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  صملخ  . 1

تجرأوا على مجرد الذين  ،سجن صيدنايا العسكري هو المكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء.  ويشكل المدنيون

إعدام آالف األشخاص خارج نطاق القضاء في  2011الغالبية الساحقة من الضحايا.  وجرى منذ العام  ،التفكير بمعارضة الحكومة

الظالم، وُتحاط بغالف من السرية المطلقة.  وُقتل آخرون كثر من المحتجزين في سجن صيدنايا ح عمليات شنق جماعية ُتنفذ تحت جن

من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية.  وُيدفن قتلى صيدنايا في مقابر  منهجر تعرضهم للتعذيب والحرمان المجراء تكرا

جماعية.  وال يمكن ألحد أن يزعم أن مثل هذه الممارسات المنهجية والواسعة النطاق ُترتكب بدون تفويض من الحكومة السورية على 

 أعلى مستوياتها. 

بحوثًا بشأن نمط  2016، والشهر نفسه من العام 2015عفو الدولية خالل الفترة ما بين ديسمبر/ كانون األول وأجرت منظمة ال

محتجزًا  31االنتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا العسكري وتسلسلها وحجمها.  وأجرت المنظمة في سياق تحقيقاتها مقابالت مع 

أو الحرس الذين سبق لهم العمل في هذا السجن، وثالثة قضاة سوريين سابقين، سابقًا في سجن صيدنايا، وأربعة من الموظفين 

خبيرًا دوليًا ومحليًا في  17ومثلهم من األطباء الذين سبق لهم العمل في مشفى تشرين العسكري، وأربعة محامين سوريين، و

 ن في سجن صيدنايا.فردًا من عائالت المحتجزين السابقين أو الحاليي 22موضوع االحتجاز في سوريا، و

ونظرًا ألن السلطات السورية تمنع منظمة العفو الدولية من دخول البالد، وتحرمها بالتالي من الوصول إلى المناطق الخاضعة 

 ل، ُأجريت غالبية هذه المقابالت في جنوب تركيا، بينما ُأجريت المقابالت الباقية هاتفيًا أو عبر وسائ2011لسيطرة الحكومة منذ العام 

 أخرى للتواصل عن بعد مع المعنيين في سوريا، أو مع أفراد يتواجدون في لبنان، واألردن والبلدان األوروبية والواليات المتحدة.  

شخصًا ألغراض إعداد التقرير الحالي، وُأجريت مقابلتان أو أكثر في الكثير من  84وبالمحصلة، أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع 

الشهود الرئيسيين بغية تقييم مدى اتساق ومصداقية المعلومات التي أدلوا بها، وُأجريت جميع المقابالت مع الشهود  الحاالت مع

في حالتين اثنتين فقط، وأطلع معظم الذين ُأجريت المقابالت منظمة العفو الدولية على فحوى إفاداتهم برغم ما  إالبشكل منفصل 

 يحمله ذلك من مخاطر عليهم. 

بواعث التواصل مع السلطات السورية عبر وسائل مختلفة بشأن ما لديها من  2011حاولت منظمة العفو الدولية منذ العام ولقد 

متعلقة بحقوق اإلنسان، وال سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحاالت االختفاء القسري، والوفيات في الحجز،  قلق

لطات بمعلومات عن حاالت منتقاة عن طريق شبكة تحركاتها العاجلة، وإرسال خطابات موجهة لها وحرصت تحديدًا على تزويد تلك الس

، وطلبت من السلطات 2017يناير/ كانون الثاني  10قبيل إصدار تقارير المنظمة ذات الصلة.  وأرسلت المنظمة إحداها بتاريخ 

رير الحالي، وكررت المنظمة طلبها اللقاء مع األشخاص المحرومين السورية فيها أن تقدم إيضاحات بشأن المزاعم التي يثيرها التق

من حريتهم في سوريا.  ولكن لم تتلق منظمة العفو الدولية أي رد على خطابها أو غيره من الطلبات المتعلقة بالحصول على 

 المعلومات.

المعارضة.  وسبق لمنظمة العفو الدولية  قمعلوما انفكت الحكومة السورية طوال عقود تمارس التعذيب واالختفاء القسري كوسيلة 

 ممنهجأسلوبًا من أساليب التعذيب بشكل  35تحديدًا، وأن وثقت استخدام  الحكومة السورية  1987في الماضي، واعتبارا من العام 

السورية بحق زيادة ملحوظة في حجم وقسوة االنتهاكات التي ترتكبها الحكومة  2011في مختلف سجونها، وُسجلت منذ العام 

الحكومة خالل الفترة  لدىفي الحجز  17723المحتجزين، ووفق ما أفادت به مجموعة تحليل بيانات حقوق اإلنسان، ُقتل ما ال يقل عن 

وفاة في الحجز يوميًا، ويشكل من ُيفترض أنهم من  300، أي بمعدل نحو 2015، وديسمبر/ كانون األول 2011ما بين مارس/ آذار 

  ."يمثل صيدنايا نهاية الحياة، ونهاية اإلنسانية "

 أبو محمد، أحد الحراس السابقين في صيدنايا
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وغيره من السجون التي تديرها  ،غالبية الضحايا المعرضين لخطر التعذيب والموت في صيدنايا ،بطريقة أو بأخرى ،ومةمعارضي الحك

الحكومة السورية.  ويمثل هؤالء جميع شرائح المجتمع السوري، وبينهم الكثير من المتظاهرين، والمعارضين السياسيين 

 حفيين، واألطباء، وعمال اإلغاثة، والطلبة. المخضرمين، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، والص

 ،ولقد دفعت المعاملة الالإنسانية التي يلقاها المحتجزون في سجن صيدنايا بمنظمة العفو الدولية إلى االستنتاج بأن هؤالء

يفها في نظام يتعرضون لجريمة اإلبادة، وهي جريمة يرد تعر ،وغيرهم من المحتجزين في السجون التي تديرها الحكومة السورية

من بينها الحرمان  ،روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية على النحو اآلتي: تشمل " اإلبادة " تعمد فرض أحوال معيشية

 من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان. 

القتل العمد والتعذيب واالختفاء القسري واإلبادة المرتكبة وبناء على ما أجرته من تحقيقات، تقدر منظمة العفو الدولية أن ممارسات 

على السكان المدنيين بغية فرض سياسات  منهجقد جاءت ضمن سياق هجوم واسع النطاق وم ،2011منذ  ،في سجن صيدنايا

 إلى مصاف الجرائم الدولة، وخلصت المنظمة بالتالي إلى أن االنتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية في سجن صيدنايا ترقى

 ضد اإلنسانية. 

 حاالت الشنق الجماعية

ألف شخص، ويشكل المدنيون غالبية  20آالف و 10ثمة مركزان لالحتجاز داخل سجن صيدنايا العسكري، وُيحتجز فيهما ما بين 

وجنود الجيش السوري  بينما يشكل ضباط؛ 2011المحتجزين في المبنى األحمر ممن جرى اعتقالهم عقب اندالع األزمة في العام 

 . أيضاً  2011سابقا غالبية المحتجزين في المبنى األبيض على إثر اعتقالهم منذ العام 

إلى مصاف  تصلوُقتل آالف المحتجزين في المبنى األحمر إثر إعدامات سرية تتم خارج نطاق القضاء، وبعد احتجازهم في ظروف 

ل عمليات شنق جماعية، وُأدين الضحايا وُحكم عليهم باإلعدام عقب "محاكمات" االختفاء القسري.  وجرت عمليات اإلعدام على شك

أمام محكمة الميدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، وتستغرق المحاكمة الواحدة ما بين دقيقة واحدة وثالث دقائق كحد 

لتنفيذ اإلعدام شنقًا، أو ما تطلق السلطات عليه أقصى.  وتقوم سلطات السجن بجلب الضحايا من زنزاناتهم عصر اليوم المحدد 

عن  مصطلح "الحفلة".  وتخبر المحتجزين المدرجين على قائمة اإلعدام أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجن مدني، ولكن يجري عوضاً 

ر ساعتين أو ثالث، برح على مدامذلك إيداعهم في زنزانة تقع في قبو المبنى األحمر من سجن صيدنايا، ويتعرضون فيها للضرب ال

قبل أن ُيصار إلى وضع عصابة على أعينهم لياًل وترحيلهم في الشاحنات أو حافالت الركوب الصغيرة إلى المبنى األبيض، حيث يتم 

 50و 20، ويجري شنق ما بين اقتيادهم هناك إلى إحدى غرف القبو وإعدامهم شنقًا، وهي ممارسة تتكرر مرة أو اثنتين أسبوعياً 

 ي كل مناسبة.صًا فخش

ويظل الضحايا معصوبي األعين طيلة مراحل هذه العملية، وال يتم إخبار المحتجزين باألمر إال قبل دقائق قليلة من موعد التنفيذ، 

 إال عندما يلتف حبل المشنقة حول أعناقهم. مصيرهم و  ودون أن يعرفوا حتى الموعد الدقيق، وال يعلموا بدنُ 

ي شاحنة، وُتنقل إلى مشفى تشرين لتسجيلها ودفنها في قبور جماعية، في أرض تابعة للجيش وتوضع الجثث عقب اإلعدام ف

 "قطنا"تحديدًا، التي تقع على الطريق الواصل بين دمشق والسويداء، وفي بلدة  "ناجحة"على مقربة من دمشق، وفي قرية 

 من دمشق. في الضواحي الغربيةالصغيرة الواقعة 

التي وفرها أشخاص سبق لهم العمل لدى سلطات سجن صيدنايا، وبناء على إفادات الشهود من المحتجزين،  ،واستنادًا إلى األدلة

ألف شخٍص قد تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في صيدنايا خالل الفترة الواقعة  13آالف و 5تقدر منظمة العفو الدولية أن ما بين 

.  وال تمتلك المنظمة أدلة تثبت وقوع إعدامات بعد ديسمبر/ كانون األول 2015 ، وديسمبر/ كانون األول2011ما بين سبتمبر/ أيلول 

زال هناك ما يفيد باستمرار ترحيل محتجزين من صيدنايا إلى محكمة الميدان العسكرية في القابون، وخصوصا أنه ال ي، ولكن ال 2015

ن المرجح أن يكون آالف آخرون قد ُأعدموا منذ ديسمبر/ يتوفر سبب يدفع إلى االعتقاد بأن هذه اإلعدامات قد توقفت، وعليه فم

 .2015كانون األول 

وتجري اإلعدامات في صيدنايا سرًا، وال يتم الكشف عنها إال للحرس والمسؤولين المعنيين مباشرة باألمر، عالوة على معرفة كبار 

ة جمع الضحايا وضربهم في المبنى األحمر على دراية بما المسؤولين السوريين بها طبعًا.  وعادة ما ال يكون الحراس القائمون بعملي

 يحل بالمحتجزين عقب ترحيلهم إلى المبنى األبيض بعد منتصف الليل.
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وتصدر األوامر بتنفيذ اإلعدامات شنقًا من مسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة، وبعد موافقة مفتي سوريا على أحكام 

الدفاع أو رئيس هيئة األركان في الجيش العربي السوري، وهما مفوضان بالتصرف نيابًة عن اإلعدام، واستصدار موافقة وزير 

الرئيس بشار األسد.  ويوقع على أحكام اإلعدام أيضًا المدعي العام العسكري في محكمة الميدان العسكرية، وأحد ممثلي األجهزة 

ضم في عضويتها ضباطا من الجيش وموظفي السجن والجهات األمنية.  وتشرف لجنة اإلعدام شخصيًا على تنفيذ األحكام، وت

 الطبية. 

التي تعتقد بناء على بحوثها أنه  ،وغيرهم من الضباط والموظفين ،وجمعت منظمة العفو الدولية معلومات عن أعضاء لجنة اإلعدام

 36يد منظمة العفو الدولية بأسماء ينبغي التحقيق معهم بشأن ضلوعهم في الجرائم المرتكبة في سجن صيدنايا.  وتم أيضًا تزو

والعتبارات  ،، ولن يتم نشر القائمة حفاظًا على خصوصيتهم2011محتجزًا تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في صيدنايا منذ العام 

تحقيقات ذات  تتعلق بأمنهم أيضًا، ومررت المنظمة المعلومات المتعلقة بالجناة والضحايا المزعومين إلى الجهات القادرة على إجراء

 مصداقية في الجرائم المرتكبة بصيدنايا.

 سياسات اإلبادة 

يتعرض محتجزو المبنى األحمر في صيدنايا لبرنامج منظم من االنتهاكات وأشكال اإلساءة، حيث يتعرضون للتعذيب بشكل منتظم، 

ول على الطعام والشراب واألدوية والرعاية من خالل الضرب المبرح واإلساءة الجنسية في أغلب األحيان.  ويتم حرمانهم من الحص

الطبية والنظافة الشخصية، ما أدى إلى تفشي األمراض والعدوى بينهم.  ولقد ُأصيب الكثير من المحتجزين جراء ذلك بأمراض 

 نفسية خطيرة من قبيل الذهان.

قصى درجات المعاناة البدنية والنفسية، ويبدو أن طريقة معاملة السلطات لمحتجزي سجن صيدنايا قد ُصممت بحيث تتسبب لهم بأ

ويظهر أنها تهدف إلى إهانة المحتجزين ونزع الصفة البشرية عنهم، وتدمير أي شكل من أشكال الكرامة أو األمل لديهم.  وفي حديثه 

ي   ن للعثور على سجين مع منظمة العفو الدولية، قال عمر الذي كان طالبًا في المرحلة الثانوية لحظة اعتقاله: "سوف تعاني األمر 

سابق في سجن صيدنايا يكون قادرًا على أن يسرد عليكم ما حصل هناك فعاًل، وذلك ألن ما حصل هناك هو أمر مهين بكل 

 داخل صيدنايا قائاًل:  محنهبساطة"، وأطلعنا عمر على إحدى 

س أن يأمروا الجميع بخلع "ال أدري ما هو المصطلح المناسب الذي يصلح لوصف ما شاهدته هناك.  واعتاد الحرا

مالبسهم والتوجه إلى دورة المياه واحدًا تلو اآلخر، ثم ينتقوا أحد الشباب من ذوي البنية الجسمانية الصغيرة، أو من هم 

أحدث سنًا من غيرهم، أو من لديهم بشرة فاتحة، ويطلبوا منه أثناء توجهنا إلى دورة المياه أن يقف ووجهه نحو الباب، 

ينيه، ومن ثم يأمروا أحد السجناء األكبر سنًا بأن يقوم باغتصابه، ولن يعترف أحد أنه قد تعرض لذلك، ولكن وأن يغمض ع

تكرر هذا األمر كثيرا، وقد يصبح األلم النفسي أحيانا أسوأ من األلم الجسدي، ولن يعود األشخاص الذين ُأجبروا على 

 القيام إلى سابق عهدهم أبدًا".

 الذي تعرض له بصفته أحد المحتجزين السابقين في سجن صيدنايا قائاًل: ووصف "سمير" الضرب 

"كان الضرب مبرحًا جدا، وأشبه ما يكون بمن يحاول أن يغرس مسمارًا في صخرة مرارا وتكرارًا، وكان األمر مستحياًل 

 ذلك."من االستمرار في ضربهما بعد  ولكنهم لم يتوقفوا، وكنت أتمنى لو أنهم بتروا ساقاي بداًل 

إلى وفاة مئات، إن لم يكن آالف، المحتجزين على األرجح، ويتم  2011وأدت سياسات اإلبادة الممارسة بحق محتجزي صيدنايا منذ 

إخراج جثث المحتجزين المتوفين من زنزاناتهم صباحًا، ويتم نقلها على مشفى تشرين العسكري، حيث يتم تسجيل واقعة الوفاة في 

ثث نقل الج يتمسباب الوفاة ناجمة عن هبوط أو توقف القلب أو الجهاز التنفسي، ثم أدار شهادة وفاة تبين أن التقارير الطبية، وإص

 ومن بينها المواقع المذكورة أعاله. ،بالشاحنات إلى قبور جماعية تقع في أرض يملكها الجيش السوري على مقربة من دمشق

 التوصيات 

عن تنفيذ اإلعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والمعاملة  سورية بالتوقف فوراً تطالب منظمة العفو الدولية السلطات ال

والمنتشرة في مختلف  ،الالإنسانية الممارسة في سجن صيدنايا العسكري، وغيره من مراكز الحجز التي تديرها الحكومة السورية

ول إلى جميع المحرومين من حريتهم، ودخول جميع أماكن أنحاء سوريا، وتطالب المنظمة أيضًا بالسماح للمراقبين الدوليين بالوص

االحتجاز في سوريا، ويتعين على السلطات السورية أن تخبر عائالت الضحايا عن أماكن تواجدهم، والمراكز القانونية لجميع المحتجزين 

 السلطات.  لدىحتفهم في الحجز أن تطلع العائالت على مصير ذويهم الذين لقوا  الموجودين في عهدتها.  ويتوجب عليها أيضاً 
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إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في اإلعدامات خارج نطاق القضاء وسياسات اإلبادة المتبعة في  ،بشكل عاجل ،وتدعو المنظمة

سجن صيدنايا العسكري، وينبغي على مجلس حقوق اإلنسان أن يطالب في هذا السياق اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في 

 العربية السورية بإجراء هذا التحقيق دون مزيد تأخير.   هوريةمالج

وتهيب منظمة العفو الدولية بجميع أعضاء المجموعة الدولية لمساندة سوريا، ومبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا بالعمل 

سورية والدول التي تساند على إثارة مسألة اإلعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب في الحجز خالل نقاشاتهم مع السلطات ال

 الحكومة السورية، وخصوصًا روسيا وإيران.

السلطات السورية الحق،  لدىوال شك أن لعائالت عشرات اآلالف من السجناء الذين تعرضوا لالختفاء القسري والتعذيب والقتل 

موكل الحق، في معرفة مصير ذويهم، ويجب أن  نية وجرائم الحرب للمثول أمام القضاء، المسؤولون عن هذه الجرائم ضد اإلنسا ُيقد 

ناهيك عن وجوب تحقيق المساءلة على ذمة هذه الجرائم للحيلولة دون تجدد دوامة العنف، ومن شأن وضع حدد لإلفالت من العقاب 

في سوريا. على الفظائع الجماعية المرتكبة أن يعزز خلق الظروف المواتية للتوصل إلى نهاية عادلة ومستدامة توقف شالل الدم 

فرصة لجمع وتحليل األدلة المتعلقة  ،2016ديسمبر/  كانون األول  21بتاريخ  ،وتوفر اآللية الجديدة التي اسُتحدثت في األمم المتحدة

بانتهاكات القانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهو ما من شأنه أن يعمل على تيسير وتسريع تحريك 

ئية جنائية عادلة بحق المسؤولين عن ارتكابها، وتهيب المنظمة بالمجتمع الدولي أن يضمن سرعة إنشاء اآللية التي إجراءات قضا

بالموارد البشرية والمالية الكافية، وتزويدها بالضمانات الضرورية بما  وتعزيزهاينبغي أن تحظى بالتعاون الدولي والدعم والمساندة، 

ومنظمات المجتمع المدني التي حرصت على توثيق  ن،ليتها وشفافيتها، بغية الفوز بثقة السوريييكفل إقرار مشروعيتها واستقال

 والمالحقة على مسؤولية التحقيقاالنتهاكات الخطيرة منذ اندالع النزاع.  وتدعو المنظمة أيضًا إلى أن يقبل المجتمع الدولي تقاسم 

بما يخالف القانون الدولي  ،وغيرها من الجرائم المرتكبة في سوريا ،اء القسريذمة اإلعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب واالختف

ب بغية جل ،أن تحرص الدول على تفعيل بند الوالية القضائية العالمية، وغيرها من التشريعات المحلية النافذة ، وخصوصاً 2011منذ 

 الجناة للمثول أمام القضاء. 
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  منهجية البحث. 2

، وأجرت منظمة العفو الدولية 2016ونفس الشهر من العام  2015خالل الفترة ما بين ديسمبر/ كانون األول ُأجري البحث الحالي 

رجاًل من بينهم في  20واحُتجز  2015،1و 2011رجاًل، سبق لهم وأن احُتجزوا في سجن صيدنايا خالل الفترة بين عامي  31مقابالت مع 

رجاًل،  11مدنيًا، وأما الباقون وعددهم  15للجيش السوري سابقًا، باإلضافة إلى المبنى األحمر في السجن، انتمى خمسة منهم 

فلقد احُتجزوا في المبنى األبيض من السجن، وبينهم تسعة من مرتبات الجيش وقت القبض عليهم، واثنان من المدنيين.  وكما يرد 

، وشكل جنود الجيش السوري أو ضباطه 2011نذ العام توضيحه أدناه، يشكل المدنيون غالبية الذين تم احتجازهم في صيدنايا م

 2السابقين غالبية المحتجزين في المبنى األبيض من السجن.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع أربعة موظفين أو حراس سبق لهم العمل في سجن صيدنايا، وثالثة قضاة سابقين، عمل 

، وثالثة أطباء سبق لهم العمل في مشفى تشرين العسكري، 3ي المزة بدمشقأحدهم قاضيًا في محكمة الميدان العسكرية في ح

فردًا من  22خبيرا دوليًا ومحليًا في شؤون االحتجاز داخل سوريا، بينهم محققون ومحللون ومراقبون، و 17وأربعة محامين سوريين، و

ُأجريت معظم المقابالت شخصيًا في جنوبي تركيا، بينما عائالت الذين ال يزالوا محتجزين، أو ُيعتقد أنهم كذلك، في سجن صيدنايا، و

ُأجريت باقي المقابالت هاتفيًا، أو عبر وسائل أخرى لالتصال عن بعد مع األشخاص الذين ال يزالوا داخل سوريا، أو في لبنان، أو 

 األردن، أو البلدان األوروبية، والواليات المتحدة. 

شخصًا ألغراض إعداد التقرير الحالي، وُأجريت مقابلتان أو أكثر في الكثير من  84ما مجموعه  وبالمحصلة، قابلت منظمة العفو الدولية

الحاالت مع الشهود الرئيسيين، بغية تقييم مدى اتساق ومصداقية المعلومات التي أدلوا بها، وُأجريت جميع القابالت مع الشهود 

ريت المقابالت معهم منظمَة العفو الدولية على فحوى إفاداتهم، برغم بشكل منفصل إال في حالتين فقط، وَأطلع معظُم الذين ُأج

 ما يحمله ذلك من مخاطر عليهم. 

وراجعت منظمة العفو الدولية ألغراض التقرير الحالي تقارير أخرى صادرة عن وكاالت األمم المتحدة وبرامجها، ومنظمات غير حكومية 

وق اإلنسان، وتقارير إعالمية، وتعاونت مع ناشطين أفراد ومنظمات سورية لرصد دولية أخرى، ومنظمات محلية لرصد انتهاكات حق

االنتهاكات؛ بغية تمكينها من التواصل مع المحتجزين السابقين، وعائالت األشخاص المحتجزين لدى السلطات السورية، وتتضمن 

سورية لحقوق اإلنسان"، و"المعهد السوري للعدالة هذه المنظمات كاًل من منظمة "أورنامو للعدالة وحقوق اإلنسان"، و"الشبكة ال

والمساءلة".  وأخيرًا، نسقت منظمة العفو الدولية مع الهيئة الدولية للعدالة والمساءلة؛ بغية التوثق من هويات بعض المحتجزين 

 في صيدنايا، والمسؤولين السوريين ذوي الصلة بالموضوع.

ت، في التقرير الحالي، باستخدام االسم األول بناء على طلبهم، وطلب العديد منه وُيشار إلى معظم الذين ُأجريت معهم مقابال

عدم ذكر اسمه البتة ضمانًا لسالمتهم، أو سالمة أقاربهم داخل سوريا، وأدرجت المنظمة إفادات هؤالء في التقرير، ولكن بعد تغيير 

 نصيص )" "(.ي هذه الحالة بين عالمتي التاسم كل واحد منهم، حيث يرد االسم ف

                                                                                                                                                                                                                                       

 .2011السجن وخبراء استشارتهم منظمة العفو الدولية أنه ال ُيحتجز في سجن صيدنايا سوى الذكور منذ العام  يشير موظفون سابقون في1 

 لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمبنيين األبيض واألحمر في سجن صيدنايا. 41انظر القسم 2 

الدفاع، وتنظر في الجرائم التي يرتكبها أفراد الجيش والجرائم  تتفرع محكمة الميدان العسكرية من النظام القضائي في سوريا، وتتبع لوزارة 3 

  العسكرية.
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ومنعت السلطات السورية منظمة العفو الدولية من إجراء بحوث داخل البالد، على الرغم من تكرار مطالب المنظمة بالسماح لها 

بدخول البالد، ومرافق الحجز التي تديرها السلطات السورية؛ وهو ما حرم المنظمة من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها 

، ولقد واجهت منظمات مستقلة أخرى، معنية برصد أوضاع حقوق اإلنسان، نفس 2011منذ اندالع األزمة في الحكومة السورية 

 العقبات في هذا السياق.

