
 
 أفاز تكشف عن حجم وفظاعة غرف تعذٌب نظام األسد

 تقرٌر جدٌد ٌقدم تفاصٌل عن مواقع وظروف مراكز اإلعتقال فً سورٌا
 

 فاز( تقرٌرا جدٌدا عن حجم الرعب فً مراكز اإلحتجاز التابعة لنظام )’تنشر المنظمة العالمٌة للحمالت 
 تتابع أعمالها داخل سورٌا. األسد، حٌث أن لجنة المراقبٌن العرب ال تزال 
ث باعتقال المواطنٌن السورٌٌن المعارضٌن للنظام، حٌ تستمر أجهزة األمن التابعة لنظام بشار األسد 

ٌتعرض معظم المعتقلٌن للتعذٌب، داخل مراكز اإلعتقال المكتظة، من السجون إلى مراكز االعتقال غٌر 
الشرعٌة فً جمٌع أنحاء البالد. وقد قامت آفاز بتحدٌد مواقع هذه المراكز ) والتً تتضمن بعض 

داخلها، من المدارس(، وأسماء القٌمٌن والمشرفٌن علٌها، وعلى عملٌات التعذٌب التً تجري فً 
 ضباط ومسؤولٌن، على أعلى المستوٌات فً الجٌش واألمن.

الرعب  الناشطون الحقوقٌون الذٌن ٌعملون مع آفاز، فً مختلف أنحاء سورٌا، قاموا بفهرسة رواٌات 
الناجم عن التعذٌب داخل المعتقالت، وظروف المعاناة القاسٌة التً ٌعٌشها المتظاهرٌن السلمٌٌن 

أة عملٌة القمع الوحشً، حٌث ٌتركون لٌتعفنوا داخل سجون نظام األسد السٌئة الخاضعٌن تحت وط
 السمعة.

 
شخصا تحت التعذٌب على ٌد قوات األمن فً سورٌا منذ بدء  617لقد تم التأكد من مقتل ما ٌزٌد عن 

شخصاً،  6874أرواح ما ال ٌقل عن  آذار من العام المنصرم، والتً حصدت  15حملة القمع فً 
 شخص خالل التسعة أشهر الماضٌة. 69000ت اعتقال ما ٌزٌد عن وأسفر

مدٌرة الحمالت فً آفاز، ستٌفانً برانكفورت قالت:" لقد حاول أتباع األسد كسر الحراك المطالب 
ال ٌزال ٌواصل نضاله من أجل نٌل  بالدٌمقراطٌة من خالل غرف التعذٌب هذه، ولكن الشعب السوري 

جامعة العربٌة بعدم خٌانة نضاله السلمً العظٌم، ومن أجل مصداقٌة بعثة كامل حقوقه، وهو ٌطالب ال
غرف التعذٌب هذه، وتأمٌن ضمانات فورٌة من أجل  جامعة الدول العربٌة، فإن على المراقبٌن زٌارة 

أن ٌنهً النظام ارتكاب هذه الفظائع. لقد حان الوقت لنقول كفى، ولتقوم األمم المتحدة بمعاقبة بشار 
ومن معه، ممن ٌقودون أو ٌمارسون عملٌات التعذٌب، وإحالتهم إلى محكمة الجناٌات العالمٌة  األسد

 بتهمة ارتكاب جرائم بحق اإلنسانٌة."
 

فً شهر آب الماضً اعتقل منهل )أحد الناشطٌن مع آفاز( فً مدٌنة حماة، على ٌد األجهزة األمنٌة بعد 
قاطع فٌدٌو للمظاهرات. وقد تم اقتٌاده إلى فرع أن وجدوا فً حوزته حهاز هاتف ثرٌا، وعدد من م

ٌوما. ٌقول منهل :" لقد اقتلعوا  64( فً دمشق، وجرى احتجازه لمدة 285المخابرات العسكرٌة )فرع 
أٌام، بٌنما كانت ٌداي مربوطة إلى قضبان معدنٌة فوق رأسً.  8أظافر ٌدي وقدمً، وأبقونً واقفا لمدة 

الماء، ودون وجود حمام لقضاء حاجتً، أو مساحة أستطٌع النوم فٌها، دون أن ٌقدموا لً الطعام أو 
بأنً ارهابً. لقد كانوا ٌضربوننً بشكل مستمر، لقد رأٌت الموت بعٌنً،  لٌجبرونً على اإلعتراف 

