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 أن�ي طبيب" �انت"جر�م�ي الوحيدة    
كيف �س��دف ا�ح�ومة السور�ة العامل�ن ال�حي�ن باالحتجاز  

 والتعذيب والقتل

 2019د�سم�� �انون األول/

 منظمة أطباء من أجل حقوق اإل�سان
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 شكر وتقدير

هما ر�ان قطيش، الباحث �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا وس��ين  PHRمنظمة كتب هذا التقر�ر عضوان �� فر�ق 

مراد، الباحثة املشاركة، وشاركت �� إعداده الدكتورة ميشيل ه��لر، ماجست�� �� اإلدارة العامة واملديرة الطبية �� املنظمة. 

 فيليم
ً
. وأجر�ت املراجعة ا�خارجية PHR�اين، نائب مدير ال��امج ومدير األبحاث والدراسات ��  وساهم �� كتابة التقر�ر أيضا

  من قبل إدر��ن فر�كھ، دكتوراه وماجست�� �� اآلداب، و�احثة رئيسية �� مبادرة هارفارد اإل�سانية.

، رئيس دائرة الطب الشر��  صربن نميشيل ه��لر؛ والدكتور أحمد الدكتورة أجرى التقييمات الطبية لهذا التقر�ر �ل من 

السر�ري �� تو�س؛ والدكتورة سناء حمزة، رئيسة قسم عالج و�عادة تأهيل �حايا التعذيب والصدمات النفسية �� مركز 

 ريستارت إلعادة تأهيل �حايا التعذيب، لبنان.

، بمن ف��م ديدي دونوفان، مديرة قسم اإلعالم؛ ودير�ك هودل، املدير PHRقيادة و�وادر �� كتابة هذا التقر�ر وتحر�ره وساهم  

؛ وسوزانا س��ك�ن، مديرة املناصرةاملؤقت لل��امج؛ ودونا مك �اي، املديرة التنفيذية؛ وماي�ل باين، املدير املؤقت لقسم 

س. لورا�س. وقامت �لوديا ر�در،  دارة، الدكتور رو�رتاإل السياسات. واستفاد التقر�ر من مراجعة العضو الفخري �� مجلس 

ماجست��، مديرة قسم اإلعالم بمراجعة التقر�ر وتحر�ره وتحض��ه للنشر. وتولت هانا دنفي، مديرة االتصاالت الرقمية تنسيق 

ال �� قسم الشرق األوسط وشم ةوسائط اإلعالم املتعددة ذات العالقة بالتقر�ر. وساهمت �� األبحاث إيزابيل �ليمنتس، املتدر�

 أفر�قيا. وساعد �� إعداد التقر�ر للنشر �ل من ت��يزا مك ماك�ن ومايا تيسلر، املتدر�تان �� قسم اإلعالم.

 أن تتقدم بالشكر إ�� منظمة سور�ا لإلغاثة والتنمية، واتحاد منظمات الرعاية الطبية واإلغاثة، وا�جمعية  PHRتود 
ً
أيضا

عم، ومركز �حايا التعذيب، ومركز ريستارت إلعادة تأهيل �حايا التعذيب ع�� الطبية السور�ة األمر�كية، ووحدة تنسيق الد

 مدينة �ش�ل  الذي تو��الدعم الذي قدموه للدراسة. كما �شكر املنظمة ع�� برازي وفر�قھ 
ً
ترجمة التقر�ر إ�� العر�ية. و�� أيضا

 خاص �جميع الناج�ن من االحتجاز والتعذيب الذين شار�ونا قصصهم وتجار��م.

 Institut fürحصل هذا التقر�ر ع�� تمو�ل جزئي من وزارة ا�خارجية األملانية عن طر�ق معهد العالقات ا�خارجية ( 

Auslandsbeziehungen( برنامج ،zivik .للتمو�ل 

للمقاتل�ن ودعم الغالف: لي��، مسعفة اعُتقلت و�عرضت للتعذيب ع�� أيدي قوات األمن السور�ة ب��مة تقديم مساعدة طبية 

 "اإلرهابي�ن".

  PHRالصورة: دييغو �و�ولو لصا�ح 
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 امل�خص التنفيذي

، ردت ا�ح�ومة السور�ة بحملة صارمة من العنف الشديد ع�� االحتجاجات الشعبية ا�جماه��ية ال�ي دعت إ�� 2011�� عام 

 من ا�حكم الديكتاتوري. وج 50إصالح اقتصادي وسيا��ي شامل �عد أك�� من 
ً
اء رد املعارضة املناهضة ل�ح�ومة ع�� هذا عاما

، باتت سور�ا �� 2012القمع من خالل تنظيم أعمال مقاومة سياسية وعسكر�ة ضد النظام السوري. و�حلول منتصف عام 

. وطوال األعوام الثمانية املاضية، دأبت ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها �ش�ل ممن�ج ع�� إخماد 1ملتكمخضم نزاع داخ�� 

املعارضة ب�ل الوسائل املتاحة، و�� اس��اتيجية أسفرت عن ان��ا�ات جسيمة �حقوق اإل�سان. فلقد �سبب الصراع بمقتل 

مئات آالف املدني�ن وت�ج�� أك�� من نصف س�ان سور�ا داخل البالد وخارجها. ومارست ا�ح�ومة السور�ة ا�حرب ع�� 

 ع�� مناطق االس��داف املتعمد للس�ان املدني�ن �� املناطق ا
ً
ملضطر�ة ول�ل من تزعم أ��م يدعمون املعارضة. وفرضت حصارا

، وقصفت باملدفعية والط��ان مراكز مدن مكتظة بالس�ان، وشنت حمالت اعتقال واختفاء قسري بحق 2سيطرة املعارضة

 جماع
ً
 �� معظم أرجاء البالد وت�ج��ا

ً
 واسعا

ً
 ملالي�ن السور��ن الذين طلبوا املتمردين املشتبھ ��م ومؤ�د��م، مما سبب دمارا

ً
يا

 .3ال�جوء �� البلدان ا�جاورة وخارجها

كما اس��دفت ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها �ش�ل ممن�ج املرافق ال�حية والعامل�ن ال�حي�ن �� إطار اس��اتيجية عامة ل�حرب 

اعتداء ع��  583منذ بداية الن�اع  PHR (PHR)لقد وثقت منظمة  4.هدفها تحطيم الس�ان املدني�ن و�جبارهم ع�� ا�خضوع

و�سبب �جما��م املتعمدة ع��  .5�� املئة م��ا 90املرافق ال�حية، تتحمل ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها مسؤولية أك�� من 

املرافق ال�حية، حرمت ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها املناطق ا�خارجة عن سيطر��م املباشرة �ش�ل ممن�ج من ا�حصول ع�� 

رعاية الطبية، وقاموا باضطهاد العامل�ن ال�حي�ن الذين يقدمون هذه الرعاية ��جاعة ومن منطلق أخالقهم املهنية �جميع ال

وتجاهلت ا�ح�ومة السور�ة �ش�ل صارخ جميع أش�ال ا�حماية  6املر��ى وا�جر�� دون تمي��، بمن ف��م أنصار املعارضة.

� للوحدات الطبية والعامل�ن الطبي�ن الذين يقدمون الرعاية دون تمي�� و�موجب ا�خاصة ال�ي يمنحها القانون اإل�سا�ي الدو�

 ال��امات قانونية وأخالقية، ووصف��م بأ��م أعداء للدولة.

وع�� الرغم من تقديم الكث�� من الوثائق والبيانات إ�� صناع السياسات والرأي العام عن القصف والتدم�� املتواصل�ن للمرافق 

. وإلعداد 7ال�حية، ال ُ�عرف إال القليل عن تجارب ومعاناة العامل�ن ال�حي�ن الذين اسُ��دفوا �سبب عملهم الط�ي أثناء الن�اع

مقابالت شبھ منظمة وتقييمات نفسية منظمة قص��ة ب�ن   (PHR)هذا التقر�ر، أجرى باحثو أطباء من أجل حقوق اإل�سان

، و�ي��م امرأتان. 21مع  2019حز�ران/يونيو وآب/أغسطس 
ً
 من العامل�ن ال�حي�ن السور��ن املعتقل�ن سابقا

وشملت العينة مجموعة �عمل �� عدد كب�� من القطاعات ال�حية، بي��م أطباء (سبعة)، وصيادلة (أر�عة)، ومتطوعون 

 -س�حة غ�� ا�ح�ومية �ا�جماعات امل -(ثالثة)، ومسعفون (واحد)، وأطباء نفسيون (واحد). ومع أن أطراف الن�اع األخرى 

ا�ح�ومة السور�ة من أجل تقديم مز�د نفذ��اارتكبت جرائم بي��ا االحتجاز التعسفي، فإن هذا التقر�ر يركز ع�� االعتقاالت ال�ي 

من املعلومات عن اس��اتيجي��ا املتمثلة �� االس��داف املمن�ج للبنية التحتية ال�حية والعامل�ن ال�حي�ن طوال ف��ة الصراع. 

، 2011حيح أننا بحاجة ملز�د من البيانات لتعميم املعرفة �شأن معاملة العامل�ن ال�حي�ن السور��ن منذ بداية الن�اع �� عام �
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 بتجر�م تقديم الرعاية ل�جميع دون تمي��، �غض النظر عن 
ً
بيد أن هذا التقر�ر يو�ح كيف قامت ا�ح�ومة السور�ة فعليا

 االنتماء السيا��ي.

ع�� القضايا الرئيسية التالية: إ�� أي مدى، تم اس��داف العامل�ن ال�حي�ن باالعتقال وسوء املعاملة  PHRوقد ركزت أبحاث  

�سبب تقديمهم رعاية غ�� تمي��ية أو مساعد��م �� تقديمها؟ ما �� تجار��م أثناء االحتجاز، وما أنواع سوء املعاملة ال�ي �عرضوا 

االحتجاز وسوء املعاملة ع�� قرارهم بمغادرة سور�ا، وع�� استعدادهم ملواصلة عملهم الص��، لها، إن وجدت؟ كيف أثر 

 وع�� رغب��م �� العودة ا�حتملة إ�� سور�ا؟

 الذين قابل��م 
ً
اعتقلوا ع�� يد قوات ا�ح�ومة السور�ة  PHRكشفت الدراسة أن غالبية العامل�ن ال�حي�ن ا�حتجز�ن سابقا

 
ً
، قدموا أو شار�وا �� تقديم خدمات الرعاية ال�حية ألعضاء �� املعارضة وملتعاطف�ن معها. و�معاينة وفقط أل��م، فعال

ً
أو زعما

أحد األسباب تمي�� �ان تجارب العامل�ن ال�حي�ن �� االحتجاز، ُيظهر التقر�ر أن مشارك��م �� تقديم الرعاية ال�حية دون 

 معامل��م أثناء االحتجاز. ورغم اختالف تجارب احتجاز األ�خاص الذين قابلناهم، فإنالعتقالهم و�ج��م و�ساءة  الرئيسية

روايا��م �ش�� جميعها إ�� ن�ج ا�ح�ومة السور�ة �� احتجاز واستجواب و�عذيب من يقدمون الرعاية ال�حية إ�� معارض�ن 

نظمة تجار��م هم جزء من كث��ين آخر�ن مزعوم�ن أو �ساعدو��م �� الوصول إل��ا. والعاملون ال�حيون الذين وثقت امل

يواصلون تقديم الرعاية ال�حية وتمكي��ا، رغم ا�خاطر امل��تبة عل��ا. و�صف هذا التقر�ر الثمن الباهظ الذي دفعھ هؤالء 

 مقابل ذلك، مع اإلقرار بأ��م محظوظون بما فيھ الكفاية أل��م نجوا من مراكز االحتجاز التا�عة ل�ح�ومة السور�ة.

�� معظم ا�حاالت ال�ي وثقها التقر�ر، مارست قوات األمن السور�ة التعذيب ضد ا�حتجز�ن أثناء عملية االستجواب. فقد و

أفاد من أجر�ت معهم املقابالت أن قوات األمن السور�ة �انت تضر��م بانتظام، وتكيل لهم اإلهانات، وت��كهم �� أوضاع �سبب 

ان يتم إحراقهم أو صعقهم بالكهر�اء أو االعتداء ا�جن��ي عل��م. ووصف هؤالء عمليات التوتر النف��ي. و�� �عض ا�حاالت، �

، وجمع 2012لعام  19استجواب هدفها ان��اع "اع��افات" باإلكراه بأ�شطة �عت�� خيانة بموجب قانون م�افحة اإلرهاب رقم 

كث��ة، �ان التحقيق ي��كز ع�� مشاركة . و�� حاالت 8معلومات عن عامل�ن �حي�ن آخر�ن وعن أ�شطة رعاية �حية أخرى 

ال�خص املع�ي بالعمل الط�ي. و�ان ا�حققون وا�جالدون التا�عون ل�ح�ومة السور�ة ي��مون العديد من املعتقل�ن السابق�ن 

�ا تخر�بية. بالعمل �� مستشفيات ميدانية أو إ�شا��ا، وتوف�� العالج الط�ي والدعم املادي لـ"اإلرهابي�ن"، وأعمال أخرى �عت��و�

�عت تحت التعذيب وذكروا 
ُ
وتمت مواجهة العديد من األ�خاص الذين قابلناهم ومثلوا أمام ا�حاكم السور�ة باع��افات ان�

 أن القضاة ا��موهم بالتورط �� تقديم الرعاية الطبية لـ"اإلرهابي�ن" أو املساعدة �� تقديمها.

ألجل �سبب عدم حصولهم ع�� الرعاية الطبية �عد التعذيب أثناء وأفاد العديد م��م بتعرضهم لعواقب �حية طو�لة ا

االحتجاز. و�� جميع ا�حاالت، خضع هؤالء لظروف معيشية ال إ�سانية أثناء االحتجاز: االكتظاظ، وغياب املستلزمات 

 من ضروب سوء ال�حية، ونقص الغذاء واملاء واملراحيض والرعاية الطبية، ونقص ال��و�ة. و�عت�� الظروف املذ�ورة أي
ً
ضا

املعاملة، وح�ى التعذيب �� �عض ا�حاالت. لقد دفع نقص الرعاية الطبية �عض من تمت مقابل��م إ�� توف�� ا�خدمات ال�حية 

 ما شعروا 
ً
لآلخر�ن أثناء االحتجاز، ح�ى وهم �شاهدون العواقب املميتة للتعذيب وسوء املعاملة والظروف السيئة، وكث��ا

 االت املرض واإلصابات.بال�جز �� مواجهة ح
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 إ�� توثيقها الواسع الس��داف ا�ح�ومة السور�ة العنيف للقطاع الص�� واستخدامها املمن�ج لالحتجاز والتعذيب 
ً
استنادا

أن ا�ح�ومة السور�ة ان��كت القوان�ن الوطنية والدولية �� آن واحد، وكذلك  PHRلقمع املعارض�ن املزعوم�ن، وجدت منظمة 

، وع�� توصيات PHRإن منظمة  ية األساسية ألخالق وواجبات رعاية املر��ى وا�جر�� دون تمي�� �� جميع الظروف.املعاي�� الطب

 هذا التقر�ر:

تطالب أطراف الن�اع، وخاصة ا�ح�ومة السور�ة والقوات التا�عة لها، باإلفراج الفوري وغ�� املشروط عن جميع األفراد 

 أو �ش�ل غ�� 
ً
 قانو�ي، والسماح بالوصول غ�� املشروط إ�� مراكز االحتجاز الرسمية وغ�� الرسمية؛ا�حتجز�ن �عسفا

تدعو ا�ح�ومة السور�ة إ�� اح��ام حقوق وكرامة جميع املواطن�ن السور��ن، وخاصة العامل�ن ال�حي�ن الذين �عتمد عل��م 

 الس�ان املدنيون؛

مية وا�جتمع الدو�� بمساءلة ا�ح�ومة السور�ة عن ان��ا�ا��ا �حقوق تطالب الدول األعضاء �� األمم املتحدة والهيئات اإلقلي

 اإل�سان والقانون اإل�سا�ي الدو��.

 خضع للتعذيب �سبب دعم "اإلرهابي�ن" جراحد. يوسف: 

 عن شبكة النقاط الطبية ال�ي ساعد �� إ�شا��ا 
ً
 وتكرارا

ً
سأل ا�حققون الدكتور يوسف مرارا

�حققون أ��م احتجزوه �سبب دعمھ "لإلرهابي�ن" والعمل ضد وعن أعضاء الشبكة. أخ��ه ا

 النظام.

�ان الدكتور يوسف �� السنة الرا�عة دراسات عليا (جراحة) عندما اندلع الن�اع �� سور�ا. انضم إ�� العديد من األصدقاء 

 طبية لعالج األ�خاص 
ً
الذين �انوا يصابون أثناء االحتجاجات إل�شاء شبكة مغفلة االسم من املتطوع�ن الذين أ�شأوا نقاطا

 9السلمية.

 �� 2011آب/أغسطس  21بتار�خ 
ً
، أقدم سبعة ضباط أمن بمال�س مدنية ع�� اعتقال الدكتور يوسف بينما �ان �عا�ج مر�ضا

أغراضھ . وهناك، أخذوا  فرع ا�خطيب التا�ع ألمن الدولةمستشفى �� منطقة القلمون شمال محافظة ر�ف دمشق. اقتادوه إ�� 

، وحبسوه �� زنزانة طولها م�� ونصف وعرضها م�� واحد ملدة 
ً
 دقيقا

ً
. لم توجھ إليھ أية ��م،  69ال�خصية، وفتشوه تفتيشا

ً
يوما

ولم يذكروا لھ سبب اعتقالھ، ولم ُ�سمح لھ باالتصال مع أسرتھ أو االستعانة بمحام. قامت سلطات أمن الدولة باستجواب 

. �ان لدى ا�حقق�ن معلومات تفصيلية عن �شاطاتھ بما الدكتور يوسف و�عذيبھ مل
ً
دد تراوحت ب�ن ساعة وثالث ساعات يوميا

 عن شبكة النقاط الطبية ال�ي ساعد 
ً
 وتكرارا

ً
�� ذلك ن�ات رواها لبعض األ�خاص وتار�خ حصول ذلك. سألھ ا�حققون مرارا

شدة �انتبب دعمھ "لإلرهابي�ن" والعمل ضد النظام. �� إ�شا��ا وعن أعضاء الشبكة. أخ��ه ا�حققون أ��م احتجزوه �س

التعذيب تتفاقم جلسة إثر أخرى. �� ا�جلسات األو�� �ان ا�حققون يضر�ونھ بكبل كهر�ائي ع�� بطنھ وساقيھ. وفيما �عد، 

 وهو ممدد �� حوض ماء. و�� ثالث مناسبات، ه
ً
ددوه بالشنق. وصلوا أعضاءه التناسلية إ�� تيار كهر�ائي وصعقوا جسده مرارا
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ورغم التعذيب املتواصل، استمر الدكتور يوسف �� إن�ار جميع ال��م، ا�حقيقية م��ا وامللفقة، من أجل حماية نفسھ وحماية 

 زمالئھ وأصدقائھ.

