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 أوالً: منهجية التقرير:

يعتمــد التقريــر ابلدرجــة األوىل علــى املعلومــات الــي حصلنــا عليهــا مــن انجــني مــن مراكــز احتجــاز اتبعــة للمعارضــة 
املســلحة يف مجيــع املراكــز الــي ذكــرت يف التقريــر، حيــث التقينــا مــع العديــد منهــم ومتكنــا مــن زايرهتــم، وحتدثنــا إىل عــدد 
أكــر بكثــر عــر اهلاتــف »الســكايب«، كمــا متكنــا مــن احلصــول علــى معلومــات مــن األهــايل احملليــني املوجوديــن يف 
مناطــق مراكــز االحتجــاز، ومــن خــال مقاطعــة العديــد مــن الــرواايت لناجــني مــن مركــز واحــد، ومســتوى التفاصيــل 
الدقيقــة هلــا، تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أهنــا علــى مســتوى جيــد مــن الدقــة واملوثوقيــة، وألن مجيــع أعضــاء 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســوريون ومــن ُأجريــت املقابــات معهــم كذلــك، فإننــا مل حنتَــج أليــة ترمجــة، ولقــد أبلغنــا 
مجيــع املتحدثــني ابلغــرض مــن املقابــات، وحصلنــا علــى املوافقــة يف اســتخدام املعلومــات الــي وردت فيهــا، مل يتلــَق أحــد 
مــن املتحدثــني مبالــغ ماليــة مقابــل إفاداهتــم، بــل إن كثــراً منهــم عــرض نفســه للخطــر، وتكلــف البعــض منهــم مــادايً، ولقــد 
قمنــا بتغيــر أمسائهــم احلقيقــة )الــي حنتفــظ هبــا( حفاظــاً علــى ســامتهم وســامة أقرابئهــم، كمــا مل نذكــر مــكان وزمــان 

اللقــاء للســبب ذاتــه.

احتــوت أغلــب املقابــات علــى معلومــات متشــاهبة، وقــد قمنــا ابعتمــاد ســتة منهــا يف هــذا التقريــر، كمــا قمنــا مبراجعــة 
العديــد مــن الصــور والفيديوهــات، الــي وردتنــا عــر الريــد اإللكــروين أو الســكايب أو صفحــة الفيــس بــوك، ومنهــا مــا 

هو منشور بشكل علين على اإلنرنت وموقع اليوتيوب.

يف هــذا التقريــر رصــدان ١٢ مركــزاً مــن أبــرز مراكــز االحتجــاز لــدى املعارضــة املســلحة توزعــت علــى النحــو التــايل: 4 يف 
حلــب، 7 يف ريــف دمشــق، 1 يف درعــا.

اســتغرق كل ذلــك قرابــة ثاثــة أشــهر، وال يوثــق هــذا التقريــر احلــاالت كافــة، بــل نقــول أن ذلــك هــو احلــد األدىن الــذي 
متكنــا -يف ظــل صعــوابت عمليــات التوثيــق يف ســوراي وأييت علــى رأســها انعــدام األمــن- مــن توثيقــه.

وتعتمــد إحصائيــات املعتقلــني أو الضحــااي بســبب التعذيــب علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــذي مت 
توثيقــه عــر عمليــات الرصــد واملتابعــة اليوميــة منــذ عــام 2011 وحــى اآلن، ومجيــع األمســاء مســجلة ابالســم والتاريــخ 
والصــورة وغــر ذلــك مــن األدلــة، كمــا نقــوم بعمليــات مراســلة أســبوعية للمقرريــن اخلــواص املعنيــني حبــاالت التعذيــب 

واالختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي.
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ثانياً: لمحة موجزة حول المحاكم لدى المعارضة المسلحة:

يف بــداايت عــام 2012 بــدأ توســع ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة علــى األراضــي الســورية، وبــدأت متــارس عمليــات 
اعتقــال وتعذيــب، فمنــذ كانــون الثــاين/ 2012 حــى هنايــة نيســان/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
قيــام فصائــل املعارضــة املســلحة ابعتقــال مــا ال يقــل عــن 2043 شــخصاً، بينهــم 136 طفــًا، و875 ســيدة، هــؤالء 
مازلــوا قيــد االحتجــاز حــى اللحظــة-، قتــل منهــم مــا اليقــل عــن 7 أشــخاص بســبب التعذيــب، كمــا قتــل 6 أشــخاص 
بســبب ظــروف االحتجــاز الســيئة إثــر اعتقــال العشــرات مــن العائــات بعــد اقتحــام مدينــة عــدرا العماليــة يف ريــف دمشــق.
أكثــر احملافظــات الــي تعــرض أهلهــا لاعتقــال مــن قبــل فصائــل املعارضــة املســلحة هــي ريــف دمشــق، مث الاذقيــة، مث 

إدلــب، مث حلــب.
تتعــدد احملاكــم القضائيــة التابعــة للمعارضــة املســلحة وختتلــف مرجعياهتــا وابلتــايل قوانينهــا، وتظهــر هــذه الدراســة أن لــكل 
فصيــل عســكري حمكمتــه اخلاصــة بــه تقريبــاً، وهــذه احملكمــة ملحقــة مبراكــز احتجــاز، وإن البعــض منهــا ســري. تديــر هــذه 

الســجون شــخصيات دينيــة وعســكرية مــن الفصيــل نفســه.
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التجــارب الناجحــة حملاكــم قضائيــة، أنشــأها قضــاة منشــقون عــن الســلك القضائــي التابــع 
للنظــام الســوري، إال أن عــدم وجــود جهــاز تنفيــذي هلــا أفقدهــا القــدرة علــى التعامــل مــع اجملتمــع، إضافــة إىل أن غالــب 
احملتجزيــن لــدى الفصائــل العســكرية ال تتــم حماكمتهــم عــر هــذه احملاكــم، وال حــى عــر احملاكــم الشــرعية، وإمنــا حيكــم 

عليهــم الفصيــل املســلح الــذي يتبــع لــه مركــز االحتجــاز.
وقد بــدأت حمــاوالت إنشــاء احملاكــم القضائيــة، الــي مسيــت الحقــاً ابحملاكــم الشــرعية منــذ هنايــة عــام 2012 علــى يــد 
دعــاة إســاميني وشــخصيات دينيــة مســلمة، ونتيجــة لعــدم وجــود قــدرة علــى تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة، مل يعــد 
يســتجب هلــا اجملتمــع، إضافــة إىل التخبــط يف إصــدار األحــكام نتيجــة التباينــات يف القوانــني املعمــول هبــا، مــا أفقدهــا 

كثــراً مــن مصداقيتهــا وتســبب الحقــاً يف إغاقهــا.
بعــد ذلــك مت إنشــاء حماكــم شــرعية مدعومــة بســلطة عســكرية أطلــق عليهــا مســمى »الكتيبــة األمنيــة«؛ مــن أجــل ضمــان 
تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن احملكمــة، تتكــون الكتيبــة األمنيــة مــن أشــخاص مســلحني ينتمــون إىل فصائــل املعارضــة 

