الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األربعاء  17كانون األول 2014

مراكز االحتجاز السرية يف سوراي
معسكر دير مشيل

حمتوايت التقرير:

أوالً :مقدمة.
اثنياً :معسكر دير مشيل السري.
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.
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أوالً :املقدمة:
نظراً لعمليات االحتجاز واالعتقال واخلطف املنهجية ،والواسعة ،واملرتاكمة ،اليت اتبعتها القوات
احلكومية (اجليش ،قوات األمن ،امليليشيات الشيعية واحمللية) ،حيث جتاوزت حصيلة احملتجزين حاجز
الـ  215ألفاً حبسب تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،سجلنا منهم قرابة الـ  110آالف
حمتجز حىت اآلن ،ومازال مصري عشرات اآلالف منهم جمهوالً ،وإبمكان أي شخص البحث ضمن
القوائم عرب حمرك البحث املوجود على موقعنا االلكرتوين.
نتيجة لذلك مل تعد تتسع مراكز االحتجاز النظامية كالسجون ،ومقرات األفرع األمنية األربعة وفروعها
املختلفة ،وجلأت احلكومة السورية ومنذ بداية عام  ،2012إىل حتويل املدارس واملالعب الرايضية،
وبعض األبنية والفيالت ،إىل مراكز احتجاز سرية وغري نظامية ،وملا مل تعد هذه أيضاً تكفي؛ مت حتويل
مساحات شاسعة من األراضي إىل معسكرات احتجاز ،على غرار املعسكرات النازية والستالينية ،لعل
من أشهرها وأكربها على اإلطالق معسكر دير مشيل الذي يتحدث عنه التقرير.
تُسيطر على مراكز االحتجاز السرية ميليشيات حملية (جيش الدفاع الوطين ،اللجان الشعبية) تتبع
للحكومة السورية ،اليت سهلت عملها مقابل احلصول على خدمات يف عمليات االقتحام والقتال،
وترهيب أهايل املناطق اجملاورة ،وإخضاعها لسيطرهتا ،وهذا ما حدث متاماً يف معسكر دير مشيل ،حيث
تتكون معظم القوات املسيطرة عليه من أهايل البلدات والقرى احمليطة به ،وتقدر أعدادهم «حبسب ما
أخربان به أهايل ونشطاء من تلك املناطق» بقرابة  1500شخص ،من ضمنهم نساء.
أظهرت التحرايت ورواايت الناجني من السجون السرية ،أن اهلدف الرئيس من إنشاء مثل هذا النوع
من مراكز االحتجاز ،هو عمليات التعذيب الوحشي بشكل يفوق بكثري مقرات األفرع األمنية،
وتمُ ارس عمليات التعذيب على خلفيات دينية ،كما إن الداخل إىل مراكز االحتجاز السرية يُعترب غالباً
مفقوداً ،وال خيرج منها .متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وعلى مدى سنوات من البحث،
انج و ٍ
احد فقط من معسكر دير مشيل السري.
من الوصول إىل ٍ
اهلدف الثاين ،هو احلصول على مبالغ مالية طائلة من األهايل ،حيث أغلب األشخاص احملتجزين
داخل مراكز االحتجاز السرية هم من املخطوفني.
فالقانون السوري يشجع على ممارسة التعذيب داخل مراكز االحتجاز النظامية ،فماذا سيكون احلال
يف مراكز االحتجاز السرية ،فبموجب املرسوم  14عام  ،1968ال ميكن مالحقة أي عنصر من
املخابرات العامة إالمبوافقة مديره ،كما ال ميكن مالحقة أي عسكري بدون احلصول على موافقه وزير
الدفاع ،وبعد انطالق الثورة يف سوراي وبدالً من التقدم واإلصالح ،رجعنا قروانً إىل اخللف عرب تشريع
عملية التعذيب ،حيث صدر القانون رقم  55بتاريخ  /21نيسان( ،2011 /أي بعد قرابة شهر فقط
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ووسع دائرة احلماية ،من عناصر املخابرات العامة والعسكريني ،لتشمل سائر القوات احلكومية األخرى ،وهذا
من اندالع االحتجاجات الشعبية)ّ ،
يُثبت أن احلكومة السورية تسعى إىل ترسيخ ممارسة التعذيب.
كما عجزت اللجان الدولية عن زايرة مراكز االحتجاز النظامية ،ومل تسمع بعد ولن تتمكن مطلقاً من زايرة مراكز االحتجاز السرية.

