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الملخص التنفيذي
ال نكــوُن مبالغيــَن إذا قلنــا: إن ســجن صيدنايــا واحــد مــن أكثــر األماكــن ســرية فــي العالــم؛ ففــي هــذا 
المــكان ارُتكبــت أبشــع أنــواع جرائــم ضــد اإلنســانية، حيــث تمــت تصفيــة عشــرات اآلالف مــن المعتقليــن 
بعــد تعرضهــم لشــتى أنــواع التعذيــب، وُجــّرد الكثيــر منهــم مــن ممتلكاتهــم، وتعــّرض أهالــي 
المعتقليــن إلــى االبتــزاز ماّدّيــًا ومعنوّيــًا. وإّن أّي معلومــة عمــا حــدث ويحــدث فــي هــذا الّســجن تغــادر 
جدرانــه تديــن النظــام الســوري، ولعــل ذلــك يكــون أحــد األســباب التــي تفســر خــروج عــدد قليــل جــدًا 
ــا يحــدث  ــر مــن المعلومــات عّم ــة يفتقــرون إلــى الكثي ــاء. لكــن حتــى هــؤالء القّل ــه أحي مــن معتقلي
خــارج جــدران زنزانتهــم أو غرفــة التحقيــق. يضــاف إلــى ذلــك أن كافــة العامليــن فيــه يتــم انتقاؤهــم 
بعنايــة تامــة مــن العناصــر المضمونــي الــوالء لــرأس النظــام وزبانيتــه. كّل هــذا يجعــل مــن ســجن 
صيدنايــا مجموعــة ألغــاز عصّيــة علــى الفهــم: مــا الــذي يحــدث داخلــه؟ ولمــاذا؟ وكيــف؟ ومــن هــم 

المســؤولون عــن ذلــك؟

ــن دون  ــي م ــا، الت ــجن صيدناي ــة لس ــات التنظيمي ــة والعالق ــة اإلداري ــى الهيكلي ــر عل ــذا التقري ــز ه يرك
فهمهــا ال يمكــن اإلجابــة علــى األســئلة الســابقة، وال يمكــن بالتالــي تحديــد المســؤوليات عــن 
االنتهــاكات التــي حدثــت وتحــدث فــي هــذه اللحظــات فيــه. وقــد تمكنــت الرابطــة مــن الوصــول إلــى 
مصــادر غنيــة جــدًا للمعلومــات حــول هــذا الموضــوع، مبنيــة علــى 31 مقابلــة مــع أشــخاص عملــوا 
داخــل الســجن، وضبــاط منشــقين كانــوا علــى أســواره ضمــن القــوات المســؤولة عــن حمايتــه وتولــوا 
مناصــب مهمــة خــالل عملهــم، ومعتقليــن ســابقين احُتجــزوا فيــه فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة. ومــن 
خــالل عمليــة تحليــل صارمــة للبيانــات تمكنــت الّرابطــة مــن فــّك كثيــر مــن ألغــاز هــذا الســجن. وفــي هــذا 
التقريــر نســتعرض نتائــج هــذا البحــث الــذي اســتمر عامــًا كامــاًل )ُبــدئ فــي آذار/مــارس 2021 وانتهــى 

فــي آذار/مــارس 2022(.

ــة للســجن، ويحــدد الجهــات المســؤولة  ــر فــي الحراســة الخارجي يبحــث القســم األول مــن هــذا التقري
عنهــا وأماكــن توزعهــا ودورهــا. وكذلــك يفعــل بخصــوص الحراســة الداخليــة التــي تنتشــر بيــن األســوار 
الخارجيــة والداخليــة وبوابــات األبنيــة. واألمــر ذاتــه بخصــوص مفــارز األجنحــة التــي تكــون علــى احتــكاك 
يومــي مــع المعتقليــن، ويحــدد أدوار كل منهــا وعالقاتهــا فيمــا بينهــا ومــع إدارة الســجن ومــع 
الســجناء. وبهــذه الطريقــة يمكــن الحديــث عــن ثالثــة مســتويات مــن الحراســة: األول يتعلــق بحمايــة 
الســجن مــن الخــارج ضــّد أي تهديــد خارجــي أو فــرار للســجناء، والثانــي مهمتــه مســاندة المســتوى 
األول. أمــا الثالــث فيتعلــق بحمايــة أبنيــة الســجن الداخلية ومراقبة تحــركات الســجناء وتأمين وجودهم 
وانضباطهــم داخــل األجنحــة والمنَفــرِدات. وتختلــف طبيعــة الحمايــة فــي كّل مســتوى وفقــًا للجهــة 

العســكرية المســؤولة عنــه )الجيــش أو الشــرطة العســكرية أو شــعبة االســتخبارات العســكرية(.
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ويــدرس القســم الثانــي عمــل المكاتــب داخــل الســجن بــدءًا مــن تلــك المعنّية بتلبيــة الحاجات األساســية 
مــن الطعــام والكهربــاء والميــاه ووصــواًل إلــى تلــك المعنّيــة بالرعايــة الطبيــة والمشــتريات. ويتمّعــن 
فــي تفاصيــل عالقاتهــا مــع اإلدارة وفــي رتــب العناصــر المســؤولين عنها وأعدادهــم، ويحلــل التغيرات 
فــي تفاصيــل عملهــا فــي أوقــات تشــديد العقوبــات علــى المعتقليــن. وترتبــط هــذه المكاتــب 
بشــكل مباشــر بمكتــب ديــوان مديــر الســجن الــذي تتواصــل معــه بشــكل خــاّص فــي األمــور اإلداريــة. 
أمــا فيمــا يتعلــق باألمــور األمنيــة فيتــّم التواصــل بشــكل مباشــر مــع ضابــط األمــن، الــذي يشــّكل مــع 

مديــر الســجن مركــز الســلطة فــي الســجن.

وأّمــا القســم الثالــث فيبحــث فــي ارتباطــات الســجن مــع باقــي مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة، 
لذلــك يبحــث فــي طبيعــة عالقاتــه معها، ســواء تلك المتعلقــة بالتبعيــة اإلدارية الرســمية أو العالقات 
ــوري.  ــام الس ــي النظ ــوة ف ــز الق ــن مراك ــرب م ــوالء والق ــوبيات وال ــى المحس ــة عل ــخصية المبني الش
والســجن يتبــع إلــى جهتيــن قضائيتيــن منفصلتيــن: األولــى هــي القضــاء العســكري الــذي ينظــر فــي 
ــدان العســكري. ومــع أّن  ــة هــي محكمــة المي ــح التــي يرتكبهــا عســكريون، والثاني ــات أو الجن الجناي
اســمها يشــير إلــى الجيــش فــإن اختصاصاِتهــا ال تقتصــُر عليــه، بــل تتعّداهــا أيضــًا إلــى المدنييــن. ومــع أّن 
الكثيــر مــن الســجناء الذيــن تتــم محاكمتهــم أمــام محكمــة قضايــا اإلرهــاب يقضــون أحكاَمهــم فــي 
صيدنايــا فإنــه ليــس لهــذه المحكمــة عالقــة تبعيــة مباشــرة مــع الســجن. ويبــرز فــي هــذا القســم أيضــًا 

مشــفى تشــرين العســكري كمــكان لتصفيــة المعتقليــن بشــهادة وفــاة ثــّم دفــن الجثــث.

وقــد مــّرت ســوريا بأحــداث كبيــرة منــذ تأســيس الســجن فــي عــام 1987، وكذلــك حــدث مــع الســجن 
)خصوصــًا تمــرد الســجناء فــي 2008(، كمــا تعاقــب علــى إدارتــه عشــرة مــدراء مختلفيــن؛ لذلــك يركــز 
القســم األخيــر مــن التقريــر علــى هــذه األحــداث الكبــرى والتغيــرات التــي حدثــت خاللهــا، كمــا يقــدم 
ــرز األحــداث التــي وقعــت خــالل توليهــم للمنصــب داخــل  ــة عــن هــؤالء المــدراء وأب معلومــات مفصل

جــدران الســجن.
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مقدمة
ــن  ــوريين الذي ــوب الس ــي قل ــب ف ــث الرع ــم يبع ــا( - اس ــجن صيدناي ــكري األول( -أو )س ــجن العس )الس
ــة وغيابهــم، وحفــر فــي ذاكــرة المجتمــع الكثيــر مــن األســى.  ارتبــط المــكان عندهــم بفقــدان األحّب
يقــع الســجن علــى تلــة صغيــرة عنــد بدايــة ســهل صيدنايــا، وهــي بلــدة جبليــة تقــع علــى بعــد 30 كــم 
شــمال العاصمــة دمشــق، وعلــى ارتفــاع 1200م عــن ســطح البحــر. ويتكــون الســجن مــن بناءيــن: البنــاء 
ــره  ــذا تدي ــض(، وه ــروف باألبي ــد )المع ــي الجدي ــاء الثان ــر(، والبن ــروف باألحم ــم )المع ــي القدي الرئيس

الشــرطة العســكرية تحــت إشــراف شــعبة المخابــرات العســكرية.

ُبــدئ العمــُل بإنشــاء ســجن صيدنايــا عــام 1978، يوَمهــا صــادرت الحكومــة الســورية بعــض األراضــي فــي 
تلــك المنطقــة مــن ماّلكهــا الحقيقييــن ثــّم عهــدت بهــا إلــى مؤسســة تنفيــذ اإلنشــاءات العســكرية 
ــاء عــام 1981  ــدأت المؤّسســُة أعمــاَل البن ــجن عليهــا، وب ــم الّس ــوزارة الدفــاع الســورية لتقي التابعــة ل
واســتمر العمــل فــي إنشــائه إلــى عــام 1986، وُأدِخــَل الســجَن أّوُل معتقــٍل فــي العــام 1987. وُتقــدر 
ــة أضعــاف مســاحة مالعــب  ــع،]1]  أي مــا يعــادل ثماني ــة بنحــو 1.4 كــم مرب مســاحة الســجن اإلجمالي
كــرة القــدم الدوليــة فــي ســوريا مجتمعــة.]2]  ويختلــف هــذا الســجن عــن الســجون المدنيــة مــن حيــث 
ــة  ــجون المركزي ــع الس ــه؛ إذ تتب ــة في ــة المطبق ــن واألنظم ــات والقواني ــث الممارس ــن حي ــة وم التبعّي
)ســجون المحافظــات( لــوزارة الداخليــة، وتشــرف عليهــا وزارة العــدل، وُيســمح لبعــض الهيئــات المدنيــة 
-كالهــالل األحمــر العربــي الســوري، وجمعيــات رعايــة المســجونين وأســرهم الســورية- بالدخــول 
إلــى هــذه الســجون ومتابعــة شــؤون المحتجزيــن فيهــا. أّمــا ســجن صيدنايــا فيتبــع لــوزارة الدفــاع، وال 
تتمتــع وزارة العــدل بــأّي ســلطة عليــه، كمــا ال يســتطيع أحــد دخولــه أو زيــارة أّي معتقــل فيــه مــن 
دون إذٍن مــن الشــرطة العســكرية ُيحَصــُل عليــه بعــد موافقــٍة أمنيــٍة مســبقة مــن شــعبة االســتخبارات 
العســكرية. وهــو مــكان إيــداع وتوقيــف يتبــع قضائيــًا للمحكمــة الميدانيــة األولــى والثانيــة التابعتيــن 
لــوزارة الدفــاع، حيــث ال ســلطة لــوزارة العــدل عليهــا أيضــًا.]3]  تعاظــم دور ســجن صيدنايــا بشــكل كبيــر 

بعــد العــام 2011، وتحــول إلــى معســكر مــوت بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى. ]4]

]1] تم حساب المساحة باستخدام أداة المساحة في خدمة الخرائط غوغل ماب.
]2]   تتــراوح مســاحة ملعــب كــرة القــدم الدولــي بيــن 6800 و7140 متــر مربــع، وفــي ســوريا 23 ملعــب كــرة قــدم دولــي. 

https://bit.ly/3QzQkJX :ُينظــر كــرة القــدم الســورية قائمــة المالعــب
ــى  ــة إل ــذا باإلضاف ــاب. ه ــا اإلره ــة قضاي ــا محكم ــّل مكانه ــت وح ــّم ُألغي ــًا ث ــة أيض ــن الدول ــة أم ــت محكم ــابقًا كان ]3]   س
المحاكــم العســكرية. وفــي حــال كان المعتقــل مرتبطــًا بالمحكمــة الميدانيــة فإّنــه ُيحَتَجــُز فــي المبنــى األحمــر، أمــا إذا 
ــا اإلرهــاب فمــن الممكــن أن  كان تابعــًا للمحاكــم  العســكرية فيحتجــز فــي المبنــى األبيــض. وفــي حالــة محكمــة قضاي
ُيحَتَجــُز فــي المبنــى األحمــر أو األبيــض. تــم تأســيس المحكمــة الميدانيــة الثانيــة بدايــة عــام 2013، وتغيــر مــكان المحكمــة 

مــن الشــرطة العســكرية فــي القابــون إلــى المربــع األمنــي فــي كفرسوســة - بنــاء التدريــب الجامعــي.
]4]   لمعلومــات أكثــر عــن تفاصيــل الســجن الداخليــة وعــدد الغــرف واألجنحــة والطوابــق ُينظــر: داخــل صيدنايــا ســجن 
التعذيــب الســوري، منظمــة العفــو الدوليــة https://saydnaya.amnesty.org 2016/. وُينظــر أيضــًا: ســجن صيدنايــا خــالل 

https://bit.ly/3Bx0gj2 2020 ــا ــجن صيدناي ــودي س ــي ومفق ــة معتقل ــهادات«، رابط ــورية »ش ــورة الس الث
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يصنف النظام السوري المعتقلين داخل هذا السجن إلى فئتين:
الموقوفــون األمنيــون: وهــم المعتقلــون )مدنيــون أو عســكريون( علــى خلفيــة رأيهــم أو . 1

نشــاطهم السياســي أو بســبب انتمائهــم/أو اتهامهــم باالنتســاب إلــى منظمــات »إرهابيــة«، 
أو القيــام بأعمــال »إرهابيــة«، أو حســب التهــم الجاهــزة األخــرى للنظــام الســوري التــي ُتَلّفــق 

لتبريــر اعتقــال أحدهــم.
الموقوفــون القضائيــون: وهــم مــن العســكريين المحتجزيــن بســبب ارتكابهــم جرائــم أو جنحــًا . 2

جنائيــة )قتــل، ســرقة، فســاد، اختــالس أمــوال، فــرار مــن الخدمــة اإللزاميــة... إلــخ(.

هــذا التقســيم لمعتقلــي ســجن صيدنايــا ينتــج عنــه اختــالف فــي طريقــة المعاملــة لــكل فئــة: 
فالموقوفــون األمنيــون يتعرضــون لتعذيــب ممنهــج، وكافــة سياســات الحرمــان مــن الطعــام وانعــدام 
الرعايــة الطبيــة والصحيــة، واإلخفــاء القســري. أّمــا الموقوفــون القضائيــون فيتعرضــون لتعذيــب غيــر 
ممنهــج يطّبــق عليهــم كنــوٍع مــن العقوبــة، أو عنــد ارتــكاب الســجين مخالفــة لتعليمــات أو بغــرض 
ــن  ــة م ــارات دوري ــون بزي ــون القضائي ــع الموقوف ــب يتمت ــي الغال ــرس، وف ــطوة للح ــٍة أو س ــرض هيب ف

عائالتهــم، ومســتوى مقبــول مــن الطعــام والرعايــة الطبيــة.]]]

وباســتثناء تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة المعنــون بـ»المســلخ البشــري: عمليــات الشــنق الجماعيــة 
واإلبــادة الممنهجــة فــي ســجن صيدنايــا بســوريا«، والتقاريــر الصــادرة عــن رابطــة معتقلــي ومفقودي 
ســجن صيدنايــا، ]6] فــإّن كّل مــا رشــح مــن معلومــات عــن هــذا الســجن يأتــي مــن تقاريــر صحفيــة تعتمــد 
علــى روايــات معتقليــن ســابقين تفتقــر إلــى منهجيــة واضحــة تتعلــق بكيفيــة جمــع البيانــات 
ــكاد ال نعــرف شــيئًا  ــّف هــذا المــكان، ون ــر مــن الغمــوض يل ــة أخــرى فــإّن الكثي وتحليلهــا. ومــن ناحي
ــة والمحاكــم ووزارة الدفــاع وغيرهــا  ــه مــع األجهــزة األمني ــة وعالقات ــة والتنظيمي ــه اإلداري عــن بنيت
مــن »مؤسســات الدولــة«. ومــن هنــا بــدت الحاجــة ملّحــة إلــى البحــث فــي هــذا الجانــب، ليــس فقــط 
لفهــم مــا حــدث ويحــدث داخــل أســوار الســجن، بــل أيضــًا لتقديــم نمــوذٍج أكثــر وضوحــًا عــن طريقــة 
عمــل الدولــة االســتبدادية فــي ســوريا وبنيتهــا األمنيــة. كمــا أنَّ هــذا البحــث قــد ُيســهم فــي أّي جهــد 
مســتقبلي -محلــّي أو دولــّي- يســعى إلــى محاســبة المســؤولين عــن االنتهــاكات داخــل الســجن، أو 
إلــى تعويــض الضحايــا المباشــرين، أو تخليــد ذكراهــم، أو إلــى كشــف الحقيقــة عــن أحــد أكثــر الحقــب 
دمويــة فــي تاريــخ البــالد، والتــي يعــدُّ هــذا الســجن مــن أهــّم رموزهــا. ومــن دون فهــم هــذه البنيــة 
وهــذه العالقــات يســتحيل تحديــد المســؤوليات. لكــْن أي منهجيــة يجــب أن نّتبــع لدراســة واحــد مــن 

أكثــر مراكــز االحتجــاز ســرية فــي العالــم؟

]]]  بعــد العــام 2011 ُخّصــص المبنــى األبيــض بالكامــل الحتجــاز المعتقليــن القضائييــن، وُخّصــص المبنى األحمــر للمعتقلين 
األمنييــن، بغيــة عزلهــم نهائيــًا وحرمانهــم مــن أي فرصــة للتواصــل مــع أّي شــخص لــه اتصــال مــع العالــم الخارجي.

ــي:  ــط اآلت ــر الراب ــا، عب ــا، وتحميله ــجن صيدناي ــودي س ــي ومفق ــة معتقل ــن رابط ــادرة ع ــر الص ــراءة التقاري ــن ق ]6]  يمك
https://www.admsp.org/reports
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المنهجية
ــة  ــًا حــول ماهي ــا علــى أنفســنا ســؤااًل ملّح ــا فــي رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدناي طرحن
المنهجيــة التــي يمكــن اتباعهــا لدراســة الهرميــة اإلداريــة والعســكرية وتــوزع المســؤوليات فــي 
ســجن صيدنايــا، وتوصلنــا بدايــًة إلــى قناعــة مفادهــا االنصــراف عــن فكــرة إمكانيــة جمــع بيانــات كّمّية 
عــن هــذا األمــر؛ ألّنــه حّتــى تلــك المعلومــات اّلتــي يمكــن جمعهــا مــن المعتقليــن الســابقين قليلــة 
ــًا ليــس لديهــم معلومــات بهــذا الخصــوص، كمــا أّن  ــدة لفهــم هــذا الموضــوع؛ فالســجناء غالب الفائ
هنــاك نــدرًة فــي عــدد المنشــقين عــن هيــكل الســجن اإلدارّي مــن العســكريين الذيــن يمكــن الوصــول 
إليهــم وجمــع البيانــات منهــم؛ ألّن العامليــن فــي ســجن صيدنايــا ُيختــاروَن بعنايــٍة شــديدٍة مــن أوســاط 
ــة  ــجالت الدول ــي س ــث ف ــا البح ــة. أّم ــه القمعي ــاط أجهزت ــام وضب ــالص للنظ ــديدي اإلخ ــن الّش الموالي
الرســمية عــن معلومــاٍت عــن هــذا الّســجن فأمــٌر غيــر متــاح؛ ألّن ســوريا لــم تشــهد أّي انتقــال سياســّي 
بعــد، ومــا يــزال النظــام األمنــي صاحــُب هــذا الّســجن موجــودًا، ناهيــك عــن أّن ســجالٍت كهذه لــن تتضّمن 
معلومــات مفيــدة عــن طريقــة إدارة هــذا الّســجن إال بدرجــة محــدودة؛ ألّن األعمــاَل داخَلــه تعتمــُد إلــى 
ــط  ــي تحي ــّرية الت ــن الّس ــوٍع م ــه، كن ــوب أو تمويه ــزِ المكت ــفهية وترمي ــر الش ــى األوام ــرٍ عل ــدٍّ كبي ح
بهــذا المــكان وباالنتهــاكات والتجــاوزات التــي تحــدث فيــه. وبنــاء علــى مــا تقــدم، كان ال بــد مــن أن 
نّتجــه فــي هــذا البحــث إلــى مســلك البحــث النوعــي عــن المعلومــات، وال ســّيما المقابــالت الفرديــة 
مــع مصــادر مختلفــة لهــا صلــٌة بهــذا الســجن علــى صــورٍة أو أخــرى، كالعامليــن الســابقين المنشــّقين، 
أو المعتقليــن الُمفــَرج عنهــم. وهــذا الّنــوع مــن المقابــالت ُيوِصــُل إلــى معلومــاٍت غنيــة، ال ســّيما إن 
كانــت مــن العامليــن المنشــّقين. وبعــد جمــع المعلومــات مــن المقابــالت المختلفــة يجــُب أن ُتقاَطــَع 
مــع بضِعهــا لتكويــن صــورٍة عّمــا نســعى إليــه فــي هــذا البحــث. لكــن ماهــي المصاعــب التــي تواجــه 

هــذا النــوع مــن البحــث؟ ومــا هــي طــرق التعامــل معهــا؟ ]7]
أول مشــكلة تظهــر هنــا أّن العامــل أو المنشــّق قــد يرفــض التعــاون خشــية تحميلــه مســؤولية قانونيــة 
مــا الحقــًا، ال ســّيما إن كان ذا منصــب مهــّم. ومثــُل هــذا العامــل المنشــّق قــد يكــون مصــدرًا غنّيــًا 
للمعلومــات بحكــم منصبــه الّســابق، وفــي الوقــت نفِســِه، وللّســبب نفِســه، يكــوُن الحصــول علــى 
ــا أّن شــخصًا  ــة هن ــال. والمشــكلة الثاني ــٍة لبحــٍث كهــذا أمــرًا صعــَب المن ــى إجــراء مقابل ــه عل موافقت
ــات  ــب بالمعلوم ــد يتالع ــه ق ــث- فإّن ــي البح ــاركة ف ــى المش ــه عل ــال موافقت ــي ح ــى ف ــذا -حت كه
التــي يقّدمهــا؛ لتجنيــب نفســه أو أشــخاٍص ُيهمونــه مــا يزالــوَن فــي عمِلهــم فــي الّســجن أّي 
مســؤولية. والحــل الوحيــد لهاَتيــن المشــكلَتين هــو تدقيــق المعلومــات التــي ُيحَصــُل عليهــا مــن هــذا 
المصــدر، ومقاطعتهــا مــع مــا ُيحَصــُل عليــه مــن المصــادر األخــرى المختلفــة، ســواء أكانــت مكتوبــة 
)كأحــداث وتواريــخ معينــة(، أو كانــت شــفهّية ُحِصــَل عليهــا مــن مقابــالٍت مــع معتقليــن ســابقين أو 
عامليــن فــي أجهــزٍة أمنيــة كانــت علــى عالقــة بــإدارة الســجن. ثــم ُتعــاُد المقابلــُة مــع هــذا المصــدرِ 
ــُه الجديــدة بمــا  نفِســه بعــد فتــرٍة زمنيــة، وُيعــاُد طــرح األســئلة عليــه بطريقــة أخــرى، وُتقــاَرُن إجاباُت
قّدمــه فــي المقابلــة الّســابقة، كمــا يتــّم تحليــل المعلومــات التــي يقّدمهــا، وُتقاَطــُع مــع معلومــات 
المصــادر األخــرى فــي المقابــالت األخــرى، ومــع آراء خبــراء فــي دراســة األجهــزة األمنيــة فــي البلــد. 