فقد قاموا بتعذٌبً حتى الموت تقرٌبا. حٌث صعقونً بالكهرباء فً أماكن حساسة من جسدي، وكانوا 
جسدي وٌضربوننً بشدة ودون توقف حتى أصبح جلدي أزرق اللون، وقد كسر عدد  ٌسكبون الماء على

 15من أضالعً. بعد ثمانٌة أٌام نقلت إلى زنزانة أخرى مع غٌري من المعتقلٌن، لقد كنا تقرٌبا حوالً 
كن أمتار مربعة، غٌر مزودة بالتهوٌة أو حتى بنافذة، لم نتم 10معتقال، فً زنزانة ال تزٌد مساحتها عن 

لٌترٌن من الماء والقلٌل من الخبز لنا  من النوم، كنا نجلس فوق بعضنا البعض. وكان األمن ٌعطٌنا 
 جمٌعا. لقد تركت ورائً العدٌد من المعتقلٌن الذٌن ٌعٌشون فً مثل هذه الظروف."

  
وع بسبب وجود عدد من الفر فً دمشق ٌوجد شارع معروف لدى أهالً المدٌنة باسم "شارع األفرع"، 

 تحت األرض، مكتظة بالمعتقلٌن الذٌن ٌتم تعذٌبهم ٌومٌا. األمنٌة فٌه. بعضهم له سجون 



أحد أشهر مواقع التعذٌب ٌمكن إٌجاده خلف مبنى الجمارك فً منطقة كفرسوسة فً العاصمة دمشق. 
، 228وٌتضمن الموقع فرع المداهمات العسكرٌة، وفرع التحقٌقات العسكرٌة والذي ٌعرف بالفرع 

، كما ٌوجد مركزٌن أخرٌن لإلعتقال، أحدهما فً 227فرع مخابرات دمشق، أو ما ٌعرف بالفرع و
 واآلخر فً الطابق األرضً. الطابق الرابع

 
ٌلتزمون بشروط صارمة من أجل التحقق من صحة المعلومات. كل حالة قتل أو اعتقال  باحثو آفاز 

أحد أفراد عائلة الشخص المعتقل، وفً حالة  تؤكد من خالل ثالث مصادر منفصلة ومستقلة، من ضمنها
 الوفاة ٌتم التأكد من الشٌخ الذي أّم صالة الجنازة على القتٌل.

. 
حقوقً فً سورٌا، باإلضافة إلى الشراكة مع عدد  58من خالل العمل على مع فرٌق حقوقً مؤلف من 

حمالت )آفاز( من تأكٌد مقتل من المنظمات الحقوقٌة الفاعلة على األرض، تمكنت المنظمة العالمٌة لل
 كانون األول، من العام المنصرم. 9آذار  15شخص فً سورٌا فً الفترة الواقعة ما بٌن  6237

شخص  37000أكثر من  حالة اعتقال منذ آذار الماضً، حٌث ال ٌزال  69000كما تمكنا من تسجٌل 
د منهم ال ٌزالون ٌحملون ندوبا شخص، العدٌ 32000رهن اإلعتقال إلى اآلن، فً حٌن تم اإلفراج عن 

 جراء التعذٌب الذي تعرضوا له خالل فنرة اإلعتقال
 

 لمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال:
 مدٌر الحمالت فً العالم العربً

 وسام طرٌف
 

 .wissam@avaaz.orgأو   994461 76 961+
 
 

 المستشار اإلعالمً فً الشرق األوسط 
 mouhamad@avaaz.orgأو  552282616200محمد دٌاب 

 
 مالحظات للمحرر

 
خرٌطة توضح مواقع مراكز اإلعتقال فً 

 http://disappeared.avaaz.org/detentioncentres.html سورٌا 
 

 نقاط عامة 
  تقسم مراكز اإلعتقال فً سورٌا بٌن األمن السٌاسً واألمن العسكري و أمن الدولة

وٌمكن النظر إلى الهٌكل التنظٌمً فً كل محافظة على النحو المبٌن لمخابرات الجوٌة، وا
 فً المعلومات الواردة أدناه.

