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مقدمة:

تصاحب عمليات االحتيال واالبتزاز املايل األهايل خالل رحلتهم يف البحث عن أبنائهم 

وأحبتهم الذين غيبتهم منظومة االعتقال واالختفاء القرسي يف سوريا. هذه العمليات 

أكرث  العام 2011، وأخذت شكالً  قبل  فهي موجودة  السوريني،  ليست جديدة عىل 

تنظيامً وانتشاراً بعد العام 2011، ونعتقد أنها سوف تستمر، وال ميكن القضاء عليها 

أو إيقافها بأي شكل من األشكال، ما دام هناك مختفون قرساً ومعتقلون، وما دامت 

الجهات املُعتِقلة ترفض إعطاء أية معلومة عنهم أو كشف مصريهم.

يف بداية العام 2021 أصدرت »رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا« تقريراً عن 

الضحايا، خّصصت فيه فصالً كامالً للحديث عن  االختفاء القرسي يف سوريا ومصري 

واملعتقلني،  لها عائالت املختفني قرساً  التي تتعرض  املايل  عمليات االحتيال واالبتزاز 

وقّدرت الرابطة حجم األموال التي جنتها شبكات االحتيال واالبتزاز املايل بالتعاون مع 

بعض رجال األمن وضباط الجيش وبعض القضاة واملحامني؛ مبا يقارب 900 مليون 

دوالر أمرييك منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2020.

يأيت هذا الدليل بعد سنوات من العمل والتوثيق مع عائالت املختفني قرساً واملعتقلني 

سجن  ويف  السورية،  االحتجاز  مراكز  مختلف  يف  والتعذيب  االعتقال  من  والناجني 

صيدنايا، ولدى بعض الفصائل املسلحة. وهو حصيلة استامع وتوثيق ملئات األحداث، 

التي  واملحادثات  مزورة(،  الغالب  يف  كانت  )التي  الوثائق  من  الكثري  عىل  واالطالع 

جرت بني العائالت وبني املحتالني ورجال األمن خالل عمليات االحتيال أو بعدها.

ويف بعض الحاالت شاركت الرابطة بالتواصل املبارش مع املحتالني أو الوسطاء أو رجال 

األمن، بعد أخذ اإلذن من األهايل الذين كانوا يحاولون عقد صفقات ضخمة مقابل 

اإلفصاح عن املعلومات، أو إعطاء وعود وضامنات ومعلومات متعلقة بإخالء سبيل 

املعتقل أو املختفي قرساً.

ينقسم هذا الدليل إىل أربعة أقسام، ُصّممت بشكل مبّسط وواضح لتساعد األهايل يف 

االطالع عىل أكرث الطرق الشائعة يف عمليات االحتيال واالبتزاز املايل، وبعض النصائح 

لتجّنبها واالنتباه لها، كام أن الرابطة خّصصت قسامً مطوالً فيه نصائح ومتارين تساعد 

العائالت عىل ضبط أعصابها، والتحّكم بحالتها النفسية، والتفكري بتعّقل أثناء تعرّضهم 

لعملية احتيال.
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ما هي عمليات االحتيال ومن يقوم 

بها يف الغالب؟

تعرّف »رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا« االحتيال واالبتزاز املايل ألهايل 

املعتقلني واملختفني قرساً واملفقودين باآليت:

هو استغالل حاجة ذوي املفقودين، أو املختفني قرساً أو املعتقلني عىل   

تساهم  أخبار  أو  معلومات  أية  ملعرفة  الفاعلة يف سوريا؛  الجهات  مختلف  يد 

ملّفقة  أو  مّزيفة  ووثائق  معلومات  وتقديم  وأحبتهم،  أبنائهم  يف كشف مصري 

عنهم أو االدعاء مبعرفة أماكن تواجدهم أو إرسال صور أو مقاطع فيديو مفربكة 

لهم، أو تقديم وعود بزيارتهم يف أماكن االحتجاز، أو إخالء سبيلهم، أو إعادة 

محاكمتهم، أو نقلهم من سجن إىل سجن آخر، أو أي شكل آخر من أشكال الدعم 

معلومات  تقديم  عن  االمتناع  أيضاً  وتشمل  مادي،  مبقابل  املرتبطة  واملساعدة 

صحيحة تساهم يف كشف مصري األشخاص املعتقلني أو املختفني قرساً، من قبل 

أشخاص أو مؤسسات رسمية أو تنظيامت أو شخصيات اعتبارية أو عادية، متلك 

تلبية  أو  مالية  مبالغ  تقايض  بعد  إال  عنها  اإلفصاح  تريد  وال  املعلومات  هذه 

طلبات وخدمات تصب يف صالحها، و يكون هذا االستغالل بكافة األشكال؛ مادياً 

ونفسياً واجتامعياً.

منظّمة،  عصابات  أو  أفراد  قبل  من  واالبتزاز  االحتيال  عمليات  تتم  ما  وغالباً 

بعض  أو  الوطني،  والدفاع  الشبّيحة  من  عنارص  أو  ومخابرات،  أمن  رجال  أو 

الضباط وصف الضباط وعنارص من الجيش السوري، أو بعض العنارص يف فصائل 

املعارضة السورية املسلحة، أو الفصائل املتطرّفة، أو قضاة ومحامني، أو مسؤولني 

وموظفني حكوميني، أو أفراد تربطهم عالقات جيدة معهم. وتتم معظم عمليات 

االحتيال عرب وسطاء يعملون لصالح الجهات املذكورة، ويشّكلون شبكات ضخمة 

ملامرسة نشاطهم.
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بعض الطرق التي يتم استخدامها لالحتيال وابتزاز 

العائالت

تتنوع طرق االحتيال واالبتزاز ألهايل املعتقلني واملختفني قرساً، لدرجة ال ميكن حرصها وتحديد الوسائل والطرق املستخدمة 

فيها لإليقاع باألهايل وابتزازهم مالياً، وغالباً ما يتم ذلك بعد دراسة حال العائلة، وجمع أكرب قدر من املعلومات عن أبنائهم 

املعتقلني أو املختفني قرساً، مبختلف الوسائل.

ويهدف املحتالون إىل جذب االنتباه لنشاطهم بطريقة غري مبارشة، واستدراج الضحايا إىل الفخ املنصوب لهم بحرفية عالية، 

محاولني إثارة عواطف الضحايا، ورغبتهم امللّحة يف معرفة أية معلومة أو خرب عن أبنائهم وأحبتهم املعتقلني أو املختفني قرساً، 

وإلقاء اللوم عىل أنفسهم، واإليحاء لهم بأنهم مل يقوموا بفعل ما يجب فعله للوصول إىل أبنائهم وأحبتهم.

وسنعرض يف هذا الدليل أكرث الطرق الشائعة التي يستخدمها املحتالون يف عمليات االحتيال واالبتزاز، والتي تكّررت بشكل 

كبري، واستطعنا توثيقها يف »رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا« خالل عملنا يف السنوات املاضية، وتجدر اإلشارة هنا إىل 

أن هذه الطرق ليست الوحيدة، لكنها األبرز.

1- انتحال صفة املعتقل السابق:

يقوم املحتالون بإيهام األهل بأنهم معتقلون سابقون، خرجوا حديثاً، أو أنهم أقارب أو أصدقاء ملعتقلني خرجوا حديثاً، ولديهم 

معلومات عن معتقلني كانوا معهم يف السجن، ويف الغالب يّدعون أنهم خرجوا من املعتقل بعد دفع مبالغ طائلة ملسؤولني يف 

النظام أو وسطاء، ويحاول املحتال التأكيد دامئاً عىل أن خروجه من السجن مل يكن لوال دفعه مبلغاً مالياً كبرياً، وأنه ال ميكن أن 

يخرج أحد من السجن دون دفع املال، كام يحاول املحتال تجّنب ذكر اسم أو منصب الشخصية التي ساهمت يف خروجه من 

السجن، كونها شخصية حّساسة أو مسؤولة وذات منصب مهم يف أجهزة الدولة األمنية أو املدنية، وال ينفع ذكر اسمها حرصاً 

عىل »السالمة الشخصية«، وحتى تتمكن من املساعدة مقابل املال يف حال تم اللجوء إليها مرة أخرى.