]7]  لمزيــد مــن المعلومــات عــن المصاعــب التــي تواجــه هــذا النــوع مــن األبحــاث، ُينظــر: الدليــل البحثــي الصــادر عــن برنامج 
https://bit.ly/3xdVYua :العالقــات المدنيــة – العســكرية فــي الــدول العربية فــي مركز كارنيغــي للشــرق األوســط
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وهــذا مــا قمنــا بــه فــي إطــار إنجازنــا لهــذا التقريــر. وسنشــرح فيمــا يلــي بالتفصيــل الخطــوات المتبعــة 
فــي هــذا الجانــب.

تمكنــت الرابطــة مــن الوصــول إلــى أحــد العامليــن الســابقين فــي الســجن، كان يشــغل منصبــًا مهّمــًا، 
وكان مطلعــًا علــى معظــم تفاصيــل الهيكليــة اإلداريــة للســجن وتوزيــع المســؤوليات داخلهــا. وبعــد 
ــد الرابطــة  مفاوضــات طويلــة معــه وافــق علــى إجــراء مقابــالت متعلقــة بموضــوع البحــث بعــد تعهُّ
بعــدم اإلفصــاح عــن بياناتــه الشــخصية أو منصبــه أو مــكان إقامتــه ألّي شــخٍص كان. ومــن أجــل حمايــة 
هوّيتــه رمزنــا لــه بالرمــز )ب-]2( فــي جميــع الفقــرات والمراحــل المتعلقــة بالبحــث. وقــد أجرينــا معــه 
ــه. ويقــدر إجمالــي عــدد ســاعات  23 جلســة اعتمــدت علــى مقابــالت نوعيــة معمقــة وجهــًا لوج
ــن آذار/مــارس  ــت الجلســات بي ــر مــن 70 ســاعة )3-4 ســاعات للجلســة الواحــدة(، وكان ــه بأكث اللقــاء ب
ــّفر  ــج مش ــر برنام ــد عب ــن بع ــه ع ــل مع ــّم التواص ــا ت ــام 2022، كم ــن الع ــر م ــون الثاني/يناي 2021 وكان
ــل. واســتطاعت الرابطــة الوصــول إلــى شــخص آخــر  ــر مــن 28 مــرة لالستفســار عــن بعــض التفاصي ألكث
شــغل منصبــًا إدارّيــًا فــي الســجن بيــن عامــي 2010 – 2012. وباإلضافــة إلــى ذلــك تمــت مقابلــة حارســين 
ســابقين فــي الســجن، وُأجريــت معهمــا مقابلتــان منفصلتــان عبــر برنامــج مشــّفر فــي شــهري نيســان/
ين عــن الفرقــة الثالثــة فــي الجيــش  إبريــل وأيار/مايــو 2021. كمــا ُأجريــت مقابــالت مــع ضابَطيــن منشــقَّ
الســوري، المســؤولة عــن حمايــة الســجن، ومــع ضابــط منشــق عــن اللــواء 21 الــذي تنتمــي إليــه 
ــة صــّد أي عمليــة اقتحــام خارجــي أو عمليــة  ــة لهــا محاول الكتائــب المدافعــة عــن الســجن، الموكل
فــرار وتمــّرد داخلــي. وبالمجمــل، بلــغ عــدد المصــادر األساســّية لمعلومــات هــذا البحــث ســبعة شــهود 
ــة شــهود مــن  ــن للشــرطة العســكرية، وثالث ــا تابعي ــن )أربعــة شــهود مــن داخــل ســجن صيدناي داخليي

خــارج ســجن صيدنايــا تابعيــن للفرقــة الثالثــة فــي الجيــش(.

وتشــكل فريــق جمــع البيانــات للبحــث مــن شــخصين مدّربيــن بشــكل كامــل علــى تقنيــات إجــراء 
المقابــالت، إضافــة إلــى خبــرة واســعة فــي المســائل العســكرية وشــؤون ســجن صيدنايــا، باعتبارهــم 
منشــقين عــن الجيــش ومعتقليــن ســابقين فــي الســجن نفســه. واعتمــد هــذا الفريق منهجيــة دقيقة 
إلجــراء المقابــالت والتحّقــق مــن دّقــة المعلومــات المقّدمــة مــن قبــل الشــهود.]8]  وقــد مّكنــت خبــرات 

الفريــق، ومشــاوراُتهم مــع الباحــث الرئيســي، مــن وضــع األســئلة وطريقــة صياغِتهــا وطرحهــا.

]8]  ُينظر بروتوكول إجراء المقابالت في الملحق رقم 1.
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ــى  ــان/إبريل 2021 حت ــن نيس ــل م ــع والّتحلي ــتمر الجم ــا )اس ــع جمعه ــن م ــات بالتزام ــل البيان ــا نحّل وكّن
آذار/مــارس 2022(. وبعــد كل مقابلــة كان فريــق البحــث الميدانــي يجتمــع مــع الباحــث الرئيســي. ثــّم 
ُأدرجــت البيانــات علــى برنامــج MAXQDA المخصــص للبحــث النوعــي]9]  لتحليلهــا، وتــّم هــذا مــن خــالل 
ترميزهــا باالعتمــاد علــى إجــراءات النظريــة المجــّذرة.]10]  بهــذه الطريقــة تــم العمــل بطريقــة اســتقرائية 
تعطــي األولويــة للبيانــات المجموعــة، ويتــم التحقــق منهــا وإشــباع الفئــات المركزيــة الناتجــة عــن 
التحليــل مــن خــالل تطبيــق منهــج المقارنــة المســتمرة. ]11] بعــد ذلــك تّمــت كتابــة مســّودة أوليــة، ثــّم 
نوقشــت مــع خبــراء فــي مجــال الدراســات األمنيــة فــي ســوريا مــن باحثيــن وحقوقييــن )نتحفــظ علــى 
أســمائهم بنــاًء علــى رغبتهــم(، فتولــد عــن ذلــك حاجــة للعــودة إلــى جمــع بعــض البيانــات لإلجابــة عــن 
بعــض األســئلة التــي بقيــت معّلقــة بســبب عــدم توّفرهــا عنــد المصــادر الرئيســية، أو بســبب شــكوك 
لــدى فريــق البحــث بمعلومــات تــّم الحصــول عليها منهــم. وكنتيجــة لهــذه المنهجيــة، وباإلضافة إلى 
المشــاركين الرئيســيين الســبعة، ُأجرَيــت مقابــالت مــع 31 شــخصًا بيــن معتقليــن ســابقين ومنشــقين عن 
الجيــش واألجهــزة األمنيــة الســورية، يتكّونــون مــن: 10 معتقليــن ســابقين، و14 ضابطــًا و7 صــف ضابــط 

اختيــروا لإلجابــة عــن أســئلة محــددة بنــاء علــى خبرتهــم مــن خــالل عملهــم فــي الجيــش واألمــن.]12]

يســتعرض الشــكل )1( الفئــات المركزيــة التــي نتجــت عــن التحليــل والعالقــات فيمــا بينها، وتمــت صياغة 
بنيــة هــذا التقريــر بنــاء عليهــا. لذلــك مــن المهــم االنتبــاه إلــى هــذا الشــكل؛ فقــد يكــون مــن الضــروري 

العــودة إليــه لفهــم بعــض التفاصيــل الــواردة فــي التقريــر.

]9]  خــالل عمليــة التحليــل كان الباحــث الرئيســي يلتقــي فريــق البحــث بعــد كل مقابلــة مــع )ب-]2(، وبهــذه الطريقــة 
ُأجــري 12 لقــاء كان الباحــث يستفســر فيــه عــن بعــض التفاصيــل لإلجابــة علــى األســئلة التــي تنبثــق مــن تحليــل كّل مقابلــة، 

ويقــوم بتوجيــه الفريــق بخصــوص المقابلــة التاليــة.
]10]  تقــوم منهجيــة النظريــة المجــذرة علــى ثالثــة أنــواع مختلفــة مــن الترميــز: األول هــو المفتــوح، حيــث يتــم ترميــز 
ــرر  ــج المك ــوح ودم ــز المفت ــن الترمي ــة ع ــوز الناتج ــرز الرم ــى ف ــوم عل ــز، ويق ــو المرّك ــي ه ــر. والثان ــكل مباش ــات بش البيان
وإعــادة ترتيبهــا وتنظيــم عناصرهــا الداخليــة. أمــا الثالــث -وهــو النظــري- فيذهــب باتجــاه البحــث فــي العالقــة بيــن الفئــات 
الناتجــة وترســيم النظريــة. ويجــدر التنويــه هنــا إلــى أّن هدفنــا فــي هــذا البحــث يقتصــر علــى فهــم بنيــة ســجن صيدنايــا 

وشــبكة عالقاتــه، وال يســعى إلــى تطويــر نظريــة عــن مراكــز االحتجــاز.
]11]  بعــد الترميــز وبنــاء الفئــات ُتطــرح األســئلة الممكنــة عــن الفئــات كّلهــا، ويبــدأ البحــث عــن إجابــات عنهــا مــن خــالل 
مــا يســمى بالعينــة النظريــة. فمثــاًل، بعــد عمليــة الترميــز توصلنــا إلــى فئــة القلــم األمنــي، األســئلة هنــا كثيــرة، مــا دوره؟ 
مــا عالقتــه مــع القلــم؟ وبــَم يتميــز عنــه؟ وماهــي عالقتــه مــع باقــي الفئــات... إلــخ. ولإلجابــة عــن األســئلة التــي تنتــج 
ــّم يتخــذ الباحــث قــرارًا إمــا بالعــودة إلــى المصــدر الرئيســي لهــذا البحــث  عــن التحليــل يتــم البحــث عــن شــخص مناســب، ُث
)ب-]2( أو إلــى معتقــل ســابق أو خبيــر فــي مجــال الدراســات األمنيــة، أو إلــى مصــادر أخــرى. وبلغــة أخــرى: فــي العينــة 
النظريــة ال يتــم تحديــد األشــخاص الذيــن ســُتجرى المقابــالت معهــم بشــكل مســبق، بــل مــن خــالل الحاجــة التــي تقتضيهــا 
عمليــة تحليــل البيانــات إلشــباع الفئــات الناتجــة، أي لإلجابــة عــن كّل األســئلة المتعلقــة بهــا. أمــا منهــج المقارنــة الثابتــة 
)أو المســتمرة( فيمكــن تلخيصــه باآلتــي: للوصــول إلــى حالــة اإلشــباع هــذه، واإلجابــة عــن األســئلة الناشــئة، ُتقــاَرن البيانــات 
ــن  ــرة م ــرى متوف ــات أخ ــأي بيان ــاَرُن ب ــك ُتق ــة( وكذل ــادر المختلف ــن المص ــدر أو م ــس المص ــن نف ــا )م ــُة ببعِضه المجموع

مصــادر ثانويــة )لــم يقــم فريــق البحــث بجمعهــا بنفســه(.
]12]  ُينظر الملحق رقم 2 الذي يتضمن عدد المقابالت التي أجرَيت ألغراض البحث مع تواريخها ورتبة الشاهد.
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أواًل: حماية السجن
لحمايــة الســجن ثالثــة مســتويات: المســتوى األول يتعلــق بحمايتــه مــن الخــارج ضــّد أّي تهديــد 
ــل في حــاالت التمّرد  خارجــي، أو فــرار للّســجناء. ويمكــن للموّكليــن بهــذا المســتوى مــن الحمايــة التدخُّ
ــا المســتوى الثانــي فهــو خــط الّدفــاع الرئيســّي عــن الســجن ضــّد أّي هجمــات خارجيــة،  الداخلــي. أمَّ
ــا المســتوى الثالــث فيتعلــق بحمايــة  ومــن مهاّمــه أيضــًا دعــم المســتوى األول ومســاندته. وأمَّ
أبنيــة الســجن، الداخليــة ومراقبــة تحــركات الســجناء، وتأميــن تواجدهــم وانضباطهــم داخــل األجنحــة 
والمنفــردات. وتختلــف طبيعــة الحمايــة فــي كّل مســتوى وفقــًا للجهــة العســكرية المســؤولة عنــه. 
ــي خارجــي مضــاد  ــي مضــاد لألفــراد )م. أ( والثان ــْي ألغــام، واحــد داخل كمــا أّن الســجن محــاٌط بحقَل

ــدروع )م. د(. لل

N

N
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ة الخارجية رِيَّ المستوى األول: السَّ
ــي  ــركات ف ــة التح ــجن ومراقب ــة للس ــوار الخارجي ــة األس ــن حماي ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــرِّية الخارجي السَّ
محيطــه،]13]  وصــّد أي محاولــة اقتحــام وتســّلل مــن الخــارج أو فــرار ســجناء مــن الداخــل، وباإلضافــة إلــى 
ة الخارجيــة )عناصــر الســجن مــن الشــرطة العســكرية( هنــاك حمايــة مــن الجيــش الســوري الفرقــة  ــرِيَّ السَّ

الثالثة-اللــواء 21 )المســتوى الثانــي(. 
ُة الخارجيــة فــي مكانيــن رئيســيين همــا: علــى البــاب الرئيســي واألســوار الخارجيــة، وعنــد  ــريَّ وتنتشــر السَّ

الباب األوســط:
ــاط . 1 ــّف ضب ــن وص ــن، مجندي ــرًا مختلفي ــى 20 عنص ــن 10 إل ــّم م ــي:  وتض ــاب الرئيس ــرزة الب مف

ــه أيضــًا علــى  ــة، والــذي يقــع مكتب ة الخارجي ــرِيَّ ــن، يعّينهــم الضابــط المســؤول عــن السَّ متطوعي
ــة  ــارج، ومراقب ــن الخ ــجن م ــة الس ــي حراس ــرزة ه ــذه المف ــية له ــة الرئيس ــي. المهم ــاب الرئيس الب
جميــع التحــركات الخارجيــة المشــبوهة واإلبــالغ عنهــا، واالنتشــار علــى أبــراج الحراســة الخارجيــة 
التــي يبلــغ عددهــا 8 أبــراج، فــي كّل بــرج عنصــران فــي الوقــت ذاتــه، باإلضافــة إلــى تدقيــق 
ــات، عناصــر، إمــداد... ــى الســجن، وتســجيلها )زوار، دوري ــع حــركات الدخــول والخــروج مــن وإل جمي
إلــخ(، وتقــوم مفــرزة البــاب الرئيســي بعمليــة تفتيــش لــكّل مــن يريــد الدخــول أو الخــروج مــن وإلى 

ــة األول للســجن. الســجن، ويمكــن اعتبارهــا خــط الحماي

]13]  الســجن قطعــة عســكرية محاطــة مــن الخــارج بعــدة الفتــات تحذيريــة تمنــع وقــوف أو توقــف الســيارات، أو مــرور 
المدنييــن بالقــرب مــن األســوار، أو التقــاط صــور لــه.

N

N
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ة الخارجيــة )صــف ضابــط و3-2 عناصــر( . 2 ــرِيَّ البــاب األوســط: باإلضافــة إلــى تواجــد عناصــر مــن السَّ
يوجــد عنــد البــاب األوســط ثــالث مفــارز: 

227 )فــرع المنطقــة( تحديــدًا،  آ- واحــدة تتبــع لشــعبة االســتخبارات العســكرية الفــرع 
والمســؤول عنهــا مســاعد أو مســاعد أول يرافقــه 5-4 عناصــر )إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار وجود 
مناوبــة دائمــة، فالعــدد بحــدود 15-12 عنصــرًا(، ومهمــة هــذه المفــرزة مراقبــة الســجن أمنّيًا، 
ــر  ــارات، واعتقــال أّي زائ ــاء الزي ــن أثن ــن األمنيي ــي المعتقلي ــى التعامــل مــع أهال باإلضافــة إل

يخــّل بالتعليمــات أو بأمــن الســجن.
ب- المفــرزة الثانيــة تتبــع للشــرطة العســكرية، وتضــم مــن 6-4 عناصــر، ويرأســها مســاعد أو 
رقيــب أول متطــوع. ومهمــة هــذه المفــرزة التعامــل مــع الدوريــات القادمة من خارج الســجن، 
ــارات ُترَفــد المفــرزة  واإلشــراف علــى تفتيــش أهالــي المعتقليــن األمنييــن. وفــي أيــام الزي
بحــدود 20 عنصــرًا مــن الشــرطة العســكرية و10 عناصــر مخابــرات مــن النســاء؛ للمســاعدة فــي 

عمليــات تفتيــش أهالــي المعتقليــن.
ج- المفــرزة الثالثــة تابعــة للفــرع 211 )فــرع أمــن االتصــاالت(، والمســؤول عنهــا مســاعد 
ــة  ــرزة مراقب ــذه المف ــة ه ــر. ومهم ــي 5-4 عناص ــه حوال ــرع، يرافق ــن الف ــاعد أول م أو مس
ــى  ــى الســجن ومحيطــه، باإلضافــة إل ــواردة إل االتصــاالت الســلكية والالســلكية الصــادرة وال
مراقبــة االتصــاالت الالســلكية فــي المناطــق المجــاورة. وســبب وضِعهــا فــي هــذا المــكان 
هــو الموقــع الجغرافــي الممّيــز للســجن؛ إذ إنــه يقــع علــى تّلــة مرتفعــة في ســهل صيدنايا 
الجبلــي علــى ارتفــاع 1200 متــر عــن ســطح البحــر، وهــو مكشــوف مــن اتجاَهــي )الشــمال 

والشــرق(، مــا يعطــي ميــزة رصــد مســاحات واســعة قــد تصــل إلــى محافظــة حمــص.
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المستوى الثاني: اللواء 21
تقــع مهّمــة الحمايــة الخارجيــة لمحيــط الســجن علــى عاتــق الجيــش، وتحديــدًا اللــواء 21 مــن الفرقــة 
الثالثــة، التــي تنتشــر علــى كامــل محيــط الســجن بيــن الّســور الداخلــي والخارجــي، وتتألــف مــن حوالــي 
ــّد  ــر(. وُيع ــدود 200 عنص ــي بح ــدد التقريب ــون الع ــة يك ــة الدائم ــرض المناوب ــى ف ــرًا )وعل 40-0] عنص
هــذا المســتوى خــّط الدفــاع الرئيســي عــن الســجن فــي وجــه أّي عمليــات عســكرية معاديــة، أو أي 
ــة علــى  ــر. ويطلــق عناصــر الفرقــة الثالث ــات قصــف وتفجي ــل، أو عملي ــاد الثقي ــة اقتحــام بالعت محاول
ــق للنظــام. ويتــم  ــه المطل ــد ووالئ ــة وتســليحه الجّي ــه العالي ــة(؛ لجهوزيت ــواء النخب ــواء 21 لقــب )ل الل
اختيــار قــادة كتائــب هــذا اللــواء وســراياه مــن الطائفــة العلويــة غالبــًا، ويضــم هــذا اللــواء ثالثــة كتائــب 

مشــاة وكتيبــة دبابــات.
هنــاك َســرّية مــن كتيبــة مشــاة مخصصــة لحراســة للســجن، ويتــم تبديــل الســرايا كّل 6 شــهور بشــكل 
دوري. الكتائــب التــي قامــت بحراســة الســجن هــي الكتيبــة 246، والكتيبــة 161، والكتيبــة 112. وبعــد 
ــة  ــجن بكتيب ــة الس ــاًل لحماي ــدة أص ــت متواج ــي كان ــكا الت ة المي ــرِيَّ ــّزَزت َس ــورية ُع ــورة الس ــالق الث انط
دبابــات مــن اللــواء ]6.]14]  أّمــا طعــام الكتيبــة فيأتــي مــن الســجن، وأّمــا الســالح والذخيــرة فيتــم إمــداد 

ِة بــه مــن الفرقــة الثالثــة التــي يتبــع لهــا اللــواء 21. ــريَّ السَّ
وبعــد الثــورة أيضــًا، وخشــية حــدوث عمليــة اقتحــام أو هجــوم مــن جهــة مســلحة معارضــة، ُأوكَلــْت 
مهمــة مســاندة حاميــة الســجن إلــى كتيبــة فوزديــكا]]1]  تتموضــع فــي محيطــه مــن الخــارج، وهــي 

مــن اللــواء 81 التابــع للفرقــة الثالثــة أيضــًا المتمركــز عنــد مفــرق مدينــة رنكــوس القريبــة مــن الســجن.]16]

]14]  ســرية الميــكا فــي التشــكيالت البريــة )المشــاة اآلليــة( هــي وحــدة عســكرية مشــكلة مــن 3 إلــى ] فصائــل، يتــراوح 
عــدد أفرادهــا بيــن 60 و80 فــردًا، ويقودهــا عــادة ضابــط برتبــة نقيــب. ُينقــل األفــراد بواســطة ناقــالت الجنــود المدرعــة 
ــود وجــر  ــة( تســتخدم لنقــل الجن ــكل عرب ــًا، الطاقــم 11 عنصــر ل ــات ب م ب وزنهــا 13 طن ــال المدرعــة )عرب ــات القت أو مركب

المدافــع ونقــل المعــدات واإلمــدادات، وهــو مــا يوفــر ســرعة نقــل عاليــة لتحــرك وحــدات المشــاة.
ــة الدفــع، ُتعــرف أيضــًا باســم 2S1 دخلــت الخدمــة فــي الجيــش الســوري  ــة روســية ذاتي ]]1]  الفوزديــكا )Gvodzika( منصــة مدفعي
ــع  ــيطرة. تتمت ــادة، والس ــز القي ــة، ومراك ــد المدفعي ــات، وقواع ــكرية والمدرع ــم العس ــات والدش ــرب التحصين ــتخدم لض ــام 1981، تس ع
ــاز بقدرتهــا علــى إطــالق  ــزال البحــري. كمــا تمت ــات اإلن ــاز العوائــق المائيــة، مــا يجعلهــا تســتخدم فــي عملي بقــدرات عاليــة فــي اجتي
قذائــف مدفعيــة تقليديــة حتــى مــدى ]2 كــم وقذائــف صاروخيــة بمــدى أقصــى حتــى 42 كــم، وتطلــق النــار بمعــدل 10 قذائــف فــي 

https://bit.ly/3RXgXt9 ــًا ــر أيض ــكيورتي https://bit.ly/3L3SxvU وُينظ ــال س ــر: غلوب ــة. ُينظ الدقيق
]16]  تقع مدينة رنكوس على بعد 8 كم شمالي صيدنايا.
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 توزع الحراسة الداخلية

ة الداخلية( رِيَّ المستوى الثالث: الحماية الداخلية )السَّ

ــاء األحمــر  ــر البن ــط مدي ــاط، وتحــت إشــراف الضاب تقــع ضمــن المســؤوليات المباشــرة لمســاعد االنضب
ــى قســمين: ــر الســجن أيضــًا. وهــي مقســومة إل ومدي

المحارس الداخلية
ــق  ــاوالت خل ــة أو مح ــركات غريب ــد أّي تح ــجن، ورص ــة للس ــواب الداخلي ــوار واألب ــة األس ــا حماي مهمته
ــل فــي ضمــان بقــاء  ثغــرات فــي جــدران الســجن أو نوافــذه مــن قبــل الســجناء، أي إّن مهمتهــا تتمّث
الســجناء داخــل أبنيــة الّســجن وعــدم فرارهــم خارجهــا. يقــّدر عــدد عناصــر المحــارس الداخليــة بحوالــي 
]2 شــخصًا )معظمهــم مجنــدون، لكــن بينهــم صــف ضابــط متطــوع( يتوّزعــون علــى محــارس الحمايــة 
الداخليــة، ويوجــد 4 محــارس موزعــة علــى األســوار الداخليــة لــكّل مبنــى )األبيــض واألحمــر( باإلضافــة 
ِة الحمايــة الداخليــة هــو  إلــى توزعهــم علــى ســطَحي المبنييــن. صــّف ضابــط البــاب الداخلــي مــن َســرِيَّ

المســؤول عــن توزيــع العناصــر علــى المحــارس ونقــاط المراقبــة فــي البناءيــن األحمــر واألبيــض.

