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 : مقدمة

ن خمسة من تمك   1103-7-1 الماضي الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان يوم الثالثاءفي      
حتى اللحظة ف ،روف أقرب للخيال منها إلى الواقعحرستا من الهرب في ظبجوية المخابرات الالمعتقلين في فرع 

وا بها جميع األهوال التي مر   بعدعلى قيد الحياة تصديق أنهم ال يزالون أنفسهم ر على المعتقلين الخمسة يتعذ  
 .وحتى لحظة وصولهم إلى بر األمان في المناطق المحررة من الغوطة الشرقية موتعرضوا لها منذ اعتقاله

 مركز توثيق االنتهاكات في سورياحيث قام فريق من لتقرير قصة المعتقلين الخمسة، نستعر  في هذا ا      
 نمر  سوف  هروبهم،لحظة حكايتهم منذ اعتقالهم وحتى ل سرد تفصيلي وعبر رواية .لقاءات مباشرة معهم بعقد

أن  مايمكن للعقل افي وحشيته تفاق والتيفرع الجوية في حرستا في هوال األو  عاتفظاجميع ال علىبالتفصيل 
 .تخيلهي

لكافة المعنيين من منظمات حقوقية وهيئات دولية وعلى نتوجه بالمناشدة العاجلة فإننا وعبر هذا التقرير      
دين باإلعدام مئات المعتقلين المهدأرواح نقاذ للتدخل الفوري من أجل ا" اللجنة الدولية للصليب األحمر"رأسها 

 . الخمسة، قبل فوات األوان المعتقلينزمالء  على غرار ما حصل مع

 :الناجون من الموت

 :أحمد صابر حمادة  -0

 الحقًا، انضم ثم ، كان أحمد من أوائل المتظاهرين في الثورة ، ةحر   مالعأ، عازب، 0926تولد سقبا بريف دمشق،      
 ، وكان تعدادها بضعة أفراد فقط ،التي تأسست حينها لحماية المظاهراتو  في منطقته الحرالسوري ألوائل تشكيالت الجيش 

بعد اعتقاله نقل ، قوة من جيش النظامعلى يد بريف دمشق، بكمين " االفتريس"بمنطقة  1101-7-2اعتقل أحمد بتاريخ 
من قبل جنود النظام حتى ظهر اليوم الثاني، حيث  تم  تعذيبه وضربه بوحشية ،القريبة العسكريةإحدى الكتائب أحمد إلى 

 .في حرستا ونقلته إلى الفرع المذكور " للمخابرات الجوية"جاءت سيارة تابعة 
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 : بللورلؤي كمال  -1

 . ، عامل تمديدات صحية، عازب0922 ، ريف دمشقد كفربطناتول     

اعتقل لؤي في مزرعته بكفر بطنا بريف دمشق  1101-1-6صباح يوم . في الثورة بمجال المظاهرات السلمية كان ناشطاً 
 .مسلحة في المزرعة التي يمتلكها ضمن حملة مداهمات، بتهمة إيواء عناصر

 

 :بدرانفواز ابراهيم  -3

 .عامل، عازب، 0991 ، بريف دمشقتولد كفربطنا     

 02على الجدران، وجرت مداهمة منزله أكثر من  بالبخ   حيث كان نشاطه محصوراً " بالرجل البخاخ"كان يلقب أثناء الثورة  
أثناء عمله في مبنى بالقرب من السوق التجاري في  1101تقل في آذار اع   على مدى عام كامل،مرة من قبل قوات النظام 
 . "عوايني"أحد الوشاة كفربطنا بعد إخبارية من 
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 :حسان نصر اهلل -4
 . ، عازب، عامل في محل للحلوياتسنة 12، ، ريف دمشقتولد عربين     

ضد النظام في مدينته كما شارك حيث كان من أوائل من حملوا السالح لقوات النظام، المطلوبين  كان نصر اهلل من بين أشد  
 .ثالثة معتقلين من الثوار مرج السلطان مقابلم من مطار بالتفاو  قبيل اعتقاله على مبادلة مقد  

الملقب أبو الموت، عبر كمين نصب له من قبل قوات النظام في  "المقدم معن"من قبل  1100-2-16اعتقل حسان بتاريخ 
ثم نقل إلى مقر ، "الكيروسينمادة ب"ه تعر  نصر اهلل للضرب المبرح والتعذيب والحرق بمجرد اعتقال. حارة الساروت بعربين

وقام عناصر األمن بحرقه بسيخ ساخن قبل أن يجري ترحيله إلى فرع ، جنودللعلى ناقلة  "شبحه"جرى  .الناحية في عربين
انهالوا عليه و عنصر في ساحة الجوية  411ونحو  محمد رحمونمن قبل العقيد  "استقباله"وهناك جرى . الجوية في حرستا

 .بالضرب وداسوه بأحذيتهم وقاموا بنتف لحيته، ثم جرى اقتياده للتحقيق على عمق ثالثة أمتار تحت األر 

 
 

 :موفق الجندلي -5

 .حداد افرنجي: ، المهنةعازب 0922 ريف دمشق، عربينتولد 

بمداهمة منزله من قبل عناصر المخابرات الجوية حيث قاموا بتفتيش المنزل وعثروا على  1101-3-16اعتقل بتاريخ  
 .ته قبل أن يتم اقتياده إلى الفرعقطعة سالح فانهالوا عليه بالضرب والتعذيب أمام عائل
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 :فرع المخابرات الجوية في حرستا

 

 حرستا –فرع المخابرات الجوية : صورة جوجل تبين موقع الفرع

 

 

من بين أشرس أجهزة أمن النظام السوري، تعتبر يتبع فرع المخابرات الجوية في حرستا إلى إدارة المخابرات الجوية، والتي  -
شكليًا يتبع  .تمتع بسلطات واسعة النطاق، تتعدى جميع المواطنين لتصل إلى أعالي الرتب من ضمن النظام نفسهت حيث

جميل "قائمة بذاتها،  ويترأس هذا الجهاز حاليًا اللواء " دولة ضمن دولة"ي عتبر  لكن عمليًا فهو الدفاعهذا الجهاز لوزارة 
 بينما وهو المقر الرئيسي لجهاز المخابرات الجوية في سوريا، في ساحة األمويين،" آمرية الطيران"ما يسمى وتقع ، "حسن

يقع فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، ويمتلك هذا الجهاز العديد من أماكن االحتجاز السرية ضمن الفرقة الرابعة، 
 .مظلي في السومرية بدمشق 222التابعة للجيش السوري، وخاصة الفرع 
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ية صيتًا، نتيجة التعذيب ع األمنن بين أسوأ األفر مالثورة السورية، أصبح فرع المخابرات الجوية بحرستا، واحدًا  ءومع بد  -
 .ومن ضمنهم نساء معتقالتالمعتقلون  لهيتعر   كانغير المسبوق الذي الوحشي 

وزت فترة اعتقالهم السنة، وتم توجيه تهمة من المعتقلين القدامى الذين تجا ؛معتقل 411نحو  المذكور هنالك في الفرع -
المواد "أو  مادة البنزين"إدخال ما بين تهمهم  تم  اعتقالهم مؤخرًا، تختلفللجميع، بينما معظم المعتقلين الذين " السالح"

 .العسكري المزةفي مطار الجوية المخابرات فرع  يتم تحويلهم إلىللغوطة، فيما أصبح المتهمون بالسالح  "الغذائية

 :في فرع جوية حرستا األقسام الداخلية* 

 "ةالجماعيات الخمس" :غرف االحتجاز الجماعي - 

 ."جماعية التنفس"إضافة إلى " جماعيات" خمس على الجوية في حرستاالمخابرات فرع  يحتوي

 ةيوضع فيها ثالثة إلى أربع أمتار،  4*3 بمساحة وسطية" قبو"تحت األرض عن خمسة غرف  والجماعيات الخمسة عبارة
نادي لكمال "كما أقام السجانون على باب الجماعيات . أضعاف العدد الذي تتسع له، ضمن ظروف صحية بالغة السوء

 .وعند التدريب يطلبون إخراج عدة معتقلين من الجماعيات لتعذيبهم وشتمهم" األجسام ورفع األثقال

 :الجماعية األولى -0

 .عشرين شخصا، يوضع فيها نحو ستين معتقالمتر، تتسع لنحو  4*4وهي األكبر، مساحتها      

في االفراديات،  "القفص الخامس" من وجودي في ماً يو  111 حواليبعد : "حول هذه الجماعية "فواز بدران"يقول المعتقل 
هناك كان يتفشى المر  الجلدي من التهابات وقيح . التي بقيت فيها خمسة أشهر "الجماعية األولى"نقلوني إلى 

، والمرضى حتى لو كانوا على فراش الموت اليحصلون إال على "صرف صحي"سقف كان ينز مياه قذرة ال. ودمالت
 . "حبة التهاب واحدة

 :جماعية الجحيم ومحاوالت انتحار :الجماعية الثانية - 1
ا، يضعون شخص 33-33متر، تتسع لنحو  3*3حو ، مساحتها نبمن توجه لهم تهم السالحخاصة جماعية وهي      
هواء واحد هو جهاز  ذفيها منف .الضوء الوحيد المتوفر فيها هو ضوء أحمر خافت جدا. معتقال 023-03مابين  فيها
 .الذي يقوم السجانون بإطفائه كعقوبة إضافية على المعتقلين" التوربين"

 :الثانيةالجماعية بالضرب والتنكيل الشديدين، جرى نقله إلى في فرع الجوية  أحمد حمادةبعد استقبال      
كل خمسة أشخاص يجلسون لالستراحة بينما البقية جميعهم . معتقال 007كنا في الجماعية الثانية نحو " :يقول أحمد

 . الذي يطفئونه كلما سمعوا صوتا من داخل الجماعية ونصبح نحن بال هواء "التوربين"التنفس الوحيد فيها هو  .واقفون
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نموت أفضل لنا من  أن  إيمانًا من ا قمنا باستعصاء،  األول من شهر تموزأي في النصف  1101في األول من رمضان 
بدأنا نقرع على الباب حتى جاء المساعدون وأخرجوا نحو أربعين شخصا لجماعية أخرى كنت . الذي نعيشه هذا الظرف
 ."أنا من بينهم

