
 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

1 

 

 

Violations Documentation Centre in Syria - 2013 
 

 

 سرية املدامهة واالقتحام 512تقرير حول الفرع 
 دمشق -شعبة املخابرات العسكرية 

 "واألمل املوت بني صراع  "
 

 مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
 5112 / سبتمربيلول أ

 

 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

2 

 

 شعبة املخابرات العسكرية –سرية املدامهة واالقتحام  512تقرير حول الفرع 

 1   ..........مقدمة   .......................................................................................

 5..........    ..............................................................................خلفية التقرير     

 2.    ........منهجية التقرير     ..............................................................................

 4    .....................................................التحديات والصعوبات     ...........................

 2      ........................................................    األمن العسكري - شعبة املخابرات العسكرية 

  6      ..........................................................................سرية املدامهة      512الفرع 

 8       ..................................................................     وإفاداتشهادات معتقلني سابقني 

 8       ...........................................................................    معتقل -  الشهادة األوىل

 18     ..............................................................................   معتقل - الشهادة الثانية

 51     ..............................................................................معتقل    -الشهادة الثالثة 

  55..       ............................................................شهادة مساعد منشق     : الشهادة الرابعة

 52...      ......................................     دراسة طبيب خمتص – الطبية حلاالت الوفاة الكثريةاألسباب 

 54...      ..املقابر اجلماعية     ...............................................................................

  52..      ..............مقربة الشهداء يف جنها     .............................................................

 58       ...مقربة البحدلية     .................................................................................

 26       .اخلالصة والنتائج     ................................................................................

 23      ...............................التوصيات     .........................................................

 28      ..............................شكر وتنويه     ........................................................

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

3 

 

 : مقدمة
 

في نسبة الشهداء الذين قضوا في وحادًا من عم  الثو ة السو ية ا تفاعًا مخيفًا المنص مة األخي ة  شه شهدت األ     
المتعّمد من قبل  أقبية أجهزة النظام السو ي المختلفة تحت التعذيب الشديد أواًل، أو كنتيجة طبيعية لإلهمال الصحي

، حيث اختلفت ط ق على كافة الجغ افية السو ية والمنتش ة ثانيًا، ألماكن االحتجاز الس ية المختلفة، السلطات نفسها
أثناء  تنكيل والتعذيب بالمعتقلين من جهاز أمني إلى آخ ، والتي عادة تكون في الفت ة األولى من االعتقال أيالقتل وال

الذين عملية التحقيق، وهي األيام األصعب في حياة النسبة الساحقة من المعتقلين، حيث أكّد العديد من شهود العيان 
ّل حاالت الوفاة تكاد تنحص  في األيام العش ة األولى من حياة قابلهم م كز توثيق االنتهاكات في سو يا، أن ج  

الذي عادة ما تكون األم اض الجلدية  الموت البطيءبداية، سيواجه خط  ال في المعتقل، ومن ينجو من الموت
 .لشديد سببًا مباش ًا لهالمزمنة والضغط النفسي ا

 

 خلفية التقرير:

 

يأتي هذا التق ي  ضمن سلسلة تقا ي  متتابعة يصد ها م كز توثيق االنتهاكات في سو يا، حول أماكن االحتجاز      
ة في سو يا، حيث يحاول من خالها  صد وتوثيق كافة أشكال وصنوف المعاملة السيئة التي يتع ض لها الس يّ 

لة عن و حاول في الوقت نفسه الوصول إلى األشخاص والهيئات المسؤ المعتقلون من قبل قوات األمن السو ية وي
مجمل هذا االنتهاكات بحق المواطن السو ي، حتى يتّم محاسبتهم أواًل والعمل على عدم تك ا ها في سو يا المستقبل 

 .ثانياً 

 منهجية التقرير:  

 

معتقلين سابقين لاالعتماد على العديد من الشهادات حاول ف يق العمل في م كز توثيق االنتهاكات في سو يا،      
 ، كما اعتمد في هذا التق ي  512المخيفة التي يتّم تبادلها عن حاالت الوفاة التي تحدث في الف ع حول حقيقة األ قام 

عن على شهادة أحد الضباط المنشقين من الف ع نفسه، إضافة إلى استشا ة أحد األطباء المختصين، مستفس ين منه 
 الشهود.جميع األسباب العملية خلف مئات حاالت الوفاة التي أكّدها 
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أيضًا حاول ف يق العمل حمل هذه الشهادات إلى إحدى ش كات التزويد بصو  األقما  االصطناعية، بعد أّن أكّد      
إّنما تحدث في منطقتين جميع من تّم اللقاء بهم، أّن عمليات الدفن التي تتم للشهداء الذين يقضون تحت التعذيب، 

ق يبتين من بعضهما البعض وهما منطقة "نجها" ب يف دمشق، ومنطقة "البحدلية" والتي تقع بالق ب من المنطقة 
 في سوريامركز توثيق االنتهاكات الدو  األساسي في تزويد  العالمية لمنظمة هيومان رايتس وتش، وكان األولى

 بالصو ة المطلوبة.

 

 ات:التحديات والصعوب
   

ال يمكن الحديث اطالقًا عن طبيعة التحديات ونوعها بمعزل عن القضية أو الجوه  الذي يتمحو  حوله التق ي ،     
ن م كز وتفاصيلها الصغي ة، وعليه فإ من قضية إلى أخ ى، بحسب تعقيدات تلك القضيةذلك أن التحديات تختلف 

ليظه    المضي بهذا الهدف التق ي ، ق ّ هذا توثيق االنتهاكات في سو يا وبعد أن وضع هدفًا واضحًا ومحددًا من 
  - وخاصة شعبة المخاب ات العسك ية لل أي العام حجم وهول االنتهاكات التي تحدث في أقبية المخاب ات السو ية

 .األمن العسك ي

ة االنتهاكات وط ق التعذيب المختلفة، وضع الم كز إج اء تحقيق حول األماكن باإلضافة إلى تبيان فظاعو      
، خاصة بعد توّف  العديد من الشهادات أيضاً  الجغ افية التي يتّم فيها دفن الشهداء تحت التعذيب من أولويات التق ي 

ا  أحيانًا، إال أّن التحدي التي أكدت على منطقة جغ افية بعينها، كان يتّم فيها الدفن الجماعي وفي وضح النه
 ىفي هذا المكان، وهو يحتوي عل ل إلى دليل ال يقبل الشك أن عمليات الدفن تمتال ئيسي كان هو ط يقة الوصو 

ليدفن فيها   -مقاب  طبيعية  – الجماعية، خاصة أن النظام اختا  األماكن الق يبة من مدافن سابقة من المقاب  العديد
 كل من استشهد تحت التعذيب في األف ع األمنية المختلفة.

 

*     *     *     *     * 
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 األمن العسكري:  -شعبة المخابرات العسكرية 

 

 تنقسم أجهزة مخاب ات النظام السو ي إلى أ بعة أقسام  ئيسة وهي:
 
 لوزا ة الدفاع.شعبة المخاب ات العسك ية "األمن العسك ي"، تابعة شكليًا  -
 ا ة الدفاع.مخاب ات الجوية، تابعة شكليًا لوز إدا ة ال -
 شعبة األمن السياسي، تابعة شكليًا لوز اة الداخلية. -
 ة.إدا ة المخاب ات العام -
 

إلى ف وع م كزية في العاصمة دمشق، باإلضافة إلى ف وع إقليمية في المحافظات، بدو ها تنقسم هذه األجهزة      
لإلعتقال إقليمي أو محلي م كزًا أو م اكز في المدن وشتى أنحاء البالد، ويملك كل ف ع م كزي أو  وف وع محلية

 تتفاوت أعداداها وأحجامها بحسب أهمية المنطقة.
 
العديد من األف ع المختلفة وخاصة في دمشق، وقد استطاع م كز توثيق  شعبة المخابرات العسكريةعمليًا تدي      * 

التع ف على معظم األف ع  - دمشق – إدارة أمن الدولةأحد العناص  المنشقة من االنتهاكات في سو يا، ومن خالل 
 .التابعة لها

 :في الداخل السوري هأخرى بسبب تواجد رفض الكشف عن رتبته أو أية تفاصيلالذي يقول المصدر  
 

 592لف ع ًا ليسئكان   و أمن القص  الجمهو ي  ضابطًا مسؤواًل عنكان " وهو  رفيق شحادةيت أس الشعبة حاليًا "     
 قبل أن يستلم إدا ة الشعبة مباش ة، أما األف ع فهي كالتالي:

 
وهو القلب النابض للجهاز حيث يحتوي على ملفات  المقرأو ف ع  داريالفرع اإل أو كما ي سمى 591الف ع  - 1

 بدمشق.شا ع التوجيه السياسي  - أيا  6ويقع في شا ع جميع العاملين ضمن الشعبة 
 
المسؤول عن  قابة الضباط من فرع تحقيق الضباط أو أمن الضباط أو  فرع شؤون الضباط وهو 592الف ع  - 5

بص ف هو األكث  سطوة ألن كافة ضباط سو يا تحت  قابته واألكاديمية و ل تب أو الطالب الضباط بالكلية أصحاب ا
 يقوم الضابط بخلع  تبته قبل الدخول.عند التحقيق النظ  عن ال تبة مهما علت و 

 
باستثناء  -وهو المسؤول عن م اقبة كافة قطع الجيش والقوات المسلحة  فرع أمن القواتوهو  592الف ع  - 2