  .ًأقسى أشكال التعذٌب منتشر على نطاق واسع وٌحدث فً جمٌع مراكز اإلحتجاز تقرٌبا
التعذٌب تجري فً الفروع األمنٌة العسكرٌة وفروع المخابرات الجوٌة حٌث ٌتم استجواب 

الضحاٌا قبل أن ٌتم نقلهم إلى السجون المركزٌة فً بعض األحٌان. العدٌد من المعتقلٌن 
 السابقٌن أفادوا أن الظروف فً السجون المركزٌة أقل فظاعة منها فً مراكز اإلعتقال التابعة

للفروع األمنٌة، كما أنه من الممكن أن ٌتواجد القلٌل من الطعام فً السجون المركزٌة، 
باإلضافة إلى أن التعذٌب ٌصبح أخف وطأة، وقد قدم العدٌد من المعتقلٌن أدلة تشٌر إلى 

 اإلكتظاظ الشدٌد داخل مراكز اإلعتقال.

tel:%2B961%2076%20994461
mailto:wissam@avaaz.org
mailto:mouhamad@avaaz.org
http://disappeared.avaaz.org/detentioncentres.html


 
 

 أسالٌب التعذٌب
مراكز اإلعتقال آلفاز، التً وثقت أسالٌب التعذٌب وصف معتقلون سابقون ظروف احتجازهم داخل 

 الشائعة ومنها3
  الكرسً األلمانً: ٌقٌد المعتقل إلى كرسً حدٌدي له أجزاء متحركة، ثم ٌتم ثنً الكرسً إلى

الوراء، ما ٌؤدي إلى إحداث ضغط شدٌد جدا على العمود الفقري للسجٌن،ما ٌسبب ألما شدٌدا 
اإلختناق. وقد تؤدي هذه الطرٌقة من التعذٌب إلى كسر فقرات  ال ٌحتمل وحالة شبه دائمة من

عدة فً العمود الفقري، كما أنها قد تسبب حالة من الشلل قد تستمر لوقت طوٌل، والصداع 
 المزمن وارتفاع ضغط الدم والتهابات فً المسالك البولٌة ، ومشاكل فً المعدة.

 ٌث تبقى المؤخرة فً وضعٌة ظاهرة الدوالب حٌث ٌوضع السجٌن بٌن دوالبٌن ضخمٌن. ح
األسفل، بنما تقٌد الٌدٌن إلى خلف الظهر، فً حٌن ٌبقى فقط الرأس والقدمٌن على  إلى 

  العجالت، بحٌث ٌضرب السجٌن على قدمٌه ورأسه حتى ٌسٌل الدم منهما 
 
 

 .الصعق بالكهرباء، وتطبٌقها على األعضاء التناسلٌة ، وأجزاء أخرى من الجسم 
 .إزالة أظافر الٌدٌن والقدمٌن 
 .تعلٌق السجٌن من الٌدٌن متدلٌاُ من السقف، وإجباره على الوقوف ألٌام عدة 
 .تهشٌم الرأس عبر حصره بٌن جدارٌن متحركٌن 
 .الضرب المبرح على الرأس 
 .اطفاء السجائر فً الجسم 
 .حرمان السجٌن من النوم ألٌام عدة 

 
 مراكز اإلعتقال

 
 خرٌطة توضح مراكز اإلعتقال المذكورة

http://disappeared.avaaz.org/detentioncentres.html  
 
 

 حمص
 
 

 المخابرات الجوٌة
ٌقع المركز على طرٌق حماة، عند دوار ٌعرف لدى أهالً مدٌنة حمص بدوار الجوٌة) نسبة إلى 

معتقالً، احتجزوا فً  14الفرع(، أحد المعتقلٌن السابقٌن فً هذا الفرع قال آلفاز أنه كان واحدا من بٌن 
شخصا تحت  16متر،وقد حصلت آفاز على أدلة دامغة تؤكد مقتل  2زنزانة ال ٌتجاوز طولها وعرضها 

التعذٌب. فً العدٌد من الصور التً حصلت علٌها آفاز كأدلة ٌظهر على جثث الضحاٌا آثار التعذٌب 
 الواضحة كما ٌظهر جلٌا أن عٌون الضحاٌا قد اقتلعت من مكانها.

عدد كبٌر من الذٌن كتب لهم النجاة، غادروا هذا الفرع وقد أصٌبو باعاقات حادة نتٌجة اإلستجواب 
ٌب اللذٌن خضعوا لهما. بعضهم احتجز لمدة تترواح بٌن ٌوم واحد وأربعة أٌام فقط، أما آخرون والتعذ

 فقط احتجزوا ألسابٌع عدٌدة.
 