ة الداخليــة بيــن اســتالم األبــراج ونقــاط الحراســة والّســطح، والعمــل  ــرِيَّ وتتنــّوع خدمــة العناصــر فــي السَّ
داخــل بنــاء الســجن مــع مفــارز األجنحــة، وهــذا يجعــل عناصــر المحــارس الداخليــة متورطيــن أيضــًا فــي 
العقوبــات وعمليــات التعذيــب المطبقــة علــى المعتقليــن، ال ســّيما عنــد قــدوم معتقليــن جــدد؛ إذ 
ُيشــارك هــؤالء العناصــر أحيانــًا فيمــا يعــرف بـ)حفلــة االســتقبال(، وهــي جولــة مــن التعذيــب يمكــن أن 
ة الداخليــة )المحــارس الداخليــة ومفــارز األجنحــة(  ــرِيَّ ب فيهــا عناصــُر السَّ تمتــّد إلــى يــوم كامــل، يعــذِّ

المعتقليــن بغيــة بــّث الرعــب فيهــم وفــرض ســطوة الســجن وهيبتــه عليهــم لحظــة وصولهــم.
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مفارز األجنحة
ــر  ــة عناص ــن ثالث ــرزة م ــون كل مف ــرِدات. وتتك ــجن والمنَف ــة الس ــة أجنح ــية حراس ــؤوليتها الرئيس مس
ــاعد  ــراف مس ــت إش ــل تح ــب( يعم ــب أول أو رقي ــاعد أو رقي ــب مس ــي الغال ــط )ف ــّف ضاب ــهم ص يرأس
االنضبــاط، وهــي علــى احتــكاك يومــي ومباشــر مــع الســجناء، ممــا يحّملهــا مســؤولية تنفيذيــة عــن 
ــق  ــا يتعل ــن كّل م ــة مســؤولة ع ــارز األجنح ــن. ومف ــى المعتقلي ــدث عل ــي تح ــداءات الت ــم االعت معظ
بالخدمــات المقدمــة للمعتقليــن، كتوزيــع الطعــام والــدواء، وتجهيــز المعتقليــن للزيــارات أو الذهــاب 
ــك فــإّن هــذه المفــارز  ــد المحاكــم. وباإلضافــة إلــى ذل ــن بمواعي ــغ المعتقلي إلــى المشــفى، أو تبلي
مســؤولة عــن التــزام المعتقليــن بالتعليمــات المفروضــة وعــدم خرقها، وتنفيــذ أوامــر اإلدارة والحفاظ 
علــى انضبــاط المعتقليــن، كمــا أّنهــا تقــوم بعمليــات تفتيــش دوريــة للمهاجــع والمعتقليــن، وضبــط 
المخالفــات التــي تتعلــق فــي الغالــب باحتفــاظ المعتقليــن ببعــض أكيــاس النايلــون أو أوراق القصديــر 
ــة  ــة مخصص ــق غرف ــي كل طاب ــد ف ــالم. ويوج ــى أق ــا إل ــة تحويله ــن بغي ــب اللب ــن عل ــتخَرجة م المس
ــم  ــة. وتنقس ــاء الخدم ــًا أثن ــة نهائي ــم الجّوال ــال هواتفه ــر إدخ ــى العناص ــع عل ــاح، وُيمن ــرزة الجن لمف
خدمــة مفــارز األجنحــة إلــى ثــالث مناوبــات، لكــن عنــد القيــام بجــوالت )بهــدف التعذيــب غالبــًا( يقــوم 
جميــع عناصــر المفــارز الموزعيــن علــى األجنحــة بالدخــول طابقــًا تلــو اآلخــر، وبالّتالــي يدخلــون معــًا، 
مّمــا يجعلهــم ينّفــذون اعتــداءات واســعة علــى المعتقليــن أثنــاء هــذه "الهجمــات المنظمــة" التــي 

ال تتــم إال برفقــة مســاعد أو رقيــب علــى األقــل.]17] 

]17]  يوجــد فــي المبنــى األحمــر 18 جنــاح، وفــي كلِّ جنــاح مفــرزة، وهــذا يعنــي أّن عــدد عناصــر مفــارز األجنحــة يقــّدر 
بحــدود 160 عنصــرًا، مــع أخــذ نظــام المناوبــة بعيــن االعتبــار.
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جدول1. حماية السجن: األقسام، طريقة التعيين، واألعداد، والتبعية، والمهام

مالحظات المهام التبعية 
واإلشراف

التعيين العدد الخدمة القسم

يتم التعيين بعد تقديم 
اقتراح إلى مدير السجن 

وإصدار قرار موقع / عدد 
األجنحة في المبنى األحمر 

18 جناحًا، كل جناٍح يضم عشر 
غرف، باستثناء جناح واحد 

يضم خمس غرف

مسؤولة عن أمن الجناح 
ومتابعة توزيع الطعام 
والدواء، وتجهيز الزيارات 

والمحاكم والطبية، 
وتفتيش المها جع، وأمن 
الجناح وانضباطه، إضافة 

إلى العقوبات.

مساعد 
االنضباط

ديوان مدير 
السجن

3 عناصر + صف 
ضابط )رقيب/

أول أو مساعد 
متطوع( مشرف 

في كل جناح

مجند
مفارز األجنحة 
في المبنى 

األحمر

يتم التعيين بعد تقديم 
اقتراح إلى مدير السجن 

وإصدار قرار موقع / عدد 
األجنحة في المبنى األحمر 
3 أجنحة، كل جناٍح يضم 14 

غرفة

مسؤولة عن أمن ال جناح 
ومتابعة توزيع الطعام 
والدواء، وتجهيز الزيارات 

والمحاكم والزيارات 
الطبية، وتفتيش المهاجع، 

وأمن الجناح وانضباطه، 
إضافة إلى العقوبات

مساعد 
االنضباط 

في 
المبنى 
األبيض

ديوان مدير 
السجن

3 عناصر + صف 
ضابط )رقيب/

أول أو مساعد 
متطوع( مشرف 

في كل جناح

مجند
مفارز األجنحة 
في المبنى 

األبيض

يتم التعيين بعد تقديم 
اقتراح إلى مدير السجن 

وإصدار قرار موقع / 
مسؤولية صف ضابط الباب 
الداخلي هي توزيع عناصر 

الحراسة على المبنيين األحمر 
واألبيض

حراسة األسوار واألبواب 
الداخلية للسجن وأبراج 

المراقبة الداخلية 
المنتشرة على السور 

الداخلي )4 أبراج في كل 
سجن(

مساعد 
االنضباط

صف ضابط 
الباب الداخلي

]2 عنصرًا )بينهم 
رقباء مساعدون 

متطوعون(

مجند + 
متطوع

الحراسة 
الداخلية 
)السرية(

يتم التعيين بعد تقديم 
اقتراح إلى مدير السجن 

وإصدار قرار موقع

حراسة الباب الرئيسي، 
وتسجيل ومراقبة حركة 

الدخول من وإلى السجن، 
باإلضافة إلى تفتيش 

جميع الداخلين والخارجين 
من وإلى السجن )عناصر، 
زوار، دوريات، إمداد... الخ(

الضابط 
المسؤول 
ة  ريَّ عن السَّ

الخارجية

ة  مساعد َسرِيَّ
الحماية 
الخارجية

10-20 عناصر + 
مساعد + ضابط

مجند + 
متطوع

مفرزة الباب 
الرئيسي

حراسة باب السحب 
الداخلي

الضابط 
المسؤول 
ة  ريَّ عن السَّ

الخارجية

ديوان مدير 
السجن و/أو 
مدير السجن

صف ضابط مع 
عنصري حراسة

مجند + 
متطوع الباب الداخلي

يتم إرسال من 10 إلى 20 
عنصرًا )رجال ونساء( من 
الشرطة العسكرية إلى 

مفرزة الباب األوسط في 
أيام الزيارات للمساعدة في 

عمليات تفتيش الزوار

حراسة الباب األوسط، 
ومراقبة حركة الدخول 

والخروج، التفتيش الّدقيق 
جّدًا لجميع الداخلين 

والخارجين من وإلى السجن 
)تحديدًا الزوار المدنيين(، 
واستالم وتسليم أسلحة 

الدوريات القادمة من خارج 
السجن

الضابط 
المسؤول 
ة  ريَّ عن السَّ

الخارجية

ديوان مدير 
السجن و/أو 
مدير السجن

صف ضابط مع 
2-3 عناصر حراسة

مجند + 
متطوع

مفرزة الباب 
األوسط

تعمل المفرزة بالتنسيق مع 
ضابط األمن ومدير السجن

مراقبة السجن بشكل عام، 
وتفتيش زيارات السجناء 

األمنيين، واعتقال أّي زائر 
يخل بتعليمات السجن أو 
أمنه، والمهام األمنية 

األخرى إن وجدت

الفرع 227
الفرع 

227 )فرع 
المنطقة(

4 - ] عناصر 
مخابرات + مساعد 

مخابرات
متطوع مفرزة الفرع 

227

تعمل المفرزة بالتنسيق مع 
ضابط األمن ومدير السجن

مراقبة االتصاالت السلكية 
والالسلكية الصادرة 
والواردة إلى السجن 

ومحيطه، ورصد االتصاالت 
الالسلكية ومراقبتها في 

سوريا بشكل عام

الفرع 211
الفرع 211 
)فرع أمن 
االتصاالت(

] عناصر راشدة 
من المخابرات + 
مساعد مخابرات

متطوع مفرزة الفرع 
211
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ثانيًا: البنية اإلدارية والتنظيمية داخل السجن
يتألــف الســجن مــن مكاتــب منفصلــة ترتبــط بشــكل مباشــر بمكتــب ديــوان مدير الســجن، ومدير الســجن 
هــو المســؤول األول واألخيــر وصاحــب الّصالحيــات الكاملــة فــي الســجن. أمــا معاونــه فصالحياتــه 
ــر الســجن )القــرب والبعــد مــن مراكــز الســلطة فــي النظــام(. المنصــب  محــدودة، وترتبــط بقــوة مدي
ــا لــكل مــا يتعلــق باألمــور األمنيــة فــي الســجن هــو ضابــط  الثانــي الــذي يمكــن عــّده الســلطَة العلي
األمــن. تتواصــل هــذه المكاتــب بشــكل مباشــر مــع مديــر الســجن فــي األمــور اإلداريــة عــن طريــق مكتــب 
ديــوان مديــر الســجن الــذي يديــره مســاعد أول. أمــا فيمــا يتعلــق باألمــور األمنيــة فيتــم التواصل بشــكل 
مباشــر مــع ضابــط األمــن، الــذي يقــوم بــدوره بإحالــة بعــض األمــور إلــى مديــر الســجن بشــكل مباشــر، 
أو يصــدر قــرارات وتوجيهــات إلــى العناصــر مباشــرة مــن دون العــودة إلــى مديــر الســجن أحيانــًا، أو مــع 

إطــالع مديــر الســجن عليهــا فــي أحيــان أخــرى .]18]

ــن  ــاط يعّي ــط أيضــًا(،]19]  ويوجــد فــي كل مبنــى مســاعد انضب ــى األحمــر )ضاب ــر للمبن كمــا يوجــد مدي
ــية  ــه األساس ــل مهام ــجن. وتتمّث ــر الس ــن ومدي ــط األم ــًا لضاب ــع إداري ــجن، ويتب ــر الس ــن مدي ــرة م مباش
فــي مراقبــة عمليــات الدخــول والخــروج مــن المبنــى المســؤول عنــه )األحمــر واألبيــض(، وضمــان 
ــات العناصــر وتوزيعهــم، وأوقــات دوامهــم، ومناوباتهــم،  ــزام باإلجــراءات األمنيــة، وتحديــد واجب االلت
واحتياجاتهــم. ومــن صالحياتــه إصــدار أوامــر العقوبــات بحــّق الســجناء، وإدخالهــم إلــى المنفــردات أو 
إخراجهــم منهــا، لكــن بعــد موافقــة ضابــط األمــن و/أو مديــر الســجن حصــرًا، مّمــا يحّملــه مســؤولية 
جزئيــة أيضــًا عــن شــكل المعاملــة التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون. وفيمــا يلــي شــرح مفصــل عــن كّل 

ــب: األقســام، والمســؤولين عنهــا، والمهــام. هــذه المكات

يضــم الســجن عــادة ] ضبــاط يشــغلون المناصــب اآلتيــة: مديــر الســجن، ومعــاون مديــر الســجن، وضابــط 
ــاط المتطوعــون -وهــؤالء  ــا صــف الضب ــة. أّم ة الخارجي ــرِيَّ ــط السَّ ــى األحمــر، وضاب ــر المبن األمــن، ومدي
ــجن؛  ــي الس ــّم ف ــة األه ــم الحلق ــاعد أول- فه ــاعد ومس ــب أول ومس ــب ورقي ــن رقي ــم م ــون رتبه تك

لكونهــم مســؤولين عــن كافــة مفاصــل الســجن. وعددهــم حوالــي ]4 عنصــرا

]18]  األمــور التــي يســتطيع ضابــط األمــن البــّت بهــا دون العــودة مباشــرة إلــى مديــر الســجن تتعلــق بالنظــر بالشــكاوى 
المقّدمــة مــن قبــل العناصــر، وإعــادة توجيــه أو تنســيق بعــض المهــام واألنشــطة للعناصــر فــي الســجن.

ــر  ــة مدي ــًا برغب ــك مرتبط ــون ذل ــد يك ــن ق ــة، لك ــر معروف ــباب غي ــورة، ألس ــد الث ــرًا بع ــب مؤخ ــذا المنص ــُتحدث ه ]19]  اس
الســجن بالتهــرب مــن المســؤولية المباشــرة عمــا يحــدث بداخلــه؛ ألنــه لــم ُيســتحَدث مثــُل هــذا المنصــب للمبنــى األبيــض.
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القلم القضائي )المبنى األبيض(
هــو مكتــب الذاتيــة المســؤول عــن تســجيل كافــة بيانــات المعتقــل، إضافــة إلــى حفــظ كافــة 
المعلومــات عنــه )كالبيانــات الشــخصية، ومذكــرة الّتوقيــف وورقــة االســتعالمات، وقــرار الحكــم، 
والخالصــات العدليــة(. وتدخــل ضمــن نطــاق مســؤوليات المكتــب معلومــات العســكريين، مــن إجــازات 

وترفيعــات وغيرهــا.

يضم المكتب ثالثة أقسام:
قســم األمانــات: فيــه مســاعد ورقيب، وظيفتهما اســتالم كافــة متعلقات الســجناء القادمين . 1

مــن الخــارج، واّلتــي ُيمَنــُع عليــه االحتفاظ بها بشــكل شــخصي )كالهوية الشــخصية، وشــهادة 
الســواقة، والهويــة العســكرية، والجــوال، والالبتــوب، واألمــوال، والحلــّي الّذهبيــة، واألحزمــة 

الجلدّيــة... إلــخ(، ويفتــرض أن ُتعــاَد إليــه هــذه األشــياء عنــد خروجــه مــن الســجن.
قســم الحاســوب: مهمتــه أتمتــة المعلومــات، ويخضــع لمســؤولية مســاعد أو مســاعد . 2

أول، رقيــب أو رقيــب أول متطــوع، يشــترُط أن تتوفــر لديــه الخبــرة الالزمــة فــي التعامــل مــع 
المعلومــات. لذلــك يتــم إرســال مســاعدين متطوعيــن عــن طريــق إدارة األتمتــة فــي الجيــش 

العربــي الســوري لتدريــب المســؤول عــن الحاســوب.
ــة فــي الســجن، وحركــة . 3 قســم القلــم: هــو القســم المســؤول عــن تســجيل األحــداث اليومّي

الدخــول والخــروج منــه وإليــه، مــع تدويــن ســبب الزيــارة، ووقــت الدخــول والخــروج، وتســجيل 
أو  المشــفى  إلــى  التحويــل  المدنييــن، والدوريــات، والمعتقليــن، وحــركات  الــزوار  بيانــات 

ــم. المحاك

القلم األمني )المبنى األحمر(
ــه مســؤول عــن كّل المهــام المذكــورة ســابقًا  ُه مكتــَب الذاتيــة فــي المبنــى األحمــر، ألّن يمكــن عــدُّ
فيمــا يتعلــق بالمعتقليــن األمنييــن، وهــو مســؤول أيضــًا عــن كّل مــا يخــّص المراســالت واللقــاءات التــي 
ــرات،  ــاط مخاب ــكرية، أو ضب ــرطة العس ــر الش ــن مدي ــادة م ــون ع ــة تك ــارات الخارجي ة )الزي يَّ ــرِّ ــب السِّ تتطل
أو ُقضــاة محكمــة الميــدان العســكري(. ويضــمُّ األقســاَم ذاتهــا التــي تضمهــا الذاتيــة فــي المبنــى 

األبيــض: األمانــات، والحاســوب، والقلــم.

يقــوم المكتــب بحفــظ جميــع الســجالت األمنيــة، وســجالت المحاكــم، وأضابيــر المعتقليــن األمنييــن، 
وتكــون عالقــة المكتــب مباشــرة مــع مديــر الســجن وضابــط األمــن، وُيمَنــع أيُّ ضابــٍط مــن الســؤال عــن 
ــاط لهــذا المكتــب بمكتــب الذاتيــة فــي  أّي معلومــات تخــّص أّي معتقــل أمنــي، وال يوجــد أّي ارتب

ــة لبيانــات الموقوفيــن األمنييــن. ة التامَّ يَّ ــرِّ المبنــى األبيــض، وبهــذه الطريقــة يتــم ضمــان السِّ

مضخة المياه ومولدة الكهرباء
للســجن مضّخــة ميــاه تبعــد حوالــي 3 كــم عنــه، وفيــه خــزان ميــاه رئيســي ضخــم داخلــه يغــذي كافــة 

األبنيــة ونقــاط المراقبــة والمفــارز والحراســات )الداخليــة والخارجيــة(، وفــي غــرف المعتقليــن أيضــًا
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خزانــات ميــاه داخليــة يتســع كّل منهــا لـــ1000 لتــر، لكــن غالبــًا مــا ُتقَطــع الميــاه عــن المعتقليــن لفتــرات 
طويلــة تصــل إلــى أســبوع، وقــد أودت نــدرة الميــاه بحيــاة كثيــر مــن المعتقليــن فــي ســنوات مــا بعــد 
الثــورة. أّمــا األســباب التقنيــة الكامنــة وراء انقطــاع الميــاه فمــن الصعــب الجــزم بهــا، وروايــة )ب-]2( 
تشــير إلــى أّنهــا كانــت بســبب تجّمــد األنابيــب وُبعــد بئــر المــاء الــذي ُيَضــخُّ منــه عــن الســجن، ]20] لكــّن 
ــًا،  ــف أيض ــي الصي ــع ف ــت ُتقط ــاه كان ــأن المي ــون ب ــة، ويحتّج ــذه الرواي ــي ه ــككون ف ــن يش المعتقلي
إضافــة إلــى أّن المعتقليــن الســابقين فــي الســجن )فتــرة مــا قبــل الثــورة( يربطــون بيــن انقطــاع الميــاه 

وتزامنــه مــع قــرارات عقابيــة أخــرى بحقهــم.

ــدة كهربــاء أيضــًا، موجــودة فــي الطابــق األول، تعمــل عنــد انقطــاع التيــار الكهربائــي  وللســجن موّل
ــة،  ــرات طويل ــع لفت ــمّي ينقط ــار الرس ــح التّي ــام 2013 أصب ــذ ع ــْن من ــة، لك ــبكة العاّم ــن الش ــادم م الق
فأصبحــت الموّلــدة تعمــل بشــكل شــبه مســتمر. وهــي تغــذي نقــاط الحراســة بشــكل رئيســي، 
ــباب  ــام )2008(، وألس ــد الع ــاط. وبع ــَب اإلدارة والضب ــية، ومكات ــواب الرئيس ــى األب ــي عل ــارز الت والمف
ــاء علــى نقطــة  ــَرت نقــاط الكهرب ــن، وُقِص ــة داخــل غــرف المعتقلي ــة، أغلقــت المآخــذ الكهربائي أمني
واحــدة فــي ســقف الغرفــة وأخــرى فــي الحّمامــات. وكانــت إدارة الســجن تطبــق نظام قطــع الكهرباء 

عــن المعتقليــن كإجــراء عقابــي أيضــًا

المهمات والتسليح )المستودعات( 
مكتــب المهمــات والتســليح مســؤول عــن اإلشــراف علــى مســتودعات الســجن، باإلضافــة إلــى ضبــط 
تســليم الحــراس والعناصــر الّلبــاس ولــوازم المعيشــة، كمــا أنــه مســؤول أيضــًا عــن تســليمهم األســلحة 
وفــق المهــاّم الموكلــة إليهــم )بنــادق آليــة، طلقــات، قنابــل، هــراوات... إلــخ(. يديــر هــذا المكتــب ثالثــة 
ــن  ــر متطوعي ــى ]-6 عناص ــة إل ــتودعات، باإلضاف ــى المس ــون عل ــن، موزع ــن المتطوعي ــاعدين م مس

ومجنديــن.

ــَمين:  ــى قس ــار، ومقســم إل ــّراد لّلحمــة والخض ــه ب ــر في ــجن مســتودع كبي ــق األرضــي للس فــي الطاب
قســم للمــواد الجافــة، كالطحيــن والحبــوب، وآخــر للمــواد الطريــة، كالزيــت واللبنــة والدجــاج. وهنــاك 
ــات، واألدوات  ــة، كالمنظف ــة باألغذي ــه عالق ــس ل ــا لي ــم كّل م ــن، يض ــداد والتموي ــر لإلم ــتودع آخ مس
الصناعيــة الخاصــة بالصيانــة، والخاّصــة بالبســتنة، وغيرهــا. باإلضافــة إلــى مســتودع لــوازم المعيشــة 
)كالبطانيــات العســكرية، واألســّرة، واألحذيــة، والّلبــاس... إلــخ(، ويتولــى مكتــب المهمــات المســؤولية 

عــن هــذه المســتودعات.

ــب المهمــات والتســليح.  ــه مكت ــن، والمســؤول عن ْي ــن الســورين الخارجيَّ ــرة فيقــع بي ــا مخــزن الذخي أّم
 ،RGC ــاذف ــية، ق ــات روس ــات PKC، طلق ــة، طلق ــوات قاذف ــة )حش ــرة قتالي ــى ذخي ــوي عل ــو يحت وه
قنابــل فرديــة هجوميــة ودفاعيــة( تكفــي للقتــال لمــدة تصــل إلــى 3 أشــهر مــن دون إمــداد. وبعــد 
الثــورة، وخشــية انقطــاع طــرق اإلمــداد والتمويــن نتيجــة المعــارك، أو خشــية محاصــرة الســجن مــن قبــل 
ــى 3 أضعــاف، وأصبحــت  ــة فــي الســجن إل ــرة القتالي ــة الذخي ــَدْت كمي قــوات المعارضــة الســورية، زي

كافيــًة للقتــال لمــدة تصــل إلــى 9 أشــهر أو ســنة مــن دون إمــداد

]20]  يقع بئر الماء على بعد 3 كم متر جنوب شرق السجن، في مدينة منين بريف دمشق.
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ال تســمح القواعــد والبروتوكــوالت األمنيــة المعمــول بهــا داخــل الســجن ألّي أحــد )ضابــط أو عنصــر( 
ــا حصــل فــي  ــر، وقــد تــم تشــديد هــذه القواعــد بعــد الثــورة، بســبب الخــوف مّم بحمــل ســالح مذّخ
اســتعصاء 2008 حيــن تمّكــن الســجناء مــن أســر عــدد مــن العناصــر والســيطرة علــى مســاحاٍت واســعٍة 
داخــل مبانــي الســجن. ولذلــك، فعــادًة مــا يتــرك العناصــر أســلحتهم عنــد البــاب الثانــي عندمــا يدخلــون 

إلــى الســجن.

