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 أوالً: لمحة عن مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

تضم  هو منظمة مجتمع مدني سورية مستقلة، غير حكومية غير ربحية، الزور دير في الحياة أجل من العدالة مرصد

العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين على اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم. 

يعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ألجل االستفادة منها في المرحلة المقبلة التي تلي الحرب، حيث تستخدم 

حة والعدالة االنتقالية. كذلك يعمل المرصد بشكل مستمر على األدلة المجمعة والمدققة بعناية في عمليات المصال

 حمالت مناصرة حقوق اإلنسان للوصول للسالم المنشود.

 يتطلع المرصد إلى مجتمع سوري أساسه المواطنة وسيادة القانون، يتمتع فيه السوريون بالعدالة والمساواة. رؤيتنا:

د وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وإصدار اإلحصاءات رسالة المرصد هي تعزيز العدالة عبر رص الرسالة:

ً في عمليات بناء السالم وتحقيق العدالة في سورية. كذلك  والتقارير الحقوقية بمنهجية احترافية لالستفادة منها الحقا

كل يعمل منذ تأسيسه على بناء قدرات الناشطين السوريين لتمكينهم من تقصي الحقائق وجمع األدلة وحفظها بالش

 األنسب.

: يؤمن المرصد بأّن حقوق اإلنسان حقوق متأصلة، ويتمتع بها الناس على قدم المساواة دون تحييد، وهي حقوق قيمنا

 مترابطة وغير قابلة للتجزئة أو للتصرف.

 المرصد؟كيف بدأ 

من مجموعة من ناشطين من دير الزور، انطلقت )حملة مناصرة(  وبمبادرة تطوعية 2015آذار/مارس  20في 

تسعى لفك الحصار المفروض من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية والقوات الحكومية على أحياء من دير الزور عبر 

بعد الضغط اإلعالمي على كافة الفاعلين إللقاء المساعدات اإلنسانية على المدينة. بعد أن حققت الحملة أهدافها، و

 1صقل الفكرة في لقاءات عديدة بين المؤسسين تم تأسيس مرصد العدالة من أجل في الحياة في دير الزور بتاريخ 

ليحمل عبئاً ثقيالً من االنتهاكات الكثيرة في المنطقة واألدلة التي تحتاج إلى جمع وتحقيق وسط  2015أيلول/سبتمبر 

 بيئة عمل صعبة جداً.

م المرصد لمظلة األوتشا )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( في األمم انض 2016في نسيان/أبريل 

ومخرجات اجتماع  2254المتحدة لمتابعة الضغط على كافة الجهات الفاعلة لتنفيذ بنود قرار مجلس األمن رقم 

 ميونخ إللقاء المزيد من المساعدات اإلنسانية جواً على دير الزور المحاصرة. 

  مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور مسّجل كجمعية غير حكومية في الجمهورية التركية.علماً أنّ 

 

 

http://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/
https://jfldz.org/


 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

JJFLD.org                                                                                                                                                       4 

 أرقام وحقائق عن المرصد

تقريراً حقوقياً وورقة بحثية غطت انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة  31منذ تأسيسه، تمكن المرصد من إصدار 

طاع النفط في محافظة دير الزور، إضافة إلى ذلك نفذ المرصد الجوية ووضع الخدمات العامة وق وتأثير الضربات

حتى اليوم أربع ورشات تدريبية في مجاالت جمع األدلة وتقصي الحقائق والتعريف بالقانون اإلنساني الدولي 

 والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.

ي في وسائل اإلعالم الغربية في حمالت المناصرة التي قادها المرصد، حقق المرصد أكثر من مئتي ظهور إعالم

والعربية بشتى أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية منها: الواشنطن بوست والنيوزوييك وهانفغتون بوست كما 

 .نشر مركز األبحاث )أتالنتك كاونسل( عدداً من األبحاث الصادرة عن المرصد
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 ثانياً: المقدمة:

 ( ألف كم مربع، وهو ما يشكل 33.06تقع محافظة دير الزور شرقي سورية، وتبلغ مساحتها )

فيما كان  -نسمة  1%( من مساحة سورية، ويبلغ عدد سكانها حالياً مليون ومائة وواحد ألف وثالثمائة وثمانية9.17)

افظة على ضفّتي نهر الفرات التي تعتمد وتمتد المح - 2مليون وستمائة واثنان وتسعون الفاً  عدد السكان قبل الثورة

عليه في الزراعة كنمط اقتصادي أساسي، إضافة إلى الثروة الحيوانية وتصنيع منتجاتها )السمن الديري( كما تحتوي 

 المهمة في سورية. والغاز النفط حقولعلى عدد من 

تاريخياً، تعتبر دير الزور متحفا ًكبيراً، حيث اكتُشف عدد كبير من المواقع األثريّة الغنيّة بآثارها، والتي تعود 

، أهّمها: "دورا اوربوس، بقرص، ماري، دورختليمو، حلبية 3" والتدمريللعصر "اليوناني والروماني والفارسي 

( ألف قطعة أثرية، كما تُضم أراضي 24وطني مايقارب من )وزلبية، قرقيسيا، ترقا"، ويحتوي متحف دير الزور ال

المحافظة في باطنها الكثير من المواقع غير المكتشفة، ويُرجع بعض المختّصين باآلثار ابتكار الزراعة تم في هذه 

حظيرة، ثم الذي يعني ال 4المنطقة منذُ آالف السنين. وُسّميت دير الزور بأكثر من اسم، أقدم هذه األسماء كان "شورا"

، ثم تغيّر إلى "دير حتليف" ثم إلى "دير 5تغيّر إلى "دير بصير" لوجود دير مسيحي قريب من بلدة "البصيرة" الحالية

لوجود هذه الفاكهة بكثرة، إصافة إلى "دير الشُّعّار" لكثرة الشعراء فيها، وأخيراً استقّر على دير الزور،  6الرمان"

أي صدر  8، كما تعني "الصدر الواسع"7المعاني منها أّن اسم الزور يعني "الغابة"أما كلمة "الزور" فلها عدد من 

النهر وهي منطقة زراعية مرويّة، وأخيراً يُقال أّن كلمة "الزور" هي اشتقاق من ازِورار النهر، أي اعِوجاجه وميله 

 .9في هذه المنطقة 

ل ال حَّ تي استقّرت في المدينة خالل القرنين الثامن عشر والتاسع سكان دير الزور غالبيتهم من القبائل العربية الرُّ

عشر والقرن العشرين، وأكبر هذه القبائل هي قبيلة البقّارة/البّكارة، والعقيدات/العكيدات، إضافة إلى عدد من القبائل 

 العربية األخرى، كما يوجد فيها عدد من العوائل الكردية واألرمنية.

                                                           
 تقييم أعداد السكان من قبل برنامج مرتبط باألمم المتحدة 1
 وفق المكتب المركزي لإلحصاء في سورية 2
 القادر عياش كتاب حضارة وادي الفرات، تأليف عبد 3
 تم ذكرها في كتاب للمؤرخ أحمد السوسة 4
 أحمد سوسة 5
 معجم البلدان ياقوت الحموي 6
 القادر عياش كتاب حضارة وادي الفرات، تأليف عبد 7
 بيلواء الزور في العصر العثماني، تأليف عمر صلي 8
 القادر عياش كتاب حضارة وادي الفرات، تأليف عبد 9
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ضد الحكومة التي كانت تسيطر على كامل المحافظة في ذلك الحين،  مظاهرة خرجت 2011نيسان/أبريل  22وفي 

سيطرت فصائل  2012ديد من المظاهرات، وفي شهر حزيران/ يونيو والتي كانت بدايةً للعمل المدني وقد سبقها الع

"الجيش الحر" على أغلب مناطق المحافظة، فيما بقيت القوات الحكومية تسيطر على عدد من األحياء في المدينة 

سيطر تنظيم الدولة على أغلب المحافظة حتى هذه اللحظة  2014والقرى المحيطة بالمدينة، وفي تموز/يوليو 

تثناء أحياء "القصور" و "الجورة" و"هرابش" داخل المدينة وعدد من الِقطع العسكرية إضافة إلى مطار "دير باس

 الزور العسكري"، وقام تنظيم الدولة بتغيير اسم المحافظة من "دير الزور" إلى "والية الخير".

( 41)مقتل  2016أغسطس /آب 31ولغاية  2015مايو /أيار 1وثق مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور منذ 

من  ( أشخاص3)من ديرالزور تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية بينهم مالزم منشق كما وثق مقتل  شخص

 .ديرالزور تحت التعذيب في سجون تنظيم الدولة بينهم عسكري في الفصائل المسلحة

http://jfldz.org/
https://youtu.be/QGVjKlFsGLU
https://youtu.be/QGVjKlFsGLU
https://youtu.be/QGVjKlFsGLU
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 المنهجية:ثالثاً: 

ب وقتل في أماكن االحتجاز من قبل كل من األجهزة األمنية السورية وجبهة يغطي هذا التقرير حاالت اعتقال وتعذي

ً من داخل سورية  23شهادة لـ  26فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً( وتنظيم الدولة، واعتمد التقرير على  شخصا

، منها عشرين شهادة خالل زيارات قام بها باحثو المرصد إلى الناجين اعتقال مركز 18 وخارجها تم احتجازهم في

 صال الهاتفي .من التعذيب وأهالي ضحايا تحت التعذيب وست شهادات أخرى تم إجراؤها عن طريق االت

قام مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور بتشكيل فريق من خمسة أشخاص أجروا المقابالت وجمعوا الشهادات 

الخاصة بالتقرير، حيث تم اخضاعهم لورشة عمل وضعوا خاللها هيكلية التقرير ومراجعة اإلطار القانوني الخاص 

 .بحاالت االعتقال والتعذيب واالختفاء القسري

تحت  والمفقودين والضحاياصورة ووثيقة خاصة بالمعتقلين  46عن  لال يقكما قام باحثو المرصد بتحليل ما 

التعذيب، كما تم الحصول على صور لناجين وضحايا تحت التعذيب خالل جمع الشهادات، إضافة إلى تصميم 

 خرائط خاصة بمراكز االحتجاز.