وغالباً ما يرافق هذا الحال تأكيدات من أشخاص متعاونني مع منتحل صفة املعتقل، يقومون بتأكيد كالمه واالدعاء بأنهم كانوا 

يف مراكز احتجاز، وتم إطالق رساحهم بعد دفع مبالغ مالية لجهات معيّنة يف الدولة. وهذا األخبار هي الطعم الذي ينرشه 

املحتالون والسامرسة بني الضحايا أو العائالت، والتي ما إن تتلّقف هذه األخبار حتى يبدأ بعضهم بالتواصل مع املحتال، وتقديم 

املعلومات له، وسؤاله عن اسم ابنهم املعتقل، وإذا كان قد شاهده يف السجن، وعن إمكانية تعريفهم عىل املسؤول الذي ساهم 

يف خروجه من السجن، والتوّسط لهم عنده إلخراج أبنائهم.

ويبدأ املحتالون باختيار الضحية املناسبة القادرة عىل دفع أكرب مبلغ من املال، والتي ال تستطيع الوصول إليهم أو معرفة أي 

يشء عن هويتهم الحقيقة، وغالباً ما يفّضلون اإليقاع بضحايا خارج الدولة التي يعيشون فيها، ويف بعض األحيان يكون هناك 

التي يعيش فيها املحتال أو الضحية، يتم إيداع األموال عندهم، أو تقديم املعلومات عن  الدولة  ثالثة غري  وسطاء يف دولة 

طريقهم، أو جعلهم قناة للتواصل مع املسؤول الحكومي املزعوم.



9 ً االحتيال واالبتزاز املايل ألهايل املعتقلني واملختفني قرسا

2- انتحال صفة شخص مسؤول:

يحاول بعض املحتالني انتحال صفة شخص مسؤول يف الدولة، وغالباً تكون الصفة املنتحلة وظيفة عامة مدنية أو عسكرية أو 

أمنية )ضابط يف األمن واملخابرات، صف ضابط يف األمن واملخابرات، ضابط يف الجيش، صف ضابط يف الجيش... الخ(، أو له 

عالقة بالقضاء )محامي، موظف يف محكمة، كاتب عدل... الخ(. ويحاول املحتال الظهور مبظهر صاحب الوظيفة، وأنه ميارس 

الوقت نفسه، ولها دالالت مناطقيّة، ومن املمكن أن تكون  أنه يختار أسامء مألوفة ومنترشة يف  أعاملها بشكل يومي، كام 

موجودة يف الحقيقة، عىل سبيل املثال ال الحرص: يدعي املحتال أنه محاٍم اسمه »محمد الزعبي« من محافظة درعا.

حيث تُعترب عائلة الزعبي من العائالت الكبرية يف محافظة درعا، واملنترشة يف عدة مدن وبلدات داخل املحافظة وخارجها، 

وإذا بحثنا سوف نجد املئات يحملون االسم نفسه، والعرشات منهم يعملون باملحاماة، واألمر نفسه ينطبق عىل اسم »أحمد 

الحريري«، فعائلة الحريري من العائالت الكبرية يف محافظة درعا واملنترشة يف عدة مدن وبلدات داخل املحافظة وخارجها 

أيضاً. ومن املمكن أن يختار املحتال اسم »أحمد األحمد« من حلب، أو »محمد الحسني« أو »مصطفى السعيد« من حامة.

وكانت األسامء املفضلة التي وثّقتها »رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا« لضباط أو صف ضباط يف األمن واملخابرات، أو 

أشخاص انتحلوا صفتهم هي »محمد خضور«، وكان األكرث انتشاراً، والذي غالباً ما يحوز رتبة مساعد أول يف األمن، أو »سومر 

ديوب«، والذي تكّرر يف أكرث من حالة موثّقة، منتحالً رتبة مالزم أول أو نقيب يف إدارة املخابرات العامة »أمن الدولة« وإدارات 

أخرى، أو اسم »غدير حسن«، برتبة رائد يف فرع املهام الخاصة باملخابرات الجوية، ومن األسامء التي تكّررت، والتي ذهبت لها 

مبالغ مالية كبرية اسم »صخر منون«، والذي ُوثِّق يف عدة حاالت لدى الرابطة عىل أنه عميد يف املخابرات الجوية، والذي يقّدمه 

العديد من املحتالني والسامرسة والوسطاء عىل أنه مفتاح اللواء جميل حسن، وأن األخري يتلّقى األموال حرصاً عن طريقه.

إن العائالت املذكورة من العائالت املنترشة واملتواجدة يف أكرث من محافظة ومدينة، وتحديداً يف منطقة الساحل السوري ذات 

األغلبية العلوية، التي تسيطر عىل أجهزة األمن والجيش يف البالد. وتُعترب هذه األسامء من األسامء الشائعة، والتي من املمكن 

أنها موجودة، وهناك أشخاص حقيقيون يحملونها، ورمبا كانوا أيضاً يف الجيش وأجهزة األمن واالستخبارات.

يقوم املحتال يف بعض الحاالت بإيهام العائالت بأن أبناءهم وأحبتهم متواجدين يف األفرع األمنية التي يعمل بها أحد هؤالء 

األشخاص، وأنهم يستطيعون تأمني صوراً أو مقاطع فيديو لهم تثبت صحة كالمهم، وتؤكد أن ابنهم عىل قيد الحياة، مقابل مبلغ 

مايل يُتّفق عليه )غالباً يُطلب املبلغ بالدوالر، ويسلّم خارج سوريا(، يُوضع املبلغ يف مكاتب حواالت »غري مرخصة«، يقرتحها 

املحتال أو السمسار يف الغالب، دون استالم إشعار تحويل أو إي إثبات عىل أن التحويل قد تم، ويُسلّم املبلغ يف اليوم األول، 

ويف اليوم التايل يحصل الشخص عىل الصورة أو مقطع الفيديو عرب واتس آب أو أي برنامج دردشة، وغالباً ما تكون الصور 

غري واضحة املعامل، أو تم إخفاء القسم العلوي من الوجه بقبعة صوف أو  عصابة، مع االدعاء بأن اإلجراءات يف الفرع تحتّم 

عدم السامح للمعتقل برؤية العنارص، وتُظهر الصورة الفم والذقن. وبالطبع تطلب العائلة صورة أكرث وضوحاً بالطول الكامل 

أو مقطع فيديو، وهنا مياطل املحتال مدة ثم يعود للعائلة بصورة جديدة، شديدة الغموض أيضاً، لشاب نحيف أو ذي بنية 

معتدلة، ال تُظهر الصورة األخرى معامل واضحة، أو ميكن متييزها واستنتاج أن الشخص يف الصورة هو ابنهم املعتقل أو املختفي 

قرساً. وينطبق األمر نفسه عىل مقاطع الفيديو، التي تكون مدتها يف أحسن األحوال بني 5 إىل 10 ثواٍن. وتكون يف الغالب لقطة 

مصّورة برسعة، أو بطريقة خاطفة، تُظهر الشخص من الخلف، أو يقف ووجهه إىل الحائط، وغالباً ما تكون اإلضاءة ضعيفة، 

وال يوجد أي صوت ميكن متييزه أو االسرتشاد به للبّت بأن مقطع الفيديو هذا يعود البن العائلة.
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3- االحتيال عن طريق وسائل التواصل االجتامعي:

هي من أكرث الطرق رواجاً، حيث تعّد مواقع التواصل االجتامعي تربة خصبة لالحتيال والستدراج الضحايا والعائالت، ونرش 

أخبار كاذبة عن عفو عام مرتقب، أو قوائم ملعتقلني سوف تخرج حديثاً، أو معتقلني متواجدين يف الفرع أو السجن الفالين.