املســلحة املوجــودة يف املنطقــة الــي تشــكلت فيهــا احملكمــة.
إىل جانــب احملاكــم الشــرعية أتســس مــا مســي »اهليئــات الشــرعية«، يركــز عمــل اهليئــات الشــرعية الرئيــس يف تســير شــؤون 
فيمــا يتعلــق ابألحــوال الشــخصية والقضااي البســيطة، كالــزواج  للشــريعة اإلســامية، وخصوصــاً  اجملتمــع احمللــي وفقــاً 

والطــاق والســرقات؛ ألهنــا تفــوق قــدرة احملكمــة لوحدهــا أبضعــاف كبــرة.
يف قضــااي الســرقات علــى ســبيل املثــال، يتــم النظــر يف القضية مــن قبــل مكتــب التحقيــق التابــع للهيئــة الشــرعية، الــذي 
يتكــون مــن حمقــق أو اثنــني، إضافــة إىل كاتــب. لــدى املكتــب صاحيــة إليقــاف أي متهــم مــدة ثاثــة أايم كحــد أقصــى، 
بعــد ذلــك يتمــم مكتــب التحقيــق حتويلــه إىل مكتــب القضــاء املركــزي يف احملكمــة الشــرعية، هنــاك يــدرس القضــاء املركــزي 

ملــف القضيــة مث يتــم حتويلــه إىل القاضــي، الــذي يصــدر احلكــم.
يتكــون مكتــب القضــاء الــذي يتبــع اهليئــة الشــرعية مــن 6 حماكــم عســكرية، و4 حماكــم مدنيــة تنظــر يف املعامــات والعقــود 
واألحــوال الشــخصية، إضافــة إىل حمكمــة التمييــز الــي تتكــون مــن مخســة قضــاة وتنظــر يف األحــكام الصــادرة، كمــا 
يوجــد 14 مكتبــاً للتحقيــق، ومعظــم احملققــني حيملــون شــهادة احملامــاة، ومــن بينهــم العديــد مــن املنشــقني عــن اجلهــاز 
القضائــي التابــع للســلطات الســورية، أمــا القضــاة فيحمــل معظمهــم إجــازات يف الشــريعة، وليــس يف القانــون أو احملامــاة، 

مــا يشــكل قصــوراً كبــراً.
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يتبــع مكتــب القضــاء: جهــاز مــايل، قســم لألمــاانت اجلرميــة، قســم لتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن اهليئــة وإصــدار األحــكام 
علــى األشــخاص ومتابعــة األحــكام الغيابية.

تقــوم اهليئــة بتعميــم أمســاء األشــخاص الــي صــدرت أحــكام حبقهــم، علــى احلواجــز العســكرية اخلاضعــة لســلطة احملكمــة، 
حيــث يدعــم عمــل اهليئــة جهــاز شــرطة، يقــوم ابلتدخــل بنــاء علــى أمــر صــادر مــن املكتــب الرئيــس أو مــن مكتــب 

التحقيــق.
 

يتبــع للهيئــة الشــرعية ســجن مركــزي حيتــوي علــى نقــاط طبيــة، ومركــز إرشــادي، حيــث تتــم دعــوة رجــال الدين إليــه إللقــاء 
حماضــرات علــى املوقوفــني، كمــا أن هنــاك العديــد مــن غــرف االحتجــاز داخــل املكاتــب التابعــة للهيئــة.

القضــاء املوحــد: تشــكَّل القضــاء املوحــد يف أيلــول/ 2012، ذلــك بعــد خــروج مســاحات واســعة عــن ســيطرة القــوات 
احلكوميــة، فبــدأت املعارضــة املدنيــة بتأســيس جســم قضائــي يف تلــك املناطــق، ابلتنســيق مــع فصائــل عــدة يف املعارضــة 
املســلحة، وحبســب وثيقــة القضــاء املوحــد التأسيســية تكــّوَن مــن عشــرين شــخصاً، عشــرة قانونيــني )ســبعة حمامــني وثاثــة 

قضــاة(، وعشــرة شــرعيني )تعينهــم اهليئــة الشــرعية يف حمافظــة حلــب(.

عــاىن القضــاء املوحــد مــن النــزاع حــول املرجعيــة القانونيــة، ومــن ضعــف القــدرة التنفيذيــة لألحــكام، وتدخــل القــوى 
العســكرية والشــرعية يف اختصاصــه، وحماولــة اهليمنــة عليــه، مــا نــزع عنــه صفــة االســتقالية، لكنــه رغــم كل ذلــك تكــون 

مــن هيئــة تتمتــع ابلكفــاءة العلميــة، وهيكليــة قضائيــة جيــدة.
اســتمر عملــه قرابــة العــام، ففــي يــوم اإلثنــني 18/ تشــرين الثــاين/ 2013 اقتحم جتمــع “ألويــة فاســتقم كمــا أمــرت” 

مقــر القضــاء املوحــد وطــرد مجيــع كــوادره.
أصــدر جملــس القضــاء املوحــد بيــاانً اهتــم فيــه جتمــع “ألويــة فاســتقم كمــا أمــرت” ابلســرقة وهتريــب العديــد مــن احملتجزيــن، 
وابالعتــداء علــى القاضــي عمــرو مشيــس، ورد التجمــع إبصــدار بيــان يتهــم فيــه جملــس القضــاء املوحــد ابلفســاد وعــدم 

تطبيــق حكــم اإلعــدام حبــق الشــبيحة، وغــر ذلــك مــن االهتامــات.
هنــا انتهــى عمليــاً جملــس القضــاء املوحــد، وحلــت مكانــه اهليئــة الشــرعية حبلــب، الــي انضــم إليهــا قســم مــن القضــاة 
العاملــني يف جملــس القضــاء املوحــد، ورفــض قســم آخــر االلتحــاق هبــا نظــراً ألن أغلبيــة القائمــني عليهــا مــن غــر املختصــني.

 
يقول القاضي أنور اجملين أحد مؤسسي القضاء املوحد حبلب للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»كان هنــاك مشــكلة يف تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن القضــاء املوحــد؛ لعــدم وجــود قــوة تنفيذيــة حقيقيــة، 
وعــدم تعــاون القــوى العســكرية ابلشــكل املطلــوب، ورغــم كل ذلــك كانــت جتربــة أفضــل مــن غرهــا، لكنهــا 
مل ترتــِق إىل مســتوى القضــاء احليــادي املهــين، وعابــه تســلط قــوى سياســية وعســكرية علــى عملــه، حيــث 
أدى ذلــك ابلنتيجــة إىل انتهائــه بشــكل كامــل، كمــا حــاول جملــس القضــاء املوحــد إقصــاء كل مــن ينــادي 
ابلقانــون الســوري وختوينــه بذريعــة أنــه قانــون آل األســد وأن مــن عمــل بــه فاســد، مســتغًا ميــل النــاس 

لتطبيق الشريعة اإلسامية«. 
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ثالثًا: مراكز االحتجاز:

حمافظة حلب:
ألف: سجون اهليئة الشرعية

 أتسســت اهليئــة الشــرعية يف حلــب يف شــهر أيلــول/ 2012، حيــث اتفقــت فصائــل عــدة هــي: لــواء التوحيــد، وحركــة 
أحــرار الشــام، وجبهــة النصــرة، وكتائــب أخــرى مــن املعارضــة املســلحة يف ريــف حلــب الغــريب، أن تقــوم اهليئــة مبهمــة إدارة 

املناطــق الــي تســيطر عليهــا هــذه الفصائــل يف حمافظــة حلــب مــن الناحيتــني اخلدميــة واألمنيــة.
أعــادت اهليئــة الشــرعية أتهيــل مشــفى العيــون الواقــع يف حــي قاضــي عســكر وســط مدينــة حلــب وحولتــه إىل ســجن 
حيتــوي ثاثــة أقســام: الرجــال، النســاء، األطفــال، تشــرف علــى الســجن عناصــر عســكرية اتبعــة حلركــة نــور الديــن الزنكــي.
خــال عامــي 2013 و2014 وحــى هنايــة نيســان/2015 احتجــزت اهليئــة الشــرعية آالفــاً عــدة مــن املدنيــني، أغلبهــم 
متهمــون بقضــااي جنائيــة، وخافــات ماليــة أو عائليــة وقضــااي أحــوال شــخصية، كمــا احتجــزت مئــات مــن عناصــر 
املعارضــة املســلحة بتهمــة ارتــكاب جرائــم كالســرقة أو اخلطــف، وضــم الســجن أيضــاً العديــد مــن املتهمــني ابلتخابــر مــع 

أجهــزة املخابــرات احلكوميــة أو املنضمــني للقــوات احلكوميــة.
حبســب رواايت العديــد مــن الناجــني مــن الســجن فــإن هنــاك متييــز كبــر يف عمليــات التعذيــب بــني املعارضــني للحكومــة، 
وبــني املوالــني هلــا، ففــي حــني يتعــرض املعارضــون للحكومــة الســورية لعمليــات تعذيــب مل تكــن منهجيــة - كالضــرب- 
وال لســاعات طويلــة، يتعــرض املتهمــون ابلتخابــر مــع أجهــزة املخابــرات أو املنتمــون للقــوات احلكوميــة لتعذيــب شــديد 

ومنهجــي، ابلضــرب ابلعصــا وابألســاك، وذلــك أثنــاء التحقيــق معهــم.
مــازال داخــل الســجن حــى اللحظــة مااليقــل عــن 130 شــخصاً حبســب أرشــيف املعتقلــني يف الشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنسان.
أمحــد. م احتجزتــه عناصــر اتبعــة للهيئــة الشــرعية يف ســجن اهليئــة الشــرعية حبــي قاضــي عســكر يف مدينــة حلــب مــدة 
شــهرين، يف متــوز وآب/ 2014، وذلــك علــى خلفيــة قضيــة جنائيــة. أطلقــت اهليئــة الشــرعية ســراحه دون حتويلــه إىل 

القضــاء بســبب عــدم توفــر األدلــة الــي تدينــه، وقــد أفــاد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته:
إن أوضــاع الســجن اخلدميــة كانــت مقبولــة حيــث كنــا حنصــل علــى ثــاث وجبــات طعــام يف اليــوم، إضافــة إىل خدمــات 

النظافــة والطبابــة، وكان مســموحاً لنــا تلقــي الــزايرات مــن األقــارب واألصدقــاء والصــاة والقــراءة«.
 

يف ريــف حلــب الغــريب هنــاك ثاثــة ســجون رئيســة: ســجن اهليئــة الشــرعية يف مدينــة دارة عــزة، وســجن اهليئــة الشــرعية يف 
بلــدة املنصــورة، وســجن القامسيــة الواقــع يف منطقــة األاترب، وهــذه الســجون خمصصــة بشــكل رئيــس للمتهمــني بقضــااي 

جنائيــة وشــكاوى ماليــة أو عائليــة، وأســاليب التعذيــب فيهــا مشــاهبة للســجن يف مدينــة حلــب.
 

منــذ شــهر كانــون األول 2013 حــى اللحظــة، مل تســمح اهليئــة الشــرعية يف حمافظــة حلــب للمحتجزيــن بتوكيــل حمــام 
للدفــاع عنهــم؛ بســبب إعان هيئــة حمامــي حلــب األحــرار انســحاهبا مــن اهليئــة الشــرعية يف حلب احتجاجــاً علــى 
إصدارهــا قــراراً حيصــر تنظيــم الــوكاالت القضائيــة فيهــا دون هيئــة حمامــي حلــب األحــرار، كمــا حــدد القــرار ســقف أجــور 

احملامــني مببالــغ زهيــدة.
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تقوم اهليئة الشرعية جبمع احملتجزين الذين تقرر إطاق سراحهم، وتقوم إبعطائهم مواعظ ودروساً دينية.
 

 

صورة تظهر حمتجزين قبل إطالق سراحهم، يف أثناء إعطائهم الدروس الدينية

صورة تظهر غرفة »مهجع« خمصص الحتجاز النساء 

صورة تظهر غرفة »املهجع الكبري« املخصص الحتجاز الرجال 

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWngySnE4czk1aVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMUdsN0JRaW0wOFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOdHdwUmp6QVh4d2s/view
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ابء: سجن مؤسسة التوحيد األمنية:
يقــع ســجن مؤسســة التوحيــد األمنيــة يف حــي قاضــي عســكر يف مدينــة حلــب، يتبــع ملؤسســة التوحيــد األمنيــة التابعــة 
للــواء التوحيــد، يتســع الســجن لنحــو 60 حمتجــزاً، يوجــد فيــه حاليــاً بــني )10 إىل 20( حمتجــزاً حبســب أرشــيف الشــبكة 
الســورية جلقــوق اإلنســان، مجيعهــم مــن املتهمــني بقضــااي أمنيــة تتعلــق ابلتخابــر مــع القــوات احلكوميــة أو القتــال إىل 
جانبهــا، الســجناء يف هــذا الســجن ممنوعــون مــن تلقــي الــزايرات أو االتصــال بعائاهتــم وأصدقائهــم، وهــم حيصلــون علــى 

اخلدمــات الطبيــة والطعــام، كمــا ُيســمح هلــم أبداء شــعائرهم الدينيــة.
احملاكمات تتــم يف حمكمــة منبثقــة عــن املؤسســة األمنيــة ذاهتــا، وال يتــم حتويلهــم إىل احملاكــم القضائيــة أو اهليئــات الشــرعية 

شــّكلة يف مدينــة حلــب، كمــا ال حيــق هلــم توكيــل حمــام للدفــاع عنهــم.
ُ
امل
 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد املشرفني على السجن، الذي أطلعنا على التايل:
»إن املتهمــني ابلتعــاون والعمــل مــع القــوات احلكوميــة ال يُدلــون ابملعلومــات وال يعرفــون ابلتهــم املوجهــة 
إليهــم إال إذا قمنــا بضرهبــم وهتديدهــم ابلقتــل، لكننــا ال نعاملهــم ابلوحشــية نفســها الــي يعامــل هبــا النظــام 

الســوري املعتقلــني لديــه«.