مراكز االعتقال وعمليات التعذيب  ومسؤوالً عنضابطا  34ومن خالل جمع الشهادات وقراءتها وتحليلها تم تحديد 

 والقتل تحت التعذيب.
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 التحديات:رابعاً: 

 واجهت فريق العمل أثناء جمع الشهادات وكتابة التقرير مجموعة من التحديات منها:

صعوبة تواصل الباحث مع الشهود داخل محافظة دير الزور والحصول على شهادتهم بسبب المخاطر التي قد  -1

 يتعرض لها الشاهد من تنظيم الدولة والحكومة السورية. 

المخاوف من االعتقال أو معرفة تنظيم الدولة والحكومة السورية باألمر، مما يهدد الباحث والشاهد بأمنهم  - 2

 أثناء أخذ الشهادة وبعدها.الشخصي 

صعوبة التنقل داخل المحافظة بسبب حواجز التنظيم والقوات الحكومية وتفتيش الهواتف الجوالة والحواسيب  - 3

 الشخصية بشكل مفاجئ ومداهمة صاالت اإلنترنت مما سبب تأخيراً في إرسال الشهادات.

 قلة الموارد المالية للتنقل داخل وخارج المحافظة. - 4

 رفض بعض الشهود ذكر أسمائهم وآخرين اإلدالء بشهادتهم بسبب خوفهم من التعرض لالعتقال. - 5

نقص بعض المعلومات بسبب صعوبة التواصل والوصول إلى المصادر نتيجة انعدام التيار الكهربائي وصعوبة  – 6

 ديرالزور.االتصال في مناطق سيطرة التنظيم والقوات الحكومية في محافظة 
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 خامساً: الملخص التنفيذي:

منذ بداية االحتجاجات في محاول إلخمادها حيث كانت عشوائية ودون  التعسفي االعتقالاعتمدت السلطات السورية 

"كانوا يضربونني بالعصي والهراوات رغم تفرقة وخارجة عن األطر القانونية مستخدمةً وسائل تعذيب وحشية :

رباء، ولم يكن السجانون معرفتهم بأنني مريض رافضين عالجي، ويطفؤون السجائر في جسدي، ويصعقونني بالكه

يعيرون أي اهتمام ألصحاب األمراض المزمنة الذين كانوا معي في الزنزانة مثل مرضى السكري والربو والقلب". 

من جهتها قامت جبهة النصرة )فتح الشام حالياً( وحركة أحرار الشام بحمالت اعتقال في المناطق الخارجة عن 

كما لجؤوا إلى خطف الناشطين المدنيين إضافة إلى وجود معتقالت سرية  سيطرة الحكومة السورية في ديرالزور 

"كنت في مقر غير رسمي لمنظمة مجتمع مدني، دخل ستة عناصر ملثمين ومسلحين قاموا بتفتيش لدى الجبهة :"

ات المدنيين في حين أن مئ.المنزل وأخذوا الموبايالت، وقال لنا التونسي:"أتريدون الديمقراطية؟"، و هددونا بالذبح"

والعسكريين ال يزالون في معتقالت تنظيم الدولة والتي عملت على إسكات كل األصوات المخالفة لها في محافظة 

-تونسي الجنسية–جاء القاضي أبو عبدالرحمن "دير الزور ومارست التعذيب والقتل في مراكز االحتجاز التابعة لها 

طالب )من الحسكة ورميالن ( أحدهم يدعى مالك في اليوم  3م شخصا بينه 11ومعه عدد من العناصر، وأخرجوا 

، ويتناوب عليها المعتقلون جميعهم(التالي خرجت مجموعة الخدمة )وهي عبارة عن معتقلين يقومون بخدمة المعتقل 

حيث عاد وقال لنا : "شاهدت حقائب األشخاص الذين  -من جرابلس–وكان بينهم معتقل منتسب إلى التنظيم 

م باألمس في الساحة، وقال : إن التنظيم قام بإعدامهم وأنه يعرف ان من يحصل معه هذه الطريقة يكون قد أخرجوه

تمت تصفيته، وفي نفس اليوم جاءت امرأة إلى المعتقل وقالت للعناصر ولدي لديكم واسمه مالك، فأجابها أبو أسامة 

 .دينا هذا االسم اذهبي وابحثي عنه في معتقل آخر"ال يوجد ل -وهو رئيس مركز االعتقال مهندس اتصاالت -العراقي

، حيث تعتبر هذه المادة وغيرها 1949لعام  جنيف اتفاقياتبين  المشتركة الثالثة المادةسورية هي دولة طرف في 

لحروب والنزاعات المسلحة من القوانين التي تجرم القتل واإلعدام من مواد القانون العرفي الدولي المنطبق أثناء ا

 دون مراعاة األصول القانونية الواجبة.

يطالب مرصد العدالة حكومات ودول العالم بااللتزام بالقانون الدولي اإلنساني بخصوص مالحقة وتسليم المشتبه 

أ الوالية العالمية في حالة سريانه، وتعديل القوانين أراضيها بما في ذلك مبد والموجودين علىبارتكابهم جرائم حرب 

 الوطنية بما يتالءم وتحقيق هذا المطلب.

 

 

 

 

 

http://jfldz.org/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10xbfp-m2-_hiyoletq4DkdDN-uo&ll=35.350214594115094%2C40.084959275488245&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10xbfp-m2-_hiyoletq4DkdDN-uo&ll=35.350214594115094%2C40.084959275488245&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10xbfp-m2-_hiyoletq4DkdDN-uo&ll=35.350214594115094%2C40.084959275488245&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10xbfp-m2-_hiyoletq4DkdDN-uo&ll=35.350214594115094%2C40.084959275488245&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10xbfp-m2-_hiyoletq4DkdDN-uo&ll=35.350214594115094%2C40.084959275488245&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10xbfp-m2-_hiyoletq4DkdDN-uo&ll=35.350214594115094%2C40.084959275488245&z=12
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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 سادساً: اإلطار القانوني:

 

 المستوى الوطني: –أ 

( 2في بيانه رقم ) 10( عاماً في ظل حالة الطوارئ التي تم اعالنها من قبل "مجلس قيادة الثورة"48عاشت سورية )

حيث تم إلغاؤها بموجب المرسوم التشريعي رقم     2011نيسان / أبريل  21، واستمرت حتى تاريخ 1963للعام 

 .2011( لعام 53بموجب المرسوم التشريعي رقم) العليا الدولة أمن محكمة بإلغاء(، ثم تبعه 161)

 قامت السلطات السورية بوضع قانون مكافحة اإلرهاب رقم  2012تموز/يوليو  2في تاريخ 

 .2012تموز/ يوليو  22بتاريخ  22رقم  (، ثم أنشأت محكمة مكافحة اإلرهاب، بموجب القانون19)

، حيث نص في مادته الرابعة 1973جديد للبالد بدال عن الدستور الدائم لعام  دستور وضع تم 2012وفي عام 

 والثالثين على أّن:

ن ممارسة "للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلمياً واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانو

 .هذه الحقوق"

"ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون منه على أنّه: 53كما نصت الفقرة الثانية من المادة 

 عقاب من يفعل ذلك".

 فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ضرورة إبالغ األشخاص الموقوفين أسباب توقيفهم حيث جاء فيها:

يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه وال يجوز االستمرار في توقيفه أمام السلطة اإلدارية إال  "كل شخص

 .بأمر من السلطة القضائية المختصة"

اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها  "كلعلى أّن: 54وكذلك جاء في المادة 

 من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

ويمنع قانون العقوبات السوري استخدام العنف ضد المعتقلين ويعاقب من يرتكب ذلك بالحبس حيث ورد في الفقرة 

 من هذا القانون: 391ماّدة األولى من ال

ً من الشّدة ال يُجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على  "من سام شخصاً ضروبا

 معلومات بشأنها ُعوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات".

ى جسدي حيث نصت الفقرة وشدد القانون عقوبة من يرتكب العنف بحق المعتقلين في حال أدى هذا التصرف إلى أذ

 :391الثانية من المادة 

 ."إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة"

 

 

 

                                                           
 الذي قام به حزب البعث واستلم على إثره السلطة في سورية 1963مجلس قيادة الثورة المنبثق عن انقالب  10

http://jfldz.org/
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.egov.sy/law/ar/4/0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF+%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1+4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85--+%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14
http://www.syriamoi.gov.sy/new/index.php?req=33&p=14


 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

JJFLD.org                                                                                                                                                       11 

 المستوى الدولي: -ب 

، حيث تعتبر هذه المادة وغيرها 1949لعام  نيفج اتفاقياتبين  المشتركة الثالثة المادةسورية هي دولة طرف في 

من مواد القانون العرفي الدولي المنطبق أثناء الحروب والنزاعات المسلحة من القوانين التي تجرم القتل والتعذيب 

 واإلعدام دون مراعاة األصول القانونية الواجبة.

