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ــم 22  ــوم رق ــدر املرس ــت ص ــران الفائ ــن حزي ــع م يف التاس

لعــام 2014 و اســتبرش الســوريون أن يشــمل  هــذا املرســوم 

أعــداداً كبــرة مــن معتقــي الــرأي واملعتقلــن عــى خلفيــة 

أحــداث الثــورة الســورية ولكــن وبعــد مــا يزيــد عــى 

العرشيــن يــوم بقــي املرســوم حــراً عــى ورق وكان العــدد 

األكــر الــذي تــم إطــاق رساحــه حتى األن هــو من الســجناء 

الجنائيــن مــن أصحــاب تهــم الرسقــة واملخــدرات و غرهــا، 

أمــا املعتقلــن السياســين فقــد تــم إطــاق رساح عــدد قليــل 

مــن العســكرين مــن ســجن صيدنايــا معظمهم قــد تجاوزت 

مــدة اعتقالــه الثــاث ســنوات، كــا تــم اإلفــراج عــن عــدد 

مــن املعتقلــن املودعــن أو املوقوفــن لصالــح محكمــة 

قضايــا اإلرهــاب، وقــد ُســجل إطــاق رساح عــدد قليــل مــن 

ــكري مل  ــن العس ــرع األم ــطن وف ــرع فلس ــن ف ــن م املعتقل

يتجــاوز املئــة معتقــل عــى أبعــد تقديــر، ويف رصدنــا لهــذا 

املرســوم ســنتحدث عــن املرســوم مــن ناحيتــن األوىل قانونية 

والثانيــة مــن ناحيــة التطبيــق عــى أرض الواقــع.

مــن وجهــة نظــر قانونيــة -  حســب املــادة 13 مــن املرســوم 

يســتثنى مــن شــمول أحــكام هــذا املرســوم الترشيعــي 

جرائــم اإلرهــاب املنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة 

اإلرهــاب رقــم 19 تاريــخ2012-7-2

مــا يعطــل  إطــاق رساح  عــدد كبــر مــن املعتقلــن حيــث 

أن الكثــر ممــن تــم اعتقالهــم تعســفياً كانــوا يجــرون عــى 

اإلدالء باعرتافــات تفيــد بانتائهــم ملجموعــات مســلحة ومن 

مل يعــرتف فــكان يتــم االكتفــاء بتلفيــق تهــم تنــدرج تحــت 

مســمى » الرتويــج ألعــال ارهابيــة » كــا نــص قانــون 

اإلرهــاب الصــادر عــام 2012 .

وقــد رصح األســتاذ ميشــيل شــاس يف منشــور عــى حســابه 

عــى الفيســبوك:  »  نظــراً لضخامــة أعــداد املعتقلــن فــإن 

تطبيــق العفــو ســيأخذ وقتــاً.. ورمبــا يســتغرق تنفيــذه حوايل 

الشــهر. ففــي محكمــة اإلرهــاب لوحدهــا يوجــد أكــر مــن 

ثاثــن ألــف قضيــة .. » 
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وقــد قــام قضــاة التحقيــق بتشــميل املئــات مــن املعتقلــن 

فقــط وأفــرج عــن البعــض وســيتم االفــراج عــن البقيــة تباعــاً.

محكمــة جنايــات االرهــاب : الزالــت تــدرس القضايــا التــي 

مــن املمكــن أن يشــملها العفــو وهنــاك حــوايل مائتــي 

قضيــة مــن أصــل ألــف وخمســائة قضيــة يجــري دراســتها 

ــان  ــم االع ــع أن يت ــن املتوق ــو وم ــميلها بالعف ــداً لتش متهي

ــادم ،  ــبوع الق ــا األس عنه

امليدانيــة  األمنيــة واملحكمــة  الفــروع  املعتقلــن يف  أمــا 

ــا فقــد أفــرج عــن بعضهــم وقــد يســتغرق  وســجن صيدناي

ــهر. ــل لش ــد يص ــاً ق ــو وقت ــمولن بالعف ــن املش ــراج ع اإلف

وعــى أرض الواقــع: فــإن املخــاوف لــدى املعتقلــن وأهلهــم 

مــن أن يكــون هــذا املرســوم كباقــي مراســيم العفــو التــي 

مل يتــم تنفيذهــا يف كثــر مــن الفــروع األمنيــة  فلــم نشــهد 

إطــاق رساح معتقلــن تجــاوزت مــدة اعتقالهــم الثــاث 

ســنوات كأنــس الشــغري واســام الدبــاس ، أو قاربــت عــى 

الثــاث ســنوات كأمثــال يحيــى الرشبجــي الناشــط الســلمي 

ــورة  ــل الث ــا قب ــي م ــن معتق ــدد م ــد ع ــه يوج ــى أن ، وحت

ــد  ــل رغي ــاً كاملعتق ــم 31 عام ــدة اعتقاله ــاوزت م ــن تج مم

الططــري. 

ــبعة  ــارب س ــا يق ــدر م ــورية ص ــورة الس ــاق الث ــذ انط ومن

مراســيم مــا يســمى »عفــو« ولكــن أعــداد املعتقلــن يف 

ازديــاد وأعــداد املعتقلــن املســتفيدين مــن هــذه املراســيم 

مل يكــن يتناســب مــع أعــداد املعتقلــن الكبــرة وذلــك 

ــن  ــواد م ــيم مل ــك املراس ــتثناء تل ــا اس ــدة منه ــباب عدي ألس

ــباب  ــين أو أس ــن السياس ــص املعتقل ــات تخ ــون العقوب قان

ــة  ــروع األمني ــاء الف ــف رؤوس ــل تعس ــة مث ــرى القانوني أخ

وعــدم رغبتهــم بإخــراج املعتقلــن لديهــم وهــذا مــا ملســه 

ــة، يذكــر معتقــل  ــد مــن الفــروع األمني ــون يف العدي املعتقل

تــم إطــاق رساحــه مــن املخابــرات الجويــة أن املعتقلــون يف 

فــرع املخابــرات الجويــة يســخرون مــن أخبــار العفــو كــا 

ــه وكل  ــن رأس ــام م ــرؤ النظ ــول : )) ال يج ــرة بالق يف كل م

ــون أو مرســوم عــى مملكــة  ــر أي قان مؤسســاته عــى متري

جميــل حســن الخنفشــارية الدمويــة الظاملــة املســتقلة (( يف 

إشــارة منهــم إىل إطــاق يــد رئيــس فــرع املخابــرات الجويــة 

» جميــل حســن » مبصائرهــم دون أي اعتبــار لقانــون أو 

دولــة، أو خــوف مــن محاســبة هــم فوقهــا بســلطة قوانــن 

ــزة، وكان  ــذه األجه ــارص ه ــة عن ــع محاكم ــا متن ــم متريره ت

آخــرون يقولــون )) كيــف ســيطلقون رساحنــا ونحــن هنــا ال 

لجــرم ارتكبنــاه ولكننــا دروع برشيــة ووســائل إلذالل أهلنــا 

ــط  ــا كأوراق ضغ ــوري بوجودن ــع الس ــم املجتم ــن ورائه وم

ــام((.  ــدي النظ بأي

ولعــل أخبــار االعتقــاالت الكبــرة يف مدينــة دمشــق تعيد إىل 

ذاكرتنــا مشــهد الكــذب واملراوغــة الــذي ميارســه النظــام يف 

كل مــرة يكــون فيهــا ضغــط دويل أو مرســوم عفــو يــراد منــه 

الجانــب اإلعامــي دون انعــكاس عــى أرض الواقــع ، فوفقــاً 

لشــهادة معتقلــن كانــوا يف الفــرع الداخــي )فــرع الخطيب( 

التابــع ألمــن الدولــة عايشــوا مرسحيــة تبــادل املعتقلــن مــع 

ــا  ــدور فيه ــت ت ــي كان ــرتة الت ــي الف ــن، فف األرسى االيراني

ــادة  ــب زي ــرع الخطي ــهد ف ــن ش ــادل اإليراني ــات تب مفاوض

ــفياً  ــم تعس ــم اعتقاله ــن ت ــن الذي ــداد املعتقل ــرة يف أع كب

ــة كان  ــة الصفق ــبب، وبنتيج ــوايئ ودون أي س ــكل عش وبش

هــؤالء املعتقلــون هــم الذيــن أفــرج عنهــم وبقــي مــن كان 

معتقــاً ســلفاً.

