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بشكل خاص. وتهتم بشؤون املعتقلني واملختفني يف سجن صيدنايا وتعمل عىل توثيق أعدادهم ومناطقهم وتاريخ 

فقدانهم والجهة املسؤولة عن اعتقالهم. وتسعى الرابطة إىل التواصل مع أرس املفقودين وتقديم الدعم املعنوي لهم 

وايصال صوتهم ومعاناتهم بشتى السبل والوسائل املمكنة. وتعمل الرابطة عىل رشح قضية املعتقلني واملفقودين 

أمام الرأي العام املحيل والدويل والتعاون مع املنظامت الحقوقية املحلية والدولية للقيام بتحقيقات حول قضايا 

املعتقلني واملفقودين يف سجن صيدنايا.
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نجاح البقاعي فنان تشكييل سوري. درس يف كلية الفنون الجميلة يف جامعة دمشق وتخرج من املدرسة اإلقليمية للفنون الجميلية مبدينة روان الفرنسية، عمل البقاعي مدرساً يف الجامعة العربية 

الخاصة بدمشق.

تم اعتقاله لعدة مرات بسبب مشاركته باالحتجاجات املناهضة لنظام الحكم يف سوريا كان آخرها يف العام 2014 حيث أودع يف سجن دمشق املركزي )عدرا(.

خالل فرتة اعتقاله كان شاهداً عىل مامرسات رجال االمن واالستخبارات السورية بحق املعتقلني داخل مراكز االحتجاز فقام بتجسيدها مبجموعة من اللوحات نقوم بعرض قسم منها ضمن هذا التقرير. 

غادر البقاعي سوريا يف العام 2015 وحصل عىل حق اللجوء السيايس يف فرنسا.

© نجاح البقاعي



»صحيح أن الهيمنة الشمولية حاولت تأسيس ثقوب النسيان هذه، التي تختفي فيها كل األفعال الخرية أو الرشيرة. ولكنها كانت 

محكومة بالفشل، متاماً كمحاوالت النازيني الحثيثة، ابتداء من حزيران/ يونيو 1942، إلخفاء آثار املجازر – عن طريق حرق الجثث 

يف أفران، أو يف حفر مفتوحة، واستخدام املتفجرات، وقاذفات اللهب وآالت لتهشيم العظام – ولجعل معارضيهم يختفون »بصمت 

ودون أسامء«. ال وجود لثقوب النسيان. ال يشء إنساين تام، وببساطة وجود الكثري من الناس يف هذا العامل يجعل النسيان ممكناً. 

دامئاً سيبقى شخص ما عىل قيد الحياة لريوي الحكاية«.

حنة أرندت )من كتاب أيخامن يف القدس: تقرير عن تفاهة الرش، 1963(
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صيدنايا  سجن  يف  االعتقال  وتبعات  إجراءات  يف  التقرير  هذا  يبحث 

إىل  ويهدف  البرشي”،  “املسلخ  باسم  مؤخراً  اشتهر  الذي  سوريا،  يف 

هي  وما  اعتقالهم؟  يتم  وكيف  املعتقلون  هم  من  ييل:  عاماّ  اإلجابة 

والنفسية  الجسدية  )اآلثار  عائالتهم  عىل  أو  عليهم  االعتقال  تبعات 

َ بعد الثورة سواء يف إجراءات االعتقال أو تبعاته؟ ويعتمد التقرير عىل البيانات الواردة من أول  واالقتصادية واالجتامعية(؟ وما الذي تغريرَّ

400 حالة )جميعهم رجال( تم توثيقها حتى بداية آذار 2019 ضمن مرشوع - تعمل عليه رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا منذ 

بداية شهر كانون الثاين/يناير 2018 - يهدف إىل توثيق حاالت االعتقال يف سجن صيدنايا منذ تأسيسه وحتى اآلن. أول حالة اعتقال تم 

توثيقها كانت يف آب/ أغسطس 1980، وآخر حالة اعتقال تم اعتامدها يف هذا التقرير كانت يف نيسان/ أبريل 12017. عمليات التوثيق 

ما تزال مستمرة حتى اآلن. 

يثري البحث يف الخلفية االجتامعية والدميغرافية للمعتقلني كثرياً من األسئلة عن حجم الرضر الذي لحق باألفراد عىل املستوى الشخيص، 

والذي لحق باملجتمع السوري عىل املستوى االجتامعي ومستوى عالقة الجامعات الدينية أو االثنية فيام بينها. فاملعتقل هو غالباً شاب، 

لديه عمل أو مهنة ما، وعائلة، ومستوى تعليمي عاٍل، ومن طائفة بعينها )السناّة(. باإلضافة إىل ذلك، كان هناك أطفال ومسناّون.

ترافَق وصول بشار األسد إىل الحكم مع ازدياد كبري يف عمليات االعتقال، حتى قبل بدء الثورة السورية: حوايل ثلث عمليات االعتقال 

التي حدثت بني 1980 – 2017. لكن االعتقال يبلغ ذروته بعد انطالقة الثورة السورية يف 2011: أكرث من نصف عمليات االعتقال يف 

الفرتة ذاتها2. ما يحدث عملياً ال يشبه ما يُطلق عليه عادة وصف االعتقال، فهو أشبه بعملية اختطاف: ال تقوم الجهة املعتِقلة بالتعريف 

عن نفسها عند لحظة االعتقال، وال يتم إبراز قرار صادر عن سلطة مخواّلة قانوناً، وال يتم إخبار املعتقل بأسباب اعتقاله يف تلك اللحظة.

فرع التحقيق العسكري وفرع شؤون الضباط وفرع فلسطني، التي تتبع لشعبة االستخبارات العسكرية، هي بوابات الدخول إىل صيدنايا. 

أكرث من %90 قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب يف السجن ويف الفروع األمنية التي مراّوا عليها قبل وصولهم إليه )أو بعد خروجهم منه(. كل 

الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ذكروا الجسدي )%100(، و97.8 % ذكروا النفيس. أما بخصوص الجنيس، فكانت النسبة 29.7 % )عىل 

األرجح النسبة يف الواقع أكرب من ذلك بكثري، فهذه قضية حساسة جداً ويتجنب كثريون الحديث عنها(. أما املحاكم التي يُعرَُض عليها 

املعتقلون، فهي أشبه بأجهزة أمنية مهمتها تصفية املعارضني وسلبهم، ليس حريتهم فقط، وإمنا يف كثري من الحاالت ممتلكاتهم أيضاً. 

اجتامعية وجسدية ونفسية كبرية ترافق املعتقلني بعد خروجهم من صيدنايا، وكثريون منهم يبقون عاجزين عن  يرتك االعتقال آثاراً 

تجاوزها. هذا باإلضافة إىل اآلثار املادية الهائلة بسبب ابتزاز األهايل من أجل حصولهم عىل معلومات عن مصري املعتقل، أو من أجل 

الحصول عىل زيارة. وال يتوقف األمر عند ذلك، فكثريون دفعوا أمواالً كبرية مقابل وعود كاذبة بإطالق رساح معتقلني. تُدفع األموال إىل 

وسطاء مقربني من السلطة والشبيحة واألجهزة األمنية، لكن أيضاً للمحامني والقضاة.

بعد الثورة يف 2011 ضد النظام الحاكم، حدثت تغريات كبرية يف إجراءات وتبعات االعتقال: عسكريون أكرث، متعلمون أكرث، شباب أكرث. 

هذا باإلضافة إىل وحشية أكرث يف التعامل معهم، سواء بالتعذيب أو بإجراءات “املحاكامت” وعمليات االبتزاز. 

يخلص التقرير إىل جملة من التوصيات بخصوص رضورة تقديم كافة أنواع الدعم املمكنة للمعتقلني وعائالتهم وعائالت املفقودين، 

إجراءات عملية ملحاسبة  الحكومات التخاذ  والضغط عىل  العدالة يف سوريا مستقبالً،  أو مشاريع عن  أي خطط  الناجني يف  وحضور 

التقرير تقدم معلومات تفصيلية عن كيفية  إليها هذا  التي استند  املسؤولني عن هذه االنتهاكات والجرائم. حيث أن كل الشهادات 

ارتكاب االنتهاكات والجرائم، وأسامء بعض املرتكبني ورتبهم، وتفاصيل ترشح جانباً من كيفية إصدار األوامر وتنفيذها يف مؤسسات 

النظام األمنية. معظم الشهود مستعدون للشهادة أمام املحاكم، وترحب الرابطة بالتعاون مع املنظامت الدولية املعنية بهذا الخصوص.

1  تأسس السجن عام 1987 لكن تم نقل العديد من معتقيل الثامنينات إليه قبل أن يتم ملؤه مبعتقيل التسعينات ومابعد.

2  بجب االنتباه إىل ان هذه األرقام مبنية عىل عينتا املكونة من معتقلني سابقني ناجني من صيدنايا.

ملخص تنفيذي



9 االحتجاز يف صيدنايا: تقرير عن إجراءات وتبعات االعتقال

فيام ييل قامئة بأبرز النتائج:

من هو املعتقل؟
-  األغلبية الساحقة من املحتجزين كان عمرهم أقل من 37 عاماً عند االعتقال )88.2 %(، ولديهم عمل )%81,9(، وأكرثيتهم كانوا متزوجني 

وحاصلني عىل شهادات جامعية )حوايل 58%(. 

-  بلغت نسبة األطفال املعتقلني يف عينتنا %2 من إجاميل عدد املعتقلني. وبلغت نسبة املعتقلني من الفئة العمرية 48 عاماً وما فوق 2.8%. 

-  ضم صيدنايا معتقلني من جنسيات غري سورية. يف عينتنا كان هناك الرتكية والعراقية واللبنانية والفلسطينية. رغم ذلك، األغلبية الساحقة من 

السوريني. كام ضم معتقلني من مختلف الطوائف واإلثنيات، إال أن النسبة الساحقة كانت من نصيب السناّة )98.7%(. 

-  النسب األكرب كانت من سكان حمص وإدلب وحلب )أكرث من %15 لكلاّ منها(.

أين ومتى تم االعتقال؟
-  تم اعتقال النسبة األكرب من مكان عملها )46.4%(.

-  عهد بشار األسد ميثل لحظة فاصلة يف ارتفاع نسبة املعتقلني: ثلث عمليات االعتقال التي حدثت بني 1980 – 2017 كان خالل حكمه قبل 

الثورة السورية يف آذار 2011 ونصفها حدث بعدها )لكن يجب االنتباه إىل أن هذه البيانات تعتمد عىل املعتقلني السابقني الناجني من سجن 

صيدنايا (.

كيف يحدث االعتقال؟
-  فقط حوايل %11 قالوا إن الجهة التي اعتقلتهم عراّفتهم بنفسها لحظة االعتقال. ويف حاالت نادرة )بحدود %2( أبرزت هذه الجهات قرار 

اعتقال صادر عن سلطة مخولة قانونياً، أو أخربت املحتجز/ املختطف بأسباب توقيفه.

من هي الجهة التي تقوم باالعتقال؟
-  شعبة االستخبارات العسكرية هي املسؤولة عن اعتقال أكرث من ثالثة أرباع محتجزي صيدنايا.

-  األغلبية الساحقة من املحتجزين متراّ عىل أكرث من فرع أمني )أقل من الثلث مروا عىل فرع واحد، بينام مراّ ما يقرتب من ثالثة أرباع املحتجزين 

عىل فرعني أو أكرث(.

كيف تتم معاملتهم؟
-  يكاد ال ينجو أحد من التعذيب، وهو يتم يف السجن ويف الفروع األمنية التي مير عليها املعتقل.

-  كل الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ذكروا الجسدي )%100(، و97.8 % ذكروا النفيس. أما بخصوص الجنيس، فكانت النسبة أقل بكثري 

)29.7 %( بسبب حساسية املوضوع.

-  حددنا 20 وسيلة مختلفة للتعذيب الجسدي، من بينها: األكرث شيوعاً هو الرضب بالعصا أو بالهراوة. الكل تعرض للتعذيب بهذه الطريقة 

)%100(. يأيت بعدها الرضب بالسوط أو الكرباج بنسبة قريبة )%95.2(، ومن ثم الدوالب )حوايل %80.8(. أكرثية املعتقلني تعرضوا للحرمان 

من األكل وسكب املاء البارد، وأكرث من نصفهم للدوس باألقدام. نسبة كبرية منهم )أكرث من %40( تعرضوا للصعق الكهربايئ و/أو للشبح و/

أو للتعذيب ببساط الريح. 

القتل  أو  باإلعدام  واإليحاء   ،)71.6%( الدينية  املقدسات  وإهانة   ،)78.7%( األعني  تغطية  بينها:  من  النفيس،  للتعذيب  وسيلة   24 حددنا    -

)%69.8(، واإلهانة اللفظية وشتم األعراض )%66.9(، والحبس االنفرادي )%65.4(، والتهديد باعتقال األهل )%59.3(، والتعرية )58.3%(، 

والحرمان من النوم )%55.9(، واإلجبار عىل مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه )55.1%(.

-  حددنا 8 وسائل للتعذيب الجنيس، من بينها الرضب عىل األعضاء الجنسية، %81.4. تعررََّض حوايل الثلث إليذاء األعضاء الجنسية أو املناطق 

الحساسة من الجسم بطرق أخرى مختلفة.
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كيف تتم املحاكمة؟
-  األكرثية متت محاكمتهم يف محاكم ميدانية عسكرية )%57.2(. أكرث من الثلث متت محاكمتهم يف محكمة أمن الدولة العليا. و%6.5 كانت 

محاكمتهم يف محكمة اإلرهاب. 

-  ال يعرف حوايل ثلث املحتجزين إن كانوا قد حوكموا وفقاً لقانون العقوبات السوري أم ال. فقط حوايل ربعهم قالوا إنهم حوكموا وفقاً هذا 

القانون، بينام بلغت النسبة األكرب التي أجابت بالنفي أكرث من الثلث.

-  املحاكمة وفق قانون العقوبات السوري كانت بشكل رئييس تتم وفق املواد القانونية التالية: االنتامء ألحزاب أو جمعيات محظورة )37.9%(، 

إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنرصية أو املذهبية )%21.2(، إذاعة أنباء كاذبة يف الخارج )12.1%(.  

ما هي األحكام التي تصدر بحقهم وكيف تختلف عن املدة الفعلية التي يقضونها يف املعتقل؟
-  مدة الحكم، بشكل عام، تراوحت بني 21-2 سنة. حوايل ثلث املحتجزين نالوا أحكام بني 6-5 سنوات، والنسبة نفسها تقريباً ُحكمت بأكرث من 

10 سنوات.

-  تختلف املدة الفعلية التي يقضيها املحتجز يف السجن عن الحكم الصادرة بحقه: حوايل ثلث املحتجزين تم توقيفهم لفرتات أطول من مدة 

الحكم.

-  النسبة الساحقة من املحتجزين تم تجريدهم من الحقوق املدنية والعسكرية )أكرث من 70%(.

-  متت مصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة ألكرث من ثلث املعتقلني. ويف أكرثية الحاالت )%62.3( متت املصادرة عن طريق االستيالء عىل 

األمالك من دون وجود أي قرار حكم بذلك.

كيف يخرج املعتقل من صيدنايا؟
-  نصف املعتقلني خرجوا مبوجب عفو عام، ولكن الجدير باملالحظة هنا هو أن حوايل ثالثة أرباع العسكريني خرجوا مبوجب عفو عام، بينام أقل 

من ثلث املدنيني خرجوا بهذه الطريقة. كام أن حوايل ثالثة أرباع من قضوا بني السنة والثالث سنوات يف املعتقل خرجوا بهذه الطريقة، بينام 

ترتاجع هذه النسبة إىل حوايل الربع يف حالة من اعتقل ألكرث من ثالث سنوات.

ماهي اآلثار االجتامعية لالعتقال؟
-  أكرث من %40 من املعتقلني قالوا إن االعتقال أثرََّر سلباً عىل حالتهم املدنية.

-  نسبة قليلة جداً ممن تأثر تعليمهم سلباً متكنت من متابعة تعليمها بعد االنقطاع عنه )بحدود 13%(. 

-  أثرََّر االعتقال بشكل سلبي عىل عمل األكرثية )%67.8(. وقال %87.3 ممن خرسوا عملهم إنهم مل يحصلوا عىل أي تعويضات.

ماهي شدة اآلثار الجسدية والنفسية التي ترافق املعتقل بعد خروجه من السجن؟
-  أكرث من الثلث قالوا إن إصابتهم الجسدية أثرَّرَت عىل قدرتهم عىل مامرسة الحياة كاملعتاد. كذلك الحال بالنسبة لألذى النفيس، ولكن ترتاجع 

هذه النسبة فهي أقل من الربع. بشكل عام، تتعاىف األكرثية من الرضر النفيس، لكن أكرث من الربع قالوا إن شدة الرضر النفيس مل تتغري وبقيت 

عىل حالها منذ لحظة خروجهم وحتى الوقت الحايل )تاريخ إجراء املقابلة(.

-  أكرثية املعتقلني السابقني يجدون أنفسهم غري قادرين عىل تجاوز االرضار النفسية التي تعيق مامرسة الحياة االعتيادية. 

-  هناك عالقة ارتباط بني الزواج والتعايف من األرضار النفسية: بلغت نسبة املتعافني املتزوجني %70 وتنخفض إىل %56 يف حالة غري املتزوجني.
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ما هي التبعات االقتصادية لالعتقال عىل املعتقل أو عائلته؟
-  قالت األكرثية )%57.3( إن ذويهم دفعوا أمواالً ملعرفة مصريهم أو لزيارتهم، ويف أكرثية الحاالت تجاوزت األرقام الـ 1500 دوالر أمرييك.

-  قالت األكرثية )%63.8( إن ذويهم دفعوا أمواالً مقابل وعود بإخالء السبيل، ويف أكرثية الحاالت تجاوزت األرقام الـ 4000 دوالر أمرييك.

-  تُدفع املبالغ لوسطاء مختلفني عىل عالقة بالسلطة. باإلضافة إىل ذلك، تُدفع ملحامني وقضاة. الجدير مالحظته هنا هو دور الشبيحة الذي يبدو 

أنه “ينافس” دور رجال األمن واملخابرات يف عمليات االستغالل والنهب هذه.

