
 اهلولوكوست السوري

 512الفرع 

 
 حمتويات التقرير:

 مقدمة:ًالأولًا

ً:ًالمنهجيةثانياًا

 512الفرعً:ًمعلوماتًعامةًعنًثالثاًا

 الفرعالضباط املسؤولون عن  :رابعا  

512ًشهاداتًناجينًمنًداخلًالفرعً:ًخامساًا

512المعتقالتًفيًالفرعً:ًالنساءًسادساًا  

ومحكمةمعتقلًوقاضيًمحققًًو:ًسابعاًا  
:ًالستنتاجاتًوالتوصياتثامناًا  

ً:ًشكرتاسعاًا

 

 

 :مقدمةال:ًأولًا

مازالت األفرع األمنية يف سوريا حىت حلظة كتابة هذا التقرير متارس أفظع أنواع التعذيب املنهجي بشكل يومي، وهذا 
بسبب التعذيب فقط، وعلى الرغم من أن الشبكة السورية حلقوق  اليقل عن مخس أشخاص يوميا   يؤدي إىل مقتل ما

منية، ومجيع قادهتا يف تلك تتحدث حول هيكلة األفرع األ 5112/نيسان/1اإلنسان قد أصدرت دراسة موسعة بتاريخ 
البد من تسليط ، كان )سرية املدامهة( 512اليت تردنا من الفرع  جدا  ، فإننا ونتيجة للروايات والصور العنيفة الفرتة

 وحده حيتوي على ما 512وحبسب تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن الفرع ، الضوء على هذا الفرع حتديدا  
 أفظع أساليب التعذيب الوحشي. س عليهم مجيعا  ار  حمتجز متُ  0211اليقل عن 

 :وجود أربعة أفرع استخبارتية رئيسة هيعلى الرغم من و 



 اجلوي( األمن)املخابرات اجلوية  -
 (األمن العسكري) املخابرات العسكرية –
 (من الدولةاملخابرات العامة )أ-
 األمن السياسي -

 يتبع إليها. 512العسكرية، والفرع فإن أقسى عمليات التعذيب تتم داخل فرع املخابرات اجلوية وفرع املخابرات 

ًالمنهجية::ًثانياًا

،ًتحققتًاًاوإناثًاًاعلىًلقاءاتًمباشرةًأوًهاتفيةًلناجينًمنًالعتقالًذكوًرًبشكلًرئيسًاعتمدتًمنهجيةًالتقرير
شهادةًمايقارب52ًً،ًوقدًانتقيناًمنًحوالي512ًداخلًالفرعًًوجودهمالشبكةًالسوريةًلحقوقًاإلنسانًمنً

ًكونأمًعلىًرغبتهمًلدواعً ًشهادةًأوردتًمعلوماتًمتنوعة،ًوقدًتمًتغييرًأسماءًالشهودًبناءًا11ً كثيرينًًًنية،
ًمنهمًمازالوًداخلًسوريا.

 512الفرعًعنًًعامةً:ًمعلوماتثالثاًا

 :اجلغرايف وموقعهلسل التنظيمي لتسا

 ، حبسب التسلسل التايل:العسكري األمنالتابعة جلهاز  ةاإلحدى عشر  الفروع املركزيةأحد  عتربيُ 

 512الفرع / سرية املدامهات األمن العسكري /إدارة شعبة املخابرات العامة
 أيار أو شارع التوجيه السياسي 6شارع  ،حي كفرسوسةيف ويقع يف العاصمة دمشق 

 : الفرع بىنم -
 :التايل نحولاعلى  توزعت ،طوابق متماثلة التصميم من سبعة يتكون املبىن

حيث تتم عملية االستقبال عادة يف  :عبارة عن مكان خمصص الستقبال املعتقلني اجلدد :ولالطابق األ - 
حيث يتم يف الصالة  ،خرىوجود الزنزانات األ إىل باإلضافة ،ول قسم يدخله املعتقل من الفرعأوهي  ،الصالة

 . ة(ضبار إملف خاص له )نشاء وإ بيانات الشخص كاملة أخذ
وقد  ،لباقي طوابق الفرع مماثل متاما   ،درجة 11 ـليه بإيتم النزول  رضوهو عبارة عن طابق حتت األ :القبو -
الطوابق العلوية اليت يتم فيها  إىلحتويلهم ىل أن يتم إ مؤقتا  لوضع املعتقلني اجلدد  القبوصصت زنزانات خُ 

 كأجهزة ،ات واملتعلقات الشخصية املصادرة من املعتقلنيمانصصت لوضع األفخُ صالة القبو ما أ ،التحقيق
 . ملعتقلضد ا إدانةستعمل كدليل تُ  مااليت عادة و  ،ةقالاهلواتف الن  احلاسب و 

 ت هذه الطوابق للمعتقلني بعد انتزاع االعرتافات منهم وتوقيعهم على اعرتافاهتم.ص  ص  (: خُ 4-2-5الطوابق ) -



 .انتزاع االعرتافات منهمالطوابق للتحقيق مع املعتقلني و  ت هذهص  ص  خُ  :(6-2الطوابق ) -
 

 :حيتوي كل طابق على
 صالة كبرية  -
  ملهمةاو احلجم  غرفة متفاوتة  10-
 غرف للحبس االنفرادي 0 -
 محام 12 -

 :لغرف التقريبية على النحو التايلمساحات ا
 .معتقل 011-621يقل عن  وحتتوي على عدد ال ،تقريبا   مرتا  مربعا   221مبساحة عبارة عن غرفة الصالة  -
 أخذو ت ،معتقل   81اليقل عن  كل غرفة على ماحتتوي   ،غرفةلكل  تقريبا  مربعا   مرتا   16 مبساحة غرف 8 -

 .2خشب ،5خشب : خشب،تسلسلية أمساء
 ة.متار مربعأ 6املساعد مبساحة الضابط غرفة  -
صص عادة لوضع وتُ  ،مرتا  مربعا   51بـاملهجع الداخلي الذي يقع يف الواجهة اخللفية للطابق تقدر مساحته  -

