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أوالً: المقدمــــة

مازالت األفرع األمنية يف سوريا حتى لحظة كتابة هذا التقرير متارس أفظع أنواع التعذيب املنهجي بشكل يومي، وهذا 

يؤدي إىل مقتل ما اليقل عن خمس أشخاص يومياً بسبب التعذيب فقط، وعىل الرغم من أن الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان قد أصدرت دراسة موسعة بتاريخ 1/نيسان/2013 تتحدث حول هيكلة األفرع األمنية، وجميع قادتها يف تلك الفرتة، 

فإننا ونتيجة للروايات والصور العنيفة جداً التي تردنا من الفرع 215 )رسية املداهمة(، كان البد من تسليط الضوء عىل 

هذا الفرع تحديداً، وبحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان فإن الفرع 215 وحده يحتوي عىل ما اليقل عن 7500 

ارَس عليهم جميعاً أفظع أساليب التعذيب الوحيش. محتجز متمُ

وعلى الرغم من وجود أربعة أفرع استخبارتية رئيسة هي:

- املخابرات الجوية )األمن الجوي(

– املخابرات العسكرية )األمن العسكري(

-املخابرات العامة )أمن الدولة(

- األمن السيايس

فإن أقسى عمليات التعذيب تتم داخل فرع المخابرات الجوية وفرع المخابرات العسكرية، 

والفرع 215 يتبع إليها.
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ثانيًا: المنهجية:

ثالثًا: معلومات عامة عن الفرع 215

اعتمدت منهجية التقرير بشكل رئيس على لقاءات مباشرة أو هاتفية لناجين من االعتقال 

ذكورًا وإناثًا، تحققت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من وجودهم داخل الفرع 215، وقد 

أوردت معلومات متنوعة، وقد تم تغيير  11 شهادة  انتقينا من حوالي 65 شهادة مايقارب 

أسماء الشهود بناًء على رغبتهم لدواٍع أمنية، كون كثيرين منهم مازالو داخل سوريا.

التسلسل التنظيمي وموقعه الجغرافي:

يمُعترب أحد الفروع املركزية اإلحدى عرشة التابعة لجهاز األمن العسكري، بحسب التسلسل التايل:

إدارة شعبة املخابرات العامة/ األمن العسكري/ رسية املداهامت الفرع 215

ويقع يف العاصمة دمشق يف حي كفرسوسة، شارع 6 أيار أو شارع التوجيه السيايس

• مبنى الفرع: 
يتكون املبنى من سبعة طوابق متامثلة التصميم، تتوزع عىل النحو التايل:

- الطابق األول: عبارة عن مكان مخصص الستقبال املعتقلني الجدد: حيث تتم عملية االستقبال عادة يف الصالة، 

وهي أول قسم يدخله املعتقل من الفرع، باإلضافة إىل وجود الزنزانات األخرى، حيث يتم يف الصالة أخذ بيانات الشخص 

كاملة وإنشاء ملف خاص له )إضبارة(. 

الفرع، وقد خمُصصت  لباقي طوابق  11 درجة، مامثل متاماً  بـ  إليه  النزول  يتم  القبو: وهو عبارة عن طابق تحت األرض   -

زنزانات القبو لوضع املعتقلني الجدد مؤقتاً إىل أن يتم تحويلهم إىل الطوابق العلوية التي يتم فيها التحقيق، أما صالة القبو 

فخمُصصت لوضع األمانات واملتعلقات الشخصية املصادرة من املعتقلني، كأجهزة الحاسب والهواتف النَّقالة، والتي عادة 

ما تمُستعمل كدليل إدانة ضد املعتقل. 

- الطوابق )2-3-4(: خمُِصَصت هذه الطوابق للمعتقلني بعد انتزاع االعرتافات منهم وتوقيعهم عىل اعرتافاتهم.

- الطوابق )5-6(: خمُِصَصت هذه الطوابق للتحقيق مع املعتقلني وانتزاع االعرتافات منهم.

يحتوي كل طابق على:

- صالة كبرية 

-17  غرفة متفاوتة الحجم واملهمة 

- 7 غرف للحبس االنفرادي

- 15 حامم

مساحات الغرف التقريبية على النحو التالي:

 • الصالة عبارة عن غرفة مبساحة 350 مرتاً مربعاً تقريباً، وتحتوي عىل عدد ال يقل عن 650-700 معتقل.
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 • 8 غرف مبساحة 16 مرتاً مربعاً تقريباً لكل غرفة، تحتوي كل غرفة عىل ما اليقل عن 80 معتقالً، و تأخذ أسامء تسلسلية: 

خشب، خشب2، خشب3.

 • غرفة الضابط املساعد مبساحة 6 أمتار مربعة.

 • املهجع الداخيل الذي يقع يف الواجهة الخلفية للطابق تقدر مساحته بـ20 مرتاً مربعاً، وتمُخصص عادة لوضع املعتقلني 

املراد تحويلهم إىل أفرع أخرى تابعة لشعبة املخابرات العسكرية، وغالباً هي موجودة داخل املربع األمني يف حي كفر 

سوسة، ويحتوي هذا املهجع عىل ما اليقل عن 70 معتقالً.

• هناك ثالث غرف مبساحة تقريبية 20 مرتاً مربعاً للغرفة، تأخذ أسامء تسلسلية )حديد1، حديد2، حديد3(، مخصصة 

للمعتقلني، وتحتوي عىل عدد ال يقل عن 100 معتقل. 

السيئة  الصحية  الحالة  فيها املعتقلون ذوو  يوضع  باسم مهجع املرىض، حيث  تعرف  مربعاً،  16 مرتاً  • غرفة مبساحة 

بانتظار وفاتهم، أو يف حاالت نادرة جداً، تحويلهم إىل املشفى 601 يف املزة. 

• غرفة مبساحة 9 أمتار مربعة، تسمى غرفة املوىت، وتخصص لوضع جثث املعتقلني بعد وفاتهم. 

• غرفة مبساحة 9 أمتار مربعة، وتعرف باسم مهجع البطانيات. 