ا�حراس �عد شهر من اعتقالھ، أخ��ه أحد ا�حقق�ن أن السلطات اعتقلت زمالءه بالفعل، وذكرهم باألسماء. مع ذلك، استمر 

�� �عذيبھ، ووا�ح أن ذلك �ان ملعاقبتھ فحسب. �انوا يضر�ون باطن قدميھ بأنابيب بالستيكية ثخينة مملوءة با�خرسانة. 

واع��ف �� ال��اية بجميع األ�شطة ال�ي ا��موه باملشاركة ف��ا، بما ف��ا دعم املتظاهر�ن، مقابل أن يحسنوا ظروف احتجازه. 

 ��افاتھ ثالث مرات منفصلة.طلبت السلطات منھ تدو�ن اع

قل الدكتور يوسف إ�� زنزانة أك�� ضمن فرع  69�� اليوم 
ُ
، ق��ى ف��ا أسبوع�ن قبل نقلھ إ�� فرع ا�خابرات ا�خطيبمن اعتقالھ، ن

 العامة �� كفرسوسة، دمشق. �� ��اية هذين األسبوع�ن، أي �عد قرابة ثالثة أشهر من االحتجاز �� مقر ا�خابرات دون توجيھ

 ،
ً
قل إ�� �جن عدرا املد�ي شمال دمشق. �� �جن عدرا، صار الدكتور يوسف يحصل ع�� الطعام �ش�ل أك�� انتظاما

ُ
��م لھ، ن

 قانونية رسمية ضده �� ا�حكمة املدنية 
ً
، قدمت السلطات ��ما

ً
وتمكن من التواصل مع أسرتھ ألول مرة منذ اعتقالھ. أخ��ا

 دون إصدار حكم. 2011انون األول/د�سم�� بدمشق، ثم أطلقت سراحھ بكفالة �� �

أحد فروع ، علم الدكتور يوسف من أ�خاص �� املعارضة أن لد��م معلومات من عميل �عمل مع 2013�� أيلول/سبتم�� 

 إ�� إدلب ا�خاضعة لسيطرة املعارضة، و�دأ العمل هناك �� 
ً
ا�خابرات �� النبك بأن السلطات �ع��م إعادة اعتقالھ. فغادر فورا

، غادر إ�� تركيا. ورغم عدم قدرتھ ع�� ممارسة الطب �� تركيا، واصل تقديم 2014أحد املشا�� امليدانية. و�� آب/أغسطس 

 ي�ي للقطاع الط�ي �� سور�ا.الدعم اإلداري والتنظ

ب��مة دعم  الدكتور يوسف اعتقل أثناء معا�جتھ أحد املر��ى �� مستشفى ميدا�ي شمال دمشق. احتجز وعذب طوال سنة

 "اإلرهابي�ن".
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 مقدمة

، بالتحقق من ال�جمات ع�� املرافق الطبية والعامل�ن الطبي�ن من قبل جميع أطراف الن�اع 2011، منذ عام PHRقامت منظمة 

، باستخدام من�جية صارمة �شمل البحث �� مصادر مفتوحة باللغت�ن اإلن�ل��ية والعر�ية والتأكد من 10وتحديد أماك��ا

 طالت  583، أحصت املنظمة 2019ح�ى أوائل أيلول/سبتم��  املعلومات من مصادر ميدانية.
ً
منشأة طبية ع��  350�جوما

فقد �ان  12باملئة من تلك ال�جمات. 90و�حسب تقييم املنظمة، فإن ا�ح�ومة السور�ة وحلفاءها مسؤولون عن  .11األقل

 �� اس��اتيجية أوسع ل�حرب �ستخدمها ا�ح�ومة االس��داف املمن�ج للمرافق ال�حية وللعامل�ن ال�ح
ً
 حاسما

ً
ي�ن عنصرا

. و�سبب �جما��م املتعمدة ع�� املرافق ال�حية، حرمت ا�ح�ومة السور�ة 13السور�ة وحلفاؤها إلخضاع الس�ان املدني�ن

وا باضطهاد العامل�ن وحلفاؤها املناطق ا�خارجة عن سيطر��م املباشرة �ش�ل ممن�ج من ا�حصول ع�� الرعاية الطبية، وقام

. لقد اس��دفت 14ال�حي�ن الذين يقدمون هذه الرعاية ��جاعة من منطلق أخالقهم املهنية ملر��ى من أنصار املعارضة

ا�ح�ومة السور�ة �ش�ل متعمد عامل�ن �حي�ن سور��ن يقدمون الرعاية ال�حية دون تمي��، واعت����م أعداء للدولة. وساوت 

، و�التا�� يمكن بل يجب احتجازهم 15ي�ن الذين يقدمون رعاية غ�� تمي��ية و��ن "اإلرهابي�ن"صراحة ب�ن العامل�ن ال�ح

 ع��  21يقدم التقر�ر التا��، ع�� مقابالت نوعية معمقة مع . 16و�عذي��م وقتلهم
ً
، دليال

ً
من العامل�ن ال�حي�ن ا�حتجز�ن سابقا

 و��ن مشارك��م �� العمل الط�ي.الصلة ب�ن اعتقال هؤالء و�ج��م و�ساءة معامل��م 

 خلفية

 �حة عامة عن الن�اع

، اندلعت احتجاجات صغ��ة �� سور�ا �عارض الفساد، وتدعو إ�� إ��اء املظالم االقتصادية، وتطالب 2011�� شباط/ف��اير 

سلمية إ�� حد كب��، با�حقوق الديمقراطية واإلفراج عن املعتقل�ن السياسي�ن. و�� آذار/مارس، توسعت تلك االحتجاجات ال

عندما نزل آالف املواطن�ن السور��ن �� جميع أنحاء البالد إ�� الشوارع مطالب�ن بإصالحات اقتصادية وسياسية شاملة ورافع�ن 

. و�� ��اية 18،19. وردت ا�ح�ومة السور�ة بحملة قمع عنيفة أضرمت احتجاجات أوسع17شعارات مناهضة ل�ح�ومة

 حملة شاملة لقمع ، أجرت 2011نيسان/أبر�ل 
ً
ا�ح�ومة السور�ة أول عملية عسكر�ة واسعة النطاق �� ما سيصبح الحقا

. وش�لت هذه الفصائل 21، بدأت املعارضة �� تنظيم نفسها ضمن تجمعات سياسية متمايزة2011. ومع ��اية صيف 20املعارضة

عية عن ا�جيش السوري وكذلك أعداد بدورها أجنحة عسكر�ة خاصة ��ا، مدعومة بأعداد كب��ة وفر��ا ا�شقاقات جما

، �انت األعمال العدائية �� سور�ا قد تحولت من تمرد إ�� صراع 2012. و�حلول تموز/يوليو 22م��ايدة من املقاتل�ن األجانب

ع�� دعم مادي وميدا�ي  -وحصلوا بالفعل  -. ونما عدد ا�جماعات املس�حة، وس�� كث��ون ل�حصول 23داخ�� مكتمل األر�ان

 .24ل أجنبية ذات أجندات متباينة �شدةمن دو 
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مع ت�اثر ا�جموعات املناهضة ل�ح�ومة، تزايد العنف أضعافا مضاعفة. طبقت ا�ح�ومة السور�ة اس��اتيجية تب�ن أ��ا تقوم 

�ش�ل أسا��ي ع�� االس��داف املتعمد للس�ان املدني�ن �� املناطق املضطر�ة ول�ل من تزعم أ��م يدعمون املعارضة. وفرضت 

 ع�� مناطق سيطرة املعارضة
ً
، وقصفت مراكز مدن مكتظة بالس�ان باملدافع والطائرات، واستخدمت األس�حة 25حصارا

الكيميائية ضد املدني�ن، وأ�شأت شب�ات واسعة من نقاط التفتيش األمنية، وقادت حملة واسعة النطاق من االعتقال 

. أثارت ممارسات ا�ح�ومة السور�ة إدانة دولية، بما �� ذلك 26�د��موالتعذيب واالختفاء القسري للمتمردين املشتبھ ��م ومؤ 

وارتكبت ا�جماعات املس�حة املناهضة ل�ح�ومة ان��ا�ات  2139.29و 2118،28و 2042،27من خالل قرارات مجلس األمن 

ع�� للقوات ا�جو�ة . وع�� الرغم من ا�ساع قمع ا�ح�ومة السور�ة وشدتھ، واحت�ارها الف30مماثلة، و�ن ع�� نطاق أضيق بكث��

�س�� �سرعة نحو الهز�مة حيث وقعت مساحات شاسعة من األرا��ي  2015�� املراحل األو�� من ا�حرب، بدا أ��ا �� بداية عام 

، تدخلت 2015. و�� أيلول/سبتم�� 31بيد مجموعة متنوعة من ا�جماعات املس�حة، بما ف��ا تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)

 لدعم
ً
. �عد هذا التدخل، 32ا�ح�ومة السور�ة، فقلبت مواز�ن القوى لصا�حها وتفاقمت من معاناة املدني�ن روسيا عسكر�ا

تمكنت ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها، ع�� شن �جمات يومية منسقة، جو�ة و�ر�ة، من استعادة معظم املناطق ال�ي �سيطر 

(�ش�ل أسا��ي ا�جزء الشما�� من حماة و�دلب ب�املها)  عل��ا املعارضة. و�� وقت كتابة هذا التقر�ر، �ان شمال غرب سور�ا

هو املنطقة الوحيدة ال�ي ال تزال تحت سيطرة ا�جماعات املس�حة املناهضة ل�ح�ومة، و�� هدف �حملة جو�ة منسقة منذ 

 .201933نيسان/أبر�ل 

رصد السوري �حقوق و�قول امل 34و�ش�� �عض التقديرات إ�� أن أك�� من نصف مليون �خص قضوا �� الن�اع السوري.

ت�ج�� أك��  2011قرابة ثل��م من املدني�ن. وتم منذ عام  2019،35�خص ح�ى آب/أغسطس  372,000اإل�سان إنھ وثق مقتل 

 36مليون �سمة، إما نازح�ن داخل البلد أو الجئ�ن إ�� دول أخرى. 22من نصف س�ان سور�ا الذين بلغ عددهم عشية ا�حرب 

 وخطورة �� التار�خ ا�حديث، حيث يقدر عدد الذين �عتمدون ع�� و�سبب الن�اع بواحد من أك�
ً
� األوضاع اإل�سانية �عقيدا

وفشلت املرة تلو األخرى جميع محاوالت األمم املتحدة ودولها األعضاء  37مليون �خص. 11.7املساعدات �� الوقت ا�حا�� بنحو 

التفاوض مستبعدة ألن ا�ح�ومة السور�ة وحلفاءها يمك��م وال تزال آفاق التوصل إ�� �سو�ة ع��  38إل��اء الن�اع السوري.

�ش�ل م��ر االعتقاد بإم�انية النجاح النس�ي الس��اتيجية عسكر�ة تقوم ع�� االن��ا�ات الفظيعة �حقوق اإل�سان وللمعاي�� 

 39الدولية األساسية.

 االحتجاز والتعذيب وسوء املعاملة

املروعة ال�ي وسمت الصراع السوري، �ان االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب بحق ومن ب�ن االن��ا�ات الكث��ة 

  -املدني�ن السور��ن 
ً
 �سبب تكرارها ووحشي��ا غ�� امل��رة. وقد جمعت  -ع�� يد ا�ح�ومة السور�ة أساسا

ً
�� األك�� بروزا

 املنظمات الدولية والوطنية والهيئات املستقلة �حقوق اإل�سان ا
ً
مل�لفة بالتحقيق �� ان��ا�ات حقوق اإل�سان املزعومة، كما

 من الوثائق عن ممارسات ا�ح�ومة السور�ة املتكررة املتمثلة �� االحتجاز التعسفي والتعذيب بحق املدني�ن.
ً
وتكشف  40كب��ا

ن ا�ح�ومة السور�ة من احتجاز واستجواب و�عذيب و�عدام خا
ّ

رج نطاق القضاء هذه الوثائق وجود جهاز �جون �خم مك

وهذا ا�جهاز،  41واختفاء عشرات اآلالف من املدني�ن الذين ُ�عتقد أ��م مؤ�دون للمعارضة أو غ�� موال�ن للنظام �ش�ل �اٍف.
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وجرى �سهيلھ إ�� حد كب�� بإعطاء أجهزة  42�� كث�� من جوانبھ، امتداد طبي�� لنظام ساري املفعول منذ قيام النظام البع�ي،

 44ومراسيم �شريعية تمنح قوات األمن حصانة �املة. 43اسعة بموجب حالة طوارئ دائمةاألمن صالحيات و 

، قادت االحتجاجات املناهضة ل�ح�ومة النظام السوري إ�� توسيع نظام االحتجاز �خنق املعارضة املتنامية. 2011�� عام 

 �حملة اعتقاالت جماعية.غ 2012،45وفرت محكمة اإلرهاب، ال�ي أ�شئت بموجب قوان�ن م�افحة اإلرهاب لعام 
ً
 46طاء قضائيا

، أشارت معلومات �جنة التحقيق الدولية املستقلة �شأن ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة ومعلومات 2019�� ��اية آب/أغسطس 

(معظمهم ع�� يد ا�ح�ومة السور�ة)  2011مراق�ي حقوق اإل�سان السور��ن إ�� أن عدد األ�خاص ا�حتجز�ن منذ عام 

 100000.47ن يتجاوز اآل 

سمح نظام ال�جون التا�ع ل�ح�ومة السور�ة باحتجاز واستجواب و�عذيب و�عدام خارج 

نطاق القضاء واختفاء عشرات آالف املدني�ن الذين ُ�عتقد أ��م مؤ�دون للمعارضة أو غ�� 

 موال�ن للنظام �ش�ل �اٍف.

أن معظم املعتقل�ن لدى ا�ح�ومة السور�ة  العر�ية السور�ة�جنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية با�جمهور�ة أكدت 

 وتقول ال�جنة إن ا�حتجز�ن 48بدون محاكمة عادلة و�منعون من االتصال مع عائال��م وتوكيل محام�ن.  محتجز�ن

. وقد ق��ى الكث�� 
ً
"... يتعرضون �ختلف أش�ال التعذيب الوح��ي ويعيشون �� ظروف غ�� إ�سانية إطالقا

عاد جثث الذين يموتون نتيجة التعذيب أو اإلهمال م��م 
ُ
 ما �

ً
أثناء االحتجاز وأعدم آخرون دون محاكمة. ونادرا

 49أو الظروف الالإ�سانية أو اإلعدام إ�� ذو��م، وال يتم إخطار هؤالء ح�ى بأماكن الدفن".

االحتجاز �� سور�ا، خلصت ال�جنة إ�� أن قوات ا�ح�ومة حول حاالت الوفاة أثناء  2016�� تقر�رها الصادر �� شباط/ف��اير 

 وواسع النطاق ع�� الس�ان املدني�ن"
ً
 ممن�جا

ً
ع�� االعتقاالت ا�جماعية واالختفاء  50السور�ة ارتكبت جرائم �ش�ل "�جوما

ؤولة عن جرائم القسري وما �عق��ما من سوء معاملة ا�حتجز�ن وقتلهم. وخلصت ال�جنة كذلك إ�� أن ا�ح�ومة السور�ة مس

 51ضد اإل�سانية وجرائم حرب مرتبطة باالحتجاز.

و�� الوقت الذي تتحمل فيھ ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها مسؤولية غالبية االن��ا�ات �� الن�اع، فإن ا�جماعات املس�حة غ�� 

 جرائم عديدة �االحتجاز التعسفي �� ظروف وحشية، و�عذيب املعتقل�ن، وا
ً
إلعدام بدون محاكمة ا�ح�ومية ارتكبت أيضا

كما تورطت مجموعة من ا�جماعات  52ملؤ�دي ا�ح�ومة املزعوم�ن، وللعامل�ن �� ا�جال اإل�سا�ي، والناشط�ن، وغ��هم.

،(
ً
والقوات الكردية (املرتبطة  53املس�حة املناهضة ل�ح�ومة �� مثل هذه األفعال، مثل هيئة التحر�ر الشام (ج��ة النصرة سابقا

إن أفعال هذه ا�جماعات وغ��ها من ا�جماعات املس�حة بحرمان  55وتنظيم الدولة اإلسالمية. 54ديمقراطي)،بحزب االتحاد ال

و�� ح�ن أن قضية ممارسات ا�جماعات املس�حة  56املدني�ن من حر���م مدانة وتر�� �� �عض ا�حاالت إ�� مستوى جرائم ا�حرب.



10 

 

 ليست ضمن نطاق هذا
ً
  غ�� ا�ح�ومية بحق ا�حتجز�ن عموما

ً
ظهر استخداما

ُ
التقر�ر، فإن املقابالت ال�ي استند إل��ا التقر�ر ت

 وواسع النطاق لسوء املعاملة والتعذيب بحق العامل�ن ال�حي�ن �� مرافق 
ً
 االحتجاز التا�عة ل�ح�ومة السور�ة.ممن�جا

 

 املن�جية

 اس��اتيجية بناء عينة الدراسة

من�جية العينة التسلسلية أو ال��اكمية �� تحديد العامل�ن ال�حي�ن املؤهل�ن لهذه الدراسة. وع�� الرغم من  PHRاستخدمت 

أن هذه الطر�قة ال �عطينا عينة تمثيلية، فإ��ا �انت ا�خيار الوحيد الذي سمح بالتواصل الفعال مع املشارك�ن املؤهل�ن الذين 

 التواصل معهم بطرق أخرى. إضاف
ً
ة لذلك، ساعد استخدام الشب�ات والعالقات القائمة �� بناء الثقة الالزمة ب�ن يصعب جدا

املشارك�ن ا�حتمل�ن، �� ظل استمرار ال��ديد ضد الزمالء وا�جموعات الطبية الباقية �� سور�ا. وس�� فر�ق الدراسة إ�� 

املناطق عدد من القطاع الص�� وأفراد من ا�جموعات املهنية �� مختلف�شكيل عينة تمثيلية قدر اإلم�ان من خالل إشراك 

؛ وجميعهم شارك �� العمل الط�ي 18ا�جغرافية �� سور�ا. واملشار�ون �� هذه الدراسة جميعهم مواطنون سور�ون فوق سن 

 .2011كمح��ف�ن أو متطوع�ن أثناء الن�اع السوري؛ وجميعهم �عرض لالحتجاز من قبل أحد أطراف الن�اع �عد عام 

 أطباء �عا�جون أحد ا�جر�� ��

مستشفى ميدا�ي �� مدينة القص�� 

 2ا�خاضعة لسيطرة املعارضة �� 

. قال معظم 2012تموز/يوليو 

لعامل�ن ال�حي�ن الذين قابل��م ا

أطباء من أجل حقوق اإل�سان 

إ��م �عرضوا لالحتجاز 

واالستجواب والتعذيب ع�� أيدي 

قوات ا�ح�ومة السور�ة أل��م 

قدموا الرعاية ال�حية إ�� 

معارض�ن مزعوم�ن أو ساعدوهم 

 �� ا�حصول ع�� الرعاية.

