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 : قض�ة الرقم 
1 StE 3/21 

3 BJs 9/19-4 GBA b. BGH 

 المحكمة تسلمها قلم
 بتار�خ 

 المدعي العام االتحادي في محكمة العدل االتحاد�ة      
 

 �و�لنز   في   المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا 
 

 �اسم الشعب

 الُحكم 
 في قض�ة أمن الدولة ضد 

 ، ... 
 المولود بتار�خ .../سور�ا،  
 آخر محل إقامة له: ...، 

 حال�ا رهن الح�س االحت�اطي في السجن ...    
 

 ] A. المحامي ... [1 الدفاع: محامي  -
 
 - ] Bالمحامي... [ .2
 

 والتحر�ض علیها ارتكاب جر�مة ضد اإلنسان�ة �سبب  
 

بناًء  التا�عة للمحكمة اإلقل�م�ة العل�ا في �و�لنز  -الدولة  الجرائم ضدالهیئة المعن�ة �  -األولى ئ�ةالجنا الهیئة أصدرت

 ، 2020أبر�ل ن�سان/ 23الرئ�س�ة التي بدأت في  اإلجراءات على

،  2021فبرایر ش�اط/ 24المنعقدة في  جلستهافي 

 فیها: توالتي شار�

 ،ة رئ�س ةالقاض�ة رئ�سة المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا ... �صفتها قاض�

 قاض�ة في المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا...، 
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 قاض في المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا...  

 العل�ا ...  اإلقل�م�ةقاض�ة في المحكمة 

 العل�ا ...   اإلقل�م�ةقاض في المحكمة 

 مكلفین كقضاة 

 ، كبیر المدعین العامین في محكمة العدل االتحاد�ة ...

 ... ةُمدع�ال

 للمدعي العام االتحادي لدى محكمة العدل االتحاد�ة، �صفتهم ممثلین

 

 ] من ...، A... [يمحامال

 ] من ... B... [يمحامال

 عل�ه،   ىن للمدعیمحامیَ  ا�صفتهم

 

 ...،  �ةمفتشة العدلال

 المحكمة،  قلم�ات�ة �صفتها 

 

 : يكم التالالحُ 

 �السجن لمدة المدعى عل�هُ�حكم على 

 أشهر  وستة   أر�ع سنوات

 .على ارتكاب جر�مة ضد اإلنسان�ة في شكل تعذیب وحرمان خطیر من الحر�ةوتحر�ضه �سبب مساعدته 

 �تحمل المدعى عل�ه تكال�ف اإلجراءات.و 

 

 اللوائح المط�قة: 

من قانون   27من قانون العقو�ات الدولي، المادة  7من المادة  2الفقرة و ،  )9(و ) 5( البندان الفرع�ان، 1الفقرة   ،7المادة 
 من قانون العقو�ات الجنائ�ة.  46bالعقو�ات الجنائ�ة، المادة 
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 لمحتو�ات:ا جدول
 

 5ص  اإلث�اتات  –أ 

 5ص  المتعلقة �الشخص  اإلث�اتات -أوال

 7ص  اإلث�اتات المتعلقة �األسس الموضوع�ة  -ثان�ا 

 7ص  2011الس�اسي واالجتماعي العام في سور�ا حتى عام  التطور . 1

 7ص  (أ) التار�خ واله�كل الس�اسي واالجتماعي

 8ص  ب) ممارسة السلطة ودور جهاز األمن السوري (                      

 12ص  2012إلى منتصف عام  2011. بدا�ة ومسار الصراع في سور�ا من بدا�ة عام 2             

 12ص  "الر��ع العر�ي"، تعز�ز احتجاجات المجتمع المدني في سور�ا أ) ( 

 13ص  (ب) مسار الصراع 

 24ص  والضحا�ا  والنهج(ج) الجهات الفاعلة والمؤسسات الحكوم�ة المعن�ة، 

 29ص  موجز) (د

 30ص  المخابرات العامة السور�ة  دارةإل انالتا�ع  40 والقسم 251 الفرع. 3

 34ص  لمدعى عل�ه مشار�ة ا. 4

 34ص  نشاط المدعى عل�ه داخل جهاز المخابرات السور�ة، اإلجراءات السا�قة للجر�مةأ) ( 

 2011تشر�ن األول/أكتو�ر  -األفعال التي أسهمت في ارتكاب الجر�مة في أیلول/سبتمبر (ب) 
 

 35ص 

 37ص  جر�مة �عد ال السلوك   (ج)

 38ص  تقی�م األدلة   ب.

 38ص  المدعى عل�ه  أقوال   -أوال

 38ص  مكتوب من المدعى عل�ه  ب�ان. 1

 40ص  في إجراءات اللجوء المقدمة. المعلومات  2

 42ص  الشهود  سماع . 3

 47ص  المقبول�ة . 4

واألجهزة األمن�ة في الفترة الممتدة    الداخلي ثان�ا: اإلث�اتات المتعلقة �الوضع الس�اسي واالجتماعي العام في سور�ا والتنظ�م  
 2011حتى عام 

 49ص 

 49ص  2011الس�اس�ة واالجتماع�ة العامة في سور�ا حتى عام  التطورات. 1

 57ص  المخابرات السور�ة  أجهزة  . ممارسة السلطة وه�كل ومهام2
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 59ص  فصاعدا، والجهات الفاعلة والضحا�ا  2011اإلث�اتات المتعلقة ببدا�ة الصراع ومساره منذ عام  -ثالثا 

 60ص  2011عام  ذ . المسار العام للصراع من1

 83ص  " ة. "خل�ة إدارة األزم2

 87ص  المقابر الجماع�ة . عدد القتلى وتوث�قهم ومعاملتهم؛  3               

 105ص  المستشف�ات العسكر�ة  . 4

 106ص  لمخابرات العامة السور�ة دارة ا إل  ینالتا�ع  40 والقسم 251 �الفرعاإلث�اتات المتعلقة  - را�عا 

 106ص  251 الفرع. 1

 132ص  40 القسم. 2

 136ص  اإلث�اتات المتعلقة �شخص المدعى عل�ه  -خامسا

 139ص  اإلث�اتات المتعلقة �المساهمة اإلجرام�ة الملموسة للمدعى عل�ه  - سادسا         

 139ص  مسار ترقي المدعي عل�ه في المخابرات السور�ة   . 1

 146ص  ، السلوك �عد الجر�مة في الجر�مة  للمشار�ة  ةملموسال اإلجراءات . 2

 155ص  التقی�م القانوني  ج. 

 155ص  الدولي  الجرائم ضد القانون من قانون  7متطل�ات المادة  صوص�خ أوال.

 155ص  هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنیین   -1

 157ص  الجر�مة الرئ�س�ة: التعذیب والحرمان الشدید من الحر�ة  . 2

 159ص  والتحر�ض على الجر�مة  مساعدة المدعي عل�ه ثان�ا.

 159ص  ثالثا. التبر�ر والذنب 

 160ص  را�عا. العق�ات التي تعترض المالحقة الجنائ�ة 

 160ص  الحكم إصدار   د.

 160ص  نظرة عامة  أوال.

 161ص  إصدار األحكام إطار  ثان�ا.

 161ص  الدولي  الجرائم ضد القانون من قانون  7المادة من  1الفقرة . 1

 161ص    الجنائي األلمانيقانون المن   27المادة من  2لفقرة ا، قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن  7المادة  من 2 الفقرة . 2

 163ص  الجنائي األلمانيقانون المن   46b. المادة 3

 167ص  إصدار األحكام �المعنى الدقیق   -ثالثا 

 169ص  العقو�ةتفاوضي لتخف�ف  التفاق  االالتكال�ف،   هـ.
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 األس�اب:
 

 اإلث�اتات  -أ

 اإلث�اتات المتعلقة �الشخص  -أوالً 

  موحسن نشأ في شرق سور�ا. مسقط رأسه هي بلدة  و في دمشق وهو مواطن سوري    1976مایو  أ�ار/  25في  المدعى عل�ه  ولد  

أصغر وأختان. توفي والده في وقت ال  أر�عة أشقاء على األقل، أخ أكبر وأخ  لمدعى عل�ه  لالصغیرة في محافظة دیر الزور.  

 الدته وشق�قه األصغر في تر��ا. تع�ش إحدى األخوات مع عائلتها في الیونان، وشق�قة أخرى في دمشق.تق�م  �مكن تحدیده. و 

 

إلى عام    1994وتر�ها دون شهادة. �عد ذلك عاش من عام    12�المدرسة في مسقط رأسه حتى الصف    المدعى عل�هلتحق  إ

المدعى عل�ه  انضم    –في سن العشر�ن    –  1996  هیول�/تموز  10شق�قین وعم في دمشق في حي المیدان. في  مع    1996

. أثناء عمله في المخابرات 2012  �انون الثاني/ینایرحتى فراره في أوائل    وعمل ف�ه المخابرات العامة السور�ة،    إدارةإلى  

جهاز االستخ�ارات. بدأ المتهم ح�اته المهن�ة �ضا�ط صف   وعاش ل�عض الوقت في سكناستمر في الع�ش في دمشق.  

وقعت قد  أماكن ومهام عمله مع المخابرات موضوع اإلث�اتات المتعلقة بهذه القض�ة. و وتشكل  وحصل على رت�ة مساعد.  

 . 2011أیلول/سبتمبر أو تشر�ن األول/أكتو�ر ي الجر�مة موضوع القض�ة ف

 

في البدا�ة بدون زوجته وأطفاله األر�عة الذین    ،حسنو م  ،إلى مسقط رأسهوعاد    2012  ینایر/�انون الثاني  5فر المتهم في  

وال �مكن  مكان وجوده أجرت المخابرات تحق�قات مع زوجته وشق�قه.  ولمعرفة  حیث �قي لمدة غیر معروفة.    ،�قوا في دمشق

الوقت   والأ�ضا إلى شرق سور�ا في وقت غیر معروف،    انتقلت مع عائلته التي  ف�ه  اجتمع شمل المتهم    تحدید الوقت الذي

ونان عبر تر��ا، حیث وما إذا �ان قد تم ذلك مع عائلته. وعلى أي حال، وصل المدعى عل�ه إلى الی الذي غادر ف�ه سور�ا

إلى ألمان�ا مع زوجته وخمسة من   الیونانمن  جوا  ، سافر  2018أبر�ل ن�سان/  25. في الوقتمن  لفترة  هناك  یدعي أنه �قي  

لم شمل األسرة، حیث ... [ج]، �ان هناك ابن قاصر آنذاك للمتهم �ان   على أساسالدخول  �  السماح لهم   تمو أطفالهما الستة.  

 .قد ُأرسل مس�قا �الفعل ووصل قبل ذلك إلى ألمان�ا
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، حصل على  2018أغسطس  /آب  2. وفي  2018  مایو/أ�ار  9�طلب لجوء في  مع زوجته    المدعى عل�هوفي ألمان�ا، تقدم  

المتهم في البدا�ة مع أسرته في مر�ز استق�ال  وتم إیواءإجراءات اللجوء، التي لم تكتمل �عد.  طوال مدةتصر�ح إقامة مؤقتة 

] ل�ع�ش فیها هو وزوجته  ج] شارع ... في... [بله شقة في ... [  ت ُخصصو ،  2018ص�ف عام    في ].  أأولي في ... [

  االجتماعي   الضمان وعائلته    المدعى عل�ه . یتلقى  الق�ض عل�هواستمر ذلك حتى    - ]  دبر ... [�استثناء ابنه األك  - وأطفاله  

 األساسي في ألمان�ا �موجب قانون إعانة طالبي اللجوء. 

 

أسفر الزواج عن ستة  و   .1977... المولودة في عام  ]ه[، �السیدة  1998سبتمبر    1مسلم سني تزوج منذ  المدعى عل�ه  

ُولد في دمشق   ]ج[ ، وابن ...2001ولدت في دمشق عام   ]و[ ... ، وابنة ... 1999ُولد في عام  ]د[  ...أطفال، وهم ابن 

األحوال الشخص�ة السور�ة    ةشهاد  تار�خ میالده حسب]،  ح، وابن ... [ 2005ولدت في دمشق عام    ]ز[، وابنة...  2002عام  

، ...  للمدعى عل�هدیر الزور. االبنة الكبرى    ،2015]، تار�خ ومكان میالدها ...  يدیر الزور، وابنة ... [  في   2014...    هو

 ]، تعاني من ضمور العضالت وتع�ش على �رسي متحرك. و[

 

محكمة المقاطعة  ]  أ... [لد�ه سجل جنائي في ألمان�ا. حیث صدر ضده �سبب إصا�ة جسد�ة أمر جنائي من   المدعى عل�ه 

حیث  ،  2018سبتمبر    1  في  ذالتنفیدخل حیز  )،  Js 20064/18 - Cs  8143  (القض�ة رقم  2018  یول�ه/تموز  24  في

إلى حق�قة   الحكمستند  ا. و منذ ذلك الحینتنفیذ �الكامل التم و یورو لكل منها،  5فئة یوم�ة �ق�مة   20غرامة قدرها حكم عل�ه �

] أثناء مشادة  أفي مر�ز استق�ال لطالبي اللجوء في ... [على وجهه    طفالً   2018  مایو/أ�ار  26في    صفع المدعى عل�هأن 

 . لطفذلك البین ابنه و 

 

بناء على مذ�رة توق�ف    2019ش�اط/فبرایر    12وفي إطار اإلجراءات الحال�ة، ألقي الق�ض على المدعى عل�ه واحتجز في  

  17). في  BGs 25/19  4(القض�ة رقم    2019ش�اط/فبرایر    7صادرة عن قاضي التحقیق في محكمة العدل االتحاد�ة في  

قاضي التحقیق (القض�ة    - نفس الیوم عن محكمة العدل االتحاد�ة  ، أطلق سراحه من الحجز �عد قرار صادر في    2019مایو  

) ، حیث وجد القاضي أن شهادة المدعى عل�ه التي أدلى بها والتي تجرم نفسه غیر مقبولة �دلیل، BGs 128/19  4رقم  

الهیئة الجنائ�ة  ألغت  دي  ورفض االشت�اه القوي القائم علیها، وألغى مذ�رة االعتقال. و�ناًء على استئناف المدعي العام االتحا

)، القرار  StGB 14/19+ (القض�ة رقم.  2019  حز�ران/یون�ه  6مؤرخ  المر  موجب األ، �االتحاد�ةالثالثة في محكمة العدل  
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�الحد من نطاق   2019ش�اط/فبرایر  7  ةالمؤرخ  ةاألصل� مذ�رة االعتقال تالمذ�ور أعاله الصادر عن قاضي التحقیق وعدل

وظل    2019أغسطس  آب/  25على ذلك تم ح�س المدعى عل�ه مرة أخرى في    �شأنها اشت�اه قوي. بناءً الجر�مة التي یوجد  

 رهن االحتجاز منذ ذلك الحین. 

 

 اإلث�اتات المتعلقة �األسس الموضوع�ة - ن�اً ثا
 

 2011في سور�ا حتى عام التطور الس�اسي واالجتماعي العام  -1

 

 واالجتماعي اله�كل الس�اسي  و التار�خ  )أ

 

عندما انتهى حكم االنتداب الفرنسي، إلى مجموعات عرق�ة    1946ینقسم سكان الدولة السور�ة، التي نالت استقاللها في عام  

 ) السكان  األكبر من  النس�ة  السنة  المسلمون  و�شكل  العلو�ون  70- 60: حوالي  2011ودین�ة مختلفة.  و�مثل  وهم    - ٪)، 

٪)، في حین أن الحصة المت�ق�ة تضم أقل�ات من المس�حیین 11: حوالي  2011كثیر (نس�ة أخرى أصغر �  -مسلمون أ�ضا  

والمسلمین الش�عة والدروز والیهود والیز�دیین. ومنذ االستقالل، أص�حت األقل�ة العلو�ة المجموعة السكان�ة األكثر نفوذا س�اس�ا 

لتمثیل غیر المتناسب في الج�ش السوري، حیث ال یزالون  واجتماع�ا. و�عود ذلك إلى دعمهم الم�كر لحكم االنتداب الفرنسي وا

�شكلون غالب�ة الض�اط. �ما أن حزب ال�عث، الذي أنشئ ف�ما �عد على أنه حزب الدولة، یه�من عل�ه العلو�ون. �اإلضافة  

لعلو�ین المقر�ین إلى ذلك، من الواضح أن العلو�ین ممثلون تمثیال زائدا في اإلدارة والج�ش واالقتصاد �سبب تعیین معظم ا

واألقارب في مناصب ق�اد�ة من قبل الرئ�سین حافظ و�شار األسد. ومع ذلك، فقد وصل السنة أ�ضا إلى مناصب ق�اد�ة من  

حین آلخر، وذلك �فضل مؤهالتهم وجهودهم االسترات�ج�ة لتحقیق التنوع العرقي والدیني الذي �مكن إبالغه للشعب. ومن 

  2009و�ان وز�را للدفاع حتى عام   2012ن السنة حسن تر�ماني، الذي قتل في هجوم في عام  األمثلة على ��ار المسؤولی

ثم رئ�س أمن حزب ال�عث؛   2005ومستشارا رئ�س�ا للرئ�س �عد ذلك، وهشام اخت�ار، رئ�س إدارة المخابرات العامة حتى عام  

ى ذلك، فإن الرئ�س �شار األسد و�عض أفراد أسرته  وعلي مملوك، الذي �عتقد أنه رئ�س إدارة المخابرات العامة. عالوًة عل

 المقر�ین متزوجون أ�ضا من أزواج سنة.
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سعى حزب ال�عث، الذي تأسس في األصل �أجندة قوم�ة عر��ة ومعارضة للقوى االستعمار�ة، في البدا�ة إلى تحقیق وقد  

، وصل إلى السلطة من  1963راق. وفي عام  هدف مجتمع عر�ي واشتراكي مستقل عن الدول األجنب�ة في سور�ا ولبنان والع

، تم تكر�س حزب ال�عث في الدستور السوري �اعت�اره الحزب الرئ�سي للدولة السور�ة  1973خالل انقالب عسكري. ومنذ عام  

، �ان ثلثا أعضاء البرلمان السوري ینتمون إلى حزب  2010كما أن المناصب الق�اد�ة للدولة محجوزة ألعضائه. وفي عام  

عث وأحزاب أخرى في �تلته. �ما أن الجمع�ات الكبیرة واتحادات األعمال والنقا�ات العمال�ة قر��ة من الحزب. وتز�د عضو�ة  ال�

الحزب من فرص الحصول على امت�ازات الدولة مثل التراخ�ص االقتصاد�ة أو القبول الجامعي أو الترق�ة في الخدمة المدن�ة.  

 مؤ�د للحكومة. نفعيأیدیولوجیته القوم�ة العر��ة االشتراك�ة األصل�ة نحو هدف لقد ابتعد حزب ال�عث تدر�ج�ا عن 

 

 ، إلى وصول حافظ األسد، الذي �ان حتى ذلك الحین وز�را للدفاع، إلى السلطة �رئ�س  1970وأدى انقالب آخر في عام  

عاما آنذاك    34. وخلفه ابنه �شار األسد ال�الغ من العمر  2000  حز�ران/یون�هوظل رئ�سا للدولة السور�ة حتى وفاته في  

و�رساء   وظل رئ�سا لسور�ا حتى یومنا هذا. و�عد أن نادى الرئ�س الجدید علنا في بدا�ة فترة والیته �إحداث تغییرات اجتماع�ة

الس�اسي ("ر��ع دمشق")، مثل اإلفراج    المز�د من الد�مقراط�ة واإلصالحات، تم اتخاذ تدابیر حذرة للتحرر االجتماعي واالنفتاح

 وترخ�صعن السجناء الس�اسیین، والموافقة على الصحف المستقلة، و�غالق السجون، وقبول إنشاء منظمات لحقوق اإلنسان،  

واإلنترنت. و�اإلضافة إلى ذلك، أطلق الرئ�س حملة لمكافحة الفساد. لكن في ص�ف عام    عبر الهاتف الجوالاالتصاالت  

قمعي مع اعتقال العدید من منتقدي الحكومة. و�ما �ان الحال في عهد حافظ  ال هاعادت الحكومة السور�ة إلى موقف، 2001

الحكومة.    تسخیر أجهزةاألسد، تم   المثال، 2004في عام  و المخابرات على وجه الخصوص لفرض س�اسة  ، على سبیل 

 . من المحتجینشخصا و�صا�ة العدید  14ر عن مقتل سحقت قوات األمن انتفاضة �رد�ة في شمال شرق سور�ا، مما أسف

 

وف�ما یتعلق �الس�اسة الخارج�ة، اقتر�ت سور�ا من إیران في أعقاب حرب العراق. وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة السور�ة 

 إلى تحسین العالقات مع المجتمع الدولي. 

 

 ممارسة السلطة ودور جهاز األمن السوري  )ب

 

سور�ا من مجتمع ونظام حكم تعددي ولیبرالي إلى نظام استبدادي وقمعي،    انتقلت،  1963) منذ االنقالب العسكري في عام  أ  أ
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والذي اكتسب في نها�ة المطاف سمات د�كتاتور�ة من خالل حكم الشخص الواحد �حكم األمر الواقع الذي تم الحفاظ عل�ه  

ولكن    –   2011  ن�سان/أبر�لمنذ االنقالب، والتي رفعها �شار األسد فقط في  حالة الطوارئ السار�ة    ومكنتبوسائل عن�فة.  

، وأعطت سلطات واسعة النطاق لألجهزة األمن�ةحظر التجمعات والصحف واألحزاب،  من    –دون أي تغییرات فعل�ة ملحوظة  

الق األمن�ة  للسلطات  أتاح  واالعتقاالت. وهو ما  االحتجاز  إمكان�ة  تسهیل  المحكمة  ال س�ما من خالل  قرار من  �ام ودون 

�احتجاز أي شخص �عرض األمن العام أو النظام العام للخطر. وعلى نحو متزاید، �انت هناك اعتقاالت تعسف�ة ألشخاص 

 �صفة خاصة في سجون تدیرها أجهزة المخابرات.  احتجزواس�اس�ا،  معرضین

 

الدستور منذ عام   التعذیب محظور �موجب  الرغم من أن  المعلومات 1973وعلى  ، فإنه �ثیرا ما �ستخدم �وسیلة البتزاز 

والترهیب. وتواترت الوف�ات في الحجز، سواء نت�جة لظروف السجن وسوء المعاملة، أو من خالل عمل�ات اإلعدام المستهدفة  

، في ما أص�ح  1982ى مسؤولین حكومیین أو مؤسسات حكوم�ة. وفي عام  للسجناء المتهمین �شن هجمات أو اعتداءات عل

�عرف �اسم "مذ�حة حماة"، استعان حافظ األسد �الج�ش لقصف مدینة حماة، التي �انت ته�من علیها جماعات المعارضة، 

ي �شار األسد مدني. و�عد تول 40000و  4000وخاصة ما �سمى �جماعة اإلخوان المسلمین، مما أسفر عن مقتل ما بین 

عودة إلى االعتقاالت واسعة النطاق للمعارضین   2001منص�ه واالنفتاح الس�اسي واالجتماعي المتقطع، شهد ص�ف عام  

الس�اسیین والس�اسات القمع�ة لوالده. و�ما �ان الحال في ظل حكم حافظ األسد، لم �كن لدى أي معارضة فرصة جد�ة في  

شكل�ة. وتخضع الم�ادرات االجتماع�ة والس�اس�ة، حیثما لم تكن محظورة منذ البدا�ة، االنتخا�ات، التي أجر�ت من �صورة  

لمراق�ة الشرطة؛ ومنع نشطاء حقوق اإلنسان من مغادرة البالد. و�انت وسائل اإلعالم المطبوعة واإلنترنت خاضعة لس�طرة 

خاصة �ش�كات الهاتف المحمول، على سبیل الحكومة ورقابتها. وفي القطاع االقتصادي، منحت عقود وتراخ�ص مثل تلك ال

المثال، لمجموعة من العائالت الموال�ة للحكومة أو المرت�طة �الرئ�س، وال س�ما مجموعة الشر�ات التي �ملكها رامي مخلوف،  

�ة للحكومة ابن عم الرئ�س. وف�ما یتعلق بتدابیر التحدیث وتطو�ر اله�اكل األساس�ة، تعطى األفضل�ة للمناطق التي تعتبر موال

 أو التي تشیر المؤشرات إلى أنها ستكون مر�حة �شكل خاص للدولة. 

 

الحكومة في مهدها منذ عهد حافظ األسد من قبل أجهزة المخابرات الموجودة في �ل مكان   ضد  مقاومةاللقد تم القضاء على 

اخا سائدا من عدم الثقة والخوف في  نظام استخ�اراتي شامل من المخبر�ن منوشكل  في المدن و�ذلك في المناطق الر�ف�ة.  

 .سور�ا
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النطاق  و )  ب  ب واسع  استخ�ارات  جهاز  هو  السور�ة  الدولة  لحكم  األساس�ة  األدوات  أحد  �ان  األسد،  حافظ  حكم  منذ 

المعلومات على المستوى الس�اسي واالجتماعي    والحصول على ("المخابرات")، والذي �ان ومازال مسؤوال عن مراق�ة السكان  

العنف البدني في    أشكالممارسة أخطر    معمثل عمل�ات التفت�ش واالعتقال واالستجواب    اتخاذ إجراءات قمع�ة  من خالل

 حالة الطوارئ السار�ة منذ سنوات طو�لة، منحت المخابرات في الواقع سلطات تنفیذ�ة واسعة النطاق  و�موجب �عض األح�ان.  

تا�عة للجهاز اإلداري واألمني السوري   وحداتهذه لم تكن و داخل النظام، �انوا یتمتعون �سلطة عال�ة.  و دون أساس قانوني. 

 والرسمي لألجهزة ه  إن الدورتعمل �شكل م�اشر لتأمین حكمها.  و الدولة    لق�ادة�انت مؤسسات مستقلة تا�عة م�اشرة    بل

 و�ذلك مكافحة اإلرهاب والتطرف. اجهتهاومو الكشف عن األنشطة المناهضة للنظام 

 

شكل مكتب األمن القومي، الذي �عمل �ه ��ار المسؤولین في أجهزة االستخ�ارات، من بین آخر�ن، ومنذ آذار/مارس  وقد  

هیئة مراق�ة وتنسیق تا�عة ألجهزة االستخ�ارات وهي �مثا�ة  إدارة األزمة، الموضحة �مز�د من التفصیل أدناه،    ، خل�ةَ 2011

إلى ما  التي هي في حد ذاتها غیر محددة بوضوح،    ،نفسها حسب مجال المسؤول�ة  هذه األجهزةقسم  نتو .  ش�ه العسكر�ة  –

 :یلي

 
 إدارة المخابرات العامة، التي تت�ع م�اشرة إلى رئ�س الجمهور�ة،    -
 
 العسكر�ة التا�عة لوز�ر الدفاع،  المخابرات فرع   -
 
 الجو�ة، التي تقدم تقار�رها أ�ضا إلى وز�ر الدفاع، مخابراتال إدارة   -
 
 ، وزارة الدفاع تت�ع هي األخرى إلى  التي،دائرة االستطالع الفني    -

 
 . األمن الس�اسي التا�عة لوزارة الداخل�ة إدارة   -

 

و�نقسم �ل جهاز من أجهزة المخابرات إلى فروع، یتم تحدید معظمها برقم مكون من ثالثة أرقام؛ وتحتوي �عض الفروع على  

أقسام محددة �أرقام مكونة من رقمین. وتدیر هذه األجهزة في معظمها ش�كة من المكاتب اإلقل�م�ة التي تغطي البلد �أكمله.  

م�ة المر�ز�ة، فإن إدارة المخابرات العامة و�دارة المخابرات العسكر�ة و�دارة المخابرات وهكذا، �اإلضافة إلى الوحدات التنظ� 

الجو�ة لدیها فروع ومفارز إقل�م�ة في جم�ع المحافظات. و�اإلضافة إلى الفروع التي تؤدي واج�ات إدار�ة وتحق�قات سر�ة 
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العا المخابرات  فإن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  المعلومات  ذات  وجمع  فروع  لها  األقل  على  والجو�ة  والعسكر�ة  مة 

صالح�ات تنفیذ�ة �مكن من خاللها اتخاذ إجراءات م�اشرة وعن�فة ضد األشخاص والمؤسسات. وعلى الرغم من أنها ل�سوا  

رد�ة  جزءا من الج�ش، إال أن أعضاءها �حملون ألقا�ا عسكر�ة، خاصة على مستوى الق�ادة. و�قاعدة عامة، یرأس األجهزة الف

 وفروعها جنراالت، و�رأس األقسام ض�اط برت�ة عقید ومقدم.

 

واألحداث   العامة  األماكن  مراق�ة  من  االستخ�ارات  أجهزة  تمارسها  التي  الس�طرة  الس�اس�ة إوتراوحت  المنظمات  رصد  لى 

والزعماء الدینیین. و�انت إدارة المخابرات  والجامعات والشر�ات والطوائف الدین�ة إلى المراق�ة الفرد�ة للموظفین العمومیین  

العامة تر�ز �شكل أساسي على مراق�ة السكان السور�ین، وخاصة في منطقة دمشق. و�انت إدارة المخابرات العسكر�ة مسؤولة 

المراق�ة  الس�اسي مسؤولة عن  األمن  إدارة  و�انت  الخارج،  في  االستطالع  ذلك  في  �ما  المسلحة،  القوات  أمن    رسم�ا عن 

الس�اس�ة والدین�ة. وارت�طت إدارة المخابرات الجو�ة �القوات الجو�ة السور�ة �االسم فقط، و�ان اسمها مشتقا في األصل من 

انتماء حافظ األسد، الذي صممها �هیئة أمن شخص�ة، إلى القوات الجو�ة. و�صرف النظر عن مسؤولیتها عن مراق�ة السالمة 

"محار�ة   ـء المعارضة تحت الس�طرة. �اإلضافة إلى ذلك، تم تكل�ف جم�ع أجهزة االستخ�ارات بالجو�ة، �لفت اإلدارة أساسا �إ�قا

 اإلرهاب" وصد معارضي النظام.

 

وتدیر أجهزة االستخ�ارات مرافق االحتجاز الخاصة بها، �ما في ذلك في مفارزها اإلقل�م�ة، حیث �حتجز األشخاص دون  

من الزمن، و�ستجو�ون و�عذبون البتزاز المعلومات. �حدث هذا عادة قبل نقل المحتجز�ن  إجراءات رسم�ة، وأح�انا لفترات طو�لة  

إلى مرافق االحتجاز العاد�ة مثل السجن المدني في عدرا أو السجن العسكري في المزة. وحتى في عهد حافظ األسد، استخدمت 

لضرب على الجسم �له �الكابالت أو العصي  �عض تقن�ات التعذیب �شكل منهجي وتم إعطاؤها أسماء محددة. وشملت هذه ا

والضرب أو الجلد على �اطن القدمین ("الفلقة") ؛ و�ج�ار الشخص على الدخول في إطار وتوج�ه الضر�ات للضح�ة التي ال  

تستط�ع الحر�ة ("الدوالب") ؛ وضرب شخص مر�وط على لوح خشبي ("�ساط الر�ح") ؛ والتعلیق من الیدین مع أصا�ع القدم  

كاد تلمس األرض مع ممارسة عمل عن�ف على الشخص األعزل ("الش�ح") ؛ والتقیید على �رسي مع مسند ظهر قابل �ال

الجسم؛ والصدمات   أجزاء  أو لسع  ؛ وحرق أو �ي  األلماني")  ("الكرسي  الفقري  العمود  إرهاق  في  تتسبب حر�ته  للتعدیل، 

والحرمان من النوم والماء والطعام. وفي �ثیر من الحاالت أدت   الكهر�ائ�ة، واإلذالل والحرمان من الذهاب إلى المرحاض؛

 إساءة المعاملة واألوضاع العامة في السجون إلى وفاة السجناء.
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أن األجهزة   2011لفترة التي س�قت بدا�ة االحتجاجات في ر��ع عام  ا  یتبین فيالمخابرات،  أجهزة  وف�ما یتعلق بتصرفات  

وسوء معاملة ضد أعضاء �ارز�ن في المعارضة أو الصحافة أو الجماعات المصنفة    شرعت في عمل�ات اعتقال مستهدفة

أي   مالحظةعلى أنها تنتقد الدولة، مثل اإلخوان المسلمین أو األعضاء الناشطین س�اس�ا في المجتمع الكردي. وال �مكن  

 ذلك.  تلفترة التي تلتغییر نحو نهج شامل وواسع النطاق ضد قطاعات واسعة من السكان المدنیین إال في ا

 

وحدات النخ�ة التي تعمل على تأمین ه�اكل السلطة القائمة الحرس    وتشملالج�ش السوري هو ج�ش تجنید إج�اري.  إن  )  ج ج

 . 2011التي �قودها شقیق الرئ�س، ماهر األسد، على األقل في عام    4الفرقة  و الجمهوري الذي �خضع م�اشرة لرئ�س الدولة،  

 

ات ش�ه عسكر�ة ومیل�ش�ات  �اإلضافة إلى المخابرات والقوات المسلحة النظام�ة، استخدم النظام السوري أ�ضا وحدو )  د د

أنشطته أص�حت  ذلك،  ومع  السكان.  على  للس�طرة  النظام  من  االحتجاج   اقر��ة  حر�ة  ظهور  مع  خاصة  أهم�ة  ذات 

)، وهي  ". وتجدر اإلشارة �شكل خاص إلى ما �سمى بـ "الشب�حة" (المشتقة من "الش�ح2011واالضطرا�ات في ر��ع عام  

  ، للدولة  ص المقر�ین من النظام الذین �قدمون أنفسهم على أنهم الذراع غیر الرسم�ةش�كة فضفاضة في البدا�ة من األشخا

ومن أجل إثراء أنفسهم طوروا شكال من أشكال اقتصاد الظل القر�ب من الجر�مة المنظمة. وقد تم حمایتهم من قبل رامي  

، لعب الشب�حة  2011مع بدا�ة االضطرا�ات في ر��ع عام و مخلوف المذ�ور أعاله، وهو ابن عم رئ�س الدولة �شار األسد.  

 واضطهاد قوات المعارضة.  قمعدورا رئ�س�ا في 

 
 2012إلى منتصف عام   2011بدا�ة ومسار الصراع في سور�ا من بدا�ة عام  -2

 

 "الر��ع العر�ي"، تعز�ز احتجاجات المجتمع المدني في سور�ا )أ

 

مؤ�دة حر�ة للمجتمع المدني  بدأت الشرق األدنى واألوسط،   و�لدان  –بدءا من تونس �شكل رئ�سي  –شمال أفر�ق�ا  بلدان في 

معروفة في وسائل اإلعالم واألوساط األكاد�م�ة �اسم  وأص�حت    2010عام    أواخرمنذ  أص�حت  تكتسب زخمًا  للد�مقراط�ة  

"الر��ع العر�ي" أو "الثورات العر��ة". ومن خالل المنشورات على وسائل التواصل االجتماعي والمظاهرات وغیرها من أشكال 

المظالم الس�اس�ة واالجتماع�ة   على  ،حكم استبداديخضع �عضها لالتي �  ،ن المتضررةالتجمعات، نظمت احتجاجات في البلدا 
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المستخدم في جم�ع  . و�ان الشعار الس�اسي  المعن�ةوقد أدى ذلك جزئ�ا إلى تغییرات س�اس�ة في الدول    .والفساد وسوء اإلدارة

ن أن امتداد االحتجاجات ی ن المستقلیهناك والمراقبهو "الشعب یر�د إسقاط النظام". ومع ذلك، اعتبر �ل من النظام    البلدان

 إلى سور�ا غیر مرجح. 

 

على ش�كة اإلنترنت على وجه الخصوص �ان هناك �الفعل دعم  و ومع ذلك، نما الدعم لحر�ة االحتجاج أ�ضا في سور�ا.  

. و�تشج�ع من التطورات في الدول العر��ة األخرى، ازداد االستعداد  2011متزاید للمواقف المناهضة للحكومة في أوائل عام  

أعض الصدد  هذا  الصلة في  ذات  الفئات  الالحقة. وشملت  الفترة  السور�ة خالل  الحكومة  علنا ضد  المعارضة  للتحدث  اء 

المشهور�ن، وهم جزء من جیل الش�اب المتأثر�ن �اإلنترنت الذین تمكنوا من الوصول إلى المعلومات التي تنتقد الحكومة على  

الرغم من القیود المفروضة على هذه المعلومات، فضال عن الفئات السكان�ة المحرومة اقتصاد�ا التي لم تستفد من نظام 

و��ة. ومع تقدم الصراع، انضم إلیهم عدد متزاید من األشخاص الذین انقلبوا على الحكومة �رد فعل الدولة القائم على المحس

على ز�ادة عنف الدولة، وال س�ما أقارب المعتقلین أو غیرهم من ضحا�ا االحتجاجات السا�قة. و�انت المساجد التي یرتادها  

لل انطالق  نقاط  للحر�ة و�انت  �مثا�ة رموز  السنة  للمسلمین  المؤمنون  إلزام�ة  الجمعة، وهي  �عد صالة  مظاهرات، خاصة 

المتدینین. و�ما أن إجراءات السلطات األمن�ة �انت مر�زة على هذه األوقات واألماكن، فقد حولت اإلجراءات القمع�ة شرائح  

ذات دوافع  اإلجراءات    أخرى من األغلب�ة السن�ة ضد النظام السوري وقوات األمن ذات األغلب�ة العلو�ة، حیث یبدو اآلن أن

 أ�ضا. طائف�ة

 

 مسار الصراع )ب

 

، نظمت أول مسیرات أصغر حجما ضد الفساد والفقر ومن أجل المز�د من الحقوق الد�مقراط�ة 2011) في ش�اط/فبرایر  أ  أ

،  2011في بدا�ة آذار/مارس  و .  في البدا�ةقوات األمن    ولم تع�قهافي �عض أجزاء سور�ا. �انت التجمعات سلم�ة وفي البدا�ة  

كتب األطفال والش�اب الذین تتراوح أعمارهم بین العاشرة والخامسة عشرة في مدینة درعا في جنوب غرب سور�ا شعارات 

�الفعل في بلدان أخرى، على جدران المنازل.    هاماستخدا  والتي سبقمناهضة للحكومة مثل شعار "الشعب یر�د إسقاط النظام"،  

لقي الق�ض على األطفال والش�اب. وعندما أطلق سراحهم من السجن �عد �ضعة أ�ام ظهرت علیهم عالمات  و�ناء عل�ه أُ 
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�اهتمام  و تعذیب واضحة،   الحادث  الحظي  الصعید  الصحافة  على  اهتمام  و�ذلك  االجتماعي  التواصل  وطني على وسائل 

 العالم�ة وأدى إلى موجة من المظاهرات في أجزاء مختلفة من سور�ا.

 

، وردا على احتجاز األطفال والمراهقین و�ساءة معاملتهم، اندلعت احتجاجات في دمشق في سوق  2011  مارس/آذار  15في  و 

  30شخصا، اعتقل منهم نحو    150الحمید�ة التار�خي المغطى، وفي األ�ام التال�ة خرجت مظاهرة صامتة شارك فیها نحو  

لمحتجون في درعا و�ان�اس وحمص ودیر الزور �عد صالة الظهر  ، تجمع ا2011  مارس/آذار  18یوم الجمعة  في  و شخصا.  

ن  ا. و�انت النت�جة مئات الجرحى واثنالتي تم استدعاؤهافي مظاهرات أوسع نطاقا، قو�لت �العنف من جانب قوات األمن  

على األقل من القتلى. وأعقب ذلك مسیرات منتظمة، خاصة أ�ام الجمعة، والتي نمت إلى عدة آالف من األشخاص، خاصة  

  23في  و في مدن دمشق وحمص ودرعا ودوما. وردت قوات األمن على ذلك �استخدام الغاز المسیل للدموع والذخیرة الح�ة.  

كانوا قد تجمعوا في المسجد   لنار�ة ضد المتظاهر�ن في درعا، حیث، استخدمت قوات األمن األسلحة ا2011آذار/مارس  

العمري هناك. وأدى ذلك إلى وف�ات ال �مكن تحدید عددها بدقة. وفي دمشق، فرقت مظاهرة في الجامع األموي �عنف في  

دد غیر  �عد صالة الجمعة. وفي منطقة دمشق، �ما في ذلك دوما شمال شرق العاصمة، توفي ع   2011آذار/مارس    25

نت�جة الستخدام قوات األمن لألسلحة النار�ة. وفي الوقت نفسه، ألقي الق�ض    2011ن�سان/أبر�ل    1محدد من المتظاهر�ن في  

 على العدید من المتظاهر�ن اآلخر�ن.

 

یرتدون المظاهرات والتجمعات نفسها سلم�ة إلى حد �بیر. فعلى سبیل المثال، �ان المتظاهرون العزل عموما  غالب�ة  و�انت  

الحجارة ترمى. أدت أعمال   أنه في أح�ان متفرقة، �انت  السلم�ة. غیر  النوا�ا  النخیل وأغصان الز�تون �دلیل على  سعف 

 الشغب في درعا إلى إحراق م�ان قر��ة من الحكومة، مثل مكتب حزب ال�عث. 

 

 مختلفة. مواز�ة استرات�ج�ات�) رد النظام السوري على االحتجاجات المتصاعدة ب ب

 
بهدف    من الخارج  موجهة  وصفت تصر�حات الحكومة والصحف الموال�ة للحكومة االحتجاجات �أنها �انت انتفاضات )1(

، أنكر مرارا وتكرارا وقوع عمل�ات قتل للمتظاهر�ن على أیدي قوات األمن.  2011زعزعة استقرار الدولة السور�ة. وطوال عام  

أنهم أصیبوا �جروح في المستشف�ات في مؤتمرات    يقدم أفراد من قوات األمن یدع  ومن أجل تضلیل الرأي العام (العالمي)،
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 صحف�ة، �ان القصد منها اإلشارة ضمن�ا إلى استعداد المتظاهر�ن الستخدام العنف.

 
وفي الوقت نفسه، بدا أن �شار األسد یتقرب من المحتجین من خالل اإلعالن عن إصالحات وتغییر جزئي في ق�ادة   )2(

، ُرفعت حالة الطوارئ وصدر أمر �اإلفراج عن المتظاهر�ن المحتجز�ن؛ و�اإلضافة 2011من. وفي بدا�ة ن�سان/أبر�ل  قوات األ

إلى ذلك، لبت التعدیالت التي أدخلت على القانون مطالب فرادى المجموعات السكان�ة. على سبیل المثال، األكراد عد�مي 

في الفترة التي تلت  و لحظر المفروض على ارتداء النقاب الكامل للمعلمات.  الجنس�ة تم منحهم الجنس�ة السور�ة وتم رفع ا

أ�ضا ردا على االحتجاجات الدول�ة �سبب أعمال العنف ضد السكان المدنیین   –ذلك، ظلت الحكومة السور�ة تصالح�ة وأعلنت  

المعارضة ووضع دستور جدید.  – الدخول في حوار مع  و�دا�ة   یول�ه/ د في نها�ة تموز�شار األسو�الفعل سنَّ    أنها تر�د 

التعبیر في وسائل   2011أغسطس  /آب ال�عث ولتحسین حر�ة  إلى جانب حزب  الس�اس�ة  للسماح �إنشاء األحزاب  قوانین 

 اإلعالم. 

 
، تم تهیئة الظروف على  2011اعت�ارا من نها�ة مارس  و أحد من الجمهور،    ذلك  من ناح�ة أخرى، ودون أن یالحظ )3(

للدولة للق�ام �عمل عن�ف موسع �م�ا ونوع�ا من قبل قوات األمن. و�رد فعل على تصاعد الوضع، أنشئت "خل�ة  أعلى مستوى  

مخصصة تتألف من ��ار المسؤولین التنفیذیین في قوات األمن. و�انت   خل�ة، وهي  2011" في آذار/مارس  ةإدارة األزم

ضاء الدائمون هم نائب رئ�س الق�ادة اإلقل�م�ة لحزب ال�عث، محمد تا�عة م�اشرة لرئ�س الدولة �شار األسد. و�ان األع  الخل�ة

سعید �خیتان، ووز�ر الدفاع، ووز�ر الداخل�ة، ورؤساء أجهزة المخابرات، و�اإلضافة إلى ذلك، �ان هناك تغییر في ممثلي 

جم�ع قوات األمن والتي من  للج�ش والمخابرات، و�انت تصدر أوامر مر�ز�ة لاإلدار�ة  فوق الهیئات    الخل�ة الحكومة. �انت  

على وجه    الخل�ةشأنها تحدید الخط العام لمواصلة التعامل مع االحتجاجات. وشملت المتطل�ات والتعل�مات التي أصدرتها  

  2011ذات الطا�ع التنظ�مي والتي تشمل المخابرات وه�اكل حزب ال�عث. ومنذ منتصف ن�سان/أبر�ل    التعل�ماتالخصوص  

على أقصى تقدیر، �ان الهدف هو قمع حر�ة االحتجاج �عنف �استخدام القوة المسلحة من قبل قوات األمن من أجل منع  

 زعزعة استقرار النظام واإلطاحة المحتملة �ه.

 
أو قبل    2011ن�سان/أبر�ل    18. وفي اجتماع ُعقد في  للخل�ة�انت هناك عدة اجتماعات    ، 2011في ن�سان/أبر�ل   )أ

 التالي:  �المعنىذلك التار�خ �قلیل، و�عد مناقشة "الوضع األمني" و "الوضع الس�اسي"، اتخذ قرار 
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س�اساتنا تحق�قا  لقد انتهت مرحلة التسامح وتحقیق المطالب، ألن المخر�ین والمتآمر�ن اعتمدوا �ثیرا على    .  1"
لهذه الغا�ة، ورفعوا الحدود العل�ا لمطالبهم، وزادوا من نهجهم العدائي، واستخدموا �ل وسائل العدوان والسالح،  

 وغذوا الصراعات الطائف�ة. 

 

والتي   .2 مختلفة،  �جوانب  والمخر�ین،  للخطر  السالمة  �عرضون  الذین  المتظاهر�ن،  مواجهة  و�تعین 
 تشمل ما یلي:

 اإلفراج عن أي معتقل ونقل المقبوض علیهم إلى القضاء. عدم  )أ

�جب مواجهة أولئك الذین �حملون السالح ضد الدولة �السالح، مع الحرص عندئذ على عدم تعر�ض  )ب
 المدنیین للخطر. 

و�جب إعطاء تعل�مات �مصادرة الدراجات النار�ة غیر المرخصة و�ذلك الدراجات النار�ة المرخصة التي   )ج
شخاص المسلحون �وسیلة للتحر�ض أو �وسیلة للنقل (�جب االتفاق على المناطق والتفاصیل  �ستخدمها األ

 مع وزارة الداخل�ة). 

 إلقاء الق�ض على الجناة المعروفین دون مداهمات، ووضعهم في السجن وتسل�مهم إلى القضاء. و�تعین )د

 آل�ات التعامل مع المظاهرات:  )ه
من األجهزة األمن�ة. و�المثل، �جب إعداد مظاهرات   بدعمالشرطة لغرض مواجهة المظاهرات    تجهیز�جب   -

 مر ووفقا للوضع. ، إذا لزم األالمظاهرات من جانب الحزب والمنظمات لمواجهة
 وال تشارك القوات المسلحة إال في حاالت الطوارئ و�مهام ثابتة فقط. -

 و�جب تحدید مهام ومسؤول�ات وآل�ات التعاون بین مختلف الهیئات تحدیدا دق�قا. -

 

المستوى  .3 المناطق، ستشكل هیئات عل�ا تتألف من عضو ق�ادي ومسؤول عسكري رف�ع  وفي هذه 
التخط ألغراض  أمن  واألمن�ة  وضا�ط  العسكر�ة  الجهات  جم�ع  الهیئات  هذه  وتت�ع  والق�ادة.  والتنفیذ  �ط 

 والحز��ة الموجودة في منطقتها. و�شمل ذلك:
 هیئة للمنطقة الوسطى. -

 هیئة للمنطقة الساحل�ة.  -

 : مح�ط دمشق].الهیئةهذه المهمة في دمشق ور�ف دمشق [مالحظة من  ةإدارة األزم خل�ةتولى تو  -

 

 األخرى. تعطى األولو�ة للمنطقة الوسطى، مع اتخاذ تدابیر للحفاظ على الهدوء في المناطق .4

 

 یتولى جهاز الحزب (المنظمات الحز��ة والمنظمات الشعب�ة والنقا�ات المهن�ة) الدور التالي:  .5
 اجهة المتظاهر�ن و�ذلك الستخدام السالح.تدر�ب القوات المخصصة لمو  -

 الحزب. مقارمتناوب في المتواصل و الحضور  ال -
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 توافر احت�اطي محدود في الجهاز الحز�ي والتنظ�مات، والذي �مكن توس�عه حسب الوضع في �ل محافظة. ضمان  -

 المشار�ة في المواجهة مع المظاهرات المعاد�ة. -

 �ل محافظة. عقد مسیرات داعمة حسب احت�اج ووضع  -

مراق�ة أوضاع السكان واإلبالغ عن المشت�ه بهم والمحرضین و�ذلك احتمال اعتقالهم ونقلهم إلى السلطات األمن�ة  -

 والج�ش. 

 وحدات لها ق�ادة �حیث یتم تنظ�م تدخلها. إلىالقوات المدر�ة  تقس�م -

 

6. � إلیها واج�اتها وتبلغ  النقا�ات العمال�ة التي تسند  أن المخالفین س�حاسبون  و�جب عقد اجتماع مع 
 �موجب قانون النقا�ات والقوانین العامة.

 

�جب إبالغ رؤساء الجامعات �أنه �جب إبالغ الطالب �أن التجمعات في الجامعة محظورة �موجب  .7
 القانون وسیتم طرد أي مخالف من الجامعة. 

 

 دور وسائل اإلعالم:  .8
ألحداث، �حیث یتم بث التسجیالت �طر�قة سر�عة، وهو ا  وتصو�رإ�فاد وفود إعالم�ة مدن�ة وعسكر�ة إلى األماكن   -

ما �جب أن یتم �عد تحر�ر و�عداد تعلیق مناسب تقوم �ه هیئة إعالم�ة متخصصة، و�فضل أن �كون ذلك �مشار�ة 

 مر مع السلطات األمن�ة والقوات المسلحة. تنسیق مستحاجة إلى هناك و اإلدارة الس�اس�ة للقوات المسلحة. 

واستخدام    أي مصطلحات غیر مقبولةمراجعة الالفتات والمفاه�م والص�اغات التي تظهر أثناء البث و�ذلك حذف   -

 في القانون الجنائي. المنصوص علیهاالمفاه�م والمصطلحات بناء على الجرائم 

 لمعاد�ة، والتي تقوم على التوثیق �الصوت والصورة.تطبیق األسالیب اإلبداع�ة ردا على وسائل اإلعالم ا  -

 شرح الحاالت التي تعتبر غیر قانون�ة. -

�جب أن �فهم المواطنون و�ذلك المخر�ون أنه من أجل الحفاظ على أمن الدولة والمواطنین والنظام العام، فإننا نكون  -

 في بدا�ة مرحلة یتم فیها تطبیق القانون بدقة و�ال هوادة. 

 �یز الرئ�سي على فضح المخر�ین و�دانتهم من قبل جم�ع الفئات السكان�ة. و�نصب التر  -

 

من أجل اتخاذ الترتی�ات الالزمة لغرض مواجهة أي   لخل�ة إدارة األزمةخاص    اجتماععقد    و�تعین .9
 مظاهرات محتملة یوم الجمعة."

 
األمني".   الوضعاالجتماع، "واصلت تقی�م    لمحضرمرة أخرى، ووفقا    الخل�ة، اجتمعت  2011ن�سان/أبر�ل    20وفي   )ب

 وتم عندئذ تحدید ما یلي واتخاذ قرار �شأنه:
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القتل واالغت�ال والتخر�ب   .1" تبین الحقائق أن األشخاص الذین �قومون �المظاهرات والتجمعات وعمل�ات 
�ستخدمون جم�ع   یواصلون تطو�ر أسالیبهم وخططهم إلرهاب المواطنین و�ج�ارهم على االنضمام إلیهم. وهم

األسالیب لزعزعة ثقة المواطنین في الدولة وقدرتها على محار�ة هؤالء األفراد. وهم �خططون لتنظ�م مظاهرات 
 في عدة مدن یوم الجمعة. ومن المرجح أن �حاولوا نشر المظاهرات في مدن أخرى و�ثارة الفتنة الطائف�ة.

 
من و من الضروري بدء مرحلة جدیدة في مكافحة المتآمر�ن، ومن اآلن فصاعدا استخدام العنف ضدهم.  .2

 المهم أن تحسم المعر�ة وأن تظهر قوة الدولة وقدراتها.

 
و�جري إعداد خطط مفصلة لمواجهة المظاهرات والتجمعات المسلحة وغیر المسلحة المحتملة، ال س�ما   .3

دمشق وحمص. وسیتم وضع الخطط الیوم وغدا تحت إشراف مكتب األمن    في مناطق درعا ودمشق وضواحي
للتعل�مات  (وفقا  الج�ش  ق�ادة  مع  �التنسیق  الالزم  الدعم  تقد�م  المسلحة  القوات  ُ�طلب من  القومي. وسوف 

 المعطاة).

 
�جب على الق�ادة العامة للج�ش والقوات المسلحة تقد�م خطط شاملة. وستوضع هذه الخطط على أساس  .4
ینار�وهات االنتشار واسع النطاق للمظاهرات واألعمال العدائ�ة في جم�ع المحافظات. وسوف ُتتخذ جم�ع س

 التدابیر و�نظم التعاون مع الجهات المنفذة من أجل تنفیذ هذه التدابیر �ل�ا أو جزئ�ا، حسب الحالة السائدة.

 
 یتم نشر �عض الوحدات العسكر�ة وفقا للتعل�مات المعطاة. .5

 

تنشر القوات المسلحة ب�انا �شأن جرائم قتل واغت�ال �حق أفراد عسكر�ین، تجدر اإلشارة ف�ه إلى أن الجناة  .6
 تم مالحقتهم وتقد�مهم إلى العدالة �كل الوسائل حتى �حصلوا على عقابهم المناسب.تس

 
أو تنفیذ غارة ضد  وت�عا للوضع، یتم استخدام جم�ع األسالیب والوسائل التفصیل�ة عند تطو�ق منطقة ما،   .7

 مظاهرة معاد�ة. (وفقا للتعل�مات المعطاة خالل االجتماع). مكافحةالمشت�ه بهم أو 

 
إلقاء الق�ض على المشت�ه بهم الذین شار�وا، وفقا لتعل�مات من الخارج، في عمل�ات التخر�ب   .8 وسیتم 

 والقتل والتخط�ط للجرائم والتحر�ض على الفتنة. 

 
الجهات األمن�ة عل .9 نتائج مثبتة وستر�ز  الحصول على  ى التحق�قات والمشاورات والمالحقات من أجل 

 وعرضها على وسائل اإلعالم. 

 
و�دفن المتوفون دون تجمعات أو مظاهرات. و�جب على أقارب المتوفین أن یلتزموا بذلك قبل تسل�م  .10
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 الجثث إلیهم.

 
 .ةإدارة األزم لخل�ةتعقد اجتماعات یوم�ة  .11

 
 یتم فصل الطالب الذین �شار�ون في المظاهرات وفقا للتعل�مات واللوائح الجامع�ة.  .12

 
 خول الدراجات إلى المدن. ووفقا لتعل�مات وز�ر الداخل�ة، �حظر د .13

 
التأكید على   .14 البندتم  السابق    8  أحكام  دور اإلعالم والتنسیق مع اإلدارة   �شأنمن محضر االجتماع 

 في وزارة الداخل�ة.  التوج�ه المعنوي الس�اس�ة للقوات المسلحة، ومكتب 

 
 المتخذة.یتم إبالغ لجان اإلدارة العل�ا ومحافظ درعا �الوضع العام والقرارات  .15

 
 . �موظفین إضافیینووفقا القتراح وز�ر الدفاع، ستتلقى وزارة الداخل�ة الدعم  .16

 
و�حیل  .17 الموضوعة.  الخطط  في  والمنظمات  الحزب  دور  ال�عث  لحزب  اإلقل�مي  األمین  نائب  ینسق 

 التعل�مات إلى الحزب والمنظمات وفقا للوائح. 

 
تتدخل الدولة ضد المتآمر�ن وتحسم المعر�ة ضدهم  و�جب تسل�ط الضوء على مطال�ة المواطنین �أن   .18

 حتى �مكن حما�ة المواطنین وأطفالهم ومواصلة ح�اتهم الطب�ع�ة في أمان. 

 

 یتم حل اللجان الشعب�ة." .19

 
س�ادة القانون، فإن القرارات   تتظاهر �استنادها إلى وعلى الرغم من وجود ستار من الص�غ البیروقراط�ة التافهة التي   )ج

تعل�مات واضحة الستخدام القوة الممیتة ضد المتظاهر�ن �مشار�ة �املة من سلطات الدولة وقوات األمن وجهاز  تحتوي على  

وأعضائها، فقد �انت ملزمة لجم�ع األجهزة األمن�ة في جم�ع أنحاء سور�ا وتم تمر�رها    الخل�ةحزب ال�عث. و�النظر إلى موقف  

 .التنفیذ�ةعبر المستو�ات الهرم�ة وصوال إلى قوات األمن 

 
و�ان الهدف من هذه القرارات هو قمع االحتجاجات لتحقیق االستقرار للنظام �استخدام القوة المسلحة �أي ثمن، ومنع المشار�ین 

من الق�ام �مز�د من األنشطة، وردع جم�ع السكان عن الق�ام بذلك على المدى الطو�ل. وعلى الرغم من الب�ان الذي استخدم  
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ب) �أنه ین�غي توخي الحذر لضمان عدم إلحاق األذى �المدنیین،   2النقطة    �موجب(  2011ن/أبر�ل  ن�سا  18في اجتماع  

فقد صدر أمر �إجراء عمل�ة �قوة السالح، لم یتم فیها فقط إجراء عمل�ات قتل و�صا�ة المتظاهر�ن، والذین �ان ُینظر إلیهم  

أ�ضا أنه، وفقا إلرادة ق�ادة الدولة،    كمتمردین غیر مدنیین، بل �ان المقصود منها أ�ضا أن تكون رادعا. وتظهر القرارات

ین�غي أن یهدف مسار العمل اإلضافي ضد السكان المدنیین أ�ضا إلى القضاء �عنف على االحتجاجات أو االنتفاضات 

المستقبل�ة في مهدها. وشمل ذلك اضطهاد واعتقال وتعذیب وقتل أولئك األشخاص الذین اتهموا �المشار�ة في االحتجاجات  

القرارات تفو�ضا مطلقا للق�ام �أعمال عنف من قبل قوات    قدمتقتراب منها. في الواقع، و�موافقة ق�ادة الدولة،  أو حتى اال

 األمن ضد المعارضین المشت�ه بهم للنظام دون التحقق من االشت�اه واإلجراءات القضائ�ة. 

 
لمخابرات وأجزاء أخرى من جهاز األمن على  وقد تم إرسال التعل�مات وفهمها بهذا المعنى. وصدرت تعل�مات إلى الج�ش وا

، تم تنظ�م اإلجراء الخل�ةطول المستو�ات الهرم�ة ذات الصلة وتصرفت وفقا لذلك من هذا الحین فصاعدا. ونت�جة لقرارات  

  وألقي الق�ض على  إلى الحد الذي تم ف�ه تحط�م مسیرات االحتجاج �استخدام قوة مسلحة واضحة، في �ل حالة قدر اإلمكان

العدید من المتظاهر�ن الناجین ونقلوا �س�ارات تم تحضیرها إلى مرافق االحتجاز التا�عة للمخابرات، حیث احتجزوا لفترات 

متفاوتة وتعرضوا لإلساءة المستمرة في التعامل وحتى للموت. والحقت قوات األمن المتظاهر�ن الفار�ن من العنف واعتقلتهم.  

األشخاص واختطفوا عند نقاط التفت�ش التي أق�مت في جم�ع أنحاء البالد �أعداد �بیرة    كما ألقي الق�ض على عدد �بیر من

وخالل مداهمات واسعة النطاق شملت أح�اء �أكملها. و�ان من بینهم أ�ضا أشخاص غیر متورطین على اإلطالق. و�ان 

ناح�ة، الحصول على معلومات، وال   الهدف من عمل�ات التعذیب وسوء المعاملة الالحقة على أیدي السلطات األمن�ة، من

 س�ما عن المنظمین وأعمال االحتجاج األخرى المخطط لها، ومن ناح�ة أخرى، تخو�ف السكان ومعاق�ة المحتجز�ن.

 
فضال عن محتو�ات   -، ال �مكن تحدید موضوعها  األزمة  لخل�ةوفي الفترة التي تلت ذلك، عقدت اجتماعات أخرى   )د

، صدر أمر "بتنظ�م حمالت عسكر�ة وأمن�ة یوم�ة 2011أغسطس  /آب  5المتخذة. وفي اجتماع عقد في  القرارات األخرى  

هذه   مثل  وفي  �األمن".  المتعلقة  لألولو�ة  وفقا  تحدیدها  یتعین  التي  األمن�ة  للقطاعات  األمن�ة  والسلطات  للج�ش  مشتر�ة 

م األماكن التي �ق�م فیها المطلو�ون �سبب ارتكاب جرائم اإلجراءات، "سیتعین على جم�ع فروع األمن المشار�ة من أجل اقتحا

إلقاء الق�ض على األشخاص؛    وتقررالتخر�ب والقتل والهجمات ضد المواطنین وممتلكاتهم و�ذلك ضد مؤسسات الدولة."  

نتائج    أ�ضا حق�قة أن  2011آب/أغسطس    5و"تنظ�ف" المناطق المختلفة من أولئك المطلو�ین. وتتناول األوامر المؤرخة  
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التحقیق، وال س�ما المعلومات المتعلقة �عمل�ات التفت�ش، �جب أن تقدم یوم�ا إلى رئ�س مكتب األمن الوطني. و�اإلضافة إلى  

تم االستیالء ذلك، ین�غي اإلبالغ عن أسماء قوات األمن التي "تتصرف �إهمال في المواجهة مع العصا�ات المسلحة أو التي  

 ".منها األسلحةعلى 

 

، استمرت المظاهرات السلم�ة إلى حد �بیر مع تزاید أعداد المشار�ین على التوالي، والتي  2011أبر�ل  /في ن�سانو )  ج ج

�ل یوم جمعة. وفي معظم األحوال    -ل�س حصرا، بل �انتظام    -ردت علیها الدولة �عنف متزاید. و�انت المظاهرات تجري  

األمن بتفر�ق المظاهرات �األسلحة النار�ة واستخدام الذخیرة الح�ة، التي  وصدرت تعل�مات اآلن إلى قوات   كانت هناك وف�ات.

استخدمت ضد المدنیین دون سابق إنذار. �ما ردت قوات األمن �عنف على جنازات النشطاء المتوفین، التي اكتسبت طا�ع  

ا �ان المدنیون الحاضرون من النشطاء لم �ختلف استخدام العنف البدني أو المسلح وال تنفیذ االعتقاالت وفقا لما إذو التجمع.  

من األقارب الحز�نین. �ما ُحرم المتظاهرون الذین أصیبوا    –في حالة الجنازات    –المحتجین أو رواد المسجد من المصلین أو  

على أیدي قوات األمن من الرعا�ة الطب�ة في حاالت فرد�ة من خالل منع س�ارات اإلسعاف من الوصول إلى المصابین  

خل المستشف�ات، ومنعت  االطبیین. وفي درعا وحمص، انتشرت قوات األمن عند مد  المسعفینا) إطالق النار على  و(أ�ض

 المشت�ه في معارضتهم للنظام من دخول المستشفى.

 

مدني على أیدي القوات   100، ُقتل في مظاهرات في أجزاء مختلفة من البالد ما ال �قل عن  2011  ن�سان/أبر�ل  22في  و 

. وفرقت قوات األمن المظاهرات. و�انت هناك اعتقاالت عدیدة. و�عد ینالحكوم�ة �األسلحة النار�ة فضال عن إصا�ة العدید

�ما في ذلك وحدات د�ا�ات من    –قبل القوات الحكوم�ة    �ضعة أ�ام، تم تطو�ق مدینة درعا ومحاصرتها واقتحامها أخیرا من

الماء والغذاء والرعا�ة الطب�ة، توفي العدید من الناس. �ما وقعت وف�ات    هاعن  قطعالج�ش والقناصة. وفي المدینة، التي  

الم في  المحاصر�ن  المدنیین  تزو�د  المح�طة  المنطقة  المدینة وعند محاولة سكان من  المظاهرات خارج  �الماء  خالل  دینة 

والطعام. وعلى الرغم من الملصقات التي توثق مثل هذه الن�ة للمساعدة، أطلقت قوات األمن المنتشرة الذخیرة الح�ة م�اشرة  

، انتشرت قوات األمن ن�سان/أبر�لشخص. وفي نها�ة    200على عمال اإلغاثة والمتظاهر�ن. و�جماال توفي ما ال �قل عن  

عن سقوط قتلى. وفي مدینة دوما، وقعت اعتقاالت عدیدة خالل مداهمات    عنفها  الد وأسفرأ�ضا في أجزاء أخرى من الب

 مكثفة.
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، زادت حر�ة االحتجاج إلى عدد من ستة أرقام من المشار�ین النشطین، و�التالي رافق  2011في األشهر التال�ة من عام  و 

من  وحده، أسفر عنف الدولة عن عدد من أر�ع أرقام في المتوسط  2011  هذلك ز�ادة في مدى قمع الدولة. وفي تموز/یول�

نها�ة   القتلى وفي  للمعارضة.  معاقل  تعتبر  �انت  التي  المدن  على  األمن  قوات  أعمال  ر�زت  ناح�ة،  فمن  المدنیین.  من 

في أیلول/سبتمبر و .  ، اقتحمت القوات الحكوم�ة مدینة حماة، مما أسفر عن مقتل عدة مئات من األشخاص2011  هیول�/تموز

المواد الغذائ�ة. و�اإلضافة إلى ذلك  و الكهر�اء والم�اه    –، حاصر الج�ش مدینة دوما وانقطعت خدمات البن�ة التحت�ة  2011

كانت هناك العدید من االعتقاالت. ومن ناح�ة أخرى، أقامت قوات األمن على نحو متزاید نقاط تفت�ش تقوم �عمل�ات تفت�ش 

�دها �قوائم تضم أسماء األشخاص المطلوب اعتقالهم. ومنذ ذلك الحین فصاعدا، حدث أ�ضا استخدام  األشخاص وتم تزو 

 إطالق النار ضد المتظاهر�ن وسوء المعاملة التعسف�ة ألعضاء المعارضة المشت�ه بهم عند نقاط التفت�ش هذه.

 

نیین �قوة السالح. وتم تفت�ش قادة حر�ة االحتجاج  قوات األمن أوامر �الفعل بتفر�ق أي تجمعات ألكثر من ثمان�ة مد  لدى  و�ان

أدت موجات االعتقاالت الواسعة النطاق إلى اكتظاظ هائل في سجون الدولة، حیث تعرض المعتقلون و على وجه التحدید.  

الم�اه والغذا إمدادات  الظروف، وال س�ما في سجون المخابرات، بنقص  الوفاة. واتسمت  التعسفي والتعذیب حتى  ء،  للعنف 

 والحرمان من النوم، والظروف الصح�ة الكارث�ة. 

 

تأسس الج�ش  و ، أص�حت االحتجاجات، التي �انت سلم�ة حتى ذلك الحین، مسلحة �شكل متزاید.  2011منذ سبتمبر  و د د)  

الفترة التي  السوري الحر، الذي تم تجنید أعضائه في البدا�ة إلى حد �بیر من الجنود المنشقین عن الج�ش النظامي. وفي  

وقعت اشت�اكات   2012تلت ذلك، وقعت هجمات منفصلة من قبل قوات المعارضة على الم�اني الحكوم�ة، ومنذ بدا�ة عام  

مسلحة بین القوات الحكوم�ة وجماعات المعارضة المسلحة. وفي الوقت نفسه، واصل المدنیون االنضمام معا في مظاهرات  

لم ینبثق عنها أي ع النار�ة والعنف  جماهیر�ة سلم�ة،  نف، ولكن قوات األمن �انت تواجهها بال هوادة �استخدام األسلحة 

البدني. واستخدمت میل�ش�ات الشب�حة �شكل متزاید لمحار�ة المظاهرات. وتواصلت عمل�ات القتل واالعتقال التعسفي �حق 

ي الذین رفضوا إطالق النار على المتظاهر�ن العدید من المتظاهر�ن. ولوحظ تصعید إلى حد أن الجنود التا�عین للجانب الحكوم

 العزل، تم إطالق النار علیهم بدورهم من قبل أفراد المخابرات "من الصف الثاني". واعتقل الفارون وغیرهم من الرافضین. 
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سور�ا  �عد أن مارست الجامعة العر��ة �الفعل ضغوطا دبلوماس�ة على و . 2012حلت فترة قصیرة من التهدئة في بدا�ة عام و 

من خالل التهدید بتعلیق عضو�ة البالد، وافقت الحكومة السور�ة على التدابیر التي اقترحتها الجامعة.   2011في نها�ة عام 

مراق�ا إلى سور�ا. وفي مطلع العام، سحبت الحكومة    160، أرسلت الجامعة العر��ة نحو  2011وفي �انون األول/د�سمبر  

سجین. ومع ذلك، حتى خالل هذه    3500واألسلحة الثقیلة من المدن وأطلقت سراح نحو  السور�ة الج�ش المدجج �الد�ا�ات  

 الفترة، ُقتل المدنیون على أیدي القوات الحكوم�ة خالل المظاهرات.

 

مت أكبر مظاهرة في العاصمة السور�ة منذ بدا�ة الصراع في حي المزة بدمشق. وأطلقت قوات 2012في ش�اط/فبرایر و  ، ُنظِّ

األمن المنتشرة ضدها النار على شخص واحد على األقل وفرقت المظاهرة �الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوت�ة. وألقي  

أ�ضا، تعرضت مدینة حمص لهجوم من قبل قوات سور�ة، مما   2012رایر  الق�ض على عشرات المتظاهر�ن. وفي ش�اط/فب

أسفر عن سقوط العدید من القتلى بین المدنیین، �ان من بینهم صحفیون أ�ضا. ونسبت الحكومة مذ�حة المدنیین التي ارُتكبت 

الج�ش السوري  المعارضة إلى  المسلحة، في حین عزاها نشطاء  الجماعات اإلرهاب�ة  الموال�ة    في حمص إلى  والمیل�ش�ات 

مدن�ا نت�جة ألعمال العنف التي مارستها القوات الحكوم�ة في    95، ُقتل  2012أبر�ل  /ن�سانو مارس  /في آذارو للحكومة.  

مدني على أیدي میل�ش�ات    100إدلب، مما أسفر �ذلك عن العدید من االعتقاالت التعسف�ة. وفي الحولة، ُقتل أكثر من  

شخصا آخر�ن في قر�ة قبیر في مح�ط حماة في أحد   55، وُقتل ما ال �قل عن  2012مایو  /أ�ار  31موال�ة للحكومة في  

، أطلق الج�ش السوري أو الوحدات  2012  هیول�/موزتأعمال العنف المرتك�ة من جماعات مسلحة موال�ة للحكومة. ومنذ نها�ة  

الموال�ة للحكومة النار على المدنیین الذین أرادوا عبور الحدود األردن�ة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على األقل. وفي  

مدني سبق أن قتلوا برصاص قوات األمن    200، ُعثر في ضاح�ة دار�ا بدمشق على أكثر من  2012أغسطس  /آبنها�ة  

 ات للمنازل.أثناء مداهم

 

وفي س�اق الصراع الالحق ازداد الطا�ع العسكري، على سبیل المثال من خالل هجمات القصف التي شنتها القوات الجو�ة  

الج�ش السوري الحر ومدن أخرى حول العاصمة، وتم    السور�ة على أح�اء دمشق التي تس�طر علیها المعارضة أو أعضاء

، تصاعدت أعمال القتال على �ال الجانبین إلى  2012لقنابل الحارقة. ومنذ منتصف عام عندئذ استخدام القنابل العنقود�ة وا

حد �مكن معه تقی�م الصراع على أنه حرب أهل�ة بدءا من هذا التوقیت. وعلى الرغم من ذلك، استمرت ه�اكل المعارضة  

 السلم�ة واالحتجاجات المدن�ة داخل المناطق التي تس�طر علیها الدولة السور�ة. 
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 والضحا�ا  والنهجالجهات الفاعلة والمؤسسات الحكوم�ة المعن�ة،  )ج

 

) �عد اندالع الصراع، استخدم النظام السوري نفس المؤسسات والقوى التي �انت متاحة له �الفعل قبل ذلك؛ غیر أن عددها  أ أ

من قوات األمن    اً �بیر   اً جزء�ما أن  قد زاد. وتم نشر الوحدات العسكر�ة وش�ه العسكر�ة العامة، وال س�ما میل�ش�ا الشب�حة.  

