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.

السبت  7أاير 2016

سجن محاة  2016على خطى سجن صيداناي 2008
خماوف هتدد حياة  762حمتجزاً يف سجن محاة املركزي

حمتوايت التقرير:
أوالً :املقدمة وامللخص
التنفيذي.
اثنياً :تفاصيل استعصاء
احملتجزين يف سجن محاة
املركزي.
رابعاً :التوصيات.
رابعاً :املرفقات.
شكر وتضامن.

أوال :المقدمة والملخص التنفيذي:
ً
شهد سجن محاة املركزي عدة احتجاجات نفذها املعتقلون داخله منذ عام  ،2013وحتتجز
القوات احلكومية قرابة  762معتقالً من حمافظات خمتلفة أبرزها :محاة والرقة وريف دمشق،
وهو عبارة عن مركز احتجاز مدين رمسي يقع شرق مدينة محاة ،ختضع ملفات املعتقلني فيه
حملكمة «مكافحة اإلرهاب» بدمشق ابلدرجة األوىل ،مث للمحكمة العسكرية وحمكمة امليدان
العسكرية.
يُعترب هذا االحتجاج «االستعصاء» هو الثالث الذي يقوم به املعتقلون يف سجن محاة املركزي،
احتجاجاً على أحكام اإلعدام واألحكام اجلائرة اليت تصدر حبقهم من قبل حمكمة مكافحة
اإلرهاب وحمكمة امليدان العسكرية من جهة ،وعلى قيام القوات احلكومية بنقل احملكومني
منهم إىل سجن صيداناي العسكري من جهة أخرى ،وقد أصدران تقريراً سابقاً بعنوان (“حمكمة
مكافحة اإلرهاب” تصدر أحكاماً حبق  56معتقالً يف سجن محاة املركزي ،بينهم  15حكماً
ابإلعدام) ،وقد قامت السلطات السورية بعد إهناء االحتجاج الثاين مبعاقبة مجيع املعتقلني
الذين شاركوا فيه عرب نقلهم إىل سجون بعيدة عن مناطقهم مثل سجن طرطوس املركزي ،ألن
ظروف االحتجاز فيه أكثر سوءاً ،وتزداد صعوبة زايرة عوائل املعتقلني هلم ،وقد حتدثنا يف تقرير
سابق حول إضراب املعتقلني فيه أيضاً (إضراب املعتقلني السياسيني يف سجن طرطوس املركزي
عن الطعام يدخل يومه الـ .)13
متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من االتصال مع عدد من املعتقلني داخل السجن،
وقد عرب مجيع من حتدثنا إليهم عن خوفهم الشديد من قيام القوات احلكومية ابقتحام السجن
ومعاقبتهم واالنتقام منهم ،وسنذكر يف هذا التقرير روايتني فقط بسبب تشابه رواايت املعتقلني
الذين حتدثنا إليهم.
سجلنا وفاة معتقل واحد مصاب مبرض السرطان بسبب رفض إدارة سجن محاة املركزي
إخراجه لتلقي العالج وذلك يف  /5أاير ،2016 /الذي يصادف اليوم الرابع لالحتجاج
داخل السجن.