 ويحتوي على ملفات خاصة للجنود وصف   -الجوي القوات الجوية والدفاع
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الضباط العاملين في الجيش وملفات عن المعسك ات والقطع العسك ية وحالتها القتالية ود جة استعدادها ومدى والئها 

وهو ف ع مهم  هذا الف ع يما س مهمة اش افية على جهاز الش طة العسك ية ووحداتها الملحقة بالتشكيالت العسك ية
الح بي لقصف المدفعي والطي ان يقوم بتوجيه غ ف عمليات الجيش ا حالياو ف ع المعلومات  ما يسمى نفسهوهو   جداً 

 من دوا  عدنان المالكي.ق ب ويقع تحديدًا بال
 
ون حجمه بحجم جهاز وهو من أهم أف ع هذا الجهاز وأقدمها وهو ف ع ضخم يكاد يكفرع فلسطين :  522الف ع  - 2

وحدة الضابطية "يتبع للف ع وحدة تسمى  ، سالمية خاصةنشاطه بشكل كبي  نحو الح كات اإل هتوجّ ف د، استخبا ي من
وهي تملك مبنى مستقل ولكنها تتبع الف ع المذكو  وتختص بشؤون جيش التح ي  الفلسطيني والح كات  "الفدائية

 . يةالفلسطينية المسلحة التي تتواجد بسالحها بشكل  سمي على األ اضي السو 
 
عمل فيه كفاءات بش ية عالية تو  فرع الكمبيوترأو  الحاسب اآلليبفرع  ويسمى أيضاً  الفرع الفني أو 511الف ع  - 2

 يختص بالخدمات المتعلقة بالكمبيوت  واالنت نت الم تبطة بالجهاز ومن مهامه أيضا م اقبة االنت نت والنشاط عليه 
 

يق الدمشقي بعد كلية الش طة على الط  القابون في حي  ويقع الحجب عنهاويتدخل في قضايا حجب المواقع أو  فع 
 . 222االتصاالت الالسلكية  وتقديم الدعم الفني للف ع  ، ومن مهامه أيضاً ال ئيسي

 
ف ع االتصاالت ويختص باالتصاالت الداخلية والخا جية التي تتم عب  الهاتف أو المحمول أو أو   552الف ع  - 6

االتصاالت داخل سو يا كحجب أ قام معينة أو قطع مكالمات أو تعطيل  جميعويستطيع التحكم مباش ة بالفاكس 
والتنصت عليها ويتداخل عمله في  لخ.... إخدمة ال سائل القصي ة عن أحد اال قام أو ايقاف  سالة قبل وصولها

  ويتعاون معه. 511 مجال االنت نت كثي ا مع الف ع 
 

هذا الف ع إلى إدا ة كاملة بعيد اندالع الثو ة و تم جلب عناص ها من مختلف الف وع و االدا ات مالحظة: تم تحويل 
أمن سياسي( و استبدلت بطاقاتهم ببطاقات صاد ة عن القص  الجمهو ي على  -جوية  -أمن عسك ي  -)أمن دولة 

 .أنهم تابعون الدا ة االتصاالت
 
بمسح موجات ال اديو وتتبع المكالمات الالسلكية والتنصت عليها أو : ف ع الالسلكي وهو خاص  527الف ع  - 7

 .تشويشها أو التداخل معها
 
، وسوف يتّم الحديث بالتفصيل في أمن الدولة 592يقابله الفرع و  ، : س ية المداهمة واالقتحام 512الف ع  - 8

 عنه من خالل هذا التق ي .
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 .: ف ع الدو يات 516الف ع  - 9
 
 .: ف ع مخاب ات الجبهة ويسمى أيضا ف ع سعسع 551الف ع  - 11
 
: ف ع محافظة دمشق )ويسمى أيضا ف ع المنطقة( و هي حالة خاصة إذ أنه ال يتواجد في  557الف ع  - 11

االدا ات الم كزية ف ع خاص بالعاصمة ففي أمن الدولة و الجوية و السياسية ال يوجد ما يسمى ف ع دمشق .. يوجد 
 .ع لباقي المحافظات ألن االدا ة الم كزية أعلى و أهم و تتواجد في العاصمةفقط ف و 

 
 أيا . 6مخاب ات عسك ية، شا ع التوجيه السياسي،  528الف ع   - 15
 
 .: ف ع محافظة حمص 262الف ع  - 12
 
 .: ف ع محافظة د عا 242الف ع  - 12
 
 .: ف ع محافظة حماة 222الف ع  - 12
 
 .ف ع محافظة الحسكة:  222الف ع  - 16
 
 .: ف ع محافظة ادلب 272الف ع  - 17
 
 .: ف ع محافظة حلب 222الف ع  - 18
 
 .: ف ع محافظة دي  الزو  242الف ع  - 19
 
 : ف ع البادية )ويسمى أيضا ف ع تدم  222الف ع  - 51
 

 
*     *     *     *     * 
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فادات: سابقين معتقلين شهادات  وا 

 
      
 األمنية األف ع في يحصل ما حقيقة حول وأدلة ومعلومات شهادات بجمع سو يا في االنتهاكات توثيق م كز بدأ     

  دمشق 557 الف ع حول آخ اً  تق ي ا   وأصد " بدمشق ال ابعة الف قة معتقالت جحيم"بعنوان تق ي اً  أصد  حيث المختلفة،
 الم كز سيصد ها تقا ي  سلسلة ضمن التق ي  هذه ويأتيوعدة تقا ي  أخ ى عن أجهزة أمنية مختلفة،   المنطقة، ف ع

 األمن" االعسك ية المخاب ات شعبة  أسها وعلى المختلفة عتقالتمال في المعتقلين أوضاع حقيقة في ليفّصل تباعاً 
 على مستندين دمشق، في المداهمة س ية 512 الف ع على  التق ي هذ في وسن كز" المختلفة بأف عه" العسك ي
 .هنالك متفاوتة اعقتالة فت ات أمضوا الذي المعتقلين من لعدد شهادات

 
 الشهادة األولى: -((  1

 
 "بدي ورطك بالسالح وابعتك ع الشام"

 
 ، أّن هذه الكلمات سوف تفتح عيونه على آالف المآسي التي لم يع ف قط أنهالم يكن يعلم م وان أبو أنس* -

 تحدث في قلب دمشق، وعلى يد من كان "من المفت ض" أن يكون حاميًا لها.
 

أن ي ى عهد تجا ي، عازب، كان له نصيب بابن محافظة دمشق، طالب م 1982، مواليد مروان أبو أنس     
أو كما ي سمى س ية المداهمة، كان م وان عائدًا من (  512 ) العديد من أقبية المخاب ات السو ية، وعلى  أسها الف ع

وتفاجأ بوجود اسمه كمطلوب أمنيًا على إحدى المعاب  الحدودية، حيث قام عناص  من  ،5112-2-6لبنان بتا يخ 
أمن الحدود باقتياده إلى سجن صغي  في المف زة الحدودية نفسها، حيث تع ف على أحد عش  معتقاًل آخ ًا، من 

بتهم ال يد ي م وان المطلوب إليه  528هامات، ولم تمض عدة ساعات، حتى جاء أم  نقله إلى الف ع مختلف االت
 :لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا، وكانت له هذه الشهادة التي أدلى بها ماهيتها

 
 :مروانيقول  -
 

أيضًا من قبل المعتقلين أنفسهم، واستطعت  فت الحقًا أني موجود فيهع  والذي  – 528إلى الف ع  اقتيادي"عند      
وعند الوصول  –تمييز جغ افية المكان حيث كنت أ ى قلياًل من تحت قطعة القماش التي كانوا وضعوها على عيني 
 إلى باب الف ع أخذوني إلى مكتب صغي  كان يسمى مكتب التسليم، حيث قام أحد المساعدين بأخذ 
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ظه  عليه العم  قلياًل "شايب" وكان متوسط القامة، يتكلم باللهجة الساحلية، حيث المعلومات المهمة عني، وكان ي

 ، ثم تفاجأت بقدوم أحد العناص ، وأعتقد أن كان األمن العسك ي إحدى مفا ز من قبل  أخب ني أن التهم موجهة إلى
لمب ح مستخدمًا كلتا من عناص  الشبيحة، بسبب جثته الضخمة، وشكل وجهه ولحيته، حيث انهال علي بالض ب ا

ة طوياًل، العملي يداه، وقام ب ميي أ ضًا و كلي ب جله على كافة أنحاء جسمي وخاصة على منطقة الوجه، لم تمض  
 فقد توقف عن الض ب، بعد أن الحظ أني بدأت افقد وعيي شيئًا فشيئًا".