اتء: سجن مؤسسة أمن الثورة:
يف شــهر تشــرين األول/ 2012 أنشــأ عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة أمههــا لــواء التوحيــد، ســجن أمــن الثــورة يف 
بلــدة الراعــي احلدوديــة يف ريــف حلــب الشــمايل، - وهــو ســجن ضخــم يف مبــى كان يســتخدم مدرســة-؛ ليكــون هــذا 

الســجن بديــًا عــن ســجون صغــرة متواجــدة يف بلــدات عــدة يف ريــف حلــب الشــمايل والغــريب. 
احتجــزت إدارة الســجن الســجناء مــن مرتكــي اجلرائــم اجلنائيــة يف مناطــق ســيطرة قــوات املعارضــة املســلحة يف ريــف 
حلــب الشــمايل والغــريب ليبلــغ عــدد احملتجزيــن فيــه حنــو 3500 ســجيناً حــى هنايــة عــام 2014 وهــذا الرقــم يشــمل كامــل 
مــن احتجــزه الســجن ســواء املطلــق ســراحه أو الذيــن مــا زلــوا قيــد االحتجــاز والتحقيــق مبختلــف القضــااي حبســب أحــد 
املشــرفني علــى الســجن. كمــا احتجــزت قــوات املعارضــة املســلحة يف هــذا الســجن أســرى مــن القــوات احلكوميــة ألقــي 
القبــض عليهــم خــال املعــارك بــني قــوات املعارضــة املســلحة والقــوات احلكوميــة، إضافــة إىل متهمــني بقضــااي أمنيــة هلــا 

عاقــة ابلتجســس لصــاحل القــوات احلكوميــة.
موفــق .ع أحــد الســجناء الذيــن أطلــق ســراحهم مــن ســجن مؤسســة أمــن الثــورة، وكان حمتجــزاً يف الســجن منــذ شــباط/ 
2013 حــى أيلــول/ 2013 بتهمــة الســرقة. أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن أوضــاع الســجن مــن الناحيــة 

اإلنســانية ابلنســبة للســجناء الذيــن يتــم احتجازهــم بتهــم جنائيــة صغــرة، يقــول: 
»كنــا حنصــل علــى مجيــع احتياجاتنــا األساســية مــن طعــام ودواء ونظافــة، وكانــت إدارة الســجن تســمح 
لنا ابلزايرات كل يوم مجعة، أما الســجناء الذين يتم احتجازهم بســبب هتم أمنية أو بســبب أســرهم وهم 
يقاتلــون إىل جانــب القــوات احلكوميــة فقــد كانــوا ممنوعــني مــن تلقــي الــزايرات وكانــوا يتعرضــون للتعذيــب 
الشــديد مــن قبــل جمموعــة مــن الســجانني يقودهــا شــخص يدعــى »جامبــو« وهــو شــاب يف الثاثينيــات 
مــن العمــر مــن مدينــة مــارع يف ريــف حلــب الشــمايل، وكان هــؤالء يتعرضــون لضــرب مــرح ويتــم تعليقهــم 

مــن أيديهــم بوضعيــة »الشــبح« لســاعات طويلــة«.
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وقــد أخــر الشــاهد موفــق .ع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن الســجان »جامبــو« ومعــه جمموعــة مــن الســجانني 
كانــوا يقومــون أثنــاء التحقيــق مــع احملتجزيــن بعمليــات ضــرب مــرح خصوصــاً علــى الرجلــني وكانــوا يســتخدمون الــدوالب 
كوســيلة تعذيــب )يتــم وضــع الســجني مــع ثــين ركبتيــه داخــل الــدوالب وهــو عجلــة الســيارة مث ضربــه علــى مناطــق خمتلفــة 

مــن جســده(.

وقــد مت إغــاق هــذا الســجن بســبب هجــوم تنظيــم داعــش علــى مدينــة الراعــي يف أواخــر شــباط/ 2014، حيــث قامــت 
اجلبهــة اإلســامية إبخــاء مراكزهــا يف بلــدة الراعــي خوفــاً مــن ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا، ومت حينهــا إطــاق ســراح 
معظــم الســجناء وبقــي عــدد منهــم مــن املتهمــني بقضــااي أمنيــة، مت نقلهــم إىل ســجن مؤقــت يف مدينــة مــارع يف ريــف 
حلــب الشــمايل قبــل أن يتــم التفــاوض مــع القــوات احلكوميــة؛ لتحديــد مصرهــم، وهــذا مــا حصــل مــع بعضهــم يف حــني 

بقــي البعــض اآلخــر يف ســجون ســرية اتبعــة للجبهــة اإلســامية يف ريــف حلــب الشــمايل وال توجــد معلومــات عنهــا.

جيم: سجون لواء شهداء بدر:
أســس لــواء شــهداء بــدر جمموعــة مــن العســكريني يف بلــدة حيــان بريــف حلــب يف آب/ 2012 وقامــوا بتحويــل »كتيبــة 
املهــام اخلاصــة« الــي كانــوا يعملــون ضمنهــا إىل لــواء شــهداء بــدر، وســيطر علــى أحيــاء عــدة يف مشــال مدينــة حلــب، 
وبعــض البلــدات يف ريــف حلــب الشــمايل، أنشــأ لــواء شــهداء بــدر مــا اليقــل عــن عشــرين ســجناً صغــراً يف منطقــة مــزارع 
معرســته خــان يف ريــف حلــب الشــمايل، ويف منطقــة مــزارع حيــان القريبــة منهــا، يتكــون كل ســجن مــن هــذه الســجون 

مــن قرابــة أربــع غــرف، ورمبــا يكــون هنــاك مراكــز احتجــاز يف مناطــق أخــرى. 
يف البدايــة تركــزت عمليــات االعتقــال الــي قــام هبــا اللــواء علــى مــا أطلــق عليهــم خمريــن وعمــاء أو مقاتلــني مــع القــوات 
احلكوميــة وأجهــزة األمــن احلكوميــة، حيــث يتعــرض احملتجــز مــن هــذه األصنــاف إىل عمليــات تعذيــب شــديدة، وقــد يفــرج 
عنــه مقابــل فديــة ماديــة بعــد ذلــك، ويف حــال كان متورطــاً جبرائــم قتــل أو اغتصــاب بشــكل كبــر، حُيكــم عليــه ابإلعــدام. 
يف املرحلــة الثانيــة مشلــت عمليــات االعتقــال الــي قــام هبــا اللــواء الســكان احملليــني يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا، واشــتهر 
بشــكل كبــر حاجــز أقامــه اللــواء يف منطقــة الكاســتلو، يف مدخــل مدينــة حلــب الشــمايل، ســجلنا يف الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان عشــرات حــاالت االعتقــال علــى هــذا احلاجــز، كان اهلــدف الرئيــس منهــا هــو طلــب الفديــة املاديــة مــن 

أهــل املعتقــل مقابــل اإلفــراج عنــه. 