اإلنرتنت،  اإلنسان يف سوريا عىل  انتهاكات حقوق  توثيق  العاملة عىل  املنظامت  املحتالون مواقع وحسابات بعض  ويستغل 

هذه  توفرها  التي  قرساً  واملختفني  واملفقودين  املعتقلني  األشخاص  عن  واألسامء  املعلومات  من  قدر  أكرب  بجمع  ويقومون 

املنظامت، كام أن املحتالني يستغلون صفحات بعض الشخصيات العامة املنارصة لقضية املعتقلني واملختفني قرساً يف سوريا، 

والتي تقوم بشكل دوري بنرش أسامء، والطلب من أي شخص ميلك معلومات عنهم تقدميها لصاحب الحساب، يك يستطيع 

بدوره إيصالها للعائالت.

التواصل االجتامعي وتطبيقات  التي جمعوها يف قوائم ينرشونها بشكل دوري عىل مواقع  ويقوم املحتالون بتنظيم األسامء 

املحادثة الشهرية، كام يقومون يف الغالب باستخدام غرف املحادثات الجامعية إلرسال رسائل مزيفة حول قرب إصدار عفو 

رئايس، أو خروج دفعة جديدة من املعتقلني، أو خروج معتقل من السجن قىض فرتة طويلة فيه ولديه معلومات، أو نرش خرب 

عن معتقل متواجد يف مكان معني وهو فاقد للذاكرة ويحتاج إىل مساعدة، أو نرش قوائم جديدة تحمل عناوين مغرية عىل 

سبيل املثال ال الحرص: »معتقلو صيدنايا 2021« أو »معتقلو الفرع 248« أو صور لقوائم معتقلني يتم تجهيزهم للعفو.

ويلجأ بعض املحتالني إىل إنشاء صفحات مزيفة عىل مواقع التواصل االجتامعي، تّدعي املساعدة، وتقديم املعلومات ألهايل 

املفقودين واملختفني قرساً، أو األشخاص الذين يبحثون عن أبنائهم أو أحبتهم املعتقلني، ويقومون بتقديم معلومات وإحصائيات 

عن املعتقلني وأسامئهم وأماكن تواجدهم ومصريهم.

كام يعمل هؤالء عىل خلق قصص ميكن تصديقها، من شأنها إقناع العائالت بأنها حقيقية، وحدثت معهم، وحاولوا فيها إقناع 

العائلة بتقديم املال أو البيانات الشخصية للبحث عن املعتقل أو املختفي قرساً. حتى أن بعض املحتالني ينتحلون صفة موظفني 

حكوميني ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بإخفاء املعتقل إىل األبد أو إعدام املختفي قرساً يف حال امتناع 

األهل عن دفع املال، ويلقون اللوم عليهم، ألنهم كانوا السبب يف تحريك ملفه وفتح أعني املسؤولني عنه بعد كل هذه املدة.

وقد يحصل هؤالء املحتالون عىل بعض املعلومات الشخصية عن املعتقل أو املفقود من مواقع التواصل االجتامعي، ليجعلوا 

مطالبهم تبدو مرشوعة أكرث. ولتقديم معلومات من املمكن أن تقنع األهل بأنهم تواصلوا مع املختفي قرساً أو املعتقل.

وتنجح عمليات االحتيال، ألنها تبدو حقيقية، وتأيت بشكل مفاجئ، ويف أوقات ال تتوقعها العائلة، وبعد فقدان األمل من الوصول 

إىل معلومة أو خرب عن املعتقل أو املفقود، وهي يف الغالب تشمل عرضاً مغرياً جداً؛ كإخالء سبيل املعتقل، أو نقله إىل سجن 

مدين، أو تأمني زيارات له يف مكان احتجازه، أو إعادة محاكمته.

وينشئ محتالو اإلنرتنت حسابات زائفة، من أجل التواصل مع الضحايا من العائالت، والحصول عىل معلومات حّساسة عن 

املعتقل أو املختفي، ويحاولون التعرّف عىل أكرب عدد ممكن من أفراد العائلة، والتواصل معهم، ومحاولة نرش التوتر، ودب 

الخالف بني أفراد العائلة الواحدة، وجعلهم منقسمني ومشوشني حول التعاطي معهم ومع صحة املعلومات والفرضيات التي 

ألشخاص  وتعود  بالحقيقية،  شبيهة  الوهمية  حساباتهم  تكون  أن  عىل  ويحرصون  املعتقل،  أو  قرساً  املختفي  عن  يقدمونها 

حقيقيني، رغم عدم احتوائها يف الغالب عىل معلومات عن مكان تواجدهم، أو والدتهم، أو أية صور حقيقة لهم. وعىل سبيل 

الفيديوهات  أو  تغريداته  أو  منشوراته  تعليقات عىل  ترك  ويعملون عىل  املحتال،  مع  باتفاق  األشخاص  بعض  يقوم  املثال، 

املنشورة عىل يوتيوب، تؤكّد صحة كالمه، وادعاءاته من أجل إعطائه املزيد من املصداقية.
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4- تزوير األوراق الرسمية والصور:

يلجأ املحتالون من أجل كسب ثقة العائلة وإقناعها بجدية عملهم ومدى تأثريهم ووصولهم يف أجهزة الدولة األمنية والقضائية 

إىل إرسال نسخ مزّورة من محارض التحقيق، أو ملفات قضائية يّدعون أنها تعود للمعتقل أو املختفي قرساً، أو قرارات تحويل 

امللف القضايئ إىل محكمة معينة، أو إعادة املحاكمة، ويحرصون عىل أن تبدو هذه األوراق وكأنها صادرة عن مصدر موثوق أو 

جهات حكومية ورسمية لتبدو بطابع جدي.

املحتالون دامئو البحث واالطالع عىل كل ما هو جديد يف مجال التنقالت والتعيينات التي يجريها النظام عىل األجهزة األمنية 

والقضائية املتصلة بها، مثل محكمة قضايا اإلرهاب واملحكمة امليدانية، وكون قسم كبري منهم يعمل يف األمن واملخابرات أو 

بغطاء منهم؛ فهم يحرصون دامئاً عىل أن تكون األوراق واملحارض التي يرسلونها لألهايل ممهورة بأختام رسمية تحمل اسم رئيس 

الفرع الذي يحتجز املعتقل وتوقيعه، أو القايض الذي ينظر يف ملفه، يك تكون مقنعة وذات مصداقية ومتّكنهم من جني مبلغ 

كبري من املال.

ويلجأ بعض املحتالني إىل استخدام التكنولوجيا يف عمليات االحتيال والنصب عىل العائالت، حيث يقومون بفربكة صور للمعتقل 

أو املختفي قرساً باستخدام برامج تعديل الصور، ويحرصون عىل إجراء تعديالت متعلقة بشكل الشعر أو إظهار لحية خفيفة، أو 

إظهار بعض التجاعيد والنحافة عىل الصورة؛ يك تُظِهر املعتقل متأثراً، وقد خرس من وزنه أثناء االعتقال. ويقوم املحتال بطباعة 

الصور وإضافتها إىل ملف ما، ويدعي أنها مأخوذة أو مصورة من امللف القضايئ أو األمني للمعتقل أو املختفي قرساً. وغالباً ما 

يحصل املحتالون عىل صورة املعتقل أو املختفي قرساً من حسابات األهل عىل وسائل التواصل االجتامعي، أو الصفحات التي 

أنشأها أقرباء املعتقل للمطالبة بإخالء سبيله أو املساعدة يف البحث عنه، أو من صفحات الشخصيات العامة املهتّمة بقضية 

االعتقال واالختفاء القرسي، أو من بعض املؤسسات واملنظامت الحقوقية.