اثنياً :معسكر دير مشيل السري:
املوقع واملنشأ :يقع معسكر دير مشيل يف الريف الشمايل
الغريب حملافظة محاة ،يف مشال مدينة مصياف على بعد قرابة
 20كيلو مرتاً ،تُقدر مساحة هذا املعسكر بنحو 180
دومناً.
أغلب احملتجزين داخل معسكر دير مشيل ينتمون إىل ثالث
حمافظات ،هي محاة ،محص ،إدلب ،تقدر أعدادهم حبسب
رواية الناجي الذي قضى بداخله قرابة ثالثة أشهر بنحو
 2500شخص ،بينهم قرابة  250طفالً ،و 400امرأة،
حيتوي املعسكر على مقرات خاصة من أجل التعذيب،
وأخربان عدد من سكان املناطق اجملاورة ومن ضمنهم
صاحب الشهادة يف هذا التقرير أنه شاهد العديد من اجلثث
صورة تظهر موقع تقرييب ملعسكر دير مشيل السري
ملقاة على قارعة الطريق ،عليها آاثر تعذيب وتشويه.
ابسل هو أحد النشطاء احملليني ،من قرية الرتميسة القريبة من معسكر دير مشيل ،أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:
«يف يوم السبت  /25أاير ،2013 /عثر األهايل على مثاين جثث ملقاة على جانب الطريق ،عليها آاثر تعذيب ،وكانت اجلثث مشوهة،
وقد تعود أهايل تلك املناطق على رؤية جثث ملقاة على قارعة الطريق ،وتتواتر األنباء أهنا من معسكر دير مشيل ،ألهنا موجودة ابلقرب
منه ،وهو مكان التعذيب األكرب واألبرز يف املنطقة ،كانت اجلثث تعود يف ثالث منها لرجال كبار يف السن ،وجثتان لطفلني ،يبدو األول
بعمر عشر سنوات واآلخر بدا أنه أكرب من ذلك ،بقية اجلثث مل نستطع حىت أن منيزها من شدة التشوه الذي حصل هلا ،بعد أن عثر
األهايل على اجلثث ،جاء عناصر مركز الشرطة يف بلدة الرتميسة إىل مكان وجود اجلثث ،وقاموا بنقلها إىل املشفى احلكومي يف مدينة
محاة ،مل نعلم ماذا حدث بعد ذلك».
األستاذ وائل حممد الطويل ،أحد الناجني من االعتقال من معسكر دير مشيل ،وهو من أبناء قرية القبري الواقعة يف الريف الغريب حملافظة محاة ،يبلغ
من العمر  45عاماً ،يعمل موظفاً لدى مؤسسة املياه احلكومية الواقعة يف مدينة محاة ،خطف من قبل عناصر اتبعة مليليشيا الدفاع الوطين يف /7
تشرين الثاين ،2012 /وقد أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته كاملة:
«بعد انتهائي من عملي يف مؤسسة املياه ،خرجت من املؤسسة ابجتاه القلعة وسط املدينة ،بواسطة سيارة نقل أجرة ،وعند وصويل إىل
دوار القلعة أوقفنا حاجز طيار (حاجز مؤقت ومفاجئ) للشبيحة وطلبوا منا هوايتنا الشخصية ،وقاموا بتفتيش السيارة ،مث طلبوا مين
النزول من السيارة ،وحبركة سريعة منهم قاموا بتغطية رأسي بقميصي وربطوا يداي بقطعة من البالستيك ،ووضعوين يف سيارة هلم ،وبعدها
قاموا أبخذ سيارة سائق األجرة ،وقالوا له :إذا أردت احلصول عليها فاذهب إىل دير مشيل وخذها ،مث ركبوا يف سيارهتم ،وانطلقوا بسرعة
وطوال الطريق كانوا يقومون بضريب وركلي من دون أن أعرف السبب ،بقينا على الطريق قرابة الساعة ونصف الساعة ،مث توقفت السيارة،
ومسعت صوت ابب كبري يُفتح وأصوات حرس ،مث أنزلوين ومشيت قرابة  200مرت ،إىل أن صعدت إىل بناء ،مث أنزلوين إىل القبو ،ورموين
يف زنزانة ،وكنت أثناءها ال أستطيع رؤية أي شيء ،ألهنم تركوا قميصي يُغطي رأسي».
