


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

ملحة عن نظام السجون في سورية 	 
صدر نظام السجون السوري، بموجب القرار رقم 1222، في تاريخ 1929/6/20، الذي أطلق على السجون في 
مادتــه الثانيــة »املؤسســة املركزيــة للعــدل واإلصــالح«، وقَســم الســجون إلــى ثالثــة أنــواع مــن املؤسســات العقابيــة 

وهــي: 
مؤسسة مركزية للعدل واإلصالح، ولم يتم إنشاؤها.. 1

مؤسسة للتوقيف والعدل في مركز كل محافظة.. 2

مؤسسة للتوقيف في كل منطقة. . 3

وكان النظــام اإلداري الســائد فــي عــام 1929 هــو »قانــون الواليــات العموميــة« الصــادر بــإدارة الســلطان العثمانــي 
محمــد رشــاد عــام 1331، وقــد نصــت )املــادة 45( مــن القانــون علــى أن يعتنــي املتصــرف بتنفيــذ أحــكام نظــام 
السجون، وكانت إدارة السجون إدارة مدنّية وكل موظفيه من املدنيين ويعينهم ويعزلهم املتصّرف، أما الخفارة 
الخارجية، فكانت من مهام الدرك، ولم يكن يحق لهم التدخل في الشؤون الداخلية للسجون إال بناًء على أمر 
ــف الــدرك بــإدارة ســجون األقضيــة، 

ّ
خطــي مــن مديــر الســجن. وبموجــب املرســوم رقــم 1381 فــي 1933/6/7 كل

وتــم إلغــاء نظــام موظفــي الســجون الســابق، بتاريــخ 1934/2/26، بموجــب املرســوم رقــم 2151 الــذي ق�ضــى علــى 
الطابع املدني فيها، وأضفى على إدارتها صبغة عسكرية 1، وتم تسليم إدارتها إلى ضباط وصف ضّباط الشرطية 
 مــن الجهــاز الخــاص. وبعــد صــدور القــرار رقــم )5/ل/ر( »نظــام إدارة املحافظــات« بتاريــخ 1936/1/10؛ ُعهــد 

ً
بــدال

للمحافظيــن حــق اإلشــراف علــى الســجون، إلــى أن ورد فــي )املــادة 27( مــن قانــون التنظيمــات اإلداريــة رقــم 496 
بتاريــخ 1957/12/21 أن »للمحافــظ تفتيــش اإلدارات العامــة والســجون«، وعهــد ملديــر املنطقــة واجــب مراقبــة 

تنفيــذ أحــكام الســجون فــي نــص )املــادة 59( 2.

 ثم صدر املرســوم 67 بتاريخ 1965/3/24، بخصوص إحداث شــعبة خاصة ُســّميت »شــعبة الســجون« ترتبط 
بفــرع ذاتيــة الســجناء، وفــرع التأهيــل والتعليــم، وفــرع اإلطعــام والتجهيــز، وفــرع الشــؤون اإلداريــة، وصــدر القــرار 
التنظيمــي رقــم 848 بتاريــخ 1965/5/31 الــذي قســم اختصاصــات وصالحيــات قــادة الوحــدات األمنيــة املشــرفة 

علــى الســجون إلــى ثــالث فئــات: إدارات، أقســام، مخافــر. 

 ثــم صــدر بتاريــخ 1970/7/8 املرســوم رقــم 1623، وربطــت شــعبة الســجون بمعــاون وزيــر الداخليــة، وبتاريــخ 
1981/1/1 صدر القرار رقم 1 الذي حدد الهيكل التنظيمي لقوى األمن الداخلي واختصاصات إدارة السجون 

وفروعهــا وأقســامها فــي املراكــز واملحافظــات3، وقســم الســجون إلــى ثــالث فئــات:
الفروع وتضم ســجون دمشــق وحلب وحمص والالذقية والحســكة؛ األقســام وتضم ســجون باقي املحافظات؛ 
املخافــر وتضــم ســجون املناطــق وبعــض النواحــي الكبيــرة، معاهــد اإلصــالح الخاصــة باألحــداث وتتبــع وزارة 

الشــؤون االجتماعيــة، األماكــن الســرية.

https://cutt.ly/leDtr3D :1.  أحمد أبو الزين، »بحث قانوني علمي حول أنظمة السجون«، محاماة نت، 6 آب 2016، شوهد في 2020/6/31، في
2.  املصدر السابق.

https://bit.ly/2UEU6r7 :3.  رديف مصطفى، »حالة السجون وأوضاع السجناء في سوريا«، الحوار املتمدن، 2006/7/12، شوهد في 2020/6/13، في
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يضم القطاع الخدمي واألمني في وزارة الداخلية عدًدا من اإلدارات وفروعها في املحافظات ومنها: شعبة األمن 
السيا�ضــي، وإدارة األمــن الجنائــي، وقيــادات الشــرطة واألقســام العاملــة بهــا، وإدارة الهجــرة والجــوازات وغيرهــا، 
وإحــدى مهــام وزارة الداخليــة »اإلســهام مــع الجهــات املختصــة فــي رعايــة الســجناء وأســرهم، واملفــرج عنهــم مــن 
املحكومين«، ولكن على الرغم من أن شعبة األمن السيا�ضي تتبع نظرًيا لوزارة الداخلية، فإنها فعلًيا تهيمن على 
الــوزارة بمختلــف وحداتهــا وأجهزتهــا، وتراقبهــا »ابتــداًء مــن الوزيــر حتــى أصغــر عنصــر فيهــا«، ويحــّق لهــا »اســتدعاء 

ــا لقوانيــن الــوزارة وتعميماتهــا 4. 
ً
ضبــاط الــوزارة وتوقيفهــم ومحاســبتهم ]...[ خالف

ملحة عن االنتهاكات والجرائم في السجون ومراكز االحتجاز في سورية 
على مّرِ العقود، أنتجت بنية النظام الشــمولي في ســورية منظومة ســجنية، أتقن العاملون فيها انتهاك الكرامة 
كب فيها، وما زال، جرائم قتل وتعذيب ومعاملة الإنسانية ومهينة، شهد عليها كثير من املعتقلين 

ُ
اإلنسانية، وارت

واملعتقــالت، ووثقتهــا تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة واملنظمــات الدوليــة والســورية لحقــوق اإلنســان، ومــات 
آخرون نتيجة االكتظاظ الشــديد وعدم توفر الغذاء ومياه الشــرب النظيفة، ولم تقدم للســجناء والســجينات 

رعايــة صحيــة، أو لــم تكــن تلــك الرعايــة كافيــة، فمــات كثيــرون مــن جــراء األمــراض واإلصابــات املعديــة 5.

وال تقتصــر منهجيــة االضطهــاد والجرائــم واالنتهــاكات لألجهــزة األمنيــة علــى الفتــرة املمتــدة منــذ بدايــة الثــورة فــي 
آذار/ مــارس 2011 حتــى يومنــا هــذا، بــل وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي عــام 1987، )35( 5 أســلوًبا مختلًفــا مــن 
أساليب التعذيب املمنهج، وتعّد مجزرة سجن تدمر في تاريخ 1980/6/27 من أسوأ املجازر في تلك الحقبة، إذ 

ُيقــدر عــدد مــن قتلتهــم »ســرايا الدفــاع« وعناصــر مــن )اللــواء 138( فيهــا 1200 معتقــل 6.

به بأنهــم ال يخضعــون للنظــام 
ُ
بعــد الثــورة، ومــع ازديــاد اعتقــاالت املعارضــة واالعتقــاالت العشــوائية ومــن اشــت

بالــوالء والطاعــة الكافييــن، ُحــِرم املعتقلــون/ات، لــدى القــوات األمنيــة واملســلحة، مــن أي وســيلة مــن وســائل 
االتصال بأسرهم، و«علمت بعض تلك األسر بوفاة أقاربهم أو بأماكن وجودهم عن طريق زمالئهم من السجناء 
رتكــب »فــي إطــار هجــوم شــامل ومنهجــي علــى الســكان 

ُ
طلــق ســراحهم«، وجريمــة اإلخفــاء القســري هــذه، ت

ُ
الذيــن أ

املدنييــن« 7، وهــي جريمــة ضــد اإلنســانية 8، بحســب نظــام رومــا األسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 9.

أنمــاط مروعــة مــن اإلعدامــات بإجــراءات موجــزة والقتــل، كان ضحيتهــا املحتجــزون الذيــن اعتقــد النظــام أنهــم 
متعاطفــون مــع املعارضــة 10، وقــد هــّرب مصــور الطــب الشــرعي الرســمي للشــرطة العســكرية امللقــب بـــ »ســيزر« 

4.  ساشا العلو، »وزارة الداخلية في سورية.. الواقع وضرورات اإلصالح«، مركز عمران للدراسات االستراتيجية، 22 كانون الثاني 2019، شوهد في 2020/6/13، في: 
https://bit.ly/2Lsy3Rz

5.  »املسلخ البشري – عمليات الشنق الجماعية واإلبادة املمنهجة في سجن صيدنايا بسوريا«، منظمة العفو الدولية، 7 شباط 2017، 
https://bit.ly/2B7Zug3 :صفحة 5، شوهد في 2020/6/13، في

6.  »ثمان وثالثون عاًما على مجزة سجن تدمر«، اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، 27 حزيران 2018، شوهد في 2020/6/13، في: 
https://www.shrc.org/?p=32211

7.  »بعيًدا عن العين بعيًدا عن الخاطر: »الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية«، فقرة 19، مصدر سابق.
8.  اإلخفــاء القســري، كمــا عّرفتــه )املــادة 2( االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القســري، هــو: »االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل مــن 
أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصّرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف 
بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص املختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون«. وتعــد )املــادة 5( مــن االتفاقيــة أن ممارســة اإلخفــاء 
القســري العامــة أو املنهجيــة هــي جريمــة ضــد اإلنســانية. للمزيــد: »االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القســري« األمــم املتحــدة – حقــوق اإلنســان – 

https://bit.ly/2CBPlZs :مكتب املفوض   السامي، شوهد في 2020/6/13، في
https://bit.ly/31c5XkM :9.  »نظام روما األسا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية 1998/7/17«، املادة 7، شوهد في 2020/6/13، في

10.  »تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية«، مجلس حقوق اإلنسان، 4 حزيران/ يونيو 2013، 58/
https://bit.ly/2Yv9AjX:فقرة 51، شوهد في 2020/6/13، في ،A /HRC /23 
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صوًرا كان قد صّورها بنفسه لجثث معتقلين ماتوا في املعتقالت منذ 2011، وأرشف اآلالف مثلها، وهو، على 
ما يبدو، إجراء روتينّي ألجهزة األمن السورّية في إعداد صور فوتوغرافية لآلالف الذين ماتوا في املعتقالت منذ 
2011. ومن أصل أكثر من 55 ألف صورة هّربها سيزر، استنتجت )هيومن رايتس ووتش( أن أكبر فئة من تلك 
الصــور، ضمــت 28707 صــورة، تعــود ألشــخاص توفــوا رهــن االعتقــال فــي مراكــز االعتقــال العديــدة، وتخــص مــا 
ال يقــل عــن 6786 جثــة 11، وال تمثــل إال جــزًءا مــن عــدد مــن توفــوا فــي مراكــز االعتقــال فــي دمشــق، واســتطاع ســيزر 
تصويرهــا مــن أيــار/ مايــو 2011 حتــى تاريــخ انشــقاقه فــي آب/ أغســطس 2013 12، وللحصــول علــى أدلــة للتعذيــب 
وســبب الوفاة، عرضت 72 صورة لـ 19 ضحية على فريق األطباء الشــرعيين في منظمة )أطباء من أجل حقوق 
اإلنســان( »ووجــدوا أدلــة علــى صدمــات جســدية شــديدة، والخنــق، والتجويــع، وفــي حالــة واحــدة طلــق نــاري علــى 
الرأس. وفي بعض الصور التي راجعتها )هيومن رايتس ووتش( و)أطباء من أجل حقوق اإلنسان(، ظهرت جروح 
كبيرة مفتوحة في أجسام املعتقلين، أو جروح من جراء طلق ناري، أو دماء جافة خرجت من تجاويف الجسم. 

وكثيــر مــن الصــور أظهــرت أجســاًدا هزيلــة وآثــار تعذيــب« 13.

أمــا املســلخ البشــرّي، أي ســجن صيدنايــا، فقــد أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة، فــي تقريرهــا الصــادر بتاريــخ 
7 شــباط/ فبرايــر 2019، املعنــون بـــ »املســلخ البشــري: عمليــات الشــنق الجماعيــة واإلبــادة املمنهجــة فــي ســجن 
صيدنايــا بســوريا«، أن املحتجزيــن فــي ســجن صيدنايــا، »وغيرهــم مــن املحتجزيــن فــي الســجون الســورية التــي 
تديرها الحكومة السورية، يتعرضون لجريمة اإلبادة، وهي جريمة يرد تعريفها في نظام روما األسا�ضّي الخاص 
باملحكمــة الجنائّيــة الدولّيــة علــى النحــو اآلتــي: تشــمل )اإلبــادة( تعّمــد فــرض أحــوال معيشــية، مــن بينهــا الحرمــان 
مــن الحصــول علــى الطعــام والــدواء، بقصــد إهــالك جــزء مــن الســكان«. وأشــار التقريــر أيًضــا إلــى أن االنتهــاكات 
فــي ســجن صيدنايــا ترقــى إلــى مصــاف الجرائــم ضــد اإلنســانية، وتقــدر املنظمــة أنــه تــم إعــدام مــا بيــن 5 آالف و13 
ألــف شــخص خــارج نطــاق القضــاء فــي هــذا الســجن، فــي الفتــرة الواقعــة بيــن أيلــول 2011 وكانــون األول 2015، 
ا، و«تصــدر  فــت بعــد هــذا التاريــخ، وتجــري فيــه اإلعدامــات ســرًّ

ّ
وال يتوفــر أي ســبب يشــير إلــى أن اإلعدامــات توق

األوامــر بتنفيــذ اإلعدامــات شــنًقا مــن مســؤولين علــى أعلــى املســتويات فــي الحكومــة«، وُيــدان الضحايــا وُيحكــم 
عليهم باإلعدام، بعد »محاكمات« أمام محكمة امليدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، و«تستغرق 
املحاكمة الواحدة ما بين دقيقة واحدة وثالث دقائق كحّد أق�ضى«، ثم تقوم سلطات السجن بجلب من حكم 
عليهــم باإلعــدام مــن زنزاناتهــم ضمــن مــا يســمى بـــ )الحفلــة(، ويتــم إعالمهــم بأنهــم ســيرحلون إلــى ســجن مدنــي، ويتــم 
ضربهــم مــدة ســاعتين أو ثــالث ســاعات، ثــم ُينفــذ فيهــم حكــم اإلعــدام شــنًقا، وتتكــّرر هــذه املمارســة مــّرة أو مّرتيــن 

أســبوعًيا، ويجــري شــنق مــا بيــن 20 و50 شــخًصا كّل مــّرة. وبعــد اإلعــدام تنقــل الجثــث فــي شــاحنة إلــى مشــفى
تشــرين لتســجيلها ودفنهــا فــي قبــور جماعيــة، ضمــن أرض تابعــة للجيــش فــي قريــة )نجهــا( تحديــًدا وفــي بلــدة قطنــا 

الواقــع فــي الضواحــي الغربيــة مــن دمشــق 14.

