارٌخ القبض علٌه2013آذار /الذي تضمن الصور مإرخ مارس

 .هزٌال للغاٌة، قالت أسرته إنها متؤكدة أنها تعرفت علٌه

ال . أطلعت هٌومن راٌتس ووتش منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان على هذه الصور وجد األطباء الشرعٌون دٌل
، (دواًل الساقٌن)" القصور الورٌدي المزمن ًف األطراف السفلٌة"، فضال عن "جوع من متوسط إلى حاد"على 

 [79]".تتماشى مع الوقوف لمدة طوٌلة"أعراضه - كما قال األطباء الشرعٌون- وهو

محمد طارق مجٌد 

 عاما، حٌن قبض علٌه عناصر المخابرات العسكرٌة ًف فندق كان 23طارق، كما تطلق علٌه أسرته، كان ٌبلغ 
كانت المخابرات الجوٌة . كان طالبا، ٌدرس المحاسبة ًف السنة الثانٌة ًف أحد المعاهد التقنٌة. ٌقٌم فٌه ًف دمشق

ووصفه أخوه بشار بؤنه ناشط سلمً، .  ٌوما20 لمدة 2011ًف المزة ًف دمشق ألقت القبض علٌه من قبل ًف 
واصل المشاركة ًف االحتجاجات المنددة بالحكومة ًف دارٌا حٌث تنحدر عابلته، حتى بعد إلقاء القبض علٌه أول 

 [80].مرة

قال شقٌقه ـل هٌومن راٌتس . ، ألقً القبض على طارق ًف فندق ٌقٌم فٌه ًف دمشق2013شباط / فبراٌر16ًف 

". بطاقة هوٌته تقول إنه من دارٌا. ال أعرف لماذا قبض علٌه، كان األمر مجرد جزء من مداهمات: "ووتش
علمت األسرة بالقبض على طارق من أصدقاء كانوا ٌقٌمون معه . معروف عن دارٌا أنها منطقة مناوبة للحكومة

رغم أن األسرة بحثت عن أخبار عن طارق، لكنها لم تعلم عن مكانه حتى نهاٌة العام، حٌن أفرج . ًف الفندق ذاته
قاال . (تدٌره المخابرات العسكرٌة) 215أخبرا األسرة أن طارق معتقل ًف الفرع .  من أصدقابه من المعتقل2عن 

 ".فقد عقله. أنه َفَصل... ُعذب كثٌرا، لدرجة: "لشقٌقه

ـ هٌومن راٌتس ووتش أضاف أن طارق كان ًف حال جٌدة ولم ٌكن ٌعانً ". لم نصدق هذه األخبار: "قال بشار ـل
 .من متاعب صحٌة قبل أن ٌدخل المعتقل

قدموا لنا : "قال بشار. بحثت األسرة عن جهات على صلة باألجهزة األمنٌة، للحصول على معلومات عن طارق
ذهبت والدة طارق وبشار إلى الشرطة العسكرٌة، ". بعض األدلة، وأعطونا بعض المعلومات، لكن كانت كلها كذبة

 أخبرهم معتقل سابق، تعرفه العابلة .وقدما طلبات عدٌدة للحصول على معلومات عن طارق، لكنهما لم ٌتلقٌا ردا
. ، أن طارق مات منذ شهر ًف المعتقل215وخرج من الفرع 

تعرف على طارق من مظهره، ومن ندبة . حٌن ُنشرت صور قٌصر على اإلنترنت، بحث بشار عن صور لشقٌقه

منى . أصٌب طارق بشظٌة خالل قصف دارٌا، وهو ٌقدم المساعدة ًف مستشفى مٌداًن محلً. ممٌزة ًف كتفه اٌل
، الشهر الذي ألقً 2013آذار /ظهرت الصور ًف ملف مإرخ مارس. كانت ندبة الشظٌة ظاهرة ًف الصور

تشٌر .  معتقلٌن سابقٌن أخبروا أسرته أنه مات فور اعتقاله3القبض فٌه على طارق، مما ٌإكد معلومات ذكرها 

الورقة عبارة عن . (المخابرات العسكرٌة) 215ورقة بٌضاء علقت ًف الصورة إلى أنه كان ًف حجز الفرع 
ندبة الشظٌة واضحة تماما ". إدارة الخدمات الطبٌة العسكرٌة"صفحة من دفتر وصفات طبٌة، طبع أعالها عبارة 

منى  .ًف كتفه اٌل
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III . أسباب الوفٌات فً المعتقالت

إذا التقطت صورا للمعتقلٌن اآلن، لرأٌت أناسا ٌشبهون أولبك الذٌن ًف صور قٌصر، ًف ما عدا أنهم على قٌد "
 .215سامً، معتقل سابق ًف الفرع . د– ". محظوظون أولبك الذٌن ماتوا... الحٌاة

ما السبب ًف هذا العدد الكبٌر من الوفٌات ًف المعتقل؟ لإلجابة عن : أحد األسبلة الربٌسة التً تثٌرها صور قٌصر

 أطباء، استطاعوا وصف الحالة الطبٌة 4 معتقال سابقا، منهم 37هذا السإال، قابلت هٌومن راٌتس ووتش 
 آخرٌن خدما 2لزمالبهم المعتقلٌن، وشهدوا وفاتهم ًف زنازٌنهم، عالوة على منشقٌَّن خدما ًف الفروع األمنٌة، و

ها بعض المعتقلٌن  .ًف مستشفٌات عسكرٌة نقل إٌل

المقابالت مع المعتقلٌن السابقٌن الذٌن تعرفوا على زمالبهم السجناء من الصور أو شاهدوهم ًف المعتقل، مع 
المنشقٌن األربعة الذٌن خدموا ًف الفروع األمنٌة أوالمستشفٌات العسكرٌة، وشهادة قٌصر نفسه؛ كلها تشٌر إلى أن 

ًف بعض الحاالت، نقل المعتقلون إلى مستشفٌات . معظم المعتقلٌن ماتوا ًف مراكز االعتقال ًف الفروع األمنٌة

الذي )ًف صور قٌصر، توجد صور عدٌدة ظهر فٌها مجسات جهاز مزٌل الرجفان . عسكرٌة للعالج وماتوا فٌها
 .ملصقة بصدر الشخص الُمَصّور (ٌنعش القلب

فهد المحمود منشق عمل . المقابالت مع المعتقلٌن السابقٌن والمنشقٌن أعطت إحساسا بحجم الوفٌات ًف المعتقل

ًف دمشق، الذي قال إنه كان  ( ألمن الدولة285الفرع ) سنوات ونصف حارس سجن ًف فرع الخطٌب 7طٌلة 
 7 إلى 6، كان ٌموت ٌومٌا من (االنتفاضة)بعد بدء "قال أحمد ـل هٌومن راٌتس ووتش إنه . ٌضم نحو ألف معتقل

 [81]". معتقال11مات  (2012أٌلول /ًف سبتمبر)ذات ٌوم . 3 إلى 2لٌس أقل من ... (ًف الفرع)أشخاص 

كل المعتقلٌن السابقٌن الذٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش لغرض هذا التقرٌر رأوا سجناء كثٌرٌن ٌموتون ًف 

 83، قال إن (ٌُعرف باسم فرع فلسطٌن) للمخابرات العسكرٌة 235كارم، معتقل سابق ًف الفرع . زنازٌنهم
 وقال إن الزنزانة [82].( ًف الشهر9بمتوسط ) 2014 شهور ًف المعتقل ًف 9شخصا ماتوا ًف زنزانته خالل 

 . معتقال خالل هذه الفترة170 إلى 80ضمت ما بٌن 

جمٌع المعتقلٌن السابقٌن الذٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش وصفوا األوضاع ًف زنازٌنهم التً تنتهك حقوق 
المعتقلٌن ًف الصحة والحٌاة، وتصبح ًف بعض الحاالت من قبٌل المعاملة الالإنسانٌة أو الحاطة بالكرامة أو 

وفقا لمعتقلٌن حاولوا أن ٌطلبوا تحسٌن األوضاع ووفقا، أٌضا، لمنشق عمل حارسا ًف أحد الفروع . التعذٌب
 ، األمنٌة، كانت السلطات على علم بهذه األوضاع وفرضتها عن طرٌق حرمان المعتقلٌن من الطعام الكاًف

 .والرعاٌة الطبٌة، ومرافق الصرف الصحً، والتهوٌة، والمساحة

وفقا لمعتقلٌن سابقٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش، منهم طبٌبان احتجزا ًف المعتقل لشهور عدٌدة، فإن األسباب 

 :الربٌسة للوفاة كانت

 التهابات الجهاز الهضمً، التً تنطوي، أحٌانا، على إسهال وجفاف شدٌدٌن؛ 
 األمراض الجلدٌة المعدٌة؛ 

 التعذٌب، متضمنا الضرب المبرح؛ 
 الضغوط النفسٌة التً تقود المعتقلٌن إلى رفض األكل والشرب؛ 

  التً لم ٌحصل  (مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو الربو، أو أمراض الكلى)األمراض المزمنة
 المعتقلون على الدواء أو العالج الالزم لها؛

 الجوع. 