ة يف االنخراط بسوق العمل. -  يخرس كثريون منهم عملهم دون أي تعويضات، ويجدون مصاعب جماّ

كيف تغريت هذه اإلجراءات والتبعات يف عهد بشار األسد بني فرتة ما قبل الثورة وما بعدها )آذار 2011(؟
-  مكان العمل: بعد الثورة، أصبحت معظم االعتقاالت تتم من مكان العمل، أما قبلها فكانت تتم من أماكن متعددة، ويف أغلب الحاالت، 

املقصود مبكان العمل هو قطعة عسكرية.

-  املحكمة: قبل الثورة كانت املحاكامت بأغلبيتها تتم بناء عىل قانون العقوبات السوري )%61.3(. فقط %5.5 من معتقيل بعد الثورة حوكموا 

وفق هذا القانون. يف عهد االبن قبل الثورة كانت األكرثية تُحاكم وفق املادة األوىل من القانون 49. يتغري الوضع متاماً بعدها لتصبح كل 

املحاكامت عىل األرجح بناء عىل القانون رقم 19 الصادر عام 2012، الخاص مبكافحة اإلرهاب.

-  %96 من معتقيل ما بعد الثورة قالوا إنه مل يتم إبالغهم مبدة حكمهم. هذه النسبة كانت بحدود %22.2 قبل الثورة.

-  أغلبية املعتقلني يف صيدنايا يف عهد االبن قبل الثورة قالوا إنه مل تتم مصادرة أمالكهم )72.2 %(، بينام صودرت أمالك أكرث من نصف املعتقلني 

بعدها.

-  قال %31.4 من املعتقلني يف عهد بشار قبل الثورة إنهم دفعوا )هم أو أهاليهم( مبالغ مالية مقابل وعود بإطالق الرساح، وتصل هذه النسبة 

إىل %38.0 بعد الثورة.

-  يف عهد االبن دفع أكرث من نصف املعتقلني قبل الثورة )أو أهاليهم( مبالغ بهدف الحصول عىل معلومات عن مصري املعتقل أو الزيارة. وبعد 

الثورة، دفعت أكرثية املعتقلني من أجل ذلك )67.9%(.

-  التعذيب الجسدي يف عهد االبن: يالحظ ارتفاع كبري يف املامرسات التي ترتك آثاراً جسدية ظاهرة للعيان وتدوم لفرتة طويلة بعد الخروج من 

املعتقل: سلخ الجلد، وسكب ماء مغيل، واليك بأدوات حارقة، وتشويه الوجه واالجزاء الظاهرة من الجسم، والحرمان من األكل. هذه املامرسة 

األخرية تعررََّض لها ثالثة أرباع معتقيل ما بعد الثورة، بينام كانت بحدود النصف بني معتقيل ما قبل الثورة يف فرتة االبن، وحوايل الثلث يف 

عهد األب.

-  ازدادت مامرسات التعذيب الجنيس بشكل كبري بعد الثورة.

-  ازداد التعذيب النفيس بعد الثورة باملقارنة مع عهد االبن قبلها، ويبدو أن هناك مامرسة ممنهجة يف توظيف جثث املعتقلني املتوفني لتعذيب 

األحياء منهم. 
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ة من قبل الدولة  مراكز االحتجاز يف سوريا هي أماكن ُمعداّ

األب  األسد  من  لكل  أن  ويبدو  املواطنني.  كرامة  المتهان 

واالبن مركزاً واحداً عىل األقل يُراد له أن يتحول إىل معسكر 

اعتقال وتعذيب يبثاّ اسمه الرعب يف املجتمع السوري3. يف 

عهد األسد األب كان تدمر، أما يف عهد االبن فهو صيدنايا4. 

كالهام يقعان يف أبرز املناطق السياحية يف سوريا )تدمر وصيدنايا(. تبعد صيدنايا حوايل 30 كلم 

شامل العاصمة دمشق، وتُعترب واحدة من أهم مراكز الحج يف املرشق عند املسيحيني.

أُنجز بناء ما يعرف بسجن صيدنايا عام 1987. يف عهد األب كان سجن تدمر هو املكان الذي 

الكاتب  تعبري  حد  عىل  اللحظات،  بعض  يف  أمنية  املوت  ويصبح  بالحياة،  املوت  فيه  يتساوى 

والسجني السوري السابق مصطفى خليفة5. أما يف عهد االبن، فأصبح هذا املكان هو صيدنايا6. 

حسب منظمة العفو الدولية، صيدنايا هو “املكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها 

بهدوء”. برز اسمه خالل الثورة السورية بشكل كبري بسبب فقدان كثريٍ من السوريني ألحبتهم 

من  اعتقالهم؟  يتم  كيف  املعتقلون؟  هم  من  حوله؛  يدور  الغموض  من  كثرٌي  يزال  وما  فيه7، 

هي الجهات األمنية التي تعتقلهم؟ ما هي الفروع األمنية التي ميرون عليها قبل الوصول إىل 

َ باملقارنة مع ما كان عليه الحال قبل الثورة السورية يف  صيدنايا؟ كيف يُحاكَمون؟ وما الذي تغريرَّ

2011؟ وما هي اآلثار النفسية واالجتامعية واالقتصادية والجسدية لالحتجاز يف صيدنايا؟ هذه 

هي األسئلة التي يسعى هذا التقرير لإلجابة عليها باالعتامد عىل بيانات مستمدة من أكرث من 

التي يتم فيها الوصول إىل  400 مقابلة مع سجناء سابقني يف صيدنايا، وهذه هي املرة األوىل 

هذا العدد من املحتجزين السابقني يف صيدنايا. لذلك، ييضء هذا البحث عىل كثري من األمور 

التي ال تزال غامضة حتى اآلن عن صيدنايا، وعن آليات عمل األجهزة األمنية والتغيريات التي 

طرأت عليها بعد 2011. باإلضافة إىل ذلك، فهو يعزز معرفتنا برشوط وآثار االعتقال يف السجون 

السورية عموماً، وصيدنايا خصوصاً. كل هذا من شأنه أن يساهم يف دعم نضال السوريني من 

وفق  معها  التعامل  يتيح  بشكل  موثقة  حاالت  أنها  خصوصاً  العدالة.  وتحقيق  الخالص  أجل 

األصول القانونية عند الرشوع مبحاكمة مرتكبي االنتهاكات. يعرض هذا التقرير النتائج يف ثالثة 

أقسام رئيسية؛ األول، يتناول إجراءات االعتقال من لحظة االحتجاز ويف املحاكامت والسجون. أما 

الثاين فهو مخصص ملعرفة اآلثار الجسدية والنفسية واالقتصادية واالجتامعية لالعتقال. ويبحث 

الثالث يف التغريات التي حدثت بعد الثورة السورية يف 2011، سواء يف اإلجراءات أو التبعات. ويف 

الختام، خالصة وتوصيات تركز عىل داللة هذه النتائج، وكيفية االستفادة منها من أجل تحقيق 

العدالة.

ناّة التدُمرية: صيدنايا، التحول العنرصي، اإلبادة، الجمهورية، 2017. 3  انظر: ياسني الحاج صالح، السُّ

4  للتعرف عىل التغريات التي طرأت عىل صيدنايا انظر: مجموعة الجمهورية، سجن صيدنايا، من التأسيس إىل املحارق 

البرشية، الجمهورية، 2017.

5   مصطفى خليفة، القوقعة: يوميات متلصص، دار اآلداب، 2008.

6  سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( عىل سجن تدمر وقام بتفجريه بالكامل يف عام 2015.

غ سجن صيدنايا عرب اإلعدامات الجامعية، العريب الجديد،  7  انظر: شهادات سجناء لـ “واشنطن بوست“: النظام السوري فراّ

.2018
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أكرث  من  واحداً  منه  تجعل  بطريقة  بُني  األول،  العسكري  السجن  الرسمي  اسمه 

األبنية تحصيناً يف سوريا. تديره الرشطة العسكرية تحت إرشاف مبارش من شعبة 

بالدرجة  يضم  الذي  األحمر  منفصلني؛  بنائني  من  يتألف  العسكرية.  االستخبارات 

األوىل معتقلني مدنيني، واألبيض الذي يضم العسكريني. يضم املبنى األحمر ثالث 

كتل منفصلة )أ، ب، ج( مستقلة عن بعضها، تلتقي بنقطة واحدة تسمى “املسدس”. 

يضم قبو السجن يف الكتلة )أ( الغرف األرضية والزنزانات االنفرادية، هذا باإلضافة 

إىل 100 زنزانة فردية يف الطابق األريض من الكتلة )ب(. ال توجد تقديرات دقيقة 

ألعداد املعتقلني الذين مروا عليه، أو الباقني فيه حتى اآلن. 

بحسب العديد من الشهادات التي وثاّقتها رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا خالل الفرتة املاضية، متكنت الرابطة من بناء تقديرات عن 

عدد املعتقلني يف هذا السجن منذ افتتاحه يف 1987 وحتى 2018. يروي أوائل من نُقلوا إىل صيدنايا، عند افتتاحه يف 1987، كيف توزعوا عىل 

األجنحة التي افتُتحت حديثاً. استمر نقل املعتقلني إىل السجن، بشكل أسايس من سجن تدمر وبدرجة أقل من الفروع األمنية وأقل من ذلك من 

ر أحد نزالئه وقتها العدد بحوايل 3200 إىل 3500، بحساب أن املهجع )بطول 8  سجن املزة، حتى امتأل صيدنايا بشكل كامل يف عام 1990. ويُقدِّ

أمتار وعرض 6( كان يضم 21-20 معتقالً، والجناح يضم عرشة مهاجع، والطابق ستة أجنحة، والسجن ثالثة طوابق كام هو معروف. كانت كل 

املهاجع مأهولة بالسجناء السياسيني، عدا جناحني فقط للعسكريني القضائيني8، وذلك قبل وجود املبنى األبيض. مع العفو الشهري عام 1991، 

ر عددهم بحوايل 5000 خالل عقد  خرج من سجن صيدنايا حوايل 2000 معتقل، ورسعان ما صار الفراغ يَُسداّ باملحواّلني من تدمر، الذين يقداّ

التسعينات، يدخل بعضهم ويتم اإلفراج عن آخرين، حتى إغالق سجني تدمر واملزة يف مطلع األلفية، وتحويل األعداد القليلة املتبقية فيهام إىل 

  . سجن صيدنايا. يضاف إليهم حوايل 300-200 معتقل من حزب التحرير اإلسالمي، دخلوا صيدنايا يف شهر كانون األول/ ديسمرب من العام 91999

ُر عدد املعتقلني الذين كانوا متواجدين يف صيدنايا عام 2005 بحوايل 600-500 معتقل؛ حوايل 100 يف جناح اإلخوان املسلمني، ومثلهم يف  نُقدِّ

جناح حزب التحرير، وأقل من 100 يف الجناح الذي يضم املتهمني بالتعامل مع إرسائيل وقضايا متفرقة أخرى10، وعدد قليل جداً من الشيوعيني، 

وحوايل 120-100 من الجهاديني الذين بدأ تواردهم إىل السجن بداية العام 2003 عقب هجامت 11 أيلول/ سبتمرب 2001 ثم حرب العراق 2003. 

يف أواخر العام نفسه )2005( أصدر النظام عفواً عاماً خرج مبوجبه حوايل 200 سجني بتهم مختلفة، ثم بدأ السجن باستقبال السلفيني الجهاديني 

باطراد خالل السنوات الالحقة حتى صاروا أغلبية معتقليه عند حدوث التمرد-االستعصاء يف عام 2008. يروي من شهدوه أن عدد السجناء كان 

وقتها حوايل 1200، بينهم حوايل 900 إسالمياً أغلبهم كانوا موقوفني بتهم تتعلق بالسلفية الجهادية. بعد القضاء عىل االستعصاء، قامت السلطات 

ُر أحد املعتقلني السابقني يف هذا املبنى وقتها،  بتحويل السجناء السياسيني الجدد إىل املبنى األبيض، إلبعادهم عن القدامى )املتمردين(. ويُقدِّ

أن عدد السجناء السياسيني بعد االستعصاء وقبل الثورة يبلغ حوايل 400 سجني. يف 2011 تم افراغ السجن بشكل كامل من املعتقلني السياسيني 

املوقوفني فيه قبل الثورة السورية، حيث أصدر األسد االبن بتاريخ 25/5/2011 مجموعة من املراسيم التي اعتربها )إصالحية( يف محاولة منه 

لاللتفاف عىل مطالب املتظاهرين. وهكذا تم إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإيقاف العمل بحالة الطوارئ وإصدار عفو عام عن املعتقلني 

السياسيني يف سوريا. خرج آخر معتقل سيايس موقوف يف سجن صيدنايا قبل الثورة السورية بتاريخ 29/6/2011، وأصبح السجن فارغاً بالكامل 

قبل البدء بتجهيزه ونقل املعتقلني املوقوفني عىل خليفة مشاركتهم بالثورة إليه.

تسارعت وترية االعتقال بشكل كبري جداً بعد العام 2011، وشهد صيدنايا ارتفاعاً ملحوظاً يف أعدد املعتقلني. تجدر اإلشارة هنا إىل أنه من الصعب 

جداً الوصول إىل إحصائية دقيقة عن عدد املعتقلني فيه، ونزعم أن النظام السوري نفسه عاجٌز عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد املعتقلني بسبب 

كرثة عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والتجويع والحرمان والغياب التام للرعاية الصحية وعدم السامح باالتصال بالعامل الخارجي. 

بتاريخ 15 أيار 2017، قال ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية األمريكية، إن الواليات املتحدة لديها أدلة عىل أن النظام السوري قد أنشأ محرقة 

للجثث يف سجن صيدنايا يف عام 2013، للتخلص من األدلة عىل عمليات اإلبادة الجامعية التي يرتكبها هناك، وأن هناك صوراً ملتقطًة عرب األقامر 

8  عسكريني معتقلني بقضايا جنائية وليست سياسية.

9  مل يكن لحزب التحرير امتداد شعبي آنذاك، فأعضاءه كانوا »نخبة« متعلمة من أطباء ومهندسني ومدرسني )رزان زيتونة، االنقالب ضد حزب دولة الخالفة: روايات مكثفة لتجارب شخصية، 

األوان، 2013(.

10  مثل شتم رئيس الجمهورية، أو تهريب، أو مشاكل مع عنارص من أجهزة األمن وغريها من األمور التي ال تتعلق مبامرسة نشاطات سياسية بشكل مبارش.

سجن صيدنايا
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الصناعية تثبت ذلك11. كل ما ميكن أن نضيفه بهذا الخصوص هو أن عدد املعتقلني الباقني عىل قيد الحياة يف شهر أيار 2014 كان بحدود 8000 

آالف معتقل سيايس. قبيل انطالق مفاوضات جنيف 1، أصدر األسد االبن عفواً خاصاً عن حوايل 700 معتقل منهم، معظمهم من العسكريني 

املوقوفني عىل خلفية تهم تتعلق مبحاولة االنشقاق أو التعامل مع الثوار )اإلرهابيني بحسب توصيف النظام(. ال يوجد معلومات دقيقة عن مصري 

املعتقلني بعد 2014، وبحسب شهادات وثقتها الرابطة لناجني من صيدنايا أُفرج عن أحدهم يف شهر ترشين الثاين 2018، فإن عدد املعتقلني شهد 

انخفاضاً كبرياً يف السنوات التي تلت العام 2016، وأصبح هناك طابٌق كامٌل فارٌغ يف السجن هو الطابق الثاين، ومبقاطعة الشهادات مع بعضها 

ُر الرابطة عدد املعتقلني يف سجن صيدنايا يف نهاية 2018 بحوايل 2500 معتقل سيايس. بعضاً، تُقدِّ

معظم التقارير والدراسات عن مراكز االحتجاز يف سوريا مبنية عىل مقاربات نظرية، تركاُّز عىل موضوع التعذيب وال رشعية اإلجراءات املتبعة منذ 

لحظة االعتقال. نادرٌة هي الدراسات التي اعتمدت بيانات ميدانية عن سجن صيدنايا. ويعود ذلك إىل سببني رئيسيني، عىل األرجح، هام الرسية 

التي تحيط به، والخوف الذي يسيطر عىل املجتمع السوري، سواء عند املقيمني داخل البالد أو خارجها.

يف عام 2015 أصدرت منظمة العفو الدولية تقرير موسع عن السجون السورية، وخصصت فيه فصالً كامالً لصيدنايا12. وباإلضافة إىل توثيقه 

لعمليات التعذيب، يؤكد التقرير عىل أن كثرياً من املحتجزين متت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية ميدانية. هذه املحاكم غري ُملزَمة بالعمل 

وفق الترشيعات القامئة، وال مجال لالستئناف بعد صدور األحكام عنها، كام أنها رسية وال يُسمح للمعتقلني باالتصال مبحامني فيها. تستغرق 

املحاكمة بضع دقائق، وتصدر األحكام وفق اعرتافات تُنتزع بالتعذيب. يف العام 2017 أصدرت املنظمة تقريراً جديداً أثار اهتامماً كبرياً مبا يحدث 

التقرير  بني جدران صيدنايا، حمل عنوان “املسلخ البرشي: عمليات الشنق الجامعية واإلبادة املمنهجة يف سوريا”. اعتمدت املنظمة يف هذا 

عىل مقابالت فردية مع 31 محتجزاً سابقاً يف سجن صيدنايا، باإلضافة إىل عدد من موظفني وحراس سابقني فيه، وعدد من األطباء واملحامني 

والقضاة والخرباء، وأفراد من عائالت املحتجزين فيه )كان عدد املقابالت اإلجاميل 84 مقابلة(. قدرت املنظمة أن ما بني 5 و13 ألف شخص جرى 

إعدامهم خارج نطاق القضاء يف صيدنايا خالل الفرتة الواقعة بني سبتمرب/أيلول 2011وديسمرب/كانون األول2015. أكد التقرير عىل أن “طريقة 

معاملة السلطات ملحتجزي سجن صيدنايا قد ُصممت بحيث تتسبب لهم بأقىص درجات املعاناة البدنية والنفسية، ويظهر أنها تهدف إىل إهانة 

املحتجزين ونزع الصفة البرشية عنهم، وتدمري أي شكل من أشكال الكرامة أو األمل لديهم”. وخلصت املنظمة يف هذا البحث إىل أن “مامرسات 

القتل العمد والتعذيب واالختفاء القرسي واإلبادة املرتكبة يف سجن صيدنايا، منذ2011، قد جاءت ضمن سياق هجوم واسع النطاق وممنهج عىل 

السكان املدنيني بغية فرض سياسات الدولة”، واعتربت أن الجرائم التي حدثت داخله ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية.