الصورة: أنطونيو بامبلييغا / و�الة  

 ي�ي إيميجزفرا�س برس / غ
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 املشارك�ن �� الدراسةحماية 

حصل الباحثون الطبيون �� فر�ق الدراسة ع�� موافقة جميع أ�حاب املقابالت �عد شرح مفصل لطبيعة عمل املنظمة، 

ولهدف الدراسة، والطبيعة التطوعية للمشاركة. ول�حفاظ ع�� أمن املشارك�ن وسر�ة معلوما��م، استبدل فر�ق الدراسة 

 قطت صورهم بطر�قة ال �سمح بالتعرف عل��م.أسماءهم بأسماء مستعارة والت

 45وقدمت هيئة مراجعة البحوث �� املنظمة توج��ات خاصة ��ذه الدراسة ووافقت عل��ا بناًء ع�� اللوائح املو�حة �� الباب  

CFR  تحقيقات ال�ي ، وال�ي �ستخدمها هيئات املراجعة املؤسسية األ�اديمية �� الواليات املتحدة. وجميع األبحاث وال46ا�جزء

 إلعالن هلسن�ي   PHRتجر��ا 
ً
، وهو بيان ملبادئ وأخالقيات البحوث الطبية ال�ي �شمل 2000ويشارك ف��ا �شر تتم وفقا

 57مشاركة البشر، بما �� ذلك البحث عن مواد و�يانات محددة عن هؤالء األ�خاص.

 املقابالت شبھ املنظمة

مع  2019شبھ منظمة وتقييمات نفسية موجزة ب�ن حز�ران/يونيو وآب/أغسطس أجرى الباحثون الطبيون مقابالت �خصية 

 �عرضوا لالحتجاز �� سور�ا. 21
ً
 �حيا

ً
جرت �عض املقابالت �� ب��وت، لبنان و�� غازي عنتاب واسطنبول، تركيا.  58عامال

 �ا وتركيا.وأجر�ت مقابالت أخرى ع�� وسائل اتصال آمنة مع مشارك�ن مقيم�ن �� فر�سا وأملانيا وسور 

س�� الباحثون إ�� فهم مدى اس��داف العامل�ن ال�حي�ن باالعتقال وسوء املعاملة �سبب تقديمهم رعاية غ�� تمي��ية وغ��ها 

من �شاطات دعم تقديم الرعاية ال�حية بال تمي��؛ وتجار��م �� االحتجاز وأنواع سوء املعاملة ال�ي �عرضوا لها؛ وآثار االعتقال 

، س�� فر�ق وسوء املعاملة 
ً
لفهم نوايا أ�حاب املقابالت بمواصلة العمل �� الرعاية  PHRع�� قرارهم بمغادرة سور�ا. أخ��ا

 ال�حية والعودة إ�� سور�ا، وكذلك تصورا��م عن إم�انية تحقيق ذلك.

رشادات بروتو�ول �� ��اية �ل مقابلة، �ان الباحثون الطبيون يجرون تقييمات نفسية قص��ة باستخدام نموذج يتوافق مع إ 

) األداء 1وا�جوانب ال�ي شمل��ا هذه التقييمات ��:  59إسطنبول الذي �عت�� املعيار الدو�� لتوثيق التعذيب وسوء املعاملة.

) الوضع 4) التغ��ات ا�حاصلة �� األعراض النفسية مع مرور الوقت؛ 3) األعراض النفسية السابقة وا�حالية؛ 2االجتما��؛ 

.
ً
 النف��ي حاليا

 التحليل النو�� للبيانات

 ب�ل حالة/مقابلة. قدم األطباء  PHRباالعتماد ع�� املالحظات والت�جيالت ال�املة للمقابالت، كتب باحثو 
ً
 خاصا

ً
تقر�را

تفس��ات ��خيصية لنتائج التقييمات النفسية، وملصداقية الوصف، وقيموا مدى قيام أ�حاب املقابالت بالر�ط ب�ن عملهم 

 �جميع ��جيالت املقابالت حسب املواضيع، الط�ي والص�� 
ً
و��ن احتجازهم ومعامل��م أثناء االحتجاز. وأجرى الباحثون تحليال

 ��دف تحديد الصلة ب�ن تقديم العامل�ن ال�حي�ن �خدمات الرعاية و��ن اس��دافهم باالحتجاز وسوء املعاملة.
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 الفر�ق الط�ي �� الدراسة

 ع�� بروتو�ول استانبول: الطبيبة  أجر�ت جميع املقابالت من قبل فر�ق
ً
واسع ا�خ��ة ضم طبيب�ن وطبيبة نفسية تلقوا تدر�با

 نصر، والطبيبة ميشيل ه��لر. واثنان �� هذا الفر�ق يت�لمان العر�ية بطالقة. بنالنفسية سناء حمزة، والطبيب أحمد 

 مصط�حات

األ�خاص الذين �انوا �حظة اعتقالهم �عملون، بوصفهم متخصص�ن �ش�� مصط�ح "العامل�ن ال�حي�ن" �� هذا التقر�ر إ�� 

أو متطوع�ن، �� البحث عن ا�جر�� واملر��ى أو جمعهم أو نقلهم أو ��خيص حاال��م أو عالجهم (بما �� ذلك اإلسعافات 

مل العاملون ال�حيون ويش األولية)؛ أو �� الوقاية من األمراض؛ أو �� تقديم الدعم اللوجس�ي أو اإلداري ل�خدمات ال�حية.

 األطباء واملمرض�ن واملساعدين الطبي�ن وسائقي سيارات اإلسعاف وعمال البحث واإلنقاذ والصيادلة وغ��هم.

 قيود البحث

قد تتأثر املعلومات املقدمة عن التعذيب وسوء املعاملة بالتح�� الناجم عن الذاكرة و/أو باملبالغة أو التحر�ف املتعمد من قبل 

التحقق من التصر�حات الواردة �� مقابالت  PHRن السابق�ن لتحقيق م�اسب �خصية و/أو سياسية. ولم �ستطع ا�حتجز�

 
ً
هذه الدراسة وتأكيد �ح��ا. ف�جالت االحتجاز والتحقيق غ�� متوفرة من أجل معاين��ا. وخلص الفر�ق الط�ي املدرب جيدا

اب املقابالت بناًء ع�� اال�ساق الداخ�� ب�ن تفاصيل البيانات إ�� ت�و�ن آراء مستقلة �شأن دقة ومصداقية شهادات أ�ح

 ومقارن��ا مع املعلومات األخرى املتاحة عن االحتجاز وسوء املعاملة �� سور�ا.

، ع�� الرغم من ا�جهود املكثفة. إن النقص  PHRتمكنت 
ً
من مقابلة اثنت�ن فقط من العامالت ال�حيات املعتقالت سابقا

 من الدراسة؛ وهذا النس�ي �� عدد ال
ً
نساء املشار�ات �� تقديم الرعاية ال�حية مع تطور الن�اع ظاهرة معقدة �ستحق مز�دا

يفسر انخفاض عدد النساء ا�حتجزات الراغبات �� مقابل��ن. إضافة ملا سبق، �ش�ل الوصمة املرتبطة باالحتجاز، والسيما 

 
ً
 إضافيا

ً
 أمام املشاركة. ولهذا، فإن تجارب العامالت ال�حيات اللوا�ي ا�خضوع للتعذيب ا�جسدي وسوء املعاملة، عائقا

 �عرضن لالحتجاز لم توثق بما فيھ الكفاية.

 مفيدة �شأن التحديات ال�ي يواجهها العاملون ال�حيون �� سور�ا نتيجة مشارك��م املباشرة أو 
ً
رغم ذلك، يقدم التقر�ر أف�ارا

  21عاينة تجارب غ�� املباشرة �� تقديم الرعاية. فمن خالل م
ً
 نجوا من االحتجاز �� سور�ا، يقدم هذا التقر�ر دليال

ً
 �حيا

ً
عامال

ع�� العالقة ب�ن مشارك��م �� العمل الط�ي و��ن اعتقالهم و�ج��م و�ساءة معامل��م. وال يمكن للتقر�ر تقديم صورة شاملة عن 

 إ�� حجم العينة وتركيب��ا، فإن استنتاجات كيفية استخدام االحتجاز �� اضطهاد العامل�ن ال�حي�ن �� سور�ا. فا
ً
ستنادا

التقر�ر غ�� قابلة للتعميم. ولكن هذه االستنتاجات تلقي الضوء ع�� تجارب أفراد �� ظروف مماثلة من العمل �� بيئة قانونية 

فاية أل��م استطاعت الوصول إ�� أ�خاص محظوظ�ن بما فيھ الك PHRوسياسية قمعية. ومن األهمية بم�ان أن نتذكر أن 

نجوا من فروع األمن ومراكز االحتجاز التا�عة ل�ح�ومة السور�ة. و�عتقد املنظمة أن هؤالء وغ��هم من الناج�ن يمثلون شر�حة 
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من املهني�ن ال�حي�ن الذين خضعوا لسوء املعاملة. أما تجارب العامل�ن ال�حي�ن الذين ال يزالون �� مراكز االحتجاز السور�ة، 

، فمن املستحيل تمثيلهم �� هذه الدراسة.أو قتلوا �� ت
ً
 لك املراكز، أو ال يزال مص��هم مجهوال

 النتائج

 �حة عامة

أن مشارك��م �� تقديم الرعاية ال�حية ، تجارب متسقة تفيد 2160، وعددهم  PHRروى العاملون ال�حيون الذين قابل��م 

. وقد اعتقل أك�� من ثالثة أر�اعهم ب�ن  قوات األمن السور�ة قبلساهمت �ش�ل مباشر �� اعتقالهم، استجوا��م و�عذي��م من 

 .2012، وثل��م �� عام 2013و 2011عامي 

اعتقلت قوات األمن هؤالء �� مراكز �� حلب ودمشق ور�ف دمشق ودرعا وحماة وحمص. و�انت الوحدات العسكر�ة السور�ة 

 ما نقل العاملون ال�حيون مرات عدة  61.الرئيسية األر�عة تدير مراكز االعتقالووزارة الداخلية السور�ة واألجهزة األمنية 
ً
غالبا

قلوا ثالث ب�ن فروع أجهزة أمنية مختلفة، وكذلك ب�ن مراكز احتجاز عسكر�ة ومدنية. �� املتوسط 
ُ
، أفاد املشار�ون بأ��م ن

مركز أثناء عمليات النقل من بضع ساعات إ�� أك��  مرات ع�� األقل؛ و�عضهم نقل ست مرات. وتراوحت مدة االحتجاز �� �ل

 من سنة.

 
ً
أخضعت السلطات السور�ة األ�خاص الذين قابلناهم، بال استثناء، لالستجواب والتعذيب املمن�ج. وقد وصفوا أنماطا

 من محددة من العنف وسوء املعاملة تكررت عند نقلهم من مركز اعتقال إ�� آخر. و�� معظم ا�حاالت، �ان التعذ
ً
يب جزءا

عملية االستجواب. و�� حاالت كث��ة، استخدم خاطفوهم التعذيب أو ال��ديد بالتعذيب إلرغامهم ع�� "االع��اف" بدعم أعمال 

عنف ضد الدولة أو املشاركة ف��ا. و�� كث�� من ا�حاالت، تركزت التحقيقات ع�� املشاركة �� العمل الط�ي. حيث ا��م ا�حققون 

ون ل�ح�ومة السور�ة العديد من املشارك�ن بالعمل �� املستشفيات امليدانية أو إ�شا��ا، وتقديم العالج الط�ي وا�جالدون التا�ع

إ�� "اإلرهابي�ن"، و/أو تقديم دعم مادي إ�� منظمات "إرهابية" والعمل ع�� اإلطاحة با�ح�ومة السور�ة. وع�� الرغم من أن 

 الذين قابل��م  محاكم�عض ال��م وجهت �� 
ً
  PHRمدنية، فقد �عرض غالبية العامل�ن ال�حي�ن السور��ن املعتقل�ن سابقا

حيث �غيب  64أو أمام محكمة اإلرهاب، 63أو محاكم عسكر�ة 62ملراجعة قضائية لقضاياهم أمام محاكم ميدانية عسكر�ة

 إجراءات ا�حماية ال�ي تضم��ا أصول ا�حاكمة العادلة.
ً
 فعليا

حيون املشار�ون �� أي �شاط ُ�عتقد أنھ يفيد من ُ�عت��ون متعاطف�ن مع العاملون ال�

املعارضة مس��دفون من قوات األمن ا�ح�ومية السور�ة باالعتقال عند نقاط التفتيش و�� 

 منازلهم و�� أماكن عملهم.

 املشاركة �� تقديم خدمات الرعاية ال�حية



14 

 

 ولم ��تم ��و���م". -املعارضة، وجنود النظام األسرى املدني�ن، وجنود  -"عا�جنا جميع ا�جر�� 

 كيف �ان يقدم الرعاية دون تمي�� �� املستشفيات امليدانية �� ر�ف دمشق
ً
 وسام واصفا

 عن وجود صلة وا�حة ب�ن دورهم �� تقديم الرعاية غ�� التمي��ية وظروف 
ً
أبلغ جميع العامل�ن ال�حي�ن املعتقل�ن سابقا

 . هماعتقالهم واحتجاز 

 �عد القبض عليھ وهو يحمل لوازم طبية. وقال 
ً
وسام متطوع ص�� من ر�ف دمشق، �عرض للتعذيب واالحتجاز ملدة ثالث سنوات تقر�با

 إن ا�حقق�ن "أرادوا معرفة أسماء األطباء وأماكن املستشفيات واملستودعات امليدانية". 

 PHRالصورة: دييغو �و�ولو لصا�ح 

ب�ن تقديم مثل هذه الرعاية واس��داف قوات األمن السور�ة املتعمد للعامل�ن ال�حي�ن املشتبھ تؤكد محنة د. جمال العالقة 

عندما اندلعت أو��  2011�� مساعد��م لقوات املعارضة أو أنصارها. �ان الدكتور جمال طالب طب �� السنة الثانية �� عام 

 إ�� �جمات ا�ح�ومة ، دفعھ تزايد الطلب ع�� 2013االحتجاجات السلمية. و�حلول عام 
ً
الرعاية الطبية، الذي �عزى أساسا

  جزء من مدينة حلب �سيطر عليھ املعارضة�� السور�ة ع�� املناطق املدنية، إ�� التطوع للعمل �� مستشفى ميدا�ي 

. 2013عندما بدأت العمل �� عام "
ً
، لم أكن قد أكملت دراسة الطب �عد. لكن االحتياجات الطبية �انت كب��ة جدا

�ان ثمة نقص وا�ح �� األطباء، لذا قررت أنا وصديقي العبور إ�� ا�جانب اآلخر [ا�خاضع لسيطرة املعارضة] �� حلب 

هناك. ع��نا مرة أخرى إ�� حلب ال�ي �سيطر ميدا�ي � مستشفى و�دء العمل � -�ان ال يزال هناك مع�� مفتوح آنذاك  -
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عل��ا ا�ح�ومة �عد حوا�� ثالثة أشهر إلجراء امتحاناتنا. بقينا نذهب ون��ء إلكمال دراساتنا. �� البداية، لم �عرف 

 ماذا
ً
قن نفعل. وضعونا �� جناح الطوارئ وعلمونا خياطة ا�جروح، و�يقاف الن�يف، واستخدام ا�ح كنا حقا

 الور�دي".

�شبھ مشاركة الدكتور جمال �� تقديم الرعاية الطبية الطارئة تجارب مشاركة العديد من العامل�ن ال�حي�ن الذين جرت 

مقابل��م من أجل هذا التقر�ر. فالعديد م��م ذكروا أ��م �� البداية �انوا �عا�جون �عض ا�جر�� �� صفوف ا�حتج�ن، ثم تطور 

ع، إ�� البحث عن ناج�ن ب�ن األنقاض إثر عمليات القصف، واالعتناء باألطراف البشر�ة املمزقة، عملهم، مع تصاعد الن�ا

 لغياب ال�وادر املؤسسية، �ان العديد من املهني�ن واملتطوع�ن الطبي�ن �شار�ون 
ً
ومعا�جة العديد من �حايا الصدمات. ونظرا

ء وتوزيع اللوازم الطبية، والتمو�ل املضمون، و��شاء نقاط طبية �� ا�جوانب اإلدار�ة واللوجستية للرعاية ال�حية، مثل شرا

 عملھ �� شمال شرق سور�ا: "كنت 
ً
ومستشفيات ميدانية ع�� ا�ج��ات ا�جديدة. يقول ع�� وهو صيدال�ي من حماة، واصفا

، وموظف استقبال. �ل ��يء".
ً
، وطبيبا

ً
، وممرضا

ً
 صيدالنيا

 
ً
 الذين قابلناهم من خلفيات مهنية متنوعة. فقد تلقى معظمهم مستو�ات متفاوتة ينحدر العاملون ال�حيون املعتقلون سابقا

، ودخلوا القطاع الص�� 2011من التدر�ب امل�ي �أطباء وممرض�ن وصيادلة. ولم يكن لدى البعض اآلخر خ��ة طبية قبل عام 

والعالج �� مواقع حوادث العنف ا�جما�� متطوع�ن ألسباب تتعلق بالضم��. وتراوحت مهامهم ب�ن تقديم اإلسعافات األولية 

 و��ن خدمات املساندة والتنسيق اإلداري �� املستشفيات امليدانية.