أمــا بالنســبة إلــى نقطــة المحروقــات فمهمتهــا تتركــز علــى تأميــن احتياجــات الســجن والعامليــن فيــه 
مــن المحروقــات المخصصــة للتدفئــة أو لآلليــات )الســيارات وعربــات نقــل الجنــود والدبابــات( مــن دون 
ــص أيُّ شــيء مــن هــذه المحروقــات لتدفئــة المهاجــع والزنزانــات، رغــم وجــود نظــام تدفئــة  أن ُيخصَّ

مركــزي فيهــا.

الندوة
هــي المــكان الــذي يشــتري منــه الســجناء احتياجاتهــم، وتديــره الشــرطة العســكرية، وتعــود أرباحــه 
مباشــرة إليهــا. لكــْن هنــاك حّصــة لمديــر الســجن بشــكل شــخصي، ونتيجــة للفســاد الكبيــر فإّنــه يكســب 
أمــوااًل كثيــرًة منهــا. فــإذا حصــل أن َتــَرَك أهالــي أحــد الســجناء بعــد زيارتهــم لــه مبلغــًا مــن المــال فإّنــه 
ــدوة مباشــرة، ويقــوم  ــى الن ــغ إل ــل المبل ــّم تحوي ــاِت تحــت اســِمه، لكــْن يت ــوَدُع فــي قســم األمان ُي
الســجناء بالّشــراء مــن النــدوة علــى حســاب هــذا المبلــغ حتــى نفــاده. واألســعار فــي النــدوة أضعــاف 
ــة  ــول بهــذا الواقــع. ومــن ناحي الســعر الحقيقــي للســوق عــادة، ولكــْن ليــس أمــام الســجناء إال القب
ــاَع لهــم  ــدوة، لُتب ــى الّن ــًا أن ُتصــاَدر المنتجــات المباعــة فــي وقــٍت مــا، وُتعــاد إل أخــرى، يحصــل أحيان

الحقــًا.

المشتريات
ال يوجــد فــي الســجن قســم محاســبة، وكّل مــا يتعلــق برواتــب العامليــن فــي الســجن يتــم تنظيمهــا 
مــن فــرع الســجون فــي إدارة الشــرطة العســكرية. أمــا المشــتريات فيتوّلــى المحاســب -الــذي يكــون 
ــة أو  ــكل أنواعهــا؛ مــن أدوي ــات الســجناء )ب ــر المتعلقــة بطلب ــم الفواتي ــط متطوعــًا- تنظي صــّف ضاب
ــارة  ــي يتركهــا األهــل بعــد الزي ــغ الت ــة )المبال غيرهــا(، ويقــوم بخصــم أثماِنهــا مــن أرصدتهــم المالّي
غالبــًا(، كمــا يتوّلــى تنظيــم طلبــات شــراء بعــض المــواّد التــي ال توجــد فــي الســجن، أو يمكــن أن تــوزَّع 

مــن ِقبــل إدارة اإلمــداد والتمويــن فــي الجيــش الســوري.]21]

المطبخ والمطعم والطعام
األكل الــذي يقــّدم للّســجناء ســيئ الّنوعّيــة جــّدًا، وهــو ليــس موّحــدًا دائمــًا، وليــس متوافــرًا بانتظــام 
ــه، بقــرارات تتعلــق بتعذيــب المعتقليــن، مــن  دائمــًا، مّمــا يرّجــح ارتبــاط نــوِع الّطعــامِ المقــّدم، ووقَت
خــالل التجويــع واإلنهــاك الجســدي الّناتــج عــن قلــة الطعــام ورداءتــه. يتــم تجهيــز الطعــام وتوزيعــه 
علــى األجنحــة باالســتعانة بحوالــي ]2 شــخصًا مــن المعتقليــن القضائييــن الذيــن ُيجُبــرون علــى العمــل 

ــْخرة( فــي ســجن صيدنايــا. مــن دون أّي تعويــٍض مــاّدي، ويعــرف هــذا اإلرغــام باســم )نظــام السُّ

]21]  يمكــن أن تكــون هــذه المــواد أوانــي طعــام بالســتيكية للمعتقليــن، أو مــواد تنظيــف، أو دهــان، أو أدوات تمديدات 
صحيــة.... إلخ.
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المكتب الطبي 
يقيــم فــي الّســجن بشــكل دائــم 4 أو ] أطّبــاء عاّمــون، إضافــًة إلــى طبيــب أســنان )هنــاك عيــادة ســنية 
فــي الســجن(، وجميــع هــؤالء األطبــاء مجّنــدون تّمــت ترقيتهــم إلــى رتبــة مــالزم أول لالحتفــاظ بهــم 

خــالل فتــرة الثــورة. ويقــوم هــؤالء األطّبــاء بجــوالت علــى الســجناء بيــن حيــن وآخــر.
ومــع تفشــي األمــراض فــي الســجن، وعــدم كفايــة أطبــاء الّســجن لمتابعــة الحــاالت الَمَرضّيــة، ُنّظَمــْت 
زيــارات ألطبــاء اختصاصييــن مــن مشــفى تشــرين العســكري على مــدى يومين كّل أســبوع، لكنَّ ســجناء 
الّســجن ال يبوحــوَن أمــام األطّبــاء الّزائريــن بأمراضهــم؛ ألّن هــذا قــد يعنــي نقــَل الّســجين إلــى مشــفى 
تشــرين العســكري، وهنــاك يصبــح تحــت ســلطة الشــرطة العســكرية فــي المشــفى، ويتعــرض لتعذيــب 
قــاٍس أكثــَر مــن اّلــذي كان يالقيــه فــي ســجن صيدنايــا نفســه، ورّبمــا انتهــى بــه األمــر إلــى المــوت. 
أّمــا األدويــة فغيــُر كافيــة فــي الّســجن، ويخّصــص أكثُرهــا لعــالج العناصــر والضبــاط، أّمــا المعتقلــون 

فُتصــرف لهــم األدويــة الفائضــة، وقــد ال يحصلــوَن منهــا علــى شــيء.

مكتب صف ضابط الثكنة وقلم التوجيه السياسي
صــف ضابــط الثكنــة مســؤول عــن المــرآب والمحروقــات وكافــة أعمــال الصيانــة التــي يحتاجهــا الســجن 
فــي أّي مكتــب مــن المكاتــب المذكــورة ســابقًا. أمــا قلــم التوجيــه السياســي والمعنــوي فمهمتــه 
التوعيــة السياســية وال ســّيما فــي االجتمــاع الصباحــي، وقــد يحــدث أن ُتقــرأ نشــرُة التوجيــه السياســي 
الــواردة إلــى الســجن مــن إدارة التوجيــه السياســي والمعنــوي فــي الجيــش الســوري، وهــذه النشــرات 
تمّثــل التوجــه الفكــري واإليديولوجــي للّنظــام فــي عــدد مــن القضايــا السياســية واالقتصاديــة، 
وتركــز علــى تعظيــم القيــادة العســكرية للّنظــام، وتحديــدًا شــخص الرئيــس. وبعــد الثــورة ألِغــَي هــذا 

االجتمــاع، فصــار دوره محصــورًا جــدًا.
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التبعية التعينالعددالخدمةالقسم
مالحظاتالمهامواإلشراف

القلم 
األمني

متطوع
6-4 عناصر 
+ 2 صف 

ضابط

مدير 
السجن

مدير السجن / 
ضابط األمن

تنظيم وحفظ ملفات 
المعتقلين األمنيين، 
باإلضافة إلى كافة 
المقتنيات الشخصية 

للمعتقل

يتم تعيين مساعد القلم األمني 
بناء على ترشيح مدير السجن 

وموافقة الفرع 291

مساعد ذاتية 
األبيض

متطوع
2-3 عناصر 

+ صف 
ضابط

مدير 
السجن

ديوان مدير 
السجن و/أو 
مدير السجن 

تنظيم وحفظ ملفات 
المعتقلين القضائيين، 

باإلضافة إلى كافة 
المقتنيات الشخصية 

للمعتقل

 

مضخة 
المياه 

مجند + 
متطوع

3-4 عناصر 
+ صف 

ضابط

ديوان 
مدير 

السجن 

صف ضابط 
الثكنة

تشغيل مضخة المياه، 
واإلشراف على استمرار 
عملها، وتزويد السجن 

بالماء

 

الندوة 
مجند + 
متطوع

2-3 عناصر 
+ صف 

ضابط

ديوان 
مدير 

السجن 

مساعد 
المشتريات

بيع المواد الغذائية أو 
الطبية لعناصر السجن 
والمعتقلين، وتنظيم 
الكشوفات المتعلقة 

بعمليات البيع

في بعض األحيان يتم بيع 
المعتقلين األمنيين بعض المواد 

الطبية والغذائية باقتراح من 
ديوان مدير السجن وموافقة 

المدير

مجند الطبية 
]-4 أطباء 

ضباط 
مجندين

إدارة 
الخدمات 
الطبية 

ديوان مدير 
السجن

تقديم الرعاية الطبية 
للمجندين والمعتقلين

يتم فرز األطباء المجندين إلى 
السجن بعد موافقة الفرع 293 

)فرع شؤون الضباط( 

المشتريات 
مجند + 
متطوع

عنصرين + 
صف ضابط

ديوان 
مدير 
السجن

ديوان مدير 
السجن

المسؤولية عن تنظيم 
جميع عمليات الشراء 

للسجن 

شراء مواد ومستحضرات طبية، 
شراء مواد غذائية للندوة، أواٍن 

بالستيكية، خضراوات... إلخ

مولدة 
الكهرباء

مجند + 
متطوع

عنصرين + 
صف ضابط

ديوان 
مدير 
السجن

صف ضابط 
الثكنة

تشغيل مولدة الكهرباء، 
واإلشراف على استمرارية 

عملها.
 

المهمات 
والتسليح 

مجند + 
متطوع

عنصرين + 
صف ضابط

ديوان 
مدير 

السجن 

صف ضابط 
الثكنة

تنظيم مهمات العناصر، 
واإلشراف على مستودع 

التسليح 
 

اإلمداد 
والتموين 

مجند + 
متطوع

6 عناصر + 2 
صف ضابط

ديوان 
مدير 

السجن 

صف ضابط 
الثكنة

اإلشراف على مستودعات 
اإلمداد والتموين، واستالم 

المواد وتوزيعها
 

المطعم 
والمطبخ 

متطوع
3 صف 
ضباط 

ديوان 
مدير 

السجن 

ديوان مدير 
السجن 

اإلشراف على إعداد وتوزيع 
وجبات الطعام

قلم التوجيه 
السياسي 
والمعنوي

متطوع
مساعد أو 
مساعد أول

ديوان 
مدير 

السجن 

ديوان مدير 
السجن 

تنظيم االجتماع الصباحي 
للعناصر، وقراءة نشرة 

التوجيه السياسي 

المحروقات 
والمرآب 

مجند + 
متطوع

عنصران + 
صف ضابط

ديوان 
مدير 

السجن 

ديوان مدير 
السجن 

المسؤولية عن مستودعات 
المحروقات ومرآب 

المركبات في السجن
 

جدول2. المكاتب: عدد العاملين، ورتبهم، وتبعياتهم
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ثالثًا: عالقات السجن الخارجية
ســجن صيدنايــا هــو الســجن العســكري األّول حالّيــًا، وهــو تابــع مــن الناحيــة اإلداريــة إلــى فــرع الســجون، 
وهــو إحــدى اإلدارات ضمــن مــا يســمى إدارة الشــرطة العســكرية، التــي تتبــع بدورهــا إلــى وزارة 
الدفــاع. وبالتالــي فــإّن جميــع العمليــات اإلداريــة والتنظيميــة تتــّم مــن خــالل فــرع الســجون. أّمــا قــرارات 
تعييــن الضبــاط فالمســؤول عنهــا شــعبة التنظيــم واإلدارة فــي وزارة الدفــاع، بعــد أن تتــم التزكيــة عــن 

طريــق األجهــزة األمنيــة.

التبعية القضائية
تتوزع التبعية القضائية على جهتين رئيسيتين:

القضــاء العســكري لكونــه ســجنًا عســكريًا مركزيــًا، فســجن صيدنايــا مــكان إيــداع وتوقيــف . 1
لجميــع األشــخاص العســكريين الذيــن يرتكبــون جنايــات أو جنحــاً ينظــر القضــاء العســكري فيهــا.

محكمــة الميــدان العســكري التي ُأنشــئت بموجب المرســوم 109 لعــام 1968 بغرض محاكمة . 2
ــوم  ــل المرس ــم تعدي ــدو، وت ــوف الع ــوا بصف ــن التحق ــة، أو الذي ــن الخدم ــن م ــود الفاري الجن
المذكــور بمرســوم آخــر هــو المرســوم رقــم 32 لعــام 1980 وأضيفــت عبــارة »أو عنــد حــدوث 
االضطرابــات الداخليــة«، وبذلــك صــار اختصــاص المحكمــة يشــمل العســكريين والمدنييــن، وفــي 
ة المطلقــة والتعّســف،  يَّ ــرِّ أوقــات الســلم والحــرب.]22]  تتســم إجــراءات هــذه المحكمــة بالسِّ
واالفتقــار إلــى أدنــى شــروط التقاضــي العــادل، حيــث ال يســمح للمعتقــل بتوكيــل محــامٍ أو 
االتصــال بالعالــم الخارجــي، وال ُيضمــن لــه أيُّ حــقٍّ مــن حقــوق الدفــاع. وأحكامهــا مبرمــة غيــر 
قابلــة لالســتئناف أو النقــض. ويمكــن أن ُينقــل معتقــل مــن ســجن صيدنايــا إلــى ســجن مدنــي 
عــن طريــق محكمــة الميــدان العســكري، ويكــون هــذا اإلجــراء بمنزلــة إخــالء ســبيل بالنســبة 
لكثيــر مــن المعتقليــن، وهــو يحــدث عــادًة بعــد حصــول رئيــس المحكمــة علــى أمــواٍل طائلــة 

مــن أهالــي المعتقليــن.]23]

وســجن صيدنايــا هــو أيضــًا مــكاٌن لتنفيــذ العقوبــة بالنســبة للمحكوميــن بأحــكامٍ صــادرة عــن محكمــة 
قضايــا اإلرهــاب، لكــْن ليــس لهــذه المحكمــة واليــة باإلشــراف عليــه، وال تبعّيــة للســجن لهــا.

ــرات العســكرية،  ــًا لشــعبة المخاب ــع أمنّي ــة فــإّن الســجن قطعــة عســكرية تتب ــة األمني ــا مــن الناحي أّم
وتحديــدًا الفــرع 227 )المعــروف بفــرع المنطقــة( فــي ريــف دمشــق؛ ألنــه يقــع ضمــن نطــاق عملهــا 
إداريــًا. وتتبــع عمليــات تعييــن الضبــاط فــي الســجن، أو نقلهــم منــه أو إليــه، للفــرع 293 )المعــروف 
بفــرع شــؤون الضبــاط، أو فــرع أمــن الضبــاط( فــي شــعبة المخابــرات العســكرية، بالتنســيق مــع شــعبة 
شــؤون الضبــاط فــي وزارة الدفــاع، أي إّن القــرارات والترفيعــات والتنقــالت تصــدر مــن شــعبة شــؤون 
الضبــاط فــي وزارة الدفــاع بعــد توصيــة أو أوامــر مــن الفــرع 293. أّمــا التقاريــر اإلداريــة فتذهــب إلــى 

الشــرطة العســكرية.

]22]  محاكم الميدان العسكرية: محاكم أم جرائم القاضي رياض علي، المنتدى القانوني السوري 
https://bit.ly/3DcEm5W وُينظر أيضًا: لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا https://bit.ly/3eAQQdj

https://bit.ly/3d2u25K :23]  لمزيد من التفاصيل ُينظر تقرير الرابطة األول عن المفقودين في سجن صيدنايا[
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وتخــرج مــن الســجن ثالثــة أنــواع مــن التقاريــر األمنيــة، يذهــب كلٌّ منهــا إلــى أحــد فــروع شــعبة 
المخابــرات العســكرية، علــى الّنحــو اآلتــي:

تقاريــر فــرز الضبــاط واألطبــاء إلــى الســجن، والتقييــم األمنــي لهــم، تذهــب إلــى الفــرع 293 . 1
)فــرع شــؤون الضبــاط أو أمــن الضبــاط(؛ ألّنــه الجهــة المســؤولة عــن هــذا األمــر. ويكُتــُب هــذه 
التقاريــر عــادًة مديــر الســجن، أو ضابــط أمــن الســجن بعــد تكليــف مــن مديــر الســجن، أو تحــت 

إشــرافه وموافقتــه. 
تقاريــر فــرز صــف الضبــاط والمجنديــن إلــى الســجن، تذهــب إلــى الفــرع 291 )الفــرع اإلداري(؛ . 2

ألّنــه الجهــة المســؤولة عــن هــذا األمــر. ويكتــُب هــذه الّتقاريــر عــادًة ضابــط األمــن، ثــمَّ ُيّطلــع 
مديــر الســجن علــى فحواهــا ليوافــق عليهــا.

تقاريــر الحالــة العامــة للســجن، ُترَســل إلــى فــرع المنطقــة )227(، وهــذه يكتُبهــا ضابــط أمــن . 3
الســجن، أو مســاعد ضابــط األمــن، بعــد إطــالِع ضابــط األمــن علــى فحواهــا وموافقتــه عليــه.

ــر  ــر مــن دون إطــالع مدي ــر الســجن وإرســال تقري وهنــاك حــاالت يمكــن فيهــا لضابــط األمــن تجــاوز مدي
ــه قياســًا بنفــوذ  ــط األمــن، ولمــدى نفــوذه وقّوت ــرات ضاب ــروك لتقدي ــه، وهــذا األمــر مت الســجن علي
ــلطة، وكان قريبــًا  مديــر الســجن، فكّلمــا كان مديــر الســجن علــى صلــٍة بأشــخاٍص مهّميــن فــي بنيــة السُّ
منهــم، كاَن أكثــَر قــوًة ونفــوذًا، ومثــال هــذا حالــة مديــر الّســجن طلعــت محفــوض مــع آصــف شــوكت 
صهــر رأس النظــام الســوري بشــار األســد، وحالــة العقيــد لــؤvي يوســف مــع غــازي كنعــان رئيــس فــرع 
األمــن واالســتطالع فــي لبنــان، ووزيــر الداخليــة األســبق،]24] والعكــس صحيــح أيضًا بالنســبة لضابــط األمن. 
والمهــم هنــا ُقــرب الرجــل مــن رأس النظــام أكثــَر مــن مركــزه اإلداري وموقعــه الهرمــي فــي الســجن.

وبهــذه الطريقــة تضمــن شــعبة المخابــرات العســكرية مراقبــًة كاملــًة مــن ثالثــة مصــادر لــكلِّ التفاصيــل 
األمنيــة فــي الســجن. وفــي نظــام مراقبــة مثــل هــذا تلعــب العالقــات الشــخصية دورًا رئيســيًا كمــا فــي 

ــة اآلتية:  األمثل
مثــاًل: اللــواء محمــد كنجــو حســن، كان قــادرًا علــى توجيــه طلبات/تعليمــات إلــى مكتــب مديــر ســجن 
صيدنايــا، بعضهــا يتجــاوز صالحياتــه )كتحســين معاملــة أحــد الســجناء(، وبعُضهــا اآلخــر ضمــن صالحياتــه، 
كالســماح بزيــارة األهــل ألحــد المعتقليــن. لكــّن هــذا ال يتــم عــادة إاّل بعــد تلّقــي مبالــغ كبيرة منهــم.]]2] 
مثــال آخــر: جميــل حســن، رئيــس إدارة المخابــرات الجويــة األســبق، كان قــادرًا علــى نقــل معتقــٍل إلى أّي 
مــكان باتصــال هاتفــي فقــط منــه. المثــال الثالــث: علــي مملــوك  )رئيــس مكتــب األمــن الوطنــي(، كان 
صاحــب الكلمــة األقــوى )مــن دون أن يعنــي ذلــك تجــاوز قــرارات المحكمــة الميدانيــة(؛ إذ كان يشــرف 
علــى عمــل كافــة أجهــزة المخابــرات فــي ســوريا بعــد اغتيــال خليــة األزمــة فــي تموز/يوليــو 2012، 
ــق البحــث مــن توثيقهــا،  ــن فري ــة تمّك فقــد ذكــر الشــاهد الرئيســي فــي هــذا البحــث )ب-]2( حادث

]24]  أعلــن النظــام الســوي انتحــار اللــواء غــازي كنعــان برصاصــة فــي الفــم فــي مكتبــه بــوازرة الداخليــة صبــاح 12 تشــرين 
األول/أكتوبــر ]200، لكــّن كثيــرًا مــن المراقبيــن يظّنــون أّنــه اغتيــل ، وأّن قاتلــه مديــر مكتبــه العميــد وليــد أباظــة، خشــية 

تســريبه ألّي معلومــات تفيــد بتــورط النظــام الســوري باغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي األســبق رفيــق الحريــري.
]25]  فــي عــام 2011 كان اللــواء محمــد حســن كنجــو يشــغل منصــب النائــب العــاّم العســكري فــي المحكمــة الميدانيــة 
ــَع إلــى رتبــة لــواء، وأصبــح مديــرًا إلدارة القضــاء العســكري )التابعــة لــوزارة الدفــاع(،  بدمشــق، برتبــة عميــد، وبعــد ذلــك ُرفِّ
ــى  ــل إل ــبيل أو نق ــالء س ــة، أو إخ ــادة محاكم ــاراٍت أو إع ــن زي ــل تأمي ــًا مقاب ــن مالّي ــي المعتقلي ــزازه ألهال ــه ابت ــرف عن وُع
الســجون المدنيــة. ُينظــر: مختفــون فــي مراكــز االحتجــاز الســورية" بحــث فــي تفاصيــل االختفــاء القســري ومصيــر الضحايــا 
ــة  ــا، https://bit.ly/3d2u25K 2021 ، وُينظــر أيضــًا مــع العدال ــي ومفقــودي ســجن صيدناي فــي ســوريا"، رابطــة معتقل

https://bit.ly/3DcETos
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مضموُنهــا أنَّ اللــواء علــي مملــوك]26] اتصــل فــي إحــدى ليالــي شــتاء 2013 بمديــر الســجن، الســاعة 8 
مســاًء، وطلــب منــه تجهيــز أحــد المعتقليــن وإنهــاء عالقــة الســجن معــه، وزّوده بمــكان محــّدد يرَســُل 

إليــه المعتقــل، قائــاًل: "يجــب أن يتعشــى الليلــة عنــد أهلــه". وهــذا مــا حــدث بالفعــل.

هــذه المعطيــات تشــير إلــى طريقــة عمــل الســلطة فــي ســوريا، فالقــرب أو البعــد مــن أركان النظــام 
هــو المصــدر األساســي للصالحيــات، بــل إّنــه فــي الحقيقــة أكثــر أهّمّيــة حتــى مــن العالقــات الهرميــة 
التــي يفتــرض أّنهــا األســاس للعالقــات بيــن اإلدارات فــي دولــة مؤسســات. كلُّ شــيء يــدور حــول فلــك 
الرئيــس، والقــرُب منــه يعنــي صالحيــاٍت وســلطاٍت أكبــر، مــن دون أي نظــرٍ إلــى القوانيــن الناظمــة التــي 
تبقــى حبــرًا علــى ورق فــي حــال كان الشــخص المعنــيُّ مــن الشــبكة الضيقــة المحيطــة بــرأس النظــام.

تعيين الضباط والكادر الطبي

ــرطة  ــر إدارة الش ــن مدي ــيح م ــن بترش ــط األم ــه وضاب ــجن ونائب ــر الس ــن مدي ــدأ تعيي ــجن: يب ــر الّس مدي
العســكرية ُيرَفــُع إلــى إدارة شــؤون الضبــاط فــي الجيــش الســوري، فتقــوم إدارة شــؤون الضبــاط برفــع 
هــذا الّترشــيح إلــى الفــرع 293 الــذي يقــوم بالدراســة األمنيــة عــن المرّشــح، ثــّم يرفــع الفــرُع دراســَته 

إلــى مكتــب القائــد العــاّم للجيــش والقــوات المســلحة مــن أجــل الموافقــة عليهــا.