هي موجودة داخل املربع  ، وغالبا  تابعة لشعبة املخابرات العسكرية أخرىفرع أ إىلاملعتقلني املراد حتويلهم 
 .معتقل   01اليقل عن  ماعلى هذا املهجع توي حيو  ،األمين يف حي كفر سوسة

 ،(2حديد ،5حديد ،1حديدتسلسلية ) أمساء أخذت ،للغرفة مرتا  مربعا   51 تقريبية غرف مبساحة هناك ثلث -
  .معتقل 111يقل عن  وحتتوي على عدد ال ،خمصصة للمعتقلني

احلالة الصحية  حيث يوضع فيها املعتقلون ذوو ،تعرف باسم مهجع املرضى ،مرتا  مربعا   16غرفة مبساحة  -
 . يف املزة 611املشفى  إىلحتويلهم  ،يف حاالت نادرة جدا  أو  ،السيئة بانتظار وفاهتم

 . وتصص لوضع جثث املعتقلني بعد وفاهتم ،تسمى غرفة املوتى ،أمتار مربعة 9غرفة مبساحة  -
 . وتعرف باسم مهجع البطانيات ،أمتار مربعة 9غرفة مبساحة  -
 . تصص لوضع الطعام قبل توزيعه على املعتقلني ،مرتا  مربعا   55غرفة مبساحة  -
 لكل منها.  مبساحة مرت مربع واحد غرف منفردة 0 -
 والبقية للضباط وعناصر األمن يف الفرع.، منها فقط للمعتقلني 2 تصصخُ  ،12امات عدد مح -

 

 :صورة توضيحية لتصميم الطابق _

وقاموا بإرساهلا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وقد  512قام بعض الناجون من االعتقال برسم صور توضيحية للفرع 
 حصلنا على روايتهم حول تفاصيل اعتقاهلم وتعذيبهم.



 

 

 

 الفرع:من القسم الشمايل ظهر رسم يُ 



 

 رسم باليد يوضح تفاصيل الطابق السادس:

 

 

 



 
  :الفرعالضباط املسؤولون عن  :رابعا  

 .حتديدا   نه من مدينة طرطوسأعتقد ويُ  ،من املنطقة الساحليةوهو  ،يدعى العميد شفيق :رئيس الفرع

 "شرشبيل"ـ ملقب ب ،بالعاصمة دمشق ركن الدينحي يف  حاليا   يقيمو  ،جبلةمدينة من  ،أمحد العليا :مدير السجن 
وأقرب  ،شرف على تفتيش املعتقلت بشكل شخصييُ  ،ناهز عمره الستنييُ  ،وذلك بسبب قباحة وجهه وكلمه القذر

 يقوم أيضا  و  ،إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تحرش اجلنسي حسب شهادة املعتقلتال إىلما يكون تفتيشه 
يقوم  شيءي معتقلة التعبري عن أرادت أذا إو  ،يصرخ ويضرب املعتقلت بشكل دائمو  ،باإلشراف على كميات الطعام

 طيلة حياهتا. ها بعدم اخلروج من املعتقلدُ ع  بسبها وشتمها وي  
 .مربوع القامة ،متجعد البشرة ،حنطي اللون :سجنمواصفات مدير ال

 :السجانني
يف حال أبدا   يتدخل ال ،في خلفه املكرصمته يُ  ،حيانعطوف يف بعض األ ،قليل الكلم: زيد بوالسجان أ -1

  .املعتقلت
 .بيضأشعره  ، ،أمسر ،طويل :مواصفاته

يقوم  ،يشتم بشكل مهني جدا   ،يقوم بالتناوب على التعذيب ،لق سيئ جدا  صاحب خُ  :حسنيأبو السجان  -5
 .صاحبة الوجه احلسن املعتقلة إىلبالتودد 

 ا .عام 22ـ عمره يقدر ب ،صلع الراسأ ،عيناه كبريتان وجاحظتان ،طويل :مواصفاته

 ،املعتقلني من غري سبب مايقوم بضرب وإيذاء غالبا  و  ،دائم الصراخ ،شخص قاسي وعنيف جدا  : طهأبو  السجان -2
 ، وهو من حمافظة طرطوس.ذا مسح له الوقتإحياول التحرش باملعتقلت  ،خلقسيئ األ

  .بشرته فاحتة ،عريض املنكب ،القامةطويل  :مواصفاته

يظهر من تصرفاته أن لديه  ،طباع جدا  سيئ ال ،بالعاصمة دمشق 86املزة حي عبده: يسكن يف أبو  السجان -4
يقوم  ،هنليكسب ثقة بعض ،اول التقرب من املعتقلت بشكل كبريحيُ  ،منظره حسن دائما  سلطة قوية داخل الفرع، 

 ر.بشكل مستم الذكور على ضرب املعتقلني
  .سألديه شيب يف الر  ،اللون أمسر ،مربوع القامة :مواصفاته

كما يقوم بضرب املعتقلني ته املتكررة هلن،  ساءبسبب إ ،من قبل املعتقلت جدا   شخص مكروه :عليأبو  السجان -2
 . بشكل هستريي

  قبيح الوجه. ،اللون أمسر ،شعره شائب ،طويل القامة :مواصفاته



 .التحقيق أثناء جدا  عنيف  ،عصيب املزاجن: رواأبو  احملقق -6

 

%، 91من املناطق الساحلية ذات األغلبية العلوية، بنسبة تزيد عن  512معظم الضباط والعناصر القائمني على الفرع 
  إىل املناطق الثائرة.نيمص املنتألشخااندالع الثورة باستبعاد اوقد قام النظام السوري مع بداية 

ً:512شهاداتًناجينًمنًداخلًالفرعً:ًخامساًا

فيما بينها،  ، تتشابه كثريا  512خرجوا من الفرع  شخصا   62اليقل عن  وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان رواية ما
شهادة حتتوي على  11، وباإلمكان التواصل معهم حىت اللحظة، انتقينا منها ن من االعتقال أحياء  مازال الناجو 
 :تنوعةمعلومات م

