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أكثر من 2100، نصفھم من محافظات ریف دمشق وحمص ودرعا استشھدوا تحت التعذیب
في معتقالت النظام األمنیة خالل العام 2014

!9 يناير,2015

تمكن المرصد السوري لحقوق اإلنسان من توثیق استشھاد 2108 معتقلین، داخل معتقالت وسجون
وأقبیة أفرع مخابرات النظام السوري، خالل العام الفائت 2014، بعضھم سلمت سلطات النظام السوري
جثامینھم لذويھم، فیما تم إبالغ آخرين بأن أبنائھم قد قضوا داخل المعتقالت، وطلبوا منھم إخراج شھادة
وفاة لھم، كما أُجبر ذوو البعض اآلخر من الشھداء الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقالت النظام، على

التوقیع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة ھي التي قتلتھم.

ومن ضمن الشھداء الذين قضوا في معتقالت وسجون النظام السوري، وأقبیة أفرعه األمنیة وثكناته
العسكرية، 27 طفالً دون سن الثامنة عشر، و11 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، ووصلت إلى المرصد

السوري لحقوق اإلنسان معلومات تشیر إلى وجود الكثیر من الحاالت لمواطنین استشھدوا تحت
التعذيب داخل معتقالت النظام، تحفظ فیھا أھالیھم وذووھم، على إعالن وفاتھم، خوفاً من المالحقة

األمنیة واالعتقال.

 

وتوزع الشھداء في المحافظات بشكل تنازلي وفقاً للترتیب اآلتي::

ريف دمشق 441 – حمص 319 – درعا 313 – دمشق 261 – حماة 202 – إدلب 201 – دير الزور 154 –
حلب 126 – القنیطرة 29 – الالذقیة 20 – الرقة 11 – طرطوس 11 – الحسكة 10 – السويداء 10

كما كان شھر حزيران / يونیو ھو الشھر األكثر دموية في معتقالت النظام األمنیة وأقبیته، حیث توزع
الشھداء بحسب األشھر على الشكل التالي::

 

كانون الثاني / يناير 212 – شباط / فبراير – 199 – آذار / مارس 201 – نیسان / أبريل 193 –  أيار / مايو 260 – حزيران / يونیو 284 – تموز / يولیو 127 – آب / أغسطس 189 – أيلول / سبتمبر 
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‘جھنم’ سجون النظام السوري تفوق خیال الروایات
!12 ديسمبر,2014

يصف معتقلون سابقون لدى النظام السوري “عالما آخر” منفصال عن العالم الواقعي يقبع فیه نزالء السجون الذين يتعرضون يومیا السالیب تعذيب
مبتكرة، من الضرب المبرح والصعق بالكھرباء والتجويع او تقديم طعام ممزوج بالذل والقمامة… “كابوس” يصعب علیھم نسیانه.

ويقول الناشط محسن المصري الذي كان يعمل قبل النزاع في الھندسة المعلوماتیة، انه جرى نقله خالل سنتین بین سجون عدة عانى فیھا االمرين:
ضرب، وتعلیق بالسقف من المعصمین لساعات، واجباره على البقاء عاريا اياما وسط برد الشتاء القارس.

ومن اسوأ ما تعرض له، “ذات يوم، أخرجونا الى الممرات لرش مبیدات للحشرات داخل الزنزانات. وبسبب بخ المبیدات، صارت الصراصیر تخرج الى
الممرات وتطلع على وجوھنا، ونحن اعیننا معصوبة وايدينا مقیدة وراء ظھورنا. حملوا الصراصیر ووضعوھا داخل مالبسنا، ثم بخوا مبیدات علینا”.

ومحسن المصري، واسمه مستعار، واحد من حوالى مئتي الف معتقل سجنتھم السلطات منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011، بسبب
انشطتھم المناھضة لنظام الرئیس بشار االسد.

ويقول المرصد السوري لحقوق االنسان ان حوالى اثني عشر الف سجین قضوا نتیجة التعذيب داخل ھذه السجون، باالضافة الى وجود آالف المفقودين
الذين ال يعرف مصیرھم.

ويقول ناشط من دمشق يقدم نفسه باسم محمد سمعان (33 عاما)، “ال شيء مما قرأته او سمعته عن روايات الشعوب االخرى كان في امكانه ان
يحضرني لتجربة االعتقال الرھیبة التي مررت بھا”، مضیفا “اكتشفت ان ھناك عالما آخر مرعبا موجودا في سوريا”.

وكان سمعان يتحدث بھدوء، وھو ينفث من سیجارة ويتذكر، “سجنت مرتین بسبب نشاطي ضد نظام االسد، المرة االولى لتسعة اشھر، والمرة الثانیة
الربعة اشھر. وفي المرتین، تعرضت السوأ انواع التعذيب النفسي والجسدي”.