بمراجعة صور قٌصر، أكد فرٌق من األطباء الشرعٌٌن من منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الكثٌر من مزاعم 
 ًف تقرٌر ٌستند إلى نتابج عمل فرٌق األطباء الشرعٌٌن، وجدت المنظمة أدلة على [83].المعتقلٌن السابقٌن هذه

ال على أن [84].التجوٌع، الصدمة الناتجة عن ضربة شدٌدة، االختناق، والتعذٌب  أشخاص ماتوا 4 وجد الفرٌق دٌل

جراء الحرمان من الطعام والرعاٌة الطبٌة والمرافق الصحٌة المالبمة، مما أضعف المعتقلٌن إلى حد أن إصابتهم 
تواترت أقوال المعتقلٌن إن مراكز االعتقال كانت تزودهم بكمٌات . ض بسٌطة قد تإدي إلى عواقب مهلكةأمراب

بعد : "قال معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن. ضبٌلة من الطعام تجعلهم ٌفقدون وزنهم باستمرار طوال فترة االعتقال
 [85]".تفقد كل قوتك... 3شهرٌن أو 
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أورد العدٌد من المعتقلٌن أنهم واجهوا تعذٌبا مستمرا شمل التعلٌق من . تفشى التعذٌب أٌضا ًف مراكز االحتجاز

. ، والضرب بخراطٌم وعصً، والجلد، والصعق بالكهرباء، والحرق(ٌسمى الشبح)المعصمٌن لساعات عدٌدة 
 من صور قٌصر، 72منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، التً شكلت فرٌقا من األطباء الشرعٌٌن لفحص 

ل للوصول إلى نتٌجة مفادها أن ... ًف حاالت عدٌدة فُحصت"وجدت أنه  من " الفلقة"و" الدوالب"و" الشبح"ثمة دٌل
 [86]".طرق التعذٌب التً استُخدمت

األمراض وسوء النظافة والجوع ونقص الرعاٌة الطبٌة : بٌئة قاتلة

قال معتقلون سابقون قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش، منهم طبٌبان اعتقال لشهور عدٌدة، إن األمراض المعدٌة 

أصغر إصابة قد : "قال هٌثم وهو معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن. سرعان ما قد تإدي إلى الوفاة ًف المراكز األمنٌة
 قال كرم، الذي كان محتجزا ًف فرع فلسطٌن أٌضا، إن [87]".تفضً إلى مرض معٍد نتٌجة األوضاع ًف الزنزانة

طالبا جامعٌا سابقا ًف زنزانته طلب من زعٌم الزنزانة مزٌدا من الطعام فتم التبلٌغ عنه إلى الحراس فضربوه 
 [88]". أٌام3التقط عدوى، ومات بعد : "وقال. بشدة

 .التهابات الجهاز الهضمً واألمراض الجلدٌة المعدٌة: ٌشٌع نوعان من األمراض المعدٌة وهما

 التهابات الجهاز الهضمً المعدٌة بما فٌها اإلسهال

مزٌج االزدحام، وسوء الطعام وتحلله، وقذارة الزنازٌن، واالفتقار إلى الرعاٌة الطبٌة، تفاقم من األوضاع التً 
معظم المعتقلٌن أخبروا هٌومن راٌتس ووتش أن الحراس ال . تتفشى فٌها التهابات الجهاز الهضمً المعدٌة

قة أو اثنتٌن فقط، ما ال ٌتٌح لهم  وم ًف أوقات محددة لمدة دٌق ٌسمحون لهم باستخدام الحمام إال مرات قلٌلة ًف اٌل
 ٌوما، لم أستحم 61ًف : "(المخابرات العسكرٌة)قال جهاد، وهو معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن . وقتا لالغتسال
 معتقال لم تكن حرٌة دخول غرفة االغتسال أو المرحاض ًف الزنازٌن متاحة 37 من بٌن [89]".ولو لمرة واحدة

 .إال الثنٌن فقط، وكان على الباقٌن أن ٌحصلوا على إذن من الحارس الستعمال الحمام

على سبٌل المثال، . بعض المعتقلٌن السابقٌن وصفوا كٌف أن زمالءهم المعتقلٌن ماتوا إثر إصاباتهم بإسهال شدٌد
 10، الذي قال إنه ٌفضً إلى وفاة المعتقلٌن ًف غضون "اإلسهال األسود"تحدث هٌثم عما وصفه هو وزمالإه بـ 

كان اإلسهال " : وطبٌب، ـل هٌومن راٌتس ووتش215قال سامً، وهو معتقل سابق ًف الفرع .  ٌوما15إلى 
 .، ًف الفرع الذي كان ٌحتجز فٌه"السبب الربٌسً للوفاة

 ، تحدث أٌضا عن(فرع فلسطٌن) مخابرات عسكرٌة 235كارم، الذي قضى شهور ًف الفرع 

 :وفاة سجٌن عانى من إسهال شدٌد

كان . أخبرنا أنه سٌدعونا ٌوما ما لمنزله وسنذوق طبٌخ زوجته. كان ٌوجد معتقل من كبار السن، كان مثل عم لً ولشقٌقً"

توقف عن األكل وبدأ . (فقد عقله)أصابه إسهال وفصل . كنا نعطٌها له (ضمن وجباتنا)ٌحب الحلوى، فلو حصلنا على مربى 

 ."، كل من فً الزنزانة صلى لروحه(2014مارس  )فً ٌوم وفاته، فً آذار . ٌتغوط على نفسه

 :قال ـل هٌومن راٌتس ووتش (المخابرات العسكرٌة)طه، معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن 

لم نطلب  . أشهر5أصٌب باإلسهال لمدة . ، من اإلسهال2013كانون األول، / دٌسمبر12فً  (معتقل آخر)مات مؤمون "

، حٌن طلبنا من الحراس أخذ جثته، بدأوا بصفعنا على (بعد أن مات). طبٌبا لفحصه ألننا إن فعلنا، سٌضربنا الحراس

 [90]."رإوسنا

 األمراض الجلدٌة

تحدثوا عن أنواع شتى من األمراض الجلدٌة . أفاد معتقلون سابقون أن األمراض الجلدٌة تفشت بٌن المعتقلٌن
أصابت عددا كبٌرا ًف زنازٌنهم، بما فٌها الجرب، والطفح الجلدي أو بقع ال تعرف طبٌعتها، وأثرت على عدد 

أفاد العدٌد من المعتقلٌن . كما تحدثوا عن القروح والجروح المتقٌحة المفتوحة. كبٌر من المعتقلٌن ًف زنازٌنهم
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بعض المعتقلٌن أصٌبوا بحاالت شدٌدة من الجرب وتوفوا . السابقٌن أنهم أصٌبوا بالجرب أو القمل ًف االحتجاز

 .متؤثرٌن بااللتهابات الناجمة عنه

. أصبت بتقرحات ًف جمٌع أنحاء جسدي: "قال طه وهو معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن ـل هٌومن راٌتس ووتش
أصٌب . بسبب الجرب (معتقل آخر)مات . كانت التقرحات مثل ثقوب ًف الجسد جراء الحك المستمر ًف الجلد