القضايا بخصوص  من  بالغ األهمية ويجب االستمرار فيه، لكن كثرياً  أمر  التعذيب واإلعدامات، وهذا بال شك  التقارير عىل قضية  تركز هذه 

إجراءات وظروف وآثار االعتقال ال تزال بحاجة ملزيد من البحث. كام أنها تعتمد مقاربة نوعية يف دراستها للموضوع؛ ويتميز البحث النوعي 

بقدرته عىل الغوص يف تفاصيل املوضوع وتكوين فهم معمق له، لكنه غري قادر عىل تكوين صورة عامة عن املوضوع وال ميكن تعميم نتائجه 

عىل مجتمع البحث، ألن هذا يحتاج إىل البحث الكمي الذي يقوم عىل تحليل البيانات إحصائياً.

يأيت هذا التقرير ليكمل ما تم إنجازه حتى اآلن عن صيدنايا، ويف السطور التالية، نرشح املنهجية التي اعتمدناها يف جمع البيانات وتحليلها.

11  انظر: سلمى نجم، أمريكا: نظام األسد أقام محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا، رويرتز، 2017. الجدير ذكره هنا هو أن العديد من املعتقلني السابقني الذين قابلناهم ذكروا انتشار روائح 

تشري إىل عمليات حرق. ولدى مطابقتنا لتاريخ اعتقالهم والتواريخ التي ذكروها، الحظنا أنها بعد 2013.

12  منظمة العفو الدولية، إنه يحطم إنسانيتك: التعذيب واملرض واملوت يف سجون سورية، 2015.
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عملت رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا، منذ بداية شهر كانون الثاين/

يناير 2018، عىل إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق حاالت االعتقال يف سجن صيدنايا 

الحاليني  املعتقلني  عن  معلومات  القاعدة  تُوفاُّر  اآلن.  وحتى  تأسيسه  منذ 

والسابقني يف هذا السجن، مع ذكر تاريخ االعتقال والجهة التي اعتقلتهم وسبب 

االعتقال، باإلضافة إىل الحديث عن املعاملة التي تلقوها داخل السجن، وأسامء 

املرافقة  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  التعذيب  عمليات  يف  املتورطني  األشخاص 

لعملية االعتقال.

تساعد هذه املعلومات يف إجراءات املحاسبة واملساءلة ملرتكبي جرائم التعذيب، 

عمليات  تدعم جهود  أنها  كام  صيدنايا.  ما جرى يف  حقيقة  عن  الكشف  ويف 

البحث عن املفقودين ومعرفة مصريهم، وهي مقسمة إىل سبعة محاور أساسية:

البيانات الشخصية.   .1

املعلومات القانونية )اإلطار القانوين لعملية االعتقال، املحاكم، القضاة، ضامنات الدفاع، اإلطار القانوين للمحاكامت(.  .2

معلومات االعتقال واالنتهاكات والتعذيب )الجهات املعتِقلة، أنواع التعذيب، املعاملة خالل االعتقال والسجن... إلخ(.  .3

سببه  الذي  األرسي  التفكك  العلمي،  التحصيل  توقف  العيش،  سبل  )فقدان  لالعتقال  واالقتصادي  االجتامعي  األثر   .4

االعتقال، مصادرة األمالك... إلخ(.

اإلصابات الناجمة عن التعذيب وتأثريها عىل حياة املعتقل.  .5

األشخاص الذين يُعتقد أنهم مسؤولون مبارشون عن عمليات تعذيب املعتقلني خالل التوقيف أو داخل السجن.  .6

األشخاص الذين فُقدوا يف صيدنايا بسبب التعذيب أو انعدام الرعاية الصحية أو عمليات التجويع والقتل خارج نطاق   .7

القانون.

يتم جمع البيانات بشكل مستمر من خالل فريق ميداين من املعتقلني السابقني، الذين تم تدريبهم عىل توثيق انتهاكات   

حقوق اإلنسان. يتألف الفريق من 11 شخصاً موزعني داخل سوريا يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري وخارج سوريا يف 

تركيا وأوربا. تم توثيق أول حالة استُخدمت يف هذا التقرير بتاريخ 1/2/2018، وبلغ عدد الحاالت املوثقة حتى لحظة كتابة هذه األسطر 

570 )نهاية شهر نيسان 2019(. يُجري الفريق املقابالت وجهاً لوجه عندما يكون ذلك ممكناً. وعندما يتعذر ذلك بسبب توزع املعتقلني 

السابقني يف بلدان ومدن مختلفة، يتم اعتامد طريقة أخرى؛ يقوم املعتقل السابق بتعبئة استامرة االستبيان اإللكرتونية الخاصة عىل 

اإلنرتنت، وذلك مبساعدة فريق التوثيق باستخدام برامج صوتية مثل واتساب وسكايب. 

واجه الفريق العديد من الصعوبات وقد اضطر إىل التوقف يف بعض االحيان عن عملية جمع البيانات ألسباب عديدة نلخصها بالتايل:

صعوبة الوصول إىل الناجني من سجن صيدنايا بسبب قلة عدد األشخاص الذين خرجوا أحياء من السجن بعد العام   .1

.2011

حتى عند الوصول إليهم، تبقى املشكلة يف الخوف عىل النفس أو عىل العائلة، خصوصاً يف حالة املتواجدين داخل   .2

مناطق سيطرة النظام. هذا باإلضافة إىل أن كثريين منهم يرفضون املشاركة أصالً.

يعود عدم الرغبة باملساهمة يف عمليات التوثيق ألسباب عدة، أهمها تحواُّل التوثيق )بنظر كثري من املعتقلني السابقني(   .3

إىل إجراء روتيني تقوم به منظامت حقوقية عديدة، دون وجود أي مؤرشات عىل الجدوى منها ويف غياب أي إجراءات 

املنهجية والعينة
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دولية جدية ملحاسبة املسؤولني عن الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه. هذا باإلضافة إىل دوافع شخصية –نفسية، 

منها الضغط الكبري الذي يتعرض له الناجي من أهايل املعتقلني واملختفني واملنظامت عند خروجه، وسؤال األهايل 

املستمر وإلحاحهم ملعرفة أي معلومات عن أبنائهم املعتقلني أو املفقودين، األمر الذي يؤدي إىل إعادة استحضار 

مستمرة للأمساة التي يحاول الناجي نسيانها أو تناسيها. 

تردي الوضع األمني يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وعدم قدرة الفريق عىل العمل بالوترية نفسها.  .4

عيشهم  بتأمني سبل  وانشغالهم  العامل،  أماكن يف  السابقني يف صيدنايا عىل عدة  للمعتقلني  الكبري  الجغرايف  التوزع   .5

إىل  الوصول  سهولة  إىل  هنا  اإلشارة  من  بد  ال  املقابلة.  موعد  تحديد  يف  واملامطلة  التأخري  إىل  يؤدي  ما  اليومية، 

العسكريني الذين اعتُقلوا يف سجن صيدنايا خالل فرتة الثورة السورية وما بعدها وتوثيق حاالتهم، بسبب تواجد نسبة 

كبرية جداً منهم يف مخيامت الضباط املتواجدة جنوب تركيا واملعدة خصيصاً الستقبالهم )األمر الذي أدى إىل ارتفاع 

نسبة العسكريني يف العينة التي يعتمدها هذا التقرير(.

يعتمد هذا التقرير عىل البيانات الواردة من أول 400 حالة )جميعهم رجال(13 تم توثيقها حتى بداية آذار 2019: تاريخ أول   

حالة اعتقال كان يف آب/ أغسطس 1980، وآخر حالة اعتقال كانت يف نيسان/ أبريل 2017. ووهو يهدف إىل اإلجابة عاماّ ييل: من هم 

املعتقلون وكيف يتم اعتقالهم؟ وما هي تبعات االعتقال عليهم أو عىل عائالتهم )اآلثار الجسدية والنفسية واالقتصادية واالجتامعية(؟ 

َ بعد الثورة سواء يف إجراءات االعتقال أو تبعاته؟ وما الذي تغرياّ

رغم أنها عينة غري احتاملية، إال أنها تيضء عىل كثري من القضايا التي ال تزال غامضة حتى اآلن، وتسمح لنا بفهم أفضل ملا حدث مع 

العدد وهذا  املكان. لتوضيح أهمية هذا  محتجزي صيدنايا عموماً، وبناء تصورات أكرث دقة عام حدث ويحدث داخل جدران هذا 

التقرير، قد يكون من املفيد اإلشارة إىل أنه لو افرتضنا أننا أمام مجتمع بحث غري محدود أو ال نهايئ )أكرث من 10000 محتجز(، فإن 

عينة احتاملية بهذا العدد مع مستوى ثقة %95 ستعطي نتائج بهامش خطأ بحدود +/- %5. ومهام ازداد العدد فإن هامش الخطأ 

يبقى قريباً؛ لنفرتض أن الباحث قام بزيادة العدد من 400 إىل 1000 )ملجتمع مكون من 100000 فرد ومبستوى ثقة %95(، فإن هامش 

الخطأ سيصبح بحدود +/- %3 تقريباً. أي أنه يتحسن درجتني14. باإلضافة لذلك، ونظراً ألن عملية التوثيق هي عملية مستمرة، فإن 

تحليل النتائج املستمر سيساعد عىل التحقق من تعميم النتائج الواردة يف هذا التقرير. إن أفضل طريقة لتجاوز مشكلة عدم إمكانية 

الوصول إىل عينة احتاملية هي تكرار البحث: تحليل املزيد من البيانات يف فرتات الحقة، مع التقدم يف عملية التوثيق واملقارنة املستمرة 

فيام بينها.

13  حتى 2011 مل تُحتجز نساء يف صيدنايا. تحدثت بعض التقارير عن نقل نساء إىل صيدنايا بعد هذا التاريخ )انظر مثاًل أوليفر وايرنايت، سجن األسد يف صيدنايا هو أسوأ مكان عىل وجه 

األرض، ترجمة نون بوست، 2016؛ سالفة جبور، سجن صيدنايا: جحيم املوت السوري، الجزيرة، 2016؛ سجن صيدنايا العسكري: تقرير خاص، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 

2013(. بناء عىل ذلك، بذلنا كل وسعنا للتحقق من اعتقال نساء يف صيدنايا، إال أننا مل نعرث عىل أي أدلة تدعم هذه االدعاءات.

14  هامش الخطأ هو مصطلح إحصايئ يعرب عام يعرف بخطأ االستعيان يف عينة احتاملية )ينتج من تعميم النتائج املستمدة من العينة عىل مجتمع البحث(. لنفرتض أن نتائج استطالعاً ما 

أظهرت أن %60 من السكان سينتخبون فالناً من املرشحني وكان هامش الخطأ +/- %3 فهذا يعني أن الرقم الحقيقي يف الواقع يجب أن يكون بني %57 - %63. كلام زاد هامش الخطأ 

كلام ازدادت الشكوك حول دقة النتائج وقربها من األرقام الحقيقية يف الواقع. بشكل عام، هامش الخطأ املقبول يف العلوم االجتامعية هو +/- %5 عىل األكرث. املشكلة األساسية يف العينات 

الغري احتاملية هو عدم قدرة الباحث عىل تحديد هامش الخطأ وبالتايل قد تكون النتائج قريبة جداً من األرقام الحقيقية أو ال. رغم ذلك، عندما نتحدث عن القرب أو البعد فإننا نتحدث 

غالباً عن نسب مئوية قد تتجاوز قليالً ال %5 ولكنها ال تبتعد كثرياً عنها وبالتايل تبقى صالحة ليك متدنا بفهم أفضل ملوضوع الدراسة. هذا صحيح باستثناء حاالت قليلة جداً غالباً ما تحدث 

عندما يكون عدد العينة قليل أو أن الباحث مل يراعي خصائص مجتمع البحث وهذا ال ينطبق عىل تقريرنا فلقد كانت عينتنا كبرية وأخذنا بالحسبان مختلف الفئات الرئيسية للمعتقلني من 

مدنيني وعسكريني وشباب وكبار يف السن وغري ذلك.



كام يظهر يف الجدول )1(، األغلبية الساحقة من املحتجزين كان عمرهم أقل من 

37 عاماً عند االعتقال. بشكل عام، ترتكز النسبة األكرب يف الفئة العمرية بني 18-27 

عاماً )أقل من النصف بقليل(، يأيت بعدها الفئة 37-28 عاماً بنسبة %39. املثري 

اعتقال أطفال )أقل من 18 عام(، حيث بلغت نسبتهم من إجاميل  لالنتباه هو 

عدد املحتجزين%152. أما من هم أكرب من 48 عاماً، فقد بلغت نسبتهم حوايل 

  .2.8%

كان  منهم  الساحقة  والنسبة   ،)58.7%( االعتقال  عند  متزوجني  كانوا  أكرثيتهم 

لديها عمل. املثري لالنتباه هنا هو وجود نسبة كبرية جداً منهم كانت تعمل يف 

قطاعات عسكرية )%45.7(، كام أن أكرثيتهم حاصلة عىل شهادات جامعية عىل 

األقل )%57(. التخصصات الدراسية مختلفة، لكن أكرث من نصفها علوم عسكرية 

اجتامعية  علوماً  مشابهة  ونسبة  طبيعية،  علوماً  درسوا  الربع  حوايل  حربية،  أو 

وإنسانية. 

رغم أن األغلبية الساحقة من املحتجزين كانت من السوريني العرب السناّة، إال 

أن هناك محتجزين من جنسيات مختلفة )كان هناك الرتكية والعراقية واللبنانية 

والفلسطينية(، ومن إثنيات أو قوميات وطوائف متعددة )كانت هناك الكردية 

والرتكامنية والداغستانية والرشكسية والكلدانية واألرمنية واإلسامعيلية والعلوية 

واملسيحية واإليزيدية(. أما بالنسبة للمحافظات، فتأيت يف املقدمة وبنسب متقاربة 

وريف  بعدها حامة  يأيت  ثم  منها(،  لكلاّ  من 15%  )أكرث  إدلب وحمص وحلب 

دمشق ودير الزور ودمشق، وترتاجع إىل أقل من %5 يف باقي املحافظات. 

عىل  باألفراد  لحق  الذي  الرضر  حجم  عن  األسئلة  من  كثرياً  البيانات  هذه  تثري 

االجتامعي  املستوى  عىل  السوري  باملجتمع  لحق  والذي  الشخيص،  املستوى 

ومستوى عالقة الجامعات الدينية أو االثنية فيام بينها. فاملعتقل هو غالباً شاب، 

لديه عمل أو مهنة ما، وعائلة، ومستوى تعليمي عاٍل، ومن طائفة بعينها )السناّة(.

15  ملزيد من املعلومات عن املحتجزين األطفال يف سجن صيدنايا، انظر: مركز أورمنو للعدالة وحقوق االنسان، أطفال خارج الذاكرة، 2018.

الطريق إىل صيدنايا

الخلفية االجتامعية والدميغرافية للمعتقل
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جدول 1. الخلفية االجتامعية والدميغرافية ملعتقيل صيدنايا

العمر عند االعتقال املستوى التعليمي عند االعتقال الجنسية

2,01% أقل من 18 عام 2,56% أمي 98,00% سوري

47,12% بني 18-27 عام 1,79% يقرأ ويكتب 0,75% تريك

39,10% بني 28-37 عام 4,86% االبتدائية 0,75% عراقي

9,02% بني 38-47 عام 11,76% اإلعدادية 0,25% لبناين

2,76% 48 وما فوق 15,86% %0,25 الثانوية فلسطيني/ سوري

املحافظة 6,39% القومية-االثنية معهد

18,32% إدلب 56,01% %93,70 جامعية عريب

16,54% حلب 0,77% دراسات عليا 3,78% كردي

15,52% حمص التخصص الدرايس 1,01% تركامين

10,94% حامه 24,50%  فلسفة وعلوم

اجتامعية وإنسانية

0,25% داغستاين

8,40% ريف دمشق 22,80% علوم طبيعية 0,25% رشكيس

6,87% دير الزور 52,70% علوم عسكرية 0,25% كلداين

5,60% دمشق الحالة املدنية عند االعتقال 0,25% أرمني

4,58% الرقة 36,73% أعزب 0,50% أفضل عدم اإلجابة

4,33% درعا 4,08% خاطب الديانة-املعتقد

4,07% الحسكة 58,67% متزوج 94,46% مسلم

3,31% الالذقية 0,51% مطلق 4,79% الديني

1,27% القنيطرة املهنة عند االعتقال 0,25% أيزيدي

0,25% طرطوس 81,90% ميارس عمالً ما 0,50% مسيحي

1,00% عاطل عن العمل الطائفة

11,30% طالب 98,68% سني

5,80% طالب ضابط 0,26% اسامعييل

طبيعة العمل عند االعتقال 0,53% علوي

54,30% مدنية  جهة  يف  العمل 

)مدين(

0,26% كاثولييك

45,70% العمل يف جهة 

عسكرية أو أمنية 

)عسكري(

0,26% أفضل عدم اإلجابة
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يُظهر تحليل النتائج أن النسبة األكرب من املطلوبني لألجهزة األمنية يتم اعتقالهم من مكان عملهم )أقل من النصف بقليل(، ثم يأيت املنزل بفارق 

كبري )%17.3(، وبعده عن طريق نصب كامئن للمطلوبني )%9.8(، ثم الحدود أو االستدعاء ألحد الفروع األمنية واالعتقال فيه )شكل 1(. يف 

أكرثية الحاالت كان مكان العمل ضمن قطاع عسكري أو أمني.