طــه الشــيخ أمحــد أحــد الناجــني مــن االعتقــال مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة للــواء شــهداء بــدر، حيــث قــام مســلحو لــواء 
شــهداء بــدر ابعتقالــه ابلقــرب مــن دوار اجلنــدول الواقــع يف مشــال مدينــة حلــب، والســبب حبســب مــا أخــران بــه أنــه قــام 
بتجــاوز ســيارهتم أثنــاء قيــادة ســيارته، مت نقلــه إىل ســجن اتبــع للــواء يف مزرعــة قريبــة مــن بلــدة حيــان، ومت وضعــه يف غرفــة 
مســاحتها حنــو 40 مــراً مربعــاً، وذلــك مــع قرابــة 60 معتقــًا آخريــن، وحبســب طــه فــإن أغلبهــم قــد مت خطفهــم مــن 
الطرقــات ألســباب تتعلــق ابالبتــزاز والقمــع ونشــر اخلــوف بــني املدنيــني، أو ألهنــم ينتمــون إىل عائــات غنيــة، حيــث يقــوم 

اللــواء ابلتفــاوض مــع عائاهتــم إلطــاق ســراحهم مقابــل فديــة ماليــة. 
أخــران طــه أنــه كان يســمع أصــوات احملتجزيــن الذيــن يتعرضــون للتعذيــب، لكنــه مل يتعــرض شــخصياً للتعذيــب، ويؤكــد 
طــه مــن خــال مساعــه ألحاديــث احملققــني أن هــؤالء الذيــن يتعرضــون للتعذيــب الشــديد هــم مــن املتهمــني ابلتعــاون مــع 

القــوات احلكوميــة والتخابــر معهــا، وكان يتــم صعقهــم ابلكهــرابء وتعليقهــم مــن أيديهــم أو أرجلهــم لســاعات طويلــة.



9
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبرز مراكز االحتجاز التابعة للمعارضة املسلحة

أما املعتقلون املدنيون فكانوا يتعرضون لعمليات ضرب يف حال قاموا إباثرة الفوضى أو اعرضوا على أوامر الســجانني 
أو الظــروف الســيئة للســجن، فقــد كان الســجني حيصــل علــى وجبــة طعــام واحــدة ويســمح هلــم بقضــاء حاجتــه مرتــني 

فقــط يف اليــوم. 

املعتقلــون يف ســجون لــواء بــدر ال تتــم حماكمتهــم لــدى القضــاء بــل يــرك مصرهــم لقيــادة اللــواء، ويقــوم أفــراد مــن قيــادة 
اللــواء إبصــدار األحــكام الــي يروهنــا مناســبة.

حمافظة ريف دمشق:
حتتــوي منطقــة الغوطــة الشــرقية يف ريــف دمشــق علــى العديــد مــن مراكــز االحتجــاز، ال يوجــد ســوى ســبعة فقــط معلــن 

عنهــا، والبقيــة عبــارة عــن مراكــز احتجــاز ســرية.
اتفقــت الفصائــل املســلحة يف املنطقــة علــى تســليم إدارة مراكــز االحتجــاز للقضــاء املوحــد، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك 
فــإن لــكل فصيــل عســكري مراكــز احتجــاز خاصــة بــه، وال يقــوم القضــاء املوحــد مبحاكمــة األشــخاص احملتجزيــن فيهــا، 
بــل إن إدارة الفصيــل العســكري هــي القاضــي الــذي حيكــم، بــدون أيــة حماكمــات علنيــة، وال يســمح لنشــطاء حقــوق 

اإلنســان بــزايرة هــذه املراكــز أو االطــاع علــى ســر العمــل وظــروف االحتجــاز فيهــا.

ألف: سجون القضاء املوحد:
تشــكل القضــاء املوحــد يف متــوز/ 2014 وضــم العديــد مــن اخلــرات مــن حمامــني وشــرعيني موجوديــن يف الغوطــة الشــرقية، 
ضــم حتــت ســلطته الســجون املعلــن عنهــا والتابعــة لقــوات املعارضــة املســلحة كافــة، وأنشــأ القضــاء املوحــد مصلحــة 
الســجون التابعــة هلــذا القضــاء مباشــرة. يصــدر القضــاء املوحــد أحكامــه اســتناداً إىل مصــادر قانونيــة عــدة، أتيت يف 
مقدِّمتهــا أحــكام الشــريعة اإلســامية، مث تليهــا التعليمــات التنفيذيــة الــي تصــدر عــن القضــاء املوحــد، بعدهــا وبدرجــة 

أقــل أتيت كلٌّ مــن القوانــني الســوريّة والقانــون العــريب املوّحــد.
تقســم الســجون التابعــة للقضــاء املوّحــد إىل أقســام عــدة حبســب املهــام املوكلــة إليهــا، يوضــع املّتهــم يف ســجن خــاص 
يســّمى “نظــارة التحقيــق”، تتــم فيــه إجــراءات التحقيــق، وفــور انتهــاء عمليــة التحقيــق، وإصــدار احلكــم، يُنقــل املتهــم 

إىل الســجن املركــزي يف الغوطــة.
يقسم السجن املركزي إىل أقسام عّدة حبسب التهم املّوجهة واألحكام؛ ويتكون من:

1.     قسم خاص ابألحكام اجلنائية )كالسرقة والقتل واملخدرات(.
2.     قسم للعسكريني )قوات املعارضة املسلحة أوعناصر اتبعة للقوات احلكومية(.

3.     قسم النساء
4.     قسم األطفال

 
حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تبلــغ أعــداد احملتجزيــن يف ســجون القضــاء املوحد قرابــة 250 بينهــم 
65 طفــًا، و40 امــرأة، يظــل املتهمــون قيــد االحتجــاز لفــرات قــد تصــل إىل عــدة أشــهر قبــل إصــدار أحــكام حبقهــم مــن 
قبــل القضــاء املوحــد، التهــم املوجهــة للمحتجزيــن إمــا أن تكــون هتــم تتعلــق مبخالفــات جنائيــة كالســرقة والقتــل واملخــدرات  
والشــجارات، أو أن تكــون هتمــاً تتعلــق ابلعمالــة لصــاحل القــوات احلكوميــة، هنــاك نــوع خــاص مــن القضــااي ال تســمح 
قــوات املعارضــة املســلحة للقضــاء املوحــد أن يقضــي هبــا أبــداً، مثــل هتمــة انتمــاء األفــراد لتنظيــم داعــش، أو القضــااي العالقــة 

بــني أفــراد الفصيــل الواحــد.



10
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبرز مراكز االحتجاز التابعة للمعارضة املسلحة

 
إايد.د أحــد الســجناء املطلــق ســراحهم مــن ســجن القضــاء املوحــد يف الغوطــة الشــرقية، أفــاد الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان أنــه قــد مت ســجنه بتهمــة ســرقة األخشــاب مــن منــازل مهجــورة يف الغوطة، وأنــه بقــي حمتجــزاً يف الســجن مــدة 
مخســة أشــهر قبــل أن يصــدر القضــاء املوحــد احلكــم عليــه، وأخــران عــن ظــروف االحتجــاز يف ســجن القضــاء املوحــد:

»هنــاك العشــرات مــن الســجناء موقوفــون منــذ أشــهر دون حماكمــة، وهنــاك مــن مت توقيفــه دون وجــود أدلــة 
وبنــاء علــى شــكاوى كيديــة، ومل تصــدر أحــكام حبقهــم بســبب أعــداد الســجناء املتزايــدة والقضــااي الكثــرة«.