وقال له مرة احد المحققین في فرع امني في دمشق “نحن ال نعذبكم بسبب نشاطكم ضد النظام. انتم ال تؤثرون علینا، انما نعذبكم الننا نتلذذ بتعذيب
الناس”.

ويشیر سمعان الى انه تعرض للصعق بالتیار الكھربائي. “ثم طلب مني المحقق ان أكتب كل ما أعرف” عن نشاط المعارضین، و”لم أشعر بالرعب مرة
كما شعرت في ذلك الوقت. فعل كل شيء لتحطیمي”.

ويتحدث المصري (36 عاما) من جھته باسھاب عن تفاصیل تبقى محفورة في ذاكرته.

تم توقیفه على الحدود بینما كان يحاول العبور الى لبنان المجاور. وسلم الى فرع االمن العسكري في دمشق حیث كان المحققون “يشتمون زوجتي
ويھددون باعتقالھا واغتصابھا”. بین جولة تحقیق واخرى، “كانوا يوقفونني عاريا في الخارج، ثم يدخلونني ويطرحون االسئلة وھم ينھالون علي ضربا”.

بقي في الفرع سبعة اشھر، وكان المكان الذي ينام فیه “مساحته 36 مترا مربعا، ويضم خمسین شخصا في البداية، ثم اصبحوا مئة”.

ويشیر سوري ناشط في مجال الدفاع عن حقوق االنسان رافضا الكشف عن ھويته الى وجود اكثر من مئة سجن ومركز اعتقال في انحاء البالد، بینھا
سجنا عدرا وصیدنايا قرب دمشق اللذان مر فیھما كل من المصري وسمعان.

ويتحدث عن شبكة من السجون السورية والفروع االمنیة ومراكز االعتقال السرية التي يصفھا بـ”الكابوس”، بینھا “ثالثون الى اربعین فرعا امنیا غیر
قانونیة” بمعنى انھا غیر مخولة ابقاء معتقلین لديھا، “باالضافة الى عدد غیر محدد من مراكز االعتقال السرية”.

ويضیف الناشط “ھناك اربعة اجھزة امنیة في سوريا، وكل منھا يبذل اقصى جھده لیثبت انه اكثر عنفا من االجھزة االخرى”.

ويمنع المحامون من مقابلة موكلیھم، كما يمنعون من المثول امام المحاكم المیدانیة، ما يحرم المعتقل من ادنى مقومات الدفاع المشروع عن النفس.

وتقول الناشطة في مجال حقوق االنسان سیما نصار “في الفروع، نوعیة الطعام سیئة جدا ومحدودة. الطبابة معدومة، ونادرا ما يتلقى المعتقل
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إننا في المرصد السوري لحقوق اإلنسان، نجدد مخاوفنا الشديدة، على حیاة عشرات آالف المعتقلین
المفقودين داخل سجون ومعتقالت وأقبیة أفرع النظام األمنیة وثكناته العسكرية، وعلى مصیر أكثر من 200 ألف

معتقل متواجدين في سجون النظام، وذلك بعد معلومات وردت إلى المرصد السوري لحقوق
اإلنسان، من أشخاص تم اإلفراج عنھم، بعد أن دفع ذووھم مبالغ مالیة، وتسريبات حصلنا علیھا في

المرصد من داخل أجھزة النظام، عن وجود آالف حاالت اإلعدامات لمعتقلین من قبل الضباط والسجانین
القائمین على أماكن اعتقالھم.

 

إن المرصد السوري لحقوق اإلنسان يجدد مطالبته األمین العام لألمم المتحدة، والمبعوث الدولي إلى
سوريا ستیفان دي مستورا، للضغط على النظام السوري، من أجل العمل على اإلفراج الفوري عن أكثر

من 200 ألف معتقل في سجون ومعتقالت النظام السوري، والمعارضین السیاسین والمدافعین عن
حقوق اإلنسان، ومن أبرزھم عبد العزيز الخیِّر وخلیل معتوق وحسین عیسو وبسام صھیوني ومازن

درويش، الذين يخشى المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أن يلقوا مصیراً كمصیر آالف المعتقلین، ممن
قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري.

 

معتقلونمعتقلون شھداءشھداء  سجون النظامسجون النظام  تعذيبتعذيب  الوسوم :

مقاالت ممثالة

السابق:
المعارضة السورية تجتمع في القاھرة 22

يناير تحت مظلة الخارجیة المصرية والجامعة
العربیة

» التالي:
42 قضوا أمس بینھم 7 أعدموا من قبل المحكمة

الشرعیة وكتیبة
مقاتلة وتنظیم “الدولة اإلسالمیة”، و12

عنصراً قتلوا من قوات النظام
والمسلحین الموالین لھا

«

آخر المواد المنشورة

تخبط في صفوف قوات النظام وحلفائھا بعد قطع طريق
اإلمداد الرئیسي لھا في حلب و اشتباكات شھدھا ريف

األكثر قراءة

صواريخ التاو األمريكیة تستھدف قوات سوريا
الديمقراطیة
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