إذا نظرنا إىل البيانات وفق أربعة عقود زمنية مفصلية يف تاريخ سوريا بعد استيالء األب عىل السلطة وحتى الوقت الراهن )شكل 2( ياُلحظ كيف 

أن وصول االبن شهد ارتفاعاً كبرياً يف عمليات االعتقال حتى قبل الثورة السورية: حوايل ثلث عمليات االعتقال التي حدثت بني 1980 – 2017. 

لكن االعتقال يبلغ ذروته بعد انطالقة الثورة السورية يف 2011: واحد من كل اثنني من املحتجزين )أكرث من نصف عمليات االعتقال يف الفرتة 

ذاتها-بني 1980و2017(16. 

إذا بحثنا بشكل أكرث تفصيالً يف سنوات االعتقال، تظهر مبارشة التواريخ الرئيسية التي شهدت حمالت اعتقال ضخمة؛ خالل عهد األسد األب، هي 

1982 و1987 )ما يعرف بأحداث الثامنينات(، أما خالل عهد االبن فكانت 2003 و2005 )الفرتة الالحقة ملا عرف وقتها بإعالن دمشق واالحتالل 

األمرييك للعراق وما أعقبه من نشاط للتيارات السلفية والجهادية يف سوريا(، ثم ترتاجع بشكل تدريجي لتعود وتبلغ ذروتها وبفارق كبري جداً عن 

كل التواريخ السابقة يف 2011، تاريخ انطالق الثورة السورية واإلعالن الرسمي للحرب عىل املجتمع السوري من قبل النظام وحلفائه )شكل 3(.

 لكن يجب الحذر عند قراءة هذه األرقام وبناء تقديرات ألعداد املعتقلني عىل أساسها. فكام ذكرنا سابقاً، إن عدد املعتقلني بعد الثورة -وفق 

عينتنا التي تعتمد عىل الناجني – يبدو أنه يساوي عدد املعتقلني الذين زاروا هذا السجن قبلها. لكن عىل األرجح، النسبة أكرب من ذلك بكثري 

لألسباب التي رشحناها سابقاً عن احتامل تصفية أعداد هائلة منهم داخله، وبقاء كثريين منهم قيد االعتقال. لذلك ما ميكننا تأكيده هنا، هو 

أن عدد املعتقلني الذين احتُجزوا يف صيدنايا خالل السنوات الست األوىل للثورة كان عىل األقل يساوي عدد من احتجزوا فيه بني 1987 )تاريخ 

تأسيسه( و2011 قبل الثورة، إن مل يكن ضعفه. لكن كيف يحدث االعتقال، وما هي اإلجراءات التي تتبعها السلطات خالله. هذا ما نتعرف عليه 

يف السطور التالية. 

16  نتحدث هنا عن عمليات االعتقال منذ عام 1980. فعىل الرغم من أن املعتقلني يف عينتنا هم من سجناء صيدنايا إال أن الكثري منهم كان معتقاًل قبل تأسيس السجن وتم نقله إليه الحقاً 

بعد 1987 وهذه البيانات تعتمد عىل سنة االعتقال. ضمت العينة 63 حالة اعتقال يف عهد األسد األب، و 337 حالة يف عهد االبن )128 قبل الثورة و209 بعدها(.

مكان وتاريخ االعتقال

شكل 1. مكان االعتقال

شكل 2. االعتقال خالل أربع عقود زمنية مفصلية يف تاريخ سوريا
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شكل 3. سنة االعتقال

جدول 2. اجراءات االعتقال

اإلجراءات املتبعة لحظة االعتقال

يُظهر الجدول )2( أن ما يحدث عملياً ال يشبه ما يُطلق عليه عادة وصف االعتقال، بل هو أشبه بعملية اختطاف. فقط حوايل %10 قالوا إن 

الجهة التي اعتقلتهم عراّفتهم بنفسها لحظة االعتقال. ويف حاالت نادرة )بحدود %2( أبرزت هذه الجهات قرار اعتقال صادر عن سلطة مخولة 

قانوناً، أو أخربت املحتجز/ املختطف بأسباب توقيفه.

ال نعم

89,09% 10,91% هل عرفتك الجهة املعتقلة بنفسها والجهة التي متثلها لحظة اعتقالك

98,25% 1,75% هل تم إبراز إذن أو قرار اعتقال لك صادر من سلطة مخولة قانونا

97,72% 2,28% هل تم إخبارك بأسباب احتجازك لحظة االعتقال
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األجهزة والفروع األمنية املسؤولة عن االعتقال

شعبة االستخبارات العسكرية هي املسؤولة عن اعتقال أكرث من ثالثة أرباع محتجزي صيدنايا )شكل 4(. األغلبية الساحقة من املحتجزين متراّ عىل 

أكرث من فرع أمني )أقل من الثلث مروا عىل فرع واحد، بينام مراّ ما يقرتب من ثالثة أرباع املحتجزين عىل فرعني أو أكرث( )شكل 5(. يبدو أن فرع 

التحقيق العسكري وفرع شؤون الضباط وفرع فلسطني، التي تتبع لشعبة االستخبارات العسكرية، هي بوابات الدخول إىل صيدنايا )شكل 6(. كل 

جهاز أمني ترتبط به عدة أفرع، لذلك يعرض الجدول )أ( يف امللحق، األجهزة األمنية والفروع املرتبطة بها، التي ذُكرت من قبل محتجزي صيدنايا.

شكل 4. الجهاز األمني الذي قام باالعتقال *

* نسبة مهمة من املعتقلني ذكرت أكرث من جهاز أمني مسؤول عن اعتقالهم. فالجهاز الذي نفذ عملية االعتقال قام بتسليمهم مبارشة إىل جهاز آخر.

شكل 5. عدد الفروع األمنية التي مر عليها املعتقل
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شكل 6. الفروع األمنية التي مر عليها املعتقل
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يكاد ال ينجو أحد من التعذيب، وهو ال ينحرص يف فروع أو سجون بعينها )شكلني 7 و8(. تقريباً كل الذين قابلناهم قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب. 

كافة أنواع التعذيب ترافق املحتجز من لحظة اعتقاله وحتى وصوله إىل صيدنايا. وكام يظهر يف الشكل )8(، أكرث من %90 قالوا إنهم تعرضوا 

للتعذيب يف السجن ويف الفروع األمنية التي مروا عليها قبل وصولهم إليه )أو بعد خروجهم منه(. 

شكل 8. مكان التعذيب شكل 7. التعرض للتعذيب          

يظهر الجدول )3( مختلف أنواع التعذيب التي يتعرض لها املحتجز: من دون شك، فإن أنواع التعذيب الثالثة )الجسدي والنفيس والجنيس( 

التي حددناها ترتافق مع بعضها. التمييز الذي نجريه هنا بني أنواع مختلفة للتعذيب، هو متييز إجرايئ يقوم عىل االختالف يف وسائل التعذيب 

بشكل يتيح لنا التعرف عىل مدى استخدام كل منها. كل الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ذكروا الجسدي )%100(، و%97.8 ذكروا النفيس. أما 

بخصوص الجنيس، فكانت النسبة %29.7. عىل األرجح، النسبة يف الواقع أكرب من ذلك بكثري، فهذه قضية حساسة جداً ويتجنب أغلب الرجال 

الحديث عنها. حتى أن تكرار وسائل التعذيب الجنيس املذكورة هنا قد ال يعكس الواقع. لذلك يجب االنتباه عند قراءة النسب الخاصة بهذا 

النوع من التعذيب:

1.   التعذيب الجسدي: حددنا 20 وسيلة مختلفة. األكرث شيوعاً هي الرضب بالعصا أو بالهراوة. الكل تعرض للتعذيب بهذه الطريقة )100%(. 

يأيت بعدها الرضب بالسوط أو الكرباج بنسبة قريبة )%95.2(. ومن ثم الدوالب )حوايل %80.8(. أكرثية املعتقلني تعرضوا للحرمان من 

األكل وسكب املاء البارد. وأكرث من نصفهم للدوس باألقدام. نسبة كبرية منهم )أكرث من %40( تعرضوا للصعق الكهربايئ و/أو للشبح و/

أو للتعذيب ببساط الريح. وربع املعتقلني تم تعذيبهم بواسطة الكريس األملاين17. حوايل %15 تعرضوا لتشويه الوجه واألجزاء الظاهرة من 

الجسم، و/أو سكب ماء مغيل، و/أو لليك بأدوات حارقة، و/أو للغمر يف املاء البارد، و/أو لسلخ الجلد. اإلجبار عىل اإلفراط يف األكل هي 

وسيلة تعررََّض لها حوايل %10 منهم، وحوايل %6 تعرض للسحل أو السحق، و/أو لقلع األظافر.

يتم الشبح بطرق مختلفة. قد يكون بالشبح عىل الكريس أو بتعليق املعتقل من يديه بحيث تبقى قدماه بعيدة عن األرض أو تالمسها بشكل بسيط )يعرف هذا النوع أيضاً بالتعذيب   17

املعلق(، وقد يتم من خالل ربط األيدي من األمام، أو ربطها خلف الظهر ومن ثم يتم التعليق والرضب. للتعرف عىل املقصود بالشبح بأنواعه وبساط الريح والكريس األملاين والدوالب 

والصعق بالكهرباء، انظر شكل )أ( يف امللحق.
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2.   التعذيب النفيس: حددنا 24 وسيلة. النسبة الساحقة من املعتقلني الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب 

الدينية.  املقدسات  إلهانة  تعرضوا   71.6% و   ،)97.8%( الرؤيا  من  ملنعهم  أعينهم  تغطية  تم  النفيس 

 ،)66.9%( األعراض  وشتم  اللفظية  ولإلهانة   ،)69.8%( القتل  أو  باإلعدام  لإليحاء  تعرضت  األكرثية 

وللحبس االنفرادي )%65.4(، والتهديد باعتقال األهل )%59.3(، والتعرية )%58.3(، والحرمان من النوم 

)%55.9(، واإلجبار عىل مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه )%55.1(. أكرث من ثلثهم تم إجبارهم عىل 

سامع أصوات تعذيب، أو سامع شخص آخر يتم تعذيبه. أكرث من ربعهم، قال إنه تعرض للمنع من تناول 

الطعام املوجود ملدة طويلة، والنسبة نفسها تقريباً ذكرت تأجيل سحب جثة شخص متوىف ملدة طويلة. 

حوايل %20 منهم أجربوا عىل الكفر، و/أو وضع الحذاء يف الطعام، و/أو سكب الطعام يف املرحاض، و/أو 

للبصق فيه18. و%15.4 أجربوا عىل القيام بتعذيب محتجز آخر.

3.   التعذيب الجنيس: حددنا 8 وسائل. %81.4 ممن قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب الجنيس ذكروا الرضب عىل 

األعضاء الجنسية، وحوايل الثلث إليذاء األعضاء الجنسية أو املناطق الحساسة من الجسم بطرق مختلفة. 

حوايل الربع قالوا إنهم تعرضوا لإلجبار عىل القيام بوضعيات جنسية و/أو للربط أو الشد من األعضاء 

إنهم  قالوا  لها أكرث من %8 ممن  باالغتصاب كان وسيلة تعرض  التهديد  الحساسة.  الجنسية واملناطق 

تعرضوا لهذا النوع من التعذيب. 

ذكر البعض أنه كان يتم أحياناً التبول عىل الطعام باإلضافة إىل البصق فيه.  18

© نجاح البقاعي
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التعذيب الجنيس التعذيب النفيس التعذيب الجسدي

81,45% الرضب عىل األعضاء الجنسية 78,68% تطميش األعني 100,00% الرضب بالعصا أو بالهراوة 1

31,45% إيذاء األعضاء الجنسية أو 

املناطق الحساسة *

71,57% إهانة املقدسات الدينية 95,20%  الرضب بالسوط أو بالكرباج أو

بالكبل
2

22,58%  اإلجبار عىل القيام بوضعيات

جنسية

69,85% اإليحاء باإلعدام أو بالقتل 80,82% الدوالب 3

20,16% الربط أو الشد من األعضاء 

الجنسية أو املناطق الحساسة...

66,91% السباب وشتم األعراض 62,35% الحرمان من األكل 4

8,87% التهديد باالغتصاب 65,44% الحبس اإلفرادي 57,31% سكب ماء بارد 5

3,23% إدخال بورية أو عصا يف الرشج 59,31% التهديد باعتقال األهل 51,80% الدوس باألقدام 6

0,81% التحرش 58,33% التعرية 47,96% الشبح 7

0,81%  ربط اسالك كهربائية باألعضاء

الجنسية وصعقها

55,88% الحرمان من النوم 45,32% الصعق الكهربايئ 8

55,15%  اإلجبار عىل مشاهدة شخص

آخر يتم تعذيبه

42,93% بساط الريح 9

39,95%  اإلجبار عىل سامع شخص آخر

يتم تعذيبه

26,62% الكريس األملاين 10

37,01% سامع أصوات التعذيب 17,51%  تشويه الوجه واألجزاء الظاهرة

من الجسم

11

28,43%  املنع من تناول الطعام املوجود

ملدة طويلة

15,35% سكب ماء مغيل 12

27,21%  تأجيل سحب جثة شخص متوىف

ملدة طويلة

14,15% اليك بأدوات حارقة 13

21,32% اإلجبار عىل الكفر 14,15% غمر يف املاء البارد 14

20,10% وضع الحذاء داخل الطعام 13,43% سلخ الجلد 15

19,12% سكب الطعام يف املرحاض 10,55% اإلجبار عىل اإلفراط يف األكل 16

18,87% البصق يف الطعام 6,95% السحل أو السحق 17

15,44% اإلجبار عىل تعذيب شخص آخر 6,00% قلع األظافر 18

12,25% صم األذنني 1,44% غمر يف املاء املغيل 19

7,84% سكب الطعام عىل األرض 0,24% الفسخ 20

5,15%  اإلجبار عىل مشاهدة اعتداء

جنيس

21

0,74% اإليحاء بالغرق 22

0,25% االبتزاز 23

0,25% اإلجبار عىل رشب البول 24

جدول 3. وسائل التعذيب

* ال يتم بالرضب أو الصعق أو الربط، ولو أنه يرتافق مع هذه املامرسات، وامنا مثالً بسكب مواد حارقة عىل األعضاء الجنسية.
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إجراءات املحاكمة

تقريبا كل املحتجزين يتم عرضهم عىل محكمة، لكن أي محكمة؟

األكرثية تتم محاكمتهم يف محاكم ميدانية عسكرية )%57.2( )شكل 9(. يصفها القايض رياض عيل بالشكل التايل “ليست محكمة باملعنى القانوين 

وامنا هي جهاز أمني غايته تصفية الخصوم السياسيني للنظام الحاكم، وأداة لتقييد الحريات العامة، وميكن وصف األحكام التي صدرت عنها 

وقت السلم بأنها جرائم ضد اإلنسانية، أما التي صدرت عنها وقت الحرب فهي جرائم حرب”19. أكرث من الثلث متت محاكمتهم يف محكمة أمن 

الدولة العليا، و%6.5 كانت محاكمتهم يف محكمة اإلرهاب )شكل 9(20. مييز قانون العقوبات السوري بني الجرمية السياسية والجرائم األخرى، 

ونظراً ألنه يعامل “املجرمني السياسيني” معاملة خاصة )يستبعد عقوبات اإلعدام واألشغال الشاقة والحبس مع التشغيل يف الجرمية السياسية، 

ويستبدلها باالعتقال املؤبد أو املؤقت أو الحبس البسيط(، لجأ النظام إىل محاكمة كثري من املحتجزين خارج هذا القانون21. 

ال يعرف حوايل ثلث املحتجزين إن كانوا قد حوكموا وفقاً لقانون العقوبات السوري أم ال )جدول 4(. فقط حوايل ربعهم قالوا إنهم حوكموا وفق 

هذا القانون، بينام بلغت النسبة األكرب التي أجابت بالنفي أكرث من الثلث )جدول 4(.

السؤال، ما هي إذن طبيعة التهم واألحكام التي تصدر عن هذه املحاكم. هذا ما سنتعرف عليه يف السطور التالية.

من إجابات أولئك الذين قالوا إنهم حوكموا وفق قانون العقوبات السوري، ميكننا القول إن املواد األكرث استخداماً كانت تلك املتعلقة باالنتامء 

ألحزاب أو جمعيات محظورة )%37.9(، إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنرصية أو املذهبية )%21.2(، إذاعة أنباء كاذبة يف الخارج 

)%12.1(. باختصار، هي مواد تفيد تصفية أي نشاط ألي معارضة سياسية يف داخل البالد أو خارجها، فكل الجمعيات املعارضة محظورة، وأي 

كتابات أو خطابات عن الواقع السوري قابلة ألن تُصنف يف خانة إيقاظ النعرات العنرصية أو املذهبية. أما إذاعة أنباء كاذبة يف الخارج، فهي 

عىل األرجح موجهة بالدرجة األوىل للرقابة عىل اإلنرتنت، سواء كان املتهم داخل البالد أو خارجها )جدول 5(. 

19  رياض عيل، محاكم امليدان العسكرية: محاكم أم جرائم؟، املنتدى القانوين السوري، 2018.

20  أُلغيت محكمة أمن الدولة عام 2011 إبان الثورة السورية، عندما حاول النظام السوري إجراء بعض “اإلصالحات” الشكلية، ترافق ذلك مع رفع حالة الطوارئ ومنح الجنسية للكرد مكتومي 

القيد. لكن نظراً لطبيعة النظام األمنية، أنشأ محكمة اإلرهاب يف 2012، التي أصبحت بديالً عن محكمة أمن الدولة العليا، فكالهام أدوات تنفيذ جرائم حرب )انظر: مركز توثيق االنتهاكات 

يف سوريا، محكمة اإلرهاب: أداة تنفيذ جرائم حرب يف سوريا، 2015. اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، يف الذكرى الخامسة إللغائها: محكمة أمن الدولة، القمع عىل شكل محكمة، 2016(.

https://bit.ly/2Fub4jw ،21   عبد الجبار الحنيص، الجرائم السياسية، املوسوعة العربية: املوسوعة القانونية املتخصصة

شكل9. املحكمة التي عرض عليها املعتقل

جدول 4. اجراءات املحاكمة

ال أعرف ال نعم

0,00% 3,02% 96,98% هل تم عرضك عىل محكمة

35,01% 36,60% 28,38% هل حوكمت وفقاً ملواد قانونية من قانون العقوبات السوري؟

0,00% 65,45% 34,55% هل أبلغك القايض باملدة
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نص املادة النسبة العدد املادة

1.   يعاقب باالعتقال املؤقت خمس سنوات عىل األقل كل سوري حاول بأعامل أو خطب أو كتابات أو بغري 

ذلك أن يقتطع جزءاً من األرض السورية ليضمه إىل دولة أجنبية أو أن ميلكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة 

السورية.