، التواصل مع السلطات السورية عبر وسائل مختلفة بشأن ما لديها من بواعث 2011ولقد حاولت منظمة العفو الدولية، منذ العام 

وال سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحاالت االختفاء القسري، والوفيات في الحجز،  قلق متعلقة بحقوق اإلنسان،

وحرصت تحديدًا على تزويد تلك السلطات بمعلومات عن حاالت منتقاة عن طريق شبكة تحركاتها العاجلة، وإرسال خطابات موجهة لها 

، وطلبت من السلطات السورية 2017يناير/ كانون الثاني  6نظمة إحداها بتاريخ قبيل إصدار تقارير المنظمة ذات الصلة.  وأرسلت الم

فيها أن تقدم إيضاحات بشأن المزاعم التي يثيرها التقرير الحالي، وكررت المنظمة طلبها اللقاء مع األشخاص المحرومين من حريتهم 

الحالي، أي رد على خطابها، وغيره من الطلبات المتعلقة  في سوريا.  ولكن لم تتلق منظمة العفو الدولية، حتى وقت نشر التقرير

بالحصول على المعلومات.  وإذا حصل وتلقت المنظمة ردًا من هذا القبيل مستقباًل، فسوف تقوم بإدراج مالحظات الحكومة على 

   القادمة. هذا الطلب في منشوراتها
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 خلفية .3

 قة بالحجزما ترتكبه السلطات السورية من انتهاكات متعل 1.  3
لطالما تعسفت قوات الحكومة السورية على مدار عقود في القبض على المحتجزين، وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم، حيث كانت حكومة 

وُيشتبه   4ألف شخص في سوريا. 17عن اختفاء نحو  2000و 1980الرئيس السابق حافظ األسد مسؤولة خالل الفترة ما بين عامي 

قسرًا لبنانيين وفلسطينيين، وآخرين من جنسيات عربية أخرى، أثناء تواجد سوريا العسكري في لبنان، وال في أن قواتها قد أخفت 

حصول حاالت اعتقال تعسفي،  1987ولقد وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية في عام   5يزال المئات منهم مفقودين حتى اليوم.

أسلوبًا من أساليب التعذيب وطرقه.  ويمكن القول بأن الهدف من  35ة ووفيات في الحجز؛ عالوة على استخدام السلطات السوري

هذه الممارسات المستمرة منذ أمد طويل واضح، أال وهو قمع المعارضة.  ويظهر أن كل من يعارض الحكومة فهو معرض للخطر، 

 1987.6وفق ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في عام 

، 2011لحكومة للمحتجزين لديها كانت من العوامل التي أطلقت شرارة المظاهرات في بداية األزمة عام معاملة ا نوال شك في أ

طالبًا، جراء قيامهم بكتابة شعارات معارضة للحكومة على جدار إحدى مدارس درعا في  15وبعد أن اعتقلت السلطات وعذبت 

تجمع احتجاجًا والمطالبة بإطالق سراحهم، ثم سرعان ما عمت ، قام أهالي الطلبة وأصدقاؤهم وجيرانهم بال2011مارس/آذار 

 .7، بعد أن فتحت السلطات نيران أسلحتها على تلك المظاهرات2011المظاهرات سوريا في ربيع وصيف 

 ومع تصاعد األزمة في سوريا، حصلت زيادة ملموسة من حيث النطاق والحجم في االنتهاكات التي ترتكبها السلطات السورية بحق

، على اعتقال واحتجاز عشرات األلوف من مواطنيها من خالل 2011وحرصت الحكومة السورية بشكل ممنهج، منذ   8المحتجزين.

  9عمليات مداهمة أحيائهم السكنية، أو عند مرورهم بنقاط التفتيش، أو أثناء تواجدهم في أماكن العمل، أو جامعاتهم، أو منازلهم.

ور قبل اندالع األزمة، شكل الذين ُيعتقد أنهم من معارضي الحكومة غالبية المعرضين لخطر االعتقال وعلى نحو ما كانت عليه األم

واالحتجاز، بما في ذلك المعارضين السلميين للحكومة، وبينهم المتظاهرون، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، والمعارضون 

غير موالين للحكومة السورية، من قبيل الصحفيين، واألطباء  السياسيون المخضرمون، واألفراد الذين يتم تصنيفهم على أنهم

                                                                                                                                                                                                                                       

يوليو/  16تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "العقد الضائع: حالة حقوق اإلنسان في سوريا خالل السنوات العشر األولى من حكم بشار األسد" 4 

-www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten ، والمتوفر عبر الرابط التالي:2010تموز 

years-power 

 .( /2011MDE 18/001لمزيد من المعلومات، انظر تقرير منظمة العفو الدولية "لن يطويهم النسيان أبدا: المفقودون في لبنان" )رقم الوثيقة:5 

 ( MDE 24/009/1987يب الذي تمارسه قوات األمن" )رقم الوثيقة:منظمة العفو الدولية "سوريا: التعذ6 

 ؛east-middle-www.bbc.com/news/world-26116868، متاح عبر الرابط التالي: )2016مارس/ آذار  11هيئة اإلذاعة البريطانية "سوريا: قصة النزاع" 7 

، والتوفر عبر الرابط التالي: 2013ير شباط فبرا 28وصحيفة نيويورك تايمز "شاب الجي مجهول أشعل فتيل النزاع" 

www.nytimes.com/2013/02/09/world/middleeast/a-faceless-teenage-refugee-who-helped-ignite-syrias-war.html?_r=0 

    

 يتحدثون عن محنتهم" )رقم الوثيقة:لمزيد من المعلومات، انظر تقريري منظمة العفو الدولية التالية: "أردت أن أموت: ضحايا التعذيب في سوريا 8 

MDE 24/016/2012 :(؛ "إنه يحطم إنسانيتك: التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا" )رقم الوثيقةMDE 24/4508/2016.) 

حتجاز في الجمهورية العربية الوفيات أثناء اإل بعيد عن العين .. بعيد عن الخاطر: اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية؛ "9 

-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31، والمتوفر عبر الرابط التالي: 2016" فبراير/ شباط  السورية

CRP1_ar.pdf 
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الذين عالجوا المتظاهرين، وعناصر الجيش، وأقارب األشخاص المطلوبين للسلطات.  وتكفلت أربعة من أجهزة األمن واالستخبارات 

مخابرات العامة )التي تعرف أحيانا بتنفيذ هذه االعتقاالت، وهي المخابرات الجوية، والمخابرات العسكرية، واألمن السياسي، وال

   10باسم أمن الدولة(.

ويسقط الذين يتم اعتقالهم في شراك شبكة من مراكز الحجز المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا، ويصبحوا معظم، في فترة 

  11ائالتهم أو أصدقائهم.احتجازهم، ضحايا لالختفاء القسري، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ودون اتصال مع أفراد ع

ب عذيوال يتم إطالع عائالت المحتجزين على مكان احتجاز ذويهم، أو تبيان ما إذا كانوا على قيد الحياة أم ال.  وتبدأ رحلة المعاناة مع الت

ت طوال فترامن خالل ما ُيعرف بحفالت "االستقبال" التي يتخللها ضرب مبرح بمجرد وصول المحتجزين إلى المنشأة، ويستمر ذلك 

االستجواب أيضًا.  وتلجأ السلطات السورية إلى التعذيب أثناء االستجواب بغية انتزاع "اعترافات" كاذبة من المحتجزين؛ كي 

تستخدمها في إصدار األحكام في محاكمات صورية على قدر عظيم من الجور دون أدنى شك.  وتتضمن أساليب التعذيب الشائعة 

الكهرباء، والعنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب، واألوضاع المجهدة للجسم.  وغالبًا ما ُتستخدم هذه الضرب المبرح، والصعق ب

  12األساليب مجتمعة في عدة جلسات على مدار أيام أو أسابيع أو أشهر.

ساسية، بما في ذلك وعالوة على ذلك، يعاني المحتجزون ظروفًا ال تليق بالبشر، ويتم حرمانهم، بشكل ممنهج، من احتياجاتهم األ

عدم الحصول على الماء، والطعام، والدواء، وخدمات الرعاية الطبية، والنظافة الشخصية.  ويتم الزج بهم فوق بعضهم البعض في 

زنزانات قذرة ومكتظة، تفتقر إلى الهواء النقي أو ضوء الشمس أو التهوية.  وتنتشر في هذه البيئة أمراض من قبيل الجرب، 

 13لتهابات، والعدوى، وغيرها من األمراض؛ ناهيك عن إصابة الكثير من المحتجزين بأمراض نفسية خطيرة مثل الذهان.والقمل، واال

ويقضي المحتجزون لدى الحكومة نحبهم بأعداد كبيرة جراء ما يقاسونه من تعذيب، وغيره من الظروف واألوضاع المفروضة عليهم.  

ان"، وهي منظمة غير حكومية تستخدم أساليب علمية لتحليل انتهاكات حقوق اإلنسان، بأن وتفيد "منظمة تحليل بيانات حقوق اإلنس

، 2015، وديسمبر/ كانون األول 2011شخصًا قد ُقـتلوا في الحجز لدى الحكومة، خالل الفترة ما بين مارس/ آذار  17723ما ال يقل عن 

ظمة العفو الدولية، أن هذا الرقم يشكل تقديرًا متواضعًا، وأنه من وتعتقد هذه المنظمة، ومن  14وفاة شهريًا. 300أي بواقع نحو 

 المرجح أن يكون العدد الفعلي للقتلى في السجون أكبر من ذلك بكثير.

وبرزت أدلة على هذه الوفيات من خالل صور التقطها شخص ُيعرف باسم "قيصر"، سبق له العمل كمصور للجيش السوري، ونجح 

وفي تقريرها الصادر عام   2011.15وتظهر أشخاصًا قضوا نحبهم في الحجز لدى السلطات السورية منذ عام  في تهريب اآلالف منها،

، تحققت منظمة هيومان رايتس ووتش من مصداقية هذه الصور، وأشارت إلى أن أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في هذه الحاالت 2015

الشديدين، وااللتهابات الناجمة عن األمراض الجلدية، والتعذيب، واإلجهاد  كانت اإلصابة بااللتهابات المعوية، والزحار، والجفاف

النفسي الذي حمل المحتجزين على رفض تناول الطعام أو الشراب، واألمراض المزمنة التي ُحرموا من الحصول على األدوية 

 16والرعاية الطبية الالزمة لعالجها.

د التقرير الحالي، والبحوث التي سبقته، وفي ضوء ما صدر من وثائق عن منظمات وبناء على المقابالت التي ُأجريت ألغراض إعدا

من التعذيب وغيره من  2011الرصد الدولية والوطنية األخرى، تعتقد منظمة العفو الدولية أن ما دأبت عليه الحكومة السورية منذ 

هي ممارسات ارُتكبت ضمن سياق االعتداء على السكان  ضروب المعاملة السيئة، واالختفاء القسري، واإلعدام خارج نطاق القضاء؛

                                                                                                                                                                                                                                       

، 2013فاء القسري في سوريا" ديسمبر/ كانون األول اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية "اختفوا دون أثر: حاالت االخت10 

 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf والمتوفر عبر الرابط التالي:

 (.  2579/2015MDE 24/تقرير منظمة العفو الدولية "ما بين السجن والقبر: حاالت االختفاء القسري في سوريا" )رقم الوثيقة:11 

 . 6تقرير منظمة العفو الدولية "إنه يحطم إنسانيتك"، ص. 12 

 .41تقرير منظمة العفو الدولية "إنه يحطم إنسانيتك"، ص. 13 

 جز"لمزيد من المعلومات، انظر تقرير منظمة تحليل بيانات حقوق اإلنسان "مذكرة فنية خاصة بتقرير منظمة العفو الدولية حول الوفيات في الح14 

 hrdag.org/wp-content/uploads/2016/07/HRDAG-AI-memo.pdf ، والمتوفر عبر الرابط التالي:2016أغسطس/ آب 

 al-www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/bashar-، والمتوفر عبر الرابط التالي:2016أبريل: نيسان  18انظر "ذا نيويوركر" "ملفات األسد" 15 

assads-war-crimes-exposed "والمتوفر عبر الرابط التالي:2015حزيران يونيو/  1؛ و"فانيتي فير" )توثيق الشر: داخل مستشفيات الرعب األسدية ، 

www.vanityfair.com/news/2015/06/assad-war-crimes-syria-torture-caesar-hospital 

م الموتى: الوفيات الجماعية والتعذ16  ، والمتوفر عبر 2015يب في المعتقالت السورية" ديسمبر/ كانون األول منظمة هيومان رايتس ووتش "لو تكل 

 https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536#pageالرابط التالي: 
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المدنيين جاء تنفيذًا لسياسة الدولة على نطاق واسع وبشكل ممنهج، وما يجعلها تصل بالتالي إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية 

 في رأي المنظمة. 

 الحجزفي  غير التابعة للدولةالجماعات المسلحة  انتهاكات 2.  3
ات المسلحة غير التابعة للدولة ترتكب منذ بداية األزمة في سوريا انتهاكات لحقوق اإلنسان، ومخالفات ألحكام ما انفكت الجماع

القانون اإلنساني الدولي بحق المحتجزين لديها، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتنفيذ اإلعدامات 

على توثيق االنتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة،  2011منذ  بإجراءات موجزة.  وحرصت منظمة العفو الدولية

بما في ذلك الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "تنظيم الدولة اإلسالمية"، و"جبهة فتح الشام" )المعروفة باسم جبهة النصرة 

جرائم الحرب.  ووثقت منظمة العفو الدولية أحدث موجة  سابقًا(، وخلصت المنظمة إلى أن بعض تلك االنتهاكات تصل إلى مصاف

، بعنوان "لقد كان التعذيب عقابًا لي: عمليات االختطاف، والتعذيب والقتل 2016من تلك االنتهاكات، في تقريرها الصادر في 

قيق في الجمهورية العربية وخلصت اللجنة الدولية المعنية بالتح  17بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وإدلب".

السورية إلى أن "جماعة جبهة فتح الشام" وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قد ارتكبت، في سياق احتجاز األشخاص، 

بيل ق جرائم حرب مثل القتل العمد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بينما ارتكب تنظيم الدولة جرائم ضد اإلنسانية من

وتشكل هذه األفعال بواعث قلق خطيرة، ولكن يغلب على ظن منظمة العفو الدولية، من خالل تقديرها   18القتل العمد والتعذيب.

 .2011للوضع، أن السلطات السورية قد قامت بارتكاب الغالبية العظمى من االنتهاكات منذ عام 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 لحة في حلبتقرير منظمة العفو الدولية "لقد كان التعذيب عقابا لي: عمليات االختطاف، والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المس17 

(؛ ولمزيد من المعلومات حول االنتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة من غير الدولة، انظر MDE 24/4227/2016 وإدلب بسوريا" )رقم الوثيقة:

 MDE لوثيقة:تقريري منظمة العفو الدولية "عصر الرعب: االنتهاكات التي يرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية في الحجز شمال سوريا" )رقم ا

 (. MDE 24/008/2013" )رقم الوثيقة: ةسوريا: عمليات القتل الميداني وغيره من االنتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلح(، "24/063/2013

ة للتحقيق في الجمهورية العربي اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية: بعيد عن العين ... بعيد عن الخاطر:" اللجنة الدولية18 

 ، والمتوفر عبر الرابط التالي:2016السورية "لقد جاءوا ليدمروا: جرائم داعش ضد اليزيديين" يونيو/ حزيران 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_ARABIC.pdf 
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 عمليات الشنق واإلبادة في .4
 سجن صيدنايا 

 
 مقدمة  1.  4 

، بحوثًا بشأن انتهاكات 2016والشهر نفسه من عام  2015أجرت منظمة العفو الدولية، خالل الفترة ما بين ديسمبر/ كانون األول 

وخلصت المنظمة إلى أن آالف حقوق اإلنسان ومخالفات أحكام القانون اإلنساني الدولي المرتكبة في سجن صيدنايا العسكري.  

.  وُتعد هذه اإلعدامات عمليات قتل غير مشروع 2011المحتجزين في المبنى األحمر بصيدنايا قد ُأعدموا خارج نطاق القضاء منذ عام 

وث المنظمة ومتعمد، وفق أحكام القانون الدولي، ُتنفذ بأوامر من الحكومة، أو بتغاضيها عنها، أو بتواطؤ منها.  وتتناول نتائج بح

مكان وزمان وطريقة تنفيذ تلك اإلعدامات خارج نطاق القضاء، وتوضح ضلوع مسؤولي الحكومة السورية فيها، ومعرفتهم بها، 

 .2011وتبين عدد اإلعدامات المنفذة في صيدنايا منذ العام 

تجزون في المبنى األحمر في سجن ووثقت المنظمة في سياق تحقيقاتها التعذيب والمعاملة الالإنسانية التي تعرض لها المح

صيدنايا.  وخلصت المنظمة إلى أنهم قد تعرضوا، رفقة غيرهم من المحتجزين لدى الحكومة، إلى جريمة "اإلبادة" وهي إحدى 

الجرائم ضد اإلنسانية، والتي يرد تعريفها في نظام روما األساسي على أنها تشمل " تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها 

.  واتضح وفق نتائج بحوثنا أن الحكومة السورية دأبت 20من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان " الحرمان

على تعمد فرض أحوال معيشية على المحتجزين لديها بقصد إهالكهم.  وخلصت لجنة األمم المتحدة للتحقيق في  2011منذ العام 

ووثق تقرير المنظمة المعنون "إنه يحطم إنسانيتك: التعذيب   2016.21ستنتاج في عام الجمهورية العربية السورية إلى نفس اال

، معاملة المحتجزين في السجون التي تديرها الحكومة في مختلف أنحاء 2016والمرض والموت في سجون سوريا"، والصادر عام 

بشأن صيدنايا عن أدلة جديدة تتعلق بوجود برنامج سوريا، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري.  ولكن كشفت تحقيقاتنا األخيرة 

ممنهج من اإلساءة والتعذيب والمعاملة السيئة بحق محتجزي صيدنايا، وأن هذه المعاملة قد أدت إلى حدوث وفيات جماعية، وبينت 

 اإلجراءات المعتمدة في التعامل مع جثث الذين يقضون نحبهم جراء هذه المعاملة.  

كلم شمال العاصمة دمشق، ويتبع لنطاق اختصاص وزارة الدفاع، وتقوم الشرطة  30لعسكري على بعد نحو ويقع سجن صيدنايا ا

، ترحيل المحتجزين إلى صيدنايا عقب القبض عليهم، واستجوابهم لدى مختلف 2011العسكرية بإدارته.  ويتم، منذ بدء األزمة عام 

احتجاز أي امرأة في هذا السجن وفق ما افاد به موظفون وحراس  2011ذ فروع المخابرات السورية أو قوات األمن.  ولم يتم من

 22سابقون في السجن، ووفق رأي الخبراء الذين حرصت منظمة العفو الدولية على استشارتهم.

                                                                                                                                                                                                                                       

 . 2016فبراير/ شباط  27اريخ مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بت19 

 ، والمتوفر عبر الرابط التالي:1998انظر نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، 20 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 

 .17ص.اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق: بعيد عن العين ... بعيد عن الخاطر، انظر  21 

 .2016مايو/ أيار  16و 15مقابالت مع باحثي منظمة العفو الدولية في 22 

في صيدنايا. ولم نكن نفكر بشأن ما كنا نقوم  تتطور بطريقة غريبة جدا   بدأت أدمغتنا

به، وإنما وصلنا إلى حالة من الهمجية، وغرقنا فيها دون أدنى تفكير. وكان جميع 

ا من معركة البقاء، فهي حرب حقيقية، وإذا رفضت خوضها،  الذي قمنا به جزء 

  19فسوف تموت في نهاية المطاف."
 .2014إلى  2012أن احُتجز في صيدنايا من سبق ووائل الذي 
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 " باإلنجليزية،Lويوجد في مجمع السجن مبنيان، أحدهما ُيدعى "المبنى األبيض"، وهو مطلي باللون األبيض ويتخذ شكل حرف "

فيما ُيعرف المبنى اآلخر بالمبنى األحمر، وهو مبنى ذو تصميم معماري يقوم على وجود قسم مركزي تتفرع منه ثالثة ممرات 

 10وُيحتجز ما بين   23طويلة.  وحمل تصميمه وشكله غير المعتاد الحراس السابقين والمحتجزين على تسميته "بإطار المرسيدس".

 24فق الخبراء المختصين بشؤون االحتجاز في سوريا.ألف شخص في المبنيين و 20آالف و

ويشكل ضباط الجيش وجنوده المشتبه بعدم والئهم للحكومة السورية غالبية المحتجزين من المبنى األبيض من السجن منذ اندالع 

كاب جرائم غير متعلقة وُيحتجز في نفس المبنى أيضًا عدد محدود من الضباط والجيش المتهمين بارت  2011.25األزمة في سوريا عام 

وغالبا ما ُيحال المحتجزون في المبنى األبيض إلى محاكمات على قدر عظيم   26بالنزاع، بما في ذلك جريمتي السرقة واالغتصاب.

 27من الجور أمام محكمة مكافحة اإلرهاب، أو إحدى محكمتي الميدان العسكرية في حي المزة بدمشق.

ووفق ما أفاد به حراس   2011.28البية السجناء في المبنى األحمر بسجن صيدنايا قبيل عام كل عناصر الجماعات اإلسالمية غش  

  29وموظفون سابقون في السجن، فلقد جرى إخالء سبيل هؤالء المحتجزين، أو ترحيلهم إلى سجون مدنية بالتزامن مع بداية األزمة.

، ووصلت أول دفعة من المحتجزين على ذمة األزمة إلى 2011ار وأصبح المبنى األحمر من السجن فارغًا بالكامل بحلول مايو/ أي

وما يجمع بين جميع هؤالء المحتجزين، وغيرهم من نزالء المبنى األحمر قبلهم، هو أنهم قد أدلوا   2011.30السجن في يوليو/ تموز 

عذيب، تفيد بارتكاب أشد الجرائم خطورة، جميعًا أثناء خضوعهم لالستجواب على أيدي أجهزة المخابرات السورية "باعترافات" تحت الت

من قبيل قتل عناصر الجيش العربي السوري.  ونظرًا الرتفاع نسبة من أدلوا باعترافاتهم بهذه الطريقة، فعادة ما يخضع نزالء المبنى 

ي دمشق.  وقال األحمر "لمحاكمة" أمام إحدى محكمتي الميدان العسكريتين في مقر الشرطة العسكرية الكائن بحي القابون ف

قضاة ومحامون سابقون ومحتجزون، حوكموا أمام محكمة الميدان العسكرية، لمنظمة العفو الدولية إن تلك المحاكمات تستغرق في 

العادة مدة تترواح بين دقيقة واحدة وثالث دقائق فقط، وال يسمح فيها للمحتجزين أن يتصلوا بمحاٍم أو االطالع على تفاصيل 

 31ة ضدهم.  وعليه، فال يمكن بالتالي اعتبار هذه المحاكمات على أنها إجراءات قضائية أصولية.األحكام الصادر

                                                                                                                                                                                                                                       

تقرير  عرضت مبادرة منظمة العفو الدولية المشتركة مع وكالة بحث "علم العمارة الجنائية" نموذجا افتراضيًا للمبنى األحمر في صيدنايا.  انظر23 

، والمتوفر عبر الرابط التالي: 2016لتعذيب في سوريا" أغسطس/ آب المنظمتين بعنوان "استكشاف صيدنايا: داخل أحد سجون ا

saydnaya.amnesty.org/. 

نوفمبر/ تشرين  11، وأخرى مع خبير سوري في شؤون االحتجاز بتاريخ 2016أبريل/ نيسان  26مقابلة مع أحد الموظفين السابقين في السجن بتاريخ 24 

ورية أية معلومات بشأن المحتجزين في صيدنايا، فمن الصعوبة بمكان أن يتم تقدير عدد المحتجزين داخلة .  نظرًا لعدم نشر السلطات الس2016الثاني 

 بشكل دقيق. 