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ً
ثانيا :تفاصيل استعصاء المحتجزين في سجن حماة المركزي:
يف  /2أاير ،2016 /قامت جمموعة يُطلق عليها اسم «قوات حفظ النظام» اتبعة للقوات احلكومية ابلدخول إىل جناح تطلق عليه
اسم»الشغب واإلرهاب» يف سجن محاة املركزي ،وهو جناح حيتجز فيه املعتقلون على خلفية مشاركتهم ابحلراك الشعيب الذي اندلع يف
آذار ،2011 /حيث قامت هذه اجملموعة مبهامجة ثالثة مهاجع من جناح «الشغب واإلرهاب» واعتدت على عدد منهم ابلضرب
القاسي ،وحاولت اقتياد مخسة من املعتقلني احملكومني ابإلعدام إىل خارج السجن وهم( :حممود علوان  -عبد اللطيف حنو  -خالد
مشيمش  -خالد زريقو  -أنور فرزات) ،ويعترب دخول مايسمى «قوات حفظ النظام» إىل جناح «الشغب واإلرهاب» القتياد املعتقلني
حنو سجون أخرى ،إجراءً روتينياً دورايً ،لكن نظراً للممارسات العنيفة يف هذه املرة ،إضافة إىل حالة االحتقان املوجودة أصالً بسبب
التأخر الشديد الذي قد ميتد لسنوات للنظر يف ملفات املعتقلني ،واألحكام اجلائرة اليت تصدر حبقهم ،ومماطلة السلطات السورية يف
تنفيذ وعودها إبجراء تسوايت للمعتقلني تنتهي إبطالق سراحهم ،دفع مجيع ذلك املعتقلني إىل إعالن حالة العصيان ،واشتبكوا ابأليدي
مع جمموعة حفظ النظام ملنعهم من اقتياد املعتقلني اخلمسة خارج السجن (غالباً إىل سجن صيداناي العسكري ،سيئ الصيت).
أدت حالة االشتباك بني قوات «حفظ النظام» واملعتقلني يف جناح «الشغب واإلرهاب» إىل متكن املعتقلني من احتجاز مثانية عناصر،
وضابط من «قوات حفظ النظام» ،ومت وضعهم يف إحدى مهاجع «غرف» اجلناح ،انسحبت بعد ذلك بقية قوات حفظ النظام من
اجلناح ،ورفض املعتقلون دخول «قوات حفظ النظام» إىل اجلناح مرة أخرى.
بعد ذلك بعدة ساعات ،قامت إدارة السجن ،إبطالق القنابل املسيلة للدموع والرصاص احلي املباشر حنو جدران جناح «الشغب
واإلرهاب» ،ما تسبب حباالت اختناق لقرابة  56معتقالً ،واندلعت حرائق يف ممرات اجلناح ،كما أمرت بقطع املياه والكهرابء والطعام
عن املعتقلني.
جرت مفاوضات بني إدارة السجن شارك فيها قادة من األفرع األمنية يف مدينة محاة من جهة،
بعد يوم من االستعصاء ،أي يف  /3أاير َ
وبني املعتقلني من جهة اثنية ،وقد توسط تلك املفاوضات اهلالل األمحر العريب السوري ،ومايسمى «جلنة املصاحلة» يف حمافظة محاة،
إضافة إىل عدد من الشخصيات الدينية يف املدينة ،أسفرت عن إطالق سراح دفعتني من املعتقلني الذين خيضعون  لـ «حمكمة مكافحة
اإلرهاب» ،وتوزعت على النحو التايل:
الدفعة األوىل :أفرجت القوات احلكومية عن  32معتقالً من سجن محاة املركزي 31 ،منهم موقوفون لصاحل «حمكمة مكافحة اإلرهاب»
بدمشق (غري حمكوم) ،وواحد منهم فقط صدر حبقه حكم ابلسجن ملدة  9سنوات من «حمكمة مكافحة اإلرهاب» يف دمشق ،وقد
قام اهلالل األمحر السوري بنقل مثانية منهم إىل مناطق ختضع لسيطرة فصائل من املعارضة املسلحة يف ريف محاة ،ووضع الـ  24اآلخرين
لعدة ساعات يف مراكز إيواء داخل مدينة محاة ،مث تفرقوا يف أحياء املدينة خوفاً من إعادة اعتقاهلم من قبل أجهزة األمن السورية.
الدفعة الثانية :يف  /5أاير أفرجت إدارة السجن عن  14معتقالً من سجن محاة املركزي ،مجيعهم من املوقوفني لصاحل حمكمة مكافحة
اإلرهاب بدمشق.