 جمتمع من املعتقلني : أ -
مت و  ،النشاط الثوريبدعم  م  اهتُ  قد و  ،512من االعتقال يف الفرع  ناج   ،( من حمافظة محاةع. ب) السيد

 مضى ماأو  ،بعد إلقاء القبض عليه يف محاة من قبل فرع األمن العسكري ، وذلك512الفرع  إىلحتويله 
 :حلقوق اإلنسان للشبكة السوريةقال  ،الفرع داخل يقارب مخسة أشهر

تصصات وري مصغر بكافة شرائحه العمرية و نعم جمتمع س ،هناك جمتمع كامل من املعتقلني 512يف الفرع "
 بناءأوهم  ،هنم من درعاأ نتوقع ،يف ساحات الفرع اخلارجيةمكبلني طفال أ 2فقد شاهدت عيين  ،فرادهأ

ذكر أكما  ،كرهائن مقابل تسليم والدهم نفسه للفرعحضارهم  إفقد مت  ،لنظام احلكم منيا  أملطلوبني اأحد 
وجود معتقلني من طلب اجلامعات ذلك  إىلضف أو  ،عاما   61 ـممن جتاوزوا ال أشخاصوجود عدة  جيدا  

 "أيضا  طباء واملهندسني والعسكريني األو 
 
 

 املوت بسبب التعذيب:: ب
 يف الفرع بسبب تشابه امسه مع أشهر 4 مدة أمضى ،من سكان حي اخلالدية يف محصوهو ح( .ملعتقل )نا

 :لشبكة السورية حلقوق اإلنسانأخرب ا ،السوري واملطلوبني للنظامامللحقني  أحد
 
وكانت عبارة  ،املتعلقات الشخصية اليت كانت حبوزيتبياناتنا و  أخذقاموا ب ،يف صالة كبرية وال  أمت استقبالنا "

 إىلعندما كنت يف طريقي احلواجز  أحد مت اعتقايل منفلقد  ،جامعية ا  حقيبة حتتوي كتبعن جهاز البتوب و 
باب  قبو ذي إىل أنزلوناومن مث  ،الشتائمكبري من الضرب املربح و   م  ك  رضنا ل  يف الصالة تعو  ،جامعة دمشق

غرفة مكتظة عن كان املهجع عبارة   ،معتقل   02يقل عن  ال مابرفقة  ،1إيداعي يف مهجع خشبومت  ،سودأ



مل نكن  حيث ،ترى الشمس هنائيا   خافتة ال إضاءةوهذه الغرفة ذات  ،باملعتقلني من خمتلف احملافظات
 .ال نادرا  إ وقاتأو األ يامنتمكن من معرفة األ

 إىلباصطحايب  اوقامو  ،ن من العناصر ذوي اللهجة الساحليةأتى اثناو  ،على امسي نودي أيام 6 إىل 2بعد 
غرفة املساعد يف الطابق  إىلالزمنية حىت وصويل  املدةاملربح طيلة مع الضرب املستمر و  ،الطوابق العلوية

مت استقبايل  ،يديمغطى العينني ومكبل األ وكنت ،غرفة املساعد إىللدى دخويل و  ،ذكرأ اخلامس على ما
يئة م البذمع كم هائل من الشتائ ،علم مصدرها أو جهتها بالضبطأكن أبكم هائل من الركلت اليت مل 

 ،ضلعيأمل الذي عانيته يف ستطع الوقوف من شدة األأيقايف على احلائط ولكين مل إومت  ،والعبارات الطائفية
سئلة والوقائع اليت مل وتوجيه سيل من األ ،عملية التحقيق معي بدأتومن مث  ،ملهحتعلى  عد قادرا  أمل  ألين

 .علمأبالفعل ال  ألين ،(علمأال ) جابيتإكانت   وطبعا   ،أو صلة هبا إطلقا  كن على علم أ
عبارة عن عشر دقائق  ،سئلة قصريةاليت توجه فيها األ املدةأن أي  ،الزمنية للستجواب طويلة دةمل تكن املو 

حتتوي على وسائل  نفسه الطابق يف أخرىغرف  إىلن حتول أأو  ،ليكإ ما يوجهن تعرتف بكل أ ماإف ،فقط
مصدر هذه  ،وهي عبارة عن غرفة ذات رائحة كريهة جدا   ،غرفة الشبح إىلحيث مت اقتيادي  ،التعذيب

 ،خلف ظهري وسحبهما إىلعلى وربط ذراعي األ إىلحيث مت رفعي  ،الرائحة هو الدماء والعرق وقلة التهوية
ركت على تُ  .رضتلمسان األ انو ي مل تكوقدما ،له مفاصل ذراعيتجسدي كله حتموثقل  ومن مث تدليت

 ،مع تناوب العناصر على ضريب بواسطة كبل أو قضيب بلستيكي ،توقع تتجاوز اليومنيأ ،مدةهذه احلالة 
يتم سؤايل عن نييت باالعرتاف أو  خرىوبني الفرتة واأل ،حيث كان الضرب يرتكز على منطقة الساق والصدر

 .(علمأ ال)أنين جيب بأفكنت  ،عدمه
 :فقط ا  واحد سؤاال   يل  إغرفة املساعد الذي وجه  إىل مت اقتيادي جمددا   ،احلالة يومني من هذهاليقارب  بعد ما

  .(علمأال ) :جابيت واحدةإوكانت  ،"حيوان "بدك حتكي وال ال يا
 قاموا بوضعي عليه ،شاهدت بداخلها كرسي خشيب ،غرفة إىلوبالفعل مت اصطحايب  ،مرهم املساعد بتعذييبأ

 ،وضعية معاكسة لوضعية الظهر أخذيالعناصر بتحريك الكرسي حبيث  أوبعدها بد ،مع ربط اليدين والقدمني
خرية من على الفقرات األ شديدا   سبب ضغطا   مما ،أي حتريك الظهر باجتاه معاكس للحركة الطبيعية له