2.   إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إىل إحدى الجمعيات أو املنظامت املشار إليها يف املادتني 288 

و308 عوقب باالعتقال مؤبداً. أن يقتطع جزءاً من األرض السورية ليضمه إىل دولة أجنبية أو أن ميلكها 

حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية. 

3,03% 4 املادة 267

.    من دخل أو حاول الدخول إىل مكان محظور قصد الحصول عىل أشياء أو وثائق أو معلومات يجب 

أن تبقى مكتومة حرصاً عىل سالمة الدولة عوقب بالحبس سنة عىل األقل وإذا سعى بقصد التجسس 

فباألشغال الشاقة املؤقتة.

0,76% 1 املادة 271 

1.   من رسق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت يف املادة السابقة أو استحصل عليها عوقب باألشغال 

الشاقة املؤقتة. 

2.   إذا اقرتفت الجناية ملنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.

0,76% 1 املادة 272

1.   من كان يف حيازته بعض الوثائق أو املعلومات كالتي ذكرت يف املادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب 

مرشوع عوقب بالحبس من شهرين إىل سنتني. 

2.   ويعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة خمس سنوات عىل األقل إذا أبلغ ذلك ملنفعة دولة أجنبية. 

3.   إذا كان املجرم يحتفظ مبا ذكر من املعلومات واألشياء بصفة كونه موظفاً أو عامالً أو مستخدماً يف الدولة 

فعقوبته االعتقال املؤقت يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل واألشغال الشاقة املؤبدة يف الحالة 

املنصوص عليها يف الفقرة الثانية. 

4.   إذا مل يؤخذ عىل أحد األشخاص السابق ذكرهم إال خطأ غري مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين 

إىل سنتني.

0,76% 1 املادة 273

يعاقب باالعتقال املؤقت: 

   أ(   من خرق التدابري التي اتخذتها الدولة للمحافظة عىل حيادها يف الحرب. 

ب(   من أقدم عىل أعامل أو كتابات أو خطب مل تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعامل عدائية أو عكر 

صالتها بدولة أجنبية أو عرض السوريني ألعامل ثأرية تقع عليهم أو عىل أموالهم.

6,82% 9 املادة 278

.     من قام يف سورية يف زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ 

النعرات العنرصية أو املذهبية عوقب باالعتقال املؤقت.

21,21% 28 املادة 285

1.   يستحق العقوبة نفسها من نقل يف سورية يف األحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من 

شأنها أن توهن نفسية األمة. 

2.   إذا كان الفاعل يحسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثالثة أشهر عىل األقل.

3,03% 4 املادة 286

جدول 5. مواد قانون العقوبات السوري التي حوكم مبوجبها املعتقلون
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نص املادة النسبة العدد املادة

1.   كل سوري يذيع يف الخارج وهو عىل بينة من األمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة 

الدولة أو مكانتها املالية يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغرامة ترتاوح بني مائة وخمسامئة لرية. 

2.   وميكن املحكمة أن تقيض بنرش الحكم.

12,12% 16 املادة 287

1.   من أقدم يف سورية دون إذن الحكومة عىل االنخراط يف جمعية سياسية أو اجتامعية ذات طابع دويل أو 

يف منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو باإلقامة الجربية من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة 

ترتاوح بني مائة ومائتني وخمسني لرية. 

2.   ال ميكن أن تنقص عقوبة من توىل يف الجمعية أو املنظمة املذكورتني وظيفة عملية عن السنة حبساً أو 

إقامة جربية وعن املائة لرية غرامة.

1,52% 2 املادة 288

.    يستحق االعتقال املؤقت من أقدم دون رضا السلطة عىل تأليف فصائل مسلحة من الجند أو عىل قيد 

العساكر أو تجنيدهم أو عىل تجهيزهم أو مدهم باألسلحة والذخائر.

0,76% 1 املادة 297

.     يقصد باألعامل اإلرهابية جميع األفعال التي ترمي إىل إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة 

»واألسلحة الحربية« واملواد امللتهبة واملنتجات السامة أو املحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي 

من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

2,27% 3 املادة 304

1.   املؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعامل إرهاب يعاقب عليها باألشغال الشاقة من عرش سنوات 

إىل عرشين سنة. 

2.   كل عمل إرهايب يستوجب األشغال الشاقة من خمس عرشة سنة إىل عرشين سنة. 

3.   وهو يستوجب عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً يف بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة 

أو منشآت أخرى أو التعطيل يف سبل املخابرات واملواصالت والنقل أو إذا أفىض الفعل إىل موت إنسان.

6,06% 8 املادة 305

1.   كل جمعية أنشئت بقصد تغيري كيان الدولة االقتصادي أو االجتامعي أو أوضاع املجتمع األساسية بإحدى 

الوسائل املذكورة يف املادة 304 تحل ويقىض عىل املنتمني إليها باألشغال الشاقة املوقتة. 

2.   وال تنقص عقوبة املؤسسني واملديرين عن سبع سنوات. 

3.   إن العذر املحل أو املخفف املمنوح للمتآمرين مبوجب املادة 262 يشمل مرتكبي الجناية املحددة أعاله.

37,88% 50 املادة 306

1.   كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية أو العنرصية أو الحض 

عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني وبالغرامة 

من مائة إىل مائتي لرية وكذلك باملنع من مامرسة الحقوق املذكورة يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة 

الـ 65. 

2.   وميكن املحكمة أن تقيض بنرش الحكم.

3,03% 4 املادة 307

132 املجموع

https://bit.ly/2MEP0UY انظر: وزارة العدل، الجمهورية العربية السورية
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التهم واألحكام

التهم التي يخضع لها املحتجزون يف صيدنايا متنوعة: مناهضة أهداف الثورة يف الوحدة والحرية واالشرتاكية، واالنتساب إىل جمعية رسية بقصد 

تغيري كيان الدولة االقتصادي واالجتامعي وأوضاع املجتمع األساسية، نرش أنباء كاذبة أو مبالغة من شأنها إضعاف الشعور القومي يف زمن الحرب 

أو عند توقع نشوبها، إثارة النعرات الطائفية، النيل من هيبة الدولة، االنتساب إىل جمعية رسية تهدف إىل قلب نظام الحكم، محاولة اقتطاع جزء 

من األرايض السورية لضمه إىل دولة أجنبية، االنتامء إىل جامعة تخطط ألعامل إرهابية. باإلضافة إىل تهم تتعلق باالنشقاق والتظاهر والتعامل 

مع جهات “معادية” وقدح رئيس الدولة.

مدة الحكم، بشكل عام، تراوحت بني 21-2 سنة. حوايل ثلث املحتجزين نالوا أحكام بني 6-5 سنوات، والنسبة نفسها تقريباً ُحكمت بأكرث من 10 

سنوات )شكل 10(22. لكن تختلف املدة الفعلية التي يقضيها املحتجز يف السجن عن الحكم الصادر بحقه: %30.9 من املحتجزين تم احتجازهم 

لفرتات أطول من مدة الحكم )شكلني 11 و12(.

22  أكرث من نصف العينة كان من معتقيل بعد الثورة التي بدأت يف آذار/مارس 2011. لذلك، يجب االنتباه إىل أن من خرجوا من املعتقل منهم، هم أولئك الذين ال تتجاوز أحكامهم الست 

سنوات. هذا بالرضورة سيزيد من نسبة األحكام األقل من ست سنوات يف عينتنا. 

شكل 11. العالقة بني الحكم ومدة االعتقال الفعليةشكل 10. الحكم بالسنوات
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النسبة الساحقة من املحتجزين تم تجريدهم من الحقوق املدنية والعسكرية )أكرث من %70(. ومتت مصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة ألكرث 

من الثلث )جدول 6(. رغم أن حوايل ثلث إجراءات املصادرة متت بقرار من هذه املحاكم، اال أن أكرثيتها )%62.3( متت عن طريق االستيالء عىل 

األمالك من دون وجود أي قرار حكم بذلك )شكل 13(.

شكل 12. مدة االعتقال الفعلية باألشهر

جدول 6. مصادرة األمالك والتجريد من الحقوق

شكل13. من قام مبصادرة أمالكك املنقولة وغري املنقولة

ال أعرف ال نعم

14,99% 10,08% 74,94% هل تم تجريدك من حقوقك املدنية

15,28% 11,92% 72,80% هل تم تجريدك من حقوقك العسكرية

8,12% 55,58% 36,29% هل صودرت أمالكك املنقولة وغري املنقولة
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الخروج من املعتقل

حوايل نصف معتقيل صيدنايا خرجوا مبوجب عفو عام )شكل 14(. للوهلة األوىل، يبدو هذا األمر مغايراً لالعتقاد السائد. ففي كل العيد يف سوريا، 

تشيع بني أهايل املعتقلني أخبار عن عفو عام ولكنها غالباً ما تنتهي بالخيبات ويسود اعتقاد أن سبب ذلك هو استبعاد املعتقلني السياسيني بسبب 

استثناء مراسيم العفو للمواد التي يحاكم معظمهم عىل أساسها23. لفهم أفضل للعفو وآثاره عىل معتقيل صيدنايا بحثنا يف: املهنة عند االعتقال 

)مدين/ عسكري(، ومدة أحكام املفرج عنهم وفق العفو. حوايل ثالثة أرباع العسكريني خرجوا مبوجب عفو عام، بينام أقل من ثلث املدنيني خرجوا 

بهذه الطريقة )شكل 15(. حوايل ثالثة أرباع الذين قضوا بني السنة والثالث سنوات يف االعتقال خرجوا بهذه الطريقة، بينام ترتاجع هذه النسبة 

إىل حوايل الربع يف حالة من تجاوزت مدة اعتقاله الثالث سنوات )جدول 7(.  

23  جود هالل، مناورات النظام فيام يخص ملف املعتقلني، عنب بلدي، العدد، 101، 2014.

© نجاح البقاعي
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شكل 14. طريقة الخروج من املعتقل 

العفو الخاص: هو مرسوم عفو يصدر من رئيس النظام عن مجموعة معينة من معتقيل الرأي، تشمل اتجاهاً فكرياً معيناً أو منطقة معينة. عىل سبيل املثال شهدت األعوام 
التي تلت إغالق سجن تدمر وتحويل املعتقلني فيه إىل سجن صيدنايا، إطالق جملة من مراسيم العفو التي كانت يف معظمها تركز عىل املعتقلني املنتسبني لحركة اإلخوان 

املسلمني. بالتأكيد، تم االفراج عن معتقلني من تيارات سياسية أخرى -علامنية وقومية - لكن العدد األكرب كان من معتقيل حركة اإلخوان املسلمني.
العفو االسمي: هو مرسوم عفو يصدر من رئيس النظام عن املعتقلني وفق قوائم محددة باالسم بغض النظر عن االتجاه الفكري أو السيايس أو نوع التهمة التي وجهها النظام 
للمعتقل. يف بعض األحيان يكون العفو االسمي قد صدر بعد توسط وجهاء مناطق أو زعامء طوائف إلخراج معتقل أو مجموعة معينة من املعتقلني، ويف أحيان أخرى -لكنها 
قليلة- يكون العفو االسمي بعد دفع مبالغ مالية كبرية ألحد األشخاص النافذين يف األمن واملخابرات، أو مبوجب صفقة سياسية بني النظام وبعض التيارات السياسية السورية 
أو إحدى دول الجوار. مثال عىل ذلك، العفو الذي صدر عن املعتقلني األردنيني، والذي ترافق مع زيارة امللك عبد الله الثاين إىل سوريا يف ترشين الثاين من العام 2007، والعفو 

االسمي الذي صدر عن معتقلني أتراك يف بداية العام 2009، والذي ترافق مع زيارة أجراها الرئيس الرتيك عبد الله غول إىل سوريا.
ربع املدة وإخالء السبيل: كانت األحكام التي تصدرها محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً مربمة غري قابلة للطعن أو النقض. كام أنها ال تخضع للعفو عن ربع املدة، الذي مُينح 
للمعتقلني أو السجناء الجنائيني يف سوريا، ويقيض بالعفو عن ربع مدة الحكم بعد تقديم السجني لطلب عفو عن ربع املدة إىل النائب العام ومنحه شهادة حسن سرية وسلوك 
من قبل إدارة السجن. وبجعل السنة ضمن السجن تسعة أشهر فقط بدل اثني عرش شهراً. بعد إقرار العفو العام وإغالق محكمة أمن الدولة العليا يف 29/5/2011، تم تحويل 
العديد من القضايا التي مل تبت بها املحكمة إىل القضاء املدين العادي، فصدرت أحكام بإخالء سبيل بعض املعتقلني الذين تجاوزت مدة اعتقالهم املدة القانونية املنصوص 
عنها يف القانون السوري، ومنح عفو عن ربع مدة الحكم ملعتقلني آخرين تحولت قضاياهم إىل القضاء املدين، فأصبح بإمكانهم استئناف الحكم أو طلب عفو عن ربع املدة.
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أكرث من 6 سنوات أكرب من 3 وحتى 6 سنوات من 1 إىل 3 سنوات أقل من سنة )بالعدد(

11,69% 23,01% 3,31% 1 بربع املدة الحكم

19,48% 15,04% 0,00% 0 بعد قضاء مدة أكرب من الحكم

27,27% 23,01% 73,48% 12 مبوجب عفو عام

18,18% 19,47% 3,31% 0 عند إنهاء مدة حكمي

23,38% 19,47% 19,89% 11 غري ذلك

100,00% 100,00% 100,00% 24 املجموع

جدول 7. طريقة الخروج من املعتقل حسب مدة االعتقال 

شكل 15. طريقة الخروج من املعتقل حسب املهنة )مدين/ عسكري(
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آثار االعتقال

اآلثار االجتامعية

حالتهم  عىل  أثرََّر  االعتقال  إن  السابقني  املحتجزين  من  كبرية  نسبة  قالت 

املدنية )أكرث من %40( )شكل 16(. أكرث من النصف قالوا إن زواجهم بقي 

مستمراً لكن املشكلة يف انقطاع العالقة مع األرسة )شكل 17(. مع ذلك، نسبة 

مهمة قالت إن االعتقال تسبب باالنفصال عن الزوجة أو الخطيبة )16%(. 

وأكرث من الربع رفضوا اإلجابة عىل هذا السؤال. يبدو أن آثار االعتقال عىل 

الحالة املدنية تعترب من األمور الحساسة بالنسبة املعتقلني السابقني، ولذلك 

يتجنبون الخوض فيها .

شكل 16. هل أثر االعتقال عىل حالتك املدنية

© نجاح البقاعي
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لقد ترك االعتقال أثراً سلبياً عىل املستوى التعليمي ألكرث من %90 من املعتقلني سواء أولئك الذين كانوا يتابعون تحصيلهم العلمي او الذين 

كانوا قد أنهوا دراستهم لكنهم انقطعوا عن مامرسة عملهم بسبب االعتقال. نسبة قليلة متكنت من متابعة تعليمها بعد االنقطاع عنه )بحدود 

%13( )شكل 18(. 

كام أثرََّر عىل عملهم حسب ما أفاد أكرث من ثلثي املستجيبني )شكل 19(. 

أثرََّر االعتقال بشكل سلبي عىل عمل األكرثية )%67.8(. قال %87.3 ممن خرسوا عملهم إنهم مل يحصلوا عىل أي تعويضات. كام أن %3 خرجوا 

بإصابات جسدية ونفسية تعيق قدرتهم عىل متابعة العمل. باإلضافة إىل ذلك، قال %2.6 إن بحثهم عن عمل آل إىل الفشل بسبب خوف كثريين 

من العمل معهم. فقط %1.1 تم دفع تعويضات لهم بعد خسارتهم لعملهم. أما الذين قالوا “غري ذلك” فهم عسكريون منشقون )شكل 20 (. 

شكل 20. أثر االعتقال عىل العمل   

شكل 19. هل أثر االعتقال عىل عملك؟ شكل 18. أثر االعتقال عىل الدراسة/ التعليم

شكل 17. أثر االعتقال عىل الحالة املدنية
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اآلثار النفسية والجسدية

تقريباً ال ينجو أحد من آثار التعذيب الجسدية أو النفسية. أكرث من 90% 

قالوا إنهم عانوا من كليهام )شكل 21(. تستمر آثار التعذيب حتى بعد أن 

ينال املعتقل حريته. يعرض الشكالن 22 و23 تقييامً ذاتياً لإلصابة الجسدية 

واألذى النفيس الذي رافقهم بعد الخروج من املعتقل. ياُلحظ أن أكرث من 

الحياة  أثرت عىل قدرتهم عىل مامرسة  الجسدية  إن إصابتهم  قالوا  الثلث 

النسبة  هذه  ترتاجع  ولكن  النفيس،  لألذى  بالنسبة  الحال  كذلك  كاملعتاد. 

فهي أقل من الربع. بشكل عام، تتعاىف األكرثية من الرضر النفيس، لكن أكرث 

من الربع قالوا إن شدة الرضر النفيس مل تتغري وبقيت عىل حالها منذ لحظة 

خروجهم وحتى الوقت الحايل )تاريخ إجراء املقابلة( )شكل 24(.