ضابــط أمــن الّســجن: يبــدأ تعييــن ضابــط أمــن الســجن بترشــيح مديــر إدارة الشــرطة العســكرية ثالثــة 
ضبــاط لهــذا المنصــب، وُترَفــُع الترشــيحات عــن طريــق التسلســل إلــى الفــرع 227 أي فــرع المنطقــة، 
الــذي يقــوم بــدوره بإرســال الترشــيحات إلــى الفــرع 293، ثــّم يختــار هــذا الفــرع اســمًا من ضمن األســماء 

الثالثــة ليتــم تعيينــه ضابــط أمــٍن فــي الّســجن.

الضبــاط العاملــون: يبــدأ فــرز الضبــاط العامليــن إلــى الســجن بمقتــرح مــن إدارة الشــرطة العســكرية 
إلــى إدارة شــؤون الضبــاط، التــي ترفــع المقترحــات بدورهــا إلــى الفــرع 293، الــذي يــدرُس المقترحــات 
أمنيــًا ويوافــق عليهــا، ثــّم يرفعهــا إلــى مكتــب القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة للموافقــة 
عليهــا. وهنــا ويتــّم فرزهــم كضبــاط عامليــن فــي الســجن، ثــّم يقــوم مديــر الســجن بتوزيــع المهــاّم 
علــى كل ضابــط منهــم حســب االختصــاص. ويكونــون مــن رتبــة نقيــب إلــى مقــدم. ويمكــن أيضــًا أن 
يفــرز ضبــاط أو اثنــان إضافيــان إلــى الســجن يتبعــون مباشــرًة إلــى مديــر الســجن، ويقــوم مديــر الســجن 

بتوزيعهــم علــى مبانــي القســَمين )األحمــر واألبيــض(، أو إلــى أّي مــكان آخــر يــراه مناســبًا.

ــات  ــى إدارة الخدم ــماءهم إل ــل أس ــذي ُيرس ــرع 293 ال ــالل الف ــن خ ــجن م ــى الس ــرزون إل ــاء: ُيف األطّب
الطبيــة، فتقــوم إدارة الخدمــات الطبيــة بتســيير األطبــاء إلــى أماكــن فرزهــم. وجميــع األطبــاء العاملين 
فــي الســجن هــم أطبــاء مجنــدون، وفــي حــاالت قليلــة يتــم إرســال طبيــب متطــوع من مشــفى تشــرين 

العســكري.

https://bit.ly/3qsvmlo 26]  لمعلومات أكثر عن علي مملوك ُينظر: القائمة السوداء مع العدالة[
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المهامتعيين )من قبل(ترشيح وموافقة )اإلجراءات(المنصب

مدير السجن
يرشح من إدارة الشرطة العسكرية ثم 
إدارة شؤون الضباط، وتؤخذ الموافقة 

األمنية من الفرع 293 

إدارة شؤون الضباط ثم إدارة 
الشرطة العسكرية 

إدارة السجن 

معاون )نائب( مدير 
السجن

يرشح من إدارة الشرطة العسكرية ثم 
إدارة شؤون الضباط، وتؤخذ الموافقة 

األمنية من الفرع 293 

إدارة شؤون الضباط ثم إدارة 
الشرطة العسكرية 

ضابط األمن
ترشح إدارة الشرطة العسكرية ثالثة 

ضباط
الفرع 293

متابعة الوضع 
األمني في السجن 

معاون ضابط األمن
مدير السجن، ثم إدارة الشرطة 

العسكرية 
الفرع 291

مدير السجن ديوان مدير السجن مساعد االنضباط

رئيس ديوان مدير 
السجن

مدير السجن مدير السجن 
االشراف على عمل 
ديوان مدير السجن

الضباط 
إدارة شؤون الضباط، وتؤخذ الموافقة 

األمنية من الفرع 293 

يتم الفرز من إدارة شؤون 
الضباط ثم إدارة الشرطة 

العسكرية 

األطباء
إدارة شؤون الضباط ثّم إدارة الخدمات 
الطبية، وتؤخذ الموافقة األمنية من 

الفرع 293 

يتم الفرز من إدارة شؤون 
الضباط بالتنسيق مع الخدمات 

الطبية، ثم إدارة الشرطة 
العسكرية 

المكتب الطبي 

جدول3. المناصب: طريقة الترشيح والتعيين والمهام
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رابعًا المعاملة داخل السجن والتغيرات التي 
طرأت عليها منذ تأسيس السجن حتى اليوم

أثر البنية التنظيمية واإلدارية على السجناء

ــون،  ــة أو إرهابي ــى أّنهــم عمــالء أو خون ــا بشــكل عــام عل ــن فــي ســجن صيدناي ــى المعتقلي ُينظــر إل
ولهــذا يجــّردون مــن أّي اعتبــارات إنســانية، وُيســتباحون تمامــًا، وتغــدو ظروفهــم الصحيــة والمعيشــية 
أمــرًا غيــر جديــر باكتــراث الســلطات أو إدارة الســجن. وهــذا األمــر يفتــح البــاب واســعًا أمــام االنتهــاكات 
الواســعة بحــّق الســجناء مــن قبــل العامليــن فــي الســجن، وال ســّيما الحراســة الداخليــة المســؤولة عــن 

المهاجــع.]27]

وُيفــرز الســجناء فــي األحــوال العاديــة بحســب التهــم الموجهــة إليهــم، ثــّم ظهــر بعــد الثــورة فــرز آخــر 
عكــس االنقســام الكبيــر الــذي كان يعيشــه المجتمــع الســوري، والــذي لــم يكــن الســجن بمنــأى عنــه؛ 
إذ وقعــت صدامــات بيــن معتقليــن مــن الطائفــة العلويــة وآخريــن مــن الســّنة الذيــن يشــكلون غالبيــة 

المعتقليــن، فقــّررت إدارة الســجن الفصــل بينهــم فــي الزنزانــات. ]28]

وقــد يحصــل نــوٌع مــن التحّســن فــي خدمــات الّســجن تبعــًا لتحّســن األوضــاع العامــة فــي البــالد فــي 
فتــرٍة مــا. ففــي فتــرة الثــورة بيــن 2011 -]201 كانــت األوضــاع فــي غايــة الســوء، ثــّم شــهدت تحســنًا 
بعــد انتصــار النظــام وحلفائــه وســحق المعارضــة )منــذ 2016 وحتــى اآلن(، إذ تراجعــت أعــداد الســجناء 
)بســبب تصفيــة جــزء كبيــر منهــم ووفــاة آخريــن نتيجــة اإلهمــال والمعاملــة الالإنســانية(. ومــع ذلــك، 
ــة، وإمــدادات التدفئــة، مخصصــة  ــة والّطّبّي بقيــت األولويــة فــي خدمــات الّســجن، وإمداداتــه الغذائّي
للضبــاط والعامليــن فيــه أّواًل، ثــم يذهــب مــا يبقــى إلــى الســجناء. ونظــرًا إلــى أّن النــدوة تشــكل عائــدًا 
ماّدّيــًا لمديــر الســجن )ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة كمــا شــرحنا ســابقًا( يصبــح الســجناء عرضــًة لــكّل أنــواع 
االبتــزاز واالســتغالل المــادي، ويضــاف إلــى ذلــك ابتــزاز العائــالت خــارج الســجن؛ لكــون المجــال متــروكًا 
للعالقــات الشــخصية والمحســوبيات بيــن مديــر الســجن وضبــاط المخابــرات، وال ســّيما فــي أمــور مثــل 
ــة مــن أشــخاص  ــك يتــم مــن خــالل شــبكات مكّون ــارات وإيصــال المعلومــات عــن الســجناء. وكل ذل الزي
يرتبطــون بهــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ويتواصلــون مــع األهالــي الذيــن ينتظــرون بفــارغ الصبــر 
معرفــة أّي خبــر عــن أبنائهــم داخــل الســجن، أو ينتظــرون زيارتهــم أو إطــالق ســراحهم إن أمكــن، ولــو 

كلفهــم ذلــك كّل مــا يملكــون. ]29]

]27]  كثيــرًا مــا يحصــل فــي ســجن صيدنايــا أن يقــّرر عنصــر برتبــة مســاعد أمــورًا تعســفية بحــق بعــض الســجناء، تتــراوح بيــن 
نقــل الّســجين مــن وإلــى الّزنزانــة المنفــردة، إلــى االعتــداء عليــه وتعذيبــه فــي أي وقــت وبــأي شــكل، مــن دون أن يعــود 

إلــى َمــن هــو أعلــى منــه.
]28]  بعــد الثــورة، وحســب إفــادة الشــاهد الرئيســّي فــي هــذا البحــث، كان هنــاك مــا يقــارب الســتين معتقــاًل مــن أصــول 

علويــة، معظمهــم ضبــاط.
]29]  كان اللــواء كنجــو يتصــل بشــكل أســبوعي تقريبــًا بمديــر الســجن، ويعطيــه أســماء 10-]1 شــخصًا لترتيــب زيــارة لهــم 
مــن أهاليهــم. ويقــدر المبلــغ الــذي كان يطلبــه للزيــارة بـــ30 ألــف دوالر أمريكــي، بحســب الشــهود الرئيســيين فــي هــذا 

البحــث، مــن العامليــن الســابقين فــي الســجن.
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هــذا بخصــوص الســماح بالزيــارات، لكــن مــاذا عــن اإلعدامــات التــي اشــُتهر بهــا ســجن صيدنايــا، وال ســيما 
بعــد تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة المذكــور ســابقًا؟ أيــن تتــم اإلعدامــات؟ وكيــف تتــم؟ ومــن يحضــر 

تنفيذهــا؟ وإلــى أيــن تنقــل الجثــث؟ 
بيــن عامــي 2011 و2021 ُأعــدم حوالــي 30-]3 ألــف معتقــل إعدامــًا مباشــرًا أو بســبب التعذيــب 
الممنهــج أو بســبب قّلــة الرعايــة الطبيــة أو بســبب عمليــات التجويــع.]30]  أّمــا عمليــات اإلعــدام المباشــر 
فتحــدث بشــكل دوري )يوميــن فــي األســبوع(. وفــي بدايــة 2012 قــلَّ عــدد الســجناء المرســلين مــن 
المخابــرات الجويــة إلــى ســجن صيدنايــا؛ إذ أصبــح ُيعَتَمــُد علــى جنــاح خــاص فــي ســجن عــدرا بإشــراف 
مديــر هــذه المخابــرات، وتنفيــذ اإلعدامــات  فيــه. ومــع ذلــك، وفــي أواخــر 2012، بلــغ عــدد الســجناء 
ــر الســجن مــن إدارة الســجون عــدم إرســال ســجناء  ــب مدي ــي 4000 معتقــل، فطل ــا حوال فــي صيدناي
ــر.  ــات التــي تأتــي بســجناء جــدد بشــكل كبي ــرة الدوري ــرة العــدد عنــده، وفعــاًل تراجعــت وتي جــدد لكث
ومــع هــذا يجــدر التنويــه إلــى أّن آليــة التحويــل معقــدة جــّدًا، فالمخابــرات العســكرية والجويــة، 
ــا  والمحكمــة الميدانيــة، والشــرطة العســكرية، والســجون العســكرية، تتبــع كّلهــا لــوزارة الدفــاع، أّم
ــوزارة الداخليــة. وعمليــة النقــل هــي بروتوكــول بيــن  األمــن السياســي، والســجون األمنيــة، فتتبــع ل
الوزارتيــن، وبموافقــة النائــب العــام العســكري، والمحامــي العــاّم المدنــي فــي منطقــة االختصــاص. 
ومــع ذلــك، أعــدم 104 أشــخاص دفعــة واحــدة فــي نهايــة عــام 2012، حتــى إنــه خــالل هــذه العمليــة 
تعــرض ضابــط برتبــة عقيــد، اســمه ســامر جــودت إســماعيل )وهــو قــاٍض عســكري( إلــى اإلغماء بســبب 

همجيــة وعنــف عمليــات اإلعــدام.

وال يتــّم إخبــار المعتقليــن بشــكل مســبق بقــرارات اإلعــدام، بــل ينقلــون مســاء لينّفــذ فيهــم الحكــم 
فــي اليــوم نفســه أو اليــوم التالــي. أمــا فــي حالــة المعتقليــن فــي الســجون المدنيــة فُينقلــون إلــى 
صيدنايــا قبــل يــوم واحــد مــن تنفيــذ الحكــم فيهــم، حّتــى أصبــح مــن المتعــارف عليــه فيمــا بينهــم 

أّنــه عندمــا ُيعَلــُم أحُدهــم بأّنــه ســينقل إلــى الســجن المدنــي فهــذا يعنــي أّنــه ســيتم إعدامــه.

يحضــر عمليــة اإلعــدام كّل مــن رئيــس القلــم األمنــي، ومديــر الســجن، والنائــب العــام العســكري فــي 
المحكمــة الميدانيــة، واللــواء قائــد المنطقــة الجنوبيــة، وضابــط مــن شــعبة المخابــرات، ورئيــس فــرع 
التحقيــق )248( شــعبة االســتخبارات العســكرية، وأحــد أطبــاء الســجن، وأحيانــًا يحضــر رجــل ديــن، وأحيانــًا 
يحضــر رئيــس المحكمــة الميدانيــة العســكرية، وهــي الجهــة التــي يصــدر عنهــا قــرار اإلعدام. ويســتغرق 
ــرطة  ــق الش ــن طري ــذه ع ــاًء بتنفي ــرار وانته ــِق الق ــن تصدي ــدءًا م ــهرين، ب ــو ش ــدام نح ــرار اإلع ــدار ق إص
العســكرية التــي ترســل مســبقًا كتابــًا إلــى الســجن تحــدد فيــه أســماء المعتقليــن المشــمولين بقــرار 
اإلعــدام، وتاريــخ اإلعــدام.]31]  وفــي ســجن صيدنايــا غرفتــا إعــدام، واحــدة فــي المبنــى األبيــض قــرب 
النــدوة، والثانيــة فــي المبنــى األحمــر )تــّم تجهيُزهــا لهــذا الغــرض 2011(. ويتــم اإلعــدام شــنقًا، وفــي 

الغرفتيــن عــدة منصــات لذلــك.

ــي  ــابقين ف ــن الس ــراس والعاملي ــن الح ــث، م ــي البح ــية ف ــادر الرئيس ــهادات المص ــى ش ــة عل ــرات مبني ــذه التقدي ]30] ه
ســجن صيدنايــا، ومــن تقريــرٍ تعمــل عليــه رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا عــن أعــداد المعتقليــن والناجيــن مــن 

الســجن منــذ العــام 2011 وحتــى العــام 2021.
ــة،  ــس المحكم ــكري، ورئي ــام العس ــب الع ــد إال النائ ــا أح ــون، وال يدخله ــي القاب ــودة ف ــة موج ــة الميداني ]31]  المحكم

ــق فــي شــعبة االســتخبارات العســكرية. ــه، ورئيــس فــرع التحقي ونائب
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التعامل مع الجثث
بعــد اإلعــدام ُتنقــل الجثــث بوســاطة إدارة الخدمــات الطبيــة فــي مشــفى تشــرين العســكري، وُتدفــن 
أحيانــًا فــي َنْجهــا )تحديــدًا فــي مدرســة أمــن الدولــة( فــي ريف دمشــق الجنوبــي، وتتبع إداريــًا لناحية 
ببيــال، فــي مقبــرة تضــم أيضــًا رفــات شــهداء حــرب 1973 مــع إســرائيل، وتســّمى )مقبــرة الشــهداء(، 
وهــي مقبــرة أنشــأتها الســلطات الســورية ذاتهــا قديمــًا. وقــد ُتدفــن الجثــث فــي قطنــا، فــي نقطــة 
تقاطــع الفرقــة العاشــرة مــع الحــرس الجمهــوري ومركــز تدريــب األغــرار. أو فــي القطيفة، فــي نقطة 

تبعــد بيــن ].1 و2 كــم غــرب حقــل الرمــي التابــع للفرقــة الثالثــة المســؤولة عــن حمايــة الســجن.

ويتم التعامل مع الجثث بطريقتين:
الجثــث الناتجــة عــن عمليــات اإلعــدام ُتنقــل مباشــرة إلــى المقابــر المذكورة بوســاطة ســيارات . 1

عســكرية )يطلــق علــى ســيارة نقــل المعتقليــن إلــى المحاكــم اســم "ســيارة اللحمــة"؛ 
لكونهــا ســيارة مبــردة تســتخدم أساســًا لنقــل اللحــوم والخضــار( أو فــي ســيارات بيــك آب.

ــة . 2 ــدام الرعاي ــبب انع ــب، أو بس ــت التعذي ــا تح ــن ضحاي ــقوط المعتقلي ــن س ــة ع ــث الناتج الجث
الطبيــة، أو عمليــات التجويــع، تجمــع فــي الســجن لمــدة ال تتجــاوز 48 ســاعة،]32]  فــي غرفــة 
ُأنشــئت بعــد 2011، ُتســمى بـ"غرفــة الملــح"، وهــي غرفــة مفروشــة بالملــح بارتفــاع 30-20 
ــًا  ــة أيض ــرّش الجّث ــم، وُت ــة رق ــن كل جث ــى جبي ــب عل ــا، وُيكت ــث فيه ــع الجث ــًا، توَض ــم تقريب س
بالملــح، ثــّم ُتنقــل الجثــث بوســاطة ســيارة نقــل المعتقليــن إلــى مشــفى تشــرين العســكري، 
الــذي يقــوم بــدوره بمعاينــة الجثــة وإصــدار شــهادة وفــاة لها، ثــّم يرســلها إلى فرع الســجون 

فــي الشــرطة العســكرية.

ــا، وتدفــن  ــر فــي َنْجهــا أو القطيفــة أو قطن وبعــد إصــدار شــهادة الوفــاة ُترســُل الجثــث إلــى المقاب
فــي ســاعات الصبــاح األولــى. وخــالل الفتــرة الممتــدة بيــن األعــوام 2013 وحتــى 2016 لــم يرســل الكثيــر 
مــن الجثــث إلــى مقبــرة َنْجهــا، وســبب ذلــك -فــي رأي قســم مــن المشــاركين فــي البحــث- اقتــراُب 
المعــارك بيــن قــوات المعارضــة الســورية والنظــام مــن محيطهــا، وخشــية النظــام مــن وقــوع المقبــرة 

فــي يــد المعارضــة.]33]

تعامــل مشــفى تشــرين العســكرّي مــع المعتقليــن األمنيــن بصفتهــم أرقامــًا يتــّم تحويلهــا مــن ســجن 
صيدنايــا إلــى المشــفى مــن دون ذكــر أســماء أو أّي معلومــات أخــرى عــن الهويــة الحقيقــة للجّثــة، 
وينســحُب األمــر نفســه علــى جثــث المعتقليــن الذيــن يســقطون تحت التعذيب، إذ ُتســّلم إلى مشــفى 
تشــرين العســكري بأرقــامٍ مــن دون معلومــات، و المســؤول عــن منــح المعتقليــن األمنييــن فــي ســجن 
ــا أرقامــًا بــدل أســمائهم، واالحتفــاظ بملفاتهــم ومقتنياتهــم الشــخصية عنــد وفاتهــم، هــو  صيدناي

فــرع الســجون فــي إدارة الشــرطة العســكرية.

]32]  فــي بعــض األحيــان كانــت تتأخــر عمليــات نقــل الجثــث إلــى مشــفى تشــرين لمــدة قــد تصــل إلــى 4-] أيــام بســبب 
المعــارك التــي كانــت تــدور فــي محيــط مشــفى حرســتا وتشــرين العســكري.

]33]  تعمــل الرابطــة حاليــًا علــى بحــث خــاص بالمقابــر الجماعيــة فــي ســوريا. ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلنــا إليهــا عــودة 
عمليــات الدفــن فــي مقبــرة َنْجهــا بشــكل مكثــف فــي نهايــة عــام 2016، ولدينــا معلومــات تفيــد بامتالئهــا بشــكل شــبه 
كامــل فــي نهايــة العــام 2020. وستنشــر نتائــج البحــث، فــي وقــت الحــق، فــي تقريــر مفصــل مرفــق بكافــة األدلــة التــي 

تؤكــد هــذه الفرضيــات.



37 الهيكلية اإلدارية لسجن صيدنايا وعالقاته التنظيمية

٢

٤
٥

٦

غرفة تجميع جثث (غرفة األنتظار)
(غرفة ملح)

أبوب 

درج صعود االهالي الى الزيارة

غرفة تجميع الجثث(الطابق االول ج يسار)
(غرفة ملح)

مستودع١

درج دخول المعتقلين ٣

غرفة انتظار االهالي للدخول الى الزيارة ٧

٨

٩

غرفة الملح

غرفة االعدام 



الهيكلية اإلدارية لسجن صيدنايا وعالقاته التنظيمية38

٢٠١١

٢٠١٤

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٢

صور اقمار صناعية للمقابر  الجماعية في القطيفة 



39 الهيكلية اإلدارية لسجن صيدنايا وعالقاته التنظيمية

٢٠١١

٢٠١٣

٢٠١٦

٢٠١٨ر

٢٠١٤

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٢

٢٠٢٠

صور اقمار صناعية للمقابر  الجماعية في نجها 



الهيكلية اإلدارية لسجن صيدنايا وعالقاته التنظيمية40

 أحداث مفصلية في تاريخ السجن والتغيرات التي رافقتها
بالنظــر إلــى تاريــخ الســجن منــذ لحظــة تأسيســه إلــى اليــوم، يمكــن القــول: إنــه قــد حدثــت تغيــرات 
مهمــة فــي تاريــخ الّســجن، مرتبطــة بحدثيــن مفصلييــن كبيريــن فــي تاريخــه وتاريــخ ســوريا: األول هــو 

االســتعصاء الــذي قــام بــه الســجناء فــي 2008، والثانــي هــو الثــورة الســورية فــي 2011:

مرحلة ما قبل االستعصاء )2008(
ــذه  ــتمر ه ــزل(، وتس ــى )الع ــة ُتدع ــراءات خاص ــع إلج ــا يخض ــجن صيدناي ــى س ــل إل ــول المعتق ــد دخ عن
اإلجــراءات حتــى تتــم محاكمتــه مــن قبــل الجهــات القضائيــة التابــع لهــا. وفــي مرحلــة )العــزل( تكــون 
كميــة الطعــام قليلــة نوعــًا مــا، وســيئة الجــودة، إضافــًة إلــى أّن الزيــارات ُتمَنــع عنــه فــي هــذه الفترة، 
ويتعــرض للتعذيــب، ولكــن ليــس بالوحشــية التــي اتبعهــا طاقــم الســجن بعــد عــام 2011 )الثــورة(. وفي 
ــُر للمعتقــل خدمــات طبيــة إال لألمــور المســتعصية أو الحــاالت الحرجــة جــّدًا.  مرحلــة )العــزل( أيضــًا ال ُتوفَّ
وبعــد المحاكمــة ُينقــل المعتقــل إلــى أجنحــة مخصصــة للمحكوميــن، ويصبــح الحــاُل أفضــل قليــاًل، 
ويكــوُن األمــر -كمــا ذكــر العقيــد لــؤي يوســف، أحــد مــدراء الســجن فــي تلــك الفتــرة- كمــن ُينقــل مــن 
)النــار إلــى الجنــة(، وفــي أجنحــة المحكوميــن يحصــل المعتقــل علــى كمّيــة طعــام جيــدة، ويســمح 

لــه بالزيــارات والشــراء مــن النــدوة، والخــروج إلــى الباحــة فــي أوقــات محــددة.