• غرفة مبساحة 22 مرتاً مربعاً، تخصص لوضع الطعام قبل توزيعه عىل املعتقلني. 

• 7 غرف منفردة مبساحة مرت مربع واحد لكل منها. 

• حاممات عدد 15، خمُصصت 5 منها فقط للمعتقلني، والبقية للضباط وعنارص األمن يف الفرع.

_ صورة توضيحية لتصميم الطابق:

اإلنسان، وقد  السورية لحقوق  للشبكة  بإرسالها  للفرع 215 وقاموا  االعتقال برسم صور توضيحية  الناجون من  قام بعض 

حصلنا عىل روايتهم حول تفاصيل اعتقالهم وتعذيبهم.
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رسم يُظهر القسم الشمالي من الفرع:
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رسم باليد يوضح تفاصيل الطابق السادس:

رابعًا: الضباط المسؤولون عن الفرع: 

رئيس الفرع: يدعى العميد شفيق، وهو من املنطقة الساحلية، ويمُعتقد أنه من مدينة طرطوس تحديداً.

 مدير السجن: أحمد العليا، من مدينة جبلة، ويقيم حالياً يف حي ركن الدين بالعاصمة دمشق، ملقب بـ »رششبيل« 

وذلك بسبب قباحة وجهه وكالمه القذر، يمُناهز عمره الستني، يمُرشف عىل تفتيش املعتقالت بشكل شخيص، وأقرب ما 

يكون تفتيشه إىل التحرش الجنيس حسب شهادة املعتقالت إىل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، ويقوم أيضاً باإلرشاف 

بسبها  يقوم  يشء  عن  التعبري  معتقلة  أي  أرادت  وإذا  دائم،  بشكل  املعتقالت  ويرضب  ويرصخ  الطعام،  كميات  عىل 

ها بعدم الخروج من املعتقل طيلة حياتها. وشتمها ويَِعدمُ

مواصفات مدير السجن: حنطي اللون، متجعد البرشة، مربوع القامة.

السجانين:

1- السجان أبو زيد: قليل الكالم، عطوف يف بعض األحيان، صمته يمُخفي خلفه املكر، ال يتدخل أبداً يف حال املعتقالت. 

مواصفاته: طويل، أسمر، ، شعره أبيض.

2- السجان أبو حسني: صاحب خمُلق سيئ جداً، يقوم بالتناوب عىل التعذيب، يشتم بشكل مهني جداً، يقوم بالتودد إىل 

املعتقلة صاحبة الوجه الحسن.

مواصفاته: طويل، عيناه كبريتان وجاحظتان، أصلع الراس، عمره يقدر بـ 35 عاماً.

3- السجان أبو طه: شخص قايس وعنيف جداً، دائم الرصاخ، وغالباً مايقوم برضب وإيذاء املعتقلني من غري سبب، سيئ 

األخالق، يحاول التحرش باملعتقالت إذا سمح له الوقت، وهو من محافظة طرطوس.

مواصفاته: طويل القامة، عريض املنكب، برشته فاتحة. 

4- السجان أبو عبده: يسكن يف حي املزة 86 بالعاصمة دمشق، سيئ الطباع جداً، يظهر من ترصفاته أن لديه سلطة 
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قوية داخل الفرع، منظره حسن دامئاً، يمُحاول التقرب من املعتقالت بشكل كبري، ليكسب ثقة بعضهن، يقوم عىل رضب 

املعتقلني الذكور بشكل مستمر.

مواصفاته: مربوع القامة، أسمر اللون، لديه شيب يف الرأس. 

5- السجان أبو عيل: شخص مكروه جداً من قبل املعتقالت، بسبب إساءته املتكررة لهن، كام يقوم برضب املعتقلني 

بشكل هستريي. 

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

6- املحقق أبو روان: عصبي املزاج، عنيف جداً أثناء التحقيق.

معظم الضباط والعناصر القائمين على الفرع 215 من المناطق الساحلية ذات األغلبية العلوية، بنسبة تزيد 

عن 90%، وقد قام النظام السوري مع بداية اندالع الثورة باستبعاد األشخاص المنتمين إلى المناطق الثائرة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان رواية ما اليقل عن 65 شخصاً خرجوا من الفرع 215، تتشابه كثرياً فيام بينها، مازال 

الناجون من االعتقال أحياًء، وباإلمكان التواصل معهم حتى اللحظة، انتقينا منها 11 شهادة تحتوي عىل معلومات متنوعة:

أ: مجتمع من المعتقلين 

السيد )ع. ب( من محافظة حامة، ناٍج من االعتقال يف الفرع 215، وقد اتمُِهَم بدعم النشاط الثوري، وتم تحويله إىل الفرع 

215، وذلك بعد إلقاء القبض عليه يف حامة من قبل فرع األمن العسكري، وأمىض ما يقارب خمسة أشهر داخل الفرع، 

قال للشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

ب: الموت بسبب التعذيب:

أحد  مع  اسمه  تشابه  بسبب  الفرع  يف  أشهر   4 مدة  أمىض  حمص،  يف  الخالدية  حي  سكان  من  وهو  )ن.ح(  املعتقل 

املالحقني واملطلوبني للنظام السوري، أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

خامسًا: شهادات ناجين من داخل الفرع 215:

»يف الفرع 215 هناك مجتمع كامل من املعتقلني، نعم مجتمع سوري مصغر بكافة رشائحه العمرية وتخصصات 

أحد  أبناء  وهم  درعا،  من  أنهم  نتوقع  الخارجية،  الفرع  ساحات  يف  مكبلني  أطفال   3 عيني  شاهدت  فقد  أفراده، 

املطلوبني أمنياً لنظام الحكم، فقد تم إحضارهم كرهائن مقابل تسليم والدهم نفسه للفرع، كام أذكر جيداً وجود 

عدة أشخاص ممن تجاوزوا الـ 60 عاماً، وأضف إىل ذلك وجود معتقلني من طالب الجامعات واألطباء واملهندسني 