أمــا معتقــي املحكمــة امليدانيــة وخصوصــاً معتقــي صيدنايا 

ــن  ــو كاذب م ــوم عف ــوا مبرس ــن أن يخرج ــوا م ــد يئس ، فق

كــرة املراســيم التــي صــدرت ومل تشــملهم وباتــوا ال يكرتثــون 

ألمــور العفــو ، ولكنهــم مل ييئســوا مــن حريــة يتوقــون لهــا .

وقــد شــهدت الفــرتة التــي تلت العفــو تزايــداً كبــراً يف أعداد 

املعتقلــن الشــهداء ) تعذيبــاً أو جوعــاً أو مرضــاً أو تصفيــة 

ــاغ أهلهــم مبراجعــة الرشطــة العســكرية،  ــم إب ــن يت ( الذي

فيتــم االفــراج عــن شــهادات وفــاة معتقليهــم دون اإلفــراج 

عــن جثامينهــم حتــى !! 

الرحمــة للشــهداء املعتقلــن ، والحريــة والثبــات ملــن بقــي 

منهــم.
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 لســنا مجــرد بوســت أو تعليــق أو رمبــا صــورة تضامــن أو 

رقــم ببيــان إحصــايئ أو مــادة للتوثيــق .....

إننا هنا أنصت لقلبك وضمرك ، فقد تسمع أصواتنا.

يف الوقــت الــذي تضيــق ذرعــاً مــن األخبــار قــد تديــر 

القنــاة لرتفــه عــن نفســك .... قــد تقــوم بزيــارة لصديــق .. 

قــد تخــرج إىل حديقــة ، تفتــح حاســبك ... تاعــب أطفالــك 

ــدرس ..  ــو متشــياً يف شــارع- .... ت ــة - ول ... تأخذهــم بجول

ــة ... تحــب ....تعشــق ...  ــب .. تذهــب للجامع تلع

ــن كل  ــة .... وعــى الرغــم م ــة وللجســد طاق ــروح طاق فلل

ــنة  ــذه س ــتمرة ... وه ــاة مس ــن الحي ــراع لك ــروف ال ظ

ــون. الك

ولكــن ... وأثنــاء كل هــذا تذكــر ... تذكــر أننــا رمبــا تحــت 

ــا  ــس به ــي تجل ــة الت ــه أو الحديق ــذي متــي في الشــارع ال

ــن  ــرف الزنازي ــكان ... فغ ــان وامل ــون يف الزم ــن مغيب ... نح

ــه ...  تحــت هــذا كل

ــراً ألكــر  ــت زائ ــي كن ــت تحــت حديقــة وألنن ــي كان زنزانت

ــا عــى عكــس الكثريــن.  ــن أن مــن مــرة فقــد عرفــت أي

املــكان  يحيــل  البنجكتــورات  مــن  يــأيت  الــذي  الضــوء 

ــوم  ــكان نق ــان أو امل ــرف الزم ــم ...النع ــت دائ ــار مقي لنه

بعــد األيــام مــن لحظــة الدخــول وقــد نتــوه فبعــد حفلــة 

التعذيــب واإلغــاء أليــام نتــوه عــن العــد .... حتــى األخبــار 

ــذي أنهــى  ــر ال ــا عمرهــا شــهر أو اثنــن بحســب الزائ تأتين

ــرتة  ــد ف ــه وبع ــن ذاكرت ــي م ــا بق ــق وم ــب والتحقي التعذي

ريثــا يكــرس حاجــز الخــوف منــا يبــدأ يحدثنــا همســاً عــا 

ــارج .... ــري بالخ يج

بعضنــا توقــع هــذا املصــر وبعضنــا ال ناقــة وال جمــل رمبــا 

اعتقــل مــن الشــارع أو عــى حاجز أو تشــابه أســاء أو ...أو 

...لكننــا نواجــه املصــر الواحــد ...إمــا املــوت كــا الكثريــن 

أمامنــا أو انتظــاره ...أو انتظــار الفــرج ....

البعــض رُفعــت صــوره وطالبــوا بــه وســألوا عنــه، والغالبيــة 

ــث  ــن الحدي ــت م ــا أو خاف ــرت عائلته ــي تبع ــة الت املغيب

عنهــا لحفــظ حياتهــا فبقيــت هنــاك أرقــام بــا أســاء .... 

ــن  ــم م ــون منه ــاً ...مرابط ــح مع ــب الري ــع يف مرك والجمي

ــه ومنهــم مــن ينتظــر . قــى نحب

ــر  ــا أك ــم ولكنن ــم معاناتك ــر ونعل ــم الكث ــب منك ال نطل

ــذاب  ــراخ والع ــة وال ــث الرطوب ــا حي ــاة هن ــد معان وأش

واملــوت. والصــر والصمــود ......هــي الخيــارات الوحيــدة.

ــم أو  ــده عندك ــم أو تغري ــة يف صفحتك ــزة يومي ــى نك لنبق

ــا  ــا الذيــن أجرن ــا ، وليكــن أهلن رســالة لجهــة مــا تذكــر بن

ــال،  ــن الح ــؤال ع ــو بس ــم ول ــم برعايتك ــد عنه ــى البع ع

حيــث أننــا رمبــا دخلنــا مــن أجلكــم أو نيابــة عنكــم أو ألن 

هدفنــا وهدفكــم واحــد .......... نحــن بــرش ويحق لنــا رؤية 

الشــمس وتنشــق الهــواء والحريــة ... أيقظــوا شــعوركم بنــا 

ــا .  وافتحــوا قلوبكــم ألصواتن

دعمكــم قــل أم كــر ، يزيــد صمودنــا وميســح أملنــا وتعبنــا 

، وهــو محــل تقديــر لدينــا جميعــاً.

ومبــا أنــك وصلــت لنهايــة مقالتــي هــذه، فــإين لــن أنــى أن 

أشــكر صــرك وســعة صــدرك حيــث أنــك تفضلــت بقــراءة 

كلــايت وهمســات عتبــي يف زحمــة يومياتــك أو مــا نظــن 

ــك،  ــي ووقت ــة لوقت ــي رسق ــا ه ــة، وإمن ــا زحم ــا بأنه جميع

عمــري وعمــرك  مــن ســجاين الــذي هــو ســجانك، وان 

ــرا ــجننا أم صغ ــراً كان س ــا ، كب ــكان كل مَن ــف م اختل
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أصــدر النظــام منــذ بدايــة الثــورة وحتــى اآلن قرابــة ســبعة 

مراســيم للعفــو العــام، ويف كل مــرة يَدعــي أن العفــو عــام وشــامل 

ــواه وال  ــن محت ــرغ م ــه مف ــن أن ــوم يتب ــي املرس ــد م ــن بع ولك

ــن  ــين والذي ــن السياس ــن املعتقل ــراج ع ــة إىل اإلف ــؤدي بالنتيج ي

ــلوب  ــو األس ــيم، فاه ــذه املراس ــارش به ــكل مب ــن بش ــم املعني ه

ــا؟ ــن محتواه ــيم م ــذه املراس ــغ ه ــام لتفري ــه النظ ــذي يتبع ال

ــات الســوري والصــادر  ــون العقوب ــن قان ــادة \150\ م جــاء يف امل

يف العــام 1949 م أن العفــو العــام يصــدر عــن الســلطة الترشيعيــة 

وهــو يســقط كل عقوبــة أصليــة كانــت أو فرعيــة أو إضافيــة.

ونصــت املــادة \151\ مــن القانــون عــى أن العفــو الخــاص مينــح 

مــن رئيــس الدولــة بعــد اســتطاع رأي لجنــة العفــو.