إايد أكــد لنــا أنــه مل يشــاهد حــاالت تعذيــب للمحتجزيــن، عــدا بعــض حــاالت الضــرب املــرح حملتجزيــن رفضــوا التعــاون 
مــع احملققــني ابعتبارهــم غــر شــرعيني مــن وجهــة نظرهــم، ســجلنا حالــة اإلفــراج عــن إايد بعــد احلكــم عليــه ابلســجن مدة 

ســتة أشــهر مــن قبــل قاضــي يف القضــاء املوحــد.

ابء: سجن التوبة:
تشــكل جيــش اإلســام يف أيلــول/ 2013، ويعتــر الفصيــل الرئيــس املســيطر علــى أغلــب أجــزاء الغوطــة الشــرقية، وقــد 
أنشــأ لــواء اإلســام )قبــل أن يتحــول إىل جيــش اإلســام( ســجن التوبــة يف بــداايت عــام 2013،  يف مدينــة دومــا 
ويعتــر مــن أوائــل الســجون يف الغوطــة الشــرقية، وحبســب انجــني مــن ســجن التوبــة تقدر أعــداد احملتجزيــن فيــه بقرابــة 
650 حمتجــزاً، بينهــم قرابــة 70 امــرأة، إضافــة إىل وجــود عشــرات املعتقلــني مــن منطقــة عــدرا العماليــة املواليــة للســلطات 
احلاكمــة، حيــث يطالــب جيــش اإلســام مببادلتهــم مبعتقلــني لــدى الســلطات احلكوميــة أو بفــك احلصــار عــن الغوطــة 

الشــرقية مقابــل إطــاق ســراحهم، لكــن الســلطات الســورية ترفــض كل ذلــك.
ال يسمح جيش اإلسام للنشطاء احلقوقيني بدخول السجن، كما أن املعتقلني ليس لديهم حمامني للدفاع عنهم.

بــال .ج، أحــد الناجــني مــن االعتقــال مــن ســجن التوبــة، التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بــه يف العاصمــة 
األردنيــة عمــان، وقــد قــام جيــش اإلســام ابعتقالــه بســبب مشــاجرة مــع أحــد العناصــر التابعــني جليــش اإلســام، يف 
كانــون الثــاين/ 2014، أخــران بــال أن عناصــر اتبعــة جليــش اإلســام قامــت ابعتقالــه مــن حملــه الــذي يعمــل بــه، بطريقــة 
مشــاهبة لطريقــة القــوات احلكوميــة يف اعتقــال املدنيــني، حيــث قامــوا بتغطيــة رأســه بقطعــة قمــاش، ووضعــه يف ســيارة 
واالنطــاق هبــا بســرعة إىل مــكان وجــود ســجن التوبــة، مل يتمكــن بــال مــن معرفــة مــكان الســجن ألن عناصــر جيــش 

اإلســام كانــت حريصــة علــى أن ال يعــرف أحــد احملتجزيــن لديهــا مــكان الســجن.

»عنــد وصــويل للســجن قــام أحــد العناصــر بضــريب بســاحه الكاشــنكوف علــى ظهــري وأقدامــي، وقــام 
بتوجيــه اإلهــاانت يل، مث أدخلــوين إىل غرفــة حتــوي حنــو 35 حمتجــزاً بتهــم خمتلفــة، كالســرقة والتعــاون مــع 
القــوات احلكوميــة، وتوزيــع املخــدرات، وســب الــذات اإلهليــة، بعــد مــرور ثــاث ســاعات أخــذوين إىل غرفــة 
التحقيــق، حيــث حقــق معــي رجــل ديــن مســلم، بســبب الشــجار الــذي جــرى بيــين وبــني عنصــر مــن جيــش 
اإلســام، وكان اخلــاف معــه علــى مبلــغ مــن املــال، مث قــال يل رجــل الديــن إنــه لــن يطلــق ســراحي حــى يقــوم 
العنصــر ابلصفــح عــين، بقيــت يف الســجن مــدة أحــد عشــر يومــاً، بعدهــا أطلقــوا ســراحي، وأعــادوين إىل منــزيل 

بســيارهتم، كنــت طــوال الطريــق مغطــى العينــني حــى ال أعــرف مــكان الســجن«.



11
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبرز مراكز االحتجاز التابعة للمعارضة املسلحة

أفــادان بــال أن عناصــر جيــش اإلســام كانــت تعامــل احملتجزيــن لديهــا بدرجــات متفاوتــة مــن القســوة، ذلــك حبســب 
التهمــة املوجهــة إليهــم، ويعتــر أســلوب الضــرب املــرح أحــد أكثــر األســاليب انتشــاراً مع أغلــب احملتجزيــن لديهــا، أمــا 
املعتقلــون املوالــون للقــوات احلكوميــة أو تنظيــم داعــش فتســتخدم معهم وســائل أخــرى مــن التعذيــب، كاجللــد والشــبح 

والــدوالب.
أخــران بــال أنــه مســع ملــرات عــدة أصــوات إطــاق الرصــاص داخــل ســجن التوبــة مرجحــاً أن تكــون إعدامــات حملتجزيــن 

بتهــم التجســس لصــاحل القــوات احلكوميــة أو تنظيــم داعــش؛ ألهنــا صــدرت مــن األماكــن احملتجزيــن فيهــا.
أكــد بــال وجــود طبيــب يشــرف علــى احملتجزيــن املرضــى، كمــا أكــد أن مشــريف الســجن كانــوا يقومــون بنقــل املرضــى 

إىل املشــايف يف حــال احتاجــوا ذلــك.
 

اتء:  سجون جيش األمة:
أيلــول/ 2014 يف مدينــة دومــا، وبســط ســيطرته علــى أجــزاء مــن مدينــة دومــا، ومدينــة  تشــكل جيــش األمــة يف 
عربني، قــام جيــش األمــة إبنشــاء ســجن أمســاه »الســجن املركــزي«، وعنــد تشــكيل القضــاء املوحــد يف الغوطــة الشــرقية قام 
بتســليم إدارتــه لــه، إضافــة إىل ذلــك قــام جيــش األمــة إبنشــاء ســجن »الشــرطة العســكرية« يف بدايــة عــام/ 2013، 
وهــو خمصــص للعســكريني مــن قــوات املعارضــة، أو مــن أســرى القــوات احلكوميــة، وقــد قــام جيــش األمــة بتســليم إدارتــه 

للقضــاء املوحــد.
وعلى الرغم من ذلك فقد قام جيش األمة إبنشاء سجنني سريني يف كل من منطقة حوش نصري ودوما.

حبســب رواايت عــدد مــن األهــايل الناجــني مــن مراكــز االحتجــاز الــي كانــت خاضعــة لســيطرة جيــش األمــة، فقــد نفــذ 
جيــش األمــة عشــرات عمليــات اإلعــدام.