بعة للدولة( والدولة نفسها وحتى مواطنو الحكومات إال أّن هذه القوانين والمواد تلزم المجموعات المسلحة )الغير تا

األجنبية المشاركة في األعمال العدائية، حيث تلتزم جميع األطراف المذكورة باحترام حقوق اإلنسان وحماية 

 األشخاص الموجودين في المناطق الواقعة تحت إدارتهم بما فيهم المعتقلون والجرحى واألسرى المقاتلون.

 2014كانون األول/ديسمبر  17( المنعقدة بتاريخ 7344س األمن الدولي في جلسته رقم )في حين أصدر مجل

حيث طالب فيه من جميع أطراف النزاع السوري المسلح إنهاء الممارسات التي تؤدي إلى أعمال  1219 رقم القرار

 القتل واإلعدام الميداني والتعذيب واالختفاء القسري واالنتهاكات األخرى للقانون الدولي.

عن وضع  نطاق القانون هو محظور في جميع األوقات، وذلك بغض النظر والقتل خارجاإلعدام الميداني أو/

يمكن بأي حال من األحوال فرض أي عقوبة إال  المحتجزين واألسباب والتهم التي تم احتجازهم على أساسها، وال

بعد محاكمة تجري وفقا لألصول القانونية الواجبة، وهذه القواعد واألعراف ملزمة لجميع أطراف النزاع سواًء 

منها وتنطبق في حاالت الحروب/النزاعات المسلحة كما  يمكن التنصل أكانت قوات حكومية أو غير حكومية، وال

 في حالة السلم.

"يجب على كل طرف من أطراف النزاع أن :الدولي العرفي اإلنساني القانون( من 117و بموجب القاعدة رقم )

يتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً إليجاد األشخاص المفقودين نتيجة النزاع المسلح، ويجب أن يوفر ألفراد أسرهم 

 .أي معلومات لديه حول مصيرهم"

تموز/ يوليو   1التي صادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ  التعذيب مناهضة اتفاقية( من 15ونصت المادة )

كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل في  نتضم“ أن:على  2004

 .أيّة إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال"

http://jfldz.org/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx


 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

JJFLD.org                                                                                                                                                       12 

 سابعاً: حاالت االعتقال والتعذيب على يد األجهزة األمنية السورية:

 :2011مارس  آذار/ 15قبل  –أ 

، بل كان 2011آذار/مارس  15ملف االعتقاالت السياسية في سورية عامة وفي ديرالزور خاصة لم يبدأ مع 

موجوداً منذ بداية حكم البعث وعهد األسد األب، حيث تم إطالق يد األجهزة األمنية لممارسة كافة أنواع ووسائل 

المالحقة القضائية وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من القمع، كما تم تحّصين عناصر األجهزة األمنية عن 

( والتي نصت على ربط أي مالحقة لعناصر األمن بوجوب الحصول على موافقة 1969( لعام )14المرسوم رقم )

 مسبقة من نفس الجهاز األمني.

ديرالزور ألسباب سياسية  تم اعتقال مئات من أبناء محافظة /2011منذ قدوم حافظ األسد إلى السلطة وحتى عام /

 مراكز االعتقال ومنهم من اليزال مصيره مجهوالً حتى اآلن. تصفيتهم داخلومنهم من تم اإلفراج عنهم وآخرون تم 

كاشفا عن تعامل األجهزة  -2011الذي اعتقل مرتين قبل العام  -تحدث محمد األحمد العدالة لمرصدفي حديث 

 .2010و 1999األمنية السورية مع المعتقلين حيث أكد تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله األول والثاني بين عامي 

  :11وقال محمد األحمد / إسم مستعار / 

لجوية في ديرالزور بتهمة االنتماء لحزب التحرير، حيث اقتحموا المنزل و تم اعتقالي أول مرة من قبل المخابرات ا"

اقتادوني إلى الفرع، وبقيت معتقالً تسعة أشهر، خمسة عشر يوما في فرع الجوية بديرالزور ثم أرسلوني إلى اإلدارة 

 حيي القصاع وباب توما في دمشق. العامة للمخابرات الجوية الكائنة بين

مسة عشر األولى )في فرع ديرالزور( خضعت لثالث جلسات تحقيق، كل جلسة حوالي ساعتين وخالل األيام الخ

ً مع شتمي  كان التعذيب باستخدام طريقة الدوالب وباستخدام أداة الكابل الكهربائي على منطقة القدمين مترافقا

اء، وخالل إحدى الجلسات بألفاظ بذيئة وشتم المقدسات الدينية، وكنت معصوب العينين ويدي مقيدتين إلى الور

في ظهري نتيجة الضرب حيث كانت يدي مقيدتين للخلف وتركت أثراً وهي تؤلمني حتى  12غرز قفل الكلبشة

 ."اليوم

 

                                                           
 طلب الشاهد عدم الكشف عن اسمه ألسباب أمنية11
 لسوريةقيد أو سوار حول المعصم يستخدم لتقييد اليدين والقدمين في السجون ا12
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" تم اتهامي باالنتماء إلى حزب التحرير رغم أنّني لم انتسب إلى هذا الحزب يوماً، ووضعوني في وأضاف الشاهد:

( وكانوا يقدمون لنا طعاما وماء، وكانوا يضربونني كلما 2x2مساحتها مترين بمترين)زنزانة منفردة مظلمة وباردة 

 خرجت لقضاء الحاجة، كما كانوا يمنعوننا من أداء الصالة".

 وتحدث محمد عن عدم تفرقة األجهزة األمنية أثناء االعتقال بين كبير وصغير أو بين مريض وصحيح الجسم:

-العسكر" بالشتائم وهو يغاز“استقبلنا تقلين إلى دمشق بباصات سيئة للغاية، "تم نقلي بعدها مع عدد من المع

أدخلونا إلى زنزانات ضيقة، واعطونا إبريق واحد  ،-عنصر في اإلدارة العامة للمخابرات من أبناء الميادين

ن له العالج سنة مريض بالسرطان، لم تقدم إدارة السج 20للتبول، وكان معي معتقل اسمه اسماعيل عمره حوالي 

الالزم، رغم أن طبيب السجن )الذي يزور المعتقل كل أسبوع مرة( قال إن حالته سيئة ويجب اإلفراج عنه، 

 سنة من مدينة منبج". عمره سبعونرجل ضرير  كان معناوسمعت إنه توفي بعد اإلفراج بعدة أشهر، كما 

على عفو رئاسي بعد أن قضى عشر أشهر في المعتقل،  (، بناءاً 2000تم اإلفراج عن المعتقل محمد في أيلول عام )

والذي أجبر على توقيع وتبصيم تعهد بعدم العودة إلى النشاط الحزبي السياسي أو الديني المحظور من قبل الحكومة 

 السورية.

ن لحكم استنادا إلى شهادات بعض الناجين الذين قابلهم مرصد العدالة، وتعرضوا لالعتقال خالل السنتين األخيرتي

ً في تعامل األجهزة األمنية السورية معهم، مقارنة مع معتقلين تعرضوا  ً نسبيا األسد األب، الحظ المرصد اختالفا

 ن( كا2000)العام (، ويعتقد المرصد وبحسب الشهود أن هذا التعامل "الجيد نسبياً" قبل 2008)عام لالعتقال بعد 

 جزءاً من خطة توريث السلطة لألسد االبن.

( لدى فرع األمن السياسي في 2010وفي هذا السياق قال الناجي محمد األحمد في حديثه عن اعتقاله الثاني )

"بقيت في فرع السياسية في ديرالزور حوالي عشر أيام، تخللتها جلستي تحقيق من قبل المقدم غياث ديرالزور:

 -ومقيد اليدين، ثم حولوني إلى فرع الفيحاءسويدان، تعرضت فيها للشتم والضرب والتهديد، وكنت معصوب العينين 

فبقيت فيه حوالي شهر في زنزانة منفردة تحتوي على مرحاض،  -وهو فرع تابع لشعبة األمن السياسي في دمشق

وكانت مظلمة تماما في الطابق األرضي من الفرع، وخالل اعتقالي في هذا الفرع خضعت ألربع جلسات تحقيق، 

 عناصر األمن". تعرضت فيها للضرب من قبل

"كان التعذيب شديدا وكنت أسمعه من ساحة التعذيب وهي :وتحدث محمد عن مشاهدته خالل اعتقاله الثاني قائال

في وقت  -عبارة عن مكان مكشوف، وكان عناصر األمن يستخدمون الكهرباء وسكب الماء على أجساد المعتقلين

ً كان معتقالً في ذات الفرع وسمعت في عمليات التعذي -كان المناخ بارداً وهم شبه عراة ب، وشاهدت شاباً مصريا

 صوت صراخه من شدة التعذيب.

http://jfldz.org/
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في حي القزاز في دمشق وفي هذا الفرع كانوا ينادوننا باألرقام  ع( الواق235)فلسطين بعدها تم ارسالي الى فرع 

(، قضيت األيام العشرة األخيرة في قبو الفرع وهو المكان المخصص للتعذيب حيث 11وليس بأسمائنا وكان رقمي )

اج ، وكان الدخول لقضاء الحاجة على مزومقيدو األيديبقيت واقفاً طوال هذه المدة، وكنا نأكل ونحن واقفون 

السجان، وقد سمعت من معتقلين كانوا معي بوجود أمكنة خاصة لتعذيب معتقالت سوريات ولبنانيات في نفس 

 الفرع".
 

http://jfldz.org/
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 يتابع الشاهد عن حاالت التعذيب التي شاهدها:

عاماً( من مدينة حلب ويحمل الجنسية األمريكية، وهي المرة األولى  30"شاهدت شاباً في المعتقل اسمه رامي )

ور فيها سورية، وكان الضباط يشرفون على التحقيق معه وتعذيبه، حيث كانوا يضربونه بالكرباج التي يز

ويسكبون عليه الماء، ويتهمونه بالعمالة للواليات المتحدة ويمنعونه من قضاء حاجته، حتى أصبح من شدة 

 تعذيب".التعذيب يتبول على نفسه، وكان يشتم الرئيس السوري بشار األسد والنظام أثناء ال

بعد ذلك تم تحويل المعتقل محمد إلى فرع المزة التابع للمخابرات الجوية، وشاهد معتقلين يتعرضون للتجويع من قبل 

( كابل في جلسة التحقيق 300( إلى )200عناصر األمن وأن معتقلين آخرين قالوا له: إنهم تعرضوا للضرب بنحو )

 الواحدة.