 :شهادته عن هذه الجماعية فيقول فواز بدرانيروي المعتقل السابق و 
 

 017 فيها وكان بالمسلحين، الخاصة الثانية الجماعية في ووضعوني بضربي بدؤوا الفرع إلى وصلت عندما     
 بسبب االنتحار حاولوا أو فكروا أنهم المعتقلين من بالعديد األمر وصل حيث الجماعيات أصعب من وهي. معتقالا 

 وضربوه اكتشفوه لكنهم نفسه يشنق أن حاول" ياسر أبو" ويدعى زملكا من المعتقلين أحد. فيها الظروف فظاعة شدة
 .فقط لإلعدامات المعتقلين على اإلبقاء يريدون حيث االنتحار ممنوع. اإلفرادية في وضعوه ثم

 

أي صوت ولو  صدريجب أن اليوكان . عن انتشار األمرا  ناهيكا الماء والكهرباء، ن  ع ويمنعون كانوا يقطعون    
  .كانوا يقضون يومهم وهم واقفون على أقدامهموجميع المعتقلين  ،عن المعتقلين منخفضاً كان 

طبعا لم نتجرأ على قول !! "ينقصنا شيء"ليسألنا إذا كان  "محمد رحمون"في إحدى المرات زارنا رئيس الفرع العميد      
أكثر سوًء مما ولكن على العكس فأقد أصبح  وحيث وعدنا أن الطعام سيتحسنشيء خوفا من المساعدين والمحققين، 

  .كان عليه قبل زيارت

  :الجماعية الثالثة - 3

وفقا للمعتقل السابق  معتقل، 03أمتار، ويبلغ عدد المعتقلين فيها حوالي  3*3، وتبلغ مساحتها أيضًا الجماعية الثالثة     
بشكل " القيح"يسيل منها وتقرحات " دمالت"، تنتشر فيها أيضا األمرا  الجلدية من مدة فيهاقضى الذي  فواز بدران

 :أيضاً  بدرانويضيف . مستمر

أم ا . مليئة بالقيح والجلد وكأنه يبدو محروقاً  "دملة كبيرة" تجد وقد ظهر لديك في مكان ما من جسمك وعندما تستيقظتنام  "
رغيف خبز وأحيانا رغيفين وبشكل وهي عبارة عن ، " من المغرب للمغرب"في اليوم مرة واحدة فيتم تقديمها الطعام وجبات 

 ". نادر جدا جدا ثالثة أرغفة والقليل من البرغل هو كل مانحصل عليه في اليوم

ثانية الجماعية ال"معتقل، أي أن   03 حوالي فيها المعتقلين عدد ويبلغ أمتار، 3*3 مساحتها وتبلغ  :الرابعة الجماعية -4
 عن اهلل نصر حسان يقول، بنفس المساحة، ومساحتهم غير مساحة الجماعية األولى وجماعية التنفس، والثالثة والرابعة

 :الجماعية هذه في الوضع
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 عشرة أو أسبوع كل كانو  كثيًرا الوفيات حالة زادت حيث المزمنة األمرا  بع  من يعاني من المعتقلين بين كان"      
 كان حيث التعذيب شدة من التحقيق مرحلة أثناء يموت كان اآلخر وبعضهم المر ، من أشخاص أربعة قرابة يموت أيام

 تم أن بعد واحدة ليلة في الموت حتى أشخاص 8 اختنق حيث اختناقات حاالت حدثت كما أحدا، يرحمون ال المحققون
  أو العمر لكبار الدواء نطلب كنا وعندما الزنزانة، داخل كثيًرا العدد فزاد جوبر منطقة من جديًدا معتقاًل  21 إحضار

 األطفال بع  معنا وكان.. نخرجه سوف الحياة يفارق عندما لنا ويقولون باالمتناع السجانون يرد المر  ألصحاب
 ".التعذيب شدة من بذلك اعترفوا حيث السالح تهمتهم وكانت عاًما   02-03 بين أعمارهم تتراوح

ومفتوحة ، وهي تقع تحت مستوى سطح األرض قليالا، التنفسجماعية الجماعية الخامسة، وهي تسمى أيضاا،  -2
 .من األعلى

متراا،  09*2متر مربع أي تقريبا  96بلغ مساحتها حوالي وت جداا، مزدحمة ولكنها قليالا  كبيرة جماعية وهي     
. معتقل 341وكان آخر رقم فيها هو  معتقل 311 نحو وسطياا فيها يضعون لكنهم شخص مئة لنحو تتسع وهي
 الحاجة لقضاء سم 31 وعمق سم31 بعرض" ساقية أو" نهر مجرى مايشبه" التنفس" في يمر

 يقضي واآلخر هنا يأكل أحدهم. المجرى ذلك في "العلن على" التنفس في حاجتنا نقضي كنا" :حمادة أحمد يقول
 ".التنفس جماعية من أفضل الدواب اصطبالت. "........جانبه إلى حاجته

 

 :يقول حسان نصر اهلل

 قلة ومن جميعاا  المرض وأصابنا مالبس بدون ونحن قارصاا  كان الشتاء. التنفس في جدا سيئا الوضع كان"     
 ملتصقا الجلد يبقى األرض على من نهوضنا عند مرحلة إلى وصلنا حتى وخراجات تقرحات جلدنا أصاب النظافة

 "بها
 

 "اإلفراديات الخمسة" :الفرديأماكن االحتجاز  -

وكانت مساحة كل إفرادية " منفردات"، وكل قفص يوجد بداخله أربعة كما تسمى" أقفاص"يوجد في جوية حرستا خمسة 
 معتقال، 02نحو  وسطياً  واحدها ، يوضع فيةمنفرد 23ع أماكن االحتجاز الفردي مجمو  سم وكان 233*033وسطيا 

 .تتميز بالقذارة الشديدة وانتشار القمل والحشرات. يجلس أحدهم لالستراحة ويبقى اآلخرون واقفون

 :السابق لؤي بلوريقول المعتقل      
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، كان يوجد فيها ما بين عشرة إلى اثني تراً منتأمضيت أربعة أشهر في االنفرادية التي مساحتها متر ونصف بثمانين س" 
ويجب أن نستخدم الحمام خالل . ال يسمح بالذهاب إلى الحمام إال مرتين صباحا وعند منتصف الليل. عشر معتقال

ال تعرضنا لضرب مبرح( 0،2،3)ثالث عدات   ول مدةار األمرا  وتنفخ القدمين من طانتش ناهيك عنهذا . وا 
 ". الحر الشديدأضف إلى كل ذلك والجرب و  وأمرا  لم نسمع بها سابقاً الوقوف، واألمرا  الجلدية 

فقد بقي نحو مئتي يوم في القفص الخامس باإلفراديات، وكانت مساحته نحو متر  فواز بدرانأما المعتقل السابق 
 .شخص، يستطيع أحدهم فقط الجلوس لالستراحة بينما الباقون وقوف 02إلى  00ونصف بثمانين سم، وفيها 

  أطباء الشيطان: الطبابة

ينقل إليها في الفرع وفي المشافي التي قد يحصل أن  "األطباء"جميع الشهادات تظهر الوحشية التي يتعامل بها      
ممارسات  أن ترك المعتقلين لتنهشهم األمرا  هو بمثابة بل يبدو واضحاً . رة جداً يخط بع  المعتقلين في حاالت
 . لم يكن المعتقلون يحصلون على أي نوع من العالج مهما تفاقمت حالتهمحيث ممنهجة ومقصودة بالكامل، 

أيام بدون طعام مقابل  عدة، أي أن نبقى مقابل خمسة أرغفة من الخبز "حبة االلتهاب"كنا نشتري " أحمد حمادةيقول 
 ".حبة التهاب واحدة

كنت . "محقق بانتظاره مع طبيبين 02، أنه بمجرد وصوله إلى التحقيق بعد اعتقاله كان هناك حسان نصر اهللويقول 
الموجودين فقلت له الشبيحة ( التعذيب والضرب)سألني أحد الطبيبين من فعل بك ذلك . يأعتقد أن األطباء سيساعدونن

مسح الدماء عن ظهري فقط وأعطاني حبة أما الطبيب الثاني فقد . بواسطة عصا غليظة فقام بضربي بدورهفي الخارج 
 ".ربما تكون مسكن

ح آثار التعذيب على أماكن من جسد المعتقل حسان نصر اهلل -  :بع  الصور التي توض 
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 :المعتقل السابق فواز بدران ويضيف

الطبيب هناك . أثناء التحقيق والتعذيب يقف األطباء فوق رأسنا، وحين نشارف على الموت يطلبون إيقاف التعذيب"
ة حديد عوهي قط" بورية"جالد، إذا طلب المعتقل المري  حبة التهاب يقوم الطبيب بضربه ما بين عشرين إلى خمسين 

 ".انتو دواكم العصا: ، وهو يقولغليظة تشبه العصا

  !اختصاص تعذيبمشفى 

ر  للضرب الشديد، حتى فقدت خمسة أيام متتالية وأنا أتع بقيت مشبوحاً في إحدى المرات،  :حمد حمادةيقول أ     
أي " نلحقه"بما وقال لهم ر  -كما أخبرني الحقا معتقلون آخرون –، وأتوا بطبيب السجن مت  الوعي، فاعتقدوا أنني قد 

األسوأ، وتمنيت لو بقيت في  وكلن ذهابي إلى هناك هو. إلى المشفى وأخذونيأحضروا سيارة  نسعفه قبل وفاته، ثم
 .الفرع
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 الجنازير" مقيدين بالسالسل والمصابين المرضى المعتقلين جميع ،للمعتقلين غرفة عن عبارة المشفى كان     
 إال عالج يوجد ال. بالضرب يستقبلوننا األطباء كان  - العسكري حرستا مشفى في كنا أننا أعتقد - أسرتهم إلى"