�التعرض للضرب أو االعتقال أو إطالق  -قال معظم املستطلع�ن إ��م أدر�وا �� وقت مبكر من األزمة ا�خاطر املرتبطة �عملهم 

أنھ يفيد من يوصفون  املصاب�ن. كما علموا أن العامل�ن ال�حي�ن املشارك�ن �� أي �شاط ُ�عتقدالنار أثناء رعاي��م للمتظاهر�ن 

بـأ��م متعاطف�ن مع املعارضة مس��دفون باالعتقال ع�� نقاط التفتيش ا�ح�ومية و�� منازلهم وأماكن عملهم. وع�� جميع 

واالعتقال قبل وقوعهم هم أنفسهم �حايا، عن إدراكهم أن تقديم املشارك�ن، الذين فقد كث�� م��م زمالءهم �سبب املوت 

 من ا�ح�ومة السور�ة بموجب قانون م�افحة اإلرهاب رقم 
ً
، الذي اعت�� 19الرعاية ال�حية غ�� التمي��ية محظور رسميا

 لإلرهاب".
ً
 ماديا

ً
 الرعاية ال�حية "دعما

��، بادر العاملون ال�حيون املهتمون بنوع من االستجابة الطبية �� مواجهة حملة قمع عنيفة سرعان ما تطورت إ�� نزاع داخ

، بدافع الضرورة والقيود وا�خاطر ا�حيطة ��م وال�ي ال تزال قائمة ح�ى يومنا هذا �� �عض املناطق �� سور�ا. واألهم   العفو�ة

قوات األمن السور�ة. نظم العاملون  أ��ا حددت طر�قة توف�� العالج لأل�خاص املصاب�ن جراء أعمال العنف ال�ي ارتكب��ا

 لدعم تقديم خدمات  خفية، وأ�شأوا خاليا استجابة طبية  سر�ةال�حيون هيئات تنسيق 
ً
، وهر�وا لوازم طبية، وجمعوا أمواال

الرعاية ال�حية. وأجرى ا�جراحون للمصاب�ن عمليات جراحية سر�ة �� أجنحة مؤقتة داخل منازل املواطن�ن. �عد العاملون 

تجار��م من ب�ن كث��ين واصلوا تقديم الرعاية ال�حية ودعمها رغم مخاطر االعتقال واالحتجاز  PHRل�حيون الذين وثقت ا

 والتعذيب.

 ظروف االعتقال
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 "لديكم مستشفى ميدا�ي هنا! سيقودكم ذلك إ�� املوت".

  ع��، صيد��، يكرر �لمات جندي فتش سيارتھ واعتقلھ ع�� أحد ا�حواجز �� حماة
 

 

 

 

 

 بأن قوات ح�ومية سور�ة اعتقل��م لسبب وحيد هو أ��م عاملون 
ً
أفاد معظم العامل�ن ال�حي�ن املشارك�ن املعتقل�ن سابقا

�حيون وملشارك��م ا�حقيقية (أو املتصورة) �� تقديم خدمات �حية للمعارضة. وجاءت هذه االعتقاالت واالحتجاز الالحق 

ن ال�حي�ن أو أماكن عملهم أو القبض عل��م عند نقاط التفتيش العسكر�ة أو أثناء نتيجة اقتحام قوات األمن ملنازل العامل�

 عشوائية أخرى لقوات األمن. تفتيشعمليات 

، اعتقل العاملون ال�حيون �� أماكن عملهم. واعتقلت قوات األمن أطباء وممرض�ن وعامل�ن PHR�� معظم ا�حاالت ال�ي وثق��ا 

، اعتقل عناصر من ا�خابرات ا�جو�ة الدكتور �حي�ن آخر�ن من املستشفيات وال
ً
عيادات وامل�اتب. و�� حالة ملفتة جدا

 أحمد، وهو جراح من حماة، �� قسم ا�جراحة باملستشفى أثناء إجرائھ عملية جراحية ملر�ض مصاب بجرح �� الفخذ.

 عن مدينة  45د قرابة ، أ��يت عم�� �� مستشفى حماة الوط�ي، وعدت إ�� من��� الذي يبع2011أكتو�ر  27"�� 
ً
كيلوم��ا

�عد الظهر. تلقيت م�املة هاتفية من رجل يخ���ي أن أحد أقر�ائي أصيب،  3:30حماة. وصلت املن�ل حوا�� الساعة 

فعدت إ�� املستشفى �� املدينة ألعا�جھ. كنت �� قسم ا�جراحة عندما دخلوا [ا�خابرات ا�جو�ة]. �انت هناك غارة 

ع��، صيدال�ي من 

حماة، اعتقل �عد أن 

ع�� جنود سور�ون ع�� 

 لوازم طبية �� سيارتھ.

الصورة: دييغو �و�ولو 

 PHRلصا�ح 
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. فوجئت عندما علمت أنھ ال يزال ع�� كب��ة ع�� املستشفى. 
ً
أخذو�ي مع ف�ي مخت��. و�الطبع، أخذوا املر�ض أيضا

 دقائق �� ا�حجز". 10. فبالطر�قة ال�ي �حبوا ��ا جهاز التنفس الصنا��، اعتقدت أنھ لن �عيش  �� ما �عد قيد ا�حياة

 ."
ً
 أثناء االستجواب أن السلطات �انت �شتبھ �� أن املر�ض املصاب بجرح �� الفخذ �ان "إرهابيا

ً
علم الدكتور أحمد الحقا

". و�� حالة  أن�ي طبيب �انتالوحيدة واعتقلت ا�خابرات ا�جو�ة الدكتور أحمد �جرد أنھ �ان �عا�جھ. وقال: "�انت جر�م�ي 

 ، 2012مماثلة �� آب/أغسطس 
ً
اعتقلت ا�خابرات ا�جو�ة الدكتور لؤي، وهو طبيب عام من دمشق، بينما �ان �عا�ج مر�ضا

 من عناصر ا�خابرات ا�جو�ة داهموا 
ً
 كب��ا

ً
�� مستشفى ميدا�ي �� بلدة جو�ر، شرق العاصمة. يذكر الدكتور لؤي أن عددا

خراج املر�ض من املنشأة قبل اعتقالھ. نقلت الدور�ة املنشأة الصغ��ة واعتقلوه مع ممرض�ن اثن�ن. تمكن هو واملمرضان من إ

. و�� مثال آخر،  14الدكتور لؤي إ�� فرع ا�خابرات ا�جو�ة �� مطار املزة العسكري �� دمشق واحتجزوه هناك أك�� من 
ً
شهرا

 اعتقل األمن السيا��ي حسن، وهو ممرض من حمص، من املستشفى الذي �ان �عمل فيھ.

 ألحد املر��ى ... [عندما] �حبو�ي من كتفي، ولووا ذرا�� "كنت �� قسم الطوارئ، 
ً
أغ�� ضمادا

خلف ظهري وقذفو�ي باتجاه ا�حائط. كنت مكبل اليدين ومعصوب العين�ن وسرعان ما 

 حشرو�ي �� سيارة ... اعتقل الطاقم الط�ي بأكملھ �� ذلك اليوم".

 حسن، ممرض من حمص
 

. كنت �� 
ً
 ألحد املر��ى. شعرت بنقرة ع�� كتفي، فقلت "�حظة "أتذكر أن الوقت �ان صباحا

ً
قسم الطوارئ، أغ�� ضمادا

 واحدة". وما أن خرجت هذه ال�لمات من ف�ي، ح�ى �حبو�ي من كتفي، ولووا ذرا�� خلف ظهري وأداروا وج�ي إ�� ا�حائط.

اخبة للغاية. �ان هناك الكث�� كنت مكبل اليدين ومعصوب العين�ن وسرعان ما حشرو�ي �� سيارة. �انت السيارة ممتلئة وص

من الناس يصرخون، �سألون إ�� أين يأخذو��م. �� وقت الحق، عندما أفرج ع�ي، علمت إن الطاقم الط�ي بأكملھ اعتقل �� 

 ذلك اليوم".

 اعتقل عدد كب�� من العامل�ن ال�حي�ن الذين قابلناهم �� نقاط تفتيش عسكر�ة أو أمنية. وحصلت تلك االعتقاالت نتيجة

. �� آذار/مارس 
ً
، 2015إدراجهم ضمن قوائم رسمية بأسماء املطلو��ن ل�ح�ومة، أو �سبب سلوك اعت��تھ قوات األمن مشبوها

 ل�حصول و قام مسؤولون �� ال�جرة 
ً
ا�جوازات باعتقال عمر، وهو متطوع ص�� من حرستا، ر�ف دمشق، بينما �ان يقدم طلبا

ل �� شبكة من املتطوع�ن �ش��ون األدو�ة و�نقلو��ا إ�� املناطق ال�ي تحاصرها ع�� جواز سفر. قبل اعتقالھ، �ان عمر �عم

 أن أحد زمالئھ اع��ف عليھ للمحقق�ن تحت التعذيب، ما أدى إ�� إضافة اسمھ إ�� قائمة مطلو��ن 
ً
ا�ح�ومة. وقد علم الحقا

 رسمية عممت ع�� ما يبدو ع�� ا�جهات ا�ح�ومية السور�ة.

 من درعا، �عد  34� الدكتور هادي، وهو طبيب أطفال عمره ألقى ا�جنود القبض ع�
ً
أنھ �ان ينقل لوازم طبية   االكتشافعاما

 إ�� مستشفى ميدا�ي يقدم رعاية طبية غ�� تمي��ية.
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، �� وقت متأخر �عد الظهر، تم توقيفي عند نقطة تفتيش عسكر�ة ع�� الطر�ق الرئي��ي ب�ن درعا 2012آب/أغسطس  9"�� 

، بدأت 2012نقطة تفتيش تا�عة للفرقة التاسعة املدرعة، ومركزها الصنم�ن �� املنطقة نفسها. �� مطلع عام ودمشق. �انت 

 ملعا�جة اإلصابات، خاصة �� الغوطة الشرقية ... �� ذلك اليوم، كنت مع 
ً
أنا ومجموعة من األطباء �� إ�شاء نقاط طبية سرا

إ�� مستشفى ميدا�ي ��  -ط�ي وغ��ها  جص ية ومضادات حيو�ة وشاش ومحاليل م�ح -سائق ننقل كمية من اللوازم الطبية 

درعا. �انت هذه �� املرة الثالثة ال�ي نقوم ف��ا بذلك. ذهبنا أول مرت�ن ع�� طرق جانبية. لكن �� ذلك اليوم، قبضوا علينا ع�� 

 الطر�ق الرئي��ي".

التاسعة �� الصنم�ن، درعا. و�� املساء نفسھ، ا��م محقق �� القاعدة اعتقل الدكتور هادي والسائق وأرسال إ�� قاعدة الفرقة 

الدكتور هادي بنيتھ تجه�� مستشفى ميدا�ي مناهض للنظام. و�عد خمسة أيام، نقل إ�� �جن ا�خابرات العسكر�ة. �ش�� 

عارضة املف��ض�ن. احتجزتھ ظروف اعتقال الدكتور هادي إ�� وجود سياسة ح�ومية تجرم تقديم الرعاية ال�حية إ�� أنصار امل

، جرى خاللها استجوابھ و�عذيبھ �ش�ل متكرر قبل اإلفراج عنھ 
ً
السلطات السور�ة دون م��ر قانو�ي ملدة ستة أشهر تقر�با

 �عد أن تمكن من رشوة قاٍض �� محكمة اإلرهاب.

. �انت هناك غارة كب��ة ع�� املستشفى. أخذو�ي مع ف�ي مخت��. و�الطبع، أخذوا 
ً
املر�ض أيضا

فوجئت عندما علمت أنھ ال يزال ع�� قيد ا�حياة. فبالطر�قة ال�ي �حبوا ��ا جهاز التنفس 

 دقائق �� ا�حجز". 10الصنا��، اعتقدت أنھ لن �عيش 

 د. أحمد، جراح اعتقل أثناء إجراء عملية جراحية ع�� مر�ض �� حماة 

 االستجواب

االستجواب بأنھ جزء روتي�ي من تجر���م �� االعتقال. وتفاوتت جلسات  PHRوصف العاملون ال�حيون الذين قابل��م 

 بالتعذيب. ا��م ا�حققون العديد من املشارك�ن 
ً
 من ناحية تواترها وس��ها وطولها، لك��ا اق��نت دائما

ً
 كب��ا

ً
التحقيق تفاوتا

م الدعم املادي لها. وطلب ا�حققون تفاصيل عن بتقديم الرعاية الطبية إ�� "اإلرهابي�ن" أو إ�شاء منظمات "إرهابية" أو تقدي

 الدور ا�حدد للمعتقل�ن �� القطاع الط�ي وعن مرضاهم وزمال��م ومصادر تمو�لهم.

، اعتقلت 2014�� �عض ا�حاالت، بدا أن ا�حقق�ن يمل�ون معلومات دقيقة عن األ�شطة الطبية للمعتقل�ن. �� تموز/يوليو 

صيدال�ي من دمشق عمل �� نقل و�يصال اللوازم الطبية إ�� الغوطة الشرقية. يتذكر أن  ا�خابرات العسكر�ة سامر، وهو

". أثناء استجوابھ األول �� فرع 
ً
عناصر من ا�خابرات العسكر�ة طوقوه وهو �غادر مكتبھ وقال أحدهم: "أمسكنا بك أخ��ا

 وورقة وأمروه ب 215ا�خابرات العسكر�ة 
ً
كتابة س��ة حياتھ "منذ الوالدة لغاية االعتقال". �� دمشق، أعطاه ا�حققون قلما

و�حماية زمالئھ، كتب سامر رواية غامضة عن تقديم العالج �ش�ل مستقل للمتظاهر�ن املصاب�ن. �عد ساعت�ن، أعاده 

حققون ا�حققون ليحققوا معھ وسألوا عن زمالئھ باالسم، مع معرفة وا�حة بمهامهم �� الشبكة وعالقتھ ب�ل م��م. أخ��ه ا�

 وأخ��هم ب�ل ��يء عن �شاطھ. ع�� الرغم من أنھ قرر التعاون مع ا�حقق�ن �عد استنتاجھ أن 
ً
أحد أن أحد زمالئھ اعتقل سابقا
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اع��ف ع�� األرجح بجميع التفاصيل ذات الصلة تحت التعذيب، ظل ا�جالدون يخضعونھ للضرب امل��ح وال��ديد  زمالئھ

ل��اية بتوزيع األدو�ة ع�� البلدات ا�حاصرة �� الضوا�� الشرقية لدمشق وكشف معلومات بالتعذيب واملوت. اع��ف سامر �� ا

 أدت إ�� القبض �� ��اية املطاف ع�� أحد زمالئھ.

 

 "أنتم [األطباء] أخطر بكث�� من اإلرهابي�ن. نحن نقتلهم، وأنتم �عيدو��م". 

 عن محقق استجو�ھ ��  
ً
 فرع ا�خابرات ا�جو�ة �� املزة، دمشقالدكتور لؤي، نقال

 �عملهم �� مجال ال�حة فور  
ً
 وا�حا

ً
�� حاالت أخرى، لم يكن ا�حققون يمتل�ون معلومات عن املعتقل�ن، لك��م أبدوا اهتماما

جراح ، اعتقل جنود الفرقة الثالثة املدرعة الدكتور حسام، وهو 2014معرفة أ��م عاملون �حيون. �� �شر�ن األول/أكتو�ر 

من ر�ف دمشق، عند نقطة تفتيش �� بلدة القطيفة، شمال دمشق. و�بدو أن اعتقالھ تم ألنھ من بلدة حرستا، أحد معاقل 

املعارضة. ولكن عندما علم ا�حقق أن حسام طبيب، ابت�ج، وتمتم "ممتاز"، ونقل ترك�� األسئلة إ�� موضوع محدد هو عملھ 

ھ. بل وصلت التحقيقات إ�� تفاصيل دقيقة عن مهنتھ، كعملية العالج �� املستشفى �� الطب، وصار �سألھ عن مرضاه وزمالئ

وتفاصيل تخز�ن �جالت املر��ى. وخلص الدكتور حسام إ�� أن ا�حقق �ان يبحث عن معلومات عملية عن املنشآت الطبية 

 واملوظف�ن الطبي�ن العامل�ن �� مناطق سيطرة املعارضة.

". �عرض سامر، وهو صيدال�ي ساعد �� قال عناصر ا�خابرات العسكر�ة لسامر عند إلقاء 
ً
القبض عليھ �� مكتبھ: "أمسكنا بك أخ��ا

. 17توصيل اللوازم الطبية إ�� منطقة الغوطة الشرقية ال�ي �سيطر عل��ا املعارضة، للتعذيب واالحتجاز ملدة 
ً
 شهرا

 PHRالصورة: دييغو �و�ولو لصا�ح 
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سور�ة باستمرار إ�� ان��اع اع��افات من املعتقل�ن الذين قابلناهم. �ان ا�حققون يدفعون ��م كما سعت السلطات األمنية ال

 إ�� "االع��اف" بمجموعة متنوعة من ال��م تراوحت من مزاعم �ستند إ�� وقائع إ�� ا��امات ال مع�ى لها. و�� العديد من 
ً
مرارا

 
ً
محددة. �عد أر�عة أشهر ونصف ع�� اعتقال مجد، وهو مساعد جراح  ا�حاالت، لم تكن "االع��افات" تتطلب ادعاءات أو ��ما

من إدلب، �� فرع ا�خابرات ا�جو�ة �� الل��مون بحلب، أرغمھ أحد حراس ال�جن ع�� أن يبصم ع�� أوراق بيضاء. و�� اليوم 

 و 12التا��، أبلغھ قاض �� ا�حكمة العسكر�ة بأنھ اع��ف بجرائم م��ا قتل 
ً
  17ضابطا

ً
من ا�جيش العر�ي السوري، جنديا

والتخطيط لتفج�� األ�اديمية العسكر�ة، والتعامل مع "اإلرهابي�ن". ووصف مجد تلك اال��امات امللفقة بأ��ا جزء أسا��ي من 

 "إ��ا تفاوض مع ا�حقق". و�ضيف: "ي��مك بحمل عدد مع�ن من األس�حة والذخائر. ثم، وأنت تب�ي 
ً
عملية االستجواب، قائال

 أقل من األس�حة". وقد أج�� معظم العامل�ن ال�حي�ن  من األلم
ً
، إذن كنت تحمل عددا

ً
وتتعرض للتعذيب، يقول: "حسنا

 أو ع�� أوراق بيضاء. واستخدمت السلطات هذه 
ً
الذين جرت مقابل��م ع�� التوقيع أو البصم ع�� اع��افات معدة مسبقا

 
ً
ضدهم. أو�ح أم�ن، وهو مساعد جراح من حمص: "أثناء إحدى  الوثائق، ال�ي جمعت تحت التعذيب أو ال��ديد بھ، دليال

جلسات التعذيب، و�داي مقيدتان، أج��و�ي ع�� البصم ع�� عدد من األوراق. عندما سألت عما كنت أع��ف بھ، أخ���ي 

."
ً
 ملغادرة الفرع حيا

ً
 الضابط أن أغلق ف�ي وأن أ�ون ممتنا

ديكم مستشفيات ميدانية ومستودعات "ظل يقول إنكم مجموعة من األطباء املنظم�ن ول

واملستودعات... امليدانية خاصة بكم ... أراد معرفة أسماء األطباء ومواقع املستشفيات 

 "ا��مو�ي" بدعم اإلرهاب باللوازم الطبية.