 [91]".بنوع شدٌد من الجرب

 عاما حتى اعتقاله، قال ـل هٌومن راٌتس ووتش إنه أثناء 12معتقل سابق آخر خدم ًف الجٌش السوري لمدة 
بدأت التقرحات تظهر بعد : "قال. ًف المزة، أصٌب بمرض جلدي (المخابرات العسكرٌة) 248احتجازه ًف الفرع 

ًف البداٌة لم ٌعطونا أي نوع من . كنت أخدش جلدي حتى أصل إلى العظم. ، وربما أقل(ًف المعتقل)شهر واحد 
لكنها لم تكن .  أٌام4 أو 3الدواء، لكن حٌن أصبنا جمٌعا، كان الحراس ٌعطوننا زجاجة دواء صغٌرة كل 

 شهور ونصف قضاها ًف المعتقل، واستغرق شفاإه منها شهرٌن 3 قال إن الجروح ظلت طوال فترة [92]".كافٌة

 .بعد اإلفراج عنه

، الذي تدٌره المخابرات العسكرٌة، قال ـل (فرع المنطقة) 227جندي سابق آخر بالجٌش السوري اعتقل ًف الفرع 
 :هٌومن راٌتس ووتش إنه خالل فترة اعتقاله

علمت الحقا أن الغرض من ذلك . رأٌت عناصر األمن ٌحضرون معتقلٌن مصابٌن بجروح متعفنة وٌضعونهم تحت المغسلة"

كان بوسعً أن أرى جروحهم ...  حالة30رأٌت ما ال ٌقل عن . هو أن تعرٌض جروحهم للماء والرطوبة ٌفاقم من جروحهم

 [93]."كانت أشبه ما ٌكون بثقب فً الجسم. التً كانت كما لو أن جلودهم تتآكل

قال معتقلون سابقون ـل هٌومن راٌتس ووتش إن األمراض الجلدٌة تفشت لتقاعس السلطات عن السماح للمعتقلٌن 

 معتقال قابلتهم 37من بٌن . باالستحمام المنتظم، وحرمانهم من الرعاٌة الطبٌة وارتفاع معدل الرطوبة ًف الزنازٌن
، بعد أن ٌدفعا (مرتٌن أسبوعٌا) فقط إنهما كانا ٌغتسالن بانتظام 2هٌومن راٌتس ووتش لغرض هذا التقرٌر، قال 

 .لحراس السجن مقابل الحصول على الصابون

وأفادوا أن الحراس لم ٌزودوهم بالصابون . قال اآلخرون إنهم قضوا أسابٌع وشهورا غٌر قادرٌن على االستحمام

قال دكتور كرٌم مؤمون وهو طبٌب اعتقل لمدة . أو ٌسمحوا لهم بوقت ٌكفً لالغتسال، وأن زنازٌنهم لم تنظف قط
سمح ًل بالخروح من . كان الصدٌد والسوابل الجسدٌة على األرض: " ألمن الدولة215شهرٌن ًف الفرع 

وم للذهاب إلى الحمام  [94]".لم ٌكن به أي دوش؛ مجرد مرحاض فقط. الزنزانة مرتٌن ًف اٌل

 عدم الحصول على العالج الطبً

 نقص أدوٌة األمراض المزمنة

قال العدٌد من المعتقلٌن ـل هٌومن راٌتس ووتش إنهم شهدوا وفاة زمالبهم المعتقلٌن جراء مضاعفات سببها نقص 
كارم، وهو معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن، قال . أدوٌة األمراض المزمنة مثل السكري، أو أمراض القلب، أو الربو

طلبنا من . لم ٌستطع التنفس: "وأوضح. ـل هٌومن راٌتس ووتش إن أحد زمالبه المعتقلٌن توفى إثر نوبة ربو
تركوه على . أغمً علٌه، ثم مات. أن ٌقرع على الباب لكنه رفض (السجٌن المسإول عن الزنزانة)الشاوٌش 

 ".األرض

 :، وصف وفاة سجٌن زمٌل بالقول215بالل، معتقل سابق ًف الفرع 

بعد أسبوع واحد َفَصل؛ خلع سرواله وبدأ فً التبرز . طلبنا أدوٌة، لكنهم رفضوا إعطاءنا أي دواء .كان مصابا بالسكري"

 ."فً األسبوع التالً، بدأ ٌرتجف، ثم مات. على نفسه

 نقص الرعاٌة الطبٌة

قال معتقلون سابقون، أٌضا، إنهم عانوا من النقص الشدٌد ًف المساعدات الطبٌة المتاحة ًف مراكز االعتقال، حتى 
أفاد المعتقلون . لمن ٌصابون بجروح خطٌرة بعد ضربهم أو تعذٌبهم، أو للمعتقلٌن الذٌن ٌعانون من أمراض مزمنة
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أن الحراس ال ٌقدمون إال الباراسٌتامول، وهو مسكن ٌصرف دون وصفة طبٌة، ألشد الحاالت خطورة، ولمرة 

 .واحدة فقط

 :قال فهد المحمود وهو منشق من فرع الخطٌب ًف دمشق ـل هٌومن راٌتس ووتش

لٌس معه إال . إذا شعر باألسى على شخص ما ٌعطٌه باراسٌتامول. ٌوجد أٌضا ممرضان. أسوأ طبٌب ...الطبٌب فً فرعنا"

لٌسوا على ما ٌرام، كان  (معتقلٌن)حٌن كنت أرى . صندوقان؛ أحدهما به أدوٌة لألمراض المعدٌة، والثانً به باراسٌتامول

 ."، وعلٌك وقتها أن تطلب ثم تطلب ثانٌة، كً تحصل على حبة باراسٌتامول(ربٌس الفرع)علً أن أذهب إلى الربٌس 

قال . قال معتقلون سابقون إن أطباء السجن كانوا ٌضربون السجناء أحٌانا ضمن طرق أخرى إلساءة معاملتهم بدنٌا
 : ـل هٌومن راٌتس ووتش215الطبٌب سامً وهو معتقل سابق ًف الفرع 

 أشخاص لحقنهم بمهدئ دٌكلوبٌنال 10كان ٌستعمل اإلبرة نفسها ـل . طبٌب الفرع اعتاد ضرب المعتقلٌن"

ه ثانٌة، بسبب خطر نقل األمراض جراء مشاركة  (المعتقلٌن اآلخرٌن)طلبت من ... الصودٌوم أال ٌذهبوا إٌل
 ".اإلبرة

قال هٌثم، وهو معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن إنه إذا أراد المعتقلون استدعاء طبٌب، كان علٌهم إخبار الشاوٌش 

ثم ٌؤتً الحارس وٌخرج المعتقل، وٌضربه، "، الذي ٌتحدث مع الحارس، (سجٌن زمٌل ٌدٌر الزنزانة)الخاص بهم 
وأضاف أنه بدال من مناداة الحارس، ٌلجؤ هو وزمالإه السجناء إلى استخراج ". وٌقذف به ثانٌة إلى داخل الزنزانة

 .الصدٌد عن طرٌق الضغط

ٌنتهك حقوقهم فً الصحة والحماٌة من  رفض السلطات توفٌر المساعدة الطبٌة واألدوٌة الالزمة للمعتقلٌن 

ة أو الحاطة بالكرامة كما ٌضمنها  ة "المعاملة القاسٌة أو الالإنساٌن العهد الدولً الخاص بالحقوق المدٌن
 .، بموجب القانون الدولً لحقوق اإلنسان"والسٌاسٌة

ٌد المفضً إلى الموت  األلم النفسً الشد

قال العدٌد من المعتقلٌن الذٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش إن معتقلٌن عانوا من ألم نفسً شدٌد أفضى ًف بعض 

 معتقلٌن سابقٌن إن الضغوط الشدٌدة الناجمة عن التعذٌب واالزدحام أفضت إلى حاالت 7قال . الحاالت إلى وفاتهم
تحدث معتقلون عن حالة عقلٌة أطلقوا . من اإلحباط الشدٌد الذي ٌفضى إلى فقد القدرة على إدراك الزمان والمكان

ٌصبح المعتقلون المصابون بهذه الحالة . ، أو فقدان الشخص عقله، ووقف التفاعل مع اآلخرٌن"فصل"علٌها 
وفقا للعدٌد من المعتقلٌن الذٌن . مشوشٌن، وٌهلوسون، وال ٌدركون ما ٌحٌط بهم، وٌتوقفون عن األكل والشرب