 "مجنزرين" ومقيدين" مطمشين"مغمضي األعين  معتقل 02 كنا. الملتهبة جروحنا على البارد الماء وصب الضرب
 أن قبل المشفى في أيام عشرة بقيت. العصي ضربات وعشرات يومياا  التهاب حبة لواحدنا عطىي  كان . أسرتنا إلى

 ".بإخراجي فأمر للفرع العودة وأود جيدة بصحة أنني فأخبرته األطباء أحد دخل حيث للفرع أعود
 

 !حراشف السمك : أمراض وعدوى

إال أنهم  "أطباء معتقلين" بالرغم من وجودها ولم تخطر لنا في بال، في الفرع أمرا  النعرفتفشت :" يقول أحمد حمادة
هناك ماء فقط . أسبابها أنه اليوجد استحمام على اإلطالق على اإلطالق، ولكن كان من لم يعرفوا ماهي هذه األمرا 

هذه  تتفشى بينهمالمعتقلون القدامى االزدحام،  ،من الغذاء الكميات القليلة جداً . في المراحي  حيث المياه مجرثمة
 ".تكون أجسادهم التزال قادرة على المقاومة معتقلون الحديثوناألمرا  أما ال

في مراحله المتطورة واألمرا  الجلدية المختلفة، وفي مقدمتها " الجرب"شارا بين المعتقلين هي من بين أكثر األمرا  انت
 ".حراشف السمك"مر  أطلق عليه المعتقلون اسم 

 :يقول أحمد حمادة 

 على الجرح يجف وعندها. جسده من الدماء تسيل حتى بحكة االنسان يصاب المرض عند اإلصابة بهذا"     
 من المعتقل اليتمكن بحيث ،سم 1 -0 نحو سماكتها تصبح حتى والعفن، والدماء والجراثيم بالقيح مليئة دملة

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

 

 :يقول! المرض قرر عالج نفسه بنفسه بطريقة التخطر على بالأحمد الذي أصيب بهذا 

 من فطلبت نفسي عالج قررت. مقرفة الجلد رائحة. رهيبة لمرحلة وصلنا قد كنا نفسي عالج قررت عندما"     
 وفوقي مثلجاا  وكان الطقس ظهرا، الواحدة حتى انتظرت جاهزا أصبح وعندما. أظافره يطيل أن األشخاص أحد

 الميت الجلد بقلعالشخص  بدأو  قماشة على وعضضت بنطالي خلعت مجلدة، المياه كانت". التنفس في" السماء
 شاهدوا وعندما السجانون جاء األلم، من أصرخ أصبحت. فوتنز  تنزف الجروح وكانت سانتميترات، عدة بسماكة

 ".الدوالب على وضعوني مايحصل،
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 !مرض الجوع: الطعام

 . من فرع جوية حرستا، أن مايقدم للمعتقلين من طعام بالكاد يكفي إلبقائهم أحياءجميعًا يجمع المفرج عنهم 

 :، ويضيفالمعتقل يأكل وال يشبع مهما تناول طعاماً  حيث كان" بمر  الجوع"أصبنا : "يقول أحمد حمادة

 عشرة لكل بطاطا حبيتن توزيع حال في البطاطا قشر يجمع كان طيار، عقيد برتبة معتقل ضابط معنا كان     
 عدة كل اثنتين أو بيضة توزيع حال في البيض قشور يجمع كان وأيضا... القشور تلك ويأكل شخص، 02 أو

 أبيعها كنت و طحينية، حالوة" غرام"فقط  يصلنا كان أشهر أربعة كل.. ويأكلها يطحنها المعتقلين، على أشهر
. سليمة خبزة نصف مقابل واألبيض، األخضر العفن يغطيهم خبزات ثالث أشتري كنتو . خبز رغيف مقابل

 (".طعمه لتحمل) ساعات ثالث من أكثر العفن الخبز أكل في وأستمر
 

: دقلين جدتفي إحدى المرات حيث جرى وضعه مع مع التي حصلت معه بعد نقله لالنفرادية" الطرفة"ويروي أحمد هذه 
كلت نحو أ .باألكلنعم، فبدأت  خبز قال هل لديكحدهم ألت أفس (نتيجة الوضع النفسي) أبدا يأكلونالجدد ال المعتقلون "

خبرته من بعد قليل أ. ، وعن مر  الجوع(في الجماعيات) شرحت له عن الوضع بالداخل .المعتقل خبزة، فذهل 02
شخص غير طبيعي أن هناك  شعر المعتقل بالخوف وبدأ بطرق باب االنفرادية وطلب المساعد وأخبرهجديد أنني جائع، ف

 ".زميلي المعتقل ي أكلت حصة خبزووضعت على الدوالب يومها ألنن. معتقل معه وطلب نقلي

، يوافق على أي شيء مقابل الطعام، هناك يذلعندما يجوع االنسان  ألنهأقسى عذاب هو هذا المر  والجوع "ويتابع 
 ".مجاعة هائلة في الفرع هناك. هياكل عظميةأصبحوا . ستا بسبب الجوعص عظامهم ظهرت في فرع حر أشخا

 "األعضاء الحساسة"وتعذيب في  " حرق بالنايلون" و "شبح عكسي": انتزاع االعترافات بالتعذيب

الضرب بالهراوات، الحرق : التقليدية األساليبتتنوع أساليب التعذيب المستخدمة في فرع الجوية بحرستا من      
: تهدف إلى إلحاق أشد األذى النفسي والجسدي بالمعتقلين" مبتكرة"بالوالعات، الشبح، الدولبة، وسواها، إلى وسائل 

 .وسواها "األعضاء التناسلية"كالحرق بأكياس النايلون، إشعال البارود بالجسد، التعذيب على 

 ةيقول المعتقل السابق أحمد حماد: 

قضيتها بالشبح والضرب  يوماً  42بدأ معي التحقيق الذي استمر لمدة / تموز  1101في العاشر من رمضان "     
 طلب للتحقيق نساق كالحيوانات بالكبالت مع التقييد والتطميشكنا حين ن   ،والشتائم البذيئة حول أعراضنا وشرفنا

 . وكل درج أسقط عدة مرات وينهال الكبل على جسديلألعلى كنت أساق ثالثة أدراج و  ." تغمي  األعين"
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 خمسين نحو يضربونني كانوا الدوالب على يضعوني عندما والدوالب، الريح، بساط هناك كان المحقق غرفة في  
 كما. ضربة 411 نحو وتلقيت ساعة 06 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
 الحشرات جدا، قذرة منطقة وهي بالحمامات، متواصلة أيام خمسة لمدة شبحي جرى المرات إحدى وفي. المحترق

 ".نتحرك أن نستطيع وال أجسادنا على تمشي

 

إشعال أكياس النايلون وتنقيطها على المعتقل، وهو عذاب :" أحمدمن أساليب التعذيب األخرى التي تعر  لها     
، حيث يضربوننا بالعصي البالستيكية الثخينة والقاسية الدوالب وهناك. حقيقي، كان يستخدمه المساعد أحمد الحسن

 يهناك أيضا الشبح العكس. "القدم من األعلى مفصلو  المنطقة الواقعة بين الركبة" الرجل" قصبة"على ( كبل أخضر)
للخلف، حيث يقيد المعتقل ويداه للخلف ويرفع لألعلى، وهنا ال يمكن المقاومة أكثر من عدة دقائق، فيعترف المعتقل 

حيث يصاب المعتقل بخلع في أكتافه ويقضي بع  الوقت حتى يتمكن من تحريك . على أي شيء يريده المحقق
 ". شدة األلمذراعيه من 

               

  وهي طريقة مبتكرة من ضباط المزةيالشبح العكسطريقة *                               .في التعذيب" الدوالب"طريقة ، 
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يالمًا، لكن من بين أشد األساليب وحشية   : يقول حمادة للمعتقل،" العضو الذكري"كان التعذيب عن طريق وا 

 "الذكري بالعضو" وتعليقه كيلو 3 أو 1 وزنه ماء كيس إحضار كان له تعرضنا الذي التعذيب أساليب أحد"     
 ذلك في يستمرون حيث - بالتعذيب الوسيلة هذه جرب بالعالم مكان أي في أحد ال أعتقد - بالكهرباء الصعق مع

 ال. الحساسة المناطق هذه في التعذيب بسبب اإلنجاب على القدرة فقدوا الفرع في كثيرين أعتقد، و االعتراف حتى
 ".فظاعتها من األساليب هذه عن لبعض نتحدث أن نستطيع نكن لم حيث أخرى أساليب هناك كانت إذا أعرف

 

 :ويتحدث المعتقلون عن عدد من المحققين الذين كانوا أكثر عنفا ووحشية من اآلخرين في تعاملهم مع المعتقلين

، كنا ننصح من "أحمد الحسن"هو المساعد  يتولون عملية التعذيب وكان متوحشا جداً أحد المحققين الذين كانوا "      
! أنهم مسلحين ه أيضاً توأن يعترف على والدته وأخ أن يعترف فورا أنه كان مسلحاً  الجدد يدخل إليه من المعتقلين

. يديه أثناء التحقيق تحت التعذيب على كثير من المعتقلين ماتوا الو  جدًا، الداعي للنقاش أبدا معه، ألنه شخص متوحش
  .سم، شعره مجعد 061ه تقريبا وهو مربوع القامة طول

كان ثائر يعذب المعتقلين . أثناء التحقيق باسلوكان يستخدمه النقيب  ثائرالشخص الثاني األشد قسوة هو المتطوع أم ا 
 . "في الجماعيات نفسها في قلب الغرف

 للور تجربته عن التعذيب في فرع الجوية فيقولويروي المعتقل السابق لؤي ب: 

 افعتر االحتى ووصل األمر بي المسلحين،  الشبانبمجرد وصولي للفرع بدؤوا بضربي بشدة حتى أعترف على "     
لمدة ثالثة أيام متتالية على ارتفاع نصف متر عن  "بشبحي" قاموا ، حيثمن التعذيب نجونفسي أنني مسلح كي أ على