11.  »لو تكلم املوتى - الوفاة الجماعية والتعذيب في املعتقالت السورية«، هيومن رايتس ووتش، كانون األول/ ديسمبر 2015، صفحة 
https://bit.ly/2Z1S1Hn :1 و 2، شوهد في 2020/6/13، في

12.  املصدر السابق، صفحة 3.

13.  املصدر السابق، صفحة 5.
14.  »المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية واإلبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا«، منظمة العفو الدولية، 7 شباط/ فبراير 

https://bit.ly/37UoAek :2017، شوهد في 2020/6/13، في
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ــا  حتــى يومنــا هــذا، مــا زال النظــام فــي ســورية يمنــع األســر مــن اســتعادة جثاميــن الضحايــا 15؛ األمــر الــذي يعنــي فعليًّ
إخفــاء االعتــداءات النظاميــة علــى املحتجزيــن، و«إخفــاء أدلــة الســلوك اإلجرامــي ملؤسســات الدولــة« 16. 

ة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، فــي ورقــة تحمــل عنــوان 
ّ
قــت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقل

ّ
وقــد وث

»فقــدت كرامتــي: العنــف الجن�ضــي والجنســاني فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية«17، »اغتصــاب النســاء والفتيــات 
فــي 20 فرًعــا مــن فــروع املخابــرات السياســية والعســكرية التابعــة للحكومــة، واغتصــاب الرجــال واألوالد فــي 15 
فرًعــا« 18. وأشــارت الورقــة إلــى أن العنــف الجن�ضــي والجنســاني هــو »قضيــة مســتديمة فــي ســورية منــذ االنتفاضــة 
فــي عــام 2011« 19. وتعّرضــت كثيــر مــن النســاء والطفــالت، منــذ لحظــة القبــض عليهــّن وخــالل االحتجــاز، ألنــواع 
مختلفــة مــن العنــف الجن�ضــي، مــن ضمنهــا االغتصــاب والتعذيــب الجن�ضــي واالعتــداء الجن�ضــي واإلذالل، وقــد 

»وثقــت اللجنــة اغتصــاب عــدة بنــات، أصغرهــن فــي التاســعة مــن عمرهــا«20.

تعــّد األجهــزة األمنيــة فــي ســورية جوهــرة التــاج للنظــام وذراعــه الحديديــة لحكــم البــالد، مــن حيــث تغّولهــا علــى 
املجتمع ومؤسسات الدولة، وتمتع العاملون فيها بحصانة قانونية تجعلهم بمنأى عن املساءلة واملحاسبة، ما 

طها وفســادها وجرائمهــا مطلقــة.
ّ
جعــل تســل

ز هــذه الورقــة علــى ســجن دمشــق املركــزّي )ســجن عــدرا( واالنتهــاكات املوثقــة التــي حصلــت فيــه منــذ عــام 
ّ
ســترك

2011، اســتناًدا إلــى مــا نشــرته بعــض منظمــات حقــوق اإلنســان، باإلضافــة إلــى شــهادات معتقــالت ُحّولــن إليــه، 
ُوِثقت شهاداتهّن في كتاب بعنوان »كي ال أكون على الهامش: الذاكرة الشفوية لناجيات سوريات من االعتقال« 

21، باإلضافــة إلــى لقاءيــن مــع معتقلتيــن ســابقتين فــي ســجن عــدرا 22.

15.  أفــادت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بأنــه: فــي أيــار/ مايــو 2018 بــدأ »بالكشــف عــن كــم كبيــر مــن املختفيــن قســرًيا، عبــر التالعــب ببياناتهــم فــي الســجل املدنــي 
هــم متوفــون«. وتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة أن النظــام أقــّر بوفــاة 836 شــخًصا.  وتســجيلهم علــى أنَّ

للمزيــد: »النظــام الســوري يديــن نفســه وُيقــر بوفــاة 836 مــن ســوريين ُمختفيــن قســرًيا لديــه، ومجلــس األمــن ميــت«، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 27 آب/ 

https://bit.ly/3exTf3q	 أغســطس 2018، صفحــة 1، شــوهد فــي
ورصــدت أيًضــا منظمــة ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة إخطــارات مــا ال يقــل عــن 700 وثيقــة وفــاة داخــل مراكــز االحتجــاز وردت إلــى دوائــر الســجل املدنــي فــي محافظــة 
حماة وريفها في بداية عام 2019، وقامت األخيرة بدورها بإبالغ العديد من ذوي املحتجزين بذلك، وسلمتهم وثائق وفاة ذويهم، دون أن تسلمهم الجثث أو تعلمهم بمكان 
الدفــن. للمزيــد: »إخطــارات جديــدة بوفــاة مئــات املحتجزيــن داخــل ســجون األجهــزة األمنيــة الســورية«، ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، 2019/6/18، شــوهد فــي 

https://bit.ly/2xumekJ :2020/6/13، فــي
16.  »بعيًدا عن العين ...بعيًدا عن الخاطر: الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية الســورية«، لجنة التحقيق الدولية املســتقلة للتحقيق في الجمهورية العربية 

https://bit.ly/2Z3WB7V  :السورية، األمم املتحدة – مجلس حقوق اإلنسان، 27 كانون األول/ ديسمبر 2016، فقرة 41، شوهد في 2020/6/13، في
ة املعنّية بشــأن الجمهورية العربية الســورية »فقدت كرامتي: العنف الجن�ضــي والجنســاني في الجمهورية 

ّ
17.  مجلس حقوق اإلنســان، لجنة التحقيق الدولية واملســتقل

https://bit.ly/2BxVJ3i  :العربيــة الســورية« ورقــة، 15 آذار/ مــارس 2018، شــوهد فــي 2019/7/29، فــي
18.  الورقة السابقة، صفحة 2.
19.  الورقة السابقة، صفحة 1.

20.  الورقة السابقة، صفحة 61، فقرة 92.
21.  لمى قنوت، »كي ال أكون على الهامش – الذاكرة الشفوية لناجيات سوريات من االعتقال«، اليوم التالي، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، شوهد في 2020/6/13، 

https://bit.ly/2Yrjymu	 :في
22.  مقابلتان شخصيتان، األولى مع رويدة يوسف كنعان بتاريخ 7/11/ 2019، وقد تم تحويلها من فرع إدارة املخابرات العامة 285 إلى سجن عدرا بتاريخ 2013/9/20، 
وأطلــق ســراحها بـــ 2014/3/10، والثانيــة مــع هنــادي )اســم مســتعار( تمــت خــالل 11-12-2019/8/13، وقــد تــم تحويــل هنــادي مــن فــرع 215 إلــى ســجن عــدرا فــي منتصــف 

شباط/ فبراير 2013، وأطلق سراحها بتاريخ 2014/11/27.



7

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

سجن دمشق املركزي )سجن عدرا(:

مصدر الصورة 23

يعــّد ســجن دمشــق املركــزي فــي مدينــة عــدرا أكبــر ســجن مدنــي فــي ســورية، ويقــع شــرقي العاصمــة دمشــق، علــى 
بعــد حوالــي 20 كــم منهــا، ويعــرف الســجن باســم )ســجن عــدرا(، وهــو مؤلــف مــن مبــاٍن عــدة لــإدارة، ويتبــع لــوزارة 
الداخليــة، إضافــة إلــى جنــاح للموقوفيــن السياســيين الذيــن يحّولــون إليــه مــن فــروع أمنيــة عــدة، وتشــرف عليــه 

»شــعبة األمــن السيا�ضــي« 24. وبشــكل عــام ُيعــّد املــآل األخيــر لالحتجــاز. 
يتألف املبنى الرئي�ضي للسجن من طابقين وقبو، ويضم األقسام التالية:

قســم قلــم الدخــول: ويضــم غرفــة الضابــط املنــاوب، غرفــة اإلذاعــة واألمانــات، ومكتــب مفــرزة التحقيــق، . 	
وغرفــة داخليــة تدعــى العــزل، وهــي لتجميــع املعتقليــن فيهــا ريثمــا يتــم تحويلهــم إلــى األجنحــة، وغرفــة خارجيــة 
ّصصــت منــذ بدايــة عــام 2015 للمعتقليــن القادميــن مــن الســجون املركزيــة األخــرى الذيــن ســيتم عرضهــم علــى 

ُ
خ

محكمــة اإلرهــاب، وكانــت قبــل هــذا التاريــخ مخّصصــة إليــداع للمعتقليــن لصالــح املحكمــة امليدانيــة.

أجنحــة النــزالء: وتضــم 10 أجنحــة، وهــي موزعــة فــي الطابقيــن األر�ضــي واألول، وكل منهــا مؤلــف مــن 12 غرفــة . 	
مــا عــدا الجنــاح األول والتاســع والعاشــر، فهــي مؤلفــة مــن 6 غــرف، وخصــص الجنــاح األول للنــزالء املحكوميــن 

أحكاًمــا جنائيــة ال تتجــاوز مدتهــا ثالثــة أشــهر.

https://bit.ly/2Z1w6Ok :23.  »نصائح للمعتقلين املحولين إلى سجن عدرا«، صوت املعتقلين، 17 شباط/ فبراير 2016، شوهد في 2020/6/13، في
https://bit.ly/2BUNRJh :24.  »سجون األسد؛ املسالخ البشرية«، مرصد الشرق األوسط وشمال أفريقيا اإلعالمي، 2018/9/22، شوهد في 2020/6/13، في



8

قسم الدراسات

قســم املدخــل الرئي�ســي: ويقــع فــي مدخــل الســجن، ويحــوي عــدًدا مــن الغــرف لتنظيــم أمــور الــزّوار، وهنــاك . 3
مبنــى صغيــر ملحــق بالقســم، وهــو مخّصــص إلدارة الســجن ومؤلــف مــن طابــق واحــد.

مبنى أجنحة املخدرات والعقوبات: وهو مبنى منفصل عن السجن، لضمان عدم اختالط املسجونين فيه . 4
مــع باقــي النزالء.

مبنى املدرسة 25.. 5

سجن النساء: وينقسم إلى قسم جنائي يختص بالتهم الجنائية، وقسم سيا�ضي مؤلف من جناحين:. 6

جنــاح اإليــداع: ويضــم كل املعتقــالت اللواتــي يتــم تحويلهــّن مــن األفــرع األمنيــة املختلفــة، أو اللواتــي يتــم أ. 
تحويلهــّن إلــى جنــاح اإليقــاف.

نقل إليه املعتقالت اللواتي تّم عرضهّن على القضاء 26.ب. 
ُ
جناح اإليقاف: وهو جناح ت

نطاق االلتزامات الدولية: 	 
صادقــت ســورية علــى عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة باحتــرام حقــوق اإلنســان واحتــرام كرامتــه 

وحقوقــه األساســية، ومنهــا:
اتفاقيــات جنيــف األربعــة للعــام 1949، املصــادق عليهــا بتاريــخ 2 تشــرين األول/ أكتوبــر 1953، 	 

والبروتكــول اإلضافــي األول، املصــادق عليــه بتاريــخ 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1983.

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، املصادق عليه بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 1969.	 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 1969.	 

اتفاقية حقوق الطفل، املصادق عليها 15 تموز/ يوليو 1993. 	 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املصادق عليها بتاريخ 28 آذار/ مارس 2003.	 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 	 
املهينــة، املصــادق عليهــا 19 آب/ أغســطس 2004.

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والبروتكــول االختيــاري امللحــق بهــا، املصــادق عليهمــا بتاريخ 	 
10 كانون الثاني/ يناير 2009.

وعلى الرغم من أن الدستور السوري لم ينص على سمّو وترجيح جميع املعاهدات واالتفاقات الدولية املعنية 
بحقــوق اإلنســان، التــي تصــادُق عليهــا الدولــة، علــى القوانيــِن الوطنيــة، فــإن تقريــر الجمهوريــة العربيــة الســورية 
فــي 16 نيســان/ أبريــل 2009، بشــأن اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة إلعمــال تعهداتهــا بموجــب اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، أقــّر بــأن القانــون الوطنــي الســوري 

25.  »نصائح للمعتقلين املحولين إلى سجن عدرا«، مصدر سابق.
.https://bit	 :26.  »بيان صحفي – سجن عدرا للنساء يتحول إلى فرع أمني آخر«، مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، أيلول/ سبتمبر 2013، شوهد في 2020/6/13، في

ly/2Z1zryY
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يرجــح مبــدأ تطبيــق أحــكام املعاهــدة الدوليــة علــى القانــون الداخلــي، عنــد وجــود تعــارض بينهمــا 27. وقــد أقــّر قــرار 
محكمــة التمييــز رقــم 23 لعــام 1931 بأنــه »ليــس لقانــون داخلــي أن يضــع قواعــد مخالفــة ألحــكام معاهــدة دوليــة 
ســابقة لــه، أو أن يغيــر -ولــو بصــورة غيــر مباشــرة- فــي أحــكام نفاذهــا«، إضافــة إلــى أن قانــون أصــول املحاكمــات 
املدنيــة فــي ســورية قــد نــّص فــي )املــادة 306( 28 علــى أن »العمــل فــي املــواد املتقدمــة ال يخــّل بأحــكام املعاهــدات 
املعقــودة والتــي تعقــد بيــن ســورية وغيرهــا مــن الــدول فــي هــذا الشــأن«، وتنــّص )املــادة 302 – بنــد 2( مــن القانــون 
ذاتــه أيًضــا علــى أن األحــكام الصــادرة »وفًقــا التفاقيــة أو معاهــدة دوليــة أو إقليميــة أو ثنائيــة يتــّم تنفيذهــا وفــق 
األحكام الواردة في تلك االتفاقية أو املعاهدة« 29. وينّص القانون املدني السوري أيًضا في )املادة 25( على »عدم 

ســريان أحــكام املــواّد الســابقة أو املخالفــة ملعاهــدة دوليــة نافــذة فــي ســورية« 30.

سجن عدرا قبل 		0	 بالنسبة للسياسيين/ات ومعتقلي/ات الرأي: 	 
وثقــت اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان، فــي 17 تشــرين األول/ أكتوبــر 2005، أن جنــاح املوقوفيــن السياســيين 
ومعتقلــي الــرأي فــي ســجن عــدرا كان واحــًدا مــن 13 جناًحــا، ويحمــل الرقــم )2(، وعلــى الرغــم مــن أن الجنــاح كان 
 عنه، ويقع في الطابق الثاني منه، وتتكون إدارته من حوالي خمسة 

ً
 ومنفصال

ً
جزًءا من السجن فإنه كان معزوال

عشــر مســاعًدا، يتلّقون تعليماتهم بشــكل مباشــر من شــعبة األمن السيا�ضــي. وأشــار التقرير أيًضا إلى أن خدمات 
هذا الجناح مختلفة عن خدمات باقي األجنحة، وكذلك التعامل مع املعتقلين، وزياراتهم منفصلة عن الزيارات 
العامــة للســجن، ومســموحة فقــط لألقــارب مــن الدرجــة األولــى، بوجــود عناصــر مــن األمــن، أمــا طبيعــة الطعــام 
والخدمات الصحية فقد كانت سيئة، والطبابة كانت تحتاج إلى موافقة خاصة، ويفقد املعتقل اسمه ويصبح 
رقًمــا، وقــد تجــاوزت مــدة اعتقــال بعضهــم، فــي املنفــردات الصغيــرة، خمــس ســنوات، وكانــت مــدة الخــروج إلــى 
الباحــة للتنفــس نصــف ســاعة، ملــن تجــاوز اعتقالــه أكثــر مــن ســنة، ومــن كان اعتقالــه أقــل مــن تلــك املــدة كان 
يســمح لــه أقــل مــن نصــف ســاعة، مرتيــن فــي األســبوع. ونــادًرا مــا كان ُيســمح للمعتقليــن باقتنــاء راديــو، كمــا ُحرمــوا 
مــن اســتخدام األغطيــة )البطانيــات(. واحتــوى هــذا الجنــاح علــى »خمســة مهاجــع كبيــرة، تحمــل األرقــام /8-6-4-
10-12/ أبعــاد املهجــع )5 × 12(م، وصالــة كبيــرة وغرفتيــن صغيرتيــن )4 × 4(م وســبع منفــردات كبيــرة )3 ×2(م 

وتســع منفــردات صغيــرة )1 × 2(م ، وهنــاك قســم للنســاء مؤلــف مــن مهجعيــن« 31.