والعسكريني أيضاً«

»تم استقبالنا أوالً يف صالة كبرية، قاموا بأخذ بياناتنا واملتعلقات الشخصية التي كانت بحوزيت، وكانت عبارة عن 

الحواجز عندما كنت يف طريقي إىل جامعة  أحد  اعتقايل من  تم  جامعية، فلقد  تحتوي كتباً  جهاز البتوب وحقيبة 

دمشق، ويف الصالة تعرضنا لَِكمٍّ كبري من الرضب املربح والشتائم، ومن ثم أنزلونا إىل قبو ذي باب أسود، وتم 

إيداعي يف مهجع خشب1، برفقة ما ال يقل عن 75 معتقالً، كان املهجع عبارة عن غرفة مكتظة باملعتقلني من 

مختلف املحافظات، وهذه الغرفة ذات إضاءة خافتة ال ترى الشمس نهائياً، حيث مل نكن نتمكن من معرفة األيام 
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أو األوقات إال نادراً.

بعد 5 إىل 6 أيام نودي عىل اسمي، وأىت اثنان من العنارص ذوي اللهجة الساحلية، وقاموا باصطحايب إىل الطوابق 

العلوية، مع الرضب املستمر واملربح طيلة املدة الزمنية حتى وصويل إىل غرفة املساعد يف الطابق الخامس 

عىل ما أذكر، ولدى دخويل إىل غرفة املساعد، وكنت مغطى العينني ومكبل األيدي، تم استقبايل بكم هائل من 

الركالت التي مل أكن أعلم مصدرها أو جهتها بالضبط، مع كم هائل من الشتائم البذيئة والعبارات الطائفية، وتم 

إيقايف عىل الحائط ولكني مل أستطع الوقوف من شدة األمل الذي عانيته يف أضالعي، ألين مل أعد قادراً عىل تحمله، 

ومن ثم بدأت عملية التحقيق معي، وتوجيه سيل من األسئلة والوقائع التي مل أكن عىل علم أو صلة بها إطالقاً، 

وطبعاً كانت إجابتي )ال أعلم(، ألين بالفعل ال أعلم.

ومل تكن املدة الزمنية لالستجواب طويلة، أي أن املدة التي توجه فيها األسئلة قصرية، عبارة عن عرش دقائق فقط، 

فإما أن تعرتف بكل ما يوجه إليك، أو أن تحول إىل غرف أخرى يف الطابق نفسه تحتوي عىل وسائل التعذيب، حيث 

تم اقتيادي إىل غرفة الشبح، وهي عبارة عن غرفة ذات رائحة كريهة جداً، مصدر هذه الرائحة هو الدماء والعرق 

وقلة التهوية، حيث تم رفعي إىل األعىل وربط ذراعي إىل خلف ظهري وسحبهام، ومن ثم تدليت وثقل جسدي كله 

تحمتله مفاصل ذراعي، وقدماي مل تكونا تالمسان األرض. تمُركت عىل هذه الحالة مدة، أتوقع تتجاوز اليومني، مع 

تناوب العنارص عىل رضيب بواسطة كبل أو قضيب بالستييك، حيث كان الرضب يرتكز عىل منطقة الساق والصدر، 

وبني الفرتة واألخرى يتم سؤايل عن نيتي باالعرتاف أو عدمه، فكنت أجيب بأنني )ال أعلم(.

الحالة، تم اقتيادي مجدداً إىل غرفة املساعد الذي وجه إيلَّ سؤاالً واحداً فقط:  اليومني من هذه  بعد ما يقارب 

»بدك تحيك وال ال يا حيوان«، وكانت إجابتي واحدة: )ال أعلم(. 

أمرهم املساعد بتعذيبي، وبالفعل تم اصطحايب إىل غرفة، شاهدت بداخلها كريس خشبي، قاموا بوضعي عليه 

مع ربط اليدين والقدمني، وبعدها بدأ العنارص بتحريك الكريس بحيث يأخذ وضعية معاكسة لوضعية الظهر، أي 

تحريك الظهر باتجاه معاكس للحركة الطبيعية له، مام سبب ضغطاً شديداً عىل الفقرات األخرية من جسدي، مع 

آالم فظيعة دفعت يب إىل اإلغامء. علمت يف ما بعد أن هذه الوسيلة من التعذيب تمُدعى بالكريس األملاين، وعند 

إفاقتي، وجدت نفيس ممداً يف أحد املمرات من الطابق ذاته، مع نزف يف أماكن مختلفة من جسدي، وأيضاً بني 

الفرتة واألخرى، وعند مرور أي عنرص بجانبي، كنت أتلقى الركالت املؤملة عىل منطقة الصدر تحديداً. تمُركت يف 

املمر حتى اليوم التايل، حيث كنت عاجزاً متاماً عن الحركة، أمُصارع للبقاء مع غياب مستمر عن الوعي. 

ظننت أن أرضية املمر ستكون مثواي األخري، ومع أميل بالحياة كنت حريصاً جداً عىل عدم إصدار أي أصوات أو 

حركات، وبني الحني واآلخر يقومون بسكب املاء عىل وجهي ليجعلوين أستيقظ، كنت أعترب ذلك فرصة ألرشب 

بضعة قطرات من املياه التي كنا نمُحرَم منها لساعات طويلة. 

انتهى كابويس عندما أىت أحد العنارص لينهال عيل بسيل من الشتائم، ويمُخربين بعدها بأن خطأ ما قد حدث، وأن 

الشخص املستهدف يحمل نفس االسم والبيانات الخاصة يب، ثم قام بسحبي بعدها إىل نهاية املمر، وحمُملت عىل 

بطانية إىل الطابق األسفل، ألين كنت عاجزاً متاماً عن الحركة، ثم توىل أمر حميل شخصان، تبني يل يف ما بعد أنهم 

من املعتقلني، حيث أدخلوين إىل صالة كبرية هي عبارة عن معتقل، وبدأ بعضهم باالهتامم يب. 