المنتشرة لمكافحة حر�ة االحتجاج �ان من المخابرات، التي استمرت مهمتها �أداة م�اشرة لتأمین السلطة في بدا�ة الصراع. 

ومنذ بدا�ة الصراعات، ر�زت األنشطة االستخ�ارات�ة على هذه المهمة المحل�ة. وعندئذ نشطت العمل�ات على وجه الخصوص  

شارك جهاز المخابرات العسكر�ة �شكل رئ�سي  و قبل المخابرات العامة والمخابرات العسكر�ة ومخابرات القوات الجو�ة.    من

فلسطین")، في حین �ان جهاز المخابرات التا�ع   فرع(" 235و 291و 227و 215 الفروعفي قمع حر�ة االحتجاج بواسطة 

تنشط في   فروع�انت تشتمل المخابرات العامة على  و "مطار المزة" و "�اب توما".    الفروعللقوات الجو�ة �عمل من خالل  

نظر (ا  251  الفرع  -في هذا الصدد ف�ما یتعلق �المساهمة اإلجرام�ة الملموسة للمتهم    -و    285  الفرعالعمل�ات من خالل  

 ). 3تحت النقطة  34المز�د من التفاصیل ف�ما یلي في الصفحة 

 

موظف بدوام �امل.    10000إلى    8000وف�ما یتعلق �الموظفین، یتألف �ل من جهازي المخابرات العامة والعسكر�ة من  

وظف بدوام �امل.  م 6000و 5000مخابرات الجو�ة، عدد موظفین یتراوح بین ال إدارة�ان لدى إدارة األمن الس�اسي، مثل و 

ول�س من الممكن الخروج �استنتاجات موثوقة حول مدى انتشار القوات في العمل�ات الفرد�ة ضد المظاهرات. ومع ذلك، �ان  

التسلسل النموذجي لألحداث هو أن قوات الج�ش والمخابرات �ان عدد أفرادها ال �قل عن ثالثة أرقام وقامت �إغالق الشوارع  

وأطلقت الذخیرة الح�ة على المظاهرات، ثم دخلت المظاهرة �أدوات الضرب، وأصابت المتظاهر�ن،   ع�الغاز المسیل للدمو 

غال�ا �سبب    –واعتقلتهم واقتادتهم إلى مراكز االحتجاز. وفي الوقت نفسه، تم تفت�ش الشوارع المجاورة �حثا عن الفار�ن أو  

 المشار�ین المشت�ه بهم. –سنهم ومكان إقامتهم 

 

المخابرات إلى تحقیق هدف   فروع، التي �انت ال تزال متفرقة في البدا�ة، سعت  2011منذ بدا�ة المظاهرات في ش�اط/فبرایر  و 

معلومات عن المشار�ین   الحصول على  على  الق�ض  ألقي  الغرض،  ولهذا  ومنظمیها.  بتنظ�مها  یتعلق  ف�ما  االحتجاجات 

لنشاط الذي تقوم عل�ه المخابرات �الفعل لترهیب واضطهاد قوى المعارضة،  ُأض�ف إلى ذلك او واستجو�وا تحت وطأة التعذیب.  
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التواصل االجتماعي. ومنذ نها�ة ن�سان/أبر�ل  الشوارع وفي وسائل  الحر�ة االحتجاج�ة في  وال س�ما اآلن منظمو ومؤ�دو 

ش�ه عسكر�ة �اتخاذ إجراءات على أ�عد تقدیر، صدرت تعل�مات إلى قوات األمن المعن�ة في إطار ه�اكل عسكر�ة أو    2011

منسقة ضد المتظاهر�ن؛ و�اإلضافة إلى ذلك، جرت مداهمات وعمل�ات تفت�ش للمنازل مصحو�ة �اعتقاالت، وتم ذلك �األساس  

�مشار�ة أفراد من المخابرات. و�أعداد متزایدة، أقامت المخابرات أ�ضا نقاط تفت�ش في داخل المدینة وعلى الطرق والممرات 

 ق الر�ف�ة، حیث أجر�ت أ�ضا عمل�ات تفت�ش لألشخاص واعتقاالت.في المناط

 

جندي احت�اطي آخر.    300,000شخص مع    300,000و   200,000في بدا�ة الصراع، �ان الج�ش السوري یتألف من  و 

  60,000، فر حوالي  2012�حلول ر��ع عام  و و�ان یتألف إلى حد �بیر من المجندین المؤدین للخدمة العسكر�ة اإللزام�ة.  

الحق ألنهم رفضوا الهجمات على السكان المدنیین. وظل إلى الج�ش السوري الحر في وقت    انضمواجندي إلى الخارج أو  

الض�اط ذوو الرتب العال�ة، وغال�ا ما �انوا من العلو�ین، �انتظام في الج�ش السوري النظامي. و�انت تتمثل وحدات النخ�ة 

حكومة في منطقة دمشق،  الموال�ة للنظام والمه�من علیها العلو�ون إلى حد �بیر في الحرس الجمهوري، الذي تم نشره لحما�ة ال

الرئ�س، ماهر األسد. و الرا�عةوالفرقة   تا�عة لشقیق  التي �انت  لقمع حر�ة االحتجاج �ان  ،  الوحدتین  �فضل استخدام �لتا 

�ان ال بد من التمییز بین وحدات الج�ش و وشار�تا في االعتقاالت وعمل�ات تفت�ش المنازل واإلصا�ات وقتل المتظاهر�ن.  

العزل،    ضد المتظاهر�ن  -المؤدون للخدمة العسكر�ة اإللزام�ة    -�من فیهم المجندون    -فیها استخدام الجنود    النظام�ة التي تم

تم دمج المیل�ش�ات الموال�ة و بزعم أنهم یواجهون السلفیین واإلرهابیین والمجرمین. وأدى ذلك إلى تزاید عدد الفار�ن والمنشقین.  

، في ما �سمى �قوات الدفاع الوطني التي تأسست 2011سلحة والمخابرات في عام للحكومة، التي دعمت �الفعل القوات الم

 . 2012حدیثا في النصف الثاني من عام 

 

آذار ومنذ  الموتى.  وتوثیق  مثل تصو�ر  اإلدار�ة  المهام  أساسا عن  العسكر�ة مسؤولة  الشرطة  �انت  الصراع،  مارس /وفي 

توغرافي التا�عة للشرطة العسكر�ة تعل�مات �الق�ام �شكل منهجي بتسجیل  على أ�عد تقدیر، تلقت دائرة التصو�ر الفو   2011

  6,821ملف صورة مشتمل على صور فوتوغراف�ة إلجمالي   26,938نتج عن هذا النشاط و المتظاهر�ن أو السجناء القتلى. 

جثة وُنقلت إلى خارج البالد من خالل مصور عسكري منشق ("ق�صر"). وُقتل األشخاص المصورون، الذین اتسم معظمهم 

بین   الفترة  في  المعاملة،  آثار سوء  في  2013أغسطس  /آبو   2011  مایو /أ�ار�الهزال و�دا علیهم   فروع ، و�ان معظمهم 

المخابرات، والتقطت صورهم �عد ذلك بوقت قصیر من قبل مصور�ن من الشرطة العسكر�ة. ومع ذلك، �انت الشرطة العسكر�ة 
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المسؤولة أ�ضا عن إصدار   –مسؤولة أ�ضا عن نقل السجناء بین السجون والمحاكم، فضال عن المحاكم المیدان�ة العسكر�ة 

حیث فرضت عقو�ات تصل إلى عقو�ة اإلعدام في إجراءات صور�ة قصیرة، مبن�ة عادة   –ء الس�اسیین  األحكام على السجنا

 على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذیب. 

 

في نقاط التفت�ش، اعتقلت السلطات األمن�ة و عند التفر�ق العن�ف للمظاهرات وفي عمل�ات تفت�ش المنازل والمداهمات  و )  ب ب

. وعادة ما یتم ترحیل المعتقلین �الحافالت إلى مرافق االحتجاز و�حتجزون 2011مارس  /األشخاص منذ آذار  عددا �بیرا من

 هناك لفترات زمن�ة متفاوتة، تتراوح بین �ضعة أ�ام أو سنوات، دون أمر اعتقال أو أي إجراءات رسم�ة أخرى.

 

والعسكر�ة وسجون المخابرات الموجودة �الفعل، و�ان هناك اكتظاظ  و�مرافق احتجاز، استخدم النظام السوري السجون المدن�ة  

كبیر فیها �سبب العدد الكبیر من المعتقلین. وأعید تنش�ط مراكز االحتجاز مثل سجن تدمر العسكري، الذي أغلق حوالي عام  

لإلقامة لفترات طو�لة،    هي السجن المدني في عدرا، حیث ینقل المعتقلون   . �انت مراكز االحتجاز الهامة والكبیرة2001

والسجن الذي یدیره الج�ش في صیدنا�ا. �ما تدیر المخابرات أ�ضا عددا �بیرا من السجون؛ وشملت هذه المرافق أ�ضا مرافق  

لإلقامة   المرافق  �الش�كة. واستخدمت هذه  البالد �طر�قة شبیهة  أنحاء  إلى جم�ع  امتدت  المحافظات، �حیث  في  االحتجاز 

للمعتقلی المخابرات األولى  المختلفین �مكن أن تكون أ�ضا شهورا وسنوات. في  للمعتقلین  ن؛ ومع ذلك، فإن أحكام السجن 

في   األقل  على  السجون  توجد  المخابرات  285و  251  الفرعینالعامة،  �ان جهاز  األخرى،  المخابرات  أجهزة  بین  . ومن 

  –طین"، التي أص�ح سیئة السمعة بین السكان  "فلس  فرع، ما �سمى �235  الفرعهنا مع    –العسكر�ة على وجه الخصوص  

وجهاز المخابرات الجو�ة وقد تورطوا في عمل�ات اعتقال وتعذیب وقتل المعارضین الفعلیین أو المزعومین للنظام. و�ان جهاز 

ل  المخابرات العسكر�ة یدیر ما مجموعه عشرة مرافق احتجاز، �ما في ذلك خمسة في دمشق. و�ان هناك سجنان على األق

 تا�عین لجهاز مخابرات القوات الجو�ة. �ما �ان مكتب األمن الس�اسي �حتفظ �سجن في حي المزة بدمشق.

 

اتسمت ظروف االعتقال في مرافق المخابرات بنقص اإلمدادات الغذائ�ة والمساعدة الطب�ة، واالكتظاظ وهو ما نتج عنه عدم  

لكارث�ة الناجمة عن انتشار الهوام وعدم وجود إمكان�ة �اف�ة لالغتسال  وجود إمكان�ة �اف�ة للحر�ة والنوم، والظروف الصح�ة ا

أو تغییر المال�س، واالستخدام التعسفي للعنف، واإلجهاد النفسي الهائل �سبب عدم ال�قین �شأن مصیر الفرد نفسه واالستماع  

ة لیال ونهارا. وخالل استجوابهم في  المستمر لصرخات الزمالء المعتقلین الذین تعرضوا لسوء المعاملة في الغرف المجاور 
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جهاز   في  "الُمجر�ة"  التعذیب  أسالیب  استخدمت  المنهجي.  للتعذیب  یتعرضون  ما  عادة  السجناء  �ان  المخابرات،  مرافق 

المثبتین جزئ�ا في إطار ("دوالب")    –المخابرات السور�ة قبل بدا�ة الصراع، أي الضرب �أدوات الضرب و�دونها على السجناء  

ة")، والتعلیق على المعصمین  قعلى �امل الجسم، وخاصة أ�ضا على �اطن القدمین ("الفل  –ى لوح ("السجادة الطائرة") أو عل

ذلك، �انت هناك صدمات �هر�ائ�ة   إلى  �اإلضافة  األلماني").  ("الكرسي  الفقري  للجسم والعمود  المفرط  والتمدد  ("الش�ح") 

ح�انا طرق أخرى تغذیها براعة ساد�ة من الجالدین. وانتشر على نطاق واسع وحروق و�ي، ونزع أظافر الیدین والقدمین وأ

العنف الجنسي ضد الرجال والنساء على حد سواء منتشر، والذي اسُتخدم إلذالل الضح�ة على وجه الخصوص ووصل حتى  

 أ�ار/مایوالمعلومات، إال أنه منذ  إلى االغتصاب. و�ینما �ان التعذیب في بدا�ة الصراع ال یزال ُ�ستخدم في المقام األول لجمع  

فصاعدا، �انت السجون أقل اهتماما �جمع المعلومات االستخ�ار�ة و�ان اهتمامها �كسر أعضاء المعارضة الفعلیین   2011

 أو المعتقدین، ومنعهم من الق�ام �مز�د من األنشطة، و�التالي خنق حر�ة االحتجاج.

 

ا المستشف�ات  أ�ضا  إلیها أ�ضا �اسم  وشملت مرافق االعتقال  الكبرى في تشر�ن (�شار  الواقعة في منطقة دمشق  لعسكر�ة 

")، والتي �انت ُتستخدم فقط لعالج الجنود وأقار�هم قبل بدا�ة الصراع. 601") وحرستا والمزة (�شار إلیها أ�ضا �اسم "607"

ت المستشف�ات العسكر�ة أ�ضا إلیواء  ومع بدا�ة حر�ة االحتجاج، بدأت عمل�ة التحو�ل. ومنذ ذلك الحین فصاعدا، استخدم

و�ساءة معاملة المرضى المحتمل انتمائهم إلى المعارضة. و�ینما �ان التر�یز في هذه الحاالت في البدا�ة على العالج الطبي،  

وا  فصاعدا في إساءة معاملة السجناء أو المتظاهر�ن الذین دخل  2011  ن�سان/أبر�لبدأ موظفو األمن والطواقم الطب�ة منذ  

، تم تقس�م مهمة المستشف�ات العسكر�ة إلى شعبتین: �اإلضافة إلى  2012المستشفى مؤخرا على نطاق واسع. بدءا من عام 

الشعب التي نفذت العالج الطبي التقلیدي المخصص ألعضاء النظام، �انت هناك أجنحة معدة �شكل منفصل حیث تم ر�ط 

�حیث �ان السكان المدنیون �خافون من المستشف�ات العسكر�ة  –حتى وفاتهم أح�انا  –السجناء �أسرة المستشف�ات وتعذیبهم 

 أكثر من خوفهم من سجون المخابرات. 

 

) �انت المستشف�ات العسكر�ة في الوقت ذاته أ�ضا جزءا هاما من البن�ة التحت�ة في التعامل مع السجناء المتوفین. منذ جج 

، تم جمع الجثث �استمرار هناك وتوث�قها من قبل أط�اء ومصور�ن عسكر�ین: و�ذا �ان السجناء قد لقوا  2011  آذار/مارس

وا م�اشرة في الشارع، فقد �انت جثثهم ُتنقل إلى المستشف�ات العسكر�ة. وهناك، حتفهم في السجون ومرافق المخابرات أو قتل

مع أولئك الذین    –ومعظمها عار�ة أو ترتدي مال�س داخل�ة فقط، وعلیها آثار سوء التغذ�ة و/أو التعذیب    – تم جمع الجثث  
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ولكن �سبب األعداد التي �انت تفوق قدرتها   ماتوا في المستشف�ات العسكر�ة نفسها، و�تم تخز�نها مؤقتا في مخازن التبر�د،

االست�عاب�ة، سرعان ما تم تخز�نها ب�ساطة في القاعات أو الساحات. تم تسجیل الموتى �شكل بیروقراطي من خالل �تا�ة 

ادة  وع  -أرقام على قصاصات ورق�ة مرفقة أو م�اشرة �قلم ل�ادي على الجلد، حیث یتم اإلشارة إلى مكان احتجازهم ووفاتهم  

ورقم السجین. �تب طبیب شرعي �عمل في المستشف�ات تقر�را قصیرا حدد �انتظام سب�ا طب�ع�ا    - للمخابرات    قسم ما �كون رقم  

ن رقم تسجیل آخر    - غیر دقیق    - للوفاة مثل السكتة القلب�ة أو فشل الجهاز التنفسي، وأصدر شهادات وفاة وفقا لذلك ودوَّ

نفسه. وف�ما �عد ُطلب من المصور�ن العسكر�ین للشرطة العسكر�ة، توثیق �ل جثة من   على القصاصة الورق�ة أو المتوفى

الجثث �عدة صور فوتوغراف�ة. وجمعت الصور والتقار�ر ف�ما �عد في ملف. و�ان القصد من نظام التوثیق هو خدمة الرقا�ة  

   دتهم للحر�ة عن طر�ق الرشوة.الداخل�ة داخل النظام، وال س�ما تت�ع مصیر السجناء واست�عاد احتمال استعا

 

كان عدد الجثث المسجلة بهذه الطر�قة في دمشق وحدها في البدا�ة ال �قل عن عشر جثث یوم�ا، لكنه سرعان ما ارتفع إلى  

. ومن نقاط التجم�ع في دمشق ومنطقة دمشق، نقلت الجثث إلى مقابر جماع�ة بنیت خص�صا  50  عدد یومي ال �قل عن

�عد تسجیلها على شكل �تالوج في شاحنات وشاحنات مبردة، وأح�انا   -نجها والقط�فة    -من دمشق    لهذا الغرض �القرب

أ�ضا على مقطورات نصف مقطورة. وتم إلقاء القتلى الذین تم تسل�مهم في المقابر هناك �عد إعادة توثیق أصلهم من قبل 

على أقصى تقدیر، عندما ارتفعت   2011  أ�ار/مایوالقتلى في  المسؤولین اإلدار�ین المعینین. وقد بدأت هذه المعاملة للمدنیین  

 أعداد ضحا�ا الصراع ارتفاعا حادا.

 

) ال �مكن إجراء تحدید دقیق لعدد المدنیین الذین قتلوا أو أصیبوا أو احتجزوا أو تضرروا �أي شكل آخر من جراء تدابیر  دد 

اع في فترات زمن�ة معینة، نظرا لعدم وجود إحصاءات موثوق بها، الدولة التي اتخذتها السلطات األمن�ة السور�ة أثناء الصر 

تقی�مها لصالح المتهم على أرقام تقع في النطاق   الهیئة القضائ�ةوالتطور الدینام�كي، وعدم وجود مراقبین محایدین. تبني  

ق�اًسا    – و    2011  تموز/یول�هول  مدني �حل  2000  األدنى للتقدیرات المتاحة. وفقا لهذا، ومنذ بدا�ة الصراع، ُقتل على األقل 

، لقي أكثر 2012  أ�ار/مایو. وحتى  2011  �انون األول/د�سمبرمدني �حلول    5000قتل ما ال �قل عن    –أ�ضا منذ البدا�ة  

شخص حتفهم في أعمال الشغب. وقد تم ترحیل عدد �بیر من هذا العدد من األشخاص من المظاهرات أو نقاط    10000من  

التفت�ش أو من مكان العمل أو المنزل الخاص أو من المستشف�ات إلى سجون المخابرات وتعرض �عضهم أل�شع أشكال سوء 



  ترجمة غیر رسمیة
29 

 

 
 

أح�انا أشد قسوة عن طر�ق أسالیب التعذیب المت�عة. وفي س�اق الصراع المتواصل في  المعاملة هناك �شكل أكثر منهج�ة، و 

 ، ازداد عدد القتلى أكثر.2012عام 

 

 موجز )د

 

ثان�ا.   (انظر تحت  ذ�ره  التي ظهرت من  7.، ص  1كما سبق  االحتجاج  السوري ضد حر�ة  النظام  أساس عمل  فإن   ،(

عین�ات من قبل النظام الس�اسي االستبدادي في سور�ا القائم على جهاز  قد تم وضعه �الفعل منذ الس�  2011ش�اط/فبرایر  

أمني قمعي واسع النطاق. ومن خالل الج�ش والمخابرات والوحدات ش�ه العسكر�ة، توفر لدى الق�ادة الس�اس�ة قوات �اف�ة  

م الس�اسي موجها نحو ذلك؛ فقد  الستخدام العنف ضد المواطنین الذین ینتقدون الحكومة في جم�ع أنحاء البالد. و�ان النظا

مع عدد �بیر من الضحا�ا.    -المتفرقة    -مارس قمع المعارضة الس�اس�ة لعقود من الزمن، فضال عن "التدابیر العقاب�ة" العن�فة  

وتوجد سجون لالحتجاز خارج نطاق القانون في جم�ع أنحاء البلد، وجرى اخت�ار ممارسات الس�طرة على االقتصاد والمجتمع، 

 ضال عن اضطهاد وتعذیب األفراد الناشطین �أیدي الدولة البول�س�ة. ف

 

)، أن حر�ة االحتجاج قو�لت م�اشرة �عد تمدد "الر��ع العر�ي" إلى سور�ا في 14.، ص 2كما تبین �ذلك (انظر تحت ثان�ا. 

على الفض العن�ف للمظاهرات    �الوسائل القمع�ة المثبتة، حیث اقتصر عمل السلطات األمن�ة في البدا�ة   2011ش�اط/فبرایر  

على أقصى تقدیر، �انت االحتجاجات   2011التي �انت مازالت متفرقة واالعتقاالت التعسف�ة. و�حلول نها�ة ن�سان/أبر�ل  

قد امتدت إلى البلد �أسره من خالل التجمعات، على األقل في عواصم المحافظات. وفي الوقت نفسه، توسعت التدابیر التي  

طات األمن�ة توسعا �بیرا نوع�ا و�م�ا من خالل "عمل�ات نسف" عن�فة للمظاهرات مترافقة مع استخدام األسلحة  اتخذتها السل

من تعذیب المعتقلین في مختلف مراكز االحتجاز.   النار�ة الفتاكة واالعتقاالت الیوم�ة واسعة النطاق �اآلالف مع ما تالها

من نقاط التفت�ش المنتشرة على مستوى الدولة؛ وتمت الس�طرة �عنف على  وأجر�ت أ�ضا عمل�ات تفت�ش واعتقاالت في ش�كة 

أح�اء �أكملها تعتبر معارضة من خالل اإلغالق والمداهمات. لم ُ�ستخدم العنف �شكل منعزل وعشوائي فحسب، بل �جزء 

. وقد تم هذا االستخدام للقوة  من استرات�ج�ة شاملة لجعل السكان المدنیین السور�ین خاضعین و"توجیههم" على الوالء للحكومة

، وهي أعلى هیئة إدار�ة أنشئت خل�ة إدارة األزمة�طر�قة منظمة ومخططة على أساس القرارات التي اتخذتها في ن�سان/أبر�ل  
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دولة  لهذا الغرض؛ ونفذت القرارات الرام�ة إلى استخدام القوة واالعتقال وسوء المعاملة من خالل نقلها إلى المستو�ات الهرم�ة لل

 وصوال إلى الهیئات التنفیذ�ة. 

 

.،  C. 1تحس�ا لتقی�مها القانوني (انظر في هذا الصدد تحت    –   الهیئة القضائ�ةوفي اختصار للنتائج المذ�ورة أعاله، ترى  

العدید من الظروف الواقع�ة التي تشكل هجوما على السكان المدنیین السور�ین �طر�قة ارت�طت �عمل�ات القتل  –) 185ص 

لحرمان خارج نطاق القضاء من الحر�ة وعمل�ات تعذیب عدد �بیر من األفراد المدنیین. اسُتخدم الهجوم في دعم الحكومة وا

السور�ة، التي استخدمته �وسیلة للحفاظ على السلطة وقمع الجهود الس�اس�ة التي تنتقد الحكومة. و�دءا من نها�ة ن�سان/أبر�ل 

لخل�ة إدارة  جوم منهج�ا أ�ضا، وفي الوقت نفسه واسع النطاق �سبب القرارات المر�ز�ة  على أقصى تقدیر، �ان هذا اله  2011

 وتنفیذها.  األزمة

 
 التا�عان إلدارة المخابرات العامة السور�ة   40والقسم    251الفرع  -3

 

مكافحة التجسس، تمثلت قبل اندالع الصراع في    –"أمن الدولة"    سمى �العام�ة أ�ضاتُ   –مسؤول�ة المخابرات العامة   )أ

ومراق�ة السكان السور�ین في الداخل والخارج، والس�طرة على االقتصاد السوري، ومكافحة الفساد، و�ذلك مراق�ة المؤسسات  

عام   ر��ع  ومنذ  في سور�ا.  التر�یز على2011األجنب�ة  �ان  القمع�ة ضد    ،  الحمالت  �عني  ما  اإلرهاب"، وهو  "مكافحة 

موظف بدوام �امل. وتم   30000و  10000ة للنظام. في البدا�ة، �ان لدى المنظمة ما بین  المعارضة والجماعات المنتقد

  13في دمشق، �اإلضافة إلى    –خاصة    فرعمدیر�ة و�حدى عشر    –تقس�م المخابرات إلى اثنتي عشرة وحدة تنظ�م�ة مر�ز�ة  

موضوع هذه القض�ة، من بین أمور   251  الفرعالشعب التا�عة لجهاز المخابرات العامة، �اإلضافة إلى   إقل�م�ة. وتشتمل  فرع

إدارة  التجسس، فضال عن  للتقی�م والتقن�ة ومكافحة  أخرى، على مدرسة تدر�ب في نجها، إحدى ضواحي دمشق، وشعب 

ي حي �فر سوسة. ترأس المخابرات العامة من  األخیر في وسط دمشق ف   الفرع قع  �. و 285تحقیق مر�ز�ة تم تسمیتها برقم  

 اللواء دیب ز�تون. 2012تموز/یول�ه  24اللواء علي مملوك، ومنذ   2012تموز/یول�ه   24إلى  2005تموز/یول�ه  16

 

التي تتخذ من دمشق مقرا لها والمسؤولة عن "األمن الداخلي" لمحافظتي مدینة دمشق ومح�ط    الفروعواحد من    251  الفرعكان  

فعل�ا عن مكافحة االحتجاجات في   موظف. و�عد بدا�ة الصراع، �ان مسؤوالً   3000و  2500ما بین    الفرعشق. �ان لدى  دم
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قع  �هذه المنطقة، ونفذ جزءا �بیرا من موجات االعتقاالت في دمشق ومح�طها، وأقام حواجز على الطرق في هذه المناطق. 

داخل المدینة �شارع �غداد في المنطقة المجاورة م�اشرة لمستشفى "الهالل   في قلب دمشق في وسط منطقة مكتظة �األبن�ة  الفرع

األحمر". وهي تضم منطقة واسعة محددة من الخارج �جدران أو حواجز طرق، وتشمل حد�قة واسعة ومنطقة لوقوف الس�ارات. 

أساسا من منزلین من    الفرعتكون  یالخطیب".    فرعمعروف للسكان �االسم غیر الرسمي "  وقع في حي "الخطیب"، فه�و�ما أنه  

 ثالثة طوابق على األقل، محاط �فناء داخلي وتوجد ف�ه مكاتب وغرف استجواب. 

 

، و�ان �حتوي على  2012و  2011�ان هناك على أي حال سجن في عامي    251  الفرعفي الطابق السفلي من أحد م�اني  

×    1ا مر�عا �اإلضافة إلى زناز�ن فرد�ة صغیرة ال تز�د مساحتها على  متر   40و  10عدة زناز�ن تجم�ع �مساحة تتراوح بین  

متر. �ما �ضم الطابق السفلي غرف إقامة لحراس السجن، فضال عن غرف استجواب ومنطقة استجواب مفتوحة. في    2

دد المتزاید ، تم توس�ع السجن من خالل غرف تحت األرض تقع تحت منطقة حد�قة لتوفیر مساحة أكبر للع2012بدا�ة عام  

. ومن ناح�ة أخرى، �انت مكاتب الض�اط وغرف التحقیق تقع في الطوابق العل�ا  2011�سرعة من المعتقلین بدءا من مارس  

  2011اللواء توفیق یونس في عامي    251  الفرعترأس  و   ، حیث ُ�عرض فیها المعتقلون المحضرون من السجن.الفرعمن  

 ]. Kهو المتهم المشارك السابق ... [ 2012حتى عام  251 فرع�الالستجوا�ات قسم ا. و�ان رئ�س 2012و

 

عن مجموعة التدخل السر�ع في الخدمة المیدان�ة، واستخدم    . و�ان مسؤوالً 251  الفرعرسم�ا من    اً ومتفرع  اً ملحق  40  القسم كان  

  2011وال س�ما في س�اق عام  في المداهمات، و�نشاء نقاط التفت�ش والس�طرة علیها، واالعتقاالت، وعمل�ات تفت�ش المنازل،

لتفر�ق المظاهرات المنتقدة للنظام ("قوات التطهیر والبلطج�ة")؛ ومحل�ا شملت والیتها محافظتي مدینة دمشق ومح�طها. وعلى  

، إال أنه تمتع �استقالل ذاتي معین، حیث �ان یرأسه حافظ مخلوف، ابن خال �شار األسد،  �قسمالرغم من وضعه الرسمي  

خضع رسم�ا لق�ادة �  القسممرت�طا �شكل خاص �أعلى مستوى لصنع القرار في النظام السوري. وعلى الرغم من أن  الذي �ان  

تمتع إلى حد �بیر �االكتفاء الذاتي من الناح�ة التشغیل�ة. و�ان لد�ه مبنى مكاتب خاص �ه في دمشق في ی، فإنه  251  الفرع

على وجه الخصوص  و  ،251 الفرع وقام القسم �األعمال األساس�ة لصالحجسر األب�ض مع مرفق احتجاز خاص �ه. الحي 

السجناء. وقد تم اخت�ار الموظفین �شكل محسوب. و�انت الشروط المس�قة للقبول هي على وجه الخصوص    جلبعن طر�ق  

 الل�اقة البدن�ة والوالء للنظام. 
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عمل�ات تفت�ش المنازل ونقاط في  ت األخرى و �عمل�ة ضد المظاهرات واالحتجاجا  40  القسم  وعندما تم نشر موظفي )ب

لفترة قصیرة، حیث یتم استجوابهم �انتظام و�ساءة معاملتهم. و�عد إقامة    القسم التفت�ش، �ان المعتقلون ینقلون أح�انا إلى مبنى  

لفترات طو�لة.    واالحتجازللتعذیب    تعرضوا ، حیث  251  الفرع إلى    نقلوا قصیرة األجل، نادرا ما تتجاوز یوما واحدا،  مؤقتة  

�عد أن �كونوا قد  غال�ًا  ،  ووضعوا تحت سلطته   251  الفرعم�اشرة إلى    40  القسمالمعتقلون من    اقتیدوفي حاالت أخرى،  

 .همنقللتعرضوا �ثیرا إلساءة المعاملة في الحافالت المستخدمة �وسیلة 

 

، وفي الغالب�ة العظمى من الحاالت  الم�انيالسجناء إلى الفناء الداخلي الواقع بین    اقتید،  251  الفرعوصولهم إلى    ولدى

�الهراوات  للضرب  �الفعل    یتعرضون في �ثیر من األح�ان  و   النزول من المر��ة؛  عندلسلسلة من االنتهاكات الجس�مة    اتعرضو 

الوف�ات. وقد أشار الموظفون �سخر�ة إلى هذه المعاملة  وقد أدى ذلك �الفعل إلى �عض  لفترة طو�لة تصل إلى ساعات.    والجلد

عند الوصول على أنها "حفلة ترحیب". ثم اقتید المعتقلون أو دفعوا إلى قبو السجن، حیث اضطروا إلى خلع مال�سهم وتفت�شهم 

 �حثا عن أش�اء مخف�ة، �ما في ذلك من خالل التفت�ش الشرجي.

 

�شكل رئ�سي في زناز�ن التجم�ع، التي �انت مكتظة    -وتم فصلهم �حسب الجنس    -  251  الفرع  قبوتم إیواء السجناء في  

هناك لم یتمكنوا من النوم إال �التناوب، و�انوا مكدسین نقلهم إلى الذین تم  السجناءلدرجة أن   2011للغا�ة منذ ن�سان/أبر�ل  

في �ثیر من األح�ان، �ان و في �عض األح�ان �انوا �جبرون على الوقوف.  و ین على األرض.  د�عضهم ال�عض وممدفوق  

الزنزانة. ونت�جة  ، والتي �انت سیئة التهو�ة، �أتي من خالل الفجوة الموجودة أسفل �اب  للزناز�ناإلمداد الوحید �الهواء النقي  

�انت الزناز�ن تحتوي إما على مرحاض واحد  و .  لذلك عانى السجناء من الهواء الخانق للغا�ة وواجهوا صعو�ة في التنفس

غیر منفصل مزود �إمدادات الم�اه، أو �ان یتم اقت�اد السجناء إلى المرحاض فقط في األوقات التي �حددها الحراس. و�ان  

مما جعل على الفناء، وال�عض اآلخر �ان مضاء فقط �ضوء اصطناعي مشغل �استمرار،  تطل  ة  ل�عض الزناز�ن �وة علو�

نظرا لعدم وجود أي إمكان�ة لغسل المال�س وتغییرها �انت ظروف و السجناء التمییز بین اللیل والنهار.    على  من المستحیل

. أما السجناء الذین أصیبوا �الفعل لدى  الزناز�نوخاصة القمل، موجودة في �ل مكان في    الحشرات،النظافة �ارث�ة. �انت  

لم �حصلوا علیها على اإلطالق.  أو    كاف�ةالطب�ة  الرعا�ة  ال وصولهم أو أصیبوا �جروح ناجمة عن التعذیب فلم �حصلوا على  

عالج. وتتألف أماكن اإلقامة البدیلة من زنزانات   ظل اإلصا�ات واألمراض دون تعادة ما  و .  ملته�ةأص�حت الجروح المفتوحة  و 
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بداخلها. وأدى عدم    مكدسینمتر، وغال�ا ما �كون هناك سجینان أو أكثر    2×    1مفردة صغیرة جدا تبلغ مساحتها حوالي  

صرخات  لیال ونهارا ذلك �انوا �سمعون ع وضعف المحتجز�ن. ��سر �شكل كفا�ة اإلمدادات الغذائ�ة عموما إلى فقدان الوزن 

األلم من السجناء اآلخر�ن الذین تعرضوا للتعذیب في غرف االستجواب المجاورة أو في المناطق المفتوحة. و�ان السجناء 

وعدم ال�قین �شأن  الوضع  أدى هذا  و تعذیب.  الخذون من الزنزانة الجماع�ة �عودون �انتظام مصابین وعلیهم آثار  ؤ الذین ی

 لسجناء، �ما في ذلك الخوف الوجودي المستمر من الموت.اعلى  مصیر إلى ضغوط نفس�ة هائلة ال

 

لها ما یبررها، حیث اقتید �ل معتقل جدید �عد فترة انتظار إلى استجواب واحد   ةمعاملالوثبت �انتظام أن المخاوف من سوء 

في الغالب�ة العظمى و على األقل إما في قطاع السجون أو في مكاتب المحققین في الطوابق العل�ا، حیث تعرضوا للتعذیب.  

ب في تورمات وتمزقات جعلت المشي من الحاالت، �ان هذا یتألف من ضر�ات على �اطن القدمین �حزام أو �ابل، مما تسب

أ�ضا التعلیق من المعصمین ("الش�ح")، والصدمات    ذلك   شملو مؤلما للغا�ة ("الفلقة").    –الحقا  عل�ه  الحراس    مالذي أجبره  –

 من الحاالت  �ثیرفي  الكهر�ائ�ة، والحروق وعمل�ات الكي، والضرب التعسفي �أش�اء أو بدونها، والر�ل على الجسم �أكمله. و 

ال �مكن وقف اإلساءة عن طر�ق االعترافات (الكاذ�ة) أو المعلومات المنتزعة، إما ألن المحتجز�ن لم تكن لدیهم المعلومات  

عنف في شكل ضرب من قبل  �ان هناك    ذلك المطلو�ة أو ألن سوء المعاملة ثبت أنه غا�ة في حد ذاته لإلذالل والردع. �

ناء لقواعد مثل التحدث دون إذن. وفي �عض األح�ان �ستخدم العنف الجنسي  أو ردا على خرق السج  سببحراس السجن دون  

والتهدید �العنف الجنسي ضد األزواج    هاأو ضر�األعضاء الجنس�ة  أ�ضا ضد النساء والرجال في شكل اغتصاب أو لمس  

�اشر هم أولئك الذین ألقي الق�ض  وأفراد األسرة. والسجناء الوحیدون الذین لم یتعرضوا على أساس استثنائي لإلیذاء البدني الم

 علیهم على وجه التحدید �صورة فرد�ة، أو تمتعوا �مر�ز معین من الشهرة، أو �انوا على معرفة شخص�ة �أحد الموظفین. 

 

 �التهمةولم ُیبلغ األقارب �مكان وجود المحتجز�ن. �ما لم ُیبلغ السجناء أنفسهم �مدة االحتجاز المتوقعة لهم. وحتى ف�ما یتعلق  

 وسبب احتجازهم تر�وا أ�ضا في حالة غموض دائم.  ةالفعل�

 

عن �ثب في قمع حر�ة االحتجاج بدءا من ر��ع    40القسم  و   251الفرع  ووفقا الختصاصهما وأنشطتهما الفعل�ة، شارك   )ج

مشت�ه بهم أو  االعتقاالت الجماع�ة لل  جن�ا إلى جنب مع أجهزة المخابرات األخرى من خالل   ا. ووقففصاعداً   2011عام  
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المعارضین الفعلیین للنظام، وتفر�ق المظاهرات واالختطاف التعسفي للمشار�ین فیها، فضال عن تعذیبهم المنهجي �جزء ال  

 یتجزأ من االسترات�ج�ة العن�فة للنظام السوري.

 
   لمدعى عل�همشار�ة ا -4

 
 :السا�قة للجر�مةنشاط المدعى عل�ه داخل جهاز المخابرات السور�ة، اإلجراءات  )أ

 

خضع أوال للتدر�ب وقد  عاما.    20، و�ان عمره  1996  یول�ه/تموز  10المخابرات العامة السور�ة في    إدارةانضم المتهم إلى  

المخابرات العامة. و�اإلضافة إلى    الت�اع إلدارة  295  الفرعنجها للتدر�ب، إحدى ضواحي دمشق، في    دةقاعاألساسي في  

التدر�ب البدني، تلقى تعل�ما في أساس�ات العمل�ات العسكر�ة وعلى مختلف منظومات األسلحة، ومن بینها المسدسات و�نادق 

عمل هو نفسه �مدرب. وفي    -2010فبرایر  ش�اط/حتى  و   1998من بدا�ة عام   - �عد سنة ونصفو القنص والمتفجرات.  

تدرب على  حیث  "مكافحة اإلرهاب" بدعم من خبراء عسكر�ین روس،    متقدمًا في مجال، تلقى تدر��ا  2005و  2004عامي  

الكمائن   ونصب  الكبیرة،  المدن  في  الم�اني  لهااقتحام  وغیر  والتصدي  المسلحین  األشخاص  واختطاف  الشوارع،  وقتال   ،

 المسلحین، واالعتقاالت والحما�ة الشخص�ة. 

 

ي الموقع الرئ�سي وعمل في معظم األح�ان فالمخابرات العامة.  في دائرة    251الفرع  ، التحق المتهم �2010ش�اط/فبرایر  ومنذ  

الدیني" وهناك، من بین أمور أخرى، اشتغل �جمع المعلومات    الفرع في البدا�ة في "  وعملفي شارع �غداد في دمشق.    للفرع

لألئمة الذین �عظون هناك وتصر�حات الزوار في األحداث هناك   ةقف الس�اس�او الم  التحقیق في  و�ان المطلوبفي المساجد.  

�تب المتهم و .  الحاضر�نوشمل نشاط التجسس أ�ضا جمع المز�د من المعلومات الشخص�ة عن    -التي ر�ما تنتقد الحكومة    -

مسؤول عن مدینة    قسممسة أشهر في  ، عمل لمدة خالفترةتقار�ر بهذا الشأن الستخدامها مرة أخرى من قبل رؤسائه. �عد هذا  

الدیني"   الفرععاد إلى "  األمر ممال للغا�ة �النس�ة له  وعندما أص�ح.  �مهام مكتب�ةالز�داني، الواقعة في مح�ط دمشق، وقام  

ُنقل ذلك  �عد  طل�ه.  على  بناء  شهر�ن  من  40القسم  إلى    لمدة  خدم  حیث  في    2011  هیول�تموز/،  فراره  �انون    5حتى 

 قسم تم نشره �شكل أساسي في دوما.  فيعلى األقل مؤقتا، عمل المدعى عل�ه، . و 2012ینایر الثاني/
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، �ان المتهم على  251  أقسام الفرعالمخابرات العامة السور�ة، وخاصة في مختلف   إدارةوخالل سنوات عدیدة من عمله في  

�ان المتهم �علم أن أجهزة المخابرات، حتى قبل بدا�ة و .  251الفرع  درا�ة تامة �أسالیب عمل المخابرات السور�ة، وال س�ما  

وسیلة للتجسس على السكان المدنیین والقمع الس�اسي. وقال إنه على  � قد استخدمت، 2011فبرایر ش�اط/الر��ع العر�ي في 

الواقعة في شارع �غداد  251رع  الفعلم �مهمة   المنشأة  الموجود تحت األرض هناك، وظروف االحتجاز، و ، و�ن�ة  السجن 

�علم أ�ضا أنه منذ   المدعى عل�ه. و�ان  ترهیبهموحق�قة أن السجناء یتعرضون للتعذیب لغرض ابتزاز المعلومات أو لمجرد  

�سبب االعتقاالت التعسف�ة و   ،لسجناء هناك تدهورا شدیدا�النس�ة ل  الفرعفصاعدا، تدهورت األوضاع في   2011آذار/مارس  

وأنهم یتعرضون لسوء    ،أكثر مما �ان عل�ه في الماضيمر�ز االحتجاز �ضم اآلن عددا �بیرا من السجناء  أص�ح    الجماع�ة

وأخیرا، لم �خف على    المعاملة �شكل منهجي هناك، وقبل �ل شيء یتعرضون للتعذیب والعنف التعسفي من جانب الحراس.

ق�ادة السلطات األمن�ة لقمع حر�ة �على أقصى تقدیر، وقع هجوم شامل    2011أنه منذ نها�ة ن�سان/أبر�ل    المدعى عل�ه

ذلك عن عدد �بیر من اإلصا�ات  المظاهرات، وأسفر  في  العن�ف  التدخل  السكان من خالل  السور�ة وترهیب  المعارضة 

الذي �مكن القول إنه حافظ على مسافة داخل�ة  ،  المدعى عل�هالجماع�ة. ومع ذلك، واصل  والوف�ات، فضال عن االعتقاالت  

 . ع�شهنشاطه لكسب  من األحداث

 
 2011تشر�ن األول/أكتو�ر  -األفعال التي أسهمت في ارتكاب الجر�مة في أیلول/سبتمبر  )ب

 

شخص في مدینة    6000إلى    3000  زهاء، نظمت مظاهرة شارك فیها  2011أكتو�ر  /أو تشر�ن األول  سبتمبر/في أیلول

رقصوا. وتم نشر نحو و سلمي وجلسوا في الشارع شكل دوما جنوب دمشق �القرب من الجامع الكبیر. وتصرف المتظاهرون �

للتعامل معهم  1000 الداخل�ة و عنصر أمني   للفرع مختلفة تا�عة    وأقسام  مخابرات الجو�ة�دارة ال، من بینهم أفراد من وزارة 

 ، الذي �ان مزودا �سالح ناري.المدعى عل�هرجال؛ من بینهم  250 بزهاء 40القسم  . وشارك 251

 

المتظاهر�ن ومالحقتهم واعتقالهم.  واأ  40القسم  على األقل �ان لدى أعضاء  و  النار على  قاد حافظ مخلوف و مر �إطالق 

المتظاهر�ن، وقال لحراس األمن: "من �حب الرئ�س �جب أن �طلق النار على الخونة"،    وشتم،  دفع ر�اعيشخص�ا س�ارة  

وفتح النار بنفسه من مدفع رشاش. ونت�جة لذلك أصیب ما ال �قل عن خمسة أشخاص، توفي منهم ثالثة على األقل. �ما  

حاول  ثم  ، ولكنه انسحب إلى حد ما.  ذلك  المدعى عل�ه بدأ أفراد المخابرات في إطالق النار على المتظاهر�ن. ولم �فعل  
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المتظاهرون الفرار. والحقتهم قوات األمن، �ما في ذلك المتهم، وقامت بتمش�ط الشوارع، واعتقلت عددا �بیرا منهم واقتادتهم 

 .التي �انت في االنتظارإلى الحافالت 

 

دعى  ورافق المفي دمشق،    251الفرع  متظاهرا في قافلة مكونة من حافلتین على األقل من دوما إلى    30عدد    اقت�ادثم تم  

تعرض العدید من المعتقلین �الفعل للضرب في الحافالت. ولم یثبت أن المدعى عل�ه شارك  و تأمینها.  عمل على  لرحلة و ا  عل�ه

إلى النزول251الفرع  في ذلك. ولدى وصولهم إلى فناء   المحتجزون  المبرح في   من الحافلة  ، اضطر  وتعرضوا للضرب 

ور أخرى، تعرضوا للضرب �أنابیب معدن�ة من قبل المجندین الجدد. وفي هذا  ومن بین أم.  طر�قهم من الحافلة إلى المبنى

أثناء هذه    نفسه أساء معاملة المتظاهر�ن المحتجز�ن  المدعى عل�همن إث�ات أن    الهیئة القضائ�ةتمكن  تالصدد أ�ضا، لم  

 .األحداث

 
للتعذیب أثناء إقامتهم. و�اإلضافة إلى العنف الذي  لعدة أ�ام على األقل وتعرضوا جم�عا    251احتجز المعتقلون في الفرع  و 

اضطروا جم�عا، دون استثناء، إلى تحمله فور وصولهم إلى الفرع، تعرضت الغالب�ة العظمى منهم لعنف جسدي منهجي أثناء  

و�انت احتجازهم واستجوابهم الحقا عن طر�ق ضر�هم �أدوات على أجسادهم وأخمص أقدامهم، مما تسبب لهم في ألم شدید. 

ظروف االحتجاز على النحو المعتاد في الفرع: فقد تم إیواء جم�ع السجناء في غرف احتجاز تحت األرض، جزئ�ا دون ضوء  

النهار، وفي ظروف مكتظة للغا�ة، ودون طعام �اف، وفي ظل ظروف صح�ة �ارث�ة في غرف مو�وءة �الحشرات دون أي 

ستخدام المرحاض. و�ان علیهم جم�عا تحمل صرخات األلم وتوسالت مرافق للنظافة الشخص�ة، و�فرصة محدودة فقط ال

اآلخر�ن أثناء تعرضهم للتعذیب في غرف االستجواب المجاورة طوال النهار واللیل. ولم یبلغ السجناء �سبب احتجازهم أو 

حین دوره للتعرض مدته. و�ان �ل واحد من المعتقلین في حالة من عدم ال�قین التام �شأن مصیرهم، خاصة �شأن متى س�

لسوء المعاملة الوحش�ة التي �مكن أن یرى آثارها �استمرار في اآلخر�ن. ولم �كن أي منهم �عرف ما إذا �انوا س�خرج من  

 السجن ح�ًا ومتى. ولم یبلغ أقارب المعتقلین �مصیرهم.

 

یلبي  دون أي مبرر محدد و�دون أمر    و�ان اعتقال المتظاهر�ن واحتجازهم الحقا، الذي استمر عدة أ�ام على األقل، تعسف�ا،

لم تقم هیئة مستقلة �مراجعة أس�اب احتجازهم. ولم �ستند إال إلى تعل�مات    ذلكمتطل�ات س�ادة القانون. �  الحد األدنى من
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مز�د  من السلطة التنفیذ�ة، أي السلطات األمن�ة، لتفر�ق المظاهرة بوسائل عن�فة واحتجاز المشار�ین فیها من أجل منع ال  عامة

 من التطلعات المناهضة للحكومة.

 

�ان المدعى عل�ه    واالعتقال،، الذي �لف �مهمة قمع حر�ة المعارضة و�عمل �وحدة للتدخل  40و�صفته عضوا في القسم  

�علم أن العمل�ة ضد المظاهرة �انت تهدف إلى الق�ض التعسفي على المشار�ین في الحدث واختطافهم. و�ان على علم �أنه  

. و�سبب عمله الطو�ل في الفرع والمبنى و�ناء على مالحظاته 251س�كون مسؤوال عن نقل المتظاهر�ن إلى فرعه الرئ�سي  

الصدد، �ان �عرف م المروعة  في هذا  االحتجاز  المنهجي وظروف  الجسدي  اإلیذاء  المتظاهر�ن هناك، وخاصة  ینتظر  ا 

والضغط النفسي الشدید، بدءا من الضرب الوحشي خالل "حفلة الترحیب" المعتادة. وأخیرا، �ان المدعى عل�ه یدرك أ�ضا أن  

الق الشرع�ة  أن �ضفي على االحتجاز  �مكن  إجراء �ان  إلى  تاما  افتقارا  العام  هناك  الس�اسي  الوضع  إلى  انون�ة. و�النظر 

واألحداث في سور�ا، وخاصة من خالل أنشطته االستخ�ارات�ة، �ان یدرك أن الحادث �ان جزءا من هجمات أوسع على  

  ن�سان/أبر�لالمتظاهر�ن المدنیین وأعضاء المعارضة المزعومین أو الفعلیین التي وقعت في جم�ع أنحاء البالد منذ نها�ة  

 فصاعدا. وهذا ینطبق �غض النظر عن حق�قة أنه بدأ �عبر ألقار�ه عن عدم ارت�احه للنظام السوري. 2011

 

ومن أجل مواصلة عمله �المخابرات، التي ضمنت إمداداته و�مدادات أسرته، استسلم المتهم للمشار�ة في قمع المظاهرة واعتقال  

ه �حر�ة حتى فراره �عد عدة أشهر من الحادث. و�غض النظر المتظاهر�ن. ولم �كن في وضع قسري ذاتي، بل اختار نشاط

عن ذلك، لو �ان المتهم على استعداد لالمتناع عن ارتكاب الجر�مة، لكانت هناك فرص �اف�ة لذلك. فعلى سبیل المثال،  

المثال، الذین    كان �إمكانه أن یدعي إصابته �مرض أو وعكة أو إصا�ة أثناء العمل. وعلى عكس الجنود العادیین، على سبیل 

كانوا �خضعون للمراق�ة المستمرة من قبل أجهزة المخابرات خالل العمل�ات ضد المظاهرات، فإن حر�ته في التنقل في المظاهرة 

 وفي الشوارع المح�طة بها أتاحت له أ�ضا الفرصة لالنسحاب و�دارة ظهره للمخابرات. 

 

 

 السلوك �عد الجر�مة  )ج

 

،  2011/2012. وفي مطلع العام  2012  �انون الثاني/ینایر  5حتى وقت فراره في    40  القسماستمر المتهم في العمل في  
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جثة إلى مقبرة جماع�ة �القرب من نجها   60إلى    50رافق قافلة مسلحة من الشاحنات المبردة في الص�اح ال�اكر لنقل حوالي  

ألقیت الجثث، ومعظمها ألشخاص لقوا حتفهم في سجون وشعب المخابرات، في ضواحي دمشق. و�عد اجت�از نقاط التفت�ش،  

 في مقبرة جماع�ة سبق أن تم حفرها �جرافة. 

 تقی�م األدلة -ب

 
 المدعى عل�ه  أقوال -أوالً 

 

، من خالل  الهیئة القضائ�ةلم �قل المدعى عل�ه في القض�ة الرئ�س�ة أي شيء عن نفسه أو عن األمر. ومع ذلك، أرسل إلى  

 -تجرم نفسه أ�ضا    -محامي الدفاع عنه، ب�انا مكتو�ا من قبله. وقبل الشروع في إجراءات التحقیق، �ان قد قدم معلومات  

االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین وفي جلسة استماع الحقة للشهود في المكتب االتحادي في جلسة استماع له أمام المكتب  

 للشرطة الجنائ�ة. �التفصیل:

 

 مكتوب من المدعى عل�ه:  ب�ان .1

 

ب�انا من ثالث    الهیئة القضائ�ة، أرسل المدعى عل�ه، من خالل محامي الدفاع عنه، إلى  2020  �انون األول/د�سمبر  9في   

 -المحاكمة، تناول ف�ه �مز�د من التفصیل االنط�اع �أن ما �سمى ب "ملفات ق�صر"    ةصفحات �ت�ه �خط یده أثناء جلس

ومع السؤال    - بل فحصهم في المحاكمة الرئ�س�ة  صور فوتوغراف�ة ألشخاص متوفین وتعرضوا للتعذیب والهزال إلى حد �بیر ق

عن السبب في أنه لم �كن من الممكن له، في رأ�ه، االنفصال عن المخابرات في وقت سابق. ولم �سمح المدعى عل�ه �طرح  

 أي أسئلة حول اإلفادة. 

 

 وقدم المدعى عل�ه أساسا مالحظات �تاب�ة على النحو التالي: 

 

مله الرائع وعرضه التفصیلي للتعذیب الجسدي والنفسي الذي تعرض له الضحا�ا المعتقلون،  شكر عالم الطب الشرعي على ع 

و�ذلك ال�طل السوري الملقب ب "ق�صر" لمشار�ته في فضح الجرائم التي ارتكبها نظام األسد وعصا�اته الطائف�ة. الصور  

من األلم والحزن. وخالل العرض، ارتجفت  - المدعى عل�ه -مح�طة وصادمة ومؤلمة ومخ�فة للغا�ة. �انوا س�كسرون قل�ه 
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جم�ع أجزاء جسده من الصدمة والحزن على الضحا�ا. لقد مأل الغضب والكراه�ة ضد نظام األسد المجرم وجم�ع مساعد�ه 

من    ها آ ر من الصور المعروضة في قاعة المحكمة لم �سبق أن   ٪ 99رأسه وقل�ه. جزئ�ا، �ان عل�ه تجنب نظراته. یؤ�د أن  

قبل، وال�اقي على قناة الجز�رة أو غیرها من القنوات اإلخ�ار�ة العر��ة. �ان عل�ه أن �فكر في أقار�ه الذین سجنوا في سجون  

النظام منذ بدا�ة الثورة. حیث ألقي الق�ض على س�عة من أقار�ه وعشرات من أفراد قبیلته والمئات من السكان في مسقط رأسه  

أص�حت جم�ع مصائرهم مجهولة. �ان قد نظر إلى الصور في قاعة المحكمة و�حث عن أقار�ه.  . ومنذ ذلك الحین،  موحسن

وفي طر�ق عودته من قاعة المحكمة إلى السجن، �ان الحزن واأللم �طغى عل�ه، و�كى �مرارة. وقال إنه فكر في المعتقلین 

دالة والمساواة والد�مقراط�ة. إن �شار األسد ومعظم أت�اع  وأسرهم ومالیین السور�ین الذین ُشردوا لمجرد أنهم طالبوا �الحر�ة والع

طائفته، �ما في ذلك المدنیون وقوات المرتزقة من بلدان أخرى، هم المجرمون الحق�قیون الذین ما زالوا ینفذون أعمالهم ضد  

دمتهم الد�كتاتور �شار السور�ین األبر�اء. ومثل �ل سوري �حب بلده وشع�ه، یتمنى أن �حاسبوا من خالل تقد�مهم، وفي مق

 األسد وعائلته، إلى المحاكم الدول�ة. 

 

وف�ما یتعلق بوضعه �عضو في جهاز األمن السوري، لم �كن مختلفا عن �ق�ة أت�اع الطائفة السن�ة، الذین �انوا عاجز�ن  

سن�ة، التي ینتمي إلیها هو  ٪ من الثوار هم من أت�اع الطائفة ال 90تماما، خاصة منذ بدا�ة الثورة في سور�ا. ال جدال في أن 

نفسه. ومنذ اندالع الثورة، نظر النظام إلیها �عین الر��ة وعلى أنها تهدید مستمر. وقد أُ�عد الكثیر "منا" عن الوظائف الهامة 

والحساسة أو أز�ل من منص�ه. وُحرم �ثیرون، �من فیهم هو نفسه، من األسلحة الشخص�ة و�طاقات الهو�ة األمن�ة. تم تكل�ف  

الزمالء من الطوائف األخرى �مراقبتهم في مكان العمل، وراقبوا �ل خطوة و�ل �لمة و�ل نظرة وحتى �ل نفس. �انوا ینتظرون 

أدنى عالمة على المشار�ة في الثورة "العتقالنا". ولذلك لم �كن أمامه هو وجم�ع اآلخر�ن الذین �انوا في وضع مماثل سوى  

 خ�ار واحد من الخ�ارات التال�ة: 

لرفض العلني ألوامر الرؤساء ونت�جته اتهامهم �الحرمان من الخدمة والتعاون مع المتظاهر�ن. و�ان من شأن ذلك أن  ا -

 یؤدي إلى االعتقال واإلعدام غال�ا.

االنفصال عن النظام والهروب فورا دون اعت�ار لزوجته المتهمة وأطفاله األر�عة. و�ان هذا �عني أن زوجته وأطفاله �انوا   -

 س�عتقلون و�عذبون حتى �عود هو نفسه و�عدم.

و�خ�ار صح�ح وآمن له ولعائلته، انتظر �ضعة أشهر حتى تص�ح �عض المناطق الخارجة عن س�طرة النظام أو حدوده  -
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 مع الدول المجاورة قابلة للعبور منها، ثم انفصل وهرب سرا مع عائلته.

 

. �سأل عما إذا �ان حب زوجته وأطفاله خطأ �ستحق العقاب 2012  �انون الثاني/ینایر  5وقرر اتخاذ الخ�ار األخیر في  

 عل�ه. 

 

 في إجراءات اللجوء  المقدمةالمعلومات  .2

 

�معلومات في إجراءات اللجوء في جلسة االستماع التي    -وهو أ�ضا یدین نفسه    -كان المدعى عل�ه قد أدلى في وقت سابق  

ارجي التا�ع للمكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین. حیث تم تقد�م في تر�ر في المكتب الخ  2018  أ�ار/مایو  9عقدت في  

]  M] و ... [Lمن قبل الشهود المعنیین من قبل المكتب االتحادي مع جلسة االستماع ... [  الهیئة القضائ�ةالمعلومات إلى  

المدعى عل�ه ، وفقا لشهادة الشاهد ...  ] �مترجم فوري. مشاكل التواصل مع  Nمن قبل الشاهد ... [  –نظرا لدقة الترجمة    –و  

]N  أدنى شك في أن المدعى عل�ه قد أعرب عن نفسه �شكل أولي �ما أفاد    الهیئة القضائ�ة] لم ُتعرض. ولذلك، ل�س لدى

 الشهود و�ما هو مسجل في المحضر. 

 
وتعل�مه المدرسي وأماكن إقامته حتى  في جلسته، أوضح المتهم أوال طائفته وأصله المحلي في سور�ا وظروفه العائل�ة   )أ

 انضمامه إلى المخابرات السور�ة �الطر�قة التي تم إث�اتها حول شخصه. 

 

عضوا في   -وفقا لمعلوماته اإلضاف�ة  -، �ان 2012�انون الثاني/ینایر   5إلى    1996تموز/یول�ه  10وفي الفترة من  )ب

جهاز المخابرات جزئ�ا. وفي نجها، إحدى ضواحي دمشق،   جهاز مخابرات برت�ة مساعد في نها�ة المطاف. �ما عاش مع

تلقى تدر��ا لمدة عامین. و�ان من شأن ذلك أن �شمل التدر�ب على األسلحة واالسترات�ج�ة العسكر�ة والل�اقة البدن�ة. و�ان  

أن هذا هو    لقضائ�ةالهیئة اقد تدرب على األسلحة والبنادق �الذخیرة الح�ة، �ما في ذلك "م�كاروف" الروسي الذي تفترض  

على بندق�ة قناصة، على أنواع مختلفة من    –"ماكاروف" الروسي على أسلحة من مار�ة براون ور�ما �ان �عني: براوننج  

القنابل وعلى �انزرفاوست. و�ان قد أخذ دورة ل�ص�ح مدر�ا. �ان عل�ه الذهاب إلى الصحراء لمدة ثالثة أ�ام و�ما ال�قاء هناك  

 دون استراحة.�م   120أو المشي 
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، تم نشره في دمشق،  2012مدر�ا في نجها. �عد ذلك، وحتى فراره في أوائل عام  –المدعى عل�ه  –، �ان 2010حتى عام 

الدیني". في غضون خمسة أشهر، تعلم ما هي    فرع. �ان هناك في البدا�ة في "ال251المخابرات    فرع في شارع �غداد في  

األسود، الكاظم". وقد    الحجراألد�ان الموجودة في سور�ا و�ان مسؤوال عن أح�اء دمشق "مخ�م الیرموك، شارع �ال�سینسر،  

جمع معلومات من جم�ع المساجد، وال س�ما لمعرفة ما یدرس في المساجد. و�ان قد حضر صالة الجمعة لمعرفة ما �جري 

وعظ �ه، و�ذلك شرح توجه ("استرات�ج�ة") اإلمام، وما إذا �ان �حرض ضد الحكومة. و�ان لد�ه أ�ضا "ب�انات مسجلة" عن  ال

 األشخاص. و�ان قد قدم تقار�ر عن ذلك إلى رئ�س شعبته، المقدم �مال األحمد.

 
كتبي ل�س مهمتي". أراد المقدم �مال "الز�داني". أراد أن یترك الوظ�فة ألن "العمل الم  فرعفي غضون ذلك، �ان �عمل في  

خطیر"،   فرع ، وهو ما فعله لمدة شهر�ن. �عد ذلك، تم "نقله" إلى "فرعهأن �عمل مرة أخرى في    –المدعى عل�ه    –األحمد منه  

ش�ه جمع�ة  �  القسم، عمل �القرب من منزل �شار األسد.  2012ینایر  �انون الثاني/  5إلى    2011تموز/یول�ه  من  و .  40  القسم

 ماف�ا. �مجرد أن تدخل ف�ه، لن �عد �إمكانك الخروج. و�ان �قوده حافظ مخلوف، ابن خال األسد. 

 
  - وعندما سئل عما إذا �ان قد شهد جرائم أو اعتداءات أو سوء معاملة، أجاب المتهم �أنه رأى أشخاصا یتعرضون للضرب  

. عندما خرج الناس من صالة  251الفرع  "أ�ضا" من قبل أشخاص من    و�عضهم قد مات. وتم هذا  -ما في ذلك على الرأس  �

الجمعة وتظاهروا، جاء جهاز األمن. أطلق حافظ مخلوف النار على خمسة أشخاص في مناس�ة واحدة. حدث هذا في دوما  

". �ان �حدث ذلك تحت األرض في  قسمناعیدا عن سجن ". �ما نقلت الجثث �2011  أیلول/سبتمبرأو    آب/أغسطسفي  

 ". هو نفسه لم �كن متورطا في هذا. و�ان القائد العمید توفیق یونس. 251"مبنى 

 

، فر من المكان. و�دافع لذلك، وفي الوقت نفسه �سبب للجوء، ذ�ر المدعى عل�ه أنه  2012  �انون الثاني/ینایر  5وفي   )ج

تلقى أمرا من جهاز المخابرات �قتل المدنیین. و�ان قد اعتقل المتظاهر�ن، وال س�ما جر قادة المظاهرات إلى الس�ارة وأخذهم  

الذین انقلبوا ضد الحكومة و�انوا �متلكون أسلحة.  ، �ان من المفترض أن �قاتل ضد المدنیین  2011معه. في نها�ة عام  

 و�ان ثالثة من زمالئه قد توفوا �الفعل. لم �كن یر�د قتل مواطن�ه وقرر الذهاب إلى دیر الزور. 
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واخت�أ هناك لمدة ستة أشهر، وقام بتغییر المنازل �ل یوم أو یومین.  موحسن  ، فر إلى قر�ته  2012  �انون الثاني/ینایروفي  

�انوا س�ستفسر عنه �شكل غیر    -من الواضح أنهم �قصدون موظفي المخابرات  - جته وأطفاله في دمشق. "هم"  �قیت زو 

�ان في قر�ته. ثم ساعد شقیق وصهر زوجته على    –المدعى عل�ه    –رسمي من زوجته وشق�قه. �ما اكتشفت المخابرات أنه  

وا اعتقال زوجته. ثم جاءت إل�ه، المدعى عل�ه، حاملة هو�ة  "قدس�ا"، حیث اخت�أت مع عمها. حاول مغادرة دمشق والذهاب إلى 

ابن عمها. و�ان هو نفسه قد تلقى تهدیدات من جهاز المخابرات �شأن ابن عمه. �ان هذا حاسما في نها�ة المطاف لمغادرة 

بب عودته إلى  حسن. وعندما سئل عن سمو البالد. وعندما تعرض منزل والد�ه للهجوم من الجو، فر مع عائلته إلى قر�ة  

 . موحسنیرد المدعى عل�ه �أن الحكومة لم تكن تعلم أن منزل والد�ه �ان في  قر�ته الشهیرة،

 

و�عد مغادرته القر�ة، تعرض منزل والد�ه للقصف �الفعل، لكنه غاب عن المكان. لقد رأى هذا. وعندما سئل المتهم، قال إنه  

 ، ألن المنزل في أبو حسن �ان صغیرا جدا على الجم�ع.عاد إلى القر�ة �عد أن أحضر أسرته إلى بر األمان

 

. ثم أمضى ثالث سنوات في مخ�م "هاران" لالجئین 2013ش�اط/فبرایر    12ذ�ر المدعى عل�ه أنه غادر سور�ا في    أخیرا، )د

. و�قي هناك لمدة عامین وشهر�ن وأر�عة أ�ام في مخ�م �القرب من سالون�ك 2016فبرایر    20في تر��ا ودخل الیونان في  

 تر��ا من قبل مهرب، و�ذلك من تر��ا إلى الیونان. دون أن یتقدم �طلب لجوء هناك. تم تنظ�م المغادرة إلى

 

 الشهود سماع .3

 

�جزء من إجراء ه�كلي لمكتب المدعي العام االتحادي ضد جناة    2018أغسطس  آب/  16تم االستماع إلى المدعى عل�ه في  

م تقد�م ظروف ومحتوى هذا  مجهولین لالشت�اه في انتهاكهم للقانون الجنائي الدولي ف�ما یتعلق �الحرب األهل�ة في سور�ا. یت

] و ...  Oعن طر�ق محققي الشرطة ... [  الهیئة القضائ�ةاالستجواب، وال س�ما المعلومات التي قدمها لمدعى عل�ه، إلى  

]P ] ... شهود و�ذلك من قبل المترجم الفوري المعین، الشاهد� [Q  اقتناعا    الهیئة القضائ�ة ]. وعلى هذا األساس، اكتسبت

راسخا �أن المدعى عل�ه قد عبر عن نفسه أثناء االستجواب على النحو المبین أدناه. على وجه الخصوص، وفقا لشهادة  

]  ... العر��ة  Qالشاهد  إلى  األلمان�ة  من  عل�ه  للمدعى  المكتو�ة  المعلومات  ترجمت  وقد  التواصل؛  في  مشاكل  توجد  ال   [

 وصححها �عضها �خط الید.



  ترجمة غیر رسمیة
43 

 

 
 

 
الحال من قبل في جلسة االستماع أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین، قدم المدعى عل�ه معلومات و�ما �ان   )أ

 عن طفولته وش�ا�ه. وذ�ر ألقار�ه أن أختا له ال تزال تع�ش في دمشق.

 
ة، وتسمى  . �ان �عمل في المخابرات العام1996أیلول/سبتمبر    10انضمام المدعى عل�ه إلى المخابرات �ان بتار�خ   )ب

�التدر�ب واالستخدام حتى   المدعى عل�ه موقع عمله في �فر سوسة في دمشق. وف�ما یتعلق  الدولة. وقد حدد  أمن  أ�ضا 

، قدم المدعى عل�ه �عد ذلك معلومات عن ��ف�ة إدماجها في اإلث�اتات. و�نطبق هذا �شكل خاص على  2010ش�اط/فبرایر  

ى عل�ه نفسه �أنه مدرب جید جدا. وهذا هو السبب في السماح له �ال�قاء في  تدر��ه األساسي وعمله �مدرب. ووصف المدع

عمله على هذا النحو لفترة طو�لة. وقد درب المتدر�ین أساسا على "التدر�ب البدني". أشار المدعى عل�ه إلى أنه �ان مدر�ا  

لم �فعل ذلك فحسب. فقد أنه  المز�د." غیر  الناس على تحمل  التدر�ب في مجال    قو�ا: �ان عل�ك إج�ار  تلقى مز�دا من 

 "مكافحة اإلرهاب" الذي حصل على جائزة عنه. وأشرف على التدر�ب "خبراء روس". وقد تعلم ما یلي:

"ك�ف�ة اقتحام الم�اني، حتى تلك متعددة الطوابق. وشمل ذلك اقتحام الم�اني في المدن الكبیرة ذات عدد �بیر 
تدر�نا على التعرف على الكمائن ومكافحتها، بل وأ�ضا على إقامتها من السكان، ولكن أ�ضا في الر�ف. لقد 

تنفیذ  المسلحین على حد سواء، فضال عن  المسلحین وغیر  األشخاص  اختطاف  تدر�نا على  �أنفسنا. وقد 
 االعتقاالت. �ما تعلمنا ��ف�ة حما�ة األشخاص المهمین."

 

 . 285 فرعم شعب التحقیق، وال س�ما اللم تكن االستجوا�ات جزءا من تدر��ه. و�انت هذه هي مها

 

قع في شارع �غداد �الداخلي" أو "الخطیب". و   فرع، والتي ُ�شار إلیها أ�ضا �اسم "ال251الفرع  ، انتقل إلى  2010في فبرایر  

.  ماألقسافي حي الخطیب في دمشق، مقابل مستشفى الهالل األحمر. وقد أدى هو، المدعى عل�ه، خدمته هناك في مختلف 

للز�داني لمدة شهر، ر�ما    القسمعمل في  و �ادئ ذي بدء، �ان �عمل في مجال "األد�ان"، الموجود في المبنى في شارع �غداد.  

،  فرعال  ا. و�انت االضطرا�ات قد بدأت �الفعل قبل ثالثة أشهر في هذا الوقت. لم �عج�ه ذلك في هذ2011  حز�ران/یون�هفي  

جسر  الوجد في  �. و 40القسم  ، "انتقل" أخیرا إلى  2011  هیول�تموز/في  و ان" بناء على طل�ه.  "األد�  فرعتم نقله مرة أخرى إلى  ف

 األب�ض في دمشق.
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في حي "الخطیب" بدمشق في شارع �غداد، وال س�ما ترتیب الم�اني وموقع    251الفرع  ووصف المتهم �مز�د من التفصیل  

لألد�ان تقع في المبنى المقابل. وقد وصف المدعى عل�ه مقر مختلف الشعب   القسمالسجن تحت األرض في قبو مبنى. �انت  

المبن�ان على مسافة ح الم�اني. و�قع  للذخیرة في مجمع  األخرى و�ذلك موقع مستودع  بینهما الفرع�ة  أمتار؛  ثمان�ة  والي 

كافتیر�ا. تم تأمین مجمع الم�اني "قبل الحرب" بواسطة حاجز�ن، و�مح�ط أوسع �عد ذلك. �ما سمى المدعى عل�ه رؤساء  

 . 2012الشعب المختلفة في وقت ینایر 

 
االضطرا�ات، �انت هناك جرائم ضد وف�ما یتعلق �الحالة الس�اس�ة العامة وأنشطة المخابرات، ذ�ر المتهم أنه "حتى قبل   )ج

اإلنسان�ة من جانب المخابرات". داخل المخابرات، تعرضت الد�انات األخرى للتمییز، وخاصة السنة الذین �انوا دائما محرومین 

. ومنذ بدا�ة االضطرا�ات،  2011أو معاقبین �شكل أكثر صرامة على الجرائم. وأق�مت حواجز على الطرق في آب/أغسطس  

وامر �إطالق النار على المتظاهر�ن المدنیین. وقد حافظ النظام على اتصاالت مع الجماعات اإلسالم�ة مثل جند صدرت أ

 الشام، وهي میل�ش�ا في لبنان. 

 
، على سبیل المثال، �ان من المفترض أن یزور وفد من جامعة  2011لقد عمل النظام �استخدام "الحیل". ففي نها�ة عام  

، توفیق یونس، تم نقل السجناء هناك واحتل السجن  فرعن. ونت�جة لذلك، و�ناء على أوامر من رئ�س الالدول العر��ة السجو 

�الموظفین الذین �انوا سیلعبون دور السجناء. �ما تم "دس" أسلحة للمتظاهر�ن لتبر�ر عمل النظام ضدهم. ونقل موظفو  

ابین في النها�ة. و�ان هذا لإلشارة إلى أنهم تعرضوا  المخابرات إلى المستشفى، حیث وضع لهم ضمادات لجعلهم یبدون مص

 للهجوم من قبل المتظاهر�ن. و�ان ممثلو وسائط اإلعالم قد أجروا مقابالت مع المصابین المزعومین في مستشفى المجتهد.