دعى ن هذه الوسيلة من التعذيب تُ أبعد  علمت يف ما. غماءاإل إىلالم فظيعة دفعت يب آمع  ،جسدي
ماكن أمع نزف يف  ،املمرات من الطابق ذاته أحد يف وجدت نفسي ممدا   ،فاقيتإعند و  ،ملاينبالكرسي األ

املؤملة تلقى الركلت أكنت   ،وعند مرور أي عنصر جبانيب ،خرىاألبني الفرتة و  أيضا  و  ،خمتلفة من جسدي
صارع أُ  ،عن احلركة متاما   حيث كنت عاجزا   ،ركت يف املمر حىت اليوم التايلتُ . على منطقة الصدر حتديدا  

  .للبقاء مع غياب مستمر عن الوعي



صدار أي إعلى عدم  جدا   ملي باحلياة كنت حريصا  أومع  ،خريية املمر ستكون مثواي األأرضن أظننت 
ت أعترب كن  ،ستيقظيقومون بسكب املاء على وجهي ليجعلوين أخر وبني احلني واآل ،صوات أو حركاتأ

  م منها لساعات طويلة.ر  من املياه اليت كنا نُ  فرصة ألشرب بضعة قطراتذلك 
ن خطأ ما قد أربين بعدها بويُ  ،العناصر لينهال علي بسيل من الشتائم أحد تىأانتهى كابوسي عندما 

هناية  إىلمث قام بسحيب بعدها  ،ن الشخص املستهدف حيمل نفس االسم والبيانات اخلاصة يبأو  ،حدث
مر محلي أمث توىل  ،عن احلركة متاما   ا  كنت عاجز   ألين ،سفلالطابق األ إىللت على بطانية ومحُ  ،املمر

وبدأ  ،صالة كبرية هي عبارة عن معتقل إىلدخلوين أحيث  ،هنم من املعتقلنيأبعد  تبني يل يف ما ،شخصان
  .بعضهم باالهتمام يب

 عنيقصدون هبا و مسعها أعبارات كنت  ذكر جيدا  أ ،املمر الذي كنت ملقى فيه يف طابق التعذيب إىلبالعودة 
فطس  ،كر ع عنرب املوتىل هلا هقلهن خلي ينزلوا جثت(: "يبدو بقريب على ما ا  دالذي كان ممد)املعتقلني أحد 

 ."الكر هلق بروح عاحلورية
  .ن املعتقل قد فارق احلياة حتت التعذيبأأي 

وىل اليت ويف الوهلة األ ،استعاديت البطيئة لقوايو  ،الصالة املكتظة باملعتقلني يف الطابق السفلي إىلبعد نقلي 
أو يف مكان  ،وىلللوهلة األ اجلحيمظننت نفسي يف  ،صدقيُ  كان املشهد ال  ،استطعت فيها الرؤية بوضوح

ما لتفارق  عبارة عن هياكل عظمية تنتظر شيئا   ،جساد باليةأوجوه شاحبة و : عن هذا الكون بعيد متاما  
  .512نين يف سرية املدامهة الفرع أخربوين بأ ،لدى سؤايل املعتقلني عن مكان وجودي ،احلياة

ركت وتُ  ،نفسه الطابق مهجع الرتحيل يف إىلمث بعدها مت نقلي  ،ا  يوم 52 يقارب ضيت يف هذه الصالة ماأم
حمكمة  إىلومنه  ،سجن عدرا إىلمث نقلوين  ،الليايل نادوا على امسييف إحدى  ،أيام 2مدة تقارب فيه 
 .خلء سبيليإرهاب حيث مت اإل
 

 :ظروف اإليواء: ج -
 :512بشكل مفصل عن ظروف اإليواء داخل الفرع  نسانللشبكة السورية حلقوق اإلحتدث  ،ا(.املعتقل )م

كانت املساحة  ،عوامل التعذيب اجلسدي والروحي أحد عترب حبد ذاهتاتُ  ،512يواء يف الفرع إن ظروف اإل"
ضي كافة تفاصيل ن يُ أعليه  ،بلطة واحدةعبارة عن مساحة  (4لكل معتقل يف زنزانيت )حديداملخصصة 

 .األكل واجللوسم و نو كاليومه يف هذه املساحة  
ق لكل معتقل بلطة حي ،معتقل   82ب يقار  حيث كان يف املهجع ما ،بوضعية القرفصاء االنوم واجللوس كان 

اجللوس أن يتناوبوا بني ن اجلدد فعلى كل اثنني منهم أما املعتقلو  ،هذا بالنسبة للمعتقلني القدامى ،واحدة
  .حيث حيصل تناوب للوقوف أو الراحة أو النوم على هذه املساحة الضيقة جدا   ،والنوم على هذه البلطة



 : والغداء مها الفطورفقط  وجبتانكانت هناك أما فيما يتعلق باإلطعام ف
على  ،حبات زيتون 2 إىل 4و ،حبة صغرية من البطاطا املسلوقةمع  ،الفطور عبارة عن رغيف من اخلبز -

 .لوجبة العشاء هخر يرتكواآل ا  قسم يأكل ،قسمني إىلاملعتقل تقسيم هذه الوجبة الصباحية 
تتكون من رغيف من  ،غري مطهية بشكل جيد فكانت عبارة عن وجبة سيئة جدا   ،ما بالنسبة للغداءأ -

ولكن   ،مقززةبازالء ذات رائحة و مرق البندورة الذي حيتوي على رز أو الربغل أما األإاخلبز مع قصعة حتتوي 
  .كان يتوجب علينا تناوهلا لنبقى على قيد احلياة

 :ما بالنسبة لدورات املياهأ
حيث   ،احلمامات عبارة عن رحلة من العذاب إىلوكانت رحلة الوصول  ،مسموح لكل معتقل مرتني فقط