أمــا الســجن الجنائــي فــي ســجن عــدرا، فلــم يــؤّدِ دوره املأمــول فــي اإلصــالح وإعــادة تأهيــل النــزالء وتغييــر وتعديــل 
نمــط ســلوكهم وقيمهــم، ألن السياســة العقابيــة علــى أرض الواقــع كانــت تقــوم علــى اإليــالم والعقوبــة الجســدية 
والشــدة، ومــرّد ذلــك -بحســب املنظمــة الســورية لحقــوق اإلنســان- هــو »القصــور اإلداري والقصــور التشــريعي 
ونقــص املــوارد والكفــاءات البشــرية الالزمــة، والتركيــز علــى جوانــب العقــاب املاديــة، وعــدم اإلملــام بمــا يســـود 
الســجن كمجتمــع مختلــف مــن ثقافــة ونظــم وعالقــات ]اجتماعيــة[ وأنمــاط ســلوكية مختلفــة عــن نظيراتهــا فــي 
املجتمــع الكبيــر«. وكثافــة النــزالء فــي الزنازيــن أفقدتهــا الحــد األدنــى مــن الشــروط الصحيــة التــي يجــب توفرهــا، 

27.  »التقريــر األولــي للجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة إلعمــال تعهداتهــا بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن املعاملــة أو العقوبــة 
https://	:القاسية أو الالإنسانية أو املهينة«، الجمهورية العربية السورية – وزارة الخارجية، صفحة 14- بند 43، 16 نيسان/ أبريل 2009، شوهد في 2020/6/13، في

bit.ly/3fSCCQf
https://bit.ly/2yYM0OS :28.  »قانون أصول املحاكمات املدنية«، الصحيفة القانونية – وزارة العدل، صفحة 46 – شوهد في 2020/6/13، في

29.  املصدر السابق، صفحة 45.
https://cutt.ly/5eDtlyC :30.  »القانون املدني السوري«، ويكي مصدر، شوهد في 2020/6/13، في

31.  »أوضــاع الســجون واملعتقــالت لعــام 2004 انتهــاك للحقــوق املدنيــة والسياســية«، اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان، 17 تشــرين األول/ أكتوبــر 2005، شــوهد فــي 
https://www.shrc.org/?p=8362 :فــي  ،2020/6/13
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وانتشرت االمراض واألوبئة، إضافة إلى الخالفات بين النزالء وضعف التعايش بينهم.أما عن عمل السجين 
داخــل الســجن، فقــد كان غيــر منتــج لخلــّوه مــن املصلحــة الذاتيــة 32، وكان يقتصــر علــى بعــض الــورش البســيطة 
-مثل النجارة والحدادة والزراعة وشغل الخرز- التي ال تكفي لضم العدد الكبير من النزالء. كما برزت الفروق 
الطبقيــة بيــن النــزالء األغنيــاء الذيــن يعمــل عندهــم النــزالء الفقــراء بالســخرة، مقابــل نــزر يســير ال يكفيهــم. كمــا 
أن املغــاالة والتــزود بالتوقيــف االحتــرازي القضائــي، دونمــا رقيــب أو حســيب، وارتفــاع عــدد املوقوفيــن عــن عــدد 
املحكوميــن والتأخــر ببــّت الدعــاوى، و)املتهمــون موقوفــون(، ممــا يؤكــد أن املتهميــن لــم يعــودوا يتمتعــون بقرينــة 

البــراءة التــي مــن املفتــرض أن تبقــى الصقــة بهــم، إلــى أن يصــدر بحقهــم حكــم نهائــي مبــرم.  

كما أن اإلحسـاس بعدم املساواة أمام القضاء لصدور أحكام متناقضة في وقائع متماثلة يولد اإلحســاس بالظلم 
وبــأن العدالــة ليســت باملجــان« 33. وال تقــوم العالقــة بيــن الســجين واملؤسســة الســجنية علــى أســس قانونيــة، بــل 
بحسب مزاج الضابط )رئيس السجن( بسبب الصالحيات الكبيرة املمنوحة له، والضرب والتعذيب واملعاملة 
الحاطــة بالكرامــة اإلنســانية هــي األســاس الراســخ فــي العالقــة بيــن الســجان والســجين، ويخضــع النــزالء البتــزاز 

مــادي مــن قبــل بعــض طاقــم الضابطــة العدليــة املشــرفة علــى إدارة الســجن 34.

من املالحظ مما سبق، أن التقارير الحقوقية السورية عن االنتهاكات الواقعة في سجن عدرا لم توثق االنتهاكات 
ضد النساء بوصفهن نساًء، واكتفت بتسليط الضوء على االنتهاكات بشكل عام.

سجن عدرا بعد 		0	 بالنسبة للسياسيين/ات ومعتقلي/ات الرأي:	 
قت الجرائم واالنتهاكات بعد عام 2011، على مراكز االحتجاز والسجون في مراكز األجهزة 

ّ
زت التقارير التي وث

ّ
رك

ا بشكل خاص، مثل تلك املراكز التي تديرها أجهزة املخابرات األربعة في سورية، 
ً
األمنية بشكل عام، واألشد فتك

وهي: إدارة املخابرات الجوية، وشعبة املخابرات العسكرية، وشعبة األمن السيا�ضي، وإدارة املخابرات العامة، 
إضافة إلى ســجن صيدنايا 35 الذي ُيطلق عليه اســم »املســلخ البشــري« 36. لكن ســجن دمشــق املركزي املعروف 
ــق فيــه االنتهــاكات كمــا ينبغــي، ربمــا ألنــه ســجن مدنــي وتعــِرف أســر املعتقليــن واملعتقــالت أن 

ّ
بســجن عــدرا لــم توث

أبناءهــم وبناتهــم أحيــاء فيــه، ويســتطيعون زيارتهــم/ن، وتوكيــل محــام لهــم/ن، ألن مراكــز االحتجــاز فــي كّل فــرع أو 
شــعبة للمخابــرات هــي بمنزلــة معتقــل ســري 37، يختفــي قســرًيا فيهــا املعتقــل واملعتقلــة، ويخضعــون فيهــا ألشــكال 

متعــددة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية والالإنســانية.

بع النظام السوري منهًجا ثابًتا مستداًما في نزع الصفة السياسية عن معتقلي الرأي املعارضين 
ّ
بعد 2011، ات

، ووصمهــم باإلرهــاب، وتحــّول مــا ُيســّمى »جنــاح السياســيين« إلــى جنــاح املوقوفيــن لصالــح 
ً

لــه، نســاًء ورجــاال
ــرض عليهــم انتخــاب بشــار األســد فــي االنتخابــات الرئاســية عــام 2014، وعوقــب كل مــن 

ُ
»محكمــة اإلرهــاب«، وف

32.  »الجمهورية العربية السورية )2( - أوضاع السجون واملعتقالت«، املنظمة السورية لحقوق اإلنسان )سواسية(، في: »حالة السجون العربية من 2004 - 2006«، 
https://bit.ly/2yVmudl :املنظمة العربية لإصالح الجنائي، صفحة 116، شوهد في 2020/6/13، في

33.  املصدر السابق، صفحة 116.

34.  املصدر السابق، صفحة 711.

https://bit.ly/2AUKfqN  :م إنسانيتك«، منظمة العفو الدولية، 18 آب/ أغسطس 2016، صفحة 5، شوهد في 2020/6/13، في ِ
ّ
35.  »إنه يحط

36.  »املسلخ البشري – عمليات الشنق الجماعية واإلبادة املمنهجة في سجن صيدنايا بسوريا«، منظمة العفو الدولية،7 شباط/ فبراير 2017، شوهد في 2020/6/13، 
https://bit.ly/3fTWWku :في

37.  املحامــي علــي محمــد الشــريف واملحامــي أحمــد صــوان، »رؤيــة فــي إصــالح أنظمــة الســجون«، املنتــدى القانونــي الســوري، 10 آب/ أغســطس 2018، شــوهد فــي 
https://bit.ly/2BFb0iH 	 فــي:   ،2020/6/13



		

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

رفض انتخابه، فعلى سبيل املثال، وضعت املعتقالت اللواتي رفضن انتخابه في زنازين منفردة، وتم تعذيبهن 
ــا وُحرمــن مــن الطعــام والشــراب، ثــم أجبــرن علــى انتخابــه، وبعــد إعادتهــن إلــى الجنــاح  وإهانتهــن وُعنفــَن لفظيًّ

 مريضــات ومســتلقيات علــى الفــراش مــن شــدة تعذيبهــّن 38.
ً

الجماعــي بقيــن شــهًرا كامــال

وفــي عــام 2013، تتالــت إضرابــات املعتقــالت فــي قســم اإليــداع فــي ســجن عــدرا، فعلــى ســبيل املثــال، فــي تاريــخ 3 
آذار/ مــارس 2013، بــدأت املعتقــالت إضراًبــا عــن الطعــام 39، وكان هنــاك إضــراب آخــر بعــد 21 آذار/ مــارس 
2013، لكنــه أجهــض بالقــوة مــن قبــل عناصــر الســجن، بعــد أن خرجــت املعتقــالت إلــى باحــة الســجن وهتفــن مــن 
هتافــات الثــورة مثــل »ســوريا لينــا ومــا هــي لبيــت األســد«، وروت إحــدى املشــاركات فــي اإلضــراب، كانــت فــي قســم 
اإليــداع وتدعــى هنــادي 40، أنهــن رفضــن الدخــول إلــى مهاجعهــن، وأضافــت: »دخــل الشــبيحة وعناصــر الشــرطة - 
حفــظ النظــام، وكان أحدهــم يحمــل إطــار ســيارة رفيًعــا، وآخــر يحمــل عًصــا )شــنتيانة(، وعنصــر واحــد كان يحمــل 
مسدًســا، والباقــي يحملــون عصًيــا وقطًعــا حديديــة، وبــدؤوا بضربنــا، لكننــا بقينــا جالســات علــى األرض، ولــم يكــن 
هنــاك مــكان نختبــئ فيــه«، ثــم كتبــوا محضــًرا لــكل املشــاركات باإلضــراب، وتــّم اتهامهــّن بالنيــل مــن هيبــة الدولــة، 
واحتجــزوا بعضهــّن باملنفــردات، ثــم أعادوهــن مســاًء إلــى املهاجــع، وكانــت مطالبهــّن تتعلــق بحرمانهــن مــن رؤيــة 
أوالدهن وإجراء االتصاالت، وكّن قبل اإلضراب ممنوعات من إجراء االتصاالت مع أسرهن، وبعده سمحوا في 
حال أتت إلحداهن زيارة أن تعطي من زارها رقم أحد أهل زميالتها اللواتي ال يعرف أهلهن مكانهن. وبدأت بعض 
املعتقــالت إضراًبــا مفتوًحــا عــن الطعــام أيًضــا، فــي تاريــخ 1 تمــوز/ يوليــو 2013، بســبب عــدم النظــر فــي أوضاعهــّن 
مــن قبــل النيابــة العامــة فــي محكمــة قضايــا اإلرهــاب، وعــدم املوافقــة علــى إرســالهّن إلــى املحاكــم املختصــة، وكــّن 
قــد وجهــَن رســالة إلــى رئيــس النيابــة العامــة فــي محكمــة قضايــا اإلرهــاب، تضمنــت اإلشــارة إلــى أن العديــد منهــّن 
تراوحــت مــدة إيداعهــّن مــن 4 إلــى 6 أشــهر، وأن إدارة الســجن تمنعهــّن مــن التواصــل مــع أفــراد أســرهّن الذيــن 
ال يســتطيعون زياراتهــّن، بســبب الوضــع األمنــي للطريــق، وأشــرَن إلــى أن أعــداد النزيــالت فــي تزايــد، ومنهــّن طالبــات 
الجامعــة واملوظفــات واملريضــات والحوامــل والكبيــرات فــي الســن، وأكــدَن فيهــا أيًضــا أنهــن ســيواصلَن إضرابهــّن 

الســلمّي عــن الطعــام، حتــى النظــر فــي أوضاعهــّن واإلســراع باســتدعائهّن إلــى املحاكــم املختّصــة 41. 

وأشار مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، في بيان صحفّي له في أيلول/ سبتمبر 2013 42، إلى أّن سجن عدرا أصبح 
يشــبه الفــرع األمنــي، وأن جنــاح اإليــداع فــي ســجن عــدرا للنســاء ضــّم آنــذاك 140 معتقلــة، تــم تحويلهــن إليــه مــن 
مختلف األجهزة األمنية، أما جناح التوقيف فقد كان يضم 40 معتقلة، نقلن إليه بعد عرضهن على القضاء، 
وضم القسم الجنائي في تلك الفترة أكثر من عشر معتقالت، اعتقلتهّن األجهزة األمنية على »خلفية مشاركتهّن في 
نشاطات الثورة أو على خلفيات سياسية، وتّم إيداعهّن في القسم الجنائّي، ليتم الحًقا تحويلهّن إلى املحاكمات 
الجنائيــة بتهــم جنائيــة بحتــة، كالدعــارة والســرقة والتعاطــي«، وأفــادت املعتقــالت اللواتــي قابلهــن املركــز أن عميــد 
ســجن عدرا منع جميع مميزات الســجن املدني عنهّن، مثل التلفاز والراديو وشــراء الخضار واللحوم، إضافة إلى 
ــه منعهــّن مــن إجــراء االتصــاالت الهاتفيــة مــع ذويهــن، ومنــع أهاليهــن مــن إحضــار الكتــب واألطعمــة لهــّن، »وكانــت 

ّ
أن

عملية التفتيش االستفزازية تتّم بسبب أو بدون سبب، وبأبشع األساليب، حيث كان يتم جلب العديد من 

38.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادة بعنوان »لقاء في املسلخ«.
https://bit.ly/3dsM3nZ	 :39.  »بيان من حمالت دعم إضراب املعتقالت في سجن عدرا املركزي«، األيام السورية، 6 تموز/ يوليو 2013، شوهد في 2020/6/13، في

40.   مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادة بعنوان »كي ال أكون على الهامش«.
41.  »بيان تضامني مع إضراب املعتقالت السوريات في قسم اإليداع بسجن عدرا«، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا، 2 تموز/ يوليو 

	https://bit.ly/2YM6edZ	:2013، شوهد في 2020/6/13، في
42.  مصدر سابق، »بيان صحفي – سجن عدرا للنساء يتحول إلى فرع أمني آخر«، مركز توثيق االنتهاكات في سوريا.