 وسام، متطوع ص�� من ر�ف دمشق، يصف استجوابھ أثناء االحتجاز

أطباء من أجل حقوق اإل�سان، قلما �ان ان��اع االع��افات يؤدي إ�� إ��اء التعذيب. �� حاالت العامل�ن ال�حي�ن الذين قابل��م 

 ما 
ً
ورغم أن االع��افات أدت �� �عض ا�حاالت إ�� توقف مؤقت �� سوء املعاملة، إال أن عملية االستجواب والتعذيب كث��ا

 ما �ان ا�حتجزون �عرفون م�ان نقلهم تكررت �عد النقل إ�� مراكز أخرى. و�انت عمليات النقل هذه �عسفية بطبيع
ً
��ا، ونادرا

 للمعتقل�ن. ومن عينة الدراسة (
ً
)،  21قبل الوصول إليھ. تباينت مدة االعتقال �� �ل مركز ولم يكن سبب النقل وا�حا

ً
�خصا

د ي�ون استخدم �ان من الصعب استنتاج أي نمط أو مغزى وراء عمليات النقل، ع�� الرغم من أن النقل التعسفي واملتكرر ق

 ملمارسة الضغط النف��ي.



21 

 

  



22 

 

 التعذيب

ال�ي أخضع��م لها أجهزة األمن  65روى العاملون ال�حيون الذين قابلهم فر�ق الدراسة تفاصيل مروعة عن أش�ال التعذيب

 ما �ان الضرب واإلهانة يبدآن �عد ف��ة وج��ة من االعتقال وترتفع وت����ما أو ت��اجع من حيث الشدة والوحشية 
ً
السور�ة. كث��ا

إ��  ب�ن جلسة استجواب وأخرى و��ن مركز احتجاز وآخر. �� �عض ا�حاالت، لم ينتھ التعذيب إال �عد نقل السلطات املعتقل�ن

�جون مدنية. أكد املشار�ون بال لبس أن جالد��م حاولوا معاقب��م بوحشية و�ش�ل متكرر ع�� تقديم الرعاية ال�حية 

 ا�ح�ومة السور�ة من تلق��ا.منع��مأل�خاص 

 أ��م �عرضوا لضرب 
ً
تختلف أساليب التعذيب من مركز احتجاز إ�� آخر. وصف معظم العامل�ن ال�حي�ن املعتقل�ن سابقا

أليدي لف��ات طو�لة من الزمن. �انت أساليب اإلذالل، امن ، مثل �عليق  وضعيات جسدية ضاغطةطول والبقاء مدة طو�لة �� م

بما �� ذلك الُعري لف��ات طو�لة و�هانة العائلة واملعتقد، شائعة �� جميع مراكز االعتقال املذ�ورة. كما استخدم ال�جانون 

بال�جائر، والصعق بالكهر�اء، واالعتداء ا�جن��ي، ومجموعة متنوعة من أساليب الضغط النف��ي، بما �� وا�حققون ا�حرق 

 ذلك عمليات اإلعدام الوهمية.

أبلغ معظم من قابلناهم عن استخدام الفلقة �� التعذيب، و�� جلد باطن القدم�ن بأسالك كهر�ائية أو أنابيب سيلي�ون أو 

قون هذا األسلوب �� جميع فروع األمن املذ�ورة. وتحدث الذين �عرضوا للفلقة عن آالم ع��ي حادة. وقد استخدم ا�حق

، وعدم القدرة ع�� امل��ي أو الوقوف �عد جلسات التعذيب. وقال مهند، وهو صيدال�ي من  اإلل��اباتشديدة وطو�لة، ونز�ف، و

، إن آالم الفلقة استمرت 2011�� آب/أغسطس  إدلب اعتقلتھ ا�خابرات العسكر�ة و�عرض لتعذيب متكرر طوال سبعة أيام

   جسدية ضاغطة لوضعياتألك�� من شهر �عد إطالق سراحھ. وأفاد معظم الذين جرت مقابل��م بأ��م �عرضوا 
ً
، أك��ها شيوعا

البلن�و، طر�قة الشبح، حيث �علق ال�خص �سقف أو أنبوب من الرسغ�ن لف��ات طو�لة من الزمن. كما أفيد عن شيوع طر�قة 

 
ً
وف��ا �علق ال�خص من رسغيھ �عد تقييدهما خلف ظهره. وقال أحد املشارك�ن: "�� �عض األحيان استغرق األمر م�ي شهورا

إلعادة استخدام يدّي بال�امل �عد جلسات الشبح هذه. أنت بحاجة إ�� �خص إلطعامك وتنظيفك. يداك تصبحان بال فائدة". 

من املشارك�ن، للضرب بأنابيب بالستيكية سميكة، و�� طر�قة �س�ى "األخضر اإلبراهي�ي" باإلضافة إ�� ذلك، �عرض العديد 

 (اسم املبعوث ا�خاص لألمم املتحدة إ�� سور�ا �� ذلك الوقت)، وكذلك الضرب بأسالك فوالذية أو �ابالت كهر�ائية.

 "فقدان الو�� �ان �عمة ألنھ �عت�� اس��احة من �ل التعذيب ا�جسدي والنف��ي".

 طارق، منسق أ�شطة �حية من حلب، يصف معاملتھ أثناء االستجواب
 

جن��ي ع�� أيدي عناصر األمن السور��ن. وشملت االن��ا�ات اللمس، وصعق و�عذيب وأفاد �عض املشارك�ن بتعرضهم العتداء 

األعضاء التناسلية بالكهر�اء، أو حرقها باملاء املغ��، وال��ديد باالغتصاب. صرح الدكتور إبراهيم، وهو طبيب أطفال من درعا، 

يب التعذيب ا�جسدي والنف��ي. وقال: أن ا�جنود وا�حقق�ن �� الفرقة التاسعة املدرعة استخدموا معھ مجموعة من أسال

"يج��وننا ع�� �عذيب أنفسنا". فقد أرغمھ جالدوه ع�� مسك أسالك كهر�ائية و�بقا��ا بيديھ أثناء مرور التيار ف��ا. ولو رفض، 
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لتعرض للضرب ح�ى يمتثل. و�� حال أفلت األسالك أثناء �عرضھ للصعق، يتعرض للضرب ح�ى يمسك ��ا مرة أخرى. "�ل 

من جسدي �انت تنتفض من األلم. �شعر أنك ال �ستطيع التوقف عن الصراخ. جعلت�ي صعقات الكهر�اء أقفز �� أنحاء  خلية

 الغرفة. ح�ى �عد أن انت�ى األمر، استمر األلم كما لو كنت ما زلت أصعق".

أش�ال التعذيب وال إ�� من  خاص إ�� أن السلطات ا�ح�ومية السور�ة أخضعت العامل�ن ال�حي�ن لش�ل PHRال �ش�� بحث 

شدتھ أو مدتھ. لكن املقابالت ال�ي أجر��ا املنظمة أكدت أن السلطات السور�ة �ستخدم التعذيب املمن�ج. فبصرف النظر عن 

نوع األ�شطة ال�ي �شار�ون ف��ا، يتعرض الذين �عتقلهم ا�ح�ومة السور�ة ألسباب سياسية للتعذيب واالستجواب بوصفھ 

 
ً
 طبيعيا

ً
تقدم هذه الدراسة أدلة دامغة ع�� أن العامل�ن ال�حي�ن الذين يقدمون أو �سهلون الرعاية الطبية غ�� و  66.أمرا

التمي��ية يخضعون لنظام التعذيب الوح��ي نفسھ الذي يخضع لھ ال�جناء السياسيون واملتمردون املشتبھ ��م والذين 

 67.�عت��هم ا�ح�ومة السور�ة "إرهابي�ن"

تنتفض من األلم. �شعر أنك ال �ستطيع التوقف عن الصراخ.  �ل خلية من جسدي �انت“

جعلت�ي صعقات الكهر�اء أقفز �� أنحاء الغرفة. ح�ى �عد أن انت�ى األمر، استمر األلم كما لو 

 كنت ما زلت أصعق".

 د. إبراهيم، طبيب أطفال من درعا
 

  

 

 عنف لتطوعھ كمسعف :طارق 

�عرض الدكتور إبراهيم، 

وهو طبيب أطفال من 

الوح��ي درعا، للتعذيب 

ع�� أيدي قوات األمن 

السور�ة ال�ي ا��متھ 

بدعم "اإلرهابي�ن" �� 

 مستشفاه امليدا�ي.

الصورة: دييغو �و�ولو 

 PHRلصا�ح 
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. و�عيد بدء 
ً
، تدرب 2011ا�ح�ومية �� عام  حملة القمعقبل الن�اع، عمل طارق �� التسو�ق �� حلب. لم يخضع لتدر�ب ط�ي سابقا

 
ً
 ينقل املر��ى ب�ن املنشآت الطبية. انضم �� ال��اية إ�� مجموعة من األطباء عضوا

ً
ع�� اإلسعافات األولية و�دأ العمل مسعفا

ات طبية �� شرق حلب ال�ي �سيطر عل��ا املعارضة وأصبح املدير اإلداري ألحد املستشفيات �� منظمة الر�حية تقدم خدم

 األساسية ملعا�جة الصدمات هناك.

، اعتقل األمن العسكري طارق �� من�لھ ووضعھ �� ا�حبس االنفرادي �� فرع األمن العسكري بحلب 2013قرابة ��اية أيار/مايو 

حققون، باإلضافة إ�� مجموعة من ا��امات "تقو�ض" الدولة السور�ة، ��مة "االنتماء إ�� ح�ى ��اية الصيف. ووجھ إليھ ا�

قل إ�� دمشق حيث ُ�جن تحت 
ُ
منظمة إرهابية"، �� إشارة إ�� ا�جلس الط�ي ملدينة حلب. و�عد نحو أر�عة أشهر من اعتقالھ، ن

للمخابرات العسكر�ة �� دمشق. وضعوه �� ا�حبس  األرض �� مطار املزة العسكري ملدة أسبوع قبل نقلھ إ�� فرع فلسط�ن

 . وتم استجوابھ و�عذيبھ �عد ثالثة أشهر ثم مرة أخرى �عد ذلك �شهر�ن.56االنفرادي �� الزنزانة رقم 

، الوضعيات ا�جسدية الضاغطة أخضع ا�حققون طارق ألساليب �عذيب عديدة بي��ا البقاء ف��ة طو�لة �� مجموعة من 

واالعتداء ا�جن��ي. وصف طارق  -بما �� ذلك األعضاء التناسلية  -بالكهر�اء، وحرق ا�جسم باملاء املغ�� والضرب، والصعق 

 من األلم أثناء جلسات التحقيق. وقال "إن فقدان الو�� �ان �عمة ألنھ اس��احة من التعذيب 
ً
كيف �ان �غ�ى عليھ غالبا

 من ذراعيھ أمام امرأة معتقلة وضعت ا�جسدي والنف��ي". �� إحدى املراحل أثناء احتجازه �� ف
ً
رع فلسط�ن، علق طارق عار�ا

 بالوضعية نفسها.

. لم أتمكن من فهم 
ً
 تماما

ً
"أخذو�ي وعلقو�ي من السقف، و�� ثانية، نزعوا �ل مال���ي. أدركت فجأة أن�ي كنت عار�ا

ة، وثمة حروق �جائر ع�� صدرها. ما �ان يحدث ح�ى رأيت امرأة عار�ة أمامي ع�� �عد م�� واحد. �انت حلما��ا مح��ق

. وشاهدت دماء جافة ب�ن فخذ��ا. شعرت با�خجل الشديد. بقيت املرأة معلقة أمامي ثالثة أيام. 
ً
�ان شعرها أشعثا

�انت أصعب ف��ة طوال السنوات األر�ع املاضية. �ان أحد ال�جان�ن يدخل و��يننا. لم يلمسنا بيديھ ألنھ �ان يقرف 

رأة بأنبوب بالستي�ي و�قول ��: "ملاذا ال تدافع ع��ا؟ أين شرفك؟". و�الطر�قة نفسها �ان يتحرش منا. �ان يتحرش بامل

هل هذا يكفي؟ هل حجمھ كب�� بما فيھ الكفاية ’�ي أثناء استجوا�ي من أجل االنتصاب. �� ال��اية، أها��ا وسألها: 

 و�انت تب�ي".‘ بالنسبة لك؟ هل أنت راضية؟

 د طارق حاالت عنف جن��ي أخرى ضد عدة معتقل�ن.باإلضافة إ�� ذلك، شه

"أحضروا امرأت�ن، واغتص��ما ا�جنود املناو�ون أمام أعيننا. واحدة م��ما أغ�ي عل��ا من الصراخ. اعتقدت أ��ا ماتت. 

�انت ممرضة من القص�� �� حمص. رؤ�ة مثل هذه الفظائع والشعور بال�جز أمام هذه الالإ�سانية أصعب بكث�� من 

 ذيب ا�جسدي".التع

. �عد جوالت عدة من التعذيب، أخذوا بصمات أصا�عھ، ففسر ذلك  14�� ا�جمل، احتجز طارق �� فرع فلسط�ن ملدة 
ً
شهرا

قل إ�� �جن 
ُ
 من ذلك، ن

ً
�� القابون بدمشق، حيث  الشرطة العسكر�ة بأنھ داللة ع�� أنھ سيذهب إ�� ا�حكمة. ولكن بدال
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 �� .
ً
، نقل طارق إ�� �جن عدرا، الذي وصفھ بأنھ "فندق خمس نجوم 2014�شر�ن األول/أكتو�ر  29احُتجز ملدة شهر تقر�با

. ا��م 
ً
مقارنة بمراكز االعتقال السابقة". أثناء وجوده �� �جن عدرا، �ان يمثل أمام محكمة اإلرهاب مرة �ل ستة أشهر تقر�با

سنوات،  10السوري. حكمت عليھ ا�حكمة بال�جن ملدة  "بدعم منظمة إرهابية" (ا�جلس الط�ي) والتآمر لإلطاحة بالنظام

دوالر ��  3500ل��ة سور�ة (ما �عادل  1800000و�حبت جنسيتھ السور�ة، وصادرت ممتل�اتھ، وفرضت عليھ غرامة قدرها 

مسة ذلك ا�ح�ن). و�مساعدة محاٍم عن طر�ق �جنة الصليب األحمر الدولية، أفرج عنھ �عد اعتقال استمر أر�ع سنوات وخ

 أشهر وعشرة أيام.

"أحضروا امرأت�ن، واغتص��ما ا�جنود املناو�ون أمامنا. واحدة م��ما أغ�ي عل��ا من الصراخ. 

اعتقدت أ��ا ماتت. �انت ممرضة من القص�� �� حمص. رؤ�ة مثل هذه الفظائع والشعور 

 بال�جز أمام هذه الالإ�سانية أصعب بكث�� من التعذيب ا�جسدي".

متطوع ط�ي �عرض للتعذيب الشديد، بما �� ذلك العنف ا�جن��ي، أثناء اعتقالھ ألك�� طارق، 

 من أر�ع سنوات
 

 ظروف االعتقال الالإ�سانية 

 "اعتدنا ع�� رائحة ا�جثث".

 ع�� موت زمالئھ �� معتقل فرع ا�خابرات 
ً
عمر، يصف املرات العديدة ال�ي �ان ف��ا شاهدا

 العسكر�ة بكفرسوسة، دمشق
 

إ�� جانب التعذيب املمن�ج الذي �عرضوا لھ، تحدث جميع من أجر�ت معهم مقابالت عن ظروف معيشية سيئة للغاية �� �افة 

 للعديد من ص�وك حقوق اإل�سان، بما �� ذلك حكم صدر عام 
ً
عن �جنة حقوق  1992مراكز االحتجاز. هذه الظروف، وفقا

ن قابلناهم باستمرار ظروف االكتظاظ، وسوء الصرف الص��، وغياب ، قد تصل إ�� مصاف التعذيب. واجھ الذي68اإل�سان

الرعاية الطبية، ونقص الطعام، وعدم وجود مياه شرب نظيفة. وأفادوا بأن هذه الظروف متعمدة ومصممة لتفاقم بؤس 

 30كري ع�� �عد املعتقل�ن. �عد اعتقالھ ع�� يد ا�خابرات ا�جو�ة �� حلب، احتجز مجد ليلة واحدة �� مطار �و�رس العس

 شرق مدينة حلب. ثم نقلتھ ا�خابرات ا�جو�ة إ�� فرعها �� الل��مون، واحتجزتھ هناك أر�عة أشهر ونصف.
ً
 كيلوم��ا

"أدخلونا إ�� املركز وخلعوا جميع مال�سنا. أوقفونا إ�� ا�حائط عار�ن، مع رفع الذراع�ن و�حدى الساق�ن لألع�� قرابة 

وهو غرفة طولها ستة أمتار وعرضها أر�عة أمتار. �انت  -هاجع. �ان رقم م�ج�� ثالثة نصف ساعة. ثم وزعونا ع�� امل

 مغطاة بلوحة فوالذية حفر ف��ا ثالثة ثقوب وعل��ا  25*25هناك نافذة مر�عة واحدة ال تز�د أ�عادها عن 
ً
سنتيم��ا

... كنا 
ً
 �� تلك املساحة. �ان ا�جميع باملال�س ال 125مروحة صغ��ة جدا

ً
داخلية. �انت الرائحة فظيعة. عليك �خصا
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 ولم ُ�سمح لنا بتنظيفھ. �ان �سمح لنا بالذهاب 
ً
رفع رأسك فوق ا�حشد لتتمكن من التنفس. �ان امل�جع نفسھ قذرا

ثانية فقط �� �ل مرة، و�انوا يضر�وننا �ع��ي سيلي�ون �� طر�ق الذهاب  60إ�� ا�حمام ثالث مرات �� اليوم. ولكن ملدة 

 واإلياب.

وصف وسام، وهو متطوع ص�� من ر�ف دمشق، محاولة التغلب ع�� االكتظاظ الشديد �� فرع الفيحاء لألمن السيا��ي �� 

 �� زنزانة مساح��ا  60دمشق، حيث وضع أك�� من 
ً
: "خصصنا بالطة واحدة ل�ل  20�جينا

ً
. يقول حسام مو�حا

ً
 مر�عا

ً
م��ا

رجال وقسمنا الوقت اليومي إ�� ثالث ورديات: �ان واحد من الثالثة ينام ع�� جانبھ وساقيھ ع�� املعتقل الثا�ي ا�جالس، ثالثة 

، وثما�ي ساعات للنوم".
ً
، ثما�ي ساعات جلوسا

ً
. كنا نتناوب: ثما�ي ساعات وقوفا

ً
 بينما املعتقل الثالث واقفا

 ما قدمت كميات �افية من الطعام، و�ن  21قابالت وعدهم قال جميع العامل�ن ال�حي�ن املشارك�ن �� امل 
ً
إن السلطات نادرا

، قوامها عادة قطعة خ�� أو قليل من األرز. 
ً
 غ�� صا�ح لأل�ل. ووصف معظمهم تلقي وجبت�ن أو ثالث يوميا

ً
الطعام املقدم غالبا

 ما أدى إ�� سوء و�� حاالت قليلة، �عطى املعتقلون الز�تون أو القليل من املر�ى. وأكدوا أن 
ً
هذا النظام الغذائي الفق�� غالبا

 مع أك�� من  20ُحشر وسام، وهو متطوع ص��، �� زنزانة مساح��ا 
ً
 مر�عا

ً
 آخر، اضطروا إ�� الوقوف وا�جلوس والنوم  60م��ا

ً
�جينا

 �� ورديات �ل ثما�ي ساعات ع�� جزء صغ�� من األرض. وقد مات عدد م��م �سبب تف��ي األمراض.