وعــى ذلــك يجــب أن تكــون املراســيم الســابقة تــم إعدادهــا يف 

مجلــس الشــعب وهــذا مــامل يحــدث يف أي مرســوم مــن املراســيم 

ــرة  ــت فق ــابقة وضع ــيم الس ــع املراس ــه يف جمي ــا أن ــابقة، ك الس

خاصــة الســتثناء مــواد معينــة مــن شــمولها مبرســوم العفــو وهــي 

املــواد ذاتهــا التــي يحاكــم عليهــا املعتقلــون السياســيون ســواء يف 

ــكرية  ــدان العس ــة املي ــابقاً أو يف محكم ــة س ــن الدول ــة أم محكم

ــة والعســكرية  ــم املدني ــي املحاك ــا اإلرهــاب وباق ــة قضاي ومحكم

حاليــاً وســأقوم اآلن بعــرض املــواد التــي يحاكــم عليهــا املعتقلــون 

السياســيون يف ســورية والتــي تــم اســتثنائها مــن جميــع مراســيم 

العفــو الســابقة مــع اإلشــارة إىل أن القليــل مــن هــذه املــواد شــمل 

ــادرة  ــاالت ن ــة ويف ح ــع العقوب ــن رب ــو ع ــيم بعف ــض املراس يف بع

عــن نصــف العقوبــة ولكــن مل يكــن لهــذا كبــر األثــر لقلــة عــدد 

ــرتة األحــكام  ــة ولطــول ف ــوادا مــن جه املحكومــن عــى هــذه امل

لهــذه املــواد مــن جهــة أخــرى.

ــم  ــي يحاك ــام الت ــات الع ــون العقوب ــواد يف قان ــم امل ــن أه إن م

عليهــا املعتقلــون السياســيون هــي »الجنايــات الواقعــة عــى أمــن 

ــة الخارجــي« وهــي : الدول

1- الخيانــة : وهــي الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن 263 

إىل 270

2- التجسس: منصوص عليها يف املواد من 271 إىل 274

3- الصات غر املرشوعة بالعدو: املواد من 275 إىل 277

وجميــع املــواد الســابقة تشــر إىل أفعــال كحمــل الســاح يف 

صفــوف العــدو أو االتصــال بدولــة أجنبيــة لدفعهــا ملبــارشة عــدوان 

ــام بأعــال لشــل الدفــاع الوطنــي أو إفشــاء  عــى ســورية أو القي

ــع العســكرية وغرهــا. ــش واملواق ــق عــن الجي ــات و وثائ معلوم

4- الجرائــم املاســة بالقانــون الدوليــة : وهــي املــواد مــن 278 إىل 

284

ــال تعــرض ســورية لخطــر  ــام بأفع ــى القي ــواد ع ــص هــذه امل تن

أعــال عدائيــة أو تعكــر صاتهــا بدولــة أجنبيــة أو تحقــر دولــة 

أجنبيــة أو علمهــا أو شــعارها الوطنــي أو رئيســها أو وزرائهــا 

ــا. وغره

مراسيم العفو السابقة وسبب عدم استفادة 
المعتقلين منها - صدى الحرية
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ــواد  ــي:  امل ــعور القوم ــن الش ــة و وه ــة الدول ــن هيب ــل م 5- الني

مــن 285 إىل 288

ــاظ  ــي وإيق ــعور القوم ــاف الش ــن إضع ــواد ع ــذه امل ــدث ه تتح

ــي  ــة الت ــاء الكاذب ــرش األنب ــة أو ن ــة أو املذهبي ــرات العنري النع

تنــال مــن هيبــة الدولــة وتضعــف الشــعور القومــي أو االنخــراط 

ــع دويل.                     ــة ذات طاب ــية أو اجتاعي ــات سياس يف جمعي

ومــن األجــرام التــي يحاكــم مبوجبهــا املعتقلــون السياســيون أيضــاً 

»الجرائــم الواقعــة عــى أمــن الدولــة الداخــي » وهــي :

1- الجنايات الواقعة عى الدستور : املواد من 291 إىل 295

ــة  ــتور الدول ــر دس ــتهدف تغي ــذي يس ــداء ال ــى االعت ــص ع وتن

ــن  ــزء م ــن ج ــة ع ــيادة الدول ــلخ س ــة أو س ــر مرشوع ــرق غ بط

األرايض الســورية أو إثــارة العصيــان املســلح ضــد الســلطات القامئة 

ــا وغره

2- اغتصــاب ســلطة سياســية أو مدنيــة أو قيــادة عســكرية : املــواد 

مــن 296 إىل 297

تنــص عــى أفعــال كتأليــف فصائــل مســلحة مــن الجنــد أو 

اغتصــاب ســلطة سياســية أو غرهــا.

3- الفتنة : املواد من 298 إىل 303

تنــص عــى إثــارة الحــرب األهليــة أو االقتتــال الطائفــي أو تســليح 

الســورين بعضهــم عــى بعــض أو إنشــاء وتــرأس عصابــات مســلحة 

بقصــد اجتيــاح مدينــة أو محلــة أو بعــض أمــاك الدولــة.

4- اإلرهاب: املواد من 304 إىل 306

تنــص عــى القيــام بأفعــال ترمــي إىل إيجــاد حالــة ذعــر وترتكــب 

بــأدوات متفجــرة وأســلحة حربيــة وغرهــا 

ــة أو تعكــر الصفــاء  ــال مــن الوحــدة الوطني ــي تن ــم الت 5- الجرائ

ــة: املــواد مــن 307 إىل 308 ــارص األم ــن عن ب

ــا  ــد منه ــي يقص ــات الت ــب أو الكتاب ــال أو الخط ــى اآلم ــص ع تن

ــض  ــة أو الح ــة أو العنري ــرات املذهبي ــارة النع ــا إث ــج عنه أو ينت

عــى النــزاع بــن الطوائــف ومختلــف عنــارص األمــة أو االنتــاء إىل 

ــات الســابقة. ــات أنشــئت للغاي جمعي

6- النيل من مكانة الدولة املالية: املواد 309 إىل 310

تنــص عــى إذاعــة مزاعــم كاذبــة إلحــداث التــدين يف أوراق النقــد 

الوطنيــة أو زعزعــة الثقــة يف متانــة نقــد الدولــة، كــا ورد يف قانــون 

ــن  ــواد م ــة« يف امل ــات الرسي ــق »بالجمعي ــكام تتعل ــات أح العقوب

327 إىل 329 وتنــص عــى إنشــاء الجمعيــات والجاعــات دون 

ترخيــص.

ــواد مــن 336  ــق »بتجمعــات الشــغب« يف امل ــواد تتعل ــاك م وهن

إىل 339 تنــص عــى الحشــود واملواكــب عــى الطــرق العامــة أو يف 

األماكــن املباحــة للجمهــور.

هــذا بالنســبة للمــواد الــواردة يف قانــون العقوبــات العــام يضــاف 

إليهــا املــواد الصــادرة يف قانــون مكافحــة اإلرهــاب )القانــون رقــم 

19 للعــام 2012 م ( والــذي يحاكــم جميــع املوقوفــن مبوجبــه أمــام 

ــون مبــواده الخمســة  ــا اإلرهــاب وينــص هــذا القان محكمــة قضاي

عــرش عــى القيــام بأعــال إرهابيــة أو إنشــاء منظــات إرهابيــة أو 

االنضــام إليهــا أو متويلهــا أو التهديــد بالقيــام بأعــال إرهابيــة أو 

الرتيــوج لهــا وغرهــا مــن األفعــال ذات الصلــة، وكان هــذا القانــون 

بديــل عــن املــواد 304 - 305 - 306 مــن قانــون العقوبــات العامــة 

الخاصــة باإلرهــاب.