 ً المعتقل بأنه قذر وبارد جداً ما أدى إلى إصابته مع عدد من المعتقلين بالجرب، يتابع الناجي محمد شهادته واصفا

حيث ظهرت دمامل كبيرة في أغلب أنحاء جسمه، وبقي يعالجها بعد خروجه من السجن لثالثة أشهر، وتم تحويله 

 .2011آذار/ مارس  12إلى المحكمة العسكرية بحلب واإلفراج عنه بتاريخ 

د العدالة أجراها مع الشاهد عامر المحمد الذي تحدث عن اعتقاله لثالث مرات األول والثاني في مقابلة أخرى لمرص

من قبل األجهزة األمنية السورية المتواجدة في لبنان، حيث أشار إلى مفارقة في اعتقاله األول بأن تهمته كانت 

 جماعة.من أعضاء ال 500انتماؤه إلى جماعة اإلخوان المسلمين ثم اإلفراج عنه مع 

كانت األجهزة األمنية السورية تالحق المعارضين في سورية ولبنان، وكان هناك ميليشيات لبنانية "التنظيم الشعبي 

( من قبل التنظيم الشعبي الناصري، والذي 1986للمرة الثالثة في عام ) تاعتقل“ عامر:الناصري" ويقول الشاهد 

سلمني إلى المفرزة األولى الرميلة على الطريق الساحلي، وتعرضت للتعذيب الشديد من قبل رقيب يدعى أبوعلي 

 كنعان رغم أنني كنت مريضاً ومصاباً.

وهو من كان يقوم بالتعذيب في هذا  –سه المقدم أمير تلةثم تم نقلي إلى قسم أمن بيروت ثم إلى قسم التحقيق الذي يرأ

في بيروت الغربية بمنطقة الرملة البيضا، وكان هناك معتقلين  -الفرع مع المساعدين المدعوين أبو علي ووجيه

وشاهدت وفلسطينيين وجنسيات أخرى، وكان التعذيب ال يطاق بجميع األنواع،  -مسلمين ومسيحيين-لبنانيين 

ا تحت التعذيب أحدهما فلسطيني واآلخر لبناني مسيحي من المنطقة الشرقية، كما كان هناك الكثير من مات شخصين

 النساء أغلبهن فلسطينيات.

http://jfldz.org/


 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

JJFLD.org                                                                                                                                                       16 

العميد عارف عدنان بلولو نائب  –بعدها نُقلت إلى منطقة عنجر وقابلت لجنة تحقيق مؤلفة من الضباط غازي كنعان

عن األمن العسكري في جهاز األمن واالستطالع و المخابرات  المقدم ضرغام يونس المسؤول –غازي كنعان

المالزم أول عبدهللا مسؤول ديوان غازي كنعان  –المقدم محمد الشعار رئيس مفرزة أمن شتورا  –السورية في لبنان

والعديد من الضباط وصف الضباط، ثم تم ترحيلي إلى سجن عنجر للمخابرات السورية يرأسه مالزم أول يوسف 

بد الملقب بالنبي يوسف والذي أصبح رئيس أحد أفرع التحقيق في سورية، وهنا كان العذاب الحقيقي أكثر من أي الع

مكان في العالم، وكان الهدف من التعذيب االعتراف بإحدى التهم الموجهة لنا وهي إما أننا أعضاء في جماعة 

 .13العرفاتية المنحرفة"اإلخوان المسلمين أو في اليمين العراقي أو الزمرة اليمينية 

ختيار اعدة فروع أمنية كان يرأس هذه الفروع العقيد فؤاد ناصيف والعميد هشام  ى( إل1987)الناجي وتم نقل 

من والعميد مظهر فارس، وتعرض في هذه الفروع للتعذيب الجسدي والنفسي، وقابل الشاهد في فرع فلسطين كل 

 ثم تحدث الشاهد عامر عن التعذيب في سجن تدمر الذي نقل إليه قائال:حكمت الشهابي واللواء علي دوبا،  العماد

                                                           
 يقصد الشاهد انه من اتباع ياسر عرفات13

" قام السجان بالدعس على وجهي وأسناني وقام بتكسيرها وتشويها، وبقي وجهي ينزف دماً، وطلبت منه دواء 

 وسألني أين الجرح ؟، وأمرني بالتمدد ونادى السخرة لفتح فمي ثم قام بالتبول فيه".

http://jfldz.org/
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نية السورية من الشاهد عامر الظهور على إحدى قنوات اإلعالم السورية أو اللبنانية، وشكر طلبت األجهزة األم

 الرئيس السوري وأن يعبر عن ندمه، مقابل إعطائه جواز سفر أو شقة أو محل في دمشق لكنه رفض ذلك.

موجب تقرير من تم اإلفراج عني ب 2013أيلول/ سبتمبر  29وتحدث عامر عن خروجه من االعتقال حيث قال:"في 

لجنة طبية من فريق المراقبين العرب وكنت في سجن مشفى الشرطة في حرستا، وكان اسمي موجودا لدى أنور 

مالك، وكون الرئيس السوري قد أصدر مراسيم عفو متالحقة ومن ضمنها األمراض العضال، وأقرت اللجنة الطبية 

، فقال لي مدير مشفى الشرطة:"يموت في بيت أهله لكي ال التابعة لمشفى الشرطة أنني لن أعيش أكثر من ستة أشهر

يحسب علينا بطل أو رمز أو تطالب به األمم المتحدة"، ثم التفت إلي أحد األطباء في اللجنة التابعة لمشفى الشرطة 

لك وهو برتبة لواء وقال:"راح خليك تقاقي ماتالقي من مشفى إلى مشفى ومن صيدلية لصيدلية راح تشحذ وتشّحذ أه

 قيمة عالجك ليس عندنا لنعالجك ألن عالجك مكلف".

 :2011آذار/ مارس  15بعد  –ب 

ً وفيبعد بدء االحتجاجات الشعبية في سورية  ً استخدمت األجهزة األمنية  عموما محافظة ديرالزور خصوصا

الرئيسية )جهاز المخابرات العسكرية / األمن العسكري، إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة، إدارة المخابرات 

الجوية، وجهاز األمن السياسي( مختلف الوسائل القمعية إلخماد هذه االحتجاجات حيث اتسعت رقعة االعتقاالت 

لمدنيين المشاركين في المظاهرات وغير المشاركين فيها، وزاد من تعذيب المعتقلين لديه محاوالً توجيه رسالة بحق ا

 ترهيب للمحتجين للتراجع عن مطالبهم.

بعد تاريخ الثامن عشر من آذار تم اعتقال عدد كبير من المدنيين، وكانت االعتقاالت تزداد طرداً مع ازدياد حدة 

ية في المحافظة، حيث شملت هذه االعتقاالت المحتجين وذوي بعض المحتجين وأشخاص ال االحتجاجات الشعب

 عالقة لهم باالحتجاجات كما شملت االعتقاالت النساء واألطفال.

 طرق التعذيب: – 1

مارست األجهزة األمنية السورية أشكاالً مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة بحق المعتقلين 

دمة وسائل عديدة، وذلك بقصد إلحاق الضرر بهم إلجبارهم على االعتراف بالتهم الموجهة إليهم، يقول الشاهد مستخ

"كانوا يعصبون عيني ويقيدون يدي، وكنت أتعرض للضرب على ظهري باستخدام محمد األحمد في هذا السياق:

وا يصرخون من شدة األلم، وكان مكان الكابل أثناء التحقيق، وشاهدت معتقلين تم شبحهم لساعات طويلة، وكان

 التعذيب أشبه بالمصلخ البشري".

" كانوا يضربونني بالعصي والهراوات رغم معرفتهم بأنني مريض رافضين ويقول عبدو وهو /اسم مستعار/:

عالجي، ويطفئون السجائر في جسدي، ويصعقونني بالكهرباء، ولم يكن السجانون يعيرون أي اهتمام ألصحاب 

 ض المزمنة الذين كانوا معي في الزنزانة مثل مرضى السكري والربو والقلب".األمرا
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 –قتل نتيجة قصف لطيران يرجح أنه للتحالف في منطقة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة -وتقول والدة مرتضى

 والذي اعتقل لثالث مرات:

 

الحادة واآلالت الكهربائية وحرقوا قدمه بعد أن وضعوا عليها آلة  باألدوات"تعرض ابني مرتضى للتعذيب 

 حرارية تشبه المكواة حتى نزفت والحقاً خرج منها القيح، جلسة التعذيب تتجاوز السبع ساعات".

