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األجهزة األمنية وأفرعها و القائمين عليها

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

اعتقلت قوات النظام السورية وفق آخر مسح قامت به الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال يقّل عن 215 ألف مواطن 
سوري، أكثر من 70 ألف منهم في عداد المفقودين قسريا ،  بينهم قرابة 9 آالف دون سن الثامنة عشر، وبينهم 35 ألف 

طالب جامعي، كما أن من بين المعتقلين قرابة 4500 امرأه  )بينهم 400 طالبه جامعيه(.
نالحظ أن الحكومة السورية انتهكت و على نحو ممنهج و متعمد ومقصود لهذه القوانين و االتفاقيات الدولية و استخدمت 
أساليب في التعذيب عنيفة جدا  بحق هؤالء المعتقلين أودت بحياه  2571 مواطنين سوريين بينهم 84طفل و 25 سيدة 

و 51 ممن تزيد أعمارهم عن ال 60 عاما و 107 من الثوار المسلحين ) أي أقل من 5 % والباقي كلهم مدنيون ( .
وقد الحظت الشبكة ارتفاع وتيره التعذيب و القتل تحت التعذيب في األربعة أشهر األخيره مما رفع ضحايا القتل تحت 

التعذيب إلى مستويات عظيمة جدا .
في الشهر الماضي وحده قتل 149 شخصا تحت التعذيب أي بمعدل 5 مواطنين كل يوم يقتلون تحت التعذيب .

هناك عدد هائل من الحاالت ممن يقتلون تحت التعذيب النتمكن من توثيقها في ظل التضييق و الحرمان من العمل على 
األراضي السورية مما يرشح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير وخصوصا أن عدد من المعتقالت تقوم بتعذيب 
المواطنين حتى الموت ثم رمي الجثث في األراضي الخاليه أو في األنهار كي تتحلل وتتفسخ وبالتالي يتم طمس معالم الجريمة .
تجدون كافة األسماء و التفاصيل على الرابط التالي وهو يحتوي على ملف بي دي اف خاص بالشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان وهي متاحة للجميع وذلك ألن منهجية الشبكة بأنها التصدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أي إحصائية دون 
تزويد كافة الجهات بملفات مرفقة تحتوي على تفاصيل دقيقة للغاية لكل حالة من الحاالت وهو ماأكسبها مصداقية عاليه 

لدى جهات عربية و دولية .
ونجد في الفصل التاسع والثالثون من القانون العرفي الخاص بالقانون الدولي اإلنساني

األشخاص اآلخرون الذين يتمتعون بحماية خاصة
القاعدة 134: تلبى االحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسمح في الحماية والصحة والمساعدة.

القاعدة 135: يتمتع األطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.
القاعدة 138: يتمتع كبار السن والمعوقون والعجزة المتأثرون بنزاع مسلح باحترام خاص وحماية خاصة.

لم تراعي الحكومة السورية الطبيعة البشرية للنساء و األطفال وكبار السن بل استخدمت في حق األطفال 
نفس األساليب المتبعة في التعذيب بحق الرجال فارتكتب جرائم مضاعفة.

أودى التعذيب المنهجي لألطفال المعتقلين والبالغ عددهم قرابة ال 9000 إلى مقتل 80 منهم
موثقين باالسم و المكان و التاريخ و الصورة و الفيديو في الملف التالي.

وارتكتب نفس الممارسات الفظيعة بحق اكثر من 4500 امرأه معتقله و لكن بوتيره أقل حده
وكان عدد الذين تم تعذيبهم حتى الموت بلغ 25 حاله موثقه أغلبهم من محافظة حمص.

البد من التعرف التفصيلي الدقيق على أجهزة المخابرات والفروع الرئيسية التابعة لها والقائمين عليها  ألنها المقرات الحقيقية 
التي قامت بتعذيب وحشي آلالف من أبناء الشعب السوري وقتلت المئات منهم اثر ذلك التعذيب ، هذا عدا عن مااليقل 
عن قرابة 700 حالة اغتصاب حصلت في داخل تلك األفرع ، نشير إلى أن هذه األفرع هي مااستطعنا من التعرف عليه 
وهناك العشرات من المعتقالت السرية التي افتتحتها الحكومة السورية متعمدة وتقوم عبرها بممارسات غاية في الفظاعة 
وكثير منها النعرفها حتى اآلن والهدف منها الهروب من المسؤولية والمحاسبة بحجة أنها التخضع ألحد وال علم لهم بها .

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBazlZN1R1NkdaWmM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRzFvaEcxNmFjQUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUEk0UWdSNmptUkE/edit
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أوال : المسؤولون عن األجهزة األمنية :
مالحظة : تنوه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى أن الحصول على اسم قادة األفرع األمنية في جميع المحافظات 
السورية هو أمر غاية في الصعوبة ألنهم محاطون بهالة من التكتم و السرية وفي هذا المجال ننوه إلى احتمالية 
يبلغنا ذلك وبالتالي قمنا  الـ5%( لبعض األسماء قد يكون تم عزلهم ونقلهم  ولم  وقوع بعض األخطاء )التتجاوز 

بتسجيلهم بأنهم مازالوا على رأس عملهم .
أبرز المسؤولون في سوريا عن األجهزة األمنية وبالتالي هم المشرفون و المسؤولون بشكل مباشر عن عمليات التعذيب 

والموت بسبب التعذيب ) أغلبهم ينتمون للطائفة العلوية نسبة فوق ال %98 ( :
رئيس شعبة المخابرات العامة وأمن الدولة :

اللواء علي مملوك ))سني (( ولديه 6 نواب وهم : 
2. العميد نزيه حسون ))علوي(( 1. العميد زهير الحمد)شيعي(    

4. العميد حافظ مخلوف))علوي((  3. العميد غسان خليل ))علوي ((   
6. العميد ثائر العمر ))شيعي (( 5. العميد أنيس سالمة )علوي((    

روؤساء األفرع األمنية بحسب كل محافظة من المحافظات السورية :
محافظة دمشق :

المخابرات العسكرية /  الفرع 291 /  العميد رفيق شحادة وقد خلف عبد الفتاح قدسية ) سني ( وكان رفيق شحادة  من 
حرس بشار األسد الخاصويساعده كل من العميد علي يونس والعميد عدنان عاصي .

المخابرات الجوية / اللواء جميل الحسن ) علوي ( .
المخابرات الجوية/ فرع مطارالمزة / العميد عبد السالم فجر محمود )مدير فرع التحقيقات (

المخابرات العامة /  الفرع 285/ العميد إبراهيم معلى
أمن الدولة /  رستم غزالي

األمن الساسي / اللواء محمد ديب زيتون ) سني ( 
فرع فلسطين / العميد محمد مخلوف )علوي(

فرع  األمن الخارجي / العميد فؤاد فاضل )علوي(

محافظة حلب :
فرع امن الدولة  / تيسير امونة 

فرع المخابرات الجوية / اديب سالمة ) علوي (
فرع األمن السياسي/ ناصر العلي  وقد استلم منصب عاطف نجيب لفتره في محافظة درعا

األمن العسكري / العميد عبد اللطيف الفهد .

محافظة حماة : 
 فرع االمن الجنائي / عبد العليم عبد الحميد 

 امن الدوله /  ابراهيم درويش
المخابرات الجويه /  سهيل الحسن

 االمن العسكري / عبد الناصر الزاهر
االمن السياسي /  العميد حسام لوقا رئيس 

الدوريات و المراقبه / العقيد عادل محمد ابراهيم رئيس 
رئيس فرع التحقيق /  العميد شحاده بديع منصور 
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محافظة درعا :
المخابرات العسكرية/  الفرع 245/ العقيد لؤي العلي

المخابرات الجوية  / فرع درعا / العميد قصي ميهوب
األمن السياسي/ فرع درعا / ناصر العلي

محافظة إدلب :
المخابرات العسكرية /الفرع 271 /العميد نوفل الحسين

امن الدولة / العميد عبد الرحمن محمد نجم وهو  من بلدة السخنة
االمن السياسي / العميد ايسر

قسم االرهاب في االمن العسكري / العقيد كمال حسن من أشد الشخصيات اجراما وتسبب في قتل العشرات 
المخابرات الجوية / العميد أحمد عوض وهو من بلدة الربيعة

محافظة حمص :
المخابرات العسكرية/  فرع 235 /محمد زمريني

المخابرات الجوية/ فرع حمص/ العميد جودت األحمد
المخابرات العامة /الفرع 318 / العميد فراس الحمد

األمن السياسي /فرع حمص/ حسام لوقا

محافظة الالذقية :
المخابرات الجوية/ العقيد سهيل العبد هللا

يهتم بالمنشقين و متابعة العسكريين الذين ال يوالون النظام .
المخابرات العامة/ فرع الالذقية/ العميد علي العلي 

األمن السياسي /فرع الالذقية /طه حاج طه
الرائد لطفي مرة مسؤول عن التحقيق في فرع األمن السياسي

فرع أمن الدولة / رئيس الفرع: العميد خضر الحسين العلي )سني(
العقيد: آمر حسن المدير الفعلي للفرع

األمن العسكري / رئيس الفرع : العميد عدنان األحمد رئيس االمن العسكري بالالذقيه
مشهود له بطائفيته و يرأس الفرع األكثر إجراما في الالذقية

فرع األمن الجنائي / العميد محمد ابراهيم سمرة رئيس الفرع االمن الجنائي بالالذقية

محافظة دير الزور :
فرع األمن العسكري /   اللواء جامع جامع وهو القائد الفعلي الجهزة االمن وحتى الجيش

الموجود في دير الزور بكل قطعاته يعمل بأمرته.
قائد الشرطة العسكرية / العميد حبيب صافية

فرع االمن السياسي / يرأسه العميد جاسم محمد سني من ريف حلب الشرقي دوره ضعيف
باالحداث ولكن الدور الرئيسي لمعاونه المقدم غياث سويدان من ريف حمص . 

األمن العام )أمن الدولة( / العميد دعاس دعاس  ) علوي ( ضابط بالحرس الجمهوري وهو من الساحل القرداحه 
المخابرات الجوية /  العميدمحمد طيارة

قائد مطار دير الزور / العميد بسام حيدر ) علوي ( 
قائد عمليات  الجيش في دير الزور / العميد عصام زهر الدين من السويداء

وكان قبله اللواء اسبر عبود والذي انتقل الى محافظة حماة .
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محافظة الحسكة :
المخابرات العسكرية / العميد علي دياب

المخابرات الجوية / حسين صالح
امن الدولة / العميد احمد الديب من القرداحة

االمن السياسي / تيسير واصل من الجبلة
األمن العسكري بمنطقة الشدادي فقط / العميد تيسير كيواني .

محافظة القنيطرة :
األمن السياسي / النقيب زياد الركاض يتعاون معه  الرائد اورانس 

امن الدولة  / العقيد قيس معال 
المخابرات الجوية /  مساعد اول من بيت عمار من قرية جباثا

محافظة السويداء :
أمن عسكري /  وفيق ناصر
أمن دولة /  محمد مخلوف

أمن سياسي / ابراهيم زيدان

محافظة الرقة : 
االمن العسكري /  سمير محمد علي 

المخابرات الجوية /العقيد عبد هللا الجدوع من ابناء الرقة 
االمن السياسي /  محمد عمار سرميني 

امن الدولة / العميد خالد الحلبي 

محافظة طرطوس :
األمن العسكري /  العميد عبد الكريم عباس وهو من  محافظة دير الزور.

المخابرات الجوية / العقيد أحمد جبارة و هو من دير الزور.
أمن الدولة  / العميد الركن أحمد الزيتي و هو من الالذقية.

االمن العسكري ببانياس / المقدم غالب اسماعيل. 
مسؤول في اللجنة األمنية المشرفة على بانياس / العميد حسن خليل.

ثانيا : قيادات بارزة جدا :
قائد الحرس الجمهوري: اللواء محمد شعيب علي سليمان ))علوي - جبلة((

ونائبه: العميد محمد قاسم ))علوي(( 
رئيس األركان الحالي: فهد الفريج ))سني - ريف حماة - أصول بدوية((

ولكن رؤساء األركان العامة منذ عشرين سنة علويون .
نائب رئيس األركان اللواء علي أيوب ))علوي(( 

قائد سالح الهندسة بالجيش : جهاد شحادة ))علوي(( 
مدير المكتب األمني والعسكري لبشار : اللواء بسام مرهج ))علوي((
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قائد القوات الخاصة : اللواء جمعة األحمد ))علوي((
اللواء علي عمار))علوي(( قائد الفرقة الرابعة وهي أقوى الفرق وأخطرها، وهي تحت سيطرة ماهر األسد ومعظم قادتها 

علويون: مثل ملهم ميهوب وأحمد عبد هللا وداوود اسبر وغسان بالل. 
مدير مديرية الدفاع الجوي))قائد الدفاع الجوي(( في سوريا:اللواء جميل بدر الحسن))علوي(( 

قائد القوى الجوية بسوريا: اللواء عصام حالق))غير معروف((
رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة :العميد هائل األسد))علوي(( 

قائد لواء حماية العاصمة دمشق )اللواء 90(: العميد زهير األسد))علوي((
قائد الوحدة549 ))سرايا الصراع (( لحماية دمشق: اللواء غسان األسد))علوي(

رامي مخلوف )رئيس جمعية البستان وهي التي تقوم بتمويل ما يسمون الشبيحة واالجان الشعبية(
حافظ مخلوف )) رئيس قسم األربعين في المخابرات العامة ((

بعض المستشارين األمنيين وهم كانوا  رؤساء سابقين ألفرع أمنية وأصبحوا مستشارين أمنيين وهم : 
اللواء محمد ناصيف خير بيك )علوي ـ مسؤول العالقات السورية اإليرانية -76 سنة( 

العميد عز الدين إسماعيل  )علوي-68 سنة( 
اللواء محمد الخولي 

اللواء إبراهيم حويجة 
اللواء شفيق فياض 

اللواء حسن خليل

ثالثا : تفصيل أجهزة المخابرات السورية والفروع األساسية :
تقسم األجهزة األمنية إلى أربعة أقسام رئيسية وهي :

1. المخابرات العسكرية )األمن العسكري(
2. المخابرات الجوية

3. أمن الدولة )المخابرات العامة(
4. األمن السياسي 

تشكل بمجموعها 48 فرع أساسي إضافةً إلى الفروع »اإلقليمية« في المحافظات ونؤكد أنه يوجد العشرات من المقرات 
السرية في مختلف األماكن واألحياء في المحافظات السورية لم نتمكن من توثيقها .

أشد تلك األجهزة قمعية وأكثرها حساسية جهازي المخابرات العسكرية و والمخابرات الجوية بينما يعتبر جهاز األمن 
السياسي أكثر األجهزة انتشارا وتغلغال بين الشعب ومراقبة له.

وينقسم كل جهاز من تلك األجهزة الى فروع )في حالتي المخابرات العسكرية والمخابرات العامة يكون لكل فرع رقم ثالثي 
معروف به أما في حالتي المخابرات الجوية واألمن السياسي فيعرف الفرع باسمه( وينقسم كل فرع من تلك الفروع الى 
أقسام وينقسم كل قسم حسب التخصصات اما الى مفارز واما الى خاليا )في حالة النشاط الخارجي( واما الى مجموعات.

وهكذا يكون التقسيم الهرمي من األعلى لألدنى على الشكل التالي :
الجهاز االستخباري - فرع - قسم - مفرزة أو مجموعة أو خلية )حسب المهمة(.

ولتلك األجهزة عالقة مع مكتبين أمنيين هما :
مكتب األمن القومي )وصار يسمى حديثا مكتب األمن الوطني( 

 مكتب أمن الرئاسة )ويسمى رسميا بالمكتب الخاص(.
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هيكلة األجهز األمنية :
تعدادهم : حوالي 120 ألف عنصر وصف ضابط وضابط يتوزعون على 4 أجهزة أمنية،

قوامها 48 فرع أمن أساسي، إضافة إلى فروع إقليمية في المحافظات
االحصائيات قبل الثورة قدرت عدد العاملين في أجهزة المخابرات بحوالي 90 ألف ما بين ضابط وصف ضابط وعنصر 
وموظف مدني أغلبهم تنتمون إلى الطائفة العلوية ، ونشير إلى أن هذا العدد ال يشمل المخبرين وكاتبي التقارير المنتشرين 
سواء بين الشعب أو داخل الجيش وفي مؤسسات الدولة أو العمالء غير السوريين وال يدخل ضمن هذا العدد أيضا ضباط 
أمن التشكيالت العسكرية أو المطارات وكتائب الدفاع الجوي وضباط أمن السفارات والمؤسسات الحكومية ألنهؤال يعتبرون 
من مالك الجيش أو القوات الجوية أو من مالك وزارة الخارجية )في حالة السفارات( أو الشرطة واألمن المركزي( في 
حالة المنشآت الداخلية وهم مرتبطين ومنسقين مع أجهزة المخابرات بشكل كامل ولكن ال يعتبرون ضمنمالك تلك األجهزة. 

يبلغ تعداد ضباط المخابرات بقرابة ال 2000 ضابط )ال يدخل ضمنهم من منحو رتبا شرفية نتيجة خدمات قدموها(
أكثر من نصفهم من الطائفة العلوية .

1( المخابرات العسكرية )فرع األمن العسكري( :
وصف مختصر م.الفرع 

فرع المقر: وهو القلب النابض للجهاز ويحتوي على جميع ملفات العاملين ضمن هذا الجهاز 1. الفرع 291 
فرع أمن الضباط: معني بمراقبة ضباط الجيش ويلعب دوراً كبيراً في ترقية أو إبعاد أو نقل ضباط  2. الفرع 293 

   الجيش أو تعيينهم في مراكزهم، رئيس هذا الفرع له اتصال مباشر برئيس الجمهورية
فرع أمن القوات العسكرية: يقوم بمراقبة كافة قطع الجيش 3. الفرع 294 

    والقوات المسلحة )باستثناء القوات الجوية والدفاع الجوي(
المنظمات  مراقبة  في  بداية  تخصص  وقد   ، قسوة  العسكرية  المخابرات  أفرع  أشد  من  فلسطين:  فرع  4. الفرع 235 
مطاردة  نشاطه  ليشمل  األسد  حافظ  عهد  في  وتوسع  السورية  األراض  على  المقيمين  الفلسطينين  والالجئين  الفلسطينية 
الحركات االسالمية واختراقها ومحاولة توجيها والتحكم بها ان اقتضى األمر أو انشاء حركات اسالمية وهمية وتنظيمات 

ارهابية كجبهة النصرة التي تتبع للنظام السوري وهي تختلف عن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة .
5. الفرع ؟؟؟ فرع المعلومات: يتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المختلفة له و يراقب الفرع

    أيضا نشاط وسائل االعالم المحلية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية )بما فيها االنترنت(
6. الفرع 211 الفرع الفني و يسمى أيضا بفرع الحاسب اآللي أو فرع الكمبيوتر و يعمل فيه كفاءات بشرية عالية وذوي 

مستوى ثقافة جيد ويختص باإلنترنت والحاسب اآللي
7. الفرع 225 فرع االتصاالت و يعمل فيه كفاءات بشرية عالية وذوي مستوى ثقافي جيد و يختص باالتصاالت الداخلية 

والخارجية التي تتم عبر الهاتف أو المحمول أو الفاكس ويستطيع التحكم مباشرة بكل االتصاالت داخل سوريا
8. الفرع 237 فرع الالسلكي وهو خاص بمسح موجات الراديو وتتبع المكالمات الالسلكية

    والتنصت عليها أو تشويشها أو التداخل معها
9. الفرع 248 التحقيق العسكري هو بمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز األمن العسكري

    )رغم أن كل فرع من فروع الجهاز المركزية واالقليمة يملك قسم تحقيق خاص به( ويعتبر
    ثاني أقسى فرع في الجهاز من حيث االنتهاكات لحقوق اإلنسان بعد فرع فلسطين.

10. الفرع 215 المداهمة واالقتحام
11. الفرع 216 فرع الدوريات

12. الفرع 220 فرع مخابرات الجبهة: ويسمى أيضا فرع سعسع: وهو يختص بالشؤون االستخباراتية
     للجوالن المحتل وقوات الجبهة ويراقب أيضاً قوات الطوارئ الدولية العاملة هناك.

13. الفرع 227 فرع محافظة دمشق ويسمى أيضاً فرع المنطقة
فرع محافظة درعا 15 الفرع 245  14. الفرع 261 فرع محافظة حمص    



info@sn4hr.org www.sn4hr.org

7

فرع محافظة الحسكة 17 الفرع 222  فرع محافظة حماة    16 الفرع 219 
فرع محافظة حلب 19 الفرع 290  18 الفرع 271 فرع محافظة ادلب   

فرع البادية ويسمى أيضاً فرع تدمر 21 الفرع 221  فرع محافظة ديرالزور    20 الفرع 243 

2( المخابرات الجوية :
والحساسة  السرية  بالمهام  تكليفها  ويتم  لدية  موثوقية  وأكثرها  للنظام  والء  األجهزة  أكثر  وهو  الغموض  شديد  جهاز 
والمعلومات المعروفة عنه أقل من بقية المعلومات المعروفة عن األجهزة األمنية األخرى لطبيعة الجهاز السرية وصغر 
حجمه مقارنة باألجهزةاألخرى وندرة احتكاكه بالمدنيين قبل الثورة اال في حاالت خاصة و يعتبر هذا الجهاز األول بين 
األجهزة االستخبارية التابعة للنظام السوري من حيث الكفاءات البشرية والتقنية وأغلب عناصره ينتمون للطائفة العلوية 

وقله قليله جدا جدا من الطوائف األخرى .

وصف للفرع م.الفرع 
22 الفرع اإلدري القلب النابض للجهاز حيث يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز

23 فرع المعلومات يتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المختلفة له ويحوي كثيرا من االقام المختلفة )منها 
والمقروءة  المسموعة  والعالمية  المحلية  االعالم  وسائل  نشاط  أيضاً  الفرع  ويراقب  السياسية(  واالحزاب  لالديان  قسم 

والمرئية )بمافيها االنترنت(
24 فرع التحقيق هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز المخابرات الجوية )رغم أن كل فرع من فروع الجهاز المركزية واالقليمية 
يملك قسم تحقيق خاص به( يعتبر الفرع األشد قساوة وانتهاكا لكافة معايير وقوانين حقوق اإلنسان واستخدام أساليب عنيفة 

جدا في التعذيب .
25 فرع المطار المتواجد في داخل مطار المزة ويعتبر مسؤوالً عن أمن المطار الرئاسي وأمن الطائرة الرئاسية وربما 

هذا الفرع مسؤول أيضاً عن المهام االستخباراتية المتعلقة باألمن الشخصي للرئيس أثناء تنقالته للخارج
26 فرع العمليات مسؤول عن العمليات الداخلية والخارجية للجهاز بمافيها االمور

    المتعلقة بسالح الجو التي تتطلب جهدا استخباراياً خارجياً
27 فرع العمليات الخاصة المعلومات عن هذا الفرع قليلة وبدأ الحديث عنه بشكل فعلي أثناء الثورة

    لتورطه ببعض االنتهاكات واالعتداءات  ضد المتظاهرين والناشطين .
المعلومات عنها قليلة أيضاً وهناك بعض المعلومات عن كونها مسؤولة 28 وحدة المهام الخاصة 

     عن تقديم الدعم لفرعي العمليات الخاصة والمهام الخاصة.
 الفروع االقليمية وتنتشر في عدد من المحافظات السورية بحيث يكون هناك فرع مسؤول عن محافظة أو قطاع شامل 
لعدة محافظات بحيث يغطي الفرع قطاعا من القطاعات الجغرافية التي تنقسم اليها القوات الجوية والدفاع الجوي )من 
المعروف أن قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي قسمت القطر لعدة قطاعات وكل قطاع له قيادته العسكرية وقد أنشئت 
المخابرات الجوية فرعا اقليميا له في كل قطاع من تلك القطاعات( ويتبع كل فرع عدد من األقسام حسب الحاجة و يتبع 
لكل قسم عدد من المفارز حسب الحاجة( و يكون كل فرع اقليمي مسؤول عن المطارات العسكرية والمدنية وقواعد الدفاع 
الجوي الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي حيث يحتوي على ملفات تضم كل الضباط والمجندين العاملين ضمن المطارات 
وقواعد الدفاع الجوي )بما فيهم الطيارين والمالحين العسكريين والمدنيين( وملفات عن المطارات وكتائب الدفاع الجوي 
و يوزع كل مخبريه ضمن العاملين في المطارات العسكرية والمدنية وقواعد الدفاع الجوي ضمن نطاقه الجغرافي )بما 
فيها ضمن مضيف الطيران في المطارات المدنية( هذا و يذكر أن كل مطار عسكري أو مدن ضابط أمن خاص به وكذلك 
تحوي كتائب الدفاع الجوي )حيث يكون هناك ضابط أمن لكل كتيبة دفاع جوي مثال( و يكون هذا الضابط مرتبطا ومنسقا 
بشكل مباشر مع فرع المخابرات الجوية المسؤول عن القطاع الذي يقع فيه المطار أو تشكيل الدفاع الجوي و يرتبط بذلك 

الفرع أكثر من ارتباطه بقائد المطار الذي يعمل ضابطا ألمنه أو قائد تشكيل الدفاع الجوي الذي يعمل ضابطا ألمنه
)مما يجعل كلمة ضابط أمن المطار أو تشكيل الدفاع الجوي أقوى من كلمة قائد المطار أو تشكيل الدفاع الجوي(

و يذكر أن أي اقالع لطائرة يجب أن يتم بموافقة وتنسيق مع فرعالمخابرات الجوية الذي يرتبط به المطار و يذكر
أن الفروع االقل أهمية للمخابرات الجوية تملك مراكز تحقيقها واحتجازها الخاصة داخل عدد من القواعد الجوية.
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3( أمن الدولة )المخابرات العامة( :
ويسميه البعض خطأ باسم جهاز األمن العام نتيجة خلطهم الناتج عن التسمية )حيث يسمى الجهاز باداراة المخابرات 

العامة( ويكون لفروعه أرقام ثالثية خاصة به وفروعه تتواجد في دمشق حصرا.
م. الفرع وصف مختصر

الفرع االداري وهو القلب النابض للجهاز حيث يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز كما  29. الفرع 111 
يقوم بمراقبة العاملين ضمن الجهاز منعا ألي ثغرة ضمن الجهاز و يلعب دورا في ترقية أو ابعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز
جهاز  على  تطلق  الدولة  أمن  تسمية  بينما  الدولة  أمن  بفرع  خطأ  البعض  يسميه  و  الداخلي  الفرع   251 الفرع   .30
المخابرات العامة ككل كما يسميه البعض خطأ باألمن الداخلي بينما قوى األمن الداخلي تطلق على قوات الشرطة التي 
تتبع وزارة الداخلية و يتخصص هذا الفرع بمراقبة المجموعات السياسية المختلفة ورصد األنشطة السياسية اضافة الى 
مراقبة أي بوادر أعمال مسلحة معارضة )وخاصة من التيارات االسالمية( ولذلك فأحد األقسام التابعة له قسم يسمى 

بقسم مكافحة االرهاب ذو طبيعة مشابهة لطبيعة قسم مكافحة االرهاب التابع لفرع فلسطين في جهاز األمن العسكري
31. الفرع 255 فرع المعلومات وهو فرع يتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المختلفة له و يحوي كثيرا 
من األقسام المختلفة )منها قسم لألديان واألحزاب السياسية( و يراقب الفرع أ يضا نشاط وسائل االعالم المحلية والعالمة 
المسموعة والمقروءة والمرئية )بما فيها االنترنت( و يتعامل معها أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر بما يهم عمل الجهاز 
كما أنه يختص بالخدمات المتعلقة بالكمبيوتر واالنترنت المرتبطة بالجهاز بشكل يشابه الفرع الفني التابع لجهاز األمن 
العسكري والجدير ذكره أن الفرع 255 ذو نشاط كثيف في االنترنيت و يشرف ودير على كثير من المواقع الموالية 
للنظام أو المواقع المشبوهة التي تدعي أنها مع المعارضة ، اضافة لنشاطه الدعائي في ارسال التعليقات والمشاركات في 

النت ويلعب مع فروع أخرى دورا هامة في االشراف على ما يسمى الجيش السوري االلكتروني
32. الفرع 279 الخارجي وهو المسؤول عن النشاطات االستخبارية خارج سوريا و يعد هذا الفرع مسؤوال عن معظم 
األنشطة االستخبارية خارج سوريا أكثر من أي فرع من األفرع التي تمارس نشاطا خارجيا في أجهزة المخابرات التابعة 
للنظام المختلفة و يمتد نشاط هذا الفرع لمراقبة المغتربين السوريين في الخارج والعمل ضد المعارضة في الخارج كما 
يقوم أيضا بمراقبة البعثات الدبلوماسية السورية وتولي المهام األمنية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية وأحد أقسام هذا الفرع 

مسؤول عن مراقبة السوريين أثناء قيامهم بالحج والعمرة
33. الفرع 300 فرع التجسس ويسمى أيضاً فرع مكافحة التجسس وله مهام داخلية وخارجية تتعلق بممارسة التجسس 

والتجسس المضاد ويذكر أن هذا الفرع يقوم بمراقبة كل من يدخل سوريا من االجانب والعرب غير السوريين
فرع التدريب ويعتبر هذا الفرع مسؤول عن تدريب ضباط وعناصر المخابرات واجراء الدورات لهم  34. الفرع ؟؟؟ 
)دورة أمن معلومات دورة أمن وثائق دورة تحقيق واستجواب دورة مكافحة ارهاب دورة دراسات أمنية دوره حمايه 
شخصيات هامة دورة أمن منشآت دورة مراقبة وتعقب ..... الخ( والجدير بالذكر أن منتسبي أجهزة المخابرات السورية 
األخرى يقومون بعمل دوراتهم في هذا الفرع قبل تسليمهم مهامهم في أجهزتهم و يقوم هذا الفرع حتى بتدريب السجانين 
النفسية  المختلفة  التعذيب  أساليب  وابتكار  استعمال  فنون  أيضا على  التحقيق  يدرب ضباط  والجالدين على مهامهم و 
والجسدية وسبل تدمير نفسية المعتقل ونشير إلى أن هذا الفرع  يتعامل مع ضباط مخابرات غير سوريين من دول حليفة 

للنظام كاالتحاد السوفيتي ورومانيا سابقا حتى يقوموا بعمل  دورات التدريب على االختصاصات المختلفة
35. الفرع 285 فرع التحقيق وهو بمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز أمن الدولة

      )رغم أن كل فرع من فروع الجهاز المركزية واالقليمية يملك قسم تحقيق خاص به(
37. الفرع 318 فرع محافظة حمص 36. الفرع 295 فرع المداهمة واالقحام    

39. الفرع 327 فرع محافظة ديرالزور 38. الفرع 322 فرع محافظة حلب    
له فروع في كل محافظة وقد يتبع له اقسام على مستوى المناطق ومفارز على مستوى النواحي. الفروع االقليمية 



info@sn4hr.org www.sn4hr.org

9

4( األمن السياسي :
م. الفرع وصف مختصر

40. الفرع االداري هو القلب النابض للجهاز حيث يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز كما يقوم بمراقبة 
العاملين ضمن الجهاز منعا ألي ثغرة ضمن الجهاز و يلعب دورا في ترقية أو ابعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز

األقسام  من  كثيرا  يحوي  و  له  المختلفة  والدراسات  للجهاز  العامة  بالمعلومات  يتخصص  فرع  وهو  المعلومات  فرع 
المختلفة )منها قسم لألديان واألحزاب السياسية( و يراقب الفرع أيضا نشاط وسائل االعالم المحلية والعالمة المسموعة 

والمقروءة والمرئية )بما فيها االنترنت( و يتعامل معها أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر بما يهم عمل الجهاز

41. فرع التحقيق وهو بمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز األمن السياسي 
)رغم أن كل فرع من فروع الجهاز المركزية واالقليمية يمتلك قسم تحقيق خاص به(

42. فرع العمليات مسؤول عن العمليات التي ينفذها الجهاز والتي تخدم نشاطه وأهدافه
43. فرع الدوريات الخارجي وهو المسؤول عن النشاطات االستخبارية خارج سوريا و يعد هذا الفرع مسؤوال عن 
معظم األنشطة االستخبارية خارج سوريا أكثر من أي فرع من األفرع التي تمارس نشاطا خارجيا في أجهزة المخابرات 
السورية المختلفة و يمتد نشاط هذا الفرع لمراقبة المغتربين السوريين في الخارج والعمل ضد المعارضة في الخارج 
كما يقوم أيضا بمراقبة البعثات الدبلوماسية السورية وتولي المهام األمنية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية وأحد أقسام هذا 

الفرع مسؤول عن مراقبة السوريين أثناء قيامهم بالحج والعمرة
44. فرع األحزاب السياسية وهو مسؤول عن األحزاب السياسية ومراقبة نشاطها ورصد أي نشاط سياسي معارض.

فرع الطالب واالنشطة الطالبية: ويسمى أحيانا فرع شؤون الطالب وهو مسؤول عن مراقبة الطالب وانشطتهم الطالبية 
ولديه ملفات عن كل طالب الجامعات في سوريا

45. فرع المطلوبين والمراقبين هو فرع مخصص للمالحة والمراقبة والمتابعة
46. شعبة أمن المسؤسسات الحكومية و وظيفتها مراقبة الحكومة )الوزارات ورئاسة الوزراء( والمؤساات العامة للدولة 

واالشراف عليها وتقوم حتى بمراقبة الوزراء والمدراء العامين وتسجيل المعلومات عنهم وعن تحركاتهم
47. فرع التراخيص وهو الفرع المسؤول عن منح التراخيص ويفترض بكل مكتب عقاري او متجر

     هواتف خليوية أو محل خضار ... الخ الحصول على ترخيص عبره
المناطق داخل كل  لها أقسام تغطي كل  يتبع  القطر و  الفروع االقليمية في كل محافظات  48. فرع السجون وتنتشر 
محافظة و يتبع لتلك األقسام مفارز تغطي كل النواحي ضمن المنطقة بحيث يتم تغطية القطر بشكل كامل )فرع في كل 
محافظة وقسم في كل منطقة ومفرزة في كل ناحية( فال يمكن أبدا تواجد ناحية دون مفرزة أمن سياسي( وتتولى الفروع 
االقليمية مهمة مراقبة المواطنين على امتداد القطر وتقوم مفارزها وأقسامها بتجنيد المخبرين ضمن صفوف المواطنين 
كل في المكان الذي يقطن فيه واستالم التقارير منهم وأرشفتها وتنظيمها وارسالها الى الفرع الخاص بالمحافظة حيث 
يوجد في فرع األمن السياسي الخاص بالمحافظة ملف لكل مواطن من سكانها يتم تدوين المعلومات عنه بشكل مستمر 
ومتجدد حسب االمكانية وتنسق الفروع االقليمية عملها مع الفروع المركزية للجهاز في حال تداخل العمل بينها ، يذكر 
أن الفرع االقليمي الخاص بمحافظة دمشق يسمى بفرع المدينة و يشرف هذا الفرع على السجون المركزية )السجون 
كاإلدارة  وظائف  عدة  لها  المركزية  السجون  على  موزعة  أقسام  التحقيق  ولقسم  االداري  للقسم  اضافة  وله  المدنية( 
المباشرة للقسم السياسي المغلق داخل السجن ، حيث من المعروف أن المعتقل السياسي بعد أن ينته التحقيق معه في 
فروع المخابرات يتم تحويله اما الى سجن عسكري واما الى القسم السياسي المغلق في أحد السجون المركزية )المدنية( 
وتقوم مفرزة أمن سياسي بادارة القسم السياسي المغلق داخل السجن بينما يتولى جهاز الشرطة ادارة األجنحة الخاصة 
بالسجناء القضائيين ، اضافة الى مراقبة السجناء القضائيين داخل األجنحة األخرى )حيث يتم تجنيد سجناء داخل المهاجع 
كمخبرين على باقي السجناء اآلخرين( وأيضا مراقبة ادارة السجن ومنتسبي الشرطة العاملين ضمنه ، واضافة لقيام هذا 
الفرع بإدارة األقسام السياسية المغلقة داخل السجون المركزية فانه أيضا يمتلك ملفات خاصة بالسجناء القضائيين وعن 

الشرطة وموظف الدولة العاملين ضمن السجون المركزية.
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وتنتشر الفروع االقليمية في كل محافظات القطر و يتبع لها أقسام تغطي كل المناطق داخل كل  الفروع االقليمية   
محافظة و يتبع لتلك األقسام مفارز تغطي كل النواحي ضمن المنطقة بحيث يتم تغطية القطر بشكل كامل )فرع في كل 
محافظة وقسم في كل منطقة ومفرزة في كل ناحية( فال يمكن أبدا تواجد ناحية دون مفرزة أمن سياسي( وتتولى الفروع 
االقليمية مهمة مراقبة المواطنين على امتداد القطر وتقوم مفارزها وأقسامها بتجنيد المخبرين ضمن صفوف المواطنين 
كل في المكان الذي يقطن فيه واستالم التقارير منهم وأرشفتها وتنظيمها وارسالها الى الفرع الخاص بالمحافظة حيث 
يوجد في فرع األمن السياسي الخاص بالمحافظة ملف لكل مواطن من سكانها يتم تدوين المعلومات عنه بشكل مستمر 
ومتجدد حسب االمكانية وتنسق الفروع االقليمية عملها مع الفروع المركزية للجهاز في حال تداخل العمل بينها ، يذكر 

أن الفرع االقليمي الخاص بمحافظة دمشق يسمى بفرع المدينة.
رابعا : أبرز مواقع األجهزة األمنية ) تمتلك الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ملف كوجل ايرث تم العمل عليه ألشهر 
طويلة يظهر عليه كافة مواقع األجهزة األمنية و السجون و المعتقالت ( سوف نذكر مواقع أبرز األفرع األمنية ولكننا 
نعيد ونشير إلى أن الخطورة الحقيقة تكمن في وجود العشرات من المعتقالت السرية كبعض الفيالت وبعض األبنية التي 
تتبع ملكيتها لقادة في األجهزة األمنية وهذه المعتقالت السرية هي الي يحصل فيها أصعب عمليات التعذيب واالغتصاب 
، إضافة إلى المدارس و الكنائس والمساجد والمشافي ومالعب الرياضة و المسارح  والعديد من األقبية تحت األرض .

محافظة حمص  :
*المخابرات الجوية :

يقع المركز على طريق حماه عند دوار يعرف لدى اهالي مدينة حمص بدوار الجوية نسبة إلى الفرع 
*فرع االمن العسكري :

بالقرب من مدينة التربية في مدينة حمص قرب محطة القطارات ,لهذا الفرع سجن منفصل يعرفه ابناء حمص باسم 
سجن البالونة ويقع في حي باب تدمر يبعد حوالي 200 متر عن الكراج الجديد.ويوجد سجن البالونة الجديد عند طريق 

حماه بالقرب من فرع المخابرات الجوية.

القصير - شارع الجالء :
*فرع األمن السياسي :

القصير - يبعد 100 متر عن فرع االمن العسكري في شارع الجالء
*كنيسة دير مخلص تحولت الى فرع للتعذيب والقتل

تقع ما بين النزهة والمرجة في حي باب السباع
*فرع االمن الجنائي :

يقع في منطقة زيدل في محيط مدينة حمص

سجن تدمر :
يقع في صحراء تدمر ,ويبعد حوالي 125 كم شمال شرق دمشق

محافظة دمشق وريفها :
أغلب األفرع األمنية تقع في حي كفر سوسة بالقرب من دوار الجمارك الواقع جنوبي ساحة العباسيين :

*فرع المداهمات العسكرية
*فرع التحقيقات العسكرية )الفرع 228(

*فرع االمن العسكري لريف دمشق 
يقع في منتصف اوتستراد المزة بالقرب من دوار المجتهد في كفر سوسة 

مبنى الفوج41 في القوات الخاصة يقع تحت جسر حرستا
فرع فلسطين)فرع 235(

يقع على طريق المطار بالقرب من كلية الهندسة الميكانيكية 
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فرع الدوريات)الفرع216(
يقع بالقرب من فرع فلسطين

فرع مكافحة االرهاب
يقع في منطقة الجسر األبيض

فروع االمن السياسي
فرع ريف دمشق لالمن السياسي : يقع في نهاية اتستراد المزة خلف مبنى بنك الدم

فرع الجبة لالمن السياسي : في منطقة الجبة  بالقرب من المزرعة 
فرع التحقيقات السياسية : يقع مقابل صالة الفيحاء الرياضية

فرع الميسات : بالقرب من دوار الجبة
سجن عدرا : يوجد في مبنى يقع إلى الجنوب من سجن عدرا المركزي

امن الدولة : مقر امن الدولة الرئيسييقع في منطقة كفرسوسة بالقرب من دوار المجتهد
فرع الخطيب : يقع في شارع بغداد حاليا

فرع المخابرات الجوية : يقع في مطار المزة العسكري 
فرع المنطقة للمخابرات الجوية : يقع في بلدة حرستا عند مفرق عربين

فرع االمن الخارجي : في حي المالكي
فرع االمن الجنائي : في ساحة الجمارك

محافظة حماه :
سجن حماه المركزي : يقع  في حي القصور 

محافظة حلب :
فرع المخابرات الجوية : حي الزاهرة بالقرب من دار االيتام

محافظة الالذقية :
السجن المركزي : منطقة المغاربة - شارع العربي - خلف مبنى الحكمة

فرع االمن السياسي :
اوتستراد الثورة , قرب شركة المياه , مقابل حديقة صغير يقع في الطابق االرضي

فرع االمن العسكري : دوار هارون مقابل جامع الحسن
فرع امن الدولة : بالقرب من شركة المياه

فرع المخابرات الجوية : المشروع السابع قرب تسجيالت النور 
فرع االمن الجنائي : حي تشرين

مدرسة جول جمال :
المركز الرياضي - حي الرمل الجنوبي - ساحة التقصي - مبنى بييت جمعة

محافظة ادلب :
الفروع االمنية ومقارها في محافظة ادلب

1- ادلب المدينة :
يوجد فيها اربعة افرع للمخابرات الجوية والعسكرية والسياسية ومايعرف بمن الدولة

المخابرات العسكرية : تقع في القصور في الجهة الجنوبية الشرقية
مخابرات أمن الدولة : تقع جنوبي شرق المدينة جانب جامع الرحمن
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المخابرات الجوية : تقع جانب المساكن العمالية 
والمخابرات السياسية : تقع في حي الثورة

واالن : تجمعت الفروع بمايعرف بمنطقة المربع االمني
2- جسر الشغور :

يوجد في مدينة جسر الشغور مفارز امنية لكل من فرع االمن العسكري وامن الدولة والسياسية ولمم يكن فيها مفرزة 
للمخابرات الجوية وكانت المفارز تلك مجتمعة في منطقة مؤسسة الكهرباء 

 اما في الوقت الحاضر : موجودين على طريق اشتبرق وضمن قرية اشتبرق
3- سراقب :

يوجد في مدينة سراقب مفرزة لفرع االمن السياسي واخر لفرع امن الدولة وكان بنتاؤهما جانب االذاعة
االن : تم تحريرهم وال وجود لالمن في المدينة

4- حارم :
يوجد مفرزتين االولى لفرع االمن السياسي واالخرى لفرع االمن العسكري في مدينة حارم وتقعان في مايعرف بحي 

االمن
االن : تم تحريرهم وال وجود لالمن فيها

5- معبر باب الهدوى الحدودي :
يتواجد مفرزة لالمن الساسي مفرزة لالمن العسكري ومفرزة للمخابرات الجوية في بلدة باب الهوى الحدودية وومكان 

تواجدهم في ساحة باب الهوى 
االن : الوجود لالمن فيها

6- معرة النعمان :
فيها مفارز لثالث افرع وهي فرع االمن العسكري وامن الدولة والسياسي وال وجود لفرع المخابرات الجوية في المدينة

 االمن العسكري : متواجد بالقرب من شعبة الحزب حزب البعث في نهاية شارع الكورنيش مقابل نقابة المعلمين
 أمن الدولة : متواجد قرب المستوصف الصحي وقريب من القصر العدلي

 االمن السياسي : كان متواجد قريب من مدرسة تشرين
بعد اندالع الثورة تجمعت كافة االفرع السابقة بمبنى المركز الثقافي الجديد حيث قاموا بارتكاب مجزرة مايعرف بمجزرة 

المركز الثقافي بحق المعتقلين قبل ان يتم تحريره والقضاء على وجود االمن في المدينة
7- خان شيخون :

كان يوجد في خان شيخون مفرزة لفرع االمن السياسي متواجدة في حي الشبيبة مقابل مقبرة الشهداء حاليا
االن : الوجود لالمن في المدينة وانما المدينة محاصرة ب18 حاجز عسكري بينهم حواجز

لالمن بكافة فروعه عند مداخل المدينة
8- اريحا :

كان يتواجد في مدينة اريحا مفرزة لفرع االمن الساسي فقط وبناؤها
يقع خلف الفرن االلي الواقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة .

مطالبة من أجل محاربة سياسة اإلفالت من العقاب داخليا و دوليا :
القيام عبر محكمة  المتحدة ومجلس األمن  الدولي متمثال في األمم  المجتمع  السورية لحقوق اإلنسان  الشبكة  تطالب 
الجنايات الدولية وبالسرعة القصوى بمحاسبة ومحاكمة ومالحقة كافة المتورطين داخل األفرع األمنية المختلفة الذين 
قاموا بأعمال تعذيب وقتل واغتصاب ، والتي تعتبر جرائم ضد اإلنسانية وإال فإن سياسة االفالت من العقاب سوف 
تصبح هي األساس وسوف تذهب كافة الجهود الحقوقية حول العالم لمكافحتها سدى ألننا لم تتجسد على أرض الواقع 
في بلد مثل سوريا تعرض المعتقلون في إلى ألوان وأصناف مختلفة من التعذيب بل وقتل أعداد كبيرة من الجنس 

البشري بسبب ذلك التعذيب الذي يفوق قدرة اإلنسان على التحمل .