الذي كان " أحمد الحسن"بعدما أنزلوني بدؤوا بضربي من جديد بإشراف المساعد . األر  من دون ماء أو طعام
في أجزاء مختلفة من جسمي ويصب فوقي  "الوالعة" على ظهري ورأسي وبطني ويحرقني بالقداحة" بالبورية"يضربني 

وكانوا يوقظونني عندما يغمى علي بصعق الكهرباء بأي مكان في الجسم بما في ذلك . حتى أغمي علي ،اً ساخن ماءً 
ومن بين من كانوا يقومون بتعذيبي النقيب . كانوا يصعقونني بالكهرباء بعد خلع كامل ثيابي عني. األماكن الحساسة

 .باسل والعقيد أبو المجد

، عاد المحقق وبعد أن تحسنت حالتي قليالً . وكنت أشارف على الموتوعالج ظهري " الطبيب"بعد ذلك جاء       
بعد ذلك لم أعد أتحمل أي عذاب آخر، وأخبرت المحقق أنني مستعد  "بساط الريح"وطلبني للتحقيق، ووضعني على 

 !".ألعترف بأي شي يريده مني، واعترفت أنني قمت بقتل الجنود وارتكبت كل شيء
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  فواز بدران حول تعذيبه أثناء التحقيق معه بهدف إجباره على االعتراف بما لم يرتكبويقول المعتقل السابق: 

ذلك يريدني  يعرف كل شيء عني، ومع حيانالمحقق المساعد  ،من اعتقالي بدأ التحقيق معي بعد أربعين يوماً "       
يوم طلبوا إخالء سبيلي  70بعد . استمروا بضربي حتى أغلقوا الضبط وأعادوني للجماعية ،أن أعترف بأنني مسلح

فجهزت أغراضي ووصلت إلى غرفة المحقق وأنا أعتقد أنه سيفرج عني، فإذا بالمحقق يقول لهم طمشوه وقيدوه، وبدأ 
ية، حتى قلت له سأعترف لك بور  311إعادة التحقيق معي من جديد بالعصا الكهربائية والدوالب حيث ضربت بنحو 

كما يريد المحقق، ولم يقتنع مع ذلك، فأنزلني على  "كشنبومب"بارودة نوع  بأي شيء تريده، واعترفت على امتالكي
 قطعةوهي شبيهة  بحديد يمسكها جالدان من طرفين مثل الشبح لكن بالعكس،  "أنبوب" وهي عبارة عن بورية" القارص"

 غير وعذاب بأذية وتتسبب القدمين على باإللتفاف وتقوم متحركة ثانية قطعة مع القدمين في توضع ثابتة فوالذية
. أحدهم يضرب أعلى الرجلين واآلخر يصعقني بالكهرباء من أسفل الرجلينم، وفي تلك األثناء كان القد لعظام محتملين

، سالحنوع من الال أملك أي  يبالرغم أنن" روسية"حتى قلت لهم سأعترف لكم بكل شيء، واعترفت على امتالكي 
 ".الرجل البخاخ"يعرف أنني  نفسه الضابطو 

  يقول المعتقل السابق موفق الجندليو: 

سيارة ويضعون قطعة حديد بين القدمين ويضغطوها ( إطار )كنا نتعر  للتعذيب عن طريق وضعنا في دوالب "     
ضربة في  021كنا نضرب بعدد ال يقل عن . على القدمين لمنعي من التحرك ويقلبوني على ظهري ويبدأون بالضرب

باإلضافة الى التعذيب بالكهرباء،  وسكب المياه المغلية، حتى . ضربة 311و أ 111المرة الواحدة واحيانا تصل الى 
 .وطفي أعقاب السجائر في الجسم( األرجيلة)كان يجري استخدام جمر 

عطيتهم اسمائهم، بأسماء، كنت أعلم ما هو مصير أصدقائي ان أ االعترافكان التعذيب يزداد وكانوا يطلبون مني      
فأعطيهم أسماء الناس ، لتخفف عن نفسك العذاب أسماءهم فس الوقت يجب ان تقوم بإعطائلكن بن ،كان الصمت واجباً 

 .المكشوفة أصال والتي كانت في واجهة العمل لكنهم كانوا يريدون االسماء الغير معروفة

حيث يتم تعليقي من اليدين الى الخلف ورفعي مع بقائي . تم شبحي لفترات طويلة، أقل واحدة منها هي ثالثة أيام     
طعامهم وقمامتهم على أطراف القدمين حيث يتم ضربي أثناء ذلك بأنابيب بالستيكية، كما أنهم كانوا يلقون بمخلفات 

سم ويقوموا بصب المياه المغلية  91*  21تتجاوز مساحتها أيضا كانوا يضعونا في غرفة حمام ال، مشبوح وأناعلي 
 .حيث تصبح غير واعي لما تقوله(  الهذيان )من شدة الجوع والتعب والعذاب تعرضت لحالة الفصل ، اعلين

 تحقيق فترة وأقل مباحة، الجسم مناطق كل( والقدمين والجسد الرأس)  عليه النضرب مكان هناك يكن لم     
 .أسبوعياا  تتم   تعذيبي عملية وكانت ساعات أربعة أو ثالثة عن تقل ال
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ن هذا ألعيد قمت باإلعتراف حيث أخبرتهم سبوع من رمضان قبل اأاب دام أربعة أشهر ونصف وفي آخر بعد عذ     
ضربة والتعر   011لي بعد حوالي  نزلي لتوريطي ولكنني أخبرتهم أنهفي م هم هم من وضعوهمع أن -السالح هو لي

يقوم المحقق بإعادة الضربة  الضربات للمحقق ونحن نضرب وعندما ال نقوم بعد   تعدادللكهرباء، حيث أننا كنا نقوم ب
 .الضرب حتى يسمع رقم الضربة

عدني بأن ن يأ المحقق يتم التوقف عن تعذيبي وطلبت منقررت اإلعتراف بأشياء أكثر من التي يطمحون لها لكي 
 الب قبل أن اعترف ولكنه رف  أيضاً بعد اإلعتراف فأجابني أنه لن يقدم لي الوعد، طلبت فكي من الدو  يوقف الضرب

 .عترف فاستجاب أخيراأمن الدوالب حتى  قيدي أوالً  ن يقوم بفكأأصريت على ، ولكنني كنت صائماً  رغم أني  

سألني عن العمليات التي قمت بها فأجبته أني قمت بوضع حواجز في مدينة  ،المحقق بالسعادة بعد اعترافي شعر
تم بعدها نقلي الى زنزانة اسمها ....عربين لمنع دخول الجيش الى المدينة ولم تتم معارك بيننا وبين قوى األمن

 (.الجماعية الثانية)

 في جوية حرستا معتقالت مع أطفالهن   نساء

 :وحول ذلك يقول فواز بدران. أكد جميع الشهود الذين التقيناهم وجود نساء معتقالت في جوية حرستا

تعذيبهم ال تختلف عن عملية تعذيب الرجال حيث يتم  "في جوية حرستا"أشير إلى أن عملية تعذيب النساء أود  أن "    
لة عنهم وكان و وكان هنالك امرأة من ضمنهم مسؤ في اإلفراديات  حيث يتم  وضعهم .بنفس درجة تعذيب الرجال تقريباً 
لكي يتم وضعهم " البنطلون"وكان يطلب منها تلبيس النساء .. وتم اطالق سراحها الحقًا "هنالك إحداهن ملقبة بأم قمر 

ان عبارة عن والقفص ك" القفص األول"في الدوالب أثناء التحقيق، وهم يلبسون الحجاب، وكان يتم وضع النساء في 
معتقالت، وكان هنالك بع  األطفال مع  المعتقالت، ويوم  7إلى  6أربعة منفردات وكل منفردة تحوي ما بين ال 

الحراس والصراخ نتيجة التفجير، وذهب بالبكاء  انفجرت سيارة مفخخة في الفرع كان عدد النساء كثيرًا جدا، ثم بدأن  
، وقد اعتقلن نشطاء مطلوبينالمعتقالت من أهالي م، وكانت أغلب النساء وقاموا بضربهم بقسوة بسبب خوفهم وصراخه

أثناء التحقيق، وكان يتم تعذيبهم بطريقة الدوالب  ويتم تغمي  أعين المعتقالت. تسليم أنفسهمللضغط على النشطاء ل
وكنا نسمع ... امات والصعق الكهربائي وجميع وسائل التعذيب األخرى، وكان يتم إهانتهم أثناء اخراجهم الى الحم

 . صراخهم أثناء عملية التحقيق

أشهر في المعتقل، وكانت هنالك معتقلة أخرى أسمها رقية من دير  2مع عدد من بناتها بقيت  أم قمرالمعتقلة 
وكنت أشاهدهم ألني كنت اقوم بأعمال السخرة داخل الفرع، وكانت هنالك " االستدراج"الزور، وكانت تهمتها 

كبيرات في العمر، وكانت هنالك معاناة في الطعام واألدوية، واللباس، وكانت المعاناة شديدة  نساء معتقالت
 "...جداً 
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 شغال شاقةأ
في الفترة األخيرة بدأ فرع الجوية في حرستا بشكل جديد من أشكال العقوبات بحق المعتقلين القدامى في الفرع،     

مواقع عسكرية، وسط جميع أشكال التعذيب والتنكيل التي اليمكن  عبر تشغيلهم باألشغال الشاقة من حفر وبناء في
أي يتم  إعدامه إعدمًا  مة، تجري تصفيته بعد تعذيبهو وبمجرد أن يفقد السجين أية قدرة جسدية له على المقا. تخيلها
 . ميدانياً 

 :موفق الجندلييقول المعتقل 

 هناك وكان المكتب الى اخذي وتم الزنزانة من وأخرجوني إسمي على نادوا 1103-7-16 رمضان 09 بتاريخ"     
 لهم قال ثم نفسي، بحبس وقام دقيقة لمدة حنجرتي بمسك فقام يده، بتقبيل فقمت أقب لها، لكي لي يده مد شخص

 حاجز في بالصخور حفر بعملية وسأقوم أيام عشرة لمدة مهمة في معهم سأذهب بأني اخبرني!(.  طويل نفسه)
 إبني؟ يا متعاون انت هل: وسألني الجوية المخابرات