 



 فرع األمن العسكري
 
بالقرب من مدٌرٌة التربٌة فً مدٌنة حمص قرب محطة القطارات، لهذا الفرع سجن منفصل ٌعرفه أبناء 

متر عن الكراج الجدٌد.  200قع فً حً باب تدمر ٌبعد حوالً مدٌنة حمص باسم سجن البالونة وٌ
 وٌوجد سجن البالونة الجدٌد عند طرٌق حماة بالقرب من فرع امخابرات الجوٌة

 
 شارع الجالء -القصٌر 

 
 فرع األمن السٌاسً

 
 متر عن فرع األمن العسكري فً شارع الجالء 100ٌبعد  -القصٌر 

 
 سجن حمص المركزي 

نفذ المعتقلون فً سجن حمص المركزي إضرابا عن الطعام فً وقت سابق من هذا األسبوع، احتجاجا 
على الظروف السٌئة التً ٌعٌشها المعتقلون داخل السجن. وقال المعتقلون أنهم ٌنامون بٌن أكوام من 

عاب سجٌن ٌحتجزون حالٌا، وسط عدد ٌفوق قدرة السجن على اإلستٌ 4000القمامة المتراكمة. 
سجٌن. الطعام  300سجٌن فً حٌن ٌبٌت اآلن فً المهجع  65بأضعاف. المهجع الواحد معد إلستٌعاب 

شخص فقط، وبالتالً فإن الطعام بالكاد ٌقدم للسجناء بما ٌكفً إلبقائهم  65ال ٌكفٌهم بحٌث أنه ٌوزع ل 
 على قٌد الحٌاة.

منهم غطاءا واحداً، ناشطون رفٌعوا  المعتقلون ٌعانون من البرد القارص. حٌث ٌتشارك كل ثالثة
الحقوقً صاحب االرٌخ الطوٌل فً  المستوى قد بدأوا اضرابا عن الطعام حالٌا من ضمنهم الناشط 

 معارضة النظام نجاتً طٌارة وهو والد عضو المجلس الوطنً ناجً طٌارة.
جدٌد ٌومٌا دون اإلفراج معتقل  100إلى  50وقد حصلت آفاز على معلومات تفٌد بأنه ٌتم ادخال ما بٌن 

سرٌرا فقط، ٌتناوب المعتقلون فً النوم علٌها فً حٌن ٌحاول  65ب  عن أي منهم. والمهاجع مجهزة 
حمامات فقط ال تكفً ل  3بعضهم اآلخر إٌجاد مساحة له للنوم على األرض. وكل مهجع مزود ب 

الدوام، وبالتالً فال ٌوجد نظافة معتقل ٌنامون فً المهجع. خدمة المٌاه تكاد تكون مقطوعة على  300
حقٌقٌة ال للسجناء أو للسجن،وتتراكم القمامة داخل المهاجع ألسابٌع عدٌدة قبل أن تتم إزالتها وعلى 

المعتقلٌن أن ٌتعاٌشوا مع الرائحة الكرٌهة والحشرات التً تتكاثر بسبب القمامة، والتً تسبب الطفح 
مل لدى عدد من المعتقلٌن بسبب قلة اإلستحمام، عدا عن الجلدي وغٌره من األمراض. كما تفشى الق

 سوء التغذٌة حٌث سجلت العدٌد من حاالت التسمم الغذائً.
 

 كنٌسة دٌر مخلص
 باب السباع. النزهة و المرجة فً حً  تقع ما بٌن حً 

قلٌن أتوا شخصاً، ولكن المزٌد من المعت 20محمد أحد المعتقلٌن السابقٌن فً الكنٌسة قال:" كنا حوالً 
الحقاً، وقد افرج عنً بعد ذلك، لقد تعرض المعتقلون هناك للضرب المبرح، وهو مركز اعتقال مؤقت، 

لقد احتجزنا لبضع ساعات حٌث تم ضربنا، وبعد ذلك تم اإلفراج عن بعضنا فً حٌن نقل الباقً إلى 
 فرع األمن العسكري فً باب السباع.

 
 فرع األمن الجنائً 

 ٌدل فً محٌط مدٌنة حمصٌقع فً منطقة ز
 

 المشفى العسكري فً حمص



حٌث مورست  لقد وردت تقارٌر آلفاز من قبل معتقلٌن سابقٌن أن هذا المشفى استعمل كمركز لإلعتقال 
 فٌه اسالٌب تعذٌب وحشٌة.