 PHRالصورة: دييغو �و�ولو لصا�ح 
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 54كغ قبل اعتقالھ وأصبح عند اإلفراج  90التغذية وفقدان الوزن الشديد واإلمساك طو�ل األمد. وأفاد أحدهم بأن وزنھ �ان 

 من أش�ال العقو�ة. وتذكر طارق، وهو م
ً
تطوع ص�� عمره كغ. كما استخدمت أجهزة األمن السور�ة ا�حرمان من الطعام شكال

 من حلب، كيف استخدم الطعام للتالعب باملعتقل�ن و�ذاللهم �� فرع فلسط�ن 44
ً
 .69عاما

 ما بالشبع �عد الوجبة. بقينا ف��ة 
ً
"معظم الوقت، لم نكن �شبع قط ح�ن نأ�ل. لم نكن نتم�ى سوى أن �شعر يوما

 ع�� 
ً
وأيدينا مقيدة خلف ظهورنا طوال الوقت، لذلك كنا نضطر لأل�ل مثل ا�حيوانات. �ل ما تمنيتھ أن أ�ون قادرا

 وألقوا و 
ً
آنذاك أن جباتنا �� املرحاض أمامنا. �انت أمني�ي الوحيدة استخدام ملعقة. ثم حرمونا من الطعام تماما

 تناول الطعام".أستطيع 

�� وحدة م�افحة الشغب �� �جن حمص  2012وصف حسن، وهو ممرض من حمص، األسبوع األول من شهر رمضان عام 

 ع�� معتقل�ن يحتجون ع�� س
ً
وء الظروف. روى حسن كيف املركزي، عندما قطعت سلطات ال�جن الطعام واملاء والكهر�اء ردا

�جأ املعتقلون ا�حاصرون إ�� شرب املياه الراكدة من خزان قديم و��� صيد الف��ان وا�جرذان وطهوها ع�� بطانيات مح��قة 

 ليفطروا.

 جثة". 12"عندما خرجنا [من املعتقل]، كنا رجل�ن و

 كيف أن 
ً
قلة فقط من طارق، متطوع ط�ي �عرض للتعذيب ألك�� من أر�ع سنوات، واصفا

 ال�جناء نجوا من ظروف االعتقال القاسية
 

وصفت غالبية الشهادات حرمان املعتقل�ن من االستحمام والصابون بانتظام. وأو�ح عمر، وهو متطوع ص�� من حرستا، أن 

 �� فرع األمن العسكري  63سلطات ال�جن سمحت لھ باالستحمام مرت�ن فقط طوال ف��ة احتجازه ال�ي استمرت 
ً
 يوما

 عملية االستحمام:
ً
 بكفرسوسة �� دمشق. وقال واصفا

. ونقلونا من بناء إ�� آخر ثم إ�� قبو. هناك، قادونا  50"طلبوا منا خلع ثيابنا وقسمونا إ�� مجموعات م�ونة من 
ً
�خصا

. �ان املاء �غ��. أعطونا 
ً
، كنا نضرب ثانية لالستحمام. و�� حال أخذنا أي وقت ز�ادة 60إ�� االستحمام �ل ثالثة معا

بالسوط. قدموا لنا قطعة صابون واحدة لنحاول نحن الثالثة أن ندعك �عضنا البعض �� أسرع وقت ممكن. �ان 

 مراحيض ال�جن واملطبخ".
ً
 م�ان االستحمام أيضا

 ما ُوصفت
ً
املهاجع  أفاد �عض املشارك�ن بمنعهم من الوصول إ�� املرحاض، ما أج��هم ع�� قضاء حاجا��م �� زنزانا��م. غالبا

بأ��ا قذرة، حيث �غطي األوساخ والدم األرض وا�جدران. وأدت الظروف غ�� ال�حية إ�� اإلسهال املزمن وانتشار القمل وا�جرب 

 ظروف فرع ا�خابرات العسكر�ة 
ً
 :215ومجموعة من االل��ابات ا�جلدية الشديدة. يقول عمر واصفا
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 من أش�ال العقو�ة 
ً
منا بطانية واحدة، ع��  11أل��م لم يحاولوا ح�ى معا�جتھ. يتقاسم "�ان القمل �� حد ذاتھ شكال

 لنقل هذه األمراض ل�جميع وجعلنا 
ً
 متعمدا

ً
الرغم من أن �عضنا ر�ما �عا�ي من القمل أو ا�جرب. �ان ذلك أسلو�ا

 �شعر بمز�د من االكتئاب".

إ�� الرعاية الطبية ال�افية. وأفاد العديد ممن  عّرضت هذه الظروف املعتقل�ن �جموعة مخاطر �حية تفاقمت �سبب االفتقار

أجر�ت معهم مقابالت أن السلطات حرم��م من الرعاية الطبية أو قدمت خدمات �حية غ�� �افية وغ�� كفؤة بل ح�ى بطر�قة 

 من حلب، بإعاقة دائمة �سبب �عرضھ للضرب الوح��ي ع�� ركبتھ و  28عدوانية. أفرج عن حازم، وهو ممرض عمره 
ً
تركھ عاما

صيب، أدت إ�� 
ُ
دون عالج. �حيح أنھ تلقى عناية طبية، إال أن حقنة أعطاه إياها ممرض �� فرع أمن الدولة �� حلب، حيث أ

، ولم تلتئم جراحھ قط. ق��ى حازم �عض الوقت �� املستشفى العسكري �� حلب وكذلك �� مستشفى 
ً
إصابتھ بالشلل مؤقتا

 ما يتعرضون لإلهمال والضرب وسوء املعاملة. �خص أحد املشارك�ن خوف دمشق، حيث ذكر أن املر��ى ا�حتجز�ن كث�
ً
�ا

 إن "الناس يفضلون املوت �� ال�جن ع�� الذهاب إ�� املستشفى 
ً
املعتقل�ن من جودة الرعاية الطبية أثناء االعتقال قائال

 أ��م شهدو 
ً
ا وفاة زمالء معتقل�ن نتيجة التعذيب واالضطرار ملواجهة مز�د من التعذيب". واستذكر جميع من قابلناهم تقر�با

 �� فرع فلسط�ن التا�ع  14و/أو تردي ظروف ال�جن و/أو نقص الرعاية الطبية ال�افية. و�� إشارة إ�� اعتقالھ ملدة 
ً
شهرا

 للمخابرات العسكر�ة �� دمشق، قال طارق إن من خرجوا ع�� قيد ا�حياة �انوا القلة ا�حظوظ�ن. "عندما خرجنا، كنا رجل�ن

 جثة". 12و

 ألن الرعاية الطبية �انت غ�� متوفرة أو غ�� �افية، عمد عدد من أ�حاب املقابالت إ�� تقديم رعاية �حية أثناء 
ً
ونظرا

. و�وصفهم عامل�ن �حي�ن، فقد شهدوا آثار االعتداء 
ً
احتجازهم �� محاولة لسد الفجوة، إما بموافقة سلطات ال�جن أو سرا

ما بوسعهم ملواجهة ذلك باملوارد ا�حدودة املتاحة لهم. �� فرع الشرطة العسكر�ة با�جميلية �� واإلهمال السائدين وفعلوا 

حلب، �ان ال�جانون يحضرون �� كث�� من األحيان حاالت طبية إ�� مجد �ي �عا�جها. يقول مجد: "لم ي�ونوا يحضرون �� سوى 

 يموتون، وال��يء ال 14حاالت شارفت ع�� املوت. شاهدت 
ً
وحيد الذي أمكن�ي فعلھ لهم هو الصالة". و�� �جن حمص معتقال

أسرة وتتلقى  10املركزي، سمحت السلطات �حسن بإ�شاء وحدة طبية �� ال�جن لتقديم ا�خدمات الطبية لل�جناء. �ان ف��ا 

�ه من املتطوع�ن أدو�ة من الهالل األحمر السوري. عندما يصل املعتقلون إ�� ال�جن املد�ي من الفروع األخرى، يقوم حسن وغ�

ال�حي�ن، وم��م طبيب تخدير وصيدال�ي، بإجراء تقييم أو��، وتوف�� األدو�ة ل�جرب والقمل، ومعا�جة ا�جروح قدر اإلم�ان. 

. �شرح حسن:
ً
 تماما

ً
 أما الوضع �� الفروع األمنية، ف�ان مختلفا

 بالطبع. أل��م إ –"�� فرع األمن، حاولت تقديم �عض الرعاية الطبية 
ً
ذا أمس�و�ي وأنا أقدم االستشارات أو الرعاية سرا

ألي �خص، فإن العواقب ست�ون وخيمة. و�سبب سوء ظروف االحتجاز، شاهدنا الكث�� من القروح ا�جلدية. �انت 

العدوى فظيعة. حاولنا عالجها. مع قرحة ا�جلد، يجب إجراء شق صغ�� لتصر�ف القيح. اعتدنا ع�� إحداث تلك 

 اح. حاولنا صنع مطهرات باستخدام ما توفر من الصابون وامل�ح رقم قلتھ". الشقوق ب�ل ما هو مت
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،  -وصف املشار�ون �� هذه الدراسة الظروف �� الفروع األمنية بأ��ا أسوأ بكث�� من ال�جون املدنية 
ً
، وأك�� ازدحاما

ً
أك�� عنفا

. وح�ى �� املراكز ال�ي وصف ف��ا �عض املشارك�ن الظروف بأ
ً
" وأك�� إذالال

ً
ال سيما �� �جن عدرا املركزي  -��ا "أك�� احتماال

 .70جرى تجاهل املعاي�� الدولية األساسية املتعلقة بمعاملة ال�جناء -و�جن حمص املركزي 

كما وثق العديد من منظمات حقوق اإل�سان وهيئات الرصد، بما �� ذلك �جنة التحقيق الدولية املستقلة التا�عة لألمم 

طات السور�ة �انت ع�� دراية ��ذه الظروف وتأث��ها املدمر واملميت �� كث�� من األحيان ع�� ا�حتجز�ن املتحدة، فإن السل

هذا الو��، باإلضافة إ�� السيطرة الفعالة ال�ي تمارسها ا�ح�ومة السور�ة ع�� جميع أماكن االعتقال الرسمية وغ��  71لد��ا.

ية إ�� استنتاج أن هذه الظروف فرضت ع�� املعتقل�ن "وفق سياسة ح�ومية الرسمية التا�عة للنظام، دفع �جنة التحقيق الدول

 72ملهاجمة الس�ان املدني�ن".

 حاالت االختفاء القسري 

. ففي معظم ا�حاالت، وما لم يكن ثمة أقارب 73،74حاالت اختفاء قسري  PHRيمكن اعتبار معظم حاالت االعتقال ال�ي وثق��ا 

االعتقال، لم تحصل عائالت العامل�ن ال�حي�ن الذين قابلناهم ع�� أي معلومات عن م�ان احتجازهم أو أو معارف �� م�ان 

مص��هم لشهور عديدة. وأثناء احتجازهم �� فروع األمن، لم ُ�سمح ألي م��م بأي اتصال مع العالم ا�خار��. ولم يتمكن كث��ون 

املعتقل�ن   . �انت خطورة حاالت االختفاء القسري وأثرها ع�� أسرمن االتصال �عائال��م إال �عد نقلهم إ�� �جون مدنية

 وا�حة �� وصف الدكتور جمال للمشهد خارج ا�حكمة املدنية �� دمشق يوم إطالق سراحھ:

. �ان �� يد �ل م��ن صورة. "هذا  50هرعت إ��  -وهذا ��يء لن أ�ساه قط  -"بمجرد خرو�� من ا�حكمة 
ً
امرأة تقر�با

اب�ي"، "هذا زو��"، "هذا أ��"، "هل رأيت اب�ي؟". حاولت إلقاء نظرة ع�� الصور، لكن�ي لم أستطع التعرف ع�� أي 

من الوجوه. ثمة رجل طلب م�ي املغادرة قبل ظهور مز�د من النساء. وهذا ما فعلتھ. هر�ت. �انت �حظة صعبة. يقفن 

 ن تلك ا�حكمة".هناك، ويعرضن هذه الصور ع�� �ل معتقل ُيطلق سراحھ م

 االحتجاز التعسفي ع�� أيدي ا�جماعات املس�حة غ�� ا�ح�ومية

، PHRأقدمت جماعات مس�حة مناهضة ل�ح�ومة ع�� اعتقال ثالثة من العامل�ن ال�حي�ن الواحد والعشر�ن الذين قابل��م 

عقب إطالق سراحهم من معتقالت ا�ح�ومة السور�ة. ومن هذه ا�جماعات تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وهيئة تحر�ر 

صلة بالعمل الط�ي للمحتجز�ن. وقد �عرض املعتقلون الثالثة إ�� درجات الشام. و�� ا�حاالت الثالث، لم يكن لالعتقال أي 

. فقد ألقت خلية أمنية تا�عة لداعش القبض ع�� تامر، وهو صيدال�ي قام بتنسيق  من قبل معتقل��م متفاوتة من سوء املعاملة

  2017حمالت التطعيم �� شمال شرق سور�ا، �� حز�ران/يونيو 
ً
 فضائيا

ً
 لدى التنظيم سبعة �سبب حملھ هاتفا

ً
. بقي معتقال

 بإعدامھ. واعتقلت هيئة تحر�ر الشام طارق، املسعف
ً
ومنسق  أيام �� قبو منشأة مؤقتة مجهولة، حيث هدده ا�حراس مرارا

ملدة أر�عة أيام ب��مة العلمانية و"تأخ�� النصر". وأج��ه خاطفوه ع��  2017من حلب، �� بداية أيار/مايو   األ�شطة ال�حية

هيئة تحر�ر الشام للسلوك العام �� املناطق ا�خاضعة لسيطر��ا، لك��م لم �سيئوا معاملتھ.  إرشاداتاالستماع إ�� خطب عن 
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الدكتور لؤي �� غرب حلب واحتجزتھ ملدة أسبوع، ولم يبلغ عن  وقامت مجموعة مس�حة غ�� معروفة باختطاف واعتقال

دوالر. وتجدر اإلشارة إ�� أن هذه ا�حاالت الثالث ال تمثل  28000�عرضھ للتعذيب. وأفرج عنھ �عد أن دفعت أسرتھ فدية قدرها 

 موثقة لالن��ا�ات الشديدة ال�ي ترتك��ا ا�جماعات املس�حة غ�� ا�ح�ومية 
ً
 داعش وهيئة تحر�ر الشام، اللذان وتحديد -أنماطا

ً
ا

 .75ارتكبا ان��ا�ات جسيمة �� مناطق سيطر��ما، بما �� ذلك االعتقال والتعذيب واإلعدام دون محاكمة

 : ضر�ت لتقديمها مساعدة طبيةلي��

لي�� امرأة من دمشق لد��ا ترخيص باملعا�جة الف��يائية واملداواة باألعشاب الطبيعية. عندما بدأت االحتجاجات �� 

املتظاهر�ن املصاب�ن �� عيادة �� ح��ا املتعاطف مع املعارضة. ومع تصاعد الن�اع، �عرض ، أخذت �عا�ج 2011عام 

 �� املمارس�ن 
ً
 هائال

ً
ال�� ل�جوم ح�ومي م��ايد، ما أدى إ�� خروج معظم األطباء من املنطقة. وأحدث ذلك نقصا

ا�حرب. وتتذكر قائلة: "الحظت الطبي�ن، ال سيما النساء م��م. استخدمت لي�� وزمالؤها عياد��ا لعالج �حايا 

."
ً
، بدأت لي�� العمل مسعفة متطوعة 2012�� مطلع عام  ا�ح�ومة ما كنا نفعلھ وقصفت العيادة ع�� الفور تقر�با

لدى الهالل األحمر. و�� خر�ف ذلك العام، تلقت �� ومتطوعون آخرون م�املة هاتفية بأن أحد أصدقاء اب��ا أصيب 

ا. تطوعت للذهاب �ي �عت�ي بھ، معتقدة أ��ا أقل عرضة لالس��داف بوصفها امرأة. غادرت �� منطقة غ�� آمنة من ح��

 ع�� األقدام، ألن سيارات اإلسعاف �انت مس��دفة من القوات ا�ح�ومية. وقبل أن تصل إ�� الف�ى املصاب، 
ً
مشيا

لت لي�� ال�ي أصيبت أصيبت برصاص قناص ح�ومي. دخلت الرصاصة كتفها، مزقت رئ��ا وخرجت من ظهرها. اعتق

بجروح بالغة وجهدت ل�حصول ع�� املساعدة ع�� يد جنود من الفرقة الرا�عة املدرعة التا�عة ل�جيش السوري. 