 
 أعرب المدعى عل�ه �شأن الحدث األساسي للجر�مة المرصودة على النحو التالي:  )د

 

، ر�ما 2011عندما استلمها. �ان هذا في عام    40القسم  كانت هناك أوامر �إطالق النار على المتظاهر�ن المدنیین. �ان في  

أكتو�ر. و�انت هناك مظاهرات في مسجد الجامع الكبیر. و�ان المتظاهرون قد خططوا  تشر�ن األول/سبتمبر أو  أیلول/في  

شعارات مثل �  وا لسون هناك، لكنهم یرقصون أ�ضا. �انوا سیتصرفون �سالم. وهتفلعدم طردهم. �انوا س�كونون في الشارع، �ج

 �شار" أو "الشعب یر�د إسقاط النظام".�سقط "
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حافظ مخلوف س�ارته وخرج �س�ارة مرسیدس لألراضي الوعرة، وأهان    قسمهو�ان المتهم قد رأى �أم عین�ه ��ف قاد رئ�س  

آلي وأطلق النار على �خزنة طلقات �املة. وقد أصیب خمسة أشخاص، ثالثة منهم   المتظاهر�ن ثم أطلق النار علیهم برشاش

لقوا حتفهم على الفور، واثنان آخران �انا على وشك الموت على أي حال. وأصیب آخرون �جروح و�ان من الممكن أن یلوذوا  

مر للجم�ع �استخدام األسلحة. حیث �الفرار. ونقل القتلى إلى مستشفى "الهالل األحمر". و�ان حافظ مخلوف قد أعطى األ

 قال: من �حب الرئ�س عل�ه أن �طلق النار على الخونة". وفتح ستة أو س�عة أشخاص، �انوا تا�عین له م�اشرة، النار.

 

من قوات األمن. ومن بین قوات األمن، �انت   1000متظاهر واجهوا    6000إلى    3000في المجموع، �ان هناك حوالي  

شخصا؛ و�اإلضافة إلى ذلك، �ان هناك أعضاء من شعب فرع�ة أخرى، وال س�ما تلك التا�عة    250ممثال �حوالي    40القسم  

 المخابرات التا�عة للقوات الجو�ة ووزارة الداخل�ة.  لدوما تحت ق�ادة سامر بر�دي، فضال عن أشخاص من دائرة

 

�ان قد قام بتمش�ط الشوارع  و لم �طلق هو، المدعى عل�ه، النار على المتظاهر�ن، لكنه انسحب حتى ال �كون ذلك ملحوظا. 

قاطع على وجه الخصوص، تم اصطحاب أولئك الذین أرادوا تصو�ر مو مع اآلخر�ن ("نحن") عندما "هرب" المتظاهرون.  

�استخدام هاتف جوال. وألقي الق�ض على العدید من المتظاهر�ن وماتوا في وقت الحق. �ما ألقي الق�ض على أشخاص ال  

وتعرضوا �الفعل للضرب وهم في طر�قهم من موقع المظاهرة إلى    251الفرع  عالقة لهم �المظاهرة. وقد نقلوا �الحافالت إلى 

، �ان هناك "أكبر عدد من الوف�ات". ومن بین 251الفرع  متوقفة بین الم�اني. وأمام مبنى    . الحافالت �انتفرعمكتب إدارة ال

أمور أخرى، تم نشر مجندین جدد هناك، مجهز�ن �أنابیب معدن�ة، وتعرض المحتجزون للضرب بها وهم في طر�قهم من 

ع منحني وملثمین من قبل المجندین.  موقف انتظار الحافلة إلى المبنى. ونقل المتظاهرون إلى السجن تحت األرض في وض

و�ان هو المتهم حاضرا في المظاهرة وعند نقل وتسل�م المتظاهر�ن المعتقلین ورأى �ل شيء بنفسه. "عندما جاءت الحافالت  

تعرضوا للضرب المبرح." وفي الحافلة،    251الفرع  إلى المتظاهر�ن، لم �كن الضرب بهذا السوء. فقط عندما وصلوا إلى  

  قوات األمن وزمالؤهم االنتهاكات. ولم �شارك هو في ذلك.ارتكبت 
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  فرع وقد اقتید المتظاهرون الذین أحضروا إلى الطابق السفلي ولم یتمكن معظمهم من الخروج من هناك. ونقل �عضهم إلى ال

 كمة.، خاصة عندما �ان السجن مكتظا. وقبل بدا�ة الصراع، �ان المحتجزون قد اقتیدوا م�اشرة إلى المح285

 
، أفاد المدعى عل�ه أ�ضا أنه �عد بدء االضطرا�ات في  251الفرع  وف�ما یتعلق �التعذیب واالعتداءات على السجناء في   )ه

. وفي السجن، �ان من الممكن سماع الصراخ وال�كاء �سبب  251الفرع  ، �ان هو نفسه في سجن  2011تشر�ن األول/أكتو�ر  

فصیل: لم یتوقف التعذیب حتى فقد السجین الوعي." و�ان المسؤول عن التعذیب التعذیب. وقال المدعى عل�ه �مز�د من الت

]، الذي سمح له �استعراض السجن، لم یتحدث عن التعذیب. "كان هذا أمرا Rهو رئ�س السجن، أبو علي. مع زمیل ، ... [

عى عل�ه، ذ�ر أنه قبل و�عد بدا�ة  طب�ع�ا. حتى لو تم إخراج الموتى من السجن، لم �كن ذلك شیئا ممیزا". وعندما سئل المد

. فعلى سبیل المثال، خرج رجل میت من السجن وتعرض  251الفرع أعمال الشغب، الحظ ��ف تم إخراج الموتى من سجن 

شخص آخر للضرب حتى الموت �قضیب معدني على رأسه �عد نزوله من حافلة. �ان ذلك قبل شهر أو شهر�ن من نشره 

 . 2011  تشر�ن األول/أكتو�رأو  لول/سبتمبرأیفي المظاهرة في دوما في 

 

كما �مكن سماع صراخ المعذبین في �افتیر�ا القسم، ألنها �انت عال�ة جدا. وحتى قبل أعمال الشغب، تعرض الناس للمضا�قة  

والتعذیب: "قبل أعمال الشغب، عندما شارك شخص ما في المظاهرات، �ان یتم اقت�اده إلى السجن وُ�حرق ظهره �غال�ة. 

هو الحال في جم�ع الشعب." وعندما سئل عما تغیر �عد االضطرا�ات في   كانت هناك دائما صدمات �هر�ائ�ة. �ان هذا

السجن، ذ�ر المدعى عل�ه أن األحكام قد زادت و�ان �إمكان الحراس أن �فعلوا ما یر�دون. وتعرض السجناء للتعذیب في 

ث �انوا �صرخون �أنهم الجناح إلى أن تم نقلهم. ومن وقت آلخر، �ان الحراس �أخذون السجناء إلى الطابق العلوي، حی

، �ثیرا ما حدث أن أرجل السجناء �انت مكسورة حتى ال یتمكنوا من التظاهر مرة 2011  ن�سان/أبر�ل�عبدون الرئ�س. �عد  

 أخرى.

 

سجین؛ في الواقع، �ان    100متر مر�ع، وقد ُصمم الست�عاب    400إلى    300وتبلغ مساحة السجن في الطابق السفلي من  

أو أكثر. وقد حسب هو، المدعى عل�ه، ذلك من التسل�مات وعدد الحافالت. هذه هي "في �عض األح�ان (...)    400هناك  

 ن�سان/أبر�لمحتجز�ن. وقد الحظ حاالت الفصل �شكل متقطع. من  یوم�ا، وأح�انا مرتین في الیوم". ووصل المز�د من ال
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، حدث أن تم �الفعل إطالق سراح المعتقلین أ�ام الجمعة و�وم السبت أو األحد. و�انت  2011  أ�ار/مایوإلى منتصف    2011

 تتم مرتین إلى ثالث مرات في األسبوع "عندما �ان سجننا ممتلئا".  285 فرععمل�ات النقل إلى ال

 
مع موحسن  ، �قي في  2013  ش�اط/فبرایر. و�ان قد عاد إلى دیر الزور. وحتى  2012  �انون الثاني/ینایرد فر في  وق )و

، سافر �شكل غیر قانوني عبر الحدود السور�ة التر��ة ثم �قي في مخ�م لالجئین  2013  ش�اط/فبرایر  13و  9أقار�ه. بین  

. ثم طار من  2018أبر�ل    25  ، غادر تر��ا ووصل إلى الیونان، حیث �قي حتى2016فبرایر    20�القرب من أورفة. في  

 أثینا إلى ألمان�ا. �عد أن �ان ابنه القاصر في ألمان�ا، حصل على تأشیرة للدخول.

 

 المقبول�ة .4

 

القضائ�ةتعتبر   المكتب    الهیئة  أمام  االستماع  في جلسة  الكامل  لالستخدام  قابلة  عل�ه  المدعى  قدمها  التي  المعلومات  أن 

أن المعلومات الواردة في استجواب الشهود    الهیئة القضائ�ة. وترى  2018مایو  أ�ار   9االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین في  

أساسا حتى النقطة المقابلة   الهیئة القضائ�ة�مكن استخدامها جزئ�ا؛ وقد اتخذتها    2018سطس  آب/أغ  16الذي أجراه في  

 من محضر االستجواب، ولم �ستنسخها إال في هذا الصدد.  13للمعلومات، �ما في ذلك الفقرة األولى من الصفحة  

 
�مكن من حیث المبدأ استخدام المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه خالل جلسة االستماع أمام المكتب االتحادي للهجرة  و  )أ

. ولم �كن هناك AsylGمن قانون    3رقم    1من الجملة    3من الفقرة    8وشؤون الالجئین في اإلجراءات الجنائ�ة وفقا للمادة  

 تؤدي إلى عدم قابل�ة المعلومات لالستخدام.أ�ضا نقص في التعل�مات التي من شأنها أن 

 

أن المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه أثناء جلسة االستماع �اف�ة إلث�ات االشت�اه األولي الذي   الهیئة القضائ�ةوال تعتبر  

كان من شأنه أن �جعله �مثل �متهم �ارتكاب جرائم جنائ�ة محددة، و�ان �إمكانه أن یرتب تعل�مات، وال س�ما �شأن االتهام، 

أن تكون لد�ه التزامات إ�ضاح�ة مناس�ة. النشاط الذي اعترف �ه  وحر�ته في التعبیر، وحقه في استشارة محام دفاع، شر�طة  

من المخابرات العامة السور�ة ل�س �اف�ا لذلك. وعالوة على ذلك، فإن جلسة االستماع في إجراءات اللجوء    40القسم  في  

  136و  55وال س�ما المواد  ل�ست جلسة استماع قابلة لإلنفاذ بوسائل قسر�ة �المعنى المقصود في لوائح اإلجراءات الجنائ�ة،  
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(أ) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة. و�ستند ذلك إلى الهدف من جلسة االستماع، الذي �ختلف اختالفا جوهر�ا    163و    161و  

غیر    - عن هدف اإلجراءات الجنائ�ة، الذي �عمل على إنفاذ الحقوق الفرد�ة لطالب اللجوء. و�لى هذا الحد وحده یوجد التزام 

  1من الجملة   1من الفقرة    25، والمادة  1رقم    2من الفقرة    15على الشخص المعني �التعاون (انظر المادة    - فاذ  قابل لإلن

)، وهو التزام ال �شمل التزاما بتجر�م نفسه بوقائع ذات صلة جنائ�ة. وانطالقا أ�ضا من مفهوم واسع النطاق AsylGمن قانون  

وم�ا �مكن أن تخضع ف�ه الجرائم غیر المؤات�ة جنائ�ا لحظر على استخدام  وعملي لالستجواب، فإن هذا ل�س استجوا�ا حك

 BGHSt 36, 328; BayObLG NStZ 2020, 684; OLG Düsseldorfاألدلة إذا لم تقدم تعل�مات �اف�ة (انظر  

NStZ 1992, 349; OLG Hamm NStZ 1989, 187; Gleß :في ،Löwe-Rosenberg, StPO, 27. Aufl  ,.

 §136 Rdn. 12 .(مع إث�اتات أخرى 

 
،  2018أغسطس   16أن المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه في جلسة استجوا�ه المعقودة في   الهیئة القضائ�ةتعتبر  و  )ب

من محضر الجلسة، قابلة لالستخدام، حتى لو لم یتم إبالغ المدعى عل�ه �أي حالة   13�ما في ذلك الفقرة األولى من الورقة 

ن، ولكن تم االستماع إل�ه فقط �شاهد. وألن مستوى االشت�اه ذي الصلة ضده لم �كن قد اشتد �عد  إ�ضاح�ة حتى ذلك الحی

]، �ان ین�غي أن �شرع  O] و ... [Pإلى الحد الذي جعل سلطات االدعاء، وال س�ما المسؤولین المشار�ین في االستجواب... [

 مفاوضات الرئ�س�ة �مكن أن تبرر إجراء تقی�م مختلف. في استجواب المتهم بتعل�مات مناس�ة. ولم تظهر أي ظروف في ال

 

،  BGHالم�ادئ التي وضعتها محكمة العدل االتحاد�ة وتطب�قها في هذه القض�ة (  الهیئة القضائ�ةوفي هذا الصدد، تت�ع  

ل�س لدى    قانون�ة،). من وجهة نظر واقع�ة أو  StB 14/19، BGHSt 64، 89  -   2019حز�ران/یون�ه    6القرار المؤرخ  

أي سبب الفتراض المز�د من عدم القابل�ة لالستخدام. وعلى وجه الخصوص، لم تكن هناك مؤشرات على   الهیئة القضائ�ة

ن  وجود إرادة لمقاضاة مكتب المدعي العام أو المكتب االتحادي للشرطة الجنائ�ة تتعارض مع مر�ز الشاهد للمدعى عل�ه، وأ 

المدعى عل�ه قد خدع �التالي �شأن وضعه �متهم من خالل األعمال المستهدفة التي قام بها ض�اط التحقیق. ومن وجهة  

نظر موضوع�ة أ�ضا، ال یوجد ما �شیر إلى وجود مؤشرات أخرى على وضع المدعى عل�ه �متهم قبل التار�خ المفترض في  

 منه مر�ز المتهم. القرار المذ�ور أعاله، الذي �ان ین�غي أن یدرس 
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] �محققین وفي نفس الوقت �محققین مسؤولین في المكتب االتحادي للشرطة O] و ... [Pلدیها الشهود ... [  الهیئة القضائ�ة

الجنائ�ة، الذین أبلغوا عن حالة االعتقال، ومسار التحق�قات والوقت المتعلق �حالة معرفة �ل منهم. ووفقا لمعلوماتهم، حتى  

واب، لم تظهر سوى مؤشرات غامضة، ونتجت هذه المؤشرات فقط عن المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه في  بدا�ة االستج

. ولم تكن هناك أدلة أو بینات 2018  أ�ار/مایو  9جلسة االستماع التي عقدها المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین في  

لخصوص، لم �كن من الممكن استخالصها من �طاقات المخابرات  أخرى على جرائم محددة ارتكبها المدعى عل�ه؛ وعلى وجه ا 

المقدمة أثناء إجراءات اللجوء. و�ناء على ذلك، و�ما ذ�ر الشهود أ�ضا، فإن االستجواب لم �كن مفیدا الستجواب المتهم  

م واله�اكل والمسؤول�ات اكتساب نظرة ثاق�ة على المها و�دانته �اعت�اره الجاني. و�األحرى فإنه �عتمد في المقام األول على

الفرع  المخابرات العامة، فضال عن الظروف واألحوال والعمل�ات المحل�ة داخل    إلدارةالتا�ع    40القسم  و   251الفرع  داخل  

إال   251  فرع. ولم �قدم المدعى عل�ه تقر�را أكثر تفصیال عن تورطه في اعتقال المتظاهر�ن ومصیرهم �عد تسل�مهم لل251

 أثناء االستجواب، الذي أبلغ ممثل المدعي العام االتحادي �مضمونه ووضعه. 

 

و�توافق عرض حالة التحقیق من جانب الشهود مع حالة الملف. ومن الناح�ة الموضوع�ة، فإن الشكوك الملموسة، التي �ان 

تكن متاحة �عد قبل االستجواب وفقا لنتائج  من الممكن أن تؤدي إلى افتراض وجود نشاط ذي صلة جنائ�ة للمدعى عل�ه، لم 

أ�ضا التقی�م القائل �أن االشت�اه ف�ما یتعلق بوضع   الهیئة القضائ�ة. واستنادا إلى األدلة المتاحة له، تشاطر  الهیئة القضائ�ة

مدعى عل�ه المعلومات المتهم لم یزد إال اشتدادا أثناء استجواب الشرطة. وتحق�قا لهذه الغا�ة، �حدد الوقت الذي یذ�ر ف�ه ال

من بروتو�ول استجواب الشرطة. ولم یتضح من خالل المعلومات التال�ة إال من خالل   1الفقرة   ،13الواردة في الصفحة  

االشت�اه الملموس والخطیر أن المدعى عل�ه نفسه ر�ما �ان متورطا في جرائم ضد اإلنسان�ة من خالل أفعال خاصة �ه. و�ناء 

أعاله سوى المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه قبل هذا التوقیت من استجوا�ه، و�لى    الهیئة القضائ�ة  على ذلك، لم تستنسخ

 هذا الحد فقط �ستند تقی�مه لالتهام �الذنب على حساب المدعى عل�ه.

 

الداخلي    -ثان�اً  والتنظ�م  في سور�ا  العام  واالجتماعي  الس�اسي  �الوضع  المتعلقة  الفترة اإلث�اتات  في  األمن�ة  واألجهزة 

 2011الممتدة حتى عام 

 
 2011التطورات الس�اس�ة واالجتماع�ة العامة في سور�ا حتى عام  -1
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المتعلقة   )أ اإلث�اتات  العام  �تستند  الس�اسي واالجتماعي  الحر�ة االحتجاج�ة في ر��ع عام  التطور  في سور�ا حتى بدا�ة 

، التي تستند الهیئة القضائ�ةثورمان إلى    �شكل أساسي إلى رأي الخبراء الذي قدمته عالمة اإلثنولوج�ا والخبیر الورا  2011

والمنظمات غیر   –�ما في ذلك العر��ة    –بدورها إلى عدد �بیر من المصادر المقارنة من المنشورات العلم�ة، والصحافة  

أي سبب للتشك�ك في أقوال الخبراء، التي یؤ�دها   الهیئة القضائ�ةالحكوم�ة والب�انات الرسم�ة للحكومة السور�ة. ولم �كن لدى  

 )). c) وb�التفصیل عدد �بیر من وسائل اإلث�ات األخرى (انظر أدناه تحت 

 
المعلومات التي قدمها العدید من الشهود، ومعظمهم من الخبراء، وتكملها وتتسق النتائج التي توصل إلیها الخبراء مع   )ب

 هذه النتائج.

 

 الموجزة أدناه: -أقوال الشهود التال�ة أسماؤهم   الهیئة القضائ�ة) في هذا الصدد، استخدمت أ أ

 
] هو محام وصحفي وناشط حقوقي سوري و�ان ناشطا س�اس�ا في سور�ا قبل و�عد بدا�ة حر�ة  Sالشاهد الخبیر ... [ )1(

. وهو مؤلف مشارك لتقار�ر سنو�ة  2004االحتجاج. وهو حال�ا رئ�س مر�ز لإلعالم وحر�ة التعبیر، أسسه في فرنسا عام  

الم الشاهد عدة مرات في مختلف شعب  السور�ة، �ما في ذلك جهاز  عن حالة حقوق اإلنسان في سور�ا. واعتقل  خابرات 

  الرا�عة . عانى من التعذیب في الفرقة  4المخابرات العسكر�ة وثالث سنوات ونصف السنة في جهاز المخابرات الجو�ة والفرقة  

 وجهاز المخابرات الجو�ة.

 

اله�اكل الد�مقراط�ة تكمن في االندماج حدد الشاهد ألول مرة التار�خ السوري منذ االستقالل. ووفقا للشاهد، فإن أصول غ�اب  و 

، ونت�جة لذلك ضاعت الصحافة المستقلة  1961-1958بین سور�ا ومصر لتشكیل الجمهور�ة العر��ة الموحدة في السنوات  

وصعود حزب ال�عث. �ما جلب االنقالب أهم�ة   1963واألحزاب المستقلة س�اس�ا. وقد مهد ذلك الطر�ق لالنقالب في عام  

لتالي �شكل غیر م�اشر حافظ األسد إلى السلطة �وز�ر للدفاع آنذاك. �ما ذ�ر الشاهد �التفصیل تطبیق حالة  الج�ش و�ا

 ، واحتكار حزب ال�عث �مؤسسة رائدة في الدولة والمجتمع.1973الطوارئ، و�دخال دستور رئاسي شامل في عام 
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مدى، وتس�طر على المجتمع. وفي نها�ة المطاف، حل  وفي س�اق هذا التطور، تم إنشاء أدوات ذات سلطات فعل�ة �عیدة ال

م�اشر   �شكل  أصابت  التي  حماة،  مجزرة  إن  الدولة.  مؤسسات  محل  سراحه،  أطلق  قد  �ان  أمني،  إلى    16,000جهاز 

شخص، �انت موجهة في نها�ة المطاف ضد المجتمع المدني السوري �أكمله، ألنها أوضحت أن األجهزة األمن�ة    60,000

الوف�ات،  لم تعد تعر  العدید من  العن�فة مع  الهجمات  المز�د من  الس�اسي. وقعت  الوضع  الحفاظ على  أمام  ف أي عوائق 

الفترة بین عامي   النقا�ات العمال�ة    1989و  1979وخاصة في  في س�اق الصراع مع جماعة اإلخوان المسلمین، وتدمیر 

 والحر�ات ال�سار�ة. 

 
حت للسلطات األمن�ة؛ وتم تفك�ك جم�ع المنظمات المستقلة. بدأت الس�طرة على  وقد خضعت جم�ع أجهزة الدولة األخرى وأت�

منذ    –المجتمع م�كرا، حیث تم قبول األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین السادسة والثان�ة عشرة في "ش�اب ال�عث"، و�عد ذلك  

نتمي أ�ضا إلى حزب ال�عث. خدمت المنظمات  ت�عتهم العضو�ة في "الش�اب الثوري"، وهي منظمة ش�اب�ة ت  –سن الثان�ة عشرة  

 التلقین الس�اسي. 

 
وعندما وصل �شار األسد إلى السلطة، وجد في نها�ة المطاف "مجتمعا معطال" �الفعل دون صحافة أو برلمان. و�حظى  

تم تنصیب �شار األسد  المجتمع المدني بدعم األفراد، وال س�ما المحامون، الذین ال �سمح لهم �العمل إال �قدر محدود جدا.  

خلفا لوالده ألن شق�قه األكبر، الذي �ان ُمعدا في األصل لهذا الغرض، قد توفي في حادث. من وجهة نظر الشاهد، حتى 

 في عصر حافظ األسد، بدال من ه�كل الدولة الفعال، لم �كن هناك سوى "شر�ة عائل�ة" واحدة ذات سلطة موروثة. 

 
األسد اإلصالحي، والذي تم دون أي تغییرات قانون�ة �امنة. وقد حاول الرئ�س أن �عطي ] على نهج �شار  Sالشاهد ... [

واجهة جمیلة الستمرار س�اسة القمع. فقط "یتم إجراء تجمیل لوجه الطغ�ان". وقد انعكس هذا االتجاه �الفعل، في آب/أغسطس  

والس�اس�ة. وخاب الظن في اآلمال التي �انت معقودة على أنه  اعتقال النشطاء وتفك�ك المنتد�ات الثقاف�ة    ؛ حیث تم 2001

مع نها�ة حرب العراق ستفرض الوال�ات المتحدة تغییرات س�اس�ة في سور�ا. وشملت تدابیر الس�اسة الخارج�ة، التي ال تؤدي 

راع العر�ي الكردي المزعوم،  في نها�ة المطاف إال إلى الحفاظ على السلطة، تعز�ز التطلعات الجهاد�ة في العراق، وتأج�ج الص

والتقارب مع إیران؛ من ناح�ة أخرى، �انت هناك محاوالت فاشلة لدمج سور�ا في المجتمع الدولي من خالل ز�ارات الدولة  

 التي قام بها االتحاد األورو�ي. 
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، على  2004في عام  وعلى الصعید الداخلي، دأب النظام على اتخاذ إجراءات ضد المعارضة �مساعدة األجهزة األمن�ة. ف

سبیل المثال، سحقت المظاهرات وألقي الق�ض على المشار�ین. و�انت المخابرات قد اتخذت إجراءات مستهدفة ضد دائرة 

التا�عة للمخابرات العامة مسؤولة عن حجب بوا�ات اإلنترنت التي   285  فرعالنشطاء الس�اسیین، و�ن �انت صغیرة. و�انت ال

 عمل�ات الخصخصة �عیدة المدى والفساد إلى اقتصاد الظل.  ال تحظى �شعب�ة. وقد أدت

 
تثبت أقوال الشاهد المطلعة، التي شكلتها التجر�ة الشخص�ة، من بین أمور أخرى، أن الشروط التنظ�م�ة المس�قة التخاذ إجراء  

مبررة تار�خ�ا لألجهزة  قد تم إنشاؤها �الفعل من خالل سلطات واسعة    2011  ن�سان/أبر�لواسع وشامل ضد االحتجاجات منذ  

 األمن�ة. 

 
]، محام سوري وناشط في مجال حقوق اإلنسان، وصف أ�ضا أنه وفقا لتجر�ته الشخص�ة التي  Tالشاهد الخبیر ... [ )2(

تعود إلى الس�عین�ات، تعرض األشخاص الذین ال یتمتعون �شعب�ة س�اس�ة للمضا�قة التعسف�ة والسجن. و�ان هو نفسه قد 

واستدعي مرات ال تحصى لالستجواب.   2006و  1989و  1986و  1978المخابرات في األعوام  سجن في مختلف شعب  

 و�ان قد اتهم �ارتكاب جرائم ملفقة مثل القتل والسرقة. 

 

على وجه الخصوص، توفي أشخاص ینتمون إلى المعارضة السلم�ة تحت وطأة التعذیب. �عد مذ�حة حماة   1978وفي عام  

شخص. وهذا من شأنه أن یؤثر على المجتمع �أسره. ووصف الشاهد ذلك �أن ذلك    3000حوالي  ، اختفى  1982في عام  

بذر�عة مكافحة المتطرفین؛ ولكن في نها�ة المطاف، فإن الحكومة �منظمة متطرفة هي التي   حدث ضد معارضة سلم�ة

 تحارب المجتمع. 

 

واألجهزة، ولكن �ان من الممكن أن �كون هناك العدید من السنة رف�عي كان العلو�ون س�شغلون مناصب رئ�س�ة في الدولة  

. ووفقا لتجر�ته، الشاهد، �ان السنة في األجهزة فرعالمستوى في األجهزة األمن�ة. �النس�ة لهم، �ان من الصعب تولي إدارة ال

في س�اق اعتقاالته ومن السجناء السا�قین   األمن�ة أكثر وحش�ة من العلو�ین ألنه �ان علیهم إث�ات والئهم، �ما تعلم هو نفسه

 الذین مثلهم �محام.
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] هو س�اسي معارض سوري سابق، وهو اآلن س�اسي ورجل أعمال في المنفى. و�ان عضوا في  Uالشاهد الخبیر ... [ )3(

 و�ان �عتبر منذ فترة طو�لة أبرز معارض ومنتقد لحكومات األسد. 1994البرلمان السوري منذ عام  

 

اهد �شكل خاص عن الظروف االقتصاد�ة والس�اس�ة في س�اق انتقال السلطة من حافظ إلى �شار األسد، فضال  وتحدث الش

عن تجار�ه الشخص�ة في فرض نفسه �معارض و"رجل أعمال حر" ضد العائالت التي تحمیها الدولة مثل عائلة مخلوف.  

، الذي شارك في م�ادرته. في ذلك الوقت،  2001عام  نظرة ثاق�ة على ظهور وفشل ر��ع دمشق في  الهیئة القضائ�ة وأعطى  

و�ان �عتقد أنهم �ستط�عون مكافحة الفساد وتغییر االقتصاد. و�ان یرى أنه ال بد من تعز�ز المجتمع المدني من أجل ذلك،  

د عددا �بیرا و�صفته عضوا في البرلمان، قام �حملة عبثا من أجل قبول المنظمات والجمع�ات المدن�ة الناقدة. وقال إنه عق

من االجتماعات في منتدى مفتوح إلتاحة إمكان�ة إجراء ت�ادل وطني لألفكار. وفي نها�ة المطاف، �ان ال بد من إغالق  

. وقد فقد  2001أیلول/سبتمبر    5المنتدى أمام تدخل المخابرات. وعندما واصل هو نفسه الق�ام بذلك دون إذن، احتجز في  

جن لمدة خمس سنوات. و�انت االتهامات "تحر�ض الشعب وتغییر النظام �العنف و�ضعاف  ثروته �الكامل وحكم عل�ه �الس

 الرأي العام". ومع ذلك، �عضو في البرلمان، �ان یتمتع �امت�از ف�ما یتعلق �السجن. 

 

ق�ه الخطیب؛ �ما �انت الشرطة والمخابرات ترا  فرع، احتجز مرة أخرى، وهو الشاهد، لمدة یوم واحد في  2006وفي عام  

الخطیب. وخالل ز�ارات المخابرات، تعرض أ�ضا العتداءات جسد�ة. وأخیرا،    فرعو�ان عل�ه أن �قدم تقار�ر منتظمة إلى  

وقضى عامین ونصف العام في السجن في عدرا. �عد قضاء عقو�ته، �ان علي    2008ألقي الق�ض عل�ه مرة أخرى في عام  

مستوى في المخابرات، �عن�ان له أنه �جب أن �متنع عن النشاط الس�اسي  مملوك وتوفیق یونس، �صفتهما مسؤولین رف�عي ال

في المستقبل. و�جري اآلن فتح صفحة جدیدة؛ لن ینزل �سالسة في المرة القادمة. ثم تخلى هو، الشاهد، عن مشار�ته في  

 المجتمع المدني في سور�ا �قلب ثقیل.

 

سور�ا، شهد الشاهد �أن "الرؤساء الحق�قیین في سور�ا، وخاصة في    وردا على سؤال حول العالقة بین العلو�ین والسنة في

المخابرات"، �انوا علو�ین. ومع ذلك، �سمع المرء أ�ضا أن الناس من الد�انات األخرى أكثر وحش�ة من أجل تجاوز العلو�ین  

 والحصول على الدعم من العلو�ین. 
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�مترجمة ثم في    2012السفارة األلمان�ة في دمشق حتى عام  ]، التي عملت، من بین ما عملت، في  Vالشاهدة ... [ )4(

مؤسسة الس�اسة والعلوم في برلین، ذ�رت أن التعذیب �ان ُ�مارس �الفعل من قبل المخابرات السور�ة في السنوات التي س�قت 

ة  قملة من خالل فل. وقال إنها أص�حت على علم �حاالت من الوثائق التي ترجمتها، والتي حدثت فیها إساءة معا2011عام  

العقاب وضر�ات على �اطن القدمین و "الكرسي األلماني" مع �سر العمود الفقري. وتوفي أشخاص على وجه الخصوص  

 �الضرب الوحشي أثناء االستجواب.

 
)5( ] الخبیر ...  أثبت نفسه �صحفي و�احث إسالميWالشاهد  الدراسة أ�ضا في سور�ا   ]  والعمل �صحفي منذ   -مع 

نشغل �التنم�ة الس�اس�ة في سور�ا وال�حث في هذا م�اشرة في الموقع خالل عدد �بیر من اإلقامات. تن�ع النتائج التسعین�ات م 

التي توصل إلیها من تقی�مات للمنشورات وعدد �بیر من المحادثات مع أشخاص من الح�اة االجتماع�ة وجماعات معارضة 

 ب إقامته في البالد ومن خالل السور�ین الذین �ع�شون في المنفى.معروفة له من أوقات سا�قة، و�ان على اتصال بهم �سب

 
وقت هجمات   وقد أوضح الشاهد أنه �الفعل في ظل نظام حكم حافظ األسد واالنتقال المستمر تقر��ا إلى عهد �شار األسد

رزة مع مسؤول�ات متنافسة تشنها السلطات األمن�ة �جزء من الح�اة الیوم�ة في سور�ا، وقد حافظت المخابرات على مكانة �ا

"أن النظام �عتقل و�عذب و�قتل. �ان الجم�ع �عرفون    2011جزئ�ا. على وجه الخصوص، �ان من المعروف �الفعل قبل عام  

ذلك، ولم �كن شیئا جدیدا". �انت هناك �الفعل انتفاضات في نها�ة الس�عین�ات والثمانین�ات، والتي تم قمعها، وخاصة تلك  

شخص. لكن في ذلك الوقت، �ان المشهد    15,000إلخوان المسلمون في حماة. قصف الج�ش المدینة وقتل  التي قام بها ا

 المنشق صغیرا وغیر ضار من وجهة نظر النظام. إذا لم �خرج أحد إلى الشوارع، فلن �حدث شيء".

 

�عد ذلك. ومع ذلك، فإن "مرفق أكبر قابلة للمقارنة �أي حال من األحوال مع ما حدث  2011لم تكن الفترة التي س�قت عام 

قسوة في الجهاز" �ان موجودا. في أوقات سا�قة، فقط لم �كن موجودا "صفوف من الناس على عت�ة القتل". وف�ما یتعلق 

�النشاط داخل النظام، ووفقا لتقی�م الشاهد لألشخاص، حیث ال �مكن لألشخاص الذین اختاروا طر�ق التقدم داخل الدولة أن  

ا مع ظروف الد�كتاتور�ة. �ان یه�من على هذا العلو�ون. و�سني، �ان على المرء أن یثبت نفسه بدال من ذلك، وأن  یتك�فو 

 "كن أول من �قول إن عل�ك سجن المز�د". یتصرف �شكل قمعي من منظور النظام؛ �صفتك سن�ا، �جب عل�ك ما یلي
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�شكل رئ�سي حول تجار�هم �موظفین أو ضحا�ا للنظام السابق،    الهیئة القضائ�ةوهناك شهود آخرون أ�ضا، استجو�تهم   )6(

 �شكل انتقائي على تصورهم للدولة في سور�ا. 

]، سجنت الحقا عدة مرات �ناشطة منشقة في مؤسسات مختلفة من األجهزة األمن�ة، وأبلغت منذ طفولتها  Xلذلك الشاهدة ... [

وش�ابها في الثمانین�ات عن مناخ من الخوف. وهي تتذ�ر حادثة وقعت في الصف الرا�ع من المدرسة االبتدائ�ة عندما نقلت 

 تصر�حات والدها المنتقدة للنظام إلى أصدقائها. في الیوم التالي، جاء أفراد األمن إلى المدرسة. 

 
  251الفرع وسجنت في  2020�انون األول/د�سمبر  16في  دون الكشف عن هو�تها الهیئة القضائ�ةشاهدة استمعت إلیها 

السور�ة و�انت Z 16/12/2020(من اآلن فصاعدا:    2012في عام   العل�ا  الط�قة  إلى  لمعلوماتها تنتمي  )، والتي وفقا 

الدین�ة والسكان�ة ال   وأشارت إلى أن النظام السوري   ناشطة في المعارضة، وقررت توز�ع مناصب السلطة بین الجماعات 

یتكون حصرا من العلو�ین. وشغل السنة مناصب حكوم�ة عل�ا مثل مناصب الوزراء والبرلمان ونواب الرئ�س. وفي حین شغل  

 العلو�ون عموما مناصب ق�اد�ة في السلطات األمن�ة، دخل السنة أ�ضا مناصب إدار�ة عل�ا أخرى. 

 
]، وهو موظف قد�م في جهاز المخابرات العامة، أكد ذلك �شكل أساسي. و�ان �إمكان السنة أ�ضا أن یتولوا  Yالشاهد ... [

مناصب ق�اد�ة، على الرغم من أنه �ان ال بد من التمییز بین المواقف العاد�ة للسلطات والمناصب الحساسة في األجهزة 

اهد، الذي أعرب أساسا في الوقت الذي أعقب بدا�ة الصراع وتصوراته  هذا الجزء من شهادة الش  الهیئة القضائ�ةاألمن�ة. ولدى  

، ب 1ثالثًا،    :مز�د من التفصیللو�شفت عن خصوص�ات في شهادته (انظر    40القسم  و   251الفرع  للظروف السائدة في  

تمرة في اإلجراءات في الشهادة المس  - على النق�ض من المعلومات المتعلقة �الظروف �عد بدا�ة الصراع    -، �النظر  ب (ج))

على أنه    Z 16/12/2020، العرض المتمایز للوضع الوقائعي واالتفاق مع مالحظات الشاهد  الهیئة القضائ�ةاألول�ة وأمام  

 منطبق.

 

) تؤ�د المالحظات الفرد�ة للشهود المشار إلیهم أعاله التقی�م القائل �أنه في الفترة التي س�قت الصراع الداخلي، حدث  ب ب

تمعي وس�اسي في سور�ا نحو حكم استبدادي للحزب الواحد مع رئ�س الدولة �شخص�ة ق�اد�ة مه�منة. فمن ناح�ة،  تطور مج

اعتمدت الق�ادة الس�اس�ة على نظام قائمة المحسو��ة الذي �حتل ف�ه األشخاص واألسر القر��ة منها موقعا مه�منا في االقتصاد 
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ي متشعب على نطاق واسع �انت مهمته مراق�ة وقمع جم�ع جهود المعارضة.  وه�كل الدولة، ومن ناح�ة أخرى على جهاز أمن

وأفاد الشهود بوضوح �أن استخدام القوة ضد المحتجز�ن، وال س�ما التعذیب والقتل خارج نطاق القانون، �ان من بین وسائل  

عال بهذه الطر�قة؛ ولم تدم الجهود  الحفاظ على السلطة المعروفة لعامة الناس. وقد تم منع تشكیل مجتمع مدني تعددي �شكل ف

المبذولة لالنفتاح، والتي �ان �عضها مدفوعا أ�ضا �الس�اسة الخارج�ة. وف�ما یتعلق �النهج العن�ف المفرط في وقت الحق،  

معاملتهم معارضي النظام، وأسالیب سوء  مثل السجون لسجن -تظهر الصورة القاطعة �أن البن�ة التحت�ة التنظ�م�ة والمعرفة  

المنهج�ة، موجودة �الفعل، �حیث لم تكن هناك حاجة إال إلى أوامر مناس�ة للج�ش وأجهزة المخابرات حتى یتمكنوا من توس�ع 

نطاق ممارستهم للنشاط على المدى الطو�ل �ما و��فا لتشمل حر�ة االحتجاج �أكملها. و�مكن أ�ضا أن یتبین من التطور  

ق�ادة الدولة السور�ة ات�عت في نها�ة المطاف نمطا من إدارة الصراع في شكل قمع عن�ف   الس�اسي الذي أوجزه الشهود أن

 وصراع مورس على مدى سنوات، و�ان ناجحا في رأ�ه. 

 

ف�ما یتعلق �عالقات القوى الدین�ة العرق�ة في جهاز الدولة السور�ة، تظهر نت�جة متعددة الط�قات من أقوال الشهود. في حین  و 

�ة التار�خ�ة، و�دءا من أسرة األسد الحاكمة، �ان للطائفة الدین�ة العلو�ة مكانة متمیزة �شكل عام مع تمثیل غیر أنه من الناح

متناسب في مناصب الدولة الرئ�س�ة، وتحتل على وجه الخصوص مناصب ق�اد�ة ذات صلة �األمن، إال أن أت�اع الطوائف  

وا موجودین أ�ضا في مناصب ق�اد�ة. و�بدو من المفهوم أنهم �انوا یتعرضون  الدین�ة األخرى، وخاصة غالب�ة السكان السنة، �ان

لضغوط للتحرك، حیث �ان علیهم أن یثبتوا أنهم مخلصون �شكل خاص للنظام. ومع ذلك، یبدو من المعقول أ�ضا أنه في  

ي الشامل ومنحهم مناصب ضوء الغالب�ة العظمى من السكان السنة، اضطر النظام إلى استخدامهم الحتالل الجهاز األمن

 أعلى للتهدئة االجتماع�ة.

 
على تقار�ر لجنة تحقیق دول�ة مستقلة أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التا�ع لألمم المتحدة    الهیئة القضائ�ةكما اعتمدت   )ج

آذار/مارس   السور�ة من  األحداث  الثاني/نوفمبر    2011في ضوء  قدمت في تشر�ن  وآذار/مارس    2011فصاعدا، والتي 

ر�خي واالجتماعي في سور�ا یتسق مع  ). إن العرض الموجز للتطور التا، أ أ (ه)1،ثالثا: مز�د من التفصیلل(انظر  2012

المعلومات التي قدمها الخبراء والشهود المذ�ورون أعاله. وتؤ�د التقار�ر �شكل خاص الحكم االستبدادي لعائلة األسد بدءا من 

ب  ، وتعلیق حقوق الحما�ة المدن�ة �سبب حالة التوسع المستمرة منذ عقود، وه�منة وس�طرة حز 1971االنقالب العسكري عام  

ال�عث السوري على الس�اسة والمجتمع، وانتهاكات حقوق اإلنسان مثل هجوم القوات المسلحة السور�ة على مدینة حماة عام  
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بدءا من عام    المحسو�ة  – ألفا في التقار�ر و�ذلك عمل�ات قمع الدولة   25آالف و   10وحصد أرواح عدد �قدر بین    1982

رضین فعلیین أو مزعومین للنظام، والذین سجنوا وعذبوا وحكم علیهم �السجن  في العقود األر�عة الماض�ة ضد معا  –   2011

المدني   الس�اس�ة والمجتمع  الح�اة  قید �شدة  المراق�ة والقمع من قبل جهاز مخابرات شامل، مما  بتهم غیر محددة. ونفذت 

 المستقل.

 
 ممارسة السلطة وه�كل ومهام أجهزة المخابرات السور�ة -2

 

حول اله�كل والتطور والنشاط المحدد للمخابرات السور�ة وأجزاء أخرى من جهاز األمن السوري في الفترة التي س�قت   )أ

�شأن    2016  هحز�ران/یون�  16  على الب�ان الرسمي لجهاز المخابرات االتحادي بتار�خ  الهیئة القضائ�ة، تعتمد  2011عام  

]، وهو عضو في المنظمة غیر الحكوم�ة Zثورمان وأقوال الشاهد المختص ... [ه�كل المخابرات السور�ة وأقوال الخبیر الورا  

 "لجنة العدالة والمساءلة الدول�ة" التي تتعامل مع الصراع السوري.

 

إلى تقی�م   القضائ�ة. وتستند النتائج التي توصل إلیها الخبیر ثورمان   للهیئةمصادر جهاز المخابرات االتحادي غیر معروفة  

ألكثر المصادر تنوعا مثل المنشورات المتخصصة والب�انات الصحف�ة والمنشورات الصادرة عن المنظمات الدول�ة ومنظمات 

] تستند إلى تقی�م منهجي للمقابالت غیر محددة الهو�ة مع Zحقوق اإلنسان. النتائج التي توصل إلیها الشاهد الخبیر ... [

منذ بدا�ة الصراع السوري الداخلي. وحتى    لجنة العدالة والمساءلة الدول�ةوموظف�ه، والتي أجرتها  عدد �بیر من ضحا�ا النظام  

] وصف بوضوح أن  Zلو لم تكن أسماء الشهود المجهولین و�التالي الشهود أنفسهم متاحة للدائرة القضائ�ة، فإن الشاهد ... [

مات المخصصة للشهود مجهولي الهو�ة تم توث�قها وتقی�مها لتسجیل الدراسات االستقصائ�ة أجر�ت �طر�قة مع�ار�ة، وأن المعلو 

). وأدلة اإلث�ات متسقة في اله�كل القائم والنطاق المحدد أ  /2  ،ثالثا  :مز�د من التفصیللحالة الصراع ومسار الصراع (انظر  

اكتسبت   �ما  للمخابرات.  المقررة  القضائ�ةوالمهام  الخارجي    الهیئة  اله�كل  �أن  �أداة انط�اعا  الواسعة  ومعداتها  للمخابرات 

والخدمات في هذا الشكل استخدمت لقمع  2011لعام    لتحقیق االستقرار في جهاز السلطة الس�اسي �الفعل في الفترة السا�قة

 واسع النطاق وعن�ف للصراع.

 
و�االتفاق مع ذلك، واستنادا جزئ�ا إلى الخبرة الم�اشرة، فإن غالب�ة الشهود السور�ین أ�ضا أخبروا �التفصیل تار�خ وه�كل   )ب
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 ونشاط أجهزة المخابرات السور�ة.

 

ات  ] �حدد التطور التار�خي ألجهزة المخابرات: �أقدم جهاز، تم تأس�س جهاز المخابر S) وهكذا، فإن الشاهد الخبیر ... [أ أ

في الستین�ات.    –المعروف شعب�ا �اسم "أمن الدولة"    –العسكر�ة �الفعل في الخمسین�ات. وقد خلفه جهاز المخابرات العامة  

قمع  دائما  األجهزة  مهمة  و�انت  الس�عین�ات.  في  وتأسس  أحدث جهاز مخابرات،  فهي  الجو�ة  القوات  لمخابرات  و�النس�ة 

أو التعذیب أو "االختفاء القسري". وفي المجتمع السوري، �ان من المعروف أ�ضا    المعارضة عن طر�ق االعتقاالت التعسف�ة

الثمانین�ات، مثل تحط�م حر�ة اإلخوان المسلمین أو حزب   أن التعذیب تقوم �ه األجهزة. خاصة �عد األحداث العن�فة في 

لها النظام نفسه إلى الشعب من أجل تخو�ف العمال الشیوعي، أص�ح اإلجراء المتعلق �أسالیب التعذیب الفرد�ة واضحا. وقد نق

"دوالب" أو "ش�ح" أو "السجادة   الناس. �ما أن أسالیب التعذیب تعد جزءا من ثقافة عامة، إذا جاز التعبیر. أنواع اإلساءة مثل

 لصراع.. و�انت هناك أ�ضا وف�ات في شعب المخابرات قبل بدا�ة ا 2011الطائرة" �انت تستخدم �الفعل �انتظام قبل عام 

 

] أكد ذلك؛ ف�الفعل في الس�عین�ات تم الق�ض على األشخاص الساخطین وتعذیبهم من قبل أجهزة T) الشاهد ... [ب ب

  251  الفرعینفي    1978المخابرات أو ب�ساطة اختفوا. ولم تكن هناك إجراءات قضائ�ة. وقد سجن هو نفسه وعذب في عام  

. �الفعل في ذلك  285  فرعشارع واقتید إلى ال، اختطف في ال2006المخابرات العامة السور�ة. وفي عام    إدارةمن    285و  

الوقت، �ان التعذیب موجودا في �ل مكان في الشعب، مثلما �مكنه أن یدرك ذلك شخص�ا. و�صفته محام�ا، فهو �عرف ذلك  

لتي  للفترة ا أ�ضا من خالل تقار�ر مو�ل�ه المعتقلین. وقد شهد الشاهد �الفعل على استخدام التعذیب في جهاز األمن السوري 

 �ما هو معروف عموما، وال س�ما المعروف لدى أفراد السلطات األمن�ة. 2011س�قت عام 

 

أن موظفي المخابرات أنفسهم محمیون من أي مالحقة جنائ�ة    - وهو على درا�ة �محام في هذا الصدد    - كما ذ�ر الشاهد  

من، و�ست�عد مالحقة الموظفین دون إذن من  �سبب عملهم. فعلى سبیل المثال، �حظر القانون تقد�م الشكاوى ضد ض�اط األ

 رئ�س المدیر�ة المعن�ة. 

 

] وصف مهام أجهزة المخابرات �أنها تعني أن النظام �ان قائما على معلوماتها وأنه �خدم الس�طرة  U) الشاهد ... [ج ج

 از مخابرات ال یتم ف�ه التعذیب.. ال یوجد جه1963الس�اس�ة. و�ستند النظام السوري إلى "اإلعفاء والتحدید والعنف" منذ عام  
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عاما موظفا في "مدیر�ة" غیر    21الذي تم االستماع إل�ه دون الكشف عن هو�ته عمل لمدة    Z 28/07/16) الشاهد  د د

محددة �مز�د من التفصیل تا�عة للمخابرات العامة. وقد حدد تقس�م أجهزة المخابرات إلى عامة وعسكر�ة ومخابرات "س�اس�ة" 

جهاز �اإلضافة   موظفي  عدد  قدر  وقد  الداخل�ة.  لوزارة  تا�عة  "الس�اس�ة"  المخابرات  و�انت  الجو�ة.  القوات  مخابرات  إلى 

في جم�ع أنحاء سور�ا. و�ان علي مملوك هو المسؤول حتى وفاته   50,000و    30,000المخابرات العامة �ما یتراوح بین  

 ، تاله دیب ز�تون.2012في عام 

 

جم�ع أجهزة المخابرات. ومن واقع خبرته، لم �كن هناك استجواب لم یتعرض ف�ه السجناء لسوء المعاملة.  وقد تم التعذیب في  

وال توجد قر�نة على البراءة. وواصل الشاهد اإلدالء �شهادته، �ما ذ�ر، �شأن أسالیب التعذیب المستخدمة، التي �ان من  

المخابرات. �انت   الغالب أ�ضا: وقدم أحد الحراس  الممكن أن تكون مماثلة في جم�ع أجهزة  االستجوا�ات هي نفسها في 

الید من قبل   أو �إشارة  الحراس یتم �أمر شفهي  الذي �ان �مارسه  التعذیب  المحققین. و�ان  السجین مقیدا واستجو�ه أحد 

المعتاد أ�ضا  كما صدرت أوامر �تاب�ة �إجراء "تحق�قات موسعة". ومن    المحقق. في �عض الحاالت، تكون الطرق برموز مثل

 زرع الجواس�س في زناز�ن السجن، أو تخو�ف السجناء و"تحو�لهم"، وخاصة المعارضین الس�اسیین، بتهم جنائ�ة ملفقة.

 
مز�د من  ل(انظر   2011�ما �صف تقر�ر مجلس حقوق اإلنسان التا�ع لألمم المتحدة الصادر في تشر�ن الثاني/نوفمبر    )ج

ه�كل السلطات األمن�ة السور�ة. و�ؤ�د على وجود وحدات    –وفقا ألدلة اإلث�ات المذ�ورة أعاله    –)  أ أ، ه،  1  ،ثان�ا:  التفصیل

�انت خاضعة للتدخل الم�اشر   – على وجه الخصوص    الرا�عةجمهوري والفرقة  مثل الحرس ال  –النخ�ة في الج�ش، والتي  

من رئ�س الدولة، وعدد �بیر من أجهزة المخابرات ذات المهام المتداخلة والمیل�ش�ات الموال�ة للحكومة، مثل الشب�حة وأعضاء  

 المعلومات على هیئة مؤشرات.   الهیئة القضائ�ةحزب ال�عث. وقد استخدمت 

 
 فصاعدا، والجهات الفاعلة والضحا�ا  2011المتعلقة ببدا�ة الصراع ومساره منذ عام  اإلث�اتات - ثالثاً 

 

الفاعلة والمؤسسات المعن�ة، فضال عن عدد الضحا�ا، إلى نظرة عامة   تستند اإلث�اتات المتعلقة �مسار الصراع، والجهات 

جمعتها   التي  القضائ�ةلألدلة  الشأن،  الهیئة  هذا  في  إل�ه  االستماع  تم  الذي  ثورمان  الورا  الخبیر  رأي  إلى  تستند  والتي   ،
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] �اإلضافة إلى عدة تقار�ر من  U] و ... V]... ،[W]... ،[Z،[  ] ...S] ... ،[T]والمعلومات التي قدمها الشهود الخبراء ...[

، الذین تم استجوابهم Z 28/07/16أقوال الشهود  منظمات دول�ة ومنظمات حقوق اإلنسان. �اإلضافة إلى ذلك، �انت هناك  

  251الفرع  ] فضال عن عدد �بیر من الشهود الضحا�ا الذین احتجزوا في Y] و ... [AAكموظفین سا�قین في النظام، ... [

خل�ة  ق�مة إث�ات�ة خاصة على وثائق    الهیئة القضائ�ة. وتعلق  40  القسم�عد اعتقالهم في �ثیر من األح�ان من قبل موظفي  

عن طر�ق المكتب االتحادي    لجنة العدالة والمساءلة الدول�ةوالتي أتاحتها لها    2011اعت�ارا من ن�سان/أبر�ل    إدارة األزمة

للشرطة الجنائ�ة. إن عدد ووضع األشخاص الذین لقوا حتفهم أثناء الصراع وتوث�قهم البیروقراطي ودفنهم النهائي في المقابر  

من خالل ما �سمى ب "ملفات ق�صر"، من خالل أقوال الشهود المشار�ین في توثیق الجنازات ...    الجماع�ة یتضح �شكل الفت

]BB و [Z 30/07/19  .و�ذلك من خالل تقی�م صور األقمار الصناع�ة للمقابر الجماع�ة 

 

 �التفصیل:
 

 2011المسار العام للصراع منذ عام   -1

 

قدمه الخبیر    2011"الر��ع العر�ي" في سور�ا في فبرایر    انطالق شرارةأ�ضا المسار العام للصراع السوري الداخلي منذ   )أ

ثورمان في تسلسله الزمني وتصعیده على أساس تقی�م شامل للمصادر الموجودة. وعلى وجه الخصوص، تمكن الخبیر من  

. و�ق�امها  2012  إلى منتصف عام  2011تقد�م لمحة عامة عن األحداث الفرد�ة الموثقة في تسلسل متصاعد من ر��ع عام  

نت�جة عدم إمكان�ة إجراء دراسات    - دون المساس �صورة عامة متسقة لمسار الصراع واستجا�ة الدولة    -بذلك، أشارت إلى أنه  

استقصائ�ة مستقلة ونشاط صحفي حر، فإن الق�م العدد�ة، وال س�ما المعلومات المتعلقة �أعداد الضحا�ا، محفوفة �عدم ال�قین. 

 واستندت إلیها في إث�اتاتها.  -التي أكدتها واستكملتها �م�ة �بیرة من األدلة األخرى  -أقوال الخبراء  القضائ�ة الهیئةوتتا�ع 

 

أ�ضا على تقر�ر الخبیر ثورمان ، و�ذلك على التقر�ر   الهیئة القضائ�ة�النس�ة لتورط أجهزة المخابرات في الصراع، تعتمد  

]، التي  Zوالمعلومات التي قدمها الشاهد الخبیر ... [  2016حز�ران/یون�ه    16مؤرخ  الرسمي لجهاز االستخ�ارات االتحادي ال

تتفق ل�س فقط ف�ما یتعلق �االختصاص الرسمي ألجهزة المخابرات المختلفة وتصن�فها في جهاز الدولة السور�ة، ولكن أ�ضا  

الفعلي ومهامها خالل حر�ة االحتجاج والحرب األهل�ة من عام   فصاعدا. حیث ظل �عد ذلك    2011�خصوص موقعها 

أ�ضا. في الواقع �انت هذه األجهزة، �اإلضافة إلى الج�ش    2011ما هو في عام  اله�كل الخارجي القائم للمخابرات السور�ة �
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 والمیل�ش�ات، �مثا�ة األجزاء األساس�ة من األجهزة األمن�ة التي استخدمت لقمع حر�ة االحتجاج. 

 

لذین لدیهم  أ�ضا إلى الشهود ا   الهیئة القضائ�ةفصاعدا، استمعت    2011وف�ما یتعلق �الظروف والتطورات بدءا من عام   )ب

وقد سبق ذ�ر �عضها أعاله. وُتضاف تصر�حاتهم إلى صورة عامة قاطعة لرد    -مواقف وأنشطة منتقدة للنظام موصوفة أدناه  

. وتعزز هذه 2011  ش�اط/فبرایرفعل عن�ف ومنسق ومتصاعد في نها�ة المطاف لقوات األمن على حر�ة االحتجاج منذ  

وأن هناك ز�ادة �بیرة في استخدام    السوري �قمع �القوة الجهود المنتقدة للنظام منذ البدا�ة التصر�حات الصورة القائلة �أن النظام  

 . 2011القوة من قبل الدولة من الناحیتین النوع�ة والكم�ة منذ نها�ة أبر�ل 

 

األحداث التي وقعت في ) تمكن أ�ضا من تقد�م تقر�ر مفصل عن  ، أ أ1  ،ثان�ا:  أعاله  انظر] (S) الشاهد الخبیر ... [أ أ

االحتجاجات  في  م�اشرا  مشار�ا  جزئ�ا  و�ان  المعارضة.  أنشطته  خالل  من  وقمعها  السور�ة  االحتجاج  حر�ة  أعقاب 

والمظاهرات، وتمكن جزئ�ا من اكتساب فكرة عن حالة األمن الس�اسي من خالل جمع المعلومات �شكل منهجي في المنظمة 

 التي یرأسها.

 

الشاهد �التفصیل انتشار الر��ع العر�ي من تونس ومصر إلى سور�ا. في البدا�ة، �انت هناك موافقة وتضامن على   ووصف

اإلنترنت، ثم موجة من المظاهرات. وذ�ر الشاهد أسماء مظاهرات فرد�ة في بدا�ة الحر�ة االحتجاج�ة، �ما في ذلك مظاهرة 

إجراءات ضد المتظاهر�ن، وقامت أوال بتصو�رهم، ثم ضر�تهم �الهراوات واعتقلتهم. أمام السفارة اللیب�ة، اتخذت فیها قوات األمن  

، أعلن یوم الغضب السوري �اعتصامات في دمشق وحلب. هو نفسه وشخص�ات �ارزة أخرى،  2011ش�اط/فبرایر    5في  

توفیق یونس قد استجو�ه شخص�ا.  الداخل�ة ألمن الدولة. و�ان    فرع]، تم استدعاؤهم واستجوابهم من قبل الTمثل الشاهد ... [

، �انت هناك مظاهرة أخرى أمام وزارة 2011  آذار/مارس  6و�ان أمن الدولة قد اتهمه �التحر�ض على المظاهرات. في  

الداخل�ة السور�ة. وعندما رفعت صور المعتقلین، قام حراس األمن �الهجوم علیهم، وتمزقت الصور، وتعرض المتظاهرون  

الدم قد تدفق. و�ان أحد محاضري الفلسفة المعروفین قد تم توق�فه من قبل �شخصین وضر�وا رأسه  للضرب الشدید. �ان  

، �انت هناك مظاهرة أكبر في دمشق مع عدد �بیر من االعتقاالت، وفي الیوم  2011  آذار/مارس  15�عمود �هر�اء. في  

ارك في ذلك وتم اعتقاله مجددا. وعلى الرغم  التالي حدث اعتصام بهدف إطالق سراح المعتقلین. و�ان هو، الشاهد، قد ش

هاجم عدد �بیر من قوات األمن   –"وقفة سلم�ة أمام وزارة الداخل�ة في دمشق"  -من أن هذه �انت احتجاجات سلم�ة تماما 
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إلى ذلك جاءت الحوادث    شخصا، من بینهم نساء. �اإلضافة  30المتظاهر�ن و�دأوا في الضرب. وألقي الق�ض على أكثر من  

 المعروفة �أن األطفال قد �تبوا شعارات على الجدران. و�ان األطفال قد اعتقلوا وعذبوا. 

 

قد أعدت أجهزة األمن لقمع حر�ة المعارضة؛ ومن ثم فإن هذه األجهزة لم تكن مستعدة للق�ام بذلك. تم تقس�م البالد إلى 

، لم تكن قد أطلقت أعیرة نار�ة 2011  آذار/مارسو  ش�اط/فبرایراستخ�ارات محددة. وفي  فرعقطاعات وتم تعیین �ل قطاع ل

  آذار/مارس   18�عد في دمشق، بینما �ان هناك �الفعل استخدام لألسلحة النار�ة في درعا مع أول الضحا�ا المدنیین في  

  . وعلى الرغم من أن المتظاهر�ن قدموا مطالب مدن�ة، فقد �ان هناك رد فعل عن�ف للغا�ة من جانب قوات األمن.2011

 ووفقا للشاهد، �ان هناك قرار �استخدام العنف ضد المتظاهر�ن وعدم االستجا�ة لمطالبهم.

 

، أص�حت التقار�ر عن استخدام األسلحة النار�ة شائعة، أوال في حمص، ثم في دمشق، وأخیرا في  2011ومنذ ن�سان/أبر�ل 

د مناطق �أكملها. وقد بدأت قوات األمن في  جم�ع أنحاء البالد. و�انت هناك أ�ضا اعتقاالت جماع�ة تعسف�ة موجهة ض

استخدام العنف �صورة منهج�ة. فعلى سبیل المثال، استخدمت الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن. وتذ�ر الشاهد، الذي اعتقل  

والتي قتل فیها    2011  ن�سان/أبر�ل، تقار�ر عن مظاهرة یوم الجمعة في دمشق في  2011  آذار/مارس  22هو نفسه في  

، أق�مت مظاهرة �بیرة في دوما أسفرت عن مقتل 2011  ن�سان/أبر�ل  29ن واعتقلت القوات المسلحة آخر�ن. في  متظاهرو 

، أطلقت الذخیرة الح�ة على أشخاص أرادوا تنظ�م اعتصام. �ما توفي المتظاهرون نت�جة  2011  حز�ران/یون�هالعشرات. وفي  

لذلك. خالل هذه الفترة، حاصر الج�ش أ�ضا مدینة درعا، و�عد ذلك �انت هناك مسیرات تضامن�ة، والتي بدورها تم قمعها 

من المشار�ین في مر�ز التوثیق الذي �ان یدیره. و�صفة �القوة. و�تذ�ر الشاهد الب�انات ألنها لم تجمع قط على أساس تقار�ر  

 عامة، من الصعب تحدید عدد الضحا�ا الموجودین بدقة. 

 

للتعذیب واإلذالل المنهجي �عد اعتقالهم. و�ینما احتجز المعتقلون في  وتعرض هؤالء األشخاص، ومعظمهم من الش�اب، 

استمر االحتجاز في وقت الحق شهرا. و�ان المفرج عنهم  تجاجات،السجن لمدة یوم واحد أو �ضعة أ�ام فقط في بدا�ة االح

 قد شرحوا له أنهم على استعداد للموت قبل أن �ضطروا إلى معا�شة مثل هذه التجارب مرة أخرى.
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كانت تصرفات قوات األمن متماش�ة مع التصر�حات العلن�ة للرئ�س السوري. هذا ما قاله �شار األسد في خطاب عام ألقاه  

  2011: "إذا �نتم تر�دون حر�ا مفتوحة، فل�كن ذلك." ثم وصلت سور�ا إلى نقطة في ن�سان/أبر�ل  2011  آذار/مارس  30في  

"حیث انفجر الوضع." وقد حاول هو، الشاهد، توثیق انتهاكات حقوق اإلنسان �جزء من عمله لصالح منظمة لحقوق اإلنسان 

 إلى أن ألقي الق�ض على جم�ع أعضائه أنفسهم. 

 

س�قت  وف التي  �الفترة  مقارنة  تغییرات  عدة  هناك  �انت  أنه  الشاهد  أفاد  السوري،  المخابرات  جهاز  بتصرفات  یتعلق  �ما 

االحتجاجات: على سبیل المثال، �انت االعتقاالت والتعذیب منتشرة في �ل مكان حتى قبل بدا�ة حر�ة االحتجاج. ومع 

لم    – على عكس األوقات السا�قة    –، ألن أنشطة المخابرات  2011ام  ذلك، ارتفع عدد المعتقلین والقتلى �شكل �بیر في ع

تعد موجهة فقط ضد دوائر المعارضة األقرب. �ما تغیر استخدام التعذیب. وهو نفسه �ان قادرا على إدراك االختالفات. وقد 

لمعلومات. ولر�ما  . و�انت أسالیب التعذیب ُتستخدم في السابق للحصول على ا2011و�عد عام    2011اعتقل قبل عام  

فصاعدا، أص�ح التعذیب أكثر من   2011تنتهي االنتهاكات عندما �كشف السجین عن جم�ع المعلومات. و�دءا من عام  

مجرد عقاب و�جراء انتقامي وأداة لتصف�ة النفس أو �سرها. فعلى سبیل المثال، �ان هناك تعذیب دون عمل�ات استجواب.  

ن في المخابرات الجو�ة، شهد هو نفسه ��ف طلب محتجز عبثا إنزاله لكي �عترف، ولكن  وخالل الفترة التي قضاها في السج

الحراس لم �كونوا مهتمین. وقد تعرض معارضو النظام لسوء المعاملة و�ذلك األشخاص الذین اعتقلوا عن طر�ق الخطأ،  

الس�طر  المجتمع تحت  إ�قاء  ین�غي  األسماء. �ان  الخلط بین  المثال �سبب  نها�ة على سبیل  في  التكلفة."  "مهما �انت  ة، 

المطاف، ُأطلق العنان ألجهزة المخابرات. �ان �إمكانهم "فعل ما یر�دون" دون قواعد. وقد تمكن هو نفسه من مالحظة ذلك  

 .الرا�عةمع الفرقة  2012على أساس عدة فترات سجن خاصة �ه، �ان آخرها بین أبر�ل وأكتو�ر 

 

] استنادا إلى عمله القانوني واتصاله �عدد �بیر من األشخاص المضطهدین من  Tلخبیر ... [) وفقا لهذا، فإن الشاهد ا ب ب

عام   في  االحتجاجات  بدا�ة  منذ  تغیر  قد  األمن�ة  السلطات  نهج  أن  یذ�ر  السور�ة،  السلطات  النظام  2011قبل  أص�ح   .

ة شعب�ة. ثم أص�حت ردود الفعل  ، حیث نمت حر�ة االحتجاج لتص�ح انتفاض2011مضطر�ا �شكل متزاید في ر��ع عام  

، التي �ان على علم جید بها، ألنها �انت 2011  ش�اط/فبرایرأكثر وحش�ة. وقد أوضح الشاهد ذلك من خالل احتجاجات  

أ�ضا تتعلق �إطالق سراحه وشارك فیها أفراد أسرته، وتعرض فیها المتظاهرون للضرب �العصي واالعتقال. في حین �انت 

استخدام التعذیب ضد أعضاء المعارضة من أجل الحصول على المعلومات، لم �عد التر�یز �عد عام  المهمة من قبل هي  
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الدفاع عنهم "هل    2011 الذین حاول  المعلومات، بل على االنتقام والردع. وسئل المو�لون  منص�ا على الحصول على 

�انت فكرة االنتقام. ازداد عدد المحتجز�ن �شكل مخ�ف.    تر�دون الحر�ة؟" و�ذا �انت إجابتهم �اإل�جاب فإنهم ُ�عذَّبوا؛ وراء ذلك

  2011محتجز متزامن مثلوا أخیرا أمام محكمة أمن الدولة، إال أنه منذ عام    3000ر�ما    2011و�ینما �ان هناك قبل عام  

ب �ان للشع  2011كان مئات األشخاص �عتقلون �ل یوم. �ما تغیرت سلطات عمل المخابرات. في حین أنه قبل عام  

مطلق الحر�ة في تحق�قاتها واعتقاالتها، لم �كن �سمح للشعب األخرى �العمل إال بناء على    251الفرع  الرئ�س�ة فقط مثل  

مخابرات �المضي قدما حسب الرغ�ة. وأص�حت أسالیب   فرعفصاعدا سمح لكل    2011أوامر حكوم�ة، إال أنه منذ عام  

لم تكن هذه   األشخاص �كرسي دون سطح جلوس وتم وضع شمعة تحته.  تم ر�ط  المثال،  التعذیب وحش�ة. على سبیل 

 . 2011األسالیب موجودة قبل عام 

 

المخابرات  فرعناء النقل إلى  وتعرض �ل من وقع في أیدي األجهزة األمن�ة للتعذیب. و�المعتاد، �ان هناك �الفعل ضرب أث

المعن�ة؛ ولدى الوصول، أق�مت "حفالت ترحیب" مؤسس�ة. �ان قادرا أ�ضا على إدراك مثل هذه األش�اء بنفسه. و�ان قد 

، لمدة خمسة أ�ام في  2011  أ�ار/مایو، وقبل وقت قصیر من إطالق سراحه في  2006احتجز لمدة خمس سنوات منذ عام  

 5×    4شخصا في مساحة    60إلى    50از المخابرات العامة. هناك خل�ة تجم�ع مكتظة تماما �عدد  التا�عة لجه  285  فرعال

 متر؛ �ان الناس "ملتصقین ب�عضهم ال�عض". �ان ُ�سمع صراخ المعذبین لیال ونهارا. 

 

أعضاء المعارضة ولم تكن هناك حق�قة مفادها أن األشخاص لم یتعرضوا للضرب �عد سجنهم. وفي أحسن األحوال، یتجنب  

المعروفون أو العاملون في وسائط اإلعالم التعذیب الواسع النطاق خوفا من أن یؤدي ذلك إلى مز�د من االضطرا�ات؛ وفي  

تلك الحاالت، �انت هناك أوامر محددة �شأن ��ف�ة التعامل مع الشخص المعني. وحدث أ�ضا أن أشخاصا من المعارضة  

 مل �جواس�س؛ هنا أ�ضا، لم �كن هناك سوء معاملة.قد اعتقلوا بهدف استمالتهم للع

 

أنه �انت هناك غرف احتجاز حیث ال �كاد   2011و�ان المو�لون قد أخبروه عن الظروف في سجون المخابرات في عام  

صیبوا  یوجد أي مكان للوقوف ("كانت هناك منطقة واحدة فقط لقدم المرء"). و�ان المعتقلون قد انقسموا معا وهلوسوا وأخیرا أ

�الجنون. و�ما أنه لم تكن هناك تهو�ة، �ان المحتجزون �عانون من مشاكل هائلة في التنفس. مات الناس ثم تر�وا عمدا في  

، دون أن یتذ�ر الزمان  2011الزناز�ن حتى بدأوا في التعفن. لم �كن من الممكن تغط�ة الجروح. أخبره صدیق له منذ عام  
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شرائح الخبز   -یوما من احتجازهم. في �عض األح�ان �ان الطعام    27قوا حتفهم خالل  شخصا ل  17والمكان المحددین، أن  

یلقى ب�ساطة في الزناز�ن. و�صفته محام�ا، استقبل السجناء عندما نقلوا من المرافق األمن�ة   -وال�طاطس و�عض المر�ى  

 40ل�ة فقط. و�ان قد التقى �أشخاص یزنون  إلى المحكمة؛ و�انوا مصابین وحفاة القدمین وأح�انا �انوا یرتدون مال�س داخ

 �یلوغراما قبل السجن.  80كیلوغراما، و�انوا یزنون 

 

، على الرغم من أن عددا قلیال من الضحا�ا 2011كما انتشر العنف الجنسي ضد الرجال والنساء على نطاق واسع منذ عام  

لعنف �صفة خاصة إلى إذالل الناس، �من فیهم أولئك كان على استعداد للتحدث عنه علنا. وقد أدى هذا الشكل من أشكال ا

الذین ینتمون إلیهم. ووفقا للحوادث التي تم إبالغه عنها، اغتصب السجناء أمام أعین أقار�هم. وهو نفسه ساعد النساء حتى  

 یتمكن من اإلجهاض �عد إطالق سراحهن.

 

�جزء من أنشطته الصحف�ة أ�ضا. لقد حاول معرفة    2012و    2011] زار سور�ا في عامي  W) الشاهد الخبیر ... [ج ج

ك�ف تم تنظ�م المقاومة الس�اس�ة والمظاهرات، و�لى أي مدى �انت تصر�حات الدولة صح�حة �أن حر�ة االحتجاج �انت  

جماعات إرهاب�ة. وفي س�اق الحق من الصراع، حاول ال�حث في عمل�ات القتل الجماعي التي    –وخاصة اإلسالم�ة منها    –

 �حت واضحة �عد ذلك و "نقاط جمع" الجثث.أص

 

�انت ال تزال هناك مظاهرات عفو�ة إلى حد   2011 آذار/مارسو  ش�اط/فبرایروشهد الشاهد �أنه في بدا�ة االحتجاجات في 

  ما في شكل حشود سر�عة. �ان رد فعل النظام مختلفا اعتمادا على الموقع. وفي حین أن المشار�ین في دمشق اعتقلوا "فقط"، 

كان هناك استخدام لألسلحة النار�ة في حمص في مرحلة م�كرة. و�ان حاضرا في مظاهرة. في وسط الشارع �ان الش�اب 

سیتظاهرون، و�ان على الحواف النساء واألطفال والشیوخ، حیث �ان �إمكانهم الفرار من هناك �شكل أفضل. �عرف الناس  

یتوقعوا أن  وعلیهم  سلم�ة  مظاهرة  إلى  ذاهبون  في    أنهم  حاالت  هناك  �انت  علیهم."  النار  إطالق  یتم    ش�اط/فبرایرأن 

، "لم �كن هناك سوى الضرب، و�انت هناك مواقف تم فیها إطالق طلقات نار�ة". لكن في الحالة األخیرة، 2011  آذار/مارسو 

استخدمت ضد قوات األمن.    نشر النظام خبرا مفاده أن هذه القوات ل�ست قوات األمن، وقدم لوسائل اإلعالم أسلحة یزعم أنها

في حمص نفسه أنه �ان هناك إطالق نار، ورأى أشخاصا في المستشف�ات مصابین   2011  آب/أغسطسو�ان قد سمع في  
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شخص    200تم اعتقال   2011  أ�ار/مایوأو    ن�سان/أبر�ل�طلقات نار�ة و�انوا في مظاهرة، وفقا لتصر�حاتهم الخاصة. في  

 �عد مظاهرة في حمص.