 .شهدوا مثل هذه الحاالت ًف زنازٌنهم، ٌموت المعتقل المصاب بهذه الحالة بعد نحو أسبوع

والفرع  ( الذي تدٌره المخابرات العسكرٌة235الفرع )بشار طبٌب من الالذقٌة اعتقل فً كل من فرع فلسطٌن 

 :وكلٌهما فً دمشق، قال لـ هٌومن راٌتس ووتش (المخابرات العسكرٌة) 291
ٌتخٌلون أنهم لٌسوا فً السجن، وخروجهم من هذه . فً كال المعتقلٌن رأٌت أشخاصا منفصلٌن عن الواقع"

ٌبا... اقتنع أن مدٌر الفرع قد جاء... الحالة ٌستغرق وقتا أحد المعتقلٌن ٌُفرج عنه قر  4استغرق . وأخبره أنه س
ة إلى الواقع  [95]".أٌام كً ٌعود ثاٌن

 نقص الطعام

. دأبت الفروع األمنٌة ًف سورٌا على عدم تقدٌم كمٌات كافٌة من الطعام للمعتقلٌن مما ٌسهم ًف إضعاف صحتهم

 الذٌن ظهروا ًف صور قٌصر؛ برزت ضلوعهم بشكل 6786ٌبدو الهزال الشدٌد على الكثٌر من الضحاٌا اـل 
راجع محمد عٌاش، وهو طبٌب ٌعمل لصالح . واضح، وتقلصت بطونهم، وبرزت عظام الحوض بروزا شدٌدا

. أصابهم الهزال% 43 من الضحاٌا أو ما نسبته 2936وجد عٌاش أن . الجمعٌة السورٌة، جمٌع صور المعتقلٌن

 19تمثل ) صورة 72ًف مجموعة راجعتها تضم -  من الضحاٌا6وجدت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن 
 [96]. منهم4ٌعانون من الجوع، الذي ٌرّجح أنه ساهم ًف وفاة  - (ضحٌة
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قال معتقلون أجرٌت معهم مقابالت لغرض هذا التقرٌر إنهم حصلوا على مقادٌر ضبٌلة من الطعام وخارت قواهم 

، وهو منشق اعتقل الحقا، قال ـل هٌومن راٌتس (اسم مستعار)سلٌمان علً . بعد مرور أشهر قلٌلة على اعتقالهم
 [97]. أشهر6 كٌلوغراما ًف 35 كٌلوغراما ًف بداٌة اعتقاله، لكنه فقد 75ووتش إنه كان ٌزن 

قال معتقلون . كان الحراس ٌوزعون مقادٌر محدودة من الطعام على كل زنزانة ٌتقاسمها المعتقلون ًف ما بٌنهم

عدٌدون إن الشاوٌش ًف زنزانتهم كان ٌؤخذ أكثر من نصٌبه العادل، وٌفعل ذلك أحٌانا السجناء اآلخرٌن الذٌن 
 10 و8بقٌة المعتقلٌن كانوا ٌقسمون أنفسهم إلى مجموعات تضم ما بٌن . ٌساعدونه ًف فرض قوانٌن الزنزانة

 .أشخاص ٌتشاركون ًف مقدار صغٌر من الطعام

قال ـل هٌومن راٌتس  (المخابرات العسكرٌة) 215وهو معتقل سابق ًف الفرع  (اسم مستعار)الطبٌب كرٌم مؤمون 
ومً الذي تشاركه مع   مالعق من اللبنة ًف اإلفطار، أما ًف 5 معتقلٌن آخرٌن عبارة عن 8ووتش إن الطعام اٌل

 بٌضات 5الغذاء فٌحصل كل منهم على قطعة خبز وحفنة من البرغل المغلً والخضراوات المقطعة، عالوة على 

 [98].مسلوقة ٌتقاسمونها، ومثل ذلك ًف وجبة العشاء

 :وصف هٌثم وهو معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن وجباته

فً الغداء . فً اإلفطار، اعتدنا تناول مربى البرتقال، لكن الكمٌة كانت صغٌرة إلى درجة أن الشاوٌش كان ٌخلطها بالماء"

اعتدنا .  سجناء10وجبة العشاء تتكون من حبتً بطاطس مسلوقتٌن لمجموعة من . نتناول البرغل لكنه لم ٌكن مطهوا جٌدا

لم ٌكن هناك هواء فً الزنزانة وكانت رطبة جدا، مما كان ٌفسد الخبز ...  أرغفة ٌومٌا، لكن4 أو 3أن نحصل على 

 ."ونضطر إلى أكله متعفنا

 االكتظاظ ونقص التهوٌة

. عاش المعتقلون ًف زنازٌن مكتظة دون إضاءة، ال ٌجدون مكانا لالستلقاء على األرض أو الجلوس بشكل مرٌح

قال منشق عمل حارسا ًف فرع األمن العام ًف . لم ٌسمح لهم قط بمغادرة الزنزانة أو استنشاق هواء منعش
مة 2013الخطٌب ًف دمشق ـل هٌومن راٌتس ووتش إنه قبل أن ٌنشق عام  ، كانت  زنزانة ًف الفرع مصمَّ

 [99]".كانت ملٌبة بالروابح واألمراض: "أضاف. 600 معتقل تضم نحو 200لتستوعب 

وصف العدٌد من المعتقلٌن الصدمة التً شعروا بها من ارتفاع درجة الحرارة والرابحة والرطوبة واالكتظاظ حٌن 

ٌُحتجز فٌه المعتقلون، الذي ٌكون ًف معظم األحٌان تحت األرض قال . دخلوا ألول مرة طابق الفرع األمنً الذي 
حٌن دخلت الزنزانة ألول مرة شعرت : " الذي تدٌره المخابرات العسكرٌة215بالل الذي كان محتجزا ًف الفرع 

 ".مثل النار (الهواء)كان . كانت تحمل رابحة حٌوان مٌت. بموجة حارة

 :قال الطبٌب مؤمون الذي احتجز ًف الفرع نفسه

كنت أشم رابحة ممٌتة، لم . بدأت أتعرق على الفور. كانت الجو رطبا جدا جدا جدا. كان هناك باب حدٌدي وضعونا خلفه"

فً الغرف، . وجدنا أشخاصا ٌقفون أمام الحمامات. كان الناس ٌجلسون على األرض دون مالبس. أكن أعرف كٌف أتحملها

 10المالبس كانت تتحلل فً . فً كل الفروع التً رأٌتها، لم أر أي شًء مثل هذا. وفً الممرات، الجمٌع ٌجلس القرفصاء

 [100]."أٌام

 أمتار 4 ٌوما ًف زنزانة مساحتها 25، قال إنه قضى (المخابرات العسكرٌة) 248منذر، الذي اعتقل ًف الفرع 
، ألنه ال ٌصله هواء "ركن الموت"أضاف أن أبعد ركن عن الباب كان ٌسمى .  معتقال115 أمتار وبها 5ًف 

العقاب كان أسهل من : "تابع". نتنفس (أن نغادر الزنزانة و)كنا نرٌد أن ُنضَرب لمجرد أن نستطٌع : "قال. ٌذكر
 [101]".الرابحة، والجو

 :هٌثم، معتقل سابق ًف فرع فلسطٌن، وصف زنزانته قابال

كانت . لم تكن الغرفة مضاءة. كان لها باب حدٌد صغٌر تعلوه قضبان.  أمتار10 أمتار وطولها 5 إلى 4كان عرضها من "

 أشخاص، لم 110 إلى 100كل المعتقلٌن، من ... توجد لمبة نٌون فً المدخل، ترسل نورا خافتا من بٌن قضبان الباب

بدون مالبس  (أو)كانوا جمٌعا بالمالبس الداخلٌة . ٌكونوا ٌرتدون مالبس، بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة
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ٌات تمتد لثالث ساعات. داخلٌة، ألنهم معتقلون منذ فترة طوٌلة اهترأت فٌها مالبسهم الداخلٌة فً األولى . كنا نتبادل ورد