 

 ً المعتقلين بأن تكون الزنزانات  ونفسياً علىومن الوسائل التي تستخدمها األجهزة األمنية السورية للضغط معنويا

، إضافة إلى منع وتأخير المعتقلين عن دخول الحمامات لقضاء حاجاتهم، وتقديم وجبات ومتسخةالمنفردة مظلمة 

 طعام غير كافية.

وضعنا في زنزانات منفردة مظلمة "وفي لقاء المرصد مع الناجي محمد جبار العلوش تحدث عن تجربته قائال:

وصغيرة ومنعنا من إصدار أي صوت، وكانوا يقدمون لنا وجبات طعام قليلة وسيئة، أما بالنسبة للحمام فكان عبارة 

عند الدخول  ويتم ضربناعن زنزانة منفردة نقضي بها حاجتنا مرتين في اليوم ال تتجاوز المرة الواحدة دقيقتين 

 ."والخروج منه

صر األجهزة األمنية يجبرون المعتقلين على رؤية معتقلين آخرين وهم يعذبون وذلك لتخويفهم حيث يتابع كان عنا

 محمد العلوش قائال:

ً في الممر  ً "كنت أرى أحد أصدقائي مشبوحا بالدماء، كلما دخلت وخرجت إلى الحمام، وكنت  ووجهه مضرجا

 أسمع صراخه المؤلم من شدة التعذيب".
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يرفض المحققون في األجهزة األمنية السورية إجابات المعتقلين أثناء التحقيق إن لم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، 

"كانت أي كلمة أتفوه بها هي كذب بالنسبة للمحقق، وأجبرت نتيجة سابق:يقول صابر جبار/اسم مستعار/ وهو معتقل 

ق غير موافق على فحواها، مثل التوقيع على أوراق تتضمن التعذيب على قول إفادات معينة والتوقيع على أورا

 اتهامي باالشتراك في المظاهرات والهتاف ضد الوطن وأنني أقدم دعماً مالياً للمتظاهرين".

يتقصد السجانون ضرب المعتقلين على مناطق حساسة بشكل متكرر، األمر الذي يحدث أذى أكبر، ففي لقاء أجراه 

 بديع الحسن يقول فيه:المرصد مع الناجي محمد 

ً في رأسي وضربوني بهاتلبس باليد وتشبه المكواة الكهربائية  " استخدموا أداة حديدية  -على رأسي فسبب شجا

، كما أصبت بكسور في ظهري وحرقوا منطقة العانة والقضيب -فقاموا بخياطته فيما بعد بحوالي عشرين قطبة

دخال العصا بالدبر، ولم ينقلوني إلى المشفى إال بعد أن أغمي ببخاخ وأعقاب السجائر، ومارسوا معي أسلوب إ

علّي، حيث أخبرني الممرض في المشفى العسكري الذي نقلت إليه )بعد أن صحوت( أنه أخرجني من ثالجة 

 الموتى الذي وضعني فيها عناصر األمن ظناً منهم أنني قد فارقت الحياة".

التعذيب الشديد حيث يفيد عثمان المحيمد /اسم مستعار/:"كان معي في كان بعض المعتقلين يصابون بأمراض نتيجة 

 فقد عقله جراء التعذيب". درعا،المعتقل طبيباً من 
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 ع.ج(:)الشاهد يقول 

" كان معنا في المعتقل أطباء ومهندسين وطالب جامعات، وكان بعض الطالب لديهم تورم في ظهورهم بسبب 

التعذيب، وكان كل يوم يموت أحدهم بسبب ما يتعرضون له من تعذيب ورفض عناصر األمن إحضار العالج 

شراء أدوية عن طريق لهم، حيث كنت أحاول مع األطباء الموجودين إيجاد حل للطالب المصابين من خالل 

 الحاالت الحرجة في المعتقل". وعالجنا بعضالحراس بدفع مبلغ من المال واستطعنا تركيب دواء 

 

 ضحايا تحت التعذيب: – 2

كانت شدة التعذيب في سجون الحكومة السورية، تفضي إلى موت الكثير من المعتقلين، ومنهم أطفال  ففي حديث 

لمرصد  –عام 17تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية وهو يبلغ من العمر الذي قتل  –ألحد أقارب )ث.ر( 

( وأثناء انتقاله من مناطق 2012يكن للضحية أي مشاركة في االحتجاجات الشعبية، وفي بداية عام ) مل“ قال:العدالة 

الواقع في المدخل  البانوراما سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية تم توقيفه واعتقاله على حاجز

في ديرالزور، وفي  فرع األمن العسكري الجنوبي لمدينة ديرالزور، وقام عناصر الحاجز بضربه وشتمه ثم نقله إلى

اليوم الثالث على اعتقاله تم استدعاءه للتحقيق وتوجيه تهمة التعامل مع الجيش الحر ثم تم وضع الضحية)ث.ر( في 

، وكان 14جدا لدرجة أنّه ال يستطيع النوم فيها لضيقها، حيث كان أغلب وقته مشبوحا زنزانة انفرادية صغيرة

في الغرفة المخصصة للتعذيب –الضرب يتركز على وجهه وكليتيه ومفاصل عظامه وقد أغمي عليه أكثر من مرة 

 من شدة التعذيب فيتم نقله إلى الزنزانة وليس إلى المشفى". -وأثناء التحقيق

 االتهامات الموجهة إليه، وكان يتعرض لتعذيب أشد قسوة إلجباره على االعتراف. لث.ر( ك)الضحية نفى 

في مدينة ديرالزور بعد أن أغمي عليه أثناء إحدى جلسات التعذيب فظّن  المشفى العسكريتم نقل الضحية إلى 

 )ث.ر(:قريب السجانون أنّه توفي، وقال 

 

                                                           
هو طريقة تعذيب يتم خاللها تعليق المعتقل من يديه بقيود حديدية ورفع قدميه عن األرض حيث يبقى معلقًا في الهواء وغالباً : الشبح14

 الكتف.ماتسبب تمزقاً في عضالت 
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تضررت إحدى كليتيه بشكل كبير، وضعف بصره نتيجة الضرب "بقي الضحية في المشفى حوالي أسبوع، وقد 

المتكرر على عينيه، وطلب األطباء من فرع األمن العسكري اإلفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية إال أنّهم 

رفضوا ذلك وعادوا ووافقوا على اإلفراج عنه بعد أن قام والده بدفع مبلغ من المال لمسؤولين في فرع األمن 

 ي ديرالزور، فتم إطالق سراحه بعد أكثر من شهرين على اعتقاله".العسكري ف

ال يجرؤ المفرج عنهم على التواجد في أماكن للحكومة السورية، خوفاً من إعادة اعتقالهم، وغالبا ما يغيرون مكان 

ابنهم في  ث.ر( بمعالجةالضحية )سكنهم أو يخرجون إلى غير محافظات، هرباً من األجهزة األمنية حيث قام أهل 

مشفى خاص وإحضار أكثر من طبيب إلى المنزل ولم يتوجهوا إلى المشافي الحكومية خوفاً من إعادة اعتقاله مجدداً، 

 مستقبل ابنهم نزحوا إلى مدينة الرقة التي كانت ال تزال حينها تحت سيطرة الحكومة السورية. خوفهم علىوبسبب 

( في محافظة الرقة، أي بعد اإلفراج عنه بحوالي أربعة 2012م )عاد األمن السوري واعتقل )ث.ر( في تموز عا

وكان هذا  –ألف ليرة سوري 150أشهر، متهمين الضحية بتمويل فصائل المعارضة المسلحة بعد أن وجدوا مبلغ 

في محافظة في السيارة التي يعمل عليها، ثم تم نقله في اليوم التالي إلى  فرع أمن الدولة  -المبلغ ثمن بيع جلود أغنام

" أنه تم وضع )ث.ر( بزنزانة فيها عدد ديرالزور، حيث تعرض للتهديد والضرب المبّرح، وذكر قريب الضحية:

كبير من المعتقلين، وكانت األمراض الجلدية والجرب والقمل منتشرة لدى المعتقلين بسبب قلة النظافة وعدم تلقيهم 

 الزنزانة وكثرة عدد المعتقلين". بسبب ضيق 15للعالج، كما كانوا ينامون بشكل تسييف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 األول مقابل رأس المعتقل اآلخرهو النوم على أحد جنبي المعتقل بشكل دائم وتكون قدم المعتقل 15
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 تعرض الضحية للتعذيب الشديد وبشكل يومي، وأفاد قريب الضحية للمرصد:

"بعد نحو ستة أشهر جاءنا اتصال هاتفي من فرع أمن الدولة بدمشق وطلبوا منا الحضور إلى الفرع الستالم 

ً قد شمله، فذهبنا إلى الفرع الست المه إال أّنّهم سخروا منا، وقالوا لنا: أنّهم قتلوه تحت )ث.ر( ألن عفواً رئاسيا

كان معتقالً معه بأّن عناصر فرع أمن الدولة بدمشق، استخدموا آالت حادة في  من شخصالتعذيب، وقد علمنا 

تعذيب الضحية )سكين( وقلعوا أظافره، وبعدها قاموا بفقء عينيه أثناء إحدى جلسات التعذيب، وأنه أصيب بشلل 

ي ورفضوا عالجه، وكان يخرج القيح من مختلف أنحاء جسده". ولم يتم تسليم جثته أو هويته أو أغراضه رباع

 لذويه.

 اعتقال النساء: -3

لم يكن للنساء في ديرالزور أي حصانة من االعتقال من قبل األجهزة األمنية، وتركزت االتهامات الموجهة لهن 

يكون أبناءهن مقاتلين أو منخرطين في صفوف المحتجين، ودون أدنى بدعم أشخاص لهم عالقة بالمسلحين أو أن 

 اعتبار للحالة الصحية أو االجتماعية للمعتقالت.