 
المحافظات إحدى من  عامًا  17يبلغ من العم   آخ  معتقلمع  -إلى المبنى ال ئيسي ثم قاموا باقتيادي      

د جًا  21، وأنزولنا حوالي ن أثناء خ وجه من سو ياأيضًا قد تم اعتقاله على الحدود السو ية اللبنانية، ولكالش قية؛ 
مت ًا وتفاجئنا بوجود تسع  1.2* 5وكانت مساحتها عبا ة عن  ، ثم قاموا ب مينا في أحد الزنزاناتتحت األ ض

وأكّد لَي الجنود جميعم أنه لم يقوموا اق" لهم، ، كان قد تّم توجيه تهمة "محاولة اإلنشقعساك "جنود" بزيهم العسك ي
لم أمض أكث  من ثالث ساعات هنالك، حتى  ن شه ، حيث أنه يتم منعهم من ذلك، وبعملية اإلستحمام منذ أكث  م

حوالي ا وكنّ  وكان يحتوي على حمام صغي ، 2*  5.2حة قاموا بالنداء على اسمي ثم نقلي إلى مهجع آخ  بمسا
المنشقين، أو ممن كانوا يحاولون اإلنشقاق، باإلضافة إلى عدد قليل من المدنيين،  شخصًا، معظهم من الجنود 26

السالح، وأثناء بد عا، وكان قد اعتقل بتهمة حيازة  –وأتذك  اسم أحدهم وهو: باسم الح ي ي من مدينة بص  الح ي  
أّن عددًا من المحققين يقومون بالتحقيق مع طفلين صغي ين كان األول يبلغ من العم  نقلي من الزنزانة الحظت 

 حوالي تسع سنين والثاني حوالي إحدى عش  سنة، وكان يتم استجوابهم حول بعض المسلحين ...
 
 أمن عسك ي: 244صو ة توضح اموقع الجغ افي للف ع  -

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-------------------- 

ت الحقيقية ويتحّفظ في الوقت نفسه * تم تغيي  كافة المعلومات الشخصية للشاهد حفاظًا على أمنه وسالمة عائلته، ويحتقظ م كز توثيق االنتهاكات في سو يا، بجميع الملعوما

 على نش ها حاليًا.
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 –ففي اليوم التالي تق   نقلي إلى ف ع الش طة العسك ية  528لم يمض الوقت الكثي  على وجودي في الف ع      
حيث تفاجأت أن المعتقالت تعج    (    N 36°19'53"E"26'22°22     ويقع ضمن اإلحداثيات التالية ) القابون،

 هنالكمت ًا، وكان  2*2شخصًا آخ ًا بمساحة  181آالف المعتقلين، ومن كافة التهم، تم وضعي في زنزانة مع حوالي ب
الكثي  من حاالت "الفصل" وهي كلمة تطلق على المعتقل الذي يقوم بأفعال ويتحدث بأقول غ يبة وغي  متجانسة، نتيجة 

بشكل كبي  داخل أقبية المخاب ات، كانت من  جة الح ا ة الم تفعةلحجم التعذيب الهائل الذي تع ض له، إضافة إلى د  
أثناء مناداة السجانين له،  بين أسوأ الحاالت التي صادفتها هو  ؤية  جل مبتو  القدمين، فقد حمله عدد من السجناء

، هل أنه تّم ذلك داخل المعتقل أم ال ؟ كان جليه  ي لم أستطع التمكن من مع فة السبب ال ئيسي و اء بت  كلتا ولكنن
الك يهة واالم اض الجلدية منتش ة  ، وكانت ال ائحةلع ق يتصبب من المعتقلين مثل الماء نتيجة النعدام فتحات التهويةا

 قلين.تانتشا  النا  في الهشيم بين كافة المع

العسك ية  معتقاًل آخ ًا إلى الش طة 17بعد أ بعة أيام متتالية قضيتها في مق  الش طة العسك ية بالقابون، تق   نقلي مع  
 أحد الضباط وكان ب تبة مساعد، كان شخصًا  حيث تم تسليمي إلى، ومنه إلى أحد األف ع األمنيةفي محافظة السويداء 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

11 

 

 

 كغ، لديه شوا ب سوداء، يبلغ من الطول حوالي مت ين، ويتكلم  111ضخم الجثة، أصلع ال اس، كان وزنه أكث  من 

نشاطات ثو ية من  فيةعامًا، قد تّم اعتقالها على خل 51يومها فتاة تبلغ من العم  أن شاهدت اللهجة الساحلية، وصادف 
هم من أبناء محافظة شخصًا آخ ًا كان أغلب 21قاموا بايداعي في مهجع "زنزانة واسعة نسبيًا" مع حوالي محافظة د عا، و 
صص للتحقيق وكان المحقق ي دعى خمأكث  ساعتين حتى قاموا بمناداة اسمي وأخذي إلى المكان ال د عا، لم تمض  

بطبيعة  ،أنني قمت ببعض األنشطة الثو يةشاية "تق ي " من أحد العمالء ب، وأخب ني أّن هنالك و "أبو حبيب"المساعد 
لم يشفع بشيء، فقد انهال بالض ب المب ح على بواسطة عصا  كأنك ت كل هذه التهم جملة وتفصيال ولكن ذل الحال
الض ب إال بعد أن انكس ت العصا نتيجة الض بات القوية التي كان يوجهها لجسمي، إضافة إلى " ولم يتوقف من ية"خشب
 هائل من السباب والشتائم التي كان يكيلها لي ...... ل باأليدي واأل جل مت افقًا مع كمّ ال ك

ن من بينها التواصل مع قاموا بمناداتي م ة أخ ى وأخب وني عن وصول دفعة جديدة من التهم؛ كا بعد أ بعة أيام     
قال المساعد  جنود من الجيش النظامي لتأمين محاولة إنشقاقهم، حينها أيقنت أنني في مأزق كبي ، خاصة بعد أن

عناص  بض بي ال لسالح وابعتك ع الشام" ثم لم تمض دقائق معدودات حتى قام عدد منوباللهجة العامية "بدي و طك با
ي سّمى في لغة المعتقالت  – لونه أخض  القاسي "خ طوم قاسي جدا للتمديدات الصحيةبواسطة انبوب من البالستيك 

 ض بة كانت معظمها على منطقة الظه  والصد  والبطن ....... " حيث ض بوني أكث  من مئةاألخض  اإلب اهيمي

" ، اآلخ  وكان ي دعي "م. علمعتقلين قامت دو ية تابعة للف ع المذكو  باقتيادي مع أحد ا بعد حوالي أ بعة أيام     
إلى دمشق، وكان من المفت ض أن يتّم أخذنا إلى الف ع  حيث تّم نقلنا –عسك ي منشق  –باإلضافة إلى شخص آخ  

ل الف ع أعدادًا أخ ى من المعتقلين بسبب أمن عسك ي، ولكن بسبب عدم تحمّ  528الذي كنت فيه بادئ األم  وهو الف ع 
والذي ع فت وبمج د وصولي إليه،  528المعتقلين تق   تحويلي إلى ف ع آخ ، يبعد بضعة دقائق عن الف ع عدد كثافة 
أو األمن العسك ي،  ةالعسك يوهو أيضًا ف ع تابع لشعبة المخاب ات  – سرية المداهمة –أو كما يسمى  512الفرع أّنه 
 أيا . 6الكه باء تمامًا في شا ع  مقابل وز اةجغ افيًا يقع وهو 

الذي أش نا عليه باألعلى ويبدو أنهّ هنالك تداخل في المبني وفصاًل في األقبية الداخلية تحت  244بجانب الف ع أي )) 
 (( ضألا

 22.227272N, 36.274010Eاإلحداثيات 
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 .............. 512في الفرع  

تّم أخذي إلى أحد المحققين وكان ب تبة مساعد، قصي ، ذو بش ة سم اء، وزنه  512عند صولنا إلى الف ع      
كغ، يتكلم باللهجة الشامية، وسألني عن التهم الموجه إلي، والتي لم ي ع  اهتمامًا كبي ًا لها، ثم أم  أحد  22حوالي 

، وبمج د ما أن باٌب أسوٌد كبي ٌ العناص  بأخذي، وم  نا بصالة كبي ة ثم نزلنا د جات إلى األسفل، حيث كان أمامي 
في الداخل والتي  ودينالموج دخول، حيث تفاجأت جدًا من مناظ  وأشكال المعتقلينتم فتح الباب طلب الح اس مني ال

وأناس آخ ين م مين في المم ، لم يكونو بمنظ  البش ، تنتظ  الدخول إلى الحمام لقضاء الحاجة، أنها كان يبدو 
نهشت من أجسادهم الكثي ، وكان ، وكانت التق حات الجلدية قد وتتح ك شيهياكل عظمية تمكانو عبا ة فقط عن 

وكأنهم يسبحون في ب كة من الدماء و"القيح" الذي يف زه أجسادهم نتيجة  نالمعتقلون الم ميون على األ ض يبدو 
 ...التق حات واإللتهابات المزمنة نتيجة عدم وجود وسائل النظافة والمعقمات .......
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وعند توجهي إلى الزنزانة التي طلبو مني الذهاب إليها، تع فت على المكان أكث  وعدد الزنازين الموجودة فيه،       
معتقل متوزعين على زنانين وغ ف اعتقال صغي ة،  2422والملفت في هذا المعتقل الضخم والذي يحتوي على حوالي 

ثناء مكتب ألحد المساعدين، وكانت عبا ة عن حج ة صغي ة في إحدى زوايا تهو الغياب التام لألمن في الداخل، باس
مف ده شاويش" أو "عمال السخ ة" وهم عبا ة  –المعتقل، أّما من كان يقوم باألمو  اإلدا ية األخ ى فهم "الشاويشية 

 هم العديد من المهامي، كانت لدعلى فت ة اعتقالهم السنة وما فوق "ضمن فت ة الثو ة"  قد تمّ  عن معتقلين قدامى
افة، فكانو على سبيل المثال يقومون بجلب جثث المعتقلين الذين كانو يقضون تحت باالضافة إلى توزيع الطعام والنظ

 .الطابق السادس العلويالتعذيب التعذيب الشديد في 

 لألعلى، والذهاب" للنوم غطاء" بطانية جلب منهم الطلب تم أنه المرات، إحدى في الشاويشية أحد أخبرني         
 بشدة، تعذيبه تم   قد كان حيث الدماء، من بركة في ويسبح بالدم مضرجا   المعتقلين بأحد تفاجئنا وصولولنا، وعند
 ... الحياة فارق حتى الرأس، منطقة وخاصة جسمه من مختلفة مناطق على" الشاكوش"  بالمطرقة ضربه ثم ومن

 

 قابعين شخصاً  71يس المهجع ي دعى أبو محمود األط ش، كنا ئوكان    2تّم اقتيادي إلى المهجع خشب  قم  -
" كانوا قد احتلوا الشاويشيةمت ًا م بعًا، الشيء المؤسف أّن المعتقلين القدماء " 2.2*2في مساحة ال تتجاوز 

تتم عندهم أكث  من ثلثي المكان، أّما القسم المتبقي فكان مخصصًا للمعتقلين الحديثين حيث كانت عملية النوم 
 وهم في وضعية الق فصاء، بينما كان القدامي ينعمون بمّد أ جلهم والنوم على ظهو هم ......