 

نفسه قد الحظ االعتقاالت. �ان ذات مرة على الطر�ق في حافلة بین المدن عندما تم توق�ف مسافر عند نقطة و�ان هو  

"ُوضع ��س فوق رأسه وتم اصطحا�ه في شاحنة". و�ان �ثیر من الناس قد أخبروه عن اعتقاالت في الشارع أو أثناء   تفت�ش،

عتقلین تعرضوا للضرب والتعذیب. لقد "كانوا �عیدین لفترة من الوقت"، المظاهرات. في البدا�ة، �ان األمر �ذلك لدرجة أن الم

ثم أص�ح رد فعل النظام وحش�ا على نحو متزاید في    ولكن تم إطالق سراحهم في الغالب مع طلب عدم التحرك مرة أخرى.

 . 2011حز�ران/یون�ه 

 

�ان معروفا أن المخابرات ستأتي وتفتح النار على من �أتي." لقد �انت عمل�ة مثیرة للقلق: "في أ�ام الجمعة �انت هناك و 

مظاهرة، وأطلق النار على الناس، وفي یوم السبت دفنوا، ثم �انت هناك طلقات نار�ة في الجنازات، و�ان من األحد إلى 

مرة أخرى. هذا لم �منع الناس. على العكس: نظمت مظاهرات في أماكن أكثر    الخم�س هادئا، ومن یوم الجمعة بدأ األمر

، �ان  2012، وقعت عمل�ات إطالق نار عند نقطة تفت�ش في حمص. منذ عام  2011  �انون األول/د�سمبرفأكثر." وفي  

، �انت هناك أ�ضا  2011الحال في �ثیر من األح�ان مع االعتقاالت أن المتضرر�ن لم �عودوا. وفي �انون األول/د�سمبر 

أعشاش قناصة أطلق منها النار على "كل من خرج إلى الشوارع". �ان هذا هو الحال، على سبیل المثال، في حمص في  

، �ان من الطب�عي إطالق النار. و�ان المتظاهرون قد بدأوا  2013و 2012األح�اء التي �انت تعتبر معارضة. في عامي 

  2012  أ�ار/مایو  31ات. �ما أدلى الشاهد �شهادته �التفصیل حول مذ�حة الحولة في  في تسل�ح أنفسهم لحما�ة المظاهر 

وشهد �أنه خالفا لتصر�حات الحكومة األخرى، وفقا ل�حثه، �ان ذلك �سبب االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن  

إلى    –�حمل �عض األسلحة الثقیلة    �ما في ذلك الج�ش الذي  –السور�ة. وقد خرج المز�د والمز�د من الوحدات المسلحة  

 المظاهرات، حیث �انت االعتقاالت من مسؤول�ة أجهزة المخابرات.

 

وخالل الصراع، تغیرت أ�ضا وظ�فة أجهزة المخابرات. في حین أن وظ�فتهم في العصور السا�قة �انت أساسا جمع المعلومات، 

هزة المخابرات قد تنافست في السابق مع �عضها ال�عض، فإنها  إال أنهم أص�حوا اآلن تنفیذیین �شكل أساسي. و�ذا �انت أج

اآلن تمضي قدما �طر�قة منسقة. فعلى سبیل المثال، �انت هناك قوائم مطلو�ین تم ت�ادلها بین األجهزة المختلفة. عند نقاط  
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ص یرتدون الزي الرسمي  فقد جاء "أشخا   -التفت�ش وفي قمع المظاهرات، �ان تعیین قوات األمن صع�ا في �ثیر من األح�ان  

و�ان هناك �انتظام ممثلون عن أجهزة المخابرات والج�ش. في الماضي، �انت هناك أشكال مختلفة    - مع أحذ�ة ر�اض�ة"  

داخل األجهزة. �انت مخابرات القوات الجو�ة والمخابرات العسكر�ة هي األكثر فظاعة، و�ان األمن الس�اسي �عتبر مدن�ا في 

قد تم تنظ�م اإلرهاب السادي. ووفقا أل�حاثه،   تالقى هذا في س�اق الصراع. ومن الناح�ة الس�اس�ة، فإنهمنتصف الطر�ق. وقد  

 كان علي مملوك، رئ�س جهاز المخابرات العامة، مسؤوال عن ذلك في منصب مر�زي وتنس�قي.

 

وب من الخدمة. ووفقا لذلك، �انت واستنادا إلى محادثاته مع موظفي النظام السابق، الشاهد أخیرا على ظروف ودوافع الهر 

�ان �طال. أولئك الذین    2011منقسمة تقر��ا: "أي شخص غادر �الفعل في عام    –هناك ثالث مجموعات من المنشقین  

، فقد �انوا �مثا�ة را�ة في  2012لم تعجبهم الوحش�ة. أما أولئك الذین غادروا في نها�ة عام    2012غادروا في بدا�ة عام  

نه �ان ینظر إل�ه على أنه تار�خ متأخر." و�لما انشق األفراد في وقت الحق، زاد احتمال أن �شیر ذلك إلى  مهب الر�ح، أل

أولى عمل�ات   للنظام. و�انت  المتوقع  الخطأ �عد االنه�ار  الشخص المعني قد غادر فقط حتى ال ی�قى على الجانب  أن 

 . 2011االنشقاق قد حدثت �الفعل في ص�ف عام 

 

.  2011] ذ�ر أنه شارك في العدید من المظاهرات في ر��ع عام  U... [  – ال�ارز في سور�ا �س�اسي معارض    –الشاهد  )  د د

، والذي تعرض ف�ه المشار�ون للضرب على أیدي  2011آذار/مارس    15وأشار إلى أول تجمع حاشد أمام وزارة الداخل�ة في  

ن �شارك دائما في المظاهرات التي تجري هناك یوم الجمعة. وفي  شخصا. و�ا  40أجهزة المخابرات وألقي الق�ض على نحو  

، تعرض هو نفسه للهجوم والضرب من قبل ض�اط المخابرات "حتى سالت دماؤه". �عد ذلك، تم نقله إلى  2011  أ�ار/مایو  7

اد االنتفاضات، السجن في عدرا. و�ان هناك مئات المعتقلین الذین تعرضوا للضرب أ�ضا. ووفقا لمالحظاته، من أجل إخم

ر�ما نظمت    -  ظهرت مجموعات جدیدة في أجهزة المخابرات، التي تم تجنیدها خص�صا للعمل ضد المحتجین. �ما أنه

أ�ضا مظاهرات مضادة من قبل العلو�ین، حیث رددوا وهم مسلحین �الفؤوس والسكاكین الكبیرة والقض�ان الحدید�ة شعارات 

 اك أشخاص �شر�ون الدماء").ضد المتظاهر�ن ("�شار، ال تقلق، هن

 

قدر أنه لم تكن    –  2011  آذار/مارس  15التي قدرها الشاهد في    –في األساب�ع الستة األولى منذ بدا�ة حر�ة االحتجاج  

ضد شخصه    أ�ضا الهجوم   هناك تعل�مات من الحكومة لقمع المظاهرات �عنف. غیر أنه وفقا لذلك، ازداد العنف ز�ادة �بیرة.  
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�ان �مكن أن �كون قاتال، ألنه أصیب على رأسه �قضیب حدیدي ولم �ستطع حما�ة نفسه إال مؤقتا   2011مایو    7في  

 الذي �سره الهجوم. ووفقا لمعرفته ببناء جهاز السلطة السوري، فإن هذا لم �كن ل�حدث دون أوامر مر�ز�ة. -بذراعه 

 

  2011  ش�اط/فبرایر]، وهو ابن عم المتهم، شهد �أنه منذ نها�ة  CC) الشاهد المعارض الذي �قوم بدور النشر ... [ه ه

كانت أجهزة األمن في حالة تأهب وتم تعز�زها لمنع المظاهرات. و�ان المتهم نفسه قد أبلغه بذلك. وشهد الشاهد �مظاهرة  

ة نظمها النظام. . و�ان المشار�ون قد تجمعوا خارج مسجد. وقد واجهوا مظاهرة مضاد2011  آذار/مارس 25في دوما في  

، وقعت أعمال عنف في المظاهرات. وعند المشار�ة في تجمع حاشد في ذلك الوقت، �ان  2011ومنذ نها�ة ن�سان/أبر�ل  

المتظاهرون محاصر�ن؛ ونزل جنود وعناصر من السلطات األمن�ة من المر��ات وهاجموا المتظاهر�ن �الهراوات، �ضر�ات 

الق�ض على العدید من األشخاص. لقد قام النظام �الفعل �إضفاء الطا�ع المؤسسي على   "لم یرها في ح�اته من قبل". وألقي

 –العنف في هذه المرحلة الم�كرة، وهو ما �مكن قراءته من خالل األعداد المتزایدة من الضحا�ا المتظاهر�ن �ل یوم جمعة  

وف�ما العنف.  من  أعلى  مستو�ات  هناك  �انت  ثم  "الشهداء".  الشاهد:  في    �سمیهم  �احتجازه  منذ    فرعیتعلق    8فلسطین 

، شهد الشاهد �أنه هو نفسه لم یتعرض لسوء المعاملة �سبب منص�ه هناك وأنه أطلق سراحه �عد یوم  2011ن�سان/أبر�ل  

واحد. غیر أن سجناء آخر�ن تعرضوا لإلیذاء �الر�الت واللكمات. �ان �سمع �استمرار صراخا أثناء تواجده. لقد تعرض هو 

 إلهانة فقط. لقد أظهروا له تفهما لعمل المثقفین وأعضاء المعارضة وحاولوا تجنیده �مقدم للمعلومات. نفسه ل

 

القضائ�ةكما استمعت   )ج الذین علقوا أ�ضا على مسار الصراع وأنشطة قوات األمن    الهیئة  السابق  النظام  إلى موظفي 

 السور�ة المشار�ة ف�ه: 

 

الذي تم االستماع إل�ه دون الكشف عن هو�ته استنادا إلى خبرته �ضا�ط مخابرات لسنوات    Z 28/07/16) صرح الشاهد  أ أ

المز�د والمز�د من   بدا�ة االضطرا�ات وتلقت  �عد  ید مطلقة  لها  األمن �انت  قوات  أن  العامة  المخابرات  طو�لة في جهاز 

فعل ما تر�د. ومن ثم فقد تم فرض نوع من "الوضع  قادرة على    فرعالمسؤول�ات مع نمو الحراك الشعبي. في النها�ة، �انت �ل  

االستثنائي". ولهذا السبب، اعتبر �ل شخص �عارض النظام خائنا. وقد ثبت �الفعل االدعاءات الموجهة ضد المحتجز�ن منذ 

التعل�مات   البدا�ة؛ ولم �كن األمر سوى مسألة تأكیدها وتوق�عها من قبل المحتجز�ن. �ما اعتبر موظفو النظام الذین تحدوا

إلى مكان آخر أو إلى جهاز آخر أو استجوابهم حول دوافعهم.    -�ما عا�ش الشاهد نفسه    -خونة. و�ان یتم نقل الض�اط  
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رفض ارتكاب خطأ هو على أي حال مسألة خطیرة. غیر أنه في معظم الحاالت، ال �جرؤ ضا�ط المخابرات على ترك 

 في المخابرات، فإن هذا لن �حدث. الخدمة؛ أ�ضا �سبب المزا�ا التي یتمتع بها 

 

أثناء    المخابرات  التا�عة ألجهزة  الفرد�ة  الشعب  المحتجز�ن داخل  ازداد عدد  المظاهرات،  أثناء  العدیدة  و�سبب االعتقاالت 

التي �انت    –من جهاز المخابرات العامة    285  فرعالصراع. لقد تغیرت أسالیب االستجواب، و�انت "مجنونة". �ان �علم من ال

أن الناس �انوا معلقین من السقف هناك، �حیث تظل أطراف   –مسؤولة مر�ز�ا عن االستجوا�ات في جم�ع أنحاء سور�ا  

أصا�ع القدم على اتصال �األرض. أما الذین تم استجوابهم فسیتعرضون للصدمات الكهر�ائ�ة وغمرهم �الماء الساخن. �انت 

ماء. و�انت هناك حاالت أجبر فیها المحتجزون على ارتداء أحذ�ة بها السجائر ُتطفأ على جلدهم، وتضغط رؤوسهم تحت ال

مسامیر، أو تم فیها تقیید أعضائهم التناسل�ة �خ�ط، وفي أسوأ الحاالت تم تعلیق السجین علیها. �عد ر�ط العضو التناسلي،  

التناسلي �كماشة. العضو  الماء. �ان على علم �حالة تم فیها قطع  المحتجز على شرب  الرجال بوحش�ة    �جبر  واُغتصب 

متر تم إیواء السجناء �أعداد من ثالثة أرقام. �ان    4×   4�مساعدة عصا خشب�ة. وقد حدث أنه في زناز�ن صغیرة �مساحة  

للتعذیب فقط. لم تبدأ مثل هذه األسالیب إال "خالل الثورة" من   نتعرضیهناك عدة أ�ام دون استجواب ثم    السجناء �قضون 

ء. وعندما صدرت األوامر أخیرا �إمكان�ة إطالق النار في الشوارع، لم �عد من المهم أن �موت الناس في أجل إذالل السجنا

 الزنزانة.

 

و�عد حوالي ثالثة أشهر من بدء الحر�ة، صدرت تعل�مات "من أعلى" �سحق المظاهرات �كل الوسائل، �ما في ذلك استخدام  

ان ین�غي أن �طلق النار "على الجم�ع". ومن المرجح أن �كون هذا هو الحال  األسلحة النار�ة. جاءت األوامر "من األسد". �

. وعلى حد علمه، لم تكن هناك جماعات مسلحة إلى  آذار/مارس؛ ألن االضطرا�ات بدأت في  2011منذ نها�ة أ�ار/مایو  

 . عندها فقط بدأ الشعب ینقلب �عنف ضد النظام. 2012جانب معارضي النظام حتى عام 

 

أي سبب لعدم االستناد إلى أقوال الشاهد، التي �انت متسقة مع شهادته في إجراءات التحقیق،    الهیئة القضائ�ةول�س لدى  

 و�دقة تفصیل�ة ال تتسم �أي میل إلى القبول أو الرفض، على أنها صح�حة. 
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عاما في مختلف شعب جهاز المخابرات    30] یدعي أنه ضا�ط مخابرات سابق عمل لمدة  Y) في حالة الشاهد ... [ب ب

إلى    2008. من عام  251الفرع  في    –  1998إلى نها�ة عام    1985من عام    –عاما    13العامة السور�ة، �ما في ذلك  

 �جهاز المخابرات العامة. 255المعلومات   فرع، عمل في منصب ق�ادي في 2016بدا�ة عام  

 
�ر الشاهد عن نشاطه خالل بدا�ة الصراع السوري الداخلي أنه قام �مسح الوثائق ضوئ�ا وأرشفتها. �ان هناك عشرات وذ )1(

وقوائم  تقار�ر  بیده  ومرر  اإلحصاءات.  �إعداد  قام  إنه  وقال  �صعو�ة.  محتواها  یتذ�ر  الیوم،  في  الصفحات  من  اآلالف 

 وصفت الوثائق ��ف�ة اعتقال الشخص واستجوا�ه، مثل �األشخاص الذین اعتقلوا أو جاري ال�حث عنهم. �ما 

 "�استخدام جم�ع األسالیب والوسائل".

 

كان �عرف أنه في العدید من شعب المخابرات یتم التعذیب �طر�قة به�م�ة. و�انت قد بدأت �الفعل �االعتقال. على سبیل  

تعرضوا للضرب �أعقاب البنادق والهراوات والقض�ان الحدید�ة. وقال إنه هو نفسه رأى أكثر    285  فرعفي ال  المثال، الناس هم

  15شخصا قتلوا. لقد "نزفوا �شكل فعلي"، وتم إلقاءهم �عیدا. �ان ذلك في بدا�ة التمرد، الذي أرخ الشاهد تار�خه إلى    15من  

نت هذه تعل�مات "صارمة وقاس�ة"، حتى لو حاول �عض الض�اط  . و�انت هناك تعل�مات �استخدام القوة؛ �ا2011آذار/مارس  

 تخف�فها. �ان التعذیب �حدث قبل بدء الصراع، ولكن ل�س إلى هذا الحد و�هذه الطر�قة. 

 

كما قدم الشاهد معلومات عن التوز�ع الدیني العرقي للسلطة في سور�ا. وقد عرضها �طر�قة مت�اینة للفترة التي س�قت اندالع  

الفترة التي تلت بدا�ة حر�ة االحتجاج، أثبت الشاهد في استجوا�ه من قبل  ، أ أ، ب)1  ،ثان�ا  : انظر أعالهالصراع ( . في 

الشرطة "ترتی�ا" للطوائف الدین�ة �أتي ف�ه العلو�ون في القمة، یلیهم السنة. وعند استجوا�ه أثناء المحاكمة، ذ�ر أنه غیر رأ�ه  

مع بدا�ة الصراع، �ان العلو�ون قد استولوا على �ل السلطة. وفجأة تمكن علوي في هذا الصدد وقدم معلومات مختلفة:  

منخفض الرت�ة من ق�ادة سني. �ما �ان قادرا على إخ�ار سني أعلى رت�ة �كثیر مما �جب الق�ام �ه. لم �عد العلو�ون یثقون 

انهم االستمرار في العمل، إال أنهم �انوا  في الطوائف الدین�ة األخرى. وعلى الرغم من أن السنة رف�عي المستوى �ان �إمك

 تحت المراق�ة من الجانب العلوي. 
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وأفاد الشاهد أ�ضا �أنه على الرغم من أنه لم �جلس إال في مكتب وعمل على الحاسوب في قسم اإلعالم، فقد طلب منه  

ا�ه داخل�ا حول هذا الموضوع.  المساعدة في قمع المظاهرات. ورفض أن �فعل ذلك و�ان عل�ه أن یبرر ذلك. وقد تم استجو 

في نها�ة المطاف فر، واستغرق �عض الوقت للتحضیر لهرو�ه. �اع ممتلكاته وأراد في البدا�ة إخراج عائلته من سور�ا. وعندما  

 فر ابنه وزوجته، تم استجوا�ه أ�ضا حول هذا الموضوع.

 
المعلومات التي قدمها هذا الشاهد، الذي أدلى �شهادته أ�ضا �شأن معاملة األشخاص المتوفین   الهیئة القضائ�ةوقد قدمت   )2(

ج ج،    / 2أ، ج ج وخامسًا، 1: خامسًا، (انظر أدناه 40القسم  و   251  فرع) وانتقد اله�كل الداخلي لل، د د، ب3 :(انظر أدناه

 . أ)

 

و�ان الشاهد قد أشار �الفعل خالل استجوا�ه من قبل الشرطة إلى أنه ال �ستط�ع تذ�ر تفاصیل ماض�ه ألنه �ان "مثقال نفس�ا  

واجتماع�ا للغا�ة". �ان االستجواب في المحاكمة الرئ�س�ة مرهقا في البدا�ة واتسم �إجا�ات مراوغة من الشاهد. في البدا�ة،  

مة الرئ�س�ة من معلومات مفصلة وملموسة إلى ادعاءات و�سنادات شاملة، مثل العالقة بین  تغیرت شهادة الشاهد في المحاك

�عد بدا�ة الصراع. في البدا�ة، لم یرغب الشاهد في تقد�م أي معلومات عن أعمال أجهزة   40القسم  العلو�ین والسنة ودور  

ال ] التي  Kمتعلقة �المدعى عل�ه الشر�ك السابق... [المخابرات في الصراع. و�دا متناقضا أن الشاهد التزم ب�عض الوثائق 

مررت، وفقا لتصر�حاته، بین ید�ه والتي �ان قادرا على معرفة محتواها �شكل عام على األقل، بینما انسحب إلى التحق�قات 

إلى نقص العامة للدائرة القضائ�ة حول ما إذا �انت محاضر االستجواب قد مررت أ�ضا بین ید�ه �طر�قة ما، مرجعا ذلك  

عام في إمكان�ات التذ�ر �سبب العدد الكبیر من الوثائق. �ما �انت شهادته عدة مرات في تناقض واضح مع أقواله أثناء 

انط�اعا �أن الشاهد أجاب على األسئلة �شكل    الهیئة القضائ�ةاستجوا�ه من قبل الشرطة في اإلجراءات األول�ة. وقد اكتسب  

في المسؤول�ة التي �ان �خشاها. و�انت هناك أ�ضا اتجاهات    ه اشتراكلة لتبدید الشك في  انتقائي ومغرض، ور�ما في محاو 

 واضحة نحو تبرئة �ال المدعى علیهما في ذلك الوقت. 

 

"أوقاتا عصی�ة" "دمرت �ل شيء في الداخل". ومنذ ذلك الحین،    وفي مواجهة شهادته، ذ�ر الشاهد أنه �ان هناك في سور�ا

واجه مشاكل في ذاكرته و"نسي �ل شيء". في ألمان�ا، غال�ا ما �كون لد�ه حاالت صدمة. ثم �میل إلى نس�ان اسمه. وأخیرا  

ف�ما یتعلق   ة القضائ�ةالهیئطلب الشاهد من مساعده أن �شرح له أنه �شعر هو وعائلته �التهدید نت�جة لشهادته. رسالة من  
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  – الشاهد  –�استدعائه الذي وجده مفتوحا في صندوق بر�ده. و�انت شق�قته قد استدعیت إلى سور�ا. وقد نصحت �أن تذ�ره 

 �أن أشقائه ما زالوا في سور�ا. �ما اتصل �ه "األصدقاء" وأعطوه "نصائح"، وهو ما فهمه �الفعل على أنه تهدیدات.

 

، وتوقف المحاكمة ومناقشة مستشاره، أدلى الشاهد �شهادته �طر�قة أكثر صراحة من  لهیئة القضائ�ةاومع ذلك، و�عد تدخل  

والتي لم یتذ�رها من قبل. ثم قدم المعلومات المقدمة   -ذي قبل، على سبیل المثال حول تفاصیل الوثائق التي اطلع علیها  

التي أص�حت اآلن مفصلة،    -إلى هذه المعلومات    القضائ�ة  الهیئةعن التعذیب وتعل�ماته في شعب المخابرات. وقد استندت  

والتي تتفق مع شهادة الشاهد في اإلجراءات األول�ة، والتي تم شرحها أ�ضا ردا على االستفسارات والقائمة على الخبرة وفقا 

التهدید التي وصفها الشاهد  على أنها صادقة. وهو �علق أهم�ة خاصة على اتساق الشهادة، ألن حالة    -  الهیئة القضائ�ةلتقی�م  

 لم تكن موجودة �عد في اإلجراءات األول�ة.

 

تصدیق تصر�حات الشهادة حول التحول في میزان القوى بین الجماعات الدین�ة.    الهیئة القضائ�ةمن ناح�ة أخرى، ال تستط�ع  

وعلى الرغم من أن نتائج األدلة حتى اآلن تظهر أ�ضا وضعا مه�منا للعلو�ین، إال أنه لم یتم وصف تحول �بیر آخر في  

إلجراءات األول�ة الذي ال یزال  السلطة مع بدا�ة الصراع السوري في مكان آخر. وعلى النق�ض من العرض الذي قدمه في ا

متمایزا، وصف الشاهد التطور الشامل جدا و�ع�ارات جذر�ة. وهو نفسه إسماعیلي المذهب ووصف هذه المجموعة الدین�ة  

�أنها األكثر حرمانا. وفي هذا الصدد، لدى محكمة العدل العل�ا مؤشرات قو�ة على أن الشاهد قد طرح وجهة نظر ذات دوافع  

 ت موضوع�ة لتبرئة ذمته، و�التالي فهو غیر قادر على تأصیل معلوماته في هذا الصدد. ذات�ة ول�س

 

، ذ�ر أن هناك ز�ادة �بیرة في عدد السجناء الذین ُیرسلون  251الفرع  ]، وهو أحد أفراد الحراس في  AA) الشاهد ... [ج ج

. في �عض األح�ان تأتي مر��ة 2012  سآب/أغسطفصاعدا، والتي زادت أكثر �حلول    2011  ن�سان/أبر�ل�الحافلة منذ  

واحدة یوم�ا، في عدة أ�ام متتال�ة س�ارتین أو ثالث س�ارات. وعادة ما یتم تنفیذ أكبر عمل�ات نقل یوم الجمعة، ألن المظاهرات 

 تجري أ�ضا في هذا الیوم من األسبوع. 

 

إلیهم   )د استمعت  الذین  الشهود  أن  القضائ�ة كما  [  الهیئة   ...DD]  ...  ،[EE]  ...  ،[FF ...,  ،[

]GG،[  ]...HH]... ،[N ]... ،[X]... ،[JJ  ،[Z 25/11/2020  ]... وKK  وجزئ�ا سا�قا في    251الفرع  ]، الذین سجنوا في
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، و�ذلك الشاهد "سامي" تمكنوا )، د 1: خامسًا،  أنهم قدموا معلومات عن احتجازهم (انظر أدناه  و�شكل رئ�سي �سبب  40القسم  

على خلف�ة أنشطتهم المعارضة الخاصة بهم، والمشار�ة   2011فبرایر ش�اط/المتصاعد للصراع منذ من اإلبالغ عن المسار 

في المظاهرات، واالعتقاالت األخرى أو التصور العام. وتتالءم تصوراتهم الطب�ع�ة القاطعة، بل والفور�ة، مع الصورة العامة  

قط ضد أعضاء المعارضة المشت�ه بهم أو المشار�ین في حر�ة  لعمل قوات األمن السور�ة الذي یتسم �العنف المنهجي، ل�س ف

أي سبب للشك في صحة معلوماته  الهیئة القضائ�ةاالحتجاج، ولكن أ�ضا ضد المتظاهر�ن المشت�ه بهم فقط. ولم �كن لدى  

 المفصلة والمعترف بها والقائمة على الخبرة ألي من الشهود المذ�ور�ن أدناه.

 
. �ان األمر یتعلق بتخو�ف الناس  2011] �أن االعتقاالت ارتفعت �شكل �بیر في عام  DDالشاهدة ... [و�ما أفادت   -

من خالل السجن الجماعي ومنعهم من النزول إلى الشوارع مرة أخرى. وقتل العدید من النشطاء السلمیین. ومع ذلك،  

، �ان هناك عدد أقل من المعتقلین، 2012عام    كانت نس�ة القتلى منخفضة مقارنة �المقبوض علیهم. في وقت الحق، من

 ولكن العدید منهم قتلوا. 

 
] سعى إلى توثیق الحر�ة االحتجاج�ة منذ بدایتها على خلف�ة نشاطه المهني �مخرج ومخرج أفالم وثائق�ة EEالشاهد ... [ -

اهرات طائرة" في مواقع متغیرة  من خالل "أخذ �امیرا" والنزول إلى الشارع مع المتظاهر�ن. في البدا�ة، �انت هناك "مظ

�ان یتم استخدام الغاز المسیل للدموع والهراوات   -التي صودرت في وقت الحق    -مقاطع األفالم    لتجنب قوات األمن. في

و�مكن �ذلك إدراك الطلقات. واخترقت قوات األمن المسیرات التي خرجت في صورة متظاهرة واختطفت مشار�ین. ووفقا  

في    2011  آذار/مارساحتجز الشاهد لمدة ثالثة أشهر من نها�ة    –  251الفرع  فة إلى اختطافه إلى  �اإلضا  –لشهادته  

جهاز المخابرات الجو�ة و�عد ذلك في شعب مخابرات أخرى. وهناك أصیب �جروح �الغة جراء تعرضه للضرب وسوء  

لجو�ة. أثناء استجوا�ه �شأن تسجیالت المعاملة �شفرات الحالقة. �ما رأى أ�ضا أطفاال محتجز�ن في جهاز المخابرات ا

  251الفرع  ، تلقى ضر�ات هائلة �الید والمرفق و�ذلك ر�الت. و�عد احتجازه في  2011أغسطس    األفالم التي قام بها في

من المخابرات العامة    285، نقل إلى مختلف إدارات المخابرات األخرى، �ما في ذلك القسم  2011  أیلول/سبتمبرفي  

�الضر�ات �الق�ضات   –مثل جم�ع السجناء اآلخر�ن    –نجها. وهناك أ�ضا، تعرض لسوء المعاملة    ومكتب فرعي في

 وأعقاب البنادق والكابالت. 
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، أوال في دمشق، ثم في 2011  آذار/مارس  15] نشر تقر�را عن المشار�ة في المظاهرات بدءا من  FFالشاهد ... [ -

  2011  ن�سان/أبر�لأي في بدا�ة    –�عد أسبوعین من مشار�ته األولى  حرستا. استخدم النظام العنف منذ الیوم األول. و 

بدأ إطالق الذخیرة الح�ة. و�اد أن �قتل ذات مرة. �انت طلقة قد اقتر�ت من رأسه. وقد أطلق النار على أحد المشار�ین    –

د صورت لتوثیق أن  �جان�ه، والذي �ان یتحدث معه قبل ذلك �قلیل عن الخوف من الموت. ظلت المظاهرات سلم�ة. وق

الناس قد تم إطالق النار علیهم والذین �انوا یتظاهرون سلم�ا. ذات مرة، تم اقتحام منطقة حرستا �أكملها وتم تمش�ط  

�ان الهدف منها هو الحصول على معلومات حول أعضاء المعارضة    – أي الشاهد  –الشوارع هناك. عمل�ات اعتقاله  

التا�عة للمخابرات العامة اعت�ارا   285  فرع منتقد للنظام. وف�ما یتعلق بتواجده في الوأنشطته الخاصة �مدون وناشر محتوى  

، شهد الشاهد �أنه (أ�ضا) �ان هناك تعذیب واسع النطاق هناك. و�ان 251الفرع  �عد    2011من تشر�ن األول/أكتو�ر  

المحاذاة المستهدفة لنظام تكی�ف الهواء. �ان ساعة. تم غمره �الماء وتبر�ده عن طر�ق    24قد أجبر على الوقوف لمدة  

عل�ه أن �ستلقي على األرض. ثم یدوس عل�ه الحراس. و�ان قد تعرض للضرب �األحزمة. و�ان هناك محتجزون آخرون  

معلقون من أیدیهم تحت أشعة الشمس الحارقة أو ضر�وا عمدا على رؤوسهم. و�ان أصدقاء قد أخبروا عن الظروف من  

 ي في عدرا، حیث اغتصب الرجال بزجاجة أو عصا، وتم ر�ط قضیبهم وحرقه. السجن المر�ز 

 

ثم شارك �انتظام في مظاهرات   2011  آذار/مارس  25] ووفقا ألقواله، شارك في مظاهرة في دوما في GGالشاهد ... [ -

ولم تكن هناك مسیرة بدون عنف من      في أماكن أخرى. و�طبیب، حاول أ�ضا تسل�م الدواء إلى المناطق المحاصرة.

النار علیهم. وفي مسیرة احتجاج�ة 2011  آذار/مارس  25جانب قوات األمن. و�الفعل في مظاهرة   ، أطلقت الشرطة 

"الستخراج طلقة من الفخذ". تم الق�ض    طع تحدیدها �مز�د من التفصیل، ساعد ضح�ة،، لم �ست2011أخرى في عام  

على المتظاهر�ن �انتظام. وعادة ما یتعرض المشار�ون للضرب �العصي ومك�س األسلحة النار�ة و�لقون على األرض،  

ثم �عصبون أعینهم وتر�ط أیدیهم خلف ظهورهم بر�طات �ابل. و�ینما رؤوسهم موجهة إلى أسفل، تم دفعهم �عد ذلك إلى  

إنه سمع عن تعذیب من جانب المفرج عنهم. و�ان محتجزون آخرون قد اختفوا ب�ساطة. �انت قوات   الس�ارات. وقال

األمن المعن�ة تنتمي إلى الج�ش وأجهزة المخابرات. و�ان األشخاص الذین یرتدون الزي الرسمي واألحذ�ة السوداء أعضاء  

موظفي المخابرات    -ت ترتدي الزي الرسمي أم ال  سواء �ان  -في الج�ش، و�انت قوات األمن التي ترتدي أحذ�ة ر�اض�ة  

أو القوات ش�ه العسكر�ة التي تس�طر علیها أجهزة المخابرات. �شكل افتراضي، �ان تسل�ح قوات األمن یتألف من بنادق  
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ساعة. وتعرض للضرب دون استجواب فعلي.    23فلسطین لمدة    فرع، اعتقلته  2011. وفي آب/أغسطس  كالشینكوف

، تم  285  فرع. في ال285و  251  الفرعینفي    2011  تشر�ن األول/أكتو�رو   أیلول/سبتمبرتقال ثان في  وأعقب ذلك اع

سجینا. �ان هناك سجناء مصابون �جروح مفتوحة و�سور و�صرخون   85متر مع    5.5×    4.5حشره في زنزانة مساحتها  

 من األلم. وقد أصیب هو نفسه �عدوى سیئة في العین، لم تعالج. 

 
عند نقطة تفت�ش تحتلها میل�ش�ا. و�ان سبب االعتقال   2012  تموز/یول�ه] أبلغ عن اعتقاله التعسفي في  HH[  الشاهد ...  -

فقط أنه جاء من حلب. و�عد اعتقاله م�اشرة، سجن في مكان غیر معروف له مع عدد �بیر من الناس. هناك، مثل 

جارة. وأثناء نقله إلى األمام، تعرض للضرب عدة  السجناء اآلخر�ن، تم غمره �البنز�ن. ثم هدد ضا�ط أمن �إشعال س�

، تعرض لإلساءة بنفس القدر من 285و 251 الفرعینخاصة عند عدة نقاط تفت�ش. وخالل إقامته الالحقة في  –مرات 

 اللكمات والر�الت.

 

أثناء مداهمة في دمشق. واحتجز في البدا�ة    2011  آب/أغسطس  26] تحدث عن اعتقاله التعسفي في  Nالشاهد ... [ -

الخطیب"   فرع"  "، حیث أصیب �جروح �الغة في ظهره جراء الضرب الوحشي. �عد االحتجاز المؤقت في 10في "الفرقة  

قد نقل إلى المستشفى العسكري في حرستا �سبب إصابته، ولكنه لم �عالج؛ بل �األحرى "بدأ التعذیب حقا" هناك. ومثل 

ناء اآلخر�ن، �ان مر�وطا �السر�ر �السالسل، وضرب �السوط وأصیب �جروح بواسطة شفرة. واستمرت إساءة المعاملة السج

ثالثة أ�ام، بین الفترات التي أغمي عل�ه فیها. وال �مكن وصف حاالت التعذیب. فعلى سبیل المثال، قال سجین آخر إنه  

ألقى في أحد الشوارع بناء على تعل�مات �عد إصابته �جروح خطیرة    كان یتألم في یده. ثم قطعت یده. و�ان هو نفسه قد 

 ("�مكنكم رم�ه �عیدا. وقد تم ذلك.").

 

] �انت ناشطة في جماعة معارضة وسجنت ما مجموعه خمس مرات في مؤسسات النظام المختلفة بین  Xالشاهدة ... [ -

الثاني/نوفمبر حز�ران/یون�ه  2014  آذار/مارسو   2011  تشر�ن  ومنذ  سلم�ة  2011.  �انت  مظاهرات  في  شار�ت   ،

لق�ض علیهم. في �ثیر من  �استمرار. ومع ذلك، ألقت قوات األمن الق�ض على جم�ع األشخاص الذین �ان �إمكانهم ا

األح�ان �انوا أ�ضا أشخاصا تصادف وجودهم في المسجد وأدوا صلواتهم هناك فقط. ولذلك نظمت المظاهرات على شكل 

في دمشق، لكنها سمعت    –إال في جنازة    –"مظاهرات خاطفة" مدتها خمس دقائق. لم تدرك استخدام الذخیرة الح�ة بنفسها  
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ة. و�انت قوات األمن ترتدي الزي العسكري، لكنها لم تكن جزءا من الشرطة العاد�ة وال من  عن ذلك من المنطقة المح�ط

، شار�ت في إحدى المظاهرات في دمشق. �ان من  2011الج�ش. وقبل اعتقالها ألول مرة في تشر�ن الثاني/نوفمبر  

ت األمن من جهاز المخابرات الممكن أن تحدث هذه األحداث �شكل رئ�سي یوم الجمعة. و�عد �ضع دقائق، ظهرت قوا

الجو�ة. و�ما أنها الحظت ��ف تعرض صبي یبلغ من العمر اثني عشر عاما للضرب، فقد ألقي الق�ض علیها هي نفسها 

، ساعدت في جمع األدو�ة  2012عام    في فبرایر  وُأسيء معاملتها في مر�ز للشرطة إلى جانب نساء ورجال آخر�ن.  

بل السلطات السور�ة. و�ان هناك تعذیب في �ل من المرافق التي احتجزت فیها. للجرحى هناك �عد قصف حمص من ق

في سجن    2012من جهاز المخابرات العامة وفي ص�ف عام    285  فرعفي ال  2012  ش�اط/فبرایركما شهدت وف�ات في  

مرافق المخابرات  جهاز المخابرات الجو�ة. وقالت إنها سمعت من نساء أخر�ات أنه �ان هناك أ�ضا اغتصاب منهجي في  

وعند نقاط التفت�ش. وقد استخدم ذلك جزئ�ا �وسیلة لإلذالل والضغط على األزواج؛ "تم اغتصاب النساء أمام أعین زوجها 

 حتى �عترف الزوج". 

 
، اقتید إلى مقر جهاز المخابرات العامة 251الفرع  ، �عد سجنه في  2012  أیلول/سبتمبر] شهد أنه في  JJالشاهد ... [ -

 �فر سوسة وتعرض للضرب المستمر هناك مع زمالئه السجناء. ومن المعروف جیدا أن التعذیب �مارس في الشعب. في  

 
- ) یومي  Z 25/11/2020وذ�ر شاهد  هو�ته  الكشف عن  دون  إل�ه  االستماع  تم  الثاني/نوفمبر   26و    25)،  تشر�ن 

ها عدد �بیر من قوات األمن من أصول  . وجاء إلی2011آذار/مارس    18، أنه شارك في مظاهرة في دوما في  2020

ببنادق   ومسلحة  �انوا    �الشینكوفمختلفة  المتظاهر�ن.  ضد  وحش�ة  إجراءات  واتخذوا  المظاهرة  فرقوا  لقد  �مر��اتها. 

�ضر�ونهم و�جرونهم إلى حافالت االنتظار. وحدث الشيء نفسه في نفس الیوم خالل اعتصام أمام إدارة المدینة. وأطلقت 

النار على أحد عشر شخصا في ذلك الیوم. وألقي الق�ض عل�ه هو نفسه �عد أسبوع لمشار�ته في المظاهرة  قوات األمن  

 وعمله �ناشط. و�عد إطالق سراحه، شارك في مو�ب جنازة القتلى.

 

جرت  . و 2011] ووفقا ألقواله �ان أحد النشطاء المشار�ین في تنظ�م المظاهرات في الرقة في أوائل عام  KKالشاهد ... [ -

، تلتها مظاهرتان في األسبوع. �ان من الممكن أن �كون لدیهم في  2011آذار/مارس    25المظاهرة األولى هناك في  

ب�انات مطبوعة وتم توز�عها. و�انت قوات األمن، وال س�ما وحدات الشب�حة، قد تواجدت    بها   مكتب التنسیق قصاصة ورق�ة



  ترجمة غیر رسمیة
77 

 

 
 

المظاهرة مس�قا، ثم بدأت على الفور في حلها �الهراوات. ومع ذلك،    �الفعل في الموقع في �عض الحاالت، وحاولت منع

. وقد عمل هو، الشاهد، في منظمة غیر حكوم�ة بهدف تعز�ز اله�اكل 2012لم یتم إدراك الوف�ات األولى حتى عام  

في جهاز المخابرات    2011  أ�ار/مایوالد�مقراط�ة ومشار�ة المجتمع المدني. لذلك �ان مطلو�ا وسجن عدة مرات: في  

 أ�ار/مایو في إدارة ال�حث الجنائي، وأخیرا في    2011  تشر�ن الثاني/نوفمبرالعسكر�ة في الرقة، وفي نفس الموقع في  

 الخطیب وفلسطین، من بین شعب أخرى. فرعيمن قبل الشرطة العسكر�ة مع عمل�ات نقل الحقة إلى  2012

 
�شهادة الشرطة، التي تعتبر مهمة �شكل أساسي لما �سمى   الهیئة القضائ�ةى  الشاهد "سامي"، الذي أحیلت شهادته إل  -

�ملفات "ق�صر"، من خالل استجواب ضا�ط التحقیق، ذ�ر أنه شارك في مظاهرات في مسقط رأسه القابون في منطقة  

رأى ��ف تم . هناك �ان هو نفسه قد  2011دمشق الكبرى "في بدا�ة الثورة"، مؤرخة من قبله �منتصف آذار/مارس  

إطالق النار على المتظاهر�ن. ولم یتمكن المشار�ون اآلخرون من انتشال الجثث من الشوارع، لكنهم اضطروا إلى الفرار.  

و�طرق أخرى، الحظ ��ف أصیب متظاهر �الرصاص ثم أصیب �الشلل. وقال إنه شهد العدید من االعتقاالت في الفترة 

شخصا في مسقط رأسه. وحتى مع مراعاة الظروف التي تعذر    40ق�ض على نحو  نفسها. وفي حادثة واحدة فقط، ألقي ال

أدنى شك في أن أقواله التفصیل�ة، التي �انت وفقا    الهیئة القضائ�ةفیها االستماع إلى الشاهد على الفور، لم �كن لدى  

 للمحقق صر�حة وخال�ة من مشاكل التواصل ومطا�قة للحق�قة.

 

عددا �بیرا من التقار�ر عن مسار الصراع، التي تتوافق مع المعلومات   الهیئة القضائ�ةت  و�اإلضافة إلى ذلك، استخدم )ه

 التي قدمها الشهود والخبراء �أدلة م�اشرة، و�التالي یتم تأكیدها �مؤشرات. 

 

 المتحدة.) یرد وصف لمسار الصراع یدعم نتائج األدلة في تقار�ر لجنة تحقیق دول�ة أنشأتها هیئة تا�عة لألمم أ أ

 

وما �شفت عنه من تدهور في حالة حقوق اإلنسان في   2011  أیلول/سبتمبروفي ضوء نتائج �عثة تقصي الحقائق في   )1(

سور�ا، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان التا�ع لألمم المتحدة لجنة تحقیق دول�ة، قدمت أول تقر�ر عن األحداث في سور�ا في  

�ستند ذلك إلى استجواب م�اشر للضحا�ا وغیرهم من الشهود ف�ما یتعلق �األحداث    . ووفقا للتقر�ر،2011  تشر�ن الثاني/نوفمبر

 . 2011 آذار/مارسالتي وقعت منذ 
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اندلعت احتجاجات محدودة حول قضا�ا الفقر والفساد وحر�ة التعبیر    2011  ش�اط/فبرایر �اختصار، �ظهر التقر�ر أنه في  

ال الد�مقراط�ة و�طالق سراح السجناء  س�اسیین، إلى جانب المطال�ة �إصالحات اقتصاد�ة وس�اس�ة. وفي درعا،  والمشار�ة 

الالذق�ة و�ان�اس ودمشق   -كانت هذه أ�ضا ردا على احتجاز وتعذیب مجموعة من األطفال، وامتدت إلى جم�ع أنحاء البالد  

  2011  ن�سان/أبر�ل  25ودیر الزور وحمص وحماة و�دلب. وقعت عمل�ات شبیهة �العمل�ات العسكر�ة على نطاق واسع في  

وفي   الدولة.  أمن  قوات  قبل  من  متزاید  عن�ف  سلوك  مع  البالد  أنحاء  جم�ع  في  انتشرت  ما  وسرعان  درعا،  تشر�ن  في 

مدني قتلوا على أیدي قوات الدولة    3,500، قدرت المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان أن ما ال �قل عن  2011  الثاني/نوفمبر

ل آالف آخرون وتعرضوا للتعذیب، مع التر�یز على الضحا�ا في حمص وحماة ودرعا. وتصاعد  . واعتق2011  آذار/مارسمنذ  

، عمل�ات في مدن مختلفة،  2011  تشر�ن الثاني/نوفمبرالعنف إلى أن نفذت القوات العسكر�ة واألمن�ة، على سبیل المثال، في  

 مدن�ا في وقت قصیر.  260مما أسفر عن مقتل استخدمت فیها الد�ا�ات أ�ضا، ضد التجمعات العامة ومواكب الجنازات، 

 

ثم یتناول التقر�ر �التفصیل التصر�حات الرسم�ة للحكومة السور�ة، و�نشاء "الج�ش السوري الحر" ورد فعل الدول األجنب�ة. 

ر عشوائ�ا  تحت عنوان "االستخدام المفرط للقوة واإلعدام خارج نطاق القضاء"، یوصف �التفصیل ��ف أطلقت قوات الدولة النا

على المتظاهر�ن العزل في سحق االحتجاجات، وأصابتهم في الجزء العلوي من الجسم والرأس. وأفاد المنشقون �أنهم صدرت  

لهم أوامر �إطالق النار على أشخاص عزل دون سابق إنذار. وفي �عض األح�ان، �انت هناك دعوات إلى التفر�ق واإلعالن  

النار�ة. حدث المصحو�ة �أوامر "إطالق   ت العمل�ات المشتر�ة للقوات العسكر�ة واألمن�ة والمیل�ش�اتعن استخدام األسلحة 

في الالذق�ة. ووصف أحد المنشقین  2011النار القاتل" ووقوع العدید من الوف�ات، �ما في ذلك األطفال، في منتصف أبر�ل 

آمر�ن المسلحین واإلرهابیین". و�انت هناك  �مز�د من التفصیل األوامر التي صدرت تحت ستار اتخاذ إجراءات ضد "المت

مظاهرة سلم�ة، حیث طالب المشار�ون �الحر�ة وحملوا أغصان الز�تون. تم إطالق النار علیهم من مدافع رشاشة وأسلحة  

أخرى. على األرض �ان من الممكن أن �كون هناك قتلى وجرحى. أثناء محاولتهم جلب الغذاء والماء والدواء إلى سكان  

شخصا، بینهم نساء    40، مما أسفر عن مقتل أكثر من  2011  ن�سان/أبر�ل  29درعا، تعرض عمال اإلغاثة لكمین في    مدینة

 وأطفال. 
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و�صف التقر�ر أ�ضا استخدام القناصة، و�نشاء نقاط التفت�ش والعنف ضدها، و�غالق المدن والمناطق مع عمل�ات تفت�ش  

المنازل الالحقة، وتصف�ة المجندین الذین أطلقوا النار في الهواء بدال من المتظاهر�ن من قبل قوات األمن المتمر�زة خلفهم. 

  2011  أ�ار/مایو  7�ن والمدنیین خالل غارات واسعة النطاق، على سبیل المثال في  كما �فسر االعتقال الجماعي للمتظاهر 

"لتعذیب روتیني". و�اإلضافة إلى    في مدینة �ان�اس. و�ان المستهدفون �االعتقاالت نشطاء وصحفیین. وتعرض المعتقلون 

ة لعمل�ات االختطاف مع اختفاء الضحا�ا:  ذلك، ارتفع عدد المفقودین والمختفین إلى اآلالف. و�رد أ�ضا وصف للحاالت النمط�

 ولم �سمع أفراد األسرة شیئا أكثر من ذلك عن المتضرر�ن. وقد طلبت منهم سلطات الدولة أن ینسوهم.

 

�الكهر�اء،   المنهجي من خالل الضرب �العصي والكابالت، والصعق  التعذیب  التقر�ر الستخدام  و�خصص قسم آخر من 

قسرا في أوضاع مرهقة، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والزناز�ن المكتظة، والعنف الجنسي من  واإل�قاء أل�ام طو�لة  

خالل االغتصاب و�ساءة معاملة األعضاء التناسل�ة. وهناك تقار�ر عن تعذیب وقتل أطفال وش�اب، فضال عن نقلهم إلى  

ا إلى استخدام العنف الممیت. و�رد وصف لحاالت  مرافق المخابرات. وفي محاوالت الهروب من البلد، وصلت األمر أ�ض

 . 2011إطالق نار واستهداف على الحدود السور�ة في آب/أغسطس وأیلول/سبتمبر 

 

وأخیرا، یذ�ر أن عمل�ات قوات األمن، وفقا لما ذ�ره الشهود، اتسمت بدرجة عال�ة من التنسیق. و�انت هناك إجراءات متضافرة 

العمل�ات بناء على أوامر من ��ار الض�اط برت�ة عقید أو عمید، �ما في ذلك أوامر �فتح    من جانب وحدات مختلفة. ونفذت

 النار على المتظاهر�ن العزل. 

 

إلى أقوال  2012  ش�اط/فبرایروفي تقر�ر آخر صدر في   )2( استنادا  الزمني لألحداث، مرة أخرى  التسلسل  ، تم تحدیث 

للجمهور والوثائق الحكوم�ة. و�ان هناك تصعید واستقطاب تدر�ج�ان.   والمصادر المتاحة  –وفقا لشخص غیر محدد    –الشهود  

الذي أعاد التأكید على �شار    –واستمرت االحتجاجات السلم�ة ضد الحكومة، واستمر أ�ضا رد الفعل العن�ف لقوات األمن  

ي الوقت نفسه، �انت هناك األسد �أن "استعادة األمن ومكافحة اإلرهاب �ق�ضة من حدید" ال یزال على رأس األولو�ات. وف

ضد القوات الحكوم�ة. ووفقا للحكومة السور�ة،    –الدفاعي إلى حد �بیر في البدا�ة    –عمل�ات أولى للج�ش السوري الحر  

قتیال مدن�ا، ووفقا لمعلومات أخرى   2,131�عدد    2011  �انون األول/د�سمبرو   آذار/مارس�قدر عدد الضحا�ا للفترة بین  

قتیال من المنشقین عن الج�ش. و�حدد   1,680وقتیال مدن�ا    6,399�عدد    2012  ش�اط/فبرایرو   2011  ارسآذار/مللفترة بین  
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�ما في ذلك    –ضد المناطق السكن�ة    2012التقر�ر أ�ضا العمل�ات العسكر�ة التي جرت في �انون الثاني/ینایر وش�اط/فبرایر  

مع القصف والقصف �األسلحة الثقیلة، مما أسفر    –لد�ة وحماة  القرى المجاورة إلدلب في حمص والز�داني ور�ف دمشق والخا

أوامر "إطالق النار الممیت" على المتظاهر�ن السلمیین.  عن سقوط العدید من الضحا�ا المدنیین. �ما �ان من قبل، �انت هناك

المحتجز�ن �الحافالت والشاحنات واستمرت االعتقاالت التعسف�ة على نطاق واسع، وال س�ما عن طر�ق تطو�ق المظاهرات ونقل  

إلى مرافق االحتجاز التا�عة ألجهزة المخابرات. و�اإلضافة إلى ذلك، أغلقت أجهزة المخابرات ووحدات النخ�ة التا�عة للج�ش 

و/أو قوات الشب�حة مناطق �أكملها وتعرضت لمداهمات أسفرت عن اعتقاالت عدیدة. وحولت أقسام المستشف�ات العسكر�ة  

كز تعذیب. �ان على األط�اء والموظفین الطبیین في المستشف�ات العاد�ة عالج الجرحى والمرضى سرا، و�التالي  إلى مرا

 یتوقعون اعتقالهم أنفسهم.

 

، تصف اللجنة  2016  ش�اط/فبرایروفي تقر�ر آخر لألمم المتحدة �عنوان "�عیدا عن األنظار، �عیدا عن األذهان" الصادر في  

وق اإلنسان �مز�د من التفصیل النمط الوطني لالعتقاالت الجماع�ة أو االختفاء القسري للمدنیین الذي التي أنشأها مجلس حق

، وفقا لتقی�م اللجنة، واالتصال المحظور مع األقارب والوف�ات الناجمة عن التعذیب في 2011  آذار/مارستم تطو�ره منذ  

 السجون الحكوم�ة.

 
مذ�ورة أعاله ال �قصد بها تقد�م أدلة م�اشرة على انتهاكات حقوق اإلنسان المبینة أن الوثائق ال  الهیئة القضائ�ةوتدرك   )3(

فیها. وعلى وجه الخصوص، لم �كن �مقدوره التحقق من المعلومات التي قدمها الشهود الذین لم تذ�ر أسماؤهم في التقار�ر.  

ید على أن الحكومة السور�ة حرمت المؤلفین  تم التأك  -   في ضوء هیئة الص�اغة والعرض المستف�ض ألسس التقار�ر وحدودها

تعتبرها مؤشرا على استجا�ة الدولة المكثفة لالحتجاجات السلم�ة إلى    الهیئة القضائ�ةلكن    –من تصو�ر الوضع على األرض  

 . 2011 ن�سان/أبر�لحد �بیر مع نقطة تحول إلى االعتقاالت التعسف�ة المنهج�ة والتعذیب والقتل في جم�ع أنحاء البالد في 

 

تقار�ر المنظمتین غیر الحكومیتین "هیومن رایتس ووتش" و "منظمة العفو الدول�ة"،    الهیئة القضائ�ة) و�المثل، استخدمت  ب ب

التي تن�ع، وفقا لروایتهما الخاصة، من االستجواب الم�اشر للعدید من الشهود الضحا�ا في الصراع السوري الداخلي. وهنا  

 الممكن التحقق من المصادر؛ ولذلك یتعین تقی�م األدلة �حذر. أ�ضا، لم �كن من 
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") سلسلة من ردود الفعل العن�فة من  We’ve never seen such horrorیرسم تقر�ر "لم نر قط مثل هذا الرعب" (" )1(

ة درعا مع  قبل قوات األمن السور�ة مع تقدیر �مي للوف�ات منذ بدا�ة حر�ة االحتجاج. وهو یر�ز على األحداث في محافظ

دراسة استقصائ�ة لسكان المدینة   50، ووفقا للمؤلفین، فإنه �ستند إلى  2011أ�ار/مایو    22إلى   18التر�یز على الفترة من  

وغیرهم من الموجودین هناك خالل الفترة المشمولة �التقر�ر، فضال عن تقی�م المنشورات الصحف�ة التي �مكن الوصول إلیها  

 �شكل عام.

 

یتم    -  2011التي ال یزال المؤلفون �عتبرونها ذات أهم�ة ضئیلة للفترة من فبرایر    -ق للحر�ة االحتجاج�ة  �نقطة انطالو 

طفال ومراهقا في درعا والمسیرات االحتجاج�ة لعدة آالف من المدنیین الموجهة ضدهم في درعا اعت�ارا    15اعتقال وتعذیب  

  23مر�زي. و�سرد التقر�ر المز�د من االحتجاجات في الفترة من المنطلقة من المسجد العمري �موقع   2011مارس  18من 

متظاهرا. وفي الالذق�ة، قتل ما ال �قل عن اثني عشر شخصا    30، والتي قتل �سببها أكثر من  2011  آذار/مارس  25إلى  

دئة والسالم، وعد  . �عد إرسال ممثلین حكومیین في البدا�ة إلى المدینة في محاولة للته2011  آذار/مارس  26في احتجاجات  

. ابتداء من یوم الجمعة  2011  ن�سان/أبر�ل�شار األسد علنا �إجراء إصالحات ووعد �إنشاء لجنة تحقیق، تصاعد العنف في  

، خرج آالف المتظاهر�ن إلى الشوارع في دوما خالل احتجاج ضد الحكومة أسفر عن مقتل ثمان�ة إلى  2011  ن�سان/أبر�ل  1

رجت مظاهرات حاشدة �ل یوم جمعة في المدن الكبرى في جم�ع أنحاء سور�ا، �ما في ذلك  شخصا. ونت�جة لذلك، خ  15

شخصا    34شخصا في درعا وقتل    25، قتل  2011أبر�ل    8درعا و�ني �اس وحمص وحرستا والالذق�ة و�دلب والقامشلي. في  

هو أكثر    2011أبر�ل    22  . على الصعید المحلي، �ان2011أبر�ل    23و    22في االحتجاجات ومواكب الجنازات في  

. وقد دأب الشهود على اإلبالغ من ناح�ة عن حاالت أطلق فیها الغاز  110األ�ام دمو�ة حیث بلغ إجمالي عدد الضحا�ا  

المسیل للدموع وطلقات نار�ة في الهواء �أسلحة آل�ة بذخیرة ح�ة على الحشد، ولكن من ناح�ة أخرى أ�ضا عن الحاالت التي  

دون سابق إنذار. �اإلضافة إلى المتظاهر�ن، تم استهداف المساعدین أ�ضا، الذین أرادوا اإلسراع لمساعدة   فیها إطالق النار

، استخدم القناصة أ�ضا في درعا على الم�اني الحكوم�ة، التي استهدفت منطقة  2011  آذار/مارسالمصابین. ومنذ نها�ة  

 الرأس والرق�ة والجزء العلوي من جسم المتظاهر�ن.

 

ثم �مضي التقر�ر ل�شرح �التفصیل أن قوات األمن نفذت عمل�ات واسعة النطاق ضد البلدات والقرى التي �انت تعتبر مراكز  

، على سبیل المثال، دخلت قوات األمن والج�ش درعا �الد�ا�ات، وقصفت المدینة 2011 ن�سان/أبر�ل 25لالحتجاجات. في 
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ط التفت�ش ونشرت قناصة على أسطح المنازل. وقد انقطعت إمدادات الطاقة  ساعة، وأخیرا أقامت العدید من نقا   16لمدة  

مئات  على  الق�ض  ألقي  وفي وقت الحق،  منزله.  مغادرة  على �ل شخص حاول  النار  وأطلق  االتصال.  قنوات  وأغلقت 

 األشخاص في منازلهم. �انت المدینة آنذاك تحت الس�طرة العسكر�ة مع عدم �فا�ة اإلمدادات. 

 

والذین    2011ن�سان/أبر�ل    29شخص، من بینهم سكان بلدات مجاورة، حاولوا مساعدة المحاصر�ن في    200ثر من  وقتل أك

أ�ضا،   2011ن�سان/أبر�ل    25فتحت علیهم قوات األمن النار دون سابق إنذار. وقد تكرر هذا النمط في عدة أماكن: وفي 

�ان�اس وأح�اء حمص. و�فصل    2011أ�ار/مایو    6، وفي  الز�داني  2011أ�ار/مایو    1حاصرت قوات األمن دوما، وفي  

ومواقعهم. وذ�ر    2011  أ�ار/مایوالتقر�ر األعمال العسكر�ة في البلدات الصغیرة، فضال عن عدد المتظاهر�ن الذین قتلوا في  

 أ�ضا عرقلة أو قصف األشخاص الذین أرادوا تقد�م المساعدة الطب�ة. 

 
مقابلة أجراها موظفو هیومن رایتس ووتش،    200، إلى  2012  تموز/یول�هذي نشر في  �ستند تقر�ر "أرخبیل التعذیب"، ال )2(

�من فیهم أ�ضا الموظفین المنشقین من أجهزة األمن السور�ة. وذ�ر المجیبون أنهم �انوا شهود ع�ان على سوء المعاملة  

نها لجهاز "المخابرات"، فضال عن  والظروف السائدة في سجون المخابرات. وعلى هذا األساس، �سرد التقر�ر منظمات �عی

مر�ز احتجاز منسوب إلیها مع تحدید موقع واسم فرع المخابرات وأسالیب التعذیب المستخدمة هناك. وهذه األخیرة، �قدر   27

ما تحملها المجیبون أو الحظوها، تقدم لها وصف أكثر تفصیال، وفي �عض الحاالت، وصف �ش�ه الكلمات الرئ�س�ة. و�تم 

 �ة الضحا�ا الذین تم استجوابهم �أسماء مستعارة وتار�خ االستجواب و�ذلك تار�خ وفرع ومكان االحتجاز.تحدید هو 

 
یتناول تقر�ر منظمة العفو الدول�ة "إنه �كسر اإلنسان: التعذیب والمرض والموت في السجون السور�ة" االعتقاالت التي   )3(

معتقال سا�قا، ولكن أ�ضا مع   60أساس مقابالت مع أكثر من  على    2015إلى عام    2011قام بها النظام السوري من عام  

أعضاء في مستشفى عسكري. وتعرض الظروف السائدة في مراكز االحتجاز التا�عة للمخابرات السور�ة و�ذلك في سجن  

 صیدنا�ا وأسالیب التعذیب المستخدمة هناك.

 
أساسا �اف�ا الستخدام ال�حوث المنصوص علیها في التقار�ر، على األقل �مؤشرات. وعلى الرغم   الهیئة القضائ�ة وترى  )4(

من أنه لم یتسن مرة أخرى فحص المصادر المذ�ورة، فإنها ترى ذلك �النظر إلى المعلومات المفصلة التي قدمها الشهود  
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العرض وأن التقار�ر تستند عموما إلى استنتاجات غیر   في األساس متطابق مع  الهیئة القضائ�ةوالخبراء الذین استمعت إلیهم  

 صح�حة، حتى و�ن �ان ین�غي التشك�ك في موثوق�ة المالحظات الفرد�ة.

 
 "ة"خل�ة إدارة األزم -2

 

�اعت�ارها مكتب التنسیق المر�زي األعلى رت�ة، الذي تأسس في ضوء الحر�ة االحتجاج�ة، وقد تم وصف    ة"خل�ة إدارة األزم

الشاهد ... [وضعها   قبل  [Zومهامها ومسؤولیتها ونشاطها من  أقواله من خالل الشهود ...  [T]. وتتأكد   ... ،[S  و [Z  

28/07/16 . 

 

]، محام أمر�كي وشارك سا�قا في مالحقة جرائم الحرب في یوغوسالف�ا السا�قة، وهو مدیر المنظمة الدول�ة  Zالشاهد ... [ )أ

�سبب الصراع في   2012ة الدول�ة" التي تأسست �أساس للقانون الهولندي في عام  غیر الحكوم�ة "لجنة العدالة والمحاس�

العظمى وهولندا. من حیث  المتحدة و�ر�طان�ا  ألمان�ا و�ندا والوال�ات  المنظمة تمولها دول مثل  فإن  للشاهد،  سور�ا. ووفقا 

وى من أشخاص اكتسبوا خبرة في مجال إنفاذ  المحتوى، ال یتم ممارسة أي تأثیر على العمل. وتم تعیین موظفین رف�عي المست

القانون الدولي من العمل في المحاكم، مثل المحامین والمدعین العامین السا�قین والمحللین الذین أجروا �الفعل تحق�قات في  

  2011في عام  رواندا و�وغوسالف�ا السا�قة و�مبود�ا وسیرالیون. ووفقا ألقوال الشاهد، �ان مؤسسو المنظمة قد بدأوا �الفعل  

في تجم�ع إفادات الشهود والمواد المكتو�ة من الصراع السوري الداخلي من أجل إتاحتها الحقا للمحاكم. تألف العمل أساسا  

الضحا�ا من السكان المدنیین و�ذلك األعضاء السا�قین في النظام    – من مقابالت وتوثیق لعدد �بیر من إفادات الشهود  

لذین أدلوا �شهاداتهم دون الكشف عن هو�تهم إلى حد �بیر. غالب�ة األشخاص ال یزالون في  ا  –وغیرهم من شهود الع�ان  

سور�ا. وجرى استجواب الشهود وفقا لبروتو�ول ثابت. وقد تم إبالغ �ل شاهد �أن شهادته �مكن أن تص�ح موضوع إجراءات 

تحدث �حر�ة دون أن یتم توجیههم من خالل موظفي  ال  جنائ�ة وأن عل�ه أن �قول الحق�قة. �ان یتعین أن �كون �إمكان الشهود

] محاضر  Z. و�عد إعداد مختلف األقوال �صورة منهج�ة، أعدت الملفات. قدم الشاهد ... [لجنة العدالة والمحاس�ة الدول�ة

 مثال�ة إلفادات الشهود لتوض�ح اإلجراء. 
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  2011ي تم جمعها في الغالب على مدار عامي  شاهد؛ امتدت الفترة الت  2500وأجر�ت مقابالت مع ما مجموعه أكثر من  

. �اإلضافة إلى ذلك، في الحرب األهل�ة الالحقة، تم "إخراج" عدد �بیر من الوثائق األصل�ة التي بلغت أكثر من  2012و

صفحة من الج�ش وأجهزة المخابرات السور�ة. وقد �ان العمل عمل�ا من النوع الذي جعل الموظفین المحلیین في    800,000

لمنظمة یدخلون منطقة ما �مجرد أن تغادرها الجماعات المسلحة؛ ومن ثم فإن العمل لم �كن ممكنا في هذا الصدد. ثم �حثوا  ا

وأخذوها إلى مكان آمن. تم مسح الوثائق   -أ�ضا على ناقالت الب�انات اإللكترون�ة    -عن وثائق في الم�اني الحكوم�ة السا�قة  

 د من أجل توثیق أصلها ومحتواها �مصدر مفهوم.ضوئ�ا وأرشفتها وتزو�دها ب�ار�و 

 

ونشاطها وتشغیلها.   خل�ة إدارة األزمة] إلى أنه بهذه الطر�قة أمكن اكتساب معرفة موثوقة من خالل إنشاء  Zوأشار الشاهد ... [

األزم اللجنة، �ما یوحي االسم، إلدارة  في  ةتأسست  المشار�ة  الحكوم�ة  المنظمات  في توحید نهج جم�ع  المهمة  . وتتمثل 

مكافحة الصراع. و�ناء على ذلك، تألفت الهیئة من أفراد لعبوا �الفعل دورا رائدا في الحفاظ على النظام من وجهة نظر النظام.  

لى حزب ال�عث السوري. و�عمل بها رؤساء دوائر المخابرات المختلفة، ووز�ر الداخل�ة ووز�ر الدفاع، و�ذا لزم  وتنسب رسم�ا إ

األمر، وزراء آخرون. و�انت تتعلق في نها�ة المطاف برد النظام القاسي على حر�ة االحتجاج المتنام�ة. و�ان الهدف هو  

، �ان رئ�س اللجنة محمد سعید �خیتان،  2011تشر�ن األول/أكتو�ر  تحقیق تصعید موحد ألعمال السلطات األمن�ة. وحتى  

تاله حسن تر�ماني. و�ان األعضاء هم علي مملوك رئ�س جهاز المخابرات العامة، وجمیل حسن رئ�س جهاز المخابرات 

وة على ذلك،  وعبد الفتاح قدس�ة رئ�س المخابرات العسكر�ة. وعال   الجو�ة، �محمد دیب ز�تون رئ�س جهاز األمن الس�اسي

خل�ة إدارة لتم االستیالء على الوثائق المثبتة    ضمت أ�ضا وز�ر الداخل�ة محمد الشعار ووز�ر الدفاع داود راجحة عضو�ن.

أبر�ل    األزمة قبل موظف    2015في عام    2011من  إدلب من  في  الموصوفة من مبنى حكومي  العدالة  �الطر�قة  لجنة 

ا �ع�ش في المنطقة المعن�ة، ول�س عضوا في النظام. وسمح له �الوصول إلى المكتب . و�ان الموظف سور�والمحاس�ة الدول�ة 

من مكتب جهاز المخابرات العسكر�ة    2011�عد أن غادر عمال النظام السوري إدلب. جاءت الوث�قة المثبتة من آب/أغسطس  

 في الرقة. وهنا أ�ضا، وجدها موظف �عد انسحاب النظام.

 

�أنه وفقا لتصر�حات موثوقة من موظفي النظام عبر سالسل األخ�ار إلى المحافظات، تم إرسال    ]Zكما شهد الشاهد ... [

القرارات أ�ضا إلى وحدات أصغر من الج�ش والسلطات األمن�ة حتى �مكن تنفیذها. وعلى وجه الخصوص، شار�ت جم�ع 

ث�ات ذلك، قدم صاحب البالغ وثائق أخرى. في  دوائر المخابرات ومراكز ق�ادة الج�ش و�دارات الشرطة في نقل التعل�مات. وإل
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�إجراء مداهمات ودور�ات یوم�ة،   243  أقسام الفرعتعل�مات إلى    فرع، أصدر رئ�س ال2011  آب/أغسطس   8رسالة مؤرخة في  

آب/أغسطس    22فضال عن اعتقال المتظاهر�ن وغیرهم ممن �عتبرون مسؤولین عن االحتجاجات. وفي رسالة أخرى مؤرخة  

، أبلغ رئ�س جهاز المخابرات الس�اس�ة  2011آب/أغسطس    16، تشیر إلى تعم�م صادر عن وزارة الداخل�ة بتار�خ  2011

داخل�ة �أنه قد تم اتخاذ تدابیر محددة، وال س�ما العمل المشترك، في �عض األح�اء واعتقال "مشعلي الحرائق" في الرقة وزارة ال

 .خل�ة إدارة األزمةل والمشار�ین في المظاهرات. تستخدم الرسالة تعبیرات مماثلة للرسالة المثبتة

 
والتي �جري تفت�شها وترجمتها خارج�ا من حیث  من حیث المحتوى،    خل�ة إدارة األزمة وتقدم الوثائق التي ستسند إلى   )ب

.  خل�ة إدارة األزمة، وجزئ�ا �نقل لألوامر التي یتعین أن تنقل إلى  خل�ة إدارة األزمةالمحتوى، جزئ�ا �محضر م�اشر الجتماع  

  في الوقت نفسه، �مكن أن نرى من �ل مستند أنه تم إرساله عن طر�ق الفاكس.

 
عنوان "النشرة اإلخ�ار�ة"، ووفقا لترو�ستها، تأتي من الق�ادة العامة للج�ش والقوات    2011أبر�ل    20تحمل وث�قة مؤرخة  و 

العسكر�ة على األرجح. وهي محددة �حسب عناو�ن أخرى من قبیل "سري   -من المخابرات    294  فرعالمسلحة و�ذلك رئ�س ال

ال إقل�م�ة تتعامل مع اجتماع  . وتشیر الوث�قة إلى رسالة  فرعللغا�ة" و "عاجل" و�ذلك لرئ�س  .  خل�ة إدارة األزمةلمن لجنة 

في  عقدت  قد  اللجنة  قرارات    2011ن�سان/أبر�ل    18  و�انت  إلى  وث�قة    -وتوصلت  في  �التفصیل  الحقا    20أدرجت 

"رئ�س    2011ن�سان/أبر�ل   �عنوان  أحدهما  مقروئین،  غیر  توق�عین  أخیرا  الوث�قة  وتحمل  اإلث�اتات.  في   فرعواستنسخت 

 - �المناس�ة غیر مقروءة    -لمخابرات". على الختم الموضوع تحت الوث�قة �مكن التعرف على "الق�ادة العامة للج�ش" و�ذلك  ا

المخابرات". �شار أ�ضا إلى موزع، والذي �شمل من بین أمور أخرى، فروع جهاز المخابرات مع "طلب سبب �ل ما هو  فرع

 ضروري".

 
. وهي تحمل ع�ارة "أمة عر��ة ذات رسالة أبد�ة" في عنوانها  2011ن�سان/أبر�ل    20  وهناك وث�قة أخرى مؤرخة أ�ضا في

وتأتي من حزب ال�عث وفقا لخطوط عنوان الق�ادة السور�ة. ووفقا لب�ان آخر، فهي "سر�ة للغا�ة" و "�حتفظ بها فقط الشخص  

"تحت   2011أبر�ل    20في    خل�ة إدارة األزمة  فإن المسؤول". و�لي ذلك العنوان العام "محضر االجتماع". ووفقا للنص التالي،  

میر�ة، -ق�ادة الرفیق األمین العام" و "واصلت تقی�م حالة الس�اسة األمن�ة". و�لي ذلك أوامر ووقائع (مزعومة) في قائمة إینو

في اإلث�اتات. وتنتهي الوث�قة "�طلب للمعرفة والتنفیذ حسب االختصاص" وتحمل توق�ع نائب    الهیئة القضائ�ةكما استنسختها  
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 مین اإلقل�مي لحزب ال�عث. األ

 
، والتي تحمل مرة أخرى عنوان "أمة عر��ة ذات رسالة أبد�ة" وتحمل  2011أغسطس    6الوث�قة األخیرة، التي �عود تار�خها إلى  

عاجلة"، تأتي وفقا لترو�سة مرة أخرى م�اشرة من ق�ادة حزب ال�عث السوري وهي موجهة إلى "الرفیق    - عالمة "سر�ة للغا�ة  

فرع الحزب في محافظة حماة ور�ف دمشق ودیر الزور وحمص و�دلب ودرعا" �صفته "رئ�س اللجنة األمن�ة". ف�ما یلي    قائد

في    الهیئة القضائ�ة، �ما لخصتها  2011أغسطس    5في اجتماعها المؤرخ    خل�ة إدارة األزمةقائمة �القرارات التي اعتمدتها  

ما هو مطلوب إلنهاء األزمة �سرعة، وعودة المواطنین إلى األمن والسالم". �حمل   اإلث�اتات. وتختتم الرسالة ب "طلب تنفیذ

 التوق�ع سطر "الرفیق رئ�س مكتب األمن الوطني".