عمر أحد المعتقلٌن الذٌن تم احتجازهم فً المشفى بعد إصابته قال:" لقد دفعت عائلتً مبلغا من المال لذا 
ففً النهاٌة تم اإلفراج عنً، ولم أتعرض للتعذٌب أثناء فترة احتجازي، ولكن العدٌد من المصابٌن الذٌن 

مكنت من رؤٌة العدٌد من الغرف كانوا فً المشفى قد تعرضوا للتعذٌب، حٌنما كان ٌفتح باب غرفتً، ت
ٌوماً، وحٌن تم نقلً من المشفى إلى فرع المخابرات الجوٌة، التقٌت  15فً الممر، وقد بقٌت مقفلة لمدة 

شخصا فً إحدى تلك  20بعض المعتقلٌن الذٌن احتجزوا فً تلك الغرف المغلقة، لقد كانوا حوالً 
 قوا أي طعام طوال فترة احتجازهم.الغرف، ولكن بعضهم كان قد مات، حٌث أنهم لم ٌتل

رجل جرٌح فً سرٌر آخر بجانبً، كان ٌتعرض  " فً الغرفة التً كنت محجوزاً فٌها، كان ٌوجد 
للضرب مرة واحدة على األقل ٌومٌاً، لقد رأٌت بأم عٌنً الدٌدان والحشرات الصغٌرة تزحف داخل 

 وخارج جرحه."
عٌن إلقتالعها من مكانها، كما استخدموا لحام الحدٌد لحرق فً نفس المستشفى، كانوا ٌعمدون إلى حفر ال

اللحم الظاهر من الجسم بٌنما كان الجرٌح مستٌقظاً، فً بعض الحاالت كانوا ٌقومون بسحب الشعر من 
 مكانه باستخدام القوة"

" فً المستشفى أٌضا كانوا ٌتسعملون طرٌقة الشنق لتعلٌق الجرحى رأساً على عقب، حٌث كانوا 
ونهم معلقٌن كذلك ألٌام عدة، فً بعض األحٌان كانوا ٌستعملون طرقا مختلفة فً التعذٌب، تبعا لنوع ٌبق

الجرم الذي ٌتهم به المعتقل، فمثالُ عقابا على التصوٌر كانا ٌكسرون الذراع، أو المعصم، واألصابع 
 واحدا تلو اآلخر، كما أنهم كانوا ٌقتلعون العٌون من مكانها"

 
 تدمر 

 دمر سجن ت
 كلم شمال شرق دمشق. 860ٌقع فً صحراء تدمر، ٌبعد حوالً 

 
 رٌف دمشق  \دمشق 

 
فً دمشق ٌوجد شارع ٌعرفه أهل المدٌنة بشارع الفروع األمنٌة، بسبب وجود عدد من الفروع األمنٌة 
فٌه فً نفس الشارع، ٌقع الشارع خلف مبنى الجمارك فً منطقة كفر سوسة. والفروع األمنٌة الموجودة 

 هً :
 

 فرع المداهمات العسكرٌة 
 ( 661فرع التحقٌقات العسكرٌة ) الفرع 

 
  خالد أعطى آلفاز شهادته عن فترة اعتقاله فً هذا الفرع، 

واحدة من تقنٌات التعذٌب فً هذا الفرع، هً وضع رأس السجٌن بٌن جدارٌن معدنٌٌن متحركٌٌن، 
بحٌث ٌطبقان علٌه، وفً كثٌر من األحٌان ٌتم تهشٌم الرأس خالل هذه العملٌة، فقد لقى بعض 

 األشخاص حتفهم أثناء تعرضه لهذا النوع من التعذٌب.
ٌطوى من منتصفه، أحٌانا ٌنام السجٌن على بطنه  طرٌقة أخرى هً سرٌر خشبً مؤلف من قطعتٌن

 وٌطوى السرٌر بحٌث تالصق الساقٌن الرأس ما ٌؤدي إلى كسر العمود الفقري واإلصابة بالشلل.
 ) انظر إلى وصفها فً األعلى( طرٌقة الدوالب وهً األسهل، أنا شخصٌا أفضلها على باقً الطرق. 