 [102]."تسترٌح(و)تقف، ثم تجلس القرفصاء 

جمٌع المعتقلٌن الذٌن قابلناهم لغرض هذا التقرٌر قالوا إن الشاوٌش ًف زنازٌنهم ٌحدد لهم عدد معٌن من بالط 
 :قال الطبٌب مؤمون. ، ٌطلب منهم البقاء علٌها3 إلى 1األرضٌة، من 

ٌنظم الشاوش وضع الناس على البالط المجاور . كل شخص له بالطة.  سم40 سم فً 40أرضٌة الزنزانة بها بالط مقاس "

للحابط كً ٌنالوا قسطا من الراحة باالستناد إلى الحابط؛ هإالء مسنون جدا قبض علٌهم منذ وقت طوٌل وال ٌستطٌعون 

ترى أشخاصا نحفاء لكن أرجلهم وكواحلهم . تورمت سٌقان الناس وكواحلهم كثٌرا، لتشبه أرجل الفٌل. الوقوف، ومرضى

 [103]."متورمة، وبعد فترة تبدأ أرجلهم فً التسوس والتعفن

 العسكري ًف دمشق، رأى مبات الجثث التً تسلمها المستشفى، قال ـل هٌومن راٌتس 601مجند سابق ًف المشفى 

 قال العدٌد من المعتقلٌن السابقٌن إنهم رأوا سٌقان [104].ووتش إن سٌقان الجثث كانت مصابة بالغرغرٌنا
 .زمالبهم المعتقلٌن منتفخة ومتقرحة من أسفل

كل المعتقلٌن الذٌن أجرٌت معهم مقابالت لغرض هذا التقرٌر قالوا إن الزنازٌن كانت ردٌبة التهوٌة، وكانوا 

 ".بعض الناس كان ٌغمى علٌهم بٌن اآلخرٌن: " أشهر ًف فرع فلسطٌن9قال كارم الذي قضى . ٌكافحون لٌتنفسوا

 :قال شقٌقه كرم الذي كان معتقال ًف الزنزانة نفسها

ة الرأس نحو القدمٌن" ٌّ نظرا لعدم وجود أماكن كافٌة حتى للنوم بهذه الكٌفٌة كنا . لم ٌكن هناك مكان للنوم، لذا كنا ننام بوضع

مات شخصان مختنقٌن بسبب هذه الطرٌقة فً . ننام بعضنا فوق بعض، مع رإوسنا على أقدام اآلخرٌن، فً صفٌن

 [105]".النوم

 التعذٌب والضرب المفضٌان إلى الموت

د أٌضا أنهم رأوا معتقلٌن زمالءهم ٌموتون بعد ضرب مبرح أو تعذٌب، إضافة إلى أنهم عانوا  أنفسهم أفاد شهو

كل من قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش تقرٌبا من المعتقلٌن السابقٌن قالوا إنهم تعرضوا . من التعذٌب فترات طوٌلة
خالل فترة اعتقالهم، كما  (تعمد إحداث ألم شدٌد للحصول على معلومات أو ألغراض أخرى مثل العقاب)للتعذٌب 

أشد حاالت التعذٌب تحدث أثناء جلسات التحقٌق، غالبا ًف غرف تحقٌق منفصلة، أو . أنهم رأوا تعذٌب آخرٌن

خالل هذه الجلسات، عادة ما ٌرٌد . غرف تعذٌب، أو ًف ممرات وردهات ًف بعض مراكز االعتقال الصغٌرة
المحققون والضباط من المعتقلٌن االعتراف بالمشاركة ًف تظاهرات، وذكر أسماء آخرٌن شاركوا ًف التظاهرات 

ونظموها، واالعتراف بامتالك أسلحة واستخدامها، وفً بعض الحاالت تقدٌم معلومات عن التموٌل الخارجً 
 .المزعوم للتظاهرات

لكن العدٌد من المعتقلٌن السابقٌن الذٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش ٌعتقدون أن السبب الربٌس للجوء إلى التعذٌب 
 .لٌس مجرد الحصول على المعلومات، بل لعقاب المعتقلٌن وترهٌبهم

استخدم المحققون والحراس وعناصر األمن تشكٌلة واسعة من أسالٌب التعذٌب، تشمل الضرب لفترات طوٌلة، 

، واستخدام الذي كثٌرا ما ٌتم بؤدوات مثل العصً واألسالك، وشل حركة المعتقلٌن ًف أوضاع مجهدة لمدد طوٌلة
: العدٌد من المعتقلٌن ًف الفروع المختلفة ًف دمشق وصفوا أسالٌب التعذٌب التالٌة. الكهرباء والصدمات الكهربابٌة

 بعض المعتقلٌن علقوا والمعصمٌن من األمام، فً . تعلٌق المعتقل من المعصمٌن لفترات طوٌلة من الزمن :الشبح

 حٌن علق آخرون والمعصمٌن وراء الظهر؛
 فً بعض الحاالت كان الحراس ٌضربون المعتقلٌن مباشرة فً الصدر بطرف  :الضرب بأنابٌب بالستٌكٌة

األخضر "ألن األنابٌب غالبا ما تكون خضراء اللون، أطلق المعتقلون على هذا النوع من التعذٌب . األنابٌب
 2012، بعد أن زار األخضر اإلبراهٌمً مبعوث األمم المتحدة والجامعة العربٌة الخاص سورٌا بٌن "اإلبراهٌمً

 ؛2014و
 فً بعض الحاالت، . قال معتقلون إن الضرب بؤسالك معدنٌة ٌسبب جروحا عمٌقة فً جلودهم :الضرب باألسالك

ٌُضربون على ظهورهم وأرجلهم وباطن القدمٌن؛. تصاب هذه الجروح بالتلوث  كانوا 
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 ًٌُوضعون على كرسً منزوع منه مسند الظهر، مع توجٌه قضٌب  :الكرسً األلمان وصف المعتقلون كٌف 

ٌُسحبون للخلف حتى ٌشعروا أن ظهورهم سوف تنكسر وقالت معتقلة إنه أغمً علٌها من . معدنً نحو الظهر، و
 األلم؛

 قال معتقلون إنه بهذه الطرٌقة جرى تثبٌتهم على لوح مسطح، على شكل صلٌب أحٌانا، كً ال  :بساط الرٌح

ٌُضربون فً بعض الحاالت، قال معتقلون سابقون إن الحراس ٌطوون . ٌقدرون على الدفاع عن أنفسهم عندما 
 اللوح مما ٌإدي إلى شد أطرافهم بشكل قاس وخطٌر؛

 ذكر  .تحدث معتقلون عن تفشً استخدام الصدمات الكهربابٌة كشكل من أشكال التعذٌب :الصدمات الكهربائٌة

معتقلون أن المحققٌن أو مساعدٌهم عذبوهم بالصدمات الكهربابٌة فً جمٌع أنحاء أجسامهم، بما فً ذلك المناطق 
 التناسلٌة؛

 قال معتقلون إن الحراس ٌضعون أحذٌتهم على عنق المعتقل، وٌخنقون المعتقل بخرطوم مطاطً؛ :االختناق 
 فلقة  ضرب الضحٌة بالعصً أو الهراوات أو السٌاط على باطن القدمٌن؛ :ال

 ٌرغم الضحٌة على االنحناء من الخصر، ووضع رأسه وعنقه وساقٌه وأحٌانا ذراعٌه داخل إطار سٌارة،  :الدوالب

 .بحٌث تشل حركته تماما وٌعجز عن حماٌة نفسه من الضرب الالحق

ًف ما ال ٌقل " ضحٌة، وجدت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن 19 صورة تصور 72ًف مجموعة من 

ٌظهر المعصمان مقٌدٌن مع وجود أدلة على الضرب والتجوٌع والتهاب النسٌج  (من الصور)عن مجموعتٌن 
 ظهر على بعض . حاالت تعذٌب بالدوالب، وما ال ٌقل عن حالتً تعذٌب بالفلقة3، عالوة على وجود "الخلوي

أدلة على أن الكثٌر من المعتقلٌن بهم إصابات عدٌدة "أخٌرا، وجدت المنظمة . األشخاص أكثر من نوع من التعذٌب
 مثل هذه اإلصابات تكون قاتلة ًف كثٌر من األحٌان، خاصة ًف معتقلٌن تعرضوا للتجوٌع .نتٌجة قوة صادمة