 أخذوها إ�� مستشفى ا�ج��د �� �� ا�ج��د بدمشق،

 

احتجزت ا�خابرات 

ا�جو�ة السور�ة لي�� 

املسعفة خمسة أشهر 

، وا��موها بتقديم 
ً
تقر�با

املساعدة الطبية 

للمقاتل�ن املس�ح�ن، 

 
ً
و�انوا يضر�و��ا يوميا

و�حاولون إجبارها ع�� 

كشف مواقع 

 املستشفيات امليدانية.
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قلت إ��  12حيث احُتجزت ملدة 
ُ
، ن

ً
 تلقت خاللها العالج تحت ا�حراسة. وعندما شفيت جزئيا

ً
فرع ا�خابرات يوما

ا�جو�ة، الذي احتجزها ليوم �امل قبل اإلفراج ع��ا. �� الساعات القليلة ال�ي أمض��ا �� الفرع، ضر��ا ا�حققون 

 وا��موها بتقديم الدعم إ�� "اإلرهابي�ن".
ً
 وأساءوا إل��ا لفظيا

شقيق��ا لشراء معدات طبية �عد إطالق سراحها و�عاف��ا، واصلت لي�� عملها �� القطاع الص��. وأثناء رحلة مع 

، اعتقلت مرة أخرى، وهذه املرة ع�� يد الشرطة. أفرج عن شقيق��ا 2015وأدو�ة �� دمشق �� �شر�ن األول/أكتو�ر 

ع�� الفور، لكن الشرطة نقلت لي�� إ�� فرع ا�خابرات ا�جو�ة �� مطار املزة العسكري �� دمشق. و�وال األحد عشر 

 التالية، �ان عناصر 
ً
. ا��موها بتقديم املساعدة الطبية يوما

ً
ا�خابرات ا�جو�ة �ستجو�ون لي�� و�ضر�و��ا يوميا

للمقاتل�ن املس�ح�ن، و��ر�ب املتفجرات إ�� دمشق، وتقديم الدعم املادي إ�� "اإلرهابي�ن". وأروها خرائط للمدينة 

�� أن �شرح للمحقق�ن أ��ا قامت �عمل وطلبوا م��ا االع��اف بمواقع املستشفيات امليدانية ال�ي �عرفها. حاولت لي

إ�سا�ي فقط، لك��ا �انت ��دد بالعنف عندما تقول ذلك. �عد حوا�� خمسة أشهر من االعتقال، أرغمها ا�حققون 

قلت إ�� فرع ا�خابرات ا�جو�ة �� حرستا، حيث 
ُ
ع�� أن تبصم ع�� �ومة من األوراق لم ُ�سمح لها بقراء��ا. ثم ن

 ة أيام قبل اإلفراج ع��ا.احُتجزت ملدة ثماني

�عد إطالق سراحها مباشرة، عادت لي�� إ�� عملها �� املستشفيات امليدانية حيث اشتدت حملة القصف ا�ح�ومية 

 ع�� مناطق سيطرة املعارضة حول دمشق. وعندما سقط حّ��ا بيد قوات ا�ح�ومة السور�ة، غادرت سور�ا إ�� تركيا.

 اآلليات القضائية

 أن السلطات السور�ة لم تطبق إجراءات قضائية مشروعة ع��  PHRتكشف مقابالت 
ً
مع العامل�ن ال�حي�ن املعتقل�ن سابقا

 بمثابة جر�مة. و�� العديد من 
ً
املعتقل�ن. و�� حاالت عدة، �ان القضاة �عت��ون تقديم الرعاية الطبية غ�� التمي��ية تحديدا

 
ً
 �� ا��امات ا�حكمة، بل استخدمت ��م "دعم اإلرهاب" العامة.ا�حاالت األخرى، لم تذكر األ�شطة الطبية صراحة

أكدت جميع شهادات العامل�ن ال�حي�ن الذين جرت مقابل��م �� هذه الدراسة دور القضاء السوري �� إدامة االعتقال 

ا�حكمة وواجهوا  التعسفي. فقد ُعرض ثالثة أر�اعهم أمام ش�ل من أش�ال اإلجراءات القضائية أثناء اعتقالهم. مثلوا أمام

 رسمية �العادة. وأك�� من نصف الذين تحولوا م��م إ�� نظام ا�حاكم السور�ة مثلوا أمام محكمة اإلرهاب، فما أحيل 
ً
��ما

الباقون إ�� محاكم عسكر�ة أو محاكم عسكر�ة ميدانية أو محاكم مدنية أو إ�� مز�ج م��ا. وأفاد املشار�ون الذين نظرت �� 

 �عتمدون ع�� "أدلة" ملفقة قضاياهم محكمة ا
ً
إلرهاب وا�حكمة العسكر�ة بأن القضاة �انوا، �ش�ل دائم وحصري تقر�با

 بال�امل من قبل أجهزة األمن أو ع�� اع��افات ان��عت تحت التعذيب.

أو  وصف جميع من قابلناهم �� سياق هذه الدراسة تجارب �� ا�حاكم مجهولة املص�� إ�� حد كب�� وتخلو من أي قواعد

إجراءات ملموسة. واختلفت ف��ات االحتجاز قبل ا�حاكمة ب�ن �خص وآخر. ووصفت مقابال��م مع القضاة بأ��ا روتينية، 



32 

 

واستغرقت �� �عض األحيان أقل من دقيقة. وتمكن �عضهم من �عي�ن محام�ن. ولكن ح�ى عند االستعانة بمحام، لم �سمح 

 يحضرون، �ان يبدو أ��م عاجزون عن املرافعة.للمحام�ن بحضور �ل جلسات ا�حكمة. وعندما 

�عت تحت التعذيب أو ملفقة بال�امل من قبل 
ُ
وذكر كث��ون أن "الدليل" الوحيد املقدم �� مداوالت ا�حكمة �ان اع��افات ان�

ت ا�حكمة. ا�حقق�ن. و�� خمس حاالت ع�� األقل، رفض القضاة أو تجاهلوا مزاعم التعذيب ال�ي أثارها املعتقلون �� جلسا

ج�� ع�� االع��اف تحت التعذيب، 
ُ
ففي أول جلسة لھ �� محكمة حمص العسكر�ة، أفاد حسن بأنھ أخ�� القا��ي العسكري أنھ أ

 إ�� وجهھ املزرق املتورم كدليل. قال حسن إن القا��ي أجاب: "تبدو �� بخ��". �عد �سعة أشهر �� �جن حمص املركزي، 
ً
مش��ا

 
ً
فرج عن حسن ليجند قسرا

ُ
 �� ا�جيش السوري. أ

أفرج عن عدد قليل من األ�خاص الذين جرت مقابل��م ع�� نظام ا�حاكم، ح�ى عندما �انت ا�حكمة ترد قضاياهم أو تصدر 

 بال��اءة. و�� خمس حاالت ع�� األقل، أّمن العاملون ال�حيون ا�حتجزون اإلفراج برشوة القضاة عن طر�ق محام��م. 
ً
أح�اما

 من دمشق، بأن مجموعة  33إ�� القسم ا�جنائي �� محكمة اإلرهاب، صرح سامر، وهو صيدال�ي عمره فبعد إحالة قضيتھ 
ً
عاما

، توصل هو وعائلتھ إ�� اتفاق مع محام دفعوا 
ً
من ا�حام�ن اب��وه هو وعائلتھ مع وعد بحكم براءة مقابل املبلغ املدفوع. وأخ��ا

بكفالة. و�املثل، دفع عمر، املتطوع الص�� من حرستا، رشوة قدرها  دوالر �عد أن أفرج القا��ي عن سامر 10000بموجبھ 

دوالر إ�� محكمة اإلرهاب مقابل اإلفراج بكفالة. وقد فر �ل من سامر وعمر من مناطق سيطرة ا�ح�ومة قبل إصدار  8000

 "مهزلة":ا�حكم بحقهما. ووصف الدكتور لؤي تجر�تھ �� ا�حكمة العسكر�ة امليدانية األو�� بدمشق بأ��ا 

بالسالسل. �سأل عن اسمك، وتار�خ ميالدك، مقيدين قاعة ا�حكمة وتقف أمام قاض وذراعيك وساقيك تدخل "

و�صدر ا�حكم عليك. أدنت �ست جرائم: تمو�ل اإلرهاب، وا�خطف، والقتل، والعمل ع�� وهن نفسية األمة، والعمل 

. و�ان القا��ي الذي يرأس ا�جلسة لواًء ع�� إسقاط النظام السوري، والتآمر ع�� الدولة. حكمت باإل 
ً
عدام شنقا

 يرتدي الزي العسكري ".

 تجارب ما �عد االعتقال

 العمل �عد االعتقال

 بطر�قة ما مواصلة العمل اإل�سا�ي، ع�� الرغم  PHR�عد اإلفراج ع��م، حاول جميع األ�خاص الذين قابل��م منظمة 
ً
تقر�با

من محنة االعتقال. عاد كث��ون للعمل �� املستشفيات امليدانية �� مناطق سيطرة املعارضة �� البالد، وما زال �عض من جرت 

 ع�� كث�� م��م، ح
ً
يث أكد عدد م��م أن مقابل��م عن �عد �عيشون ويعملون �� تلك املناطق. �ان قرار مغادرة سور�ا صعبا

الرغبة با�حفاظ ع�� أمان أفراد أسرهم �انت العامل الرئي��ي للمغادرة. و�قوم العديد م��م بتقديم رعاية طبية  لالجئ�ن 

السور��ن �� البلدان ا�جاورة. وانتقل آخرون إ�� مهام التنسيق أو اإلدارة ملواصلة تقديم الدعم ملرافق الرعاية ال�حية داخل 

 سور�ا، أ
ً
 قو�ا

ً
 �� بلدان إقام��م. وذكر كث��ون أ��م ما زالوا �ستمدون إحساسا

ً
و للم�جر�ن، أو �جهود ال�حة العامة عموما

 باملع�ى والهدف من عملهم ا�حا��، ح�ى لو �ع�ن �غي�� أهدافهم املهنية.



33 

 

 �� املنفى بأ��م لن يفكروا �� العودة 
ً
للعيش والعمل �� سور�ا دون �غي�� �� النظام أفاد جميع املشارك�ن الذين �عيشون حاليا

ومقابل ضمانات ألم��م. وصف البعض ذلك بالقول "إال إذا ترك األسد السلطة"، والبعض اآلخر "إال عندما ي�ون هناك أمان، 

أعط��م  أمان �امل". وأعرب عديدون عن خوفهم املستمر من العودة إ�� مناطق سيطرة ا�ح�ومة �� سور�ا، ألن لد��م معلومات

 مقنعة لالعتقاد بأ��م ما زالوا مطلو��ن من أجهزة أمنية مختلفة. فقد أو�ح مهند، وهو صيد�� من إدلب عمل مع منظمة 
ً
أسبابا

:
ً
 إ�سانية، قائال

 �� االق��اب من منطقة �سيطر عل��ا ا�ح�ومة السور�ة. أعلم أن�ي سأعتقل �� ال�حظة ال�ي أق��ب ف��ا، "
ً
لن أفكر أبدا

 ألن�ي عملت مع ما �عت��ونھ "منظمة إرهابية". اعتقل كث�� من وأنا مت
ً
أكد أن�ي سأقتل ... أعرف أن�ي ما زلت مطلو�ا

أصدقائي وزمالئي. وال يزال البعض رهن االعتقال. وقتل آخرون. ثمة خطر كب��. هذا ليس مجرد خوف، إنھ حقيقة 

 و�ابوس".

 التأث�� النف��ي لالعتقال

حي�ن الذين جرت مقابل��م ألحداث مؤملة متعددة منذ بدء الن�اع السوري. فباإلضافة إ�� تجر���م �عرض جميع العامل�ن ال�

 موت أصدقاء أو أفراد �� األسرة أو شاهدوا القصف املدف�� أو ا�جوي املباشر أو 
ً
املش��كة �� االعتقال، واجھ جميعهم تقر�با

عن هذه التجارب األخرى. وع�� الرغم من تباين مدة االحتجاز وشدة  �جمات أخرى. و�التا��، من املستحيل فصل آثار االحتجاز

وتواتر التعذيب أثناءه، وصف معظم املشارك�ن مجموعة متشا��ة من األعراض النفسية �عد اإلفراج ع��م. حيث تحدث 

بمرور الوقت لدى معظمهم عن �وابيس وأرق وشعور باالكتئاب وا��حاب وانطوائية �عيد اإلفراج، مع تناقص شدة األعراض 

 من الو�� الذا�ي، واصف�ن االس��اتيجيات اإليجابية ال�ي 
ً
من �عيشون اآلن خارج سور�ا. وأظهر كث��ون مستوى مرتفعا

استخدموها للتعامل مع الذكر�ات املؤملة ملا عاشوه، مثل استخدام الف�اهة أو محاولة سرد تجار��م لآلخر�ن. وذكر قلة م��م 

ن من شعور باالنفصال العاطفي، أو من اال��حاب االجتما��، أو ا�حاجة إ�� تجنب �عض املواقف ال�ي أ��م ما زالوا �عانو 

تذكرهم بأحداث االعتقال. فقد �عرض أحدهم للتعذيب �� ذكرى ميالده و�ات يتجنب �ل ذكر واحتفال �عيد ميالده وأعياد 

 �جناء. ميالد اآلخر�ن. وواجھ آخر صعو�ة �� تقديم العالج ملر��ى �انوا

�ان الشعور العاطفي السل�ي الذي ذكره معظم الشهود هو الشعور بالذنب �سبب البقاء ع�� قيد ا�حياة بينما تو�� عاملون 

�حيون آخرون أثناء االحتجاز. وح�ى أولئك الذين عانوا من االعتقال الطو�ل مع �عذيب وح��ي متكرر وصفوا هذا الشعور 

 بالذنب. �عد بالذنب أل��م لم �عانوا مثلما عا
ً
تلوا. وكما أو�ح الدكتور يوسف: "أشعر دائما

ُ
�ى األصدقاء والزمالء الذين ق

اإلفراج ع�ي، شعرت أن ع�� فعل املز�د. ثم شعرت بالذنب أل�ي �ان يجب أن أتحمل مسؤولية �عبئة املعارضة. منذ مجيئي إ�� 

تل أر�عة من 
ُ
 �� غازي عنتاب. ق

ً
أصدقائي الذين بقوا �� إدلب للعمل �� مستشفى ميدا�ي عندما تركيا، شعرت بالذنب ل�و�ي آمنا

 . أشعر بالذنب ألن�ي لم أ�جعهم ع�� املغادرة".2013قصف املستشفى بالط��ان �� عام 
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الدكتور يوسف، وهو جراح اعتقل وعذب ملدة عام، ينظر إ�� صور األطباء �� أحد مستشفيات ر�ف دمشق حيث �ان �عمل. و�قول إنھ 

تل كث�� من الزمالء وغ��هم من املهني�ن ال�حي�ن �� املعتقل.
ُ
 ما �شعر بالذنب ألنھ نجا بينما ق

ً
 غالبا

 

 "�� سور�ا، من يصدر األح�ام هم أجهزة ا�خابرات وليس القضاة".

 من اعتقالھ ألول مرة 16الدكتور أحمد، الذي مثل أمام محكمة اإلرهاب �عد 
ً
 شهرا

 

قدم �ل من قابلناهم ��خاء ساعات من وق��م لرواية تجار��م ومشاركة قصصهم. وع�� الرغم من محن��م، �انت ا�خاصية 

 �عد االعتقال. اآلن ُمنحت حياة 
ً
املم��ة لهم �� املرونة. يقول الدكتور ز�اد، وهو طبيب نف��ي من ر�ف دمشق: "كنت محبطا

 �� استمرارهم �� ا�جال الط�ي جديدة ولذا ع�� أن أفعل أك�� وأعيش بطر�ق
ً
ة مختلفة". كما �ان ال��امهم �عملهم الط�ي وا�حا

، "�ان لدي الكث�� من اليأس والشعور ب*الذنب املتطوعون �� القطاع الص�� أو اإل�سا�ي �عد االعتقال. وكما أو�ح أحد 

 لكن العمل مع املعتقل�ن حول مرار�ي إ�� طاقة".
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 اإلطار القانو�ي

 تصنيف الن�اع املس�ح وتطبيق القانون الدو�� اإل�سا�ي

يركز هذا التقر�ر ع�� االعتقال وسوء املعاملة من جانب ا�ح�ومة السور�ة وا�جماعات املس�حة غ�� ا�ح�ومية. وألغراض 

فيھ االل��امات بموجب التحليل القانو�ي، يمكن اعتبار الن�اع �� سور�ا ع�� أنھ �� املقام األول نزاع مس�ح غ�� دو�� تنشأ 

 املعاهدات الدولية والقانون العر��.

 1949 الدو�� �� اتفاقيات جنيفاإل�سا�ي إن مجموعة قوان�ن املعاهدات ال�ي تحدد ال��امات الدول األطراف بموجب القانون 

املدني�ن، وتنظيم االعتقال، . ومن األهمية بم�ان أ��ا تحتوي ع�� أح�ام تتعلق بحماية 1953ال�ي صادقت عل��ا سور�ا �� عام 

  3وحماية العامل�ن الطبي�ن. وتنطبق املادة 
ً
املش��كة ب�ن اتفاقيات جنيف ع�� جميع أطراف الن�اع �� سور�ا وتتضمن نصوصا

املش��كة  3محددة �شأن املعاملة املتساو�ة واإل�سانية لأل�خاص الذين ال �شار�ون �� األعمال العدائية. وتحظر املادة 

�ھ والتعذيب واملعاملة املهينة وا�حاطة بالكرامة، و�صدار أح�ام اإلعدام وتنفيذها دون محاكمة سابقة أمام "محكمة التشو 

 
ً
 قانونيا

ً
الدو�� الناشئة بموجب قانون املعاهدات، فإن ا�ح�ومة اإل�سا�ي و�اإلضافة إ�� ال��امات القانون  76".مش�لة �شكيال

الدو�� العر��، بما �� ذلك، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: اإل�سا�ي السوري ملزمة بالقانون  السور�ة واألطراف األخرى �� الن�اع

ال�ي تحظر التعذيب وغ��ه من ضروب العقو�ة القاسية  90واملادة  77،ال�ي تحظر ا�حرمان التعسفي من ا�حر�ة 99القاعدة 

 80.ال�ي تحظر القتل 89والقاعدة  79،ال�ي تحظر االختفاء القسري  98والقاعدة 78،والالإ�سانية

الدو�� العر�� ع�� حماية واح��ام اإل�سا�ي من القانون  25القاعدة تنص  81.الرعاية الطبية القانون الدو�� العر��يح�ي كما 

 �� الواجبات الطبية
ً
 أو منعهم من أداء وظائفهم. وتحظر  82،العامل�ن الطبي�ن املشارك�ن حصرا

ً
مع ضرورة عدم مهاجم��م عمدا

 83.من القانون الدو�� العر�� عقاب أي �خص �سبب أدائھ لواجباتھ الطبية بما يتما��ى مع أخالقيات مهنة الطب 26القاعدة 

 القانون الدو�� �حقوق اإل�سان

لقانون الدو�� العر��، صادقت سور�ا ع�� معاهدات دولية متعددة الدو�� وااإل�سا�ي باإلضافة إ�� ال��اما��ا بموجب القانون 

تتضمن مواد ذات صلة باعتقال العامل�ن ال�حي�ن و�ساءة معامل��م و�عذي��م �� سور�ا. واألهم هو أن سور�ا صادقت ع�� 

دية والنفسية �� املادة العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يقنن ا�حق �� ال�حة ا�جس

تمارس ا�حقوق ال�ي تنص ع�� ما ي��: " 2-2. و�رد االل��ام بتوسيع نطاق ا�حق �� ال�حة بطر�قة غ�� تمي��ية �� املادة 12

 (التشديد من معدي التقر�ر). 84"املنصوص عل��ا �� هذا العهد دون تمي�� من أي نوع

 ع�� العهد الدو�� ا�خاص 
ً
منھ تحظر التعذيب أو  7. واملادة 1969با�حقوق املدنية والسياسية �� عام صادقت سور�ا أيضا