بالعودة إىل املمر الذي كنت ملقى فيه يف طابق التعذيب، أذكر جيداً عبارات كنت أسمعها ويقصدون بها عن 

أحد املعتقلني )الذي كان ممدداً بقريب عىل ما يبدو(: »قلهن خيل ينزلوا جثته لها لكر ع عنرب املوىت، فطس الكر 

هلق بروح عالحورية«.

أي أن املعتقل قد فارق الحياة تحت التعذيب. 
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األوىل  الوهلة  ويف  لقواي،  البطيئة  واستعاديت  السفيل،  الطابق  يف  باملعتقلني  املكتظة  الصالة  إىل  نقيل  بعد 

التي استطعت فيها الرؤية بوضوح، كان املشهد ال يمُصدق، ظننت نفيس يف الجحيم للوهلة األوىل، أو يف مكان 

بعيد متاماً عن هذا الكون: وجوه شاحبة وأجساد بالية، عبارة عن هياكل عظمية تنتظر شيئاً ما لتفارق الحياة، لدى 

سؤايل املعتقلني عن مكان وجودي، أخربوين بأنني يف رسية املداهمة الفرع 215. 

أمضيت يف هذه الصالة ما يقارب 25 يوماً، ثم بعدها تم نقيل إىل مهجع الرتحيل يف الطابق نفسه، وتمُركت فيه مدة 

تقارب 3 أيام، يف إحدى الليايل نادوا عىل اسمي، ثم نقلوين إىل سجن عدرا، ومنه إىل محكمة اإلرهاب حيث تم إخالء 

سبييل.

ج: ظروف اإليواء:

املعتقل )م.ا(، تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان بشكل مفصل عن ظروف اإليواء داخل الفرع 215:

املساحة  كانت  والروحي،  الجسدي  التعذيب  عوامل  أحد  ذاتها  بحد  تمُعترب   ،215 الفرع  يف  اإليواء  ظروف  إن 

يض كافة تفاصيل يومه يف  املخصصة لكل معتقل يف زنزانتي )حديد4( عبارة عن مساحة بالطة واحدة، عليه أن يمُ

هذه املساحة كالنوم واألكل والجلوس.

 النوم والجلوس كانا بوضعية القرفصاء، حيث كان يف املهجع ما يقارب 85 معتقالً، يحق لكل معتقل بالطة واحدة، 

هذا بالنسبة للمعتقلني القدامى، أما املعتقلون الجدد فعىل كل اثنني منهم أن يتناوبوا بني الجلوس والنوم عىل 

هذه البالطة، حيث يحصل تناوب للوقوف أو الراحة أو النوم عىل هذه املساحة الضيقة جداً. 

أما فيام يتعلق باإلطعام فكانت هناك وجبتان فقط هام الفطور والغداء: 

- الفطور عبارة عن رغيف من الخبز، مع حبة صغرية من البطاطا املسلوقة، و4 إىل 5 حبات زيتون، عىل املعتقل 

تقسيم هذه الوجبة الصباحية إىل قسمني، يأكل قسامً واآلخر يرتكه لوجبة العشاء.

- أما بالنسبة للغداء، فكانت عبارة عن وجبة سيئة جداً غري مطهية بشكل جيد، تتكون من رغيف من الخبز مع 

للخلف  ظهره  إرجاع  إمكانية  مع  املعدن،  من  مصنوع  كريس  وهو  األملاين،  الكريس 

بحيث يتم الضغط عىل الرقبة والعمود الفقري للمعتقل .
وضعية التعليق ، يتم فيها ربط اليدين إىل خلف الظهر، ويمُعلّق املعتقل ثم يمُرضب بالعيص واألسالك .
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قصعة تحتوي إما األرز أو الربغل أو مرق البندورة الذي يحتوي عىل بازالء ذات رائحة مقززة، ولكن كان يتوجب علينا 

تناولها لنبقى عىل قيد الحياة. 

أما بالنسبة لدورات املياه:

كان  حيث  العذاب،  من  رحلة  عن  عبارة  الحاممات  إىل  الوصول  رحلة  وكانت  فقط،  مرتني  معتقل  لكل  مسموح 

املعتقل يتعرض للرضب والركل طيلة فرتة ذهابه وإيابه من وإىل الحامم. واملدة املسموح بها داخل الحامم هي 

دقيقة واحدة، ويجب أن تكون حايف القدمني، بالرغم من أن الحاممات قذرة جداً، وكثرياً ما كانت تحتوي عىل القيح 

أو الدماء.

»أذكر جيداً حاالت الوفاة اليومية ملعتقلني يف الفرع، حيث كانت الحاالت املرضية املنترشة غريبة من نوعها، 

وجميع هذه الحاالت تتميز بارتفاع شديد يف درجة الحرارة، يعقبها عزل املعتقل عن الطعام والرشاب، ودخوله 

أحياناً يف حالة من الجنون أو الهذيان )فاصل(، حيث يمُقِدممُ املعتقلون عىل نقله إىل غرفة املرىض أو يمُعزَل يف املمر، 

وبشكل روتيني يمُفارق الحياة، ليقوم املعتقلون أنفسهم، وأحياناً العنارص، بوضعه يف بطانية ومن ثم رميه إىل غرفة 

الجثث )غرفة العزا(، وعند سؤايل ألحد املعتقلني القدماء عن مصري هذه الجثث، أخربين بأن كل جثة تحمل رقامً 

تسلسليّاً يمُلَصقمُ يف مكان الجبهة، وقد أخربين بأن الرقم قد فاق الـ 3400 جثة، ثم تمُرّحلمُ إىل مكان ومصري مجهول 

بالنسبة لنا«

لجثامني معتقلني قضوا بسبب  الصور املرسبة  اإلنسان عن  لحقوق  السورية  للشبكة  )م.أ(  ثم تحدث املعتقل 

التعذيب:

»إن من الحوداث التي ال يكن أن  أنساها طيلة حيايت، الشاب الثالثيني العمر، الذي تم إدخاله إىل مهجعنا، حيث 

مل يقض فرتة 3 أيام حتى فارق الحياة. 