املدة املسموح هبا داخل احلمام و . احلمام من وإىليابه إكان املعتقل يتعرض للضرب والركل طيلة فرتة ذهابه و 
كانت  ما وكثريا   ،احلمامات قذرة جدا  ، بالرغم من أن حايف القدمني وجيب أن تكون ،دقيقة واحدةهي 

 .توي على القيح أو الدماءحت
 أكرب عمليات املوت بسبب التعذيب:: ح -

عن حوادث يومية للموت بسبب التعذيب، تصل  512أفادت عدة شهادات لناجني من االعتقال يف الفرع 
حالة وفاة، مما جيعله الفرع رقم واحد يف حاالت املوت بسبب التعذيب بني مجيع  52 ىلإيف بعض األحيان 

شهر يف الفرع أ 0 ـفرتة اعتقال تقارب ال أمضى ويف شهادة للمعتقل )م.أ( الذياألفرع األمنية يف سوريا، 
 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: لـ، قال ل512

 ،حيث كانت احلاالت املرضية املنتشرة غريبة من نوعها ،حاالت الوفاة اليومية ملعتقلني يف الفرع ذكر جيدا  أ"
ودخوله  ،ل املعتقل عن الطعام والشرابيعقبها عز  ،ومجيع هذه احلاالت تتميز بارتفاع شديد يف درجة احلرارة

ل يف عز  أو يُ  غرفة املرضى إىلعلى نقله  ناملعتقلو  مُ قد  حيث يُ  ،يف حالة من اجلنون أو اهلذيان )فاصل( حيانا  أ
بوضعه يف بطانية ومن مث رميه  ،العناصر حيانا  وأ ،نفسهمأن ليقوم املعتقلو  ،فارق احلياةوبشكل روتيين يُ  ،املمر
ن كل أخربين بأ ،حد املعتقلني القدماء عن مصري هذه اجلثثوعند سؤايل أل ،غرفة اجلثث )غرفة العزا( إىل

 إىل لُ رح  تُ مث  ،جثة 2411ـ ن الرقم قد فاق الأخربين بأقد و  ،يف مكان اجلبهة قُ لص  يُ  ا  سلسلي  ت ا  جثة حتمل رقم
 بالنسبة لنا" مكان ومصري جمهول

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن الصور املسربة جلثامني معتقلني قضوا بسبب  )م.أ(مث حتدث املعتقل 
 :التعذيب

 ،مهجعنا إىلدخاله إالذي مت  ،الشاب الثلثيين العمر ،طيلة حيايتنساها أ يكن أن  اليت ال وداثاحلإن من "
  .حىت فارق احلياة أيام 2فرتة  حيث مل يقض

 لاوظل على هذه احل ،بالقضبان احلديدة للنافذة على باب املهجع ممسكا   ظل واقفا   ،املهجع إىلعند دخوله ف
 ،االرتفاع املتزايد لدرجة احلرارة تظهر عليه علمات بدأتبعدها  ،بل طعام أو شراب أو كلم مدة يوم كامل



من إخراجه ب فقام عناصر األمن ،وكلمات غري مفهومة بصوت عال   ا  صواتأصدر يُ و  يهذيمث فقد عقله وبدأ 
 ،وبعد عدة ساعات ،صوات صراخهأمسع أ بدأتحيث  ،على رفع صوته معاقبتهاملهجع ووضعه يف املمر ليتم 

ذو لون شاحب وعينني  ،املمر أرضشاهدته ملقى على  ،دورات املياه إىلحانت الفرصة للذهاب  ماوعند
شاهدت اثنني من املعتقلني  ،دورات املياه إىل أيضا  وعند خروجي  ،يف اليوم التايل .نه فارق احلياةأغائرتني وك

 الغرفة املخصصة للموتى" إىلتجهني به القدماء وهم حيملونه يف بطانية مُ 
 الرعاية الطبية:: خ

على بعض املعتقلني الناجني  ملعاينات أجراها يقول الدكتور كرمي عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وفقا  
 ملعاينة بعض الصور، ولروايات الناجني من االعتقال: ، ووفقا  512من الفرع 

حيث كانت هذه التقرحات تصل يف أغلب  ،اإلنتانات والتقرحات اجللديةهي  ن أكثر األمراض انتشارا  "إ
باإلضافة إىل وجود خراجات كثرية  ،حلمية من جسد املعتقل تل  سبب سقوط كُ وتُ  ،األحيان إىل العظم

 "وفاة املعتقليف  كون هذه األمراض هي السبب الرئيست ما وغالبا   ،وندبات يف جسد املعتقل
 

 وبسبب ذلك ترتفع نسبة املوتى بسبب األمراض، ،داخل الفرع فهي غاية يف السوء الصحيةأما الرعاية 
عض ب لشبكة السوريةأخرب ا ،من حمافظة ادلب (عامر صلوح) السيدأشهر  2اجي من االعتقال بعد مضي الن

 املعلومات حول الناحية الصحية:
القذارة  كما أن ،الطبابةلدواء و لانعدام  ههناك شب ،ن سيئة للغايةروف الصحية اليت ير هبا املعتقلو الظإن "

 فل ،ساسيةهي بؤرة العدوى األ ،من دورات املياه وحىت املمرات واملهاجع ،املنتشرة يف كل مكان من الفرع
 وهذا هو السبب الرئيس ،الناجتة عن جروح املعتقلنييكاد يلو مكان من بقع وبؤر من القيح والدماء 

ا ني، إن النظام السوري يتعمد قتلنلكثري من املعتقل األمراض هي سبب الوفاة الرئيسذه وه ،عديدةال لألمراض
 .هبذا األسلوب ألنه أشد إيلما  

وهو مصاب  ،ا  عام 21ـعمره يقارب ال ،يدعى صبحي أبازيد ،معتقل من حمافظة درعا عن أذكر لكم مثاال  
ن حيصل عليها بشكل أنسولني اليت جيب قد تويف يف املهجع نتيجة انعدام جرعات األل ،مبرض السكري