قــام جيــش اإلســام ابلقضــاء علــى جيــش األمــة يف 4/ كانــون الثــاين/ 2015 ضمــن محلــة أمساهــا »تطهــر البــاد مــن 
رجــس الفســاد« وأصبــح ابلتــايل مســيطراً علــى كامــل املناطــق الــي كانــت خاضعــة جليــش األمــة.

مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من معرفة مصر احملتجزين الذين كانوا لدى جيش األمة.

جيم: سجن اهلدااي:
أنشــأه االحتاد اإلســامي ألجناد الشــام -الذي تشــكل يف تشــرين الثاين/ 2013 يف الغوطة الشــرقية، مث اندمج الحقاً 
مــع القيــادة العســكرية املوحــدة يف الغوطــة الشــرقية يف آب/ -2014 يف بدايــة عــام 2014، وانتقلــت ســيطرة الســجن 

للقيــادة املوحــدة، وهلــذا الســجن فرعــني األول يف دومــا والثــاين يف عربــني.

حاء: سجون فيلق الرمحن:
تشــكل فيلــق الرمحــن يف تشــرين الثــاين/ 2013، يتواجــد بشــكل رئيــس يف منطقــة جوبــر، وقــد أنشــأ ســجنني يف كل 

مــن مدينــي محوريــة وســقبا.
    

خاء: سجن املنطقة:
يتبــع ســجن املنطقــة ملديريــة منطقــة دومــا الــي أُنِشــَئت يف بدايــة عــام 2013 بتفويــض مــن معظــم فصائــل املعارضــة 
املســلحة يف الغوطة الشــرقية آنذاك، على أن تكون هيئة مســتقلة ال تتبع ألي فصيل عســكري، ومتثل يف عملها جهاز 
الشــرطة يف دومــا، وبعــد تشــكيل القيــادة العســكرية املوحــدة أحلقــت مديريــة دومــا هبــا. مــن مهــام املديريــة ماحقــة قضــااي 
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اجلرائــم وتنفيــذ مذكــرات االعتقــال الصــادرة عــن هيئــة القضــاء، مديرهــا احلــايل املدعــو أبــو حســن هــارون.
أنشــأت املديريــة هــذا الســجن يف بــداايت تشــكلها، وهــي تشــرف عليــه بشــكل مباشــر، وهــو خــاص إبيــداع اجملرمــني 

واللصــوص مــن املدنيــني يف أثنــاء فــرة التحقيــق اجلنائــي معهــم.

دال: سجن النساء:
أُنشــأ ســجن النســاء بقــرار مــن اهليئــة القضائيــة يف الغوطــة الشــرقية ويقــع يف مدينــة دومــا، وتشــرف عليــه امــرأة تدعــى “أم 

ســليمان”، وهــو خــاص ابحتجــاز النســاء، ومت اســتخدام أجــزاء منــه ألغــراض إنســانية.
تقــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أعــداد احملتجــزات فيــه بقرابــة 60 حمتجــزة، متهمــات بتهــم متنوعــة مثــل االجتــار 

ابملخــدرات وهتــم أخاقيــة، وهتــم اســتخباراتية مــع القــوات احلكوميــة.

حيتوي السجن على أربعة أقسام:
)قســم لألمــراض العصبيــة والنفســية، قســم الذيــن فقــدن أزواجهــن وتدمــرت منازهلــن ومل يعــد هلــن مــأوى، قســم للذيــن 

تعرضــن لعنــف جنســي علــى يــد القــوات احلكوميــة، قســم االحتجــاز(.
 

حمافظة درعا:
هنايــة  يف  املســلحة  املعارضــة  فصائــل  مــن  جمموعــة  شــكلت 
عــام 2012 هيئــة قضائيــة موحــدة، تتكــون اهليئــة القضائيــة 
املعارضــة  عليهــا  تســيطر  الــي  املناطــق  يف  غــرز(  )حمكمــة 
املســلحة يف درعــا مــن ثــاث حماكــم وهــي: حمكمــة اجلنــاايت، 
يعمــل  الشــخصية،  األحــوال  وحمكمــة  املعامــات،  وحمكمــة 
فيهــم قرابــة 22 قاضيــاً، كمــا يوجــد للهيئــة القضائيــة مكاتــب 
عــدة مثــل: مكتــب الدعــوة واإلرشــاد، يقــوم إبعطــاء املعتقلــني 
التنفيــذي. املكتــب اإلداري، واملكتــب  نصائــح وتوجيهــات، 
غــرز كانــت  بلــدة  يف  يقــع  ســجن  القضائيــة  للهيئــة  يتبــع 
تســتخدمه القوات احلكومية ســجناً أيضاً، وذلك قبل ســيطرة 

بلــدة غــرز يف نيســان/ 2014. قــوات املعارضــة علــى 
قامــت اهليئــة القضائيــة يف درعــا إبصــدار أحــكام خمتلفــة علــى 
أكثــر مــن 2100 قضيــة، وذلــك حــى هنايــة كانــون األول/ 
 22 ابإلعدام )قرابــة  حكــم  قضــااي  ضمنهــا  مــن   ،2014

حالــة(.

بتاريــخ 5/ متــوز/ 2014 أصــدرت اهليئــة القضائيــة بيــاانً مينــع النشــطاء اإلعاميــني يف درعــا مــن انتقــاد الشــخصيات 
القياديــة والفصائــل يف املعارضــة املســلحة ومعاقبــة وماحقــة مــن خيالــف هــذا القــرار ابلســجن مــدة ثاثــة أشــهر مــع غرامــة 

ماليــة .

صورة عن قرار اهليئة القضائية يف غرز

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVnJPZVhYMWpBczg/view
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وهــذا يؤكــد مــا أخــران بــه العديــد مــن النشــطاء واألهــايل يف حمافظــة درعــا، أبن اهليئــة القضائيــة ختضــع لســلطة الفصائــل 
العســكرية يف اختــاذ أحكامهــا وال تتمتــع ابالســتقالية.

 عبــد هللا احلــوراين أحــد املفــرج عنهــم مــن ســجن غــرز، كان قــد حكــم بتاريــخ 6/ حزيــران/ 2014  مــن قبــل اهليئــة 
القضائيــة ابلســجن مــدة ثاثــة أشــهر، وذلــك بســبب شــكوى قدمــت ضــده ابلتلفــظ ابلكفــر.

أخــر عبــد هللا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه: مل يشــهد خــال فــرة ســجنه أســاليب تعذيــب ممنهجــة أثنــاء 
التحقيــق، لكــن احملققــني كانــوا يقومــون ابلضــرب املــرح للمتهمــني بقضــااي الســرقة، أمــا املتهمــني ابلتعــاون مــع القــوات 
احلكوميــة فيتــم حرماهنــم مــن الطعــام ألايم إضافــة إىل الضــرب املــرح واملــؤذي، ويف هنايــة التحقيــق غالبــاً مــا يصــدر حكــم 

اإلعــدام حبقهــم.