 حكم على وقعت أنني بعد فيما علمت فحواها، أعرف ال أوراق على وبصمتي توقيعي أخذوا متعاون، أنا نعم اجبته
 .إعدامي
 

هم قالوا لنا أن الرب هو بشار وأن الضباط هم الرسل والمالئكة . ناوجوهالطريق كانوا يحرقوننا بالوالعات بأيدنا و في و 
ن  المساعدون و   ".تعمل طوال الوقت ستفكر بالهرب العمل عبادة، ويجب أن يكون عملك متواصال ألنك اذا لما 

 : يقول المعتقل أحمد حمادة

اضطررت الختراع إبرة من شريط تربيط سميك عبر حفه بالجدار لمساعدة المعتقلين لخياطة مالبسهم "في أحد األيام 
إال أن قام بالتبليغ عني حيث جرى  "المخبرين" فما كان من أحد العواينية. البطانياتالممزقة، عبر سحب الخيوط من 
وقد جرى كتابة اسمي باألحمر ما يعني . عنصر، وتقرر نقلي للمنفردة من التنفس 02استدعائي وضربي من قبل نحو 

 ". محاولة تفجير الفرع بإبرة الخياطة"أنه سيتم إعدامي بتهمة 

ومحمد  وغسان بلور ووائل سراقبيأنا حيث كنت  الساعة الواحدة ليال جرى النداء على أسمائنا في حوالي    
، معن، وجاء ضابط قصير القامة ملتحي يدعى "بالجنزير" نا البع  بالسالسلمع بعض قيدونا. وفواز بدران الخطيب

بحب عرفكم : قلنا له الحمد هلل، قال لناكيف الشباب؟ : الموت، عندما أطل علينا قال لنا بأبو مقدم وكان يلقب برتبة
اهلل، ستذهبون معي إلى ديار الحق، لكن باعتبار أنني اهلل سأطيل  اعلى حالي، أنا عزرائيل، أو ليش عزرائيل، أن

 04أي في يوم رمضان  04أو  03كان يوم . وانطلقنا "سوزوكي"نقل صغيرة وساقنا إلى سيارة . بأعماركم بضعة أيام
م او  211عن الفرع نحو  يبتعدحيث يوجد جسر وتحته نفق  "ق الجنوبيالمتحل"أخذونا إلى  ثم،  1103تموز  02أو 
 . كلم، كان نقطة دفاعية للفرع بقيادة مقدم تابع للفرقة الرابعة 0
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غرف في ذلك  ببناءقاموا . "أبو الموت"ونقيبين ومالزم أول والمقدم  جنديكان هناك حاجز فيه نحو ستين     
وصلنا تقريبا الساعة  ، حيثهناك تقيمالعناصر كانت و " ارة التي ننزل منها من المتحلق إلى عربينالعب  "النفق 

والماء  "السالسل الحديدية" ليستقبلنا جميع عناصر الحاجز بالضرب بالعصي والهراوات والجنازير ،الثانية ليالً 
المتحلق  ألطرافونا واستمروا بضربنا حتى الصباح، في الصباح أخذحرقنا بالنايلون،  الساخن جدًا إضافة إلى

لحماية عناصرهم من القنص ووضع ، "بطول اإلنسان"سم أي  021وكان طول كل خندق حوالي لحفر خنادق 
كلغ، وكن ا  002نحو وزن كل حجر كان السوداء ونحملها،  "حجارة األرصفة"كنا نقلع . حجارة في وجه المحارس

كنا نحملها من  ي أحمل هكذا أوزان،أنفسنا، ثم جعلونستطيع حمل وكنا بالكاد ن، ي القوىالفرع منهكمن  قد خرجنا
. ، ونصعد بها إلى المتحلق ونحفر ونعبئ أكياس الرمل للسواتروتجنبًا للمزيد من الضرب والتعذيب" حالوة الروح"

ل حذاء المقدم أبو الموت وله الخيار في إذا أردنا شرب الماء يجب أن نقب  . عمل شاق ومتواصل ومن دون نوم
الكبالت وراءنا والعساكر لديها ضوء أخضر أن تفعل ماتريد معنا وبأي شكل . أن يسمح لنا بالشرب أو ال يسمح

 . من التعذيب

 :تجربته مع األعمال الشاقة فيقولأيضاا  لؤي البلور ويروي المعتقل السابق

. الجماعية نحو سنة وشهر عندما جاء المساعد أشرف وأخرجني منهاكان قد مضى على وجودي في "    
ثم قال لي أنني سأذهب اآلن ! ، فمد لي يده حتى أقبلها، فقبلتها"أبو الموت"وجدت بانتظاري شخص يقولون له 

ن لم أعمل جيدا سيتم إعدامي مباشرة"العمل"إلى   .، وا 

رأسي واستمروا بضربي وصعقي بالكهرباء وصب الماء بعد تغطية  "سوزوكي"نقل صغيرة نقلوني بسيارة      
 ".يقول لهم، اضربوه، خذوا بثأركم منه" أبو الموت"فوقي طيلة الطريق، و

وبدؤوا ! كي يتسلوا به االحاجز أنه أحضر لهم شخص جنودأبو الموت عندما وصلنا إلى الجسر أخبر "     
بعد . بضربي حتى شارفت على الموت، فأمرهم أبو الموت بالتوقف قائال لهم نريده أن يعمل اآلن ال أن يموت

قد أعدموا في هذا ثالثة معتقلين  بأنبو كاسم النداف من زملكا، وأخبراني أذلك التقيت بزمالئي فواز بدران و 
، وهم يقولون لنا، أنتم مسلحون واحد" جنرير"قيدنا نحن الثالثة بقيد بعد أعطونا عدة الحفر . حتى اللحظةالموقع 

، أو ةيضربوننا بالحجار حة ثالث ساعات فقط، وكانوا أثناءها كانت فترة االسترا. سنقتلكم على العيد مثل رفاقكم
 ".يصبوا ماء ساخن علينا، أو يشعلوا أكياس نايلون ويجعلوها تنقط فوق أجسادنا
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 دم باردإعدامات ب
 : أحمد حمادةيقول ، إعدام سراقبي وبللور

وكان عمره بحدود األربعين " غسان بل ور"لين جدًا وهو المعتقل تعب أحد المعتق (لعملنا في الحفر) في اليوم الثاني"     
الذي " نظام العمل"سنة، حيث كان قد مضى على اعتقاله حوالي سنة ونصف في الفرع، وقل  انتاجه بالحفر كثيرًا وكان 

وائل "يقول بقتل المعتقل حين يصل لمرحلة عدم االنتاج والتعب الشديد، ثم تعب بعده المعتقل " معن أبو الموت"سن ه المقدم 
 مهل تريدون الجلوس؟ نعم سوف أسمح لكم بذلك، ث: وقال! فقط لمدة ربع ساعة فقط طلب من المقدم استراحة و " سراقبي

ت فترة الظهيرة، عن المجموعة، وأخذهم إلى جهة أخرى، وكان" غسان بل وروائل سراقبي و "قام بفك السالسل وفصل المعتقل 
 ....واحد  "جنزير"نا نحن الثالثة اآلخرون مقيدين إلى سلسلة وبقي

حيث تم  قنصهم من قبل القناصة، ولكننا لم نصدقه، " رفقاتكم راحو"بعد مرور حوالي ساعتين جاءنا المقدم، وقال لنا      
لكنني لم اصدق ذلك، ثم انتقلنا من مكان لمكان ورأينا مثل " الفطايس"حتى جاءت فترة المغرب، ثم قال لنا تعالوا واحملوا 

ثم أمرنا بحفر قبور لهم، فحفرنا قبرًا، وفي منتصف عملية الحفر، ظهر لنا " القماش لصناعة الخيمقطعة من "شادر كبيرة 
فكان الرد من " فطسوا"حجر كبير، فطلب المقدم عدم اكمال الحفر، ثم اتصل مع الفرع وقال لهم هنالك شخصين قد ماتوا 

  ."بسيطة جيبن وتعال خود غيرن"الفرع 

ور ووائل سراقبي، فقمنا بحملهم ووضعهم في لغسان بل: انصدمنا بوجود جثتين تعودان لمعتقلين "للشادر"بعد رفعنا      
 السيارة، ثم أخذوهم إلى الفرع، وبقينا في الحاجز أنا وفواز بدران ومحمد الخطيب

 :يقول المعتقل السابق فواز بدران

ة، ليعود ويجدنا جالسين نرتاح، فيأمرنا بقينا نحفر ونعمل، حتى ذهب المقدم إلى الفرع وأمضى نحو ساع"     
في  ستمرارربعين عاما ولم يتمكن من االباالنبطاح ويبدأ بضربنا مع عساكره بشكل وحشي، بلور كان عمره نحو أ

 . "الجنزير"مقيدين إلى نفس القيد ثيابنا باعتبار كنا  العمل، وأصبح ينزف من رأسه كثيرا، ينزف علينا وعلى

يتحدث على الالسلكي مع " أبو الموت"سمعت المقدم . أمامنافكوا وائل سراقبي وغسان بللور عن جنزيرنا وأرسلوهم للعمل 
ذهب ولكنه ورغم ذلك، فقد . وقد تفجر ياعتقدت أنه يمزح، حتى رأيت رأس غسان بنفس. قناصة القوة ويطلب منه قنصهم

 . الرصاص عليه مباشرةعليه  طلقالمقدم وأ

نحمل الجثث ونحفر القبر، لكن الفرع طلب على الالسلكي  وعندما حل المساء نادوا علينا كيحدث ذلك في الصباح،      
وكانت قد يبست وفاحت رائحتها حيث بقيت  "السوزوكي"سيارة نق صغيرة احضار الجثث إليه، فطلبوا مننا حمل الجثث إلى 

 ."ء حملنا للجثث بدؤوا بضربنا أيضاأثنا. ملقاة هناك طيلة اليوم في الحر والشمس
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 :والخطيب إعدام الشالط والنداف