 
 ، وجزئ�ا أ�ضا التعل�مات الرام�ة إلى استخدام القوة.خل�ة إدارة األزمةوأكد شهود آخرون وجود ووظ�فة   )ج

 
] �ان هدف اللجنة هو "الس�طرة على المظاهرات" �طر�قة منسقة. �انت هناك أوامر شاملة لقمع Sوفقا ألقوال الشاهد ... [

المخابرات، والشرطة، ولكن في �عض األح�ان أ�ضا إلى الصحافة. و�ان من بین   إلى  االنتفاضات، والتي �انت موجهة 

برات الجو�ة، وعلي مملوك رئ�سا جهاز األعضاء دیب ز�تون، رئ�س مكتب األمن الوطني، وجمال حسن رئ�س جهاز المخا

. أ�ضا  2011في نها�ة مارس أو بدا�ة أبر�ل    خل�ة إدارة األزمةالمخابرات العامة، فضال عن وز�ري الدفاع والداخل�ة. تأسست  

 ] أكد وجودها. Tالشاهد ... [

 
و "خل�ة معالجة حاالت الطوارئ"،   �أن الخل�ة، التي وصفها في البدا�ة �أنها "مدیر�ة الطوارئ"  Z 28/07/16وشهد الشاهد  

، �ان �عمل بها رؤساء األجهزة األمن�ة، وال س�ما رؤساء المخابرات �خت�ار (مكتب  خل�ة إدارة األزمةالتي أكد ن�ا�ة عنه أنها  

األمن الوطني) ومملوك (المخابرات العامة) وحسن (جهاز المخابرات الجو�ة). تأسست الخل�ة على أساس مرسوم رئاسي من 

األسد من أجل الس�طرة على الحراك الشعبي، الذي �ان ینظر إل�ه على أنه أزمة. �انت هناك مفارز أمن�ة في أماكن أخرى  

أسفل خل�ة األزمة، �حیث �انت �ل مدینة متورطة. وقد أصدرت اللجنة أوامر ملموسة. في بدا�ة التأس�س، شمل ذلك تعل�مات  

م ال�عض على الش�كات االجتماع�ة من أجل إسكاتهم. ووجه أمر آخر من �سجن األشخاص الذین �انوا متصلین ب�عضه

�حیث ینقلونها إلى السكان. وأخیرا، �انت هناك أ�ضا    خل�ة األزمة إلى الشعب في المقاطعات للضغط على التجار هناك،
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ثالثة أشهر من االضطرا�ات، أوامر سر�ة �استخدام القوة، مثل "اتخاذ الخطوات الالزمة" و "إخماد المقاومة". و�عد حوالي  

 . 2011كان هو نفسه قد أصدر أوامر تهدف إلى االستخدام المستهدف للقوة ضد المتظاهر�ن �حسب تذ�ره في مایو 

 
. في  خل�ة إدارة األزمةأي شكوك حول إنشاء وتكو�ن ووظ�فة    الهیئة القضائ�ة�النظر إلى �عضهم ال�عض، ل�س لدى  و  )د

] المستندات المقدمة على أنها أصل�ة. لم تكن هناك مؤشرات للشك في إجراءات  Zالشاهد ... [الوقت نفسه، تضع شهادة  

]. شرح الشاهد �التفصیل أصل المعلومات المتاحة له حول مسار Z�ما وصفها الشاهد ... [  لجنة العدالة والمحاس�ة الدول�ة

 خل�ة إدارة األزمةالتي قدمها والتي تحتوي على أوامر من    الصراع وجهاز األمن السوري وأثبتها �العدید من الوثائق. الوثائق

تتناسب مع التسلسل الهرمي وه�كل السلطة للدولة السور�ة، وال س�ما في وظ�فة حزب ال�عث، الذي �خترق جهاز السلطة.  

فرها فقط �تعام�م محالة وص�اغة  و�النس�ة للدائرة القضائ�ة، ال س�ما �النظر إلى الطب�عة المجزأة للقرارات التقلید�ة، وال س�ما توا

خل�ة  سر�ة، لم �كن هناك أي سبب لالعتقاد �أنها �مكن أن تكون مز�فة مدفوعة �المصالح. و�مكن أ�ضا التوفیق بین أوامر  

 . الهیئة القضائ�ة�صورة غیر رسم�ة من حیث الوقت ومسار الصراع حیث قدمها الشهود والخبراء م�اشرة إلى   إدارة األزمة

 
 قتلى وتوث�قهم ومعاملتهم؛ المقابر الجماع�ةعدد ال -3

 

على أ�عد تقدیر،   2011حق�قة أن النظام السوري �ان لد�ه أعداد �بیرة من األشخاص الذین قتلوا �أعداد �بیرة منذ أبر�ل  

  ووثق ذلك �طر�قة بیروقراط�ة وتم دفن الجثث في قبور، و�تضح أ�ضا من تصر�حات موظفي النظام السا�قین، ومن صور 

الجثث  المحتو�ة على  الصور  المزعومة، و�ذلك من أصل وتقی�م عدد �بیر من  الجماع�ة  المقابر  الصناع�ة مع  األقمار 

المصورة (ملفات "ق�صر"). وفي الوقت نفسه، یثبت هذا أن نس�ة �بیرة من القتلى جاءوا من شعب أجهزة المخابرات، �ما في 

 ذلك جهاز المخابرات العامة أ�ضا.

 

لة األساس�ة على القتل المنهجي والواسع النطاق للمعتقلین في سجون المخابرات توثیق القتلى الذي ُ�لف �ه  ومن األد )أ

ملف صور تم تأمینها سرا من قبل    26,938فصاعدا. في    2011مصور عسكري سوري ("ق�صر") منذ أواخر ر��ع عام  

ومعظمهم تمیزوا �الهزال  –تم تسجیلها عدة مرات  –شخصا  6,821"ق�صر" و�خراجها من البالد، �مكن التعرف على جثث 

إما م�اشرة على الجلد �قلم ل�ادي أو عن طر�ق القصاصات    –وآثار اإلصا�ة المرت�طة �التعذیب. �انت تعلق على الجثث  
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 األرقام التي توفر معلومات عن أصل الموتى. –المرفقة 

 

شرة المصور العسكري الذي �ع�ش في مكان مجهول في الخارج،  لم �كن من الممكن للدائرة القضائ�ة أن تستجوب م�اأ أ)  

لدى   المعروف  "ق�صر"،  "ق�صر". وحتى صدیق  الرمزي  االسم  فقط تحت  القضائ�ةوالمعروف  الرمزي    الهیئة  �االسم  فقط 

ن سور�ا،  "سامي"، والذي �ان �ع�ش أ�ضا في الخارج بهو�ة مجهولة و�شارك حال�ا في تأمین وتخز�ن و�رسال ملفات الصور م

من الحصول على صورة �اف�ة عن أصل الصور    الهیئة القضائ�ةلم �كن مستعدا لالستماع إل�ه �شاهد. ومع ذلك، تمكنت  

، ووثقت 2014]، التي ارت�طت ب "ق�صر" و "سامي" في عام  LL... [ ومحتواها وصحتها عن طر�ق استجواب الشاهدة

]، الذي استجو�ته الشرطة "سامي" في اإلجراءات األول�ة، من خالل  Oوالشاهد ... [أنشطتهما وحررتها �طر�قة صحف�ة،  

تقر�ر معقول عن ملفات الصور أعده خبراء الطب الشرعي األجانب، ومن خالل فحص جزء من الصور التي أنتجها "ق�صر" 

 ومن خالل تقی�مها الجنائي الشامل من قبل الخبیر البروف�سور الد�تور روتشیلد.

 

]، صحف�ة و�عالم�ة فرنس�ة، تمكنت من إقامة اتصال مع "سامي" LL... [  الهیئة القضائ�ة) الشاهدة التي استمعت إلیها  ب ب

عبر وسطاء �جزء من أنشطتها الصحف�ة، التي قادتها �انتظام إلى الدول    2014ومن خالله أ�ضا مع "ق�صر" في عام  

دا إلى االستجواب حول أصل ملفات الصور والمز�د من ال�حوث، نشرت أ�ضا إلى سور�ا. واستنا  2012العر��ة وفي عام  

  2017تشر�ن الثاني/نوفمبر    9في قلب آلة الموت السور�ة". واستجو�ت الشرطة الشاهد "سامي" في   - كتاب "عمل�ة ق�صر  

من قبل    الهیئة القضائ�ة ى  و�تم تقد�م محتوى معلوماته إل في اإلجراءات اله�كل�ة التي أجراها مكتب المدعي العام االتحادي

 ]. Oالمحقق ... [

 
] استجو�وا على الفور وشهدوا �صدق. على وجه  O] و ... [ LLشك في أن الشهود ... [  الهیئة القضائ�ةل�س لدى   )1(

] فصلت ظروف االتصال مع الشاهد "ق�صر"و، التي �انت قد تمت من خالل أمر تحر�ري،  LLالخصوص، الشاهدة ... [

بها في ذلك الوقت، و�سب ثقة سلسلة من الوسطاء، �ما في ذلك "سامي" �أهم مساعد لـ "ق�صر". تمكنت  وتضمین مشروع �تا 

من استجواب "سامي" �التفصیل، الذي أقام أخیرا اتصاال مع "ق�صر". و�عد مكالمة هاتف�ة مع "ق�صر" عبر سكایب، �انت  

فهوم ��ف أدر�ت دوافع "ق�صر" لتوثیق التسجیالت: سور�ا هناك العدید من االجتماعات الفور�ة. �ما شرحت الشاهدة �شكل م

 بلد الغائبین. توفر الصور معلومات حول مصیر عدد �بیر من األشخاص المختفین و�انت مساعدة ال تقدر بثمن لألقارب.
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"سامي" �انت مفصلة، �ل في حد ذاته وف�ما بینها   ] للشهود "ق�صر" وO] و ... [LLالمعلومات المقدمة من الشهود ... [

متسقة ومفهومة. جن�ا إلى جنب مع األدلة األخرى، فإنها تتناسب مع هذا المر�ب من األدلة لتشكیل صورة عامة متماسكة. 

حتان  )، الصفee) و  ccوعلى وجه الخصوص، فإن صحة المعلومات ناتجة عن تقی�م الخبراء لمواد الصورة (انظر أدناه تحت  

). �ما أن الدفن الجماعي للقتلى الذي �حمل أرقاما وصفها مختلف موظفي النظام السابق (انظر أدناه تحت 110و    108

b  ق�صر" و "سامي". وأخیرا، هناك دلیل على صحة أن الشاهد... [ ) یؤ�د أ�ضا المعلومات التي قدمها114)، ص"T  ،[

�ل�ه أثناء عمله �محام سوري وممثل للضحا�ا، أكد مهام المصور�ن العسكر�ین الذي �شیر بدوره إلى المعلومات التي قدمها مو 

 السور�ین قبل و�عد بدا�ة الصراع والتسجیل العددي للقتلى عن طر�ق القصاصات الورق�ة أو الكتا�ة الم�اشرة على الجثث. 

 
قدمها "ق�صر" و "سامي" إلى   ] استندت المعلومات التيO] و ... [LL، �عد شهادات الشهود ... [الهیئة القضائ�ة )2(

 الحقائق التال�ة: 

  آب/أغسطس كان "ق�صر" موظفا �بیرا في المصور�ن العسكر�ین التا�عین للشرطة العسكر�ة السور�ة حتى هرو�ه من سور�ا في  

  . و�المناس�ة، فإن قسم توثیق الصور، جن�ا إلى جنب مع الشرطة العسكر�ة، �قع مقره في حي القابون في دمشق. 2013

و�جزء من نشاطه األصلي، استخدم "ق�صر"، مع موظف�ه التا�عین له، لتوثیق األفراد العسكر�ین الذین قتلوا أو أصیبوا �سبب 

الحوادث أو الجرائم أو العمل�ات القتال�ة. وفي هذا الصدد، فإن المستشف�ات العسكر�ة في المزة وتشر�ن في دمشق و�القرب  

 م �كن مسؤوال عن المستشفى العسكري اآلخر في حرستا.منها تقع أ�ضا ضمن اختصاصها؛ ول

 

على صور المدنیین   2011  آذار/مارس، تغیر موضوع الوثائق. وقد الحظ أحد الموظفین "ق�صر" في  2011ر��ع عام    ذمنو 

الذین تم إطالق النار علیهم. و�عد فترة قصیرة، استدعاه الطب الشرعي هو نفسه إلى مستشف�ات تشر�ن العسكر�ة، ثم المزة 

الحقا، و�لف بتوثیق الجثث التي تم جمعها هناك في الفناء، والتي ظهرت علیها آثار التعذیب وسوء المعاملة، من خالل  

أر�ع إلى خمس صور لكل جثة. وتم �الفعل من جانب النظام تقس�م األشخاص إلى مجموعات    –عددة  تسجیالت صور مت

و   "المعتقلین"  فئتي  جثث  و�انت  "إرهابیین".  و  "معتقلین"  و  صغیرة،  و�أعداد  حق�ق�ة  �أسماء  تزو�دها  تم  التي  "شهداء"، 

مذ�ورة في قصاصات ورق�ة مرفقة. من بین هؤالء، تم "اإلرهابیین" تحتوي على أرقام إما وضعت على الجلد �قلم ل�ادي أو  

" لإلشارة إلى "جو�ة" Jوتم تحدید قسم المخابرات الذي توفي فیها القتیل المعني، على سبیل المثال، " - تشكیل رقم أو حرف
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خص ورقم  ("الجو") �تسم�ة لجهاز المخابرات الجو�ة. و�تألف تسلسل آخر من األرقام من رقم السجین �سمة تعر�ف للش

ثم بدأت من جدید مع إضافة    5000تقر�ر الطب الشرعي من المستشف�ات العسكر�ة، والذي تم تعیینه للجثث التي ترتفع إلى  

 رسالة. وفي حاالت فرد�ة، لم تطبق أي أرقام على القتلى.

 
برت�ة عقید، و�ان مسؤوال عن مستشف الذي جعل طبی�ا شرع�ا  النوع  الروتین�ة من  العمل�ة  یتناول كانت  یي تشر�ن والمزة، 

الرقم الطبي   الخصائص الخارج�ة للجثث و�كتب تقر�را موجزا عن تشر�حها. وفي الوقت نفسه، طلب مصور عسكري. �عد منح

عادة من ثالثة إلى خمسة. ثم أنشأ الطب الشرعي    -القانوني �ان على المصور توثیق الجثة المعن�ة في تسجیالت متعددة  

 موتى، تم تزو�دها �الصور التي التقطها المصورون العسكر�ون.ملفات جماع�ة عن ال

 
و�النس�ة لهذا النوع من التوثیق وفقا لتقی�م "ق�صر" و"سامي" �ان هناك سب�ان حاسمان �النس�ة للسلطات السور�ة: فمن ناح�ة،  

كن من إبالغها إلى أقارب  من المهم بیروقراط�ا أن تكون قادرا على إصدار شهادة وفاة مع سبب طب�عي للوفاة حتى تتم

الضح�ة إذا لزم األمر. ومن ناح�ة أخرى، فإن الوثائق تخدم ض�ط النفس �ضمان أن مصیر المحتجز�ن �مكن التحقق منه 

 بوضوح، وأنهم قتلوا فعال، وأنه لم �فرج عنهم نت�جة للفساد مثال.

 

ل �صد�قه "سامي" وأفاد �أنه تلقى صورا لجثث ، اتص2011  آذار/مارس �عد أن علم "ق�صر" ألول مرة �مقتل المدنیین في  

معذ�ة من موظف�ه ("أحصل على صور فظ�عة للغا�ة"). ووفقا لتقی�م �لیهما، فإن حالة الجثث الموضوعة في فناء المستشف�ات  

هناك �الفعل  تلقاها "ق�صر" من الطب الشرعي في المستشف�ات. وعلى الرغم من أنه �ان  لم تتوافق مع النتائج الطب�ة، والتي

مواد تصو�ر�ة "ل�ست وحش�ة للغا�ة". �عد أن أزال "ق�صر" سرا ملفات الصور على    -وفقا لـ "ق�صر"    -نفس الشيء، ولكن  

ناقالت الب�انات من مكت�ه، قرر مع "سامي" مواصلة نشاطه، حیث �مكن لكلیهما جمع مواد الصور و�خراجها من البالد.  

ن الهدف من ذلك هو إطالع عامة الناس على مصیر األشخاص الذین اختفوا �أعداد  ووفقا لوص�ة "ق�صر" و"سامي"، �ا

كبیرة في سور�ا في ذلك الوقت وتأمین األدلة. وتوقع �الهما اإلطاحة الوش�كة �النظام السوري ومحاكمة أعضائه. �عد مرحلة  

" سرا بتأمین وثائق الصور التي قام بها ق�ام "ق�صر �طر�قة أدت إلى  2011تنظ�م�ة، عمل "ق�صر" و"سامي" معا منذ مایو  

و�طاقات ذاكرة، وهر�ها من السلطة وأحضرها إلى "سامي"،    USB�التقاطها أو وصل إلیها من خالل موظف�ه على ذاكرات  

الذي قام بدوره بتخز�نها في مجلدات ب�انات مختلفة على جهاز �مبیوتر، وحذف الملفات الموجودة على وسائط التخز�ن وسلم 
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، �انت صور عدد قلیل من الجثث فقط على ملفات الصور.  2011ك األخیرة إلى "ق�صر" مرة أخرى. في البدا�ة، في مایو  تل

جثة    70إلى    50توثیق حوالي    2012ومع ذلك، ارتفع عددهم �سرعة إلى عشرة حتى عشر�ن في الیوم؛ وأخیرا تم في عام  

 یوم�ا من قبل المصور�ن العسكر�ین في دمشق. 

 

ن الوضع األمني ومراق�ة اإلنترنت في سور�ا واتخذ مسارات مختلفة كان  البالد صع�ا في ظل  قل الصور والب�انات خارج 

�یلو�ایت لكل   300إلى    250، قام "سامي" بتحمیل الصور المضغوطة ( 2012�إصدارات مختلفة من الب�انات. وفي عام  

، تلقى أ�ضا قرصا صل�ا 2013  هلبنان في تموز/یول�  عبر وسطاء. و�عد فراره إلى  Google Driveصورة) إلى منصة  

أحضره الج�ش السوري الحر إلى لبنان مع نسخة مضغوطة أخرى من الصور، والتي قام "سامي" الحقا بتنظ�مها زمن�ا في 

محاماة  األردن وأخیرا في تر��ا على أساس األرقام المط�قة على الجثث، وأعیدت تسمیتها و�رسالها عبر وسطاء إلى مكتب ال

" والذي بدورها �لف خبراء �إجراء فحص معقول�ة. �ما تم تحمیل الملفات األصل�ة .Carter-Ruck and Coاإلنجلیزي "

  Googleم�غا�ایت لكل صورة و�ترتیبها األصلي على منصة اإلنترنت    1.3إلى    1غیر المضغوطة �حجم ب�انات یتراوح من  

Drive  ثابت خارجي ونقلها إلى األراضي السور�ة الخاضعة لس�طرة الج�ش السوري   �عد النسخ االحت�اطي إلى محرك أقراص

الحر. وأت�حت هذه الملفات أ�ضا لمكتب المحاماة؛ عقد اجتماع مع خبراء الطب الشرعي بتكل�ف من مكتب المحاماة في 

خارج    2013أغسطس  آب/و   هیول�تموز/صورة أخرى من الفترة من    1500.تم التقاط لقطات مع  2014قطر في بدا�ة عام  

 . 2013من قبل "ق�صر"، الذي فر من سور�ا في نها�ة سبتمبر  USBالبالد على ذاكرة 

 
في ضوء هذه العمل�ة التي ال �مكن تحدیدها �مز�د من التفصیل في غ�اب الشاهدین غیر المتاحین على الفور "ق�صر"  و 

جثثا    2011من حیث الوقت واإلحصاءات أن "ق�صر" الحظ ألول مرة في آذار/مارس    الهیئة القضائ�ةو"سامي"، تفترض  

وأن النسخ االحت�اطي   –في البدا�ة �شكل متقطع فقط    –واضحة تشیر إلى سوء المعاملة والقتل من قبل قوات األمن السور�ة  

أ�ام األسبوع من   ن عدد التسجیالت زاد ت�اعا بنها�ة وأ  2011جثة بدءا من أ�ار/مایو    20إلى    10لملفات الصور �عدد 

و�مكن التوفیق بین هذه العمل�ة �صورة    متوفى تم تصو�رهم  6,821. إجمالي عدد المتوفین ال�الغ  2013التوثیق في أغسطس  

أن تار�خ    الهیئة القضائ�ةغیر رسم�ة. استنادا إلى التفسیرات التال�ة من قبل الخبیر البروف�سور الد�تور روتشیلد، تفترض  

 الوفاة عادة ما �كون �ضعة أ�ام فقط، �حد أقصى أساب�ع قبل تار�خ القبول. 
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" في لندن، والذي تم إرسال ملفات الصور إل�ه وفقا لمعلومات "ق�صر" .Carter-Ruck and Co) مكتب المحاماة "ج ج

مه للطب الشرعي. و�ان  لجنة فحص مع تقی�  –  الهیئة القضائ�ة] أمام  LLمثلما أكدت الشاهدة ... [ - و "سامي"، �لف

أعضاء اللجنة هم �بیر المدعین العامین السا�قین للمحكمة الخاصة لسیرالیون، السیر دیزموند دي سیلفا، والمدعي العام األول  

في  میلوس�فیتش  السابق  الیوغوسالفي  للرئ�س  السابق  العام  والمدعي  �ر�ن،  د�فید  البروف�سور  الخاصة،  للمحكمة  السابق 

ائ�ة الدول�ة لیوغوسالف�ا السا�قة، البروف�سور ج�فري ن�س، فضال عن الخبیر في علم األمراض �الطب الشرعي  المحكمة الجن

الد�تور ستیوارت هاملتون وأستاذة علم التشر�ح واألنثرو�ولوج�ا الجنائ�ة سوزان بالك، و�ذلك المدیر الفني لشر�ة التحق�قات 

من أجل    2014أت�حت للخبراء الفرصة الستجواب الشاهد "ق�صر" في ینایر    الجنائ�ة ست�فن �ول. ووفقا لتقر�ر التحقیق،

 التمكن من الحكم على صحة الصور. 

 
  3500حالة وفاة، منها    835صورة مع ما مجموعه    5500ووفقا ألقوالهم المكتو�ة، �عد تقی�م مثالي لمجموعة مختارة من  

"سامي" حول أصل الصور، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن أوصاف صورة أخرى �التفصیل، و�مقارنة أقوال "ق�صر" و  

الشاهد �مكن التوفیق بینها �شكل قاطع مع اإلصا�ات التي تم العثور علیها في الصور المقدمة. وتظهر على الجثث المصورة 

رة أن القتلى �انوا على  عالمات الخنق والضرب والهزال واإلصا�ات الناجمة عن الصدمات الكهر�ائ�ة. وعموما، تظهر الصو 

األرجح قد ماتوا ألس�اب غیر طب�ع�ة، وال س�ما �سبب سوء المعاملة والتعذیب، حتى و�ن �انت اإلصا�ات الممیتة لم تحدث  

في نها�ة المطاف إال في عدد قلیل من الحاالت التي تم فحصها. وعند تقی�مهم، خلص الخبراء إلى أن المواد التي فحصوها  

 لى التعذیب المنهجي وقتل المعتقلین على أیدي الجهات الفاعلة �الحكومة السور�ة". تشكل "دلیال ع

 

 ] مصدر الصور المطبوعة والمتاحة على ناقالت الب�انات في اإلجراءات الحال�ة O�حدد محقق الشرطة والشاهد ... [و ) د د

ا من البالد عبر اإلنترنت، واستكملت �ملفات . ووفقا لذلك، فإن هذه هي مجموعات الب�انات غیر المضغوطة التي تم إخراجه

ونقلها "سامي" إلى مكتب المدعي العام االتحادي في ل�شتنشتاین   2013أغسطس  آب/و تموز/یول�ه  من "ق�صر" من شهري  

[  2017في سبتمبر    ... الب�انات  الشاهد، �انت هذه  الد�تور Oعبر وسطاء. وفقا ألقوال  للخبیر األستاذ  أ�ضا  أت�حت   [

 لد، الذي �ان قد �لف �الفعل �اإلجراءات األول�ة.روتشی
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مجموعة مختارة من الصور. وفقا لتصور الشخص العادي، فإن الغالب�ة العظمى من محتو�اتها   الهیئة القضائ�ةوقد تفقدت  

ع�ارة عن جثث لش�اب، عراة وملقاة إما على القماش المشمع أو األرض المتر�ة في منطقة خارج�ة. وتظهر على الجثث، 

ح مفتوحة، وفي معظم الحاالت، �دمات �بیرة  التي �ان �عضها هز�ال إلى حد �بیر، آثار إصا�ات مختلفة، �ما في ذلك جرو 

وعالمات تآكل، �مكن تصو�ر �عضها على مساحة �بیرة، ولكن أ�ضا طول�ا، �عالمة على الضرب أو الجلد. �عض عیون  

من الوصول إلى صورة التقطها الشاهد "ق�صر"، ووفقا ألقواله للشاهدة ...    الهیئة القضائ�ةالجثث لم تعد موجودة. �ما تمكنت  

]LL ن�ا�ة عن مكتب المدعي العام العسكري".  –وفقا للنص التمهیدي  –تم إعداده  –] مرر شكال نموذج�ا لتوثیق الوفاة" 

 

) تم إخضاع العدد اإلجمالي من الصور الفوتوغراف�ة لفحص الطب الشرعي من قبل الخبیر القضائي المتمرس البروف�سور  ه ه

ي في مستشفى جامعة �ولون�ا. ومن خالل عرض حي ومثیر، مصحو�ا �مواد الد�تور روتشیلد، رئ�س معهد الطب الشرع

تصو�ر�ة من ملفات "ق�صر"، �كون لدى الخبیر رأي فني شامل مع أوصاف موجزة لألشخاص الذین تم تصو�رهم، من بین  

ووصف الحالة    بوساطة مترجمین،  -أمور أخرى حسب العمر والجنس والوضوح، ونقل وتنظ�م األرقام المرئ�ة على الجثث  

العامة لألشخاص الذین تم تصفیتهم، من مؤشرات سوء المعاملة والتعذیب والعنف و�ذلك السبب المفترض للوفاة. وأشار إلى  

�سبب حق�قة أن   القیود في تقی�م النتائج على أساس مجرد صور فوتوغراف�ة، والتي ال �مكن أن تحل محل تشر�ح الجثة، 

ثث �انت متاحة وحدود تكبیر مادة الصورة الفوتوغراف�ة. و�مثال على ذلك، قدم دراسات حالة  المناظر الجزئ�ة الوحیدة للج

 على أساس صور فرد�ة. 

 

هناك   خارج�ة.  منطقة  في  الظهر  على  مستلقین  عراة  ذ�ورا  أشخاصا  الغالب  في  الصور  تظهر  الخبراء،  لتفسیرات  ووفقا 

ووفقا للترق�م المطبق على الجثث، یتم تقس�م األصل على النحو  فردا �مكن تمییزهم.  6,821ملف صورة مع عدد  26,938

 التالي: 

 

 

 االشخاص ملفات الصور  الفرع
215 13.801 3.551 
216 1.108 292 
220 210 50 
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227 8.001 2.049 
235 482 127 
248 206 54 
251 446 110 

 352 1.515 القوات الجو�ة  
 46 177 الشرطة العسكر�ة

 116 601 معروفةمهمة غیر 
 74 391 ةمتنوع

 

  2,342شا�ا صغیرا، ور�ما ش�ا�ا، و    329رجال وامرأة واحدة، مع توز�ع عمري �قدر ب    6,820كان األشخاص المصورون  

  226مسنا، و   531شخصا في سن متقدمة، و  1,215شخصا في منتصف العمر، و  2,178شخصا في سن أصغر، و  

أخذ صور الموتى إلى حد �بیر على أرض صخر�ة أو رمل�ة، وأح�انا �انت ال�طان�ات أو شخصا في سن غیر محددة. تم  

األغط�ة تحت الجثث. المال�س تخفي جزئ�ا اإلصا�ات الموجودة بوضوح. الوجوه موثقة جیدا في الغالب. �انت العیون مفقودة  

آخر�ن �انوا عراة،   1,547�س داخل�ة و شخصا �مال  3,912�سبب أن الطیور أو الحشرات أكلتها �عد الموت. وتم إدخال  

الحالة. وجدت أدلة على تدابیر العالج الطبي المهني   وال�اقي �انوا یرتدون مال�س �املة أو جزئ�ة، ولكن �مال�س قذرة و�ال�ة

د  مثل الرا�طات في �ل حالة من الحاالت العشر�ن. وأشارت �عض الجثث إلى أن شخصا توفي في الس�اق الزمني األقرب �ع 

 العالج الجراحي الطارئ �سبب الصدمة ال�ال�ست�ة.

 

ومن الواضح أن التسجیالت �انت ستستخدم �توثیق طبي أقل من �ونها "سجال" عاما سطح�ا للجثث. �شیر اإلنتاج المنهجي 

سفلي  للصور مع "مجموعة" صور نموذج�ة للجسم في نظرة عامة، وتفاصیل منطقة الوجه والرق�ة و�ذلك النصف العلوي وال

 من الجسم إلى وجود مواصفات أو أنهم �انوا نفس المصور�ن.

 

وقد أظهر الخبیر �التفصیل أنه من وجهة نظر الطب الشرعي �مكن افتراض أن جم�ع الصور أظهرت �الفعل جثثا �شر�ة 

ق مع الح�اة ال میتة، حتى لو �انت �عض عالمات الوفاة في شكل �قع میتة أو تصلب أو تغیرات تعفن أو إصا�ات ال تتواف

٪ من الحاالت. و�ظهر على عدد �بیر من األشخاص المعروضین عواقب إساءة المعاملة في  88.6�مكن رؤ�تها إال في  

متواز�ة مع انفجار الشعیرات الدمو�ة وانخفاض    احمرارشكل إصا�ات حادة في الغالب، مثل آثار االرتطام في شكل شرائط  
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حالة حدوث تأثیرات عن�فة جدا وغیر مقیدة على سطح الجسم، والتي ترت�ط في الوقت نفسه  تدفق الدم، والتي ال تنشأ إال في  

�ألم �بیر، مما قد یؤدي إلى فقدان الوعي. و�مكن اعت�ار العصي واألنابیب والكابالت واألش�اء المماثلة أدوات للضرب. �ما 

دامهم، مما �شیر إلى أن هذه المناطق من الجسم قد  كان لدى العدید من الجثث �مات دمو�ة واسعة النطاق على أرجلهم وأق 

تعرضت للضرب المتعمد. �اإلضافة إلى األدوات الشبیهة �العصا، تم استخدام األش�اء المسطحة هنا أ�ضا. �شكل عام،  

اللكمات أو الر�الت. في �عض الحاالت،   �فصح التر�یز المكثف عن اإلساءة التي تم تنفیذها �شكل منهجي عن طر�ق 

دمجت آثار الضرب في �عضها ال�عض �طر�قة ال �مكن من خاللها تحدید عدد السكتات الدماغ�ة التي حدثت. واستنادا ان

إلى صور اإلصا�ات، من المعقول أ�ضا أن األشخاص تعرضوا للضرب العن�ف والمتكرر في حالة ثابتة. و�مكن تفسیر 

تعرف  ال ت متفرقة من اإلزالة الیدو�ة ألظافر الیدین أو القدمین،العدید من آثار اإلصا�ة من خالل ظهور حدث متزامن. حاال

 على التعرض لعمل�ة مؤلمة للغا�ة وفق رأي الخبیر. 

 

في العدید من الحاالت األخرى، �ان هناك مؤشرات على االختناق عن طر�ق الضغط الیدوي على الرق�ة، وال س�ما القوة و 

دم واسعة على منطقة الرق�ة �أكملها مع سحجات مسطحة، والتي �مكن أن تكون   الكبیرة ضد الرق�ة األمام�ة، جزئ�ا مع �قع

ناجمة عن ضر�ات ور�ل هائلة ضد الرق�ة، بل وأ�ضا عن طر�ق الوقوف على الرق�ة. �سبب مسار النز�ف، من الممكن أن  

خبیر، فإن ضخامة إساءة المعاملة  تكون األجسام الشبیهة �العصا، ر�ما من الخلف، قد تم الضغط علیها على الرق�ة. ووفقا لل

�مكن أن تؤدي إلى �ل من النز�ف والضغط المرت�ط �التورم في القص�ة الهوائ�ة والحنجرة و�ذلك �بت الشرایین الس�ات�ة. في  

�عض الحاالت، �ان من الممكن التعرف على الرغوة الب�ضاء أمام الفم �عالمة على عمل�ة االختناق أو الغرق. وقد وصف  

 ر اإلزاحة الم�كان�ك�ة للجهاز التنفسي �أنه نوع من الموت المرت�ط �خوف هائل من الموت ("الشعور �اإل�ادة"). الخبی

 

أكثر �قلیل من نصف األشخاص الذین تم تصو�رهم قد أظهروا إصا�ات بهذا المعنى. و�صرف النظر عن اإلصا�ات، ُوجد  و 

وأح�انا �شكل �بیر. وأظهرت الجثث   -امة وغذائ�ة ورعا�ة منخفضة  ٪ من الذین تم تصو�رهم أنفسهم في حالة ع60أكثر من  

هزال وضعف واسع النطاق، والتي، في رأي الخبیر، من المرجح أن تكون عواقب الحرمان من الغذاء. وأظهرت العدید من  

حیث �ان الجثث أ�ضا أوجه قصور حادة مع فقدان واضح للوزن في ظل استهالك الدهون في الجسم وضمور العضالت،  

من الواضح في �عض األح�ان أن األشخاص قد تضوروا جوعا حتى الموت، �ما هو مفترض على وجه الخصوص في حالة  

الهزال الواضح للجسم مع بروز اله�اكل العظم�ة وضمور العضالت المعمم. وقد وصف الخبیر الجوع �أنه عمل�ة طو�لة مع 
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�أمراض جلد�ة ممتدة، �ما �مكن مالحظته مع نقص النظافة الصح�ة    انزعاج مؤلم �بیر. �ما أصیبت العدید من الجثث

التغذ�ة واإلصا�ة الطفیل�ة. من الواضح أن العدید من الصور الملتقطة   الكبیر طو�ل األمد �االقتران مع اإلصا�ات وسوء 

�ما لفت الخبیر االنت�اه إلى توضح أن األشخاص �انوا �حاجة ماسة إلى المساعدة والرعا�ة الطب�ة، لكنهم لم �حصلوا علیها.  

 عدد �بیر من آثار التقیید على المعصمین مع إصا�ات تش�ه األر�طة و�لى مؤشرات عالمات العین.

 

�عض الجثث ال تظهر أي إصا�ات أو انخفاضات مرئ�ة خارج�ا أو طف�فة فقط. و�ما أن هؤالء هم في الغالب من الذ�ور  و 

والذین لم �ظهروا أ�ضا أي عالمات على مرض قاتل، في ضوء الس�اق الذي تم ف�ه إنشاء في سن أصغر ومنتصف العمر،  

الصور ، �مكن أن تكون عمل�ات االختناق هي السبب، على سبیل المثال �سبب نقص األكسجین في هواء التنفس، ولكن 

اء الجهاز التنفسي. و�شف عدد قلیل  أ�ضا �سبب تأثیرات الغاز أو السم أو الغرق أو االختناق �سبب الغطاء الناعم ألعض 

التفكیر في   من الجثث عن صدمة �ال�ست�ة ناجمة عن إصا�ات ناجمة عن طلقات نار�ة أو انفجارات، حیث �مكن أ�ضا 

حاالت فرد�ة من العدید من جروح الطلقات النار�ة ضد منطقة الجسم أو عالمات مقر�ة على أنها إصا�ات �أعیرة نار�ة. على  

حالة) �مكن التعرف على مؤشرات التأثیرات الحرار�ة (الكهر��ة). وال �مكن افتراض سبب طب�عي للوفاة   52�ة (الجثث الفرد

 في أي من الجثث.

 

وفي وقت الوفاة، ذ�ر الخبیر أن تخز�ن الجثث في الهواء الطلق وعدم وجود تغیر لوني أخضر في منطقة أسفل ال�طن، وهو  

درجة، �شیران إما إلى تبر�د مسبق للجثث أو عن وفاة في اتصال    21حرارة خارج�ة بدءا من  ما �حدث �الفعل في درجات  

 زمني وثیق مع التوثیق الفوتوغرافي.

 

النتائج التي توصل إلیها الخبیر، والتي یتم إث�ات �ل منها شفه�ا �التفصیل، ومن الواضح أنها تستند   الهیئة القضائ�ةوتتا�ع  

التي تم فحصها جزئ�ا من قبل   -ى الخبرة، والتي تستند إلى فحص دقیق وشرح مفهوم لمادة الصورة  إلى المعرفة القائمة عل

 وتتماشى �شكل قاطع معها، و�ستند تقی�مها إلیها. -أثناء ابداء رأي الخبراء  الهیئة القضائ�ة

 

]  LLمن قبل الشهود ... [  �عد �ل شيء ل�س لدیها شك �سبب صحة وأصل الصور، �ما أعطیت لها  الهیئة القضائ�ة)  و و

لتقی�مها أنه اعت�ارا من  "ق�صر" و "سامي". تثبت الصور  ] و�شكل غیر م�اشر من خالل شهادة الشهودOو ... [ ووفقا 
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التا�عة للنظام السوري، حیث    2011أ�ار/مایو   فصاعدا، �ان هناك عدد �بیر من الوف�ات في مختلف شعب المخابرات 

 ى الموت، أو قتلوا �سبب الحرمان من الطعام أو الخنق أو أعدموا. تعرض المعتقلون للتعذیب حت

 

 و�ؤ�د العدید من الشهود ارتفاع عدد جثث ضحا�ا النظام وتوث�قها ومعالجتها:  )ب

 

] أنه التقى في �حثه �شاهدین أفادا بوجود "نقطة إعادة شحن للجثث" في حمص. ووصفوا أن  W) ذ�ر الشاهد الخبیر ... [أ أ

.  2012  ن�سان/أبر�ل. وتم استجواب الشهود في  2012ترق�مها وتصو�رها وتسجیلها. وقد تم ذلك في بدا�ة عام  الجثث قد تم  

و�ان أحد المحاور�ن شا�ا وتم نشره �جندي یؤدي الخدمة العسكر�ة اإللزام�ة. لقد ترك انط�اعا مضطر�ا للغا�ة. و�ان قد 

، تم  2012  آذار/مارسوصف أنه اضطر إلى تعبئة أشالء الجثث في أك�اس بالست�ك�ة في مستشفى عسكري. ومنذ بدا�ة  

ت على ارتفاع أمتار في فناء داخلي. �ان منشغال بتصو�ر الجثث وتزو�دها تسل�م الجثث الشخص�ة، التي �انت قد تكدس 

�األرقام ثم تعبئتها. وصف طبیب منشق نقطة التجم�ع بنفس الطر�قة. و�ان القتلى من حي حمص، الذي أعلن استقالله،  

خابرات الجو�ة. و�انت عمل�ات وأ�ضا من نقاط التفت�ش و�أعداد �بیرة من السجون، وال س�ما جهاز المخابرات العسكر�ة والم

جثة یوم�ا؛ وتم تسل�م �عضهم إلى المستشفى �الشاحنات. المستشف�ات في تشر�ن وحرستا    400و    30التسل�م تتراوح بین  

معروفة أ�ضا في هذا الصدد. وأخبره محاور آخر أنه سمح له �ال�حث عن جثة أخ�ه؛ وألنه �ان یتمتع بنفوذ، فقد وضع العدید  

]، لم �كن من الممكن تقد�م أي Wمن إلى جان�ه حتى یتمكن من ال�حث بین الجثث لساعات. ووفقا للشاهد ... [من قوات األ

 دلیل آخر من قبل المحاور�ن.

 

القضائ�ةوترى   أیدي   الهیئة  لقوا حتفهم على  الذین  لتسجیل عدد �بیر من األشخاص  الب�ان مؤشرا على نظام وطني  في 

 السلطات األمن�ة.

 

، ووفقا -الذي تم استجوا�ه �الفعل دون الكشف عن هو�ته في اإلجراءات األول�ة    -  Z 30/07/19) �ان الشاهد  ب ب

أو    أ�ار/مایولشهادته، موظفا إدار�ا في مكتب مقبرة دمشق. ووفقا ألقواله، تم تجنیده من قبل ��ار ض�اط األجهزة األمن�ة في  

جماع�ة إلى جانب عشرة حتى خمسة عشر موظفا سیتم تعیینهم من قبله.   لدعم دفن الجثث في مقابر  2011  حز�ران/یون�ه

 .2017إلى عام    2011كان عل�ه هو نفسه أن یتولى توثیق الجثث المسلمة. استمر نشاطه من عام  
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، تم إرساله مع مجموعة من الموظفین من  2011  حز�ران/یون�هأو    أ�ار/مایووذ�ر الشاهد أنه في بدا�ة النشاط في   )1(

الشاحنات قد   مكت�ه الجثث. �انت  لنقل  المبردة جاهزة  الشاحنات  العسكر�ین تشر�ن وحرستا، حیث �انت  المستشفیین  إلى 

توجهت إلى مكان لم �كن معروفا له في البدا�ة. وفي مرحلة ثان�ة من عمله، تلقى ف�ما �عد قوائم عدة مرات في األسبوع، 

ر جماع�ة؛ تم حفر خنادق �بیرة �عمق ستة أمتار هناك، حیث تم قلب الجثث  والتقطته دور�ة في مكان عمله واقتادته إلى مقاب

فیها. وأخیرا، قاد س�ارته أ�ضا إلى هناك بنفسه �شاحنة صغیرة ُمعدة له مع موظف�ه من أجل إجراء مقارنة مع القوائم التي  

ت، وهي ن�سان صني، حتى ال یتم إ�قافهم سلمها إلیهم سائقو مر��ات نقل الجثث. وقد زود هو وموظفوه �س�ارة تا�عة للمخابرا

عند نقاط التفت�ش. وأرخ الشاهد بدا�ة هذا النشاط، الذي س�كون موحدا للسنوات القلیلة المقبلة، إلى أر�عة إلى خمسة أشهر  

 . 2011�عد بدایته األصل�ة، أي من أیلول/سبتمبر إلى تشر�ن الثاني/نوفمبر 

 

تأتي مر  المنتظمة  النقل  المقابر و�انت مر��ات  إلى  العسكر�ة في حرستا وتشر�ن  المستشف�ات  تقر��ا من  تین في األسبوع 

؛ وعلى  فروعالمخابرات، قد جمعت هناك. وقد تم تسل�م الجثث من جم�ع ال  فروعالجماع�ة. و�انت الجثث، التي جاءت من  

 وفرع ،  40القسم  الخطیب" و   فرع"  محددة، وهيسبیل المثال، أطلق الشاهد اسم "أمن الدولة"، الذي أطلق عل�ه اسم "إدارة" غیر  

�انت الجثث تحمل أرقاما على ج�اههم  و الدور�ات التا�عة للقوات الجو�ة.   وفرع، 215 والفرعمن المناطق،  والفروعفلسطین، 

طار �م جنوب وسط دمشق في اتجاه الم  14حوالي    –إلى المقابر الجماع�ة. �انت موجودة في نجها    ن أو صدورهم. ثم ُینقلو 

�م شمال شرق المر�ز على الطر�ق السر�ع �اتجاه حمص.    40على �عد حوالي    –والكت�فة (طر�قة هجاء أخرى: القط�فة)    –

وُسمع عن وجود مقبرة جماع�ة أخرى �القرب من مطار المزة العسكري، الذي �ان جهاز المخابرات الجو�ة مسؤوال عنه، وعن  

�ان قد حفر أ�ضا حفرا هناك. الجنازات التي شارك فیها، الشاهد، جرت لیال. غادروا  ، من سائق حفارة 4مقبرة تدیرها الفرقة 

 . 9:00و  8:00ص�احا وعادوا بین الساعة   5:00أو   4:00حوالي الساعة  

 

كانت المقابر ع�ارة عن مخ�مات یتعذر على المدنیین الوصول إلیها، و�انت محاطة في الكت�فة على تل من التراب �ارتفاع  

إلى ثالثة أمتار، وفي نجها محاطة �جدار �ارتفاع س�عة إلى ثمان�ة أمتار. و�ان ال بد من اجت�از نقطتي تفت�ش؛    متر�ن

و�انت هناك دور�ات مسلحة تا�عة ألجهزة األمن في المبنى. أ�قى نفسه �عیدا عن القبور الفعل�ة. ومع ذلك، فقد تحدث إلى  

عمق ستة أمتار. �ما أخبر سائقو الشاحنات المبردة وموظفوه اآلخرون عن    سائقي الحفارات، الذین أبلغوا عن الحفر على 
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الخنادق المحفورة، والتي تمكن هو نفسه من إدراكها. �انت الشاحنات المبردة أكبر من حاو�ة، �طول حوالي أحد عشر مترا.  

متر   200و    100اوح بین  جثة. تم تكد�س الموتى فیها. و�ان طول الخنادق یتر   750إلى    700وقد استوعب �ل منها  

مسارا.    50و    20مترا فقط. �ان لكل خندق ما بین    50وعرضها من متر�ن إلى ثالثة أمتار؛ �انت �عض الخنادق �طول  

كانت الشاحنة قد جاءت، واألبواب قد فتحت، والجثث سحبت إلى األمام وعبرت إلى الخنادق. لقد أذهلت �مدى الوحش�ة.  

الذی الجثث، یرتدون معاطف وأقنعة وما زالوا �مرضون. ووفقا  وعادة ما �ان موظفوه،  ن �انوا متورطین �شكل م�اشر مع 

ملیئة �عالمات الرصاص األزرق والجروح الدمو�ة. و�مكن للمرء أن یرى آثار   –و�لها عار�ة    –للموظفین، �انت الجثث  

المات الخنق، التي �فترض أنها ناتجة عن  التعذیب مثل جروح الصدمات الكهر�ائ�ة ونزع أظافر األصا�ع، وجزئ�ا أ�ضا ع

 عمل�ات اإلعدام شنقا. �ما قیدت أیدي الجثث وُر�طت �أر�طة �ابالت.

 

و�ان هناك جثث مقطوع منها العضو الذ�ري. و�انت هناك أ�ضا جثث نساء وأطفال. الشاهد نفسه، رأى ذات مرة امرأة میتة  

 تعانق طفال میتا. وعندئذ �اد أن ینهار. 

 

د الموظفون المشار�ون في عمل�ة التفر�غ أن �عضها قد تحلل �الفعل، ولم �عد من الممكن التعرف على وجوههم. وهذا  كما أفا

األخیر �ان أ�ضا �سبب المواد الك�م�ائ�ة الموضوعة على الوجوه. و�انت الجثث قد "كسرت" جزئ�ا. عند إفراغ الشاحنات،  

متر، ولم �ستطع تناول الطعام لعدة أ�ام   100الرائحة قد امتدت إل�ه على مسافة   رأى المرء "أنهارا من الدم والدیدان". و�انت

في المرة األولى. ولم تصاب �الذهول سوى الجثث من المستشفى، ولكن ل�س تلك الموجودة في سجن صیدنا�ا، حیث تم 

شخاص الذین أعدموا ال یزالون  إعدامهم في اللیلة نفسها، �ما أخبر صحفي مرافق. و�انت هناك أ�ضا حاالت �ان فیها األ

 على قید الح�اة وأصدر أحد الض�اط األمر �مهاجمة األشخاص �جرافة ذات عجالت.

 

التسل�م والشاحنات   القوائم من الض�اط الذین رافقوا مر��ات  القوائم". وقد تلقى  و�انت مهمة الشاهد هي "إدراج الجثث في 

المخابرات، والعدد اإلجمالي للقتلى في الوثائق   فرعالمبردة. و�ان هو، الشاهد، قد أدخل التار�خ، وأصل الجثث الفرد�ة، ثم  

!".  100، أدخل  40  القسم!" أو "150فلسطین، أدخل    فرع"  ى المسم  الفرععلى سبیل المثال،    في دور الجنازات، �ما سمیت له.

، �ما أخبره موظفوه. و�ان عل�ه أن �سلم القوائم النهائ�ة إلى ضا�ط الفرعو�انت الجثث تحتوي أ�ضا على أرقام، وال س�ما رقم  

ووفقا لألرقام الملصقة علیهم واألوراق التي تلقاها، جاءت  �عد الجنازة؛ وقبل ذلك، �ان قد صنع نسخة إلرسالها إلى رئ�سه.  
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، �انت مثل هذه 2012و  2011الخطیب. في عامي    فرعالمخابرات. في األسفل �ان هناك أ�ضا    فروعالجثث من جم�ع  

 ق.الوف�ات تحدث عادة مرتین في الشهر، ولكن في �عض األح�ان مرة واحدة فقط في الشهر وأح�انا ال تحدث على اإلطال

 

ولم یتمكن الشاهد من تحدید أعداد الضحا�ا �مز�د من الدقة. ووفقا ألقواله أثناء استجوا�ه من قبل الشرطة، تم تسل�م ما بین 

الفترة من    40القسم  الخطیب و   فرعجثة من    5000و  3500 . وخالل  2011  �انون األول/د�سمبرإلى    حز�ران/یون�هفي 

�أكمله، مؤ�دا أنه ال �ستط�ع إعطاء    2011شخص لعام    5000و  3000وف�ات بین  المحاكمة الرئ�س�ة قدر الشاهد عدد ال

 1.7�ما یتراوح بین ملیون و    2017إلى    2011أرقام دق�قة. وقدر العدد اإلجمالي لألشخاص المدفونین في السنوات من  

ملیون قتیل في وقت غیر    1ملیون شخص في إجراءات التحقیق. في المحاكمة الرئ�س�ة، ذ�ر أن ضا�طا أعطاه عددا من  

 معروف. ومع ذلك فهو �عتقد شخص�ا أن العدد �مكن أن �كون ملیونین إلى ثالثة مالیین وفقا لروا�ات الموظفین.

 

ولم یتمكن الشاهد من تقد�م أي معلومات واضحة عن عدد ال�عثات األسبوع�ة. و�انت التسل�مات المنتظمة من المستشف�ات 

سبوع على األقل. و�اإلضافة إلى ذلك، �انت هناك وسائل نقل خاصة مع مرافقین من السجن في  العسكر�ة تتم مرتین في األ

صیدنا�ا، فضال عن وسائل نقل خاصة، حیث تم رصد جنازات ض�اط رف�عي المستوى. و�ان على مسؤول�ه، الذین �ان عل�ه  

موظفین إدار�ین مدنیین وأجبروا على العمل  أن �حضرهم معه لهذا العمل، أن �خرجوا الجثث من الشاحنات. و�انوا جم�عا  

 هناك.

 

�النظر إلى الذ�ر�ات التي ال تزال حاضرة أمامه وذ�ر أنها   الهیئة القضائ�ةوقد تأثر الشاهد تأثرا واضحا �أقواله أمام   )2(

تطارده حتى یومنا هذا في شكل �واب�س. و�ان ال بد من وقف استجوا�ه قبل األوان �سبب الضغط النفسي الملحوظ بوضوح 

�عدد الجثث    عن شكوك ف�ما یتعلق  –�شكل مفهوم    –واستمر في الیوم التالي للمحاكمة األساس�ة. وحتى لو �شف الشاهد  

المنقولة والقتلى و�ذلك تسجیلهم اإلداري، فإن مصداق�ة معلوماته، التي تتفق مع نتائج التحقیق، تظل غیر متأثرة بذلك وفق 

. �ان الشاهد حر�صا �شكل واضح على استحضار ذ�ر�اته المتراكمة على مر السنین. و�انت شهادته الهیئة القضائ�ةتقی�م  

ي البدا�ة غیر منظمة ومجزأة ومجملة. ومع ذلك، �مكن دائما تجسیدها ردا على األسئلة وتت�عها إلى ف  الهیئة القضائ�ةأمام  

مثل    - حقائق منظمة أعطت صورة متماسكة وتتطابق مع أقوال الشاهد في إجراءات التحقیق. �انت التناقضات العرض�ة  

ذات أهم�ة ثانو�ة   -نة بتصح�ح الحق �أن س�ارة قد أت�حت  الب�ان األولي �أنه تم التقاطه للرحلة إلى المقابر الجماع�ة مقار 
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 و�مكن تفسیرها �سهولة من خالل سنوات عدیدة من النشاط مع العمل�ات المتغیرة. 

 

تثبت أقوال الشاهد �شكل مثیر "التسو�ة" الصناع�ة تقر��ا ألولئك الذین قتلوا على أیدي أجهزة األمن السور�ة مع تقدم الصراع،  و 

عهم المستمر وتسجیلهم وأخیرا التخلص منهم في المقابر الجماع�ة، التي تم إنشاؤها على مر السنین �جهد �بیر من خالل جم

، وفقا لإلفادات التي قدمها الشاهد، بل وأ�ضا في ضوء نت�جة األدلة  الهیئة القضائ�ة�مساعدة اآلالت. من حیث الوقت، فإن 

و�ستند مجمع "ق�صر" إلى حق�قة أن تعیین الشاهد وغیره   -تي وصفها الشاهد  التي �جب أن تتماشى م�اشرة مع العمل�ات ال  -

، وزاد عدد الجثث �شكل مستمر في الفترة التال�ة 2011من عام  حز�ران/یون�ه  و مایو  أ�ار/من موظفي سلطته تم �الفعل في  

د عدد ملموس من ضحا�ا  . وال �مكن تحدی2011حتى وصل إلى مستوى مرتفع ثابت تقر��ا في النصف الثاني من عام  

وقدرتها  الشاهد  عنها  أعرب  التي  النقل  عمل�ات  تواتر  إلى  و�النظر  ذلك،  ومع  الجماع�ة.  المقابر  في  المدفونین  النظام 

حالة وفاة شهر�ا    5000فصاعدا، سیزداد ما ال �قل عن    2011االست�عاب�ة، �مكن االفتراض أنه اعت�ارا من منتصف عام  

 �عد ذلك. مع ز�ادة عدد الوف�ات 

 

]، عالم حاسوب مدرب وضا�ط مخابرات برت�ة مالزم، عمل في جهاز المخابرات العامة السور�ة من BB) الشاهد ... [ج ج

الثاني/نوفمبر   عام    2010تشر�ن  أوائل  "2012إلى  في  أوال  عمل  فقد  له،  ووفقا  من  اإلعالمفرع  .  وعمل  تشر�ن   15" 

 في مكتب فرع نجها جنوب دمشق. 295في "مكتب البر�د" التا�ع للدائرة  2012حتى نها�ة عام   2010الثاني/نوفمبر 

 

، لم  2011، ومنذ توقیت في النصف الثاني من عام  295  للفرعوشهد الشاهد �أنه أثناء عمله في مكتب البر�د التا�ع   )1(

الجثث. وتستند هذه القوائم إلى ما  �حدده �شكل تقر�بي، تلقى �انتظام أوراقا تتضمن قائمة �الوف�ات التي أعلن فیها عن نقل  

إل�ه؛ یتم تسجیل عدد الوف�ات ورقم  601المستشف�ات، مثل مستشفى حرستا أو المستشفى الذي �حمل الرقم    :یلي ، تأتي 

المخابرات المتعلقة �المنشأ و��ان تار�خ لكل شخص میت. وحملت األوراق ختم أحد األط�اء الشرعیین    فرعالتعر�ف وعدد من  

  285و  251و  235و  215أساسا    الفروعن في المستشف�ات العسكر�ة. ولم یذ�ر اسم القتلى �االسم. و�انت أرقام  العاملی

؛ ومع ذلك، تمكن الشاهد 295  الفرعالمخابرات التي جاء منها القتلى. ووجهت القوائم إلى رئ�س    فروع؛ �انت أرقام  293و

لشاهد له�كلها مثال رسم تخط�طي في المحاكمة، أن تساعد في إعداد  من االطالع علیها. و�ان من شأن القوائم، التي رسم ا

 الدفن. 
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  50  -عن المنطقة و�التالي أ�ضا عن القبور. لم تكن القوائم تصل إل�ه یوم�ا، ولكنها �انت مر�زة    مسؤوالً   295  الفرع�ان  و 

قتیل، وأح�انا أعلى �كثیر. یتم وضعها في الشاحنات المبردة ومقارنتها �محتو�اتها. ومن أرقام الجثث، �ان ال بد   100إلى  

حثوا عن مصیر المتوفى. وقد اختیرت هذه األرقام �صورة تعسف�ة ولم من التمییز بین األرقام، التي استقبلت أقار�ها الذین �

تبلغ إال عند الظهور؛ لقد �انوا مخطئین تماما مثل الرسالة الموجهة إلى العائالت �أن الضحا�ا قد ماتوا موتا طب�ع�ا. وذ�ر 

المح�طة بها في دمشق. لقد   الشاهد أ�ضا أن الجثث التي نقلت إلى المقابر الجماع�ة جاءت حصرا من دمشق والمنطقة

المخابرات. �اإلضافة إلى ذلك، تم تسل�م الجثث م�اشرة من المستشف�ات العسكر�ة في المزة وتشر�ن   فروعجاءوا أساسا من  

 وحرستا.

 
ص�احا بواسطة شاحنات مبردة إلعداد مقابر   4:00جثة في الص�اح ال�اكر حوالي الساعة    300و  50تم إحضار ما بین  و 

فرتها الحفارات �القرب من نجها، والتي رسمها الشاهد �مز�د من التفصیل على خر�طة األقمار الصناع�ة. و�ین جماع�ة ح

، أبلغت األوراق التي �ان ُأت�ح له الوصول إلیها عن عدد من الوف�ات یز�د 2012  �انون الثاني/ینایرو   2011  ن�سان/أبر�ل

ن أحدها أساسا لألشخاص الذین أعدموا وللجنود الذین قتلوا في المعر�ة.  قتیل. �ان هناك مقبرتان جماعیتان. و�ا  8400على  

الشاهد المخابرات.  الموتى من سجون أجهزة  لم یدفن سوى  الجماع�ة األخرى،  المقبرة  الوصول    وفي  لد�ه إمكان�ة  لم �كن 

تلة. وتم تطو�ق المنطقة وحراستها الم�اشر إلى المقابر الجماع�ة. ومع ذلك، �ان قادرا على مراق�ة الحفارات التي تحفر من  

 �شكل منفصل "من قبل اإلیرانیین". و�ان سائقو ناقالت الجثث �حصلون على تصر�ح خاص �المرور.

 
أ�ضا أن هذا الشاهد ذو مصداق�ة، وأن أقواله ذات مصداق�ة. وقد أبلغ الشاهد علنا عن ح�اته    الهیئة القضائ�ةوتعتبر   )2(

المهن�ة داخل المخابرات، �ما في ذلك أنه �ان �طمح إلى الدراسة �ضا�ط، ولكن لم یتم قبوله. وأدلى الشاهد �شهادته �حذر  

ن دائما �عزي ذلك إلى التحق�قات، و�ن �انت شاقة في  ولكنه �ا  -وفقا ألقواله �سبب الضغوط التي مورست على أسرته    -

�عض األح�ان، للحصول على معلومات مفصلة والتي �انت متسقة في حد ذاتها ومتسقة مع نت�جة أخذ األدلة حول مصیر  

تقی�م  القتلى ووثائقهم. وقد شرح الشاهد �شكل ملموس موقع المقابر الجماع�ة في صور جو�ة؛ وتتزامن الظروف المحل�ة مع  

صور األقمار الصناع�ة من خالل المكتب االتحادي للشرطة الجنائ�ة. وخالل الجلسة الرئ�س�ة، تمكن الشاهد أ�ضا من أن  

والمقابر الجماع�ة.    295  الفرع �شرح �طر�قة مفهومة الرسومات التي سبق أن رسمها في استجوا�ه من قبل الشرطة لموقع  
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، لم تكن هناك اختالفات ج)  ، 1: خامسًا،  معارفه ولقائه �المدعى عل�ه (انظر أدناهوعلى النق�ض من المعلومات المتعلقة �

 كبیرة عن المعلومات المقدمة في استجوا�ه من قبل الشرطة. 

 

قد اكتسبت انط�اعا   الهیئة القضائ�ةومع ذلك، فإن االختالفات المتعلقة �شخص المتهم ال تحول دون مصداق�ة أقواله، ألن  

هد قد أخفى المز�د من الحقائق عن المدعى عل�ه خوفا على مصیر أقار�ه �سبب التهدیدات المستهدفة من  مؤ�دا �أن الشا

. واستنادا إلى المعلومات ، ج)1: سادسًا،  مز�د من التفصیللالتي وصفها �مز�د من التفصیل (انظر    -دائرة أسرة المدعى عل�ه  

تفترض أنه، �اإلضافة إلى عمله المكتبي في مكتب بر�د، شارك في تلقي   ةالهیئة القضائ�العامة التي قدمها الشاهد، ال تزال 

 تقار�ر من هیئة تسل�م عمل�ات النقل من أجل مواصلة معالجتها إدار�ا.

 

المخابرات تم جمعها    فروعومن المعلومات التي قدمها هذا الشاهد، تتأكد الصورة من أن جثث المعتقلین القتلى من   )3(

وتسجیلها في أماكن مر�ز�ة، وخاصة في المستشف�ات العسكر�ة، قبل تحمیلها في شاحنات مبردة أو مر��ات أخرى، ونقلها  

إلى مقابر جماع�ة ودفنها هناك. قوائم الوف�ات التي أصدرها الشاهد، والتي یبدو أنها جاءت من ید أو مكتب طبیب شرعي، 

 ور لملفات "ق�صر" مع التسجیل البیروقراطي للقتلى، والذي �مكن رؤ�ته أ�ضا علیهم. هي جزء من توثیق الص

 

في مر�ز توثیق تا�ع   2012و    2011]، موظف سابق في المخابرات العامة السور�ة وعمل في عامي  Y) الشاهد ... [د د

المخابر  الوف�ات في سجون  العدید من  أن هناك  المخابرات في �فر سوسة، وذ�ر  ذلك على وجه  لمر�ز  ات. �ان �عرف 

. و�انت هناك شاحنات مبردة نقلت فیها الجثث. و�انت الجثث الفرع. و�ان قد رأى جثثا في فناء 285 الفرعالخصوص من 

"مر�ز إداري"؛ لقد عرف ذلك من خالل المحادثات   قد جاءت من المكاتب الفرع�ة للمخابرات، وتم جمعها هناك و�رسالها إلى

إلضافة إلى ذلك، تم االحتفاظ �سجل وف�ات مخصص لإلدارة فقط. وذ�ر الشاهد أن مثل هذه المعاملة للقتلى  مع الزمالء. و�ا

. �ما رأى جثثا في مستشفى حرستا العسكري. �انوا 2011  آذار/مارسموجودة "منذ بدا�ة االنتفاضة"، التي یؤرخ لها في  

ثار التعذیب واضحة في إحدى الجثث. وعادة ال ُیبلغ  معرضین ألشعة الشمس. �انت آ  - ب�ساطة مستلقین على األرض  

األقارب �الوف�ات؛ وتم تجاهل الطل�ات أو تقرر أن شخصا ما لم �حتجز قط. وحدث أ�ضا أن األقارب قد أبلغوا زورا �الوفاة  

 الطب�ع�ة ألحد السجناء.
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] انتقادي �سبب التأثیر الخارجي Yألقوال الشاهد ... [  القضائ�ةالهیئة  ، �ان تقی�م  ، ب ب، ج)1،  الثاث:  و�ما سبق ب�انه (انظر

المحتمل والمیل نحو تخف�ف العبء النفسي. بید أن المعلومات المذ�ورة أعاله تتسق مع أقواله في اإلجراءات األول�ة. إنهم  

�األساس   الهیئة القضائ�ةتعتبرها  �قدمون أنفسهم على أنهم تفصیلیون ومتوافقون مع إمكان�ات المعرفة من واقع عملهم. ولذلك  

 صح�حة. 

 

، �صفته موظفا سا�قا في جهاز المخابرات العامة، أن األشخاص الذین لقوا حتفهم Z 28/07/16) أخیرا، ذ�ر الشاهد ه ه

إلقاؤها  المخابرات نقلوا إلى المستشف�ات واحتجزوا هناك في شاحنات مبردة. و�ذا لم تكن المساحة هناك �اف�ة، فقد تم    فروعفي  

ب�ساطة على األرض. وقد ثبت أن األشخاص قد ماتوا �سبب األمراض. وقد وضعت قوائم، وزودت الجثث �أرقام مطل�ة، 

 وصورت ونقلت أخیرا إلى مقابر جماع�ة. ولم �حدث أن تسلم جثة متوفى إلى أسرته. 

 

االتحادي للشرطة الجنائ�ة مع أقوال الشهود المذ�ور�ن و�تماشى تقی�م الصور الجو�ة من منطقة دمشق الذي أجراه المكتب   )ج

 أعاله والعدد الكبیر من الوف�ات المقرر دفنهم والذي نتج أ�ضا عن مجمع "ق�صر". 

 

�حثا   Z 30/07/19] المشارك في التحقیق تم تفت�شه في صور جو�ة �مناس�ة شهادة الشاهد  MMوفقا لشهادة الشاهد ...[

اع�ة التي عثر علیها الشاهد في القط�فة. و�ان الشاهد قد أبلغ المكتب االتحادي للشرطة الجنائ�ة عن أدلة على المقابر الجم

. ونت�جة لذلك، تم تأمین صور أقمار صناع�ة/جو�ة من  36.603874و  33.756887عن خر�طة للموقع �اإلحداث�ات  

یها منطقة مجهزة ومستو�ة جزئ�ا ومثبتة جزئ�ا  خدمات اإلنترنت لخرائط جوجل وآبل للمنطقة المقابلة، التي �مكن أن ترى ف

، على الجانب األ�من الشرقي من الصورة، حفر  Appleعلى األرض، محاطة �أكوام. على الصور الجو�ة عال�ة الدقة لخدمة  

التسجیالت   الهیئة القضائ�ةمتر ور�ما حفارة. وقد درست  100یبلغ طوله حوالي   -  وفقا للمق�اس المحدد -ضیق طو�ل مع 

ف�ما   Bd. III.5, Bl  .483  –  485(ملفات واقع�ة    StPOمن قانون    3الجملة    1الفقرة    267التي ُ�شار إلیها وفقا للمادة  

 هناك)، واقتنعت بذلك بنفسها.  6 – 1یتعلق �الصور 
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ال    - ]  MMالشاهد ... [�ما هو الحال مع    - أن الق�مة اإلث�ات�ة للصور تتضاءل �سبب حق�قة أنه    الهیئة القضائ�ة تدرك  و 

�مكن أن یؤخذ منها وقت التقاط. غیر أن الشاهد ذ�ر �ذلك أن المكتب االتحادي للشرطة الجنائ�ة قام بتكل�ف المر�ز األلماني 

، �حیث �مكن افتراض أن 2016للفضاء الجوي. من هذا، �مكن التعرف على صور مطا�قة تقر��ا للصور المؤمنة من ینایر  

. وأظهرت دراسة السالسل الزمن�ة أ�ضا أن الحفر التي بنیت على مر 2015/2016ها في مطلع العام  الصور تم التقاط

  120السنین قد تم ملؤها مرة أخرى، وتم إنشاء حفر أخرى وأن المنطقة قد طوقت أخیرا �جدار. �ان طول الحفر �صل إلى 

  زادت من   2019وأغسطس    2014دمة بین عامي  مترا وعرضها بین ثالثة وخمسة أمتار. �ما تبین أن المساحة المستخ

 متر مر�ع.  40,000متر مر�ع إلى   19,000

 
مقتنعة �أن هذه هي المقابر الجماع�ة التي وصفها الشهود. تثبت الصور وجودها على األقل من عام    الهیئة القضائ�ةإن  

ییرات ه�كل�ة في المنطقة قبل عام  وتؤ�د دالل�ا معلومات الشهود من وقت سابق. و�قدر ما لم یتسن رصد أي تغ  2014

] �ان لد�ه مساحة ثان�ة MM، فإن هذا ال یتعارض مع المعلومات التي قدمها الشهود، خاصة وأنه وفقا للشاهد... [2014

 أكبر �كثیر في مكان قر�ب، لم یتم إجراء أي تحقیق �شأنها �عد. 

 

القضائ�ةتق�م   )د تحت    الهیئة  المدرجة  أعاله،  المذ�ورة  ن�سان/أبر�ل  c) حتى  aاألدلة  اعت�ارا من  �أنه  تفید  والتي   ،( -  

، اضطر النظام السوري إلى تحمل مسؤول�ة عدد متزاید من الذین قتلوا في أحداث االحتجاج، في السجون  2011أ�ار/مایو  

حرمة الموتى وشرفهم، فضال عن فرد�ة المتوفین. ولم    المخابرات، وأراد "التخلص منهم" �شكل جماعي �طر�قة تتجاهل  فروعو 

ُ�ستخدم توثیق القتلى من أجل خصوصیتهم، بل استخدم على أنه مجرد وسیلة للس�طرة البیروقراط�ة على العمل�ات المنفذة 

األش ال�حث عن  األقارب  لذلك أص�ح �ستحیل على  الفساد. وت�عا  التي أص�حت ممكنة �سبب  اإلنقاذ  تدابیر  خاص ومنع 

المختفین عن طر�ق إبالغ أرقام تم االتصال بها تعسفا. ومع مرور وقت تصاعد الصراع، تتالءم نتائج األدلة هذه �شكل غیر  

على أ�عد تقدیر، ووفقا للتعل�مات التي أصدرتها المستو�ات اإلدار�ة إلى    2011رسمي؛ وتثبت أنه منذ نها�ة ن�سان/أبر�ل  

إجراءات عن�فة ضد االحتجاجات التي تمس السكان المدنیین نت�جة للز�ادة السر�عة في عدد    السلطات األمن�ة ونفذتها، اتخذت 

 الوف�ات.

 
 المستشف�ات العسكر�ة -4
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إن حق�قة أن المستشف�ات العسكر�ة حرستا وتشر�ن والمزة �انت متورطة أ�ضا في إساءة معاملة المعتقلین و�انت في الوقت  

المخابرات مثبتة من خالل شرح الخبیر ثورمان، ولكن   فروعنفسه �مثا�ة مراكز لجمع وتوثیق األشخاص المقتولین من مختلف  

] وصف  N�أصل وموضوع "ملفات ق�صر". �اإلضافة إلى ذلك، فإن الشاهد ... [ المتعلقة - قبل �ل شيء من خالل األدلة 

، الذي �ان حاضرا في جنازة Z 30/07/19تعذی�ه وسوء معاملة اآلخر�ن الذین نقلوا إلى مستشفى حرستا العسكري. الشاهد 

ستشف�ات العسكر�ة �مكان منشأ القتلى في مقابر جماع�ة في ضواحي دمشق و�ان عل�ه تسجیل القتلى على القوائم، سمى الم

] ذ�ر أن هناك تقار�ر من المحتجز�ن الناجین عن أماكن نقل فیها السجناء المرضى إلى المستشف�ات  Tللجثث. الشاهد ... [

�انتا تقعان في مكان   248و    215  الفرعینالعسكر�ة وتم هناك تعذیبهم وقتلهم. وقد وصلت إلى الموقع الجغرافي: �ما أن  

  251 فروععن مستشفى المزة العسكري، فقد تم نقل آخر المرضى والمصابین و�ذلك الجثث إلى هناك. و�انت ال غیر �عیدة

 أقرب إلى مستشفى حرستا وتشر�ن، �حیث �انت هي المسؤولة.  235و 227و

 

 التا�عین إلدارة المخابرات العامة السور�ة  40والقسم  251اإلث�اتات المتعلقة �الفرع   .را�عا

 

 251الفرع . 1

 

المخابرات العامة السور�ة إلى إعالن جهاز المخابرات   إدارةفي    251  للفرعفي التصن�ف التنظ�مي    الهیئة القضائ�ةاستندت  

وممتلكاته وظروف االحتجاز هناك ومعاملة السجناء   الفرع. �النس�ة لمهام  2016  هحز�ران/یون�  16االتحاد�ة الصادر في  

المعلومات التي قدمها موظفو النظام السا�قون   الهیئة القضائ�ةي مسار الصراع، استخدمت  ف   2012و  2011خالل عامي  

 و�ذلك أقوال الشهود الصحفیین أو الخبراء من المعارضة السور�ة. 

 

أو   السور�ة  المخابرات  النشاط   الفرعو�سبب عملهم في  اكتسبوها على مدى سنوات من  التي  أو معرفتهم  نفسه من جهة، 

والظروف السائدة    251الفرع  الس�اسي أو الصحفي من جهة أخرى، تمكن الشهود من تقد�م معلومات مفصلة عن إجراءات  

أساس لتصوراته �شأن  المعلومات التي سبق أن قدمها المدعى عل�ه � الهیئة القضائ�ةهناك. و�اإلضافة إلى ذلك، استخدمت 

 أثناء استجوا�ه المتعلق �الشهادة. الفرع
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. ومن خالل اإلدراك  251الفرع  ومما له أهم�ة إضاف�ة وأساس�ة �انت أقوال عدد �بیر من الشهود الذین تم اعتقالهم في  

ومعاملة   الفرعسائدة في  نظرة ثاق�ة مثیرة، وغال�ا ما تكون صادمة للظروف ال   الهیئة القضائ�ةالم�اشر، تمكنوا من إعطاء  

 األشخاص المحتجز�ن هناك.