 . 2016أبريل/ نيسان  26وجرت العادة قبل األزمة على احتجاز المدنيين في المبنى األبيض أيضًا؛ مقابلة مع أحد موظفي سجن صيدنايا سابقًا بتاريخ 25 

 26، ومقابلة مع أحد موظفي السجن السابقين بتاريخ 2016أكتوبر/ تشرين األول  12بر البريد اإللكتروني مع خبير قانوني سوري بتاريخ مراسالت ع26 

 .2016أبريل/ نيسان 

واستبداله بقانون  ظل محتجزو المبنى األبيض يحالون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة أو المحكمة العسكرية إلى أن تم إلغاء قانون الطوارئ،27 

 .2012مكافحة اإلرهاب في عام 

 والمتوفر عبر الرابط التالي: 2008منظمة هيومان رايتس ووتش "سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجون صيدنايا"، يوليو/ تموز 28 

https://www.hrw.org/ar/news/2008/07/21/233404 يقاتلون في التمرد السوري"، أكتوبر/ تشرين  ؛ وموقع دير شبيغل اإللكتروني "سجناء سابقون

 . www.spiegel.de/international/world/former-prisoners-fight-in-syrian-insurgency-a-927158.html ، والمتوفر عبر الرابط التالي:2013األول 

أكتوبر/  6، وأحد موظفي السجن السابقين بتاريخ 2016و/ أيار ماي 17مقابالت أجراها باحثو منظمة العفو الدولية مع أحد الحراس السابقين بتاريخ 29 

 .2016تشرين األول 

 .2016مايو/ أيار  17، و2016أبريل/ نيسان  25مقابالت أجراها باحثو المنظمة مع اثنين من موظفي السجن السابقين بتاريخ 30 

جناء سرًا، انظر تقرير منظمة العفو الدولية "الجمهورية العربية السورية: بيان لمعرفة المزيد عن المحاكمات التي تجريها السلطات السورية وإعدام الس31 

، والمتوفر عبر الرابط التالي 2001( مارس/ آذار MDE 24/001/2001 " )رقم الوثيقة:71إحاطة مقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الدورة 

www.amnesty.org/download/Documents/132000/mde240012001en.pdf " معتقلون  –سوريا (؛ وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش

أكتوبر/ تشرين األول  (؛ 3/251335https://www.hrw.org/ar/news/2013/10/0" ، والمتوفر عبر الرابط التالي )سياسيون يتعرضون للتعذيب والقتل

كمات ، وللمزيد عن المواد والنصوص القانونية الدولية المتعلقة باإلعدامات خارج نطاق القضاء/ انظر دليل منظمة العفو الدولية "دليل المحا2013

 (.  POL 30/002/2014 العادلة: الطبعة الثانية" )رقم الوثيقة:

http://www.hrw.org/news/2013/10/03/syria-political-detainees-tortured-killed)؛
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وأفاد موظفون، ومحتجزون سابقون، أن جل المحتجزين في المبنى األحمر من سجن صيدنايا هم من المدنيين الذين تعتقد 

ري، ويغلب عليهم المتظاهرون والمعارضون وينتمي هؤالء لمختلف فئات المجتمع السو  32السلطات أنهم يعارضونها.

المخضرمون، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، والصحفيون، واألطباء، وعمال اإلغاثة اإلنسانية، والطلبة.  وأصبح المبنى األحمر في 

قائاًل  ، وفق ما أفاد به موظف سابق في السجن.  وأضاف2011سجن صيدنايا "السجن السياسي الرئيسي في سوريا" بعد عام 

إن معظم نزالء المبنى األحمر هم من األطباء والمهندسين والمتظاهرين، أو بعبارة أخرى، هم من "الثوار" على حد تعبيره.  ويمكن 

وصفهم على أنهم أشخاص لهم صالت بالثورة، وأضاف أن سجن صيدنايا هو المكان الذي يتم فيه اإلجهاز على الثوار، حيث "يشكل 

   34وأضاف حارس سابق في السجن إن المحتجزين في المبنى األحمر هم "المحتجزون على ذمة الثورة".  33لهم".النهاية بالنسبة 

ونادرًا ما يتم اإلفراج عن محتجزي سجن صيدنايا، وخصوصًا بالنسبة لمحتجزي المبنى األحمر مقارنة بنزالء المبنى األبيض.  وأبلغ 

هم مقابالت، وكانوا من نزالء المبنى األبيض، أنه قد تم اإلفراج عنهم بموجب عفو معظم المحتجزين السابقين الذين ُأجريت مع

رئاسي أو صفقة لتبادل السجناء.  ولكن ُأجبر هؤالء أو عائالتهم أو اصدقائهم على دفع رشاوى في الكثير من تلك الحاالت.  وأجرت 

عملية  35يعمل ضابطًا في الجيش لحظة اعتقاله، ووصف "عدنان"منظمة العفو الدولية مقابلة مع المحتجز السابق عدنان، الذي كان 

اإلفراج عنه قائاًل: "تواصل والدي مع إحدى المحاميات عقب انتخاب األسد، والتي قامت بدور الوسيطة في واقع الحال، ودفعت 

وأخبر معتقلون   36ي العفو."عائالت األشخاص التسعة المعتقلين على ذمة قضيتنا أموااًل، فأدرجوا أسماءنا ضمن المشمولين ف

سابقون منظمة العفو الدولية أنهم ُاجبروا قبيل اإلفراج عنهم على التوقيع على وثيقة تفيد بأنهم تلقوا معاملة منصفة وإنسانية 

أنها  من دمشق قائاًل: "أعطوني ورقة كي أوقع عليها، وكان اسمي مكتوبًا عليها، واتضح 37في الحجز.  وأوضح رجل األعمال "نادر"

كانت إفادة تنص على ما يلي: احُتجز نادر في صيدنايا، ولم يتعرض للضرب أو اإلذالل أو الشتم في جناحنا، وقد حصل على الدواء 

  38ولم يتعرض لألذى بتاتًا.  ولقد وقعت عليها دون شك، حتى ولو أن كل كلمة فيها كانت كذبا بواحًا، وبصمت عليها بإصبعي أيضًا".

  

                                                                                                                                                                                                                                       

، وحارس سابق في نفس 2016أكتوبر/ تشرين األول  6عفو الدولية مع موظف سابق في سجن صيدنايا بتاريخ مقابالت أجراها باحثو منظمة ال32 

فبراير/ شباط،  22، وعدد من المحتجزين السابقين في المبنى الحمر، بما في ذلك مقابالت ُأجريت بتاريخ 2016أكتوبر/ تشرين األول  8السجن بتاريخ 

 .2016أبريل/ نيسان  28و

 .2016أكتوبر/ تشرين األول  6بلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ مقا33 

 .2016أكتوبر/ تشرين األول  8مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 34 

 تم حجب اسمه الحقيقي.35 

 .2014إلى  2011من  .  واحُتجز "عدنان" في صيدنايا2016مايو/ أيار  15مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 36 

 تم حجب اسمه الحقيقي.37 

 .2015إلى  2014.  واحُتجز "نادر" في صيدنايا من 2016أبريل/ نيسان  28مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 38 
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 عمليات الشنق الجماعية  2.  4

  نظرة عامة  1.  2.  4  

تمكنت منظمة العفو الدولية من خالل إفادات موظفي ومحتجزي السجن السابقين أن ترسم صورة كاملة توضح قيام السلطات 

.  2011ايا منذ عام السورية بإعدام آالف األشخاص خارج نطاق القضاء، ممن كانوا محتجزين داخل المبنى األحمر في سجن صيدن

واتخذت عمليات القتل هذه شكل عمليات شنق جماعية، بعد أن ُيدان الضحايا وُيحكن عليهم باإلعدام في محاكمة، ال تستغرق أكثر من 

دقيقة أو ثالث دقائق، أمام إحدى محكمتي الميدان العسكريتين في مقر الشرطة العسكرية الكائن بحي القابون بدمشق.  وتقوم 

السجن يوم تنفيذ عمليات الشنق، أو ما ُيعرف "بالحفلة" بجمع الذين سوف يتم إعدامهم من زنزاناتهم عصرًا.  وُتعلم  سلطات

السلطات المحتجزين، الذين يقع عليهم االختيار، أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجن مدني داخل سوريا، ولكن يتم إيداعهم بداًل من 

فجرًا  3منتصف الليل و 12مر، حيث يتعرضون للضرب المبرح فيها.  ويتم ترحيلهم بين الساعة ذلك في زنزانة في قبو المبنى األح

إلى المبنى األبيض، ضمن مجمع مباني سجن صيدنايا، ويتم هناك إرسالهم إلى غرفة في القبو لشنقهم.  ويتم بعد ذلك تحميل 

ُتدفن في مقابر جماعية في أرض تابعة للجيش على  جثامينهم في شاحنة، ويتم نقلها إلى مشفى تشرين لتسجيلها، قبل أن

، وال يعلم بأمرها سوى الحراس والموظفين 2011مقربة من العاصمة دمشق.  وظلت اإلعدامات في صيدنايا ُتنفذ سرًا منذ العام 

فنوا سرًا قد تعرضوا المعنيين باألمر مباشرة، عالوة على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى.  وُيذكر أن معظم الذين ُشنقوا ودُ 

 لالختفاء القسري في صيدنايا، وال تزال عائالتهم ال تمتلك أية معلومات عن مصيرهم.

، وفق ما افاد به موظفون سابقون في سجن 2011وبدأت أولى عمليات اإلعدام المتعلقة باألزمة السورية، في سبتمبر/ أيلول 

 7لسجن وتتباين في وقت الحق، حيث كان من المعتاد أن يتم إعدام ما بين صيدنايا، قبل أن تتسارع وتيرة اإلعدامات في هذا ا

يومًا، خالل األشهر األربعة األولى، قبل أن يرتفع عدد الذين تم إعدامهم خالل األحد شهرًا التالية  15أو  10شخصًا كل  20أشخاص و

ثنين، على األغلب.  وجرى في األشهر الستة التالية إعدام شخصًا أسبوعيًا، وكانت تتم اإلعدامات مساء كل يوم ا 50و 20إلى ما بين 

شخصًا أسبوعيًا، مساء كل يوم اثنين أو أربعاء. وتفيد إفادات شهود العيان أن الوتيرة ثبتت، أو  50و 20مجموعات قوامها ما بين 

فتقدر منظمة العفو الدولية أنه قد  . وعلى فرض أن الوتيرة ظلت على حالها،2015تزايدت بهذا الشكل، حتى ديسمبر/ كانون األول 

وال   2015.40، وديسمبر/ كانون األول 2011آالف شخص في صيدنايا، خالل الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول  10، و5تم إعدام ما بين 

نايا، واستمر ، ولكن ال يزال يتم ترحيل المحتجزين إلى صيد2015تمتلك المنظمة أدلة على حدوث إعدامات بعد ديسمبر/ كانون األول 

وعليه،   41عقد "المحاكمات" أمام محكمة الميدان العسكرية، وال يوجد ما يدفع لالعتقاد بأن اإلعدامات خارج نطاق القضاء قد توقفت.

  .  2015فمن المرجح أن يكون آالف آخرون قد لقوا حتفهم شنقًا منذ ديسمبر/ كانون األول 

                                                                                                                                                                                                                                       

 .2016أبريل/ نيسان  21مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 39 

يومًا من سبتمبر/ أيلول إلى  15أو  10شخصًا كل  20التالية: إذا فرضنا أنه قد تم قتل ما بين سبعة اشخاص و استندت هذه التقديرات إلى الحسابات40 

شخصًا كل أسبوع  50و 20شخصًا خالل تلك الفترة.  وإذا ُأعدم ما بين  240و 56، فسوف يصل العدد الكلي إلى ما بين 2011ديسمبر/ كانون األول 

شخص خالل  2200و 880، فسوف يصل مجموع الذين تم إعدامهم إلى ما بين 2012كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني  خالل الفترة ما بين يناير/

جولة من تنفيذ اإلعدامات )على فرض أنه قد تم تنفيذ اإلعدامات مرتين في األسبوع وبواقع  222شخصًا في  50و 20تلك الفترة.  وإذا ُأعدم ما بين 

، فسوف يصل مجموع الذين تم 2015ونفس الشهر من عام  2012أسبوعيًا في الشهر( خالل الفترة ما بين ديسمبر/ كانون األول  مرتين شهريًا، ومرة

شخص في تلك الفترة.  وبموجب هذه الطريقة في الحساب، فسوف يصل الحد األدنى من الذين تم إعدامهم  11000و 4400إعدامهم إلى ما بين 

 شخص. 13000شخصًا مقربا إلى أقرب ألف ليصبح  13450شخص، و 5000إلى أقرب منزلة ليصبح  شخصًا، مقرباً  5336إلى 

ة أخبر محامي سوري في دمشق وخبراء في االحتجاز داخل سوريا منظمة العفو الدولية أن ترحيل المحتجزين إلى صيدنايا والمحاكمات أمام محكم41 

نوفمبر/ تشرين  1.  مقابالت مع خبراء في االحتجاز داخل سوريا بتاريخ 2015بر/ كانون األول الميدان العسكرية في القابون قد استمرت بعد ديسم

 . 2016نوفمبر/ تشرين الثاني  11، ومحام سوري بتاريخ 2016الثاني 

عتي مشاهدتهم وهم يمرون عبر البوابة... وكانوا يمرون في طابور "القطار" "كان باستطا

مطأطئ الرؤوس، ومحاولين أن يمسك كل واحد منهم بقميص الشخص الذي أمامه.  ولقد 

 39انتابني الرعب لمجرد مشاهدتهم، فلقد كان يتم اقتيادهم إلى المسلخ."

  .2013إلى  2012"حامد" الذي احُتجز في صيدنايا من 
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قون شاهدوا عمليات اإلعدام، ارتفع عدد الذين يتم إعدامهم شنقًا في صيدنايا خالل ووفق ما أفاد به موظف سابق، ومحتجزون ساب

يناير/ كانون الثاني  10في  2011األسابيع التي تسبق أو تعقب صدور قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بعد سبتمبر/ أيلول 

 2014.42يونيو/ حزيران  9، و2013بر/ تشرين األول أكتو 30، و2013أبريل/ نيسان  16، و2012أكتوبر/ تشرين األول  23، و2012

 إجراءات تنفيذ اإلعدامات    2.  2.  4

 "المحاكمة" أمام محكمة الميدان العسكرية 

يخضع المحتجزون الذين يتم إعدامهم خارج نطاق القضاء في صيدنايا "لمحاكمة" أمام محكمة الميدان العسكرية أواًل، وهي محكمة 

اؤاتها بكونها على قدر كبير من اإليجاز والتعسف، وبحيث يصعب اعتبارها على أنها تشكل جزء من اإلجراءات تتسم قواعدها وإجر

وتنص  1968،43لسنة  109القضائية الفعلية.  وتشكلت محكمة الميدان العسكرية في سوريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 

م المرتكبة "في أوقات الحرب أو العمليات العسكرية"، ويقوم ضباط المادة األولى منه على شمول اختصاص هذه المحكمة للجرائ

(.  وال يشترط المرسوم على هذا النوع من المحاكم العمل بموجب التشريعات 3من الجيش بإدارة إجراءات هذه المحكمة )المادة 

(.  ولكن ُتشترط موافقة رئيس الجمهورية، ووزير 6 (، وُتعتبر األحكام الصادرة عنها نهائية، وغير قابلة للطعن )المادة5النافذة )المادة 

 44(.8الدفاع، كي ُتصبح أحكامها نافذة، ولهما الحق في تخفيف أو وقف تنفيذ الحكم )المادة 

وتتكفل إحدى محكمتي الميدان العسكريتين في مقر الشرطة العسكرية بالقابون بمحاكمة محتجزي المبنى األحمر في صيدنايا في 

وال يوجد فرق بين المحكمتين من حيث نطاق االختصاص، إذ ُشكلت المحكمة الثانية الستيعاب األعداد   45تقريبًا. جميع األحوال

ويتم نقل المحتجزين من   2011.46المتزايدة من المحتجزين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكرية، عقب بدء أحداث 

ضاء اللون، ُتعرف لموظفي السجن والمحتجزين باسم "برادات اللحوم"، أو في المحكمة، وإليها، في شاحنات تنقل بضائع بي

حافالت ركوب صغيرة بيضاء اللون أيضًا.  وتتم العملية بأكملها والمحتجزون مقيدو األيدي ومعصوبو األعين، وإن كان يتم أحيانا نزع 

حدة ما بين دقيقة واحدة وثالث دقائق، ويستند القاضي العصابة عن أعينهم لحظة مثولهم أمام القاضي.  وتستغرق المحاكمة الوا

عمومًا إلى "االعترافات" المنتزعة تحت التعذيب للبت في الحكم الذي سوف يصدره.  وتتفاوت األحكام التي تصدرها هذه المحكمة 

عسكرية باالتصال بالمحامي، أو ما بين السجن المؤبد واإلعدام، وال ُيسمح للمحتجزين الذين تتم محاكمتهم أمام محكمة الميدان ال

 معرفة تفاصيل الحكم الصادر ضدهم.

 

 قائاًل: 2011ووصف مسؤول سابق في سجن صيدنايا اإلجراءات والدور الذي تؤديه محكمة الميدان العسكرية ما بعد عام 

افات الجميع بال استثناء "إذا كانت فحوى االعتراف خطيرة، فتتم إحالتك إلى محكمة الميدان العسكرية، ولقد انُتزعت اعتر

تحت التعذيب، حيث يتم اللجوء إلى تعذيب األشخاص كي يعترفوا بارتكاب جرائم شديدة الخطورة.  وإذا اعتقد فرع 

المخابرات أنه ينبغي إعدام الشخص، فيقوم بإرساله إلى محكمة الميدان، وأما إذا اعتقدوا أنه ينبغي أن يظل حبيس 

                                                                                                                                                                                                                                       

 21ي المبنى األحمر في ، ومع محتجزين سابقين ف2016أبريل/ نيسان  27مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع موظف سابق في السجن بتاريخ 42 

.  وحصلت منظمة العفو الدولية على تواريخ صدور قرارات العفو الرئاسي من رئيس الشبكة السورية 2016أكتوبر/ تشرين األول  10يوليو/ تموز، و

 2016نوفمبر/ تشرين الثاني  27لحقوق اإلنسان في مراسالت عبر البريد اإللكتروني معه بتاريخ 

www.cdf-والمعنون "قانون بإنشاء محكمة الميدان العسكرية" عبر الرابط التالي:  1967لسنة  109م التشريعي رقم يتوفر نص المرسو43 

sy.org/low/midan.htm. 

، 2001" مارس/ آذار 71تقرير منظمة العفو الدولية "بيان إحاطة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الدورة 44 

 www.amnesty.org/download/Documents/132000/mde240012001en.pdf والمتوفر عبر الرابط التالي:

، 13ريخ تستند المعلومات الواردة في هذا الجزء من التقرير إلى المقابالت التي أجراها باحثو منظمة العفو الدولية مع قضاة سوريين سابقين بتا45 

فبراير/  27، و26، وعدد من المحتجزين السابقين في صيدنايا بتاريخ 2016أبريل/ نيسان  27ق في السجن بتاريخ مايو/ أيار، وموظف ساب 15، و14و

 .2016أكتوبر/ تشرين األول  12، ومراسالت عبر البريد اإللكتروني معه محاٍم سوري سابق بتاريح 2016أبريل/ نيسان  26، و21شباط، و

قين بما يلي: "تؤدي المحكمتان نفس الوظيفة، ولكن توجد محكمتان نظرا لزيادة عدد القضايا المنظورة.  وتقع أفاد أحد موظفي سجن صيدنايا الساب46 

(.  ولقد أكد قاضي سابق هذا األمر خالل 2016أبريل/ نيسان  27المحكمتان في نفس المبنى بالقابون )مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 

 .2016مايو/ ايار  13مة بتاريخ مقابلة مع باحثي المنظ
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...  وتستغرق المحاكمة عادة ما بين دقيقة واحدة 47إحالته إلى محكمة مكافحة اإلرهاب.السجن لفترات طويلة، فتتم 

 48ودقيقتين... ومحكمة الميدان ليست محكمة فعلية، بل هي مجرد كذبة".

 ووصف قاضي سوري سبق له العمل في المحكمة العسكرية محكمة الميدان قائاًل: 

ذين يغلب على الظن أنهم يشكلون تهديدًا حقيقيًا للنظام.  وُيحاكم "إنها المحكمة التي يرسلون إليها األشخاص ال

األشخاص فيها وُيدانون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة.  وقد تتم إحالتك إلى هناك حتى لو لم تتوفر أدلة ضدك، 

توفر اعترافات  فمحكمة الميدان هي أخطر شيء بالنسبة للمحتجزين.  وقد يتم إعدامك حتى بدون توفر أدلة، أو بمجرد

منسوبة إليك من أحد فروع المخابرات.  وال ُتلزم محكمة الميدان بمراعاة القوانين السورية النافذة، بل إنها تعمل خارج 

تلك المنظومة بالكامل.  ويمضي المحتجز دقيقة أو اثنتين داخل المحكمة ثم يتم إخراجه، حيث يسأله القاضي عن اسمه 

وسوف تتم إدانته بصرف النظر عن إجابته، فهذه المحكمة ال عالقة لها بسيادة القانون، بل إنها  والجريمة التي ارتكبها. 

 49ليست محكمة في المقام األول."

وأعرب محتجزون سابقون ممن حوكموا أمام محكمة الميدان العسكرية عن إحباطهم وغضبهم حيال المحنة التي مروا بها.  وثمة خبير 

وذكر ما يلي عن تلك المحنة: "بالطبع لم تكن المحاكمة عادلة  50ت من حي باب عمرو بحمص واسمه "زياد"،في تكنولوجيا المعلوما

أبدًا.  ولم يكن لها ما يمت بالعدالة واإلنصاف بصلة، حيث يتم تعصيب عينيك وتقييد يديك كي ال تعلم من هو القاضي، أو الوثيقة 

ووافقه "نادر" الرأي قائاًل: "أمضيت دقيقة واحدة أمام القاضي وحارس   51طعًا".التي قمت بالتوقيع عليها.  وهذه ليست عدالة ق

محتجزًا إلى المحكمة، وتم االنتهاء من النظر في جميع القضايا في غضون ساعة  45من الشرطة العسكرية... ولقد ذهبت رفقة 

توكيل محاٍم، أو االتصال بالهاتف، بل ليس لديك واحدة فقط.  وال يتم إطالعك على التهم المنسوبة إليك، وليس لديك الحق في 

 52اي حق من الحقوق".

 محنته في محكمة الميدان العسكرية قائاًل:  53ووصف المزارع الالذقاني "حسن"

"اقتادونا إلى فرع الشرطة العسكرية بالقابون.  وأمضى أحد األصدقاء دقيقتين داخل أحد المكاتب، وأخبرني "هذا كل 

القاضي".  ثم وصلت أنا إلى باب المكتب، ورفعوا عصابة عيني عني إلى جبهة رأسي.  وشاهدت شيء، لقد شاهدت 

عقيدا بزيه العسكري، وبضعة أشخاص بمالبس مدنية، وأدركت الحقًا أن تلك كانت محكمة الميدان العسكرية.  وسألني 

نهاية المطاف: "جماعتك )من قريتك( الضابط عن طبيعة عملي قبل اعتقالي... وكان يخاطبني بحدة قبل أن يقول في 

 54هم أشخاص سيئون جدًا، وتاريخكم أسود، وكلكم من اإلخوان المسلمين".  ثم أوعز بإخراجي من المكتب."

في السادسة عشرة من عمره عندما مثل للمحاكمة أمام محكمة الميدان العسكرية.  وأوضح أنه قد ُعرضت عليه يوم  55"يحيىوكان "

أول مرة صورة لشخص لم يره في حياته مسبقا، وُطلب منه أن يتعرف على هوية صاحب الصورة بصفته أحد  مثل أمام القاضي

: "قلت له أنني ال أعرف صاحب الصورة، وانني أدليت باعترافاتي تحت التعذيب.  يحيىالمتآمرين الرتكاب الجريمة المتهم بها.  وقال 

 15أو  14أنه ال يمكنني ذلك ألنني دون السن القانونية.  فلقد كان عمري حينها ثم قال لي القاضي أنني حملت السالح، فأخبرته 

 56سنة.  فقال لي القاضي: تعال وابصم، ولم أعلم ما هي الورقة التي وضعت بصمة أصبعي عليها."
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 الموافقة على أحكام اإلعدام 

حيث ُيدرج  57حكمة الميدان العسكرية قبل تنفيذها،ُتشترط موافقة مسؤولين رفيعي المستوى على أحكام اإلعدام الصادرة عن م

الحكم بإعدام أحد المحتجزين ضمن قرار حكم ضخم يشمل تفاصيل عن جريمته المزعومة، ويورد قائمة بأسماء جميع المتورطين في 

ص أو أكثر، وذلك حسب ارتكابها، وينص على الحكم بإعدام جميع الجناة على ذمة القضية.  وقد يتضمن القرار أحكاما صادرة بحق شخ

 ظروف ومالبسات الجريمة المزعومة. 

ويوقع كل من رئيس محكمة الميدان العسكرية وممثل عن األجهزة األمنية من المخابرات العسكرية عادة على قرار الحكم.  ويوقع 

مدعي العام العسكري، ويبدي على القرار أيضًا القاضي الذي حاكم المحتجز المعني في محكمة الميدان، وُيشار إليه بعبارة ال

موافقته على الحكم.  وُيرسل قرار الحكم بالبريد العسكري إلى مفتي سوريا، وإلى وزير الدفاع أو رئيس هيئة األركان المشتركة 

 للجيش السوري، وهما مخوالن بالتوقيع نيابًة عن الرئيس السوري بشار األسد، ويحددان موعد تنفيذ اإلعدام.