 :يقول فواز بدران

أنزلوهم من . منهما أبو كاسم النداف من زملكا وعبد المعين الشالط من دوما وأحضروا بدالً سراقبي وبلور وا الشهيدين أخذ    
. سمعنا أصواتهم وهم يتعرضون للضرب والتعذيب، حتى فقدوا القدرة على العمل في الحفر. السوزوكي وبدؤوا بضربهم

وأشعلوا أكياس . ق ذلك البارودأحضروا عبد المعين وبدؤوا بتفريغ بارود الرصاصة على صدره بكتابة اسم بشار األسد واحرا
 . تهعلى جسده، وضربوه بالعصا على رقب النايلون وجعلوها تنقط

ولم يكن يستطيع العمل في الحفر من شدة التعذيب فكانوا فقط يستمرون بتعذيبه، وبقيوا  النداف مأبو كاسبقي معنا       
 .وا النداف جانبا وأعدموه برصاصة في رأسهإجازته فأخذمن " أبو الموت"على ذلك لمدة خمسة أيام متتالية حتى جاء المقدم 

إلى الموت، فودعنا وطلب منا أن نقرأ له الفاتحة، ، فنادوا عليه، عرف أنه ذاهب محمد الخطيبأرادوا أيضا إعدام      
 ".وعندما حملنا جثمانه وجدنا أنهم قد أطلقوا النار عليه في يديه ورجليه ورأسه، أي أنهم أعدموه بعد تعذيبه. ورحل

 :ويقول أحمد حمادة

د المعين سيئة جدًا، وجسمه معتقلين محمد خير النداف، وعبد المعين الشالط من دوما، وكانت حالة المعتقل عبالأحضروا 
كان أزرقًا كله من المر  والتعذيب، وكان ينازع الموت، عاش فقط ست ساعات، في الحاجز، تعر  فيها ألشد  أنواع 

ال أظن  أن  أحدًا في هذا العالم قد تعر   لمثل هكذا تعذيب في حياته من حرق بأكياس النايلون، إلى الحرق . التعذيب
شعاله)على صدره بالبارود " بشار األسد"بكتابة اسم الطاغية ا بالبارود، حيث قامو  ، إضافة إلى سكب الماء الساخن (وا 

  .شب وسب الذات اإللهية، لكنه رف ، وفارق الحياة بعدها أيضاً " الكفر"عليه، طلبوا منه 

 ....هنا تأكدنا أننا كلنا سوف نالقي نفس المصير، وأن اي شخص يأتي إلى هنا سوف يالقي المصير نفسه  

وأيضًا قمنا " عوضًا عنه"ثم اتصل المقدم مرة أخرى إلى الفرع وأخبرهم أنه مات معتقل آخر، وطلب جلب أحد آخر      
من مدينة كفر بطنا بريف " لؤي بل ور"بحمله ووضعه في السيارة ليتم أخذه إلى الفرع، ليحضر عوضًا عنه معتقل اسمه 

القدرة على التحرك بسبب شدة الصدمة نتيجة قتل زميله المعتقل " النداف محمد خير" دمشق، وفي هذه األثناء فقد المعتقل
حيث بقي جالسًا وكان ال يستطيع القدرة على العمل، فقاموا بأخذه إلى مكان التعذيب، " عبد المعين الشالط تحت التعذيب"

 .....حيث تعر  للتعذيب يومين متتاليين 

ونتيجة تعرضه للتعذيب الشديد تش وه كل جسمه " ألنه ممنوع"كن نستطع البكاء كان مشهد التعذيب مبكيًا ولكننا لم ن     
بعيدًا قلياًل ثم قام باطالق النار عليهما واعدامهما " محمد الخطيب"نظر المقدم إلينا جميعنا، ثم قام بأخذه مع المعتقل .... 
فيطلب من أحدهم اطالق النار على يده، " اف للجنودكأهد"وقد سبقت عملية اطالق النار عليهما أن جعلهما المقدم . ميدانياً 

 ....ويطلب من آخر اطالق النار على ركبته 



 

 
22 

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

 

نتيجة شدة تعرضه للتعذيب واألمرا  التي أصيب بها داخل " محمد خير النداف"لم تنزل الدماء من جثة المعتقل       
حسان "وتم  أخذهما إلى الفرع وقاموا باحضار عوضًا عنهم المعتقل، وكان موقفًا صعبًا جدًا، ثم وضعناهما أيضًا في السيارة 

وأخبرناهما عن طريق لغة اإلشارة بضرورة العمل بجد حتى اليتم " موفق الجندلي"نصر اهلل من مدينة عربين، والمعتقل 
 13الهروب في اعدامهم مثل بقية المعتقلين، وفي اليوم الذي تاله بدأنا نفكر بالهروب بشكل جدي، وأصاًل كنت أفكر في 

ا النتيجة المتوقع للنجاة أثناء الهروب فكانت بنسبة  أو أقل، وبعد اتخاذ قرار الهروب، %  0رمضان ولكن في سري، أم 
وتأجيله عدة مرات، قررنا أخيرًا الهروب في ليلة القدر، وكان قبلها قد جاء إلي أحد الجنود وكان من محافظة درعا، 

 ...دًا أي في ليلة القدر نفسهاوأخبرني أنه سوف يتم اعدامي غ

 :من اللحد إلى المهد الهروب

 
 :يروي حسان نصر اهلل تفاصيل عملية الهروب قائال

لجيش وهنالك هذا االتجاه فهنالك نقطة ل في إذا حاولتم الهروب : قال لنا الضابط مكان الحفرفي الصباح وبعد نقلنا إلى  "  
قوات الجيش في تلك البنايات، وقد سررت لسماع تلك المعلومات، ألننا كنا قد خططنا للهروب من هذا االتجاه، وقد تمركز ل

 وفي  للجيش باالتجاه السابق، الحظنا أنه ال يتوقع هروبنا ابدًا، وأعاد الـتأكيد علينا إذا أردنا الهروب فهنالك قوة متمركزة 
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، وهنالك قوة للجيش النظامي في اتجاه " وكان يقصد بهم عناصر الجيش الحر"سلحين ن للماالتجاه الثاني هنالك قناصي
ذا استطع نكم سوف تكونون هدفًا سهاًل لقناصي تم النجاة من كل هذه النقاط العسكرية، فإالقابون وهم مزودون بالقناصة، وا 

عد أكثر من أربعة أمتار تأصاًل ومن أجده يبوأنا موجود  :وقال الضابط" أي فرع المخابرات الجوية"المحرس الموجود هنا 
 ....سوف أقتله على الفور 

عندما سمعنا كالم الضابط، سررنا جدًا ألنه قام باعطائنا معلومات مهمة عن المكان بطريقة غير مباشرة وذلك نتيجة       
ن مكان تواجد وتمركز عناصر الجيش ن والنقاط العسكرية، وأيكالم لتحديد أماكن تواجد القناصي، واستغلينا هذا اللغبائه
وعند حلول فترة العصر، تم اطالق النار باتجاهنا من منطقة المزارع وهو المكان الذي يتمركز فيه عناصر من  ....الحر

بمجرد وصولنا إلى تلك أنه وجود الجيش الحر هناك، وتأكدنا أصوات اطالق نار قريبة، وتأكدنا من الجيش الحر، وسمعنا 
 .سوف نكون بمـأمن عن نيران قوات النظامالمنطقة 

تيجة تغييرهم مكان الحفر رمضان مستغلين حلول الظالم، ولكن المحاولة باءت بالفشل ن 16حاولنا الهروب في ليلة      
نعمل فيه فأصبح الحفر باتجاه منطقة برزة،  عكس مكان الحفر األول حيث كانت المساحة خاوية وكانت تبعد  الذي كنا

 .تر فقط عن مكان تواجد الثوارم 211

رمضان حيث أنه تأكد مجيء  17منا على الهروب في ليلة استخارة هلل ، وصموقد قمت في نفس الليلة بقضاء ركعتين      
رمضان وهو  17رمضان، وقد قمنا بالترتيبات الالزمة، وفي اليوم التالي يوم  12المقدم لينفذ فينا حكم االعدام في صباح 

القدر، كانوا يقدمون العشاء عادة في حوالي الساعة التاسعة مساًء ، ولكننا تفاجأنا بإرجاعهم لوجبة العشاء، ولم نفس ليلة 
نما اكتفينا بالطعام المتوافر على الحاجز، حيث كانت كمية الطعام كافية نسبيًا، ألنهم كانوا يقومون  نتناول وجبة العشاء وا 

على العمل لعدة أيام متواصلة ومن ثم  كانت تتم عملية اإلعدام للمعتقلين، حيث وصف المقدم  ابتغذية المعتقلين لكي يقدرو 
 . وقال يجب أن تتغذوا كالخرفان حتى يتم التضحية بكم في يوم العيد" بالتسمين"العملية 

المعتقلين الذين كانوا برفقتي عن استكملنا عملية الحفر بعد فترة العشاء، في حوالي الساعة العاشرة والنصف، وسألت      
الحارس المسؤول عن " حسن"الجهوزية للهرب، فأجابوا بأنهم على أهبة االستعداد، وكان الرقيب األول المتطوع ويدعى 

مترًا، وكان يلعب بجواله ويستمع لألغاني، ونحن نقوم بالحفر  02مراقبتنا في تللك النوبة من الحرس، وكان يبعد عنا مسافة 
وقام أحدنا بعملية تمثيل للحفر، واآلخر يرمي التراب ليصنع الغبار، وقمت مع ....  الخندق المطلوب منا حفره -لنفق في ا

ثم قمنا بتحرير المعتقلين الثالثة أواًل، ومن " آلة حادة تستعمل للحفر" بالقازماتبكسر القيود " أحمد حمادة، أبو عماد"المعتقل 
حيث سوف " بتغيير األغنية"الحارس وكان الظالم حالكًا جدًا، وتريثنا إلى أن يقوم " ..وأبو عمادأنا "بتحرير نفسنا  ثم  قمنا