 حيث الحرارة، درجات وارتفاع الشديد المرض نتيجة لمعتقلين وفاة حاالت سبع رأيت   تحديدا   المهجع هذا في     
 لإلصابة عرضة للمعتقل، جدا   والسيئة القاسية البيئة يتحملوا لم الذين"  االعتقال حديثي" المعقلين معظم كان

 حيث المحت م، الموت عملية تسبق التي الحالة وهي المعتقلين، قبل من المتعارف التعبير حسب" الفصل" بمرض
 عملية وتبدأ فشيئا ، شيئا   ذاكرته بفقدان يبدأ ثم حوله، تصير التي باألحداث اإلحساس فقد في المعتقل يتدرج

 ...... قليلة ساعات الموت عن المعتقل الشخص ببعد تنذر التي الهذيان
 

ن أّنهم للمعتقلية قبالعودة إلى الطابق السادس، المكان المخصص لتحقيق مع المعتقلين، ذك ت النسبة الساح -
" لساعات الشبح "التعليق من اليدن، وكانت من أسوأ الوسائل المستخدمة هي يالشديد تع ضوا للض ب والتعذيب

 ب باله اوات والسياط على كافة أنحاء الجسم.الكه بائي الشديد، إضافة إلى الض  طويلة، إضافة إلى الصعق 

 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

14 

 

ن أغلبهم ممن تحول من معتقالت حمص، وخاصة ف ع األمن لم يكن يم  يوم بدون حالة وفاة أو حالتين، كا
 .العسك ي هناك

أمتا ، وا تفعت د جة  2*2احة ال تتجاوز شخصًا بمس 81وكنا  7 قم  عتّم نقلي إلى المهج بعد أ بعة أيامثم       
عتناء بّي، وكان منهم ح ا تي باط اد، حيث ساعدني العديد من المعتقلين من خالل تب يد جسمي وجلب الماء واال

كان يعاني جدًا من األم اض الجلدية والتق حات و من محافظة د عا، حيث كان معتقاًل منذ أكث  من سنة،  معتقل
  المزمنة.

،  حمامات فقط ست كانوا يستعملون -معتقل  1811والذين كان يقد  عددهم ب  – ع والزنزاناتكل نزالء المهاج    
عتقل أن ينتظ  أكث  من يومين "ع الدو " ليكون له استعمال دو ة للمياه" كانت نسبة ميضط  الفي بعض األحايين كان و 

عامًا، أكث  عدد الوفيات بحسب المعتقلين القدامى كان ب مضان  21و ال  51أعما  المعتقلين تت واح ما بين ال 
محافظة حمص كانوا من الطالب معتقاًل، النسبة الساحقة من معتقلي (  26) ، حيث توفي حوالي5115 الماضي

 ...الجامعيين

ي األم، بعد سنة توتحديدًا بين صالة المغ ب والعشاء توفي أحد المعتقلين، من أبناء محافظ 5115-6-2بتا يخ      
االعتقال، كان قد سبقه بأيام قليلة العديد من ابناء محافظتي، أحدهم كان طالبًا في كلية طب األسنان،  كان قد  نكاملة م

 .خالل عملية التحقيق والتعذيب تّم التحقيق معه تسع م ات، استشهد على اث ها، متأث ًا بالج وح واآلالم التي أصيب بها

 لوضع مكانا   وكانت" العزا مهجع" تسمى كانت األولى الغرفة غرفتين، هنالك كانت المياه دورات من بالقرب     
لى المعتقل، في قضوا الذين المعتقلين جثث  خاصة" الحجم مستطيلة" أخرى غرفة هنالك كانت بالضبط جوارها وا 

 في الموجودة الحاالت من العديد إلى باإلضافة" الموت حافة على" كثيرة مزمنة امراض من يعانون الذين بالمعتقلين
 ينظرون الذين المعتقلين من العديد يرقد كان حيث العزا، ومهجع الحمامات و الكبيرة الصالة بين ما" الموزع"

 .... حتفهم
 

 

وقد ذكر الشاهد في شهادته أسماء العديد من الشهداء الذين شهد وفاتهم بأم  عينه، إال  أن مركز توثيق 
وحفاظا  على ر هذه األسماء، حتى يتسنى التأكد من مصدر آخر أوال ، االنتهاكات في سوريا يتحف ظ على نش

 ا .مشاعر أهل ذويهم ثاني
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 الصو ة التالية توضح الصو ة الحقيقة لمكان االعتقال وعدد المهاجع والغ ف وعدد المعتقلين الموجودين في كل منها:
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 مع مسؤوال   وهو كان( ف . م)  واسمه درعا محافظة أبناء من وكان" شاويش" السخرة عمال أحد حدثني     
 ثالثة من بأكثر قد ر العدد والذي ،إضافة إلى المرضى  الموتى جثث نقل عملية عن اآلخرين األشخاص بعض
 خاصة سجالت في موث قة جميعها األرقام هذه أن   لي وأكد   المرض، بسبب أو التعذيب تحت قضو معتقل آالف
 أن   وبعد به، تفوه الذي للرقم الضخم الحجم تمييز أسطتع لم األولى للوهلة السجن، عن المسؤول ؛المساعد بمكتب
 .يتكرر نفسه الجواب كان أخر مرات عدة سألته

 

عندما كانت تتم عملية إخالء سبيل أحد المعتقلين كان ي ستدعى لمكتب المساعد، ويوقع على أو اق معينة،      
كنت من بين أحد  5112-6-11وغالبًا ما كانت تتم هذه العملية في حوالي الساعة الحادية عش  لياًل، وبتا يخ 

لياًل وتّم الطلب مني التوجه إلى مكتب  22األشخاص الذين ك تب لهم عم  جديد، فقد تم مناداة اسمي حوالي الساعة 
المساعد .... أمام مكتب المساعد كانت هنالك مساحة صغي ة ينتظ  فيها المعتقلون للتوقيع مثاًل أو للحصول على 

وقد وضع على جبين  ثالثة آالف ومئتان وأربٌع وثالثون 2522أيت ال قم شيء معين، وعند وصولي إلى هنالك   
إحدى الجثث التسعة، عندها تذك ت جيدًا كالم الشاويش المسؤول عن عمليات الدفن واأل قام التي تحدث عنها، وعند 

واإلنتظا   هجعآخ ، طلبو مني العودة إلى الم انتهائي من بعض إج اءات إخالء السبيل أو التحويل إلى أي مكان
قدوم السيا ة، وأثناء عودتي بدأت أستفس  من جميع السجناء القدماء عن طبيعة وحقيقة ال قم حتى الصباح لحين 

 الموضوع على جثث الموتى ووضعهم على "بطانية" غطاء النوم  ؟؟؟؟ 

فأخب وني أّن هذا ال قم يشمل أيضًا الم ضى الذين يتّم تحويلهم إلى المستشفيات أيضًا، فجاء السؤال اآلخ : إلى أين 
يأخذون الم ضى ؟؟؟ فأجابوا ال ند ي، ولكن كل م يض خ ج من هنا لم يعد، ونتوقع أّنه يتّم دفنه حيًا، حيث أّنه ال 

افة الموت، حيث يتم وضعه على "البطانية" وت قيهم بأ قام ضمن يتم تحويل الشخص إلى المشفى إال كان على ح
 دفنهم يتم الذي الم ضى أعداد من بكثي  أكث (  الموتى)  الضحايا نسبة فيه 2522 العدد أن العلم معأ قام الموتى، 

 . أحياء وهم
 ولكن إلى أين يأخذونهم ومتى وبماذا؟؟

 
تشبه إلى حّد كبي ة سيا ات اإلسعاف  –دمشق، بواسطة سيا ة فان خض اء  –في المزة  611يتّم أخذهم إلى المشفى 

ال وسية الصنع التي يستخدمها الجيش النظامي السو ي، حيث يتّم بعدها دفنهم في منطقة نجها ب يف دمشق وتحديدًا 
 .بالق ب من مقب ة الشهداء الموجودة هنالك
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في صباح اليوم التالي تّم تحويلي مع ام أة وابنتها الصغي ة وعدد من المعتقلين اآلخ ين إلى القضاء العسك ي في     