والحرمان من النوم، وبهم العدٌد من القروح الجلدٌة وااللتهابات، بما فٌها التهاب النسٌج الخلوي ًف األطراف 

 ".السفلٌة

 .أفاد شهود أن بعض المعتقلٌن عادوا من جلسات التعذٌب بهم إصابات كثٌرة أفضت إلى موتهم بعد وقت قصٌر
 :وصف هٌثم وفاة معتقل زمٌل ًف فرع فلسطٌن

. اعتادوا أن ٌستدعوه للتحقٌق مرتٌن فً الٌوم.  عاما39كان رٌاضٌا عمره . كان هناك شخص من دمشق ٌدعى أبو حسن"

. (قبل وفاته) دقٌقة األخٌرة 15كنت معه خالل الـ .  أٌام، ساءت حالته للغاٌة3بعد . بعد أسبوع عاد إلى الزنزانة مغطى بالدم

 [106]."واصلت القول إن علٌه الصبر وإنه سٌتحسن

، وصف آثار االعتقال على ابن أخٌه محمد الذي اعتقل ًف الفرع 215الطبٌب مؤمون، المعتقل السابق ًف الفرع 

 :ًف الوقت نفسه، ومات هناك

كان شعره خفٌفا . كان شدٌد الهزال. أسنانه مكسورة [رأٌت]عندما رفع رأسه، . عندما دخلت الزنزانة، شخص ما عرفنً"

. بدأ بالبكاء .أنا الذي أعمل فً السوبر ماركت المجاور لعٌادتك. نعم، أنا ابن أخٌك محمد : قالهل تعرفنً؟ :قلت. وقصٌرا

 . شهور ونصف10قال إنه لم ٌر نفسه، منذ اعتقل قبل 

 :قال الطبٌب مؤمون ـل هٌومن راٌتس ووتش إن ابن أخٌه مات بعد هذا اللقاء بشهر ونصف

أعطونً حبتً  .ذهبت إلى طبٌب كان معتقال هو أٌضا. كان ٌقرفص وال ٌتحرك. وضعوا ٌده فً النار، عانى من ألم مبرح"

 ."أخذوه إلى غرفة الجثث. شخصا لٌقول لً إن ابن أخً مات (زنزانة محمد)بعد ٌومٌن، أرسل شاوٌش . مسكن، حبتٌن فقط

أوضح الطبٌب مؤمون ـل . قال شهود إن ًف بعض الحاالت كان ٌتوفى المعتقلون أثناء جلسات التعذٌب أو الضرب
 :هٌومن راٌتس ووتش أن معتقال آخر قبض علٌه ًف القضٌة نفسها معه، مات أثناء جلسة تعذٌب

معتقل آخر من )قال . عاد أحمد مٌتا. عادا أحٌاء ( منهم2)... علقوهم من معصمً أٌادٌهم. (من مجموعتنا) 3... نادوا على "

 ."أُعدم باالختناق. ومات( بشكل متكرر)إنهم علقوه  (مجموعتنا

، وصف ـل هٌومن راٌتس ووتش طرٌقة أخرى من 227، وهو معتقل سابق ًف الفرع (اسم مستعار)سامً عدنان 
 :طرق الموت
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سُتضرب لكن على األقل  .أحدثنا بعض الضوضاء ألننا كنا نرٌد أن نخرج من الزنزانة. ذات لم ٌوم لم أكن أستطٌع التنفس"

المعتقل الذي كان ٌقف بجانبً أخذ دوري وخرج، كً ٌستطٌع أن  .ستتنفس حٌن ٌفتح الحراس الباب وٌؤخذونك لٌضربوك

 [107]."عاد مٌتا. ٌتنفس

سورٌا دولة طرف ًف المعاهدات الدولٌة األساسٌة التً تحظر التعذٌب ًف كافة الظروف، حتى ًف حاالت 

 [108].الطواريء المعترف بها، وتفرض التحقٌق مع المسإولٌن عن التعذٌب ومالحقتهم قضابٌا

حٌن ٌتم التعذٌب كجزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنٌٌن فإنه ٌمثل جرٌمة ضد اإلنسانٌة 
 .[109].بموجب القانون الدوًل العرًف ونظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة

مسإولٌة جنابٌة فردٌة عن تلك الجرابم - أو أمروا بارتكابها- ٌتحمل األفراد الذٌن نفذوا جرابم ضد اإلنسانٌة 

، بما فٌه نظام روما األساسً  [110].بموجب القانون الدوًل

ٌتحمل القادة العسكرٌون ومسإولو المخابرات أٌضا المسإولٌة عن االنتهاكات التً ارتكبها أفراد تحت قٌادتهم 
المباشرة أو الضمنٌة، اتفاقا مع مبدأ مسإولٌة القٌادة، إذا كانوا ٌعلمون أو كان ٌجب أن ٌعلموا بالجرابم وفشلوا ًف 

 [111].منعها أو ًف تقدٌم القضٌة للعدالة

ٌنطبق هذا، دون استثناء، ال على المسإولٌن المشرفٌن على مراكز االعتقال فحسب، بل أٌضا على رإساء 
ٌُعفى أحدهم من المسإولٌة  [112].األجهزة األمنٌة، وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة، الذٌن ال 

IV. إجراءات ما بعد الوفاة

دور فرع األمن 

بعد وفاة السجناء ًف مراكز االعتقال والسجون ًف أنحاء دمشق، قال معتقلون سابقون إن جثثهم تظل أحٌانا ًف 
ًف بعض .  ثم، تحّمل ًف باصات نقل صغٌرة إلى مستشفى للتجهٌز[113].الزنزانة لمدة ٌوم أو ٌومٌن قبل نقلها

ٌكتب ضباط الفروع األمنٌة األرقام . األحٌان، ٌشارك السجناء أنفسهم ًف حمل الجثث، ال سٌما شاوٌش الزنزانة
على ملصقات طبٌة تلصق بجثامٌن المعتقلٌن، سواء على الجثامٌن مباشرة أو على بطاقات توضع ًف المالبس 

 .الداخلٌة للمعتقلٌن

إن الفرع األمنً أمره هو  (فرع المنطقة الذي تدٌره المخابرات العسكرٌة) 227قال جندي سابق اعتقل ًف الفرع 
 : من زمالبه المساجٌن أن ٌلفوا الجثث ًف بطاطٌن وٌحملوها إلى مدخل الفرع2و

أعطانً الحارس بطانٌة لففت فٌها ... كانت الكدمات تغطً جمٌع أنحاء الجثث ال سٌما منطقة الظهر...  جثث3رأٌنا "

حملت الجثمان ووضعته ... أدخل البطاقة فً المالبس الداخلٌة للمٌت. كتب الحارس اسما على قطعة ورق بها رقم... الجثة

 [114]." أٌام10 جثة خالل 40نقلت ... جاءت سٌارة وحملت الجثث. فً مدخل الفرع األمنً

 :قال معتقل آخر إنه فقد الوعً أثناء تعذٌبه وُترك ظنا أنه مٌت

رأوا . أعتقد أنهم كانوا ٌنتظرون شاحنة لحملنا. الجثث وأنا كنا على الرصٌف. حٌن استعدت وعًٌ، كنت ملقى فوق جثث"

 [115]."أعادونً إلى زنزانتً(و)صدمونً بالكهرباء لٌتؤكدوا، . أننً لست مٌتا

استنادا إلى مقابلة مع منشق عالوة على وثٌقة مسربة، ٌكتب الفرع األمنً إلى الشرطة العسكرٌة ٌخطرها بوفاة 

ٌُكتب أن سبب الوفاة توقف القلب. معقتل  [116].وفقا للمنشق، دابما ما 

ساء وضعه الصحً، فتم إسعافه إلى مشفى  [الموقوف]خالل التحقٌق مع : " ورد فٌها227مذكرة من الفرع 
وأودعت جثته ًف براد المشفى . ، توًف المذكور نتٌجة توقف قلبه وتنفسه2/6/2013العسكري وبتارٌخ / 601/
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بالتنسٌق مع مكتب دفن الموتى، وذلك عمال بقرار مكتب ... ٌرجى اإلطالع ودفن جثته/. 2040/المذكور برقم 

" قٌصر" مجموعة صور 2013© .   فروع أمنٌة3، مع نسخة إلى "األمن الوطنً

تظهر على جثته كدمات زرقاء ًف . 2013حزٌران / ٌونٌو7 تكشف أن جثمانه صور ًف 2040صور المعتقل 
 .الرقبة والبطن وأسفل ساقٌه، مع أكثر من جرح ًف أسفل ساقٌه، وجرح ًف جبهته

 .2013حزٌران / ٌونٌو9أمر الفرع األمنً مإرخ ًف 

النقل إلى المستشفٌات العسكرٌة 

وفقا لمقابالت مع منشقٌن ومعتقلٌن سابقٌن نقلوا إلى مستشفٌات عسكرٌة، إضافة إلى شهادة قٌصر أمام الكونغرس 
 : مستشفٌات عسكرٌة ه3ًاألمرٌكً، تنقل جثث المعتقلٌن من الفروع األمنٌة ًف دمشق إلى 

  العسكري فً المزة؛601المشفى  
 مشفى تشرٌن العسكري؛ 
 مشفى حرستا العسكري. 