إن جميــع املعتقلــن السياســين يف ســورية تتــم محاكمتهــم 

مبوجــب القوانــن واملــواد الســابقة والتــي تــم اســتثنائها مــن 

ــن  ــن املعتقل ــم يســتفد أي م ــو الســابقة فل ــع مراســيم العف جمي

منهــا ومل تــؤد إىل إطــاق رساحهــم لذلــك يجــب االنتبــاه مســتقباً  

إىل هــذا املوضــوع حــن الحديــث عــن إطــاق رساح املعتقلــن وأال 

يُســمح للنظــام باســتثناء املــواد الســابقة هــذا يف حــال كان تنفيــذ 

ــام. ــو ع ــق إصــدار عف ــن ســيتم عــن طري إطــاق رساح املعتقل
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ــى  ــه قض ــليم هويت ــم تس ــهيد ت ــس كل ش لي
ــة الظــالم ــه فــي أقبي نحب

9

يحدث في سوريا | قصة واقعية 
 ابني المعتقل عايش | نور حالق.

تقدم والد أحد أصدقايئ بطلب »بحث عن مفقود«  للقضاء 
العسكري ليعرف يف أي فرع ابنه يكون، فأعطوه ورقة وراجع 

الرشطة العسكرية وسلموه هوية ابنه وقالوا له راجع مشفى ترشين 
العسكري... يف املشفى طلبوا منه الهوية فأعطاهم هويته بالخطأ 

بدل هوية ابنه... فأخذها املوظف وعاد بعد قليل ومعه شهادة وفاة 
مصدقة وموقع عليها من قبل شهود باسم األب... قال األب : مل أقل 

لهم شيئاً تركتهم ألين تأكدت بأن ابني عى قيد الحياة.

إضافة إىل ذلك صديقة يل يف دمشق استلمت هوية أخيها املعتقل 
منذ أسابيع.

وبعد العفو اتصل بها أحد املعتقلن املحررين، وقال لها أخوك يف 
مطار املزة العسكري، وأوصل لها سامه وكان قد رآه قبل أيام من 

خروجه ....

باختصار ليس جميع من سلم األمن هوياتهم قد قضوا نحبهم يف 
أقبية الظالم...

توضيح من الصديق »نور« حول املوضوع :

ياشباب:

اليوجد عدد دقيق للحاالت التي سلمت هوياتهم وعرفوا الحقاً أن 
أوالدهم مازالوا أحياء، لكن مانوهت له هو أن موضوع شهادة الوفاة 

من مشفى ترشين العسكري قد تكون مفركة...

ومن أصل 200 ألف معتقل فالحاالت الكثرة التي سمعت عنها 
التتجاوز العرشين لذلك قد اليكون العدد كبراً... والعلم عند الله ..

الله يصر قلوب األمهات واألهل ... ويخفف عن املعتقلن ...

نسأل الله لجميع املعتقلني -أحياء وشهداء- الرحمة.

ولو كانت سلطات النظام تحرتم شعبها وحقوقه االنسانية التي 
تكفلها كل األديان والقوانني والرشائع ملا احتجنا أن نقول :

#اوقفوا_االعتقاالت

#اوقفوا_التعذيب

#اوقفوا_املجازر_الصامتة.

#ارحموا_املعتقلني_وأهلهم بالكشف عن أماكن اعتقالهم ومصري 
أبنائهم.