دمشق، ثم قاموا بتحويلي م ة أخ ى إلى قسم الش طة العسك ية في القابون، ومنه إلى القص  العدلي في وسط دمشق، 
              .يليحيث تّم ع ضي على قاٍض مدني حيث أم  بإخالء سب

 انتهت الشهادة               
 
 

  ( ويتم  الشبح( والتي يسميها المعتقلون )  512توضح الصو  التالية إحدى ط ق التعذيب المتبعة في الف ع )
( ال تالمس قدم المعتقل األ ض  512عمليات الشبح في الف ع )  يق المعتقلين من أيديهم، وفي أغلبفيها تعل

سم من األ ض، مما يسبب حالة شديدة من األلم تؤدي في معظم األحيان إلى تمزق في  21بل يتّم  فعه حوالي 
 األ بطة وشلل شبه دائم في األيدي:

 

      

 سم. 21(  القدمين م تفعتين عن األ ض حوالي  5( القدمين مالصقين لأل ض.               صو ة  )  1صو ة ) 
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 :الشهادة الثانية  - (( 5
 

 عام، عازب، من سكان مدينة دمشق. 52قب: فج  الشامي، ب( المل، أ)  :الشابالمعماري المهندس 
بعد أن خ ج المئات من  2222 – 2 – 55تم  اعتقال فجر خالل مظاهرة في ساحة المواساة بوسط دمشق بتاريخ 

عند قدوم عناص  األمن  - أو تكادأّنه عندما كانت المظاه ة تنفّض  -ظاه ين يومها، والط يف في األم  المت
، كانوا يحض ون مواطناً  55يتسنى لهم إلقاء القبض على "العدد المطلوب" كما يبدو، قاموا باعتقال  السو ي، وحين لم

 المواطنين الذين مات بمشيئة  بانية. م اسم العزاء في المنطقة ألحد
 :يقول فجر

بالبحث في كل الشوا ع صغي ة وبدأوا  ةعناص  األمن السو ي، تّم وضعي في سيا ة أمني بعد اعقتالي من قبل     
المحطية بمكان المظاه ة عن أناس آخ ين شا كوا في التظاه ة، وكانوا يطلبون التع ف على الفتيات بالد جة األولى، 

 ثناء تلك العملية كانت عناص  أخ ى تتولى مهمة ض بي بأخمص البا ودة وخاصة على منطقة الظه  .....وأ
شخصًا  25باعتقال تفاجأت  –وكان ق يبًا جدًا ال يبعد إال بضعة دقائق من مكان التظاه ة  -بعد وصولي إلى الف ع 

نما صدف وجودهم في إحدة مجالس  55آخ ًا من نفس المكان، كان من بينهم  شخصًا ال عالقة لهم بالمظاه ة، وا 
 العزاء الق يبة.

أدخولنا إلى صالة  ياضية كبي ة، في الطابق األ ضي، وانتظ نا هنالك لمدة ثالث ساعات، ثم  512في الف ع      
بو، حيث تم وضعي في إحدى ي في القتّم انزالنا إلى أحد األقبية التي كان مدخلها مواجهًا للصالة ال ياضية، بينما ه

معتقاًل في نفس المكان،  91مت ًا وكنا حوالي  5.2*2ة وكانت بمساح " 1اسم "خشب والتي كانت تحمل  الزنزانات
 للتهوية. أو فتحات حيث كانت الح ا ة جدًا م تفعة وكانت مصاحبة ل طوبة شديدة بسبب انعدام شبابيك

ا المعتقل القديم فكان يملك سم، أمّ  22*21بمساحة لهما بالطة واحدة  تخصيص ( جديدين يتم 2كان كل معتقلين ) 
ل ساعات ال احة التي كانت عبا ة عن قلوحده ثالثة بالطات، أما المعتقل الحديث فكان يتناوب مع زميله المعت

 الجلوس بحالة الق فصاء.
كان المهجع يشهد حاالت "فصل" يوميًا أي حاالت هذيان بمعدل حالة أو حالتين، نتيجة الضغط النفسي الشديد،      

 الح ا ة وال طوبة الزائدة، حيث كانت تصد  عن المعتقل أفعال وأقوال غي  مفهومة وغ يبة.
الخ وج إلى الحمام كان يحدث م تين في اليوم وخالل ثواني معدودة وكان يمنع على المعتقل أن يستخدم الحمام    

"الم حاض" أكث  من الثواني المخصصة له، ومن لم يستطع قضاء حاجته في الحمام كان يعود "مضط ًا" إلى 
 ....المهجع حيث كانت تتم العملية ال إ اديًا عند معظهم ..........
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، الح اس وتّم اقتيادي إلى المبنى المخصص للتحقيق ت المناداة على اسمي من قبلبعد سبعة أيام متالية تمّ      

وكان يقع في الطابق السابع، من مبنى مجاو  للمبنى الذي كنا فيه، ثم بدأ عمليلة التحقيق الشاقة باستعمال "الك سي 
على ك سي يشبه ك سي "طبيب األسنان" وقاموا بتثبيت قدمي، أما  التعذيب حيث تّم وضعيعملية في األلماني" 

منطقة الظه  فكانت متح كة وكان يتم ثني منطقة الضه  بشكل معاكس للحالة العادية، مما اضط ني إلى االعت اف 
على  ح" لمدة ثالث ساعات متواصلة، وكنتلثاني قاموا بتعليقي من يدي "شببخ وجي إلى المظاه ة.... في اليوم ا

بعد أ بعة أيام متتالية من  سم عن األ ض مما كان يسبب ألمًا شديدًا في منطقة الكتف، ثم 21ا تفاع أكث  من 
 والتعذيب قمت بالتوقيع "التبصيم" على اثنا عش  صفحة فا غة كانت مخصصة لكتابة أقوالي وأخذ إفادتي. الض ب

الذي كان يقوم بعملية التعذيب كان أحد العناص   الذين يتكلمون "اللهجة الساحلية" وكان يبلغ طوله حوالي      
كغ وله  42عامًا، ذو شوا ب سوداء ولحية خفيفة وشع  قصي ، كان وزنه حوالي  28سم وعم ه في حدود  162

عناص  يتكلمون لهجة أهل محافظة "دي  "ك ش" بطن كبي  نسبيًا، وكان يشا كه في عملية التعذيب اثنان من ال
 الزو ".

يومًا  52" حيث بقيت هنالك  1حديد بعد انتهاء فت ة التحقيق قاموا بإعادتي إلى مهجع مختلف وكان يسمى "     
معتقاًل، في تلك األيام التي قضيتها هنالك  121مت  م بع وكنا أكث  من  2*2متتاليًا وكان المهجع بمساحة 

معتقاًل كانت التق حات الجلدية الكبي ة جدًا قد  21حالة "فصل" وهذيان، وكان هنالك أكث  من  51شاهدت أكث  من 
كان معظهم قد ظه  عظم الساق وكان واضحًا جدًا،  نالت ما نالت من أجسادهم وخاصة منطقة الساق "القدمين"

ة من المعتقلين وساعد على قضًا م ض يشبه الطفح الجلدي، والعدوى كانت منتش ة بين النسبة الساحوكان هنالك أي
شع  ال أس ذلك التفشي أّن جميع المعتقلين كانوا شبه ع اة إال من مالبسهم الداخلية، وكانت لهم لحى طويلة جدًا و 

أو التق ح الشديد "على وشك الموت" كان يتّم وضعه كان أيضًا طوياًل جدًا، من كانت حالته تسوء جدًا نتيجة الهذيان 
 في المم  "الك يدو " ........

 معتقل بين ما البطيء، والموت للقدر وي تركون الممر في وضعهم يتم   معتقلين عشر حوالي يوميا   هنالك كان   
 نتيجة آخر أو للحرارة شديد وارتفاع الهذيان حالة أصابته آخر أو الشديد التعذيب نتيجة الموت على شارف

 في الحاجة ويقضون نفسه المكان في يتبولون" ..... عظيما   هيكال  " أصبح حتى جسمه من أكلت التي التقرحات
 إلى ينظرون مفتوحة كانت عيونهم إال للوعي، فاقدين وشبه" القيح"و الدماء من بحيرة على عائمين نفسه المكان
 .. المعتقل هذا خارج إلى المعاناة هذه إيصال منهم يطلبون لربما المعتقلين، من المشي يستيطع من عيون
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تق   نقلي إلى قسم الش طة العسك ية في القابون حيث بقيت ثالثة  5115-11-57يومًا بالضبط وبتا يخ  22بعد 
ثم إخالء سبيلنا تنفيذًا تّم معتقال  تم تحويلنا إلى القص  العدلي ومن  91مع أكث   5115-11-21أيام حتى تا يخ 

 للعفو الصا د من  ئاسة الجمهو ية.         

 انتهت الشهادة                   

 :الثالث الشهادة  -((  2
 

 عام، محافظة درعا: 22، مد رس، الناشط أبو بكر الزعبي

 يقول أبو بكر:

، حدث ذلك بتا يخ لجهاز المخاب ات العسك ية ينتّم اعتقالي على خلفية تشابه بين اسمي واسم أحد المطلوب        
على أحد الحواجز العسك ية بمحافظة د عا، ثم قاموا باقتيادي إلى ف ع المخاب ات العسك ية  2-11-5115

، بالسويداء لبعضة أيام، ثم قاموا بتحويلي إلى ف ع المخاب ات العسك ية بد عا، حيث بقيت في المعتقل شه ًا كامالً 
الكائن في محافظة دمشق، حيث تّم  512تّم تحويلي مع عدد من المعتقلين إلى الف ع  5115-15-7وبتا خ 

 إخبا نا أننا متواجدون في س ية المداهمة الكائن في شا ع التوجيه السياسي من قبل المعتقلين السابقين.