والذي سيمنعه من رؤيتنا، وتم  تحديد نقطة ضمن البساتين التي " حسن"يقوم جهاز الجوال ببث ضوء على عيون الحارس 
القاة بعضنا في حال أضاع أحد موهنالك سوف نقوم ب مكان لتربية الدواجن،" مدجنة"ننوي الهروب إليها وكانت عبارة عن 

 .....بريف دمشق  –من ا السرب، حيث سنقوم بعدها باكمال الطريق إلى مدينة عربين 
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وفي كل نقطة  ،وفي تلك اللحظة قمنا باالنطالق رغم وجود نقطتين للحراسة ..بتشغيل ضوء الموبايل" حسن"ثم قام الحارس 
 : هنالك تواجد لقناصين اثنين، باإلضافة إلى رشاش بي كي سيه، ثم بدأت عملية الهروب وانطلقنا في اتجاهات مختلفة

مختلفًا وكان  ااتجاه أنا وفواز وأحمد حمادة، وأخذنا لؤي بللوراتجه نحو الشمال، ومعه المعتقل  موفق الجندليالمعتقل      
ة عسكرية أيضًا تابعة للجيش النظامي، وبعد تجاوزنا اه منطقة المزارع، وكان هنالك نقطوليس باتجباتجاه منطقة القابون 

قف، "إلى عملية الهروب، ونادى بأعلى صوته " حسن"تقريبًا وكانت خالل ثوان معدودة، تنبه الحارس متر مسافة الثالثين 
لمباشر علينا، وفي تلك األثناء بالذات بدأت نقطتا الحرس لكننا تابعنا الرك  السريع، ثم بدأ باطالق النار ا... " قف 

الموجودتين أيضًا بفتح النار باتجاهنا،  وكانت الرصاصات متجهة نحوي بشكل مباشر  ومنه باتجاه النقطة العسكرية التابعة 
در األول للنار هم عناصر للجيش النظامي، فبدأت النقطة العسكرية األخرى التابعة للنظام بفتح النار بعد أن ظنوا أن المص

من الجيش السوري الحر، ثم قمنا بتغيير اتجاهنا نحو الشمال، باتجاه منطقة المزارع، ثم سقطت فيما يشبه النهر، وكانت قواي 
ًا ومع كل عملية سقوط كنت أعتقد بأنه تمت إصابتي بطلقات وأعيرة نارية، دقد أوشكت على االنهيار، وكنت أسقط وأقوم مجد

 .ألبدأ رحلة االنطالق من جديد خالل أجزاء من الثانية بأذىرعان ما كنت أكتشف أنني لم أصب ولكن س

متر، وبعد أن نزعت ثيابي خرجت من النهر  011ثم قمت  بالسباحة في النهر الذي سقطت فيه، بعكس التيار، حوالي      
بعد أن  .واتجهت باتجاه النقطة التي كنا قد اتفقنا عليها سابقاً ". المجاري الصحية"في الحقيقة لم يكن نهرًا كان وكأنه مثل "

بدأوا  وصلت قمت بالمناداة على أصدقائي اآلخرين وكان من أجاب المعتقل أحمد حمادة من سقبا، والمعتقل لؤي بللور،
نا تابعنا البحث عنهم والمناداة عليهم، ولكن دون از، فاعتقدنا أنهم استشهدوا، ولكن  بالسؤال عن المعتقلين اآلخرين أبو موفق وفو 

 . جدوى

ثم تابعنا المسير باتجاه البساتين متجهين نحو المناطق اآلهلة بالسكان، ثم بدأت مرحلة الخوف من نيران الجيش السوري      
سمعنا بوجود أشخاص أمامنا، فقمنا بالجلوس، حيث أننا الحظنا مجيء ثالثة " الرمان"وبعد الدخول فيما بين مزارع الحر، 

هم من عناصر الجيش النظامي، ولكن ما اقتربوا أكثر حتى تبين أنهم شباب في اتجاهنا، واعتقدنا في البداية أنأشخاص ب
التي كنت قد حملتها " البلوك"ة عوتحديدًا من مدينة عربين، فقمت برمي قطمقتبل العمر، ويتكلمون بلهجة أهالي ريف دمشق، 

للدفاع عن نفسي، وقررت التعريف عن نفسي، بعد التأكد أنهم من الثوار، فطلبت منهم عدم الطالق النار، وأخبرتهم أننا 
وكانت ردة فعلهم جريئة " بينكر، من منطقة عر أبو رامي ش"الجوية بحرستا، واسمي معتقلون هاربون من فرع المخابرات 

من  تلين الثالثة شاب في مقتبل العمروطبيعية، ثم طلبوا منا االنبطاح، فطلبت منهم األمان والحماية، وكان هنالك بين المقا
 ...... منطقة عربين وكنت على معرفة بعائلته، وعندما اقترب أكثر قام بالتعرف على ورمى سالحه وقام باحتضاني 

موفق وفواز أضعناهم أثناء عملية : ثم قاموا بنقلنا إلى أقرب نقطة طبية، في عربين، وأخبرناهم أن هنالك معتقلين آخرين      
 الهروب، وطلبنا منهم عدم اطالق النار عليهم في حال صدق وأن وجدوهم، وفي تلك األثناء كان المعتقل موفق الجندلي قد 
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، فقاموا بطالق النار عليه وأصيب لحر، ولكنه لم يمتثل ألمر الوقوفللجيش السوري االتقى أيضًا مع نقطة عسكرية تابعة 
 ....أقرب نقطة طبية أيضاً  إلىبثالثة طلقات على أثرها، حيث قاموا باسعافه 

 :يقول فواز بدران

 .إلى الفرع وأحضروا بدال منهم موفق الجندلي وحسان نصر اهلل من عربين ثأخذوا الجثبعد إعدام الشهداء الثالثة،      
الساعة الثانية عشر ليال وكنا نحفر أنفاق ومحارس، كسرنا . رمضان 17هكذا التقينا خمستنا وقررنا الهرب في ليلة القدر ...

نا نشاهدهم وهم أن جيشهم ينتشر بها لكننا كدعون كانت هناك جهة ي. تراجع، وبالتالي لم يعد هناك من الجنزير ورميناه بعيداً 
انتظرنا الحارس الذي كان يسمع األغاني على جواله حتى . يطلقون الرصاص في ذلك االتجاه فعرفنا أنها منطقة الجيش الحر

 .أضاء جواله وقلنا اهلل أكبر وبدأنا بالرك 

ن حين اكتشف أمرنا وبدؤوا بإطالق الرصاص علينا من قررنا عندما نهرب أن نكون متفرقين وركضنا باتجاه بساتين عربي     
واألر  التي . حتى شباب جبهة النصرة فتحوا النار علينا حيث اعتقدوا أن األمن يتسلل إلى المدينة. جميع المحارس الموجودة

جهنا فنزلنا به كنا نرك  عليها كانت ملغمة، بقينا نرك  لمسافة نحو كيلومتر وضربوا علينا قذيفة هاون، وجدنا نهر بو 
 ".وقطعنا إلى الجانب اآلخر حتى التقينا بشباب الجيش الحر

 خاتمة 

 .في جوية حرستا، اجتمع الناجون من الموت، أحمد حمادة، فواز بدران ولؤي بلور "فرع اإلجرام"في نهاية لقاءنا مع شهود 

أحضروا معهم بقايا الجنزير الذي ربطهم سوية وكان سيجمعهم على مصير الموت المحتم لو لم يتمكنوا من تحطيمه في 
 . الوقت المناسب

 :أحمد حمادةيقول 

لها قصة، قصة معاناة، كنا ممنوعين من مسك السالسل أو وضع يدنا (  التي كان يتم تقييد أرجلنا بها ) هذه السالسل      
وكنا مقيدين نحن الثالثة إلى هذه السالسل، وكانت عملية المشي صعبة جدًا، فقد كان ثالثة  أشخاص مقيدين إلى عليها، 

هذه السالسل، فمثاًل عندما كان يريد الشخص الذي في المنتصف أن يتوقف، كانت السالسل تمنع الشخص األول من متابعة 
 .في أقدامنا، وكنا نعتذر من بعضنا عند كل عملية وقوف ان يسبب جروحالمشي وتجرح قدمه، وكنا نتعذب فيه كثيرا، ألنه كا

ن خول يتم بشكل جماعي، وكنا نتمنع عحيث كان الد" التواليت"وكانت المعانة الكبيرة أثناء خروجنا لقضاء الحاجة      
، وكان أحدنا إذا أراد أن يقوم باي شيء كان يجب أن يتم األمر بشكل جماعي، كان مثاًل يتم بسبب ذلكالخروج إلى الحمام 

 أي يريد من أحدهم " اآلخرين المعتقلينوهو مقيد مع "ضرب أحدنا من قبل العناصر ويتم الطلب منه الذهاب إلى جهة معينة 
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ت الذهاب المستحيلة يبدأ الضرب والتعذيب من قبل وعند محاوال" وهم مقيدين إلى نفس السالسل"الذهاب دون اآلخرين 
العناصر، وكان من بين أكثر المواقف سوءًا هو طلب عملية الرك  وجميعنا مقيدين إلى السالسل، وكانت الدماء والجروح 

 .على أقدامنا تمأل مكان السالسل المقيدة، وما زالت آثارها واضحة حتى اآلن

ر مكان الحفر ونحن نقوم بفك يية فك السالسل، حتى أن أحد العناصر طلب منا تغيكانت لحظات مرعبة جدًا أثناء عمل
 .معدوة لنكمل الحفر فوافق على ذلك السل، فطلبنا منه االنتظار لثوانالس

بدأ باطالق النار وبعد أن حمل موبايله المحمول وظهر ضوء الشاشة قمنا بعملية الهروب، وطلب منا الوقوف فلم نلتفت إليه ف
 .الحلقة التي تم  قطعها من السالسل كانت الخالص لنا جميعنا. مباشر عليناال