ال ميــر يــوم العيــد عــى املعتقلــن الســورين 

كيــوم عــادي, فهــم ميضــون أيامهــم يف األمــاين 

والتــرع للــه أن يــأيت العيــد القــادم وهــم خــارج 

الســجون واملعتقــات وبــن أهلهــم وأحبائهــم, 

ــا،  ــا بصيــام شــهر رمضــان مــع أهلن »يــارب تكرمن

يــارب تفــرج عنــا وتفــك أرسنــا قبــل العيــد, يــارب 

تكرمنــا بحجــة وعيــد مــع أوالدي, يــارب بــس روح 

ــد عــى أمــي«  عيَ

يف ليلــة العيــد يبلــغ الحنــن والشــوق ذروتــه لــدى 

املعتقلــن حيــث أن أكــر مخاوفهــم بقضــاء العيــد 

بعيــداً عــن أهلهــم قــد بــات واقعــاً، فمنهــم مــن 

ينــزوي وحيــداً ويخفــي وجــه عــن رفاقــه حتــى ال 

ــواح  ــه بالن ــو صوت ــن يعل ــم م ــه ومنه ــروا دموع ي

ــك  ــزري وذل ــاين امل ــه اإلنس ــه ووضع ــاء لحال والرث

غالــب حــال مــن ميــر بتجربــة العيــد األول يف 

املعتقــل

ويف غمــرة هــذا الوجــوم يبــادر البعــض بالحديــث 

مــع اآلخريــن للتخفيــف عنهــم فيتحدثــون يف 

عاداتهــم التــي افتقدوهــا هــذا العيــد، وخصوصــاً 

ــم  ــا بينه ــارون في ــد فيتب ــات العي ــر حلوي تحض

ــم  ــض بأنه ــم البع ــد بعضه ــول ويع ــب معم بأطي

يف العيــد القــادم وبعــد نيــل حريتهــم ســيحرون 

ــح  ــو صال ــه أب ــد رفيق ــو أحم ــيعزم أب ــم وس الوالئ

ليتــذوق املناســف مــن تحضــره، ويتباهــى خالــد 

ــهى  ــو األش ــه ه ــخ والدت ــأن طب ــع ب ــام الجمي أم

وأنهــا تتقــن صنــع الحلويــات، كــا يتحدثــون عــن 

فضائــل الصــر وعــدم الجــزع الفتقادهــم أبناءهــم 

ووالديهــم وأحبائهــم, تتحــول األحاديــث تدريجيــاً 

ــم  ــامح بعضه ــامات فيس ــة وس ــاين متبادل إىل ته

البعــض ويتعانقــون ويرتفــع دعــاء واحد »إن شــاء 

اللــه العيــد الجايــة بتكــون مــع أهلــك« ويختلــط 

الدعــاء والتهــاين مــع الدمــوع الحــارة

ويحــرص املعتقلــون أن يكــون لديهــم حلــو يف 

ــيئة  ــال الس ــروف االعتق ــى يف ظ ــد حت ــام العي أي

وخصوصــاً لنــدرة الطعــام وتحديــداً الســكريات و 

يحتفــظ البعــض بحصتهــم مــن املــرىب أو الحــاوة 

أو الشــاي ويقومــون مبزجهــا مــع الخبــز ومــع مــا 

يتوفــر مــن قطــع الفاكهــة التي تقــدم أحيانــاً لهم, 

فيصنعــوا حلــو العيــد ويقومــون بإهــداء لقيــات 

الحلــو لــكل مــن يتشــارك معهــم املــكان. كــا أن 

املحظــوظ ممــن لديــه ثيــاب بحالــة جيــدة يقــوم 

بارتدائهــا صبــاح العيــد ليشــعر الجميــع بالعيــد، 

حيــث أنهــم وبســبب بقائهــم فــرتة طويلــة شــبه 

ــداً  ــس وتحدي ــراة، نســوا شــكل اإلنســان باملاب ع

الجــوارب والحــذاء

ــات  ــع عقوب ــد م ــق العي ــروع يرتاف ــم الف يف معظ

ــن  ــن الذي ــة مــن الســجانن بحــق املعتقل انتقامي

ــن  ــه ع ــه لغياب ــم فيصــب جــام غضب ــب له ال ذن

حضــور العيــد مــع أهلــه فيتفنــن 

عــى  كعيديــات  بالعقوبــات 

املعتقلــن. يفتح الســجان الطاقة 

)الرشاقــة( ياللــه يــا حــار انــت 

وايــاه الــكل عــى الحيــط وايدكــون 

لفــوق هــي عيديتكــون يــا ***ات أو يكون 

حظهــم عقوبــة جاثيــاً مــع رفــع اليديــن, فرفعــون 

أيديهــم ويدعــون بالفــرج لهــم واملــوت للســجان 

مامييــز العيــد يف املعتقــات بأنــه موعــد مــع 

ــادم ســيكون أجمــل  ــد الق ــأن العي ــد ب أمــل جدي

ــد  ــوم وكل عي ــع كل ي ــم وم ــع أهله ــيكون م وس

ــد  ــى العي ــل... ويبق يقضونــه يف األرس يكــر األم

ــان  ــود لس ــراح صم ــن األمل والج ــم م ــداً بالرغ عي

ــر  ــة تنتظ ــم... وهم ــأ قلوبه ــل مي ــم... وأم حاله

ــة ــة قريب ــا بحري فرصته

صبــاح  املعتقلــون  يــر  خركــون:  نســيت   

العيــد عــى ترديــد تكبــرات العيــد ولــو همســاً, 

فــا يحلــو العيــد دون التكبــرات التــي كانــوا 

ــأ األجــواء. ــو ومت ــا تعل يســتيقظون عــى أصواته

 بقلم معتقل عيَد يف أحد السجون األسدية 

يوميات المعتقلين

طقوس العيد في المعتقالت والسجون السورية
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الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  مطبــوع  فلســطين  فــرع  اســم  إن   
للســوريين وقــد ارتبــط هــذا االســم علــى مــر الزمــن بمقــدار 
كبيــر مــن الرعــب وفوبيــا القبضــة األمنيــة للنظــام ، أخــذ 
هذا الفرع اســمه في نهاية الســبعينات وبداية الثمانينات 
الختصاصــه بمالحقــة الفصائــل واملنظمــات الفلســطينية 
إلــى جانــب مالحقتــه للســوريين واشــتهر بالشــعار القائــل » 
الداخل مفقود والخارج مولود » كما يقول السوريون. في 
الســنوات األخيــرة أصبــح هــذا الفــرع متخصــص بمالحقــة 
االســالميين ومراقبــة األجانــب إلــى جانــب تدخلــه فــي جميــع 
مناحي حياة الســوريين ، فكان يقوم باعتقال الناشــطين 
واالســالميين  األكــراد  والناشــطين  والكتــاب  السياســيين 
لشــروط  املخالفيــن  واألجانــب  اتجاهاتهــم  مختلــف  علــى 
اإلقامــة أو الذيــن عليهــم مشــاكل أمنيــة إلــى جانــب مهربــي 
الدخــان واملــازوت واألغنــام واألشــخاص الذيــن بحوزتهــم 
أســلحة غيــر مرخصــة وجميــع أنــواع اإلجــرام التــي هــي مــن 
اختصــاص األمــن الجنائــي كالتزويــر واالختــالس والســرقة 
واملخدرات وغيرها ، كما كان يقوم بحمالت أمنية محددة 
كالحملــة التــي قــام بهــا فــي العــام 2010 م علــى )امليتاليــكا( 

أو  امليتــال-  بموســيقا  املهووســين  الشــباب  مجموعــة   –
الحملــة التــي قــام بهــا علــى محــالت االتصــاالت التــي تعمــل 
مــن دون ترخيــص كمــا كان يقــوم باعتقــال العســكريين 
والتحقيــق معهــم ، فصالحيــات هــذا الفــرع غيــر محــدودة 
ويتدخــل فــي حيــاة جميــع الســوريين ، ومنــذ انــدالع الثــورة 
شــارك هــذا الفــرع بعمليــات القمــع واالعتقــال وخصــص 
لــه قطــاع معيــن مــن العاصمــة دمشــق ملراقبتــه باإلضافــة 

إلــى اســتقباله املعتقليــن مــن جميــع أفــرع املحافظــات . 

وصف الفرع:
 وبســبب نشــاط هــذا الفــرع الواســع وكثــرة عــدد عناصــره 
تــم تجديــد بنــاءه ونقلــه مــن منطقــة الجمــارك فــي وســط 
دمشــق إلــى مبنــى ضخــم جديــد فــي منطقــة القــزاز ، وذلــك 
فــي عــام 2006 ، يتألــف هــذا املبنــى مــن كتلتيــن متصلتيــن 
  إلــى جانــب وجــود 

ً
ارتفــاع كل منهمــا ثمانيــة طوابــق تقريبــا

قبــو كبيــر يمتــد علــى طــول مســاحة املبنــى فــي داخــل هــذا 
لوضــع  املخصصــة  واملنفــردات  املهاجــع  توجــد  القبــو 
املعتقليــن . يوجــد فــي القبــو ثمانــي وثالثيــن منفــردة مرتبــة 
علــى ســتة صفــوف فــي كل صــف خمــس أو ســت منفــردات 
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املنفــردة  طــول   ، جــدار  وصــف  صــف  كل  بيــن  ويفصــل 
بداخلهــا  يوجــد  ونصــف وال  متــر  تقريبــا وعرضهــا  متريــن 
مرحــاض وإنمــا يتــم اخــراج املعتقليــن إلــى مرحــاض خارجــي 
 
ً
مهجعــا عشــر  ســتة  يوجــد  كمــا  اليــوم.  فــي  فقــط  مرتيــن 
مختلفــة األبعــاد ، املهجعيــن األول والثانــي أســوأ املهاجــع 
لعــدم وجــود تهويــة فيهمــا فهمــا مغلقيــن مــن جهــة الخلــف 
الجــزء  كبيــر  حديــدي  ببــاب  األمــام  جهــة  ومــن  بجــدار 
األعلــى منــه مفتــوح علــى املمــر الداخلــي ، عــرض املهجــع 
 والتهويــة 

ً
بحــدود أربعــة أمتــار وطولــُه خمســة أمتــار تقريبــا

فــي هــذه املهاجــع أفضــل ألنهــا مغلقــة مــن األمــام والخلــف 
ببــاب حديــدي فيــه فتحــة تهويــة فــي األعلــى ويطــل البــاب 
تــم  وقــد   ، القبــو  نوافــذ  فيــه  الــذي  املمــر  علــى  الخلفــي 
تخصيص املهجع الســابع للمعتقلين العســكريين والذين 
يتــم اســتخدامهم مــن قبــل الســجانين كخــدم للشــطف 
وغيــر  القمامــة  وإخــراج  الطعــام  وتوزيــع  والتنظيــف 
 مــا تســمع الســجان ينــادي – 

ً
ذلــك مــن األعمــال ، فكثيــرا

ســبعة- وأنــت ال تعــرف مــاذا يقصــد ، واملقصــود بســبعة 
أحــد املعتقليــن فــي هــذا املهجــع ، املهاجــع مــن ثمانيــة إلــى 
ثالثــة عشــر بحجــم املهجعيــن األول والثانــي إال أنهمــا مثــل 
املهاجــع الصغيــرة فيهــا فتحــات تهويــة مــن الجهتيــن ، أمــا 
والخامــس  عشــر  الرابــع   – األخيــرة  للمهاجــع  بالنســبة 
 فطــول كل 

ً
عشــر والســادس عشــر – فهــي األكبــر حجمــا

واحــد منهــا يتجــاوز العشــرة أمتــار وعرضــه بحــدود خمســة 
أمتــار ، وال يوجــد إضــاءة فــي جميــع املهاجــع ســوى الضــوء 
ويوضــع  املمــر  مــن  التهويــة  فتحــات  طريــق  عــن  الداخــل 
فــي كل مهجــع مــن املهاجــع مــا بيــن مئــة وعشــرين إلــى مئــة 
 ويخصــص مهجــع للنســاء ، كمــا يوجــد 

ً
وخمســين معتقــال

للمصــادرات  ومســتودع  للســجانين  غــرف  القبــو  داخــل 
مجموعــة  القبــو  يعلــو  الــذي  الطابــق  فــي  يوجــد  كمــا   ،
فــي داخــل كل غرفــة كاميــرا مراقبــة مثبتــة  غــرف صغيــرة 
فــي الســقف ، تســتخدم هــذه الغــرف للتحقيــق والحتجــاز 
فيهمــا  يوضــع  أن  ويمكــن  النســاء  أو  املهميــن  املعتقليــن 
 قبــل فــرزه إلــى املهاجــع . الطعــام : الطعــام 

ً
املعتقــل أحيانــا

 كما في باقي الفروع األمنية 
ً
املقدم في هذا الفرع �سيء جدا

فوجبــات اإلفطــار تقتصــر علــى بضــع حبــات مــن الزيتــون 

�ســيء النوعيــة أو القليــل مــن املربــى ، والغــداء عبــارة عــن 
كميــة قليلــة مــن البرغــل أو االرز إلــى جانــب مرقــة حمــراء 
بالباذنجــان أو الزهــرة أو الكوســا والعشــاء حبــة صغيــرة 
 مــن البطاطــا املســلوقة والقليــل مــن شــوربة العــدس 

ً
جــدا

ســيئة التحضيــر ، والغــذاء األسا�ســي للمعتقــل هــو الخبــز 
 . 