الفروع األمنٌة، ومن ثم ٌذهب لرؤٌة القاضً، ومن ثم ٌعود  " بشكل عام، ٌتم اعتقال الشخص وأخذه إلى
إلى الفرع حٌث ٌتم فتح ملف للمعتقل، من ثم ٌعود لرؤٌة القاضً حٌث ٌطلق علٌه القاضً حكمه. أثناء 

تواجدنا فً الفروع األمنٌة نحلم بالجنة، والتً هً فً هذه الحالة هً السجن. ألنه ٌمكننا العٌش فً 
حٌث ٌقومون بتجرٌدنا  ٌب تقرٌباً. ولكن فً الفروع األمنٌة فنحن ال نعامل كالبشر. السجن من دون تعذ



من كامل حقوقنا، ونخضع لإلهانة والذل طوال الوقت، نتضور من الجوع، وال نشرب المٌاه وال نملك 
 حتى الحق بالذهاب إلى الحمام".

متار مربعة، سمحوا لنا بالذهاب أ 10شخصا فً الفرع، وضعونا فً زنزانة مساحتها  40" كنا حوالً 
مرات فً الٌوم، ولكن هذا كان تعذٌبا بحد ذاته، كانوا  3مرتٌن ٌومٌا إلى الحمام لقضاء حاجتنا، وأحٌانا 

ثوان فقط لقضاء الحاجة، كانوا ٌعدون الثوانً ومن ثم ٌركلون الباب وٌدخلون، وفً معظم  8ٌعطوننا 
ٌضرب برأسنا لدرجة أن الدم ٌبدأ بالسٌالن من الرأس، الكالم األحٌان كانوا ٌركلون الباب بقوة بحٌث 

من المحرمات هناك. النوم لٌس من المحرمات، ولكن فً العدٌد من األحٌان هو كذلك، بحسب قوانٌن 
األجهزة األمنٌة فإن النوم ممنوع من الصباح وحتى بعد الظهر، ولكن رأس السجٌن ٌبدأ بالدوران، 

نك من النوم، سٌعذبونك، وكانوا حٌنما ٌجدوننا بهذه الحالة ٌسخرون منا وتأتٌنا األفكار سٌحرمو
 وٌضحكون علٌنا."

عاما، لقد أهانوه بشدة هو وولده، لقد كانوا ٌعاقبونه  70" كان هناك رجل عجوز محتجز هناك، عمره 
هذا الرجل بسبب ابنه، لقد كان مشهدا مؤلما بالنسبة لباقً المعتقلٌن، الذٌن ٌتخٌلون آباءهم مكان 

العجوز، لقد كانوا ٌضربونه بٌنما كانو ٌأخذونه إلى الحمام ألنه ال ٌستطٌع المشً بسرعة كافٌة، أضمن 
 لك بأنه أمر مؤلم للغاٌة أن تشاهد أبا عجوزا ٌعانً من الجوع"

" هذه الفروع مخصصة للجنود المنشقٌن، أحٌاناً كانوا ٌعتقلون الجندي قبل أن ٌقوم باإلنشقاق حتى، 
حٌث كانوا ٌعتقلون أي جندي فقط ألنه أظهر عالمات ندم بسبب اطالقه النار على المتظاهرٌن، لقد كان 
هناك رجل قٌد إلى الباب فً زنزانة منفردة، لقد سمح له بتناول الطعام مرتٌن ٌومٌاً، وفً بعض األحٌان 

 كان ٌحرم من الذهاب إلى الحمام، ما ٌضطره إلى التبول على نفسه"
زنزانات فً الفرع كانت صغٌرة بحٌث ال ٌمكن قٌاس مساحتها بالمتر بل بالسنتٌمترات، لدرجة بعض ال

أنه حتى لو كان السجٌن لوحده فٌها، فانه لن ٌجد مساحة كافٌة للجلوس، المساحة كافٌة للوقوف فقط، 
ت التً وإذا مرض أحد السجناء، فلن ٌحضروا له طبٌبا، كانوا ٌحضرون الطبٌب فقط من أجل الحاال

 شارفت على الموت، ألن الحفاظ على حٌاة المعتقل هً مسؤولٌتهم."
. 

 (610المقر العام لالستخبارات )فرع 
 

 (660فرع مخابرات دمشق )فرع
 ٌحوي على سجنٌن وغرفة لإلستجواب فً الطابق األرضً.