  14و 10و 9. واألهم من ذلك أن املواد 85املعاملة أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة
ً
من هذا العهد تتعلق أيضا
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)، 10واملعاملة اإل�سانية للمعتقل�ن (املادة  )،9بجوانب االن��ا�ات املزعومة: حظر االعتقال أو االحتجاز التعسفي (املادة 

. من األمور ذات األهمية ا�خاصة لهذا التقر�ر أن سور�ا صادقت ع�� اتفاقية مناهضة 86)14وتوف�� محاكمات عادلة (املادة 

"أي إقليم  من هذه االتفاقية تلزم الدول األطراف أن تمنع بفاعلية أعمال التعذيب �� 2. واملادة 87 2004التعذيب �� عام 

يخضع الختصاصها القضائي، وتحت أي ظرف استثنائي، سواء أ�ان حالة حرب أو ��ديدا با�حرب أو عدم استقرار سيا��ي 

 .88 داخ�� أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى 

 �� نظام روما األسا��ي، الذي أ�شأ ا�حكمة ا�جنائية الدولية، يجوز للم
ً
حكمة ا�حصول ع�� تفو�ض ومع أن سور�ا ليست طرفا

بالتحقيق �� األفعال ا�حظورة بموجبھ، ومقاضاة مرتكب��ا عن طر�ق عدد من اآلليات بي��ا تقدير املد�� العام، ع�� الرغم من 

من نظام روما األسا��ي تنص ع�� أن ال�جن أو غ��ه من  7. وتجدر اإلشارة إ�� أن املادة 89أن إم�انية تحقيق ذلك لم تثبت �عد

رتكب �� إطار أش�ا
ُ
ل ا�حرمان من ا�حر�ة ا�جسدية والتعذيب واالختفاء القسري يمكن اعتبارها جرائم ضد اإل�سانية عندما ت

 .90"�جوم واسع النطاق وممن�ج ضد أي س�ان مدني�ن"

 القانون ا�ح�� املطبق و�لغاؤه

، ينص الدستور السوري لعام 
ً
االعتقال التعسفي والتعذيب. بيد أن هذه ع�� مجموعة من تداب�� ا�حماية ضد  2012نظر�ا

 ع�� القضاء. فاملواد 
ً
 جراء استيالء السلطت�ن التنفيذية واألمنية استيالء فعليا

ً
-51الضمانات، �� الواقع العم��، تل�� جميعا

كمات، وا�حق من فصل سيادة القانون �� الدستور، تنص ع�� حقوق اإل�سان واملبادئ ال�ي �شمل اف��اض ال��اءة �� ا�حا 53

. و�نص 91�� االستعانة بمحام، وا�حق �� محاكمة عادلة، وحظر التعذيب واملعاملة القاسية، وحظر ال�جن غ�� القانو�ي

 قانون العقو�ات السوري وقانون أصول ا�حاكمات ا�جزائية ع�� تداب�� حماية مماثلة.

إ�شاء نظام قضائي مواز اسُتخدم لقمع  1963عام أتاحت حالة الطوارئ الدائمة ال�ي فرضت ع�� مستوى البلد ك�ل �� 

. فقد زجت ا�حاكم االستثنائية، مثل ا�حاكم العسكر�ة ومحكمة أمن الدولة العليا، 92املعارضة وا�حفاظ ع�� استقرار النظام

�� بأعداد ال حصر لها من األ�خاص الذين �عت��هم ا�ح�ومة السور�ة ��ديدات �� ال�جون واملعتقالت الرسمية وغ

لتحل محلها تداب�� شاملة مل�افحة اإلرهاب شملت إصدار قانون  2011. ولم ترفع حالة الطوارئ إال �� نيسان/أبر�ل 93الرسمية

نت 201294الصادر �� تموز/يوليو  22، و��شاء محكمة م�افحة اإلرهاب بموجب املرسوم 19م�افحة اإلرهاب رقم 
ّ

. وقد مك

لتحايل ع�� عدد من أش�ال ا�حماية الدستور�ة واإلجرائية املقدمة للمدني�ن بموجب محكمة اإلرهاب ا�ح�ومة السور�ة من ا

 القانون ا�ح��، وسّهلت تنفيذ حملة واسعة النطاق من ان��ا�ات حقوق اإل�سان.
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 خاتمة

التعذيب �ش�� نتائج هذه الدراسة إ�� أن ا�ح�ومة السور�ة اس��دفت العامل�ن ال�حي�ن باالعتقال التعسفي واالحتجاز و 

�سبب "ا�جر�مة" املزعومة املتمثلة �� اح��ام قواعد األخالق املهنية ال�ي تقت��ي م��م تقديم الرعاية للمر��ى وا�جر�� دون 

تمي��. لقد دمجت قوات األمن السور�ة، عن عمد، ب�ن تقديم الرعاية الطبية للمدني�ن الذين �عيشون �� مناطق سيطرة 

�عت��هم معارض�ن مباشر�ن وتصفهم بـ"اإلرهاب". وأخضعت العامل�ن ال�حي�ن لعقو�ات املعارضة وتلك املقدمة للذين 

وحشية وغ�� قانونية، �سببت بحاالت صدمة شديدة، و�عاهات دائمة �� �عض ا�حاالت. إضافة ملا سبق، أسفر إخراج هؤالء 

ن حدوث أعداد كب��ة من األمراض والوفيات العامل�ن ال�حي�ن من مناطق يحتاج ف��ا املر��ى �شدة إ�� رعاية منقذة ل�حياة ع

 لقواعد 
ً
 شديدا

ً
ظهر احتقارا

ُ
ال�ي يمكن الوقاية م��ا أو تجن��ا. هذه األفعال بمجموعها تن��ك القوان�ن الوطنية والدولية وت

، و��: ال��ام العامل�ن ال�حي�ن برعاية املر��ى وا�جر�� دون تفض
ً
يل أو تمي��. ورغم السلوك امل�ي الطبية املع��ف ��ا عامليا

 القيود املن�جية للبحث، تقدم نتائج هذه الدراسة أدلة دامغة ع�� اس��داف العامل�ن ال�حي�ن �� سور�ا.

وتقدم الدراسة أدلة ع�� أنماط االعتقال التعسفي للعامل�ن ال�حي�ن �� منازلهم وأماكن عملهم. و�� �عض ا�حاالت، استندت 

"ا�جر�مة" ان��عت تحت التعذيب من زمالء للعامل�ن ال�حي�ن. و�� حاالت أخرى، تم احتجاز هذه االعتقاالت إ�� أدلة ع�� 

و�� مواد تر�طها ا�ح�ومة السور�ة  -عامل�ن �حي�ن ع�� نقاط التفتيش األمنية �جرد أ��م يحملون لوازم أو معدات طبية 

هذا التقر�ر ليست حديثة، فإن التحقيقات املتواصلة  بتقديم الرعاية غ�� التمي��ية. ع�� الرغم من أن ا�حاالت املوثقة ��

�ش�� إ�� أن ممارسات ا�ح�ومة السور�ة �� االحتجاز والتعذيب واالختفاء القسري ال تزال تؤثر ع�� العامل�ن  PHRل

 وغ��هم ك�� ممن �س��دفهم النظام �أعداء سياسي�ن. 95ال�حي�ن،

 تتعرض املرافق الطبية والعاملون ال�حيون �ش�ل خ
ً
اص لل�جمات �� أوقات الن�اع العنيف و�� �� الوقت نفسھ ضرور�ة جدا

ل�حة ا�جتمع �� مثل هذه األوقات. ف�ي تمثل شبكة أمان واج��ا دعم ا�جتمع ومعا�جة جميع ا�جر�� واملر��ى، �غض النظر 

لن�اع واملعاناة اإل�سانية. ولقد عن انتماءا��م. وهذا الواجب يضع العامل�ن ال�حي�ن بحكم الضرورة ع�� ا�خطوط األمامية ل

�عرض أطباء وعاملون �حيون آخرون �� سور�ا لالعتقال واالحتجاز أثناء تأدية واج��م �� توف�� الرعاية الطبية داخل املنشآت 

ات املعارضة الطبية وخارجها. و��دف هذا النوع من سوء املعاملة املتعمد وغ�� القانو�ي إ�� منع األطباء من املشاركة �� رعاية قو 

واملدني�ن الذين �عيشون �� مناطق سيطر��ا. وكما �� اس��اتيجية مهاجمة مرافق الرعاية ال�حية ال�ي تم توثيق حدو��ا ع�� 

 إ�� تقليص قدرة الرعاية ال�حية الضرور�ة  96نطاق واسع،
ً
فإن اس��داف العامل�ن ال�حي�ن و�ساءة معامل��م يؤدي أيضا

، وتدهور الثقة �سالم
ً
 ة املؤسسات ال�حية، و�ضعاف األنظمة ال�حية �� املدي�ن القر�ب والبعيد.جدا

لقد أثبتت ا�ح�ومة السور�ة وحلفاؤها باستمرار احتقارهم �حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�ي الدو��. وطوال ثما�ي سنوات 

 وقبل �ل ��يء، الس�ان املدني�ن �
ً
� املناطق املضطر�ة واأل�خاص الذين من عمر الصراع، نفذوا اس��اتيجية اس��دفت، أوال

 ع�� مناطق سيطرة املعارضة،
ً
وقصفوا مراكز مدن مكتظة الس�ان باملدافع  97ُ�عتقد أ��م يدعمون املعارضة. وفرضوا حصارا
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والطائرات، وأ�شأوا شب�ات واسعة من نقاط التفتيش األمنية، ونفذوا حملة واسعة من االعتقال والتعذيب واالختفاء القسري 

 لمتمردين املشتبھ ��م وملؤ�د��م.ل

وطوال سنوات عديدة، قدم الكث�� من جماعات حقوق اإل�سان أدلة عديدة ع�� االن��ا�ات ال�ي ارتكب��ا قوات األمن 

ويعت�� استخدام التعذيب، بما �� ذلك الضرب والعنف ا�جن��ي وا�حبس االنفرادي والصدمات الكهر�ائية  98السور�ة.

، ممارسة شائعة ضد املعتقل�ن املشتبھ �� �عاطفهم مع مناه��ي ا�ح�ومة، بمن ف��م العاملون وا�حرمان من الطعام

ا�ح�ومة السور�ة إ�� اح��ام حقوق وكرامة جميع املواطن�ن السور��ن، وخاصة العامل�ن ال�حي�ن  PHRال�حيون. وتدعو 

.
ً
 كب��ا

ً
 الذين �عتمد عل��م الس�ان املدنيون اعتمادا

 توصيات

 من أزمة  �ش�ل وضع
ً
 مهما

ً
ذات أ�عاد هائلة. حقوقيةا�حتجز�ن �� سور�ا، بمن ف��م املس��دفون أل��م عامل�ن �حي�ن، جزءا

 ألي حل 
ً
 مسبقا

ً
 ملستقبل سور�ا. ومعا�جة مش�لة االحتجاز التعسفي �عت�� ع�� نطاق واسع شرطا

ً
وحل هذه األزمة مهم جدا

 2268،101و 2254،100و 2139،99�عة قرارات �جلس األمن �شأن سور�ا (سيا��ي للن�اع. وقد احتلت موقع الصدارة �� أر 

 �� بناء الثقة لدعم العملية السياسية،102)2474و
ً
 حاسما

ً
و�� حاضرة �ش�ل  103، ويعت��ها املبعوث ا�خاص لسور�ا عنصرا

ومع ذلك، ال يزال هذا االهتمام  104خاص �� إعالن الرؤساء �� مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سور�ا واملنطقة.

املعلن ينتظر ال��جمة إ�� تقدم ملموس. إن منصة التفاوض ا�حالية الوحيدة ملناقشة إطالق سراح ا�حتجز�ن (و�� فر�ق 

 خارج حدود العمل �آلية لتبادل األسرى فقط، تاركة قضية أستانا العامل املع�ي باالح
ً
تجاز واالختطاف) لم تتطور أبدا

ا�حتجز�ن �� إطار يرى الكث��ون أنھ يدعم مصا�ح ا�ح�ومة السور�ة وحلفا��ا. ومع استمرار احتجاز واختفاء آالف 

 كما �ش�� التقار�ر،األ�خاص، وارتفاع وت��ة االعتقاالت �� املناطق ال�ي أعادت ا�ح�ومة السور 
ً
فإن  105�ة السيطرة عل��ا مؤخرا

جميع األطراف  PHRاملش�لة تتطلب خطوات عاجلة من قبل مجموعة من ا�جهات الفاعلة �� الن�اع السوري. لذلك تدعو 

 املعنية إ�� تنفيذ التوصيات التالية دون تأخ��:

 إ�� ا�ح�ومة السور�ة والقوات التا�عة لها وجميع أطراف الن�اع:

اإلفراج الفوري وغ�� املشروط عن جميع ا�حتجز�ن �ش�ل �عسفي أو غ�� قانو�ي �� مراكز االحتجاز الرسمية وغ��  •

 بأك�� الفئات ضعفا �األطفال والنساء واملسن�ن وذوي اإلعاقة.
ً
 الرسمية، بدءا

مزاعم إساءة املعاملة ومحاسبة ملنع �عذيب املعتقل�ن و�ساءة معامل��م وضمان التحقيق ��  شاملةاتخاذ تداب�� فور�ة و •

 املسيئ�ن.

 الكشف عن مواقع جميع مراكز االحتجاز الرسمية وغ�� الرسمية وتقديم قوائم شاملة بأسماء جميع ا�حتجز�ن ف��ا. •

كشف معلومات عن م�ان ا�حتجز�ن وا�ختطف�ن وأوضاعهم لعائال��م، و�خطارهم بظروف الوفاة وموقع الدفن عند  •

 االقتضاء.
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�حاكم "االستثنائية"، بما ف��ا ا�حاكم امليدانية ومحكمة اإلرهاب. �عليق جميع األح�ام الصادرة عن هذه ا�حاكم وقف ا •

  بإشراف األمم املتحدة. ،وضمان إجراء محاكمات عادلة للم��م�ن

االحتجاز، الرسمية وغ�� السماح للهيئات الدولية واملنظمات اإل�سانية املعينة بالوصول غ�� املشروط إ�� جميع أماكن  •

 الرسمية.

تحس�ن ظروف االحتجاز وفق املعاي�� الدولية، بما �� ذلك ضمان اتصال ا�حتجز�ن �عائال��م، وا�حصول ع�� الرعاية  •

 عن منع التعذيب وسوء املعاملة والعنف ا�جن��ي.
ً
 الطبية، وتوف�� ما يكفي من املاء والغذاء، فضال

 العامل�ن الطبي�ن واملر��ى واملرافق ال�حية وسيارات اإلسعاف من ال�جوم أو التدخل. اح��ام ا�خدمات ال�حية وحماية •

 إ�� االتحاد الرو��ي:

 �� الن�اع السوري)
ً
 (بوصفھ الداعم الرئي��ي ل�ح�ومة السور�ة وطرفا

اإلفراج غ�� استخدام نفوذ روسيا للضغط ع�� ا�ح�ومة السور�ة لتنفيذ التوصيات املذ�ورة أعاله، مع ال��ك�� ع��  •

املشروط عن املعتقل�ن �ش�ل �عسفي، وتقديم معلومات لعائال��م حول مص��هم وأماكن احتجازهم، والسماح للمراقب�ن 

 الدولي�ن بالوصول إ�� هذه األماكن.

دعم تداب�� مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة للت�جيل باإلفراج عن ا�حتجز�ن �ش�ل �عسفي، بمن ف��م العامل�ن  •

 .2254و 2139بي�ن، وفقا للقرار�ن الط

 إ�� مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة:

معا�جة عدم تنفيذ قرارات مجلس األمن السابقة من خالل تب�ي قرار مستقل �شأن وضع املعتقل�ن واملفقودين، مع تحديد  •

 تفصي�� ل�خطوات املطلو�ة من ا�ح�ومة السور�ة بموجب القانون الدو��.

 ءلة عن طر�ق إحالة الوضع �� سور�ا إ�� املد�� العام للمحكمة ا�جنائية الدولية.فرض تطبيق املسا •

 لألدلة، بأ��ا مسؤولة عن أو متواطئة مع  •
ً
فرض عقو�ات خاصة ضد األ�خاص والهيئات وا�جماعات املشتبھ، استنادا

 .أفعال تؤدي إ�� اعتقاالت �عسفية ووفيات أثناء االحتجاز وحاالت �عذيب واختفاء قسري 

واالنتباه �ش�ل  2474و 2268و 2254و 2139��جيع جميع أطراف الن�اع ع�� االل��ام بقرارات مجلس األمن ذات األرقام  •

 خاص إ�� عدم اس��داف الطواقم الطبية.

 إ�� مبعوث األمم املتحدة ا�خاص إ�� سور�ا:

اإل�سان والقانون الدو�� اإل�سا�ي، بما ف��ا ضمان �سليط الضوء �� مسار العملية السياسية ع�� مناقشات حقوق  •

 املتعلقة باالحتجاز التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري واالعتداء ع�� قطاع ال�حة.



40 

 

إعادة إدراج قضية املعتقل�ن وا�ختطف�ن واملفقودين �� إطار عملية السالم �� جنيف ومطالبة الدول الضامنة ملسار  •

ل املع�ي باملعتقل�ن وا�ختطف�ن ليتجاوز ترك��ه ا�حا�� ع�� تبادل معتقل�ن فرادى ويشمل أستانا بتوسيع �شاط فر�ق العم

 إطالق سراح ال�جناء املدني�ن بأعداد كب��ة.

 إ�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة:

 الستمرار مخاطر االس��داف واال  •
ً
 إ�� بلدهم األص��، نظرا

ً
حتجاز وا�خطف االمتناع عن إعادة الالجئ�ن السور��ن قسرا

 واالختفاء القسري والتعذيب وسوء املعاملة.

�شديد العقو�ات ا�خاصة بحق املسؤول�ن السور��ن الذين ثبت تورطهم بارت�اب االن��ا�ات ا�خط��ة املستمرة للقانون  •

 الدو�� اإل�سا�ي والقانون الدو�� �حقوق اإل�سان.

مبادئ الوالية القضائية الشاملة، للتحقيق مع املسؤول�ن السور��ن، تطبيق القانون الدو�� وا�ح��، بما �� ذلك  •

العسكر��ن واملدني�ن، املسؤول�ن عن ارت�اب جرائم حرب وجرائم ضد اإل�سانية ضد املعتقل�ن �� سور�ا ومحاكم��م. 

وطني�ن الذين يتا�عون هذه ضمان التعاون ب�ن الدول، بما �� ذلك التبادل الثنائي لألدلة، ما أمكن، مع املدع�ن العام�ن ال

 القضايا �� ا�حاكم ا�حلية.
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