 
 على النحو التالي:   الهیئة القضائ�ةوقد أدلى موظفو النظام السا�قون �شهاداتهم أمام  )أ

 

عاما في هیئة غیر    21الذي تم االستماع إل�ه دون الكشف عن هو�ته، والذي عمل لمدة    Z 28/07/16) قدم الشاهد  أ أ

 . 251الفرع محددة تا�عة للمخابرات العامة، معلومات شاملة عن تنظ�م ومهام 

 

  ، تحمل المسم�ات الفرعالمخابرات العامة لمحافظة دمشق، و�اإلضافة إلى رقم    إدارةالمر�ز�ة في    الفروع  أحد  وه  الفرع )1(

أ�ضا �مجموعة    الفرعضطلع  �أمني لدمشق والمنطقة المح�طة بها. و   فرعالداخلي". إنه    الفرعالخطیب" و"  فرعغیر الرسم�ة "

�االستجواب، والطالب، والعمال، واألحزاب،   المعن�ةمختلفة مثل تلك    أقسامواسعة من المسؤول�ات؛ و�ناء على ذلك، هناك  

، المسؤول عن الدور�ات. و�اإلضافة إلى  40القسم  مسؤول عن أمن الوزارات، و   وقسمي،  قتصاداال  والقسمواألسلحة، واألد�ان،  

في جوهره، یتعلق األمر �مراق�ة األحزاب والجماعات الس�اس�ة و خارجي ومكاتب فرع�ة في مناطق البلد.    فرع وجد أ�ضا  یذلك،  

في  و ى ال یتمكنوا من إلحاق األذى �الحكومة.  والعمل �شكل وقائي حت  -�ما في ذلك أ�ضا من خالل الموظفین المخترقین    -

  و ه  251الفرع    فإن  في مجمع مبنى واحد في �فر سوسة في دمشقتقع  للمخابرات العامة    األخرى التا�عة  الفروعحین أن  

�القرب من مستشفى "الهالل األحمر". و�ان تحت ق�ادة اللواء محمد ناص�ف. وخلفه    الفرعقع  و�ي له مقر منفصل.  ذالوحید ال

�شكل مستقل، على الرغم    251الفرع  عمل  �الفر�ق توفیق یونس، الذي، على حد علمه، ال یزال یتولى الق�ادة حتى الیوم. و 

وزودها    251الفرع د مخططا تنظ�م�ا له�كل  المر�ز�ة لجهاز المخابرات العامة. ووضع الشاه  فرعنتمي رسم�ا إلى الیمن أنه  

 �أسماء ��ار الض�اط المعنیین.

محققا �عملون   50موظف، �ما في ذلك مكات�ه الفرع�ة. وتوظف حوالي    3000إلى    2500لد�ه    251الفرع  وتا�ع الشاهد أن  

سجون مختلفة. و�جب التمییز بین السجن المر�زي    الفرعوجد في  و�في نو�ات. وتجري االستجوا�ات دون انقطاع لیال ونهارا.  

التي تقوم �اعتقال األشخاص الذین   األقسامخیرة إلى  في الطابق السفلي من اإلدارة والسجون الواقعة خارجه. و�عهد بهذه األ



  ترجمة غیر رسمیة
108 

 

 
 

�أسوأ سمعة في �ل سور�ا. لقد �ان دائما هكذا، واستمر    251الفرع  تمتع  و�.  الفرعینقلون �عد ذلك في نها�ة المطاف إلى  

 حتى یومنا هذا. اً حتى "بدا�ة األحداث"، وال یزال مستمر 

 

اقتید المشت�ه بهم إلى     الفرع على وجه التحدید حتى یتسنى إجراء االستجوا�ات هناك. وهذا مشا�ه لمهمة    251الفرع  وقد 

ر�ا. وفي هذا الصدد، تم جمع العمل االستقصائي لجم�ع المدن والمحافظات  المر�زي لالستجواب في �ل سو   الفرع  و، وه285

المر�زي   الفرعإلى    251الفرع  السور�ة وتقد�مه إلى رئ�س المخابرات علي مملوك. و�ناء على ذلك، حدث أن نقل السجناء من  

 .حتى یتسنى مواصلة التحق�قات هناك

 

، ثم نائ�ه ثم رئ�س قسم االستجواب الفرعي؛ و�عد ذلك �أتي الفرع رئ�س  �حیث �أتي أوال  للفرعتم تصم�م التسلسل الهرمي  و 

. ولو تم ذلك �تا�ة، الستخدمت  الفرع  المعني، الذي أصدر بدوره أوامر من رئ�س  التحقیق  قسمالمحققون. وأمر �التعذیب رئ�س  

حدید ما س�حدث للسجین، وما إذا  في نها�ة االستجواب، سیتم تو ص�غ مثل "أسالیب االستجواب الصارمة" �طر�قة ضمن�ة.  

كان ین�غي نقله إلى السجن أو ما إذا �ان من الضروري إجراء مز�د من التحق�قات. و�قدم المحقق اقتراحا مماثال إلى رئ�س 

 .الفرع

 

عند التسل�م، �ان هناك  و مماثلة لتلك التي تعامل بها سجون المخابرات األخرى.    251الفرع  معاملة السجناء في سجون  إن  

"حفلة ترحیب"؛ وهذا �عني أن الشخص المعتقل یتلقى اللكمات والر�الت من �ل موظف منذ الق�ض عل�ه وحتى وصوله إلى  

ال توجد قر�نة و ة في مؤسسات أخرى.  مماثلة أ�ضا ألسالیب التعذیب المت�ع  251الفرع  زنزانته. و�انت أسالیب التعذیب في  

�ذا �ان المحقق ال تعج�ه اإلجا�ة، یتم تنفیذ التعذیب. و�مكن  و الشخص مذن�ا منذ البدا�ة.  حیث �عد    على البراءة في سور�ا

ال توجد استجوا�ات للمحتجز�ن ال یتعرضون فیها للتعذیب. وهناك نتائج   285  الفرع و�ذلك في    251الفرع  القول إنه في  

�سمح   حقوق مدن�ة. فعلى سبیل المثال، ال  الفرعزة، والتي �جب تأكیدها فقط من خالل االستجواب. ولم �كن للسجناء في  جاه

لهم �الذهاب إلى المرحاض إال �عد أن �سمح لهم حارس السجن بذلك؛ لذلك غال�ا ما �ان السجناء �قضون حاجتهم في 

 ي عالج. وظلوا مستلقین حتى ماتوا.سراو�لهم. ولم یتلق السجناء المرضى أو الجرحى أ

 

من أقوال الشهود أساسا إلى حد �بیر. صح�ح أن الشاهد، الذي تلقى معلومات على أساس    الهیئة القضائ�ة وتتخذ   )2(
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حالة خطیرة سمحت �استخالص استنتاجات �شأن هو�ته، لم �شر إال �ع�ارات مجملة إلى تعاونه الطو�ل األمد في جهاز  

وأوامر معینة من سلطات صنع القرار. و�النظر   الفرعارته إلى إدراكه الم�اشر لظروف السجن السائدة في  المخابرات و�ذلك إش

القضائ�ة القلق مع ذلك من أن الشاهد قد أدلى �معلومات غیر حق�ق�ة،   الهیئةإلى المعلومات الشاملة والتفصیل�ة، ال �ساور  

ف أو �صورها �شكل مصطنع. و�قدر ما أبلغ الشاهد عن المدى المخ�ف وال س�ما أنه �ان من الممكن أن �قلل من شأن الظرو 

المخابرات، فقد استكمل الشاهد ذلك �التفاصیل وأكده عدد �بیر من الشهود اآلخر�ن المقر�ین من    فروعللظروف السائدة في  

الفرع  �حذر عندما وصف الشاهد، على سبیل المثال،    القضائ�ة فقط مع معلومات تقی�م�ة  وتتعامل الهیئةالنظام والمنتقدین له.  

�أنه "األكثر فظاعة" في جهاز المخابرات السور�ة، خاصة وأن هذه التصن�فات تتناقض مع تصر�حاته اإلضاف�ة �أن   251

 في نها�ة المطاف أثناء الصراع. تتشا�هأعمال األجهزة المخابرات 

 

ومسؤوال عن �عض الحراس المنتشر�ن. و�ان قد عمل    251الفرع  ] �ان، وفقا لمعلوماته، ضا�طا في  AAهد ... [) الشاب ب

من الخارج. وفي س�اق    الفرع. �ان مكلفا �مهمة حراسة  2012أغسطس    5حتى فراره في    2012و  2011هناك في عامي  

 ه رأي أ�ضا المحتجز�ن عندما تم إحضارهم. ؛ ومن ثم فإنالفرعهذا النشاط، �ان �عرف الض�اط الذین عملوا في 

 
المخابرات العامة، المسؤولة عن حرستا ودوما، ومناطق أخرى.    إلدارةاألمن التا�ع    فرع  و ه  251الفرع  ووفقا للشاهد، فإن   )1(

في شارع �غداد في دمشق �القرب من مستشفى "الهالل األحمر". والموقع مس�ج   الفرعوقدم الشاهد معلومات دق�قة عن موقع 

منطقة واسعة مع من  یتكون  أن الفرع�جدار. وهناك نقطة تفت�ش وحاجز عند المدخل. �ما أوضح الشاهد على أساس رسم، 

موجودة   األقسام�انت  و أماكن لوقوف الس�ارات للموظفین ومنطقة داخل�ة تتكون من مبنیین متعددي الطوابق مع فناء داخلي.  

الستجواب تقع فوق السجن، الذي �قع في الطابق السفلي. وقدم الشاهد أ�ضا معلومات عن ا   أقسامفي الم�اني. و�انت إدارة  

 .مالفرع واألـقساإدارة 

 
موظف. حدد    100إلى    80و�عد بدا�ة االضطرا�ات، تضاعف عدد الموظفین، الذین �قدر الشهود عددهم �ما یتراوح من  

وز�ادة    2011  آذار/مارس، ولكن �عد مز�د من التدبر حدد تار�خ ذلك في  2011الشاهد في البدا�ة هذا التوقیت لنها�ة عام  

هذا التوقیت فصاعدا، وصلت مر��ة واحدة إلى ثالث مر��ات �ل یوم. ومنذ    منو .  2011  ن�سان/أبر�لتسل�مات السجناء في  

بدا�ة االضطرا�ات، تعرض السجناء الذین اعتقلوا في المظاهرات ونقلوا �الحافلة إلى اإلدارة للضرب لمدة تتراوح بین نصف 
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لكهر�ائ�ة. وفي حالة استخدام هذه  . واستخدمت أدوات مثل الهراوات والصواعق ا الفرعساعة وأر�ع ساعات في الساحة أمام  

 السجناء �انوا �سقطون ب�ساطة على األرض. وطوال فترة االضطرا�ات، لم تتوقف عمل�ات االحتجاز والتسل�مات.   األخیرة، فإن

 
و�لما �ان في الخدمة وذهب عبر الفناء إلى المقصف أو إلى غرفة النوم، سمع من خالل نوافذ الطابق السفلي من السجن  

�عض  تحت   وفي  شیئا").  أفعل  لم  أجل هللا،  ("من  اإلساءة  لوقف  المعذبین  األشخاص  ومناشدات  األلم  األرض صرخات 

األح�ان، رأى أ�ضا سجینا معصوب العینین �سیر عبر الساحة مع حارس. وقد أخبره أحد أصدقائه عن الظروف السائدة في  

لتعذیب التي وقعت في المكاتب أو في الطابق السفلي. غیر أنه  السجن الذي لم �مكث ف�ه. وهو نفسه لم یر م�اشرة عمل�ات ا

�عرف من القصص أن السجناء تعرضوا للضرب وغیره من ضروب المعاملة السیئة. وعندما أطلق سراحهم، �انوا في حالة 

 كارث�ة. �ما رأى ذات مرة أن شخصا میتا قد ُنقل �عیدا في جنح اللیل.

 
�شكل ش�ه یومي. وأشار الشاهد على وجه الخصوص إلى تسل�م متظاهر�ن معتقلین من و�ان السجناء �صلون من دوما  

مقعدا. و�انت هناك أ�ضا عمل�ات تسل�م حشر فیها ما �صل  20إلى  15دوما، �انوا قد أحضروا في حافالت تضم ما بین 

 شخصا في حافلة.  40إلى 

 
تي قدمها هذا الشاهد. ووصفها الشاهد، �قدر ما نشأت عن  القضائ�ة إلى حد �بیر إلى المعلومات ال  الهیئةكما استندت   )2(

تصوره الم�اشر، وفي الوقت نفسه برر �شكل معقول لماذا لم یتمكن من تقد�م أي معلومات إضاف�ة، �صفته حارس أمن �عمل 

لمعلومات التي و�ن �ان في وظ�فة إدار�ة. وفي هذا الصدد، تتوافق أقواله إلى حد �بیر مع ا  -في مجال الشؤون الخارج�ة  

جلسة استماع أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین وفي    –]  NNمن قبل الشاهدة... [  - سبق أن قدمها في شهادته  

القضائ�ة  الهیئةمن خالل مكتب الشرطة الجنائ�ة االتحادي. ولم تتمكن  –] B] و ... [OOمن قبل الشهود... [  –استجوا�ه 

الذي قدره الشاهد، وهو ما ال �كاد یتفق �الفعل مع حجم الم�اني وعدد الشعب   الفرعلعاملین في  من متا�عة عدد األشخاص ا 

 . Z 28/07/16تعارضه مع المعلومات األكثر معقول�ة التي قدمها الشاهد عن الفرع�ة الموجودة فیها، فضال  

 

المخابرات العامة السور�ة، �ما في    إدارةعاما من الخدمة في    30]، وهو ضا�ط مخابرات سابق لد�ه  Y) الشاهد ... [ج ج

، وقد ذ�ر  )، ج1ثالثًا،  : ب ب،  (انظر تحت  251الفرع  في    -  1998إلى نها�ة عام    1985في الفترة من    -عاما    13ذلك  
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الداخلي"؛    الفرعي أشار إل�ه أ�ضا �اسم "الذ  -  251الفرع  لتنظ�م    2012و   2011أنه �ان یرأسه اللواء توفیق یونس في عامي  

تملك عقارا خاصا بها في وسط دمشق على   فرع]. و�انت الKهو المدعى عل�ه المشارك السابق... [ قسم التحقیقوأن رئ�س 

، تم توس�ع السجن. ووصف الشاهد �مز�د 2011في عام  و ن مجمعین للم�اني.  شارع �غداد �القرب من مستشفى، و�تكون م

. و�جزء من أنشطته في مجال المحفوظات، اطلع  لألقساممن التفصیل مجمع الم�اني المتعدد الطوابق والتقس�م إلى مكاتب  

عض األح�ان اقترح "استمرار قدمت فیها اقتراحات �شأن االعتقاالت ومعاملة المحتجز�ن. وفي �  251الفرع  على محاضر من  

االحتجاز"، وفي �عض األح�ان �ان یذ�ر �شكل مشفر أنه یتعین تنفیذ "توس�ع االستجواب"؛ ومن وقت آلخر حدث أن صدر  

.  251  للفرعأمر �اإلفراج. وشرح الشاهد أ�ضا رسما تخط�ط�ا سبق أن أعده أثناء إجراءات التحقیق، استنسخ معه تقر�را نمط�ا  

ر أخرى، قال: ثبت أن [االسم] شارك في المظاهرات." ثم �ان هناك ملخص لنت�جة التحقیق عبر عدة صفحات ومن بین أمو 

. وقد انتهى التقر�ر �اقتراح استمرار االحتجاز أو االعتقال. ولم تكن هناك تعل�مات مكتو�ة صر�حة �شأن استخدام  فرعلرئ�س ال

�ان هناك بال شك تعذیب؛ و�مكنه   251الفرع  من األشكال". وفي    التعذیب، بل �شأن الحصول على المعلومات "�أي شكل

 أ�ضا تذ�ر حالتي وفاة. 

 

السمات   الهیئةوقد استندت   الرغم من  أنها صادقة على  الشاهد على  التي قدمها  المذ�ورة أعاله  المعلومات  إلى  القضائ�ة 

في البدا�ة عن أقوال متناقضة، من ناح�ة �اإلشارة  ). وهكذا، أعرب الشاهد ، ج1ب ب، ثالثًا،  الخاصة المبینة �الفعل (انظر

] التي مرت بین ید�ه وفقا ألقواله، والتي تمكن من استنساخها Kإلى �عض الوثائق المتعلقة �المدعى عل�ه المشارك السابق ... [

حول ما إذا �انت بروتو�والت   القضائ�ةالهیئة  من حیث المحتوى، بینما من ناح�ة أخرى، وتمكن من الرد على أسئلة عامة من  

�أن هناك نقص عام في إمكان�ات التذ�ر �سبب العدد الكبیر من الوثائق.  االستجواب قد مرت أ�ضا بین ید�ه بهذه الطر�قة،

الفرع بید أنه �عد مناقشة أس�اب شهادته، �ان الشاهد مستعدا لتقد�م مز�د من المعلومات وقدم تفاصیل عن الوثائق المتعلقة �

والتي أص�ح �إمكانه اآلن تقد�مها �التفصیل ووفقا لمعلوماته في إجراءات    -التي یبدو أنه لم یتذ�رها في البدا�ة    -  251

بتقی�م المعلومات على أنها تستند إلى   الهیئة القضائ�ةالتحقیق و�ذلك تقد�م مز�د من الشرح على االستفسارات. ولذلك قامت  

وم�ان�ه وه�كله، الذي قدمه الشاهد بنفس القدر من    251الفرع  عتبر أن الوصف التفصیلي لمكان  حقائق. وفي الوقت نفسه، ا 

 التفصیل ووفقا للمعلومات التي قدمها شهود آخرون، مستمد من إدراكه الخاص. 

 
 وذ�ر شهود آخرون، اكتسبوا أ�ضا معرفة الخبراء على خلف�ة عملهم وخبرتهم، �إ�جاز ما یلي: )ب
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المخابرات في سور�ا،   فروعواحد من أهم  وه الفرع]. S"الخطیب"، أخبر عنه أ�ضا الشاهد الخبیر ... [ �فرعق ) ف�ما یتعلأ أ

تدخل في الواقع في �ل مكان. زع�مه هو أحد المقر�ین المهمین من الرئ�س. وسعى الشاهد إلى إث�ات ذلك عن طر�ق ی  وفه

حدثا ثقاف�ا �بیرا تمت الموافقة عل�ه �الفعل قبل وقت    الفرعل في مثال على حالة تحتوي على وثائق أصل�ة حظر فیها مسؤو 

إعادة التصر�ح له �محام.    الفرع؛ �ما منع موظفو  الفرعقصیر من بدئه. و�ان الشاهد، قد تلقى حظرا على السفر صادرا عن  

ت الح�اة، على سبیل في ضمان األمن الس�اسي من خالل الس�طرة الواسعة النطاق على جم�ع مجاال  الفرعوتتمثل مهمة  

  آذار/مارس و   ش�اط/فبرایرقد تم نشرهم �الفعل في  الفرع  المسؤولة عن األحزاب والطالب. و�ان موظفو    األقسامالمثال من قبل  

على سبیل المثال، أطلق الشاهد  و .  الفرعخالل االعتصامات والمظاهرات. وقد تم تنفیذ التعذیب �شكل مستمر في    2011

 على الطر�قة اسم "دوالب" (الحشر في إطار وتوج�ه الضر�ات). 

 

دارة أمن الدولة،  �انت إو تنفیذي ومنخرط في االعتقاالت واالستجوا�ات.    251الفرع  ] ذ�ر أن  T) الشاهد الخبیر ... [ب ب

للمحافظات  في  أقساممع عشرة   �النس�ة  لم �كن ذلك ممكنا  المح�طة بها،  المعن�ة وفي حالة دمشق والمنطقة  المحافظات 

قد عرض اإلدارة الداخل�ة للمخابرات وأنجز    الفرع األخرى المسؤولة تحدیدا عن دمشق والمنطقة المح�طة بها. و�ان   واألقسام

 التا�عة له �معظم االعتقاالت.  واألقسام 251الفرع مهام التنسیق، و�ان على رأسه رئ�س مخلص هو توفیق یونس. وقام 

 

.  251الفرع  ؛ وتم نقل معظم السجناء إلى هناك من قبل  285الفرع    واالستجواب المر�زي ه   فرعومن ناح�ة أخرى، �انت  

هناك.    251الفرع  ، فقد الحظ الحالة الرهی�ة التي وصل إلیها السجناء من  285الفرع  أن، الشاهد، احتجز مؤقتا في    و�ما

  500�عضهم    –، علم أ�ضا من خالل المو�لین عن الظروف الرهی�ة هناك وعن العدد الكبیر من السجناء  2011وفي عام 

وعلى وجه الخصوص، �شیر إلى تقر�ر �فید �أن مجموعة من النساء  .  251الفرع والذین �ان یتم نقلهم إلى  –شخص یوم�ا 

وه�كله  الفرع  األسیرات اضطررن إلى الجلوس عار�ات في منطقة مرئ�ة للجم�ع من أجل إذاللهن. ووصف الشاهد أ�ضا حالة  

 . 2006و  2005و 1978استنادا إلى العدید من اعتقاالته في األعوام 

 

 والخطیب" وه فرع. "251الفرع ] �ان، وفقا لشهادته، هو نفسه موضوع مالحظات واعتقاالت من قبل U) الشاهد ... [ج ج

ال  فرع الداخل�ة،  األشخاص ذالشؤون  ومنع  األعمال،  رجال  وخاصة  المهمین،  األشخاص  أنشطة  مراق�ة  مهمته  �انت  ي 
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بل محمد ناص�ف، وهو شخص مقرب من  تأسس في األصل من قو المكروهین من النشاط الس�اسي، �ما حدث له هو نفسه.  

 مسؤوالً   الفرعستخدم لممارسة الس�طرة وجمع المعلومات من خالل أشخاص مزروعین في الوزارات. و�ان  �حافظ األسد، و�ان  

 أ�ضا عن مراق�ة غرف التجارة والصناعة. 

 

  ش�اط/فبرایرالمخابرات األخرى. وأثناء احتجازه هناك في    فروع�ما هو الحال في    -  الفرعمن المعروف أن التعذیب یتم في  و 

، رأى معدات تعذیب مثل العصي والس�اط واألجهزة المعلقة. وقد اقتید هو نفسه إلى غرفة مع أشخاص عانوا من  2006

له. �ما وصف الشاهد موقع   �أنه    ووصفهفي شارع �غداد في دمشق    الفرعالتعذیب. و�ان هذا �مثا�ة تحذیر غیر معلن 

، توفیق یونس، وهو �قود س�ارته  الفرع، شاهد رئ�س  2011في بدا�ة الحر�ة االحتجاج�ة في ر��ع عام  و معروف جیدا للسكان.  

 في تجمع حاشد أمام وزارة الداخل�ة و�خاط�ه.

 

األشخاص الذین تحدث إلیهم �جزء من �حثه في سور�ا وأن    اً �ان معروف  251الفرع  ] أفاد أن  W) الشاهد الخبیر ... [د د

إلقامة السجناء لفترة   اً كن مصمم�لم    الفرعكانوا خائفین من الوصول إلى هناك. وفي الوقت نفسه، �ان من المعروف أن  

 أطول، ولكنه �ان محطة عبور. 

 
 القضائ�ة الب�انات المذ�ورة أعاله في نت�جة مؤقتة على النحو التالي:  الهیئةتق�م  )ج

 

المخابرات    إدارةفي موقع خاص في ه�كل    251الفرع  وفقا للمعلومات المتسقة أساسا للشهود المذ�ور�ن أعاله، تم تعیین  

المنفصل عن الشعب األخرى في المخابرات    -العامة السور�ة، والذي تم التعبیر عنه �الفعل خارج�ا في حجمها ووضعها  

.  الفرعن ل�س أقلها في وعي الجمهور السوري، الذي ینسب �اإلجماع إلى  ولك  - العامة المتمر�زة في �فر سوسة في دمشق  

ضطلع �مهام تنفیذ�ة �ي  ذال   251الفرع  وفي حین أن المخابرات العامة برمتها قد أنشئت �الفعل لحما�ة توازن القوى القائم، فإن  

جتمع �كل. وتتمثل المهمة األساس�ة في ومهام للتحقیق والتنسیق تضطلع �طائفة واسعة من المسؤول�ات في إطار مراق�ة الم

المجتمع. و�ناء على ذلك، لعب   للنظام في جم�ع مجاالت  المنتقدین  دورا مر�ز�ا في قمع حر�ة    الفرع مراق�ة وقمع جهود 

على األقل في دمشق والمنطقة المح�طة بها من دمشق، شار�ت اإلدارة في االستق�ال األولي للمحتجز�ن و االحتجاج السور�ة.  

 المخابرات العامة. إلدارةفي المكتب المر�زي  285 الفرعستجوابهم، والذین أحیلوا �عد ذلك إلى هیئات أخرى، وال س�ما وا
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ووفقا للمعلومات المتسقة التي قدمها الشهود المذ�ورون أعاله في هذا الصدد، �مكن االفتراض �أن التعذیب المنهجي قد تم  

وأن المتظاهر�ن الذین تم إدخالهم إلى   و�التعاون الجید بین جم�ع المستو�ات الهرم�ة،  �استخدام األجهزة المتاحة  الفرعفي  

تعرضوا �انتظام لسوء معاملة طو�لة األمد في �عض األح�ان. وتعطي األقوال الفرد�ة الصورة،    فرعمكتب االستق�ال في فناء ال

تعرضوا لإلذالل وسوء المعاملة عمدا من أجل    الفرعء في  التي تتسق مع نت�جة األدلة حول التطور العام للصراع، �أن السجنا 

منعهم من المشار�ة في االحتجاجات على المدى الطو�ل. و�رافق العدد الكبیر من االعترافات التي وصفها الشهود �شكل  

آذار/مارس   منذ  االحتجاج  حر�ة  لقمع  نت�جة  االعتقاالت  في  ز�ادة  في    2011قاطع  هائل  اكتظاظ  �إنهاء  غرف  و�سمح 

�االقتران مع األدلة على المسار العام للصراع والقمع العن�ف لالحتجاجات   الفرع. و�النظر إلى  الفرعاالحتجاز الموجودة في  

فإن   السور�ة،  السلطة  أجهزة  رؤساء  علیها  �س�طر  في    الفرعالتي  اندمج  السور�ة،  األمن�ة  للسلطات  تا�عة  �ارزة  �مؤسسة 

القضائ�ة مقتنعة   الهیئةفي الصراع، فإن    و�دماجه   للفرعالعمل�ات الموجهة ضد السكان المدنیین. وانطالقا من األهم�ة المر�ز�ة  

 وتم تنفیذها من قبله.  الفرعقد وصلت إلى  خل�ة إدارة األزمةأ�ضا �أن قرارات 

 
واستخدام التعذیب، ولكن أ�ضا على اله�كل   251الفرع  وعلى وجه الخصوص، ف�ما یتعلق �ظروف االحتجاز السائدة في   )د

 ]، EE] ... ،[FF] ... ،[PP] ... ،[DDسفلي، فإن الشهود ... [مع وجود السجن في الطابق ال للفرعالخارجي 

]...GG]... ،[N ،[Z 25/11/2020]... ،QQ]... ،[RR]... ،[SS و [Z 13/01/2021 الفرع، والذین تم اعتقالهم في 

 قد أدلوا بذلك �شكل مفصل. 

 

أي سبب للشك في صحة أقوال أي من الشهود الذین استمعت إلیهم في المحاكمة. وقد أدلى    الهیئة القضائ�ة) لم �كن لدى  أ أ

جم�ع الشهود، الذین اضطر �عضهم إلى مواجهة العواقب الوخ�مة لالحتجاز وسوء المعاملة المؤلمین، �شهاداتهم �التفصیل  

راءات التحقیق إلى حد �بیر. إن الشكوك ووفقا لشهاداتهم في إج  251الفرع  عن ظروف اختطافهم والظروف السائدة في  

�مكن تفسیرها �الفعل �النظر إلى   -مثل ترتیب غرف االحتجاز    -المتعلقة بتفاصیل االحتجاز، الذي استمر عادة لفترة طو�لة  

مرور ما �قرب من عشر سنوات واالنط�اعات التي یتعین على الشهود معالجتها، ولم تقدم أي سبب للشهود للتشك�ك في 

لم یتمكن الشهود ف�ما یتعلق �االعتقاالت   ذ�ر�ات التي تتسق وتتفق �شكل أساسي مع أقوال الشهود اآلخر�ن. و�قدر ماال

قدموا   أن �حددوا بوضوح متى وفي أي مؤسسة  االحتجاز من  المتتال�ة في مختلف مرافق  االحتجاز  أو عمل�ات  المتعددة 
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. �انت األوصاف تحمل أساسا 251الفرع  زء المعني من الشهادة إلى  لم تنسب الج  الهیئة القضائ�ةتصورات معینة، فإن  

موضوع�ة ملحوظة و�دون أي حماس لالضطهاد. ومن ناح�ة أخرى، فإن غالب�ة الشهود تأثروا �شكل واضح بذ�رى التجارب  

تمع إل�ه من جمع  القاس�ة التي شهدها سجنهم؛ وفي �عض الحاالت، تعین مقاطعة الجلسة الرئ�س�ة حتى یتمكن الشاهد المس

 المعلومات وتقد�مها. 

 

، ألن الشهود الذین تمت مقابلتهم �عد 251الفرع  ال�قین مع �ل من الشهود �أنه محتجز �الفعل في    الهیئة القضائ�ةاكتسبت  

  ذلك تمكنوا من التحقق من معقولیتهم إما من خالل معرفتهم الخاصة �الموقع في وسط دمشق أو من خالل اتصاالت السجناء 

اآلخر�ن أثناء أسرهم، حتى یتمكنوا من تصن�ف المكان. �ما قدم جم�ع الشهود رسوما تخط�ط�ة للمنطقة الواسعة من سجن  

تحت األرض مع سلسلة من الزناز�ن الفرد�ة، والعدید من الزناز�ن المجتمع�ة األكبر، وغرف االستجواب، ومنطقة   251الفرع  

هود. واتفقت شهادات الشهود الذ�ور واإلناث على أن اإلیداع في القسم �فصل بینهما  مر�ز�ة حرة، والتي تم شرحها من قبل الش

�حسب نوع الجنس. واتفق جم�ع الشهود أ�ضا على أن األقارب لم یبلغوا �مكان وجودهم. و�قدر ما تم االستماع إلى الشهود  

ي سور�ا في نطاق النظام السوري، قد تعرضوا  دون الكشف عن هو�تهم، استند ذلك إلى حق�قة أن أقار�هم، الذین ما زالوا ف

للتهدید �القمع في حالة إدالء الشهود �شهاداتهم في اإلجراءات الحال�ة. �ما أفاد شهود آخرون غیر مجهولي الهو�ة �أن لدیهم 

 ما یدعو إلى هذا القلق. 

 

 ما یلي: –�إ�جاز   –) ذ�ر الشهود �التفصیل ب ب

 

المخابرات  إدارةه ت�عد أن احتجز  2011 آب/أغسطس]، مخرج سوري ومخرج أفالم وثائق�ة، اعتقل في EEالشاهد ... [ )1(

في استجوا�ه من قبل الشرطة، قام    –  2011  تشر�ن األول/أكتو�ر  –. و�قدر ما أعرب عن خالف ذلك  251الفرع  الجو�ة في  

في القسم. و�ان سبب اعتقاله    -سبتمبر    20  -  تصح�ح ذ�رى أنه عاش عید میالده الشاهد، في جملة أمور، �ما في ذلك

تصر�حات تنتقد النظام وأفالما وثائق�ة مصورة عن عنف الج�ش وأجهزة المخابرات ضد السكان المدنیین. �عد اعتقاله في  

الخطیب" �عد محطات    فرعتم نقله أخیرا إلى "  –قبل وقت قصیر من هرو�ه المزمع من البالد �عد تحذیر    –مطار دمشق  

 المخابرات األخرى. فروعور في مختلف عب
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�أكمله، أي ما مجموعه حوالي شهر�ن. ولدى وصوله    2011سبتمبر  أیلول/أغسطس و آب/، �ان قد قضى أجزاء من  الفرعفي  و 

�جزء من "حفلة ترحیب" �ضر�ات �الق�ضة و�عقب البندق�ة؛ من بین   الفرعإلى وسیلة نقل جماع�ة، تعرض لإلیذاء في فناء  

بق السفلي. و�انت أمور أخرى، تم مسكه من رأسه وضر�ه على وجهه �ق�ضة الید. و�عد ذلك ُسجن في السجن الواقع في الطا

هناك منطقة للتعذیب هناك. ومنها جاءت أصوات الصراخ المستمرة، "التي لم تكن طب�ع�ة". هو نفسه تعرض للضرب �األیدي 

مترا مر�عا، �ان من الممكن أن   30وفي زنزانة جماع�ة مكتظة تقدر مساحتها بنحو    -  "تم تحط�م جسدي �له"  –والهراوات  

 سجین. هناك أمضى یومین إلى ثالثة أ�ام، �ق�ة الوقت معزوال في زنزانة فرد�ة صغیرة.  300و   200ی�قى فیها ما بین 

 

"الدم في �ل مكان، وتورم الجسم"   –و�تذ�ر زمالءه السجناء الذین أصیبوا �جروح خطیرة، مثل رجل مسن جدا تعرض للضرب  

عاما تم اقت�اده �عیدا و�عادته �أقدام تنزف. وعانى سجناء آخرون من إصا�ات أكثر خطورة في   14وصبي یبلغ من العمر    –

هناك مرضى بدون رعا�ة طب�ة لم �عودوا قادر�ن على الحر�ة. وقد حاول    �انو أقدامهم وظهورهم، �ما تورمت وجوههم.  

زمالؤهم السجناء وقف نز�ف األشخاص الذین تعرضوا للتعذیب �عد إعادتهم. وأصیب معظم السجناء في الزنزانة الجماع�ة  

افة إلى ذلك، �انت �جروح. و�ان من الممكن رؤ�ة عواقب التعذیب على وجوههم. و�ان �عضهم �عاني من �سور. �اإلض

هناك مشاكل في التنفس �سبب الهواء السیئ. �ان �عض الناس نصف میتین. في الممرات، �ان السجناء مستلقین بال حراك  

 على األرض. و�ان �سمع �استمرار صرخات المعذبین، �ما في ذلك من النساء والش�اب.

 

  – الرق�قة   –كن من أن یرى في الطر�ق من خالل عصا�ة عین�ه و�ان هو نفسه قد اقتید إلى االستجواب في الیوم الثاني وتم

جزئ�ا. و�ان قد تم استجوا�ه في منطقة    ن ك�ف تعرض األشخاص الراقدون على ألرض للضرب، حیث لم �عودوا یتحر�و 

لنظام. ولم الطابق السفلي. �ان عل�ه أن ی�قى على ر�بت�ه ورأسه ألسفل. �ان األمر یتعلق بنشاط صناعة أفالمه المنتقدة ل

�كن قد تعرض للضرب �عد، ولكنه تعرض للتهدید؛ و�اإلضافة إلى ذلك، �ان قد سمع من منطقة االستجواب المفتوحة "من 

جم�ع الجهات" صرخات أشخاص آخر�ن تعرضوا للتعذیب. و�عد االستجواب م�اشرة، تعرض للضرب، ثم تم تقییده وتعذی�ه  

�عد �طرح عل�ه خالله أي أسئلة محددة، تعرض للضرب على ظهره وقدم�ه �كابل. یوم�ا تقر��ا. وأثناء استجواب آخر، لم  

وفي مرة أخرى، تم تعل�قه من خالل سح�ه إلى أعلى حتى صارت أطراف أصا�ع قدم�ه فقط هي التي تالمس األرض. وفي  

ب سوء المعاملة هذا.  هذا الموقف، تعرض للضرب وأغمي عل�ه في نها�ة المطاف. حتى الیوم لد�ه مشاكل في ساق�ه �سب
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وقال له سجناء آخرون إنهم عانوا من شيء مماثل. �ما أبلغوا عن طر�قة التعذیب "دوالب" (اإلطار). ذات مرة بینما �ان 

مستلق�ا على األرض، تم دفع عصا إلى فتحة الشرج. ونت�جة لذلك، أصیب �جروح خطیرة واضطر إلى إجراء عمل�ة جراح�ة  

الساقین،  تم تنو له في وقت الحق.   الساقین والفخذین وأسفل  التعذیب في مجموعة عشوائ�ة و�الترتیب، "ضر�ات على  فیذ 

تم ر�ط  و ذات مرة قفز أحدهم عل�ه. و ضر�ات �كابالت على الیدین والظهر والساقین. ضر�ات على القدمین بهراوة، ر�الت". 

�ه. وعلى الرغم من أنه �ان �الكاد �ستط�ع  الكابالت على معصم�ه �طر�قة جعلته یواجه صعو�ات في وقت الحق مع ید

المشي �سبب الضر�ات على أخمص قدم�ه، إال أن الحراس أجبروه على الق�ام بذلك. وخالل فترة سجنه، �ان یرتدي سرواال  

 داخل�ا فقط. وفي تقدیره، �ان لدى الموظفین هامش واسع من المناورة للتعامل مع السجناء �ما �حلو لهم. 

 

] أن السجناء حصلوا على القلیل جدا من الطعام، الفاسد جزئ�ا.  EE�ظروف االحتجاز العامة، قال الشاهد ... [وف�ما یتعلق 

في الزنزانة الجماع�ة �ان عل�ك النوم أثناء الجلوس. وألنه لم  و غال�ا ما �كون متعفنا.    - كان هناك ز�تون و�طاطس وخبز  

وقوفهم ثم �سقطوا. و�ان هناك وقت محدد للذهاب إلى المرحاض. وفي  كان ینام �عض السجناء أثناء   �كن هناك حیز �اف،

�ق�ة الوقت �ان علیهم االمتثال. وعندما طرق ال�اب ألنه اضطر إلى قضاء حاجته، تعرض للضرب. �انت إمدادات الم�اه 

طوم �ان الهواء في  �ان الحراس �قومون �العد، و�ان على المرء أن �قرر ما إذا �ان س�غسل أو �شرب �خر و من المرحاض. 

الزناز�ن سیئا للغا�ة. �انت تفوح منه رائحة الدم والعفن. لم تكن هناك رعا�ة طب�ة، ولكن فقط مساعدة مرتجلة بین السجناء.  

كانت الزنزانة الجماع�ة بال ضوء النهار. فقط أثناء إقامته في زنزانة انفراد�ة �انت هناك نافذة صغیرة. و�ان هو، أي الشاهد،  

 �استمرار أنه س�عدم و�عاني من عواقب نفس�ة �سبب السجن. �عتقد

 
،  2011  تشر�ن األول/أكتو�ر  24، اعتقل في 2011]، نشط في سور�ا �مدون منتقد للنظام حتى عام FFالشاهد ... [ )2(

. ولم یتعرض 285  الفرعیوما حتى تم نقله إلى    15إلى    10، حیث �قي لمدة  251الفرع  ، نقل إلى  40القسم  و�عد توقفه في  

×  2.5. و�انت الزنزانة في الطابق السفلي، التي أُودع فیها، تبلغ مساحتها 251الفرع للضرب أثناء تسل�مه (االنفرادي) في 

خصا. �انت مزدحمة لدرجة أنه  ش 25شخصا، وفي وقت الحق أص�حوا  20إلى  12أمتار. �ان موجود فیها في البدا�ة  3

كان على المرء أن "یتشا�ك" عند االستلقاء حتى یتمكن من النوم. في وقت الحق �ان �مكن فقط االستلقاء على الجانب. 

  15ما تم إحضاره لـ  و كانوا قد شر�وا الماء من المرحاض. و�ان هناك طعام مرتین في الیوم، ولكن �كم�ات صغیرة جدا.  

�ان هناك أرز وز�تون و�م�ات صغیرة من المر�ى، و�لها ذات نوع�ة ردیئة.  و لخمسة أشخاص �حد أقصى.  شخصا �ان �اف�ا  
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و�ما أن الزنزانة تفتقر إلى ضوء النهار، فبدال من ذلك �انت اإلضاءة االصطناع�ة مشغلة �استمرار، ولم �كن من الممكن 

 ء أوال عن الوقت. التمییز بین النهار واللیل. وعندما تم إدخاله، سأله السجنا

 
وخالل االستجوا�ات الستة، اضطر إلى الر�وع على ر�بت�ه معصوب العینین. و�مجرد أن لم �كن المحقق راض�ا عن إجا�ة،  

یتلقى ضر�ات على �اطن قدم�ه وظهره، �حزام و�ابل من أر�عة أسالك. و�ان قد تعرض للضرب على هذا النحو بتهمة 

تتعلق بنشاطه وعدة مرات في رواق في الطابق السفلي، ولكن مرتین   �انت المقابالتو الترهیب مرة واحدة قبل االستجواب.  

غرفة خاصة مع ضا�ط. في تلك المناس�ة، قال الضا�ط للحارس: "إما أن تخرج األسماء منه، أو تأتي في مكانه."  أ�ضا في

ة إلى غرفة تعذیب �عد الضر�ات، تضخمت قدماه وجرحت �شكل ال �طاق لفترة طو�لة، ولم �ستطع المشي. واقتید ذات مر 

العسكر�ة  و دون عص�ة عینین.   التعذیب واألحزمة  أدوات  إلى "عشرات من  �انت هناك طاولة وسر�ر عسكري، �اإلضافة 

والهراوات". و�ان محقق قد دخل الغرفة ومعه �ماشة. �ان �عرف من زمالئه السجناء أنه سیتم نزع أظافره. ومع ذلك، لم  

حلقات للتعلیق في   –  2018  ر�ن األول/أكتو�رتش�ما ذ�ر في استجوا�ه من قبل الشرطة في    –�حدث هذا له. وسواء رأى  

أو في أماكن احتجاز أخرى، فإنه لم �عد �عرف. و�انت هناك أ�ضا عقو�ات جماع�ة تعسف�ة، على سبیل المثال   251الفرع 

في حالة وجود خطاب غیر مصرح �ه في الزنزانة. ثم یدخل الحارس، و�أمر الجم�ع �إدارة وجههم إلى الجدار، ثم �ضرب 

 جناء، وخاصة على أقدامهم.الس

 
كان السجناء اآلخرون مثله، و�عضهم أسوأ. �انوا ینزفون جزئ�ا من القدمین. وقال إنه رأى بنفسه ��ف تعرض سجین لإلیذاء 

�إمكانه   �ان  أثناء مرورهم؛  �الماء وضر�هم  أ�ام، وغمرهم  لعدة  �الر�وع  للمحتجز�ن  لفترة طو�لة. وسمح  الممر  منطقة  في 

من هذا القبیل من خالل فجوة التهو�ة في ال�اب. ونت�جة لذلك، �انت الر�بتان تلته�ان. وفي حالة سجین زمیل،    مالحظة شيء

كانت الر�بتان مفتوحتین على مصراعیها لدرجة أن العظم شوهد. تم استخدام الكابالت ذات األسالك النحاس�ة المكشوفة في  

من األجسام. ولم �كن هناك عالج طبي. مر شخص واحد فقط ووزع    النها�ة عمدا للضرب، مما أدى إلى تمز�ق اللحوم

عاما. �ما سمع أصوات النساء    70و  16ال�اراسیتامول، وأح�انا مضاد حیوي. و�ان زمالؤهم السجناء تتراوح أعمارهم بین  

 من غرف أخرى. 

 
  285  الفرعضة اآلخر�ن. ونقل إلى  لقد تأثر عندما أص�ح موضوع االستجواب أكثر تعقیًدا، مثل المعارف مع أعضاء المعار 



  ترجمة غیر رسمیة
119 

 

 
 

 بوصفه مر�ز االستجواب الرئ�سي. �ما تعرض للتعذیب هناك. وفي النها�ة نقل إلى السجن في عدرا.

 

. وللمرة األولى،  251الفرع  ] عدة مرات مع مختلف السلطات األمن�ة، �ما في ذلك مرتین في  PPشارك الشاهد ... [ )3(

 في فترة لم �ستطع تحدیدها بدقة.  2011 آب/أغسطسلعدة أ�ام في  فرعكان في ال

 

و�ان موظفا حكوم�ا في دائرة إدار�ة، و�ان یدیر متجرا في قر�ة الز�داني في الوقت نفسه، واعتقل هناك عند حاجز على  

في الز�داني، حیث �ان هناك  ألمن الدولة    القسم الطر�ق �حجة أنه جلب إسرائیلیین إلى البالد وفر هار�ا. تم نقله أوال إلى  

عند وصوله إلى هناك �ان عل�ه أن �مر عبر تشر�فة من الجنود الذین ضر�وه ور�لوه  و   -  الرا�عةسجن صغیر، ثم إلى الفرقة  

الخطیب. وهناك تم تقییده في البدا�ة أثناء استجوا�ه واضطر إلى الر�وع   فرعوأخیرا ُنقل مع سجناء آخر�ن في حافالت إلى    -

العینین. ومع ذلك، �سبب مهنته �موظف مدني، سمح له �إزالة �لیهما. وألن المحقق �ان �عرفه، أطلق سراحه �عد  معصوب  

وقت قصیر. وأثناء احتجازه، تمكن من إدراك ��ف�ة استجواب سجناء آخر�ن وضر�هم؛ وعندما عادوا إلى الزنزانة، شوهدوا  

ا�ات على ظهورهم. �ان هناك أ�ضا "الدوالب" (اإلطار) �طر�قة  أ�ضا وهم �ذلك. �ان من الصعب علیهم المشي و�هم إص

 للتعذیب. 

 
في الوقت المناسب، ولكن فقط یتذ�ر إطالق سراحه في بدا�ة    251الفرع  لم �عد الشاهد قادرا على تصن�ف اعتقاله الثاني في  

. �ان آنذاك في حالة سیئة للغا�ة. لم �عد �عرف اسمه �عد اآلن. ولم �عد الشاهد، الذي بدا غیر مستقر أثناء  2013عام  

أمام   له، هذه "مثل   الهیئةاالستجواب  �النس�ة  له �اإلجا�ة على المز�د من األسئلة؛  القضائ�ة، یرى نفسه في وضع �سمح 

 األلغاز." وذ�ر أنه �خشى على أسرته التي ال تزال في سور�ا. 

 

.  2012أبر�ل  ن�سان/  19إلى    12  ومن  2011مایو  أ�ار/  16إلى    2من    251الفرع  ] اعتقلت في  DDالشاهدة ... [ )4(

ول، تعرضت للضرب المتكرر. �ان هذا "طب�ع�ا" هناك، دون أن تكون هناك أوامر منفصلة لهذا الغرض.  وخالل سجنها األ

�استخدام جهاز صعق �هر�ائي. وقد سئلت عن منظمي مظاهرة شار�ت   و�انت قد تعرضت للضرب �األیدي، ومرة أ�ضا

�ة. �انت موضوعة في الطابق السفلي في  فیها وتعرضت للضرب من الخلف أثناء االستجواب إذا لم تكن اإلجا�ات مناس 

سم، "�حجم القبر". ولم �كن من الممكن معرفة ما إذا   190إلى    170×    60زنزانة انفراد�ة صغیرة �أ�عاد أساس�ة تتراوح بین  
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المعذبین،  السجناء  صراخ  �استمرار  تسمع  �انت  التشغیل.  قید  االصطناعي  الضوء  �ظل  حیث  نهارا؛  أم  لیال  ذلك  كان 

صوات الرهی�ة، و��ف المس السوط الجسم". من شخص واحد سمعت ع�ارة "أقول �ل شيء". ومع ذلك، استمر ضر�ه  و"األ

ها عدة مرات  ا لوقت قصیر �عد ذلك. وفي مناس�ة أخرى، اقتید شخص من غرفة استجواب. و�انت هي نفسها قد قیدت ید

�سمح لها �الذهاب إلى المرحاض إال مرة واحدة في الیوم، حیث . ولم  فرعومعصو�ة العینین في منطقة الطابق السفلي من ال

تعرضت لإلهانة والضرب. وفي هذه المناس�ة، رأت أ�ضا ��ف تعرض الرجال للضرب �قض�ان حدید�ة. وقالت إنها علمت  

 ها المحتجزات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي. تالیمن زم

 

لم تستطع أن تأكل أ�ا منه. وقد ذ�رت الشاهدة بوضوح أن  و جدا.    ةقلیل�انت الكم�ة  طعام، ولكن  �كان هناك خبز وز�تون  

المرء �ع�ش في حالة دائمة من الخوف، "المرء موجود في قبر، ال �ستط�ع أن یرى شیئا، ل�س لد�ه اتصال �العالم الخارجي،  

األمر وانهاروا. �ان    وتسمع الصراخ فقط �سبب الضرب." وقد حدث أن السجناء اآلخر�ن لم یتمكنوا من التعامل مع هذا

"دوالب" (اإلطار) والصدمات الكهر�ائ�ة. وعلى ر��ة أحد    زمالؤهم السجناء �خبرون عن تعذیبهم �طر�قة "الش�ح" (التعلیق)،

السجناء، تم إطفاء السجائر. ولم یتمكن أحد معارفها من المشي �عد ستة أشهر من االحتجاز هناك. �انت ظروف النظافة  

]. من أجل  Uانت الحشرات منتشرة في �ل مكان، وُأصیب المحتجزون �أمراض جلد�ة، ولم تكن هناك ... [الصح�ة �ارث�ة. �

 نظافتها من الدورة الشهر�ة، اضطرت الشاهدة إلى استخدام جوار�ها.

 

عث منها  ، تلقت صفعة على وجهها. وقد تعرضت للتهدید، ورأت غرفة تن�فرعو�عد اعتقالها الثاني، عندما وصلت إلى فناء ال

رائحة نتنة، و�مكن فیها رؤ�ة أدوات التعذیب مثل الكابالت والعصي و�ذلك آثار الدماء على األرض وعلى الجدران. و�ان  

في وقت الحق أعلى أصوات الصراخ. وقالت إنها عا�شت ��ف �انت تضطر امرأة معتقلة معها إلى  ُ�سمع من هذه الغرفة

] استجوا�ا منفصال في الطابق K(ال�الغون) للتعذیب. وقد أجرى المتهم السابق المشارك ... [ها  ؤ مشاهدة ��ف یتعرض أبنا

 العلوي. و�انت ظروف االحتجاز والتعذیب هي نفسها أساسا �ما �انت عندما اعتقلت ألول مرة. 

 
سوري، �ان قد  ناشط ضد النظام ال 2011]، طبیب وفنان موس�قي، وفقا لتصن�فه الخاص منذ مارس GGالشاهد ... [ )5(

لم یتم تنفیذها    –في دوما مع أشخاص آخر�ن عند تنظ�م مظاهرة    2011  أیلول/سبتمبر  30  اعتقل وفقا لمعلوماته بتار�خ

الخطیب.    فرع�سبب التواجد العسكري الكبیر. أمسك بهم أفراد من الج�ش، وضر�وهم في الشارع، ثم نقلوا �الحافلة م�اشرة إلى  
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إلى المحاكمة   2011  تشر�ن األول/أكتو�ر  16، ومن هناك في  285  الفرعخمسة أ�ام، ثم اقتید إلى    وهناك، �قي الشاهد، لمدة

 وأطلق سراحه في النها�ة.

 

و�ان قد تعرض �الفعل للضرب �عنف شدید لدرجة أن أحد أضالعه تعرض للكسر. وأثناء النقل، �ان یتعین على المحتجز�ن 

شعرهم و�طفاءه مرة أخرى �البول. و�مجرد وصولهم إلى القسم، �ان علیهم خلع مال�سهم االستلقاء؛ و�ان یتم إشعال النار في  

في قاعة �بیرة بها العدید من الطاوالت والض�اط خلفها والق�ام �القرفصاء �ـ "حر�ة أمن�ة" �حیث �مكن ال�حث عن أي أش�اء 

 مخف�ة في فتحة الشرج ومنطقة األعضاء التناسل�ة. 

 

أمتار. �ان من الممكن العثور على ما مجموعه    3×    4أمتار و    3×    2زانة ذات أ�عاد أساس�ة تتراوح بین  و�ان قد أقام في زن

ثمان�ة إلى عشرة سجناء فیها. و�ان �عاني من ألم شدید وسعال وصعو�ات في التنفس �سبب ضلعه المكسور. �اإلضافة إلى  

االستلقاء دون ألم. ولم تكن هناك رعا�ة طب�ة. �انت الزنزانة   ذلك، �ان لد�ه جروح مفتوحة على ظهره، و�التالي ال �ستط�ع

 –�طاطس مع ر�ع قطعة خبز یوم�ا  –اتسمت ظروف االحتجاز بنقص الغذاء و تستقبل ضوء النهار من خالل �وة صغیرة. 

توى مع زنزانته.  �یلوغراما في الفترة القصیرة الحتجازه. وقد تم استجوا�ه ثالث مرات إجماال على نفس المس  17�حیث فقد  

فقط عن الكشف عن معلومات  أجل  اجتهد من  األول،  استجوا�ه  "المحترقین"  كانت عیناه معصو�تین. وخالل  األشخاص 

�الفعل. "لتجنب الضر�ات، تحاول إعطاء معلومات �مكن أن تضر اآلخر�ن �أقل قدر ممكن." �ان عل�ه أن �ستلقي على  

على أخمص قدم�ه، ساق�ه وفخذ�ه، دائما في نفس المكان، �حیث یؤلمه �شكل �طنه و�شیر �قدم�ه إلى األعلى. ثم ضرب  

تترك جروحا مختلفة. و�ان من شأن   الضرب  أدوات  أو خرطوم. �انت  أو �ابل  للضرب �حزام  قد تعرض  خاص. و�ان 

من عشر إلى  دق�قة لكل منها؛ و�إشارة من المحقق �ان الحارس �ضرب �ل منهم  45إلى  30االستجوا�ات أن تستغرق من  

اثنتي عشرة مرة. و�بدو أنها �انت عمل�ة منهج�ة. �انت قدماه منتفختین، �حیث لم �ستطع المشي إال �صعو�ة. �ان مؤلما 

 للغا�ة. و�ان قد سمع من سجناء آخر�ن أنهم تعرضوا للتعذیب �طر�قة "الش�ح" (التعلیق على المعصمین).

 

س�ة له، �ان اإلجراء من النوع الذي ال ُ�ستخدم ف�ه التعذیب من أجل الحصول  لم �كن �عرف ما الذي اتهم �ه �الض�ط. و�الن

على معلومات، بل لترهیب المتظاهر�ن والسكان �شكل منهجي. �انت هناك قض�ة الحقة أمام المحكمة مهزلة. وسئل عن 

 سبب �حثه عن مظاهرة، ولم �قل شیئا عنها، وأطلق سراحه ب�ساطة. 
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)6( ] الذي �Nالشاهد ...  ، �جزء من 2011  آب/أغسطس  26ان یدیر مغسلة س�ارات في دمشق، اعتقل هناك في  ]، 

" وضرب �عنف على الساقین والظهر. وعلى وجه الخصوص،  10"الفرقة    مداهمة �برى. �ادئ ذي بدء، تم استدعاؤه إلى

عانى من جروح عم�قة على ظهره، والتي حدث لها نز�ف شدید. و�عد �ضعة أ�ام، قیدت یداه ووضع ال�اذنجان في فمه في  

 الخطیب. �قي هناك لمدة أر�عة إلى خمسة أ�ام. فرعحافلة مع سجناء آخر�ن نقلوا إلى 

 

ن الجلوس على األرض على التوالي. ثم تعرضوا للضرب. واستغرق �، �ان عل�ه هو والسجناء اآلخر الفرعإلى  و�مجرد وصوله  

هذا ساعتین. وعندما أجبر على خلع مال�سه في قبو السجن، تلقى ضر�ة مقابل �ل قطعة من المال�س التي �خلعها. و�انت  

عل الجلوس. و�ما أنه �ان تحت األرض، فال �مكن القول  شخص. �ان من المستحیل �الف 400غرفة االحتجاز مكتظة �عدد  

لیال أو نهارا. �ان الهواء خانقا. �ان هناك مرحاض مع تهو�ة. ذهب الناس إلى هناك للحصول على أي قدر من   ما إذا �ان 

 الهواء. 

 

ت خارج غرفة التحقیق اتهمت �الكذب، وسحب  –"لماذا فجرتم العمود في حمص؟"    وفي استجواب الحق، واجه اتهاما وهم�ا...

بناء على تعل�مات من المحقق ("أخرجوه وعلموه") وضر�ت خارج الغرفة. ثم واصل المحقق استجوا�ه، و�عد االستجواب، أمر 

الحارس �مسح األرض، التي �انت قد تلطخت �جراحه النازفة، �ما قال الشاهد. وخالل فترة انتظار، تعرض للضرب �شكل  

فة االستجواب، استخدم مط�خ �غرفة انتظار، ومن خالل نافذة هناك تمكن من إدراك أن المز�د من  عابر. و�اإلضافة إلى غر 

. وفي الزنزانة، فوجئ سجناء آخرون �جراحه التي تنزف �شدة، والتي �انت قد  فرععمل�ات نقل السجناء قد وصلت إلى ال

ن �عاني من ألم شدید. ولم یتلق رعا�ة طب�ة؛ ولم �سمح  تعفنت وخرج منها دم أسود. تم وضعه في زاو�ة ولم یتم لمسه، ألنه �ا

. وخالل استجواب آخر، لم �عد المحقق قادرا على تحمل فرعله �الخروج إلى الهواء النقي إال مرة واحدة وتم إیداعه في فناء ال

الخطیب" �ان �سمع �استمرار صراخا عال�ا. ومع ذلك �ان هذا هو الحال �الفعل أثناء تواجده    فرعرائحته. وخالل تواجده في "

 و�عد ذلك في المستشفى العسكري.  10في الفرقة 

 

ونقل في نها�ة المطاف إلى المستشفى العسكري في حرستا �سبب إصا�اته. ومع ذلك، لم ُ�عالج هناك، ولكن تم إساءة معاملته 

الذ�اب على جسدي. لم �عد   حطتم نقله في س�ارة وألقي على الطر�ق، حیث لم �عد �إمكانه التحرك ("و .  �شكل أكبر وأسوأ
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�إمكاني حتى إ�عاده. �انت أمنیتي الوحیدة هي أن یوار�ني الثرى."). وفقط �محض الصدفة تم إنقاذه من قبل سائق س�ارة 

القضائ�ة من الحصول على انط�اع عنها   الهیئةوالتي تمكنت    أجرة. وقد عولجت إصا�اته واسعة النطاق والعم�قة في ظهره،

 من خالل صورة، في األردن من خالل عدة عمل�ات في مسار عالجه. 

 

،  2020  تشر�ن الثاني/نوفمبر  26و  25، الذي تم استجوا�ه دون الكشف عن هو�ته في  Z 25/11/2020الشاهد   )7(

إلى    2012  ن�سان/أبر�ل  5ومرة أخرى من    2011  ن�سان/أبر�ل  1إلى    2011  آذار/مارس  25الخطیب من    فرعاعتقل في  

، تعرض للضرب مع محتجز�ن آخر�ن وتم اقت�ادهم إلى  2011  آذار/مارس  25. و�عد اعتقاله في  2012  حز�ران/یون�ه  10

ت األمن والتي  �الحافالت. و�انت هناك حفلة ترحیب في شكل ضرب وحشي. �ان على أحدهم أن �مر عبر ممر لقوا  فرعال

تقوم �ضر�ه. و�ان هو نفسه قد تلقى عشر ضر�ات عصا على وجهه، مما تسبب في أضرار �إحدى العینین و�التالي لم  

من قبل ضا�ط أمن �طر�قة   فرعیتمكن من الرؤ�ة لمدة ستة أشهر. �ما تم �سر األسنان. وفي وقت الحق، تعرض للر�ل في ال

  - تم نقله إلى مستشفى مجتهد في دمشق إلجراء فحص و فس إال �صعو�ة �عد ذلك.  لم �ستطع التنو أدت إلى �سر ضلعین.  

. هناك قیل له ب�ساطة أن عینه  251الفرع  مقیدا على �رسي متحرك، وتعرض �استمرار لإلهانة وال�صق من قبل موظفي  

سجینا آخر�ن في   70م إیواؤه مع "ذهبت". وقام ض�اط األمن المرافقین له بتمز�ق الوصفات الطب�ة الصادرة له أمام عینه. وت

مترا مر�عا. وفي المقابل �انت غرف ض�اط االستجواب. �ان �سمع �استمرار صراخا منها ومن   70غرفة مساحتها حوالي  

 غرفة تعذیب معینة. �ان الناس هز�لین. "كان الطعام سیئا، و�ان الناس �عانون من جروح، لقد �ان جح�ما."

 

التعذیب الضرب   تنفیذ "الفلوشملت طرق  ة"، یتم تثبیت  ق�العصي واألحزمة، �ما في ذلك تثبیت الضحا�ا �اإلطارات. عند 

القدمین من قبل حارس بتجهیزة خشب�ة وشر�ط قماشي حتى یتمكن حارس آخر من الضرب �حزامه. وفي حالة زمیل له في  

نفسه لسوء المعاملة أثناء االستجواب.    السجن، الحظ أن أصا�عه ملطخة �الدماء، ر�ما �سبب تمزق أظافره. �ما تعرض هو

في مكتب أحد الض�اط، حیث تعرض للضرب والر�ل في    فرعكان هناك استجوا�ات في المنطقة الواقعة فوق األرض من ال

ة"  ق�طنه. عندما تشعر �الهواء النقي، تعرف أنها مكاتب الض�اط." وجرت استجوا�ات أخرى في الطابق السفلي تحت وطأة "الفل

�ضرب و�طرح األسئلة. وقبل إطالق سراحه، �ان عل�ه أن   فة �انت جدرانها ملیئة �الدماء. هناك، الموظف الذي �ان في غر 

 یوقِّع على األوراق التي تعهد فیها، من بین أمور أخرى، �عدم المشار�ة في المظاهرات.
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شخصا، ثم في زنزانة   350، تم إیواؤه في غرفة �بیرة مكتظة تضم حوالي  2012  ن�سان/أبر�ل  5وعندما اعتقل مرة أخرى في  

تم وضع إحدى زناز�ن االحتجاز تحت األرض في حد�قة  و محتجزا.    50مظلمة أصغر حجما ومكتظة بنفس القدر �حوالي  

ا مصا�ا �جروح �الغة  سا�قة، حیث �ان �إمكانه الرؤ�ة من خالل �وة. وهنا أ�ضا تعرض للضرب. و�ان قد رأى شخصا أخیر 

في ال�طن وأقدامه ملته�ة، زحفت منها الدیدان. �ان بال حراك وتم نقله للخارج. وقیل إنه توفى. أصیب شخص آخر �الجنون  

"الخطیب" في دمشق معروف على نطاق واسع وسیئ    فرع�عد أن اضطر إلى الوقوف لمدة أر�عة أ�ام. وذ�ر الشاهد أ�ضا أن  

 السمعة.

 
الخطیب. وخالل   فرعونقل إلى    2011  آب/أغسطس  21]، طبیب مستشفى، اعتقل �عد إدانة في  SS[الشاهد ...   )8(

استجوا�اته العدیدة، التي ر�ع فیها وقید ور�طت عصا�ة على عین�ه، اتهم �التحدث �السوء عن الحكومة، و�الموافقة على  

الموساد.   �المخابرات اإلسرائیل�ة  المظاهرات، و�االتصال  المظاهرات وأراد مساعدة  المشار�ة في  الواقع، لقد شارك في  في 

سكان مدینة درعا، المحاصر�ن من قبل قوات األمن، مع صدیق. ومن أجل الحصول على معلومات، قام �ل من المحققین 

  والحراس �ضر�ه، أي الشاهد. فعلى سبیل المثال، اضطر إلى االستلقاء أثناء االستجواب وجلد على أخمص قدم�ه �سلك؛ �ما 

��ف�ة تعذی�ه ("ال �مكننا الحصول على مز�د من المعلومات �الكابل،   عن�انت هناك تعل�مات  و تلقى صفعة على وجهه.  

قد شهد   و�ان  الخشب").  المحققین قصدوه    –أحضر  أن  �فترض  واالستجواب    –الذي  لإلساءة  له  أصدقاء  تعرض  ��ف 

 �التوازي.

 
سم ("یبدو األمر و�أنه قبر، ل�س لد�ك أي اتصال"). وفي  80×    180د�ة �أ�عاد  تم إیواء الشاهد في البدا�ة في زنزانة انفرا

×    3.5إلى   3وقت الحق، نقل إلى زنزانة تجم�ع، �ان فیها �األساس سجناء من حرستا ودوما. �انت أ�عاد هذه الزنزانة من 

   أمتار. 3

 
شخصا. في لیلة واحدة، تم إحضار العدید من    50إلى    30وت�این عدد زمالئهم السجناء فیها؛ في �عض األح�ان �ان هناك 

السجناء الجدد لدرجة أنهم لم یتمكنوا جم�عا من النوم على ظهورهم. لم �كن �عرف �م مرة تم استجوا�ه، ("المرء خائف جدا،  

س�ع إلى عشر مرات"). �ما تعرض سجناء آخرون لسوء المعاملة. و�تذ�ر محتجزا   ال �مكن للمرء أن یتذ�ره �الض�ط، ر�ما
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مر�ضا نفس�ا عومل بوحش�ة خاصة. وتعرض سجناء جدد للضرب في الساحة أمام الزناز�ن في "حفالت الترحیب". عندما 

ساعة على األقل. وسمع كانت هناك قفلة �هر�ائ�ة في مروحة، عوقب جم�ع السجناء في الزنزانة جماع�ا �الضرب لمدة  

و�انت األغط�ة ملیئة �القمل. �ان الذهاب    ردیئة، أحدهم صراخ التعذیب. �ان الطعام غیر �اف من حیث الكم�ة ومن نوع�ة  

إلى المرحاض یتم �سرعة وفي أوقات محددة. �انت الرعا�ة الطب�ة سیئة للغا�ة. على سبیل المثال، تلقى أحد مرضى السكري 

ن تم إعطاء سجین آخر �عاني من ألم شدید في األسنان �و�ا من الماء المالح فقط. �ان أحدهم مدمرا األنسولین، في حی

  فرع یوما قضاها في    77نفس�ا، وعاش في خوف وغموض ("في سور�ا ال تعرف أبدا �م من الوقت ست�قى معتقال"). و�عد  

القضائ�ة. وتظهر أن الشاهد اتهم   الهیئةدمت إلى في �فر سوسة. وتلقى في وقت الحق وث�قة ق فرع آخرالخطیب، نقل إلى 

 "اإلضرار �الدولة من خالل التضلیل الذي �ضعف الروح المعنو�ة لألمة، فضال عن االنخراط والمشار�ة في المظاهرات". ـب

 

ا  و�ان ناشطا معارضا سا�قا في سور�  2021ینایر    13ألقي الق�ض على شاهد تم استجوا�ه دون الكشف عن هو�ته في   )9(

مع أشخاص آخر�ن في مظاهرة وتم   2011د�سمبر    8) ووفقا ألقواله أنه اعتقل في  Z 13/01/2021(من اآلن فصاعدا:  

القسم  . ووصف الشاهد أنه تعرض �الفعل للضرب في مبنى  40القسم  عبر محطة توقف في    251الفرع  نقلهم �الحافالت إلى  

الخطیب و�عد وصولهم إلى هناك، تعرض السجناء   فرعفي الطر�ق إلى  وتعرض لإلیذاء �الصدمات الكهر�ائ�ة في القدم. و   40

عاما ببرغي في الظهر أثناء الرحلة. حتى الموظف الذي أزال    16للضرب التعسفي. تم الضغط على صبي یبلغ من العمر  

ال للتقیید في  المستخدمة  الكابالت  الجانبي. و�ان قد   قام �ضر�ه،  فرعروا�ط  �القاطع  الشاهد،  الزنزانة وارتطم  أي  إلى  ُدفع 

 �األرض وأغمي عل�ه. وخالل االستجوا�ات، تلقى ضر�ات �سوط على ظهره.

 

مین حدیثا مشمولین جزئ�ا �الدم و�ان ال بد من نقلهم إلى الزنزانة. لم  و�انت ظروف االحتجاز سیئة. �ان األشخاص المستلَ 

من الز�تون و�عض الخبز مع المر�ى. �انت هناك �عض    یهتم أحد برجل �عاني من الصرع. یتكون الطعام من عدد قلیل 

  فرع�قي في الو �مكن سماع الصراخ �استمرار.  و �ان هو نفسه قد فقد الكثیر من الوزن أثناء سجنه.  و النزاعات بهذا الشأن.  

وا على اسمي  لمدة س�عة أ�ام. أسوأ شيء �ان الخوف. �ان یتساءل �استمرار متى ستنتهي ح�اته ("كان �مكن دائما أن یناد

 معهم ثم ال أعود"). فأذهب

 

، حیث تعرض لسوء المعاملة، من بین  40القسم ، ألقي الق�ض عل�ه مرة أخرى، و�عد توقفه في  2012  ن�سان/أبر�ل  5وفي  
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سجین، ثم إلى    200الخطیب. هناك تم نقله أوال إلى زنزانة ضخمة بها    فرعة"، اقتید إلى قأمور أخرى، �استخدام طر�قة "الفل

شخصا. و�انت جم�ع غرف االحتجاز مكتظة. ووفقا النط�اعه،   65أمتار، حیث �ان بها    5×    4زنزانة أصغر حجما �أ�عاد  

ى النوم واقفین. و�ان  كانت الزناز�ن ع�ارة عن مقصف تم تحو�له وغرفة استجواب سا�قة. �عض السجناء لم �كن بوسعهم سو 

  14�عض زمالئهم السجناء قد فقدوا عقولهم وأصیبوا �الهلوسة �سبب قلة النوم. و�ان في الزنزانة أ�ضا طفل یبلغ من العمر  

عاما، �ان یتعرض للتعذیب �انتظام �الضرب على القدمین. ومرة أخرى لم �كن العالج الطبي �اف�ا. �ان هو نفسه �عاني من 

 ى حقنة.حمى قو�ة وتلق

 

]، الذین لم �كونوا متاحین لالستجواب الشخصي،  RR... [] وQQأقوال الشرطة للشهود المق�مین في الخارج ... [ )10(

]. و�عد حاالت االستجواب والترجمة الفور�ة TT] و ... [Oالقضائ�ة من قبل محققي الشرطة والشهود ... [   الهیئةتحال إلى  

أدنى شك في أن الشهود قدموا معلومات أثناء استجوابهم من قبل الشرطة �ما تم    الهیئة القضائ�ةالتي وصفوها، ل�س لدى  

�جة األدلة،  وتسجیلها أ�ضا أمام المحققین. و�النظر إلى التفاصیل التي ال تنسى في أقوال الشهود واالتفاق على نت اإلدالء بها

 أ�ضا في المعلومات إلى المضمون على النحو التالي:  الهیئة القضائ�ةاستندت 

لب�ان الشرطة، �ان عضوا في حر�ة س�اس�ة معارضة وشارك في تنظ�م المظاهرات األولى في QQالشاهد ... [ ] ووفقا 

خطیب. و�ان قد احتجز لما مجموعه ثمان�ة  ال فرعواقت�اده إلى  2011 ش�اط/فبرایر 19قبل اعتقاله في  2011 ش�اط/فبرایر

؛  الفرعیوما. ومن بین هذه المدة، ظل محتجزا لمدة شهر�ن تقر��ا في زنزانة انفراد�ة في سجن الطابق السفلي من  20أشهر و

المعارض في  استجوا�اته حول وظ�فته  و�انت  زنزانته.  في  المستمر  الظالم  �سبب  الفرد�ة  األ�ام  بین  التمییز  �ستطع  ة،  لم 

وأنشطته على وسائل التواصل االجتماعي، وأسماء أعضاء آخر�ن في المنظمة. و�ما أنه لم �كن متعاونا، فقد تعرض لسوء 

المعاملة بدءا من استجوا�ه الثاني. و�ان قد تلقى ضر�ات على ظهره وساق�ه، بواسطة �ابل وقضیب حدیدي مقوى �الدانتیل 

طار وضرب هناك في وضع بال حراك. ثم �ان عل�ه أن �قف ووجهه إلى الحائط  أجبر على الدخول في إو على قدم�ه أ�ضا.  