 ةيومًا إال أنها كانت كافية بالنسبة لي للتع ف على طبيع 51أكث  من  512لم تتجاوز فت ة اعتقالي في الف ع      
هذا الف ع وخاصة فيما يتعلق بد جة الوحشية المتبعة في التعذيب أواًل واإلهمال الصحي المتعّمد ثانيًا والنقص الشديد 

 الطعام المقدمة للمعتقلين ثالثًا. في كمية

شائعًا جدًا في هذا الف ع، حيث كان يتم تعليق المعتقل التشبيح" فيما يتعلق بالتعذيب، كان التعليق من اليدين "     
سم عن األ ض، وكان هنالك عدة عناص  يتناوبون على الض ب بواسطة "بو ي  21من يديه على ا تفاع حوالي 

 بالستيك" خاص بتمديدات الماء على كافة أنحاء جسم المعتقل وخاصة على منطقة الظه  والقدمين.

لصحي كان متعمدًا بشكل واضح خاصة لمن دخل متهمًا بتهمة السالح أو ما شابه، حيث لم يكن ي قدم اإلهمال ا     
له أي نوع من ال عاية الصيحة ابدًا خاصة أن األم اض الجلدية كانت تلتهم من جسم مئات المعتقلين وكانت تجعلهم 

 وفاة بسبب  حاالتعدة يشهد  الف ع "اإلسهال المزمن" حيث كانيصا عون الموت البطيء، أضف إلى ذلك م ضى 

 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

21 

 

وح م اض الجلدية حيث كان العدد يت ام ض اإلسهال وحده، إضافة إلى العديد من حاالت الوفاة نتيجة التعذيب واأل
 معتقلين يوميًا. 9إلى  7ما بين 

 

وجبة الطعام كانت قليلة جدًا، لم تكن تكفي السكات جوع المعتقل نتيجة للكمية القليلة التي كانت تقدم، والتي كانت   
 عبا ة عن نصف أو  بع ملعقة من الم بى في الصباح مع القليل من الخبز، أّما الغداء فكان عبا ة عن القليل من 

حمامات  2 كلمازوت، وكانت ال ائحة النتنة تماًل المكان حيث كان هنالالمالح جدًا أو بدون ملح ابدًا أو بطعمة ا ال ز
 معتقل، وهو مجموع ما كان عدد المعتقلين آنذاك. 5111يتّم استخدامها من قبل أكث  من فقط "م حاض" 

ليتم اطالق  ةحيث بقيت  ستة أشه  متتالي يبعد م و  عش ين يومًا على اعتقالي تم تحويلي إلى سجن عد ا الم كز 
 .5112-6-11س احي بتا يخ 

 

 األيام أغلب – ليال   عشر الثانية الساعة حوالي ففي المداهمة، سرية 512 الفرع في ملفت شيء هنالك كان     
 وكن ا ودرعا، حمص محافظتي من معظمهم وكان الخطيرة، التهم ذوي من األسماء من عدد على المناداة يتم   كان –

 قال مساعد برتبة وكان الضباط أحد سؤالنا عند ولكن أخرى، أمنية أفرع إلى نقلهم أو سبيليهم إخالء يتم   أن ه نعتقد
 اعدامهم يتم   حيث – عنه يفصح لم -  مكان إلى نقلهم ويتم الخطيرة التهم اصحاب من أنهم الواحد بالحرف
 .هنالك

 

حوالي ستة أشه ، التقيت بأحد المعتقلين وكان  تسجن عد ا الم كزي والتي دام فيأيضًا خالل فت ة اعتقالي      
"  وحين كه بائي - عامًا ويعمل "كه بجي 22ي دعى أبو عبدو، من أبناء محافظة حمص، وكان يبلغ من العم  

س ية المداهمة، وتحديدًا في الصالة الكبي ة التي  512سؤالي إياه عن مكان اعتقاله أجاب أنه كان معتقاًل في الف ع 
معتقل، وحين سألته: هل مازل العدد كبي ًا في الصالة؟ فأجاب بالنفي القاطع، موضحًا أنه  1511حوالي  كانت تضم

ون معتقل، حيث كانوا يموت 611خالل الشه  ال ابع اجتاحت موجة من "م ض اإلسهال" الف ع وقضى على أكث  من 
، وكان ن حمامًا واحدًا أثناء قضاء الحاجةمعتقلين منهم يستعملو  6من، وكان كل دفعات كبي ة بسبب اإلسهال المز 

 يساعد ح اس السجن في إخ اج العديد من السجناء الذين قضى عليهم الم ض.    –أبو عبود  –هو شخصيًا 

 انتهت الشهادة   
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 :منشق مساعد الشهادة الرابعة: شهادة -((  2
 

العناص  المنشقة من الف ع نفسه، وي دعى  حدمقتضبة ألبأخذ شهادة ، مركز توثيق االنتهاكات في سورياقام  -
بعد أن  -من قبل عناص  الجيش السو ي الح   –ال قيب أول: وليد سمهاني، حيث تّم ت قيته إلى  تبة مساعد 

كتائب التي تقاتل في جبل األك اد بالالذقية، "تّم أخذ شهادة القام باإلنشقاق من قوات النظام، والتحق بأحد 
 :المساعد وليديقول  مقتضبة عب  الهاتف"

على العديد من األف ع األمنية وخاصة التابعة أو كما يسمى شا ع التوجيه السياسي"  – أيار 6يحتوي شا ع      
ن جهة اليمين ف ع المنطقة لشعبة المخاب ات العسك ية، فعند دخولك من جهة وزا ة التعليم العالي تصادف أواًل م

"القسم اإلدا ي، وهو ف ع أيضًا يتبع لشعبة المخاب ات العسك ية، ثم يليه  517ليه اإلدا ة السياسية، ثم الف ع ، ت 557
وهو أيضًا ف ع تابع لشعبة المخاب ات العسك ية،  528إدا ة السجالت العسك ية ومن ثم ف ع الحاسب، ويليه الف ع 

تمامًا أمام مدخل وز اة الكه باء وأمام ش كة  اهمة" وهو يقعما يسمى "س ية المدأو ك 512ويجاو ه "يالصقه" الف ع 
ويتألف الف ع من سبعة طوابق، يتم وهي ش كة "الفج "،تابعة آلل مخلوف "أخوال ال ئيس السو ي بشا  األسد"، 

تعذيب، ي عمليًا يعتب  مكان للتعذيب والقتل تحت السابع منه للتحقيق مع المعتقلين، أاستخدام الطابقين السادس وال
أيضًا على الف ع ويحتوي وقد شهدت وسمعت عن الكثي  من حاالت القتل تحت التعذيب خالل فت ة أداء خدمتي، 

 وأيضًا يحتوي على قسم خاص بمكافحة اإل هاب.م كز لالعتقال في الطوابق السفلية " القبو" 

 

الف ع في بداية الثو ة يتولى قمع كافة  هذان سكان المنطقة الساحلية، كان " محسن دعبولي أس الف ع العميد "     
ضع اه ات وخاصة في محافظة د عا، ثم تولى بعدها مهمة المداهمات وخاصة في فت ة الفج ، استم  هذا الو المظ

عنص  ( من العناص   511بق ا  نقل  )  5115ذات يوم وفي منتصف العام  على ما هو عليه إال أن فوجئنا
بكل ح قة، كان جميعهم من الطائفة السنية، حيث تق   نقلهم إلى س ية حفظ النظام بح ستا  المشكوك بوالئها، وأقولها

ب يف دمشق، لم أمٍض هنالك أكث  من شه ين حتى قمت بعدها باإلنشقاق واإللتحاق بالكتائب المقاتلة التي تقاتل 
 النظام اليوم في  يف الالذقية وتحديدًا منطقة جبل األك اد.    