                                     شكل 21. هل تعرضت لتعذيب جسدي أو نفيس خالل االعتقال؟

شكل 22. تقييم ذايت للرضر النفيس

شكل 23. تقييم ذايت لإلصابة الجسدية



 االحتجاز يف صيدنايا: تقرير عن إجراءات وتبعات االعتقال3838

ال يبدو التعايف، من األرضار النفسية، مسألة سهلة بالنسبة للمعتقلني السابقني يف صيدنايا. يف حالة األرضار البسيطة بلغت نسبة الذين قالوا إنهم 

مل يتجاوزا هذا الرضر حوايل %6، لكن تزداد إىل حد كبري مع زيادة التقييم الذايت لشدة الرضر لتصل إىل أكرث من الربع يف حالة األرضار املتوسطة 

التي ال تعيق مامرسة الحياة االعتيادية. خطورة الوضع تربز مع االنتقال إىل األرضار التي تعيق مامرسة الحياة االعتيادية: أكرثية املعتقلني السابقني 

يجدون أنفسهم غري قادرين عىل تجاوزها. األمر الذي يستدعي التفكري بأهمية تقديم الدعم النفيس لهم حتى بعد خروجهم من صيدنايا بوقت 

طويل. حاولنا البحث يف املتغريات الدميغرافية واالجتامعية، للبحث يف العالقات بني بعض هذه املتغريات وتجاوز الرضر النفيس. عالقة االرتباط 

الوحيدة املهمة التي وجدناها كانت الزواج، حيث بلغت نسبة املتعافني املتزوجني %70 وتنخفض إىل %56 يف حالة غري املتزوجني )جدول 8(.

شكل 24. التعايف من الرضر النفيس

ازداد بشكل كبري ازداد إىل حد ما مل يتغري، بقي عىل 
حاله تقريباً

تراجع، فقد تجاوزته 
إىل حد كبري

شدة الرضر

1,19% 0,00% 5,95% 92,86%  رضر بسيط ال يعيق مامرسة الحياة

االعتيادية

1,14% 0,57% 26,86% 71,43%  رضر متوسط لكنه ال يعيق مامرسة الحياة

اليومية كاملعتاد

1,59% 0,00% 55,56% 42,86%  رضر متوسط يعيق القدرة عىل مامرسة

الحياة االعتيادية إىل حد ما

3 3 8 8 رضر كبري يعيق القدرة عىل مامرسة الحياة 

االعتيادية بشكل كبري )بالعدد(

0 0 1 0 رضر كبري جدا يجعل من مامرسة الحياة 

االعتيادية شبه مستحيل )بالعدد(

الحالة املدنية

2,22% 1,27% 25,95% 70,57% متزوج

0,00% 0,00% 43,75% 56,25% غري متزوج

جدول 8. التعايف من الرضر النفيس حسب التقييم الذايت لدرجته
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اآلثار االقتصادية

ولذلك  الخارجي،  العامل  عن  للمعتقل  التام  العزل  يعني  االعتقال 

عن  خرب  أي  ملعرفة  كبرية  مادية  ابتزاز  لعمليات  األهايل  يخضع 

أبنائهم وأحبتهم. قالت األكرثية )%57.3( إن ذويهم دفعوا أمواالً 

ملعرفة مصريهم أو لزيارتهم )شكل 25(. تختلف األرقام كثرياً، لكنها 

بشكل عام تتجاوز الـ 1500 دوالر أمرييك )شكل 26(. هذا مبلغ كبري 

جداً يف بلد مثل سوريا حيث دخل الفرد اليومي بحدود 4-2 دوالر 

فاستغالل  الزيارة،  أو  املصري  معرفة  عىل  ذلك  يقترص  ال  أمرييك24. 

وعود  إىل  حتى  يصل  مبشاعرهم  والتالعب  املعتقلني  أهايل  لهفة 

أمواالً  دفعوا  ذويهم  إن   )63.8%( األكرثية  قالت  السبيل.  بإخالء 

مقابل وعود بإخالء السبيل )شكل 27(، ويبدو أن هذه املبالغ أكرب 

من تلك املدفوعة للزيارة أو ملعرفة املصري. األكرثية دفعت مبالغ 

تتجاوز الـ 4000 دوالر أمرييك )شكل 28(. ويف حاالت قليلة )أقل 

من الربع( أدى ذلك إىل إطالق رساحهم بالفعل )شكل 29(. 

24   انظر: مناف قومان، مستوى املعيشة يف سوريا، جسور للدراسات، 2018.

شكل 25. هل دفعت عائلتك أي مبالغ مالية ملعرفة مصريك 

خالل اعتقالك أو لزيارتك يف مكان االعتقال؟

© نجاح البقاعي
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شكل 26. املبلغ املدفوع مقابل معرفة املصري أو الزيارة

شكل 28. املبالغ املدفوعة مقابل وعود بالخروج من املعتقل

شكل 27. هل تم دفع أي مبلغ مادي مقابل وعود بخروجك؟

شكل 29. هل ساهمت هذه املبالغ يف خروجك من السجن؟
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لكن ملن تدفع هذه املبالغ؟

تأمني زيارة للمعتقل أو معرفة أخبار عنه أو عن مصريه أموٌر تتم عرب دفع األموال لوسطاء مختلفني ذوي عالقات اجتامعية مع أفراد من السلطة. 

يصعب حرص هذه الفئة، فهم أشخاص عاديون ليس لهم أي وظيفة حكومية أو أمنية، لكنهم عىل عالقة جيدة بأحد املسؤولني يف الحكومة أو 

الجيش أو األجهزة األمنية، أو حتى أصدقاء لبعض الشبيحة الكبار أو موظفني يف رشكات خاصة تكون ملكيتها ألحد رجال األعامل املقربني من 

نظام الحكم. ويف بعض األحيان لديهم أعامل ومهن حرة )صاحب مكتب عقاري، صاحب محل تجاري، صاحب مطعم، فنان... الخ(25.  

باإلضافة إىل هذه الفئة، يالحظ وجود نسبة عالية من املحامني. من غري الواضح إذا ما كانت هذه األموال قد ُدفعت مقابل األتعاب أو كرشاوى، 

لكن ما يثري االنتباه هو نسبة %7.4 من القضاة26. أيضاً يالحظ دور الشبيحة يف ابتزاز املعتقلني وأهاليهم، فيبدو أنه يقارب، وأحياناً يتجاوز، دور 

رجال األمن واملخابرات )جدول 9(. 

الشبيحة هي قوات شبه عسكرية كانت موجودة دامئاً يف سوريا خالل حكم األب، إال أن تواجدها كان محصوراً يف مناطق جغرافية معينة وبارتباطات وثيقة الصلة بعائلة األسد. بعد الثورة،   25

توسعت وتغري دورها كثرياً بحيث أصبحت العباً أساسياً يف الحرب عىل الشعب السوري. الحظ راتب شعبو وجود خمسة تغريات رئيسية: تنظيمي، ووظيفي، وسيايس، وأخالقي، وعددي )أو 

بالحجم(. يشري التنظيمي إىل انتقالها من حالة غري منظمة أو مرتجلة إىل حالة ذات تنظيم انضباطي مقبول. والتغري الوظيفي يشري إىل أن حامية النظام أصبحت األولية. أما السيايس، فيدل 

عىل دخول هذه القوات مجال السياسة )لكن بوعي غري سيايس(. التغري بالحجم يتعلق بضمها آلالف الشبان. أما األخالقي فيشري إل أن صورتهم االجتامعية تغريت؛ اآلن هم بالنسبة لفئات 

واسعة مقبولون، أو رضوريون، أو حتى مدافعون عن الوطن. )راتب شعبو، “الشبيحة: ثالثية العنف والطائفية واالقتصاد”. يف الجامعات العنفية يف سوريا، رستم محمود )تحرير(، مؤسسة 

التعاون اإلنساين )Hivos( مع الدول النامیة، 2014.

يف بعض األحيان يتم دفع األموال للمحامني كبدل عن أتعابهم يف الرتافع أو التوكل يف قضية املعتقل، لكن هناك نسبة كبرية من املعتقلني قالوا خالل املقابلة بأن ذويهم دفعوا مبالغ كبرية   26

ملحاميني مقابل نقل ملفاتهم القضائية من املحكمة امليدانية إىل محكمة اإلرهاب وتحويلهم إىل السجون املدينة خاصة سجن حامة املركزي وسجن السويداء. وأكد آخرون أن ذويهم دفعوا 

ألكرث من طرف من بينهم محاٍم بغرض إيقاف أو تجميد محاكمتهم أمام محكمة امليدان العسكري.

جدول 9. الجهة التي تدفع لها املبالغ مقابل الوعود بالخروج من املعتقل او الزيارة او معرفة املصري

الشخص الذي استلم األموال بغرض تأمني زيارة 
أو نقل أخبار عن املعتقل

الشخص الذي استلم األموال بغرض الخروج من 
املعتقل

17,81% 13,11% رجل أمن أو مخابرات

15,07% 15,57% شبيح

10,50% 7,38% ضابط يف الجيش

0,46% 7,38% قايض

9,13% 18,03% محامي

1,37% 1,64% موظف حكومي

45,21% 36,89% وسيط

0,46% 0,00% غري ذلك

100,00% 100,00% املجموع
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  التغريات بعد الثورة يف 2011

هناك  أن  وجدنا  للمعتقل،  والدميغرافية  االجتامعية  للخلفية  بالنسبة 

فروقات مهمة بني معتقيل ما قبل الثورة وما بعدها يف كل من التحصيل 

العلمي، والعمر عند االعتقال، واملحافظة، وطبيعة العمل عند االعتقال 

)مدين/عسكري( )جدول 10(. أكرث من ثالثة أرباع املحتجزين يف صيدنايا 

كانت هذه  بينام  الحاصلني عىل شهادة جامعية،  كانوا من  الثورة  بعد 

النسبة بحدود %45 يف حالة املحتجزين قبل الثورة. أكرثية املعتقلني بعد 

الثورة هم شباب أقل من 27 عاماً، بينام النسبة األكرب من محتجزي قبل 

الثورة هم من الفئة العمرية 37-28. تقريباً نصف املحتجزين بعد الثورة 

كانوا من حمص وإدلب، أما قبلها فتوزعوا عىل محافظات مختلفة أبرزها 

إدلب وحامة وحلب. قبل الثورة كان كل املعتقلني تقريباً من املدنيني 

العسكريني  أرباعهم من  الثورة: ثالثة  بعد  الحال كثرياً  )%91.5(، يتغري 

والربع مدين27. 

عىل األرجح، نسبة املدنيني أكرب من ذلك، فكام أوضحنا سابقاً، سهولة الوصول إىل العسكريني ساعدت عىل زيادة عددهم يف العينة وبالتايل نسبتهم. هذا باإلضافة إىل حاالت االختفاء   27

القرسي والتصفيات واإلعدامات الكبرية التي تطال املدنيني، فيام تعتمد عينتنا عىل الناجني. لكن بالتأكيد هناك تغري كبري حدث بني ما قبل الثورة وما بعدها، ليس فقط يف وحشيته وإمنا 

أيضاً يف ضحاياه: من معتقلني مدنيني يف غالبيتهم الساحقة إىل معتقلني يشكل العسكريون نسبة كبرية منهم )انشقوا أو حاولوا أو فكرو باالنشقاق أو تعاطفوا بشكل ما مع الثورة السورية(. 
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بعد الثورة  قبل الثورة

التحصيل العلمي

0,97% 4,35% أمي

1,93% 8,15% ابتدايئ

9,18% 14,67% إعدادي

9,18% 23,37% ثانوي

74,40% 35,33% جامعي

0,48% 1,09% دراسات عليا

3,38% 9,78% معهد

0,48% 3,26% يقرأ ويكتب

العمر عند االعتقال

1,44% 2,63% أقل من 18 عام

54,55% 38,95% 27 - 18

33,01% 45,79% 37 - 28

8,61% 9,47% 47 -38

2,39% 3,16% 48 عام وما فوق

املحافظة

25,84% 3,80% حمص

22,49% 13,59% إدلب

11,48% 10,33% حامه

11,00% 22,83% حلب

8,61% 8,15% ريف دمشق

5,74% 2,72% درعا

5,26% 5,98% دمشق

3,83% 2,72% الالذقية

3,35% 10,87% دير الزور

1,44% 1,09% القنيطرة

0,96% 7,61% الحسكة

0,00% 9,78% الرقة

0,00% 0,54% طرطوس

طبيعة العمل عند االعتقال )مدين/عسكري(

75,00% 8,51% عسكري

25,00% 91,49% مدين

جدول10. الخلفية االجتامعية والدميغرافية للمعتقل قبل الثورة وبعدها
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ياُلحظ أيضاً أن اللجوء إىل محكمة امليدان العسكرية ارتفع بشكل هائل بني معتقيل صيدنايا: من %24.3 قبلها إىل %87.6 بعدها )شكل 30(. 

كام أنه يف عهد األب كانت النسبة األكرب من املعتقلني تقيض مدة أطول من حكمها. اختلف األمر يف عهد االبن، فاألكرثية أصبحت تخرج قبل 

انقضاء مدة حكمها )شكل 31(. 

لعل ما يفرس ذلك، هو األعداد الهائلة من املعتقلني التي دخلت إىل صيدنايا بعد 2011، األمر الذي “تطلب” حركة دخول وخروج رسيعة باإلضافة 

للتصفية واإلعدامات. للتحقق من هذه الفرضية، وجدنا أنه من املفيد فهم التغريات التي طرأت عىل عملية االعتقال خالل عهد االبن: قبل الثورة 

)منذ حزيران/يونيو 2000( وبعدها )منذ آذار/مارس 2011(.

الفروقات املهمة التي وجدناها بخصوص عملية االعتقال يف عهد االبن قبل الثورة وبعدها كانت يف كل مام ييل )جدول 11(:

شكل 30. املحاكم قبل الثورة وبعدها

شكل 31. العالقة بني الحكم ومدة االعتقال الفعلية بني عهد األب وعهد االبن
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أوالً: مكان االعتقال. قبل الثورة كانت االعتقاالت تتم من أماكن متعددة، من البيت، مكان العمل، الحدود، وغريها. بعد الثورة، أصبحت معظم 

االعتقاالت تتم من مكان العمل. يعود السبب إىل النسبة الكبرية من العسكريني املنشقني والذين يحاولون أو يفكرون باالنشقاق. 

ثانياً: قبل الثورة كانت املحاكامت بأغلبيتها تتم بناء عىل قانون العقوبات السوري )%61.3(. بعد الثورة يبدو أن الحال اختلف كلياً، نسبة قليلة 

جداً قالت إنها حوكمت وفق هذا القانون )%5.5(28. كام الحظنا أنه يف عهد األب، نصف املحاكامت التي متت وفق ترشيعات ومراسيم من خارج 

قانون العقوبات اعتمدت عىل املادة األوىل من القانون 49 لعام 1988 واملتعلق باإلخوان املسلمني، والنصف اآلخر وفق املرسوم ستة “معاداة 

أهداف الثورة”. يف عهد االبن قبل الثورة كانت األكرثية تحاكم وفق املادة األوىل من القانون 2949. يتغري الوضع متاماً بعدها لتصبح كل املحاكامت 

عىل األرجح بناء عىل القانون رقم 19 الصادر عام 2012 الخاص مبكافحة اإلرهاب30. 

ثالثاً: التبليغ باألحكام. قبل الثورة كان القايض يبلغ املعتقل بحكمه يف أغلبية الحاالت )%77.8(. بعد الثورة، مل يكن يحدث ذلك )يف كل الحاالت 

تقريباً(؛ فقط %4 قالوا إن القايض أبلغهم مبدة الحكم، والبقية )%96( قالت إنها مل تُبلرَّغ مبدة حكمها. 

رابعاً: مصادرة األمالك. أغلبية املعتقلني يف صيدنايا يف عهد االبن وقبل الثورة قالوا إنه مل تتم مصادرة أمالكهم )72.2 %(، بينام صودرت أمالك 

أكرث من نصف املعتقلني بعدها. 

خامساً: الجهة التي تقوم مبصادرة األمالك. املثري لالنتباه هو االرتفاع الكبري يف نسبة الذين قالوا إنها متت من قبل املحكمة عند معتقيل ما بعد 

ُح وجود قرارات من الدولة تهدف إىل الحجز عىل أمالك املعتقلني بعد الحجز عىل حريتهم. الثورة باملقارنة مع قبلها، األمر الذي يُرجِّ

كانت أعداد الذين حوكموا وفق هذا القانون يف عهد األب وعهد االبن بعد الثورة قليلة جداً، لذلك عرضناها يف جدول منفصل يف امللحق )جدول ب(. يف عهد األب تربز املادة 306 والتي   28

تخص االنتساب لجمعيات محظورة. يف عهد االبن، يضاف إليها املادتني 285 و287 املتعلقتان بإثارة النعرات الطائفية ونرش أنباء كاذبة يف الخارج. لعل ما يفرس ذلك هو انتشار اإلنرتنت يف 

تلك الفرتة، ففي الوقت الذي كان فيه االبن يقدم نفسه كراٍع للتحديث واملعلوماتية، كان يقوم بتعزيز أدوات الرقابة عىل اإلنرتنت: تم مثالً حظر الفيسبوك وحتى الويكيبديا العربية. وتم 

اعتقال العديد من الشباب يف 2006 وعرفوا آنذاك مبعتقيل اإلنرتنت. أما بعد الثورة فتربز املادة 305 املتعلقة باإلرهاب، والتي ترشعن اإلعدام.