عادة قرار الحكم إلى محكمة الميدان العسكرية في القابون إلدراجه في األرشيف.  وُترسل نسخة منه قبل يوم أو ويتم بعد ذلك إ

اثنين من موعد تنفيذ الحكم إلى المكتب اإلداري في صيدنايا، ويتم عادة تنفيذ الحكم دفعة واحدة بجميع الذين ترد أسماؤهم في 

عملية بمجملها ما ال يقل عن شهرين، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم بإعدام المحتجز عن نص قرار الحكم في صيدنايا.  وتستغرق ال

 محكمة الميدان العسكرية، وانتهاء بإعدامه في صيدنايا فعاًل.

 جمع المحتجزين في المبنى األحمر بغرض "ترحيلهم" إلى سجون أخرى

حيث يتلقى المساعدون والحراس في المبنى األحمر قائمة  58عصرًا، 3وتبدأ إجراءات تنفيذ أحكام اإلعدام في صيدنايا عند الساعة 

ويمرون على الزنزانات واحدة تلو األخرى في المبنى لجمع أصحاب األسماء المدرجة  59بأسماء الذين سوف يتم إعدامهم ذلك اليوم،

كومين ذلك اليوم.  وُيقال للمدرجة اسمائهم في القائمة، وهو إجراء يستغرق في العادة نحو ساعة أو اثنتين باالعتماد على عدد المح

وزمالئهم في الزنزانات أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجون مدنية أخرى في سوريا، من قبيل سجن عدرا أو سجن حلب المركزي.  

فروع وُيعد ذلك أنباء سارة للمحتجزين كون المعاملة التي سوف يتلقونها في السجون المدنية أفضل بكثير مما يلقونه في 

المخابرات أو سجن صيدنايا.  وأوضح لنا موظف سابق في السجن المنطق الكامن وراء هذه الخديعة قائاًل: "سوف يشعر اآلخرون 

في الزنزانة أننا بصدد ترحيل زمالئهم إلى أماكن جديدة، وحسب.  وسوف يعتقد من يتم اإلفراج عنه من صيدنايا أن جميع الذين تم 

 60ن في أحد السجون المدنية في مكان ما من البلد".ترحيلهم يتواجدون اآل

وُيوضع المحتجزون المدرجون على قائمة اإلعدام في وضع طابور "القطار" المعتمد عادة عند ترحيل المحتجزين بين مختلف المباني 

نهم بقميص أو خصر الشخص داخل صيدنايا، وذلك في أحد الممرات أمام الزنزانات، وُيجبر فيه المحتجزون على أن يمسك كل واحد م

 x 3.5الذي يقف أمامه مع طأطأة الرأس إلى مستوى الخصر تقريبًا.  ويتم اقتيادهم حينها إلى غرفة التجميع، التي ال تتجاوز أبعادها 

ب قبو المبنى األحمر ونفس الطابق الذي توجد فيه الزنزانات، ويتعرض المحتجزون هناك للضر في"ب" متر، وتقع في الجناح  5

بعد منتصف الليل.  ويتم تقييد أيادي المحتجزين خلف أظهرهم وتعصيب أعينهم خالل الفترة  12لياًل و 10المبرح ما بين الساعتين 

فجرًا قبل أن يتم اقتيادهم إلى مركبات متوقفة أمام المبنى األحمر، ويشرف على  3بعد منتصف الليل و 12الواقعة ما بين الساعة 

  .61خمسة أو ستة من حراس المبنى األحمر العملية هذه ما بين

وأوضح موظف سابق في السجن أسباب الحرص على تجميع المحتجزين عصرًا بادئ األمر قبل احتجازهم في قبو المبنى األحمر إلى 

 حين ترحيلهم، وقال:
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بنى األحمر إلى نظيره "ال بد من جمع )الضحايا( من جميع المهاجع )العنابر( بما يتيح ترحيلهم كمجموعة واحدة من الم

األبيض، كما إن الباب الفوالذي الموجود في آخر رواق العنابر سوف يصدر ضجيجًا عاليًا في الليل بما يخيف المحتجزين، 

 62ولذلك فيتم األمر نهارًا.  ولو تم األمر لياًل ألحدث ذلك الكثير من الجلبة، ولبث المزيد من الرعب بينهم."

لية مقابلتين مع حارسين سابقين شاركا في عملية جمع المحكومين في صيدنايا.  وأوضح الحارس األول وأجرت منظمة العفو الدو

 دوره قائاًل: 

"تصلنا القائمة التي تتضمن أسماء األشخاص الذين سوف يتم إعدامهم...  واعتادوا اقتياد المطلوبين بعد الغداء إلى 

رادي.  وكان يتم الزج بجميع األشخاص المحكومين في نفس الزنزانة، حتى زنزانة في القبو إلى جانب زنزانات الحبس االنف

وإعطائهم زيا موحدًا  ،ولو بلغ عددهم مائة شخص، وتشهد الزنزانة الكثير الكثير من الضرب، وُيصار إلى نزع الثياب عنهم

ة.  وكنت في البداية أرافقهم إلى أزرق اللون... وكنت أقف عند باب المبنى األحمر بينما يقتادون المحتجزين إلى السيار

المبنى األبيض، ولكن أصبح األمر يقتصر الحقًا على الحراس العلويين فقط.  ولم أعد أقم بذلك الدور في آخر أيامي 

 63في صيدنايا ألنني سني، وخشية أن أخبر السجناء بما ينتظرهم فتثور أعمال شغب في السجن."

 اشر في عملية جمع المزمع تنفيذ الحكم بهم، واستذكر خطوات العملية قائاًل: وأما الحارس الثاني، فكان له دور مب

"كنا نتوجه لجمع السجناء برفقة المساعد الذي يحمل قائمة بأسماء األشخاص المحكومين، وبمجرد ما كنا نفتح باب الزنزانة 

دار، ومن يسمع اسمه ُيتلى فينهض ويضع الجماعية، يسارع كل من فيها من المحتجزين إلى الجثو على ركبتيه مواجهًا الج

قميصه على وجهه، ونجلبه إلى الخارج ونضعه مع اآلخرين في طابور "القطار".  وبهذه الطريقة يتم جمع اآلخرين 

واقتيادهم دفعة واحدة إلى الغرفة في األسفل، وهي عبارة عن غرفة عادية لتجميع المحكومين.  وُيحظر عليهم الجلوس 

ن على البقاء واقفين، ونبدأ بالصراخ عليهم، متفوهين بما نشاء من كلمات قبل أن ننهال عليهم ضربًا.  فيها، وُيجبرو

ويشارك الجميع في ضربهم إلى أن يأتي الضابط، فنحن نعلم أنهم على وشك الموت عمومًا، فنتصرف معهم كما 

اإلفراج عنه... وكنا يتم العتقاده أنه سوف  نشاء.  وهم ال يعلمون إلى أين يتم نقلهم، وأتذكر أن أحدهم كان سعيداً 

ين يقومون باقتيادهم إذ تنتهي مهمتنا أنبقيهم على هذه الحال حتى الصباح الباكر، ولكنني لست على يقين تام إلى 

 64بمجرد تسليمهم لآلخرين أمام المبنى األحمر."

تي يشيرون إليها عادة "بالترحيل". ولقد أخبر الجندي واستذكر محتجزون سابقون في المبنى األحمر عملية جمع السجناء هذه ال

 ا، جاءوا به يوم االثنين، وفتحو2011منظمة العفو الدولية أنه، وعقب اعتقاله عندما كان جنديًا في الالذقية عام  65السابق "حسام"

ماء التي ُتتلى، ووقع أقدامهم وهم سماء األشخاص.  وكان بوسعنا سماع األسأ)العنبر( وبدأ الحراس بالمناداة على أبواب المهجع 

 66يتوجهون إلى خارج العنبر.  وأخبرهم الحراس بأن يضعوا قمصانهم على وجوههم".

 . ووصف العملية قائاًل: 2012ضابطًا في الجيش لحظة إلقاء القبض عليه في  67وكان "علي"

ف يتم )أخذهم(.  وكانوا يجبرونهم على عصرا، وبدأوا بالنداء على الذين سو 5أو  4"فتحوا باب العنبر عند الساعة 

الوقوف في طابور )القطار( في الممر، ونظرت ذات مرة من إحدى النوافذ القالبة وشاهدت )القطار(.  وعادة ما كان يتم 

سماء ُتتلى.  ويفتحوا كوة باب الغرفة وينادوا: )فالن وفالن خاص من عنبرنا بحسب ما سمعته من أأش 10أو  5أخذ 

ولكن بطريقة جيدة فاعتقدنا أنه سوف يتم اإلفراج عنهم.  وكنا نتهامس في الزنزانات متسائلين  ،ثم يأخذوهماستعدوا( 

 68عمن يتم أخذه."

 الذي يعمل تاجرًا في دمشق، فأخبر منظمة العفو الدولية بما يلي بشأن عملية الترحيل:  69وأما "جمال"

                                                                                                                                                                                                                                       

 .2016سان أبريل/ ني 27مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 62 
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يتم مكان جيد.  فهم يحسنون التصرف مع األشخاص عندما  "هدأ الحراس من روعهم وأخبروهم بأنهم متوجهون إلى

ين يأخذونهم، ولكن هذا طبيعي، فال أحد يعلم اين يتم أخذه، أو لماذا هو في صيدنايا... ترحيلهم.  ولكن لم نعلم إلى أ

 70ثمة مثل في السجون يقول: السجناء أغبياء.  فنحن نصدق كل ما يقوله الحراس لنا."

ء أيضًا أصوات تعرض آخرين للضرب المبرح في أوقات متأخرة من الليل أيام ترحيل السجناء.  وأفاد "نادر" وسمع عدد من السجنا

، صباحاً  1مساء و 11، أو ما بين صباحاً  12مساء و 10ما بين الساعة  عالياً  في صيدنايا قائاًل: "كنا نسمع صوتاً  الذي كان محتجزاً 

هامة جدًا، فلو التزمت الصمت سوف تتعرض لقدر أقل من الضرب في صيدنايا.   ونسمع صراخ وشتم من األسفل.  وهذه نقطة

ولكن كان هؤالء األشخاص يصرخون كما لو أنهم فقدوا عقولهم، ولم تكن أصواتا طبيعية بل بدت وكأنها أصوات أشخاص يتعرضون 

 71لسلخ جلودهم وهم أحياء".

ه، وأخبر منظمة العفو الدولية أنه سمع بدوره أصوات الضرب منتصف الليل في طالبًا في المرحلة الثانوية لحظة اعتقال "عمر"وكان 

 نفس يوم جمع المحتجزين من الزنزانات.  وقال عمر:

"كان بمقدورنا أن نسمع لياًل أصواتهم وهم يتعرضون للضرب بحزام الدبابة )وهو أداة مرتجلة مصنوعة من أسالك 

األخضر.  وكنا نستطيع أن نفرق الصوت الذي يحدثه الضرب بهاتين رطوم والخإطارات السيارات ُتربط بمقبض خشبي( 

األداتين.  وكنا نعتقد بادئ األمر أنه يتم إخالء سبيل هؤالء أو ترحيلهم إلى سجون مدنية، ولكن كنا نسمع صوت التعذيب 

كانت صاخبة جدًا.  فلقد  ، ما دفعنا على االعتقاد بأنهم على وشك الموت ألن أصوات التعذيبمنتصف كل ليلة مجدداً 

 72كانوا يضربونهم بطريقة وحشية."

واعتاد المحتجزون في المبنى األحمر سماع أصوات الحراس أيضًا في يوم عملية جمع الذين سوف يتم إعدامهم، وسمعوا كذلك 

تها وهي تغادر المكان.  وأخبر أصوات المحتجزين أثناء تحميلهم في المركبات المتوقفة أمام المبنى األحمر، وتمكنوا من سماع أصوا

 المحتجز السابق "حسام" منظمة العفو الدولية بما يلي: 

مساء،  10"كان األمر بالخلود إلى النوم يأتي متأخرًا في يوم أخذ المحتجزين، وعادة ما كانوا يأمروننا بأن ننام عند الساعة 

األصوات خارج السجن، وكان بمقدورنا سماع أصوات  ولكن كان األمر يتأخر في ذلك اليوم، وكنا نستيقظ بعد ذلك على

اسمًا على األقل في كل مرة.  وكان يأتون في  40أو  30الحرس وهم ينادون على األسماء، حيث كانوا ينادون على 

الصباح الباكر جدا قبل الشروق، ويوعز إلى أولئك األشخاص بالتوجه إلى المركبات.  وكنا نسمع صوت واحدة أو اثنتين 

 73غادران المكان، وكان األمر يتكرر مرة أسبوعيا أو أكثر."ت

واستذكر شابال الذي يعمل ناشطا في مجال حقوق اإلنسان من القامشلي ما سمعه قائاًل: "سمعنا صوت شاحنات تغادر السجن 

، ولكن شخصاً  50ن نحو صباحًا.  وكان بمقدورنا أيضا أن نسمع صوت الصفع والضرب، وأعتقد أن عددهم كا 1و 12ما بين الساعة 

وشعر "حسن" بالقلق حيال توقيت صدور هذه   74هذا مجرد تخمين من طرفي، إذ كنا نقدر العدد بناء على األصوات التي نسمعها."

األصوات قائاًل: "لطالما تساءلنا عن سبب أخذ هؤالء األشخاص في ذلك الوقت من اليوم تحديدًا.  ولقد كنا نشعر بخوف شديد ألنه 

شعر بالخوف، وأحاول أن أنسى األمر على الدوام، أعلم إلى أين يمكن أن يقوموا بأخذهم في الثالثة فجرًا.  لقد جعلني ذلك لم ن

 75ولكن ال يمكنني أن أنسى، فلقد تغلغل الخوف في عظامنا."
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 ترحيل المحتجزين من المبنى األحمر إلى المبنى األبيض داخل سجن صيدنايا

، حيث استخدمت 762011ات المستخدمة في نقل المحتجزين من المبنى األحمر إلى نظيره األبيض منذ العام تفاوتت طبيعة المركب

.  2011السلطات سيارات اإلسعاف لنقل المحتجزين خالل األشهر األولى التي شهدت بدء عمليات الشنق في سبتمبر/ أيلول 

عرف باسم "برادات اللحوم"، وحافالت ركاب متوسطة بيضاء وبدأت سلطات سجن صيدنايا تستخدم شاحنات نقل بيضاء اللون تُ 

راكب، بعد تزايد أعداد األشخاص الذين سوف يتم إعدامهم.  وتفاوت عدد هذه المركبات وعدد رحالتها بين المبنيين  24اللون بسعة 

 حسب عدد المزمع إعدامهم.

ات وهي تمر بجوار مكتبه الكائن على مقربة من المبنى في غرفة االتصاالت بسجن صيدنايا، وشاهد المركب 77وعمل "أبو محمد"

 األبيض.  وأوضح أبو محمد قائاًل: 

قبل صالة الفجر، وبدأ )الضحايا( يدخلون المبنى األبيض... وكانوا يجلبون حافالت قادمة من  3"وصلوا عند الساعة 

خدموا حافالت ركاب صغيرة من صيدنايا لهذا المبنى األحمر ويقتادونهم إلى )غرفة اإلعدام( في المبنى األبيض... واست

الغرض، وتفاوت عدد الحافالت وترداد رحالتها بين المبنيين حسب عدد األشخاص المزمع إعدامهم، إذ قد يكون العدد ما 

 78بين مركبتين وخمس أو عشر مركبات."

 وصول أعضاء لجنة تنفيذ اإلعدام 

وتتألف اللجنة من مدير سجن   79فجرًا لحضور اإلعدامات. 3نايا عند حوالي الساعة يصل أعضاء لجنة تنفيذ اإلعدام من خارج سجن صيد

صيدنايا، ومدعي عام محكمة الميدان العسكرية، وممثل عن أجهزة المخابرات، وعادة ما يكون ممثاًل عن المخابرات العسكرية، وقائد 

بير األطباء في صيدنايا.  وغالبًا ما يرافق كل عضو من أعضاء فرقة الجبهة الجنوبية، وأحد ضباط الخدمات الطبية بمشفى تشرين، وك

 اللجنة مساعد أو حارس شخصي أو اثنان.

وُكلف "ابو محمد" من غرفة االتصاالت بتنبيه موظفي السجن لحظة وصول أعضاء اللجنة، ووصف واجباته المعتادة في ليالي 

 تنفيذ اإلعدامات على النحو اآلتي: 

صباحا، ويخبرنا بأن نعلمه بمجرد وصول الطبيب، فكنا  12مساء أو  11وب أن يستدعينا عن الساعة "اعتاد الضابط المنا

نعرف حينها فورًا أنه ثمة إعدامات وشيكة تلك الليلة ألن مدير السجن ال يدخل مباني السجن إال في حاالت الطوارئ، أو 

الجنود أن تلك هي ليلة اإلعدامات، وكان المسؤولون إعدامات.  ولم يعلم الكثير من الحراس و دفعةعندما تكون هناك 

يأتون واحدا تلو اآلخر، كل في سيارته وبرفقة حرسه.  وعادة ما يصل عدد سيارات أعضاء لجنة اإلعدام إلى أربع أو خمس 

 وتكم الردسيارات.  واعتاد الضابط المناوب أن يقول لنا: انتبهوا، سوف تأتي اللجنة اليوم، فال تغطوا في النوم، ويف

فجرًا، ثم يتصلون بي من البوابة الرئيسية قائلين: استدعي الضابط وأخبره  3على المكالمة.  وكانوا يصلون عند الساعة 

أن قائد الجبهة الجنوبية قد وصل.  ثم يأتي شخص من محكمة الميدان.  وهذا ما أتذكره، ولكن كان هناك آخرون.  وكان 

أغلب األحيان، وال سيما مندوب المخابرات العسكرية، باإلضافة طبعًا إلى مدير سجن  مندوب أجهزة المخابرات يأتي في

 80صيدنايا المكلف بتنفيذ اإلعدامات."
 

  

                                                                                                                                                                                                                                       

، وموظف سابق 2016مايو/ أيار  16جزء من التقرير إلى مقابالت ُأجريت مع حارس سابق في صيدنايا بتاريخ تستند المعلومات الواردة في هذا ال76 

، وعدة مقابالت مع محتجزين سابقين في تواريخ 2016أبريل/ نيسان  27، ومسؤول سابق في نفس السجن بتاريخ 2016أكتوبر/ تشرين األول  8بتاريخ 

  .2016يوليو/ تموز 21مايو/ أيار، و 14ت في مختلفة بما فيها تلك التي ُأجري

 تم حجب اسمه الحقيقي.77 

 .2016أكتوبر/ تشرين األول  8مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 78 

، وحارس سابق 6201أبريل/ نيسان  27تستند المعلومات الواردة في هذا الجزء من التقرير إلى مقابالت ُأجريت مع مسؤول سابق في السجن بتاريخ 79 

، وحضر 2011، وتواجدوا جميعًا داخل غرفة اإلعدام منذ عام 2016أكتوبر/ تشرين األول  8، وموظف سابق بتاريخ 2016مايو/ أيار  16في صيدنايا بتاريخ 

 المسؤول السابق اإلعدامات في أكثر من مناسبة واحدة.

 .2016تشرين األول أكتوبر/  8مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 80 
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عسكرية تستند المعلومات الواردة في هذا الجزء من التقرير إلى مقابالت أجراها باحثو منظمة العفو الدولية مع قاٍض سابق في محكمة الميدان ال81 

، وحارس آخر 2016مايو/ أيار  17، وحارس سابق في صيدنايا بتاريخ 2016مايو/ أيار  15، ومسؤول سابق في السجن بتاريخ 2016مايو/ ايار  13بتاريخ 

 .2016أكتوبر/ تشرين األول  8سبق له العمل في سجن صيدنايا، وذلك بتاريخ 
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ا يتيح تنفيذ األحكام بعدد أكبر من األشخاص بشكل متزامن.  ويجدر التنويه توسعة غرفة اإلعدام بم ، جرى2012في يونيو/ حزيران 

هو عبارة عن مساحة فسيحة تتضمن ثالث  ،على أنه غرفة اإلعدام في السجن ،بأن ما يصفه المسؤولون والحراس السابقون

متر بمجرد دخول الغرفة تتضمن ثالث  4x8زنزانات وغرفتين صغيرتين ُتستخدم كلها في تنفيذ اإلعدامات.  وتوجد مساحة أبعادها 

متر( إلى اليسار.   3x3زنزانات تقع على اليمين بعد المدخل مباشرة في الجانب الجنوبي الشرقي من الغرفة، وتوجد غرفة صغيرة )

ي الزاوية أنشوطات من حبل فاتح اللون ُنصبت إلى جانب الجدار الجنوبي الشرقي.  وثمة طاولة صغيرة ف 10وتتضمن هذه الغرفة 

إن ُوجدت.   ،وذكر آخر رغبة لهم ،اليسرى الخلفية من الغرفة، حيث ُيطلب من المحتجزين أن يبصموا على إفادة تتعلق بإعدامهم

وُربطت األنشوطات في هذه الغرفة بأنبوب معدني يتدلى من السقف بشكل أفقي.  وُصنعت المنصة التي يقف الضحايا عليها 

درجات للصعود على ظهرها حيث يصل ارتفاع المنصة إلى متر واحد، وتم تثبيت سطحها العلوي  من الفوالذ، وُزودت ببضع

المصنوع من صفيحة فوالذية بقفل ودبوس.  وعندما يصدر األمر بتنفيذ اإلعدام، تتم إزالة الدبوس، ما يجعل المنصة تتأرجح نحو 

 سفل أيضًا. أاألسفل باالتجاه األمامي، وتسقط الضحية إلى 

أنشوطة مصنوعة  20متر، وتوجد على جداريها الشمالي الغربي، والجنوبي الشرقي مجموعة من  5x3بلغ أبعاد الغرفة الثانية وت

سمنت المسلح، من حبال بيضاء اللون أيضًا.  ويبلغ ارتفاع المنصة التي يقف الضحايا عليها نحو متر واحد، وهي مصنوعة من األ

إليها صعودًا.  وتتصل األنشوطات بقضيب معدني يتدلى من السقف أفقيًا أمام المنصة  وكذلك هي حال الدرجات التي تقود

ويسقطون في فتحة  ،والضحية.  وعندما يصدر األمر، ُيدفع الضحايا الواقفون على المنصة من الخلف بحيث يتحركون إلى األمام

 المنصة إلى األسفل. 
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وال ُيسمح لحراسهم الشخصيين الذين يرتدون مالبس   82الذين ورد ذكرهم أعاله.ويتواجد في غرفة اإلعدام أعضاء لجنة اإلعدام 

مدنية في العادة أن يدخلوا إلى غرفة اإلعدام، ما يدفعهم بالتالي إلى البقاء خارج المبنى األبيض.  ويتواجد داخل الغرفة أيضًا 

سجن صيدنايا، وأربعة أو خمسة من حراس  خمسة موظفين من الخدمات الطبية العسكرية في مشفى تشرين، ومساعدان من

 السجن أيضًا.

وال يدرك المحتجزون عند جلبهم إلى غرفة اإلعدام ما هو على وشك أن يحصل.  ولكن بمجرد دخولهم الغرفة، ُيؤمر المحتجزون 

 رغباته األخيرة، ويبصم باالصطفاف أمام مكتب صغير في زاوية الغرفة إلى اليسار.  وهناك تصدر تعليمات لكل محتجز بأن يعبر عن

المحتجزين مباشرة، تكون تلك هي المرة األولى التي يدركون  وفاته.  وعند توجيه التعليمات إلىبإصبعه على إفادة توثق واقعة 

 ،فيها أنه سوف يتم إعدامهم، ويظلون مع ذلك غير مدركين للكيفية التي سوف يتم تنفيذ الحكم بها، إذ ال يتم تبيان ذلك لهم ابداً 

 كونهم يظلون معصوبي األعين طوال تلك الفترة بأكملها.

ووفق ما أفاد به موظف سابق في السجن، "يظل البعض صامتًا" بعد أن يبصم على الورقة، فيما ُيغمى على البعض اآلخر منهم.  

أخرى."  وأضاف إن التوقيع على ولكنهم لم يعلموا الكيفية أو الموعد، وهل سيتم التنفيذ شنقًا أم رميًا بالرصاص أو بأي طريقة 

الوثيقة يتم بشكل تلقائي دون تفكير من المحتجزين، وقال: "يقومون بتدوين رغباتهم األخيرة أوال، ولكن ذلك كله كالم فارغ، حيث 

ي شيء أيضًا.  ويتضمن النموذج معلومات من قبيل اسم الشخص واسم والدته أأنه ال يترتب على ذلك اي شيء، وال يعني 

 83لده ورقمه الوطني ورغباته األخيرة".وب

وُيقاد المحتجزون بعد ذلك إلى المنصة وهم معصوبي األعين.  ووصف مسؤول سابق في السجن عملية الشنق قائاًل: "يجبرونهم 

 على الوقوف في طابور ويقومون بتجهيزهم لإلعدام، ويتريثون حتى تمتلئ جميع مواقع الشنق قبل أن يقوموا بوضع األنشوطة

 84حول رقبة كل واحٍد منهم، ومن ثم يقومون بدفعهم أو إسقاطهم فورًا، بحيث ال يتسنى لهم إدراك األمر إال في آخر لحظة فعال".

دقيقة تقريبًا ريثما يتأكد الطبيب في الغرفة من وفاتهم،  15ويتدلى الضحايا من حبل المشنقة بعد دفعهم أو سقوطهم مدة 

لحياة بينهم.  ويقوم المساعدون حينها بسحب هؤالء إلى أسفل فتنكسر عنق الضحية.  واستذكر زال على قيد ايوتحديد من ال 

دقيقة، إذ قد ال  15دقائق أو  10قاضي سابق في المحكمة العسكرية هذه المرحلة من عملية اإلعدام قائاًل: "يبقونهم متدلين 

ار الحجم بقتلهم، فيقوم الضباط حينها بسحبهم إلى السفل يموت البعض منهم نظرا لخفة وزن أجسامهم، حيث ال يتكفل وزن صغ

 85وكسر أعناقهم.  وُأنيطت هذه المهمة باثنين من المساعدين".

وأورد المحتجزون في المبنى األبيض ممن كانوا في الطوابق فوق "غرفة اإلعدام" أنهم سمعوا أحيانا أصوات عمليات الشنق هذه.  

كيف سمع هذه األصوات لياًل أثناء سير  2012الذي كان ضابطا في الجيش قبل اعتقاله عام  86"وعلى سبيل المثال، استذكر "حامد

 عملية اإلعدام، وقال: 

دري، وثم تسمع صوتهم أكما تسحب قطعة خشب أو نحو ذلك، ال  "سمعت صوتا يشبه صوت سحب شيء ما، تماماً 

 10شبه ما يكون بالغرغرة، وكان األمر يستمر مدة ضعت اذنك على األرض لسمعت صوتًا أاثناء تعرضهم للشنق، ولو و

 87دقائق.  لقد كنا ننام فوق أناس يتعرضون للخنق حتى الموت.  وكان ذلك وضعًا طبيعيًا بالنسبة لي حينها."

طبيبًا في  88وتمكن محتجزون آخرون في المبنى األبيض من سماع أو مشاهدة عملية وصول الضحايا إلى مبناهم.  وعمل "حسين"

، وأخبر منظمة العفو الدولية عما كان يسمعه في ليالي تنفيذ اإلعدامات قائاًل: "كنت أسمع أوال 2011لجيش حتى اعتقاله في ا

وكان بوسعي التعرف عليها من صوتها، وكنت اقول حسنًا ها هي الحافلة قد أتت... ثم  .صوت براد اللحوم أو الحافلة الصغيرة..
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وسمعت صوت وضع األصفاد في أياديهم، أو صوت السالسل التي كانت  .الخارج على دفعات.. كانوا يقتادون المحتجزين إلى

 89تقيدهم مع بعضهم البعض".

 وضح قائاًل: أوتمكن "حسين" أيضًا من مشاهدة عملية وصول المركبات من نافذة زنزانته.  و

فالت صغيرة. وكانت الشاحنة بيضاء اللون "شاهدت براد اللحوم خارج السجن، إذ كانوا يستخدمون برادات اللحوم أو حا

بالكامل، وكذلك هي حال الحافلة الصغيرة، وُطليت نوافذها باألبيض أيضا.  وكان األشخاص الذين شاهدناهم في الخارج 

يرتدون مالبس مدنية، ولم يكونوا من المبنى األبيض، ولو كانوا من المبنى األحمر الرتدوا الزي العسكري، ولكنهم كانوا 

. وتقع غرفة اإلعدام أسفل قاعة الزيارات العائلية، وعندما كانوا يقتادوننا إلى المحكمة، .يرتدون مالبس مدنية سوداء.

كانوا يجعلوننا نمر من جانب بابها، ولم تكن غرفة عادية، إذ ال بد من النزول بضع درجات للوصول إليها من مستوى 

 90لمحكمة، وكانت الشاحنات تتوقف عندها كلما جاءت إلى المبنى."الشارع.  ولقد شاهدتها عندما توجهنا إلى ا

 واستذكر "حامد" ما سمعه وشاهده عند تنفيذ اإلعدامات قائاًل: 

"كان األمر يحدث بعد أن يأمروننا بأن نخلد إلى النوم، وعليه فكان بمقدورنا ان نسمع كل شيء... وصرت أقف على 

أنه كان من المفترض بي أن أكون نائمًا حينها.  ولقد شاهدت براد اللحوم ولو  ،كرسي المرحاض كي اشاهد ما يحصل

ي أأمام السجن، وكانت شاحنة بيضاء اللون وكبيرة، وكانوا يقتادونهم إلى الداخل، ومن ثم لم أعد قادرًا على مشاهدة 

 91دقيقة." 30أو  15شيء.  وكانوا يجلبون دفعة أخرى من األشخاص بعد 

أثناء خروج الضحايا من المركبة أمام غرفة اإلعدام في العادة، كان يشاهدهم وهم يدخلون من بوابة الساحة وأضاف أيضًا أنه و

  وضح قائاًل: نى األبيض مشيًا على األقدام.  وأالمحيطة بالمب

بيض.  وكانون يسيرون في تشكيل القطار مطأطئ "شاهدتهم وهم يدخلون راجلين من البوابة الرئيسية للمبنى األ

الرؤوس وقد أمسكوا بقمصان بعضهم البعض بالتسلسل.  ولقد ُأصبت بالرعب عندما شاهدتهم أول مرة، فلقد تم 

جلبهم إلى المسلخ.  وعدت فورًا إلى مهجعي كي أنام بعد أن شاهدتهم، ولكنني شعرت بالسعادة أيضًا، فلقد جاءوا 

صل إلى نهايتها.  وغالبا ما كنا نسمع خبر وفاة أحدهم إلى حتفهم، وشعرت بالسعادة ألن معاناتهم كانت على وشك أن ت

في المبنى األحمر، فنشعر بالسعادة، حيث أصبح القتل هدية.  وحتى نحن في المبنى األبيض كنا نتمنى الموت، ولم 

 92.نكن نشعر بالحزن ألننا سوف نموت، ألن ذلك هو ما نفعله في السجن فعاًل، فلقد كنا نموت موتًا بطيئًا كل يوم"

 تحميل الجثث في الشاحنات 

حيث  93يتم ما بين الساعة الثانية والسادسة صباحا نقل الجثث من غرفة اإلعدام في شاحنات كبيرة من نوع هيونداي وتعمل بالديزل،

 لةومكونة من قمرة قيادة منفص ،خضر فاتحأيتم إرسالها إلى صيدنايا من مشفى تشرين، وعادة ما تكون هذه الشاحنات ذات لون 

للسائق فيما يغطي القماش )الشادر( الجزء الخلفي.  وُترسل شاحنة أو اثنتين إلى صيدنايا، وذلك حسب عدد الجثث المطلوب نقلها، 

نه ال تدخل في ساعات الصباح الباكر أية مركبات أخرى إلى محيط أوأخبر حارس ومسؤول سابقان في السجن منظمة العفو الدولية 

 94أية عمليات أخرى بخالف عمليات اإلعدام التي تتم في المبنى األبيض. سجن صيدنايا، وال تجري

وضعها في صناديق خشبية، أو  يتمويتم التعامل مع الجثث بعدة طرق، وذلك حسب عددها، ووفق ما يتوفر من مواد، حيث قد 

ثث في الشاحنات قائاًل: "ثمة أكياس شفافة، أو تلقى على حالها بمالبسها.  ووصف مسؤول سابق في السجن عملية تحميل الج

جثة، ولكن إذا كان  50حيز يتيح تحميل جثث جميع الذين تم إعدامهم في الشاحنة دفعة واحدة، حيث تستوعب الشاحنة الواحدة نحو 
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على  طن، وما يجعلها قادرة بالتالي 5أو  4قل من ذلك، فنستخدم حينها توابيت خشبية، فالشاحنات كبيرة بحمولة تصل إلى أالعدد 

 95حمل عدد كبير من الجثث.

 واستذكر عامل مكتب االتصاالت "أبو محمد" دوره في هذه المرحلة اثناء عمله في سجن صيدنايا قائاًل: 

"اعتادوا انتقاء اثنين أو ثالثة من الجنود كي يقوموا بتحميل الجثث، وكانوا ينتهون بدورهم من هذا العمل بحلول الساعة 

ر الشاحنة ترافقها سيارتان من الفرع.  ولم نكن نوقف الشاحنة أو نفتشها، وإنما نكتفي بفتح ، ومن ثم تغادصباحاً  6

البوابة لها كي تمر.  وكانت شاحنة تعمل بالديزل من نوع هيونداي.  واعتاد أعضاء لجنة اإلعدام أن يغادروا في نفس وقت 

 96جل اإلعدامات."السجن إال من أونداي ال تأتي إلى مغادرة الشاحنة تقريبًا.  وكانت شاحنة الهي

شخاص سبق لهم وأن احُتجزوا في المبنى األبيض خالل الفترة ما بين سبتمبر/ أوأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع سبعة 

، وأفادوا خاللها أنهم شاهدوا عملية تحميل الجثث في الشاحنات.  وشهد المحتجزون 2015، وديسمبر/ كانون األول 2011أيلول 

ن م ،على سبيل المثال ،السابقون عناصر مختلفة من العملية بناء على ما شاهدوه أو سمعوه أو االثنين معًا.  ولقد تمكن "حسين"

 مشاهدة العملية من خالل نافذة صغيرة في زنزانته.  وأوضح قائاًل: 

ذ كانت مرتفعة عمومًا.  ولم في زنزانتنا وكنا نقف عليه كي نصل إلى مستوى النافذة، كون جميع النواف حوض"ثمة 

يتسن لي القيام بهذه الحركة إال مرة كل أسبوعين أو نحو ذلك.  وكانوا يقومون بتحميل الجثث في شاحنة الهيونداي 

المزودة بغطاء قماشي في الخلف.  ولم تتواجد أكثر من أربع شاحنات دفعة واحدة، ولكن كانت هناك واحدة أو اثنتان في 

رقام تابعة للجيش، وشاهدت التوابيت بأم أي مشاهدة الشاحنات من جانبها، وكانت مزودة بلوحات كل مرة.  وتسنى ل

وشاهدت جنديين يحمالن التوابيت حيث أمسك كل واحد منهما بأحد طرفي التابوت.  واعتادوا  عيني.  وكان الباب ضيقاً 

ل باإلمكان سماع صوت احتكاك الخشب بأرضية وضع حافة التابوت داخل الشاحنة ثم يقومان بدفعه إلى الداخل ما يجع

للهدوء الذي يعم السجن.  وكان باإلمكان أيضًا سماع الحارسين  ولكنه بدا كذلك نظراً  ،عالياً  الشاحنة، ولم يكن صوتاً 

يتهامسان مع بعضهما، وكانا يديران المحرك أحيانًا كي يغطي على صوت احتكاك التوابيت بأرضية الشاحنة.  وكانت 

 97ملية تبدأ في الثالثة فجرًا، وينهيا عملهما قبيل شروق الشمس في العادة".الع

شاهد بدوره عملية تحميل الجثث من نافذة زنزانته هو اآلخر.  وأوضح لنا ما سمعه  98وثمة ضابط سابق من حماة ُيدعى "أبو أسامة"

 وشاهده قائاًل: 

القريبة من المرحاض، وذك بعد أن نطفئ األنوار داخل الغرفة.  على النظر إلى الخارج من النافذة الصغيرة  "كنت قادراً 

وكنت أتذرع بأنني أريد استخدام دورة المياه، ثم سرعان ما استرق النظر من النافذة، وإال لقاموا بقتلنا لو علموا بأمرنا.  

ولكن كنت أعلم أنها  ،اإلعدامصباحًا، ولم أشاهد غرفة  6قبل أن يغادروا في الساعة  فجراً  4وكانوا يصلون عند الساعة 

تابوتًا، ويقوموا بتحميلها في الشاحنة،  40أو  30سفل غرفتنا، وكانوا يجلبون التوابيت الخشبية، وكان عددها نحو أتقع 

ويغادروا قبل طلوع الشمس.  واعتادوا أن يستخدموا شاحنة خضراء اللون من نوع هيونداي تعمل بالديزل، وكان بوسعنا 

شخصًا ذلك اليوم.  واعتاد السجناء الجنائيون  15منها فنستنتج أنه قد تم إعدام  زوجاً  30اشب، حيث كنا نرى مشاهدة الشب

 80و 30والتي كان يتراوح عددها ما بين  ،)المحبوسون على ذمة جرائم عادية( يتولون التقاط ما تبقى من شباشب

 99شبشبًا".

الدولية أنهم لم يتمكنوا من إلقاء نظرة على المنطقة خارج السجن، ولكن ذلك لم وأخبر عدد من المحتجزين السابقين منظمة العفو 

الذي تم اعتقاله  100يحل دون سماعهم أصواتًا تشبه ما يحصل أثناء عملية تحميل الجثث في الشاحنة.  وأفاد الجندي السابق "طارق"

 أثناء تواجده في عمله في الزبداني بما يلي: 
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 .0162أكتوبر/ تشرين األول  8مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 96 

 .2016يوليو/ تموز  21مايو/ ايار و 18مقابالت أجراها باحثو منظمة العفو الدولية بتاريخ 97 

 تم حجب اسمه الحقيقي. 98 

 .2014إلى  2013.  واحُتجز "أبو أسامة" في صيدنايا من 2016يوليو/ تموز  19مقابلة مع منظمة العفو الدولية بتاريخ 99 

 تم حجب اسمه الحقيقي.100 
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م الليالي التي كان ُيفترض أن نكون نيامًا فيها، وكنا نسمع أصواتًا قبل ساعة واحدة بالضبط "كنت أقوم الليل في معظ

دون أن ندرك ماهيته، وكان يشبه صوت خط التجميع  مدوياً  من موعد صالة الفجر.  وكانت السيارات تأتي ونسمع صوتاً 

عن  ع أصوات أشخاص يتحدثون أحياناً صوت شيء يحتك بأرضية حديدية، وكنا نسم في المصانع. وكنا نسمع دوماً 

صناديق خشبية حسب اعتقادي.  واعتادوا ذكر شيء من قبيل: )أمسكه من هنا، ال، تناوله من هنا(، ونحو ذلك، وبدا أنهم 

ولكن كان ُيحظر علينا االقتراب  ،كانوا بصدد نقل أشياء ثقيلة من المبنى إلى الشاحنة.  ولقد توفرت نوافذ في زنزانتنا

وإال فسوف يتم إرسالنا إلى أحد الفروع ثانيًة إذا أبدينا الجرأة على القيام بشيء من هذا القبيل.  وكان الكالم  ،منها

فجرًا؟  وتساءلنا عما  4أو  3داخل زنزانتنا، فكنا نتهامس متسائلين عن تلك األصوات التي نسمعها في الساعة  محظوراً 

المياه لياًل، أو اإلتيان بأدنى حركة.  ولذلك كنا نلتزم الصمت، ما جعلنا قادرين يحصل هنا.  ولقد ُمنعنا من استخدام دورة 

 101بالتالي على سماع كل ما يدور في الخارج بوضوح شديد."

مشابهة لياًل، وأنه لم  صواتاً أوهو طالب جامعي من حلب، أنه سمع بدوره  102وفي مقابلته مع منظمة العفو الدولية، قال "محمد"

 .  وأوضح "محمد" قائاًل: "طارق"كما قال  حيال مصدرها، تماماً  يكن على يقين

"كانت تصل مركبتان أو ثالث، ولكن لم نكن قادرين على الجزم بعددها يقينًا، وكانت تتوقف تحت نافذة غرفتنا بالضبط ما 

هم جميعًا يعرفون بين الثانية والرابعة فجرًا.  وألقى من سمعنا أصواتهم التحيات على بعضهم البعض، وبدا وكأن

بعضهم البعض، وكان بوسعنا أن نسمع صوت مسؤول عنبرنا، وكنا نتساءل عما كانوا يجلبونه أو يخرجونه من المبنى.  

رميه، أو من هناك( كما لو كانوا يرتبون الطعام على طبق أو نحو ذلك.  اكنا نسمعهم يقولون عبارات من قبيل )حركه، أو 

سرع، وهنا، أو يا شباب ساعدوني من الجانب األيمن، وامسك بالجانب الذي أات من قبيل )وكنا نسمع على الدوام عبار

من جهتك، أو إلى اليمين، أو إلى اليسار( ثم نسمع صوت احتكاك صناديق خشبية أو حديدية ثقيلة.  وكانت األصوات 

كانوا يقومون بما كانوا يقومون به. وكنا عندما  صوت احتكاك الخشب بسطح معدني، وبدا أن األمر كان عاجاًل  تشبه أحياناً 

تواقين إلى معرفة وفهم ما يحدث.  وكنا نحلل مفترضين أنهم يقومون بتحميل شيء ما قبل أن ينتهي األمر، فنستنتج 

في تلك اللحظة قبل أن يقوموا بأخذه بعيدًا... وكنا نعتقد أنهم يقومون بتحميل صناديق الطعام، أو  أنهم قد جلبوا شيئاً 

 103لمدافئ، بل وحتى صناديق الذخيرة."ا

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع ثالث محتجزين سابقين في المبنى األبيض من سجن صيدنايا، وتطابقت إفاداتهم مع 

عن سماع أصوات  104توقيت سماع تلك األصوات، وطبيعتها وتسلسلها كما وردت أعاله.  وتحدث المحتجز السابق "مصطفى"

وأخبر حامد المنظمة عن مشاهدته تحميل التوابيت من نافذة زنزانته، وسماعه أصوات   105ميل في ساعات الصباح الباكر.تنزيل وتح

تشبه "الكشط" على سطح أملس.  وأضاف أن الصوت يشبه تحميل صندوق معدني أو مصنوع من الورق المقوى، وصوت 

صواتا منتصف الليل تشبه "قيام أحد أنه سمع أ 107سمه "خالد"وقال محتجز آخر ا  106اصطدام وكشط، وفق ما جاء على لسانه.

دقيقة" قبل أن يسمع صوت الشاحنات  15برمي شيء داخل صندوق الشاحنة الخلفي، شيء من قبيل اللحم أو المعدن لمدة 

، وأنه غالبًا ما سمع شار إلى أنه يظهر أن الشاحنات "كانت كبيرة" بالحكم على صدى صوتها الذي كان يسمعهأوهي تغادر المكان.  و

 108الحراس يقولون عبارة "ادفعه بطريقة سليمة" أو "ضعه هنا".

  

                                                                                                                                                                                                                                       

 .2014إلى  2013من  ا.  واحتجز "طارق" في صيدناي2016يوليو/ تموز  20مايو/ أيار و 16ت مع منظمة العفو الدولية بتاريخ مقابال101 

 تم حجب اسمه الحقيقي. 102 

 .2015 إلى 2013.  واحُتجز "محمد" في صيدنايا من 2016يوليو/ تموز  13مايو/ أيار و 16مقابالت مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 103 

 تم حجب اسمه الحقيقي.104 

 .2015إلى  2013. واحُتجز "مصطفي" في صيدنايا من 2016مايو/ أيار  16مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 105 

 .2016مايو/ أيار  14مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 106 

 تم حجب اسمه الحقيقي. 107 

 .2014إلى  2013.  واحُتجز "خالد" في صيدنايا من 2016أبريل/ نيسان  25فو الدولية بتاريخ مقابلة مع باحثي منظمة الع108 
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 تسجيل واقعات الوفاة في مشفى تشرين ونقل الجثث إلى قبور جماعية 

ولم تتمكن منظمة العفو الدولية   109تسجيلها من طرف موظفي المشفى. ليتمُتنقل جثث الضحايا إلى مشفى تشرين العسكري 

طبيعة التفاصيل الدقيقة لهذه العملية، ولكنها علمت عن طريق موظفين سابقين في سلطات السجن أنه ال يتم في هذه  من تأكيد

وال يتم   110المرحلة تصوير الجثث من طرف الشرطة العسكرية كونه من غير الضروري للسلطات أن تؤكد أو تسجل سبب الوفاة.

صل مع المحتجزين الذين يقضون نحبهم تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة كما يح تسليم الجثمان لعائلة الضحية، تماماً 

في صيدنايا، وال يتم إعالمها أبدًا بوفاة ابنها.  وال يتم إصدار شهادات وفاة للمحتجزين الذين تم إعدامهم، وذلك على النقيض مما 

بوثائق تسجل واقعة وفاة الضحية.  وال يجوز السوريةتحتفظ  . إال أن السلطاتيحصل مع المحتجزين الذين يموتون تحت التعذيب

 للجمهور االطالع على هذه السجالت، وال تحصل عائالت الضحايا بالتالي على معلومات بشأن الذين تم إعدامهم.

ان من ويتم نقل جثث الضحايا بعدها من مشفى تشرين إلى قبور جماعية في أرض قريبة تابعة للجيش في دمشق.  وأفاد اثن

الموظفين السابقين في صيدنايا بأنه يتم في الغالب نقل الجثث إلى قرية ناجحة الصغيرة على الطريق الرئيسي الرابط بين 

، وُيشار إليها أحيانًا 2011السويداء ودمشق.  ويتم في أغلب األحيان دفن الجثث في ناجحة في مقبرة كانت قائمة قبل عام 

موظفان السابقان بأنه يتم أيضًا دفن الجثث في قبور جماعية في بلدة قطنا في الضواحي الغربية من "بالمقبرة القذرة".  وصرح ال

لعدم السماح لها بدخول سوريا، فلم تتمكن منظمة العفو  في الجيش السوري.  ونظراً  10دمشق، وذلك داخل قاعدة تابعة للفرقة 

 الدولية من التحقق من هذه اإلفادات بشكل مستقل.

  

                                                                                                                                                                                                                                       

 26خ تستند المعلومات في هذا الجزء من التقرير إلى المقابالت التي أجراها باحثو منظمة العفو الدولية مع موظف سابق في سجن صيدنايا بتاري109 

، وطبيب سابق في مشفى تشرين 2016مايو/ أيار  13، ومع قاض سابق في المحكمة العسكرية بتاريخ 2016أكتوبر/ تشرين األول  6أبريل/ نيسان، و

 .2016أكتوبر/ تشرين األول  8بتاريخ 

 3.1وبناء على ذلك، فلن تكون صور هؤالء الضحايا مدرجة ضمن مجموعة الصور التي تمكن "قيصر" من تهريبها إلى خارج سوريا.  انظر الفصل 110 

  من التفاصيل. لمزيد
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 ر باألقمار الصناعية للقبور الجماعية في ناجحة، سورياصو

أغسطس/  6متر من المباني في القرية، ويمكن مشاهدتها بوضوح من خالل الصور الملتقطة في  300مقبرة ناجحة: ثمة مقبرة صغيرة تقع على بعد 

تقف إلى جانب قبور تم حفرها  2014يونيو/ حزيران  3ة بتاريخ .  ويمكن مشاهدة مركب2014.  ولم تشهد المقبرة توسعًا ملموسًا إال في عام 2009آب 

 حديث البناء لحماية البلدة على ما يظهر. ترابياً  ، وساتراً اً جديد قبراً  125مشاهدة  2016سبتمبر/ أيلول  18من  كما تظهر الصورة.  ويمكن اعتباراً 

 .Left and middle images: Google Earth © 2016 DigitalGlobe, right image: © 2016 DigitalGlobe, Inc .°36.3824 ,°33.3844 اإلحداثيات:

 

إقامة  2011متر شمال ناجحة، وبمحاذاة القاعدة العسكرية، وتم في  500وجود مقبرة صغيرة تقع على بعد نحو  2010مارس/ آذار  3ُتظهر الصور في 

وفق ما يظهر في الصور المتوفرة.  وُتظهر الصور في  ،2013وظة إال بعد أغسطس/ آب شهد زيادة ملحيسور يحيط بالمقبرة، وإن كان عدد القبور لم 

 33.3927º, 36.3685º. Left image: Google Earth © 2016 اإلحداثيات:  تضاعف عدد القبور في هذه المقبرة. 2016سبتمبر/ أيلول  18

DigitalGlobe, right image: © 2016 DigitalGlobe, Inc. 
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مقبرة وقبورا مرتبة بشكل مقصود  2010مقبرة الشهداء جنوب دمشق على جانب الطريق المؤدية إلى قرية ناجحة.  وتظهر الصور الملتقطة عام  تقع

، تظهر 2016سبتمبر/ أيلول  18أيضًا.  وبحلول  2014خالل السنة، وفي  اً متر 90، لوحظ حفر خنادق بطول 2013على هيئة صفوف واسطر.  وفي 

 مترًا. 90أن مساحة المقبرة قد تضاعفت مع إضافة خنادق بطول  الصور

Coordinates 33.4114º, 36.3697º. Left image: Google Earth © 2016 DigitalGlobe, right image: © 2016 DigitalGlobe, Inc. 

 الجناة المزعومون، ومصير المحتجزين "المرحلين"    3. 2. 4

شخصًا شاهدوهم وهم يتم اقتيادهم من زنزاناتهم  59بنى األحمر منظمة العفو الدولية بأسماء زود محتجزون سابقون في الم

بعد أن قيل لهم أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجون مدنية في سوريا.  وتشير األدلة الواردة في التقرير الحالي إلى أنه قد تم  ،عصراً 

 نزالويواصل مع عائالت الضحايا نظرًا للمخاوف األمنية المتعلقة بمن ال إعدام هؤالء المحتجزين خارج نطاق القضاء.  ويصعب الت

ضحية  17داخل سوريا منهم، أو نظرًا لتشتت الالجئين السوريين خارج البالد.  وتمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد أماكن عائالت 

بينهم مدنيون وقت القبض عليهم، فيما انتمى أربعة منهم  شخصاً  13شخصًا.  وكان  59من بين هؤالء الضحايا البالغ عددهم 

للجيش السوري في حينه.  ولم يكن بينهم أحد ينتمي للجماعات المسلحة من غير الدولة.  ولم تتلق عائالتهم في جميع األحوال أي 

 نبأ عن مصير ذويهم أو أماكن تواجدهم.

محتجزًا تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في  36العفو الدولية بأسماء وزود حراس وأحد الموظفين السابقين في صيدنايا منظمة 

منظمة  لن تشكفعلى أمنهم،  فراد عائالت هؤالء المحتجزين وحفاظاً أواحترامًا منا لخصوصية   2011.111سحن صيدنايا منذ العام 

ثوقة على أسماء هؤالء في معرض ما تجريه إطالع الجهات المعنية بإجراء تحقيقات مو يتمسمائهم علنًا، ولكن أالعفو الدولية عن 

 من تحقيقات في الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.

وحرصت منظمة العفو الدولية على جمع معلومات عن أعضاء لجنة اإلعدام وغيرهم من الضباط والمسؤولين الذين تعتقد المنظمة 

م في الجرائم المرتكبة في صيدنايا.  وحصلت المنظمة أيضًا على فيما يتعلق بضلوعه ،أنه ينبغي بناء على بحوثها التحقيق معهم

، وقام حراس وموظفون سابقون في السجن بتزويد 2016و 2011عملوا في صيدنايا ما بين عام  موظفًا وحارساً  87أسماء 

ل على االسم الكامل في المنظمة بأسماء هؤالء باإلضافة إلى األسماء التي ذكرها المحتجزون السابقون في السجن.  وتم الحصو

                                                                                                                                                                                                                                       

 تتوفر أسماء هؤالء األشخاص في أرشيف منظمة العفو الدولية.111 
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معظم الحاالت، أو االسم األول أو الكنية في بعضها، وتم تمرير هذه المعلومات إلى الجهات القادرة على إجراء تحقيقات موثوقة 

 112في الجرائم المتركبة في صيدنايا.

 سياسات اإلبادة   3.  4

 فضل منها، ثمت ألة تصلها تكتشف أن سابقتها كان"كيف عساي أوضح األمر، ففي كل مرح

 113يعتريك القلق حيال المرحلة التالية".

 .2014إلى  2013"سمير" الذي احُتجز في صيدنايا من 

 نظرة عامة  1.  3.  4

يصف الناجون من االحتجاز في سجن صيدنايا سلسلة من اإلجراءات والقواعد والعقوبات الثابتة التي ُطبقت بحق المحتجزين منذ عام 

داتهم، التي تتسق بشكل مرعب في مدى تطابقها، صورة عالم ُصمم بقصد إذالل العالقين داخل السجن والنيل .  وترسم إفا2011

 وقتلهم في نهاية المطاف. ،وتجويعهم ،وإمراضهم، من كرامتهم

ل التعرض ويتعرض المحتجزون في المبنى األحمر لبرنامج منهجي من اإلساءة واالنتهاكات.  وتبدأ محنتهم بمجرد الوصول من خال

لجلسة من الضرب المبرح التي قد تكون مميتة في بعض األحيان.  وُيساق الناجون منهم إلى زنزانات مكتظة وصغيرة تحت األرض، 

ويكدسون داخلها عراًة في قسم االستحمام الكائن في مؤخرة الزنزانة.  ويتم ترحيلهم إلى األعلى بعد مضي أيام أو أسابيع، 

والظروف المروعة بشكل يومي، بما في ذلك حرمانهم بشكل منتظم من الحصول على الماء  ،للتعذيب ويستمر مسلسل التعرض

 والطعام والدواء والرعاية الطبية. 

ويموت الكثير من المحتجزين جراء هذه المعاملة.  وفي واقع الحال، فقد بلغ حد المعاملة في سجن صيدنايا من السوء بحيث خلصت 

إلى أن هؤالء المحتجزين وغيرهم في باقي مراكز الحجز التي تديرها الحكومة قد تعرضوا "لإلبادة" التي يرد  منظمة العفو الدولية

تعريفها في نظام روما األساسي على أنها " تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، 

 114بقصد إهالك جزء من السكان ".

جزون نحبهم جراء سياسات اإلبادة التي تتبعها السلطات السورية، يتم جمع جثثهم من زنزاناتهم صباحًا، وُتنقل وعندما يقضي المحت

تسجيلها في السجالت الطبية، وإصدار شهادات وفاة  يتمفي شاحنات وحافالت ركوب صغيرة إلى مشفى تشرين العسكري، حيث 

 ،لجهاز التنفسي.  ويتم نقلها من هناك بالشاحنات كي ُتدفن في قبور جماعيةتظهر سبب الوفاة على أنه ناجم عن توقف القلب أو ا

 تقع على مقربة من دمشق. ،في أرض تابعة للجيش

  

                                                                                                                                                                                                                                       

 ئهمعماًل بسياساتها الراسخة، ال تنشر منظمة العفو الدولية علنًا أسماء الجناة المشتبه بهم من حيث المبدأ، ولكنها تقوم بالكشف عن اسما112 

 إجراءات منصفة وشفافة.والمعلومات للجهات القائمة بالتحقيقات التي تستند إلى 

 .2016أبريل/ نيسان  21مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية بتاريخ 113 

  ، والمتوفر عبر الرابط التالي:1998انظر نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، 114 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 
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 تعذيب المحتجزين ومعاملتهم بشكل غير إنساني 2.  3.  4

 برنامج قوامه اإلساءة 

في شاحنات  ،ف فروع أجهزة األمن إلى سجن صيدنايامن مختل ،أخبر محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنه قد تم ترحيلهم

بيضاء اللون ُيطلق عليها اسم "برادات اللحوم".  وتعرض المحتجزون بمجرد وصولهم إلى السجن للضرب المبرح فيما ُيتعارف عليه 

أحيانًا إلى وفاة س بشكل أفضى أباسم "حفلة االستقبال".  وأبلغ محتجزون سابقون أن الضرب ركز في الغالب على منطقة الر

 115بعض زمالئهم المحتجزين.

 وأكد موظف سابق في سجن صيدنايا وجود هذه الممارسة من طرف سلطات السجن قائاًل: 

سجينًا في العادة، وكانوا جميعًا معصوبي األعين بالطبع، ثم  60و 50جاءت الشاحنة البيضاء تحمل بداخلها ما بين "

ويبدآن برميهم من الشاحنة مع تجريدهم من كل ما يحملونه من خواتم وساعات وأية  يتقدم اثنان من الحراس نحو السيارة

ثناء تسجيل أسماء الدفعة الجديدة من السجناء بركلهم وضربهم، حيث كان يتحتم علينا أن أمقتنيات أخرى.  ويبدأ الحراس 

 116نثبت للقادمين الجدد أن المحتجزين ليست لهم أية حقوق داخل صيدنايا."

 ، ووصف لنا هذه المرحلة من احتجازه قائاًل: 2014و 2012من حلب في سجن صيدنايا ما بين عامي  الذي كان محامياً  "سالم"جز واحتُ 

رضًا أ"يمارس الجنود طقوس الضيافة مع كل مجموعة جديدة من المحتجزين أثناء حفلة االستقبال، ويتم خاللها طرحنا 

وقد ُعريت أطرافها بحيث تبرز األسالك النحاسية  ،قبيل األسالك الكهربائيةويستخدموا مختلف األدوات في الضرب من 

التي بداخلها، وهي مزودة بعقافات صغيرة كي تعلق بالجلد، هذا عالوة على استخدام األسالك االعتيادية، والخراطيم 

وهو أداة  ،م "حزام الدبابة"البالستيكية بأحجام مختلفة، والقضبان المعدنية.  واستحدثوا أيضًا ما يطلقون عليه اس

مصنوعة من إطار سيارة تم تقطيعه إلى شرائط طولية، وتحدث صوتًا مميزا يشبه فرقعة انفجار صغير.  وأمضيت كامل 

رى ما حولي، ولكن كل ما تشاهده هو الدم، دمك أنت وقد اختلط بدماء ة معصوب العينين، وكنت أحاول أن أتلك المد

بعد الضربة األولى بما يحصل حولك، وتدخل في حالة صدمة.  ولكن سرعان ما يلي ذلك كله  اآلخرين.  وتفقد اإلحساس

 117اإلحساس باأللم."

شخصًا إلى زنزانات صغيرة في القبو ُتعرف  50أشخاص و 5ويتم بعدها اقتياد المحتجزين في مجموعات يترواح عدد أفرادها ما بين 

وبمجرد وصول المحتجزين إليها، يوعز إليهم بالتجرد من مالبسهم والتكدس ضمن   بين الحراس والمحتجزين باسم "االنفراديات".

منطقة صغيرة لالستحمام تقع داخل الزنزانة، ويجبرون على البقاء فيها لمدة ساعات أو أيام أو طيلة مدة احتجازهم في هذه 

 118الزنزانات، والتي قد تمتد أحيانًا أليام أو شهر واحد.

صيدنايا المنطق الكامن وراء هذه الممارسة قائاًل: "نضعهم في زنزانات االنفرادي كي نزرع في نفوسهم  وأوضح حارس سابق في

الرهبة والخوف منا منذ البداية.  ولقد بدأنا هذه الممارسة بعد الثورة، إذ كنا نريد أن نجعلهم يدركون أنهم قد أصبحوا اآلن سجناء، 

 119وأنهم أضحوا تحت نعالنا بعد ذلك."

شخصًا إلى  35و 30ب احتجازهم في هذه الزنزانات في القبو، يتم ترحيل السجناء في مجموعات يترواح عدد أفرادها ما بين وعق

زنزانات أكبر حجمًا في الطوابق فوق مستوى سطح األرض، وهي عادة ما يشير المحتجزون وسلطات السجن إليها بعبارة "غرف 

للزنزانة كي يضطلع بمهمة ترشيح من ينبغي تعذيبه  اً في هذه الزنزانات بأن ينتقوا شاويشالمجموعات".  وتصدر األوامر للمحتجزين 

يدي الحراس من بين باقي المحتجزين معه داخل الزنزانة.  وإذا امتنع الشاويش عن ذلك، فعليه أن يتحمل هو نصيبه من أعلى 
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ن ينتقي خمسة من الزنزانة ممن خالفوا أوامر منع الكالم داخل "ُيقال للشاويش أنه يتعين عليه أ التعذيب.  وأوضح "جمال" قائاًل:

مفرطًا إلى درجة أنه قد يفضي  الزنزانة.  وإذا لم يقدم خمسة منهم، فسوف يتعرض الشاويش نفسه للتعذيب، وقد يكون تعذيباً 

لما  ت قواد الغرفة.  ونظراً س أحدهم في الزنزانة، ويقول أنأيضًا: "يضع الحارس ملعقة على رأضاف "عمر" وأ  120إلى موته."

يتعرض الشاويش له من ضرب مبرح، فكل من يتم تسميته شاويشًا للزنزانة يموت في غضون أسبوع أو اثنين، ونبحث عن آخر 

 121جديد.  ويقوم الحارس بوضع الملعقة على رأس محتجز آخر ويصبح لدينا شاويشًا جديدًا."

التي تقع خالل األيام أو األشهر األولى لوصول المحتجزين، يتعرض المحتجزون بعدها وبخالف ما تم تبيانه أعاله بشأن الممارسات 

 ثناء احتجازهم داخل سجن صيدنايا.وغيره من ضروب المعاملة السيئة أ لطائفة من ألوان التعذيب

 التعذيب  

يحصل في فروع األجهزة األمنية، وإنما  جل إجبار المحتجزين على اإلدالء "باعترافاتهم" كماأال ُيستخدم التعذيب في صيدنايا من 

وُيعتبر الضرب المبرح والمنتظم من أكثر أشكال التعذيب شيوعًا في   122ُيستخدم التعذيب في صيدنايا كوسيلة للعقاب واإلذالل.

 تتسبب بإصابتهمصيدنايا.  وأخبر محتجزون منظمة العفو الدولية أن عمليات الضرب التي تعرضوا لها كانت مبرحة إلى درجة أنها قد 

كان  في الكلية العسكرية بحمص: " الذي اعُتقل عندما كان تلميذًا مرشحاً  123.  وقال "سمير"اً و تلف دائم أو الوفاة أحيانأبإعاقة 

 الضرب مبرحًا، وأشبه ما يكون بمن يحاول أن يغرس مسمارًا في صخرة مرارا وتكرارًا، وكان األمر مستحياًل ولكنهم لم يتوقفوا، وكنت

 .  124" أتمنى لو أنهم بتروا ساقاي بدال من االستمرار في ضربهما بعد ذلك

وأكد حارس سابق في سجن صيدنايا أن الضرب ُيستخدم بصورة منهجية، وأوضح قائاًل: "اعتدنا أن ندخل مع وقت اإلفطار والغداء 

لجدار.  ويستلقي أربعة منهم أو خمسة على إلى الزنزانة كي نضع الطعام، وينبغي على السجناء حينها أن يركعوا ويواجهوا ا

 125وكل مكان آخر من أجسادهم." ،بطونهم، ويتم ضربهم على أقدامهم

افاد أيضا للعنف الجنسي في صيدنايا، بما في ذلك االغتصاب.  أوأخبر محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا 

خلع ثيابهم، ولمس بعضهم البعض في المناطق الحساسة، وُيجبرون على  المحتجز السابق "حسن" بما يلي: "يجبرون الناس على

 126.  ولقد تعرضت لهذا الموقف مرة واحدة فقط، ولكنني سمعت أنه يتكرر كثيرًا".اغتصاب بعضهم البعض أيضاً 

 وأخبر عمر منظمة العفو الدولية باآلتي: 

هناك.  واعتاد الحراس أن يأمروا الجميع بخلع ال أدري ما هو المصطلح المناسب الذي يصلح لوصف ما شاهدته  "

مالبسهم والتوجه إلى دورة المياه واحدًا تلو اآلخر، ثم ينتقوا أحد الشباب من ذوي البنية الجسمانية الصغيرة، أو من هم 

و الباب، أحدث سنًا من غيرهم، أو من لديهم بشرة فاتحة، ويطلبوا منه أثناء توجهنا إلى دورة المياه أن يقف ووجهه نح

وأن يغمض عينيه، ومن ثم يأمروا أحد السجناء األكبر سنًا بأن يقوم باغتصابه، ولن يعترف أحد أنه قد تعرض لذلك، ولكن 

أسوأ من األلم الجسدي، ولن يعود األشخاص الذين ُأجبروا على  ، وقد يصبح األلم النفسي أحياناً تكرر هذا األمر كثيراً 

عن تناول الطعام الذي كان  يمتنع.  وأعرف أن البعض قد توفي بعد إصابته باكتئاب جعله القيام إلى سابق عهدهم أبداً 

صاًل.  وإذا رفض السجين ضخم الجثة أمر اغتصاب السجين اآلخر، فسوف يتعرض بدوره للضرب أيتوفر بكميات قليلة 

 127" ، عبثوا بشرجه عقابًا له.رالمبرح، وعندما رفض أحدهم االنصياع لمثل هذا األم
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 الحرمان من الحصول على الماء والطعام 

ُيحرم المحتجزون طيلة فترة احتجازهم في صيدنايا من الحصول على الطعام الكافي، ما يؤدي إلى إصابتهم بسوء التغذية، والجوع، 

فقدوا نصف وزنهم أو ويجعلهم عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة من قبيل السل.  وأبلغ ثالثة محتجزون منظمة العفو الدولية أنهم 

 أكثر أثناء فترة احتجازهم في صيدنايا.       

 في صيدنايا قائاًل:  محنتهووصف "حسن" 

، وبدأنا نخسر المزيد والمزيد من الوزن، واضُطررت لشق خرقة من قميصي 2013"شرعوا بقتلنا في يناير/ كانون الثاني 

ح جسمي هزياًل.  وأصبحت قمصاننا كبيرة المقاس بحيث أصبحنا صبأكي أثبت الحزام الذي أصبح رخوا على خصري بعد أن 

نشبه األطفال الذين يرتدون ثياب آبائهم.  وكانت اشكالنا تتغير أمام أعيننا، وبدأت نتوءات العظام تبرز من تحت الجلد، 

 128ٌس يعانون الجوع."وكان بوسعك أن ترى عظم الترقوة وعظام الكتفين بارزة بسهولة.  ولقد تحولنا إلى أناس جدد، أنا

 وأضاف "جمال" قائاًل: 

( ال ُيقارن البتة بما يحصل داخل سجن 2015"إن الذي شاهدته في مضايا )التي حوصر سكانها منذ يونيو/ حزيران 

كغ لحظة اعتقالي(.  وكنا جميعا نعاني من األمراض  90)بعد أن كان  كغ فقط 50صيدنايا.  ولقد خرجت من السجن أزن 

أنواع اإلسهال التي رأيتها.  وأذكر أننا كنا  ءسوأوالجوع، وُأصبنا جميعًا بفقر الدم.  وأصبنا أيضًا باإلسهال، بل بالجلدية، 

مستلقين على أرض الغرفة ذات يوم نحلق في سقفها، وسقطت قطعة من قصارة السقف، فهرع أحد زمالئنا في 

ت قطعة خبز.  وكان ذلك الشخص من أرقى الناس المتعلمين في أنها كان وبدأ يأكلها معتقداً  ،الزنزانة إلى تلك القطعة

 129دمشق، وكان يملك الكثير من المال، ولم يعاني في حياته قبل ذلك، ولكن كان مصيره على هذا النحو في صيدنايا.

الذي كان ُيجلب معالجًا طبيعيًا، وهو من دمشق، وأوضح لنا كيف دفعه الجوع هو وأصدقائه إلى تناول الطعام  130ويعمل "كريم"

 إليهم بصرف النظر عن شكله، وقال: 

"تجد على أرضية الزنزانة قشور الجلد المتساقطة من البثور والصديد الناجمة عن الجرب، والشعر المتساقط من أجسامنا، 

ينسكب والدماء الناجمة عن القمل.  وكل ما تريده من قذارة تجده على أرضية الزنزانة، ولكن تلك األرضية هي التي 

وجهنا شطر الجدران عندما يأتي موعد إدخال الطعام، ونسمع صوت الطاسة  نوجهالطعام عليها أيضًا.  وُنجبر على أن 

وتنقلب لينسكب ما فيها من بندورة وكوسا وبرغل وبيض على أرضية الزنزانة.  وفي اليوم  ،وهي ُتدفع داخل الغرفة

الثاني والثالث تلح عليك الحاجة لتناول الطعام من أجل البقاء على قيد األول ترفض أن تتناول غير الخبز، وفي اليوم 

الحياة، فأنت بحاجة للبروتين الموجود في البيض، والكربوهيدرات من البرغل، وأنت بحاجة لجميع المغذيات المتوفرة كي 

حة من مكان االستحمام تبقى على قيد الحياة.  وعليه، فسوف تتناول ذلك الطعام في نهاية المطاف، ونجلب الممس

  131ونقوم بتجميع الطعام المسكوب على األرض ونجعله على شكل كومة ونتناوله."
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 صور لمحتجزي صيدنايا قبل االحتجاز وبعده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

المحتجز السابق عمر الشغري قبيل اعتقاله بقليل، ومن ثم بعد اإلفراج عنه 

 . صورة خاصة.من صيدنايا

يوم اعتقاله وبعد اإلفراج عنه من قبل المحتجز السابق أنس حميدو 

 . صورة خاصةصيدنايا

د وقت قصير من المحتجز السابق منير الفقير قبيل احتجازه وبع

 . صورة خاصةاإلفراج عنه من صيدنايا
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 عمر هذه التجربة قائاًل: يتعرض المحتجزون في صيدنايا بشكل منتظم لفترات مطولة من الحرمان من الحصول على الماء.  ووصف

"ثم انقطع الماء، وكان العطش يفوق الوصف، وكنا نقوم في فصل الصيف بسكب دلو من الماء المخلوط بمواد 

رضية الزنزانة أماًل في التخلص من الروائح الكريهة.  وصرنا بعد قطع ماء الشرب ننتظر بجانب الكوة أالتنظيف على 

انت ُتستخدم عادة لصب ماء التنظيف من خاللها محاولين أن نشربها.  وكنا نلعق قطرات الصغيرة في باب الزنزانة التي ك

الماء التي تتكاثف على الجدران والسقوف.  وبدأ البعض يشرب بوله بعد مرور اليوم التاسع بال ماء.  هل يمكنك أن 

 132ُيقدم على أمر من هذا القبيل؟"تتخيل ذلك؟  هل يمكنك أن تتخيل كم ينبغي أن يكون المرء عطشانًا وكسيرًا كي 

 وأضاف "حسام" قائاًل:

يام كاملة بال ماء للشرب أو أ"كانت أكثر العقوبات الشائعة هي أن تقوم السلطات بقطع الماء عنا.  وقد نمضي خمسة 

الماء، ما للتنظيف أو الستعماله في دورة المياه.  وقد تتوفر كميات كبيرة من الطعام أحيانًا، ولكنهم يقومون بقطع 

يعني أنه ال يمكننا أن نستخدم دورة المياه.  وبعبارة أخرى، كانوا يردون إجبارنا على تناول الطعام ومن ثم يصعب علينا 

التخلص مما نخرجه، ولكن ال بد من ذلك، ما يتسبب برائحة مروعة.  وكنا نلجأ أحيانا إلى رمي الطعام من فتحة التهوية كي 

 133ين الفضالت التي تفرزها أجسامنا".ال ُنجبر على التواجد ب

 

 عدم توفير المأوى المالئم وخدمات النظافة 

تحرص سلطات سجن صيدنايا بشكل منتظم على تعريض المحتجزين لدرجات حرارة شديدة البرودة، وخصوصًا أثناء أشهر فصل 

 الشتاء.  وتحدث "عدنان" عن هذه التجربة قائاًل: 

خالل أول فصل شتاء قضيناه في السجن.  وثم هطلت الثلوج في فصل الشتاء التالي، "كان بحوزتنا مالبس وبطانيات 

وقامت سلطات السجن بفتح جميع النوافذ واألبواب الخارجية، وصادروا مالبسنا وبطانياتنا، وأجبرونا على أن نبقى بثيابنا 

شخصًا في عنبرنا بسبب البرد خالل فصل  19الداخلية فقط.  وعندما أحضروا الطعام، قاموا برش الماء علينا... وتوفي 

 134الشتاء ذاك، وتوفي أربعة اشخاص في زنزانتنا."

من االستحمام والنظافة الشخصية الالزمة، األمر الذي أدى إلى انتشار األمراض والعدوى من قبيل الجرب.   وُيحرم المحتجزون أيضاً 

ن يلمس جسده كي ال يتسبب أواإلسهال.  ولم يعد بمقدور الواحد منا وكما أوضح "سمير" قائاًل: "ُأصبنا جميعًا بالجرب والقمل 

ووصف الناشط الحقوقي دياب تجربته قائاًل: "كان الجرب أكبر مشكالتنا، وغطت التقرحات الحمراء أجسادنا...   135بعدوى لنفسه."

 ال تغطي أجسادنا ثم تنفجر تاركًة ثقوباً  وإذا أصابت التقرحات منطقة اإلليتين، فلن يكون بمقدورك حتى أن تجلس.  وكانت البثور

 136يمكنك التخلص منها.  واستغرقني األمر سنتين بعد إخالء سبيلي كي اتخلص من تلك الثقوب".

 ، وهو مزارع من شمال سوريا، فوصف أشكال العدوى وااللتهابات التي تعرض لها هو وزمالؤه في الزنزانة قائاًل: "أنس"وأما 

قل سوء من الرائحة التي انبعثت من األشخاص أمن المرحاض.  ولكنها كانت مع ذلك  ريهة جداً "كانت تنبعث رائحة ك

لحق به بعض الجروح التي أصابت أصابع قدميه مما أالمصابين بالجرب.  وتعرض زميلي للضرب على أصابع قدميه، 

ن بإمكان جميع المتواجدين في الرواق أن وساقه بااللتهابات.  وتحولت جراحه إلى اللون األسود، وُأصيب بالغرغرينا، وكا

ن إلقاء نظرة على إصاباته، يشموا الرائحة، ولم يعد الحراس يدخلوا زنزانتنا بسبب الرائحة، بل وحتى الطبيب لم يتمكن م

 137أمام ناظري." 2014أبريل/ نيسان  17نه ال بد من بتر ساقيه... وتوفي بتاريخ وقال إ
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ر الحراس واألطباء أحيانا إلى ارتداء مالبس واقية أو زهم كانت تفتقر للنظافة بحيث اضطاحتجا وأورد محتجزون سابقون أن ظروف

وأكد   138كمامات.  وقال عدنان: "اعتاد الحراس أن يضعوا كمامات طبية لتغطية أفواههم وكي ال ُيصابوا باألمراض المنتشرة."

طبية كي ال تنتقل عدوى المرض إليهم.  فقد ُيصاب المرء بأمراض  حارس سابق في صيدنايا األمر قائاًل: "ارتدى الحراس كمامات

 139مروعة ينقلها السجناء".

 الحرمان من الحصول على األدوية والرعاية الطبية 

لى لهم ع ُيحرم المحتجزون في صيدنايا من الحصول على األدوية والرعاية الطبية بشكل روتيني، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب عقاباً 

 بة بالحصول على األدوية أو الرعاية.  وأوضح "جمال" قائاًل: المطال

من مساعدتهم.  وإذا  "لم تتوفر أية رعاية صحية أو عالج طبي.  وعندما يأتي األطباء، يقومون بتعذيب المحتجزين بداًل 

األطباء عن مكان  اشتكى المريض من األلم، فسوف يقومون بضربه بوحشية أكبر.  وبعدما أدركنا ذلك، توقفنا عن إخبار

 140األلم ألننا كنا نعرف أنهم سوف يقومون بضربنا على مكان األلم تحديدًا."

من صبيحة كل يوم، ولكن كان تواجده دون طائل.  وكان الحارس  8وأضاف عمر قائاًل: "اعتاد أحد األطباء في صيدنايا أن يأتي الساعة 

كل من يبلغ عن وجود شخص مريض في الزنزانة، فسوف يغادرها جثة  يحذر شاويش الزنزانة كل يوم قبل أن يصل الطبيب بأن

 141هامدة.  وعليه، فلم يجب أحد على سؤال الطبيب عندما كان يأتي ويطرح األسئلة."

 قواعد السجن المعمول بها في صيدنايا 

سيئة الموصوفة أعاله، وُيعد عالوة على ألوان التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال ،لسجن صيدنايا قواعده الخاصة في العمل

ويختلف عما هو معروف في مراكز الحجز التي تديرها أجهزة األمن.  وعلى سبيل المثال، ُيجبر  ،الكثير من هذه القواعد فريد من نوعه

فاد به موظفون وحراس ومحتجزون سابقون في السجن، حيث ُيحظر ، وفق ما أالمحتجزون على التزام الصمت في جميع األوقات

على المحتجزين الكالم أو التهامس فيما بينهم.  ووصف المحتجز السابق "حسن" المناخ الذي تخلقه هذه القواعد قائاًل: "يسود 

لقيتها أرضًا... إنه نوع من أالصمت المطبق داخل السجن، حيث هناك غياب تام لجميع األصوات.  ويمكنك سماع رنين اإلبرة لو 

 142عبه."الصمت الذي ال يمكنك أن تستو

 ن القاعدة تسري حتى في أثناء التعذيب، وأضاف قائاًل: أوأوضح "سمير" 

"أخبرنا الحراس أنه ُيحظر علينا أن نصدر أي صوت، وحتى األنين من شدة األلم ممنوع علينا.  وإذا كنت شجاعًا، فقد تجازف 

)مشان الله( فهاجمه اثنان من الحراس،  بهمسة أنين تستجلب عليك المزيد من الضرب.  وكان أحد السجناء يتوسل قائاًل 

واقتاداه إلى الخارج وانهاال عليه ضربا بالتناوب.  وكان بمثابة مثال كي يظهرا لنا كيف سيتم التعامل معنا إذا تجرأنا 

 143وتفوهنا بأية كلمة أو اصدرنا صوتا."

ئ األمر عدم الصراخ جراء الضرب.  وإذا لم تصرخ الذي كان يملك مصنعًا في دمشق قائاًل: "كان من المستحيل باد 144وأضاف "وائل"

أو تنادي بعالي الصوت، فسوف تتوجه كل الطاقة السلبية الناجمة عن الضربة إلى داخل جسمك.  وأنت تصرخ كي تطلع العالم على 

 145لمك."أ
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: "عندما يأتي الحراس يتوجب علينا أن وُيؤمر المحتجزون باتخاذ وضعية معينة كلما مر الحراس أو دخلوا الزنزانات.  وأوضح أحمد قائاًل 

 ووصف "كريم" تجربته مع هذه القاعدة قائاًل:  146نجثو على ركبنا ونواجه الجدار ونغطي أعيننا بأكف أيادينا." 

لسوء حالتي، وُهرع الجميع باتجاه الجدار.  فرفعت  على تحمل األمر نظراً  "ًأصبت باإلسهال ذات مرة، ولم أعد قادراً 

ضت باتجاه الجدار ووضعت يداي على عيني، وكنت ارتعد فسالني الحارس لماذا ارتعد فقلت له أنني كنت سروالي ورك

اللكمات والركالت من جميع  ي  ن هذه آخر مرة تستخدم المرحاض فيها.  وانهالت علإأستخدم دورة المياه، فركلني وقال 

ت كي أقوى على حماية نفسي، وكنت مجرد جلد ، إذ لم تكن لدي عضالالجهات، وتوقفت عن التنفس، وسقطت ارضاً 

 147على عظم.  واعتقدت حينها أن نهايتي قد دنت."

ن مجرد اختالس نظرة إلى وجه أعليهم أيضًا أن ينظروا إلى الحراس، و وأخبر محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنه كان محظوراً 

نه ال يجوز استخدام البطانيات إال لياًل، وبصرف أالطعام إال بأمر الحراس، والحارس تكون عقوبتها الموت، وأنه ال يجوز االقتراب من 

 148النظر عن مدى برودة الجو في الزنزانة.

 وأكد حارس سابق تطبيق الكثير من هذه الممارسات والقواعد في صيدنايا قائاًل: 

د تكون حصة أحدهم في بعض األحيان حبة ، وق.  ويحصلون على القليل القليل من الطعام يومياً "ال نعطيهم الدواء أبداً 

... ويتعرضون للضرب بشكل يومي، وكنا نستخدم إطار الجرار الزراعي الكبير، ونقطعه ونحوله إلى أداة  زيتون واحدة فقط

... واعتاد  للضرب، ولم ُيسمح للمحتجزين بأن يتفوهوا بكلمة أبدًا، أو يصدروا أي صوت.  وحتى الصالة كانت ممنوعة

بوابها ويدخلونها حيث يجب حينها على الجميع أن يواجه الجدار.  أس المرور على الزنزانات واحدة تلو األخرى، ويفتحون الحرا

ونسألهم عمن يحتاج للذهاب إلى المشفى، وطبعًا ال يجرؤ معظمهم على مثل هذا الطلب ألنهم يعرفون أن المزيد من 

نتم أر من أحد الضباط الكبار في صيدنايا قائاًل: أظهروا لهم أنكم الضرب سوف يكون بانتظارهم.  وصدرت لنا األوام

إنه ينبغي علينا أن نقوم بالمزيد، منوهًا أنه ال مشكلة حتى لو أدى ما نفعله إلى  الحراس.  ثم كان يأتي المساعد قائاًل 

 149وفاة أحدهم."

وما رافقها من دوامة الموت الناجمة عنها، قد خلقت جوًا وأخبر محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أن المعاملة التي القوها، 

ن " المحتجزين كانوا خائفين على الدوام، وأن أفضل أوقاتنا في السجن كان وقت النوم، حيث أمن الخوف المهلك.  وأفاد "أنس" 

جل أعمال، قائاًل: "عندما من دمشق، والذي سبق له العمل كر 151وأضاف "نادر"  150ال يشعر المرء بالخوف وهو نائم على األقل".

كانوا يفتحون الباب، كانت تصيبنا الصدمة.  ويتبول المرء على نفسه خوفًا، إذ ال تعلم من سوف يقع عليه االختيار كي يموت ذلك 

 152اليوم".

 إجراءات التعامل مع الوفيات  3.  3.  4

م التعذيب والمعاملة الالإنسانية في صيدنايا، وتتناول تلك ثمة إجراءات أخرى معيارية معتمدة إلى جانب القواعد واألنظمة التي تحك

ن الوفيات حصلت داخل الزنزانات أو العنابر أاإلجراءات مسألة الوفيات الناجمة عن هذا النوع من المعاملة.  وأفاد محتجزون سابقون 

 بشكل أسبوعي، بل وبشكل يومي أحيانًا.

 جمع الجثث من الزنزانات 

ن يلفوا ، أفي حالة وفاة أحد زمالئهم في الزنزانة ،ومحتجزون سابقون في صيدنايا أنه ُيوعز إلى المحتجزينأفاد موظفون وحراس 

مستفسرين عن وجود أية  للزنزاناتعندما يأتي الحراس  جثته في بطانية ويسلموها للحراس.  وعادة ما يتم استالم الجثة صباحاً 

ه اإلجراءات قائاًل: "يقومون كل يوم بأخذ الجثث من الزنزنات، ويتم ذلك حوالي "جيف" اليوم.  وأكد موظف سابق في صيدنايا هذ
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صباحًا.  وإذا توفي أحدهم بعد تلك الساعة، فسوف تظل جثته في الزنزانة حتى صباح اليوم التالي... ثم توضع  10أو  9الساعة 

 153الجثة عند الباب، ويقوم الحرس بأخذها من هناك."

 "كريم" اإلجراءات قائاًل:  وأوضح المحتجز السابق

(.  وكنا نضع 2014في زنزانتنا خالل تلك الفترة )أي من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران  يومياً  كان يتوفى شخص واحد"

، ويتعين على شاويش الزنزانة أن يقول )جاهزين سيدي(.  ويسأل الجثة ملفوفة ببطانية عند الباب، ويأتي الحارس صباحاً 

 154ا: هل لديكم جيفة؟ فيرد الشاويش بعبارة جاهزين سيدي فقط، ثم يأخذ الحارس الجثة."الحارس دوم

 وأضاف "نادر" قائاًل:

ذكر أإلى العنبر ويسأل عن وجود جيف.  ودوما ما تكون هناك وفاتان أو ثالث وفيات في عنبرنا، و يأتي الحارس صباحاً "

غرفة رقم واحد: كم جيفة؟ غرفة رقم اثنان: كم جيفة؟ وهكذا دواليك.   ، ويصرخ قائاًل:أن الحارس كان يسأل عن عددها دوماً 

واحدة واحدة وانهالوا علينا العنبر يام متتالية، فجاء الحراس ودخلوا غرف أوحدث أن لم يمت أحد )في عنبرنا( لمدة ثالثة 

 155ذلك اليوم." عنبرناشخصًا من  13ضربًا، على الرؤوس والصدور والرقاب.  وتوفي 

 الجثث إلى مشفى تشرين نقل 

ُتنقل جثث المحتجزين المتوفين إلى مشفى تشرين العسكري عقب جمعها من الزنزانات، وُتستخدم شاحنات بيضاء اللون ُتعرف 

سجناء تم ترحيلهم من المبنى  باسم "برادات اللحوم" في هذه العملية.  وغالبًا ما يتم نقل الجثث في نفس المركبات التي تقل

 األبيض في صيدنايا إلى مشفى تشرين أو المحاكم الكائنة في دمشق. مر أواألح

ووصف المحتجز السابق "محمد" تجربته مع هذا األمر قائاًل: "توجهنا ذات مرة إلى المحكمة رفقة الجثث في الشاحنة.  وحتى الجثث 

كن من ترتيب الجثث في صفوف، وهذا ما لم تسلم من الضرب أثناء وضعها في الشاحنة.  وكانت أصفاد أحد الزمالء مكسورة فتم

من  وأضاف "خالد" قائاًل: "مررنا في طريقنا إلى المحكمة بمشفى تشرين، وشاهدت أكواماً   156قل تقدير."أأمكننا القيام به على 

 شخص فيي في الباحة الخلفية للمشفى.  وأوصلنا الجثث التي كانت معنا في الشاحنة في تلك الباحة، وأخبر الأالجثث هناك، 

 157ي الجثث التي في الشاحنة."أالمشفى سائقنا قائاًل: يمكنك اآلن تنزيل البضاعة، 

 وأوضح موظف سابق في صيدنايا إجراءات جمع جثث المحتجزين من الزنزانات قائاًل: 

تجاوز )ج( ولم ت العنبر"كانوا يضعون الجثث في المضلع سداسي الشكل )وسط المبنى األحمر( داخل غرفة صغيرة أمام 

م، ثم توضع في شاحنة بعد نقلها من الغرفة.  وعادة ما كانت الجثث توضع في شاحنة  x 3 2.5أبعادها أكثر من 

مخصصة لها، ولكن قد يتصادف وجود محتجزين يتم ترحيلهم إلى محاكمة فتوضع الجثث معهم.  ويتم تعصيب أعين 

شاحنة مع األحياء أم ال.  وقد يضعوا الجثث في المقعد السجناء، وال يهم بالتالي إذا ما ُنقلت الجثث في نفس ال

 158الخلفي دون أن يعلم المحتجزون بذلك )كونهم معصوبي األعين(".

 تسجيل واقعة الوفاة في مشفى تشرين 

، استالم جثث 2011من  منظمة العفو الدولية أنهم بدأوا بشكل منتظم اعتباراً  ،في مشفى تشرين ،وأخبر ثالثة أطباء سابقون

فروع األجهزة األمنية، ونوهوا لدى ضافوا أنهم كانوا يستلمون جثث المحتجزين الذين ماتوا أالمحتجزين الذين يموتون في صيدنايا، و

 بأن جميع الجثث الواردة تم التعامل معها على النحو الوارد تاليًا:

 لرقم الوطني للمتوفى، والفرع الذي كان محتجزاً ن اميقوم الطبيب بمجرد وصول الجثة بتحرير تقرير طبي يوضح سبب الوفاة، ويتض

بعدها إرسال التقرير إلى قسم  يتمسه.  وأفيه، وهي معلومة تكون مكتوبة عادة بقلم حبر على ذراع المحتجز المتوفى وجبهة ر
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بناء على ما  البحث الجنائي في مشفى تشرين، حيث يتم تصوير الجثة من طرف أفراد من الشرطة العسكرية، وتصدر شهادة وفاة

 159ورد في تقرير الطبيب.

وأطباء سبق لهم العمل في مشفى تشرين، تقتصر هذه التقارير الطبية  ،فاد به موظفون سابقون في صيدناياأووفق ما 

وأكد موظف سابق في   160اسباب الوفاة، وهما: توقف القلب، أو الجهاز التنفسي.أوشهادات الوفاة على إدراج سببين فقط من 

وجود هذه الممارسة بقوله ما يلي: "يتم إصدار شهادة الوفاة إذا توفي الشخص جراء التعذيب أو الظروف السيئة.  وذلك  صيدنايا

ذكياء في ذلك، ألن السببين الواردين في شهادة الوفاة صحيحان من الناحية الفنية، أللتغطية على السبب الحقيقي للوفاة.  وهم 

و يتوقف قلبك عن العمل في نهاية المطاف.  وهذا صحيح بالنسبة لكل من يموت في هذا أحيث ال بد وأن تتوقف عن التنفس 

 161العالم."

 الطبيب السابق في مشفى تشرين: 162وقال "يمان"

لكل واحدة منها.  وال ُيسمح لنا  ان نكتب تقريراً أ"كان يصلنا عدد كبير من الجثث القادمة من صيدنايا... وكان يتوجب علينا 

ال أحد السببين التاليين: توقف القلب، أو توقف الجهاز التنفسي.  وقال الضابط من األجهزة األمنية أنه ال بأن نكتب إ

يمكننا كتابة غير هذين السببين... ولكن كان سبب الوفاة التعرض لقدر كبير من التعذيب، أو عدم توفر الطعام، أو غياب 

لعدم  العدوى وااللتهابات، حيث يدخل الجسم في حالة صدمة نظراً الرعاية الصحية، وتوفي أشخاص كثر جراء إصابتهم ب

 163توفر المضادات الحيوية لهم، وهذا ما يحدث في الحاالت الطبيعية عندما ال تكون الرعاية الطبية متوفرة."

 في مشفى تشرين، وقال فيها:  الذي عمل طبيباً  164ووردت إفادة مشابهة على لسان "أطلس"

فحصها كي أتأكد من وفاة أن أ ثثا من جميع السجون، بما في ذلك صيدنايا، وكان يتوجب علي  كانوا يرسلون لنا ج"

على  ،وأذكر فيه اسم الشخص ورقمه الوطني وسبب الوفاة على أنه نوبة قلبية مفاجئة ،أصحابها.  وأقوم بكتابة التقرير

وفاة بناء على تقريرنا.  وهم يملون علينا القيام سبيل المثال، ونرفع التقرير إلى وحدة البحث الجنائي التي تعد شهادة 

بذلك ألنهم ليسوا حمقى، وإنما يريدون أن تبدو أمورهم على ما يرام في أعين المجتمع الدولي.  وعليه فيطلبون إعداد 

.  وثائق تثبت توقف القلب أو الجهاز التنفسي عن العمل، ويجبروننا نحن على التوقيع على التقرير الطبي أو ختمه

لهم شهادات وفاة تفيد بأن سبب الوفاة هو توقف القلب أو الجهاز  صدرتوتوفي آالف األشخاص في السجون، و

لتضرر الكثير من الجثث.  وكان يظهر عليها في  التنفسي عن العمل.  ولكن يصعب الجزم بالسبب الحقيقي للوفاة نظراً 

ائلة ه قدامها مكسورة، ثم بدأنا نستلم أعداداً أأذرع الكثير من الجثث والبداية آثار الصعق بالكهرباء والحرق والضرب.  وكانت 

 165من الوفيات الناجمة عن اإلسهال واألمراض الجلدية.  ولقد مات هؤالء من السل والجرب أيضًا."

ضاف أبدائية.  و، فلم يتم التقيد على الدوام بهذه اإلجراءات ال"عالء"فاد به طبيب آخر عمل في مشفى تشرين، ويدعي أووفق ما 

ي . وكنا نكتفقائال: "كانوا يحضرون لنا جثث السجناء أحيانا دون أن يسمحوا لنا بإجراء فحص فعلي كي نتأكد من وفاة أصحابها فعاًل 

لم ، وإذا بإلقاء نظرة في الشاحنة كي نرى إذا كان هناك أحد على قيد الحياة.  واعتادوا تكديس الجثث فوق بعضها، وكنا ننخزها نخزاً 

 166فهو على قيد الحياة." يصدر صاحبها صوتا فنجزم بأنه كان ميتا.  وإذا أصدر صوتاً 

ضاف الطبيب "أطلس" قائاًل: "استخدموا مركبات النقل المتوسطة والشاحنات وجميع أنواع السيارات لجلب جثث المحتجزين أو

المشفى، واعتادت الشاحنات أن تأتي مكدسة بالجثث،  الموتى.  وثمة الكثير من مطبات تخفيف السرعة على الطريق من أحد مداخل

                                                                                                                                                                                                                                       

درجين ضمن الصور التي جرى تهريبها وعليه، فمن المحتمل أن يكون المحتجزون الذين قضوا نحبهم جراء التعذيب وسوء المعاملة في صيدنايا م159 
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ويسقط بعضها مع كل مرة تمر فيها الشاحنة فوق المطب.  وبدا األمر وكأن الشاحنات كانت تنقل اللحوم، وجلبوا الجثث كما لوكانت 

 167حيوانات أو خراف نافقة."

 نقل الجثث إلى القبور الجماعية 

الحقًا نقلها إلى قبور جماعية داخل سوريا.   تمفي مشفى تشرين إلى المشرحة، قبل أن ي ُترسل الجثث بعد تسجيل واقعة الوفاة

 .2.  2 .4وورد أعاله تفصيل لمواقع تلك المقابر الجماعية في الفصل 

فاة ذويهم.  عالم عائالت المحتجزين الموتى بو، أنه ال يتم أبدًا إالذين تحدثت منظمة العفو الدولية معهم ،وأفاد األطباء السابقون

ن زودت السلطات عائلة السجين المتوفى بشهادة وفاته.  وأوضح موظف سابق في أ ،وبشكل استثنائي ،ولكن حصل أحيانا

وإنما للبعض منها فقط.  واألمر اعتباطي، وكانوا يعطون الشهادة في  ،صيدنايا قائاًل: "ال يتم إعطاء شهادة الوفاة ألي عائلة

عتمدة قضت بعدم تسليم موأشار موظفون سابقون في صيدنايا وأطباء في تشرين إلى أن السياسة ال  168البداية أكثر من اآلن."

 169عائالت المتوفين شهادات الوفاة بالنسبة للمحتجزين الذين قضوا جراء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في صيدنايا.

ة حصلت عائالت المتوفين عليها.  وتدرج كل واحدة منها سبب الوفاة وتم تزويد منظمة العفو الدولية بنسخ من ثمان شهادات وفا

 على أنه توقف القلب أو الجهاز التنفسي عن العمل.  ولم تستلم أية عائلة من هذه العائالت رفات ذويها.

 

 
 رة خاصة.. صوالقلب والتنفسفي ف شهادة وفاة أحد محتجزي صيدنايا.  ويرد سبب الوفاة في الشهادة على أنه توق   

 الوفيات الموثقة  4.3.4

تشير بحوث منظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ومنظمة 

وغيره من مراكز الحجر التي تديرها  ،إلى أن عشرات اآلالف من المحتجزين قد ماتوا في سجن صيدنايا ،هيومان رايتس ووتش

المتناع السلطات السورية عن  جراء سياسات اإلبادة المتبعة فيها على النحو الذي ورد وصفه أعاله.  ونظراً  ،الحكومة السورية

سماء المتوفين في المراكز التي أا، أو الكشف عن لديهاإلفصاح عن معلومات متعلقة بأسماء وأماكن تواجد األفراد الموجودين 

م من قائمة تض "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"دد الدقيق للوفيات في صيدنايا.  ولكن تحققت تديرها، فيستحيل الجزم بالع
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شخصًا، وأطلعت منظمة العفو الدولية عليها، وهي أسماء تعود ألشخاص ماتوا في صيدنايا جراء التعذيب وغيره من  375سماء أ

شخصًا من بين هؤالء  317.  واتضح أن 2016اكتوبر/ تشرين األول ، و2011ضروب المعاملة السيئة خالل الفترة ما بين مارس/ آذار 

فردًا من بينهم للجماعات المسلحة  19شخصًا كانون من مرتبات الجيش السوري، فيما انتمى  39كانوا مدنيين وقت القبض عليهم، و

قضوا نحبهم في صيدنايا جراء التعذيب  شخصاً  36سماء أثناء إعداد التقرير الحالي قائمة بأواستلمت المنظمة   170من غير الدولة.

وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحصلت المنظمة على هذه األسماء عن طريق محتجزين سابقين شهدوا وقوع وفيات بين 

 171نات.ازمالئهم في نفس الزنز

 
 

                                                                                                                                                                                                                                       

 170
 .2016نوفمبر/ تشرين الثاني  25مراسالت بالبريد اإللكتروني مع رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتاريخ 

 تتوفر هذه األسماء بحوزة منظمة العفو الدولية.171 
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 تطبيق القانون الدولي  .5

انتهاكات للقانون الدولي  لديها،السورية بحق المحتجزين  والتي ارتكبتها الحكومة ،تشكل األفعال الموثقة في التقرير الحالي  

 لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي.

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

وينطبق هذا  تشير نتائج التقرير الحالي إلى أن الحكومة السورية قد ارتكبت انتهاكات متعددة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

القانون، بما في ذلك ما يشمله من الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، في أوقات السلم وأثناء 

، وُيعتبر ملزمًا من الناحية القانونية للدول، وقواتها المسلحة، وغير ذلك من ذلك من وكالئها.  وينص القانون النزاعات المسلحة أيضاً 

العدل،  إرساءلي لحقوق اإلنسان على حق ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في االنتصاف، وال سيما الحق في الدو

وتبيان الحقيقة، وجبر الضرر.  وُتعد سوريا إحدى الدول األطراف في بعض المعاهدات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، وال سيما 

، "العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، و"ة والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني"

، وُتعد بالتالي ملزمة بمراعاة الواجبات الناشئة بموجب هذه المعاهدات الدولية، وغيرها المتعلقة بالقانون "اتفاقية حقوق الطفل"و

على أن القانون الدولي  ،"األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسانلجنة "و ،"محكمة العدل الدولية"الدولي العرفي.  ولقد أكدت 

لحقوق اإلنسان ينطبق في أوقات النزاعات المسلحة، وفي أوقات السلم أيضًا.  وتبرز من الحقوق المتعلقة بوجه خاص بهذا التقرير 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  والحق في الحياة، وحظر 172الواجبات الدولية المترتبة على سوريا بشأن الحق في الصحة،

  173السيئة، والحق في الحرية واألمن الشخصي، وحظر االختفاء القسري.

 

 القانون اإلنساني الدولي 

تشير نتائج هذا التقرير إلى أن الحكومة السورية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي أيضًا.  وينطبق هذا القانون 

اعات المسلحة فقط، ويوفر ضمانات أساسية للمدنيين والمقاتلين أو المحاربين الذين يقعون في األسر، أو يتم في حاالت النز

المشتركة في اتفاقيات جنيف  3تجريدهم بطريقة أو بأخرى من القدرة على القتال )أي يصبحون خارج نطاق القتال(.  وتنص المادة 

في على القواعد التالية: ُيحظر القتل العمد )للمحتجزين على سبيل المثال(، وُيشترط أن ، والقانون اإلنساني الدولي العر1949لعام 

تتم معاملتهم بشكل إنساني، وُيحظر التمييز في تطبيق الحماية المتوفرة من خالل القانون اإلنساني الدولي، وُيحظر التعذيب 

المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،  ى كرامة الشخص، وخصوصاً واالعتداء عل ،وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية

وُيحظر االختفاء القسري، وأخذ الرهائن، واالحتجاز التعسفي.  وال تجوز إدانة أحد أو إصدار الحكم عليه إال في سياق محاكمة عادلة 

جرائم حرب، وذلك باالعتماد على القاعدة  توفر جميع الضمانات القضائية الجوهرية.  ويشكل الكثير من هذه األفعال أو جميعها

 174المطبقة بشأنها.
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 القانون الجنائي الدولي 

مخالفة أحكام  جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية على أنها تشمل أيضاً  "نظام روما األساسي"من  8تعرف المادة 

المرتكبة ضد األشخاص الذين ال يقومون بدور نشط في األعمال )أي األفعال  "اتفاقيات جنيف األربع"المشتركة بين  3المادة 

جرائم القتل العمد بأنواعها، وتشويه األعضاء البشرية،  العدائية، بما في ذلك ممارسة العنف على حياة الفرد وشخصه، وخصوصاً 

 والمعاملة القاسية والتعذيب(.

قوات الحكومة لجرائم حرب في سجن صيدنايا العسكري.  وتتضمن هذه  التحقيق في ارتكاب يتموينبغي كما أظهر التقرير الحالي أن 

وغير ذلك من أشكال العنف  ،الجرائم اإلعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والمعاملة القاسية، والقتل العمد، واالغتصاب

 الجنسي من بين جملة جرائم أخرى. 

بعض األفعال إلى مصاف  تصلاص بالمحكمة الجنائية الدولية، قد الخ "نظام روما األساسي"من  7ق ما يرد في المادة فوو

منهج وعلى نطاق واسع، وجاء عماًل بسياسة مضمن سياق هجوم  ،إذا كانت موجهة نحو السكان المدنيين ،الجرائم ضد اإلنسانية

ي جرائم ضد اإلنسانية، بما ف ،ر الحاليويوثقها التقري ،الدولة أو المنظمة.  وتشكل بعض االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية

 ذلك القتل العمد والتعذيب واالختفاء القسري واإلبادة.

ويشكل التعذيب واالختفاء القسري جريميتين قائمتين في حد ذاتهما يعاقب عليهما بموجب أحكام القانون الدولي بصرف النظر عن 

كان المدنيين أم ال )كجرائم ضد اإلنسانية(، أو إذا كانتا تشكالن منهج واسع النطاق يستهدف السمارتكابهما ضمن سياق هجوم 

 175جريمتي حرب.

ويترتب على جميع الدول واجب التحقيق في الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، ومالحقة مرتكبيها في حال توفر أدلة يجوز 

التعذيب واالختفاء القسري، بما  مثل ،ن الدولي عليهافي غير ذلك من الجرائم التي يعاقب القانو االسترشاد بها، والتحقيق أيضاً 

 في ذلك من خالل ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية، وتطبيق غير ذلك من التشريعات المحلية النافذة بخصوص هذه الجرائم.

ام القانون اإلنساني الدولي.  وقد وتجوز مالحقة األفراد مدنيين كانوا أم عسكريين على مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن انتهاك أحك

ُيعتبر القادة مسؤولين عن الجرائم المخالفة للقانون الدولي بموجب عدة أنماط من المسؤولية القانونية، وال سيما من خالل قيامهم 

 القيادة، الذي ُيعتبرأو إعطاء األوامر بتنفيذها، أو المساعدة والتحريض عليها، ووفق هرم تسلسل  ،أو التخطيط لها ،بارتكاب الجريم

وفق أحكام القانون اإلنساني الدولي العرفي الذي يجيز محاسبة القائد العسكري أو  ،نمطًا من أنماط المسؤولية الجنائية الفردية

ى ا علالرئيس المدني على األفعال التي يرتكبها من يتبعون لهم، وذلك إذا كانوا على علم بوقوع الجريمة، أو كان يجدر بهم أن يكونو

 176علم بها، وتقاعسوا عن منعها أو معاقبة مرتكبيها.

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

(، و" اردت أن /2579/2015MDE 24انظر تقريري منظمة العفو الدولية "ما بين السجن والقبر: حاالت االختفاء القسري في سوريا" )رقم الوثيقة: 175 

لمعرفة المزيد عن حاالت االختفاء القسري والتعذيب كجرائم  (MDE 24/016/2012 أموت: ضحايا التعذيبفي سوريا يتحدثون عن محنتهم" )رقم الوثيقة:

 يعاقب القانون الدولي عليها.

ليدي، وتم إدراجه كشكل من أشكال المسؤولية في المحاكم الخاصة ُيعتبر تسلسل القيادة جزء من القانون الدولي العرفي والقانون الدولي التق176 

يا يوغسالف والمحكمة الجنائية الدولية أيضًا.  أنظر على سبيل المثال، النظام األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في

ئية الدولية.  أنظر تقرير منظمة العفو الدولية "المحكمة الجنائية الدولية: قائمة (، ونظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنا7/3السابقة )ال مادة

 (.IOR 53/009/2010، )رقم الوثيقة: 2010مايو/ أيار  6تحقق محدثة من أجل التنفيذ الفعال" 
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  وتوصياتنتائج  .6

يبرهن التقرير الحالي على أن سجن صيدنايا العسكري قد اضحى مسلخًا بشريًا ُتنقل جثث الضحايا منه بالشاحنات نظرا لكثرتها، 

هم جراء التعذيب، وُيقتل آخرون كثر ببطء جراء حرمانهم بشكل وُيشنق فيه الكثير من الضحايا سرًا تحت جنح الظالم، ويلقى آخرون حتف

من الطعام والشراب واألدوية والرعاية الطبية، وال يمكن ألحد أن يتصور ارتكاب كل هذه األفعال بدون تفويض من أعلى  منهجم

 .المستويات في القيادة السياسية السورية

للوقوف على تفاصيل تلك الجرائم، وقابلت طائفة واسعة من  شهراً  12ار وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات مكثفة على مد

دولة، وعلى دنيين عماًل بسياسة رسمية للمالشهود، وخلصت إلى أن هذه الممارسات قد ارُتكبت ضمن سياق هجوم على السكان ال

 ضد اإلنسانية.إلى مصاف الجرائم  تصل، وعليه، فترى المنظمة أن هذه الجرائم نطاق واسع وبشكل ممنهج

وغيره من مراكز  ،بغية وقف ارتكاب هذه الجرائم في صيدنايا ويتعين على المجتمع الدولي، ال سيما مجلس األمن، التحرك فوراً 

 وجلب الجناة للمثول أمام القضاء في ظل محاكمات عادلة. ،االحتجاز، وضمان إجراء التحقيقات لتحديد هوية المسؤولين

ردًا على سؤال يتعلق بما إذا  ،خر أو تلكؤ تبعات مميتة، وقال أحد الموظفين السابقين في سجن صيدناياوسوف يترتب على أي تأ

كانت اإلعدامات مستمرة أم ال: "قطعًا ال زالت هناك إعدامات، ولن تتوقف، وسوف يستمر التعذيب ما دام هناك أناس ُيزج بهم 

 177وسوف يعقب االعترافات إعدامات" في السجن، وسوف تكون هناك اعترافات تعقب التعذيب،

بما في ذلك في مقر المخابرات الجوية بالمزة،  ،وقال هذا الموظف السابق أن اإلعدامات ُتنفذ في مراكز االحتجاز األخرى في سوريا

رة اإلعدامات لكث حيث تم إعدادها "لتقليص حجم الضغط في صيدنايا نظراً  ،2012وأوضح أنه شاهد غرفة اإلعدام هناك أواخر العام 

التي تتم في ذلك السجن"، وأخبر منظمة العفو الدولية أنه أسدى النصح وزمالؤه لعناصر المخابرات الجوية حول كيفية شد 

  178األنشوطة باعتباره وزمالئه "خبراء في ذلك" على حد تعبيره

نون الدولي في سوريا، فما الذي عساه إذا ولطالما تقاعس المجتمع الدولي عن وقف االنتهاكات الجسيمة والمستمرة ألحكام القا

أن يحمل المجتمع الدولي على التحرك؟  وشهد العالم قصف المناطق المدنية بال هوادة، ووقوع حاالت اختفاء جماعي، وتكرار حصار 

خارج نطاق القضاء، هج.  ويوثق التقرير الحالي إعدامات جماعية نممالكثير من المناطق بهدف تجويع سكانها، ومورس التعذيب بشكل 

وتفاصيل تطبيق سياسة رسمية تهدف إلى إبادة المحتجزين، وعليه فال يمكن السكوت على ذلك وعدم التحرك بشأنه، إذ ما يحدث 

 في صيدنايا يشكل طعنة ألبسط المبادئ األساسية الواردة في اتفاقيات جنيف. 

، ، وعلى الدول التي تساند سوريا وخصوصاً من إلى التحرك فوراً وعليه، فمن األهمية القصوى بمكان أن يبادر أعضاء مجلس األ

روسيا العضو الدائم في مجلس األمن، وإيران، أن تدين اإلعدامات خارج نطاق القضاء، وسياسات اإلبادة التي تمارسها الدولة 

يهم أن يصروا على إجراء تحقيق السورية، وعليهم جميعًا بذل قصارى جهدهم لوضع حد لهذه الممارسات والسياسيات.  ويتوجب عل

مستقل ودولي في الممارسات التي تجري داخل سجن صيدنايا، ويتعين على مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن يكثف 

من جهوده المتعلقة بهذه المسألة إلى أن تتوفر أدلة واضحة تثبت تدخل الحكومة السورية لوقف هذه الممارسات بشكل كامل، وال 

 ي أن "تسير األمور كالمعتاد" دون التصدي لهذه الممارسات.ينبغ

                                                                                                                                                                                                                                       

 2016أكتوبر تشرين األول  6العفو الدولية بتاريخ منظمة قابلة مع باحثي م177 
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في انتهاكات حقوق  حاسمةويتعين على مجلس األمن أن يكفل في قادم األيام القيام بعمليات رصد وإبالغ وتحقيقات فعالة و

ُترتكب داخل سوريا.  ويتعين  اإلنسان، ومخالفات أحكام القانون اإلنساني الدولي، وفي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي

وتوثيقها وإعداد تقارير بشأنها إذا أرادت  ،على األمم المتحدة أن تمتلك القدرة على، والرغبة في، التحقيق بالجرائم الجماعية المرتكبة

ولعل القرار الذي  أن تفي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري، بما في ذالك الجرائم في صيدنايا وتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم. 

يكون فرصة، ولو متأخرة، كي تفي األمم المتحدة بتلك االلتزامات والواجبات.  ولقد تقرر بموجب القرار  صدر عن مجلس األمن مؤخراً 

أن يتم إنشاء آلية دولية ومحايدة ومستقلة ُتعنى بجمع وتحليل األدلة  2016ديسمبر/ كانون األول  21الصادر بتاريخ  71/248رقم 

المتعلقة بانتهاك أحكام القانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في 

 سوريا، وذلك بهدف تيسير تحريك إجراءات قضائية جنائية دولية مستقباًل.

عزل المحتجزين في عهدتها.  وتجب محاسبة على ترتيب وضع حد لحياة آالف ال ممنهج،وعلى نحو  ،وحرصت الحكومة السورية بهدوء

التي تخفق في  ،المسؤولين عن ذلك، ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.  وال يمكن للعملية السياسية

  أن تقود إلى سالم عادل ودائم. ،التصدي بشكل فعال للجرائم المروعة المرتكبة في سجن صيدنايا

وباقي مراكز االحتجاز التي تديرها الحكومة  ،و الدولية بالتوصيات التالية المتعلقة باألوضاع في سجن صيدناياوتتقدم منظمة العف

  السورية: 

  إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة: 

 تدعو منظمة العفو الدولية مجلس حقوق اإلنسان إلى القيام بما يلي: 

 هورية العربية السوريةالتي كلفتها األمم المتحدة بالتحقيق في األوضاع في الجم الطلب من اللجنة الدولية المستقلة 

فورًا إجراء تحقيق خاص في اإلعدامات خارج نطاق القضاء، وسياسات اإلبادة المطبقة في سجن صيدنايا  بأن تتولى

 العسكري.

 إلى مجلس األمن: 

 لي: تدعو منظمة العفو الدولية مجلس األمن إلى القيام بما ي

  مطالبة السلطات السورية بالسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول جميع مراكز الحجز للتحقيق في ظروفها

ورصدها، بما في ذلك أفراد اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق، أو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، أو المنظمات 

 اإلغاثية التابعة األمم المتحدة؛

 المتعلقة بحقوق اإلنسان  2139يع أطراف النزاع في سوريا بتطبيق بنود قرار مجلس األمن رقم وضمان قيام جم

والمساعدات اإلغاثية، بما في ذلك من خالل وقف ممارسة اإلعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب 

كات وأصول المسؤولين السوريين المعاملة السيئة، واالختفاء القسري، وفرض عقوبات موجهة تتضمن تجميد ممتل

 الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب الجرائم بما يخالف القانون الدولي؛

    .وإحالة ملف األوضاع في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية  

 إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة: 

 ا يلي: مب ملقياا الجمعية العامة لألمم المتحدةة العفو الدولية منظمتناشد 

 وارد الكافية با يكفل تعزيز قدراتها على توثيق مية لحقوق اإلنسان المفوضية السامية والممنح لجنة التحقيق األمان مض

انتهاكات حقوق اإلنسان على النحو المناسب، ومخالفات القانون اإلنساني الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك 

 منهج؛ماء القسري والوفيات في الحجز بشكل من خالل تسجيل حاالت االختف

  ضمان سرعة إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم خطورة

قتضيات واليتها ما يكفل تنفيذها لموالتعاون الدولي ب موارد والدعمومالحقتهم ، ورفدها بال 2011في سوريا منذ 

، وتحديدًا كي تتولى 2016كانون األول  /برمديس 21الصادر في  71248 مة رقمعية العامبوجب قرار الجمها نوحة لممال

القانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق  موتحليلها على صعيد انتهاكات أحكا ،ع األدلة وتوحيدها وحفظهام"ج
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الوطنية أو  محاكمعايير الواردة في القانون الدولي في الماعي الستقلة التي ترماإلنسان، وتسريع اإلجراءات الجنائية ال

 .وبما يتسق وأحكام القانون الدولي" ،في هذه الجرائم تصاص مستقباًل ختلك الوالية واالمتلك أو قد تمالدولية التي ت

  إلى أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا، ومبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا: 

 أكبر بدور القيام "سوريا إلى المتحدة الخاص األمم مبعوث" وعلى "سوريا لدعم الدولية المجموعة" في األعضاء الدول ىعل يتعين

 الدول، هذه الدولية العفو منظمة وتحث. سوريا في األطراف المتنازعة بين واسع نطاق على التعذيب الستخدام التصدي في

  :يلي بما القيام على ،"المبعوث الخاص" وكذلك

 مطالبة الحكومة السورية بوقف اإلعدامات خارج نطاق القضاء فورًا؛  

  إعطاء األولوية لمسألة اإلعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، وذلك أثناء ما

   صا كل من روسيا والصين وإيران؛تعقده من محادثات مع السلطات السورية والدول التي تدعم الحكومة السورية، وخصو

  مناشدة الحكومة السورية بأن تضمن حماية المحتجزين من التعرض اإلعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب

المعاملة السيئة، واتصالهم بشكل منتظم مع عائالتهم ومحاميهم، والكشف عن مصير وأماكن تواجد المحتجزين الذين تعرضوا 

  قوات الحكومة السورية؛ لدىء القسري، ونشر أسماء جميع المحتجزين لالختفا

  مناشدة جميع األطراف أن تسمح فورًا بدخول المراقبين الدولييتن المعترف بهم إلى أماكن الحجز دون عائق، وتمكينهم من

   اللقاء مع جميع األشخاص المحرومين من حريتهم؛

  ًجراء حراكهم السلمي  عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي حالياً  أو قيد ودون شرط مناشدة جميع أطراف النزاع كي تفرج فورا

 ونشر حقوق اإلنسان وصونها، ونشاطهم في مجال المساعدات اإلنسانية والعمل اإلعالمي.

 : موما  ع الدولي المجتمع إلى

 تدعو منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى القيام بما يلي: 

 قة الجرائم من وسواها القسري واالختفاء التعذيب حاالت في التحقيق عن لمشتركةا المسؤولية قبول  القانون بموجب المؤثَّ

 ُيشتبه من الدولية، وتقديم القضائية الوالية ممارسة إلى طريق السعي عن سيما وال سوريا، في ارُتكبت التي الدولي

  العدالة؛ الجرائم إلى هذه بارتكابهم

 وضمان اللجوء، وطالبي جئينالالبين  من التعذيب ضحايا لتحديد للجوء الوطنية األنظمة في والتدقيق للفحص آليات إدماج 

 تأهيلهم؛ إلعادة الالزمين الدعم االجتماعي، وكذلك والنفسي، الطبي العالج تلقيهم

 والقانون اإلنسان قلحقو الدولي القانون انتهاكات بتوثيق تقوم التي اإلنسان، لحقوق السورية المنظمات قدرات دعم 

 المتحدة األمم وحث وتبادلها، ومحايدة موضوعية معلومات على جمع قدراتها وبناء السوري، النزاع في اإلنساني الدولي

 .لها والتدريب الدعم توفير ضمان على الدولية الفاعلة الجهات من وغيرها

 إلى السلطات السورية: 

 وغيره التعذيب أعمال ذلك في اإلنسانية، بما ضد الجرائم لوقف إجراءات من به القيام يهاعل ينبغي ما تماماً  السورية الحكومة تدرك

م، على نحو على ُترتكب التي السيئة المعاملة ضروب من  دعوة على الدولية العفو منظمة دأبت وقد . األمنية قواتها أيدي منظَّ

 :يةالتال اإلجراءات اتخاذ إلى مرارًا وتكراراً  السورية الحكومة

 نطاق خارج واإلعدام السيئة المعاملة ضروب من وغيره والتعذيب التعسفي واالعتقال القسري االختفاء لعمليات حد وضع 

 هذه مثل مع مطلقاً  التساهل يتم لن بأنه للحكومة التابعة القوات والميليشيات لجميع واضحة توجيهات وإصدار القضاء،

 االنتهاكات؛ 

 معاملةً  معاملتهم وضمان من حريتهم، المحرومين لجميع السيئة المعاملة ضروب من وغيره لتعذيبا من الحماية توفير وضمان 

 قواعد") "السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد"ذلك  في بما الدولية، المعايير مع يتماشى بما إنسانية،

 (؛"قواعد بانكوك") "للمجرمات االحتجازية غير والتدابير تالسجينا لمعاملة المتحدة األمم قواعد"( و"مانديال نيلسون

   اللجنة الدولية للتحقيق في الجمهورية العربية السورية التي شكلتها األمم المتحدة  مثلمنح المراقبين الدوليين المستقلين

يشية مفاجئة لجميع منشآت إمكانية الوصول دون قيود إلى جميع المحرومين من حريتهم، والسماح لهم بالقيام بزيارات تفت

 الحجز بغية التحقيق ورصد الظروف داخلها؛ 
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 وإصالح العسكرية، الميدان وإلغاء محاكم عسكرية، محاكم أمام المدنيين محاكمة عن والكف الجائرة المحاكمات استخدام وقف 

 الفعلي؛  الواقع وفي القانون في وذلك العادلة، للمحاكمة المعايير الدولية مع يتماشى بما ،"اإلرهاب مكافحة محكمة"

 احتجازهم قانونية في الطعن حقهم في وضمان بالمحامين، باالتصال لهم والسماح احتجازهم، يتم من جميع تسجيل وضمان 

 لهم والسماح بها، معترف أماكن في واحتجازهم الالزمة الصحية على الرعاية حصولهم ضمان وكذلك مستقلة؛ محكمة أمام

 منتظم؛  نحو على العائليةالزيارات  بتلقي

 السلمية ممارستهم سبب سوى دونما المسجونين واألشخاص الرأي سجناء جميع عن شرط أو قيد ودون فوراً  واإلفراج 

   هويتهم؛ بسبب أو اإلنسانية، لحقوقهم

 لجميع الستجابةوا القانوني، وبوضعهم وجودهم وبأماكن السلطات، لدى المحتجزين األشخاص جميع بمصير العائالت وإبالغ 

   الصدد؛ هذا في علقةتالم الطلبات

  ؛لديهاوإبالغ العائالت بمصير الذين توفوا 

 هذه عن مسؤوليتهم في من ُيشتبه ومقاضاة السيئة، المعاملة ضروب من وغيره التعذيب أنباء جميع في التحقيق ضمان 

 على الضحايا حصول وضمان العادلة، للمحاكمة وليةالد مع المعايير تتماشى إجراءات وفق مدنية، محاكم أمام االنتهاكات

   الكامل؛ التعويض

 جميع لحماية الدولية االتفاقية"و "التعذيب مناهضة باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول" إلى طرف كدولة االنضمام 

   ؛"القسري االختفاء من األشخاص

 الجنائية للمحكمة" القضائية الوالية .بقبول إعالن وإصدار ،"وليةالد الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام" إلى االنضمام 

 ؛ 2002تموز /يوليو 1 من اعتباراً  "الدولية

 ف  وتخفيف جميع أحكام اإلعدام الصادرة.  كامل، بشكل اإلعدام عقوبة إلغاء لحين وذلك باإلعدام، صادرة أحكام أية تنفيذ وق 

 
 
 
 
 
 



 

 انضّم إلى المحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 
 
 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 
 
 

                       @AmnestyAR 

 

  

منظمة العفو الدولية  

 عالمية لحقوق اإلنسان. حركة

عندما يقع ظلم على أي 

. إنسان  فإن األمر يهمنا جميعا 

mailto:info@amnesty.org
http://www.facebook.com/AmnestyArabic


 

 

 MDE 24/5415/2017الوثيقة: رقم  

 اللغة األصلية: اإلنجليزية 

  amnesty.org 

 
 

 
 

  

 المسلخ البشري

 عمليات الشنق الجماعية واإلبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا
وممنهج بقتل آالف المحتجزين لديها داخل سجن صيدنايا العسكري.   تقوم السلطات السورية بشكل هادئ

ويشكل المدنيون العاديون، الذين تجرأوا على مجرد التفكير بمعارضة الحكومة، الغالبية الساحقة من الضحايا.  

الف وجرى إعدام آالف األشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية ُتنفذ تحت جنج الظالم، وُتحاط بغ

من السرية المطلقة.  وُقتل آخرون كثر من المحتجزين في سجن صيدنايا جراء سياسات اإلبادة المتبعة، بما في 

ذلك تكرار تعرضهم للتعذيب والحرمان الممنهج من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية.  وُتنقل جثث ضحايا 

 صيدنايا بالشاحنات، وُتدفن في قبور جماعية.

بحوث منظمة العفو الدولية أن جرائم القتل العمد، والتعذيب، واالختفاء القسري، واإلبادة التي ُترتكب وُتظهر 

، قد جاءت ضمن سياق هجوم ممنهج واسع النطاق على السكان المدنيين، تنفيذًا 2011في صيدنايا منذ 

نتهاكات التي ارتكبتها السلطات لسياسة الدولة الرسمية في هذا الشأن.  وتخُلص المنظمة بالتالي إلى أن اال

 السورية في صيدنايا تصل إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في الجرائم المرتكبة داخل سجن صيدنايا.  

لى جميع أماكن االحتجاز في وينبغي على السلطات السورية أن تسمح بدخول المراقبين الدوليين، دون عائق، إ

سوريا.  وينبغي على أعضاء مجلس األمن، وال سيما روسيا التي ُتعد حليفة لسوريا، التحرك فورًا من أجل 

 تحقيق ذلك.

 