 
 مدٌر الفرع : رستم غزالة -- فرع األمن العسكري لرٌف دمشق 

تقع فً منتصف اوتستراد المزة ، بالقرب من دوار المجتهد فً كفرسوسة، وفٌه سجن معروف بأن 
 تعذٌب المتظاهرٌن ٌتم بداخله بأكثر الطرق وحشٌة

 
 فً القوات الخاصة  18مبنى الفوج 

 ٌقع تحت جسر حرستا
 

 (620فرع فلسطٌن )فرع 
كٌة. الطابق السفلً من هذا الفرع عبارة عن ٌقع على طرٌق المطار بالقرب من كلٌة الهندسة المٌكانٌ

سجٌن، على  50إلى  30زنزانة منفردة. فً كل مهجع ٌوجد ما بٌن  32مهجع و16  سجن. بداخله 
غرف احتجاز اضافٌة فً الطابق  6سجٌنا فقط، كما ٌوجد  20الرغم من أن المهجع الواحد ٌستوعب 

 األرضً.
 ( 682فرع الدورٌات ) الفرع 

من فرع فلسطٌن، وهو مؤلف من عدة مبان، فً واحد من تلك المبانً ٌوجد سجن تحت ٌقع بالقرب 
 األرض.



 
 فرع مكافحة اإلرهاب 

 ٌقع فً منطقة جسر األبٌض
 

 فروع األمن السٌاسً
 

 فرع رٌف دمشق لألمن السٌاسً
ٌقع فً نهاٌة اتستراد المزة خلف مبنى بنك الدم، هذا الفرع هو المقر اإلداري لفروع األمن السٌاسً 

 المتبقٌة فً رٌف دمشق.
محمد المعتقل السابق فً هذا الفرع قال ألفاز:" ٌوجد سجن فً الطابق الخامس باإلضافة إلى زنزانات 

ت، بعضهم كانوا عرضة للتعذٌب، بواسطة تحت األرض، ٌوجد مساجٌن هناك معتقلٌن منذ اربع سنوا
 الصعق الكهربائً طوال مدة اعتقالهم 

 
 فرع الجبة لألمن السٌاسً

 
فً منطقة الجبة بالقرب من المزرعة، تستخدم فٌه أسالٌب التعذٌب على نطاق واسع بما فٌها طرٌقة 

 الصعق الكهربائً.
 

 فرع التحقٌقات السٌاسٌة
 زنزانة انفرادٌة. 32ٌقع هذا الفرع مقابل صالة الفٌحاء الرٌاضٌة، ٌوجد فً قبو المبنى سجن فٌه 

 
 فرع المٌسات 

 ٌقع بالقرب من دوار الجبة.
 

 سجن عدرا 
ٌوجد مبنى ٌقع إلى الجنوب من سجن عدرا المركزي، والذي تحول إلى مركز اعتقال للسجناء 

 السٌاسٌن.
حالة اعدام لسجناء سٌاسٌن، وقد  14 اإلعتقال، وقد تأكدت آفاز من حدوث هو واحد من أسوأ مراكز 

عمر أحد المعتقلٌن السابقٌن قال آلفاز:" ٌوجد العدٌد من الزنزانات  دفنت جثثهم فً فناء السجن، 
م. ٌوجد  2.5سم، وارتفاعها  65م وعرضها  2المنفردة فً هذا السجن، ال ٌتجاوز طول الواحدة منها 

أشخاص. لقد كنت فً زنزانة معدة  3نفس الزنزانة، وأحٌانا ٌحتجز فً الزنزانة الواحدة حمام فً 
 شخصا" 120شخصاً ولكن عددنا كان  36إلستٌعاب 
إمرأة، عدد كبٌر من  12سجٌناً، بٌنهم  7000قارب عدد المعتقلٌن فً هذا السجن  2010فً العام 

 سعود حمٌد وهٌثم المالح وكمال اللبوانً.المعارضٌن كانوا معتقلٌن هناك مثل أنور البنً وم
 

 سجن صٌدناٌا السٌاسً
سجٌناً، وهو تحت السٌطرة  40متر مربع، بداخلها  16معتقل، مساحة كل مهجع فٌه  15000فٌه 

 العسكرٌة.
 

 أمن الدولة
 

  مقر أمن الدولة الرئٌسً 
 ٌقع فً منطقة كفر سوسة بالقرب من دوار المجتهد، فٌه سجنان مقسمان إلى جناح شرقً وآخر غربً



 فرع الخطٌب
 معتقالً، جمٌعهم تقرٌبا من مدٌنة دوما. 41ٌقع فً شارع بغداد، حالٌا ٌوجد بداخله حوالً 

 
 فرع النجهة

 قصر الرئاسة
 ٌقع هذا الفرع فً جبل قاسٌون

 
 

 وٌة فروع المخابرات الج
 

 فرع المخابرات الجوٌة 
ٌقع فً مطار المزة العسكري، ٌعرف فً سورٌا بأنه أكثر مراكز اإلعتقال وحشٌة، وإدارة هذا الفرع 

 موجودة فً ساحة التحرٌر فً منطقة الزبلطانً
 

 فرع المنطقة للمخابرات الجوٌة
 

معتقلً حً القابون موجودون  معتقل، معظم 2000ٌقع فً بلدة حرستا عند مفرق عربٌن، ٌوجد بداخله 
 فً هذا الفرع.