فعند دخوله إىل املهجع، ظل واقفاً عىل باب املهجع ممسكاً بالقضبان الحديدة للنافذة، وظل عىل هذه الحال بال 

طعام أو رشاب أو كالم مدة يوم كامل، بعدها بدأت عالمات االرتفاع املتزايد لدرجة الحرارة تظهر عليه، ثم فقد عقله 

وبدأ يهذي ويمُصدر أصواتاً وكلامت غري مفهومة بصوت عاٍل، فقام عنارص األمن بإخراجه من املهجع ووضعه يف 

املمر ليتم معاقبته عىل رفع صوته، حيث بدأت أسمع أصوات رصاخه، وبعد عدة ساعات، وعندما حانت الفرصة 

للذهاب إىل دورات املياه، شاهدته ملقى عىل أرض املمر، ذو لون شاحب وعينني غائرتني وكأنه فارق الحياة. يف 

اليوم التايل، وعند خروجي أيضاً إىل دورات املياه، شاهدت اثنني من املعتقلني القدماء وهم يحملونه يف بطانية 

ممُتجهني به إىل الغرفة املخصصة للموىت«

ح: أكبر عمليات الموت بسبب التعذيب:

أفادت عدة شهادات لناجني من االعتقال يف الفرع 215 عن حوادث يومية للموت بسبب التعذيب، تصل يف بعض األحيان 

إىل 25 حالة وفاة، مام يجعله الفرع رقم واحد يف حاالت املوت بسبب التعذيب بني جميع األفرع األمنية يف سوريا، ويف 

شهادة للمعتقل )م.أ( الذي أمىض فرتة اعتقال تقارب الـ 7 أشهر يف الفرع 215، قال للـ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
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األحيان  أغلب  يف  تصل  التقرحات  هذه  كانت  حيث  الجلدية،  والتقرحات  اإلنتانات  هي  انتشاراً  األمراض  أكرث  »إن 

إىل العظم، وتمُسبب سقوط كمُتٍل لحمية من جسد املعتقل، باإلضافة إىل وجود خراجات كثرية وندبات يف جسد 

املعتقل، وغالباً ما تكون هذه األمراض هي السبب الرئيس يف وفاة املعتقل«

أما الرعاية الصحية داخل الفرع فهي غاية يف السوء، وبسبب ذلك ترتفع نسبة املوىت بسبب األمراض، الناجي من 

االعتقال بعد ميض 5 أشهر السيد )عامر صلوح( من محافظة ادلب، أخرب الشبكة السورية بعض املعلومات حول 

الناحية الصحية:

القذارة  أن  للدواء والطبابة، كام  انعدام  للغاية، هناك شبه  بها املعتقلون سيئة  التي ير  الصحية  الظروف  »إن 

املنترشة يف كل مكان من الفرع، من دورات املياه وحتى املمرات واملهاجع، هي بؤرة العدوى األساسية، فال 

يكاد يخلو مكان من بقع وبؤر من القيح والدماء الناتجة عن جروح املعتقلني، وهذا هو السبب الرئيس لألمراض 

بهذا  قتلنا  يتعمد  السوري  النظام  إن  املعتقلني،  من  لكثري  الرئيس  الوفاة  سبب  هي  األمراض  وهذه  العديدة، 

األسلوب ألنه أشد إيالماً.

مبرض  مصاب  وهو  عاماً،  الـ50  يقارب  عمره  أبازيد،  صبحي  يدعى  درعا،  محافظة  من  معتقل  عن  مثاالً  لكم  أذكر 

السكري، لقد تويف يف املهجع نتيجة انعدام جرعات األنسولني التي يجب أن يحصل عليها بشكل يومي.«

انتقال  أي  الدموي:  اإلنتان  حالة  هو  عموماً،  األمنية  واألفرع  خصوصاً،   215 الفرع  يف  للوفاة  الرئيس  السبب  »إن 

الجراثيم اإلنتانية املختلفة املنترشة يف كل تفاصيل الحياة داخل األفرع إىل جسد املعتقل من خالل السحجات 

والجروح التي تتسبب بها عملية التعذيب، حيث يؤدي ذلك إىل االرتفاع املضطرد لدرجة حرارة الجسم، مام يسبب 

ظهور عالمات الهذيان، وإن استمر الوضع كذلك ومل يعالج املعتقل، فإن ذلك سيؤدي إىل املوت الحتمي خالل 

فرتة أقصاها 5 أيام، أضف إىل ذلك حاالت الوفاة الناجمة عن الغياب التام ألدوية األمراض املزمنة كالسكر والضغط 

واألمراض القلبية، والتي من املفروض أن تتوافر بشكل يومي وحسب الجرعات املوىص بها.

 والجدير بالذكر أيضاً، أن عمليات التعذيب الوحشية، وكم األمل الهائل الذي يصل أحياناً إىل درجات عالية جداً، مع 

الرضب املتعمد عىل منطقة الصدر الحساسة جداً، يعترب عامالً مهامً من العوامل املؤدية إىل الوفاة. 

الخراجات  للمعتقل، حيث تعترب  القاتلة  العوامل  إحدى  أيضاً  الجلدية، فتعترب  والتقرحات  للخراجات  بالنسبة  أما 

العميقة هي املسؤول املبارش عن حالة التذيفن الدموي، والكفيلة بالقضاء عىل املعتقل خالل فرتة ال تتجاوز الـ 

3 أيام.«

خ: الرعاية الطبية:

يقول الدكتور كريم عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وفقاً ملعاينات أجراها عىل بعض املعتقلني الناجني من الفرع 

215، ووفقاً ملعاينة بعض الصور، ولروايات الناجني من االعتقال:

وهو   ،2013 عام  حتى  اعتقاله  واستمر  وبعدها،  السورية  الثورة  بدء  قبل  عديدة،  مرات  اعتقل  الهادي.ط(  )عبد  الطبيب 

متخرج من جامعة دمشق، التقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وأخربنا حول موضوع الرعاية الطبية بصفته طبيب 