 ".يومي
 

اعتقل مرات عديدة، قبل بدء الثورة السورية وبعدها، واستمر اعتقاله حىت عام ط( .بد اهلادي)ع الطبيب
، وهو متخرج من جامعة دمشق، التقته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وأخربنا حول موضوع الرعاية 5112

 .نفسهالوقت  وناجي من االعتقال يف الطبية بصفته طبيب
أي : نتان الدمويهو حالة اإل ،ية عموما  األمنفرع األو  ،خصوصا   512للوفاة يف الفرع  السبب الرئيسن إ"

جسد املعتقل من خلل  إىلفرع نتانية املختلفة املنتشرة يف كل تفاصيل احلياة داخل األانتقال اجلراثيم اإل



االرتفاع املضطرد لدرجة حرارة  إىلحيث يؤدي ذلك  ،هبا عملية التعذيب اجلروح اليت تتسببالسحجات و 
 إىلن ذلك سيؤدي إف ،ن استمر الوضع كذلك ومل يعاجل املعتقلإو  ،علمات اهلذيان ظهور يسبب مما ،اجلسم

 ألدويةذلك حاالت الوفاة النامجة عن الغياب التام  إىلضف أ ،أيام 2قصاها أ املوت احلتمي خلل فرتة
ن تتوافر بشكل يومي وحسب أواليت من املفروض  ،مراض القلبيةمراض املزمنة كالسكر والضغط واألألا

 .املوصى هبا اجلرعات
درجات عالية  إىل حيانا  أمل اهلائل الذي يصل وكم األ ،ن عمليات التعذيب الوحشيةأ ،أيضا  واجلدير بالذكر  

  .الوفاة إىلمن العوامل املؤدية  ما  هم يعترب عامل   ،جدا   احلساسةمع الضرب املتعمد على منطقة الصدر  ،جدا  
حيث تعترب  ،العوامل القاتلة للمعتقل إحدى أيضا  فتعترب  ،التقرحات اجللديةأما بالنسبة للخراجات و 

الكفيلة بالقضاء على املعتقل خلل فرتة و  ،اخلراجات العميقة هي املسؤول املباشر عن حالة التذيفن الدموي
 ".أيام 2 ـتتجاوز الال 
 وأساليب مبتكرة من التعذيب: املوت خنقا  : د

من مدينة التل بريف دمشق، أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن شهادته يف فرتة  (ت .ع)املعتقل 
  : 512احتجازه داخل الفرع 

نا أحد وال يستطيع ،أمتار 2أمتار وعرض  4بطول  ، زجونا يف غرفة512إىل الفرع وين بعد أن أحضر "
املعتقلني ينامون معظم  ،ا  شخص 01ألن عدد املعتقلني يف هذه الغرفة الصغرية يتجاوز  رضاالستلقاء على األ

. وهذه ن فوق رؤوس بعضهم البعض، حىت أنه ال يزيد مكان للجلوس فيبقى قسم منهم واقفا  وهم جالسو 
حاالت وفاة عديدة بسبب هناك  ،شيء حيرك اهلواءوال يوجد هبا أي  ،للهواء الغرفة ال حتتوي على نافذة

، واليكاد ير يوم أو يومني دون حادثة موت بسبب االختناق، هذا أصعب أنواع املوت من وجهة االختناق
 نظري.

 8 ـحيث أن الكمية اليت تقدم ل ،وبكميات زهيدة وقليلة ،فيقدمون لنا أسوأ أنواع الطعام ،أما بالنسبة للطعام
أشخاص داخل هذه الغرفة ال تكفي شخصا  واحدا ، وغالبا  يكون الطعام فاسدا  أو قارب على انتهاء 

وملمسه يشبه ملمس الورق املقوى  ،فهو من أسوأ أنواع اخلبز على اإلطلق ،أما بالنسبة للخبز ،الصلحية
 .كذلكوالطعم   ،والكرتون

يكننا القول  ،معتقل 2511من  أكثر ،((512فهناك حتت األقبية، ويف هذا الفرع )) ،أما بالنسبة للمرضى
ية وليس هلا دواء داخل هذا ومنها حاالت صعبة ومستعص ،املعتقلني حبالة مرضهؤالء % من  82هناك  أن

ارة ومن احلمى وارتفاع درجات احلر  إىلفعندما يرض املعتقل يصاب بضيق التنفس مث يتصاعد املرض  ،الفرع
أن يصبح جمنونا  أو صامتا  ال يتكلم بشيء ويوت موتا  بطيئا  من  إىل… مث اهلذيان ومن مث انفصام الشخصية

 .قدم له الدواء املناسبوي عاجلهالقهر والذل، فليس هناك من ي



 حتت األقبية وداخل الغرفوذلك نظرا  لطبيعة اجلو  ،والبعض من املرضى يصابون بأمراض جلدية خطرية
ولطاملا رأينا الناس مستلقية على  ،انتشار احلشرات القاتلة والسامة فالرطوبة العالية تساعد على ؛والسجون

جلدية، ويتفاقم الوضع  وخرجت رائحة إنتانات وقد أكلت احلشرات من حلمها حىت ظهر العظم رضاأل
ول له ما بك؟ وما هو وطبعا  ليس هناك من يق ،فيخرج من حتت جلده القيح والدماء ،الصحي للمريض

 …أملك
األمراض القاتلة وهناك كل يوم من يوت بسبب هذه  ،ندما يرى هذا املريض يبادر بضربهحىت أن الطبيب ع
 …مكب النفايات إىلوليس هناك أسهل من نقل هذه اجلثة  ،واحلشرات السامة

 ،عمل أي شيء داخل احلماملفل يسعك الوقت  ،احلمامات إىل من أجل الذهابعندما يفتح باب الزنزانة 
ومن جيرؤ على التغسيل فلديه عقوبة من  ،أن تغسل يديك أو جسمكثانية ودون  21فقط فلديك 