مرحلة ما بعد االستعصاء 
بعــد االســتعصاء طبقــت إدارة الســجن أنظمــة أكثــر صرامــة فــي تعاملهــا مــع المعتقليــن، مــن جهــة 
ــش  ــس - التفتي ــحة التنف ــاء فس ــي: إلغ ــت ف ــم، تمّثل ــة إليه ــابقة المقدم ــا الس ــن المزاي ــم م حرمانه

األمنــي العالــي أثنــاء الزيــارات – تقليــل كميــة الطعــام.

مرحلة ما بعد الثورة السورية )2011( 
ــّم العمــل علــى  ــوا إلــى جهــات مختلفــة، وت ــن الســابقين ونقل أفــرِغ المبنــى األحمــر مــن المعتقلي
ــع  ــدران المهاج ــح ج ــّم تصفي ــورة، وت ــرة الث ــالل فت ــن خ ــتقبال المعتقلي ــه الس ــجن وتهيئت ــم الس ترمي
ــواب الســجن واألبــواب الخارجيــة لألجنحــة وأبــواب المهاجــع،  ــة علــى أب ــادة الحماي فــي الســجن، وزي
وأضيفــت زيــادة صارمــة فــي اإلجــراءات األمنيــة المتبعــة، وُكّثفــت التوجيهــات والتعليمــات مــن إدارة 
الســجن التــي تزعــم أّن المعتقليــن أشــخاص إرهابيــون، وأّنهــم مصــدر الخــراب الــذي حــّل فــي البــالد. 
وترافــق هــذا مــع نقــص كبيــر فــي أعــداد الحــراس بســبب عمليــات االنشــقاق التــي كانــت تحــدث فــي 
الجيــش والحاجــة إليهــم فــي العمليــات العســكرية ضــّد الســكان فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

النظــام.
بــدأت عمليــة نقــل المعتقليــن الجــدد إلــى ســجن صيدنايــا فــي أواخــر الشــهر الســادس مــن عــام 
2011. وعنــد وصــول المعتقليــن إلــى المبنــى األحمــر، وفــور نزولهــم مــن ســيارة النقــل، تبــدأ )حفلــة 
االســتقبال(، ثــم ُينقــل المعتقلــون إلــى المنفــردات فــي الطابــق الســفلي حيــث تبــدأ حفلــة التعذيــب 
األكثــر وحشــية بشــكل ممنهــج ولفتــرة غيــر محــدودة، مّمــا يــؤّدي فــي بعــض الحــاالت إلــى الوفــاة 
أو فقــدان االتصــال بالواقــع )يســّمي الســجناء هــذه الحالــة بـ"الفصــل"(. ُتمــأل المنفــردات أحيانــًا بشــكل 
عشــوائي ولفتــرات غيــر محــدودة، فمــن الممكــن أن يكــون فــي منفــردة واحــدة )قياســها 2×3 متــر( 
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ــة الطعــام فشــبه معدومــة، وكل عشــرين  ــا كمي ــع إصــدار أي صــوت، أّم ــن ]2 و30 معتقــاًل، ويمن بي
معتقــاًل يحصلــون علــى 4 أرغفــة خبــز و20 حبــة زيتــون. بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة المنفــردات ُينقــل 

المعتقلــون إلــى المهاجــع التــي تضــم حوالــي ]3 معتقــاًل )8X6 متــر للمهجــع الواحــد(.]34]
أّمــا المهاجــع فتكــون عمليــة التعذيــب فيهــا بشــكل دوري ومــن دون أّي ســبب. كمــا تكــون كميــة 
ــوال(.  ــن األح ــي أحس ــخص ف ــكّل ش ــان ل ــة )بطانيت ــة وال أغطي ــا ألبس ــس فيه ــّدًا، ولي ــة ج ــام قليل طع
وُيســمح ألهالــي المعتقليــن الذيــن فــي المهاجــع بالزيــارة، لكــن بعــد َرشــاَوى كبيــرة يدفعونهــا، ومــع 
ــى معهــا أاّل  ــاٍت قاســية، يتمّن ــب شــديد وعقوب ــى تعذي ــارة إل ــه زي ــذي تأتي هــذا ُيعــرَّض المعتقــل ال
ــا الطبابــة فــي المهاجــع فشــبه معدومــة، ويخشــى المعتقلــون تحويلهــم  ــارات أخــرى. أّم تأتيــه زي

إلــى المشــفى العســكري؛ ألّن أغلــب مــن ُحّولــوا إلــى المشــفى أعِدمــوا فيــه.

بعد عام 2016 )االنتصار العسكري للنظام(
ــة  ــارز األجنح ــا مف ــت تنفذه ــي كان ــات الت ــة الهجم ــف همجي ــكل طفي ــت بش ــام 2016 تراجع ــد ع بع
علــى الســجناء، وصــدر أمــر مــن قيــادة الشــرطة العســكرية والمخابــرات بتركيــب كاميــرات مراقبــة 
ــع  ــن م ــًا، بالتزام ــع أيض ــل المهاج ــابقًا(، وداخ ــم س ــذا القس ــر ه ــم يذك ــدس )ل ــة، والمس ــل األجنح داخ
ــن التــي  سياســة عامــة لتخفيــف وطــأة الوحشــية فــي الســجن. وقــد ذكــرت بعــض شــهادات الناجي
وثقتهــا رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا أّن وحشــية التعذيــب انخفضــت بشــكل طفيــف 
ــب، وإن ظــّل االختفــاء القســري  ــون جــّراء التعذي ــن يموت بعــد العــام 2016، وقــّل عــدد األشــخاص الذي
والتعذيــُب والتجويــُع وأنمــاُط المعاملــة الالإنســانية هــي األحــوال الســائدة فــي الســجن حتــى اآلن.
ولــم تتوّفــر لنــا معلومــات دقيقــة عــن ســبب هــذا اإلجــراء، وربمــا كان انتشــار تقاريــر المنظمــات 
الحقوقيــة )تقريــر المســلخ البشــري الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة( أحــد أســباب هــذا التخفيــف 
ــابقين  ــن الس ــقين، والعاملي ــاط المنش ــض الضب ــات بع ــن رواي ــًا. لك ــام عالمّي ــورة النظ ــين ص ــة تحس بغي
ــى  ــن التقيناهــم خــالل إعــداد هــذا البحــث، ترجــح أن يعــود الســبب إل فــي الشــرطة العســكرية، الذي
انتصــار النظــام عســكريًا علــى األرض فــي حلــب، وبدئــه باســتعادة المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته 
فــي بدايــة الثــورة الســورية بدعــم مــن روســيا وإيــران، وإطالقــه عمليــات المصالحــة فــي مناطــق درعــا 
وحلــب والغوطــة وغيرهــا، فانعكــس هــذا األمــر علــى ســجن صيدنايــا بقضــاء المعتقليــن -علــى خلفية 
عمليــات المصالحــة- مــدة قصيــرة فــي الســجن قبــل إعدامهــم بقــرارات من المحكمــة الميدانيــة، ومن 
المرجــح أّن يكــون النظــام قــد أراد التخلــص مــن هــؤالء بشــكل ســريع خشــية تدخــل روســيا ومطالبتهــا 
بإطــالق ســراح عناصــر المصالحــات. وتشــير الشــهادات التــي جمعتهــا الرابطــة مــن الناجيــن خــالل العمــل
 علــى هــذا البحــث إلــى أّن النظــام أعــدم مــا ال يقــل عــن 00] شــخص منــذ العــام 2018 حتــى مطلــع 

العــام 2021 مــن المعتقليــن علــى خلفيــة عملّيــات تســويات الوضــع والمصالحــات.
وال شــك فــي أن هــذه األحــداث الكبــرى كان لهــا الــدور األبــرز فــي تحديــد معالــم اإلجــراءات المتبعــة 
ــر الســجن يســتطيع أن يتحــرك فيــه،  داخــل الســجن، لكــن ينبغــي أيضــًا أال نغفــل وجــود هامــٍش لمدي
إيجابّيــًا بتخفيــف االنتهــاكات واإلجــراءات وعملّيــات التعذيــب واإلعــدام فــي الســجن، أو ســلبّيًا بفتــح 
البــاب أمــام ممارســة االنتهــاكات بشــكل أكبــر. لذلــك نقــدم فــي القســم التالــي مــدراء الســجن، مــع 

ســرد ألبــرز التغييــرات التــي حدثــت فــي عهــد كل منهــم.

ــون تحــت  ــه ســجناء قضائي ــادي فــي الســجن، يقــوم بالعمــل في ــاك فــرن يعمــل بشــكل اعتي ]34]  حتــى 2008 كان هن
إشــراف مســاعدين أو رقبــاء. لكــن مــع انطالقــة الثــورة الســورية توقــف عــن العمــل تمامــًا، وأصبــح الخبــز يأتــي مــن قريــة 

تــل منيــن مرتيــن أســبوعيًا، ويتولــى توزيعــه ســجناء قضائيــون.
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 مدراء السجن وأبرز القرارات في عهد كّل منهم
منــذ افتتــاح ســجن صيدنايــا فــي العــام 1987 وحّتــى لحظــة كتابــة هــذا األســطر فــي آذار/مــارس 2022، 
تعاقــب علــى إدارة الســجن 10 مــدراء. وقــد أظهــر هــذا البحــث الــدور الــذي تلعبــه االســتخبارات الســورية 
)شــعبة االســتخبارات العســكرية بشــكل رئيســي( وإدارة الشــرطة العســكرية، ومحكمــة الميــدان 
العســكري، فــي شــكل معاملــة المعتقليــن داخلــه، إال أّن هــذا الــدور ال ُيعفــي مديــري الســجن مــن 
المســؤولية أيضــًا؛ ألن مديــر الّســجن -كمــا أظهــرت النتائــج- هــو المســؤول األول واألخيــر عــن تنفيــذ 
تعليمــات القيــادة وتوجيهاتهــا بحــق المعتقليــن، وهــو المتحكــم بالّتفاصيــل الّدقيقــة داخــل الســجن. 
وســنعرض فــي هــذا القســم نبــذة عــن مديــري هــذا الّســجن الذيــن تعاقبــوا علــى إدارتــه، مــع ذكــر 

أهــّم األحــداث التــي جــرت خــالل فتــرة توليهــم مناصبهــم:

بركات العش )1991-1987(
ــه خــارج مــن الخدمــة  هــو أّول مديــر لســجن صيدنايــا، وال تتوفــر معلومــات كثيــرة عنــه حتــى اآلن، ألنَّ
فــي الجيــش منــذ مــدة طويلــة، وتجــاوز عمــره اآلن الخامســة والســبعين عامــًا. وكّل مــا نملكــه مــن 

معلومــات عنــه هــو روايــات معتقليــن ســابقين عاصــروه. 
ــن  ــة. ُعّي ــة العلوي ــة، ذي الغالبي ــة "دم ســرخو" فــي ريــف محافظــة الالذقي ينحــدر "العــش" مــن قري
عــام ]198 -وكان برتبــة مقــدم- نائبــًا مديــر ســجن تدمــر، العقيــد فيصــل غانــم. ثــم ُرّفــع فــي العــام 
ــاكات  ــن االنته ــد م ــده العدي ــهد عه ــا. ش ــجن صيدناي ــر س ــب مدي ــي منص ــد، وُوّل ــة عقي ــى رتب 1987 إل
وعمليــات التعذيــب بحــق المعتقليــن السياســيين المنتميــن لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي - الجنــاح 
العراقــي، أّمــا معتقلــو التيــارات السياســية األخــرى فــي الســجن فــي زمنــه )رابطــة العمــل الشــيوعي، 
ــب العنيفــة أقــلَّ  ــات التعذي ــة( فــكان نصيُبهــم مــن االنتهــاكات وعملي اإلخــوان المســلمون، العرفاتي
ــى إدارة الشــرطة العســكرية، وبقــي فيهــا  ــّم ُنقــل إل ــى عــام 1991 ث ــه حت ــر. بقــي فــي منصب بكثي

حتــى تســريحه عــام 1993.

محيي الدين محمد )2003-1991(
ــّلم إدارة  ــر. تس ــن دون تغيي ــب م ــذا المنص ــي ه ــي ف ــخص بق ــر ش ــا، وأكث ــجن صيدناي ــر لس ــي مدي ثان
الســجن فــي عــام 1991 عندمــا كان برتبــة مقــدم خلفــًا لبــركات العــش، وبقــي فيــه إلــى عــام 2003. 
ينحــدر "محمــد" مــن قريــة درميــن التابعــة لمدينــة جبلــة، وهــو أحــد أبنــاء رجــال الديــن المهميــن فــي 

الطائفــة العلويــة. 
لــم يشــهد الســجن فــي عهــده أي شــيء جديــد، ويمكــن القــول: إن واليتــه للســجن تمثــل فتــرة 
ــام  ــث كان النظ ــعينيات، حي ــة التس ــي حقب ــوريا ف ــى س ــيطر عل ــت تس ــي كان ــي الت ــود السياس الجم
يعيــش أفضــل أّيامــه بعــد أن تســلم إدارة لبنــان بشــكل كامــل بتوافــق دولــي بعــد انتصــاره مــع حلفائــه 
فــي الحــرب األهليــة، وانخــرط فــي عمليــة الســالم العربيــة اإلســرائيلية بعــد مشــاركته فــي قــوات 
عاصفــة الصحــراء لتحريــر الكويــت مــن االجتيــاح العراقــي. ومــا يميــز حقبــة "محمــد" فــي الســجن هــي 
تجميــع مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة مــن المعتقليــن اللبنانييــن فــي الســجون الســورية فــي ســجن 

صيدنايــا، وإطــالق ســراحهم بيــن الحيــن واآلخــر علــى دفعــات كان آخرهــا فــي العــام 2000.
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لؤي يوسف )2006-2003(
ثالــث مديــر لســجن صيدنايــا. ينحــدر مــن قريــة "بحمــرة" فــي ريــف الالذقيــة، وكان أحــد المقربيــن مــن 
ــؤي" إدارة الســجن عــام 2003 خلفــًا  ــن انتحــاره عــام ]200. تســلم "ل ــذي ُأعل ــواء غــازي كنعــان ال الل
لمحــي الديــن محمــد، وُتعــّد فترتــه مثــااًل لسياســة النظــام المعلنــة يومهــا مــن "انفتــاح وطــيٍّ لملــف 
االعتقــال السياســي"؛ إذ شــهد عهــده إفــراغ الســجن مــن معتقلــي األســد األب السياســيين، وزّج 

معتقلــي األســد االبــن.

عنــد وصولــه إلــى إدارة الســجن بــدأ عمليــة تحديــث وصيانــة لمرافــق الســجن التــي لــم تكــن صالحــة 
لالســتخدام، مثــل تركيــب خزانــات مــاء فــي المهاجــع، وتوصيــل الكهربــاء إلــى الغــرف، وعمــل 
ــع  ــارات لجمي ــح الزي ــكرية لفت ــرات العس ــعبة المخاب ــدة لش ــات عدي ــع طلب ــى رف ــام ]200 عل ــي الع ف
المعتقليــن األمنييــن الذيــن كان قســم كبيــر منهــم محرومــًا مــن الزيــارة منــذ اعتقالــه فــي ثمانينــات 
ــن  ــة العــام ]200 حي ــن نهاي ــن المعتقلي ــت بي ــل حصل القــرن الماضــي. وشــهد عهــده أيضــًا جريمــة قت
أقــدم أحــد المعتقليــن اإلســالميين علــى قتــل معتقــل آخــر غيــر إســالمي )ُعرفــت الحادثــة بيــن ســجناء 
ــل  ــًا؛ إذ ُأدخ ــن جميع ــى المعتقلي ــر عل ــر كبي ــة أث ــذه الحادث ــة(، وكان له ــة البوري ــم حادث ــا باس صيدناي
ــارة مجــددًا،  ــات تعذيــب جديــدة، وُحرمــوا مــن الزي ــاٍت وعملّي المعتقلــون األمنيــون فــي حزمــة عقوب
وكانــت هــذه اإلجــراءات أحــد األســباب الرئيســية للتمــّرد الــذي حصــل عــام 2008. ُأقيــل لــؤي يوســف 
يــن كانــا يعمــالن فــي  مــن منصبــه فــي شــهر آب/أغســطس 2006 بعــد حادثــة هــرب موقوَفيــن جنائيَّ
ــخرة داخــل فــرن الســجن، بــأن اختبــأا فــي أكيــاس الطحيــن، وتجــاوزا كّل المفــارز األمنيــة وهمــا  نظــام السُّ

داخــل ســيارة نقــل الطحيــن.

علي خير بيك )2008-2006(
ينحــدر "علــى خيــر بيــك" مــن مدينــة "القرداحــة" مســقط رأس رئيــس النظــام الســوري، ومعقــل كبــار 

ضبــاط الجيــش الســوري خــالل حكــم األســد األب واالبــن، وهــو رابــع مــدراء الســجًن. 
تســلم إدارة الســجن فــي عــام 2006 خلفــًا للــؤي يوســف، وســار علــى نهجــه فــي الســجن مــن حيــث 
العقوبــات والحرمــان مــن الزيــارة، كمــا أطلــق العنــان لكّتــاب التقاريــر والمخبريــن مــن المعتقليــن، فنتــج 
عــن ذلــك إعــادة التحقيــق مــع عــدد مــن المعتقليــن وفتــح قضايا جديــدة لهــم، وأمعن فــي العقوبات 
المطّبقــة عليهــم، كسياســة القطــع الطويــل للمــاء والكهربــاء، وإيقــاف التدفئــة، مــع إعطائــه مفــارَز 
األجنحــة صالحيــات كاملــة فــي تطبيــق العقوبــات بحــّق المعتقليــن. وكانــت هــذه اإلجــراءات الســبَب 
ــهر.  ــدة 9 أش ــتمر لم ــارس 2008 واس ــوم 27 آذار/م ــق ي ــذي انطل ــهير ال ــرد الش ــداث التم ــّي ألح الرئيس
ُأقيــل "علــي خيــر بيــك" مــن منصبــه صبــاح الخامــس مــن تموز/يوليــو 2008 إثــر عمليــة اقتحــام فاشــلة 
للســجن نفذتهــا الشــرطة العســكرية أّدت إلــى وقــوع جميــع عناصــر االقتحــام مــن الشــرطة العســكرية 

-والبالــغ عددهــم 1200 عنصــر- أســرى فــي أيــدي المعتقليــن.
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طلعت محفوض )2013-2008(
ــة" التابعــة لمنطقــة الدريكيــش فــي  ــة "البريخي ــد "طلعــت محمــد محفــوض" مــن قري ينحــدر العمي
محافظــة طرطــوس، وهــو مــن مواليــد 8]19. خامــس مــدراء ســجن صيدنايــا، ومهنــدس عمليــة تصفيــح 
الســجن وتدعيمــه، وأحــد المســؤولين عــن مجــزرة ســجن صيدنايــا عــام 2008، التــي أودت بحيــاة مــا ال 

يقــل عــن ]12 معتقــاًل خــالل محاولــة الســيطرة علــى الســجن والقضــاء علــى التمــرد.
ــة مــالزم،  ــة بحمــص عــام 1977 وتخــرج فيهــا عــام 1980 برتب ــة الحربي ــى الكلي انتســب "محفــوض" إل
ــِدَب إلــى مدرســة  اختصــاص "شــؤون فنيــة"، تــّم فــرزه إلــى إدارة الشــرطة العســكرية بدمشــق، ثــم ُن
الشــرطة العســكرية فــي القابــون، وُعّيــن مســؤواًل لتدريــب دورات الســياقة العســكرية فــي مدرســة 

ــون. الشــرطة العســكرية بالقاب
فــي عــام 1993 ُنقــَل إلــى مفــرزة الشــرطة العســكرية فــي "جديــدة يابــوس" علــى الحــدود الســورية 
ــون،  ــكرية بالقاب ــرطة العس ــة الش ــى مدرس ــد إل ــام ]199 أعي ــي ع ــدم، وف ــة مق ــة، وكان برتب اللبناني
ــرًا  ــن مدي ــد، وُعّي ــة عقي ثــم ُنقــل عــام 1999 إلــى ســجن تدمــر العســكري ســيئ الســمعة، وكان برتب
للســجن، وبقــي مديــرًا لــه حتــى عــام 2004، عندمــا ُنقــل إلــى محافظــة الالذقيــة رئيســًا لفرع الشــرطة 
العســكرية فيهــا، وهنــاك ُرّقــي إلــى رتبــة عميــد عــام ]200، وبقــي رئيســًا لفــرع الشــرطة العســكرية 

فــي الالذقيــة حتــى عــام 2006.
وفــي العــام نفســه ُنِقــَل إلــى ســجن تدمــر العســكري مــرة أخــرى وكان برتبــة عميــد أركان، وبقــي 
ــه،  ــرًا ل ــح مدي ــا وأصب ــاء أحــداث التمــرد ُنقــل إلــى ســجن صيدناي ــرًا للســجن حتــى عــام 2008. وأثن مدي
وبقــي فــي منصبــه حتــى ُقتــل يــوم 7/]/2013 فــي كميــن محكــم ُنصــب لــه مــن قبــل الجيــش الحــّر، 

علــى طريــق "تــل منيــن" بريــف دمشــق.

العميــد "طلعــت محفــوض" متــزوج، ولديــه ثالثــة أوالد، كانــت تربطــه باللــواء آصــف شــوكت عالقــة 
ــه شــقيقان  ــواء آصــف شــوكت. ول ــة" التــي ينحــدر منهــا الل ــة "المدحل ــه مــن قري ــة بحكــم قرب قوي
برتبــة عقيــد همــا العقيــد بســام محفــوض الــذي كان يخــدم فــي القــوات الخاصــة، والعقيــد عدنــان 

محفــوض الــذي كان يخــدم فــي إدارة الدفــاع الجــوي فــي المليحــة.
عــرف عــن "محفــوض" اعتمــاده بشــكل كبيــر علــى صــف الضبــاط المتطوعيــن مــن الطائفــة الســنية، 
ويرجــع اعتمــاُده هــذا -بحســب مقربيــن منــه- إلــى عــدم ثقتــه بالعناصــر التابعيــن للطائفــة العلويــة، 
وصعوبــة محاســبتهم بشــكل جّيــد عنــد ارتكابهــم تجــاوزات، الرتبــاط معظمهــم بعالقــات قرابــة مــع 

مســؤولين فــي أجهــزة االســتخبارات أو الجيــش.
ــة، وكان  ــع بشــخصية عســكرية قوي ــد "طلعــت" كان يتمت وبحســب شــهادات مــن عاصــره فــإّن العمي
حازمــًا، يتابــع عملــه بدقــة، وكانــت تربطــه عالقــة قويــة بشــعبة المخابــرات العســكرية والقصــر 
الجمهــوري، وهــو علــى عالقــة قويــة باللــواء "ذو الهمــة شــاليش"، ابــن أخــت حافــظ األســد، والمرافق 
الشــخصي لرئيســي النظــام حافــظ وبشــار. وقــد ُعّيــن مديــرًا لســجَني تدمــر وصيدنايــا بدعــم مــن اللــواء 

آصــف شــوكت.
كان العميــد "طلعــت محفــوض" عضــوًا فــي المحكمــة الميدانية العســكرية بدمشــق، ويتمتع بعالقة 
قويــة ومتينــة مــع اللــواء "ســليمان الخطيــب" الــذي كان يشــغل منصــب النائب العــام العســكري األول، 

وبعدهــا أصبــح مديــر إدارة القضــاء العســكري ورئيس المحكمــة الميدانية.
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إبراهيم سليمان )2013-2013(
مــن مواليــد 1964 فــي قريــة "فجليــت" التابعــة لمنطقــة "دريكيــش" فــي محافظــة طرطوس. انتســب 

إلــى الكليــة الحربيــة عــام 1982 وتخــرج فــي العــام ]198 برتبــة مــالزم، اختصــاص مشــاة.
ــَن قائــد فصيــل  تــم فــرزه إلــى إدارة الشــرطة العســكرية، وانتــدب إلــى مدرســة الشــرطة العســكرية وُعيِّ
ــَي إلــى رتبــة مــالزم أّول وبقــي مدّربــًا فــي مدرســة الشــرطة العســكرية حتــى عــام  عــام 1988، ثــّم ُرقِّ
ــَع إلــى رتبــة نقيــب وكّلــف بقيــادة دورات صــف الضبــاط فــي مدرســة الشــرطة العســكرية. 1991، ثــم ُرفِّ

ــد عــام ]199، وُنقــل إلــى إدارة الشــرطة العســكرية - قســم التحقيــق، فــرع  ــة رائ ــى رتب ــَي إل ــّم ُرقِّ ث
ة 139 مباحــث عســكرية. ــريَّ ــى السَّ ــرَز إل ــة مقــدم، وُف ــى رتب ــَي إل دمشــق. وفــي عــام 1999 ُرقِّ

اتبــع "ســليمان" دورة قيــادة أركان فــي أكاديميــة الركــن فــي القابــون عــام 2000، وتخــرج فــي العــام 
ــَي إلــى رتبــة عقيــد ركــن، وأصبــح قائــدًا لســرية  ــَي إلــى رتبــة مقــدم، وفــي العــام 2003 ُرقِّ 2002، وُرقِّ
المباحــث العســكرية 139، التــي ألغيــت عــام 2004 وأحــدث مكانهــا فــرع المباحــث العســكرية، وأصبــح 

تابعــًا لقيــادة الشــرطة العســكرية التــي كان يرأســها يومهــا اللــواء بســام عبــد المجيــد.
ــادة فــرع الشــرطة العســكرية  ــد ركــن، وتســّلم قي ــَي "ســليمان" إلــى رتبــة عقي وفــي عــام 2009 ُرقِّ
ــى إدارة الشــرطة العســكرية  ــّم ُنقــل إل فــي حمــص، وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى عــام 2010، ث
وكّلــف برئاســة فــرع الســجون فــي الشــرطة العســكرية حتــى تاريــخ 7/]/2013 يــوم مقتــل العميــد 
"محفــوض"، فُنقــل إلــى ســجن صيدنايــا مديــرًا لــه، وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى 2013/11/1 حّتــى 

أعيــد إلــى إدارة الشــرطة العســكرية فــي القابــون فــي دمشــق.