 
 مبنى البلدٌة فً دوما 

 ٌستعمل حالٌا كمركز لإلعتقال
 

 سجن دوما
 سجن دوما للنساء

 حً المالكً ، فً فرع األمن الخارجً
 
 

 فرع المعلومات 
 ، وٌقع فً ساحة الجماركفرع األمن الجنائً
 سجن منطقة التل.

 
 حماة 

 
 (682فرع األمن العسكري فً حماة )الفرع 

 المسؤول عن الفرع 3 محمد مفلح 
تموز من العام  3هو المسؤول عن المجزرة التً حصلت فً )جمعة أطفال الحرٌة( فً محمد مفلح3 

قتٌالً، ولكن الناشطٌن فً مدٌنة حماة ٌعتقدون بأن عدد  78المنصرم، حٌث بلغ عدد ضحاٌا المجزرة 
ن ذلك بكثٌر، وٌقول ناشطون بأنه تمت ترقٌة محمد مفلح لٌستلم منصب رئٌس الفرع بسبب القتلى أكثر م

 دوره فً تلك المجزرة،) لقد تم نقله مؤخراً إلى حلب، وهناك حاجة إلى المزٌد من التحقق فً األمر(
 

 سجن حماة المركزي 
 سجن حماة 

 ٌقع بالقرب من المنطقة الصناعٌة.



 
  معهد تقنٌة الكومبٌوتر

 تحول إلى مركز مؤقت لإلعتقال وتجري فٌه عملٌات تعذٌب، ٌوجد فً منطقة القصور 
http://www.youtube.com/watch?CkM-v=XPInQOL l )” تم تصوٌر هذا الفٌدٌو

 مع آفاز  بواسطة "منهل" أحد الناشطٌن 
 

 حلب
 سجن حلب المركزي

 فرع أمن الدولة فً حلب
 جبل السمان

 حً الزاهرة بالقرب من دار األٌتام فرع المخابرات الجوٌة 
 سجن قلعة حلب 

 
 

 درعا
 فرع المخابرات الجوٌة )العملٌات الخاصة(

معتقل، حسبما أكد أحد المعتقلٌن السابقٌن فً هذا الفرع، باإلضافة إلى تأكٌد  5000ٌوجد فٌه أكثر من 
 عدد من الباحثٌن فً مجال حقوق اإلنسان

 
 دٌر الزور 

 سجن دٌر الزور 
 

 الالذقٌة 
 السجن المركزي 

 خلف مبنى المحكمة. -شارع العربً  -منطقة المغاربة
 

 فرع األمن السٌاسً
 ٌقع السجن فً الطابق األرضً. وتستراد الثورة، قرب شركة المٌاه، مقابل حدٌقة صغٌرة، ا

 
 فرع األمن العسكري 

 دوار هارون مقابل جامع الحسن 
 

 فرع أمن الدولة 
 بالقرب من شركة المٌاه.

 
 فرع المخابرات الجوٌة

 تحت األرضالمشروع السابع قرب تسجٌالت النور، ٌقع السجن فً الطابق الثانً 
 فرع األمن الجنائً 

 حً تشرٌن. 
 

 مدرسة جول جمال 
 مبنى بٌت جمعة -ساحة التقصً -حً الرمل الجنوبً  -المركز الرٌاضً 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XPInQOL-CkM


 المقر اإلداري للبحرٌة 
 

 الملعب البلدي 
 تحول إلى مركز لإلعتقال 

 
 مدٌنة الالذقٌة الرٌاضٌة 

 تحولت إلى مركز لإلعتقال.
 
 

 الحسكة 
 سجن الحسكة المركزي 

 
 ادلب 

 مركز جسر الشغور لإلعتقال 
 ٌقع فً رٌف ادلب بالقرب من قرٌة حلوز

 
 طرطوس 

 سجن طرطوس 
 ٌوجد بداخله أالف المعتقلٌن بحسب عدد من الباحثٌن فً مجال حقوق اإلنسان.

 
 السوٌداء 

 سجن السوٌداء المركزي )للمدنٌٌن(
... 