يقول عبد هللا:

“الطعــام يف ســجن اهليئــة القضائيــة كان متفــاواتً، يف بعــض املــرات كان جيــداً ويف مــرات أخــرى كان ســيئاً، 
وكنــا حنصــل علــى وجبتــني يوميــاً، وأحيــاانً قليلــة ثــاث وجبــات، وكانــت غــرف الســجن مكتظــة ابلســجناء؛ مــا 
جيعل التهوية يف تلك الغرف ســيئة، وكانت األمراض املعدية تنتشــر بســرعة بني الســجناء، لكن إدارة الســجن 

كانــت حتضــر طبيبــاً وممرضــاً لعــاج املرضــى .”

يف 9/ تشــرين الثــاين/ 2014، اجتمعــت القيــادات العســكرية واهليئــات اإلغاثيــة واملدنيــة يف منطقــة حــوران، وشــكلت 
“دار العــدل” وجعلوهــا اجلهــة الوحيــدة الــي متثــل القضــاء يف حمافظــي درعــا والقنيطــرة، وســلمت حمكمــي “الكوبــرا” 
التابعــة جلبهــة النصــرة، و”غــرز” التابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة يف حمافظــة درعــا، كافــة قضــااي وملفــات املعتقلــني 

لديهــا إىل دار العــدل يف احملافظــة.
أبرز املنضمني لـ دار العدل “فصائل اجليش احلر ومجاعة بيت املقدس وحركة أحرار الشــام اإلســامية، وجبهة النصرة، 
وحركــة املثــى “يف درعــا والقنيطــرة”، اختــذت “دار العــدل” مــن مبــى ســجن غــرز ســابقاً مقــراً هلــا، وتعتمــد علــى فهمهــا 

للشــريعة اإلســامية يف إصدار أحكامها.
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https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEONFhwZG5mMzRwOGs/view
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ســامل أبــو النصــر: مــن مدينــة طرطــوس، يبلــغ مــن العمــر 49 عامــاً، وهــو طبيــب 
أســنان وانشــط يف اجملال الطي يف مدينة حلب، يف يوم اخلميس 15/ كانون 
الثــاين/ 2015 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة 
تدعــى )شــعبة املعلومــات( ابعتقــال الطبيــب ســامل مــن مــكان إقامتــه يف حــي 

الشــعار مبدينــة حلــب، مث أفرجــت عنــه يف 25/ كانــون الثــاين/ 2015.

ســامي ايبــو: مــن قريــة سوســومباط بريــف حمافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 19 
عامــاً، انشــط يف اجمللــس الســوري الثــوري الكــردي، انشــط يف تنســيقية التآخــي 
الكرديــة، يف يــوم األحــد 23/ تشــرين الثــاين/ 2014 قامــت عناصــر اتبعــة 
ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ابعتقــال ســامي مــن مــكان إقامتــه يف حــي 
الصاخــور مبدينــة حلــب، مــا زال مصــر ســامي جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وهــو يف عــداد املختفــني قســرايً.

الطفــل حــامت تيســري شــبلي: من قريــة بلوطــة يف ريــف حمافظــة الاذقيــة، يبلــغ 
مــن العمــر 9 أعــوام، يف يــوم األحــد 8 آب/ 2013 قامــت عناصــر مســلحة 
اتبعــة لفصائــل املعارضــة ابعتقــال الطفــل حــامت مــع ذويــه، وذلــك عنــد عمليــات 

االقتحــام الــي جــرت يف قــرى ريــف الاذقيــة.

رزان مسري سليم: من قرية بلوطة بريف حمافظة الاذقية، تبلغ من العمر 22 عاماً، يف يوم األحد 4/ آب/ 2013
قامــت عناصــر اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة ابعتقــال رزان مــن مــكان إقامتهــا يف قريــة بلوطــة عقــب الســيطرة علــى 

القريــة.

هيالنــة نصر: مــن مدينــة الســويداء، تبلــغ مــن العمــر 39 عامــاً، يف يــوم اجلمعــة 13/ كانــون األول/ 2013  قامــت 
عناصــر اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة ابعتقــال الســيدة هيانــة نصــر مــن مــكان إقامتهــا يف مدينــة عــدرا العماليــة 

مبحافظــة دمشــق عقــب اقتحامهــا وســيطرهتا علــى املدينــة، مث أفرجــت عنهــا يف 7/ أاير/ 2015.

الطبيب سامل ابو النصر

الطفل حامت تيسري شبلي

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSllDY2hiMDl2T0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOaG0xX3pFSTQyV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOLXRoSnBGbG5VSW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEONm5WN3EyTDIyV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOZnFsZG15Qk9BOTA/view
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سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

ال جيــب أن يكــون هنــاك أي اســتثناء يُبيــح التعذيــب، ومــن غــر املقبــول لفصائــل املعارضــة املســلحة أن تقــول أهنــا تتعامــل 
مبثــل مــا تقــوم بــه القــوات احلكوميــة يف مراكــز احتجازهــا، بــل أقــل مــن ذلــك بكثــر، فارتــكاب طــرف جلرائــم ال يــرر 

للطــرف اآلخــر ارتــكاب جرائــم.
إن التعذيــب واإلخفــاء القســري أثنــاء النزاعــات املســلحة هــو انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين، كمــا ُيشــكل انتهــاكاً 

للقانــون اجلنائــي الــدويل، إن مثــل هــذا الســلوك يشــكل جرميــة حــرب.
لقــد مارســت جمموعــات مــن املعارضــة املســلحة عمليــات التعذيــب، لكنهــا مل ترتكــب يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو 

منهجيــة، فهــي ال ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية، لكنهــا ختضــع للماحقــة القضائيــة كجرائــم حــرب.
 

التوصيات:
إىل املعارضة السورية:

ï        إدانة التعذيب واإلخفاء القسري، وحماولة حماسبة املتورطني مجيعاً.
ï        ضمان حق ضحااي التعذيب يف احلصول على التعويضات املناسبة.

ï        إجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط املسؤولني عن مراكز االحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم حبقوق
          احملتجزين.

ï        جيب على فصائل املعارضة املسلحة التوقف هنائياً عن عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب، ومن حق
، وأن حيضر معه يف مجيع جلسات التحقيق.          احملتجز توكيل حمامِِ

ï        التوقف عن استخدام مراكز احتجاز سرية، والسماح ملنظمات حقوق اإلنسان السورية ابالطاع على
         أوضاع احملتجزين، والسماح بزايرة ذويهم وحماميهم بشكل دوري.

 
إىل جملس األمن:

ï       جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
ï       إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني.

 

شكر وتقدير:
ســامهت  الذيــن  واإلعاميــني،  احملليــني  وللنشــطاء  وأصدقائهــم،  وأقرابئهــم  الضحــااي  لعائــات  والتقديــر  الشــكر  كل 

املســتوى. التقريــر علــى هــذا  مســاعداهتم خبــروج 


	 أولاً: منهجية التقرير:
	ثانياً: لمحة موجزة حول المحاكم لدى المعارضة المسلحة:
	ثالثاً: مراكز الاحتجاز:
	محافظة حلب:
	محافظة ريف دمشق:
	محافظة درعا:

	رابعاً: الاعتقال والتعذيب:
	خامساً: أبرز المعتقلين:
	سابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
	شكر وتقدير:

