
 

                  editor@vdc-sy.org                                                                                     www.vdc-sy.org          
1 

 

 بيان صحفي 

 "رحلة الهروب من الجحيم"

 أحد أماكن االحتجاز السرية في سوريا معتقل مهددين باإلعدام في 044أكثر من 

 3402سبتمبر / مركز توثيق االنتهاكات في سوريا أيلول

أن أجهزة النظام السوري " رحلة الهروب من الجحيم" سوريا في تقرير أصدره اليوم بعنوان قال مركز توثيق االنتهاكات في
، في فرع المخابرات الجوية في حرستا ضد عمليات القتل خارج نطاق القضاءب تقوموعناصر من الفرقة العسكرية الرابعة 

قل يواجهون خطر اإلعدام الميداني تباعًا، وجميعهم من معت 044المعتقلين، كما أشار التقرير إلى أّن هنالك أكثر من 
حفر الخنادق والمتاريس، لحماية  األعمال الشاقة منالمعتقلين لدى الفرع المذكور، حيث يتم قتلهم بدم بارد بعد تشغيلهم في 

 .جنود النظام في منطقة قريبة من ذلك الفرع

معتقلين سابقين في فرع  ةت خمساإلى شهادة، الصادر في ثالثين صفح "رحلة الهروب من الجحيم"يستند تقرير      
حيث " ألعمال الشاقةا"أثناء قيامهم بأعمال الحفر  3402-7-3بتاريخ ب حرستا، والذين استطاعوا الهر ، المخابرات الجوية

وعن عمليات  ،للمعتقلين في الفرع المذكور أوالً  مأساويجرى إجراء مقابالت مع جميع الشهود وبشكل تفصيلي حول الوضع ال
 كمال ولؤي عام 37 حمادة صابر أحمد: والشهود هم، خيرة ثانياي شهده الفرع في الفترة األالقتل خارج نطاق القضاء والذ

 32 العمر من يبلغ والذي الجندلي موفق والمعتقل عام، 32 اهلل نصر وحسان عام، 32 بدران ابراهيم وفواز عام، 32 بكور
  .أيضاً  عاماً 

ينتظرون ، هنالك أكثر من أربعمئة معتقل" :ت الشهود برفقة فريق الرصد الميدانير والتي زارزان زيتونة  المحاميةوقالت    
  ."، وجميعهم ممن مضى على اعتقالهم أكثر من سنةبعد تعذيبهم وتشغيلهم باألشغال الشاقة دم باردبالموت رميًا بالرصاص 
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عتقال التعسفي على يد اآلالف من المواطنين السوريين الذين تعرضوا لال مئاتُتظهر األرقام واإلحصائيات أن هنالك و      
أن جميعم يتعرضون إلى  التقارير وشهادات معتقلين سابقين العديد من نظام السوري، كما أظهرتعناصر من مخابرات ال

توثيق الحاالت إلى الموت، حيث استطاع مركز توثيق االنتهاكات في سوريا  مئات، أدى في ينتعذيب نفسي وجسدي شديد
 .3400قضوا في أقبية المخابرات السورية منذ بدء االحتجاجات في مارس آذار  أكثر من ثالثة آالف معتقل

أبو عبد المعين الشالط،  :ومنهم مؤخرا الضحايا الذين تم اعدامهم ميدانيًا في الفرعبعض أسماء وذكر الشهود الخمسة      
هذا باإلضافة إلى أّن الشهود أكّدوا في شهاداتهم على وحشية  .وغسان بلور محمد الخطيبكاسم النداف، وائل السراقبي، 

، وتحدثوا أيضًا ةفترة التحقيق والتي كانت تمتد أحيانًا لشهور عديدضد المعتقلين وخاصة أثناء  جريالتي كانت تأعمال التعذيب 
ا نون من أمراض جلدية مزمنة، وكانو لين يعاناحية الصحية حيث كان جميع المعتقل المزري جدًا وخاصة من العن وضع المعتق

 ."مرض الجوع"نهم أصيبوا بما سموه يعانون أيضًا من قلة التغذية حتى أ

 :واصفًا عملية التعذيب خالل التحقيق أحمد حمادة يقول أحد الشهود وهو المعتقل

 خمسين نحو يضربونني كانوا الدوالب على يضعوني عندما والدوالب، الريح، بساط هناك كان حققالم غرفة في       
 كما. ضربة 044 نحو وتلقيت ساعة 01 نحو الدوالب على بقيت المرات إحدى في أخضر، لونها قاسية بعصا ضربة

  الجلد رائحة نشم كنا أجسادنا، في ويفرغها الكهرباء عصا يشحن كان حساسة، بمناطق الكهرباء المحقق معي استخدم
 على تمشي الحشرات جدا، قذرة منطقة وهي بالحمامات، متواصلة أيام خمسة لمدة شبحي جرى المرات إحدى وفي. المحترق
 نتحرك أن نستطيع وال أجسادنا

 