		

قسم الدراسات

ــة أغــراض املعتقــالت الشــخصية«، وقــد بــدأت 
ّ
الســجينات مــن )قســم الدعــارة( ويأمرهــّن الضابــط بتفتيــش كاف

هــذه اإلجــراءات فــي شــهر آب/ أغســطس 2012.

- االنتهاكات في سجن عدرا وفق قانون العقوبات السوري:	 
ً

أوال
منــع قانــون العقوبــات الســوري الصــادر فــي املرســوم التشــريعي رقــم 148 املــؤرخ فــي 22 حزيــران/ يونيــو 1949، 

ــا وفــق مــا يلــي: تعذيــب األشــخاص، وحظــر توقيفهــم أو حبســهم فــي الحــاالت غيــر املنصــوص عليهــا قانونيًّ

نصــت املــادة رقــم 357 منــه علــى أّن: »كل موظــف أوقــف أو حبــس شــخًصا، فــي غيــر الحــاالت التــي ينــص عليهــا 
ة املؤقتــة«.

ّ
القانــون، يعاقــب باألشــغال الشــاق

ونصــت املــادة رقــم 358 مــن قانــون العقوبــات علــى أن »مديــري وحــراس الســجون أو املعاهــد التأديبيــة أو 
رة قضائية أو قرار قضائّي 

ّ
اإلصالحيات وكل من اضطلع بصالحياتهم من املوظفين، إذا قبلوا شخًصا دون مذك

ــتبقوه إلــى أبعــد مـــن األجــل املحــّدد، يعاقبــون بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات«.  أو اسـ

ه »انتشر التوقيف التعسفي وغير املشروع وما يعقبه من احتجاز غير مشروع للسكان 
ّ
بينما واقع الحال يفيد أن

ا بحاالت التوقيف، وتّم حجز املشتبه  املدنيين بمن فيهم املسنون واألطفال والنساء« 43. ولم يتم االعتراف رسميًّ
، بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، ودون أن تعلــم أســرهم بتوقيفهــم ومــكان احتجازهــم، إضافــة 

ً
بهــم، نســاًء ورجــاال

إلــى التوقيــف التعســفي للمدافعيــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان واملشــتبه بهــم، ممــن شــاركوا و/أو نظمــوا 
تظاهــرات، ومــن شــاركوا بأعمــال اإلغاثــة، وكل مــن اشــتبه النظــام بأنهــم ال يدينــون بالــوالء الكافــي لــه، مــن النســاء 
والرجــال، كمــا تــم توقيــف تعســفي ألســر األشــخاص املطلوبيــن ومعارفهــم بشــكل عــام، وللنســاء بشــكل خــاص، 
كتدبير للتخويف والعقاب الجماعي، وتم التعامل معهن كأسرى ورهائن للتبادل، واستخدمهن النظام كورقة 
للتفــاوض، إمــا مقابــل أن يســلم أحــد املطلوبيــن مــن أفــراد أســرهّن نفســه، أو لتثقيــل أوراقــه التفاوضيــة فــي مــا 
ســّمي بـ »املصالحات« مع وجهاء منطقة خرجت عن ســيطرته أو لتبادل املختطفين/ات مع الفصائل املســلحة.

ومــن املفيــد ذكــره، كمــا أشــرت ســابًقا، أنــه لــم يكــن مســموًحا للمعتقــالت فــي ســجن عــدرا االتصــال بأســرهّن، فعلــى ســبيل املثــال، 
منــذ منتصــف شــباط 2013 حتــى آذار 2014 ُحرمــت املعتقــالت اللواتــي ســيتّم تحويلهــّن إلــى محكمــة اإلرهــاب مــن االتصــال 

بأســرهّن ومعارفهــن 44. 

:
ّ
ت املادة 	39 من قانون العقوبات على أن وقد نصَّ

»من سام شخًصا ضروًبا من الشّدة ال يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على 1. 
معلومات بشـأنها، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات.

وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح؛ كان أدنى العقاب الحبس سنة«.. 2

فــي ســجن عــدرا، كان التعذيــب والضــرب واملعاملــة القاســية والالإنســانية للمعتقليــن واملعتقــالت منتشــًرا، فعلــى 
ســبيل املثــال، تحدثــت معتقــالت فــي جنــاح املوقوفــات لصالــح محكمــة اإلرهــاب، عــن انتهــاكات شــهدن عليهــا، 
ووقعت على عدد منهن، وتم تعذيبهّن. ولم يسجل أو ُيعلن عن أي مقاضاة ألفراد يتحملون املسؤولية القانونية 

فــي ارتــكاب انتهــاكات و/أو جرائــم نــص عليهــا قانــون العقوبــات الســوري. 

43.  »تقرير لجنة مناهضة التعذيب«،A/77/44، األمم املتحدة، األمم املتحدة – حقوق اإلنسان – مكتب املفوض السامي، 2012، صفحة 219 - فقرة )جيم: دواعي 
https://bit.ly/2TvAlkk :القلق، ن(، شوهد في 2020/6/13، في

44.  مقابلتان شخصيتان، األولى مع رويدة يوسف كنعان، والثانية مع هنادي )اسم مستعار(.



	3

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 	
ثانًيا - االنتهاكات في سجن عدرا وفق القانون الجنائي الدولي:	 

ا سلوكية معينة وتعتبرها جرائم خطيرة، 
ً
القانون الجنائي هو »مجموعة النصوص القانونية التي تحظر أنماط

م إجراءات التحقيق في هذه الجرائم وإجراءات املحاكمة واملعاقبة عليها، وتحّمل مرتكبي ]هذه[ الجرائم 
ّ
وتنظ

 
ً

عــد مكافحــة االنتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي اإلنســاني عامــال
ُ
املســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن ارتكابهــا. وت

حاســًما فــي احتــرام هــذا الفــرع مــن القانــون نظــًرا، علــى وجــه الخصــوص، لخطــورة بعــض االنتهــاكات التــي توصــف 
بأنهــا جرائــم تصــّب املعاقبــة عليهــا فــي مصلحــة املجتمــع الدولــي بأســره« 45. ويقــّر القانــون الدولــي بأنــه يجــوز للدولــة 
وضــع تشــريعات خاصــة بأحــداث تقــع خــارج حــدود أراضيهــا، أو »الفصــل فــي قضايــا خاصــة بأحــداث تقــع خــارج 
أراضيهــا«، و«يتمثــل االختصــاص القضائــي العالمــي بالنظــر فــي جرائــم، بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا وعــن 
جنســيات مرتكبيهــا أو عــن جنســيات الضحايــا«، ويمــارس االختصــاص القضائــي العالمــي علــى جرائــم الحــرب 
والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية، وال تسقط هذه الجرائم بالتقادم، بحسب أحكام اتفاقية 
جرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي 26 تشــرين 
الثانــي 1968، وبــدأ نفاذهــا فــي 11 تشــرين الثانــي 1970 46. وقــد أشــارت املــادة األولــى منهــا إلــى أنــه ال يســري أي 
تقادم على: أ- جرائم الحرب، ب- الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والطرد 
باالعتــداء املســلح أو االحتــالل، واألفعــال املنافيــة لإنســانية والناجمــة عــن سياســة الفصــل العنصــري، وجريمــة 
 بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه« 

ً
اإلبادة الجماعية، »حتى لو كانت األفعال املذكورة ال تشكل إخالال

47. وأشــارت املــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة إلــى أن أحكامهــا تنطبــق »علــى ممثلــي ســلطة الدولــة وعلــى األفــراد الذيــن 

يقومــون، بوصفهــم فاعليــن أصلييــن أو شــركاء، باملســاهمة فــي ارتــكاب أي جريمــة مــن تلــك الجرائــم أو بتحريــض 
الغيــر تحريًضــا مباشــًرا علــى ارتكابهــا، أو الذيــن يتآمــرون الرتكابهــا، بصــرف النظــر عــن درجــة التنفيــذ، وعلــى ممثلــي 
ســلطة الدولــة الذيــن يتســامحون فــي ارتكابهــا« 48. وينــص النظــام األسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي املــادة 
ا واضًحا على استبعاد الحصانات »التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار  27 - 2 نصًّ

القانــون الوطنــي أو الدولــي« 49، فــي القضايــا الخاصــة بالجرائــم الدوليــة.

، التــي ارتكبتهــا الســلطة الحاكمــة فــي ســورية فــي 
ً

ال يمكــن فصــل الجرائــم والفظائــع بحــق املعتقليــن، نســاًء ورجــاال
مراكز االحتجاز املؤقتة والرسمية، عن االنتهاكات في سجن عدرا، بعد أن تم تحويلهم إليه كمآل أخير لالحتجاز، 
وقــد وثقــت تقاريــر منظمــات حقــوق اإلنســان ولجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بعًضــا مــن تلــك الجرائــم الدوليــة 
الخطيرة التي تهدد السلم واألمان في العالم، فعلى سبيل املثال، أفادت لجنة التحقيق الدولية بما يلي: »ارتكبت 

الحكومة جرائم ضد اإلنسانية تتمثل في اإلبادة والقتل واالغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجن�ضي 

YQHjZ73/yl.tib//:sptth	:45.  »املبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي«، الخدمات االستشارية في مجال القانون الدولي اإلنساني، شوهد في 2020/6/13، في
46.  »اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية«، األمــم املتحــدة – حقــوق اإلنســان – مكتــب املفــوض الســامي، شــوهد فــي 2020/6/13، فــي: 	

https://bit.ly/3i4157p
47.  املصدر السابق.
48.  املصدر السابق.

https://	 :49.  »نظام روما األسا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد في روما في 17 تموز/ يوليو 1998«، اللجنة الدولية للصليب األحمر، شوهد في 2020/6/13، في
bit.ly/2VdAHOC
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والتعذيــب والســجن واالختفــاء القســري وغيــر ذلــك مــن األعمــال الالإنســانية. واســتناًدا إلــى الســلوك نفســه فقــد 
تــم أيًضــا ارتــكاب جرائــم حــرب« 50. 

وملعرفة أنماط االنتهاكات والجرائم في سجن عدرا املركزي، وفًقا للقانون الجنائي الدولي، يجب إجراء تحقيقات 
حياديــة ومســتقلة، للوقــوف علــى حقائــق وظــروف وممارســات قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضد اإلنســانية، 
فوفــق نظــام رومــا األسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة املعتمــد فــي رومــا فــي 17 تمــوز 1998، فــي )املــادة 7( منــه، 
يعــّد أي عــدد مــن األفعــال جريمــة ضــد اإلنســانية، متــى ارتكبــت فــي إطــار واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي 

مجموعــة مــن الســكان املدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم، ومنهــا مــا ورد فــي البنــد:

)1. هـــ(: الســجن أو الحرمــان الشــديد علــى أي نحــو آخــر مــن الحريــة البدنيــة، بمــا يخالــف القواعــد األساســية 
للقانــون الدولــي.

)1. و(: التعذيــب، وهــو يعنــي كمــا جــاء فــي )البنــد 2 - هـــ( بأنــه »تعّمــد إلحــاق ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء 
بدنًيــا أو عقلًيــا، بشــخص موجــود تحــت إشــراف املتهــم أو ســيطرته، ولكــن ال يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة 

ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزًءا منهــا أو نتيجــة لهــا«.
)1. ط(: االختفــاء القســري لألشــخاص. أمــا جرائــم الحــرب فــي حالــة وقــوع نــزاع مســلح غيــر دولــي 51، فقــد ورد فــي 

)املــادة 8( بأنهــا تشــمل أي فعــل مــن األفعــال التــي نــص عليهــا البنــد )2. جـــ(: 
اســتعمال العنــف ضــد الحيــاة واألشــخاص، وبخاصــة القتــل بجميــع أنواعــه والتشــويه، واملعاملــة 	 

القاســية، والتعذيــب.

االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة.	 

أخذ الرهائن.	 

ووفًقا لشهادات ووقائع:

تم أخذ رهائن من النساء، وكان سجن عدرا املآل األخير لهن، بعد احتجازهن في عدة مراكز أمنية.. 1

تــم التعامــل مــع بعــض معتقــالت الــرأي فــي ســجن عــدرا كرهينــات، ووضــع بعضهــن وســجينات أخريــات علــى . 2
)ملــف/ ملفــات تبــادل األســرى( مــع الفصائــل املســلحة أو علــى ملــف مفاوضــات، وأطلــق ســراح بعضهــن بنــاء علــى 

إحــدى تلــك الســياقات.

تعّرض عدد من السجناء والسجينات، وبعض معتقلي ومعتقالت الرأي في سجن عدرا، للتعذيب واملعاملة . 3
القاسية واملهينة، وتم االعتداء على كرامتهم/ن، وتحويلهم/ن إلى محكمة اإلرهاب. 

50.  مصدر سابق، »بعيًدا عن العين...«، لجنة التحقيق الدولية املستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، األمم املتحدة – مجلس حقوق اإلنسان، 27 كانون 
األول/ ديسمبر 2016، صفحة 1.

ة عن الجمهورية العربية السورية أن الوضع في سورية بلغ »العتبة القانونية التي يمكن 
ّ
51.  منذ شباط/ فبراير 2012 اعتبرت لجنة التحقيق الدولية املستقل

ح غير دولي، ولذلك، فإن اللجنة عمدت أثناء تقييمها ألطراف األعمالٍ القتالية إلى تطبيق القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي 
ّ
بموجبها تأكيد وجود نزاع مسل

	لحقوق اإلنسان على حّد سواء.« للمزيد:
»تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة عن الجمهورية العربية السورية« HRC/A/21/50، األمم املتحدة – الجمعية العامة، 16 شباط/ فبراير 2012، صفحة 1، 

https://bit.ly/3hTp1Kq	 :شوهد في 2020/6/13، في
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وفيمــا يلــي بعــض أنمــاط املعاملــة القاســية واملهينــة لكرامــة معتقــالت رأي فــي ســجن عــدرا، وقــد مورســت علــى . 4
بعضهــن مجتمعــة طــوال مــدة ســجنها، أو منفــردة ملــدة زمنيــة:

، وتشــجيع األخيــرات علــى اســتفزازهّن وإهانتهــّن أ. 
ً

وضعهــن فــي مهاجــع مــع املحكومــات جنائًيــا، كالدعــارة مثــال
والوشــاية بهــّن.

معاقبتهن بوضعهن في زنزانة منفردة، وحرمانهن من الطعام والشراب وتعذيبهن 52.ب. 

الحرمان من االتصاالت والزيارات.ج. 

ضربهــن علــى مســمع أو علــى مســمع ومــرأى املعتقــالت، إلهانتهــن وجعلهــن عبــرة لألخريــات، ودخــول بعــض د. 
العناصــر إلــى املهجــع وضربهــن بالهــراوات وشــدهن مــن شــعرهن و/أو ضربهــن علــى أقدامهــن )الفلقــة( 53.

منعهن من التواصل مع باقي املعتقالت.	. 

تهديــد املعتقــالت بإحالتهــن إلــى األمــن السيا�ضــي، بغــرض تعذيبهــن 54، وبعضهــن تمــت إحالتهــن ملــدة أســبوع و. 
عــدن إلــى ســجن عــدرا 55. 

ُ
وعذبــن وأ

العنف اللفظي وتوجيه كلمات وصفات نابية لهن كان يتم أمام جميع املعتقالت 56.ز. 