 …يوما   12ها أقلوقد تطاله العقوبة بالضرب ومتديد مدة احلكم والسجن ملدة  ،املسؤولني
عتقل امليُربط  ،معلقة يف السقفكبرية يوجد حبال   يف التعذيب، هناك يف صالة مبتكرةأساليب  ،يف هذا الفرع

، بعد ذلك يأيت شخص يقوم جبلده يف أي مكان يف السقف إىل مث يرفع ،همن يدي وهو مغمض العينني
 فكلما زاد صراخه زاد تعذيبه. ،نع من الصراخويُ  جسمه،
منهما بسلكني من الكهرباء ويعلق كل حيث يأيت عنصر األمن  ،آخرون يعذبون بواسطة الكهرباء معتقلون

ولقد رأينا من عذبوه  ،511تخرج الطاقة الكهربائية بقوة من مث يضغط على زر التشغيل ف ،يف كاحل القدم
 ،أياموأصبح يرج منها الدود بعد عدة  ،هبذه الطريقة قد أصبحت قدمه سوداء وتفتحت منها جروح عميقة

 مسعنا أنه قد قطعت قدمه. أياموبعد شهر وبضعة  ،أبدا   فليس هناك من يراه ،وه يف غرفة منفردةومن مث حجز 
، لن أنسى ماحييت مافعلوه يب، البد حىت اللحظة وجسديا   لت أعاين منه نفسيا  ماز  512ما عانيته يف فرع 

 "نفسه  األسلوببمن معاقبتهم 

ً:512المعتقالتًفيًالفرعًالنساءً:ًسادساًا
لطبيعة املرأة واحتياجاهتا اخلاصة  معاملة النساء داخل الفرع عن ظروف ومعاناة الذكور، ونظرا   تتلف كثريا   ال

حاالت العنف اجلنسي الذي استخدم بشكل واسع  هتا سوف تكون أشد، وبشكل خاص يف فإن معانا
حسنة  السيدةمع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  التقتوقد كسلح حرب لإلرهاب والتخويف واإلجبار، 

عن جترية  حتدثت فيهاوقد ، حول روايتها موسعا   ، وأصدرنا تقريرا  ، وهي ناجية من االعتقالاحلريري يف عمان
مما  ونقتبس جزءا   يوما   12شهر و، الذي بقيت فيه قرابة 512الفرع االعتقال اليت مرت فيها ومن ضمنها 

 :ورد يف شهادهتا
 ،يقيم يف ركن الدين( –امسه )أمحد العلي/ جبلة  ،األميناملربع السجون يف  إدارةكان يف استقبالنا مدير "

فقمت  ،دخلت فتاة قبلي وبعد دقائق بدأت بالصراخ ،الفرع إىلوكان يقوم بتعرية النساء عند دخوهلن 
وأتى العشرات  ،فقمت باهلجوم عليه وضربه ،وإذا بالضابط جيرب الفتاة على التعري ،بضرب الباب والدخول



ثار آعاين من أأن فقدت الوعي. بقيت لفرتة طويلة  إىلبضريب بشكل عشوائي  اوبدؤو  األمنمن عناصر 
 الضرب.

تعرضت للتعذيب الشديد بالكهرباء  ،بشكل متقطع أيام 8 حقق معي ملدة ،معتقلة 12 غرفة فيها إىلنقلت 
ولكن بعد  ،وقد أحضر الطبيب إيل ،أصبت بتجلط يف الرأس ،والضرب العشوائي على مجيع أناء اجلسم

 "وعلى إثرها أخرجت من السجن ،العلج أصبت بالرشح الدماغي
السيدة مسر النجار ناجية من االعتقال، وهي من حمافظة محاة، التقتها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، 

 وحتدثت عن أحوال املعتقلت النساء وجتربتها الشخصية:
 ،أن وصلت ملكتب صغري قاموا بنزع العصابة عين إىل ،ناأأين مل أكن أعلم  512"عندما أدخلونا الفرع 

  ،نا يف فرع أمنعلمت فيما بعد أن ،شعره أبيضضابط عمره حوايل اخلمسني وقصري ومسني و وعندها سألين 
عاد تعصيب أمث  ،صراالعنأحد  أمر بتفتيشي منو معلومايت الشخصية سألين عن امسي و  ،كانت بيده إضباريت
 ،مكان له باب أسود كبري إىلمث جرين  ،صعدنا يف املصعدو  ،داخل البناء إىلي أخذعيناي وقام العنصر ب
 41من اللذقية عمره حوايل أمحد أبو  وكان يدعى ،سلمين للسجانيفتح الباب و ن أوطلب من السجان 

وطلب مين خلع  ن عيين  ونزع العصابة ع ،التحرش إىلكان التفتيش أقرب قام بتفتيشي و  أيضا   ،قصريعام و 
 .رأمتا 2*  4غرفة كانت حوايل  إىلمث أدخلين  ،إبقاء حذائي معهاملانطو و 

حيث كانوا يسمعوننا  ،ذين كانوا جيلسون أمام باب مهجعناال ،عرض ملعاملة سيئة من قبل السجاننيكنا نت
 وقام بضربنا بكرباج ضربا   -عبدوأبو  يدعى-املرات دخل السجان أحد  يفو  ،يهددوننا بالضربالشتائم و 

ولكنه  ،عليها فجأة أغميحيث  ،"ساملةاملفاطمة "من أجل املعتقلة  ا  ألننا طلبنا منه أن حيضر طبيب مجاعيا  
لباب بعد أن قال لنا اوأغلق  ،هنا للسكرإو بعد أن ضربنا جاء بسطل ماء و أعطانا حبة قال  ،رفض

مث قمنا أنا واملعتقلت مبحاولة إيقاظ احلجة فاطمة وأعطيناها تلك  ،(األفضل أن متوتوا لكي نرتاح منكم)
 ،سجن عدرا بيومني إىلحدثت هذه احلادثة قبل حتويلي  .لكن بقيت بوضع صحي سيئو  ،احلبة واستيقظت