 :أحمد برسالة أخيرة وتوجه

أنه يوجد العديد من البشر وليس الحيوانات في فرع المخابرات الجوية، وهم  ،"حقوق الحيوان"أريد توجيه رسالة لمنظمات     
أن يقوموا بزيارة إلى الفرع، ليشاهدوا عليهم يعانون ويتم تعذيبهم بشكل ال يوصف،  فإذا كانوا يدعون أنهم منظمة حقوقية، 

  .ومشاهدة األمرا  المنتشرة ال نطلب تحريرهم فقط نريد منهم الذهابنحن بين المعتقلين،  المنتشرةاألمرا  

معتقل مهددين باإلعدام، أنا اعتقلت سنة وثالثة أشهر وأعرف تهم  411بعدما انتهت رحلة هروبنا اليزال هناك نحو  .....
وضع المعتقلين سيء جدا، وظروفهم صعبة جدا، أتمنى أن يصل . وأعرف أنه سيتم  إعدامهم بالتأكيد معظمهم واعترافاتهم

 ..نظمة أن تكون بقدر المسؤوليةلالنسانية، وأية مصوتنا 

أود  أن أتوجه برسالة وهي أمانة في عنقي ألقول لجميع العالم، أن حجم المعاناة كبير جدًا على : بالعودة إلى الحاجزو 
نع الماء عديم الدم، حتى أنه كان يم" معن أبو الموت"وخاصة على يد  ذلك المقدم المدعو " عند عمليات الحفر"الحاجز 

ب أن نقبل حذائهم، عن المعتقلين قبل اعداهم، وجميع من تم  اعدامهم ماتوا عطشى، وكنا إذا نريد أن نشرب الماء كان يج
ونناشد اإلنسانية أن تساعدنا للقضاء على هذا النظام الجزار ويتدخلوا لوقف عمليات االعدام في فرع المخابرات الجوية في 

 . حرستا

 :فوازويقول 

نريد أن نوصل للناس ما يحدث من فظاعات عما يحدث هنالك، وأن يشعروا بالناس الموجودين داخل المعتقل، "     
نما يتمنون دخول عناصر الجيش الحر والقيام بعمليات انتحارية لقتل  والمعتقلين ال يطلبون تحريرهم من قبل الجيش الحر وا 

  .الموت أرحم..العذاب الشديد داخل المعتقلمن  على السواء ليتخلصواحراس ومعتقلين  من الجميع

 واهلل معنا ألن ما حدث لنا كانويظن العالم أن نظام األسد منتصر ولكنه غير منتصر، ونحن نتحداه ونتحدى نظامه،     
  ..معجزة
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 :حسان نصر اهللأضاف 

" المقدم معن"على مراحل بالتنسيق ما بين  كل معتقل بفرع المخابرات الجوية حاليا محكوم عليه باإلعدام، ولكن ذلك يتم"  
، من دون علم الضباط األدنى رتبة، والمعتقلون الذين بالداخل اليعلمون بأنه محكوم عليهم باإلعدام، وعندما يتم عميد الفرعو

معتقل في فرع المخابرات الجوية بحرستا، محكومين  411إعدامهم يتم دفنهم مباشرة وال يتم تسليم الجثة لذويهم، وهنالك 
باالعدام  00باالعدام، بينهم نساء، منهم من مدينة عربين بريف دمشق، وكان عددهن حوالي سبع نساء، وكان قد حكم على 

بعة المقدم عام واسمه عبد الرحمن ظريفة عن طريق مقدم الفرقة الرا 03وهم من منطقة عربين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 
 .معن

 قائمة ببعض األسماء التي استشهدت في جوية حرستا

 .، ريف دمشقفواز البدو، زملكا - 0

 .كا، بسبب ضيق التنفس في الجماعيةآل النداف، زمل - 2

 .معتقل من جوبر، بسبب ضيق التنفس في الجماعية - 3

 .بعد التشغيل استشهد تحت التعذيبعبد المعين الشالط، دوما،  - 4

 .أبو كاسم النداف، زملكا، اعدام بعد التشغيل - 3

 .اعدام بعد التشغيل ، من مدينة كفر بطنا بريف دمشق،محمد الخطيب - 6

 .اعدام بعد التشغيل من مدينة زملكا، بريف دمشقوائل سراقبي،  - 7

 .اعدام بعد التشغيل ، من كفر بطنا بريف دمشق،غسان بللور - 8

 جوية حرستامة ببعض المعتقلين في قائ

 مالحظات  سم المعتقل ا
 أشهر 0معتقل من سنة و _ كفر بطنا  بالل عزو عناية 

 معتقل من سنة وشهر _ كفر بطنا  جهاد وهبة
 أشهر  0معتقل من سنة و_ كفربطنا  عماد دحبول 

 من القابون  معتقل من سنتين  محمد رمضان 
 كفر بطنا  عبد الرزاق سعدية 

 العبادة هيثم الكردي 
 من إدلب فادي عثمان 
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 كفر بطنا مازن عراد
 كفربطنا طريف البحش
 كفر بطنا مأمون زينو

 عسكري منشق _ كفر بطنا عبد الرحمن الخربطلي 
 كفربطنا عالء البس
 كفر بطنا عالء خليفة
 عسكري منشق_ الضمير أحمد نصر 
 كفر بطنا نادر زينو

 من العبادة توفيق كحيل
 عين ترما دغمشمازن 

 عيادة بشارع بغداد لديه الدكتور صالح اسم األب بشار الكنية لم يتذكرها
 جسرين وائل زيدان
 كفربطنا أيمن جعفر

 القابون عبد الرحمن الهبول
 القابون بسام عنطوز
 دوما توفيق البيطار
 الميدان باسم المهايني

 الميدان لؤي دلبيق
 يسكن في حي تشرينمن إدلب  عبد العزيز الراغب
 من حي تشرين محمد فوزي مريمة

 من حي تشرين وليد األشتر
 من دوما صبحي غضيان 

رجل أعمال -0073من حزب الشعب للتأكد  مواليد  الدكتور سهيل نشيواتي
 حمصمن 

 من حمص باسم شهاب 
 من زملكا رامي الدحال
 ضمير عمر نقرش
 من حي تشرين من ادلب محمد حمزة

 من برزة خليل الجمل 
 سنة من برزة 06عمره  وليد الجمل

 من سقبا قصي دوماني 
 من كفر بطنا باسل عصيري
 من عين ترما ربيع العصيري
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 من حمورية زاهر غنوم
 من حمورية هيثم الهندي
 من حمورية شادي غنوم 
 من القابون أصله من إدلب فيا  األسعد
 شهر  08من كفر بطنا فرع الجوية حرستا معتقل من  عزو عبد ربه 
 أشهر  3من سقبا فرع الجوية بحرستا معتقل من سنة و محمود عطايا 
 أشهر 3من سقبا فرع الجوية بحرستا معتقل من سنة و فراس الشرار 
 شهر  08من سقبا فرع الجوية بحرستا معتقل من  وليد الصفدي 
 الجوية بحرستا معتقل من سنةمن القابون فرع  عبداهلل زينو 

 من القابون فرع الجوية بحرستا حسن الخطيب 
 من القابون فرع الجوية بحرستا بالل ليلى 

 من الميدان فرع الجوية بحرستا محمد دلبيق 
 من الميدان فرع الجوية بحرستا باسل مهايني 
 فرع الجوية بحرستا من شارع بغداد  محمد عطا 

 من عربين معتقل في فرع الجوية بحرستا  أسامة هرباوي 
 من عربين معتقل في فرع الجوية بحرستا  هيثم المصري 
 من عربين معتقل في فرع الجوية بحرستا  سعيد قويدر 
 من أدلب معتقل في فرع الجوية بحرستا ابراهيم كنجو 
 من حمورية معتقل في فرع الجوية بحرستا غياث ونوسة 
 حمورية معتقل في فرع الجوية بحرستامن  محمد ادريس 
 من حمورية معتقل في فرع الجوية بحرستا غياث غنوم 
 من ضمير معتقل في فرع الجوية بحرستا عمر نقرش 
 من ضمير معتقل في فرع الجوية بحرستا ناصر غزال 
 من ضمير معتقل في فرع الجوية بحرستا محمد غزال 

 الجوية بحرستا من ضمير معتقل في فرع محمد شمدين 
 من كفر بطنا معتقل في فرع الجوية بحرستا خالد النعيمي 
 من كفر بطنا معتقل في فرع الجوية بحرستا أحمد جديانا 

 من كفر بطنا معتقل في فرع الجوية بحرستا مأمون ضفدع 
 من كفر بطنا معتقل في فرع الجوية بحرستا صالح زينو 

 معتقل في فرع الجوية بحرستامن التل  نور الدين الشاوي 
من دوما معتقل في فرع الجوية بحرستا طالب طب  أحمد سريول 

جامعة دمشق حالته الصحية مأساوية مصاب بتيبوس 
 عظام 
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 من دوما معتقل في فرع الجوية بحرستا طالب طب  طالب النحاس 
 من دوما معتقل في فرع الجوية بحرستا طالب طب  أحمد عدس 

 من العبادة معتقل في فرع الجوية بحرستا  صبحي العجلوني 
من القيسا يداه مشلولتان من الشبح والتعذيب معتقل  عامر نايفة 

 في فرع الجوية بحرستا
 من عين ترما معتقل في فرع الجوية بحرستا ربيع العصيري 
من إدلب يسكن بمساكن الناصرية اتهم بتفجير مطار  العقيد حسين

 بالسويداءخنخلة 
 

 

 :تقرير مصور لشهادات المعتقلين الخمسة
 

http://youtu.be/8FIrcKl5CaY  
 
 

 

   تباعاً  "المصورة كاملة"بنشر كافة الشهاداة سوف يقوم  مركز توثيق االنتهاكات علمًا أن. 

 :فريق الرصد الميداني في ريف دمشق، الغوطة الشرقيةأجرى جميع اللقاءات وجمع الشهادات، 

 .رزان زيتونة: المنسقة العامة، المحامية
 .مجد الديك

 .ثائر حجازي
 .عروة النيربية: مونتاج

 
 :ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي

sy.org-editor@vdc 
 :لالطالع على تقاريرنا السابقة

sy.info/index.php/ar/reports-http://www.vdc 
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