في ممر. و�ل من �مر �ضر�ه. �سبب الضر�ات على الجوانب السفل�ة للقدم، لم �عد �إمكانه الدوس علیها. �ما تم تعل�قه من  

ضا. وأغمي عل�ه أثناء التعذیب. المعصمین. �انت ذراعاه منتفختین هنا، �ما أصیب �حروق على ذراعه خالل هذا الوقت أ�

كما الحظ تعذیب زمالئه السجناء، مثل عراقي غمره الماء ثم عذب �الصدمات الكهر�ائ�ة. و�عد حوالي شهر من االحتجاز، 
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أكثر ضج�جا واستقبلت عددا أكبر من تسل�مات المعتقلین. �انت ُتسمع أ�ضا صرخات متكررة جدا من األشخاص   فرعصارت ال

 . 285 الفرعوا للتعذیب. وأخیرا، اقتید إلى  الذین یتعرض

 

، وفقا ألقواله في الشرطة. تم إیواؤه هناك في زنزانة 2011  أ�ار/مایوالخطیب في    فرع] عدة أ�ام في  RRأمضى الشاهد ... [

متر. من خالل شق تحت ال�اب، جاء إل�ه فأر �بیر في الزنزانة. وخالل استجوا�اته، التي    1.5إلى    1×    2ذات �عد أساسي  

رضة وفي الخارج،  تحدثت عن مشار�ته المزعومة في المظاهرات، ونشر رسائل على ش�كة اإلنترنت و�ذلك اتصاالت مع المعا

ة". وحتى �عد استجوا�ه، تعرض للتعذیب. واضطر إلى االستلقاء ق�ضر�ه، من بین أمور أخرى، بواسطة أسلوب "الفل قام أحدهم

التعذیب ومن االتجاه المعاكس أ�ضا صراخ النساء.  وتعرض للر�ل والضرب. �ان قد سمع صراخا من رجال من غرف 

 ق سراحه من هناك.وأخیرا، اقتید إلى �فر سوسة وأطل 

 
] وشاهدة تم استجوابها دون الكشف عن هو�تها في HH] ... ،[UU] ... ،[X] ... ،[YY] ... ،[KKالشهود ... [ )11(

في أوقات    251الفرع  ) احتجزوا وفقا ألقوالهم في  Z 16/12/2020(من اآلن فصاعدا:    2020  �انون األول/د�سمبر  16

. وال تكشف أقوالهم �شأن ظروف االحتجاز و�ساءة معاملة السجناء، التي ال تتسم إال �أهم�ة ثانو�ة 2012مختلفة من عام  

ف�ما یتعلق بوقت ارتكاب الجر�مة، عن أي اختالفات �بیرة عن التصورات التي أدلى بها الشهود الذین �انوا مسجونین �الفعل 

، وال س�ما وضعها في دمشق وتقس�م السجن تحت فرعشهود �طر�قة متسقة الظروف المكان�ة لل. �ما شرح ال2011في عام  

 األرض، مع رسومات یدو�ة قاموا �إعدادها. 

 
أفاد �ضرب أصا�ع قدم�ه �كابل أثناء استجوا�ه والعقو�ات    2012  هیول�تموز/] الذي اعتقل في  HHوهكذا، فإن الشاهد ...[

شخص والتي تفوح منها الرائحة   300في زنزانة التجم�ع المكتظة �أكثر من  و التعسف�ة التي تعرض لها السجناء اآلخرون.  

�جم    15�اف�ا. �ان قد فقد   الكر�هة والرط�ة، ال �مكن للمرء النوم إال أثناء الجلوس. �ان الطعام أ�عد ما �كون عن أن �كون 

 من وزنه. �انت ُتسمع أصوات الصراخ �استمرار.

 

، �أنه تم حشرها مع امرأة حامل في شهرها الثامن 2012مایو أ�ار/، التي تم اعتقالها في Z 16/12/2020أفادت الشاهدة و 

إنها الحظت ضرب حفلة الترحیب متر. وسمع صوت تعذیب. وقالت    1×    2یوما في زنزانة انفراد�ة مساحتها    21على مدار  
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تجاه السجناء الوافدین حدیثا. �ما ظهرت على النساء عالمات التعذیب. ذهب الحراس إلى زناز�ن تجم�ع الرجال لیال وضر�وا 

یوما من االحتجاز �سبب قلة �م�ة الطعام وجودته الردیئة    35السجناء هناك. و�انت الشاهدة قد فقدت ثمان�ة �یلوغرامات في  

و�عد إلقاء الق�ض على عدد �بیر من   ثل الخبز المتعفن. �ان ال ُ�سمح �الذهاب إلى المرحاض إال وفقا لتقدیر الحارس.م -

�انت مو�وءة �القمل   - "أوساخ، ال هواء، رائحة �ر�هة"   النساء، اقتیدت معهن إلى زنزانة تجم�ع �انت في حالة سیئة للغا�ة

والصراصیر والجرذان والعث، و�ذلك مكتظة لدرجة أن المرء ال �ستط�ع النوم في نفس الوقت. وفي غضون ذلك، نقلت إلى  

ل خاص ل�ضعة أ�ام. أثناء استجوابها، ضرب حارس ("أبو غضب" = "أبو الغضب")، الذي �ان �عتبر وحش�ا �شك  285  الفرع

بین السجناء، �السوط على األرض �نوع من التهدید. وعزت الشاهدة حق�قة أنها عوملت �امت�ازات ولم تتعرض للضرب إلى  

وضعها االجتماعي الخاص؛ ولم توضح أي تفاصیل أخرى في هذا الصدد ف�ما یتعلق �إمكان�ة التعرف على هو�تها المفتوحة  

 آنذاك.

 

] اعتقله �حسب أقواله عسكر�ون تعسف�ا خالل مداهمة في قر�ة الع�ادة  UU…[  2012  فبرایرش�اط/  4الشاهد الذي اعتقل في  

الخطیب،    فرعبر�ف دمشق مع العدید من األشخاص اآلخر�ن. حتى رئ�س البلد�ة واإلمام �انا من بینهم. و�عد اقت�اده إلى  

�م والس�اط، أوال لدى وصولهم ثم مرارا  تعرض هو وعدد �بیر من األشخاص اآلخر�ن للضرب التعسفي �الق�ضات والخراط

. و�انت هناك عقو�ات جماع�ة إذا تحدث المرء في الزنزانة. و�ان السجناء الذین تعرضوا للتعذیب ُ�سمعون الفرعوتكرارا داخل  

را �استمرار وهم �صرخون و�توسلون. ظل الضوء مضاء طوال الوقت. ال �عرف المرء ما إذا �ان ذلك لیال أم نهارا. ومرا

  15وتكرارا، جاء الناس إلى الزنزانة، و�عضهم �انت عل�ه آثار تعذیب رهی�ة. �ما أحضر طفل یتراوح عمره بین العاشرة و

عاما للضرب.    70عاما مصا�ا �طلق ناري في ساقه، لكنه تعرض للضرب رغم ذلك. �ما تعرض رجل یز�د عمره على  

عرض للضرب على قدم�ه من قبل المحقق. و�ان قد أصیب �كسر  الشاهد، أن �عترف وت  Hdوخالل استجوا�ه، طلب منه،  

نت�جة لذلك. أص�ح الجرح الناتج ملته�ا �شكل م�اشر. ثم قدم �عض المعلومات التي لم تكن صح�حة و�ان عل�ه التوق�ع على  

ح�اة". ووصف الشاهد،  ورقة ب�ضاء. في الزنزانة، �انوا ینامون فوق �عضهم ال�عض. �ان الطعام "�كفي فقط لل�قاء على قید ال

 والتواجد المؤقت  فرعیوما في ال  15إلى    10�عد  و ما �عتبره أسوأ شيء في احتجازه، �أنه عدم ال�قین �شأن ما س�حدث لهم.  

 في سجن آخر، عرض على قاض وحصل على ختم على یده وسمح له �المغادرة.
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الخطیب واحتجزت    فرع، ألقي الق�ض علیها وتم اقت�ادها إلى  2012  ش�اط/فبرایر  5- 4] ذ�رت أنه في لیلة  Xالشاهدة ... [

هناك لمدة ثالثة أ�ام. و�ان السبب هو عملها �ناشطة. �انت قد جمعت أدو�ة مع أشخاص آخر�ن لمساعدة المصابین في  

�ات الفحص قصف حمص. و�ان یتم استجوابها �ل یوم عن انتمائها الس�اسي. وتعرضت للضرب فور اعتقالها وأثناء عمل

ال . و�القرب من زنزانتها في الطابق السفلي، �ان هناك مكان �عرض ف�ه الرجال المحتجزون لإلیذاء.  فرعلالستجواب في 

وسمعت الصرخات طوال الوقت. تم إسكات رجل تعرض للتعذیب الوحشي �شكل خاص فجأة. وفي معظم الحاالت، تعرض  

الموظفون أكثر عنفا تجاه الرجال منه تجاه النساء. �ما تعرضت هي   شخصان على األقل للتعذیب في نفس الوقت. و�ان

الشاهدة للمضا�قة اللفظ�ة والتهدید الجنسي ولمس الصدر عمدا من قبل أحد الحراس. وقد تم إیواؤها في زنزانة انفراد�ة صغیرة  

�ة �المنطقة الحم�مة حتى عندما  متر، حیث �انوا ثالثة أشخاص. لم تكن هناك إمكان�ات للرعا  1×    1.80�الحجم األساسي  

 جاءت للشاهدة دورتها الشهر�ة. 

 

] الشاهد ...  ل2012  أیلول/سبتمبر  4] في  JJاعتقل  المجاورة م�اشرة  المنطقة  الخطیب. وأفاد    فرع، عند نقطة تفت�ش في 

لجم�ع، مع إضاءة شخص بدون مساحة للجلوس أو االستلقاء ل  200الشاهد بوجود غرفة احتجاز مكتظة تماما تضم أكثر من  

اصطناع�ة مضاءة �شكل دائم، و�دون إمدادات �اف�ة من السوائل والمواد الغذائ�ة، مع وجود هواء خانق و�مكان�ة غیر �اف�ة 

للذهاب إلى المرحاض. ووفقا لوصف الشاهد، �انت هناك غرفة احتجاز تحت األرض ملحقة �السجن الحقا. و�ان قد تم  

أح�انا  -ر��عه وعیناه معصو�تان أمام ضا�ط االستجواب. وأثناء االستجواب، تعرض للضرب استجوا�ه عدة مرات ور�طه وت

�حزام أو �ابل طو�ل وقوي �شكل ال �طاق على أخمص قدم�ه. وأص�حت قدم واحدة ملته�ة �عد ذلك.    -�ساقین ثابتتین  

ت؛ و�ان العدید منهم �عانون أ�ضا من وأصیب زمالؤه السجناء �جروح بل�غة مفتوحة أطلق على �عضهم النار في المظاهرا

 أمراض جلد�ة. 

 

، و�عد توقفه في دیر الزور وحمص والشرطة العسكر�ة في  2012  أ�ار/مایو] في الرقة في أوائل  KKاعتقل الشاهد ... [

اقتید إلى   أ�ام. و�عد وصولهم إلى ال  فرعالقابون،  ، اضطر جم�ع من تم  فرعالخطیب، حیث احتجز لمدة ثالثة إلى أر�عة 

�انت الزناز�ن مكتظة. و�ان السجناء �عانون من طفح جلدي و تسل�مهم إلى تحو�ل وجوههم إلى الحائط وتعرضوا للضرب.  

ة جدا، ولم تكن هناك تهو�ة. على مدار الیوم،  وحساس�ة، والتصقت الهوام �مال�سهم. �سبب االكتظاظ، �انت الرطو�ة عال�

�مكن أ�ضا سماع صراخ "عال حقا" �سبب عمل�ات التعذیب. ومن جانب زمالئه السجناء، قیل له عن الصدمات الكهر�ائ�ة 
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على   وآثار  الضر�ات  �سبب  وتورم  هناك �سور  �انت  تعذیب.  آثار  علیهم  زنزانته  في  األشخاص  و�ان معظم  و"الش�ح". 

ن من التعلیق. وقد تم استجوا�ه هو نفسه وضر�ه عدة مرات، �ما في ذلك �أداة تش�ه السیر المخروطي في جم�ع المعصمی

أنحاء جسده. وجرى االستجواب في الطابق العلوي، حیث الجو غیر منتن. إذا لم تكن اإلجا�ة مناس�ة، فإنه یتلقى صفعات 

 ء ثم یتعرض للضرب �قوة في هذا الوضع.ور�ل وضرب. مرارا وتكرارا �ان عل�ه أن �جلس القرفصا

 

 القضائ�ة الب�انات المذ�ورة أعاله على النحو التالي:  الهیئة) �اختصار، تق�م ج ج

 

تختلف اختالفا    251الفرع  أعطت التصورات الفرد�ة للشهود الصورة العامة �أن عمل�ات ومعاملة السجناء �عد دخولهم إلى  

، والتي تراوحت بین �ضعة أ�ام ومدة  الفرعكبیرا عن �عضها ال�عض. و�نطبق هذا، على سبیل المثال، على مدة االحتجاز في  

دث في �عض األح�ان إال من خالل اإلشاعات. وتراوح نوع اإلقامة بین زنزانات إال أن هذا لم �ح  - إقامة لشهور وسنوات  

فرد�ة صغیرة إلى زناز�ن تجم�ع في غرفة حتى حجم القاعة، ووصف إشغالها �أنها ممتلئة إلى مكتظة لدرجة أن االستلقاء 

ولكن �عد ذلك فقط من خالل    -ا  كان مستحیال وحتى التنفس �ان صع�ا. تم وصف الزناز�ن �أنها بدون ضوء النهار أو به

ة" المفضلة أثناء االستجواب. وعالوة  قفتحات صغیرة. �ما أن اخت�ار أسلوب التعذیب لم یت�ع نمطا ملحوظا، �استثناء "الفل

"المع�ار�ة" وصوال التعذیب  أسالیب  بین  تراوحت  المعاملة، حیث  لسوء  الفرد�ة  الطب�عة  اختلفت  ذلك،  التجاوزات   على  إلى 

"غرف تعذیب" مجهزة خص�صا، ومعدات لتعذیب الناس وعمل�ات موجهة تنظ�م�ا   من خالل  فرعة، حیث یتم دعم الالساد�

للتعذیب و�تم تنفیذها مثال بین المحقق والموظف الذي ینفذ المعاملة السیئة. �ما اختلف في تلك األثناء تواتر االستجوا�ات 

 تالفا �بیرا. واتجاهها و�ذلك وقت االنتظار المؤلم للسجناء اخ

 

�شیر عدم وجود عمل�ة مفهومة وهادفة في بن�ة الدولة السور�ة، التي تخضع لبیروقراط�ة داخل جهازها األمني، إلى أنه منذ  و 

بدا�ة حر�ة االحتجاج، اضطرت السلطات األمن�ة إلى "معالجة" عدد �بیر من السجناء الذین لم تصمم منشآتهم دون النظر  

خالل إساءة معاملتهم �طر�قة مرتجلة جزئ�ا. وتشیر األنواع المختلفة من سوء المعاملة إلى أن الحراس  إلى اتهام فردي من  

الذین قاموا �اإلعدام قد أطلق لهم العنان؛ وجزئ�ا تمیز اإلجراء ببراعة ساد�ة. و�انت مبررات االعتقاالت مدبرة �اعترافات  

التعامل مع اإلجراءات التي تتخذ اللذین وصفهما  قسر�ة. و�تسق هذا  ها السلطات األمن�ة لغرض العقاب الجماعي والردع 

 شهود آخرون �شأن المسار العام للصراع.
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وتم تسل�مهم إلى   251الفرع  وأعطت االختالفات في معاملتهم صورة عن التعسف �النس�ة للسجناء الذین تم ترحیلهم إلى  

نهم ومصیرهم اإلضافي. وعلى الرغم من �ل االختالفات، و�ما  الظروف هناك، والذین تر�وا عمدا في الظالم حول سبب سج

�ظروف احتجاز غیر إنسان�ة ومناخ من العنف والخوف على نطاق واسع لجم�ع    فرعأظهرت الشهادات �شكل مثیر، اتسمت ال

تحت    المحتجز�ن هناك. وتعرض السجناء ألي معاملة مرغو�ة من جانب الحراس المسؤولین، ال س�ما في منطقة السجن

األرض حیث سجنوا. و�تم انتزاع أقوال �ل المحتجز�ن تقر��ا عن طر�ق التعذیب؛ ومن ناح�ة أخرى، لم �كن من الممكن في 

�عض األح�ان التعرف على الصلة بین سوء المعاملة الوحش�ة والحصول على المعلومات. وأدى ذلك إلى العنف المفرط مع 

 وء نقص الرعا�ة الطب�ة.أ�ضا في ض  -عواقب تهدد ح�اة المتضرر�ن 

 

إلى   المرحلین  �ه مفاده أن  الشهود �استنتاج موثوق  أقوال  اعت�ارا من ن�سان/أبر�ل   251الفرع  وعموما، تسمح  على األقل 

مع ظروف السجن الالإنسان�ة نت�جة    -وأ�ضا العنف الجنسي    -قد عانوا من التطبیق المنهجي للعنف البدني الوحشي    2011

، ونقص النظافة الصح�ة، وعدم �فا�ة المراح�ض وعدم �فا�ة إمدادات السوائل والطعام، فضال عن الضغط لالكتظاظ الهائل

المعذبین وتصور زمالئهم  السجناء  لصراخ زمالئهم  المستمر  الصوتي  التصور  أخرى، من  أمور  بین  الهائل، من  النفسي 

 ة في زنزانتهم. السجناء الذین تعرضوا للتعذیب، و�عضهم الذین أصیبوا �جروح خطیر 

 

كما أن المعاملة التي وصفها الشهود تتماشى أ�ضا مع الغرض الذي �سعى إل�ه جهاز السلطة السوري المتمثل في استخدام  

أن    الهیئة القضائ�ةالعنف ضد السكان المدنیین ول�س عن قصد، ولكن على نطاق واسع، بهدف الترهیب والردع. وتفترض  

أعاله، وال   المذ�ورة  في الشروط  المحتجز�ن تعسف�ا  األشخاص  أي حال على جم�ع  تنطبق على  التعذیب،  استخدام  س�ما 

استثناءات اُت�ع فیها االستخدام الم�اشر للقوة البدن�ة إال في حالة    الهیئة القضائ�ةالمظاهرات والتجمعات والمداهمات. ولم تجد  

أهم�ة معینة اكتسبوا  الذین  التحدید  المعتقلین على وجه  أنهم معروفون لدى أحد  األفراد  الذین تبین  السجناء  أو في حالة   ،

 المشغلین.
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أخیرا، أنه تم توس�ع سجن اإلدارة تحت األرض    Z 25/11/2020]، الحمادة وYالقضائ�ة من أقوال الشهود ... [  الهیئةتأخذ  و 

دة السر�عة في عدد السجناء  ل�شمل غرف احتجاز إضاف�ة تحت منطقة خارج�ة. و�بدو أن هذا نت�جة للز�ا 2012قبل أبر�ل  

 منذ بدا�ة حر�ة االحتجاج، �ما الحظ غالب�ة الشهود. فرعفي ال

 

 40القسم  . 2

 

 من خالل النظر في أقوال مختلف الشهود.  40القسم أ�ضا من الحصول على صورة ألنشطة  الهیئة القضائ�ةتمكنت 

 
 ومما له أهم�ة في هذا الصدد أقوال الشهود التالیین: )أ

 

نتمي إلى  ی  40القسم  ، وهو موظف سابق منذ فترة طو�لة في دائرة المخابرات العامة، �أن  Z 28/07/16) شهد الشاهد  أ أ

سمعة سیئة للغا�ة �عد أن تولى حافظ مخلوف   الق�سممكافحة اإلرهاب". اكتسب  قسمالدور�ات" أو " قسم" سمى�و  251الفرع 

  إدارته. �ان لدى مخلوف العدید من االعتقاالت و�ان له ید مطلقة �ابن خال �شار األسد.

 

ضطلع  �  القسمقد �حث عن شخص معین، فإن    251الفرع  عن تسییر دور�ات داخل دمشق. و�ذا �ان    مسؤوالً   40القسم  و�ان  

  غال�ا ما تجاوز اختصاصاته. فعلى سبیل المثال، أخذ   القسم. ومع ذلك، فإن  251الفرع  إلى   �مهمة إلقاء الق�ض عل�ه ونقله

، ولكن وفقا لقرار حافظ مخلوف، على سبیل 251الفرع  نفسه األشخاص المقبوض علیهم أ�ضا ولم تنقل دائما إلى    القسم

.  251الفرع  موظف، ولرئ�سه مكتب داخل    200إلى    100حوالي    القسمضم  و�.  285  فرعالمثال، تم نقلهم م�اشرة إلى ال

 . القسم في و�ان هو، أي الشاهد، قد سمع أن الناس قد ماتوا 

 

�انوا مسؤولین عن االعتقاالت   40القسم  ، ذ�ر أن موظفي  251الفرع  ]، ضا�ط ق�ادي في الحرس في  AA) الشاهد ... [ب ب

إال �قدر ما   251الفرع  ور�ات واحتلت نقاط تفت�ش. لم �كن لهم أي عالقة �. وقامت الوحدة أ�ضا بد251الفرع  ن�ا�ة عن  

. لهذا الغرض،  للقسمأحضروا إلیها سجناء. و�ان هو، أي الشاهد، قد شهد ذات مرة أثناء تدر��ه أنه �جري ال�حث عن موظفین  

لذات�ة خال�ة من العیوب �معنى  كانت هناك حاجة إلى خصائص جسد�ة معینة. �اإلضافة إلى ذلك، �جب أن تكون السیرة ا
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ذات أهم�ة خاصة �سبب العالقة األسر�ة    فرعالوالء الواضح للنظام. لقد �انوا دائما متطوعین، أي غیر مجندین. �انت ال

 للرئ�س، حافظ مخلوف، ابن خالة �شار األسد.

 

 التحقیق  قسم�أنه جزء من    40القسم  ]، وهو موظف سابق منذ فترة طو�لة في المخابرات العامة، وصف  Y) الشاهد ... [ج ج

. على أي حال، �ان صانع 40القسم  �ان جزءا من    التحقیق  قسم أن   . غیر أنه عكس هذه العالقة في أقواله251الفرع في  

؛ و�ان مخلوف في نها�ة 251الفرع  القرار الفعلي على علم �حافظ مخلوف. وقد أعطى هذا األخیر تعل�مات للمحققین في  

المطاف الرئ�س الفعلي لجهاز المخابرات العامة �أكمله. و�ان المدیر الرسمي، اللواء علي مملوك، قد نزل من مكت�ه الستق�ال 

مخلوف قد أصدر تعل�مات �شأن اعتقال المتظاهر�ن ومدة احتجازهم. �ان هو الشاهد حاضرا عندما أعطى مخلوف. و�ان  

 شخص �انوا موجودین هناك. 1000واعتقلوا   مخلوف تعل�مات �الحضور في تجمع حاشد في مسجد

 

] دون  Yشهادة الشاهد... [تحفظات على متا�عة    الهیئة القضائ�ة، �ان لدى  ، ج)1: ب ب، ثالثًا،  و�ما سبق ذ�ره (انظر

  40القسم  قیود. و�اإلضافة إلى الحاالت الشاذة العامة في شهادة الشاهد، �ان من الالفت للنظر ف�ما یتعلق �معلوماته عن  

،  1998منذ عام    فرع، على الرغم من أنه لم �عمل في ال40القسم  و   251  فرعأنه ادعى لنفسه معرفة به�كل السلطة الداخل�ة لل

للمخابرات العامة في نشاط �قتصر على أرشفة الوثائق. وعندما سئل الشاهد، لم    -ال�عید مكان�ا    -بل في المقر الرئ�سي  

یتمكن أ�ضا من الحصول على أي معلومات محددة عن الوقائع المحددة التي �ستند إلیها تقی�مه و�لى أي مناس�ة یدعي أنه 

، فإن االفتراض �أن قائد وحدة فرع�ة مكونة من ثالثة أرقام من الموظفین �ان مسؤوًال �الفعل عما أبدى مالحظاته. ومع ذلك

هو أهم جهاز مخابرات سوري عبر مستو�ین هرمي، �ان یتطلب مثل هذا األساس. وال �كفي   -وفًقا لشهود آخر�ن    -كان  

�ما أن زعم الشاهد ال تدعمه نت�جة األدلة؛ وهذا وحده    لهذا الغرض.  40القسم  لرئ�س جهاز المخابرات العامة استق�ال رئ�س  

 التا�عة له، وهو ما تم قبوله �سبب قر�ه من قمة النظام.   القسمیثبت عمال تعسف�ا قام �ه حافظ مخلوف في ق�ادة 

 

تعل�ماته   القسم   ىوحدده على أنه مسؤول عن دوما. وتلق  251الفرع  إلى    40القسم  ] ألحق  T) أ�ضا الشاهد الخبیر ... [د د

. لم �كن لدى  251الفرع  إلى    –جزئ�ا �عد االستجواب    –واقتیدوا   القسمتم اعتقال األشخاص من خالل  و .  251الفرع  من  

حافظ    القسم . و�ان رئ�س  251الفرع  سجن �بیر خاص �ه، ولهذا السبب تم تسل�م السجناء في الغالب م�اشرة إلى    القسم
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األكبر �كثیر. وقد أجرى    251  فرعن أن هذا �ان له تأثیر �بیر، إال أنه �ان تا�عا للمخلوف، ابن خال الرئ�س. وعلى الرغم م

 . 251الفرع موظفوه عمل�ات استجواب في 

 

  فرع ال  ى. وقد ألقفرعتولى مهام معینة لل�و   251  للفرعتا�ع    قسم ] أنه  S، قال الشاهد الخبیر ... [40القسم  ف�ما یتعلق �و )  ه ه

لها أهم�ة   فرعهو حافظ مخلوف، ابن خال �شار األسد، وهذا هو السبب في أن ال  فرعالق�ض على العدید من زمالئه. رئ�س ال

 ه. عن منطقة دمشق، لكنه توغلت على نطاق واسع �سبب موقع رئ�س  مسؤوال القسمكبیرة داخل�ا. �ان 

 

تمتع �سمعة وحش�ة خاصة. وقد وصفه �أنه أداة للسلطة بهدف  ی، برئاسة حافظ مخلوف، �ان  40القسم  أفاد الشاهد أن  و )  و و

 قمع المظاهرات وتعذیب المعتقلین. �ان هذا معروفا �شكل عام. 

 

على أساس المعلومات    251الفرع  نتمي إلى  ی  40القسم  )، ذ�ر أن  2: أ، ثالثًا،  ] (انظر أعالهZ) الشاهد الخبیر ... [ز ز

جسر األب�ض". یتم تصن�فه على أنه قوي وسیئ السمعة �شكل خاص. ال" فرعالمدینة" و  فرع�اسم " القسمعرف و�له. المتاحة 

  - �ما هو الحال عادة   -أخرى، ولم تكن   فرع �انت موجهة م�اشرة إلى  40القسم ومن الالفت للنظر أن الرسائل الواردة من 

 .251الفرع  . واستخدمت عندئذ ترو�سة251الفرع تمر عبر رئ�س 

 

و�ساءة معاملتهم هناك، �أنهم   251الفرع  ) شهد أغلب�ة ضحا�ا النظام الذین سبق ذ�رهم أعاله، والذین تم ترحیلهم إلى  ح ح

 واحتجزوا لفترة وجیزة في ممتلكات تا�عة لهذه الوحدة:  40القسم اعتقلوا سا�قا من قبل 

،  40القسم  خالل مظاهرة نسائ�ة في دمشق من قبل موظفي    2011  أ�ار/مایو  2] ألقي الق�ض علیها في  DDالشاهدة... [

عرف أ�ضا �اسم "حافظ مخلوف". الرجال  �  40القسم  . وذ�رت أن  251الفرع  ومن هناك إلى    للقسموتم ترحیلها إلى مكان تا�ع  

قاموا �ضر�ها و"لمسوها في مناطق حساسة". أمضت   دون استجوابها هناك. وخالل    40القسم  ساعتین في  الذین أخذوها 

�سبب اعتصام أمام البرلمان السوري �جزء من حملة "أوقفوا القتل"، اقتیدت في    2012  ن�سان/أبر�ل  12اعتقالها الثاني في  

تقال النساء . و�انت قوات األمن قد وصلت �الفعل جاهزة وعرفت أنها ستأتي. و�دأوا على الفور في اع40القسم  البدا�ة إلى  

. و�انت قد تعرضت للضرب وال�صق واإلهانة مع المحتجز�ن 40  القسم تلقت "ضر�ة به�م�ة" �الهراوات في  و المشار�ات.  
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قع  �  ه�أن  40القسم  . ووصفت الشاهدة موقع  251الفرع  ، تم نقلها �شاحنة فان إلى  القسمفها في  �اآلخر�ن لمدة ساعة. �عد توق 

 بوا�ة حدید�ة �بیرة وساحة فناء خال�ة وم�اني سكن�ة تح�ط بها م�اشرة.  وتوجد .األب�ض"في شارع �سمى "الجسر 

 

من    2011  تشر�ن األول/أكتو�ر  24] وفقا لمعلوماته، في  FF، تم اعتقال الشاهد ... [251الفرع  قبل نقله مرة أخرى إلى  و 

لمدة ساعتین إلى ثالث ساعات. وعندما ألقي الق�ض عل�ه، أخذ    القسمواقتید إلى مقر    40القسم  قبل موظفین مزعومین في  

�ان    القسم حول حسا�ه على ف�سبوك. ومن المعروف أن    القسم منه حاسو�ه المحمول. و�ان قد تم استجوا�ه لفترة وجیزة في  

�ان    القسمضا أن  یرأسه حافظ مخلوف شقیق رجل األعمال النافذ رامي مخلوف وابن خال �شار األسد. و�ان من المعروف أ�

 ". 251الفرع عن االعتقاالت واالقتحامات، "لصالح   مسؤوالً 

 

في دمشق مع أشخاص آخر�ن واقتیدت إلى    2012أ�ار/مایو    4في    Z 16/12/2020ووفقا لمعلوماتها، اعتقلت الشاهدة  

فحصت �طاقات الهو�ة،  . اقتحمت قوات األمن التي ترتدي مال�س مدن�ة مكتبهم تحت تهدید السالح، وفتشت، و 40القسم  

یتم ضر�هم. وقد تعرضت   ، �ان الرجال الذین اعتقلوا معهاالقسم وعصبت أعین الرجال أو سحبت القم�ص فوق رؤوسهم. في  

للتعذیب على أیدي أحد معارفها الذي تعرض للضرب والتعذیب �الصدمات الكهر�ائ�ة إلج�ارها على التخلي عن الوصول إلى  

 وتعرضت للضرب آنذاك.  251الفرع ثم تم اقت�ادها إلى  القسمبها على ف�سبوك. أمضت لیلة في بر�دها اإللكتروني وحسا

 

في    القسمواقتید إلى مبنى    40القسم  من قبل موظفي    2012أ�ار/مایو    4�أنه اعتقل في    Z 25/11/2020وشهد الشاهد  

 . 251الفرع لمدة یوم قبل نقله إلى  فرعجسر األب�ض في دمشق. واستقبل هناك �الضرب و�قي في الالحي 

 

في حي    40القسم  ، تم استدعاؤه إلى  الهیئة القضائ�ة] ووفقا لمعلومات الشرطة، التي نقلها المحقق إلى  RRالشاهد ... [

واستجوب هناك حول التصر�حات المنتقدة للحكومة على ف�سبوك. و�عد أن  2011 أ�ار/مایوجسر األب�ض في دمشق في ال

هد إلى أنه �ان على اتصال �المتحدثة اإلعالم�ة �اسم الرئ�س، أطلق سراحه مرة أخرى. وفي الیوم التالي، استدعي  أشار الشا

 الخطیب. فرع، وقید هناك واقتید إلى القسممرة أخرى إلى 

 
أساسا بتنفیذ عمل�ات االعتقال والتفت�ش    اً �ان معن�  40القسم  وتؤ�د نظرة عامة للمعلومات المقدمة الصورة القائلة �أن   )ب
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  للقسم ، حیث تقرر مصیرهم �عد ذلك. وفي الوقت نفسه، �ان  251الفرع  والمداهمات وقمع المظاهرات، وأحال المحتجز�ن إلى  

�الفعل �أعمال تحقیق   القسمجسر األب�ض في دمشق. وقد قامت  المبنى مكاتب خاص بها مع مرفق احتجاز صغیر في حي  

مثل فحص المواد المؤمنة واستجواب المحتجز�ن؛ وال �مكن تحدید ما إذا �ان ذلك على أساس الوال�ة القضائ�ة الرسم�ة  أول�ة  

 أو المفترضة. 

 
�سبب مهامه، ولكن �شكل خاص �سبب بروز رئ�سه  للقسمووفقا لإلفادات المتفقة بین جم�ع الشهود، تم تعیین مكانة خاصة 

، على األقل في منطقة دمشق الكبرى، �ان على أي  القسمتؤدي شهادة الشهود إلى استنتاج مفاده أن  و وقر�ه من الحكومة.  

ة  ] قد وصف المتطل�ات الخاصAAاستخدمت لمكافحة حر�ة االحتجاج �سرعة وفعال�ة. �قدر ما الشاهد ... [ حال أداة مرنة

القضائ�ة   الهیئة، فإنه �مكن �الفعل التوفیق بین ذلك ومهام الوحدة. �ما تفترض  القسملل�اقة البدن�ة والوالء للنظام لدى موظفي  

، حافظ مخلوف، قد استغل موقفا خاصا �ستند إلى قرابته مع الرئ�س �شار األسد ل�مارس التعسف، �ما یتوافق فرعأن رئ�س ال

  Z 28/05/16�ما أشار الشاهد    -تماما مع بن�ة الدولة السور�ة القائمة على التقارب الشخصي والوالءات. وحق�قة أن الرئ�س  

 الهیئة ، یؤخذ أ�ضا �أساس صح�ح من قبل  251الفرع  ه الخاص في  اآلخر�ن، �ان له مكت�  األقسامشأنه شأن رؤساء    -

]  Y�ما زعم الشاهد ... [  - القضائ�ة. من ناح�ة أخرى، لم �كن من الممكن التأكد من واقع المعلومات التي قدمها الشهود أنه  

ذلك، فإن هذا یتعارض أو حتى في دائرة المخابرات العامة �امت�از؛ و�دال من    251الفرع  أن هناك مر�ز مه�من في    -

المزعومین   القسم�األحرى مع   المعارضین  اعتقال وتسل�م  الشهود اآلخر�ن، یدعم فقط نشاط  الذي، وفقا لجم�ع  المنفصلة، 

الفرع ، الذي �صفه �استمرار الموظفون السا�قون في النظام و�ذلك الشهود المسجلون في 251  فرعللنظام والنشاط المستقل لل

251 . 

 
�ما هو الحال في جم�ع اإلدارات األخرى في    -  40القسم  ود، �ان من الممكن أخیرا أن نؤخذ �أساس أنه في  ووفقا للشه

 عومل المعتقلون �طر�قة تتسم �العنف.  -أجهزة المخابرات التي تتعامل مع السجناء 

 
 اإلث�اتات المتعلقة �شخص المدعى عل�ه - خامساً 

 

تستند اإلث�اتات المتعلقة �الظروف األسر�ة وتطور المتهم �شكل أساسي إلى أقواله الخاصة في جلسة االستماع التي  .1
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  16وفي جلسة االستماع الالحقة للشهود في    2018مایو  أ�ار/  9عقدها في المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین في  

]،  CCدون تناقض ف�ما بینهم. الشاهد ... [  -عل�ه أصله وتعل�مه    . في �لتا المناسبتین، حدد المدعى 2018أغسطس  آب/

إلى الحد الذي �ان لد�ه معرفته الخاصة بهذا الشأن؛ وعلى وجه الخصوص،   ابن عم المدعى عل�ه، لد�ه هذه المعلومات،

قر�ة   في  نشأ  عل�ه  المدعى  �أن  فموحسن  شهد  عل�ه  المدعى  فرار  وعن  ثانو�ة.  �مدرسة  التحق الحقا  �انون  ثم  بدا�ة  ي 

 ، أبلغه شق�قه األكبر بذلك؛ �ما تم اإلعالن رسم�ا عن المدعى عل�ه على أنه مفقود. 2012الثاني/ینایر 

 

وتستند الظروف األسر�ة األقرب، وال س�ما عدد األطفال وأعمارهم وزواج المتهم، إلى مقتطفات من دفتر األسرة المحفوظ 

 عن طر�ق المدعى عل�ه والمكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین. للمتهم، والتي وصلت إلى قانون األجانب 

 
  الهیئة القضائ�ةوحتى دخوله ألمان�ا، لم تتمكن    2012  �انون الثاني/ینایروخالل الفترة التي تلت فرار المدعى عل�ه في   .2

 من التوصل إلى نتائج إال إلى حد ما.

 

الزمن�ة واألماكن حتى دخوله إلى ألمان�ا غیر مؤ�دة تماما مثل الوقت والمكان  إن ظروف إقامة المدعى عل�ه �حسب الفترات 

اللذین تم فیهما لم شمل أسرة المدعى عل�ه مرة أخرى. وعلى وجه الخصوص، ظل وقت مغادرة المدعى عل�ه إلى تر��ا غیر  

مر �ذلك، فمتى تم لم شمله مع أسرته،  واضح، و�ذلك ما إذا �ان قد اجتمع شمله مع أسرته في سور�ا مرة أخرى، و�ذا �ان األ

وما إذا �ان قد غادر البالد معهم. ومرة أخرى، فإن المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه نفسه متاحة أساسا. وفي جلسة  

�انون    5االستماع التي عقدها أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین، وصف �التفصیل ��ف أنه �عد فراره في  

، ذهب في البدا�ة �مفرده إلى قر�ته األصل�ة، بینما �قیت عائلته في البدا�ة في دمشق وخلفته في النها�ة. 2012ینایر /الثاني

ومع ذلك، فإن معلوماته عن التحر�ات بین القرى الفرد�ة، والهجمات التي یزعم أنها استهدفت قر�ته ومنزل والد�ه، فضال عن  

ل�ست قاطعة للغا�ة. �ما یبدو من غیر    -على الرغم من مغادرته القر�ة مس�قا    -مالحظاته الخاصة عن هذه الهجمات  

المعقول أن منزل والدي المدعى عل�ه تعرض للقصف المتعمد �الصوار�خ ردا على فراره. ولم �قدم المدعى عل�ه أي معلومات 

لتال�ة، وال س�ما المغادرة إلى تر��ا، عن مكان وجود أسرته اإلضافي، الذي یدعي أنه "أحضرهم إلى بر األمان". األحداث ا

"هو" فقط قد غادر. وحتى في شهادته، قدم المدعى عل�ه معلومات موجزة عن شخصه فقط، ولكن   - كانت من قبله �مفرده

 ل�س عن مصیر أسرته �عد فراره.
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ش�اط/فبرایر   4ته بتار�خ  ومن الالفت للنظر أ�ضا أنه �عد وصوله إلى ألمان�ا، قدم المدعى عل�ه مقتطفات من دفتر عائل

، صادر عن وزارة الداخل�ة السور�ة، "المدیر�ة العامة للشؤون المدن�ة"، مع ترجمة �ل منها إلى األلمان�ة، أعدها مكتب  2016

. وقد �شیر ذلك إلى أن عائلة المتهم أو أجزاء منهم �انوا ال یزالون في دمشق 2016ن�سان/أبر�ل    12ترجمة دمشقي في  

ومستعدون للفرار إلى ألمان�ا، أو أنهم �ستط�عون على األقل الحصول على الوثائق وترجمتها عبر   2016 أبر�لن�سان/حتى 

وسطاء. �شكل عام، یبدو من المشكوك ف�ه أن المدعى عل�ه، الذي تم اإلبالغ عن اختفائه، نجح حتى في إصدار وثائق 

على إقامة المتهم لفترة أطول مع عائلته في سور�ا هو قبل �ل  األحوال المدن�ة للسلطات السور�ة. ومع ذلك، فإن ما یدل  

  2014�انون الثاني/ینایر    1شيء حق�قة أن وثائق األحوال المدن�ة السور�ة التي حملها معه تشیر إلى عید میالد األطفال في  

�ه على األرجح في سور�ا  مع مكان میالد دیر الزور. لو �ان هذا صح�حا، لكان المدعى عل   2015�انون الثاني/ینایر    1و  

 . 2014على األقل في عام  

 

القضائ�ة تحدید وقت مغادرته إلى تر��ا، والتي حددها المدعى عل�ه بدقة شدیدة سواء في جلسة    للهیئة�عد �ل شيء، �مكن  و 

  -   2012  خالل جلسة االستماع إلى شهادته �منتصف فبرایر  االستماع أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین أو

�النس�ة لألول، وال �مكن اعتماد ذلك دون تمح�ص.   2012فبرایر    13و  9�النس�ة لذلك األخیر، والفترة بین    2012فبرایر    12

  2016فبرایر    20و�نطبق الشيء نفسه على توقیت عبور الحدود من تر��ا إلى الیونان، والذي تم التوصل إل�ه �اإلجماع في  

 في �لتا المناسبتین. 

 

] لملف  VVدخول إلى ألمان�ا والظروف المع�ش�ة المحل�ة للمتهم لها أساسها في المحتوى المقدم من الشاهدة ... [إن ال .3

في أقوال الشهود ...    –ف�ما یتعلق �إجراءات اللجوء    –األجانب المقدم إلى مكتب تسجیل األجانب ... [ج] عن المدعى عل�ه و  

]L] ... و [M  إجراءات اللجوء،   االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین. وهذا ینطبق �شكل خاص على مسار وحالة] من المكتب

 ]. cوظروف الدخول إلى ألمان�ا، وتوز�ع األسرة على مر�ز استق�ال أولي والتخص�ص النهائي لشقة في ... [

 

التحادي �شأنه وأمر العقو�ة الصادر ضده  تستند اإلث�اتات المتعلقة �السجل الجنائي للمتهم إلى مقتطف من السجل المر�زي او 

. وتستند حالة إنفاذ االستنتاج المذ�ور أعاله إلى المعلومات 2018 تموز/یول�ه 24] بتار�خ aمن قبل المحكمة المحل�ة ... [
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لمدعي  الموجودة في الملف عن المدفوعات التي سددها المدعى عل�ه؛ ووفقا لألمر النهائي الصادر في هذا الصدد عن مكتب ا

العام في تر�ر، دفعت الغرامة �الكامل وتمت تسو�ة اإلجراءات. تم إ�قاف محاكمة أخرى مع اتهام المدعى عل�ه "�إصا�ة 

�تم إبالغ توار�خ وظروف االعتقال واإلفراج عن  و .  2018تموز/یول�ه    7مواطنین أفغانیین اثنین من الجوار �اللكمات" في  

] وشنایدر. ووفقا لهم، فإن Pمن قبل ض�اط الشرطة المعنیین ... [  الهیئة القضائ�ةلى  االحتجاز وتجدید االعتقال مجددا إ

�ان غیر متوقع على اإلطالق. و�ان المدعى عل�ه قد افترض سوء فهم في اعتقاله    -وخاصة إعادة اعتقاله   -سجن المتهم  

 نفس�ة. األول واشتكى من مشاكل في القلب والتنفس في االعتقال الثاني، ر�ما ألس�اب

 

 عل�ه لمدعى ل اإلجرام�ة الملموسة مساهمةالاإلث�اتات المتعلقة � - سادساً 

 
 في المخابرات السور�ة  مسار ترقي المدعى عل�ه -1

 

تستند اإلث�اتات المتعلقة بدخول المتهم إلى المخابرات السور�ة، وأنشطته هناك، والشعب التي عمل فیها، ورتبته، إلى حد �بیر  

التي أدلى بها في جلسة االستماع أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین وشهادته أمام المكتب االتحادي إلى أقواله  

 للشرطة الجنائ�ة. �ما أنها تستند إلى عدة أدلة ومؤشرات تؤ�د نشاط المدعى عل�ه. 

 

أي شك في صحة أقوال المتهم نفسه. وهذه تبدو �الفعل ذات مصداق�ة من تلقاء نفسها؛ وهي   الهیئة القضائ�ةول�س لدى   ) أ

مفصلة وقاطعة، اتفق في �لتا المناسبتین، اللتین عبر فیهما المدعى عل�ه عن نفسه، �أولو�ات مختلفة، وظهر في ضوء 

الناجح �مدرب "صعب"، قائم أ�ضا على  حق�قة أنه أبلغ عن طیب خاطر و�فخر ال �خفى، على سبیل المثال، عن نشاطه  

الخبرة. ومن الواضح أن المتهم لم �حاول التستر على وظ�فة جهاز المخابرات ونشاطه الخاص فیها، خاصة وأنه ر�ط سبب 

فراره النهائي من الخدمة وطلب لجوئه بنشاطه. ونظرا لثراء تفاصیل معلوماته عن التدر�ب والمكتب واألنشطة التنفیذ�ة، وال 

أ�ضا أن �كون المدعى عل�ه قد �الغ في ح�اته المهن�ة وموضوع نشاطه.   الهیئة القضائ�ة�ما عن الفعل الفعلي، تست�عد  س

الفرار واالضطهاد   للجوء. ولكن ظروف  للحصول على سبب  المبذول  للرهن �الجهد  المحتمل  الزائف  الدافع  تفسیر  و�مكن 

حدد المدعى عل�ه �ذلك أقواله في شهادته أمام المكتب االتحادي للشرطة  الالحق �انت ستكون �اف�ة؛ و�اإلضافة إلى ذلك،  

 الجنائ�ة، الذي ال �عد �حق اللجوء أو أي میزة أخرى. 
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الهیئة وأخیرا، أكد المدعى عل�ه صراحة أنه �ان �عمل لصالح قوات األمن السور�ة في معلوماته المكتو�ة التي أحیلت إلى  

 غیر المحدد �التفصیل.  –ة شاملة مفادها أنه ل�س لد�ه بدیل عن استمرار مؤقت لنشاطه ، والتي قدم بها مذ�ر القضائ�ة

 
 للمتهم.  –ابن أخت األب  –]، ابن عمة CCو�ؤ�د نشاط المتهم ووقت فراره من خالل أقوال الشاهد ... [ ) ب 

 

) �ان الشاهد أول من تحدث عن موقفه الس�اسي تجاه الوضع في سور�ا في ذلك الوقت. ووفقا له، فقد �ان ناشطا س�اس�ا أ أ

وفي  س�اس�ة.  لمقاالت  �مؤلف  ذلك  �عد  وظهر  المعارضة،  ومناقشات  اجتماعات  في  وشارك  دمشق،  ر��ع  �الفعل خالل 

، خالل مظاهرة في  2011  ن�سان/أبر�ل 8لقوات األمن. في   ، شارك في مظاهرات وشهد عمل�ات انتشار2011 آذار/مارس

فلسطین. �عد  فرعما تسمى � –دمشق في حي �فر سوسة، تم اعتقاله هو نفسه واستجوا�ه لمدة یوم واحد من قبل المخابرات 

فضل  أطلق سراحه دون إساءة معاملة. ووصف �أنه شخص متعلم و�عامل معاملة أ  هناك  فرع محادثة شخص�ة مع رئ�س ال

من السجناء اآلخر�ن الذین تعرضوا للتو��خ والضرب بوصفهم إرهابیین. و�ان عل�ه أن �كشف عن ب�اناته المتعلقة �الوصول 

إلى ف�سبوك و�لمات مرور البر�د اإللكتروني، وُنصح �عدم الق�ام �أي أنشطة أخرى ذات أهم�ة للنظام؛ وفي الوقت نفسه،  

 المعارضة.  عرض عل�ه التعاون للتجسس على أنشطة

 

وشهد الشاهد للمتهم �أنه تطوع مع قوات األمن أو وزارة الداخل�ة �عد التحاقه �المدرسة الثانو�ة. �عد �ل شيء، �انت رتبته 

مساعد أو رقیب أر�ان رئ�سي. و�ان المدعى عل�ه �عمل لدى "أمن الدولة"؛ وهو ، أي الشاهد ، ال �عرف �الض�ط إلى أي 

وعلى أ�ة حال، فإن المهمة هي مراق�ة الشعب والجماعات الس�اس�ة المختلفة. تعمل المنظمة على الحفاظ  جهاز ینتمي هذا. 

 على السلطة. 

 

و�ان المدعى عل�ه قد خضع في البدا�ة لستة أشهر من التدر�ب األساسي. وافتتح، أي الشاهد، ع�ادة لطب األسنان في  

. وخالل هذه الفترة، التقى �المدعى عل�ه، الذي �ان �ع�ش  2001عام الدشادل، جنوب دمشق، �عد تخرجه من الجامعة في 

أ�ضا في المنطقة والذي جاء أفراد أسرته لتلقي العالج، في �ثیر من األح�ان. و�ان المتهم في ذلك الوقت مدر�ا ر�اض�ا في  

دین�ة"، حیث �ان مسؤوال عن مراق�ة  الشؤون ال  فرعأمن الدولة في منطقة نجها. وفي وقت الحق، أخبره المتهم أنه انتقل إلى "
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خطب الجمعة والوعاظ. ومن الواضح أن المدعى عل�ه قد صنفه، أي الشاهد، س�اس�ا على أنه "مؤ�د للثورة". عندما جاء  

، �انت هناك محادثة حول الوضع مع قوات  2011  آذار/مارسأو أوائل    ش�اط/فبرایرالمدعى عل�ه إلى ع�ادته في أوائل  

المدعى عل�ه �أنه في حالة تأهب قصوى وأنه �علم أن الثورة ستأتي. و�ان الشاهد، قد سمع أن المدعى عل�ه قد  األمن. وأفاد  

ومرة أخرى أ�ضا قبل وقت   –حذر شخصا یدعى "األتاسي" �ان ین�غي إلقاء الق�ض عل�ه؛ وقد أبلغه بذلك شقیق المتهم  

اهد، أي انط�اع �أن المدعى عل�ه أراد إیذاء شخص ما؛ و�ال لكان  قصیر من استجوا�ه في الجلسة الرئ�س�ة. ولم �كن لدى الش

 موظفي األجهزة األمن�ة جاءوا للعالج. و�مكنك التمییز بین الناس.  قد انفصل عنه. هناك العدید من

 

أ�ام لم �خبره المدعى عل�ه �الكثیر عن أنشطته األخرى. ومع ذلك، �ان من الواضح أن حراس األمن "كانوا �خرجون دائما  

، لم �عد عمل المدعى عل�ه روتین�ا، وفقا لوصفه. 2011الجمعة" و�راقبون األماكن التي یتوقع فیها حدوث مظاهرات. منذ عام  

لقد حشد النظام جم�ع القوى التخاذ إجراءات ضد الثورة. و�ان المدعى عل�ه قد أبلغ ذات مرة عن حدث �انت ف�ه حافلة بها  

ل�ه قد أخذ عصا للمشار�ة في "حفل الترحیب". �ان المدعى عل�ه "غاض�ا" من هذا ، ألن  محتجز�ن. و�ان زمیل للمدعى ع

"مثل هذا الشيء" لم �كن "عمله". و�ان المتهم قد ذ�ر مرارا وتكرارا اسم حافظ مخلوف وقسوته ووحشیته. �ما أنه �ان �ستخدم  

قدمه ع الجیب، ووضع  س�ارته  ذات مرة من  النار�ة. خرج مخلوف  على  األسلحة  النار  إطالق  في  و�دأ  الس�ارة  عت�ة  لى 

 المتظاهر�ن. هذا ما قاله له المتهم.

 

، فإن الشاهد ال �عرف �الض�ط. �مكن أن �كون المدعى عل�ه أو أحد أشقائه  40القسم  وما إذا �ان المدعى عل�ه قد عمل في  

أنه یتوقع الوالء من  المثال،لوف. على سبیل قد أخبروه. وعلى أ�ة حال، فإن المدعى عل�ه نفسه قد أبلغ �ثیرا عن حافظ مخ

، أجاب الشاهد  القسم. وعندما سئل عن السمعة التي تتمتع بها  40  للقسمموظف�ه. ووفقا للمعلومات العامة، �ان مخلوف رئ�سا  

یرأسه    قسماً هي "نوع من محالت الجزارة لذ�ح الناس"، وأن الناس تعرضوا هناك للضرب والتعذیب، وأن    األقسام�أن هذه  

.  فرعحافظ مخلوف ال بد أنه �ان "جح�ما". �ما أخبره المدعى عل�ه، أي الشاهد، أنه �ان هناك الكثیر من عدم الثقة في ال

 وأخذت أسلحة الخدمة من الموظفین، وال س�ما السنة منهم، ولم تعد إال عندما �انت هناك مظاهرات.

 

. لكنه  2011  أیلول/سبتمبرأو    آب/أغسطس و�ان المدعى عل�ه قد تحدث �الفعل عن "انفصال" محتمل (�عني: الهروب) في  

، علم شخص�ا �الفرار من الشقیق األكبر للمتهم. وصدر أ�ضا "بالغ"  2012 �انون الثاني/ینایر 5في و �عائلته.  لم �عتن إال
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الشاهد. ولم تظهر   الهیئة القضائ�ةتصدق    . هذه ممارسة شائعة لدى السلطات)  �فید �أن المدعى عل�ه �عتبر مفقودا؛ و�انت

مؤشرات على أنه ر�ما ُأخبر �غیر الحق�قة �شأن نشاطه الس�اسي وسجنه. و�قدر ما أبلغ عن المعرفة التي اكتسبها من المدعى  

 عل�ه �شأن ح�اته المهن�ة ونشاطه، فإن روایته تبدو ذات مصداق�ة أ�ضا.

 

واضح أن الشاهد �ان حر�صا على تذ�ر اللقاءات التي جرت أح�انا منذ فترة طو�لة مع المدعى عل�ه وأقواله، و�شف  ومن ال

عن ثغرات وشكوك بنزاهة، ومن ناح�ة أخرى، عرف ��ف �عید سرد �عض الظروف التفصیل�ة. وفي الوقت نفسه، أظهر  

�ا �أنها "جزارة"  التي وصفها عموما  الحال، �ان لدى  مسافة من قوات األمن،  الخاصة. و�طب�عة  إلى تجار�ه  الهیئة  لنظر 

الشاهد    القضائ�ة أنشطة  في ضوء  عل�ه  المدعى  تجاه  األح�ان  �عض  في  النقدي  غیر  الشاهد  موقف  في  للتشك�ك  سبب 

ى أي  التي یرأسها حافظ مخلوف. أجاب الشاهد �أنه ال یر   للقسمالمعارضة، وتجار�ه الخاصة في السجن، والسمعة الوحش�ة  

تناقض في ذلك. وقد أشار المتهم مرارا وتكرارا إلى دعمه الواضح للثورة. وهو، أي الشاهد، قد سلب منه تأكیداته �موقف  

داخلي سلبي تجاه النظام. واستنادا إلى االتهامات، ذ�ر الشاهد أنه ب�ساطة ال �عرف مثل هذه التفاصیل، خاصة وأنه لم یلتق  

�مكن أن تكون  2011 ن�سان/أبر�ل 8ا سئل عما إذا �انت معاملته المتساهلة �عد اعتقاله في �المدعى عل�ه �انتظام. وعندم

 �سبب شفاعة المتهم، نفى الشاهد ذلك �شدة وذ�ر أنه تم اإلبالغ عن اعتقاله على وسائل التواصل االجتماعي.

 

التبرئة، فإن الشاهد على وجه   الخصوص ال �ستط�ع أن یذ�ر أي مؤشرات وحتى لو لوحظت في الشهادة �عض نزعات 

المعلومات ل�ست موضع شك. فمن ناح�ة، من    الهیئة القضائ�ة  ملموسة على الموقف االنتقادي للنظام، وهذا �جعل وفق تقی�م

 المنطقي أن المتهم، الذي یدرك الموقف المنشق والنشاط المعارض البن عمه، قد عرض نشاطه مجازا وقدم نفسه على أنه 

أن المدعى عل�ه قد أعرب فعال عن نفسه للشاهد على النحو الذي    الهیئة القضائ�ةإلى "الثورة" داخل�ا. ولذلك تفترض  تحول  

وصفه هذا األخیر؛ و�نطبق هذا أ�ضا على المحادثة التي أعرب عنها الشاهد مع المدعى عل�ه حول الهروب �الفعل في  

] تجاه المدعى عل�ه في شهادات عدد من الشهود  CCیر للشاهد ... [. من ناح�ة أخرى، فإن الموقف الخ2011منتصف عام  

دعوا إلى نظرة تمییز�ة لموظفي النظام السابق،    –على الرغم من تأثرهم في �عض الحاالت حتى �أخطر الهجمات    – الذین  

شاطه المعارض وعالقة  وخاصة أولئك الذین فروا من الخدمة. �عد �ل شيء، من المفهوم أن الشاهد �ان في صراع والء بین ن

ال تفترض أن الشاهد أراد عمدا تبرئة    الهیئة القضائ�ةقرابته �المدعى عل�ه وأراد تصدیق أقوال المدعى عل�ه. و�التالي فإن  
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التي ال �مكنه التحقق منها �مز�د من   –المدعى عل�ه على أساس عالقة القرا�ة، ولكنه ب�ساطة أعاد إنتاج أقوال المدعى عل�ه  

 ل.التفصی

 
ج بتفاصیل  ج  جزئ�ا  نفسه  عل�ه  المدعى  وصفه  الذي  السور�ة  المخابرات  في  التطور  الشاهد  شهادة  تؤ�د  عام،  �شكل   (

فصاعدا من وجهة    2011قادرة على إلقاء نظرة نقد�ة داخل�ة على األحداث من عام    الهیئة القضائ�ةاستخداماته المختلفة.  

] وال �مكن است�عاد ذلك، على الرغم من أن ذلك لم �ظهر للعالم الخارجي في  CCنظر المدعى عل�ه في أقواله للشاهد ... [

] من اعتقال شخص معین وش�ك غامض CCاألفعال المحددة للمدعى عل�ه. غیر أن "التحذیر" المزعوم، من قبل الشاهد ... [

كن للشاهد إال أن یذ�ر الكلمات الرئ�س�ة أن تستند إل�ه �حق�قة �مكن إث�اتها. وال �م   الهیئة القضائ�ةللغا�ة �حیث ال تستط�ع  

  التي تلقاها من أطراف ثالثة، وال س�ما شقیق المتهم.

 
�اإلضافة إلى تأكید وظ�فته �مدرب في    2011العمال العمل�اتي النشط للمتهم لصالح المخابرات السور�ة حتى نها�ة عام   ) ج

 تشر�ن الثاني/نوفمبر] �ان، وفقا لمعلوماته، من  BBالشاهد ... [)  أ أ ].BBأوقات سا�قة ینتج أ�ضا عن شهادة الشاهد ... [

السور�ة في  2012إلى بدا�ة عام    2010 العامة  المخابرات    فرع . �ما عمل في  255المعلومات    فرع، موظفا في جهاز 

 3ج، ثالثًا،  : ج  التا�عة لجهاز المخابرات العامة في فرع نجها جنوب دمشق. و�ما سبق ذ�ره (انظر أعاله  295التدر�ب  

، شارك الشاهد في المعالجة اإلدار�ة لنقل الجثث إلى مقابر جماع�ة في الضواحي الجنو��ة لدمشق. و�مناس�ة النقل،  (ب))

 تعرف الشاهد على المتهم �عضو في فر�ق الحراسة المرافق.

 
تدر�ب، و�التالي   فرعالتا�عة للمخابرات العامة السور�ة �أنها    295  فرع، وصف الشاهد الالهیئة القضائ�ةوفي استجوا�ه أمام  

في نجها، جنوب دمشق، �ما في ذلك    فرعأكد أقوال المتهم في بدا�ة أنشطته االستخ�ارات�ة. وتمكن من رسم خر�طة لموقع ال

التي ینتمي إلیها المدعى عل�ه   مالعب التدر�ب وأماكن المع�شة للمتدر�ین. وذ�ر الشاهد أ�ضا أنه ینتمي إلى نفس المنطقة

. غیر  295  فرع. وعلى النق�ض من استجوا�ه من قبل الشرطة، نفى الشاهد معرفته �المتهم من أوقات سا�قة في الموحسن  -

أنه التقى �المدعى عل�ه عند تقاطع عندما رافق شاحنة مبردة مع شاحنة صغیرة مع ما مجموعه عشرة من موظفي المخابرات؛  

جثة. و�ان المدعى عل�ه واألشخاص اآلخرون مسلحین �البنادق. وسواء �ان    60إلى    50و�ان في الشاحنة المبردة حوالي  

أثناء استجوا�ه من قبل الشرطة، لم �ستطع الشاهد أن �قول، "أ�ضا �سبب الضغط الذي یثقل  ذلك مدفعا آل�ا، �ما ذ�ر الشاهد  



  ترجمة غیر رسمیة
144 

 

 
 

كاهله". وعندما سئل عن ��ف�ة معرفته �المدعى عل�ه، أجاب الشاهد �أن زمیال له ذ�ر له اسم المدعى عل�ه. �ما عرف من  

 الشاهد على المتهم. زمالئه أن المدعى عل�ه �ان �عمل لدى أمن الدولة. وفي المحاكمة، تعرف

 
]  ... الشهود  من  المأخوذة  للشرطة  استجوا�اته  [ Pفي   ... و   [MM  في الشرطة  استجوا�ات  في   14و  تموز/یول�ه  24] 

] قد قدم مز�دا من المعلومات، �عضها یتناقض مع أقواله في المحاكمة. وتست�عد BB، �ان الشاهد... [2019  آب/أغسطس

�النظر إلى إعادة ترجمة االستجوا�ات، وتوق�ع المحاضر في �ل صفحة، والتصو��ات   صعو�ات االتصال  الهیئة القضائ�ة

�اإلضافة إلى ذلك، أنه یتمكن من التواصل    المكتو�ة �خط الید من جانب الشاهد؛ فإن الشاهد نفسه قد ذ�ر في المحاكمة

استجوا�ه مع الشرطة أنه �ان على علم �المتهم. ] قد ذ�ر في  BB�شكل جید. ومن حیث األسس الموضوع�ة، �ان الشاهد ...[

. و�ان المدعى عل�ه موجودا هناك  295  فرعو�ان قد التقى �ه ألول مرة �موظف في أمن الدولة المنتشر في دوما في ال

للتدر�ب. و�ان المدعى عل�ه، �صفته موظفا في المكتب الفرعي في دوما، مسؤوال عن قمع المظاهرات هناك، وفقا للشاهد 

 الذي �شغل منص�ا ق�اد�ا. 

 
وفي استجوا�ه من قبل الشرطة، قدم الشاهد أ�ضا معلومات أكثر تفصیال عن اللقاء مع المدعى عل�ه ونشاطه في نقل الجثث. 

وهكذا، تم تسم�ة اسم المدعى عل�ه في اإلعالن المكتوب عن نقل الجثث. و�ان من وحدته، الشاهد، سیتلقى ملفا یتضمن 

ال �أسماء  ولوحات قائمة  �المر��ات  أ�ضا  الشاهد،  هو،  أبلغ  الهاتف،  الجماع�ة؛ وعن طر�ق  المقابر  إلى  نقلوا  الذین  قتلى 

. وتحر�ت شاحنة مبردة وشاحنتان صغیرتان 295  فرعص�احا عند تقاطع �القرب من ال  5:00ترخ�صها. التق�ا في الساعة  

مدعى عل�ه �سبب المعرفة السا�قة. وقام، أي الشاهد، بتحیته محملتان �مدافع رشاشة مثبتة �شكل دائم. و�ان قد تعرف على ال

دق�قة. ثم توجه الرتل �اتجاه مقبرة   15هو فقط. �ان قد لوح �النقل �عد الت�ادل المت�ادل لكلمة المرور. واستغرق اللقاء حوالي  

 . 2012جماع�ة �حرسها "إیرانیون". ووفقا لذ�ر�اته، عقد االجتماع في عام 

 

) و�ذلك �اإلضافة  ، ب)3: ج ج (ثالثًا،  المعلومات التي قدمها الشاهد في المحاكمة (انظر  الهیئة القضائ�ة) تستخدم  ب ب

 إلى استجوا�ه من قبل الشرطة. 
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وخالل المحاكمة، �ان من الواضح أن الشاهد لم یرغب في تأكید أقوال مختلفة من استجوا�ه من قبل الشرطة بدافع الخوف،  

حق�قة. ورفض تقد�م مز�د من التفسیرات عن معرفته �المدعى عل�ه على أسس نمط�ة لم �عد �إمكانه على الرغم من أنها ال

من   االعتراضات  من  الرغم  على  حتى  الشاهد،  تذ�ر  في  للثغرات  التفسیرات  من  مز�د  على  الحصول  یتسن  ولم  تذ�رها؛ 

�أن أسرته، التي �انت ال تزال في سور�ا، قد  استجوا�اته من قبل الشرطة. وفي الوقت نفسه، اعترف الشاهد في المحاكمة  

وتعرض المتهمون للتهدید. ووفقا ألقوال ضا�ط التحقیق مع الشرطة، فإن    حلت محلها أفراد �عیدون من أسرة صاحب البالغ

الشرطة، ألن  ] لجأ �الفعل إلى مكتب الشرطة الجنائ�ة االتحادي �عد استجوا�ه من قبل  BB]، �ان الشاهد ... [Pالشاهد ... [

 عائلته تعرضت للتهدید ولم یرغب في تقد�م أي معلومات إضاف�ة.

 

و�انت أقوال الشاهد في الجلسة الرئ�س�ة �شأن التعارف مع المدعى عل�ه غیر معقولة، وتفتقر إلى التفاصیل، ومن الواضح  

المدعى عل�ه إال مرة واحدة و�صور  لم یر  �أنه  بین عدد �بیر من األشخاص  أنها متقدمة. ومن ثم، فإن االدعاء  ة عابرة 

المرافقین له عند مروره بوسیلة نقل یبدو أنه ال �كاد یتفق مع الذاكرة الملموسة لشخص المدعى عل�ه �عد عشر سنوات. ولم  

�كتف الشاهد �التعرف على ذلك جسد�ا في المحاكمة؛ بل إنه لم �كتف �االعتراف بذلك أ�ضا. وقد تعرف �الفعل في استجوا�ه  

ن قبل الشرطة، على المدعى عل�ه تلقائ�ا في ملف صور المشت�ه �ه وأوضح �شكل مفهوم أنه عرفه على أساس نشاط م

] عن  BBأعر�ا للشاهد... [  ]، �انا قدMM] و ... [P. ووفقا لمحققي الشرطة، فإن الشهود ... [295  فرعمت�ادل سابق في ال

، ولم �قدم فقط معلومات 2019  آب/أغسطس  14و    تموز/یول�ه  24في    استعداده لتقد�م معلومات في استجوا�ات الشرطة له

، والمقبرتین الجماعیتین، وأنشطتها الخاصة، ومحتوى قوائم المتوفین التي تلقاها وتسل�م الجثث. 295  فرعمفصلة عن مكان ال

الشاهد شكو�ا إال في    وردا على أسئلة مختلفة، أوضح أ�ضا ��ف �عرف المدعى عل�ه وما هو نطاق مسؤولیته. ولم �ظهر

تصن�ف أرقام الشعب و�سناد الشعب المختلفة إلى مختلف أجهزة المخابرات السور�ة. وقد ترجم الشاهد الذي تلقى تعل�ماته 

أقوال الشرطة الخاصة �ه؛ وقد وقع علیها وصححها �شكل انتقائي �الید. ولم یدع   -�ما سبق أن تبین    - على النحو الواجب  

 جوب في هذا الصدد أثناء المحاكمة بنفسه وجود أي صعو�ات في االتصال. الشاهد الذي است

 

كل هذا یوحي �أن الشاهد في المحاكمة امتنع عمدا عن تقد�م معلومات مفصلة عن المدعى عل�ه، والتي �ان قد أبلغها �شكل 

نه تذ�ر تفاصیل تصوراته في ذلك  صح�ح في إجراءات التحقیق. و�قدر ما ذ�ر الشاهد في الجلسة الرئ�س�ة أنه لم �عد �إمكا

 استخدمت معلوماته من استجوا�ات الشرطة �أساس. الهیئة القضائ�ةالوقت، فإن 
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تا�عة لجهاز المخابرات العامة ومسؤولة عن دوما،    فرع) نت�جة لذلك، تؤ�د شهادة الشاهد أوال نشاط المدعى عل�ه في  ج ج

  2012] نفسه ترك المخابرات في بدا�ة عام BBوالتي �انت مسؤولة عن قمع المظاهرات في هذا المكان. وألن الشاهد ... [

ت في  ، تثبت أقوال الشاهد أن المدعى عل�ه �ان ال یزال �عمل �موظف في المخابرا  2012والتقى �المدعى عل�ه في عام  

 .40القسم  لصالح المخابرات السور�ة، ومن الواضح أنه �ان في  2011/2012االنتقال بین عامي 

 
من جهاز المخابرات العامة    251الفرع  من عدة وثائق أن المدعى عل�ه �ان �عمل في    الهیئة القضائ�ةكما تستنتج   ) د

ن�ا وفي ملفه الخاص �األجانب صادرة عن "الق�ادة  السور�ة. وتصفه �طاقة خدمة قد�مة �ان �حملها المدعى عل�ه إلى ألما

 �أنه "رقیب" وطب�عة التزامه �الخدمة �أنه "متطوع". 1997العامة للج�ش والقوات المسلحة" منذ عام 

 

�طاقة خدمة أخرى للمتهم، تصدر له �موظف في جهاز المخابرات العامة السور�ة، تأتي من تقی�م للهاتف النقال للمدعى  

]. وتظهر  Pمن قبل الشاهد المشارك في التقی�م... [ الهیئة القضائ�ةعل�ه، والذي تم تخز�ن تسجیالت الوث�قة عل�ه، �ما أبلغ 

ور�ة العر��ة السور�ة" مع توق�ع "جهاز المخابرات العامة" �الحروف الالتین�ة والعر��ة،  �طاقة الهو�ة في المقدمة نقش "الجمه

�ما في ذلك صورة للمتهم، و�وجد تحتها �األحرف العر��ة "رئ�س مدیر�ة المخابرات العامة". في المقدمة یوجد أ�ضا نقش  

هر �طاقة الهو�ة اسم المتهم، واختصار رت�ة  "األمن" �أحرف �بیرة ورقم هو�ة ونسر منمق مع علم سوري. و�وجد على ظ

"، وقسم فارغ عن نوع السالح ورقم السالح، ورقم �طاقة الهو�ة، وتار�خ إصدار في  251الفرع  "ضا�ط صف"، و�شارة إلى "

 . المطبوعة هي أ�ضا طلب إلى السلطات لتقد�م المساعدة لحامل ال�طاقة. 2010آذار/مارس 

 
 في الجر�مة، السلوك �عد الجر�مة  اإلجراءات الملموسة للمشار�ة -2

 

�ستند فعل المشار�ة الملموس الذي قام �ه المدعى عل�ه في المقام األول إلى أقواله في جلسة االستماع أمام المكتب االتحادي 

المعلومات  ، ما لم �كن ممنوعا من االستخدام.  2018أغسطس    16  وشهادته في  2018مایو    9للهجرة وشؤون الالجئین في  

]،  O] و ... L ] ... ،[M] ... ،[P]التي قدمها المدعى عل�ه في �لتا المناسبتین تم نقلها في المحاكمة من قبل الشهود ... [

 الذین علقوا أ�ضا على جلسة االستماع وحالة االستجواب ذات الصلة. 
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تشر�ن  أو    أیلول/سبتمبرإن األحداث التي وصفها المدعى عل�ه خالل شهادته ومشار�ته في قمع المظاهرات في دوما في   )أ

متماسكة ومفصلة �ما ف�ه الكفا�ة. ولم تظهر تناقضات أو خصائص أخرى �مكن أن تدعم االفتراض   2011  األول/أكتو�ر

ا. و�نطبق هذا أ�ضا على حق�قة أن المدعى عل�ه قد ذ�ر الحادث  �أن المدعى عل�ه �جرم نفسه ظلما، لم یتم الكشف عنه

�الفعل دون تحدید مشار�ته المحددة، ولكنه ذ�ر �ما یتعلق �مظاهرة حافظ مخلوف و�طالق النار من قبل حافظ مخلوف في  

إلى أن إضفاء مز�د  س�اق جلسة االستماع التي عقدت أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین. ول�س هناك ما �شیر 

من الغموض على الحادث على المكتب االتحادي للشرطة الجنائ�ة �ان �مكن أن �كون خاطئا، ألن المدعى عل�ه �ان �مكن  

 أن �عد نفسه �مزا�ا نت�جة لذلك. 

 

الصورة  الذي وصفه المتهم یتناسب �سالسة مع 2011 تشر�ن األول/أكتو�رأو  أیلول/سبتمبرإن قمع المظاهرة في دوما في 

، أي أن النهج العن�ف للمظاهرات من خالل استخدام  2011التي ظهرت عن مسار وتصاعد األحداث في سور�ا في عام  

اإلضرا�ات واألسلحة النار�ة و�ذلك االعتقال التعسفي للمتظاهر�ن ونقلهم إلى مراكز االحتجاز التا�عة للسلطات األمن�ة بدءا 

قصى تقدیر، و�انت تعد من الوسائل التي ُتمارس �انتظام والتي سعى بها النظام  على أ   2011من ن�سان/أبر�ل في عام  

�الحافالت واستالمهم عن على سبیل    251الفرع  السوري إلى قمع حر�ة االحتجاج �عنف. تسل�م األشخاص المسؤولین في  

] والعدید من الشهود  AA... [و    Z 28/07/16�العنف المسمى بلفظ "حفلة الترحیب" تم تأكیده من قبل الشهود    السخر�ة

 الضحا�ا؛ وهذا أ�ضا �شیر إلى أن أقوال المدعى عل�ه من واقع المعا�شة الفعل�ة.

 

عمل في المیدان �ـ "فرقة ضرب و�لطجة" تا�عة    40القسم  من المؤ�د أن    – )  2: ثالثًا،  و�المثل، و�ما سبق ب�انه (انظر أعاله

أ�ضا  251  فرعلل ور�ما  وتنفیذ    فروع،  المظاهرات  لقمع  استدعاؤه  تم  وأنه  السور�ة،  العامة  المخابرات  لجهاز  تا�عة  أخرى 

ى  وتض�ف نشاطه الواقعي إل   فرعال  ا، �حیث تقع الحادثة أ�ضا ضمن اختصاص هذفرعاالعتقاالت وتسل�م المعتقلین إلى ال

]. �ما أن تسل�م  AA، وال س�ما �النس�ة لدوما، من قبل الشاهد ... [للقسم�تم تحدید الوال�ة المكان�ة  و وحدة المخابرات هذه.  

 . القسم، ل�س سمة خاصة وفقا للشهود الذین �انوا جزءا من أنشطة  القسمالمحتجز�ن فورا، أي دون أي نقل مؤقت إلى 
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�ما    –�النس�ة له، ذ�ر المدعى عل�ه  و ).  ، ب1: خامسا، ] (انظرCCادة الشاهد ... [تم تأكید الحادث أخیرا من خالل شهو 

حادثة في سور�ا �انت فیها على األقل حافلة بها معتقلین و "حفلة ترحیب"، شارك في تنفیذها زمیل للمتهم.   –وصف الشاهد  

�ارته الجیب وأطلق النار على المتظاهر�ن.  وفي هذا الس�اق، أشار المتهم أ�ضا إلى تورط حافظ مخلوف، أي أنه خرج من س

أدنى شك في أن تقر�ر المتهم ضد الشاهد �شیر إلى حادثة قمع    الهیئة القضائ�ةوفي ضوء هذه التفاصیل األصل�ة، ال �ساور  

 المظاهرة في دوما.

 
لصالح المتهم   الهیئة القضائ�ة، تفترض  251الفرع  وف�ما یتعلق �عدد المتظاهر�ن الذین اعتقلوا �مساعدة المتهم ونقلوا إلى   )ب

 شخصا.  30 –فقط  –أنهم 

 
للهجرة   المكتب االتحادي  أمام  التي عقدها  المدعى عل�ه عددا محددا من األشخاص سواء في جلسة االستماع  ولم یذ�ر 

  فرع أو في استجوا�ه للشهادة، �قدر ما �ان �مكن استخدام ذلك. غیر أنه ذ�ر أن المحتجز�ن نقلوا إلى الوشؤون الالجئین  

 في قرارها إلى الحد األدنى لعدد المر�بتین. الهیئة القضائ�ةبواسطة "حافالت". وفي هذا الصدد، تستند 

 
الفرع  المحتجز�ن في    –وخاصة في دوما    –مع    ، أفاد بوصول الحافالت �انتظام251الفرع  ]، حارس أمن  AAالشاهد ... [

شخصا. ومع ذلك، في �عض األح�ان، �قدر ما   20إلى    15. ووفقا ألقواله، �مكن للحافالت الصغیرة أن تستوعب  251

  15عدد السجناء الذین یتم نقلهم في �ل حافلة �عدد    الهیئة القضائ�ة�مكن أن یالحظ، �انوا مكتظین. و�ناء على ذلك، تحدد  

 شخصا.  30خصا لصالح المدعى عل�ه، �حیث �صل العدد اإلجمالي إلى  ش

 

 
القضائ�ةتخذ  تو  )ج إلى    الهیئة  لالعتقال ونقلوا  الذین تعرضوا  المعتادة لألشخاص  للمعاملة  أنه، وفقا  ،  251الفرع  أساسا 

ألشد حاالت اإلیذاء البدني    251الفرع  تعرض جم�ع المتظاهر�ن الذین تم استالمهم هناك �مساعدة المدعى عل�ه أ�ضا في  

لعدة أ�ام على األقل.    فرعوالنفسي خطورة، فضال عن ظروف السجن السائدة عموما هناك خالل فترة الجر�مة واحتجزوا في ال

ات لمعاملة تفضیل�ة لمحتجز�ن �عینهم؛ ولذلك �ان هذا �عیدا، ألن األمر یتعلق  ولم تكن هناك مؤشرات على وجود استثناء

�أفراد مشار�ین في االحتجاج اعتقلوا تعسف�ا ول�س معارضین للنظام �انوا معروفین للشخص واعتقلوا عمدا. ومع ذلك، لم �كن  

ألشخاص الذین تعرضوا العتقاالت جماع�ة هناك احتمال معین لالمت�از إال �النس�ة لهؤالء األشخاص، في حین �ان على ا
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  30وفقا ألهداف السلطات األمن�ة. ومن ناح�ة أخرى، ال �مكن إث�ات أنه من بین    -تعسف�ة أن یتوقعوا معاملة رادعة وعن�فة  

 نس�ة. ، قتل أفراد منهم �سبب سوء المعاملة أو ظروف االحتجاز أو تعرضوا العتداءات ج251الفرع  متظاهرا محددا نقلوا إلى  

 
فضال    40  القسم أن المدعى عل�ه �ان على علم �مهام    الهیئة القضائ�ة وف�ما یتعلق �الجانب الذاتي للجر�مة، تفترض   )د

عن تصاعد األحداث في الشوارع مع تكث�ف هجمات قوات األمن. وقال إنه یدرك أ�ضا الغرض من العمل�ة المحددة ضد  

؛ وقال إنه یدرك تماما سوء المعاملة وظروف  251الفرع  المظاهرة في دوما و�علم أن المتظاهر�ن المعتقلین سینقلون إلى  

ذلك مما   الهیئة القضائ�ةأنه ال یوجد أساس دستوري الحتجازهم التعسفي. وتستثني    السجن التي تتوقعها هناك، و�ذلك حق�قة

 یلي:

ال  40القسم  ، �ان المدعى عل�ه قد دخل �الفعل في  2011في أیلول/سبتمبر    فرعلمدة ثالثة أشهر؛ �ان مجال مسؤول�ة 

�انت    فرعا�قة في العمل االستخ�اراتي. و�ما أن الومهامه الفعل�ة معروفا له �الفعل، و�ذلك على أساس خبرة سنواته العدیدة الس

كون "قوة الرد السر�ع" لمراق�ة الشوارع وعمل�ات التفت�ش واالعتقاالت وفض التجمعات ونقل المحتجز�ن �مهمته الوحیدة هي أن  

ه، حتى لو لم  فمن غیر المتصور ب�ساطة أن تظل وظ�فته مخف�ة عن - القسم�ما في ذلك مر�زه في  -إلى مرافق االحتجاز 

هذا صح�ح �شكل خاص ألن غالب�ة  و من تحدید المز�د من أعمال النشاط الملموسة للمدعى عل�ه.    الهیئة القضائ�ةتتمكن  

من واقع المعرفة العامة �األوضاع في جهاز   فرعالشهود المقر�ین من النظام والمنتقدین له تمكنوا من تقد�م معلومات عن ال

قبل انتقاله إلیها �شیر إلیها الوصف الزمني ألنشطته    القسمالمدعى عل�ه �ان قد أبلغ �الفعل �األمن السوري. وحق�قة أن  

�أنه "خطیر". �ما أن الشهود    إجماال  فرعاالستخ�ارات�ة أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین، حیث وصف ف�ه ال

] و  AA] ... ،[BB] ... ،[Yمع الناشطین في مجال االستخ�ارات، وهم الشهود ... [  الهیئة القضائ�ةالذین استمعت إلیهم  

Z 28/07/19    ه�كل أجهزة المخابرات، والمهام والظروف على األقل    -أ�ضا من الرتب الدن�ا    -، �انوا قادر�ن على وصف

 في شعبتهم على أي حال. 

 

نتشار الفعلي �انت معروفة جیدا للمتهم. �انت الحوادث التي  وحتى اال  2011كما أن الظروف العامة في سور�ا خالل عام 

في أعقاب الر��ع العر�ي، والمظاهرات اآلخذة في االتساع، وقمعها العن�ف من قبل قوات    2011وقعت بدءا من ش�اط/فبرایر  

عموما للسكان السور�ین ] �ان من المعروف  T] و...[Sاألمن، معروفة للجم�ع في سور�ا. وفقا ألقوال الشهود الخبراء ... [
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على وجه الخصوص أن الحكومة السور�ة �انت تستخدم �الفعل جهاز المخابرات وغیرها من قوات األمن تحت حكم حافظ 

األسد لترهیب قوات المعارضة من خالل االعتقال واستخدام القوة ومنع عملها. و�صرف النظر عن التخف�ف القصیر، لم تكن 

  2011�شار األسد. �انت األحداث في دوما والحقا في جم�ع أنحاء البالد منذ ش�اط/فبرایر  هناك تغییرات في ظل حكم  

فصاعدا جذر�ة، وحتى لو �ان النظام السوري حر�صا على عدم السماح لها �الوصول إلى الصحافة، فقد نوقشت في مجموعة  

د سبب الفتراض أن هذه النتائج العامة في  وفي عروض اإلنترنت األجنب�ة. ال یوج  متنوعة من وسائل التواصل االجتماعي

سور�ا ظلت مخف�ة عن المتهم. وقبل �ل شيء، من خالل أنشطته داخل جهاز المخابرات السوري، الذي �ان منخرطا حال�ا  

في قمع الحر�ة المدن�ة المزدهرة، �ان لدى المدعى عل�ه نظرة ثاق�ة من الداخل إلى نطاق الجهود التي انطلقت في هذا  

والذي �ان یهدف إلى العمل العن�ف ضد   �مدرب،من التدر�ب ش�ه العسكري وعمله الخاص    - د. �ان تدر��ه ومهامه  الصد

،  40القسم  معارضي النظام، والتجسس على المساجد، ومسؤول�ة المراق�ة لمنطقة معینة من دمشق وصوال إلى االنتقال إلى  

یهدف إلى التعرف على تطلعات وجهود المعارضة    -�شكل خاص عن االستخدام الم�اشر للقوة في الشوارع    ي �ان مسؤوالً ذال

]، الذي �تب تقار�ر عن محادثات  CCوقمعها. �ما أن معرفته �األوضاع السور�ة العامة ناتجة أ�ضا عن شهادة الشاهد ... [

 تعاطفا مع حر�ة المعارضة.  أظهر فیها المدعى عل�ه 2011  آذار/مارسأو  ش�اط/فبرایرفي 

 

وعلى هذه الخلف�ة، من الواضح للغا�ة أن المدعى عل�ه �ان على علم منذ البدا�ة �الغرض من عمل�ات مثل تلك التي أق�مت 

ضد المظاهرة في دوما. �ما ذ�ر المدعى عل�ه صراحة في شهادته أنه �انت هناك أوامر �قتل المتظاهر�ن منذ "بدا�ة أعمال  

أشار صراحة إلى ذلك بناء على طلب إلى المظاهرة الفعل�ة في دوما. ومن خالل ص�اغته �أنه تلقى أوامر مقابلة  الشغب"، و 

ف�ما یتعلق �المظاهرة، و�بالغ السلوك المخطط له للمتظاهر�ن، "�أنهم ما زالوا جالسین هناك وال �سمحون �أن یتم طردهم"، 

لفعل �االنتشار والغرض منه في الفترة التي س�قت المظاهرة. في ضوء النطاق �مكن استنتاج أن المدعى عل�ه �ان قد أبلغ �ا

و�مكن أ�ًضا افتراض أنه تلقى    -على أنهم متورطون    40القسم عضًوا من   250وصف المتهم وحده    -والتنسیق المطلوب  

لمتهم �ان �حمل رت�ة أعلى  تعل�مات حول التعیین الدقیق والنشاط المتوقع منه قبل النشر؛ وهذا صح�ح �شكل خاص ألن ا

من المجندین في النطاق األعلى لرتب ض�اط الصف. و�ناء على ذلك، �ان المدعى عل�ه على علم أ�ضا �أن األشخاص  

 . 251الفرع  الذین اعتقلوا في المظاهرة سینقلون إلى 
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لمحتجزون لسوء المعاملة والتعذیب ، س�خضع ا251الفرع  ففي نها�ة المطاف، �ان المدعى عل�ه �علم أ�ضا أنه �عد نقلهم إلى  

وظروف االحتجاز الالإنسان�ة القائمة. إن الظروف والمهام واإلجراءات في مراكز االحتجاز التا�عة للمخابرات السور�ة معروفة  

فصیال عموما للجمهور السوري من منظور عام ألقوال جم�ع الشهود السور�ین الذین تم االستماع إلیهم. �انت المعرفة األكثر ت

�موظفین في أجهزة المخابرات. �جب است�عاد أن هذه الظروف ظلت    Z 28/07/16] و  BB] ...،[AAمن الشهود ... [

مخف�ة عن المدعى عل�ه، الذي �ان �شغل منصب رقیب ول�س رت�ة متدن�ة. هذا صح�ح �شكل خاص ألن العدید من الشهود،  

  للقسم بلغوا �الفعل عن سوء المعاملة في مرافق االحتجاز المؤقتة التا�عة ]، أFF] والشاهد ... [DD�ما في ذلك الشاهدة ... [

أن المدعى عل�ه �ان على علم جید سواء من التصور الم�اشر أو من تقار�ر  الهیئة القضائ�ةفي دمشق. ولذلك تفترض   40

، و�ناء على ذلك دخل  2010منذ ش�اط/فبرایر    251الفرع  . و�ان �عمل �الفعل في  فرعزمالئه عن الظروف السائدة في ال

وا�ه من قبل الشرطة حتى في  م�انیها وخرج منها وسمع صراخ المعذبین، الذي �مكن تصوره، وفقا ألقواله الخاصة، في استج

و�ن لم �كن من الممكن است�عاده �عد الحادث موضوع   -  فرع. ووفقا إلفاداته الخاصة، زار المدعى عل�ه سجن الفرعكافتیر�ا ال

القض�ة. وتمكن أ�ضا من اإلبالغ عن ممارسات التعذیب. ووفقا ألقواله الخاصة، لم �كن المدعى عل�ه �علم فقط أن التعذیب 

، بل �ان قادرا على اإلشارة في استجوا�ه من  2011  آذار/مارسقبل أعمال الشغب، أي قبل    251الفرع  ع �الفعل في  قد وق

 قبل الشرطة إلى ما الذي تغیر �عد أعمال الشغب: العقو�ات أص�حت أكثر و�مكن للحراس أن �فعلوا ما یر�دون."

 
لصالح المدعى عل�ه أنه في    الهیئة القضائ�ةتفترض  و جه ال�قین.  وال �مكن تحدید دوافع الفرار النهائي للمدعى عل�ه على و 

فقد ابتعد    –و�ما أكد �الفعل في جلسة االستماع التي عقدت أمام المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئین    نها�ة المطاف

ر�ن. من الواضح أنه  عن عمله لصالح النظام �سبب عدم رغبته في أنه مطالب �شكل متزاید �استخدام العنف ضد المتظاه

 كان هناك دور مهم في تلك األثناء لحق�قة أن االشت�اكات مع المتظاهر�ن وغیرهم من المعارضین للنظام قد أص�حت أكثر

اتساًعا ووحش�ة، وأن عسكرة الصراع المتوقعة �انت ستنطوي على مخاطر �بیرة �النس�ة للمتهم إذا استمر عمله في المخابرات. 

اإلشارة، �ان المدعى عل�ه یدرك أ�ضا من عمله في نقل الجثث أن قمع حر�ة االحتجاج أدى إلى ارتفاع أعداد  و�ما س�قت  

 الضحا�ا. 

 
أن تثبت أن المدعى عل�ه، وقت وقوع الحادث المعني، �ان في مأزق لم    الهیئة القضائ�ةومن ناح�ة أخرى، ال تستط�ع   )ه

�كن ل�سمح له �االمتناع عن الفعل �سبب خطر حالي على جسده أو ح�اته أو �سبب األخطار المعن�ة على أقار�ه المقر�ین،  
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 وأنه لم یرتكب الفعل إال لهذا السبب.

 
ابلة من المدعى عل�ه الرتكاب الفعل من أجل تجنب مساوئ خطیرة له أو  �الفعل أي إرادة مق  الهیئة القضائ�ة) ال ترى  أ أ

ألطراف أخرى قر��ه له. و�دال من ذلك، واستنادا إلى ظروف ظرف�ة مختلفة، �فترض أن المدعى عل�ه شارك طوعا ودون  

 . 251الفرع  نزاع داخلي في قمع المظاهرة ونقل المتظاهر�ن إلى  

 

�لة، �ان المدعى عل�ه على علم �الفعل �اإلجراءات التي اتخذتها األجهزة األمن�ة  و�صفته موظف مخابرات لسنوات طو  )1(

الفترة التي س�قت ش�اط/فبرایر   . من وسائل اإلعالم العامة، ولكن �شكل خاص �سبب 2011ضد حر�ات المعارضة في 

مع االحتجاجات المنتقدة للنظام، مع  ، �ان �عرف أ�ضا أن المخابرات �انت تستخدم في المقام األول لق251الفرع  انتمائه إلى  

، أي �الفعل في الفترة التي 2011�قوة رد سر�ع. وقد شار�ت هذه األخیرة في ذلك بدءا من ش�اط/فبرایر    40القسم  تفضیل  

ولم �كن �اإلمكان تحدید مشار�ته الحقا في    القسمس�قت الحادث المعني. وحتى لو لم �كن المدعى عل�ه �عمل في البدا�ة في  

ال س�ما في منص�ه �ضا�ط صف رف�ع    - ثل هذه المهام �استثناء المساهمة المثبتة في الجر�مة، فإنه �مكن است�عاد أنه  م

الصادرة    خل�ة إدارة األزمةلم �كن على علم بذلك. وفي ضوء التعل�مات التي أعطیت للمخابرات استنادا إلى قرارات    -المستوى  

المنهجي للقوة الممیتة، �ان المدعى عل�ه على علم أ�ضا بتصاعد الوضع األمني   �شأن االستخدام  2011في ن�سان/أبر�ل  

 ، �ان �عرف ما �مكن توقعه هناك. 2011تموز/یول�ه في   40القسم فصاعدا عندما انضم إلى  2011اعت�ارا من أ�ار/مایو 

 

�ان یرجع إلى حد �بیر إلى جهود المدعى عل�ه، وفقا    40القسم  وعلى الرغم من أنه ال �مكن إث�ات أن النقل األصلي إلى  

] �فترض مس�قا وجود مالءمة معن�ة ووالء خاص للنظام. ولذلك �جب است�عاد تنفیذ ذلك ضد اإلرادة AAألقوال الشاهد ... [

ن المدعى عل�ه �ان ینفر من مجرد العمل المكتبي وحاول في السابق بنجاح المعلنة للمتهم. و�صدق هذا �صفة خاصة أل

العودة إلى "األعمال التشغیل�ة" لجهاز المخابرات، �ما یتضح من أقواله في جلسة االستماع التي عقدت في المكتب االتحادي  

.  القسمقل �موجب علمه �أنشطة  للهجرة وشؤون الالجئین. وعلى وجه الخصوص، �ان �إمكان المدعى عل�ه أن �عارض الن

في األشهر التي تلت النقل، والتي سرعان ما اكتسب فیها    القسموهذه ل�ست واضحة �قدر ما هي محاوالت ملموسة لمغادرة  

المدعى عل�ه صورة عن نشاطه الجدید في ضوء االحتجاجات المكثفة من جهة ورد الفعل األكثر وحش�ة من جانب قوات  

�أن �غادر مرة أخرى أو الفرار إذا لزم األمر. وال یدعي المدعى عل�ه مثل هذا االدعاء في رسالته    األمن من جهة أخرى،
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 . الهیئة القضائ�ةالموجهة إلى 

 
 . 2012وال �مكن افتراض أن المدعى عل�ه لم �كن لیتمكن من ترك الخدمة حتى بدا�ة عام  )2(

 

�ما یدعي في ب�انه    –غیر قادرة في البدا�ة على افتراض أن المدعى عل�ه    الهیئة القضائ�ةووفقا لنت�جة أخذ األدلة، فإن  

�ان خاضعا لس�طرة شاملة فقط على أساس طائفته السن�ة، التي قیدت �شكل �بیر خ�اراته للعمل. ووفقا للمعلومات   –المكتوب  

وخاصة في    –ن والعدید من الشهود، و�عضهم من الخبراء، فإن المناصب اإلدار�ة العل�ا  المتسقة التي قدمها الخبراء ثورما

�انت مشغولة �العلو�ین. ومع ذلك، ال �مكن مالحظة أن هذه اله�منة تنطبق أ�ضا على ض�اط الصف    –السلطات األمن�ة  

�ة �انوا �عملون في السلطات السور�ة، وأ�ضا  والمجندین. بدال من ذلك، �ستنتج من نفس األدلة أن السور�ین من الطائفة السن

للسنة في السكان السور�ین �أعداد هائلة. وحق�قة أن هؤالء �ان   في قطاع األمن، في ضوء اله�منة الواضحة من حیث العدد 

  فقط �سبب حر�ة االحتجاج تظل دون أي مؤشر فعلي.   –وهو أمر �كاد �كون ممكنا �الفعل    –ین�غي أن �خضعوا للمراق�ة  

�شكل عام والمدعى عل�ه �شكل خاص ال یتوافق مع حق�قة أنه وفقا   40القسم  إن انعدام الثقة �شكل خاص في السنة في  

للمهمة الهامة والحساسة �شكل خاص من وجهة    2011تموز/یول�ه لتصر�حاته الخاصة، تم اخت�ار المدعى عل�ه �سني في 

ال�قاء فیها على الرغم من تصاعد الصراع. و�دال من ذلك، وحتى وقت    وتمكن من  القسم نظر النظام المتمثلة في العمل في  

 قصیر قبل فراره من الخدمة، عهد إلى المدعى عل�ه �المرافقة المسلحة لنقل الجثث الخاضعة لسر�ة خاصة. 

 

ه، �صفته  وهناك عق�ات ملموسة أخرى تحول دون الهروب السابق ل�ست واضحة. و�التالي، �مكن االفتراض �أن المدعى عل�

�التقاعد من   له  اقتصاد�ا �ان من شأنها أن تسمح  الوقت في ظروف آمنة  ل�عض  ضا�ط صف برت�ة أعلى، �ان �ع�ش 

الخدمة، و�ذا لزم األمر أ�ضا للفرار وتنظ�م عمل�ة تهر�ب �الوسائل االقتصاد�ة المتاحة. و�ان من الممكن له الهروب إلى  

خطرا عل�ه �موظف مخابرات منشق سواء عند مروره عبر المناطق الواقعة في  مسقط رأسه، والذي �ان من شأنه أن �شكل  

. ووفقا لتصر�حاته الخاصة، عاشت  2011أیدي المعارضة أو عبر المناطق الموال�ة للنظام، في وقت م�كر من منتصف عام  

التالي فإن االفتراض �أن  ، و�2012عائلته أ�ضا في دمشق دون مضا�قة إلى حد �بیر �عد انشقاقه الفعلي في بدا�ة عام  

الفرار قبل الجر�مة �ان س�عني خطرا �بیرا علیهم �فتقر إلى أساس فعلي. وعموما، ل�س من الواضح ما الذي منع المدعى  

 عل�ه من الفرار إلى قر�ته في مرحلة م�كرة من أجل البدء في مز�د من جهود الخروج من هناك إذا لزم األمر. 
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من �ل هذا إلى أن إرادة االنشقاق وقت ارتكاب الجر�مة لم تكن موجودة �عد لدى المدعى    القضائ�ة الهیئة    توـخلص )3(

�شیر إلى أن المدعى    -التي أمنت أ�ضا مصدر رزقه ومع�شة أسرته    -  القسمعل�ه. و�دال من ذلك، فإن نشاطه المستمر في  

. وفي ب�انه 2011ع�ة على أي حال حتى نها�ة عام  عل�ه قد تصالح على األقل مع مجال مهامه الجدید وأدى خدمته طوا 

هذا    الهیئة القضائ�ة. لذلك تأخذ  2012  �انون الثاني/ینایرالمدعى عل�ه قرارا نهائ�ا �الهروب فقط في    الخطي أ�ضا �صف

 كأساس.

 

ار�ة في الفعل  ) ل�س من الواضح أ�ضا أن المدعى عل�ه لم تتح له أي فرص معقولة من الناح�ة الموضوع�ة لعدم المشب ب

حق�قة أن الرفض الصر�ح لألوامر للمدعى عل�ه �ان من شأنه أن یؤدي إلى مساوئ    الهیئة القضائ�ةالمحدد. وال تتجاهل  

في وقت    - خطیرة، �ان �مكن أن تمتد إلى اعتقاله ووضعه في سجن للمخابرات. ومع ذلك، في �ل مرحلة من مراحل العمل�ة  

إل الموقع  اإلعالن عنها قبل االنتقال  العمل�ة وفي  النشر، وخالل هذه  للمتهم   - ى مكان  �ان من الممكن أن �كون متاحا 

االمتناع عن المز�د من المشار�ة عن طر�ق محاكاة شكاوى المرض الحاد أو اإلصا�ة. و�النظر إلى الحالة المر�كة التي  

ر�ن في دوما، �ان �إمكان المدعى عل�ه  وصفها بنفسه، ونشر عدد �بیر من الوحدات والشعب، فضال عن مالحقة المتظاه

أن �ستغل الوضع فورا للنأي بنفسه. �ما أن الخطر المرت�ط �مثل هذا النهج لتعر�ض نفسه لالشت�اه في الرحیل والتحد�ات 

عتقال ا   -التنظ�م�ة واالقتصاد�ة المرت�طة �الفرار المفاجئ �ان من الممكن أن �كون معقوال �النس�ة له نظرا لخطورة الجر�مة  

 األبر�اء ونقلهم إلى سجن التعذیب.

 

غیر المحددة �مز�د من    - و�قدر ما ادعى المدعى عل�ه في إفادته المكتو�ة أنه اضطر إلى االنتظار حتى تص�ح المناطق  

في أیدي المعارضة حتى یتمكن من الفرار من خاللها، ال شيء آخر ینبثق من ذلك. ألنه �النس�ة لضا�ط مخابرات   -التفصیل

سابق، لم �كن الطر�ق إلى الحدود التر��ة عبر أراضي المعارضة أقل خطورة من الطر�ق عبر منطقة تا�عة للنظام، التي �ان  

– ]  O] و ... [LLبواسطة الشهود ... [  الهیئة القضائ�ةتم إطالع    –سیتعین عل�ه في البدا�ة عبورها على أي حال. لذلك  

�ان عل�ه أن �شق طر�قه إلى مكت�ه عبر األراضي التي �س�طر علیها المتمردون،   ذ�ر الشاهدان "سامي" و"ق�صر" أن األخیر

 حیث �ان �خضع للتفت�ش في �ثیر من األح�ان، والتي ثبت فیها أن العمل للنظام السوري هو أمر خطیر للغا�ة.
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 التقی�م القانوني -ج

 
المساعدة والتحر�ض على ارتكاب جر�مة ضد اإلنسان�ة في أدان المدعى عل�ه نفسه �عقو�ة على الفعل المثبت المتمثل في  

 شكل تعذیب وحرمان خطیر من الحر�ة.

 

 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي 7�خصوص متطل�ات المادة  -أوالً 

 
 هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنیین .1

 

على أنها هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان    2011األحداث في سور�ا منذ نها�ة ن�سان/أبر�ل    الهیئة القضائ�ةتق�م  

 . قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن  1الفقرة  7المدنیین �المعنى المقصود في خصائص الدخول الواردة في المادة 

 
من النظام    aحرف    2الفقرة    7على أساس التعر�ف القانوني الوارد في المادة    -�جب فهم الهجوم على السكان المدنیین   )أ

وهو سلوك �عتبر عمال شامال مع ارتكاب متعدد للجرائم المشار إلیها في المادة    -IStGHاألساسي للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة  

ول�س �الضرورة أن    -. �جب أن �كون وراء الهجوم جماعة  رائم ضد القانون الدوليقانون الجمن    10حتى    1رقم    1الفقرة    7

مثل السكن المشترك   -تكون حكوم�ة. السكان المدنیون هم مجموعة أكبر من األشخاص الذین لدیهم سمات ممیزة مشتر�ة  

الدولة، �مكن أن �كون سكانها  یتم على أساسه مهاجمتهم. �النس�ة لسلطة    -في منطقة جغراف�ة أو اتجاه س�اسي مشترك  

المدنیون أ�ضا هدفا مناس�ا للعمل. ومن الممیزات أن التدابیر ال تستهدف في المقام األول فرادى الجهات الفاعلة �شخص�ات 

فرد�ة، بل تستهدف هذه الجهات الفاعلة بوصفها أعضاء في الجماعة. ول�س من الضروري أن �كون الهجوم موجها ضد  

,  BGHSt 64مق�مین في منطقة ما. و�دال من ذلك، �كفي اتخاذ إجراءات ضد عدد �بیر من األفراد (انظر جم�ع السكان ال

  Werle, in  :Münchener؛  32، الفقرة  AK 50/20  –  2021فبرایر  ش�اط/  3، القرار المؤرخ  BGH،  164, الفقرة  10

Kommentar, StGB, 3. Aufl., § 7 VStGB Rdn. 15, 21 .(مع إث�اتات أخرى 

 
یتم تقی�مه إذا   الهجوم الموسع هو عمل�ة واسعة النطاق مع عدد �بیر من الضحا�ا. و�اعت�اره هجوما منهج�ا، فإن الهجومإن  

,، القرار المؤرخ  BGHSt 55, 137, Rdn. 27; BGHوء عمل متسق (ض كان استخدام القوة منظما ومنفذا وفقا للخطة في  
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 مع إث�اتات أخرى). AK 50/20, Rdn. 32 – 2021فبرایر ش�اط/ 3

 
تفي �المتطل�ات الواقع�ة لخصائص الدخول    2011وق�اسا على ذلك، فإن إجراءات النظام السوري منذ نها�ة ن�سان/أبر�ل   )ب

. ووفقا لإلث�اتات التي تم التوصل إلیها، �انت قوات األمن  قانون الجرائم ضد القانون الدولي من   1الفقرة   7الواردة في المادة 

أو �فترض    -  فصاعدا  2011  آذار/مارس�الفعل �عمل عن�ف ضد المتظاهر�ن السلمیین وغیرهم من المعارضین منذ  قد قامت  

هذا. وفي حین أن هذا لم یؤثر في البدا�ة إال على أعمال االحتجاج الفرد�ة في أعقاب تخطي الر��ع العر�ي في البدا�ة ورد  

ري، فإن نمو حر�ة المواطنین السلمیین �شف أ�ضا عن أعمال العنف الفعل على �عض التدابیر التي اتخذها النظام السو 

�اعتقاالت منظمة وعدیدة،  الحر�ة  التي عارضت  المخابرات،  الج�ش وأجهزة  السور�ة، وال س�ما  السلطات  بها  قامت  التي 

 واالعتقاالت طو�لة األجل وأعمال التعذیب والقتل للمعارضین الفعلیین أو المزعومین للنظام. 

 
العنف الهائل الذي مارسته الحكومة السور�ة والسلطات التا�عة لها ضد المشار�ین في حر�ة االحتجاج ونشطاء المجتمع  إن  

استخدم   المتورطین على اإلطالق  الس�اسیین غیر  الفعلیین و�ذلك ضد  أو  بهم  المشت�ه  لمنع   –بدوافع س�اس�ة    – المدني 

سكان و�التالي في نفس الوقت الحفاظ على سلطة الحكومة القائمة تحت  االحتجاجات من خالل تفر�قها الفوري وترهیب ال

ق�ادة الدولة في سور�ا و�ذلك ق�ادة ومنفذي المؤسسات األمن�ة، وال س�ما  الهیئة القضائ�ةق�ادة �شار. األسد. وت�عا لذلك ترى 

أغلب�ة واسعة من المدنیین الذین انضموا  أجهزة مخابرات الدولة، على أنها جماعة نشطة تقود الهجوم. �ان الهدف من الهجوم  

، تعرضت هذه    2011�الفعل أو حتى المشت�ه بهم إلى حر�ة االحتجاج أو �انوا ینتقدون الحكومة السور�ة. �الفعل في مارس  

  1رقم    1الفقرة    7�شكل متزاید لعنف الدولة المخطط له والتعسفي �انتظام ، والذي اعتبر أنه تحقیق على األقل لحقائق المادة  

 . قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن   9و   6و  5و 

 
، �ان من المقرر أ�ضا تقی�م الهجوم على أنه واسع النطاق ومنهجي. حق�قة أن األعمال  2011واعت�ارا من نها�ة ن�سان/أبر�ل  

المح�طة �الرئ�س في هیئة    العن�فة لقوات األمن �انت خاضعة للس�طرة المر�ز�ة من قبل أعلى السلطات الس�اس�ة والعسكر�ة

التي   -إدار�ة معدة خص�ًصا منذ ذلك الوقت، تفسر الطا�ع المنهجي للهجوم. العدد الكبیر من الضحا�ا المدنیین للهجمات  

أنهم األشخاص الذین ُقتلوا م�اشرة على ید قوات األمن أثناء   الهیئة القضائ�ةوالتي تعتبرها    - تصل إلى اآلالف �ل شهر  

وتعرضوا   الحكوم�ة  االحتجاز  في مرافق  اخُتطفوا  الذین  والمدنیین  أخرى،  أماكن  في  أو  التفت�ش  نقاط  عند  أو  المظاهرات 
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ى الصعید الوطني، خاصة في  لالنتهاكات هناك، واالستمرار الطو�ل في االستخدام المتزاید للقوة في األشهر التال�ة والعمل عل

المدن الكبرى مثل منطقة دمشق الكبرى ودوما ودرعا وحمص، لهو دلیل على وجود عدد �بیر من أعمال العنف الفعل�ة التي  

 تشكل هجوًما واسع النطاق.

 

 
 الجر�مة الرئ�س�ة: التعذیب والحرمان الشدید من الحر�ة  .2

 

إلى   المدعى عل�ه وأرسلوا  اعتقلوا �مساعدة  الذین  المتظاهر�ن  الق�ض على جم�ع  الجر�مة    251الفرع  تم  هناك �جزء من 

قانون الجرائم  من    5رقم    1الفقرة    7المادة    في ضوء  فرعالشاملة ضد السكان المدنیین من قبل عمال التعذیب العاملین في ال

قانون الجرائم ضد القانون  من    9رقم    1الفقرة    7ر من الحر�ة في ضوء المادة  والمحرومین �شكل خطیضد القانون الدولي  

 . الدولي

 

على أي شخص �قوم،  قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    5رقم    1الفقرة    7و�نطبق نمط الجر�مة الوارد في المادة   )أ

في س�اق الفعل العام، بتعذیب شخص محتجز لد�ه أو تحت س�طرته �أي طر�قة أخرى عن طر�ق إلحاق ضرر أو معاناة 

القانون الدولي. وتتطلب "جسامة الفعل"  بدن�ة أو نفس�ة �بیرة �ه، وهو ما ال �كون مجرد نت�جة للعقو�ات التي �سمح بها 

درجة �بیرة �ما ف�ه الكفا�ة من الضعف الناجم عن الفعل و�جب تقی�مها في ظل مراعاة جم�ع �النس�ة لألضرار أو المعاناة  

ظروف القض�ة، وال س�ما طب�عة الفعل وس�اقه. ومع ذلك، فإن األضرار الصح�ة أو اآلالم الدائمة �النسب القصوى ال تقل  

، القرارات BGH;  63, الفقرة  StGB  )BGHSt 64, 89من قانون العقو�ات    226أهم�ة عن درجة الخطورة التي وفق المادة  

، والمؤرخة  22، الفقرة  StB 40/18  -  2018سبتمبر    25، المؤرخة  38، الفقرة  AK 47/19  -  2019سبتمبر    5المؤرخة  

�مكن أن تؤدي إلى تقی�مها على أنها تعذیب    ). أ�ضا األضرار النفس�ة الهائلة27، الفقرة  AK 54/16  -  2016نوفمبر    17

من اتفاق�ة   1الفقرة    1؛ انظر أ�ضا المادة  64، الفقرة  StB 14/19  -  2019حز�ران/یون�ه    6  ، القرار المؤرخ  BGH(راجع  

 ). EGMR NJW 2010, 3145, 3146األمم المتحدة لمناهضة التعذیب؛ 

 

غیر المعروفین    –  من تحدید الطر�قة التي عومل بها المشار�ون في المظاهرة  الهیئة القضائ�ةفي هذه الحالة، لم تتمكن  و 
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على وجه التحدید. ومع ذلك، تبین أن جم�ع المشار�ین تعرضوا �الفعل للضرب المبرح لدى   251الفرع  في    –�شكل فردي  

، على األقل في شكل ضرب. و�ذا ما اقترن ذلك �ظروف  فرعوصولهم وتعرضوا ف�ما �عد لمز�د من اإلیذاء البدني داخل ال

السجن الالإنسان�ة القائمة، واإلدراك المستمر لصرخات األلم الصاخ�ة للزمالء من السجناء، وعدم ال�قین المخ�ف والمرهق 

 امة الفعل. معاناة لكل ضح�ة من ضحا�ا الجر�مة تتجاوز بوضوح عت�ة جس الهیئة القضائ�ة�شأن المعاملة الوش�كة، ترى 

 
وفي الوقت نفسه، �شكل أسر المتظاهر�ن الذین اعتقلوا �مساعدة المتهم حرمانا خطیرا من الحر�ة البدن�ة في ضوء المادة   )ب

، في انتهاك لقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي. واستنادا إلى المادة قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    9رقم    1الفقرة    7

، �فترض ذلك إذا منع ضح�ة الجر�مة من مغادرة  IStGHاألساسي للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة  من النظام eحرف  1الفقرة  7

مكان إقامته دون أساس �مكن االعتراف �ه �موجب القانون الدولي. وتتطلب �لمة "جس�مة" النظر عموما في ظروف القض�ة،  

الحرمان   وظروف  مدة  الخصوص  وجه  على  الحس�ان  في  فیها  تؤخذ  أن  �جب  (انظر  التي  الحر�ة  .  BT-Drucksمن 

14/8524 ,S. 22; Werle a.a.O وما یلیها).  103الفقرة قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من  7. المادة 

 

أمرا جس�ما. وفي   –  251الفرع  الذي �فرض بال شك على �ل محتجز في    –أن الحرمان من الحر�ة    الهیئة القضائ�ةتعتبر  و 

لم �كن هناك أمر على أساس �ل حالة على حدة �في �متطل�ات س�ادة القانون، حتى ولو تقر��ا. كل حالة، نفذت دون مبرر، و 

ولم �قدم مبرر لالحتجاز للمحتجز�ن؛ ولم �منحوا أي معلومات عن ��ف�ة االنتصاف أو تقد�م المساعدة القانون�ة. ولم یبلغ  

 �مكن التنبؤ �ه �النس�ة لهم. واتسمت ظروف االحتجاز  األقارب، ولم یبلغ األشخاص المعنیون �مدة االحتجاز، وهو أمر ال

األشخاص    �العنف المفرط وظروف السجن العامة الالإنسان�ة. ولم �كن االحتجاز لمدة قصیرة جدا فقط. حتى لو �ان �عض

، فإن  251الفرع  شخصا ال �ست�عد أنه احتجز لفترة قصیرة نسب�ا مدتها �ضعة أ�ام في    30المقبوض علیهم ال�الغ عددهم  

أمرا ال   فرعالحرمان من الحر�ة له وزن �بیر �النظر إلى الظروف األخرى الخطیرة، التي جعلت التواجد قصیر األجل في ال

 �طاق. 

 
و�ون األفعال الفرد�ة المرتك�ة ضد المحتجز�ن تتالءم وظ�ف�ا مع الفعل العام للهجوم واسع النطاق والمنهجي ضد السكان   )ج

المدنیین، الذي �ان جار�ا �الفعل خالل فترة ارتكاب الجر�مة، وترت�ط �ه، ال �حتاج إلى أي تفسیر آخر. و�النس�ة للجناة 

، ال یوجد سوى فعل واحد �المعنى القانوني.  251الفرع  ت التعذیب والحرمان الفرد�ة في  الرئ�سیین الذین أمروا ونفذوا عمل�ا
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ألنه في حالة األفعال الفرد�ة التي ترت�ط ب�عضها ال�عض من حیث الزمان والمكان، في الحالة الراهنة، تؤدي صلتها الوظ�ف�ة 

,  BGHSt 64إلى وحدة تقی�م وقائع�ة (القانون الدولي    قانون الجرائم ضدمن    1الفقرة    7بنفس الفعل العام في ضوء المادة  

 ). 141فقرة  VStGBمن قانون العقو�ات الدولي  7. المادة Werle a.a.O، 53، الفقرة 89

 

 

 مساعدة المدعى عل�ه -ثان�اً 

 

المقبوض علیهم   30لقد ساعد المدعى عل�ه وحرض على الفعل الرئ�سي في شكل الفعل الفردي الموجه ضد األشخاص الـ  

من قانون العقو�ات الجنائ�ة. وروج لهذا الفعل من خالل المساهمة، عبر عمل موحد، في إلقاء الق�ض على    27وفقا للمادة  

قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    9و    5رقم    1الفقرة    7�موجب المادة    . تحقیق الوقائع251الفرع  الضحا�ا ونقلهم إلى  

أص�حت ممكنة من خالل هذا فقط. ومن ناح�ة أخرى، وفي غ�اب عمل دعم محدد، ال �مكن افتراض أن المدعى عل�ه لم  

حتى و�ن ارتكبت في شعب    �قدم سوى المساعدة النفس�ة لألعمال األخرى المرتك�ة في س�اق الهجوم على السكان المدنیین،

 ). BGHSt 64, 89المخابرات التي ینتمي إلیها (انظر 

 

 التبر�ر والذنب  -ثالثاً 

 
من    35تصرف المدعى عل�ه �شكل غیر قانوني ومذنب. و�قدر ما �حتج �حالة الطوارئ �استثناء الذنب في ضوء المادة  

أنه ال توجد حالة طوارئ    -  �ما ثبت  -�الفعل    الهیئة القضائ�ة  قانون العقو�ات الجنائ�ة، فإن متطل�ات الحكم ال تستوفي. ترى 

افتقار موضوعي إلى عدم معقول�ة  إلى ذلك، هناك  الهروب منها. و�اإلضافة  المتهم یر�د  ذات�ة �معنى حالة قسر�ة، �ان 

أو على األقل فقط في  اإلجراءات المتوافقة مع المعاییر؛ ألنه ال �مكن أن نرى أنه �ان من المستحیل على المدعى عل�ه،  

متطل�ات متزایدة    الهیئة القضائ�ةظل مخاطر غیر مقبولة، االمتناع عن ارتكاب الجر�مة. و�النظر إلى خطورة الجر�مة، ترى  

و�ذلك المخاطرة والقیود الشخص�ة    -للمدعى عل�ه للنظر �ضمیر حي في تجنب الجر�مة و�ذل �ل جهد ممكن في هذا الصدد  

. و�نطبق هذا أ�ضا ألن المدعى عل�ه، �صفته موظفا لسنوات طو�لة في المخابرات، �ان على علم  �أفضل ما في وسعه  -

القانون    40القسم  �مهام   وال توجد مؤشرات واضحة على أنه اتخذ في السابق احت�اطات لتجنب المشار�ة في جرائم ضد 

 الدولي. 



  ترجمة غیر رسمیة
160 

 

 
 

 
واضحة. و�ما س�قت اإلشارة، ال تزال هناك حاجة إلى    ومع ذلك، فإن الفحص المعني ومحاوالت التهرب من الحقائق ل�ست

بدون    - مسارات عمل بدیلة في موقف الفعل، في حین أنه من غیر المعقول لماذا اضطر المدعى عل�ه إلى تأجیل الرحلة  

 . 2012  �انون الثاني/ینایرإلى  -أسرته 

 

 العق�ات التي تعترض المالحقة الجنائ�ة  -را�عاً 

 

�أوسع  - ال توجد عق�ات أمام المالحقة الجنائ�ة. على وجه الخصوص، ال �مكن للمدعى عل�ه االحتجاج �الحصانة �اعت�اره 

 ). BGH NJW 2021 ، 1326موظفا في دولة أخرى (انظر  -معان�ه 

 
 الحكم إصدار  -د

 

 نظرة عامة  -أوالً 

 

  7أوال تحدید نطاق العقو�ة. واستنادا إلى إطار العقو�ة الموحد الوارد في المادة    الهیئة القضائ�ةكجزء من الحكم، �ان على  

، �ان عل�ه أن �ق�م ما إذا �ان، في ظل مراعاة جم�ع معاییر التخص�ص قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    1الفقرة  

وضع مساعد المدعى عل�ه وفقا للمادة    في هذه الحالة:  -الحاسمة ذات الصلة، �غض النظر عن أس�اب التخف�ف المكتو�ة  

للفقرتین    1الفقرة    49، والمادة  2الجملة    2الفقرة    27 من قانون العقو�ات و�مكان�ة الحصول على مساعدة إ�ضاح�ة وفقا 

46b  من قانون العقو�ات) یتم اعت�ارها قض�ة    50أو في إدراجهما (المادة    -من قانون العقو�ات الجنائ�ة    1الفقرة    49، و

. ونت�جة لذلك، أكد على قض�ة أقل خطورة �موجب  قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    2الفقرة    7وفقا للمادة    قل خطورةأ

من قانون    2الفقرة    27في ظل استخدام السبب المخفف وفقا للمادة  قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    2الفقرة    7المادة  

من قانون العقو�ات الجنائ�ة. وعلى أساس    46bعقو�ة الناتج (مرة أخرى) وفقا للمادة  العقو�ات الجنائ�ة وخفف من إطار ال

بتقی�م الظروف المؤ�دة للمدعى عل�ه وضده ضد �عضها ال�عض، ومن ثم التوصل    الهیئة القضائ�ةإطار العقو�ة هذا، قامت  

 إلى تحدید عقو�ة السجن االنفرادي المؤ�دة. �التفصیل:

 



  ترجمة غیر رسمیة
161 

 

 
 

 األحكام  إصدارإطار  -ثان�اً 

 
 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي  7من المادة  1الفقرة  .1

 

على عقو�ة �السجن ال تقل عن سنتین في حاالت التعذیب وفقا  قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    1الفقرة    7تنص المادة  

  7، وفي حاالت الحرمان الجس�م من الحر�ة �موجب المادة  قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    5رقم    1الفقرة    7للمادة  

عى عل�ه وحرض عل�ه  . و�ما أن الفعل الرئ�سي الذي ساعد ف�ه المدقانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    9رقم    1الفقرة  

، �ان ال بد من اتخاذ إطار عقو�ة (منتظمة) قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    5رقم    1الفقرة    7�خضع أ�ضا للمادة  

من قانون العقو�ات  2الفقرة   38، والمادة 1الجملة  2الفقرة  52تتراوح بین خمس سنوات وخمس عشرة سنة �أساس (المادة 

 الجنائ�ة).

 
 من القانون الجنائي األلماني  27من المادة  2من قانون الجرائم ضد القانون الدولي، الفقرة  7من المادة  2الفقرة  .2

 

قانون الجرائم ضد القانون  من    2الفقرة    7ف�ما إذا �ان ین�غي افتراض قض�ة أقل خطورة �موجب المادة    الهیئة القضائ�ةنظرت  

مع عقو�ة تتراوح بین سنتین وخمس عشرة سنة. وتوجد حالة أقل خطورة إذا انحرفت الصورة الكاملة للجر�مة، �ما في  الدولي

حاالت التي تحدث عادة إلى الحد الذي �جعل تطبیق العقو�ة ذلك جم�ع الدوافع الذات�ة وشخص�ة الجاني، عن متوسط ال

االستثنائ�ة یبدو ضرور�ا، مما یتطلب النظر �صورة شاملة في جم�ع الظروف الماد�ة التي تبرئ وتجرم، �صرف النظر عما  

براءة الفرد�ة الفتراض إذا �انت متأصلة في الفعل نفسه، مرافقة أو سا�قة أو الحقة له. وفي حالة عدم �فا�ة معاییر تقی�م ال

 وجود حالة أقل خطورة، �جب أ�ضا مراعاة الظروف التي تشكل في حد ذاتها �الفعل سب�ا للتخف�ف المكتوب. 

 

ولصالح المدعى عل�ه، �ان من الضروري مراعاة أنه أدان نفسه �شاهد سواء في س�اق جلسة االستماع التي عقدها أمام 

وأن إدانته تستند إلى حد �بیر إلى هذه    جئین أو في استجوا�ه الالحق من قبل الشرطة، المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الال

�شكل اعترافا    الهیئة القضائ�ةالمعلومات الخاصة �ه. وحتى لو لم �مثل المتهم أمام المحكمة، فإن تصر�حه الكتابي المقدم إلى  

ي المخابرات السور�ة. ومما یبرئ أ�ضا أن المدعى عل�ه  جزئ�ا �عمل أ�ضا لصالحه ف�ما یتعلق �النشاط المعترف �ه عموما ف

كان قد أدمج في ه�كل ق�ادي شب�ه �الج�ش وقت مساهمته في الجر�مة، وأنه �ان �التالي تحت ضغط معین للتصرف. وأخیرا،  
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في بدا�ة عام    أي  - مقارنة بتقدم الصراع السوري الداخلي    -كان ال بد من األخذ في االعت�ار أنه في مرحلة م�كرة نسب�ا  

، ابتعد طواع�ة عن عمله في المخابرات وهرب متقبال مخاطره الخاصة وتلك الخاصة �عائلته. ولصالح المدعى عل�ه،  2012

القضائ�ةتفترض   السلطات   الهیئة  ارتكبتها  التي  أنه حتى قبل فراره نأى بنفسه داخل�ا عن أنشطة نظامه والهجمات  أ�ضا 

. �ما أن المدعى عل�ه لم �كن لد�ه  2011خالل عام    وحشیتهاو المدنیین، والتي ازداد نطاقها  األمن�ة السور�ة على السكان  

فرضتها   التي  �القرارات  یتعلق  ف�ما  تسع سنوات ونصف.  إلى  �الفعل  الجر�مة  وتعود  الجر�مة؛  ارتكاب  جنائي وقت  سجل 

،  معدال یوم�ا، والتي �مكن في حد ذاتها أن �عاقب علیها �كل  20] لم �طلب فرض غرامة قدرها  aالمحكمة الجزئ�ة ... [

(انظر   العقو�ة  لطب�عة هذه  المشقة نظرا  للحصول على تعو�ض عن  �الفعل،  نفذت  قد    BGH NStZ-RRولكنها �انت 

2008 ,370 ;StV 2020, 838 6  – 2021مایو أ�ار/ 5، القرار المؤرخ StR 15/21 .( 

 

الفرع  المدعى عل�ه إلى سجن  في الحس�ان العدد الكبیر من األشخاص الذین نقلهم    الهیئة القضائ�ةوعلى حساب ذلك، أخذت  

�ما �ان المدعى عل�ه على علم، حتى لو لم �سيء معاملة ضحا�ا   -. وتعرض المحتجزون في هذا السجن لمعاملة  251

�ان من الصعب التغلب علیها من حیث الالإنسان�ة نظرا لظروف السجن التي ال تطاق والتعذیب المنهجي،   -الجر�مة بنفسه  

. �ما أن ق�ام  قانون الجرائم ضد القانون الدولي من    5رقم    1الفقرة    7�شدة ف�ما یتعلق �صور المادة  و�التالي فهي معتبرة  

قانون الجرائم  من    1الفقرة    7المدعى عل�ه �المساعدة والتحر�ض على فعل �حقق في وقت واحد جر�متین مشمولتین �المادة  

له أ�ضا أثر مشدد. و�ن�غي أ�ضا أال �غیب عن ال�ال أن الهجوم على السكان المدنیین، الذي ارتكب ضد القانون الدولي  

في قسوته ووحشیته، و�ذلك من   -�علم المدعى عل�ه    -المدعى عل�ه جر�مته في س�اقه، �ان �الفعل وقت تقد�م المساعدة  

قانون الجرائم  من    1الفقرة    7ات اإلدخال الواردة في المادة  وعموما، فإن سم  .جانب الدولة الشاملة والسكان المدنیین برمتهم

قد تحققت �شكل تراكمي و�التالي حققت جودة عال�ة تجاوزت الحالة المتوسطة. وأخیرا، �جب إلقاء اللوم    ضد القانون الدولي 

قد عامل �الفعل بوحش�ة    على المتهم ألنه جعل نفسه متاحا لسنوات عدیدة قبل الجر�مة، مع العلم أن جهاز المخابرات �ان

وخارج نطاق القضاء معارضي النظام في ذلك الوقت، حیث لم �قصر نشاطه على العمل المكتبي، بل وسعه بناء على طل�ه  

لمدة ستة أشهر، والتي �انت متورطة �استمرار في التدابیر القمع�ة   قسمالخاص إلى نشاط تجسس عمل�اتي، وعمل أخیرا في  

�شكل مستمر من خالل  قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    7ي ارتكبت فیها الجرائم �موجب المادة  للنظام السوري، والت

 اعتقال معارضي النظام و�ساءة معاملتهم وتسل�مهم، و�انت معروفة بذلك وسیئة السمعة. 
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للعقو�ة �حیث �شیر هذا وحده   �عد ه�منة الجوانب العامة المخففة  الهیئة القضائ�ة و�النظر إلى هذه الظروف وحدها، ال ترى  

. و�ان الحاسم في ذلك هو قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن   2الفقرة    7إلى تطبیق إطار العقو�ة الخاصة �موجب المادة  

نس�ة الظلم العال�ة في صورة الجر�مة. وال یتدرج هذا إال إذا ما أخذ مز�د من االعت�ار في حق�قة أن المدعى عل�ه ال یتهم 

من    1الفقرة    49، المادة  2الفقرة    27لنشاط، بل مجرد المساعدة والتحر�ض، نت�جة لتأجیل إطار العقو�ة �موجب المادة  �ا

الفعل �االقتران مع نقاط الوجه األخرى   الهیئة القضائ�ةقانون العقو�ات الجنائ�ة. ومع أخذ هذا الظرف في االعت�ار، تق�م  

ى عل�ه �اعت�ارها قض�ة أقل خطورة وقد اتخذت مثل هذه القض�ة �أساس بدال من التحول  المشار إلیها التي تجرم وتبرئ المدع

. ولم �عد إدراج ظروف المساعدة اإل�ضاح�ة (انظر أدناه  ةمن قانون العقو�ات الجنائ�   49المبرر في إطار العقو�ة وفقا للمادة  

من قانون    49تدرك أنه إذا تم تطبیق المادة    ضائ�ةالهیئة الق فإن    خطورة،) ضرور�ا لذلك. إذا تم قبول قض�ة أقل  3تحت  

عند نفس الحد األدنى فسیتم   - قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    2الفقرة    7على عكس المادة    -العقو�ات الجنائ�ة  

تخف�ض الحد األقصى للعقو�ة إلى أحد عشر عاما وثالثة أشهر. ومن وجهة نظر عامة، یرى المقرر الخاص أنه �النظر إلى  

حق�قة أن العقو�ة التي ستفرض لن تؤخذ من نطاق العقو�ة األعلى، و�النظر إلى التخف�ف اإلضافي الذي ال یزال یتعین الق�ام 

من قانون العقو�ات الجنائ�ة ومع ذلك، فإن افتراض وجود قض�ة أقل خطورة �اعت�ار مناسب   49(ب) و    46للفقرتین    �ه وفقا

 لصورة الجر�مة، وتجر�م المتهم لنفسه، وخروجه عن النظام، والجوانب األخرى التي سبق ذ�رها. 

 
 StGB الجنائي األلمانيقانون  المن  b46المادة  .3

 

سبب للنظر في تأجیل آخر    الهیئة القضائ�ة�النظر إلى المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه في إجراءات التحقیق، �ان لدى  

 من قانون العقو�ات الجنائ�ة وتأكید هذا التحول في نها�ة المطاف.   49و 46bللعقو�ة وفقا للمادتین 

 
[ )أ  ... السابق  المشارك  عل�ه  المدعى  إلى  االستطالع�ة  المساعدات  محاكمة Kتشیر  عن  محاكمته  انفصلت  الذي   ،[

ق �المسألة  �عد محاكمة مشتر�ة وستستمر �شكل منفصل. وفي هذا الصدد، وف�ما یتعل 2021 ش�اط/فبرایرالمدعى عل�ه في 

استنتاجات تكمیل�ة أخرى، ال تستغل في الحكم �اإلدانة وترد أدناه، والتي تستند إلى استجواب    الهیئة القضائ�ةالجنائ�ة، تقدم  

. وقد قدم المدعى عل�ه هناك المز�د  2018آب/أغسطس    16الشهود للمتهم من قبل المكتب االتحادي للشرطة الجنائ�ة في  
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  251الفرع  ] �ضا�ط �بیر �فترض أنه مسؤول مشارك في  Kام المدعى عل�ه المشارك السابق ... [من المعلومات، والتي ق

أي حظر على    الهیئة القضائ�ةووجد طر�قه إلى الئحة االتهام المقبولة ضد المدعى عل�ه المشارك. وفي هذا الصدد، ال ترى  

دانة، ألن المساعدة اإل�ضاح�ة التي �قدمها المدعى عل�ه  استغالل الشهادة حتى �عد الوقت الالزم إلمكان�ة استخدام حكم اإل 

 ال �مكن أن تؤخذ في الحس�ان نت�جة لعدم وجود تعل�مات للمتهم وحظر االستغالل الذي یتدخل في حمایته.

 
]، �ان المدعى عل�ه قد قدم معلومات مفصلة  P] و ... [O... [  و�ما فعل محققو المدعى عل�ه في ذلك الوقت، فإن الشهود 

في    251الفرع  عن   استجوا�ه  أثناء  السور�ة  العامة  المخابرات  . وأدلى �شهادته �شأن  2018  آب/أغسطس  16في جهاز 

أ�ضا نقاط تفت�ش حیث   فرع مسؤولة عنهما �عد بدا�ة االضطرا�ات، وهما دوما وحرستا. وتدیر ال فرعالمنطقتین اللتین �انت ال

ري فیها االعتقاالت �انتظام. �ما ذ�ر المدعى عل�ه أسماء ��ار الض�اط، �ما في ذلك المدعى عل�ه المشارك السابق ...  تج

]K  وعلى وجه الخصوص، فإن أولئك األشخاص المقبوض 251الفرع  من    40القسم  ]. وجاءت األوامر ذات الصلة بنشر .

؛ المسؤولون عنهم �انوا "المحققین" هناك، �الط�ع أولئك الذین  251لفرع  اتم اقت�ادهم یزعم أن لدیهم "معلومات" إلى    علیهم

] إلجراء التحق�قات. وقدم المدعى عل�ه أ�ضا معلومات عن واج�ات المدعى عل�ه المشارك Kتحت ق�ادة ... [  القسمكانوا �

نم �أمثلة  عل�ه  المدعى  استشهد  وقد  المعلومات.  جمع  عن  مسؤوال  األخیر  هذا  و�ان  المحققین آنذاك.  أسئلة  من  وذج�ة 

للمحتجز�ن، مثل "من یدعمك؟" أو "من �مولك؟" أو "من ینظم هذه المظاهرات؟". �ان من الممكن الحصول على المعلومات  

"عن طر�ق الضرب والش�ح والدوالب والسجادة الطائرة والكرسي األلماني"، عن طر�ق إكراه السجناء على الوقوف لفترة طو�لة 

. �ما قام المدعى عل�ه عالوة على  251الفرع  الطعام. ونفذت تدابیر التعذیب هذه في الطابق السفلي من  والحرمان من    -

]، والمسافة من المكتب إلى السجن، والمقاطع العرض�ة ومخططات Kذلك برسم مكتب المدعى عل�ه المشارك آنذاك ... [

أ�ضا    251الفرع  رأسهم. ووفقا لمعلومات المتهم، �ان سجن  ] یK؛ �ما سمى عدد الموظفین الذین �ان ... [فرعالطوابق في ال

جزءا من قسم االستجواب الخاص �المدعى عل�ه المشارك السابق، الذي وصفه المدعى عل�ه �أنه "محقق ذو خبرة �بیرة".  

في مناس�ة   ] رفض ضرب المتظاهر�ن المعتقلینK...[  وفي الوقت نفسه، ذ�ر المدعى عل�ه أن المدعى عل�ه المشارك السابق

 یتذ�رها �شكل خاص.

 
، ذ�ر المتهم أنه منذ بدا�ة الصراع، �انت الحافالت التي تقل السجناء 251الفرع  وف�ما یتعلق �عدد السجناء الذین نقلوا إلى  

سجین. و�ان   400سجین، مكتظا تماما بـ    100تصل یوم�ا، وأح�انا مرتین في الیوم. و�ان السجن، الذي یتألف من حوالي  
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 . 285 فرعین�غي نقل السجناء �استمرار إلى ال

 
�عد    251الفرع  لمدعى عل�ه أنه رأى في إحدى المرات محتجزا لدى وصوله إلى  ، ذ�ر ا 251الفرع  وف�ما یتعلق �الوف�ات في  

نزوله من الحافلة وهو یتعرض للضرب على رأسه من قبل حارس �قضیب معدني وتوفي �سببها. وذ�ر أ�ضا أنه "خالل  

لیال ملفوفین �ال�طان�ات،  �ان یتوفى أشخاص في �ثیر من األح�ان. وتم نقلهم من قبو السجن    251الفرع  أعمال التحقیق" في  

 ، �ما �ان یتصور، تم نقل عشرة قتلى من القبو. 2011  حز�ران/یون�هو   أ�ار/مایوبین    إما إلى مقبرة في نجها أو إلى مستشفى.

 
]، �أن األقوال التي أدلى بها المتهم في إجراءات التحقیق ضد المتهم P] و ... [Oوشهد محققو الشرطة، الشهود ... [ )ب

] تم أخذها في االعت�ار. وتم تضمین المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه في إجراءات التحقیق ضد  Kالمشارك آنذاك ... [

 تشر�ن األول/أكتو�ر  18]، الذي اتهمته الئحة اتهام المدعي العام االتحادي المؤرخة  Kالمدعى عل�ه المشارك السابق ... [

شخصا لدوافع منخفضة وتعذیب ما ال �قل عن    58، من بین أمور أخرى، �قتل  ةالهیئة القضائ�التي اعترفت بها    2019

شخص في س�اق هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنیین. وف�ما یتعلق �إسناد هذه األفعال، تشیر الئحة    4000

�المخابرات العامة   251الفرع  في    ] �رئ�س للتحقیقKاالتهام إلى حد �بیر إلى المكانة ال�ارزة للمتهم المشارك السابق ... [

 السور�ة. ومن بین ادعاءات القتل، یتم إرجاع أعمال ارتكبت على حساب أحد عشر ضح�ة إلى أقوال المتهم فقط.

 
] �انت ذات أهم�ة �بیرة  Kوشخص المدعى عل�ه المشارك السابق ... [   251الفرع  أ�ضا المعلومات المتعلقة به�كل ومهام  

حتى خارج مساهمة المدعى عل�ه في الجر�مة. و�ما �ان واضحا �الفعل للدائرة   - المدعى عل�ه المشارك    لتقی�م االتهام ضد

القضائ�ة من خالل الجمع المشترك لألدلة ضد �ال المدعى علیهما، ال �مكن الحصول على رؤى حول اله�اكل التنظ�م�ة 

صول إلیها �شكل عام، وتحلیل الخبراء، والتصورات الفرد�ة  والمسؤول�ة الداخل�ة إال من خالل ملخص للمصادر التي �مكن الو 

تصر�حات موظفي النظام السابق مع تصور أكثر شموال وم�اشرة   - وهو أمر مهم للغا�ة    -ال�ارزة للشهود الضحا�ا، و�ذلك  

لحال أهم�ة خاصة.  لمجال عملهم. والشهود الذین عملوا في منطقة متداخلة على األقل من حیث الزمان والمكان لهم �طب�عة ا

الذي تم تعیینه حارسا ومقیدا في تصوراته �النظر   -، �اإلضافة إلى المدعى عل�ه، فقط الشاهد  251الفرع  كان متاحا من  

 . ]Y... [ –الذي �ختلف اختالفا �بیرا في نوع�ة الشهادة  –] والشاهد AA... [ -إلى هذه الوظ�فة 
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 ] لحظر االستخدام. Kالمدعى عل�ه لإلجراءات الجار�ة ضد المدعى عل�ه المشارك ... [ال تخضع المعلومات التي قدمها و 

 
  1الفقرة    46bبتقی�م المعلومات التي قدمها المدعى عل�ه �مساعدة إ�ضاح�ة في ضوء المادة    الهیئة القضائ�ةتقوم  و  )ج

المشارك السابق هو فعال مجرما �موجب    الفعل الذي ارتك�ه المدعى عل�هو من قانون العقو�ات الجنائ�ة.    1رقم    1الجملة  

. صح�ح أن المدعى عل�ه �ان أ�ضا مشار�ا  StPOمن قانون اإلجراءات الجنائ�ة    bحرف    10رقم    2الفقرة    100aالمادة  

في جر�مة ضد القانون الجنائي الدولي المنسو�ة إلى المدعى عل�ه المشارك من خالل مساهمته في الجر�مة؛ ومع ذلك، فإن  

في التحقیق تمتد إلى ما هو أ�عد �كثیر من مساهمته الخاصة في الجر�مة، والتي تقتصر على اعتقال مفرد وتسل�م  مساهمته

من قانون العقو�ات الجنائ�ة). �ما أن فعل المدعى عل�ه وجر�مة إدانة المدعى عل�ه    3الجملة    1الفقرة    46bالسجناء (المادة  

النظر إلى ترا�طهما من خالل هجوم موحد على السكان المدنیین ومن خالل التداخل  المشارك السابق مرت�طان ارت�اطا �اف�ا �

المخابرات. وأفصح أخیرا عن هذه المعرفة قبل البت في افتتاح اإلجراءات الرئ�س�ة ضد المدعى    فرعالمكاني والمحلي في نفس  

تحول دون افتراض الحصول على مساعدة  عل�ه. وحق�قة أن المدعى عل�ه لم �قدم أي معلومات إضاف�ة في المحاكمة ال  

المادة   في ضوء  الجنائ�ة    46bإ�ضاح�ة  العقو�ات  قانون  المؤرخ  StGB  )BGH NStZ 2009, 394من  المقرر   ،2  

في:  StR 248/88; Maier  2  -  1988حز�ران/یون�ه    ،Münchner Kommentar, StGB, 4th ed., § 46b  

Rdn. 3046�ه لم یتصرف طوعا �شاهد في ضوء المادة  ). �ما ال �مكن افتراض أن المدعى علb    رقم    1الجملة   1الفقرة

)، خاصة  155و  153و  BGHSt 55من قانون العقو�ات الجنائ�ة نت�جة اللتزام إجرائي جنائي �الشهادة �شاهد (انظر    1

 وأنه �ان منفتحا جزئ�ا على األقل على رفض اإلدالء �شهادته �متهم.

 
التقی�م العام الذ )د ) �شأن ما إذا �ان المدعى عل�ه �ستفید من 153و  BGHSt 55ي فتح �موج�ه (انظر  وفي س�اق 

على وجه الخصوص    الهیئة القضائ�ةمن قانون العقو�ات الجنائ�ة، قامت    46bتخف�ف العقو�ة التي افتتحها �موجب المادة  

من قانون العقو�ات الجنائ�ة. و�ما أن طب�عة ونطاق الوقائع المكشوف عنها    2الفقرة    46bبتقی�م الظروف المدرجة في المادة  

�ما ذ�رنا سا�قا، �شأن ه�كل أجهزة المخابرات السور�ة ومهامها في  - ین�غي اعت�ارهما مهمین للغا�ة. صح�ح أنه �ان هناك 

فصاعدا �انت قید التحقیق �الفعل ضد المدعى عل�ه المشارك السابق ...    2011لسوري الداخلي من فبرایر  بدا�ة الصراع ا

]K  [-    وسائل إث�ات أخرى، مثل آراء الخبراء التي حصل علیها جهاز المخابرات االتحادي والخبراء ثورمان، و�ذلك أقوال

، والتي  251الفرع    و] متوفرة. ولكي یتمكن موظفBBو ... []  Z 28/07/16 ] ... ،Y] ... ،[Nموظفي الحكومة السا�قین  
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]، �ان ذلك فقط في حالة  Kتقد�م معلومات حول شخص المدعى عل�ه المشارك السابق ... [  -و�ن �ان غیر �اف فقط    -

وعن شخص    ]. وتكتسب المعلومات المت�اینة تماما التي قدمها المدعى عل�ه �شأن مجال المسؤول�ةAA] و ... [Yالشهود... [

 المدعى عل�ه المشارك أهم�ة �بیرة في هذا الصدد. 

 

، مع ذلك، فإن األخطر من ذلك هو حق�قة أن الشخص المتهم �ان قادرا على تقد�م معلومات  الهیئة القضائ�ةوفقا لتقی�م  و 

�مكن إرجاعها فقط    -یتحكم فیها  ]  K�قدر ما �ان المدعى عل�ه المشارك السابق ... [  - التي    فرع عن عمل�ات القتل في ال

إلى معلوماته وال �مكن التحقق منها إال من قبله. وعلى الرغم من أن عمل�ات القتل تشكل جزءا من عمل عام موحد وفقا  

شكل انتهاكا ألعلى المصالح القانون�ة الفرد�ة. ولذلك ین�غي ، فإن هذا �قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    1الفقرة    7للمادة  

كما أنه ظلم أكثر خطورة �كثیر مقارنة �مساهمة المدعى عل�ه   اعت�ار خطورة الجر�مة وأهم�ة المساهمة اإل�ضاح�ة عال�ة جدا 

ن قبل الشرطة، أدلى  نفسه في الجر�مة، الذي ال �مكن إث�ات أنه ساعد وحرض على ارتكاب جر�مة قتل. وفي استجوا�ه م

المدعى عل�ه عن طیب خاطر �جم�ع أقواله على الرغم من تجر�م نفسه الواضح؛ �ما أدلى �شهادته أمام موظفین آخر�ن في  

النظام وأنشطتهم التي لم تتوقف �عد إجراءات التحقیق �شأنها. و�قدر ما لم �جد المدعى عل�ه نفسه على استعداد لمواصلة  

تحقیق ولم �كرر أع�ائه في المحاكمة، فإن هذا ل�س عامال حاسما ضد افتراض تأجیل الحكم �النظر  التعاون مع سلطات ال

إلى خصوص�ة المعلومات التي تتأثر جزئ�ا �حظر االستخدام والعبء الشخصي الكبیر المرت�ط حتما �الكشف عن المعلومات 

 على نطاق أوسع. 

 

من قانون العقو�ات    1الفقرة    49من إطار العقو�ة المخفف وفق المادة    �التالي  الهیئة القضائ�ةونت�جة لذلك انطلقت    -4

. ولذلك �ان عل�ه أن �أخذ عقو�ة السجن التي ستفرض من  قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    2الفقرة    7الجنائ�ة للمادة  

 إطار عقو�ة الح�س لمدة تتراوح بین ستة أشهر وأحد عشر عاما وثالثة أشهر.

 

 إصدار األحكام �المعنى الدقیق   -ثالثاً 

 

في الحس�ان جم�ع أس�اب التقی�م التي سبق ذ�رها أعاله    الهیئة القضائ�ةلدى تحدید عقو�ة الح�س التي یتعین فرضها، أخذت  

أدت    مرة أخرى، و�ن �ان ذلك �أهم�ة متناقصة، المساعدة اإل�ضاح�ة التي  الهیئة القضائ�ةوأعادت النظر فیها. وقد ق�مت  
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أقل خطورة، وال س�ما  قض�ة  المستخدمة الفتراض  للعقو�ة  المخففة  الظروف  العقو�ة، فضال عن  إطار  تأجیل  إلى  �الفعل 

انخفاض الحق في اتخاذ إجراء نت�جة لمجرد المساعدة والتحر�ض. و�ن�غي التر�یز �شكل خاص مرة أخرى على حق�قة أنه 

ول لما �انت هناك الئحة اتهام و�دانة في الفترة التي س�قت التحقیق، فضال عن  لوال أقوال المدعى عل�ه نفسه في المقام األ

خروج المدعى عل�ه الم�كر الطوعي والمقارن عن عمله �المخابرات في سور�ا. وعلى وجه الخصوص، فإن عدد ضحا�ا  

 .أثر سلبي الجر�مة، الذین ساعد المدعى علیهم في تعذیبهم وحرض على تعذیبهم وحرمانهم من حر�تهم، له

 

 إلى فرض عقو�ة �السجن لمدة  الهیئة القضائ�ة�عد تقی�م األس�اب المذ�ورة أعاله �كل، تتوصل 

   

 أر�ع سنوات وستة أشهر                                        

 

كعقو�ة مناس�ة للجر�مة والذنب. 



 

 

 

 تفاوضي لتخف�ف العقو�ةالتفاق اال التكال�ف،  -ه                                

 

 .StPOمن قانون اإلجراءات الجنائ�ة  465�ستند القرار المتعلق �التكال�ف إلى المادة 

 

 ).257c StPO(§ اتفاق تفاوضي لتخف�ف العقو�ة ولم �سبق الحكم أي 

 

 ج�سر�ش                              فیدنر                             �یر�ر د.
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