أطباء "على العكس كان وكان الوضع الصحي للمعتقلين جميعًا مأساويًا جدًا، حيث كانت الرعاية الصحية معدومة، بل      
يشاركون في أعمال الضرب والتعذيب اسوة بغيرهم من العناصر الموجودة في ذلك الفرع األمني، " الشيطان كما وصفهم التقرير

، وعرضه على طبيبين من ايقول المعتقل حسن نصر اهلل واصفًا اللحظات األولى بعد عملية التعذيب الشديدة التي تعرض له
 :الفرع

 الشبيحة له فقلت( والضرب التعذيب) ذلك بك فعل من الطبيبين أحد سألني. سيساعدونني األطباء أن أعتقد كنت     
 فقط ظهري عن الدماء مسح فقد الثاني الطبيب أما. غليظة عصا بواسطة بدوره بضربي فقام الخارج في الموجودين
 .مسكن تكون ربما حبة وأعطاني

 

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8Y29kTXVsdGk9OCw5LDEwfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8Y29kTXVsdGk9OCw5LDEwfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8Y29kTXVsdGk9OCw5LDEwfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8Y29kTXVsdGk9OCw5LDEwfA==
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 .صورة تظهر بعضًا من آثار التعذيب الوحشية على ظهر المعتقل، حسان نصراهلل*  

ض الجلدية المزمنة، فقد أطلق مراض بين المعتقلين، وخاصة األمراالرعاية الصحية فقد انتشرت العديد من األ ونتيجة النعدام
يقول المعتقل أحمد حمادة عن هذا " شف السمكحرا"المعتقلون على أحد األمراض الجلدية التي انتشرت في المعتقل، اسم 

 :المرض

 مليئة دملة على الجرح يجف وعندها. جسده من الدماء تسيل حتى بحكة االنسان يصاب المرض بهذا اإلصابة عند     
 محصورة وتكون الحركة، من المعتقل اليتمكن بحيث سم، 3 -0 نحو سماكتها تصبح حتى والعفن، والدماء والجراثيم بالقيح

 شكلها ويصبح تتشقق ثم اللحم، من تأكل وتبدأ كالحجر، وقاسية جافة الدمامل تصبح الوقت مع. الركبتين إلى الردفين من
 .السمك كحراشف

 

في هذا المعتقل، حيث يتّم اقتياد عدد  إعدامات ميدانية ترتكبجرائم  بوقوع االشهود الخمسة أفادو المقابالت مع خالل و        
ة ياء بها من ضربات الكتائب الثور من المعتقلين من الفرع إلى مكان قريب لحفر الخنادق والمتاريس لقوات النظام، لإلحتم

ة مقدم وهو برتب" معن"أحد الضباط واسمه  ويصبح عاجزًا عن الحركة أو العمل يأتي ى المعتقلوبعد أن تنهك قو المقاتلة، 
 .وينفذ عملية إعدامه وملقب بأبو الموت

 :حول ذلكالمعتقل فواز بدران  يقول
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 حالة وكانت -إلى مكان الحفر واألعمال الشاقة-  دوما من الشالط المعين وعبد النداف، خير محمد المعتقلين أحضروا     
 في ساعات، ست فقط عاش الموت، ينازع وكان والتعذيب، المرض من أزرقاً  كان وجسمه جدًا، سيئة المعين عبد المعتقل
 حرق من حياته في تعذيب هكذا لمثل تعر ض قد العالم هذا في أحداً  أن   أظن   ال. التعذيب أنواع ألشد   فيها تعرض الحاجز،
شعاله) بالبارود صدره على" األسد بشار" الطاغية اسم بكتابة قاموا حيث بالبارود، الحرق إلى النايلون، بأكياس  إضافة ،(وا 

 .ابعده الحياة وفارق رفض، لكنه اإللهية، الذات وسب" الكفر" منه طلبوا عليه، الساخن الماء سكب إلى
 

جنح الظالم من أماكن الحفر، بعد أن قاموا بكسر قيودهم، في عملية  ك استطاع الشهود الخمسة الهروب تحتوبعد ذل    
 .ا في التقرير المذكوريروي المعتقلون تفاصيلهأشبه بالخيال، 

إلى وري بتحويل الملف الس  المنسقة العامة في مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، المحامية رزان زيتونة طالبتوقد      
جرامه"واصفة مايرتكب على يد قوات النظام بأنه محكمة الجنايات الدولية،  ، وناشدت المنظمات "فاق أي تصور في بشاعته وا 

  .الدولية للتدخل الفوري إلنقاذ حياة المعتقلين في فرع جوية حرستا وبقية السجون والمعتقالت السرية في سوريا

 :م زيارة الرابط التاليكمشفوعًا بالشهادات التفصيلية، يمكنلالطالع على التقرير كاماًل 
reports-sy.info/index.php/ar/reports/categories/special-http://www.vdc 

 
 

 تقرير مصور لشهادات المعتقلين الخمسة
http://youtu.be/8FIrcKl5CaY 
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