ومن الطرق الشائعة التي وثّقتها »رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا«؛ ادعاء املحتال أنه قادر عىل تأمني طلب زيارة 

للمعتقل يف سجن صيدنايا، حيث يقوم بتزوير الطلب وإرساله إىل العائلة واالدعاء بأن هذا الطلب أو »كرت الزيارة« يتيح لهم 

الدخول إىل السجن وزيارة ابنهم هناك. ويقوم املحتال بتصوير طلب زيارة لسجن مدين، يستطيع أي شخص الحصول عليه 

من أي تجّمع قضايئ )قرص عديل( يف أية محافظة، ويعّدله بواسطة برامج تعديل الصور، ويضيف إليه عبارات وشعارات تخّص 

الرشطة العسكرية وجهاز األمن العسكري، ويرسله إىل األهل، ويطلب منهم الذهاب إىل السجن، وعند الوصول إىل السجن 

يكتشفون األمر.
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أفكار أساسية

لتجّنب عمليات االحتيال

واالبتزاز املايل
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اكتشاف األوراق املزّورة:

والوثائق  الرسمية  األوراق  تزوير  جداً  السهل  من  أصبح  واملدن؛  املحافظات  من  قسم  وتحرير  السورية  الثورة  انطالق  بعد 

الحكومية، وانترشت العديد من الصفحات عىل منصات التواصل االجتامعي، تعمل عىل تأمني وثائق مزّورة )إخراج قيد، هوية 

شخصية، شهادة سواقة، جواز سفر، دفرت عائلة، شهادة ميالد، شهادة وفاة، دفرت خدمة علم، شهادة دراسية، شهادة جامعية...

الخ(.

وانتقل األمر يف السنوات األخرية ليشمل ملف املعتقلني واملختفني قرساً وما يرتبط بهم من )محارض تحقيق، خالصات عدلية، 

طلبات إخالء سبيل، طلبات زيارة، صور شخصية، مقاطع فيديو...الخ(، ويبدو بعضها حقيقياً متاماً، لكن يف الغالب ميكن كشفها 

باتباع اآليت:

1-  تأكّد من مصدر الرسالة أو الضبط أو محرض التحقيق أو الخالصة العدلية...الخ، فالجهات األمنية والقضائية غالباً ما 

تضيف أرقاماً ورموزاً مخترصة لإلشارة إىل رقم امللف أو الدعوة أو إضبارة التحقيق، وال تحمل صورة شخصية للمعتقل.

2-  بسبب القواعد والربوتوكوالت األمنية املعمول بها يف سوريا؛ ال ميكن لرئيس فرع أمني أو جهاز استخبارايت أن يوقّع عىل 

برقية أو رسالة أو محرض تحقيق مع وضع اسمه الرصيح.

عاّمة  قضايئ، خالصة حكم...الخ(، صيغة  ملف  تحقيق،  )ضبط  باملعتقلني  الخاصة  املزّورة  املستندات  تتخذ  ما  غالباً    -3

بدالً من الصيغ والعبارات املحددة، ومعظمها يكون مخترصاً، صفحة أو صفحتان أو ثالث يف أحسن األحوال، تتضمن 

معلومات املعتقل الشخصية، وبعض التهم املوّجهة إليه عىل سبيل املثال، وغالباً ما تقّدم مستندات التحقيق األصلية 

رسداً عن القضية واعرتافات املعتقل وتوقيعه، ويف عنوانها الرئيس تتضّمن االتهام، لكنها ال تحمل صيغاً أو مواداً قانونية 

وأحكاماً.

4-  من املمكن أيضاً أن تتضّمن املستندات املزّورة صيغاً مبالغاً فيها بشكل الفت، وتشّكل تهديداً مبارشاً عىل حياة املعتقل 

أو املختفي قرساً، مثل االدعاء بأنه سوف يواجه حكم إعدام أو سجناً مؤبداً أو سيتم إخفاؤه إىل أجل غري معروف.

5-  من املمكن أن تتضّمن املستندات املزّورة أسامء أفرع أمنية غري موجودة، مثل )الفرع 202( أو )الفرع 333(، ومن 

املمكن أن تحمل تواقيع ألشخاص غري موجودين يف الحقيقة.

6-  يف بعض األحيان ميكن كشف املستندات املزّورة من ركاكة يف مظهرها، وضعف يف القواعد والتهجئة اإلمالئية.

7-  من السهل جداً تزوير »كرت الزيارة« كونه متاح للعموم يف أي قرص عديل، ويجب سؤال ديوان القرص العديل عن صحة 

الكرت املمنوح.

8-  غالباً ما يستخدم املحتالون شعارات ورسومات متوفرة عىل اإلنرتنت لجهات رسمية، ويضعونها يف ترويسة الورقة لإليحاء 

بأنها أصلية، وصادرة عن جهة رسمية. عىل سبيل املثال، يقوم املحتال بوضع شعار القوى الجوية أو الفرقة الرابعة أو 

أية كتيبة عسكرية تابعة للنظام السوري يف ترويسة الورقة، واالدعاء بأنها محرض تحقيق صادر عن هذه الجهة أو تلك، 

أو  الشعارات  للبحث عن  البحث عىل اإلنرتنت؛  التي توفّرها محركات  العكيس  البحث  وميكن هنا استخدام عمليات 

األوراق املزيّفة، فهذا يساعد عىل كشفها بسهولة.
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اكتشاف حسابات منّصات التواصل املزّورة وأرقامها:

من السهل عىل املحتالني إنشاء حسابات عىل مواقع التواصل أو صنع أرقام مزيفة للتواصل مع العائالت، وذلك باستخدام برامج 

متنح أرقاماً افرتاضية، مثل VirtualPhone.com أو MyOperator أو FreshCaller وغريها من الربامج، ويستغل املحتال عدم 

انتباه العائلة وانشغالها عندما تسمع خرب العثور عىل ابنها، ويبدأ باملراسلة واعتامد الرقم أو الحساب الوهمي وسيلة تواصل 

وحيدة معه، ولذلك يجب الحذر دامئاً من قبول أي طلب صداقة من حسابات وهمية، كام يجب عدم الرد عىل أرقام مجهولة، 

أو ال متلك مفتاحاً لدولة معينة. وهنا ميكن اتباع اآليت:

1-   عندما يصلك طلب صداقة يف فيسبوك، أو متابعة يف تويرت، من شخص مجهول أو غري عادي؛ تأكد من الصورة الشخصية، 

ومكان اإلقامة، واالهتاممات، والصفحات املعجب بها...الخ.

2-   غالباً ما يستعمل املحتالون صوراً مزّورة وجدوها عىل اإلنرتنت ألشخاص آخرين، قم بالبحث عن صورة الحساب عىل 

اإلنرتنت؛ للتثبّت من أنها تعود فعالً للشخص الذي يدعي أنه هو، وميكنك هنا استخدام خدمات البحث عن الصور، 

مثل Google وBing وغريها من محركات البحث.

3-   ال تثق أبداً بالقوائم أو مقاطع الفيديو املنشورة عىل اإلنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي، والتي يّدعي أصحابها أنها 

تعود ملعتقلني موجودين يف سجن أو مكان معني، وال تقم بنرشها ومشاركتها، وال تطلب من أصحابها البحث عن اسم 

املعتقل أو املختفي قرساً عندهم.

4-   ال تقم بنرش أية أخبار أو أنباء عن عفو عام، أو نقل معتقلني، أو أية أخبار متعلّقة بذلك لست متأكداً من مصدرها، 

ومن الجهة التي أذاعتها.
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أين ميكنكم الحصول عىل مساعدة؟

أو  أو تكلّم معكم أشخاص يّدعون مشاهدته يف مكان ما،  أو املختفي قرساً،  املعتقل  إليكم معلومات عن مصري  إذا وردت 

أو ميكنه  لديه معلومات،  أن  يّدعي  بالتكلّم مع شخص  أنتم  أو قمتم  أو إخالء سبيله،  املساعدة يف كشف مصريه  يعرضون 

املساعدة يف البحث، أو تأمني زيارة، أو إخالء سبيل، أو إعادة محاكمة للمعتقل أو املختفي قرساً، أو كنتم تشعرون بأنكم 

تتعرضون لعملية احتيال وابتزاز مايل مقابل الحصول عىل معلومات عن أبنائكم وأحبتكم، أو إذا كنتم قد خرستم ماالً يف عملية 

احتيال، أو أعطيتم تفاصيلكم الشخصية أو تفاصيل املعتقل أو املختفي قرساً إىل محتال؛ فمن املرّجح أاّل تستطيعوا استعادة 

أموالكم أو حامية بياناتكم وبيانات املختفي قرساً أو املعتقل، ولكن مثّة خطوات ميكنكم اتخاذها فوراً للحد من الرضر، وحامية 

أنفسكم وباقي العائالت من خسارات إضافية، عرب اتباع بعض النصائح، وأهمها:

1-   إذا كنت قد حصلت عىل معلومات أو تلقيت اتصاالت، أو إذا مل تكن متأكداً من الشخصيات التي تتحدث معك وتعرض 

املساعدة وتقديم املعلومات؛ فخذ وقتاً إضافياً لتقوم ببعض األبحاث. تأكّد من الشخص، ومن الجهة التي ميثّلها، عىل سبيل 

املثال؛ قم بالبحث عن الصور يف محرك Google أو Bing للصور، أو ابحث عرب اإلنرتنت عن أشخاص آخرين من املحتمل 

أن يكونوا قد تعاملوا معهم أو أقارب وأصدقاء لهم.