"اعتقلوني أنا وزوجي بسبب استضافتنا لشخص تتهمه :مستعار( لباحثي المرصد اسم)راوية وفي هذا الصدد قالت 

وضربونا  -بب اعتقالي وعلمت من المحقق بعد االعتقاللم أكن أعلم س-األجهزة األمنية بالتعامل مع الجيش الحر

 بشدة أمام أطفالنا ومنعوني من تغيير ثيابي أو ارتداء الحجاب، وبقي األطفال عند الجيران".

-"فرقوني عن زوجي ووضعوني في زنزانة انفرادية مخيفة، وتعرضت للضرب الشديد والشتائم والشبحتتابع راوية:

كنت أسمع صوت المعتقالت وهن يعذبن، كما رفض  -والي أربع إلى خمس ساعاتكانت جلسة الشبح تستمر ح

 السجانون إحضار األدوية لي بعد إصابتي بالمرض بسبب التعذيب الشديد".

"اعتقلني حاجز لألمن السوري بعد أن وجدوا في مستعار(: )اسموفي حديثها عن سبب وظروف اعتقالها تقول ماريا 

ول لي فيها إنه انضم إلى الجيش الحر، رغم أنني ليس لي أي عالقة بانضمامه، فضربوا حقيبتي ورقة من ابني، يق

رأسي بقسوة حتى خرج منه الدم وهددوني بالقتل إذا لم يسلم ابني نفسه لألجهزة األمنية وكانت الزنزانة االنفرادية 

 مليئة بالجرذان، وكنت خائفة من أن أصاب بالطاعون".

 ستمر عقابها بعد ذلك حيث تقرر فصلها من عملها.تم االفراج عن ماريا وا

ال يبرز عناصر األجهزة األمنية أية وثيقة أو أمر اعتقال بحق المتهم، كما أنّهم يعتقلون على الشبهة وبأعداد كبيرة 

 بما في ذلك نساء كبيرات في السن كما يهددوهن باعتقال أوالدهن.
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 عن ذلك:-جهزة األمنية السوريةمعتقلة سابقة في سجون األ -تقول ضحى الدلو 

" تم اعتقالي من قبل فرع األمن العسكري في مدينة ديرالزور، بتهمة مشاركتي في االحتجاجات السلمية، ودون 

عشرة امرأة،  وحوالي خمسإبراز أي أمر بإيقافي ونقلوني إلى المعتقل، وكان معي امرأة في السبعين من عمرها 

زوجي في حال لم اعترف بالتهم الموجهة لي، وتم إعطائي بيان كف بحث بعد كما هددوني باعتقال أوالدي و

 اإلفراج عني من سجن ديرالزور المدني".

 

 مراكز احتجاز: - 4

حدد عدد من الشهود الذين التقى بهم مرصد العدالة المراكز التي تم احتجازهم بها، وتقاطعت هذه المراكز بين العديد 

 يتعلق باألفرع األمنية في مدينة ديرالزور وفرع فلسطين في دمشق.من الشهود وخصوصاً ما 

 

 الناجون وذوي الضحايا: والتي ذكرهاأبرز مراكز االحتجاز التابعة ألجهزة األمن السورية 

 مدينة ديرالزور:

 األفرع األمنية المتواجدة داخل المدينة وهي:

-تي سيطر عليها الجيش الحر في بداية العمل المسلحوال–التابعة لها  والمفرزة األمنيةالمخابرات العسكرية 

 إلى سجن ديرالزور المركزي. السياسي إضافةواألمن  وأمن الدولة والمخابرات الجوية

 مراكز االعتقال في دمشق:

 والمعروف بفرع فلسطين وفرع الفيحاء التابع لشعبة األمن السياسي. 235إدارة المخابرات العامة والفرع 

 ن التعذيب:مسؤولون ع -5

استطاع عدد من الناجين التعرف على الضباط والمحققين في مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية السورية، 

ً ونفسياً كما كانوا مسؤولين عن إصدار األوامر لممارسة أشكال تعذيب  والذين كانوا مسؤولين عن تعذيبهم جسديا

ر ال يزال على قيد الحياة وفي مراكز القيادة حيث جاءت أسماؤهم بشعة، بعض هؤالء قتلوا أو ماتوا وبعضهم اآلخ

 على الشكل التالي.

 .1999عنصر في اإلدارة العامة للمخابرات في دمشق عام –غازي العسكر من الميادين 
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 .2010عنصر في فرع األمن السياسي في مدينة ديرالزور -محمد البراك من ريف ديرالزور–

في  2012األمنية عام  ورئيس اللجنةبط في فرع األمن السياسي في مدينة ديرالزور ضا–المقدم غياث سويدان -

 ديرالزور.

 رئيس فرع أمن الدولة في مدينة ديرالزور.–دعاس دعاس  -

 .2013المحققان حسام وسامر في فرع امن الدولة في القامشلي  -

 فرع المخابرات الجوية في مدينة ديرالزور.–المحقق بسام -

 أحمد الحمود من جبلة. الرقيب-

 .1986المفرزة األولى في الرميلة على الطريق الساحلي في لبنان –الرقيب أول أبو علي كنعان -

 .1986قسم التحقيق في بيروت –المقدم أمير تلة -

 الضابط غازي كنعان -

 العميد عارف عدنان بلولو نائب غازي كنعان-

 كري في جهاز األمن واالستطالع في المخابرات السورية في لبنان المقدم ضرغام يونس المسؤول عن األمن العس- 

 وزير الداخلية السوري حالياً. –المقدم محمد الشعار رئيس مفرزة أمن شتورا  -

 مسؤول ديوان غازي كنعان.  عبد هللاالمالزم أول -

كان يرأس سجن عنجر في معمل البصل التابع ألجهزة األمن –المالزم أول يوسف العبد والملقب النبي يوسف-

  1986السورية 

 1987جادة القاسم في أبو رمانة  225فرع –العقيد فؤاد ناصيف-

 1987فرع المنطقة –ختياراالعميد هشام -

 1987العميد مظهر فارس رئيس فرع فلسطين -

 والعميد حسن خليل في سجن فرع األركان دوبا واللواء عليشهابي العماد حكمت ال-
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)فتح الشام حالياً( وحركة أحرار  ثامناً: حاالت االعتقال والتعذيب على يد تنظيمي جبهة النصرة

 الشام:

 اعتقاالت تعسفية:-أ

النصرة سابقاً( وأحرار الشام أثناء تواجدهما في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات  جبهة)الشام لجأت حركتا فتح 

الحكومية في محافظة ديرالزور إلى االعتقال التعسفي وبصورة غير الئقة لعدد كبير من المدنيين بتهم التعامل مع 

لمعتقلين أسباب اعتقالهم، كما كانوا السورية حيث لم يكن عناصر الحركتين يبّينون ل والقوات الحكوميةتنظيم الدولة 

 يعتدون بالضرب أحيانا على بعض المعتقلين وخاصة عند سؤالهم عن سبب االعتقال.

من مدينة  خرجت 2014"في الشهر السادس عام :النصرةيقول محمد بديع الحسن وهو معتقل سابق لدى جبهة 

الميادين لبيعها هناك، وقضيت تلك الليلة في بيت صديق لي  الرقة بسيارتي، ناقالً فيها المواد الغذائية باتجاه مدينة 

في الساعة الثالثة صباحا طوقت المنزل ستة سيارات تابعة لجبهة النصرة، و داهم عناصر ملثمين المنزل، وقرأوا 

أي مذكرة  اسماءنا  وقالوا لنا:إنّكم مطلوبون للتحقيق، اقتادونا للسجن المركزي في مدينة الميادين، دون أن يبرزوا 

 ."معتقال 25اعتقال بحقنا، أودعوني مهجعاً كبيراً فيه ما يقارب 
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 جنوب شرق مدينة دير الزور -المؤشر األحمر موقع مدينة الميادين 

فأخرجني السجان  ،" وفي اليوم الثاني طرقت باب المهجع مستفهماً عن سبب توقيفيويتابع الحسن حديثه بالقول:

على وجهي وظهري بكبل كهربائي دون أن يجيبني على  وضربني بعنف ،مدينة الميادينواسمه مناع من نفس 

 سؤالي".

اعتقلوني "من قرية الهرموشية في ريف ديرالزور الغربي: ومستعار( وه)اسم العمار وفي ذات السياق يقول عمار 

بطريقة غير الئقة، وعندما كنا  أنا وأبي وأخذوا السيارة دون أن يعلمونا سبب االعتقال، ثم وضعونا في باص مغلق

شخصاً  20الـ ، تفاجئنا بوجود ما يقارب ويهددوننا بالضربنسألهم عن سبب االعتقال، كانوا يوبخوننا بكالم الذع 

من أهالي القرية في نفس الباص غالبيتهم من الشباب، وعندما سألناهم عن سبب االعتقال، كان المعتقلون يجيبون: 

 الطريق دون أي سبب". بأنه تم اعتقالهم من

 مدة االعتقال في سجون الحركتين هي لعدة أيام حيث يتم بعدها اإلفراج عن المعتقلين. نما تكوغالبا 
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 االختطاف:-ب

اختلف تعامل عناصر جبهة فتح الشام )النصرة( مع أصحاب الرأي والناشطين المدنيين الذين يرفضون نهجها فكانت 

 وذلك لثنيهم عن نشاطهم حيث تتهمهم بالعلمانية. وتهددهم واختطفت بعضهمتجند أشخاصاً لمراقبتهم 

"كنت في مقر غير رسمي جبهة النصرة سابقاً: ومختطف لدىيقول فيصل المصطفى وهو ناشط من ديرالزور 

)نعمان الحنت وهو منهم لمنظمة مجتمع مدني في مدينة ديرالزور، دخل ستة عناصر ملثمين ومسلحين لكني عرفت 

مير في جبهة النصرة، ومزاحم السراوي وهو عنصر في مجموعة االقتحام وأبو عبد هللا التونسي وهو شرعي في أ

 الجبهة(.