«بقيت يف الزنزانة يومني كاملني من دون طعام أو ماء ،وكانت يداي مازالت مقيدة ،وكنت طوال الوقت أمسع صراخ نساء ،وأطفال،
قدمي،
ورجال يتعرضون للتعذيب ،كنت أظن أين يف أحد األفرع األمنية للنظام ،وبعد يومني ،فتح ابب الزنزانة وقام شبيح إبيقايف على َّ
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وجرين إىل الطابق األول ،ودخلت غرفة تقع على يسار الدرج مباشرة ،وبقيت واقفاً مدة عشر دقائق ،مث طلب احملقق من الشبيح أن
ينزع القميص عن رأسي ،كانت الغرفة عبارة عن طاولة عليها مسدس وثالث قنابل ،وكرابج ،وكرسي احملقق خلفها ،وسرير نوم عسكري
من احلديد .بعد مرور عشر دقائق أخرج احملقق حمفظيت من درج الطاولة مث بدأ يسألين عن معلومايت الشخصية ،وعن عملي ،وعائليت،
وبعد ذلك سألين عن آرائي السياسية ،وعندما قلت له أنين أهتم بعملي فقط ،أخذ الكرابج وبدأ بضريب ،واهتمين ابلكذب ،وقال« :أنتم
السنة مجيعكم معارضون للنظام» ،بعد ذلك أمر أبخذي إىل الصالة ،وقال هلم قوموا بضربه حىت يعرتف ابألعمال اليت قام هبا ضد النظام،
ُّ
واقتادوين إىل الصالة اليت كانت يف الطابق األول نفسه ،مساحتها تقريباً  5 × 10أمتار ،كان يوجد فيها  6رجال مشبوحني (الشبح هو
تعليق الشخص من يديه وترك جسده فوق مستوى األرض) ،وضعوين يف الدوالب ،وبدأوا بضريب وشتمي حىت غبت عن الوعي ،فرشقوين
ابملاء البارد ،وضربوين على وجهي ،وطلبوا مين أن أعرتف( ،مل يكن لدي شيء أعرتف به) .بقيت قرابة ساعتني وأان أُضرب داخل الدوالب
حىت مل أعد أستطيع الصراخ ،وبعد ذلك قاموا بشبحي وتركوين مدة ال أستطيع حتديدها؛ ألين فقدت الوعي».
«عندما جاء احملقق إىل الصالة ،كنت قد فقدت الوعي وأان مشبوح ،فركلين بقدمه على بطين ،وعندما استيقظت كان ال يوجد يف الصالة
أحد غريي وال أعلم أين ذهبوا ابملعتقلني الستة ،طلب مين احملقق رقم اهلاتف اخلاص بعائليت فأعطيته إايه ،وهددين أنه سيقتلهم إن كذبت
عليه بشيء .مث سألين عن ماذا أملك وماذا أدخر من املال ،مث قال يل أن سجلي نظيف وال يوجد فيه أعمال عدائية ضد الدولة ،لكن
لن يطلقوا سراحي حىت تقوم عائليت بدفع مبلغ من املال ،فقلت له :اتصل هبم وسيدفعون ،فقط أنزلين ،فأمر إبعاديت إىل الزنزانة يف القبو،
وأعطوين رغيف خبز وحبة بطاطا واحدة ،وكان قد مضى علي ثالثة أايم من دون طعام ،وكان التعذيب مستمراً طيلة تلك األايم الثالثة
كلها ،يف صباح اليوم التايل أخرجوين من الزنزانة ،ووضعوين يف غرفة مساحتها  4 × 5أمتار ،وفيها  23معتقالً وخمتطفاً».
أخربان وائل أنه أمضى شهرين داخل الزنزانة اجلماعية دون أن يحُ قق معه حبرف واحد ،يف تلك املدة ،أجرت امليليشيات احمللية املسيطرة على املعسكر
اتصاالت مع عائلته ،طلبوا فدية  25مليوانً ،وإال فإهنم سيقتلونه.