، ح. 
ً

اســتخدام األســلحة الثقيلــة املوجــودة وراء و/أو حــول ســجن عــدرا عــرض حيــاة الســجناء، نســاًء ورجــاال
لخطــر املــوت واإلصابــات.

تتحمــل إدارة ســجن عــدرا مســؤولية مــوت املصابــات بأمــراض خطيــرة مثــل مــرض الســّل 57، وأدى عــدم تأميــن ط. 
الرعايــة الصحيــة للمعتقــالت و/أو عــدم نقلهــن إلــى املشــفى إلــى وفــاة عــدد منهــن 58.

لــم توفــر إدارة الســجن فــي كل األوقــات حليًبــا للرضــع، كمــا أدى ســوء تغذيــة الرضــع وعــدم توفــر الحاضنــات ي. 
الخاصــة باملواليــد إلــى وفــاة طفلــة بعــد والدتهــا بثمانيــة أيــام وذلــك فــي عــام 2013 59.

ــا: االنتهــاكات فــي ســجن عــدرا وفــق قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة 	 
ً
ثالث

مانديــا(: نيلســون  )قواعــد  الســجناء 
، نكــرر مجــدًدا أنــه ال يمكــن فصــل االنتهــاكات فــي ســجن عــدرا عــن العنــف املنهجــي واملســتدام، فــي الســجون 

ً
بدايــة

ومراكــز االحتجــاز الســرية والعلنيــة التابعــة ألجهــزة املخابــرات وامليليشــيات املواليــة التــي شــكلها النظــام الســوري، 
، غالًبا 

ً
وعن الحرب الوحشية والعقاب الجماعي اللذين شّنهما النظام على املدنيين، فاملعتقلون، نساًء ورجاال

ا خارج إطار القانون، من فرع إلى آخر، وُيحّول بعضهم إلى سجن عدرا  ما يتم نقلهم بعد احتجازهم تعسفيًّ

52.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادتان بعنوان »لقاء في املسلخ« و »كي ال أكون على الهامش«، ومقابلة مع رويدة يوسف كنعان.
53.  مصدر سابق، »بيان صحفي – سجن عدرا يتحول إلى فرع أمني آخر«.

54.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش، شهادة بعنوان »شمس الدمشقية«.
55.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادة بعنوان »كي ال أكون على الهامش«.

56.  من األسئلة التي وجهت لهنادي )اسم مستعار( عن العنف اللفظي.
57.  مصــدر ســابق، قنــوت، »كــي ال أكــون علــى الهامــش«، شــهادة بعنــوان »شــمس الدمشــقية«، حيــث روت منــى بركــة قصــة نجــالء املصابــة بالســل وكيــف رميــت فــي 

منفــردة وبقيــت خمســة عشــر يوًمــا دون طعــام وشــراب إلــى أن ماتــت بعــد معاناتهــا مــن مــرض الســل. 
58.  مصدر سابق، »بيان صحفي – سجن عدرا يتحول إلى فرع أمني آخر«.

59.  املصدر السابق.
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كمــآل أخيــر لالحتجــاز، وال تنتهــي رحلــة اضطهادهــم بعــد اإلفــراج عنهــم، عنــد هــذا الحــد، بــل يتــم إعــادة احتجــاز 
بعضهم خارج نطاق القانون مرة أو مرات. ال يحظى املعتقلون بشكل عام، ومعتقلو الرأي بشكل خاص، نساًء 
، بمحاكمــة عادلــة، فمــا ُيدعــى بـــ »قســم اإلرهــاب« فــي ســجن عــدرا، يضــّم املعتقليــن الذيــن ســيتم تحويلهــم 

ً
ورجــاال

- بتهــم 
ً

إلــى محكمــة اإلرهــاب، ويخضعــون ملعاملــة تمييزيــة داخــل الســجن، مقارنــة مــع املحكوميــن -نســاًء ورجــاال
جنائية، ويتم تحويلهم إلى محكمة اإلرهاب التي تعّد محكمة نموذجية على إرهاب الشعب وقمعه 60، وتخضع 
العديــد مــن النســاء لعنــف مــزدوج، عنــد احتجازهــّن، للضغــط علــى أحــد أقاربهــن الذكــور، ويتــم التعامــل معهــن 
كرهينــات، وتتــم إحالتهــن إلــى محكمــة اإلرهــاب، وبعضهــن يســتخدمهن النظــام كورقــة ضغــط فــي الهــدن أو مــا بمــا 

ســّمي بـــ »املصالحــات« أو فــي ملــف املبــادالت. 
على الرغم من أن شعبة األمن السيا�ضي تتبع نظرًيا لوزارة الداخلية، فإنها، فعلًيا تهيمن على الوزارة بمختلف 
وحداتها وأجهزتها، وقد أتاح تغّول شــعبة األمن السيا�ضــي على ســجن عدرا اســتمرار عملية االضطهاد واملعاملة 
، في مراكز االحتجاز الرسمية واملؤقتة خارج نطاق 

ً
ا، نساًء ورجاال املهينة والالإنسانية على من احُتجزوا تعسفيًّ

قلوا إليه الحًقا، وتتجلى بـ:
ُ
القانون، وعلى من ن

تلــى عليهــم حقوقهــم فــي الســجن، وال يتــّم فحصهــم . 1
ُ
، إلــى ســجن عــدرا، ال ت

ً
منــذ دخــول املعتقليــن، نســاًء ورجــاال

، يعــرف املعتقــل حقوقــه مــن املعتقليــن 
ً
طبًيــا، كمــا ال يتــّم توثيــق آثــار التعذيــب علــى أجســادهم ومعالجتهــا، وعــادة

األقــدم منــه.

في األيام أو األسابيع األولى، ال يتّم تزويد املعتقلة بـ«فرشة وغطاء« وتنام على األرض، وغالًبا ال تحظى بسرير . 2
طــوال فتــرة ســجنها 61، وهــذا مخالــف للمــادة رقــم 90 مــن نظــام الســجون فــي ســورية التــي تنــص علــى أن »يشــتمل 
فراش املوقوفين على سرير صغير من حديد وفرشة قطن ووسادة وغطاء قطني في الصيف وغطاءين أحدهما 
صــوف فــي الشــتاء« 62، أمــا تأجيــر الســرير فقــد كان متاًحــا فــي ســجن الرجــال، أمــا ســجن النســاء فبــدأ تأجيــر األســّرة 
فيه منذ بداية عام 2015، وكانت عملية التأجير تجري باتفاق بين السّجانة ومشرفات الغرف واألجنحة وعبر 
»سمســرة«، أي يكــون للســجانة حصــة ماليــة مــن عمليــة االســتئجار، والحًقــا، مــع االزدحــام الشــديد فــي األجنحــة، 

عّمــت الفو�ضــى.

ا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، وتــم تحويلهــن إلــى ســجن عــدرا، ولــم . 3 املعتقــالت اللواتــي تــم احتجازهــّن تعســفيًّ
يكــن بحوزتهــن مــال وقــت احتجازهــّن أو كــّن ال يملكــن املــال الكافــي لشــراء املســتلزمات الضروريــة داخــل الســجن، 
و/ أو اللواتي كانت أسرهن في مناطق محاصرة وال يستطيعون زيارتهّن، مثل مدينة الزبداني على سبيل املثال، 
أو كانــت أســرهّن تقطــن فــي محافظــات أخــرى بعيــدة عــن الســجن، كــّن يشــعرَن باضطهــاد مضاعــف، فاملــال 
 مــع الفســاد املستشــري. وغالًبــا، املحــّوالت إلــى ســجن عــدرا يعانيــن وجــود الجــرب 

ً
فــي الســجن أسا�ضــي، وخاصــة

والقمــل، وتكــون مالبســهن مهترئــة، بعكــس املعتقــالت القديمــات، وبــدون وجــود مــال وزيــارات األهــل، تتقاطــع 
وتتكثــف أشــكال التمييــز ضدهــّن.

كمية الطعام قليلة وال تكفي املعتقل واملعتقلة.. 4

، ووصمهم باإلرهاب، وتحويلهم إلى محكمة اإلرهاب.. 5
ً

نزع الوصف السيا�ضي عن معتقلي الرأي، نساًء ورجاال

https://bit.ly/2Byu7Lp	 :60.  شكلت باملرسوم 22 لعام 2012، للمزيد، »محكمة اإلرهاب في سوريا«، املفكرة القانونية، 2015/5/9، شوهد في 2020/6/13، في
61.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادة بعنوان »شمس الدمشقية«.

62.  مصدر سابق، رديف مصطفى، »السجون السورية نظامها وواقع معاملة السجناء فيها«.
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التمييــز بيــن املحكوميــن/ات جنائًيــا، وبيــن معتقلــي/ات الــرأي واملعتقــالت كرهائــن، بســبب ذكــر مطلــوب مــن . 6
ــا، وذلــك إمعاًنــا مــن الحــط مــن شــأن  أفــراد أســرهّن، والتمييــز اإليجابــي يكــون بالطبــع لصالــح املحكوميــن جنائيًّ

معتقلــي الــرأي وإهانتهــم.

أدى الفســاد املستشــري فــي ســجن عــدرا إلــى ابتــزاز املعتقليــن/ات فــي تأميــن املســتلزمات الضروريــة، األمــر . 7
الــذي أدى إلــى ازديــاد املعانــاة ملــن ال يملــك املــال مــن النســاء والرجــال، كمــا تــم ابتــزاز أســرهم/ن أيًضــا.

ال توفــر إدارة الســجن امليــاه الســاخنة الســتحمام املعتقــالت بشــكل دائــم ومتواصــل، ويتــم تســخين امليــاه . 8
مــن قبلهــن بطريقــة بدائيــة، وتشــكل خطــورة علــى حياتهــن 63، حتــى عندمــا منعــت إدارة الســجن اســتخدام تلــك 
الطريقــة، وركبــت ســخان ميــاه وخصصــت يوًمــا لــكل جنــاح، وتعطــل نتيجــة الضغــط علــى اســتعماله )كل جنــاح 

يحــوي 40 معتقلــة تقريًبــا( لــم تقــم بإصالحــه، وعــادت املعتقــالت إلــى تســخين امليــاه بالطريقــة البدائيــة.

لقد انتهكت إدارة سجن عدرا، كما جميع إدارات السجون في سورية، قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا 
ملعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــال(64، فعلــى ســبيل املثــال، تنــّص املبــادئ األساســية - القاعــدة 1 علــى 
لــة كبشــر. وال يجــوز إخضــاع أِيّ ســجين  أن »ُيعاَمــل كلُّ الســجناِء باالحتــرام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم املتأِصّ
ر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، 

َّ
وف

ُ
للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وت

مــي  ا لــه. ويجــب ضمــان ســالمة وأمــن الســجناء واملوظفيــن ومقِدّ
ً
غ وال يجــوز التــذرُّع بــأِيّ ظــروف باعتبارهــا مســِوّ

، يتعّرضــون إلــى ممارســات حاطــة 
ً

ار فــي جميع األوقــات«. بينمــا كان املعتقلــون، نســاًء ورجــاال الخدمــات والــزوَّ
بالكرامــة اإلنســانية، وتعــّرض البعــض للتعذيــب واملعاملــة القاســية والالإنســانية واملهينــة، وتنــص القاعــدة 2 
ق هذه القواعد بصورة حيادية. وال يجوز أن يكون هنالك تمييز في املعاملة بسبب العرق أو اللون  طبَّ

ُ
على أن »ت

أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن، أو الــرأي السيا�ضــي أو غيــر السيا�ضــي، أو املنشــأ القومــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو 
حتــَرم املعتقــدات الدينيــة واملبــادئ األخالقيــة للســجناء«. بينمــا تعــرض معتقلــو الــرأي، 

ُ
املولــد أو أِيّ وضــٍع آخــر. وت

، لتمييــز فــي املعاملــة بســبب الــرأي السيا�ضــي، وأجبرتهــم إدارة الســجن علــى انتخــاب بشــار األســد فــي 
ً

نســاًء ورجــاال
انتخابــات عــام 2014، وتــم حبــس مــن رفضــن انتخابــه فــي منفــردات، وتعرضــن للتعذيــب وأجبــرن علــى انتخابــه 
بعــد ذلــك، كمــا ذكرنــا ســابًقا، وســجنت النســاء أو عــدة نســاء وفتيــات مــن العائلــة الواحــدة بســبب أحــد أقاربهــّن 
الذكور، وتم التعامل معهّن كرهائن و/أو لتثقيل أوراق النظام التفاوضية في املبادالت والهدن، كما تم إذالل 
إحــدى الســجينات بهويــة جنســانية غيــر متوافقــة مــع توقعــات املجتمــع 65. وتنــص القاعــدة 7 علــى أن »ال ُيقَبــل 
ا وخــارج نطــاق  إدخــال أِيّ شــخص فــي الســجن دون أمــر حبــس مشــروع«. بينمــا تــم ســجن األفــراد واألســر تعســفيًّ
دخــل معلومــات آثــار التعذيــب واالنتهــاكات التــي تعــرض لهــا املعتقلــون، نســاًء 

ُ
القانــون، كمــا أن إدارة الســجن لــم ت

، فــي مراكــز االحتجــاز فــي الفــروع األمنيــة حيــن تــم تحويلهــم إلــى ســجن عــدرا فــي ملفــات الســجناء، وهــو األمــر 
ً

ورجــاال
الذي يتعارض مع القاعدة 7 - )د( التي تقت�ضي تسجيل وإدخال املعلومات في نظام إدارة ملفات السجناء عند 

دخــول كل ســجين الســجن، وإحــدى تلــك املعلومــات هــي تســجيل »أي إصابــات ظاهــرة أو شــكاوى بشــأن ســوء 
معاملة سابق«، بينما نظام السجن واملمارسات األمنية الترهيبية فيه ال تتيح للمعتقلين واملعتقالت تسجيل 

63.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش، شهادة بعنوان »كي ال أكون على الهامش«.
https://bit.ly/2YugtCc	:64.  »قواعد نيلسون مانديال )قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء(«، األمم املتحدة، شوهد في 2020/6/13، في

65.  لقــاء مــع هنــادي »اســم مســتعار«، تــم إجبــار إحــدى الســجينات )ن، ر(، وهــي مــن الجنســية اللبنانيــة ومتزوجــة مــن ســوري، علــى القــول بصــوت عــاٍل أمــام النزيــالت فــي 
الســجن بأنهــا ســحاقية وتشــعر باللــذة عندمــا تدلــك بعــض املعتقــالت، وذلــك فــي منتصــف عــام 2014، وقــد تــم اعتقالهــا إثــر عودتهــا إلــى حلــب – املدينــة لقبــض راتــب زوجهــا، 

وتــم اتهامهــا بأنهــا تريــد تمويــل املســلحين. 
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مثــل هــذا النــوع مــن الشــكاوى، وال تســتجيب إدارة الســجن إلــى بعــض املطالــب إال بعــد اإلضرابــات66. وهــو انتهــاك 
لحقــوق املعتقليــن/ات وفــق القاعــدة 8 – )د( التــي تنــص علــى إدخــال املعلومــات فــي نظــام إدارة ملفــات الســجناء 
عــاءات املتعلقــة بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب  أثنــاء وجودهــم فــي الســجن: »الطلبــات والشــكاوى، بمــا فــي ذلــك االِدّ

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، ما لــم تكــن ذات طابــع ســِرّي«.