نص املادة: »يعترب مجرماً ويعاقب باإلعدام كل منتسب لتنظيم جامعة اإلخوان املسلمني« )انظر نص القانون كاماًل يف امللحق(.  29

https://bit.ly/2qIRGci :لالطالع عىل نص القانون 10 لعام 2012، انظر موقع الجمهورية العربية السورية – رئاسة مجلس الوزراء عىل الرابط التايل  30

بعد الثورة – عهد االبن قبل الثورة – عهد االبن

مكان االعتقال

68,57% 24,41% العمل

9,52% 0,00% حاجز

7,62% 10,24% كمني

6,19% 25,20% البيت

3,33% 3,15% الشارع

0,95% 14,17% الحدود

0,95% 15,75% استدعاء للفرع

0,48% 0,00%  فندق

0,48% 0,00% الجامع

0,48% 2,36% املطار

0,96% 0,00% دائرة حكومية

0,00% 2,36% تسليم من دولة أخرى

0,00% 0,79% تسليم النفس بسبب اعتقال أحد أفراد العائلة أو أكرث

0,48% 1,58% الجامعة أو املدرسة

املحاكمة وفق قانون العقوبات

55,22% 10,92% ال

39,30% 27,73% ال أعرف

5,47% 61,34% نعم

املحاكمة وفق مراسيم وترشيعات من خارج قانون العقوبات )بالعدد(

0 12 املادة )1( من القانون رقم 49 لعام 1980 املتعلق باإلخوان املسلمني

2 0 املادة )2( من القانون رقم 19 لعام 2012 الخاص مبكافحة اإلرهاب

1 0 املادة )6( من القانون رقم 19 لعام 2012 الخاص مبكافحة اإلرهاب

0 4 املرسوم 6 عن معاداة أهداف الثورة

التبليغ مبدة الحكم

96,00% 22,22% ال

4,00% 77,78% نعم

مصادرة األمالك

40,38% 72,22% ال

8,17% 9,52% ال أعرف

51,44% 18,25% نعم

طريقة مصادرة األمالك

59,09% 78,26% تم االستيالء عليها

38,18% 13,04% صودرت من قبل املحكمة

2,73% 8,70% غري ذلك
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بعد الثورة – عهد االبن قبل الثورة – عهد االبن

مكان االعتقال

68,57% 24,41% العمل

9,52% 0,00% حاجز

7,62% 10,24% كمني

6,19% 25,20% البيت

3,33% 3,15% الشارع

0,95% 14,17% الحدود

0,95% 15,75% استدعاء للفرع

0,48% 0,00%  فندق

0,48% 0,00% الجامع

0,48% 2,36% املطار

0,96% 0,00% دائرة حكومية

0,00% 2,36% تسليم من دولة أخرى

0,00% 0,79% تسليم النفس بسبب اعتقال أحد أفراد العائلة أو أكرث

0,48% 1,58% الجامعة أو املدرسة

املحاكمة وفق قانون العقوبات

55,22% 10,92% ال

39,30% 27,73% ال أعرف

5,47% 61,34% نعم

املحاكمة وفق مراسيم وترشيعات من خارج قانون العقوبات )بالعدد(

0 12 املادة )1( من القانون رقم 49 لعام 1980 املتعلق باإلخوان املسلمني

2 0 املادة )2( من القانون رقم 19 لعام 2012 الخاص مبكافحة اإلرهاب

1 0 املادة )6( من القانون رقم 19 لعام 2012 الخاص مبكافحة اإلرهاب

0 4 املرسوم 6 عن معاداة أهداف الثورة

التبليغ مبدة الحكم

96,00% 22,22% ال

4,00% 77,78% نعم

مصادرة األمالك

40,38% 72,22% ال

8,17% 9,52% ال أعرف

51,44% 18,25% نعم

طريقة مصادرة األمالك

59,09% 78,26% تم االستيالء عليها

38,18% 13,04% صودرت من قبل املحكمة

2,73% 8,70% غري ذلك

جدول11. االعتقال قبل الثورة وبعدها يف عهد االبن
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ما يثري االهتامم هو االرتفاع الكبري يف عمليات نهب أموال املحتجزين وأهاليهم باملقارنة بني عهد األب واالبن، ومن ثم يف عهد االبن 

قبل وبعد الثورة. يف عهد األب قال %13.33 إنهم دفعوا )هم أو أهاليهم( مبالغ مالية مقابل وعود بإطالق الرساح، ترتفع هذه النسبة 

إىل %31.4 يف عهد االبن قبل الثورة وتصل إىل %38.0 بعد الثورة. يبدو أن استالم أموال مقابل وعود بإطالق الرساح كان أقل انتشاراً 

بكثري يف عهد األب. فاألموال كانت تدفع غالباً ملعرفة مصري املعتقل أو الحصول عىل زيارة وكانت النسبة %32.8. يف عهد االبن دفع أكرث 

من نصف املعتقلني قبل الثورة )أو أهاليهم( مبالغ لهذا الغرض. وبعد الثورة، دفعت أكرثية املعتقلني من أجل ذلك )%67.9( )جدول 

12(. كل ذلك يعزز فرضيتنا السابقة: “تشليح” ممنهج من قبل الدولة يف عهد االبن خصوصاً بعد الثورة31.

خالل عهد االبن، خرج ربع املعتقلني قبل الثورة مبوجب عفو عام وأكرث من الثلث بعد انتهاء مدة حكمهم أو بعد أن قضوا فرتة إضافية وخرج 

حوايل الربع بربع املدة. أما معتقيل ما بعد الثورة فخرج أكرث من ثلثيهم مبوجب عفو عام )كانت النسبة يف عهد األب حوايل الثلث( وفقط 

%3.3 خرجوا بعد انتهاء مدة حكمهم، والنسبة نفسها بربع املدة )جدول 13(. مبقارنة الفروقات خالل عهد االبن )قبل وبعد الثورة( يظهر أن 

االبن بعد الثورة عاد إىل نهج والده بخصوص العفو العام عن املدنيني؛ تكاد نسبة املفرج عنهم بهذه الطريقة تتطابق مع نسبتهم يف عهد األب.

31  يدعم تحليل العديد من الوثائق الصادرة عن النظام السوري بعد الثورة ادعاءاتنا هذه؛ أصدر األسد شخصياً املرسوم الترشيع رقم 63 عام 2012، واملرسوم 203 عام 2016، والقانون رقم 

1 عام 2016. كلها ترشعن عمليات االستيالء عىل أمالك املعارضني. ويؤكد منصور العمري أن »تنظيم عملية إصدار قرارات الحجوزات االحتياطية، وإعداد منظومة إلكرتونية متكاملة، يشري 

إىل الكم الهائل من هذه القرارات مبا استدعى الحاجة لتنظيمها. يؤكد هذا أيًضا نية النظام وحكومته االستمرار يف مصادرة املمتلكات وانتهاك حقوق امللكية التي تكفلها جميع الرشائع. 

يستخدم النظام هذه القرارات للضغط عىل املعارضني والصحفيني والسياسيني والفنانني وغريهم، ولالنتقام منهم، وحرمانهم من ممتلكاتهم، بسبب تعبريهم عن آرائهم أو مشاركتهم الفعالة 

يف املعارضة السياسية أو الدفاع عن أنفسهم وعائالتهم ضد القتل واالعتقال القرسي.« )منصور العمري، األسد يقود شخصياً حملة لنهب أرايض السوريني، عنب بلدي، 2019(.

عهد االبن عهد األب

بعد الثورة قبل الثورة

دفع مبالغ مالية مقابل وعود بإطالق الرساح

56,73% 66,94% 81,67% ال

5,29% 1,61% 5,00% ال أعرف

37,98% 31,45% 13,33% نعم

100,00% 100,00% 100,00% املجموع

دفع مبالغ مالية ملعرفة املصري أو للحصول عىل زيارة

27,27% 46,46% 62,30% ال

4,78% 2,36% 4,92% ال أعرف

67,94% 51,18% 32,79% نعم

100,00% 100,00% 100,00% املجموع

جدول 12. دفع املبالغ املالية بني ثالثة عهود: األب، واالبن-قبل الثورة، واالبن-بعدها
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باإلضافة إىل ذلك ترتاجع نسبة املفرج عنهم بربع املدة أيضاً، لتتطابق مع نسبتهم يف عهد األب بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبري يف عهد 

التهم املوجه لهم، وجدنا أن معظمها تتعلق بجامعات سلفية وتحديداً “جند  الربع. بعد أن بحثنا يف  االبن-قبل الثورة حيث وصلت لحوايل 

الشام”32 و “حزب التحرير اإلسالمي”33.  

هذا عن املدنيني، لكن كيف خرج العسكريون املعتقلون بعد الثورة؟ غالباً مبوجب عفو عام )حوايل ثالثة أرباعهم(. أما العسكريون املعتقلون 

قبلها فكان عددهم قليالً يف عينتنا، ما يجعل من الصعب بناء تصور دقيق عن طُرُق خروجهم، لكن ياُلحظ أن أولئك املعتقلني يف عهد األب مل 

يخرج أي منهم مبوجب عفو عام )جدول 14(.

تشكل تنظيم “جند الشام” يف سورية نتيجة اجتامع عقد يف 2004 بني عدة مجموعات ذات توجه سلفي جهادي يف مناطق مختلفة من البالد، كان أكربها تلك املحيطة بزعيم هذا التنظيم   32

أبو شاهر )محمد حيصية( يف أحياء طرفية بحامة وبعض أريافها، ومجموعات يف الجزيرة السورية واملنطقة الرشقية ومضايا واملخيامت الفلسطينية بدمشق ومناطق أخرى. غلب عىل أفراد 

التنظيم الحامس ونقص التعليم والخربات، مام سهاّل اخرتاق األمن السيايس لهم عرب عميلني. وملا أمسك األمن العسكري بخيط جدي للملف يف 2005 احتدم التنافس بني الجهازين عىل 

االستئثار بالقضية، ويف سبيل ذلك عمل األمن العسكري عىل املبالغة يف تقدير خطرها والتوسع الكبري يف االعتقاالت، سواء من محيط أعضائها أو من قضايا أخرى منفصلة ألحقها بها، حتى 

أحيلت إليه أخرياً. داخل التنظيم نفسه مل تكن الخيارات محسومة بني دعم الجهاد يف العراق، حيث صار لجند الشام معسكر تدريب هناك، وبني الكمون واالستعداد ألعامل داخلية ضد 

النظام السوري. جرت لقاءات بني قيادة التنظيم وموفدين عن أيب مصعب الزرقاوي، لكنها مل تسفر عن ارتباط تنظيمي شامل بالقاعدة. ورغم أن عدد أفرادها الفعليني قد ال يتجاوز املئة، 

إال أن املعتقلني عىل ذمة هذه الجامعة تجاوز 400 شخص، دخل منهم إىل سجن صيدنايا حوايل 300، أخيل سبيل ربعهم تقريباً بعد سنة ونصف، وبقي اآلخرون قيد املحاكمة لعدم وجود 

ما يدين أكرثهم. خرج العديدون تباعاً فيام بعد، وال سيام بعد 2011، وال يزال هناك معتقلون عىل ذمة هذه القضية حتى اآلن.

وجود حزب التحرير اإلسالمي يف سوريا قديم. ولطاملا غض النظام السوري النظر عن نشاطاته. تم اعتقال عدد كبري من أنصاره يف سوريا يف عام 1999 عىل أثر اتهامات بوجود خطة انقالب   33

كان يعد لها عدد محدود من الضباط املرتبطني به. )طارق أحمد، قراءات يف الحركة اإلسالمية يف الحرب السورية )2(، مجلة صور، 2016(. 

عهد االبن عهد األب

بعد الثورة قبل الثورة

1,44% 3,17% 0,00% إثر سقوط السجن الذي كنت فيه بيد املعارضة

4,31% 3,17% 0,00% إخالء سبيل

0,96% 0,00% 1,61% براءة

3,35% 25,40% 4,84% بربع املدة

4,31% 0,79% 3,23% بصفقة تبادل

0,48% 0,00% 0,00% بعد إسقاط دعوى الحق العام

3,35% 1,59% 3,23% بعد إعادة املحاكمة

0,00% 14,29% 22,58% بعد إنهاء مدة حكمي وقضاء مدة زيادة

0,48% 0,00% 3,23% مبوجب عفو اسمي

2,39% 2,38% 8,06% مبوجب عفو خاص

0,00% 0,00% 3,23% مبوجب عفو صحي

67,94% 23,81% 33,87% مبوجب عفو عام

3,35% 6,35% 0,00% تحت محاكمة

4,78% 19,05% 14,52% عند إنهاء مدة حكمي

2,87% 0,00% 1,61% لعدم اكتامل األدلة

جدول 13. طريقة الخروج من املعتقل بني ثالثة عهود: األب، واالبن-قبل الثورة، واالبن-بعد الثورة
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باختصار، تشري هذه الفروقات إىل تغريات تخص مسألتني رئيسيتني: األوىل هي إجراءات االعتقال، حيث أصبح االعتقال من مكان العمل كبري جداً 

بسبب االنشقاق أو محاوالت االنشقاق املتكررة أو حتى ملجرد “التفكري باالنشقاق”. كام أن مراسيم العفو أصبحت تستهدف العسكريني أكرث من 

املدنيني يف صيدنايا. والثانية هي إجراءات املحاكمة، والتي أصبحت تتم بطريقة أكرث رسعة وبتجاوزات أكرث )مثالً، ال يتم تبليغ معظم املحكومني 

مبدة حكمهم(. باإلضافة إىل ذلك، يبدو أن أمالك املعتقلني أصبحت هدفاً للدولة بعد الثورة لتغطية النقص الحاد يف املوارد املالية. ما يدعم هذا 

االدعاء هو أن طريقة مصادرة األمالك أضحت نسبة كبرية منها تتم عن طريق املحكمة، األمر الذي يعكس وجود قرارات عليا.

باإلضافة إىل ذلك، الحظنا اختالفات يف وسائل التعذيب )شكل 32(.

التعذيب الجسدي: يبقى الدوالب والرضب )بالعىص أو بالهراوة او بالسوط أو الكرباج او الكبل( الوسيلتني املفضلتني لألب واالبن، فلقد تعرضت 

لذلك األغلبية الساحقة من املعتقلني. يبدو أن بعض املامرسات تراجعت يف عهد االبن قبل الثورة باملقارنة مع عهد األب، لكن أغلبها عاود الصعود 

بشكل ملحوظ بعد الثورة: الصعق الكهربايئ، والدوس باألقدام، وسكب املاء البارد. تراجع استخدام الكريس األملاين بشكل كبري يف عهد االبن قبل 

وبعد الثورة باملقارنة مع األب، فعىل ما يبدو متت االستعاضة عنه بالشبح )ارتفعت النسبة من حوايل الثلث قبل الثورة إىل أكرث من النصف 

بعدها(. اللجوء إىل بساط الريح بقي عىل حاله نسبياً )حوايل الثلث يف عهد األب وبحدود %40 يف عهد االبن قبل وبعد الثورة(. املثري لالهتامم 

بخصوص التعذيب الجسدي هو االرتفاع املهم يف املامرسات التي ترتك آثاراً جسدية ظاهرة للعيان وتدوم لفرتة طويلة بعد الخروج من املعتقل: 

سلخ الجلد، وسكب ماء مغيل، واليك بأدوات حارقة، وتشويه الوجه واألجزاء الظاهرة من الجسم، والحرمان من األكل. هذه املامرسة األخرية 

تعررََّض لها ثالثة أرباع معتقيل ما بعد الثورة، بينام كانت بحدود النصف بني معتقيل ما قبل الثورة يف فرتة االبن، وحوايل الثلث يف عهد األب. لعل 

ما يفرس ذلك، هو سعي النظام إلرهاب الشعب الثائر ضده، فهذه املامرسات تذكر بحمزة الخطيب وغياث مطر وغريهم من املعتقلني الذين 

تعمد النظام تشويه أجسادهم قبل إرسالها إىل ذويهم.

العسكريني )بالعدد( املدنيني )بالنسبة املئوية(

 االبن - بعد

الثورة

 االبن - قبل

الثورة

األب  االبن - بعد

الثورة

 االبن - قبل

الثورة

األب

1 0 0 3,85% 3,33% 0,00% إثر سقوط السجن الذي كنت فيه بيد املعارضة*

2 0 0 13,46% 3,33% 0,00% إخالء سبيل

5 0 1 3,85% 26,67% 3,77% بربع املدة الحكم

6 0 0 5,77% 0,83% 3,77% بصفقة تبادل

0 1 0 0,00% 14,17% 18,87% بعد قضاء مدة أكرب من الحكم

3 0 4 5,77% 2,50% 11,32% مبوجب عفو خاص

0 0 1 0,00% 0,00% 3,77% مبوجب عفو صحي

120 3 0 42,31% 22,50% 39,62% مبوجب عفو عام

11 0 1 23,08% 8,33% 5,66% تحت محاكمة

9 2 2 1,92% 18,33% 13,21% عند إنهاء مدة حكمي

157 6 9 100,00% 100,00% 100,00% املجموع

جدول 14. طريقة الخروج لكل من املدنيني والعسكريني خالل ثالثة عهود: األب، واالبن- قبل الثورة، واالبن- بعد الثورة

* للتوضيح، ال بد أن نذكر أن هذه البيانات مبنية عىل تاريخ االعتقال وليس تاريخ الخروج من السجن، لهذا السبب، هناك من اعتقل قبل الثورة وخرج بعدها نتيجة سقوط السجن بيد املعارضة.
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شكل 32. التعذيب الجسدي بني ثالثة عهود: األب، واالبن-قبل الثورة، واالبن-بعد الثورة
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أما بخصوص التعذيب الجنيس، فيالحظ أن الرضب عىل األعضاء الجنسية هي الوسيلة املفضلة يف عهد األسد األب واالبن لكن الفرق يربز يف:

وجود ارتفاع كبري عىل األرجح يف التعذيب الجنيس خالل عهد االبن بعد الثورة؛ تعررََّض حوايل ربع املعتقلني قبل الثورة )يف عهد االب واالبن(   .1

لهذا النوع من التعذيب، بينام تعررََّض له أكرث من ثلث معتقيل ما بعد الثورة. 

ازدياد ملحوظ يف استخدام الوسائل التالية؛ الرضب عىل األعضاء الجنسية، إيذاء األعضاء الجنسية أو املناطق الحساسة واإلجبار عىل القيام   .2

بوضعيات جنسية. قال أكرث من نصف املعتقلني –الذين قالوا إنهم كانوا عرضة لتعذيب جنيس- يف عهد األب إنهم تعرضوا للرضب عىل 

التناسلية، بينام قالت األغلبية الساحقة يف عهد االبن إنها تعرضت لذلك )حوايل %85(. أما يف حالة إيذاء األعضاء والوضعيات  األعضاء 

الجنسية، فقال حوايل الثلث إنهم تعرضوا لهذا النوع من التعذيب. الزيادة يف ذكر اتخاذ وضعيات جنسية، قد يكون مؤرشاً عىل زيادة 

عمليات االغتصاب، فهذه الوضعيات، يف كثري من األحيان، ترتافق مع إدخال بورية أو عصا يف الرشج أو غريها. وهذا قد يساعد عىل فهم 

الرتاجع املهم يف نسبة “التهديد باالغتصاب”، فعىل األرجح تحول إىل اغتصاب.