وناجي من االعتقال يف الوقت نفسه.
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د: الموت خنقاً وأساليب مبتكرة من التعذيب:

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

الفرع 215 : 

»بعد أن أحرضوين إىل الفرع 215، زجونا يف غرفة بطول 4 أمتار وعرض 3 أمتار، وال يستطيع أحدنا االستلقاء عىل 

األرض ألن عدد املعتقلني يف هذه الغرفة الصغرية يتجاوز 70 شخصاً، معظم املعتقلني ينامون وهم جالسون 

فوق رؤوس بعضهم البعض، حتى أنه ال يزيد مكان للجلوس فيبقى قسم منهم واقفاً. وهذه الغرفة ال تحتوي عىل 

نافذة للهواء، وال يوجد بها أي يشء يحرك الهواء، هناك حاالت وفاة عديدة بسبب االختناق، واليكاد ير يوم أو يومني 

دون حادثة موت بسبب االختناق، هذا أصعب أنواع املوت من وجهة نظري.

 8 لـ  تقدم  التي  الكمية  أن  حيث  وقليلة،  زهيدة  وبكميات  الطعام،  أنواع  أسوأ  لنا  فيقدمون  للطعام،  بالنسبة  أما 

أو قارب عىل انتهاء الصالحية، أما  يكون الطعام فاسداً  أشخاص داخل هذه الغرفة ال تكفي شخصاً واحداً، وغالباً 

بالنسبة للخبز، فهو من أسوأ أنواع الخبز عىل اإلطالق، وملمسه يشبه ملمس الورق املقوى والكرتون، والطعم 

كذلك.

أما بالنسبة للمرىض، فهناك تحت األقبية، ويف هذا الفرع ))215((، أكرث من 5200 معتقل، يكننا القول أن هناك 

85 % من هؤالء املعتقلني بحالة مرض، ومنها حاالت صعبة ومستعصية وليس لها دواء داخل هذا الفرع، فعندما 

يرض املعتقل يصاب بضيق التنفس ثم يتصاعد املرض إىل الحمى وارتفاع درجات الحرارة ومن ثم الهذيان ومن 

ثم انفصام الشخصية… إىل أن يصبح مجنوناً أو صامتاً ال يتكلم بيشء ويوت موتاً بطيئاً من القهر والذل، فليس 

هناك من يعالجه ويقدم له الدواء املناسب.

الغرف  وداخل  األقبية  تحت  الجو  لطبيعة  نظراً  وذلك  خطرية،  جلدية  بأمراض  يصابون  املرىض  من  والبعض 

عىل  مستلقية  الناس  رأينا  ولطاملا  والسامة،  القاتلة  الحرشات  انتشار  عىل  تساعد  العالية  فالرطوبة  والسجون؛ 

الصحي  الوضع  ويتفاقم  جلدية،  إنتانات  رائحة  وخرجت  العظم  ظهر  حتى  لحمها  من  الحرشات  أكلت  وقد  األرض 

للمريض، فيخرج من تحت جلده القيح والدماء، وطبعاً ليس هناك من يقول له ما بك؟ وما هو أملك…

القاتلة  األمراض  هذه  بسبب  يوت  من  يوم  كل  وهناك  برضبه،  يبادر  املريض  هذا  يرى  عندما  الطبيب  أن  حتى 

والحرشات السامة، وليس هناك أسهل من نقل هذه الجثة إىل مكب النفايات…

عندما يفتح باب الزنزانة من أجل الذهاب إىل الحاممات، فال يسعك الوقت لعمل أي يشء داخل الحامم، فلديك 

فقط 30 ثانية ودون أن تغسل يديك أو جسمك، ومن يجرؤ عىل التغسيل فلديه عقوبة من املسؤولني، وقد تطاله 

العقوبة بالرضب ومتديد مدة الحكم والسجن ملدة أقلها 15 يوماً…

يف هذا الفرع، أساليب مبتكرة يف التعذيب، هناك يف صالة كبرية يوجد حبال معلقة يف السقف، يمُربط املعتقل 

وهو مغمض العينني من يديه، ثم يرفع إىل السقف، بعد ذلك يأيت شخص يقوم بجلده يف أي مكان يف جسمه، 

نع من الرصاخ، فكلام زاد رصاخه زاد تعذيبه. ويمُ

الكهرباء ويعلق كل منهام يف  يأيت عنرص األمن بسلكني من  الكهرباء، حيث  بواسطة  معتقلون آخرون يعذبون 

كاحل القدم، من ثم يضغط عىل زر التشغيل فتخرج الطاقة الكهربائية بقوة 210، ولقد رأينا من عذبوه بهذه الطريقة 

قد أصبحت قدمه سوداء وتفتحت منها جروح عميقة، وأصبح يخرج منها الدود بعد عدة أيام، ومن ثم حجزوه يف 

غرفة منفردة، فليس هناك من يراه أبداً، وبعد شهر وبضعة أيام سمعنا أنه قد قطعت قدمه.

من  البد  يب،  مافعلوه  ماحييت  أنىس  لن  اللحظة،  حتى  وجسدياً  نفسياً  منه  أعاين  مازلت   215 فرع  يف  عانيته  ما 

معاقبتهم باألسلوب نفسه »
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سادسًا: النساء المعتقالت في الفرع 215:
فإن  الخاصة  واحتياجاتها  لطبيعة املرأة  الذكور، ونظراً  الفرع عن ظروف ومعاناة  النساء داخل  معاملة  تختلف كثرياً  ال 

لإلرهاب  حرب  كسالح  واسع  بشكل  استخدم  الذي  الجنيس  العنف  حاالت  يف  خاص  وبشكل  أشد،  تكون  سوف  معاناتها 

التقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة حسنة الحريري يف عامن، وهي ناجية من  والتخويف واإلجبار، وقد 

االعتقال، وأصدرنا تقريراً موسعاً حول روايتها، وقد تحدثت فيها عن تجرية االعتقال التي مرت فيها ومن ضمنها الفرع 215، 