 

 الشهادةانتهت 
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 مختص طبيب دراسة – الكثيرة الوفاة لحاالت الطبية األسباب
 

وي دعى الطبيب ) ن،  تّم استشا ة أحد األطباء الذين واكبوا الثو ة السو ية منذ بدايتها وخاص أخبا  المعتقلين، -
عام وخ يج جامعة با يس، لتبيان أسباب العدد الهائل للشهداء في هذا الف ع، وتم سؤاله  ص طباس، أ ( أختص

 بالتحديد عن عملية "الفصل" التي يستخدمها المعتقلون وما التفسي  العلمي الطبي لها، يقول الطبيب:

األدوية والمعقمات والنقص إّن عدم العناية مطلقًا داخل المعتقل واإلهمال الصحي المتعمد والشح الكبي  في      
جنوني، فاأللم بحد ذاته كافي  الحاد في كمية الماء والطعام هي من األسباب ال ئيسية لتنامي عدد الضحايا بشكل

" في المصطلحات الطبية والذي يؤدي الصدمةيجعل اإلنسان يفقد حياته، حيث أن األلم الشديد يسبب ما تسمى " لكي
أثناء الض ب وفي الشديدين ل عملية التعذيب الشديد، أضف إلى ذلك الخوف وال هبة إلى الوفاة مباش ة وخاصة خال

 المباش ة. " مما يسبب أيضًا الوفاةاألدرينالينالمعتقل نفسه حيث يؤدي ذلك إلى ا تفاع نسبة "

قصيرة، فيضيف أم ا بالنسبة للوفاة بسبب التقرحات الجلدية أو الحرارة المرتفعة التي تؤدي إلى الوفاة بعد فترة  -
 الطبيب:

 اإلنسان جسم حرارة ارتفاع إلى بدورها تؤدي التي اإللتهابات تسبب منها المزمنة وخاصة الجلدية التقرحات     
 يؤدي حيث الهذيان، يسمى ما أو - متعددة مراحل وله - الوعي فقدان إلى يؤدي وذلك وسريع، مضطرد بشكل
 معالجته، تتم لم إذا الجفاف إلى يؤدي أنه ذلك والسيرومات، بالسوائل تعويضه يجب الذي الشديد التعرق إلى ذلك

 الحتمي، الموت إلى يؤدي الذي الشوارد، ونقص الكلوي للفشل رئيسي سبب وهو الكلية على مباشر بشكل ويؤثر
 إلى يؤدي وذلك اإلنسان دم في كبير بشكل تتكاثر والبكتيريا الجراثيم نسبة فإن   التقرحات لهذه نتيجة أخرى وأحيانا  
 .مباشرة الوفاة إلى يؤدي الذي القلب ضربات في كبير تسر ع

 

 

---------------------------------------- 

 بسام األحمدالزميل:  أج ى المقابالت جميعها

 وتّم التحّفظ على معظم األسماء لشهود العيان ألسباب تتعلق بأمنهم وأمن عائالتهم
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 املقابر اجلماعية
 

ا قضو الذين المعتقلين  د جة حي ة أهالي كز الحقوقية بنفستوثيق والم الطالما كان هنالك سؤال يحّي  جميع م اكز ال     
س ية  512، وعلى  أسهم الف ع أو بسبب األم اض الكثي ة المنتش ة تحت التعذيب الشديد في األف ع األمنية المختلفة

الذي اعّد هذا التق ي  لمع فة مكان أو األمكنة التي يتّم فيها دفن جثث من قضى  ، كان هذا اللغز حافزًا  للف يقالمداهمة
تحت التعذيب، خاصة بعد أن توف ت العديد من الشهادة التي تؤكد أّنه تّم  صد موقعين ي شتبه بهما كمكان لدفن الجثث 

 والذي ابتلع آالف من حاالت الموت في األجهزة األمنية المختلفة.

، تحقيقًا دقيقًا ومفصاًل وبالتعاون مع منظمة هيومان رايتس وتش العالمية كز توثيق االنتهاكات في سو يا أج ى م     
بدفن ضحايا االعتقال فيها، بعد أن اعتمد على العديد من الشهادات وال وايات لعدد من المعتقلين  ي شتبهعن المواقع التي 

هم عن المكان األول وهو يقع في منطقة "نجها" ب يف دمشق، إضافة أواًل والذين كشف لهم ح اس السجن والضباط انفس
 إلى االعتماد على شهادة أحد الضباط المنشقين والذي تّم ذك  شهادته آنفًا.

مقب ة ، أو مقبرة المدينة الجنوبية" وهي تسّمى الحسينيةأّما المكان أوالموقع الثاني وهي المقب ة المقابلة لمنطقة "      
والتي أصبحت بعد عدة أشه  من بداية الثو ة منطقة  كونها تفصل منطقة البحدلية عن منطقة الحسينية، ،البحدلية

، وهي نفس المنطقة التي أفاد أحد الشهود من أبناء المنطقة أنه كان بشكل كامل وتّم منع الدخول عليها عسك ية مغلقة
 يتّم فيها عمليات اعدام جماعية.

العديد من الشهادات حول تحديد األمكان الدقيقة للدفن، وبعد واالستناد إلى بعد جمع ومقاطعة وفحص ومقا نة 
 ومات التالية:اإلستعانة المباش ة بصو  حديثة ملتقطة عب  األقما  االصطناعية تم الوصول إلى المعل

 

 أوال  فيما يتعلق ب :

 

 ريف دمشق –مقبرة نجها  - 1
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من مناطق جغ افية ق يبة جدًا لعملية الدفن الجماعي كانت من بين أشّد التحديات والتعقيدات هو أّن قوات النظام كانت تستعمل    
مما جعل من تأكيد وجود مقاب  عادية ومقاب  كانت ت ستخدم من قبل الجيش عادة كما الحال في مقب ة الشهداء بنجها،  أماكن دفن

 ، وبعد أّن أكدّ وشكل الحف  التي كان يتّم الدفن فيها مستحيل في البداية، إال أنه وبعد االطالع على طبيعة أماكن الدفنجماعية أم ًا شبه 
وصول "ب ادات" وهي على شكل شاحنة تشبه إلى حٍد كبي  أهالي المنطقة أن خالل كل عملية دفن كان يتم جلب ج افات ومن ثم تليها 

مقاب  جماعية في ب ادات حفظ الفواكه والخضا  عادة، كل هذا وذلك أكّد بشكل شبه مؤكد أن كان هنالك  –أو  بما تكون هي ذاتها  –
يهم اطالع واسع على اآلنفين ذك هم أو ممن لد -المعتقلين  – أكّد العديد من شهود العيان قبل ذلك كان قدثم المنطقة المحددة، 

تّم اكتشاف مقب ة في المكان نفسه وكانت عدد  2222-2-2وا أنه بتا يخ عدة نشطاء أكدّ  – الموضوع خاصة من نشطاء المنطقة
نفسه بعد أن دفعوا  شوة معينة، أن  512من أهالي بعض المعتقلين الذين وصلتهم معلومات من الف ع ، أو جثة 42الجثثالموجودة حوالي 

 االصطناعية والتي أثبتت التالي:تّم التقاط عدة صو  من األقما  ثم العديد من عمليات الدفن تحدث في نجها، 
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5112 شباط 2 وحتى 5115 أيلول 8 تاريخ من الصناعية األقمار بصور نجها في الشهدا مقبرة في للتغييرات استعراض -((  1  

5115 يلولأ 8 صباح التقاطها تم ( موجودة على يسار الشاشة،  1رقم )  صورة –1 - 1   

 التي األشه  في الخندق تغطية يتم ولم  2222 شباط 2و  2222 آب 22 بين ما مت  22 بطول كبي  خندق حف  تم الشهدا مقب ة في
 .ذلك تلت

5115 ايلول 55 صباح التقاطها تم( موجودة على مين الشاشة،  5رقم )   صورة - 1 – 5  

 بقط  بيضاء مادة من كومتين أيضاً  ويظه  للتغيي  تع ضت مناطق عدة ويظه  للخندق مجاو  معتدل نشاط هناك كان أيلول 22و 4 بين
  ) هذه المواد عادة تستعمل وتساعدة على عملية تحلل سريع للجث المدفونة ( وكلس وبحص  مل من فيها بما مت  2 الى 2 

 .ال ئيسي الخندق من تق يباً  مت  22 بعد على فيها الحف  تم أنه يحتمل أخ ى منطقة هنالك وكان

 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

  www.vdc-sy.org                                editor@vdc-sy.org                          مركز توثيق االنتهاكات في سوريا      

 

27 

 

  5115 الثاني تشرين 59 صباح التقاطها تم صورة( على يسار الشاشة  1صورة رقم )  – 1 – 2

 الخندق من الجنوبي النصف لتغطية المقب ة في ثقيلة آليات استخدام  صد تم

 5112 شباط 2 صباح التقاطها تم صورة( موجودة على يمين الشاشة   5صورة رقم )  – 1 – 2

. األول للخندق متاخم مت  22 بطول ثاني خندق حف   صد تم 2222 شباط 4و 5115 الثاني تش ين 59 بين ما
 هذين بجانب تتح ك مشابهة ثقيلة آليات أو وج افة تف يغ لشاحنة محتمل وجود  صد تم 2222 شباط 4 صباح وفي

 .2222 شباط شه  خالل المقب ة في مؤكد شبه بشكل المستم  الحف  على داالً  الخندقين
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 ريف دمشق – مقبرة البحدلية –مقبرة المدينة الجنوبية  - 5
 

 

ينينة، المجاو ة لمنطقة جغ افيًا تقع على بعض عدة كيلوم ات باتجاه الشمال عن مقب ة الشهداء بنجها، وتقع تحديدًا أمام منطقة الحس     
من حيث التحقيقات التي كنا ن يد من خاللها اثبات إّن هذه المنطقة تحتوي على مقاب  جماعية، فإنها كانت تتسم بالسهولة نسيبًا الذيابية، 

 عدة نقاط إيجابية:بنجها، ويعود السبب في ذلك إلى الموجودةمقا نة مع التحقيق حول المقاب  الجماعية 

موتى العاديين، أي المقاب  التي يستخدمها المواطنون يبعد قلياًل عن المكان المعتاد لدفن ال أّن المكان الذي تّم فيه دفن آالف الجثث - 1
 عادة.