شــهد وصــول "ســليمان" إلــى الســجن تصاعــدًا شــديدًا فــي عمليــات التعذيــب الممنهجــة التــي ُطبقــت 
ــًا  ــة- انتقام ــا الرابط ــن وثقته ــهادات ناجي ــب ش ــت -بحس ــي كان ــجن، والت ــي الس ــن ف ــى المعتقلي عل
لمقتــل المديــر الســابق للســجن. ووفــق روايــة أحــد الناجيــن الذيــن تّمــت مقابلتهــم ضمــن هــذا البحــث 
ــَي عــدد مــن المعتقليــن فــي الســجن بســبب البــرد الشــديد شــتاء عــام 2013، إذ كان الحــرس  فقــد ُتُوفِّ
ــارد فــي الشــتاء، وإيقــاف التدفئــة عــن المعتقليــن  يتعّمــدون إغــراق الغــرف والمنفــردات بالمــاء الب

نهائيــًا.
ــه،  ــه مــع مرؤوســيه وزمالئ ــم أحمــد ســليمان ســّيئ الســمعة فــي تعامل ــد الركــن إبراهي كان العمي
وفــق شــهادة ضبــاط وصــف ضبــاط قابلناهــم خــالل فتــرة إعــداد البحــث، إضافــة إلــى لياقتــه البدنيــة 

ــًا للعبــة كــرة الطاولــة. العاليــة، وكان هاوي
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أديب اسمندر )2014-2013(
ــة "القاليــع"  ــا، مــن مواليــد عــام 1962 فــي قري ــر لســجن صيدناي العميــد "أديــب اســمندر" ســابع مدي
التابعــة لمدينــة َجْبلــة. حصــل علــى الشــهادة الثانويــة عــام 1980 وانتســب إلــى الكليــة الحربيــة بتاريــخ 
ــي  ــة ف ــة اليهودي ــي منطق ــة ف ــرب الكيميائي ــة الح ــي كلي ــط ف ــب ضاب ــع دورة طال ]1980/12/2. اتب
ْت  ــدَّ محافظــة الالذقيــة وبقــي فيهــا ثــالث ســنوات حتــى تخرجــه عــام 1983 برتبــة مــالزم عامــل. ُع
دورتــه )الــدورة 36( مــن الــدورات المميــزة فــي الجيــش الســوري لكونهــا نفــس الــدورة التــي تخــرج 

منهــا باســل األســد، وحضرهــا حافــظ األســد شــخصّيًا.

تــم فــرزه وهــو برتبــة مــالزم إلــى كليــة المدرعــات العاملــة فــي محافظــة حمــص - منطقــة الوعــر، 
وبقــي فيهــا حتــى ُرّقــَي إلــى رتبــة نقيــب عــام 1994، وفيهــا التقــى ببشــار األســد الــذي كان يخضــع 
لــدورة مهنــدس قيــادي بعــد وفــاة شــقيقه باســل األســد، وهنــا تعــرف "أديــب اســمندر" علــى بشــار 
األســد، وطلــب منــه أن ينقلــه إلــى الشــرطة العســكرية، وفعــاًل ُنقــل "اســمندر" بعــد فتــرة وجيــزة إلــى 

فــرع الشــرطة العســكرية فــي محافظــة الالذقيــة.

بعــد ذلــك اتبــع "اســمندر" عــدة دورات فــي إدارة الشــرطة العســكرية بالقابــون فــي دمشــق، وبقــي 
فــي فــرع الشــرطة العســكرية فــي الالذقيــة حتــى عــام 2003، ثــم ُنقــل إلــى فرع الشــرطة العســكرية 
ــة  ــي الالذقي ــكرية ف ــرطة العس ــرع الش ــى ف ــل إل ــن ُنق ــام 2006 حي ــى ع ــه حت ــًا ل ــن رئيس ــب، وُعّي بإدل

رئيســًا لــه حتــى العــام 2010، ثــّم ُنقــل مجــددًا إلــى إدارة الشــرطة العســكرية فــي دمشــق القابــون.

وفــي تاريــخ 2013/11/16 ُنقــل وُعّيــن مديــرًا لســجن صيدنايــا خلفــًا للعميــد "إبراهيــم ســليمان"، وبقــي 
ــد الركــن  ــن العقي ــن ُنقــل إلــى إدارة الشــرطة العســكرية، وُعيِّ ــخ 2014/03/13 حي ــه حتــى تاري ــرًا ل مدي

"محمــود أحمــد معتــوق" خلفــًا لــه.
ــع  ــكاب أفظ ــراس الرت ــان للح ــق العن ــل، وأطل ــب والتنكي ــائل التعذي ــت وس ــمندر" تنوع ــد "اس ــي عه ف
االنتهــاكات بحــق الســجناء. ومــن اإلجــراءات التــي اّتخذهــا -بحســب روايــات ناجيــن مــن ســجن صيدنايــا 
وثقتهــا الرابطــة- أّنــه أمــر بســحب كّل ماكينــات الحالقــة مــن األجنحــة، وإجبــار الســجناء علــى حالقــة 
لحاهــم بنتفهــا باأليــدي أو بخيــط مــن بطانيــة، وكان هــذا األمــر شــاّقًا علــى المعتقليــن، ويــكاد 
يســتحيل معــه تنظيــف اللحيــة مــن الشــعر تمامــًا، لكــْن َمــن كان ُيــرى فــي وجهــه شــعٌر علــى لحيِتــِه 
ــات التــي كانــت تفــرض عليهــم  ــُب بشــّدة، وقــد مــات عــدٌد مــن المعتقليــن بســبب العقوب كان ُيعاَق

بحجــة وجــود شــعر علــى لحاهــم.

وخــالل عهــده أيضــًا ابتكــر الحــرس مفهــوم )الســكور باللغــة اإلنكليزيــة( للداللة علــى عــدد المعتقلين 
الذيــن تــّم التخلــص منهــم فــي اليــوم كّلــه مــن قبــل عناصــر كل مفــرزة حراســة لألجنحة.
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محمود معتوق )2018-2014(
ــا، ينحــدر مــن قريــة "فيديــو" التابعــة لمحافظــة الالذقيــة. وهــو مــن  ــر لســجن صيدناي هــو ثامــن مدي
مواليــد 1970/07/08. حصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة الفــرع العلمــي مــن محافظــة الالذقيــة 
ــون األول/ديســمبر مــن العــام نفســه، وتخــرج  ــة الحربيــة فــي كان ــّم انتســب إلــى الكلي عــام 1989، ث

عــام 1992 مــن الكليــة الحربيــة باختصــاص دفــاع جــوي.

 شــغل "معتــوق" منصــب مــدرب لمــادة النظــام المنضــّم فــي كليــة الدفــاع الجــوي، وكان مــن الضبــاط 
البارزيــن فــي المــادة. وبســبب تميــزه وانضباطــه فــي تقديــم أحــد العــروض العســكرية فــي الدفــاع 

الجــوي ُنقــَل إلــى مدرســة الشــرطة العســكرية فــي القابــون مدربــًا لمــادة النظــام المنضــّم. 

وفــي عــام 2002 ُنــدَب إلــى روســيا لمــدة 6 أشــهر، للخضــوع لــدورة تدريبيــة، وبعــد عودتــه مــن روســيا 
ــي  ــة الت ــراد اللجن ــد أف ــوق" أح ــوري، وكان "معت ــي الس ــش العرب ــم للجي ــام المنض ــادة النظ ــت م عّدل
ُكّلفــت بتعديــل هــذه المــادة. بــدأ بتدريــب حــرس الشــرف والشــرطة العســكرية وكتيبــة المراســم 
التابعــة للقيــادة العامــة واألركان، ونــال وســام القائــد العــاّم فــي 2004. وبدايــة شــهر آذار/مــارس 2007 
التحــق بــدورة القيــادة واألركان فــي أكاديميــة الركــن، وتخــرج فــي العــام 2008 مــن الــدورة، وبقــي 
فــي إدارة الشــرطة العســكرية حتــى عــام 2013، ثــم ُنقــل إلــى ســجن صيدنايــا فــي نهايــة 2013 خلفــًا 

للعميــد "اســمندر".

واصــل "معتــوق" ارتــكاب أبشــع أنــواع التعذيــب والقتــل بكافــة أنواعــه فــي حــّق المعتقليــن، وأوكل 
إلــى المقــدم "هيثــم رّحــال" إدارة المبنــى األحمــر، ومنحــه كافة الصالحيــات، وعّينه ضابط أمن الســجن. 
فشــّكل المقــدم "رّحــال" عصابــة ُســّميت )عصابــة األشــرار(، أكثــر أفراِدهــا مــن الطائفــة العلويــة، مــن 
المحكوميــن بأحــكام ســرقة وخطــف وقتــل. وكانــت هــذه العصابــة تدخــل إلــى كل مهجــع، وتنــّكل 
بالّســجناء، ورّبمــا قتلــت بعضهــم داخــل المهجــع مــن خالل كســر أعضائهــم وتحطيمِ رقابهــم، وكّل هذا 
اإلجــرام كان بتوجيــه مــن "معتــوق". وكانــت هــذه أصعــَب فتــرٍة للســجن. وكانــت تعليمــات "هيثــم" 
و"معتــوق" للّســّجانين تعليمــات إجــرام، وال ســّيما بعــد مقتــل أخيــه الرائــد المهنــدس "محســن أحمــد 

معتــوق" فــي ديــر الــزور، إذ ابتكــَر طريقــة حلــق شــعر الــرأس والجفــن بالخيــط للمســاجين.

ــي  ــوق" ف ــي "معت ــوق. ُتوّف ــد معت ــاعر أحم ــده الش ــدان، ووال ــه ول ــزوج ولدي ــوق" مت ــد "معت العقي
الســجن بنوبــة قلبيــة أصابتــه بتاريــخ 2018/01/11.
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وسيم حسن )2020-2018(

العقيــد "وســيم ســليمان حســن"، مــن مواليــد 1968، مــن قريــة "بتغرامو" التابعــة لمدينة جبلة. انتســب 
ــى  ــرزه إل ــّم ف ــام 1991، فت ــاة ع ــاص مش ــالزم اختص ــة م ــرج برتب ــام 1988، وتخ ــة ع ــة الحربي ــى الكلي إل
الحــرس الجمهــوري، وُعّيــن مدربــًا فــي مركــز تدريــب دورات األغــرار التابــع لقيــادة الحــرس الجمهــوري 
فــي منطقــة "جديــة الشــيباني" فــي ريــف دمشــق، ثــم رّفــع إلــى رتبــة مــالزم أول فــي العــام 1994.
وفــي بدايــة العــام 1996 ُنقــَل إلــى الشــرطة العســكرية )مدرســة الشــرطة العســكرية بالقابــون(، 
ــن فــي  ــل وتدريــب لمــدة 6 أشــهر، وبعدهــا ُعّي ــرة المدرســة إلــى دورة تأهي وخضــع خــالل هــذه الفت
الكتيبــة 230 فــي الوحــدة الثالثــة فــي قيــادة الشــرطة العســكرية. ثــم ُرّقــَي إلــى رتبــة نقيــب فــي 
عــام 1998 ونقــل إلــى الكتيبــة الميدانيــة فــي قيــادة الشــرطة العســكرية )وهــي كتيبــة مســتقلة 
ة  ــريَّ تابعــة لقيــادة الشــرطة العســكرية مباشــرة(. وفــي عــام 2000 ُنِقــَل إلــى لبنــان، وتوّلــى قيــادة السَّ

الميدانيــة التابعــة للكتيبــة الميدانيــة.

ة الحراســة  وفــي عــام 2002 ُرّقــَي إلــى رتبــة رائــد وُنقــَل إلــى ســجن تدمــر العســكري، واســتلم ســريَّ
التابعــة للســجن، وبقــي فــي الســجن حتــى عــام 2006، ثــم ُرّقــَي إلــى رتبــة مقــدم وُنِقــَل إلــى ســجن 
صيدنايــا وبقــي فيــه حتــى نهايــة العــام 2007، ثــّم ُنقــل مــرة أخــرى إلــى قيــادة الشــرطة العســكرية 

بدمشــق.

ــًا  ــَن معاون ــا، وُعّي ــَي إلــى رتبــة عقيــد وأعيــد مجــّددًا إلــى ســجن صيدناي وفــي بدايــة العــام 2010 ُرّق
ــَل  ــن ُنِق ــة العــام 2013 حي ــر الســجن "طلعــت محفــوض"، وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى نهاي لمدي
إلــى الالذقيــة رئيســًا لفــرع الشــرطة العســكرية هنــاك، وبقــي فــي هــذا المنصــب إلــى مطلــع العــام 
ــجن  ــرًا للس ــي مدي ــوق، وبق ــود معت ــًا لمحم ــكري خلف ــا العس ــجن صيدناي ــرًا لس ــَن مدي ــن ُعيِّ 2018 حي
حتــى ]2020/03/1، بعدهــا ُنقــَل إلــى قيــادة الشــرطة العســكرية بالقابــون، وبقــي هنــاك حتى الشــهر 
الســابع 2020، ثــّم أحيــل إلــى التقاعــد، وعــاد إلــى قريتــه "بتغرامــو"، وُتوّفــي صبــاح يــوم الســبت 12 

حزيران/يونيــو 2021 بجلطــة قلبيــة، وعمــره 2] عامــًا.

وبحســب شــهادات ناجيــن وثقتهــا رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا، شــهد الســجن فــي 
عهــد حســن إعــدام مــا ال يقــل عــن 00] شــخصًا كانــوا قــد دخلــوا فــي “مصالحــات” أو مــا يعــرف بــــ 
“تســوية وضــع” فــي الغوطــة الشــرقية ودرعــا وحمــص وحلــب وريفهــا، وســواها مــن المناطــق التــي 

ســيطر عليهــا النظــام بدعــم مــن روســيا بعــد عــام 2017.
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العميد أسامة محمد العلي

 العميــد أســامة محمــد العلــي مواليــد العــام 1971 فــي إحــدى قــرى منطقــة صافيتــا التابعــة 
لمحافظــة طرطــوس حصــل علــى الشــهادة الثانويــة فــي العــام 1991 والتحــق بالكليــة الحربيــة بتاريــخ 
1991/11/26 الــدورة 46 حربيــة، تخــرج مــن الكليــة فــي شــهر تشــرين أول/ اكتوبــر مــن العــام 1994 برتبــة 

مــالزم اختصــاص مشــاة.

عيــن العلــي فــي الفرقــة األولــى اللــواء 91 بمدينــة الكســوة وبقــي فيهــا حتــى العــام 1998، تمتــع 
العلــي بعالقــة جيــدة مــع العمــاد ابراهيــم الصافــي قائــد الفرقــة األولــى حينهــا، ممــا ســاهم فــي 

نقلــه إلــى الشــرطة العســكرية.

خضــع لــدورة تدريبــه مدتهــا 6 شــهور فــي مدرســة الشــرطة العســكرية بالقابــون وبقــي مدربــًا فــي 
مدرســة الشــرطة العســكرية حتــى منتصــف العــام 2001 حيــث تــم نقلــه الــى ســرية الحراســات فــي 
إدارة الشــرطة العســكرية حتــى العــام 2003 وبقــي فيهــا حتــى العــام ]200 وبعدهــا تــم نقلــه الــى 

مفــرزة الشــرطة العســكرية فــي قطنــا وبقــي فــي قطنــا حتــى عــام 2008 حيــن كان برتبــة رائــد.
تــم نقلــه فــي نهايــة العــام 2008 الــى فــرع المباحــث العســكرية فــي اإلدارة وفــي بدايــة العــام 2010 
تــم ترقيتــه الــى رتبــة مقــدم ونقلــه إلــى ســجن صيدنايــا، بقــي فــي ســجن صيدنايــا حتــى العــام 2014 
وبعدهــا تــم نقلــه فــي الشــهر تموز/يوليــو مــن العــام 2014 الــى المباحــث العســكرية بفــرع دمشــق 

ورفــع الــى رتبــة عقيــد.

 نقــل فــي بدايــة العــام 2016 تــم نقلــه إلــى فــرع القامشــلي وعيــن رئيســًا للفــرع فــي القامشــلي 
حتــى العــام 2018 حيــث تــم نقلــه مجــددًا إلــى ســجن صيدنايــا.

تســلم العلــي إدارة ســجن صيدنايــا بتاريــخ ]2020/3/1 ورفــع إلــى رتبــة عميــد بتاريــخ 2020/7/1 ومــا 
يــزال حتــى لحظــة كتابــة هــذه األســطر فــي شــهر آب/أغســطس 2022 مديــرًا لســجن صيدنايــا.

ســار العلــي علــى نفــس نهــج مــن ســبقه فــي إدارة أمــور الســجن، حافــظ علــى العقوبــات وعمليــات 
التعذيــب واســتمرار عمليــات اإلعــدام خصوصــًا بحــق المعتقليــن الموقوفيــن بعــد العــام 2018 أو مــا 
ــم 7  ــوم رق ــوري المرس ــام الس ــس النظ ــدار رئي ــده إص ــهد عه ــويات، وش ــي التس ــرف بمعتقل ــار يع ص
لعــام 2022 والــذي يقضــي بمنــح عفــو عــام عــن مــا أســماه النظــام )الجرائــم اإلرهابيــة( المرتكبــة مــن 

الســوريين قبــل تاريــخ 2022/4/30.
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أبرز األحداثالفرتةمدير السجن

1987-1991بركات العش
التمييز ضد المعتقلين السياسيين المنتمين لحزب البعث العربي االشتراكي 

الجناح العراقي. تعذيب ممنهج ضدهم.

1991-2003محي الدين محمد
تجميع من بقي على قيد الحياة من المعتقلين اللبنانيين في السجون 

السورية في سجن صيدنايا، وإطالق سراحهم بين الحين واآلخر على دفعات 
كان آخرها في العام 2000.

2003-2006لؤي يوسف

- إفراغ السجن من معتقلي األسد األب السياسيين والبدء بزج معتقلي 
األسد االبن.

- إصالحات: صيانة مرافق السجن، وفتح الزيارات لجميع المعتقلين األمنيين. 
- العودة إلى نظام العقوبات والحرمان من الزيارة بعد عام ]200.

2006-2008علي خير بيك

- إطالق العنان لكّتاب التقارير والمخبرين من المعتقلين، ونتج عن ذلك 
إعادة التحقيق مع عدد من المعتقلين وفتح قضايا جديدة لهم.

- تشديد العقوبات: قطع طويل للماء والكهرباء، وإيقاف للتدفئة، مع 
إعطاء مفارز األجنحة صالحيات واسعة للمعاقبة. وكان لهذا دور كبير في 

أحداث تمرد 2008 الذي كان سببًا رئيسيًا إلقالته.

2008-2013طلعت محفوض

- تصفيح وتدعيم السجن.
- مجزرة سجن صيدنايا 2008 التي أودت بحياة ما ال يقل عن ]12 معتقاًل 

خالل محاولة السيطرة على السجن والقضاء على التمرد.
- االعتماد بشكل رئيسي على صف ضباط من الطائفة السنية بدل العلوية.

2013-2013إبراهيم سليمان
تصاعد عمليات التعذيب على خلفية اغتيال مدير السجن السابق، وفاة 

العديد من المعتقلين بسبب البرد وإيقاف التدفئة وغمر المهاجع 
والمنفردات بالماء.

- تشديد العقوبات، وتصفية عدد كبير من السجناء.2013-2014أديب اسمندر

2014-2018محمود معتوق
- تكثيف االعتداءات وعمليات التعذيب، وتوظيف طريقة جديدة تقوم 
على االعتماد على سجناء قضائيين )أكثرهم من الطائفة العلوية( في 

االعتداء على السجناء األمنيين.

2018-2020وسيم الحسن

- عادت عمليات اإلعدام وإعدام ما ال يقل عن 00] شخص من معتقلي 
المصالحات الذين احُتجزوا بعد إطالق عمليات تسوية الوضع التي رعتها 

روسيا في المناطق اّلتي أعادت السيطرة عليها بعد انسحاب قوات 
المعارضة السورية منها(

أسامة العلي
2020- حتى 

اليوم

استمرار عمليات اإلعدام خصوصًا بحق المعتقلين الموقوفين بعد العام 
2018 أو ما صار يعرف بمعتقلي التسويات، إصدار رئيس النظام السوري 

المرسوم رقم 7 لعام 2022 )مرسوم العفو(

 

جدول 4. مدراء السجن وأبرز األحداث في عهد كل منهم
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خالصة
تقــوم البنيــة اإلداريــة لســجن صيدنايــا علــى مديــر الســجن مــن جهــة، وضابــط األمــن مــن جهــة أخــرى. 
ومــع أّن الصالحيــات التــي يمتلكهــا المديــر تخّولــه التدخــل فــي الشــؤون األمنيــة، فإنهــا بشــكل 
رئيســي تقــع تحــت ســلطة ضابــط األمــن، وبهــذه الطريقــة يكــون كافــة العامليــن فــي الســجن -بمــن 

فيهــم المديــر- خاضعيــن لمراقبــة مســتمرة مــن قبــل ضابــط األمــن.