ً
حيــث يعطــى كل معتقــل رغيفيــن أو ثالثــة يوميــا

فلســطين  فــرع  فــي  املعتقليــن  يعانــي  الصحيــة:  العنايــة 
والجــرب  القمــل  ينتشــر  حيــث   ، صعبــة  صحيــة   

ً
ظروفــا

 . صحيــة  عنايــة  أي  أو  أدويــة  توجــد  وال  واألمــراض 
التعذيــب  أنــواع  مختلــف  املعتقلــون  يواجــه   : التعذيــب 
ولعــل أشــدها الشــبح حيــث يجبــر املعتقــل علــى الوقــوف 
إلــى الخلــف وشــبه  أليــام وهــو معصــوب العينيــن ومقيــد 
بشــكل  عليــه  املــاء  بســكب  العناصــر  يقــوم  كمــا  عــاري 
تعذيــب  يتــم  كمــا  بــرودة  األيــام  أق�ســى  فــي  متواصــل 
وهــو  األملانــي  الكر�ســي  اســتخدام  طريــق  عــن  املعتقليــن 
أداة للتعذيــب ُيوضــع عليهــا املعتقــل فتقــوم بشــد جذعــه 
 علــى 

ً
 كبيــرا

ً
إلــى قدميــه بصــورة عكســية ممــا يســبب ضغطــا

ظهــره وفقراتــه الســفلى ممــا قــد يســبب الشــلل كمــا يتــم 
إ أثناءهــا.  بالســوط  ضربــه 

وأهــم معتقــالت  أقــدم  مــن   
َ
واحــدا فلســطين  فــرع  ُيعتبــر 

بقمــع  كبيــر  بشــكل  ســاهم  والــذي  ســورية  فــي  الرعــب 
 
ً
وارهــاب الســوريين طيلــة الســنوات الســابقة مســتخدما

كل األســاليب الالإنســانية ودونمــا أي رادع لتحقيــق ذلــك 
 العمــل علــى فضــح ممارســات هــذا الفــرع 

ً
فعلينــا جميعــا

الضــوء  وتســليط  عليــه  القائميــن  بمحاســبة  واملطالبــة 
 علــى كل ذلــك.

ً
إعالميــا
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ال يســمح النظــام الســوري ألي كان مبراجعــة فروعــه ودوائــر 

املعتقــات للتأكــد والبحــث عــن املعتقلــن واملفقوديــن ، كا 

ــوع  ــي ممن ــداً ، واملحام ــم أب ــة الســؤال عنه ال يســهل عملي

مــن مراجعــة الفــروع األمنيــة ووكالتــه عــن أحــد املعتقلــن 

غــر معــرتف عليهــا يف فــروع األمــن.

والبحث عن املفقودين يتم بطرق منها :

الطريقة األولى :
ــب إىل وزارة العــدل أو يف قصــور العــدل )قــر  ــم طل تقدي

ــدل  ــر الع ــة( ، ق ــوق الحميدي ــرب س ــم )ق ــدل القدي الع

الجديــد )محكمــة االرهــاب ، اوتســرتاد املــزة ، قبــل دار 

البعــث ( وذلــك مــن قبــل أهــل املعتقــل مــن الدرجــة األوىل 

ــن قصــور العــدل  ــب يف دواوي ــر منــوذج موحــد للطل ) يتوف

والــوزارة( يســجل الطلــب ويأخــذ رقــم ثــم يراجــع بعــد 25 

يــوم مــن تاريــخ تقديــم الطلــب بالرقــم الــذي أخــذه لــرى 

ــة أم ال. ــروع األمني ــن الف ــا إذا كان وصــل جــواب م في

ومــن تجربتنــا الخاصــة يف صــوت املعتقلــن الحظنــا أن 

شــعبة األمــن الســيايس والفــرع 248 - األمــن العســكري هــا 

مــن أكــر األجهــزة األمنيــة تجاوبــاً وتريحــاً عــن املعتقلــن 

ــن لديهــم. املوجودي

ارشادات هامة بخصوص هذه الطريقة :

- عنــد تقديــم طلــب بحــث عــن مفقــود فــإن هــذا الطلــب 

يذهــب إىل جهــة أمنيــة واحــدة ، وبالتــايل إذا مل يكــن األهــل 

متأكديــن مــن مــكان تواجــد املعتقــل فعليهــم تقديــم أكــر 

مــن طلــب لــكل فــرع يشــكون بوجــود املعتقــل لديــه.

- عندمــا يــرد جــواب بــأن املعتقــل غــر موجــود هــذا يعنــي 

ــب  ــم الطل ــم تقدي ــذي ت ــرع ال ــدى الف ــر موجــود ل ــه غ أن

ــم  ــم تقدي ــك يت ــدى فــرع آخــر ، لذل ــه وهــو موجــود ل لدي

طلــب آخــر لجهــة أخــرى.

- إن تقديــم طلــب يف أحــد قصــور العــدل يســتلزم مراجعــة 

نفــس القــر الــذي تــم تقديــم الطلــب فيــه )ألنــه اليوجــد 

عاقــة بــن القصــور أو مرجعيــة مركزيــة فيــا يخــص 

ــات.(  الطلب
الطريقة الثانية:

ــن  ــق م ــكرية* بدمش ــة العس ــة العام ــب للنياب ــم طل تقدي
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قبــل )أب - أخ - ابــن - ابنــة - زوجــة - زوج ( مرفقــاً بصــورة 

عــن الهويــة الشــخصية ومــا يثبــت أنــه زوج أو زوجــة 

)كدفــرت العائلــة( ، يتــم رشاء الطلــب مــن القضــاء العســكري 

ــة، يســجل  ــوان النياب ــب اإىل دي ــدم الطل ــرة يق ب) 150 ( ل

ــي  ــه للرشطــة العســكرية** الت ــم إحالت ــم تت ــم ث ويأخــذ رق

ــا إذا  ــوراً في ــه ف ــم إجابت ــوراً ، وتت ــط ف ــم ضب ــوم بتنظي تق

ــه  ــويف فعلي ــا إذا مل يكــن مت ــه(. أم ــويف )ال ســمح الل كان مت

ــة العســكرية بعــد مــي 25  ــة العام ــوان النياب ــة دي مراجع

يــوم عــى تقديــم الطلــب .. حيــث تكــون اإلجابــة وصلــت 

ــة. مــن الفــروع األمني

الطريقة الثالثة :
ــا او  ــجن صيدناي ــن يف س ــة باملوجودي ــة خاص ــذه الطريق ه

الذيــن يشــك بوجودهــم هنــاك ، يقــدم طلــب زيــارة لســجن 

صيدنايــا يف الرشطــة العســكرية بالقابــون وهنــاك يتــم 

الكشــف عــى أســمه إن كان موجــوداً ومســموح زيارتــه 

فيحــددون موعــد للزيــارة، أمــا إن مل يكــن موجــوداً أو 

ــود يف  ــر موج ــه غ ــة بأن ــأيت اإلجاب ــه فت ــموح زيارت ــر مس غ

الســجن. )وينصــح بتكــرار الطلــب أســبوعياً حتــى ان كانــت 

ــود يف  ــون موج ــد يك ــه ق ــود ، ألن ــر موج ــه غ ــة بأن اإلجاب

ســجن صيدنايــا ولكنــه بانتظــار املثــول أمــام قــايض التحقيــق 

ــه(. ــمح بزيارت ــرتة ال يُس ــذه الف ــال ه ــكري وخ العس

الطريقة الرابعة:
تقديــم طلــب لــوزارة املصالحــة ، وهنــا الطلــب حســب 

ــر  ــن مص ــؤال ع ــاح يف الس ــة والح ــا بحاجــة ملتابع تجربتن

ــه. ــت علي ــي أت ــردود الت ــب وال الطل

الطريقة الخامسة:

ــا اذا  ــن في ــن املحرري ــؤال املعتقل ــل لس ــم املعتق ــرش اس ن

ــل يف  ــى األق ــل ع ــم املعتق ــق اس ــل ، أو توثي ــوا باملعتق التق

مراكــز حقــوق االنســان ومراكــز التوثيــق لتتــم املطالبــة بــه.