شكوك حول أعمال م يبة إغالق المنطقة من قبل قوات النظام، ووضعها تحت ح اسة أمنية مشددة، مما أوجد عند سكان المنطقة  – 5
 "م صد" م اقبة حول المقب ة كلها. تحدث هناك، خاصة حف  سود حوال المقب ة ووضع مواقع
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 5115شه  أيلول وبداية شه  تش ين األول عدة شهادت اتسمت أغلبها بالدقة وخاصة عندما أكّد أكث  من مصد  أّنه في أواخ   – 2
الب ادين، حيث تّم  صد وتحديدًا في فت ة العص ، دخلت شاحنتين "ب ادين" إلى المقب ة، وتّم دفن مئات الجثث التي كانت متجمعة في 

ليها ووضعت حواجز  الحادثة من بعيد، ذلك أّن قوات النظام كانت قد منعت االقت اب من المقب ة نهائيًا وأغلقت جميع الط ق المؤدية من وا 
 عسك ية، ثم تلى كل ذلك دخول الشاحنتين المحملتين بمئات الجثث.

 لحقائق التالية:أّما صو  األقما  االصطناعية فقد أكّدت النتائج وا

5112 شباط 2 وحتى 5115 أيلول 8 تاريخ من الصناعية األقمار بصور البحدلية مقبرة في للتغييرات استعراض -((  5  

5115 تموز 16 صباح التقاطها تم صورة -  5 - 1 -  

  المقب ة سو  داخل عشبية حقول -/         مت ين من أقل الجدا  محيط على م اقبة اب اج -

  2222 منذ السابقة المقاب  مواقع  -   /         جديدة مقاب  احتمال مع تتوافق األ ض في لتغيي  محتملة مناطق -
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5115 آب 2 صباح التقاطها تم صور - 5 - 5   

 مع يتوافق بما تق يباً  م بع مت  622 قد ها بزيادة للحف  تع ضها في المشتبه المنطقة توسعت 2222 آب 4و تموز 26 بين ما
جديدة مقاب  إقامة  

، ووجود آب 4 صباح في ، وذلكمت  4 من أقل"سيا ات" طولها  متعددة صغي ة آليات من مجموعةكما وتبين الصو ة 
 في المكان والزمان نفسه. دفن م اسم أو جنازة وجود على الداللة مع توافقهذه السيا ات ي
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5115 آب 58 صباح التقاطها تم صورة - 5 – 2 -   

جديدة مقاب  مع يتوافق بما م بع مت  222 بمساحة المحتمل الحف  منطقة توسعت 2222 آب 24 و 4 مابين  

 (للدفن محتملة غي  مواقع) والحصى الت اب وأكوام والتح كات الحف  استم ا 
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5115 ايلول 8 صباح التقاطها تم صورة - 5 – 2  

جديد دفن احتمال مع يتوافق بما م بع مت  722 بسماحة المحتمل الحف  مساحة توسعت 2222 أيلول 4 و آب 24 مابين  

 2222 أيلول 4 و آب 24 بين المقاب  عدد في معتدلة زيادة احتمال
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5115 أيلول 55 صباح التقاطها تم صورة  - 5 – 2   

حف  عمليات على مؤش  هناك يكن لم 2222 أيلول 2 و 4 بين ما  

 2222 أيلول 22 و 4 بين ما م بع مت  222  بمساحة محتملة حف  عملية
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5115 الثاني تشرين 59 صباح التقاطها تم صورة  - 5 – 6   

محتملة جديدة حف  مواقع من ق يبة مت  6- 2 بطول  صغي ة حف  آلية وجود احتمال   

محتملة هاون قذائف عن ناتجة فوهات  

م بع مت  2222 من ألكث  كبي  بشكل للحف  الكلية المساحة توسعت 2222 الثاني تش ين 22و أيلول 22 مابين  

 (للدفن محتملة غي  مواقع) والحصى ال مل وأكوام الحف  استم ا 
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5112 شباط 2 صباح التقاطها تم صورة - 5 – 7   

 2222  شباط2 و 2222الثاني تش ين 22 مابين م بع مت  222 مساحة ضمن محتملة حف  مناطق
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 والنتائج الخالصة
 

دمشق، مسؤولة عن آالف حاالت  –س ية المداهمة واالقتحام  512استنادًا إلى أقوال شهود العيان، فإن الف ع  – 1
 .نتيجة أـسباب مختلفة القتل خا ج نطاق القضاء

أكّدت جميع الشهادات وبشكل ال يسمح بالشك، أّن جميع المعتقلين تعّ ضوا للتعذيب الشديد والممنهج بأبشع  -5
 ، مما تسبب في وفاة مئات األشخاص موتًا تحت التعذيب. 512االساليب وأغ بها في الف ع 

 اض ومنها: اإلسهال الشديد الذي اإلهمال الغذائي وعدم مالئمتها للش وط البدائية الصحية سبب العديد من األم – 2
 حصد مئات األ واح.

أصحاب  –اإلهمال الصحي المتعّمد وخاصة لمن كانت تهمته م تبطة بالسالح أو ممن كانوا يطلق عليهم  – 2
كان سببًا في وفاة المئات وبالتحديد ممن أصيب بالتق حات الجلدية المزمنة، أو ممن كان ي طلق  –الحاالت الخط ة 

 حاالت الفصل" الهذيان.عليهم "

عش ات  512بحسب اثنين من الشهود واستنادًا إلى كالم أحد الضباط والذي كان ب تبة مساعد، فقد شهد الف ع  – 2 
 بناء محافظتي حمص ود عا.أحاالت اإلعدام وخاصة من 

وفقًا لجميع شهود العيان والذي قابلهم م كز توثيق االنتهاكات في سو يا، أّن عدد الذين استشهدوا تحت التعذيب أو بسبب   – 6
 الم ض بلغ أكث  من ثالثة آالف ضحية.

في   ( بالمزة أو إلى "مشفى تش ين العسك ي" 622يتّم نقل جميع الموتى أو من هم "على حافة الموت" إّما إلى مشفى )  – 7
 .كما ي عتقد ب زة، ومنه إلى مقاب  جماعية في منطقة نجها ب يف دمشق أو البحدلية

 

عمليات الدفن التي تتم في تلك المناطق، تتم تحت إش اف وسّ ية تامة من قوات الجيش واألمن السو ي، ويتّم جلب  – 8
 الضحايا على دفعات لم نتكمن من تحديد  قم واضح  لعدد معين خالل الدفعة الواحدة.
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 التوصيات
 

يناشد م كز توثيق االنتهاكات في سو يا، جميع المنظمات والهيئات الدولية والقضائية، فتح تحقيق عاجل  – 1 
س ية االقتحام  222لإلطالع على حقيقة االنتهاكات التي تحصل وحصلت في شعبة المخاب ات عمومًا والف ع 

 والمداهمة خصوصًا.

التقدم بطلب عاجل لحكومة النظام السو ي، لتفقد أوضاع يتوجب على  منظمة الصليب األحم  الدولية  – 5
س ية  222المعتقلين في أماكن االحتجاز الس ية، وخاصة ممن تتبع لشعبة المخاب ات العسك ية وعلى  أسها الف ع 

 المداهمة واالقتحام.

المستقلة حول الجمهو ية تقع ضمن والية لجنة التحقيق الدولية  222التحقيق في االنتهاكات البشعة داخل الف ع  – 2
الع بية السو ية، وعليه نطالب اللجنة المحاولة بكل السبل المتاحة اد اج االنتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين ضمن 

 التق ي  الم تقب القادم.

ي فت ض على اإلئتالف الوطني لقوى الثو ة والمعا ضة الضغط وبكافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح تحقيق  – 2
 حول الج ائم التي تتم على يّد عناص  األجهزة األمنية وعلى  أسه جهاز المخاب ات العسك ية في سو يا.

ية المعتقلين من قبل النظام السو ي على  أس مجلس حقوق اإلنسان وكأحد الهيئات األممية، م طالب بوضع قض – 2
  مته إلى محكمة الجنايات الدولية.اولوياتها، والضغط على مجلس األمن الدولي لتحويل الملف السو ي ب

 

 وتنويه شكر
 

يتقّدم م كز توثيق االنتهاكات في سو يا جميع من كان له الفضل في العمل المضني الذي أفضى إلى إخ اج هذا     
التق ي  بحلته الحالية، ويخّص بالشك  جميع شهود العيان الذين عّ ضوا حياتهم للخط  من أجل إيصال المعاناة التي 

خّص بالشك  العميق منظمة هيومان  ايتس وتش العالمية على يعيشها المعتقلون داخل األقبية األمنية، وأيضًا ن
 .تزويدهم م كز توثيق االنتهاكات في سو يا جميع الصو  الملتقطة عب  األقما  االصطناعية
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ونذك ر في الوقت نفسه أن ه يمنع منعا  باتا  استعمال أو االستشهاد بالصور بمعزل عن جسم التقرير، وعند       
ى الصور الملتقطة بمعزل عن التقرير فإن ه يتوجب الحصول على موافقة خطية من إدارة الحاجة الماسة إلى إحد

 مركز توثيق االنتهاكات في سوريا قبل نشر أي صورة.

 

 

 

 

 
 ألي استفسار أو تساؤل؛ يرجى مراسلتنا على الربيد اإللكرتوين التايل:

sy.info-editor@vdc 
 لتحميل لقراءة تقاريرنا السابقة باللغة العربية يرجى زيارة الرابط التايل:

sy.info/index.php/ar/reports-http://www.vdc 
 الرابط التايل: لتحميل أو قراءة تقاريرنا السابقة باللغة اإلنكليزية يرجة زيارة

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