قاموا بتفتيش المنزل وأخذوا الموبايالت، وقال لنا التونسي:"أتريدون الديمقراطية؟"، أخذونا إلى مبنى مديرية 

عرفنا المكان من خالل األوراق الملقاة على األرض(، لم يسمحوا لنا بقضاء )الكهرباء الزراعة سابقاً مقابل شركة 

 .وهددونا بالذبححاجتنا، وقالوا لنا:"الذي يريد أن يقضي حاجته هناك صرف صحي"، 

قسمين، األول: وكنت منهم وضعونا في مبنى الحبوب الواقع على طريق السبعة كيلو،  المعتقلين إلىقاموا بتقسيم 

 المطحنة الواقعة بعد مبنى الحبوب بقليل". والثاني في

نفذ عناصر جبهة النصرة إعدامات بحق عناصر من تنظيم الدولة كانوا قد اعتقلوا أثناء المعارك 

 بين الطرفين.

 يقول فيصل للمرصد:

"في الفترة التي بقيت فيها في مبنى الحبوب، كانوا يجيئون بأسرى من داعش وكنت أسمع األسرى يصرخون 

"باقية باقية" وسمعت صوت رصاص، وسألت السجان فقال لي: إننا نعدم أسرى داعش وقدرت عدد اإلعدامات 

 ".7ب 

 

م تكن تهمهم معروفة حيث توزعت هذه كان لدى الجبهة سجوناً سرية في ديرالزور يوضع فيها معتقلين ولكن ل

السجون على قبو مبنى الزراعة القديم)نفسه المبنى الذي اعتقل  فيه فيصل ولكن وضعوه في الطابق العلوي( وآخر 

وهذا السجن عرف بعد قصفه واشتعال النيران فيه -في حي الرشدية، وثالث في مبنى البريد الجديد في حي الحميدية 

حيث يوجد تعذيب في هذه السجون وغالبية المسجونين من ريف ديرالزور، كما  –ء حرقاً حيث مات أحد السجنا
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كانوا يمارسون التعذيب في سجون الهيئة الشرعية في مدينة ديرالزور، ولكل معتقل أو مالحق من قبلهم  ورقة لدى 

 المكتب األمني للجبهة وهي عبارة عن دراسة أمنية.
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 حاالت االعتقال والتعذيب على يد تنظيم الدولة:تاسعاً: 

عمل تنظيم الدولة ومنذ سيطرته على معظم ديرالزور على فرض سلطته وإنهاء كل أشكال النشاط المدني 

والعسكري الذي كان موجوداً قبل دخوله فلجأ بداية إلى االجتماعات مع النشطاء ومطالبتهم باالنضمام إلى التنظيم 

وتمويلهم، لكن  التنظيم بتسليحهمسماح للمقاتلين في قطاعات المدنية بالبقاء في أماكنهم بشرط أن يقوم باإلضافة إلى ال

" على الجميع وأغلق المدارس ومنع عمل المنظمات 16هذا الحال لم يستمر حيث فرض التنظيم بعدها بأشهر "البيعة

 الطبية.

 اعتقال العسكريين: -أ 

قيادات الفصائل المسلحة في ديرالزور حتى قبل سيطرته على كامل المحافظة فكانت اعتقل تنظيم الدولة عدداً من 

 أسماء هؤالء موجودة على لوائح المطلوبين الخاصة بالتنظيم كما جند مخبرين لصالحه لمراقبة هذه القيادات.

حدث عن طريقة اعتقاله وهو قيادي في كتيبة في مدينة الميادين حيث ت التقى مرصد العدالة مع عبيدة /اسم مستعار/

"خرجت من الميادين باتجاه تركيا توقفت السيارة التي تقلني عند حاجز الرصافة وتعامل عناصر التنظيم معه بالقول:

كم، وجاء عنصر ملثم وقال لي : "انزل أبو الوليد"  20قرب مدينة الرقة، والذي يبعد عن بلدة المنصورة حوالي 

ين لي أنهم يالحقونني عبر مرشد يتبع لهم أكد أنني الشخص المطلوب وتم نقلي إلى )وهو  لقبي في الميادين (، وتب

المعتقل وجاء أبو مصعب الجزراوي، وهو أحد قيادي التنظيم من الخليج )السعودية غالباً( وسألنا عن تهمنا، ثم بدأوا 

الرأس( والمناطق  بضربنا بعصي الكهرباء على كل مكان بالجسم عدا الرأس )كانوا يمنعون الضرب على

 الحساسة".

                                                           
 هي تقديم الطاعة والوالء للتنظيم16
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 المؤشر األحمر موقع مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الرقة

 :يتحدث عبيدة عن عملية إعدام حدثت أثناء تواجده في المعتقل

طالب  3شخصا بينهم  11ومعه عدد من العناصر، وأخرجوا  -تونسي الجنسية–"جاء القاضي أبو عبدالرحمن 

حدهم يدعى مالك في اليوم التالي خرجت مجموعة الخدمة )وهي عبارة عن معتقلين )من الحسكة ورميالن ( أ

من – 17يقومون بخدمة المعتقل ويتناوب عليها المعتقلون جميعهم(، وكان بينهم معتقل منتسب إلى التنظيم

التنظيم حيث عاد وقال لنا : "شاهدت حقائب األشخاص الذين أخرجوهم باألمس في الساحة، وقال : إن  -جرابلس

قام بإعدامهم وأنه يعرف إن من يحصل معه هذه الطريقة يكون قد تمت تصفيته" ، وفي نفس اليوم جاءت امرأة 

وهو رئيس مركز االعتقال و -إلى المعتقل وقالت للعناصر ولدي لديكم واسمه مالك، فأجابها أبو أسامة العراقي

                                                           
 اعتقل بتهمة سرقة النفط 17
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 ي عنه في معتقل آخر".ال يوجد لدينا هذا االسم اذهبي وابحث -مهندس اتصاالت 

 

 طرق التعذيب:-ب

ً إنسانية صعبة وهي إحدى وسائل الضغط النفسي عليهم وهذا ما أكده  يعاني المعتقلون في سجون التنظيم أوضاعا

 للمرصد الناجي أبو محمود /اسم مستعار/ حيث قال:

" كان السجان يقوم بتعطيش المعتقلين لدرجة إذا رأى المعتقل ماًء وسخاً فإنه مستعد لشربه، وإذا طلب أحدهم ماء 

 ، أما وجبات الطعام أحيانا جيدة وأحيانا سيئة"18أو طعاماً فإن الساعة تقوم عليه 

 

وقت التحقيق حيث يكون المعتقل مكبل  "بالنسبة للخروج للتهوية خارج الزنزانة فقد كانت ممنوعة إالبالقول: ويتابع 

 ومعصوب العينين، ولم يكن هناك عالج للمعتقلين، وال يأخذون المريض إلى المشفى إال في حالة اإلغماء".

تعرض المعتقلون في سجون التنظيم مدنيين وعسكريين ألنواع تعذيب وحشية مختلفة بهدف إجبار المعتقلين على 

 :وفي هذا الصدد يقول أبو محمودقول ما يرغبه محققو التنظيم 

"أثناء فترة االعتقال تعرضت للضرب والتعذيب، وأكثر طريقة تعذبت بها هي : عندما وضعوا يدي وراء ظهري 

وجلبوا رافعة، ثم رفعوا يداي حتى تم رفعي كامالً عن األرض، فصرت ال أحس برأسي، وكان يسألني المحقق، 

ً بالسؤال أو بالجواب عنه بل باأللم والعذاب الذي يصيبني وأنا ال أعرف كيف وبماذا أجيب، ألنن ي لم أكن مهتما

في تلك اللحظة، كما أن الضرب بالكابالت مستمر علي وأنا في هذه الحالة. وكان هناك محققان قاما بالتحقيق 

يقطن معي هما أبو محمد من الطيانة، ومصطفى الخلف ويلقب بـ منصور فارس من البلعوم بالميادين وكان 

 .الطبقة في الرقة"

 

 المدنيين:اعتقال  –ج 

تعددت أسباب اعتقال المدنيين على يد تنظيم الدولة، فبعضهم اعتقل على خلفية نشاطهم في المناطق المحررة، ومنهم 

من كان عامالً في المجال الطبي وآخرين في اإلعالم، وبعضهم في مجال حقوق اإلنسان، ومدنيين آخرين اعتقلوا 

 روجهم من األحياء المحاصرة والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في مدينة ديرالزور.بعد خ

                                                           
 يقصد الشاهد تعرض المعتقل لإلهانة والضرب18
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 اعتقال الناشطين: - 1

وسع تنظيم الدولة إجراءاته القمعية من خالل االعتقاالت فشملت هذه المرة الناشطين في المناطق الخارجة عن 

وهو ناشط في  -المناطق، قال صابر جبارسيطرة الحكومة السورية في ديرالزور على خلفية نشاطهم في هذه 

 لمرصد العدالة: -المجال الطبي قبل سيطرة تنظيم الدولة

"تم اعتقالي على حاجز مسكنة من قبل عناصر تنظيم الدولة بتهمة العلمانية والردة، ووضعت في زنزانة منفردة، 

شبح، وكنت أحضر جلسات تعرضت للضرب والتعذيب بشكل يومي بأنابيب الحديد والكرباج إضافة إلى ال

التحقيق واقفاً ومعصوب العينين وحقق معي اثنان أحدهما اسمه أبو زيد من الرقة واآلخر أبو الوليد من ريف 

الالذقية، يضيف صابر عن حالته النفسية داخل المعتقل فيقول :"في بداية االعتقال لم أكن خائفاً، ألّن لدي تجربة 

ذا الشعور زال بسرعة حيث شعرت في اليوم الثاني على اعتقالي أن جلسة سابقة في معتقالت النظام، لكن ه

التحقيق كان هدفها إجباري على اإلدالء بإفادة ترضيهم والهدف منها الوصول إلى قتلي، لذلك بدأت أشعر 

لي بالخوف فأضربت عن الطعام لمدة ثالثة أيام، والغاية من اإلضراب كانت الموت جوعاً، وهو ماكان بالنسبة 

 خياراً أفضل من الموت بقطع الرأس".