2-   كن متيّقظاً لعمليات االحتيال. وعندما تتعامل مع اتصاالت؛ سواء كانت عرب الهاتف أو رسالة إلكرتونية، شخصياً أو عرب 

شبكات التواصل االجتامعي؛ خذ يف االعتبار دامئاً احتامل أن يكون االتصال أو املعلومات املقدمة بداية لعملية احتيال.

3-   حاول ضبط أعصابك، وال تجعل العاطفة تتحكم بك، استرش أشخاصاً تثق بهم، أو اطلب املساعدة من أشخاص قانونيني 

تثق بهم، أو منظامت وهيئات معروفة ولديها تاريخ يف العمل الحقوقي، راجع إجراءات الدعم النفيس املكتوبة يف هذا 

الدليل، فهي تساعدك عىل ضبط أعصابك، والتحّكم مبشاعرك يف مثل هذه الحاالت.

4-   إذا قام املحتال بأول اتصال له معك عرب الربيد اإللكرتوين أو الهاتف؛ حاول االتصال بالرشكة املعنية، وأعطها التفاصيل، 

وأبلغها بأنك تعرّضت ملحاولة احتيال من شخص ميلك رقامً عائداً لرشكتهم )يف حال كان الرقم معروفاً(، أو بالتبليغ عن 

عنوان الربيد اإللكرتوين.

5-   إذا قام املحتال بأول اتصال له معك عرب حسابات عىل منصات التواصل االجتامعي )فيسبوك، تويرت، إنستغرام... الخ(؛ قم 

بالتبليغ مبارشة عىل الحساب، وضع خيار صاحب الحساب يقوم بعمليات احتيال، أو أنه حساب وهمي يزعجكم. إن 

التبليغ الذي تقومون به يساعد عىل اتخاذ تدابري للحد من البلبلة التي تحدثها عمليات االحتيال.

6-   يجب أن تحّذر أصدقاءك وعائلتك. وتنبههم من عدم التواصل مع املحتال صاحب الحساب، أو الرد عىل رسائله، وتطلب 

منهم حظره وعدم إتاحة الفرصة له للتواصل معهم، وأبلغ أيضاً أشخاصاً آخرين من ذوي العالقة، أو عائالت املعتقلني 

واملختفني قرساً، يك تنتبه من عمليات االحتيال.

7-   حاول حامية معلومات املعتقل أو املختفي قرساً، ال تشارك أية أخبار أو قصص عن الحياة الشخصية للمعتقل أو املختفي 

قرساً، أو صور خاصة له، بأي شكل عىل وسائل التواصل االجتامعي.

8-   حاول أن تنرش صورة واحدة لوجه املختفي قرساً أو املعتقل، تكون أقرب إىل صورة الهوية الشخصية، واحرص عىل حاميتها 

بعالمة مائية يف املنتصف؛ منعاً إلعادة استخدامها من قبل املحتالني.

9-   ال تشارك بيانات املختفي قرساً أو املعتقل، أو توثّق حالته، أو تطلب املساعدة يف البحث عنه من أشخاص أو مؤسسات ال 

تثق بها، وال يوجد لها عناوين تواصل واضحة، أو صفحات تواصل معروفة وموثّقة، أو مل تقّدم نفسها بشكل مناسب، أو 

مل تتعّهد بحامية بياناتك وبيانات املعتقل أو املختفي قرساً، وعدم مشاركتها مع أية أطراف أخرى دون الرجوع لك وأخذ 

موافقتك.
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إضاءات نفسية مهمة ألهايل املختفني قرساً يف سوريا 

وأحبابهم

هناك أنواع مختلفة للخسارة والحزن قد نواجهها، قد تشمل وفاة شخص عزيز، أو خسارة عالقة معينة، أو فقدان املنزل أو 

املمتلكات املادية، أو فقدان االكتفاء الذايت أو الوظيفة أو املكانة املجتمعية، وغريها من الخسائر.

وقد يتضمن العديد من أنواع الخسائر مشاعر عدم اليقني، ولكن عندما متّس الخسارة شخصاً عزيزاً؛ فإن األشخاص الذين يرتكهم 

وراءه بدون تأكيد ملا حدث فعالً؛ يعانون من »خسائر غامضة«، حيث يعيشون حالة النهايات املفتوحة والبحث املستمر عن 

إجابات.

ال شك أن هذا الفقدان مؤمل، ويُنتج لدينا عدة مشاعر صعبة، ويعتمد ذلك عىل طبيعة عالقتنا مع الشخص املفقود، ومدة 

الفقدان، وظروف هذا الفقدان، وظروفنا الحالية، وكيف نتعامل اآلن مع هذا الفقدان، والبحث عن الشخص املفقود.

ونتيجة ذلك، ويف كثري من األحيان؛ نعيش مشاعر صعبة ومعقدة، قد تكون غري ظاهرة أو مخفية ومغطاة بنوع آخر من 

املشاعر، ويصعب التعامل معها، وميكن متثيلها بالشكل اآليت:

 

الغضب

الجبل الجليدي

الشعور بالذنب

لوم الذات الشعور بالعار
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عندما نفّكر يف الخسائر التي لحقت بنا، وخاصة فقدان عزيز علينا؛ نتساءل أحياناً إذا كنا مسؤولني عن بعض هذه الخسائر، 

وهل أسهمنا فيها عىل نحو ما؟ وقد نشعر أنه ميكننا أن نفعل شيئاً ملنع وقوع الرضر أو موت من نحب، أو أنه رمبا كان يجب 

أن نقرر البقاء بدالً من املغادرة، أو لو أننا تعاونا مع املبتزين ملا وقعت هذه الخسارة. وهكذا نفكر فيام كان ينبغي فعله، أو 

رمبا ما متنينا أننا مل نفعله.

تبدأ هذه األفكار يف أغلب األحوال بـ)لو أن...(، فقد يكون لدينا أفكار مثل: »لو أنني فعلت هذا أو ذاك لكان اليوم عىل قيد 

الحياة«.

من املؤمل أن تراودنا هذه األفكار، التي تجعلنا نفقد اإلحساس بأنفسنا كأشخاص جيدين. ولكن هذا ال يعني أننا كنا املسؤولني، 

ما يؤدي إىل  الذين ارتكبوا االنتهاكات والتعذيب هم املسؤولون. ورغم إدراكنا لذلك؛ فإن وجود هذه األفكار كثرياً  فأولئك 

فهمها  ومحاولة  واملشاعر  األفكار  تسمية هذه  هنا  وسنحاول  والعار.  بالذنب  والشعور  الذات  كلوم  ومحزنة،  مؤملة  مشاعر 

وتفسريها لتوفري فرصة للشفاء والتعايف.

دعونا نفكر يف أجسامنا عند شعورنا بهذه املشاعر الصعبة، حيث تظهر عادة بعض األعراض والتغريات الجسدية التي تتزامن 

مع هذه املشاعر، ومنها:

1-  تعابري الوجه )أحالم اليقظة، فراغ، تشويش(.

2-  تقّوس باألكتاف وأخذ وضعيات جسم منغلقة.

3-  أخذ وضعية االتكاء عىل اليد لفرتة طويلة.

4-  الجلوس مع تقّوس الظهر لفرتة طويلة.

5-  خمول بالجسم وآالم مزمنة بالعضالت.