الذي بقيت فيه قرابة شهر و13 يوماً ونقتبس جزءاً مام ورد يف شهادتها:

السيدة سمر النجار ناجية من االعتقال، وهي من محافظة حامة، التقتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وتحدثت عن 

أحوال املعتقالت النساء وتجربتها الشخصية:

»كان يف استقبالنا مدير إدارة السجون يف املربع األمني، اسمه )أحمد العيل/ جبلة – يقيم يف ركن الدين(، وكان 

الباب  برضب  فقمت  بالرصاخ،  بدأت  دقائق  وبعد  قبيل  فتاة  دخلت  الفرع،  إىل  دخولهن  عند  النساء  بتعرية  يقوم 

والدخول، وإذا بالضابط يجرب الفتاة عىل التعري، فقمت بالهجوم عليه ورضبه، وأىت العرشات من عنارص األمن 

وبدؤوا برضيب بشكل عشوايئ إىل أن فقدت الوعي. بقيت لفرتة طويلة أعاين من آثار الرضب.

بالكهرباء  الشديد  للتعذيب  تعرضت  متقطع،  بشكل  أيام   8 ملدة  معي  حقق  معتقلة،   15 فيها  غرفة  إىل  نقلت 

والرضب العشوايئ عىل جميع أنحاء الجسم، أصبت بتجلط يف الرأس، وقد أحرض الطبيب إيل، ولكن بعد العالج 

أصبت بالرشح الدماغي، وعىل إثرها أخرجت من السجن«

وعندها  عني،  العصابة  بنزع  قاموا  صغري  ملكتب  وصلت  أن  إىل  أنا،  أين  أعلم  أكن  مل   215 الفرع  أدخلونا  »عندما 

سألني ضابط عمره حوايل الخمسني وقصري وسمني وشعره أبيض، علمت فيام بعد أننا يف فرع أمن، كانت بيده 

إضباريت، سألني عن اسمي ومعلومايت الشخصية وأمر بتفتييش من أحد العنارص، ثم أعاد تعصيب عيناي وقام 

العنرص بأخذي إىل داخل البناء، وصعدنا يف املصعد، ثم جرين إىل مكان له باب أسود كبري، وطلب من السجان 

أن يفتح الباب وسلمني للسجان، وكان يدعى أبو أحمد من الالذقية عمره حوايل 40 عام وقصري، أيضاً قام بتفتييش 

ستخدام كافة أساليب الرضب عىل مختلف أنواع الجسم ، ويتم الرضب بأدوات مختلفة مثل 

العيص أو كيبالت الكهرباء
بالتيار  يمُوصل  ثّم  املعتقل،  عليه  يمُثبّت  معدين،  كريس  وهو  الكهربايئ،  الكريس 

الكهربايئ .
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وكان التفتيش أقرب إىل التحرش، ونزع العصابة عن عينّي وطلب مني خلع املانطو وإبقاء حذايئ معه، ثم أدخلني 

إىل غرفة كانت حوايل 4 * 3 أمتار.

يسمعوننا  كانوا  حيث  مهجعنا،  باب  أمام  يجلسون  كانوا  الذين  السجانني،  قبل  من  سيئة  ملعاملة  نتعرض  كنا 

الشتائم ويهددوننا بالرضب، ويف أحد املرات دخل السجان -يدعى أبو عبدو- وقام برضبنا بكرباج رضباً جامعياً ألننا 

طلبنا منه أن يحرض طبيباً من أجل املعتقلة »فاطمة املساملة«، حيث أغمي عليها فجأة، ولكنه رفض، و بعد 

أن رضبنا جاء بسطل ماء و أعطانا حبة قال إنها للسكر، وأغلق الباب بعد أن قال لنا )األفضل أن متوتوا ليك نرتاح 

منكم(، ثم قمنا أنا واملعتقالت مبحاولة إيقاظ الحجة فاطمة وأعطيناها تلك الحبة واستيقظت، ولكن بقيت بوضع 

صحي سيئ. حدثت هذه الحادثة قبل تحوييل إىل سجن عدرا بيومني، وكانت يف الطابق السادس، وكان يوجد فيها 

خمس معتقالت وطفل عمره أربع سنوات. 

يف قرابة التاسعة صباحاً تقريباً يعطوننا عرشة أرغفة يجب أن تكفينا طوال اليوم، وكانوا يوزعون علينا حبات بطاطا 

كانوا  تقريباً  الثانية ظهراً  أيام، وعند  اللنب مرة كل عرشة  أو  الزيتون  كانوا يوزعون بعض  لكل واحدة حبة، وأحياناً 

من  تفوح  الزنخ  رائحة  وكانت  بالبندورة،  معكرونة  أو  بالبندورة  بازالء  ومعه  برغل  عن  عبارة  وهو  الغداء،  يجلبون 

الطعام، وأحياناً نجد فيه أشياء غربية مثل قرش بطاطا ووسخ، لذلك كنا ال نأكله ونكتفي برغيف الخبز، وبعضنا كان 

يأكل من الربغل وال يوجد عشاء.

يف اليوم 53 عىل وجودي يف الفرع، قام املحقق بطلبي الساعة العارشة صباحاً تقريباً، وعندما خرجت من املهجع 

القابون  العسكرية يف  نقلوين إىل الرشطة  باص ومنه  بتكبييل وتعصيب عينّي، ووضعوين يف  إليه، قاموا  أعد  مل 

حيث تحققوا من مصنفي، ثم بقيت يف القابون حوايل ثالث ساعات بعدها قاموا بتحوييل إىل سجن عدرا املركزي.«

 سابعاً: محقق ومعتقل وقاضي ومحكمة:

إضافة إىل كون الفرع 215 هو أكرث الفروع التي تشهد حاالت موت بسبب التعذيب، فإنه من أقل األفرع األمنية التي ينجو 

منها املعتقل مقارنة باألعداد الكبرية التي تدخل إليه يومياً، ومن خالل أرشيف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الخاص 

هذا  طباعة  لحظة  حتى  الفرع  داخل  ومازال  سنوات  الثالث  اعتقاله  عىل  تجاوز  قد  منهم  كبري  عدد  فهناك  باملعتقلني، 

التقرير.