عنصر أمن دولة سابق عمل حارسا ًف فرع . ًف بعض الحاالت، تنقل الجثث أوال إلى مستشفى آخر للتسهٌل

 ٌوما، قال ـل هٌومن راٌتس ووتش إن الحراس 45الخطٌب، ونقل لٌحرس ًف مشفى حرستا العسكري لمدة 
ٌحضرون جثث من ماتوا ًف فرع الخطٌب إلى مشفى الهالل األحمر ًف دمشق، وهو مستشفى مدنً ٌقع أمام 

 .الفرع، لتوضع ًف المشرحة والستالم التقرٌر الطبً

فً مستشفى الهالل األحمر، ٌفحصون المعتقل، وٌعلنون وفاته وٌكتبون تقرٌرا . تنقل الجثث شاحنتان لونهما أخضر زٌتً"

. ثم ٌعلنون أن سبب الوفاة أزمة قلبٌة، وأنهم حاولوا رد الوعً، وأخٌرا ٌعلنون وفاتك. ٌتضمن التارٌخ واسم ورقم المعتقل

 [117]."حرستا (المشفى العسكري فً) جثث، ثم ٌنقلونها إلى 7 أو 6تبقى الجثة فً المستشفى حتى تتجمع لدٌهم 

 .ًف حاالت أخرى تنقل الجثث مباشرة من مركز االعتقال إلى المستشفى العسكري

 ـل هٌومن راٌتس ووتش إن معتقالت المخابرات الجوٌة واألمن العسكري تنقل 601قال منشق ثان من المشفى 
 كما تنقل بعض الجثث إلى مشفى تشرٌن العسكري، [118]. العسكري ًف المزة601الجثث إلى المشفى 

معتقالن سابقان ًف سجن صٌدناٌا، الذي ضم ضحاٌا ظهرت .  ًف شمال دمشق607المعروف أٌضا باسم المشفى 

صورهم ضمن صور قٌصر، قاال ـل هٌومن راٌتس ووتش إنهما رأٌا جثثا تإخذ من سجن صٌدناٌا إلى مشفى 
 [120]. جثث كانت ملقاة على أرضٌة شاحنة نقلته إلى مشفى تشرٌن للعالج7 قال معتقل سابق إن [119].تشرٌن

قال إن حراس المستشفى . قال معتقل آخر إن الشاحنة كانت تحمل جثتٌن حٌن نقل لمشفى تشرٌن للمرة الثانٌة
ٌّن اللتٌن قضاهما ًف المستشفى20أجبروه على وضع نحو   [121]. جثة ًف أكٌاس خالل المدت

 العسكري، حٌث صورت العدٌد من الجثث التً 601المشفى . تقع المستشفٌات الثالثة على مشارف وسط دمشق
ظهرت ًف صور قٌصر، وموقع المرآب حٌث صورت مجموعات من الجثث بشكل جماعً، ٌقع على بعد دقابق 

. قلٌلة بالسٌارة من عدد من الفروع األمنٌة ًف كفر سوسة

 العسكري ومشفى حرستا العسكري 601اإلجراءات فً المشفى 

بعد نقل جثث المعتقلٌن من الفروع األمنٌة، ٌحضرها عناصر األمن إلى المستشفٌات العسكرٌة للفحص على ٌد 

هذا التقرٌر الطبً كان جزءا من ملفات سربها قٌصر وٌبٌن اإلجراء . الطبٌب الشرعً، والتصوٌر ثم النقل للدفن
: المتبع

ًّ خدمة ًف المشفى   العسكري، زاد عدد الجثث التً تصل إلى المستشفى، 601وفقا لمجند انشق بعد أكثر من عام
بما فاق قدرة حجرات التبرٌد ًف المشرحة على االستٌعاب، فبدأ المشفى ًف تخزٌن الجثث ًف المرآب حٌث ٌجري 

أوضح أن أٌام الثالثاء . قال إن المشفى كان ٌخصص جلستٌن أسبوعٌا لتجهٌز الجثث. تصلٌح سٌارات الجٌش
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، وٌكتب تقرٌرا طبٌا، ثم "رقم فحص"والسبت ٌقف طبٌب شرعً بصحبة مجندٌن اثنٌن على كل جثة وٌعطٌها 

 .ٌقوم مصور عسكري بتصوٌر كل جثة

حارسا لمستشفى حرستا  (2012آب /تموز وأغسطس/بٌن ٌولٌو) ٌوما 50 إلى 45فهد المحمود الذي قضً من 
أوضح أن . العسكري، قال ـل هٌومن راٌتس ووتش إنه رأى مجموعتٌن من الجثث ٌتم تجهٌزهما وإرسالهما للدفن

 . جثة40 جثة، ًف حٌن تضم الثانٌة نحو 60المجموعة األولى تضم قرابة 

 :وقال

( من المجندٌن)ثم تطلب . عن عدد الجثث الموجودة (الطبٌبة الشرعٌة وهً أٌضا ضابطة جٌش)حٌن تصل الجثث تسؤل "

. (رقم الفحص)رقم المعتقل، ورقم الفرع، ورقم المشفى : تكتب فً السجل. تعطً كل جثة رقما ثالثا على ضمادة. لف الجثث

 [122]."(المشرحة)ثم ٌضعون الجثث فً البراد 

 شهادات الوفاة والتخلص من الجثث

سلٌمان علً، مجند انشق من المشفى . بعد تجهٌز الجثث ًف المستشفى العسكري، ٌحملها المجندون ًف شاحنات
منشق آخر هو فهد المحمود الذي قضى فترة خدمة ًف .  العسكري، سمع من زمالبه أنها أرسلت للحرق601

مشفى حرستا العسكري، قال إن سابقً المركبة العسكرٌة أخبروه أن الجثث أرسلت للدفن ًف أرض عسكرٌة ًف 
 . لم ٌتسن ـل هٌومن راٌتس ووتش تؤكٌد أي من الزعمٌن[123].الصحراء

 أسرة قابلتها هٌومن راٌتس ووتش وتعرفت على أقاربها الضحاٌا ًف صور قٌصر، تلقت أسرتان فقط 27من بٌن 

 أشهر من 4ًف إحدى الحاالت، تسلمت زوجة شهادة وفاة زوجها بعد عام و. شهادات وفاة ألقربابهما األموات
استلمت الزوجة كال من شهادة الوفاة والتقرٌر الطبً من نقابة األطباء، التً قالت إن زوجها توًف . القبض علٌه

التً ) ًف حالة ثانٌة، تلقت امرأة شهادة وفاة ابنها بعد عام ونصف من وفاته [124].بعد توقف الجهاز التنفسً

تقول الشهادة إن ابنها أصٌب بسكتة قلبٌة، وتوًف بعد محاوالت إلبقابه . (علمت بها من رجل آخر كان معتقال معه
 [125].على قٌد الحٌاة

 [126].صدرت شهادتا الوفاة من اإلدارة العامة للشإون المدنٌة بوزارة الداخلٌة ًف الجمهورٌة العربٌة السورٌة