كمــا تــم انتهــاك الحقــوق وفــق القاعــدة 11 التــي تنــص علــى أن »توَضــع فئــات الســجناء املختلفــة فــي مؤسســات 
مختلفــة أو أجــزاء مختلفــة مــن املؤسســات مــع مراعــاة جنســهم وعمرهــم وســجل ســوابقهم واألســباب القانونيــة 
الحتجازهــم ومتطلبــات معاملتهــم«. بينمــا تــم وضــع معتقــالت الــرأي مــع الســجينات بســبب جريمــة جنائيــة، األمــر 
ســتخَدم، يجــب 

ُ
الــذي أدى إلــى انتهــاك الحقــوق وفــق القاعــدة 12- 2 أيًضــا، التــي تنــّص علــى أن »املهاجــع، حيثمــا ت

أن يشــغلها ســجناء ُيختــارون بعنايــة مــن حيــث قدرتهــم علــى التعاشــر فــي هــذه الظــروف«. ولــم توفــر إدارة الســجن 
الصيانة لتوفير املياه الســاخنة لالســتحمام، وهو انتهاك للحقوق وفق القاعدتين رقم 16 و 17، كما تم انتهاك 
حقــوق املعتقليــن/ات، وفــق القاعدتيــن 18 و 19 املتعلقتيــن بالثيــاب ولــوازم الســرير، فعلــى ســبيل املثــال، بقيــت 
بعــض املعتقــالت عــدة أيــام بثيابهــن الرثــة التــي كــّن يلبســنها لعــدة شــهور أو أكثــر مــن ســنة فــي أثنــاء احتجازهــّن فــي 
مراكــز االحتجــاز فــي األجهــزة األمنيــة، األمــر الــذي ســبب انعزالهــّن عــن باقــي املعتقــالت املوجــودات قبلهــّن، بســبب 
نفــور بعضهــّن منهــّن، ولــم يتــم توفيــر ســرير لــكل معتقــل ومعتقلــة كمــا تنــص القاعــدة 21، أمــا بالنســبة للطعــام 
فكانــت كميتــه قليلــة وال تكفــي لشــخص واحــد وهــو انتهــاك للحقــوق وفــق القاعــدة 22 واملتعلقــة بالطعــام. أمــا 
القواعد املتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، فقد تم انتهاكها أيًضا وفق ما تم ذكره في البند التاســع والعاشــر 
الــوارد فــي بدايــة هــذه الفقــرة، ولــم تنقــل املريضــات اللواتــي يحتجــن إلــى رعايــة متخّصصــة علــى ســبيل املثــال إلــى 
مشــاٍف مدنية أو مؤسســات متخّصصة، وأبقت إدارة الســجن معتقالت في الســجن يعانين أمراًضا عقلية دون 

معالجــة، وهــو انتهــاك للحقــوق وفــق القاعــدة 27 – 1.

كمــا تــم انتهــاك حقــوق املعتقليــن/ات وفــق القاعــدة رقــم )29 – ب( التــي تنــّص، فــي حــال بقــاء األطفــال فــي الســجن 
مــع أحــد الوالديــن، علــى وجــوب أن يتــم تأميــن »خدمــات رعايــة صحيــة خاصــة باألطفــال، بمــا فــي ذلــك الفحــص 
صيــن«. ولــم يتــم أيًضــا تأميــن حليــب كاٍف وبشــكل  الصحــي عنــد الدخــول ورصــد نموهــم باســتمرار مــن ِقَبــل متخِصّ
متواصل، وكانت املعتقالت تشتريه من مالهن الخاص وبسعر مرتفع أو يقترضن املال من املعتقالت لشرائه مع 
الحفائــض. أمــا القواعــد املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة الواجــب أن توفرهــا الدولــة للســجناء/ات، فقــد تــم اختزالهــا 
في سجن عدرا بممرض عسكري، يقوم على سبيل املثال بشراء األدوية للمعتقالت بعد أن يدفعن ثمنها غالًيا، 
حضرهــا أســر املعتقليــن/ات، ثــم يقــوم ببيعهــا لهــم/ن. كمــا يتــم خــرق 

ُ
وغالًبــا مــا يحتفــظ بعــدد مــن األدويــة التــي ت

ع إدارات الســجون علــى االســتعانة، قــدر املســتطاع، بآليــات منــع نشــوب  شــجَّ
ُ
القاعــدة 38 التــي تنــص علــى أن »ت

الن	زاعــات، أو الوســاطة، أو أِيّ آليــات بديلــة أخــرى لتســوية الن	زاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن وقــوع املخالفــات 
شــجع ضعفــاء النفــوس مــن الســجناء، نســاًء 

ُ
التأديبيــة أو مــن أجــل تســوية الن	زاعــات«. بينمــا إدارة الســجن ت

، علــى الوشــاية.
ً

ورجــاال

أما القاعدة 43 فهي تنص على ما يلي: »ال يجوز بأِيّ حال من األحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى 
حِدّ التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة«. وحظرت تلك القاعدة 

ممارسات على وجه الخصوص نذكر منها، )أ( »الحبس االنفرادي إلى أجل غير مسمى«، و )ب( »الحبس 

66.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادة بعنوان »كي ال أكون على الهامش«.
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االنفــرادي املطــول«، و )ج( »حبــس الســجين فــي زنزانــة مظلمــة أو مضــاءة دون انقطــاع«، ولــم تتقيــد إدارة ســجن 
عدرا بهذه القاعدة، كما تمت اإلشارة سابًقا، فقد تم حبس إحدى املعتقالت، وتدعى نجالء، في قبو مظلم وهي 

مريضة بالســل ملدة طويلة إلى أن ماتت، ولم تتم معالجتها ولم تنقل إلى مشــفى.

يلــي:  مــا  تنــص علــى  وهــي  الســجناء،  لنقــل  1 املخصصــة   -  73 القاعــدة  وفــق  أيًضــا  الحقــوق  انتهــاك  وتــم 
خـــــذ تدابيــــر  تَّ

ُ
 بأدنــى قــــدر ممكـــــن، وت

َّ
»حيــن ُينقــل الســجين إلــى الســجن أو منــه، ال ُيعــرَّض ألنظــار الجمهــور إال

لحمايتـــــه مــن شــتائم الجمهــور وفضولــه ومــن العلنيــة بــأِيّ شــكل مــن أشــكالها«. حيــث تــم، ومــا زال يتــم، 
إلــى محكمــة اإلرهــاب،  نقــل املعتقليــن و املعتقــالت، ومــن ضمنهــن املعتقــالت كرهينــات، مــن ســجن عــدرا 
الســجن،  فــي  الجزائــي  األزرق  الثــوب  لبســن  منهــن  ُيطلــب  حيــث  اإلنســانية،  للكرامــة  مهينــة  بطريقــة 
.67 إهانتهــّن  فــي  إمعاًنــا  مــرأى الجمهــور، وذلــك  بالجنازيــر وعلــى  إلــى املحكمــة وهــن مقيــدات  	ويتــم أخذهــن 
أما القواعد املتعلقة بموظفي السجن، وخاصة القاعدة 75 التي تنص في الفقرة )أ( على: »التشريعات واللوائح 
 على الصكوك الدولية واإلقليمية الواجبة التطبيق، التي 

ً
التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة، عالوة

يجب أن يسترشد موظفو السجون بأحكامها في عملهم وتعامالتهم مع السجناء«، وفي الفقرة )ب( على: »حقوق 
موظفي الســجون وواجباتهم أثناء ممارســتهم وظائفهم، بما في ذلك احترام الكرامة اإلنســانية لجميع الســجناء 
 التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

ً
ــة نــة، خاصَّ وحظــر تصرفــات معيَّ

املهينــة«؛ فهــي بعيــدة كل البعــد عــن املمارســات التــي تتــم فــي ســجن عــدرا.

ومــا ســبق ذكــره مــن انتهــاك لحقــوق املعتقليــن/ات هــو غيــض مــن فيــض فــي ســجن عــدرا، وهــي اســتمرار لجرائــم 
الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي ارتكبــت فــي مراكــز االحتجــاز الســرية والعلنيــة فــي األجهــزة األمنيــة ولــدى 

امليليشــيات املواليــة للنظــام الحاكــم.

67.  مصدر سابق، قنوت، »كي ال أكون على الهامش«، شهادة بعنوان »الرهينات«، تصف نرجس مشاعرها ونظرات الناس إليها عندما لبست الثوب األزرق الجزائي في 
سجن عدرا قبل أخذها مع عدد من املعتقالت إلى املحكمة، وتقول: )كّبلوا أيدينا كّل امرأتين مًعا، قبل الدخول إلى القا�ضي في محكمة اإلرهاب، كان الناس واملحامون 

ينظرون إلينا وكأننا مجرمات، كانت نظراتهم فظيعة، وبدأنا نبكي(.
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الناجون والناجيات من السجن وإعادة التأهيل

إن نظــام الســجون فــي ســورية جــزٌء ال يتجــزأ مــن الحــرب العســكرية68 التــي شــنها نظــام األســد لســحق املعارضــة 
وحركــة االحتجــاج املدنيــة التــي انطلقــت فــي بدايــة الثــورة عــام 2011، وعلــى ذلــك، إن إصــالح الســجون يجــب أن 

يتــم فــي إطــار عدالــة انتقاليــة تحوليــة.

 وطفــالت، عبــر االعتــراف بكرامــة 
ً

 وأطفــاال
ً

وتتــم الــدورة الكاملــة والشــاملة إلعــادة تأهيــل الناجيــن، نســاًء ورجــاال
األفــراد ومعرفــة الحقيقــة وإنصــاف الناجيــن والناجيــات ووصولهــم/ن إلــى العدالــة ومحاســبة املجرميــن ومرتكبــي 
االنتهاكات، ويأتي إقرار دستور جديد وإصالح القوانين واملؤسسات، ومن ضمنها إعادة هيكلة األجهزة األمنية، 
ضماًنــا لعــدم تكــرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واإلفــالت مــن العقــاب، ووســيلة إلعــادة الثقــة بيــن 

املواطــن ومؤسســات الدولــة.

مبــادئ  مانديــال(  نيلســون  )قواعــد  الســجناء  ملعاملــة  الدنيــا  النموذجيــة  املتحــدة  األمــم  قواعــد  تعــّد 
وممارســات جيــدة فــي مجــال معاملــة الســجناء وإدارة الســجون، وهــي الشــروط الدنيــا التــي تعتــرف بصالحيتهــا، 
ــا، وســواء كانــوا ُمحاكميــن أو مدانيــن،  ــا أو مدنيًّ وتنطبــق »علــى جميــع الســجناء، ســواء كان حبســهم جنائيًّ
ــق فــي حقهــم )تدابيــر أمنيــة( أو تدابيــر إصالحيــة أَمــَر بهــا القا�ضــي«. ووفًقــا  طبَّ

ُ
ويشــمل ذلــك الســجناء الذيــن ت

أيًضــا،  اإلفــراج  بعــد  وتســتمر  الســجن،  فتــرة  خــالل  تتــم  املجتمعــي  التأهيــل  إعــادة  فــإن  القواعــد  لتلــك 
الحاكــم. النظــام  ظــل  فــي  الســورية  الســجون  فــي  القواعــد  تلــك  عــن  حالًيــا  الحديــث  الصعــب  مــن  	ولكــن 
، بعــد إطــالق ســراحهم العديــد مــن أشــكال القمــع والتحديــات، منهــا علــى ســبيل 

ً
يواجــه املعتقلــون، نســاًء ورجــاال

املثال، إعادة اعتقالهم عند مرورهم عبر الحواجز أو أثناء مراجعتهم إحدى الدوائر الحكومية أو عبر املداهمات 
أو جــراء تقاريــر كيديــة، وغالًبــا مــا يكــون الخــروج مــن ســورية هــو الحــّل، بالنســبة إلــى كثيريــن منهــم، للخــالص مــن 

القمــع وفكــرة إعــادة اعتقالهــم.

، كمــا أن صعوبــة إيجــاد فرصــة 
ً

الفصــل التعســفي مــن العمــل أو مــن الجامعــة تعــرض لــه كثيــرون، نســاًء ورجــاال
عمل ضئيلة جًدا بعد إطالق سراحهم/ن، بسبب الوصم وخشية املسائلة األمنية ألصحاب العمل. وقد خاض 
العديــد مــن املعتقليــن واملعتقــالت رحلــة مضنيــة خــالل البحــث عــن األقــارب نتيجــة التهجيــر القســري واإلخفــاء 
القســري، وتعرضــوا لــكل أشــكال االبتــزاز، وتأتــي فرصــة البحــث عــن العدالــة والوصــول إليهــا صعبــة نتيجــة عــدة 
أسباب منها عدم استقالل القضاء، وتغّول األجهزة األمنية على مؤسسات الدولة، وارتفاع تكلفة توكيل محام، 
والفســاد املستشــري واالبتــزاز الــذي يتعرضــون لــه مقابــل الحصــول علــى أي ورقــة ثبوتيــة، أمــا النســاء تحديــًدا، 
فإضافة إلى كل ما سبق ذكره، تتقاطع وتتكثف أشكال القمع والعنف املجتمعي تجاه كثيرات منهن، فاالعتقال 
بحــد ذاتــه وصــم بحــق العديــد منهــن، ملــا تحملــه الذاكــرة الجمعيــة مــن احتمــال حــدوث عنــف جن�ضــي ضدهــن فــي 
املعتقــالت ومراكــز االحتجــاز الرســمية واملؤقتــة، وحرمــت العديــد منهــن مــن أطفالهــن وهجرهــن الشــريك، وتبــرأت 
األســر مــن بعضهــن، إمــا خشــية مــن الوصــم و/أو خشــية مــن بطــش النظــام لهــم، كمــا قــام بعــض ذكــور العائلــة 
بتهديــد بعضهــن بالقتــل، وأدى ترهيــب أســر املعتقــالت إلــى تدميــر العالقــات االجتماعيــة، وتهشــيم شــبكة األمــان 

للمعتقــالت.

68.  آن برنــارد، »داخــل ســجون التعذيــب الســرية الســورية: كيــف ســحق بشــار األســد املعارضــة«، Times	York	New	The، 22 تمــوز 2019، شــوهد فــي 2020/6/13، فــي:  
https://nyti.ms/3dwEInr
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، فهــي إحــدى أعقــد القضايــا، إذ تشــير األرقــام 
ً

أمــا اســتعادة املســاكن واملمتلــكات للمعتقليــن، نســاًء ورجــاال
والوقائــع إلــى التدميــر الواســع النطــاق للمــدن واملمتلــكات 69، وفقــدان الوثائــق الرســمية 70، ولجــوء أكثــر مــن 
 عــن أكثــر مــن ســتة مالييــن نــازح/ة داخــل ســورية 71، وحوالــي 127916 شــخًصا ال 

ً
خمــس مالييــن الجــئ/ة، فضــال

يزالــون قيــد االعتقــال واإلخفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية التابعــة للنظــام الســوري، 
وقرابة 2075 شخًصا معتقلين لدى »قوات سوريا الديمقراطية« منذ بداية نشأتها، و 8134 شخًصا اعتقلهم 
وأخفاهــم قســرًيا تنظيــم )داعــش(، و1724 شــخًصا اعتقلتهــم »هيئــة تحريــر الشــام«، و2688 شــخًصا اعتقلتهــم 
باقــي الفصائــل املســلحة، وذلــك بحســب قواعــد بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان72. ويضــاف إلــى مــا 
ســبق إحــراق الســجالت املدنيــة، وشــبكات تزويــر وكاالت ووثائــق رســمية، لالســتيالء علــى ممتلــكات النازحيــن/ات 
والالجئيــن/ات  73، والتمييــز ضــد املــرأة فــي القوانيــن واملمارســات العرفيــة 74، وانتشــار الفســاد 75، وتغــّول األجهــزة 
 عــن التدميــر املنهجــي لــكل ســبل الحيــاة الــذي اتبعــه النظــام ضــد 

ً
األمنيــة علــى مؤسســات الدولــة واملجتمــع، فضــال

ا، واملتزامــن مــع إصــدار قوانيــن76، يســتخدمها النظــام  املناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته وهّجــر ســكانها قســريًّ
كأداة حــرب تجــاه املجتمعــات التــي ثــارت علــى ســلطته عــام 2011، تهــدف إلــى انتــزاع املمتلــكات مــن أصحابهــا 
وإعــادة توزيعهــا علــى محاســيب النظــام ورجــال أعمــال مواليــن لــه، وتوزيــن أوراقــه وأوراق حلفائــه التفاوضيــة 
مــع املجتمــع الدولــي 77. كل تلــك الوقائــع تجعــل قضيــة املمتلــكات والتعويضــات إحــدى أعقــد القضايــا، وخاصــة 
أن تراكب مشكالتها يعود إلى عقود مضت، وحقوق النساء فيها هي الحلقة األضعف، وستستمر دورة العنف 

واالضطهــاد واإلفقــار ضدهــن مــا لــم يتــم التصــدي لهــا.