  .طفل عمره أربع سنواتوكان يوجد فيها مخس معتقلت و  ،وكانت يف الطابق السادس
لينا حبات كانوا يوزعون عو  ،رغفة جيب أن تكفينا طوال اليوميعطوننا عشرة أ تقريبا   التاسعة صباحا  قرابة يف 

 عند الثانية ظهرا  و  ،أياملنب مرة كل عشرة الزيتون أو بعض الكانوا يوزعون   أحيانا  و  ،بطاطا لكل واحدة حبة
كانت رائحة و  ،ونة بالبندورةهو عبارة عن برغل ومعه بازالء بالبندورة أو معكر و  ،اءدكانوا جيلبون الغ  تقريبا  

نكتفي لذلك كنا ال نأكله و  ،جند فيه أشياء غربية مثل قشر بطاطا ووسخ أحيانا  و  ،الزنخ تفوح من الطعام
 .بعضنا كان يأكل من الربغل وال يوجد عشاءو  ،برغيف اخلبز

عندما خرجت من و  ،تقريبا   قام احملقق بطليب الساعة العاشرة صباحا   ،على وجودي يف الفرع 22يف اليوم 
لعسكرية يف الشرطة ا إىلووضعوين يف باص ومنه نقلوين  ،قاموا بتكبيلي وتعصيب عيين   ،املهجع مل أعد إليه



سجن  إىلبعدها قاموا بتحويلي بقيت يف القابون حوايل ثلث ساعات مث  ،حتققوا من مصنفي القابون حيث
 ".عدرا املركزي

 
ً:معتقلًوقاضيًومحكمةمحققًًو:ًسابعاًاً

هو أكثر الفروع اليت تشهد حاالت موت بسبب التعذيب، فإنه من أقل األفرع  512إضافة إىل كون الفرع 
، ومن خلل أرشيف الشبكة األمنية اليت ينجو منها املعتقل مقارنة باألعداد الكبرية اليت تدخل إليه يوميا  

جتاوز على اعتقاله الثلث سنوات  السورية حلقوق اإلنسان اخلاص باملعتقلني، فهناك عدد كبري منهم قد
 ومازال داخل الفرع حىت حلظة طباعة هذا التقرير.

، يقوم احملقق بنفسه بتقرير احلكم املناسب للشخص مايكون غري متعلم فعند انتهاء احملقق األمين والذي غالبا  
وعلى سبيل املثال أخربنا ، املعتقل، وذلك حبسب مزاجه اليومي اخلاص، فهو احملقق والقاضي واحملكمة معا  

 ا  الناجي من االعتقال السيد "خالد باكري" بأن صديقه داخل املعتقل من حمافظة حلب، يبلغ من العمر واحد
، وامسه "عامر"، حكم عليه احملقق بالسجن داخل الفرع ملدة عشر سنوات، قضى منها سنتني وثلثني عاما  

 حىت اآلن.

ًالستنتاجاتًوالتوصيات::ًثامناًا

وجود سياسة دل على ، مما يواسع النطاقتعذيب يف إطار الأفعال  له مارستوامليليشيات التابعة  : النظام السوريأوال  
حبسب القانون  تعذيب تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حربالأفعال  ومتسلسلة، إنمنظمة لدى النظام السوري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق للقانون اجلنائي الدويل، وللمادة السابعة من  الدويل اإلنساين، كما يعترب التعذيب خرقا  
 ناقض املادة اخلامسة من اإلعلن العاملي حلقوق اإلنسان.ة والسياسية، ويُ يناملد

ا أن مل تتم معاملة األشخاص احملتجزين مبا ينص عليه احلد األدىن املكفول هلم مبوجب القانون العريف اإلنساين، كم:ثانيا  
 تتوفر فيها أي من معايري األمم املتحدة على اإلطلق. مراكز االحتجاز ال

حماسبة من ارتكبها، وذلك حبسب مبدأ ؤولية إيقاف هذه املمارسات، بل و : إن النظام السوري بالكامل يتحمل مسثالثا  
ؤولني عنها، وإال فإن النظام الذي يطالب بالتحقيق يف حاالت سوء املعاملة، ويطالب مبعاقبة املس 0احلماية رقم 

قبل مبمارسات التعذيب غري املسموح هبا، باإلضافة إىل املسؤولية علم و السوري يتحول إىل شريك يف اجلرية باعتباره قد 
ي عذر ملن أنه اليقبل أ 1984عام  اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيبالفردية ملرتكيب االنتهاكات، فقد نصت 

 ب بصدور أوامر من املوظفني األعلى رتبة.يارس التعذي

 

 التوصيات:



 جلنة املراقبة التابعة لألمم املتحدة:

على اللجنة الدولية ملراقبة وضع التعذيب التابعة لألمم املتحدة االهتمام بشكل أكرب بالشأن السوري، وتسليط الضوء 
، وإصدار تقرير خاص هبذا الصدد يوميا   أشخاص 2بشكل كيثف على املمارسات الوحشية اليت تتسبب يف مقتل 

 وتسلميه جمللس األمن كي يتحمل مسؤولياته حول القضية السورية.

 جملس األمن:

ن يارس تلك ألإن عدم ممارسة جملس األمن ألي دور حقيقي وفعال يف سوريا، هو الذي أوصل النظام السوري 
 يد تلك املمارسات.املمارسات الوحشية دون أي اكرتاث، بل هناك من يدعم ويؤ 

يكون حجر عثرة يف حماسبة اجملرمني، وأن يسمح مباشرة بإحالة الوضع يف سوريا إىل  يتوجب على جملس األمن أن ال
جياد حل يوقف شلل الدم وأن اليكتفي مبوقف املتفرج أحيانا أن جيتمع إل حمكمة اجلنايات الدولية، واألهم من ذلك

 .والداعم لشلل الدم أحيانا أخرى

ً
ًشكر::ًتاسعاًا

 داتهمًبشكلًفعالًفيًهذاًالتقرير.شهاًتإلىًالناجينًالذينًالتقيناهم،ًالذينًساهم