 

تغيرت المعاملة مع صابر نحو األفضل من قبل محققي التنظيم ودعوه إلى فك إضرابه عن الطعام، وقاموا باإلفراج 

 عنه دون إحالته إلى محاكم التنظيم.

 الحكومة:اعتقال مدنيين بعد خروجهم من مناطق سيطرة  – 2

حيث منع دخول  2015كانون الثاني/ يناير  5خاضعة لسيطرة الحكومة منذ تاريخ حاصر تنظيم الدولة األحياء ال

األشخاص والمواد الغذائية إليها، فيما كان يعتقل الشباب الذين يخرجون من هذه األحياء بحجة التحقيق معهم فيما إذا 

عة من المدنيين لمناطق عند مغادرتنا أنا ومجمو"كانوا يعملون لصالح القوات الحكومية، يقول مرهف للمرصد:

سيطرة النظام ودخولنا لمناطق سيطرة التنظيم، أوقفنا حاجز تابع للتنظيم حيث قام عناصر الحاجز بتفتيشنا ثم اعتقلوا 

الشباب وأنا منهم، اقتادونا إلى معتقل في بلدة الشميطية وقام بالتحقيق معي شخص يدعى أحمد العامر من حي 

، وانهال علي بالضرب مع مجموعة من العناصر 19مني باالنتساب إلى الدفاع الوطنيالحميدية من ديرالزور، واته

 .بالعصي والقضبان الحديدية"

 " عرضوني على القاضي ولم أكن أستطيع إنكار التهم الموجهة إلي خوفاً من تعذيبي مرة أخرى".مرهف:يضيف 

 بعدها.فرج عنهم أ شرعية،أخضع تنظيم الدولة مرهف وعدد من المعتقلين معه لدورات 

                                                           
 هي ميليشيا تابعة للقوات النظامية السورية 19
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 :-وهو هارب من سجون التنظيم ومحكوم عليه باإلعدام من قبل التنظيم –ويؤكد حذيفة 

" بعد اعتقال من قبل عناصر التنظيم فور خروجي من مناطق سيطرة الحكومة، تم التحقيق معي وتعذيبي والحكم 

، وكانوا يذبحون شخصين 20بالقصاص بتهمة سب الدولة اإلسالمية والكفر، وألبسوني البدلة البرتقالية  على

 أمامي بشكل يومي، بقصد تعذيبي نفسياً".

 

استطاع حذيفة الهروب أثناء أداء صالة الفجر مع مجموعة من العناصر والمعتقلين في مسجد قريب من المعتقل، 

إلى قرية أخرى ثم خرج إلى خارج محافظة ديرالزور دون أي ورقة إثبات شخصية حيث غافل العناصر وانتقل 

 بسبب مصادرتها من قبل التنظيم.

 

 المغيبون قسرياً في سجون التنظيم: – 3

 ً ومجهولي المصير حيث يرفض التنظيم االعتراف بوجودهم  ال يزال الكثير من المعتقلين لدى التنظيم مغيبون قسريا

 ول رامي عن ابن أخيه كامل المغيب في سجون التنظيم:في معتقالته، يق

"تم اعتقال كامل منذ أكثر من عام من قبل عناصر ملثمين تابعين للتنظيم بتهم ملفقة ومنذ أن تم اعتقاله وحتى اآلن 

، في ال نعرف مكان تواجده، رغم أننا عرفنا من معتقلين لدى التنظيم أفرج عنهم أكدوا أنهم شاهدوا كامل وأنّه حي

 حين يرفض التنظيم اإلجابة عن أي سؤال تتعلق بكامل أو تحديد مكان تواجده".

                                                           
 الدولة للمحكومين عليهم بالقتل يُلبسه تنظيموهي اللباس الذي  20
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 في ديرالزور: الحياة أجل من العدالة مرصدعاشراً: توصيات 

 الحكومة السورية: -أوالً 

اإلجراءات الالزمة وبشكل عاجل لحماية أرواح المحتجزين لديها وإصدار األوامر إلى األجهزة اتخاذ  –أ 

األمنية والميليشيات المرتبطة بها لوقف جميع أشكال سوء معاملة المحتجزين وعمليات التعذيب والقتل تحت التعذيب 

 وعمليات االختفاء القسري.

عن مختلف المحاكم السورية وخاصة المحكمة الميدانية وقف تنفيذ جميع أحكام اإلعدام الصادرة  –ب 

 العسكرية.

ُ بالدخول إلى جميع مراكز  األحمر للصليب الدولية للجنةالسماح  –ج  والمنظمات المعترف بها دوليا

 االحتجاز السرية والعلنية.

بشأن سورية إلى األراضي السورية وضرورة التعاون  المستقلة الدولية التحقيق لجنةالسماح بدخول  –د 

 معها إلجراء تحقيقات موسعة بشأن مختلف مراكز االحتجاز وحاالت االختفاء القسري والقتل تحت التعذيب.

 ء واألطفال.إطالق سراح معتقلي الرأي في سورية وجميع المعتقلين تعسفاً وخاصة النسا –ه 

التوقف عن ممارسة الحبس االنفرادي والسماح للمعتقلين بالتواصل مع أسرهم وضمان حصولهم على  –و 

 محاكمة عادلة ورعاية صحية.

 إطالق سراح جميع المعتقلين على أساس اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب. –ح 

 رامة المتوفى وذويه.تسليم جثامين ضحايا التعذيب إلى ذويهم بطريقة تحترم ك –ط 

إلغاء جميع المراسيم التشريعية التي توفر حصانة لعناصر األجهزة األمنية والسماح بمقاضاتهم أمام  –ي 

 المحاكم الوطنية.

 ثانياً: فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام )النصرة سابقاً( وتنظيم الدولة:

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وجميع المعاهدات واالتفاقيات االلتزام بمعايير القانون الدولي اإلنساني  -أ 

 الدولية المطبقة أثناء النزاعات.

وقف عمليات الخطف وأخذ الرهائن واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري والكشف عن مصير جميع  –ب 

 المحتجزين.

 وقف عمليات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون العلنية والسرية. –ج 
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 وقف جميع عمليات الخطف والتعذيب واالختفاء القسري على أساس الخلفية الدينية أو اإلثنية. –د 

 ثالثاً: مجلس األمن والمبعوث األممي الخاص بسورية:

الضغط على الحكومة السورية والمجموعات المسلحة للتوقف عن ممارسة االحتجاز والتعذيب أثناء  –أ 

 االحتجاز.

ضد األشخاص والمجموعات التي يشتبه بأنّها مسؤولة عن عمليات االحتجاز  اعتماد عقوبات –ب 

 والتعذيب واالختفاء القسري.

الضغط على الحكومة السورية لتقديم قوائم تشمل كافة المحتجزين في سجونها العلنية والسرية كخطوة  –د 

 أولى للكشف عن مصيرهم وإطالق سراحهم.

 عطاء حق الدفاع للمعتقلين لديها.الضغط على الحكومة السورية إل –ه 

ً لتفتيش أماكن االحتجاز  –و  الضغط على الحكومة السورية للسماح بدخول المنظمات المعترف بها دوليا

 السرية والعلنية.

الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته رقم  (2254) رقم القرار( من 12ضمان تطبيق الفقرة رقم ) –ي 

والتي نصت على وجوب اإلفراج عن أي محتجز بشكل  2015مبر كانون األول/ديس 18( المنعقدة بتاريخ 7588)

 تعسفي، والسيما النساء واألطفال.

مطالبة وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية وخاصة تلك التي تعمل على قضايا التعذيب  –ك 

مة ومحافظة ديرالزور واالعتقال بإنشاء برامج الدعم الطبي والنفسي للناجين من االعتقال والتعذيب في سورية عا

 خاصة.

احترام  وخاصة الواليات المتحدة وروسيا لضمان األمن مجلساستخدام نفوذ الدول األعضاء في  –ل 

 المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

 المجتمع الدولي: -رابعا 

يطالب مرصد العدالة حكومات ودول العالم بااللتزام بالقانون الدولي اإلنساني بخصوص مالحقة وتسليم 

لة سريانه، وتعديل المشتبه بارتكابهم جرائم حرب الموجودين على أراضيها بما في ذلك مبدأ الوالية العالمية في حا

 القوانين الوطنية بما يتالءم وتحقيق هذا المطلب.
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