يف  /5أاير ،طالبت إدارة السجن املعتقلني إبهناء االستعصاء واإلفراج عن عناصرها احملتجزين لديهم والطلب من اهلالل األمحر عدم
التدخل يف املفاوضات وجعلها مباشرة بني الطرفني ،مت ذلك ابلتزامن مع قيام القوات احلكومية بنشر آليات عسكرية يف حميط السجن
مع مئات قوات املشاة ،األسوء من ذلك أهنا جلبت «ميليشيا صقور الغاب» وهي عبارة عن ميليشيات حملية هلا صبغة طائفية ،تعمل
حتت قيادة القوات النظامية.
يف ظل عدم وجود وسيط حمايد ،ونشر القوات احلكومية تلك األعداد اهلائلة من اجلنود واآلليات ،رفض املعتقلون تسليم  15شخصاً
منهم ،قالت إدارة السجن أهنا سوف تفرج عنهم ،وقالوا لنا إنه اليوجد أي شيء يضمن حياهتم أو حيول دون حتويلهم إىل رهائن.
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يف  /6أاير ،2016 /قامت القوات احلكومية مبحاولة القتحام سجن محاة املركزي ،واستخدمت القنابل املسيلة للدموع والرصاص احلي
بشكل مباشر ابجتاه املباين اليت حيتجز فيها املعتقلون ،وتسبب ذلك حباالت اختناق خطرية ،وإصابة عدد من املعتقلني جبراح ،ويف هذا
اليوم أصدر املفوض السامي األمري رعد بن زيد احلسني بياانً دعى فيه السلطات السورية إىل التفاوض وعدم استخدام القوة ،وأوضح
فيه ختوفه من حصول هجوم قاتل.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«لقد مرت ساعات طويلة على قطع إدارة السجن املاء والكهرابء عن املعتقلني ،وجيب علينا أن الننسى أن هناك
العشرات من املرضى داخل السجن هم حباجة أن تصلهم أدويتهم وخاصة مرضى القلب والسكري ،ويف حال
إصرار السلطات السورية على إهناء االستعصاء عرب االقتحام ابلقوة ،فنحن بال أدىن شك أمام مذحبة شبيهة مبا
حصل يف سجن صيداناي متوز ،2008 /حيث تسبب اقتحام السجن مبقتل العشرات ،ويف ذلك الوقت ادعى
اجملتمع الدويل أنه اليعلم شيئاً مسبقاً ،وهو اآلن يعلم».
املعتقل (ي.ي) وهو من بلدة الشيحة بريف محاة ،يبلغ من العمر  50عاماً ،اعتقلته قوات فرع األمن اجلوي من منزله يف بلدته /22
أيلول ،2013 /وخيضع حالياً «حملكمة مكافحة اإلرهاب» بدمشق ،اليت أصدرت حبقه حكماً ابلسجن مدة  18عاماً مع غرامة تقدر
بستة ماليني لرية سورية يف  /15حزيران ،2015 /استناداً إىل اعرتافات انتزعت منه حتت التعذيب والتهديد من دون وجود أي دليل
يثبت التهمة اليت وجهت له وهي «مهامجة مواقع عسكرية».
أفاد (ي.ي) الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:
«مضى علينا أربعة أايم من دون طعام أو مياه ورائحة الدخان والغاز املسيل للدموع مازالت يف جناحنا ،واهلالل األمحر
مل يدخل إىل جناحنا بل اكتفى ابالقرتاب من البوابة فقط ،ونشاهد عرب النوافذ التجمعات العسكرية اليت حيشدها
النظام القتحام السجن ،إن مل ِ
أيت أحد إلنقاذان فستكون جمزرة كبرية حبقنا كتلك اليت حدثت يف صيداناي».