والعكس صحيح أيضاً، فعندما نشعر بطاقة جيدة وحيوية؛ نجد أن هذا ينعكس عىل أجسامنا بطريقة جيدة. فتجدنا نجلس 

بطريقة صحيحة، وعمودنا الفقري مستقيم وغري مقّوس، واألكتاف مرتاحة وغري مقوّسة أيضاً، والرأس مرفوع، ومثّة طاقة عالية 

يف أجسامنا، ونشاط أكرب.

مرتبطان، ونستطيع مالحظة  والجسم  العقل  إن  عند شعورنا مبشاعر مختلفة؟  أجسامنا  تتغري وضعيات  هل الحظت كيف 

تأثريهام املتبادل عىل بعضهام بعضاً.

وبتغيري الطريقة التي نتحرك بها، واتخاذ وضعيات لجسمنا أكرث انفتاحاً؛ نستطيع إرسال رسائل مهمة لعقولنا، ملساعدتها عىل 

تغيري املشاعر واالنتقال من شعور صعب لشعور أخر أكرث راحة.



رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا18

اسرتاتيجيات للتكّيف واملساعدة:

1- مترين العودة إىل هنا واآلن:

بإمكانك استخدام هذا التمرين البسيط يف أي وقت أثناء يومك، أو عندما تشعر باالنزعاج أو عدم الراحة. سيساعدك هذا 

التمرين عىل تهدئة نفسك، وعودة تواصلك مع اللحظات الحالية.

يف بعض األحيان، تتطلّب مامرسة متارين جديدة بعض الوقت، للتعّود عليها واالستفادة منها، لذلك سيكون من املفيد تطبيق 

التمرين ومامرسته أكرث من مرة يف أوقات مختلفة أثناء يومك، حيث يفّضل بعض األشخاص تطبيقه صباحاً بعد االستيقاظ، 

ويفّضل آخرون تطبيقه يف املساء قبل النوم.

وميكنكم أيضاً تعليمه ألفراد أرستكم، ومامرسته سوية أثناء يومكم.

                                                            دعونا اآلن نطّبق التمرين:

   راقب جسمك، ومن ثم حاول التنّفس بعمق وتطبيق التمرين اآليت:

   إجلس بقدميك اإلثنتني بثبات عىل األرض. يجب أن تشعر بتواصل قدميك 

أن  وتخيل  تحتك.  من  باألرض  الشعور  ميكنك  األرض، حتى  مع  بالكامل 

هناك جذور تنمو من قدميك إىل األرض، مام يجعلك تشعر بالقوة والثبات.

املقعد  بدعم  واشعر  مرتاحاً.  لكن  مستقيامً  تصبح  عّدل وضعيتك حتى     

لجسدك. وراقب مكان اتصال قدميك وظهرك باملقعد.

   أرِخ عينيك برفق، وثبتهام عىل نقطة أمامك عىل األرض.

   تنّفس قليالً وراقب تنّفسك.

   راقب شهيقك وزفريك. واآلن، لألنفاس الخمسة التالية وعند الزفري؛ اضغط 

بكعبيك عىل األرض، حتى تشعر بأن قدميك تتأصالن يف األرض.

   خذ دقيقة لإلسرتخاء متاماً حتى تشعر بدعم األرض واملقعد.
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2- مترين تخيل شخص داعم:

وأنت متارس مترين التنّفس »العودة إىل هنا واآلن« أود منك أن تتخيل 

جداً  عطوفاً  كان  الحارض،  أو  املايض  من  حياتك،  يف  ما  شخصاً  اآلن 

ومتسامحاً وداعامً لك، بغض النظر عن أي يشء، وهو ال يريد لك أن 

تعاين. ميكن لهذا الشخص أن يكون صديقاً أو مدرّساً أو والداً أو جداً 

أو جاراً. أود منك تخيّل ماذا ميكن أن يقول لك عن هذا املوقف وهذه 

املشاعر املؤملة، من لوم الذات أو الشعور بالذنب أو الخزي، مثالً: »لقد 

فعلت أقىص ما بوسعك«، »نعم، بعض األشياء سارت بشكل خاطئ، 

ولكن حتى األشخاص الجيدين يرتكبون األخطاء وميكن أن يُغفر لهم«.

الشخص  هذا  بها  سيخربك  التي  واإلجابات  الداعمة،  بالعبارات  فّكر 

الداعم، وحافظ عليها داخلك.

غائبون ولكن ..
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3- استخدام الهبات والهدايا التي لدينا من قبل أحبابنا:

حتى لو كان أحباؤنا ليسوا معنا فعلياً بعد اآلن؛ فنحن نحملهم معنا يف قلوبنا، وبحبنا لهم، ومبا لدينا من هبات قدموها لنا. 

فهم معنا ولكن بشكل جديد. إن الناس الذين يحبوننا أعطونا أجزاًء من أنفسهم، وذلك جعلنا أقوى وأفضل اليوم. االعرتاف 

بالهبات التي قدمها لنا األشخاص الذين فقدناهم؛ ميكن أن يساعدنا عىل امليض قدماً، وإعادة بناء حياتنا. ورعاية هذه الهبات 

داخلنا وسيلة مثينة لتكريم ذكرى أحبائنا، واالحتفاظ بهم قرب قلوبنا.

استخدام نقاط القوة ألحبائنا إلعادة بناء حياتنا:

خذ بضع دقائق للقيام بتمرين العودة إىل هنا واآلن. أثناء قيامك بالتمرين، فكر بهدوء يف الشخص العزيز املفقود، وما تعلمته 

منه. ما هي الهبات التي منحها لك؟ والتي جعلت منك شخصاً أقوى؟ هل ميكنك أن تتخيل رعاية نقطة القوة هذه أو الصفة 

يف قلبك لتساعدك عىل التغلّب عىل الصعوبات التي تواجهها يف الحياة؟

باالستعانة بالهبات من أحبائك؛ ما هو اليشء الذي ميكن فعله للميض قدماً يف إعادة بناء حياتك الخاصة؟ إذا كان أحباؤك هنا؛ 

فام الذي يريدون منك فعله؟

قد تساعدك اإلجابة عىل هذه األسئلة والتفكري بها، كام ننصح أيضاً بالحصول عىل املساعدة واالستشارة النفسية الالزمة، التي 

قد تساعدك للتعامل مع هذه املشاعر الصعبة.

4- تجّنب اجرتار األفكار:

من الطبيعي أن تشعر بالقلق عىل الشخص العزيز املفقود. لكن عندما يبدأ القلق بشغل الكثري من وقتك؛ سوف تجد صعوبة 

يف التوقف عن هذا القلق، وقد يؤثر ذلك سلباً عىل حياتك، ومينعك من القيام باألشياء التي تحتاج إىل القيام بها كل يوم.

ابدأ يف التعرّف عىل الوقت الذي يسيطر فيه القلق عىل أفكارك، وحدد بعض االسرتاتيجيات للمساعدة يف كرس دورة األفكار 

هذه ملنع اجرتارها. ميكن أن يساعدك القيام ببعض األنشطة التي تستمتع بها، أو القيام بيشء نشط مثل امليش أو مامرسة بعض 

الرياضة. وقد تجد أنه من املفيد تدوين أفكارك عىل دفرت مالحظات خاص لكتابة جميع األفكار التي تقلقك، ثم قم بإغالقه 

ووضعه بعيداً، وأخرب نفسك أنه ميكنك العودة إليه يف وقت آخر، ولكنك اآلن سرتكز عىل يشء آخر. وأخرياً ميكن أن يساعدك 

أيضاً التحّدث إىل صديق أو أحد أفراد األرسة حول مخاوفك.

5- مترين وضعية القوة:

يعّد هذا التمرين من التامرين البسيطة التي تساعد عىل أخذ وضعية جسم صحية. حيث تقف بثبات عىل األرض، وتضع 

اليدين عىل الجانبني، مع ترك فرجة صغرية بني قدميك، وترجع أكتافك إىل الخلف قليالً، وترفع رأسك باتجاه السامء أو كمن 

ينظر إىل قمة جبل عالية، وتحاول مراقبة النفس، والتنفس بطريقة طبيعية خالل هذه الوضعية. وحاول الثبات عىل هذه 

الوضعية ملدة 30 ثانية.