V . االختفاءات القسرٌة ومعاناة العائالت

. غالبٌة حاالت االعتقال التً وثقتها هٌومن راٌتس ووتش لغرض هذا التقرٌر ٌمكن وصفها باالختفاءات القسرٌة
االختفاء القسري ًف القانون الدوًل هو تلك الحاالت التً تقوم فٌها أجهزة الدولة، أو أشخاص آخرون ٌتصرفون 

 [127].بمساندة الدولة، باعتقال شخص ثم رفض االعتراف باعتقاله، أو إخفاء مصٌره أو مكانه

 أو األقارب الذٌن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش لغرض هذا التقرٌر قالوا إنهم قضوا شهورا 27كل األسر اـل 
بعضهم قصد المكاتب الحكومٌة وقدم طلبات رسمٌة للحصول . أوأعواما ًف البحث عن أخبار أحبابهم ًف المعتقل

البعض اآلخر خشً القبض علٌه أو فضل عدم تقدٌم طلبات رسمٌة، ألنهم ال ٌثقون ًف أن الحكومة . عن معلومات
قة الكثٌر من األسر التً أجرٌت معها مقابالت لغرض هذا التقرٌر دفعت رشًى لوسطاء . ستمدهم بمعلومات دٌق

من - ًف أغلب الحاالت، حصل كال الطرفٌن. لدٌهم اتصاالت مع الحكومة، أو ٌعملون ًف الحكومة أو أجهزة األمن

على معلومات متضاربة عن مكان ذوٌهم، أو لم ٌتلقوا معلومات - تقدم بطلبات رسمٌا، أو استفسارات غٌر رسمٌة
ًف بعض الحاالت تلقوا معلومات صحٌحة عن أماكنهم، أو معلومات تتٌح لهم مجرد التحقق من . على اإلطالق

 .ذوٌهم بعد نشر صور قٌصر، وفقا ألرقام الفرع وتارٌخ الصور

دفعت عابالت آالف وفً بعض الحاالت مالٌٌن اللٌرات السورٌة لمصادر اتصال ووسطاء ٌعملون ًف مختلف 
 100دفعت أكثر من  (انظر الجزء الخاص باللمحات)أسرة رحاب العالوي . الهٌبات الحكومٌة واألجهزة األمنٌة

 .ألف دوالر رشًى لمسإولٌن حكومٌٌن وأمنٌٌن شتى

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn122
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn123
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn123
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn124
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn124
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn125
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn125
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn126
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn126
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn127
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn127


. قالت األسر إنه ًف حاالت عدٌدة، كانت تخشى مخاطبة الفروع األمنٌة مباشرة خشٌة القبض على أفرادها أنفسهم

كما قدم . بدال من ذلك، سعت إلجراء اتصاالت شخصٌة، أو بحثت عن أي طرف حكومً وعدها بالمساعدة
 .معتقلون أفرج عنهم من السجن معلومات لبعض األسر عن أقاربها

خاطبت بعض األسر مسإولٌن حكومٌٌن وفروعا أمنٌة من خالل - وثقتها هٌومن راٌتس ووتش-ًف حاالت قلٌلة

أخبرت هٌومن راٌتس ووتش أنها  (انظر الجزء الخاص باللمحات)مرٌم حالق، أم أٌهم غزول، . القنوات الرسمٌة
 .علمت بوفاة ابنها من معتقل سابق بعد عدة أشهر من القبض علٌه

بعد نحو عام ونصف من اختفاء ابنها، بدأت مرٌم زٌارة مكاتب الفروع األمنٌة بحثا عن معلومات رسمٌة عن 

 :وفاته

ًف المرة األولى . (ًف دمشق أٌضا)بدأت أذهب إلى المدعً العسكري ًف دمشق والشرطة العسكرٌة ًف القابون "
 2014أٌار / ماٌو10لكن ًف .  حٌث رفضوا إعطابً أي نوع من المعلومات215 و248أرسلونً إلى الفرعٌن 

ًف مكتب الشرطة العسكرٌة، أعطونً ورقة وأرسلونً إلى مشفى تشرٌن العسكري قسم الطب الشرعً حٌث 

 ".تقول إن أٌهم قُتل (وفاة)أعطونً شهادة 

 .المستشفى العسكري لم ٌعد رفات أٌهم إلى أمه ولم ٌسلمها أٌا من أغراضه الشخصٌة

، تقدمت مرٌم بشكوى رسمٌة لدى الشرطة العسكرٌة ًف القابون تطلب معلومات عن 2014أٌلول / سبتمبر28ًف 
تشرٌن األول، تقدمت بطلب رسمً إلى المدعً العام العسكري ًف / أكتوبر27 ًف [128].مالبسات وفاة أٌهم

 لكنها لم تتلق أي رد، وبعدها بقلٌل فرت من [129].دمشق للحصول على معلومات، أٌضا، عن مالبسات وفاته
 .كما لم تتلق أي أسرة ممن قابلتهم هٌومن راٌتس ووتش جثث أحبابها لدفنها. سورٌا

شكر وتنوٌه 

كتب هذا التقرٌر برٌانكا موتابارثً، الباحثة ًف قسم الطوارئ، وندٌم حوري، نابب مدٌر قسم الشرق األوسط 
أجرى بحوث هذا التقرٌر كل من برٌانكا موتابارثً وندٌم حوري، ورشا معاوٌة الباحثة المساعدة . وشمال أفرٌقٌا

ًف قسم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا، وأوًل سولفانغ، كبٌر الباحثٌن ًف قسم الطوارئ، وجوش لٌونز، محلل 
، الذي حلل بٌانات ملفات الصور الرقمٌة باإلضافة إلى تحلٌل صور األقمار الصناعٌة ًف هٌومن راٌتس ووتش

 .قدم مساعدة بحثٌة سركٌس بلخٌان، المنسق ًف قسم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا. صور األقمار الصناعٌة

نظام . ، ال سٌما مدٌر برنامج الطب الشرعً الدوًل ستٌفان شمٌت، ود"أطباء من أجل حقوق اإلنسان"منظمة 
بٌرونً ربٌس الفحص الطبً ًف مقاطعة تارانت بوالٌة تكساس، ومستشار الطب الشرعً لمنظمة أطباء من أجل 

حقوق اإلنسان، وفرٌقا من من األطباء الشرعٌٌن من مكتب الفحص الطبً ًف مقاطعة تارانت، قدموا تحلٌال 

ٌَِّمة لهذا التقرٌر . هٌومن راٌتس ووتش تعرب عن امتنانها لمساهمتم. ومساهمات َق

وكالٌف بالدوٌن، استشاري نابب مدٌر قسم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا، حرر التقرٌر كل من ندٌم حوري، 
راجع أجزاًء من هذا التقرٌر بٌل فان إٌسفلد، باحث أول ًف . قانونً أول، وتوم بورتٌوس، نابب مدٌر قسم البرامج

قسم حقوق األطفال؛ رٌتشارد بٌرهاوس، باحث أول ًف قسم الصحة وحقوق اإلنسان؛ وبلقٌس جراح، مستشارة 
أعد التقرٌر للنشر رشا معاوٌة الباحثة المساعدة ًف قسم الشرق األوسط وشمال . أولى ًف قسم العدالة الدولٌة

أنتجت الوسابط المتعددة المصاحبة . أفرٌقٌا، وغرٌس شوي مدٌرة المطبوعات، وجوزٌه مارتٌنٌز، منسق أول

 .للتقرٌر فٌرونٌكا ماتوشاج، مدٌرة الفٌدٌو والصور الوثابقٌة ًف هٌومن راٌتس ووتش

نشعر باالمتنان العمٌق لألسر التً شاركتنا قصصا مإلمة من بحثها للعثور على ذوٌها، وكذلك المعتقلٌن السابقٌن 
رغم تجربتهم المإلمة للغاٌة، كثٌر منهم تحدث لنا عن رغبة ًف تحسٌن . الذٌن رووا تجاربهم ًف المعتقالت

 .ظروف آالف ما زالوا ًف مراكز االعتقال السورٌة، وكذلك لتحقٌق المساءلة عن مقتل أصدقابهم وأحبابهم

 
 

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn128
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn128
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn129
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486#_ftn129


 
 