وال تنســوا التجمــل بالصــر بانتظــار الفــرج والرحمــة والحــذر 

مــن الوقــوع بشــباك املحتالــن والنصابــن مــن محامــن 

وســارسة ، يتاجــرون مبعانــاة أهــايل املعتقلــن وذويهــم 

، ويوهمونهــم بأنهــم يســتطيعون اخــراج املعتقلــن مــن 

الفــروع األمنيــة أو مــن الســجون عــى األقــل أن ال يتــم دفــع 

ــاً. ــل حــرا طليق ــة املعتق ــد رؤي ــادي إال بع ــغ م أي مبل

ــاء  ــى القض ــودة يف مبن ــكرية : موج ــة العس ــة العام * النياب

العســكري مقابــل وزارة التعليــم العــايل . الوصــول إليهــا يتــم 

مشــيا عــى األقــدام مــن أمــام مبنــى الجــارك ، ألن الطريــق 

مغلــق عــى النقــل العــام والســيارات الخاصــة.

** الرشطة العسكرية موجودة يف القابون 

خريطة الوصول إلى فرع الشرطة العسكرية 
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15لن ننسى

الشهيد : طارق الجزر
المدينة : ريف دمشق | داريا.

العمر : 26 عامًا
العمل :

 طالب يف كلية الهندسة املعلوماتية - قسم الذكاء 
الصنعي.

تاريخ االعتقال :
 اعتقل من قبل رسية املداهمة 215 التابع لفرع 
األمن العسكري  أثناء ذهابه إلجراء مقابلة عمل.

كان طارق يعاين من مرض يف الدم ويحتاج لجرعات 
عاج دامئة ، عاىن طارق من تردي وضعه الصحي 

تم اباغ أهله بتاريخ 28-5-2014 بانه قى تحت 
التعذيب.

مل يشفع له تفوقه الذي متيز به فقد توقع له كل من 
عرفه مبستقبل أكادميي باهر.

ومل يلق سجانوه باالً ألخاقه التي ُعرف بن أصدقاءه 
يف مدينته ويف كليته. 

كتب أحد أصدقاء الشهيد :

)) كان ينتظر تخرجه بفارغ الصر ، يخطط ملرشوعه 
الخاص ويحدثني عنه بن الحن واآلخر ، كنا قد 
خرجنا للتو من مقابلة مع الدكتور حول مرشوع 

التخرج ، ليأيت الخر مساء ذاك اليوم باختفائه ... أخي 
الحبيب أبو الوليد ، هنيئاً لك جوار الرحمن ((

رحم الله طارق وتقبله من الشهداء وألهم ذويه 
الصر والرضا بقضاء الله

والرحمة لشهداء املعتقلن .. شهداء املجازر الصامتة.

أوقفوا املجازر الصامتة بحق املعتقلن.

لن ننسى
شهيد حر ال يموت

أوقفوا المجازر الصامتة بحق المعتقلين
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تاريخ الميالد : 1959

العمل :
محامــي )عضــو يف نقابــة املحامــن( وناشــط يف مجــال حقــوق 
اإلنســان و رئيــس املركــز الســوري للدفــاع عــن معتقــي الــرأي 
والضمــر يف ســوريا ويشــغل منصــب املديــر التنفيــدي للمركــز 
الســوري للدراســات واالبحــاث القانونيــة.  وهــو محامــي بــارز 
ــام  ــذ الع ــان من ــوق االنس ــا حق ــه يف قضاي ــروف بنضال ومع

.1986
نــذر نفســه للدفــاع عــن املظلومــن وعــن حريــة الــرأي 
والتعبــر، فهــو يرتافــع عــن قضايــا املعتقلــن واملعارضــن 
ــة،  ــم املدني ــة، واملحاك ــن الدول ــم أم ــام محاك ــين أم السياس

العســكري. والقضــاء 

تاريخ االعتقال:
ــا  ــه بصحناي ــه مــن منزل ــاء انتقال ــوم 2012/10/2 أثن ــاح ي صب
إىل مكتبــه وســط مدينــة دمشــق وقــد اعتقــل معــه صديقــه 

ــو شــراز(.  الســيد محمــد ظاظــا )أب
يخضــع األســتاذ خليــل لعــاج مكثــف ودقيــق لوضعــه 
ــن أدى إىل تعطــل  ــل بالرئت ــه مصــاب بخل ــث أن الصحــي حي
ــة  ــن رحل ــه م ــن العمــل ومل متــض عــى عودت ــا ع 60% منه
ــة  ــة دامئ ــة طبي ــاج لرعاي ــام ويحت ــوى أي ــارج س ــاج بالخ الع

ــة. ــه اليومي ــة إىل أدويت ــة ماس ــه بحاج ــا أن ــة. ك ولصيق

يقول األستاذ ميشيل شاس صديق األستاذ خليل : 
)) خليــل معتــوق صديقــي ورفيــق دريب ... يــا مــن علمتنــي 
وأخــذت بيــدي يف مهنــة املحامــاة مهنــة الحــق.. مهنــة 
ــم  ــاس وحرياته ــوق الن ــن حق ــن وع ــن املضطَهدي ــاع ع الدف
ــه يف  ــت أذكــر أن ــرأي والضمــر, الزل ــة معتقــي ال وعــن حري
منتصــف أحــدى ليــايل 1992 عندمــا كنــت تتلــو عــّي مذكــرة 
الدفــاع وأنــا أخطهــا كلمــة كلمــة عــى اآللــة الكاتبــة لتقدمهــا 
ــيئة  ــا الس ــة العلي ــن الدول ــة أم ــام محكم ــايل أم ــوم الت يف الي
الذكــر دفاعــاً عــن املعتقلــن العــرشة املتهمــن بتشــكيل لجنــة 
ــت  ــرة فتح ــك املذك ــن تل ــان، لك ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع الدف
عيــوين وعقــي عــى مــا يعانيــه أصحــاب الــرأي الحــر والكلمة 
الحــرة.. ورضورة الوقــوف معهــم ومســاندتهم الدفــاع عنهــم.. 
وأزالــت تلــك املذكــرة الخــوف الــذي كان يتسلســل إىل قلبــي 
ــد  ــوه عــي... إين عــى العه ــت تتل مــع كل كلمــة وســطر كن

بــاق وســأنتظرك عــى أحــر مــن الجمــر...((.
ــل  ــتاذ خلي ــا لأس ــالة منه ــدي يف رس ــة ع ــيدة زين ــول الس تق
ــن  ــي املعتقل ــة وحام ــوق رســول الحري ــل معت )) اســتاذ خلي
 .. لســت بحاجتنــا بقــدر مــا نحــن بحاجتــك دومــا ..((.
ــوق ..  ــل معت ــتاذ خلي ــة لأس ــه ... الحري ــن بحاجت ــا نح فع

ــن. ــكل املعتقل ــة ل الحري
ــوم مــن االعتقــال  األســتاذ خليــل معتــوق : أكــر مــن 670 ي

ــارك. ــفي ... بانتظ التعس

األستاذ المحامي : 
خليل معتوق



و  القصــص  مــن  جمموعــة   : مدعــوش  مذكــرات 
املواقــف الــي كنــت شــاهدا عليهــا أثنــاء اقامــي لــدى 
#غلمان_البغــدادي ، ميكنكــم متابعتهــا مــن خــال 

: #مذكرات_مدعــوش الوســم 

أمحــد الشــاب الثالثيــي الــذي خطفتــه داعــش صبــاح 
اليــوم األول مــن عيــد األضحــى كان يقضــي وقتــه داخــل 

الســجن الــذي أودع فيــه ابلطبــخ !
نعــم فقــد كان جيمعنــا حولــه ويطلــب منــا أن نتكلــم عــن 
األكالت الــي نســتطيع طبخهــا, أبدق التفاصيــل .. 
بــدأ مــن شــراء مقاديرهــا مــن البقــال و اللحــم، مــروراً 
بتقطيعهــا و طهيهــا ، وصــواًل إىل تزينهــا و اعدادهــا 
علــى املائــدة . كان يرجــوان أن نصــف لــه رائحتهــا .. 