للشخص  املناسب  الحكم  بتقرير  بنفسه  املحقق  يقوم  متعلم،  غري  مايكون  غالباً  والذي  األمني  املحقق  انتهاء  فعند 

املعتقل، وذلك بحسب مزاجه اليومي الخاص، فهو املحقق والقايض واملحكمة معاً، وعىل سبيل املثال أخربنا الناجي 

عاماً،  وثالثني  واحداً  العمر  من  يبلغ  حلب،  محافظة  من  املعتقل  داخل  صديقه  بأن  باكري«  »خالد  السيد  االعتقال  من 

واسمه »عامر«، حكم عليه املحقق بالسجن داخل الفرع ملدة عرش سنوات، قىض منها سنتني حتى اآلن.
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رأس  عىل  الباب  وإغالق  املتحرك  السجن  وباب  جدار  بني  املعتقل  رأس  وضع  فيها  يتم  التحطيم،  وضعية 

املعتقل . القلقة

وضعية الدوالب، حيث يتم ربط يدي املعتقل مع رجليه بشكل يصبح فيه مثل دوالب السيارة، وبعد ذلك 

تبدأ عملية الرضب عىل أنحاء مختلفة من جسده .

عىل  واقف  وهو  الحامم  يف  السقف  بأعىل  مكبلتني  ،ويديه  ظهره  خلف  يديه  من  املعتقل  ربط  يتّم  حيث 

الكريس ثم يسحب الكريس من تحته ليقف عىل رأس إصبع قدمه الكربى. 

وهناك حالة أخرى تتفرع عن الشبح، وهي الشبح طياره، حيث تمُربط إحدى قدميه لألعىل بنفس الحبل الذي 

السجني  الكفني، ويرتك  تورّم  إىل  يؤدي  اليدين، مبا  الحبل يف معصم  الّسجان  يدخل  يداه، وقد  به  ربطت 

ساعات عديدة، وأحيانا يوم أو يومان، بهذه الوضعية، مام يؤدي إىل قطع اليد املعتقل .

 وضعية بساط الريح، يوضع املعتقل عىل لوح خشبي مكون من قسمني ثم يربط 

، ويتم تحريك القسمني باتجاه بعضهام البعض، واملعتقل بينهام، مام يمُسبّب 

بالتزامن  يقوم عنرص آخر برضب املعتقل  الفقري، كام  العمود  أملاً فظيعاً يف 

مع ذلك.

لفكرة  متاماً  مامثل  وجه  عىل  املعتقل  وأرجل  يدي  تربط  الصلب،  وضعية 

الصليب، ثم تبدأ عمليات الرضب وبخاصه عىل األعضاء التناسلية .
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تاسعًا: شكر:
إلى الناجين الذين التقيناهم، الذين ساهمت شهاداتهم بشكل فعال في هذا التقرير.

 

ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات:

التوصيات:

أوالً: النظام السوري وامليليشيات التابعة له مارست أفعال التعذيب يف إطار واسع النطاق، مام يدل عىل وجود سياسة

            لدى النظام السوري منظمة ومتسلسلة، إن أفعال التعذيب تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب بحســـــــب

             القانون الدويل اإلنساين، كام يعترب التعذيب خرقاً للقانون الجنايئ الدويل، وللامدة السابعة من العهد الدويل الخاص

            بالحقوق املدنية والسياسية، ويمُناقض املادة الخامسة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

 

ثانياً:مل تتم معاملة األشخاص املحتجزين مبا ينص عليه الحد األدىن املكفول لهم مبوجب القانون العريف اإلنساين، كام

         أن مراكز االحتجاز ال تتوفر فيها أي من معايري األمم املتحدة عىل اإلطالق.

ثالثاً: إن النظام السوري بالكامل يتحمل مسؤولية إيقاف هذه املامرسات، بل ومحاسبة من ارتكبها، وذلك بحسب مبدأ

          الحامية رقم 7 الذي يطالب بالتحقيق يف حاالت سوء املعاملة، ويطالب مبعاقبة املسؤولني عنهــا، وإال فإن النظام

         السوري يتحول إىل رشيك يف الجرية باعتباره قد علم وقبل مبامرسات التعذيب غري املسمــــوح بها، باإلضافة إىل

        املسؤولية الفردية ملرتكبي االنتهاكات، فقد نصت اتفاقية األمم املتحدة ملناهضــة التعذيب عام 1984 أنه اليقبل أي

       عذر ملن يارس التعذيب بصدور أوامر من املوظفني األعىل رتبة.

لجنة المراقبة التابعة لألمم المتحدة:

عىل اللجنة الدولية ملراقبة وضع التعذيب التابعة لألمم املتحدة االهتامم بشكل أكرب بالشأن السوري، وتسليط الضوء 

بشكل كيثف عىل املامرسات الوحشية التي تتسبب يف مقتل 5 أشخاص يومياً، وإصدار تقرير خاص بهذا الصدد وتسلميه 

ملجلس األمن يك يتحمل مسؤولياته حول القضية السورية.

مجلس األمن:

تلك  يارس  ألن  السوري  النظام  أوصل  الذي  هو  سوريا،  يف  وفعال  حقيقي  دور  ألي  األمن  مجلس  مامرسة  عدم  إن 

املامرسات الوحشية دون أي اكرتاث، بل هناك من يدعم ويؤيد تلك املامرسات.

سوريا  يف  الوضع  بإحالة  مبارشة  يسمح  وأن  املجرمني،  محاسبة  يف  عرثة  حجر  يكون  ال  أن  األمن  مجلس  عىل  يتوجب 

إىل محكمة الجنايات الدولية، واألهم من ذلك أن يجتمع إليجاد حل يوقف شالل الدم وأن اليكتفي مبوقف املتفرج أحيانا 

والداعم لشالل الدم أحيانا أخرى.