كل مــا ســبق ذكــره تحديــات جســيمة تواجــه الناجيــن والناجيــات مــن االعتقــال، إضافــة إلــى أهميــة توفيــر برامــج 
إلعــادة التأهيــل واإلدمــاج املجتمعــي، ومكافحــة الوصــم والتمييــز والعنــف املجتمعــي التــي تواجهــه العديــد مــن 
الناجيات، وتأمين مالجئ لحماية اللواتي يتم تهديدهن أو اللواتي يتم تعنيفهن من أسرهن بسبب الوصم، وتوفير 
محامين للمساعدة القانونية، وتقديم برامج اجتماعية ونفسية وترفيهية تعمل على التصدي للمشكالت التي 
يعانونهــا مثــل االنعــزال والكآبــة والقلــق، وتوفيــر ســبل العــالج مــن آثــار التعذيــب واملعاملــة الالإنســانية، وغالًبــا مــا 
يعاني الناجون البطالة و/أو عدم القدرة على مجاراة ســوق العمل، بســبب االنقطاع عن العالم والتكنولوجيا 

https://bit. :69.  »خســائر الحــرب: التبعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للصــراع فــي ســوريا«، البنــك الدولــي، 2017/7/10، صفحــة -3 5، شــوهد فــي 2020/6/13، فــي
ly/2Vuluc7

70.  Samer	Aburass, “Syrian	refugees’ documentation	crisis”, Norwegian	Refugee	Council )NRC(, 262017/1/, last	seen:122019/8/, retrieved	from: 
https://bit.ly/2YuwOqv

71.  »ســوريا«األمم املتحــدة: هنــاك حاجــة إلــى 8,5 مليــار دوالر لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا ودعــم الالجئيــن فــي املنطقــة«، أخبــار األمــم املتحــدة، 7 آذار/ مــارس 
https://bit.ly/383tjub :2020، شــوهد فــي 2020/6/13، فــي

72.  »العــام الثامــن النطــالق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا والتــزال االنتهــاكات الفظيعــة مســتمرة«، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 11 آذار/ مــارس 2019، صفحــة 6، 
https://bit.ly/3814q2b 2020/6/13 شــوهد فــي

73.  مختار اإلبراهيم – أحمد حاج حمدو، »االغتراب املزدوج: شبكات تستولي على عقارات السوريين بالتزوير«، االقتصادي، 30 تشرين األول/ أكتوبر 2014، شوهد 
https://goo.gl/gyKkfW :في 2020/6/13، في

74.  لمى قنوت، »العدالة االنتقالية الحساسة للجندر«، اليوم التالي، املبحث الثالث عشر: امللكية، 2019.
75.		Transparency	International« ،CORRUPTION	PERCEPTIONS	INDEX	2017 :شوهد في 2020/6/13، في ،»https://bit.ly/3fQ7H7l
76. علــى ســبيل املثــال، املرســوم التشــريعي رقــم 40 لعــام 2012 الخــاص بإزالــة مخالفــات البنــاء، واملرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012 القا�ضــي بإحــداث منطقتيــن 
تنظيميتين، واملرســوم التشــريعي رقم 19 لعام 2015 املتضمن إحداث شــركات قابضة مســاهمة مغفلة، املرســوم التشــريعي رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة األنقاض، 

القانــون رقــم 10 لعــام 2018 الخــاص بإحــداث مناطــق تنظيميــة جديــدة فــي ســورية. 
77.  للمزيــد مــن التفاصيــل، جهــاد يازجــي، »التعميــر بعــد التدميــر: كيــف يســتغل النظــام دمــار املمتلــكات وتشــريعات األرا�ضــي« فريدريتــش إيبــرت، الجمهوريــة، 18 تشــرين 

https://goo.gl/7twb6m :األول/ أكتوبــر 2017، شــوهد فــي 2020/6/13، فــي



		

قسم الدراسات

وتنمية املهارات األخرى، خالل فترة السجن، لذلك من املهم توفير فرص العمل وفرص ملتابعة التعليم وتطوير 
املهــارات الفردية.
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الخاصة

تقــوم املنظومــة الســجنية فــي ســورية علــى إرهــاب املجتمــع وســحق املعارضــة وأصحــاب الــرأي، ومــن نافــل القــول 
ــا، الــذي ارتكــب، ومــا زال، جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية،  أن إصالحهــا ال يتــم فــي ظــل النظــام الحاكــم حاليًّ
بل عبر انتقال سيا�ضــي وعدالة انتقالية تحولية يشــكالن مًعا فرصة جوهرية لتفكيك بنية االســتبداد وتحقيق 
املســاواة والعــدل والســالم، وضمــان عــدم تكــرار الجرائــم واالنتهــاكات، ويحتــاج إرســاؤها إلــى إرادة سياســية عازمــة 

علــى أن ال تكــون هنــاك أولويــة تعلــو علــى االلتــزام بحقــوق اإلنســان للنســاء والرجــال. 

فــي أعقــاب االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، ثمــة خطــوات 
أساســية وركائــز مهمــة تضمــن عــدم تكــرار هــذه االنتهــاكات ومــا يرافقهــا مــن جرائــم، منهــا محاســبة املجرميــن، 
وإصــالح القوانيــن، وإصــالح املؤسســات بشــكل منهجــي، مثــل إصــالح قطاعــي العدالــة واألمــن، ومــن ضمــن ذلــك 
إعــادة هيكلــة األجهــزة األمنيــة وإصــالح الشــرطة وإدارة الســجون وفحــص ســجالت العامليــن/ات وكفالــة عــدم 
اســتمرار مرتكبــي االنتهــاكات فــي املا�ضــي ضمــن هيــاكل الســلطة. وإن أحــد مؤشــرات فشــل إصــالح قطــاع العدالــة 
يكــون نتيجــة ضعــف فــي رصــد »نقــاط القــوة والضعــف فــي املحاكــم والشــرطة ومكتــب االدعــاء وهيئــة الســجون، 

والنفــوذ الــذي يتمتــع فيــه وزيــر العــدل فــي تعييــن القضــاة« 78.

وتمثــل هيئــة الســجون حلقــة رئيســية مــن حلقــات العدالــة الجنائيــة، وفــي ســورية كانــت قبــل الصــراع وخاللــه 
مســرًحا لالنتهــاكات والجرائــم، وستســتمر غالًبــا بعــد انتهــاء الصــراع، مــا لــم تعالــج بشــكل جــذري منهجيــة اإلفــالت 
مــن العقــاب. وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فــإن إصــالح املؤسســات، وخاصــة قطاعــي العــدل واألمــن وإصــالح القوانيــن، 
هــي الصيغــة الوقائيــة لعــدم تكــرار الجرائــم واالنتهــاكات، وهــي الركــن الرابــع مــن أركان العدالــة االنتقاليــة، لكــن 
إرساءه ال يكفي دون إرساء باقي األركان املتمثلة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر، فالعدالة الجنائية تساهم في 
الــردع، وتســاهم لجــان تق�ضــي الحقائــق بإنفــاذ الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، مــن خــالل اإلفصــاح والســرد وصياغــة 
توصيــات ذات صبغــة وقائيــة، ويســاهم جبــر الضــرر فــي دعــم الضحايــا وإنفــاذ حقوقهــم 79، وتتمثــل الضمانــات 
األساسية لألمن اإلنساني في وضع أطر واستراتيجية شاملة للمنظومة السجنية، وتحويلها من وسيلة انتقامية 

و/أو عقابيــة إلــى وســيلة تأهيــل وإدمــاج.

78.   »أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع – رسم خريطة قطاع العدالة«، مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 2006، صفحة 2، شوهد في 2020/6/13، 
https://bit.ly/38151Rt   :في

A/ ،79.  بابلــو دي غريــف، »تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، بابلــو دي غريــف«، األمــم املتحــدة – الجمعيــة العامــة
http://bit.ly/2nLX8wH	:42، 2019/11/1، صفحــة 8 – فقــرة 24، شــوهد فــي 2020/6/13، فــي/HRC/30
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التوصيات: 

إلى أن يتم إرساء عدالة انتقالية تحولية في سورية، وتحفظ لجان الحقيقة الذاكرة الشفوية، وتوفر منصات 
، بالثقــة فــي ســرد مــا حصــل معهــم دون أن 

ً
فــي إطــار البحــث عــن الحقيقــة، بحيــث يشــعر الناجــون، نســاًء ورجــاال

يتعرضــوا للوصــم والعقــاب نو�ضــي بمــا يلــي: 

اإلفراج الفوري وغير املشروط عن املعتقلين واملعتقالت واإلعالن عن مصير املختفيين واملختفيات قسرًيا، . 1
والتعامل مع هذه القضية على أنه ملف فوق تفاو�ضي.

، لخلــق مســاحات مــن املشــاركة يشــعر الناجــون فيهــا بالثقــة فــي . 2
ً

دعــم روابــط الضحايا/الناجيــن، نســاًء ورجــاال
ســرد تجربتهــم بشــكل عــام، وتشــعر خاللهــا النســاء بالراحــة فــي الســرد بشــكل خــاص.

قــّدم النســاء كضحايــا، بــل إبــراز تجاربهــّن . 3
ُ
توثيــق الذاكــرة الشــفوية للناجيــن والناجيــات، والحــرص علــى أال ت

وأدوارهــّن خــالل النــزاع وتطــور شــخصياتهّن ومقاومتهــّن، ســواء فــي صــراع البقــاء وفــي حمايتهــّن ألســرهّن و/أو 
نضالهــّن ضــّد االســتبداد. وفــي حــاالت العنــف الجن�ضــي يجــب عــدم فصــل الجرائــم واالنتهــاكات عــن الســياق الكلــي 
للعنف الذي أدارته الدولة من جهة، وعدم فصله عن العنف املســتمر الذي تواجهه النســاء والفتيات قانونًيا 
وسياسًيا ومجتمعًيا واقتصادًيا من جهة أخرى، وتوضيح جذوره وأسبابه، بهدف إصالح املؤسسات والقوانين 

والتنصيــص دســتورًيا علــى:

أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة بكل أشــكاله، وحماية ضحايا العنف على أ. 
أســاس الجنــدر.

ــا للقانــون الدولــي، وال ســيما 	. 
ً
ــر الدســتور التمييــز املباشــر وغيــر املباشــر علــى أســاس الجنــدر، وفق

ّ
أن يحظ

اتفاقيــة ســيداو.

ســمو جميــع املعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التــي تصــادق عليهــا الدولــة، 	. 
علــى القوانيــن الوطنيــة، وينبغــي مواءمــة الدســتور والتشــريعات الوطنيــة لتتوافــق مــع االتفاقيــات الدوليــة 
املتعلقــة بالحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واالتفاقيــات الدوليــة، وخاصــة 
اتفاقيــة ســيداو، وضمــان رفــع جميــع التحفظــات مــن دون شــروط، والتصديــق علــى البروتوكــول االختيــاري 

امللحــق بهــا.

 فصل الســلطات، واســتقال النظام القضائي وإصاحه، وتفعيل دور املحكمة الدســتورية، ومنع إقامة د. 
محاكم استثنائية وقوانين غير دستورية، وإلغاء القوانين واملراسيم التي تعطي الحصانة ألجهزة األمن، وإلغاء 

املحاكــم االســتثنائية.

حياديــة أجهــزة األمــن وحصــر عملهــا ضمــن إطــار القانــون، وإعــادة هيكلتهــا، وإيجــاد آليــات إلشــراف األجهــزة 	. 
القضائيــة علــى مراكــز االعتقــال كافــة.

تحديــد مــدة الواليــة الرئاســية، وتحديدهــا بواليتيــن كحــد أق�ضــى، لتجنــب الحكــم االســتبدادي، والنــص علــى و. 
مبــدأ تــداول الســلطة، وتقليــص صالحيــات رئيــس الجمهوريــة، وحصرهــا بالســلطة التنفيذيــة فقــط.
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االلتزام بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.ز. 

4.  توفيــر برامــج إعــادة التأهيــل واإلدمــاج املجتمعــي والدعــم القانونــي والصحــي، ومــن ضمنهــا النف�ضــي وفــق 
والناجيــات. الناجيــن  احتياجــات 

5.  إنشاء صناديق مالية لدعم الناجين/ات.

، وفــرص ملتابعــة التعليــم وتطويــر املهــارات الفرديــة 
ً

6.  املســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل للناجيــن، نســاًء ورجــاال
واملهــارات التــي يطلبهــا ســوق العمــل.

.
ً

7.  توفير مساحات معرفية تتعلق بحقوق الناجين وإنصافهم، نساًء ورجاال

8.  مكافحــة الوصــم والتمييــز والعنــف املجتمعــي الــذي تواجهــه العديــد مــن الناجيــات، وتأميــن مالجــئ لحمايــة 
اللواتــي يتــم تهديدهــن أو اللواتــي يتــم تعنيفهــن مــن أســرهن بســبب الوصــم.

9.  أهميــة دعــم ومناصــرة االنتقــال السيا�ضــي وجهــود إرســاء العدالــة االنتقاليــة، األمــر الــذي يحتــاج إلــى فهــم 
ومعالجة:األســباب الجذريــة لســياق الصــراع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة، ومنهجيــة 

اإلفــالت مــن العقــاب.

القوانيــن التــي تحمــي املجرميــن ومرتكبــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتعطيهــم الحصانــة وضــرورة  
إلغائهــا، وإلغــاء جميــع املحاكــم االســتثنائية مثــل محكمــة امليــدان العســكري واملحكمــة الناظــرة 

بقضايــا اإلرهــاب، وإحالــة املتهميــن واملتهمــات إلــى املحاكــم العاديــة.

هيكليــة وبنيــة مؤّسســَتي الجيــش واألمــن اللتيــن كانتــا، ومــا تــزاالن، ذراع القتــل والجرائــم، باإلضافــة  
إلــى تغــّول األخيــرة علــى املجتمــع واملؤسســات.