العالقــة بيــن المديــر وضابــط األمــن مضبوطــة بهــذا الفصــل بيــن اإلداري واألمنــي، لكنهــا ليســت 
ــكّل منهمــا )أي القــرب  ــة ل ــن ناظمــة وواضحــة بمقــدار ارتباطهــا بالســلطة الفعلي محكومــة بقواني
مــن مراكــز القــوة فــي النظــام مــن خــالل العالقــات الشــخصية(. هــذا الفصــل األمنــي-اإلداري ينعكــس 
علــى تقســيم الســجن بيــن مبنــى مخصــص للمعتقليــن القضائييــن )األبيــض( وآخــر للمعتقليــن األمنيين 
)األحمــر(، وهــو ليــس مجــرد فصــل جغرافــي )بيــن بناءيــن(، بــل هــو اختــالف كلــّي فــي طريقــة التعامل 
معهــم، وكأننــا أمــام ســجنين خاضعيــن إلدارتيــن منفصلتيــن. ولعــّل هــذا مــا يفســر تســمية الســجناء 
ألحــد المبانــي بالســجن األبيــض واآلخــر بالســجن األحمــر. يخضــع المعتقلــون فــي كّل مبنــى إلــى 
معاملــة مختلفــة كليــًا حيــث ينظــر للمعتقليــن األمنييــن بطريقتيــن: إمــا علــى أّنهــم عمــالء وخونــة، 
ــل مفــارز  ــكّل معنــى الكلمــة مــن ِقب ــن ُمســتباحون ب ــون، وهــم فــي الحاَلي ــى أّنهــم إرهابي ــا عل وإّم
األجنحــة. لكــّن هــذا ال يعنــي أّن هــذه المفــارز تقــوم بهــذه الممارســات مــن دون موافقــة مســبقة 
مــن مديــر الســجن أو ضابــط األمــن. وفضــاًل علــى هــذه المعاملــة، هنــاك فصــل بيــن بيانــات المعتقليــن 
ــع  ــن تخض ــات األمنيي ــن(، فبيان ــض )القضائيي ــي األبي ــن ف ــن( والمعتقلي ــر )األمنيي ــى األحم ــي المبن ف

لســّرّية مطلقــة ال يســتطيع حتــى ضبــاط الســجن الوصــول إليهــا )باســتثناء المديــر وضابــط األمــن(.

وباختصــار، تتيــح هــذه البنيــة للســجن القــدرة علــى تصفيــة المعارضيــن الســوريين، وتقــوم عالقاتــه 
التنظيميــة بإضفــاء "الشــرعية القانونيــة" على هذه الممارســات: محاكــم وإعدامات بإجراءات رســمية، 
وشــهادات وفــاة، وتجهيــز المقابــر الجماعيــة. وأكثــر مــا يثيــر االهتمــام فــي عالقاتــه التنظيميــة دور 
مشــفى تشــرين العســكري والقضــاء؛ فــاألول يظهــر كمــكاٍن لتصفيــة المعتقــل بشــهادة وفــاة، ثــم 

دفنــه، والثانــي هــو جهــُة إصــدار حكــم اإلعــدام هــذا.

ويوضــح التقريــر كيــف أّن كاّلً مــن محكمــة الميــدان العســكري والفرعيــن 227 و293 مســؤولين بشــكل 
مباشــر عمــا حــدث ويحــدث فــي ســجن صيدنايــا، وعلــى هــذا فــإّن أّي مســعى لتحقيــق العدالــة 
فــي ســوريا مســتقباًل يجــب أن يبــدأ مــن نقطــة تحديــد المســؤوليات. وقــد قامــت رابطــة معتقلــي 
ومفقــودي ســجن صيدنايــا بتحديــد هــذه المســؤوليات بنــاء علــى البيانــات التــي جمعتهــا خــالل عــام 
كامــل مــن العمــل المكثــف، علــى أمــل أن يشــّجع هــذا التقريــر المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي هــذا 

المجــال علــى المضــي قدمــًا فــي مســار مالحقــة الجنــاة.
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المالحق
ملحق1. بروتوكول إجراء المقابالت مع شهود

ينطبــق هــذا البروتوكــول علــى الضحايــا والشــهود فــي جريمــة مفترضــة، وعلــى الشــهود المنشــقين 
علــى ســبيل المثــال، وعلــى مرتكبــي جريمــة مفترضــة. ويمكــن أيضــًا أن يســتخدم فــي تدويــن 
المالحظــات حــول األحــداث واألشــخاص الذيــن ال عالقــة مباشــرة لهــم بقاعــدة الجريمــة أو الحــدث لكــن 

قــد يوفــرون معلومــات خاصــة بالرابــط.

1. إجراء المقابلة
●  مــن المفيــد تســجيل المقابلــة، وعلــى كّل حــال ال ُبــّد مــن كتابــة اإلفــادة أو طباعتهــا، ويوّقــع 

عليهــا الشــاهد/المصدر والقائــم علــى المقابلــة.
● فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا اســتخدام مترجم/مترجمــة، ينبغــي علــى المترجم/المترجمــة 
التوقيــع علــى بيــان يفيــد أنــه أو أنهــا قام/قامــت بالترجمــة الدقيقــة لكافــة مــا تقــدم بــه 

ــه. ــذي تمــت مقابلت الشــخص ال
●  لدواٍع أمنية، يجب حفظ ورقة التوقيع بشكل منفصل عن النّص الرئيسّي للمقابلة.

● تدوين تاريخ المقابلة وزمانها ومكانها.
ــًا، والنظــر فــي إمكانيــة حفــظ هــذه  ● إدراج رقــم الشــاهد/المصدر وعنوانــه إذا كان ذلــك ممكن
المعلومــات بشــكل منفصــل عــن الوثائــق الرئيســية للقــاء؛ مــن أجــل حمايــة الشــاهد. كذلــك 
يجــب تدويــن أســماء كافــة األشــخاص الحاضريــن، )بمــا فــي ذلــك المترجم/المترجميــن فــي حــال 

وجودهــم(.
● وصف ظروف نشوء اللقاء بشكل موجز.

ــن  ــة". ويمك ــة األولي ــال "المقابل ــي ح ــاهد ف ــن المصدر/الش ــة م ــات المقدم ــص المعلوم ● تلخي
للملخــص أن يقتصــر علــى فقــرة واحــدة توضــح مــا هــو الحــدث الــذي تتمحــور حولــه المقابلــة، 
والمعلومــات التــي باســتطاعة المصدر/الشــاهد أن يقدمهــا ومــا إذا كان المصدر/الشــاهد ضحيــًة 
أو شــاهدًا أو مشــاركًا فــي الحــدث، ومــا إذا كان المصدر/الشــاهد يمكــن أن يوّفــر "معلومــات 

ــط"، أي معلومــات حــول تسلســل صــدور األوامــر. متعلقــة بالراب
● إذا كنــت تقــوم بأخــذ إفــادة مفصلــة وكاملــة، حــاول قــدر اإلمــكان تســجيل األحــداث بالترتيــب، 
ــه وبعــده؟  ــة الحــدث، أي مــاذا حــدَث قبل ــك حــاول تســجيل بعــض المعلومــات حــول خلفي وكذل
ــز بوضــوح  ــع خــالل ســرد األحــداث، وخــالل الســرد تأكــد مــن التميي ــن المواضي ــب االنتقــال بي وتجن
بيــن األحــداث التــي يملــك المصدر/الشــاهد معلومــات مباشــرة عنهــا وتلــك التــي لديــه معلومــات 

عنهــا مــن خــالل جهــة أخــرى.
● الّتأكد من وجود ثبات في استخدام أسماء األماكن وأسماء األشخاص خالل المقابلة.

ــكل  ــح ل ــى المصدر/الشــاهد، كــي يؤكــد فهمــك الصحي ● إعــادة قــراءة اإلفــادة أو ملخصهــا عل
ــا. محتويته

● دّون كافة المخاوف التي يعرب عنها الشاهد فيما يتعلق بأمنه أو بأّي أمر آخر.
● دّون كافــة المخــاوف أو االنطباعــات التــي تتكــون لديــك بعــد اللقــاء، واحفــظ هــذه المالحظــات 

بمــكان منفصــل عــن المالحظــات التــي دونتهــا حــول وقائــع المقابلــة.
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2. مالحظاتك الشخصية على المقابلة
مــن المهــم جــّدًا تدويــن مالحظاتــك الشــخصية أثنــاء المقابلــة، وأن تكــون معنونــة بوضــوح علــى أنهــا 
مالحظــات ســجلتها لنفســك. قــد تحتــاج إلــى اإلجابــة عــن بعــض األســئلة اآلتيــة أو كلهــا؛ لكــي تتمكــن 

مــن تكويــن انطباعاتــك الشــخصية حــول المقابلــة:
●  هل من الممكن أن يمتلك المصدر/الشاهد معلومات ذات صلة بالتحقيق الذي أقوم به؟

●  هــل مــن الممكــن أن يمتلــك المصدر/الشــاهد معلومــات تقودنــي إلــى مصــدر آخــر قــد تكــون لديــه 
معلومــات ذات صلــة بالتحقيــق الــذي أقــوم بــه؟

●  هــل مــن الممكــن أن يقــدم لــي المصدر/الشــاهد معلومــات حــول الحــدث أو الجريمــة المزعومــة، أو 
معلومــات متعلقــة بالرابــط لــم يكــن لهــا حتــى اآلن أي دور فــي التحقيــق الــذي أقــوم بــه؟

3. مالحظتك على المصدر/الشاهد
ــة  ــب عــن األســئلة اآلتي ــارات أن تجي ــن االعتب ــة، وخــذ بعي ــاء المقابل راقــب ســلوك المصدر/الشــاهد أثن

ــق: ــاء التحقي ــك أثن ــة ل ــات المقدم ــة بالمعلوم ــك المتعلق لنفس
●  لماذا قام هذا المصدر/الشاهد بالتقرب مني؟

●  هل يحاول المصدر/الشاهد تضليلي وَحْرَف التحقيق الذي أقوم به؟
●  هل يحاول المصدر/الشاهد توسيع دائرة البحث إلبعاد التحقيق عن هدفه الرئيسي؟

●  هل يحاول المصدر/الشاهد إغراق التحقيق بمعلومات ال قيمة لها عمدًا إلضاعة الجهود؟

4. ما هو مستوى موثوقية المعلومات؟
بعــد االنتهــاء مــن المقابلــة يجــب أن يتــم إجــراء تقييــم للمعلومــات التي تم الحصــول عليهــا، وترتيبها، 

واإلجابــة علــى األســئلة اآلتية:

هل هذه المعلومات:. 1
مباشــرة + مفضلــة + متجانســة بيــن بعضهــا البعــض + مؤكــدة مــن زوايــا مختلفــة + تــدل علــى 

نمــط معيــن + جديــدة؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم = فــإن مســتوى موثوقيتهــا هــو األعلــى.

هل هذه المعلومات:. 2
مباشــرة لكــن تقريبيــة + غيــر متجانســة أو غيــر محتملــة، ولكنهــا منطقيــة باإلجمــال + غير مؤكدة 
مــن مصــادر أخــرى حتــى اآلن + ال تتماشــى مــع أنمــاط معينــة تــم تحديدهــا فــي الســابق+ ليســت 

جديــدة بالكامــل؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم = فــإن مســتوى موثوقيتهــا هــو مقبــول.

هل هذه المعلومات:. 3
ــْمعية"( وليــس للمصدر/الشــاهد معرفــة  غيــر مباشــرة أي مــن جهــة ثانيــة )معروفــة أيضــًا "بالسَّ
مباشــرة عــن الحــدث أو عــن المعلومــة، ولكنــه تلقــى هــذه المعلومــة مــن مصــدر شــارك مباشــرة 
فــي حــدث مــا، كضحيــة أو كشــاهد أو كمرتكــب للجريمــة؟ إذا كانــت اإلجابة بنعم = فإن مســتوى 

موثوقيتهــا هــو مقبــول، ولكــن وفقــًا للظــروف.
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هل هذه المعلومات:. 4
غيــر مباشــرة؟ أي آتيــة مــن جهــة ثانيــة وليــس للمصــدر معرفــة مباشــرة بالحــدث أو بالمعلومــة؟ 
ــوع المعلومــات  ــه هــذه المعلومــات المباشــرة )ن ــه ال يعــرف أي شــخص قــد تكــون لدي كمــا أن
ــتوى  ــم فمس ــة بنع ــت اإلجاب ــال"(. إذا كان ــى أي ح ــك عل ــرف ذل ــع يع ــا: "الجمي ــال فيه ــي يق الت
وثوقّيتهــا هــو األدنــى. وفــي أفضــل األحــوال يمكــن أن ُتعــّد هــذه المعلومــات إشــارًة أولــى علــى 
وقــوع حــدث مــا قــد يكــون مــن المفيــد التقصــي عنــه بشــكل كامــل، ولكــن مــن حيــث دالالتهــا 

فــإّن هــذه المعلومــات ال قيمــة لهــا.



55 الهيكلية اإلدارية لسجن صيدنايا وعالقاته التنظيمية

االسم/الرقم
طريقة تاريخ المقابلةالمالكالرتبةالرمز

المدةالمقابلة

الضباط 

1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Sep 92 ساعةوجهًا لوجه
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Aug 1[2 ساعةوجهًا لوجه
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Jul 132 ساعةوجهًا لوجه
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Jun 1[1 ساعةبرنامج مشفر
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Jun 201 ساعةبرنامج مشفر
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم May 1[1 ساعةبرنامج مشفر
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Apr 1[1 ساعةبرنامج مشفر
1A0202021الفرقة الثالثةمقدم Apr 91 ساعةبرنامج مشفر
2A0192021الفرقة الثالثة - اللواء 21رائد Sep 191 ساعةوجهًا لوجه
2A0192021الفرقة الثالثة - اللواء 21رائد Aug 11 ساعةوجهًا لوجه
2A0192021الفرقة الثالثة - اللواء 21رائد Jul 231 ساعةوجهًا لوجه
2A0192021الفرقة الثالثة - اللواء 21رائد Jun 41 ساعةبرنامج مشفر
2A0192021الفرقة الثالثة - اللواء 21رائد May 121 ساعةبرنامج مشفر
2A0192021الفرقة الثالثة - اللواء 21رائد Apr 81 ساعةبرنامج مشفر
3A0112021القوات الخاصة الفوج 47عميد ركن Jul 121 ساعةوجهًا لوجه
3A0112021القوات الخاصة الفوج 47عميد ركن Jun 211 ساعةوجهًا لوجه
3A0112021القوات الخاصة الفوج 47عميد ركن May 111 ساعةوجهًا لوجه
3A0112021القوات الخاصة الفوج 47عميد ركن Apr 271 ساعةوجهًا لوجه

4A022 مقدم
1 ساعةبرنامج مشفرMay 30 2021الفرقة الثالثةمظلي

4A022 مقدم
1 ساعةبرنامج مشفرApr 23 2021الفرقة الثالثةمظلي

[A0122021إدارة الدفاع الجويعميد ركن Jun 221 ساعةبرنامج مشفر
[A0122021إدارة الدفاع الجويعميد ركن May 131 ساعةبرنامج مشفر
[A0122021إدارة الدفاع الجويعميد ركن Apr 101 ساعةبرنامج مشفر

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Dec 13ساعة ].2وجهًا لوجه

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Nov 1ساعة ].2وجهًا لوجه

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Oct 1ساعة ].2وجهًا لوجه

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Sep 10ساعة ].2وجهًا لوجه

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Aug 21 ساعةوجهًا لوجه

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Jul 11 ساعةوجهًا لوجه

6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Jun 231 ساعةبرنامج مشفر
6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم May 141 ساعةبرنامج مشفر
6A0132021قوات خاصة فوج ]4مقدم Apr 111 ساعةبرنامج مشفر

7A01[2021إدارة الشرطة العسكريةنقيب Nov 220 دقيقةبرنامج مشفر

ملحق2. المقابالت المتعلقة بالبحث
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7A01[2021إدارة الشرطة العسكريةنقيب Oct 21 دقيقةبرنامج مشفر[
7A01[2021إدارة الشرطة العسكريةنقيب Sep 1117 دقيقةبرنامج مشفر
7A01[2021إدارة الشرطة العسكريةنقيب Aug 320 دقيقةبرنامج مشفر
8A02330 دقيقةبرنامج مشفرحرس جمهوريمقدم
8A02330 دقيقةبرنامج مشفرحرس جمهوريمقدم
8A02330 دقيقةبرنامج مشفرحرس جمهوريمقدم
9A0172021الفرقة العاشرةمقدم Dec 141 دقيقةبرنامج مشفر[
9A0172021الفرقة العاشرةمقدم Nov 31 دقيقةبرنامج مشفر[
9A0172021الفرقة العاشرةمقدم Oct 31 دقيقةبرنامج مشفر[
9A0172021الفرقة العاشرةمقدم Sep 2020 دقيقةبرنامج مشفر
9A0172021الفرقة العاشرةمقدم Aug [2 دقيقةبرنامج مشفر[
9A0172021الفرقة العاشرةمقدم Aug 620 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Nov 420 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Oct 420 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Sep 212 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Aug 72 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Aug 82 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Jul 320 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Jul 42 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Jun 242 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم May 1[2 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم May 1630 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Apr 1230 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Apr 1330 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Mar 130 دقيقةبرنامج مشفر
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Mar 23 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Feb 13 دقيقةبرنامج مشفر[
10A0142021اللواء 26 مدفعيةمقدم Feb 23 دقيقةبرنامج مشفر[
11A0212021حرس جمهوري مركز تدريب أغرارمقدم Aug 2010 دقائقبرنامج مشفر
11A0212021حرس جمهوري مركز تدريب أغرارمقدم Aug 211 دقيقةبرنامج مشفر[
11A0212021حرس جمهوري مركز تدريب أغرارمقدم Jul [12 دقيقةبرنامج مشفر
12A0162021الفرقة ]2 الكتيبة 33عقيد ركن Dec 1[10 دقائقبرنامج مشفر
12A0162021الفرقة ]2 الكتيبة 33عقيد ركن Nov [10 دقائقبرنامج مشفر

13A018حرس جمهوري، َسرّية الحراسة مقدم
]1 دقيقةبرنامج مشفرDec 16 2021مطار الضمير

13A018حرس جمهوري، َسرّية الحراسة مقدم
]1 دقيقةبرنامج مشفرNov 6 2021مطار الضمير

13A018حرس جمهوري، َسرّية الحراسة مقدم
20 دقيقةبرنامج مشفر] Oct 2021مطار الضمير

14A010أركان-مدير مكتب العماد هايل العميد ركن
].1 ساعةبرنامج مشفرNov 7 2021حورية

14A010أركان-مدير مكتب العماد هايل العميد ركن
2 ساعةبرنامج مشفرOct 6 2021حورية
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14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Sep 221 ساعةبرنامج مشفر.[

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Aug 223 ساعةوجهًا لوجه

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Jul 61 ساعةبرنامج مشفر.[

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Jun 2[2 ساعةوجهًا لوجه

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن May 171 ساعةبرنامج مشفر.[

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Apr 143 ساعةبرنامج مشفر

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Mar 31 ساعةبرنامج مشفر.[

14A0102021أركان-مدير مكتب العماد هايل حوريةالعميد ركن Feb 33 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Dec 172 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Nov 82 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Oct 72 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Sep 232 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحث رقيب مجند Aug 232 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Jul 72 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Jun 262 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند May 182 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Apr 1[2 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Mar 42 ساعةوجهًا لوجه

1C0102021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثرقيب مجند Feb 42 ساعةوجهًا لوجه

2B01[ مساعد
1 ساعةوجهًا لوجهJul 8 2021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثمتطوع

2B01[ مساعد
1 ساعةوجهًا لوجهJun 27 2021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثمتطوع

2B01[ مساعد
1 ساعةوجهًا لوجهMay 19 2021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثمتطوع

2B01[ مساعد
1 ساعةبرنامج مشفرApr 20 2021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثمتطوع

2B01[ مساعد
1 ساعةبرنامج مشفر] Mar 2021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثمتطوع

2B01[ مساعد
1 ساعةبرنامج مشفر] Feb 2021إدارة الشرطة العسكرية- مباحثمتطوع

3C011الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
1 ساعةوجهًا لوجهJul 13 2021السرية الخارجية

3C011الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
1 ساعةوجهًا لوجهJun 1 2021السرية الخارجية

3C011الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
1 ساعةوجهًا لوجهMay 20 2021السرية الخارجية

4C012الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
].1 ساعةبرنامج مشفرJan 1 2022المطبخ

4C012الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
].1 ساعةبرنامج مشفرDec 12 2021المطبخ

4C012الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
].1 ساعةبرنامج مشفرNov 9 2021المطبخ

4C012الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
].1 ساعةبرنامج مشفرOct 8 2021المطبخ

4C012الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
].1 ساعةبرنامج مشفرSep 24 2021المطبخ

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Mar 1[3 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Mar 314 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Apr 14 ساعاتوجهًا لوجه

صف الضباط
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[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Apr 124 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Apr 273 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا May 33 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا May 123 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا May 284 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jun 94 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jun 163 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jun 293 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jul 184 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jul 243 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Aug 123 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Aug 294 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Sep 34 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Sep 243 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Oct 273 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Nov 94 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Nov 194 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2021الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Dec 204 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2022الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jan 293 ساعاتوجهًا لوجه

[B02[2022الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا Jan 304 ساعاتوجهًا لوجه

6B0202022الشرطة العسكرية - مباحثمساعد أول Feb 23 ساعاتوجهًا لوجه

6B0202022الشرطة العسكرية - مباحثمساعد أول Feb 330 دقيقةبرنامج مشفر

7C013الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
].1ساعةبرنامج مشفرApr 24 2021المحارس الداخلية

7C013الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
1 ساعةبرنامج مشفر]Apr 2 2021المحارس الداخلية

7C013الشرطة العسكرية - سجن صيدنايا - رقيب مجند
40 دقيقةبرنامج مشفرApr 23 2021المحارس الداخلية

1D0142021داخل سوريا May 130 دقيقةبرنامج مشفر

1D0142021داخل سوريا Jun 21 دقيقةبرنامج مشفر[

1D0142021داخل سوريا Jul 141 دقيقةبرنامج مشفر[

1D0142021داخل سوريا Aug 2420 دقيقةبرنامج مشفر

2D0132021خارج سوريا Sep 2[30 دقيقةبرنامج مشفر

2D0132021خارج سوريا Nov 1031 دقيقةبرنامج مشفر

2D0132021خارج سوريا Dec 1832 دقيقةبرنامج مشفر

2D0132021خارج سوريا Sep 2633 دقيقةبرنامج مشفر

2D0132021خارج سوريا Nov 112 دقيقةبرنامج مشفر[

2D0132021خارج سوريا Dec 193 دقيقةبرنامج مشفر[

2D0132021خارج سوريا Sep 2736 دقيقةبرنامج مشفر

ناجون
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2D0132021خارج سوريا Nov 124 دقيقةبرنامج مشفر[

2D0132021خارج سوريا Dec 2036 دقيقةبرنامج مشفر

3D0102021داخل سوريا Jul 1[37 دقيقةبرنامج مشفر

3D0102021داخل سوريا Aug 2[20 دقيقةبرنامج مشفر

3D0102021داخل سوريا Sep 283 دقيقةبرنامج مشفر[

4D01[2020داخل سوريا Sep 81 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2020داخل سوريا Dec 1[1 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا Jan 111 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا Feb 61 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا Mar 61 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا Apr 211 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا May 21 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا Jun 31 ساعةبرنامج مشفر

4D01[2021داخل سوريا Oct 91 ساعةبرنامج مشفر

[D0122021داخل سوريا Nov 13دقيقةبرنامج مشفر [

[D0122021داخل سوريا Dec 216 دقيقةبرنامج مشفر

[D0122021داخل سوريا Dec 2210 دقائقبرنامج مشفر

6D0112021داخل سوريا Feb 730 دقيقةبرنامج مشفر

6D0112021داخل سوريا Mar 731 دقيقةبرنامج مشفر

6D0112021داخل سوريا Apr 2232 دقيقةبرنامج مشفر

6D0112021داخل سوريا May 324 دقيقةبرنامج مشفر

6D0112021داخل سوريا Jun 41 دقيقةبرنامج مشفر[

6D0112021داخل سوريا Jul 163 دقيقةبرنامج مشفر[

6D0112021داخل سوريا Aug 2617 دقيقةبرنامج مشفر

6D0112021داخل سوريا Sep 2930 دقيقةبرنامج مشفر

7D0162022داخل سوريا Feb 130 دقيقةبرنامج مشفر

7D0162022داخل سوريا Feb 230 دقيقةبرنامج مشفر

8D0172022خارج سوريا Mar 1087 دقيقةبرنامج مشفر

9D0182022خارج سوريا April 1[44 دقيقةبرنامج مشفر

10D0192022خارج سوريا April 1[6] دقيقةبرنامج مشفر
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