لكن ال بد من أن نُذكاَّر مجدداً بأن معظم املعتقلني يتجنبون الحديث عن هذا النوع من التعذيب )قد يُذكر الرضب، لكن كثرياً من املامرسات 

األخرى يتم تجنب ذكرها(. لذلك، كانت األعداد يف عينتنا قليلة يف عهد األب ونوعاً ما االبن. هذا يعني أنه يجب قراءتها بحذر. لهذا الغرض 

عرضنا الجدول بالنسبة املئوية واألعداد. هذه األرقام عىل األرجح أقل بكثري مام هي عليه يف الواقع، لكن فائدتها تكمن يف أنها تؤكد انتشار هذا 

النوع من التعذيب وهذه الوسائل، كام أنها تتيح لنا املقارنة بني انتشار هذه الوسائل يف العهود املختلفة. موضوع التعذيب الجنيس يحتاج إىل 

بحث أكرث، وبطُرُق أخرى )جدول 15(.

االبن – بعد الثورة االبن –قبل الثورة األب

67 84,81% 25 86,21% 9 56,25% الرضب عىل األعضاء الجنسية

3 3,80% 3 10,34% 4 25,00% التهديد باالغتصاب

26 32,91% 9 31,03% 3 18,75% إيذاء األعضاء الجنسية أو املناطق الحساسة

9 11,39% 10 34,48% 2 12,50%  الربط أو الشد من األعضاء الجنسية أو املناطق

الحساسة

24 30,38% 3 10,34% 1 6,25% اإلجبار عىل القيام بوضعيات جنسية

0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% التحرش

0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% ربط اسالك كهربائية باألعضاء الجنسية وصعقها

3 3,80% 1 3,45% 0 0,00% إدخال بورية أو عصا يف الرشج

جدول 15. التعذيب الجنيس بني ثالثة عهود: األب، واالبن--قبل الثورة، واالبن-بعد الثورة



53 االحتجاز يف صيدنايا: تقرير عن إجراءات وتبعات االعتقال

بشكل عام، التعذيب النفيس مستخدٌم بشكل كبري قبل وبعد الثورة، ويكاد ال ينجو منه أحد. الفارق الرئييس ميكن يف انتشار وسائله؛ يالحظ 

ازدياد كبري جداً يف استخدام كل الوسائل يف عهد االبن بعد الثورة )شكل 33(. بشكل عام، نسب املعتقلني الذي تعرضوا لكل وسيلة يرتفع بشكل 

ملحوظ بعد الثورة باملقارنة مع ما قبلها. ما يثري االنتباه بشكل خاص هو “تأجيل سحب جثة شخص متوىف ملدة طويلة”؛ وصلت نسبة املعتقلني 

الذين ذكروا ذلك إىل %44 )كانت أقل من %8 يف عهد األب، وأقل من %3 يف عهد االبن قبل الثورة(. يشري ذلك إىل وجود ارتفاع كبري جداً يف 

أعداد املعتقلني الذين يتوفون يف صيدنايا من ناحية، وإىل أن هناك مامرسة ممنهجة يف توظيف جثث املعتقلني املتوفني لتعذيب األحياء منهم. 

باختصار، هناك ارتفاع كبري جداً يف اللجوء لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفيس والجنيس بعد 2011. إذا ما أردنا إعطاء صفة عامة للتعذيب 

الجسدي يف هذه املرحلة، متيزه عام قبله، فهي أنه تعذيب يهدف إىل ترك آثار جسدية ملحوظة ترافق املعتقل لفرتة طويلة بعد خروجه، بهدف 

بث الرعب يف املجتمعات املحلية الثائرة. كام أنه باإلمكان متييز التعذيب النفيس باستخدام جثث املعتقلني املتوفني لتعذيب األحياء منهم. أما 

ما مييز التعذيب الجنيس بعد الثورة فهو ترك أقىص درجة ممكنة من اآلثار الجسدية والنفسية طويلة األمد عىل املعتقل )زيادة كبرية بالرضب 

املبارش واإلجبار عىل اتخاذ وضعيات جنسية(. كان التعذيب منذ عهد األب ال يهدف إىل نزع اعرتافات، وإمنا لسحق املعتقل وترهيب املجتمع 

السوري. هذا الهدف األخري أضحى له أهمية خاصة، ويتجىل ذلك بزيادة استخدام وسائل تعذيب ترتك آثاراً طويلة املدى، وكأنها رسائل واضحة 

تخدم شعار املرحلة “األسد أو نحرق البلد”؛ معتقلون كُرُث يدخلون ويخرجون بفرتات اعتقال قصرية نسبياً، يحملون عىل أجسادهم آثار التعذيب، 

ون ما شاهدوه وعاشوه من حكايات املوت عن معتقلني كرث آخرين أيضاً. كل ذلك يشري إىل أن االبن يشعر باألمان، ولذلك ال يعري اهتامماً  ويقصاّ

د نرشها، ويرى فيها وسيلة للقضاء عىل ثورة الشعب السوري عرب ترهيبه  إنه يتعماّ كبرياً النتشار أخبار تصفية املعتقلني وتعذيبهم، خصوصاً 

باملسالخ البرشية. 

© نجاح البقاعي
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شكل 33. التعذيب النفيس بني ثالثة عهود: األب، واالبن--قبل الثورة، واالبن-بعد الثورة
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خالصة وتوصيات

فضالً عن املعلومات املتعلقة بالظروف املأساوية ألوضاع املعتقلني يف السجون السورية عموماً، وسجن صيدنايا خصوصاً، يقدم هذا التقرير، 

املرافقة  السياسية واالجتامعية  الظروف  السيايس يف سوريا، وعن مجمل  االعتقال  إليها، معلومات عن تحوالت ملف  استند  التي  والشهادات 

له. ونعتقد أن اإلحاطة بهذه الظروف تؤمن رشوطاً أفضل لفهم الكيفية التي تعمل بها مؤسسات النظام األمنية، وكيفية استخدامها لالعتقال 

والتعذيب والتصفية يف السجون وسيلة إلرهاب وإخضاع املجتمع كله، وهو ما يساهم يف فهم أعمق لبنية النظام السوري األمنية، وبالتايل يف 

البحث عن وسائل لتفكيكها من جهة، ومحاسبة املسؤولني عن إدارتها وتحقيق العدالة للضحايا من جهة أخرى.

ويتطلب السري عىل طريق تفكيك هذه األجهزة األمنية ومحاسبة املسؤولني عنها، الدخول يف مسار جدي لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وهو 

ما ال يزال متعذراً جراء الدعم غري املحدود الذي يتلقاه النظام السوري من حلفائه، وقصور مؤسسات العدالة الدولية نتيجة ارتهان فعاليتها 

للتوازنات والرصاعات الدولية. وألن األمر هكذا، فقد واجه العاملون عىل إجراء املقابالت وتسجيل الشهادات أسئلة متكررة من الناجني الذين 

قابلوهم، حول الجدوى من جمع هذه البيانات وتوثيقها وتحليلها، ما دامت محاكمة املجرمني متعذرة، وما دام املسؤولون عن االنتهاكات ال 

يزالون يف سدة السلطة، وال يبدو أن العدالة ستطالهم قريباً.

مثة إجابات عديدة عىل هذه األسئلة، من بينها أن حقوق ضحايا هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم، وال تسقط أيضاً عرب أي اتفاقات سياسية تتضمن 

منح الحصانة للمرتكبني؛ وأن الرصاع من أجل العدالة ال يزال مستمراً؛ وأن األوضاع الراهنة ميكن أن تتغري؛ وأن هناك ملفات قضائية يتم إعدادها 

ملحاكمة املجرمني أمام محاكم دولية، أو أمام محاكم وطنية يف دول متنح محاكَمها اختصاصاً دولياً يف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.

وإذا كانت هذه اإلجابات ال تكفي للتخفيف من آالم الضحايا، الذين يشهدون مواصلة املجرمني الرتكاب جرامئهم يف وضح النهار، إال أنها تشكاّل 

دافعاً ملواصلة العمل عىل مزيد من التوثيق وجمع الشهادات ودراستها، علاّ ذلك يكون وسيلة ملحاكمة املجرمني وإنصاف الضحايا ذات يوم، 

ووسيلة لفهم اآلليات التي ارتُكبت فيها هذا الجرائم، مبا يحول دون تكرارها يف املستقبل.

االنتهاكات  ترتكب  التي  السلطات  ضمنها  من  فاعلة،  جهات  إىل  موجهة  التوصيات،  من  بجملة  النوع  هذا  من  تقارير  تنتهي  ما  عادة 

الراهن  االستعصاء  أن  واضحاً  يبدو  ما  لكن  معينة.  إجراءات  اتخاذ  عىل  لحثاّه  األمن  مجلس  إىل  أو  سلوكها،  تغيري  عىل  لحثاّها 

نناشد كافة  بناء عىل ذلك،  أو تفعيل دور مجلس األمن أموراً شبه مستحيلة.  السوري  النظام  القامئة، تجعل تغيري سلوك  الدولية  والتوازنات 

منظامت املجتمع املدين ونشطاء السالم والحقوقيني حول العامل، وكل أولئك الذين يعتقدون أن ما يحدث يف سوريا من قبل النظام هو انتهاك 

للكرامة اإلنسانية، العمل عىل:

املعتقلني  االنتهاكات والجرائم، والعتبار قضية  أينام وجدوا التخاذ إجراءات عملية ملحاسبة املسؤولني عن هذه  الضغط عىل حكوماتهم   .1

واملفقودين املسألة رقم واحد يف أي مفاوضات أو تفاهامت حول مستقبل سوريا، وكذلك إللزام النظام وحلفائه بالسامح بدخول لجان 

تحقيق دولية مستقلة إىل مراكز االحتجاز يف سوريا.

العدالة يف سوريا مستقبالً، وعدم تجاهل أصواتهم وتطلعاتهم عرب تغليب مفاهيم ومناذج  الناجني يف أي خطط أو مشاريع عن  حضور   .2

معهم  الدراسات  من  املزيد  وإجراء  وتدريبهم،  مشاركتهم  وتعزيز  أنفسهم  لتنظيم  دعمهم  يتطلب  وهذا  االنتقالية”.  “للعدالة  جاهزة 

للكشف عام حدث يف مراكز احتجاز أخرى )تدمر مثالً(، دامئاً بعد تأمني كافة متطلبات حاميتهم. ومن ثم، البحث عن كل الطرق املمكنة 

لرفع دعاوى يف دول متنح محاكمها صالحية دولية للنظر يف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. 

تقديم كافة أنواع الدعم املمكنة، ليس فقط للمعتقلني، وإمنا لعائالت املعتقلني واملفقودين أيضاً. لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن آثار   .3

االعتقال النفسية ترافق املعتقل لفرتات طويلة جداً بعد خروجه من املعتقل، وكذلك األمر بالنسبة لعائالتهم، لذلك ال بد من توفري الدعم 

النفيس لهم. 

املرتكبني ورتبهم،  االنتهاكات والجرائم، وأسامء بعض  ارتكاب  التقرير معلومات تفصيلية عن كيفية  إليها هذا  استند  التي  الشهادات  تتضمن 

أمام  للشهادة  استعدادهم  الشهود  أبدى معظم  وقد  األمنية،  النظام  وتنفيذها يف مؤسسات  األوامر  إصدار  كيفية  من  جانباً  وتفاصيل ترشح 

املحاكم، رشيطة أن يكون ذلك ضمن مسار قضايئ نزيه وشفاف، وأن يتم تأمني الحامية لهم ولعائالتهم. وبانتظار أن تتوافر الظروف املالمئة للسري 

عىل طريق العدالة، فإن رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا ستواصل عملها عىل جميع الشهادات وتوثيقها، وعىل دراسة بياناتها ومحاولة 

استخالص النتائج منها. 
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إدارة املخابرات الجوية إدارة املخابرات العامة )أمن 
الدولة(

شعبة االستخبارات العسكرية شعبة األمن السيايس

فرع التحقيق )املزة( فرع أمن الدولة )كفرسوسة( الفرع 291 )الفرع اإلداري أو فرع 

املقر أو فرع األفراد( )القابون(

فرع التحقيق املركزي

)فرع الفيحاء(

فرع املطار )املزة( الفرع 322

)فرع أمن الدولة بحلب(

الفرع 293 )فرع شؤون الضباط أو 

أمن الضباط(

فرع الريف

فرع املنطقة الشاملية )حلب( 

)أمن جوي(

الفرع 285 )فرع التحقيق( )أمن 

الدولة(

الفرع 227 )فرع املنطقة( فرع األمن السيايس بحلب

فرع املنطقة الجنوبية )فرع 

املنطقة، حرستا( )أمن جوي(

الفرع 251 )الفرع الداخيل، 

الخطيب(

الفرع 235 )فرع فلسطني( فرع األمن السيايس بدير الزور

فرع املنطقة الوسطى )حمص( 

)أمن جوي(

الفرع 331 

)فرع أمن الدولة بإدلب(

الفرع 248

)فرع التحقيق العسكري(

فرع األمن السيايس بحامة

فرع املنطقة الساحلية )الالذقية( 

)أمن جوي(

الفرع 325

)فرع أمن الدولة الالذقية(

فرع األمن العسكري بدير الزور فرع األمن السيايس بالحسكة

فرع املعلومات )أمن جوي( الفرع 327 

)فرع أمن الدولة بدير الزور(

فرع األمن العسكري بالسويداء فرع األمن السيايس بإدلب

إدارة املخابرات الجوية )القصاع( الفرع 320 )فرع أمن الدولة بحامة( فرع األمن العسكري بحمص األمن السيايس

)فرع املدينة، امليسات(

فرع املنطقة الرشقية )دير الزور( 

)أمن جوي(

الفرع 335 )فرع أمن الدولة بالرقة( فرع األمن العسكري بالقامشيل فرع األمن السيايس بدرعا

آمرية الطريان الفرع 318

)فرع أمن الدولة بحمص(

فرع األمن العسكري بدرعا فرع األمن السيايس بحمص

الفرع 330 

)فرع أمن الدولة بالقامشيل(

فرع األمن العسكري بإدلب

الفرع 300

)فرع مكافحة التجسس(

الفرع 290

)فرع األمن العسكري بحلب(

الفرع 279 )الفرع الخارجي( فرع األمن العسكري بالرقة

إدارة املخابرات العامة فرع مخابرات القنيطرة

)فرع سعسع(

الفرع 295

)فرع مكافحة اإلرهاب(

فرع األمن العسكري بالالذقية

فرع األمن العسكري بحامة

الفرع 215

)رسية املداهمة واالقتحام(

فرع األمن العسكري بطرطوس

فرع البادية )فرع تدمر(

فرع الدوريات )أمن عسكري(

ملحق
جدول أ. األجهزة األمنية وفروعها
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عهد االبن عهد األب

بعد الثورة قبل الثورة

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

0,00% 0 2,78% 3 5,88% 1 املادة 267

0,00% 0 0,93% 1 0,00% 0 املادة 271

0,00% 0 0,93% 1 0,00% 0 املادة 272

14,29% 1 0,00% 0 0,00% 0 املادة 273

14,29% 1 6,48% 7 5,88% 1 املادة 278

14,29% 1 24,07% 26 5,88% 1 املادة 285

0,00% 0 2,78% 3 5,88% 1 املادة 286

14,29% 1 12,96% 14 5,88% 1 املادة 287

0,00% 0 1,85% 2 0,00% 0 املادة 288

0,00% 0 0,00% 0 5,88% 1 املادة 297

0,00% 0 1,85% 2 5,88% 1 املادة 304

42,86% 3 4,63% 5 0,00% 0 املادة 305

0,00% 0 37,04% 40 58,82% 10 املادة 306

0,00% 0 3,70% 4 0,00% 0 املادة 307

100,00% 7 100,00% 108 100,00% 17 املجموع

جدول ب. مواد قانون العقوبات السوري التي يحاكم وفقها املعتقل بني عهد األب واالبن

https://bit.ly/2MEP0UY :ملزيد من التفاصيل عن مواد قانون العقوبات السوري، انظر املوقع الرسمي لوزارة العدل
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القانون رقم 49 لعام 1980 املتعلق باإلخوان املسلمني

رئيس الجمهورية  

بناء عىل أحكام الدستور

وعىل ما اقره مجلس الشعب املنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري املوافق ل 7/7/1980 

يصدر ماييل

املادة  1

يعترب مجرما ويعاقب باإلعدام كل منتسب لتنظيم جامعة األخوان املسلمني

املادة2

آ-يعفى من العقوبة الواردة يف هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إىل هذه الجامعة إذا أعلن انسحابه منها خالل شهر واحد 

من تاريخ نفاذ هذا القانون

ب- يتم إعالن االنسحاب مبوجب ترصيح خطي يقدم شخصيا إىل املحافظ أو السفري ملن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

املادة3

تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها املنتسب إىل تنظيم جامعة االخوان املسلمني قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا ألهداف هذه 

الجامعة إذا سلم نفسه خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون ملن هم داخل القطر وخالل شهرين ملن هم خارجه وفقا ملاييل:

آ- إذا كان الفعل يوجب اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد كانت العقوبة األشغال الشاقة خمس سنوات عىل األكرث

ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات األخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إىل ثالث سنوات

املادة4

يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية املرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا ألهداف تنظيم جامعة األخوان املسلمني كل منتسب إىل هذه 

الجامعة إذا سلم نفسه خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون ملن هم داخل القطر وخالل شهرين ملن هم خارجه

املادة5

ال يستفيد من التخفيض والعفو الواردين يف هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو املحاكمة

املادة6

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

دمشق يف25/8/1400 هجري املوافق لـ  8/7/1980 ميالدي

 

رئيس الجمهورية

حافظ األسد

https://bit.ly/2xYzOQw ،املصدر: املوقع الرسمي ملجلس الشعب السوري



https://cnn.it/2OkUHKt العربيةCNN  :املصدر

شكل أ. بعض أنواع التعذيب الجسدي
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