أو  االكتئاب،  أو  الحزن،  عند  أو  الشعور مبشاعر صعبة،  عند  أي وقت، وخصوصاً  التامرين يف  مثل هذه  الجيد مامرسة  من 

الخمول. حاول أخذ وضعية القوة لبضع ثواٍن، مع مراقبة النفس، ومالحظة كيف يؤثر هذا عىل مشاعرك.
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6- تحديد ما ميكننا التحكم به:

عادة ما نشعر بالقلق بشأن بعض األشياء التي ميكننا التحّكم بها، والبعض اآلخر من األشياء التي ال ميكننا التحكم بها. عندما 

تجد نفسك قلقاً أو مستاء؛ حاول عمل قامئة باألشياء الخارجة عن سيطرتك، واألشياء التي تحت سيطرتك. ما هي الخطوات 

العملية التي ميكنك اتخاذها للمساعدة يف معالجة املشكالت التي تقع تحت سيطرتك؟ هل يساعدك الرتكيز عىل هذه املجاالت 

عىل الشعور بالقوة؟

7- التنّفس الحريّك:

يعّد هذا التمرين من التامرين املناسبة، ألنه سهل التعلّم، ويجمع بني الحركة الجسدية والتحكم بالتنفس. دعنا نأخذ دقيقة 

صمت للرتكيز عىل أجسادنا، ومالحظة أية أحاسيس قد تكون لدينا.

هل تشعر بأي شدة أو أمل؟

ما هو الجزء األكرث انفتاحاً وراحة يف جسمك؟

أثناء التنّفس؛ أين تشعر أن أنفاسك تتحرك؛ الصدر، املعدة، األنف، الفم؟

هل تشعر بأي جزء من جسمك بعدم الراحة؟

إن الهدف من هذا التمرين هو مساعدتنا عىل الشعور باللطف تجاه أجسامنا، وليس الهدف مد الذراعني إىل أعىل مستوى 

ممكن أو التنفس بعمق شديد، أو برسعة كبرية، أو بصوت عاٍل.

قف منتصباً مع مباعدة قدميك بعرض الكتفني، وضع اليدين عىل جانبيك. مع شهيقك، أخرج ذراعيك جانباً ومطهام نحو األعىل 

فوق رأسك. توقف قليالً عند القمة، واشعر كيف أن صدرك مفتوح وميلء بالهواء النقي الجيد. قم اآلن بالزفري من فمك وأنت 

تفلت ذراعيك ببطء نحو األسفل، مام يسمح لهام باالسرتخاء مرة أخرى عىل جانبيك، بدون شد، وأنت خاٍل من الهواء.

توقف لفرتة وجيزة، ثم مرة أخرى، خذ شهيقاً، ارفع ذراعيك ألعىل، واستنشق الهواء النقي النظيف. وعند الزفري، حّرر كل التوتر 

خارج جسمك، بينام ترتك ذراعيك يسرتيحان مرة أخرى عىل جانبيك.

كّرر ذلك من خمس إىل ست مرات، ويف كل مرة ركز عىل الحركة السلسة املرنة لذراعيك، كيف متدهام لألعىل وتعودان مرة 

أخرى لألسفل، وركّز كيف يشعر جسمك بعد اسرتخاء ذراعيك عىل جانبيك. ميكنك حتى أن تقول لنفسك بصمت، »اسرتِخ« 

وأنت تفرغ الهواء.
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ورمبا يساعدك هذا الجدول أدناه عىل بناء مرونة نفسية تساعدك عىل الشعور بطريقة أفضل.

ما األشياء التي ال 

تساعدين؟

ما األشياء التي تساعدين 

لتحقيق أهدايف الوظيفية؟

ما األشياء التي تساعدين 

عندما ال أستطيع النوم؟

ما األشياء التي تساعدين 

عندما أشعر بالتوتر؟

ما الذي يساعدين 

عندما أشعر باألمل؟

تحديد مستوى الخطورة:
إن فقدان عزيز وتعرّضه ملصري مجهول، وتولّد املشاعر الصعبة؛ قد يقودك إىل التعلّق بأي بصيص أمل، والتعامل مع عدد من املستغلنّي واملبتزين. 

ولذلك فمن املهم هنا، أن تقوم بتهدئة نفسك، والتفكري مبستوى الخطورة الذي قد تتعرض له أنت شخصياً، أو أحد أفراد أرستك، أو عالقاتك 

االجتامعية. من املهم استشارة املختصني، والتشاور كعائلة بهدوء ووعي باملخاطر املحتملة، والتفكري بها.

يُرجى قراءة الخطوات واإلرشادات املذكورة يف هذا الدليل؛ لتتجّنب أكرب قدر ممكن من تعرضك أنت أو أحد أفراد أرستك للخطر.
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بإمكانكم التواصل مع الباحثة االجتامعية يف 

»رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا«

 للحصول عىل اإلحالة الالزمة لخدمات الدعم النفيس، عن طريق االتصال أو واتسآب أو سغنال:

00905308927078

00905387240727
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1- ال تحتوي أوراق ومحا�ض التحقيق لدى الجهات األمنية 
ي 

�ض ض  المحتال�ي قبل  من  الشعارات  يتم وضع هذه  شعارات 
الغالب العطاء انظباع بأن الورقة رسمية.

ة األختام إلعطاء إنطباع بأن الورقة رسمية. 2- ك�ث

ي 
�ض المراسالت  أوراق  تأخذ  مزيفة،  المراسلة  ترويسة   -3

رقم  لوضع  مكان  فيها  يكون  جاهز  قالب  شكل  الغالب 
الرسالة أو األمر  والتاريــــخ.

يتم  وال  صيدنايا،  سجن  مفرزة  اسمه  ء  ي
�ش يوجد  ال   -4

السجن   ، الرسمي )اسمه  االسم  بهذا  السجن  مخاطبة 
ة  مبا�ش الفرع  من  المراسلة  تتم  وال  األول(  العسكري 
طة  ال�ش قيادة  طريق  عن  تتم  المراسالت  السجن،  إىل 

العسكرية. 

ة األختام إلعطاء إنطباع بأن الورقة رسمية. 5- ك�ث

ي سوريا تفرض عدم 
وتوكوالت األمنية المعمول بها �ض 6- ال�ب

المحتالون  بتوقيعه والختم،  يكت�ض  الفرع  اسم رئيس  ذكر 
المصداقية  من  المزيد  إعطاء  أجل  من  األسماء  يضيفون 

لألوراق واإليحاء بأنها حقيقية.

ة األختام إلعطاء إنطباع بأن الورقة رسمية. 7- ك�ث

9- توقيع المساعد أول مختلف عن الورقة األخرى.

ي الغالب ال يرفع 
ي المراسلة، �ض

ي �ض
8- ال يوجد تسلسل منط�ق

المساعد أول رسالة إىل رئيس الفرع بشكل مبا�ش يجب ان 
يعيد  من  وهو  المساعد  له  يتبع  الذي  القسم  برئيس  تمر 

توجه الرسالة.
الصورة رقم 1

 بتاريــــخ 22 كانون األول 2021
ً
ي قرسا

مصدر الوثيقة رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مقابلة مع عائلة مخت�ف

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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ي 
�ض المراسالت  أوراق  تأخذ  مزيفة،  المراسلة  ترويسة   -1

رقم  لوضع  مكان  فيها  يكون  جاهز  قالب  شكل  الغالب 
الرسالة أو األمر  والتاريــــخ.

1

2

3

6

4

5

7

8

الشعار  الجوية، هذا  للمخابرات  2- ال يوجد شعار رسمي 
نت بأمكان اي شخص تحميله وطباعته  متواجد عىل االن�ق

وهو شعار يعود للقوى الجوية السورية

ة األختام إلعطاء إنطباع بأن الورقة رسمية. 3- ك�ث

محا�ض  تحتوي  الغالب  ي 
�ض المح�ض  صياغة  ي 

�ض ركاكة   -4
الصفحة  ي 

�ض للتحقيق  وملخص  موضوع  عىل  التحقيق 
بهذا  الشخصية  المعتقل  معلومات  ذكر  يتم  وال  األوىل 
 
ً
أيضا  ال تكون مجرد صفحة واحدة فقط، 

ً
الشكل، وغالبا

مثل  أك�ث  تفاصل  عىل  الرسمية  التحقيق  محا�ض  تحتوي 
مكان وقوع الحادثة، وزمانها، وبعض التفاصيل عن السياق 

المتعلق بالحادثة موضوع التحقيق.