وطريقــة أكلهــا، و يتخيــل .. ونتخيــل معــه .
أمحــد شــاب عامــي .. مــن أبنــاء مدينــة ترمانيــن التابعــة 
لريــف ادلــب، عمــل يف العســكرة مث اختــار أن يعمــل 
مبجــال التصنيــع احلــريب حبكــم مهنتــه وخربتــه يف اخلراطــة 

.
دون  الدواعــش  ويشــتم   .. اجلميــع  يتحــدى  كان 
خــوف أمــام كل الســجناء دون أن خيــاف مــن املخربيــن 

الزنزانــة وهــم كثــر . املوجوديــن ضمــن 
صاحــب معــدة كبــرة .. يصــف نفســه بـــ » الفجعــان » 
ويرد على من يعره ابلفجعنة ســاخراً » أان جيت هلون 

ألشــبع مايل شــبعان ببيت أهلي » .
رغــم أن معظــم الســجناء كانــوا يكرهونــه بســبب طــول 
عليــه  يعتمــد  اجلميــع كان  أن  إال  فظاظتــه  و  لســانه 

يف » شــحادة اخلبــز » مــن الســجان » أبــو بصــر » 
الــذي كان عــادة يســتجيب لطلبــه وحيضــر لنــا فضــالت 
الدواعــش , حــى مت تعيــن ســجان جديــد يدعــى أاب 

بكــر , و ضــاق ذرعــاً مــن طلباتــه .
قــال لــه ذات مــرة » انــت كل مــا بفتــح البــاب بتطلــب 
بــدي  البــاب  دقيــت  او  طلبــت  رجعــت  اذا   .. أكل 
اشــبحك علــى البلنكــو » ، خنــس أمحــد وقــال » امــرك 
شــيخ » مث اغلــق البــاب ومضــى ، فعلــق أمحــد ســاخراً 
» العرصــات بدهــم يســجننوان طيــب يشــبعوان ، وهللا 

ألهلــكك » .
يف اليــوم التــايل بــدأ أمحــد حيــوص ، حيــك جســده وخيلــل 
شــيخ   « يتمتــم  و  أبصابعــه  طــال كثــرا  الــذي  شــعره 
منشــان هللا طالعــي قتلــي و طعميــي » ، حــى جتــرأ و 
طــرق البــاب .. مــرة و الثانيــة .  رد أاب بكــر .. مــن ؟

قــال أمحــد .. أان شــيخ .. جهــز البلنكــو .. شــبحي 
بــس طعميــي !

رد أاب بكــر مــن خلــف البــاب ... إيييييييييييييييييييييــه 
.. جايلــك 

فتــح البــاب وطلــب مــن أمحــد أن يضــع الطمــاش علــى 
أمحــد  وبــدأت صيحــات  اخلــارج  إىل  أخــذه  و  عيونــه 
تتعــاىل . شــيخ منشــان هللا شــيخ .. وهللا جوعــان .. 

وهللا جوعــان .. وهللا جوعــاااااان .
بعد نصف ساعة عاد أمحد ويده خملوعة .. وجائع .
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أعزائنــا القــراء معكــم املعتقل الشــيف » أبــو رضس طيب 

ــي  ــي ه ــة يعن ــة ملوكي ــى أكل ــوم ع ــم الي » ورح عرفك

ــدك  ــا، أو ب ــا داعيتلن ــون أمن ــا بتك ــرت عن ــة إذا توف األكل

تناطــح وتجــي عــى حالــك منشــان تحــر مقاديرهــا : 

املقاديــر : حصــة شــوربة مقــدار ربــع كاســة شــوربة 

ــس لونهــا أصفــر .  ــا للمــي ب ــب طعمه شــايطة قري

حصــة بطاطــا مســلوقة. )نــص بطاطيــة أو بطاطيــة 

صغــرة(.

رشة ملح حسب وجودو.

بتجيــب حصــة البطاطــا وبتهرســها منيــح بقرشهــا أو 

بــا قــرش )مــع أنــو حســب كام املعتقلــن القــرش منيــح 

لاســهال( ، بتعمــل البطاطــا بشــكل جــورة وبتحــط فيهــا 

ــن  ــقفة م ــف أو ش ــوق الرغي ــوربة ف ــن الش ــك م حصت

ــح وإذا يف  ــات مني ــط املكون ــن بتخل ــز، بعدي ــس الخب كي

ملــح حــط مــا يف أكيــد مــا وقفــت عــى هاملكــون الكــايل 

ــا . ــن وهن ــن لفهــون بالرغيــف وصحت جــداً . بعدي
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قاموس مصطلحات السجنمطبخ بيت خالتي

قاموس مصطلحات المعتقل

أروانة :
 الطعام املقدم مجاناً لنزالء السجن، ويتم طهيه يف 

مطبخ السجن . 

السفرة : 
مجموعة من االشخاص يتشاركون املوارد واالكل.

األخضر االبراهيمي: 
أنبــوب الصحيــة ذي اللــون األخــر ولــه ســاكات 

متعــددة ربــع انــش، نــص انــي وكلهــا تســتخدم 

لــرب املعتقلــن.

الشبح: 
ــى  ــه ع ــت قدمي ــه، إذا كان ــن يدي ــل م ــق املعتق تعلي

أصابــع  رؤوس  كانــت  وإذا  األســهل،  فهــذا  األرض 

القدمــن فقــط عــى االرض فهــو أصعــب مــن ســابقه 

وأمــا أن يكــون بــن الســاء واألرض فهــو األصعــب .. ! 

املعتقــل معلــق مــن يديــه بكلبشــة حديديــة أو حزمــة 

ــواء. ــمه يف اله ــتيكية وجس باس
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اإلحصائيــة األخــرة املرفقــة، متثــل عــدد ضحايــا 

جرائــم النظــام الســوري يف ســوريا حتــى نهايــة شــهر 

ــهراً / 1,203  ــوال 39.5 ش ــك ط ــو وذل ــران/ يوني حزي

ــاعًة  ــاً / 28,872 س يوم

عدد الشهداء تحت التعذيب املوثقن بشكل كامل:

 6,959 شهيد تحت التعذيب. 

التقديــري:  التعذيــب  تحــت  الشــهداء  عــدد   

19,000 شــهيد تحــت التعذيــب )يشــمل 
العــدد الــوارد يف الصــور املرسبــة ( 

- عدد املعتقلن التقريبي :

أكــر مــن 259,530 معتقــل )يشــمل 

ــوا ( ــن خرج ــن الذي ــن املعتقل ــزء م ج

 

عدد المفقودين التقريبي:  فوق 100,120

المتأثــرة  العائــالت  أفــراد  عــدد   -

الســوري:  الشــعب  تعــداد  مــن   %60
عائــات  الشــهداء،  15,159,580)عائــات 

الجرحــى، عائــات املعتقلــن، عائــات املفقوديــن، 

النازحــن( الاجئــن، 

- عــدد العائــات التــي أصبحــت بــدون معيل: 

حــوايل 147 الــف عائلــة )حوالــي مليــون فرد(

ــة حســب  ــة باملعــدالت التالي ــد األعــداد اإلجالي تفي

األعــداد املوثقــة بشــكل كامــل :

 كل 4 دقائق……. يعتقل النظام مواطنًا 

كل 13 دقيقة….. يغيّب النظام مواطنًا 

مواطنيــن   4 النظــام  يوم…يقتــل  كل   
التعذيــب تحــت 

إعداد احصائيات الثورة الســورية / قســم اإلحصائيات 

يف مركــز دراســات الجمهوريــة الدميقراطيــة دمشــق: 

2014-07-11

20احصاءو توثيق
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