أطر وهياكل عدم املساواة بين الجنسين التي كثفت العنف ضد النساء والفتيات خالل الصراع،  
بــة ضدهــن، مــن العنــف 

ّ
واألثــر الجنــدري للجرائــم واالنتهــاكات، وحــزم العنــف املترابطــة واملرك

السيا�ضــي واملجتمعــي والجن�ضــي والقانونــي واالقتصــادي، التــي أّدت وتــؤّدي إلــى ديمومــة أثــر الجريمــة 
الفرديــة والجماعيــة ضّدهــن وأثرهــا أيًضــا علــى األجيــال. ويجــب فهــم أدوار وتجــارب النســاء والفتيات 

خــالل الصــراع، وهيــاكل الســلطة فــي املؤسســات واملجتمــع.

ترميــم الفجــوة التنمويــة بيــن املــدن واملناطــق قبــل وبعــد الصــراع، التــي ترســخت مــن جــراء العنــف  
السيا�ضــي ومنهجيــة االضطهــاد والعقــاب الجماعــي والتدميــر املتعمــد لــكل ســبل العيــش الــذي دعمتــه 
الدولــة، ضــد املجتمعــات واألفــراد التــي ثــارت ضــد النظــام، كأســاس لنــزع أي فتيــل نــزاع فــي املســتقبل.
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	 ملحق - اإلطار التشريعي في سورية:
الدستور السوري 80		0		 

 	
ينص الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون، الفصل األول: الحقوق والحريات في )املادة الثانية واألربعين 
	- 2( على أن »لكّل مواطن الحّق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية، بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة«. 

وينص الفصل الثاني: سيادة القانون في )املادة الحادية والخمسين( على أن:

العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون.. 1

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.. 2

وتنص )املادة الثالثة والخمسون( على:

ال يجوز توقيف أحد إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية املختّصة، أو إذا قبض عليه في حالة . 1
الجرم املشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحّدد القانون عقاب من يفعل ذلك.. 2

غ أسباب توقيفه وحقوقه، وال يجوز االستمرار في توقيفه أمام السلطة . 3
ّ
كل شخص ُيقبض عليه يجب أن ُيبل

اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية املختّصة.

لكّل شخص حكم عليه حكًما مبرًما ونفذت فيه العقوبة، وثبت خطأ الحكم، أن يطالب الدولة بالتعويض . 4
عن الضرر الذي لحق به.

وتنــص )املــادة الرابعــة والخمســون( أيًضــا علــى أن »كّل اعتــداء علــى الحريــة الخاصــة أو غيرهــا مــن الحقــوق . 5
والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور ُيعــّد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون«.

قانون أصول املحاكمات الجزائية:
تنص املادة 104 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 1959 على:

يســتجوب قا�ضــي التحقيــق فــي الحــال املّدعــى عليــه املطلــوب بمذكــرة دعــوة. أمــا املّدعــى عليــه الــذي ُجلــب . 1
بمذكــرة إحضــار فيســتجوبه خــالل أربــع وعشــرين ســاعة مــن وضعــه فــي النظــارة.

حال انقضاء األربع وعشرين ساعة، يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، املّدعى عليه إلى النائب العام، . 2
فيطلــب هــذا إلــى قا�ضــي التحقيــق اســتجواب املدعــى عليــه. فــإن أبــى أو كان غائًبــا أو حــال دون ذلــك مانــع شــرعّي؛ 
طلب النائب العام إلى قا�ضي تحقيق آخر أو إلى رئيس املحكمة البدائية أو إلى قا�ضي الصلح أن يستجوبه. فإن 

ر اســتجواب املّدعــى عليــه؛ أمــر النائــب العــام بإطــالق ســراحه فــي الحــال.
ّ
تعــذ

كما تنص )املادة 105( من القانون: »إذا أوقف املدعي عليه بموجب مذكرة إحضار، وظل في النظارة أكثر . 3
من أربع وعشــرين ســاعة دون أن يســتجوب أو يســاق إلى النائب العام، وفًقا ملا ورد في املادة الســابقة، اعتبر 

https://bit.ly/2VaC6oL	:80.  املرسوم 94 لعام 2012، دستور الجمهورية العربية السورية، شوهد في 2020/6/13، في
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ا ولوحق املوظف املسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية املنصوص عليها في املادة 358   تعسفيًّ
ً

توقيفه عمال
من قانون العقوبات 81.

بعض القوانين االستثنائية في سورية التي تكّرس الحصانة من العقوبة:

: نّص القانون الصادر باملرسوم 	6 لعام 950	 
ً

أوال

نــص قانــون العقوبــات العســكرية 28 علــى أن الضبــاط فــي الجيــش وطلبــة املــدارس العســكرية والجنــود وجميــع 
األشخاص املستخدمين في الجيش أو القوى املسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة املختصة 
واملوظفــون املدنيــون التابعــون لــوزارة الدفــاع وقيــادة الــدرك أو املدنيــون املســتخدمون فــي مختلــف مصالــح 
الجيــش، وأســرى الحــرب، واملدنيــون ]الذيــن[ يعتــدون علــى العســكريين...إلخ، يجــب أن يحاكمــوا أمــام املحاكــم 
العسكرية، مهما كانت جنسيتهم )املادة 50(، ويجب الحصول على إذٍن من وزير الدفاع أو من يفوضه ملالحقة 

أّيٍ منهــم حســب املــواد التاليــة: 

)املادة 19(: 
»عندما تتوقف دعوى الحّق العام على اتخاذ الشاكي صفة املدعي الشخ�ضي يحق للنائب العام أن يجري 1. 

املالحقــة بنــاء علــى شــكوى املتضــرر، إذا كان املّدعــى عليــه ليــس عســكرًيا. أمــا إذا كان عســكرًيا فليــس للمدعــي 
الشــخ�ضي أن يحــّرك دعــوى الحــّق العــاّم إال بموافقــة النيابــة العامــة وإذن املراجــع اآلمــرة باملالحقــة.

إذا كان املتضــرر مــن العســكريين فلقيــادة الجيــش أو رئاســة األركان العامــة رغــم رجــوع الشــاكي عــن دعــواه أن . 2
تطالــب متابعــة النظــر بالدعــوى إذا رأت ضــرورة لذلــك«.

)املــادة 51(: »الســلطات القضائيــة العســكرية هــي وحدهــا التــي تقــدر مــا إذا كانــت القضيــة مــن صالحياتهــا أم 
ال، وكل خــالف يثــار لــدى مرجــع قضائــي آخــر فــي شــأن الصالحيــة يحــال إليهــا لتفصــل فيــه قبــل النظــر فــي أســاس 
ــغ 

ّ
الدعــوى. فــإذا قــررت هــذه الســلطة أن القضيــة ليســت مــن صالحيتهــا؛ أعادتهــا، وإال نظــرت فيهــا بشــرط أن تبل

.»
ً

قرارهــا إلــى املحكمــة التــي رفعــت إليهــا القضيــة قبــال

ونص )املادة 52(:
»إن مــن واجــب وزيــر الدفــاع ورئيــس األركان العامــة اســتقصاء الجرائــم التــي هــي مــن اختصــاص املحاكــم 
العســكرية، ويســاعدهما فــي ذلــك قــادة املناطــق وقــادة األلويــة وقائــد الــدرك العــام ورجــال الضابطــة العدليــة 
العسكرية، وبهذه الصفة ترفع إليهم، كلٌّ بما يتعلق باختصاصه، الشكاوى ]واإلضبارات[ والتحقيقات األولية 

املتعلقــة بهــذه الجرائــم.

ترفع إلى رئيس األركان العامة:

الشكاوى ]واإلضبارات[ املتعلقة بالجرائم املقترفة من عسكري على عسكري.أ. 

األوراق ومحاضر الضبط املنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس ألحد املدنيين عالقة بها.ب. 

محاضر التحقيق املتعلقة بالجرائم املقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة.ج. 

https://groups.google.com/forum/#!topic/ :81.   »قانون أصول املحاكمات الجزائية«، مكتبة القوانين السورية، املجموعة املدنية، شوهد في 2020/6/13، في
syrianlaw/Wba7S8LT9MU
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ا.
ً
هذا إذا لم يكن الظنين موقوف

ترســل الشــكاوى واإلضبــارات والتحقيقــات األوليــة إلــى النيابــة العامــة املختصــة، لتعمــل علــى اســتصدار أمــر 
املالحقــة فــي الحــاالت اآلتيــة:

ا.. 1
ً
في الحاالت الثالث املذكورة في الفقرة الثانية إذا كان الظنين موقوف

في سائر األحوال التي لم تذكر في هذه املادة«.. 2

وتنص )املادة 53( على أن »تصدر أوامر املالحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه اآلتي:

زمن السلم:. 	

بحــق الضبــاط األمــراء والقــادة، بموجــب مرســوم يصــدر بنــاء علــى اقتــراح القائــد العــام للجيــش والقــوات أ. 
حة.

ّ
املســل

بحق الضباط األعوان واملوظفين واملستخدمين املدنيين والعمال التابعين ملصالح الجيش، بقرار من القائد ب. 
العام للجيش والقوات املسلحة بناء على اقتراح رئيس األركان العامة.

بحــّق املوظفيــن واملســتخدمين املدنييــن التابعيــن مباشــرة لــوزارة الدفــاع الوطنــي، بأمــر مــن القائــد العــام ج. 
للجيــش والقــوات املســلحة.

بحق النقباء واألفراد، بأمر من رئيس األركان العامة.د. 

وإذا كان هنــاك عســكريون مــن رتــب مختلفــة فــي قضيــة واحــدة أو كان هنــاك عســكريون ومدنيــون قضــت أحــكام 
القانــون بمحاكمتهــم أمــام املحاكــم العســكرية؛ فيصــدر أمــر املالحقــة عــن الســلطة صاحبــة الصالحيــة بمالحقــة 

ذي الرتبــة األعلــى.

	.  زمن الحر	:

 فــي حالــة الحــرب يصــدر أمــر املالحقــة فــي جميــع األحــوال املتقدمــة الذكــر عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات 
املســلحة«.

وتنــص )املــادة 54( علــى أنــه »يحــّق لــكّل مــن القائــد العــام للجيــش والقــوات املســلحة ورئيــس األركان العامــة زمــن 
الســلم، كمــا يحــق للقائــد العــام للجيــش والقــوات املســلحة زمــن الحــرب، أن يفــوض آمــر املنطقــة أو آمــر اللــواء أو 

الوحــدة املماثلــة بإصــدار أمــر املالحقــة فــي الجرائــم التــي يعــود النظــر فيهــا إلــى قضــاة الفــرد«.

ثانًيا: قوانين إحداث إدارة أمن الدولة:	8 	 
 	

املرســوم التشــريعي رقــم 14 فــي عــام 1969: تنــص )املــادة 16( علــى أنــه »ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن فــي . 1
اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ املهمات املحّددة املوكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إال بموجب 

أمــر مالحقــة يصــدر عــن املديــر«.

وتنص )املادة 30( على أن »ال ينشر هذا املرسوم ويعمل به اعتباًرا من تاريخ صدوره«. 

82.  قانــون إحــداث إدارة أمــن الدولــة وقانــون التنظيمــات الداخليــة ألمــن الدولــة«، اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان، 6 شــباط/ فبرايــر 2004، شــوهد فــي 2020/6/13، 
http://www.shrc.org/?p=7451 :فــي
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املرسوم التشريعي 549 في عام 1969: تنص )املادة 74( على أنه »ال يجوز مالحقة أي من العاملين في إدارة . 2
أمــن الدولــة أو املنتدبيــن أو املعاريــن إليهــا أو املتعاقديــن معهــا مباشــرة أمــام القضــاء، فــي الجرائــم الناشــئة عــن 
الوظيفــة، أو فــي معــرض قيامــه بهــا قبــل إحالتــه علــى مجلــس التأديــب فــي اإلدارة واســتصدار أمــر مالحقــة مــن قبــل 

املديــر«. 

ا من تاريخ نفاذ املرسوم )14( تاريخ 1969/1/15«.
ً
وتنص )املادة 101( على أن »ال ينشر هذا املرسوم، ويعتبر نافذ

ا: املرسوم التشريعي رقم 69 الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 008/9/30	:83 
ً
ثالث

جــرى بموجبــه تعديــل القانــون العســكري فــي ســورية، وقــد نصــت )املــادة 1( علــى أن »تضــاف إلــى آخــر املــادة )47( 
مــن قانــون العقوبــات وأصــول املحاكمــات العســكرية الصــادر باملرســوم التشــريعي رقــم 61 تاريــخ 27 / 2 / 1950 

وتعديالتــه، الفقــرة اآلتــي نّصهــا:
الجرائــم املرتكبــة مــن ضبــاط وصــف ]ضبــاط[ وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي، وعناصــر شــعبة األمــن السيا�ضــي، . 1

وعناصــر الضابطــة الجمركيــة، بســبب تأديــة املهــام املوكلــة إليهــم.

تصدر أوامر املالحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى األمن الداخلي وعناصر شعبة األمن السيا�ضي . 2
وعناصــر الضابطــة الجمركيــة بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة. وفــق أحــكام املــادة )53( مــن 

قانــون العقوبــات وأصــول املحاكمــات العســكرية وتعديالتــه.

	)املــادة -2(: تحــال الدعــاوى املقامــة أمــام القضــاء العــادي املتعلقــة فــي املــادة )1(، إلــى القضــاء العســكري«.
وبموجــب هــذا املرســوم؛ ال يمكــن إقامــة دعــوى أمــام املحاكــم العاديــة، ألنهــا تحتــاج إلــى إذٍن مــن القائــد العــام 

للجيــش، علــى الرغــم مــن أن عناصــر الشــرطة واألمــن السيا�ضــي يتبعــون إدارًيــا لــوزارة الداخليــة.

رابًعا:  

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة الشــخصية بموجب الدســتور، فقد نصت املادة الســابعة عشــرة بعد املئة، 
على أن »رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى، 
ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء املجلس بجلسة خاصة سرية، 
وذلــك بنــاء علــى اقتــراح ثلــث أعضــاء املجلــس علــى األقــل، وتجــري محاكمتــه أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا«، 
ق باملحكمة الدستورية العليا، وتنص املادة الحادية واألربعون بعد املئة 

ّ
أما الباب الرابع في الدستور فهو يتعل

ــف املحكمــة الدســتورية العليــا مــن ســبعة أعضــاء علــى األقــل، يكــون أحدهــم رئيًســا، يســميهم رئيــس 
ّ
علــى أن »تؤل

الجمهورية بمرسوم«. وينّص البند الخامس من املادة السادسة واألربعين بعد املئة على أن أحد اختصاصات 
املحكمة الدســتورية العليا هو »محاكمة رئيس الجمهورية، في حالة الخيانة العظمى«، وهو، كما ورد ســابًقا، 

الذي قام بتعيينهم، مع العلم أنه ال يوجد في قانون العقوبات84 أيُّ تعريف أو نّص يتعلق بالخيانة العظمى.

83.   مرســوم جديد يحمي عناصر األمن املتهمين بممارســة التعذيب من املالحقة القضائية، اللجنة الســورية لحقوق اإلنســان، 12 تشــرين األول/ أكتوبر 2008، شــوهد 
http://www.shrc.org/?p=9298 :في 2020/6/13، في

https://goo.gl/QsgRQr	:84.  قانون العقوبات السوري، وزارة العدل، شوهد في 2020/6/13، في
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