ة األختام إلعطاء إنطباع بأن الورقة رسمية. 5- ك�ث

ة األختام إلعطاء إنطباع بأن الورقة رسمية. 7- ك�ث

ي سوريا تفرض عدم 
وتوكوالت األمنية المعمول بها �ض 6- ال�ب

ذكر اسم رئيس الفرع و يكت�ض بتوقيعه والختم، المحتالون 
المصداقية  من  المزيد  إعطاء  أجل  من  األسماء  يضيفون 

لألوراق واإليحاء بأنها حقيقية. 

الصورة رقم 82- توقيع المساعد مختلف عن الورقة السابقة.

 بتاريــــخ 22 كانون األول 2021
ً
ي قرسا

مصدر الوثيقة رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مقابلة مع عائلة مخت�ف
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الصورة رقم 3

ض اإلدارة المركزية واألفرع ومفارز   تتم المراسالت ب�ي
ً
1- غالبا

ي 
المحافظات ع�ب شبكات إتصال عسكرية كما هو واضح �ض

يد العادي.  هذه الوثيقة، وال ترسل باليد أو ال�ب

ي الوثائق األصلية نالحط كيف تكون ترويسة محا�ض 
2- �ض

ض األفرع األمنية. التحقيق أو الخطابات والمذكرات ب�ي
ي نموذج وقالب موحد طبعت 

ي محا�ض التحقيق �ض
 تأ�ق

ً
غالبا

وتصنيف  رقم  إلعطائها  فارغ  مكان  وترك  ويسة  ال�ق عليها 
ضمن ملف القضية أو مح�ض التحقيق أو المذكرة.

1

2
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الصورة رقم 4

)مصدر الوثائق: https://2u.pw/tNFXe للجدران آذان: تحليل وثائق رسية من أجهزة األمن السورية، المركز السوري للعدالة والمسألة 2019(.

ي الوثيقة توقيع رئيس الفرع فقط دون ذكر االسم واالكتفاء بختم واحد فوق التوقيع 
نالحظ �ض

ي تحتوي اسم رئيس الفرع وفيها العديد من االختام لتعطي ايحاء  عىل عكس االوراق المزورة ال�ق
بأنها أصلية.

2

4 1

3
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الصورة رقم 6

الصورة رقم 5

معتقىلي  رابطة  وثقتها  ي  ال�ق الحاالت  أحد   -1
تمت  إحتيال  لعملية  ومفقودي سجن صيدنايا 
واإليقاع  اإلجتماعي  التواصل  عن طريق وسائل 
ي ق�ًا.

بالضحية بعد سؤاله عن معتقل أو مخت�ض

لعمليات  الرابطة  وثقتها  ي  ال�ق الحاالت  أحد   -1
التواصل  وسائل  طريق  عن  تمت  إحتيال 
عىل  أشخاص  تأكيد  هنا  ونالحظ  االجتماعي 

ي القوائم.
وجود اسماء أحبائهم �ض

بأسماء  أشخاص  تعليق  كيفية  نالحظ   -2
مألوفة عىل الفيديوهات المنشورة عىل وسائل 
القوائم  أن  وتأكيدهم  اإلجتماعي  التواصل 
واألسماء حقيقية وأن اصحابها موجودون وكانو 

ي فرع أو مكان احتجاز.
قد شاهدوهم �ض

للتواصل  اإلنتباه  جذب  يتم  نالحظ كيف   -2
الفيديو  عىل  هاتف  رقم  ترك  ع�ب  المحتال  مع 
ألشخاص  أنه  صاحبه  يدعي  الذي  المنشور 

ي العام 2020.
ي سجن صيدنايا �ض

موجودون �ض

 بتاريــــخ 
ً
ف قرسا مصدر الصورة توثيقات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا فيديو منشور عل منصة يوتيوب. مقابالت مع عائالت مختف�ي

ين األول 2020. 21 آب 2020 و 29 ترسش

2

2

1

1
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الصورة رقم 7

ي يختارها المحتالون لاليقاع بضحايا. األسماء والعناوين المغرية ال�ق

مصدر الصورة توثيقات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا فيديو منشور عل منصة يوتيوب.
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الصورة رقم 8

1

3

2

األجهزة  الشكل،  بهذا  زيارة  طلب  يوجد  ال   -1
عندهم  الموقوف  زيارة  تمنع  سوريا  ي 

�ض األمنية 
ألي سبب كان، باإلضافة إىل الصياغة الركيكية 

للطلب.

3- اسم المساعد محمد خضور من أك�ث األسماء 
صفة  يأخذ   

ً
غالبا والذي  ض  المحتال�ي ض  ب�ي إنتشارًا 
ي المخابرات الجوية.

مساعد أول �ض

الفرع  رئيس  ض  ب�ي ة  مبا�ش التخاطب  يتم  ال   -2
والمساعد أول بهذا الشكل.

 ما تتم المرساالت عن طريق رئيس القسم 
ً
غالبا

بهذا  ة  مبا�ش ترفع  وال  المساعد  به  يعمل  الذي 
الشكل إىل رئيس الفرع.

 بتاريــــخ 24 شباط 2021
ً
ي قرسا

مصدر الوثيقة رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مقابلة مع عائلة مخت�ف
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2

1

4

3

الصورة رقم 9

ال  الوزارة  نفس  ضمن  والمراسالت  األوراق   -1
ويسة. تبدأ بمثل هذه ال�ق

ي وزارة العدل تبدأ 
عىل سبيل المثال المراسالت �ض

بذكر اسم الوزارة ثم المديرة أو المحكمة.

ي تبدأ بعبارة:  4- صياغة الوثيقة ركيكة وخاصة الفقرة ال�ق
وردنا القرار رقم 1156/ 1247 تاريــــخ 10/3/2020 ... الخ، فكلمة اإلكتفاء بالمدة المحكوم بها وإطالق �احه فور 
ض كتاب يصدر عن وزير العدل. ألن العبارة يجب ان تكون االكتفاء  ي م�ق

اكتمال إجراءات االفراج عنه ال يمكن أن ترد �ض
بمدة توقيفه وليس المدة المحكوم بها.

ضنا صحة الوثيقة فقرار وزير العدل يعت�ب تدخل سافر بعمل القضاء وما يصدر عنه من أحكام. وال يحق لوزير  ولو اف�ق
ي وال يجوز أصال اإلمتثال لقرار الوزير إن صدر.

العدل أن يخت� مدة حكم صدر عن محكمة بشكل نها�ئ
ي 

ويل�ض القضاء  باستقالل  زعم  أي  ي 
وين�ض التنفيذية  السلطة  لقرارات  القضاء  من   

ً
يعت�ب خضوعا للقرار  اإلستجابة  إن 

بالقطع مبدأ فصل السلطات.
ي وحاز قوة القضية المقضية.

ي صدر بشكل نها�ئ
كما ال يجوز ال للوزير وال للمحكمة أن تعبث بحكم قضا�ئ

ي حصلت عليها الرابطة من األهالي خالل عملية تفاوضهم مع  ف للوثيقة ال�ت ف السوري�ي تحليل ورأي للمحامي األستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحام�ي
شخص إدىع أنه محامي ويستطيع إعادة محاكمة ابنهم المعتقل واخراجه من السجن “باكتفاء مدة”.

3- الختم مضاف إىل الورقة بطريقة بدائية

أسها شخص عسكري  2- محكمة اإلرهاب ال ي�ق
عىل االطالق.

 بتاريــــخ 20 ايلول 2021
ً
ي قرسا

مصدر الوثيقة رابطة معتقلي ومفقوي سجن صيدنايا مقابلة مع عائلة مخت�ف