أفادان وائل أبحوال احملتجزين داخل تلك الزنزانة:
«كان الطعام عبارة عن وجبة واحدة يف اليوم ،وهي بطاطا ،أو برغل ،ورغيف خبز واحد لكل منا ،والدخول إىل احلمام لقضاء احلاجة
مرة واحدة فقط يف اليوم ،وال يسمحون بغريها مهما كانت األسباب حىت لو بللنا ثيابنا ابلبول أو الغائط ،حىت االستحمام كان حمظوراً،
وعندما كان أحد منا ميرض ،كانوا ال يهتمون له وال يعطوننا أية أدوية ،وال حيضرون طبيباً أو ممرضاً ،كانوا ال يكرتثون حلياتنا هنائياً ،ومل
يكن ابب زنزانتنا يُفتح إال يف وقت إدخال الطعام ،ووقت الدخول إىل احلمام ،تعرفت على العديد من احملتجزين ،أغلبهم مل يكن هلم
نشاط ثوري ،لكن لن يتم اإلفراج عنا حىت يدفع أهلنا أمواالً طائلة ،ال طاقة هلم هبا أبداً ،أما الزنزانة اليت يف جواران فكان فيها معتقلون
هلم نشاط ثوري ،وكان معظمهم يُعذب حىت املوت ،وكنا نسمع أصوات الشبيحة واحملققني ،وهم يقولون أخرجوا جثثهم خارج املعسكر».
عيين،
بعد مرور شهرين على وجودي يف دير مشيل ،ويف الساعة الثالثة فجراً ،دخل عنصر من الشبيحة ،وأخرجين من الغرفة ،وقام بتغطية َّ
يدي إىل اخللف ،مث قادين إىل األعلى ،ووضعوين يف سيارة ،وجلس اثنان من الشبيحة إىل جانيب ،وانطلقت السيارة بسرعة ،بقينا
وربط َّ
نسري قرابة ساعة ،مث رموين على الطريق العام؛ إىل أن جاءت سيارة ألحد املارة و أوصلين السائق إىل منزيل يف القبري ،وعند خروجي،
علمت أن عائليت قد ابعت منزلنا ،مث استأجرت غريه ،وابعت قطعة أرض كنت أملكها ،واستدانت مبالغ ضخمة فوق كل ذلك حىت
متكنت من توفري مبلغ الـ  25مليون لرية سورية ،وقد قاموا بتسليم املبلغ للشبيحة على مفرق الرتميسة ،وذلك بعد شهر من اختطايف،
وقد أُطلق سراحي يوم األربعاء بتاريخ / 9كانون الثاين ،2013 /وعند خروجي مل يعيدوا إيل حمفظيت اليت حتوي هوييت الشخصية وبقية
األشياء اليت كانت حبوزيت».
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اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن احلكومة السورية ،مارست وماتزال جرائم اخلطف والتعذيب ضمن هجوم واسع النطاق،
وبشكل منهجي ،وهو ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية ،حبسب املادة السابعة من قانون روما األساسي ،كما يُعترب جرمية حرب مبوجب املادة
الثامنة من قانون روما األساسي.
يُشري التنسيق بني القوات احلكومية كافة على أن االنتهاكات تُنفذ يف سوراي يف إطار سياسة مؤسسية ،وجيب حماسبة كافة من تورط هبذه
االنتهاكات.

التوصيات:

يبدو أن جملس األمن عاجز متاماً عن اختاذ أي فعل أو ردع للنظام احلاكم يف سوراي بعد أربع سنوات من القتل املستمر والواسع ،وغري قادر على
متابعة قرارات قام اجمللس نفسه بتبنيها يف هذا اخلصوص ،حيث نُذكر جملس األمن ابلقرارات الصادرة عنه خبصوص احملتجزين يف سوراي ،القرار
 ٢٠٤٢الصادر بتاريخ  /١٤أاير ،٢٠١٢ /والقرار  2043بتاريخ  /21أاير ،2012 /والقرار  ٢١٣٩الصادر بتاريخ  /٢٢شباط،٢٠١٤ /
والقاضي بوضع حد لالختفاء القسري.
على الرغم من األدلة القاطعة الثابتة حبسب جلنة التحقيق املستقلة ،وحبسب ما أثبتناه يف توثيق مئات اجملازر واالنتهاكات ،اليت مازالت مستمرة
حىت حلظة إصدار هذا التقرير ،فال بد من مساعدتنا لرفع دعوى للمدعي العام يف حمكمة اجلناايت الدولية بشكل مباشر ،وذلك مبا منتلكه من كم
هائل من األدلة اليت وثقناها ،واملسامهة على حنو عاجل للبدء يف بناء حمكمة خاصة تُعىن ابجلرائم اليت مت ارتكاهبا يف سوراي من قبل مجيع األطراف.
ال بد من وضع قضية املعتقلني والتعذيب ضمن أول سلم األولوايت ألية عملية سياسية أو تفاوضية ،وممارسة ضغوط مباشرة على احلكومة السورية
لإلفراج عن مجيع احملتجزين السياسيني والغري جنائيني.
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