املعتقل (ز.م) ،يبلغ من العمر  26عاماً ،وهو من ريف دمشق ،اعتقلته القوات احلكومية منذ  /2كانون األول ،2012 /أثناء مروره
على أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف مدينة دمشق بسبب انتمائه ملنطقة ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،وخيضع حالياً
للمحكمة العسكرية منذ عام  2012دون أن تُصدر حبقه أي حكم ،ودون توفر أي دليل أو شهود على التهم املوجهة إليه ،أخرب
(ز.م) الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:
«الشرطة قامت بتهديدان عرب مكربات الصوت وقالت أننا سنندم إذا استمرينا ابستعصائنا ،أان أريد اخلروج وال أعرف
إىل مىت سأبقى موقوفاً من دون صدور حكم عادل ،معظم املعتقلني هنا مضى عليهم ما اليقل عن أربعة سنوات يف
السجن وقصص اعتقالنا متشاهبة ،ومن ميلك ماالً لرشوة القاضي يستطيع اخلروج ومن ال ميلك فعليه االنتظار سنوات
أمام احملاكم ليصدر حبقه حكم اإلعدام أو املؤبد ،ملاذا ال يقومون بعرضنا على حماكم عادلة وال يسمحون جلهات حمايدة
بزايرة السجن واالستماع إلينا أو حىت االطالع على ملفات قضاايان يف احملاكم».
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رابعاً :املرفقات:
فيديو يظهر جتهيز القوات احلكومية لعملية اقتحام سجن محاة املركزي يف  /2أاير2016 /

فيديو يظهر حماولة املعتقلني التصدي القتحام قوات السجن جناح يف  /2أاير2016 /

فيديو يظهر وصول  8من املعتقلني املفرج عنهم من سجن محاة املركزي إىل مدينة قلعة املضيق يف  /3أاير2016 /
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فيديو يظهر حاالت اختناق ملعتقلي سجن محاة املركزي جراء إلقاء القوات احلكومية قنابل غاز مسيلة للدموع  /6أاير2016 /
فيديو يظهر حماولة القوات احلكومية اقتحام سجن محاة املركزي واندالع حرائق يف أجزاء منه  6/أاير2016 /
ً
رابعا :التوصيات:
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
أوالً :ال تكفي مطلقاً زايرة اللجنة الدولية للصليب األمحر ،وإن كانت مطلباً رئيساً ابلنسبة لنا ،ألنه ومن خالل خربتنا يف زايرات سابقة
هلا ،يقوم النظام السوري برتتيب السجون قبل الزايرة ،وإبصدار أوامر صارمة تتضمن التهديد ابلتعذيب والقتل لكل من يتجرأ ابحلديث
مع اللجنة الدولية للصليب األمحر أبي انتهاك حيصل يف السجن ،وبناء على ذلك جيب الضغط على احلكومة السورية كي تكون
الزايرات متكررة ودورية ومفاجئة ،ودون تواجد لعناصر األمن.
اثنياً :مطالبة احلكومة السورية ابلكشف عن أمساء املعتقلني واملعتقالت ،ونشر لوائح ابألحكام الصادرة ،وكيفية صدور احلكم يف
ظل هيمنة السلطة التنفيذية واألمنية على القضاء وعلى حمكمة اإلرهاب بشكل خاص ،وإصدار شهادات وفاة ملن قتل منهم بسبب
التعذيب.
اثلثاً :الضغط على احلكومة السورية إللغاء املرسوم التشريعي رقم  /14/بتاريخ  /15كانون الثاين ،1969 /واملرسوم التشريعي رقم 69
اللذين مينحان احلصانة ألفراد األجهزة األمنية؛ ما حيول دون مالحقتهم قضائياً على اجلرائم اليت يرتكبوهنا أثناء عملهم.
إىل جملس األمن:
بناء على عدة قرارات سابقة صادرة عن جملس األمن خبصوص املعتقلني يف سوراي ،اليت حتمل األرقام 2041 :و 2042و2139و
 2254جيب الطلب من احلكومة السورية التوقف الفوري عن استخدام هذا امللف اإلنساين كورقة تفاوض يف سبيل البقاء يف احلكم
مدى احلياة ،وابلتايل يتوجب اإلفراج عن املعتقلني السياسيني ونشطاء الرأي واإلغاثة فوراً.
شكر
خالص الشكر للمعتقلني الذين خاطر البعض منهم بسالمته يف سبيل إيصال املعلومات ،وألهايل املعتقلني وأصدقائهم وكل التضامن
معهم حىت نيل العادلة لقضيتهم.
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